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کاهش س��هم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به 
س��مت درآمدهای پایدار مانند مالیات، با اینکه همواره 
یکی از اهداف کشور محسوب می شده اما کمتر به آن 
توجه شده اس��ت؛ موضوعی که طی دو سال اخیر در 

راستای تحقق آن گام هایی برداشته شده و...

 مالیات از
 طالی سیاه سبقت گرفت

جزئيات درآمد دولت از ماليات های مختلف

مدیرعامل ش��رکت توانی��ر با بیان اینک��ه ایران جزو 
۵ کش��ور توربین س��از در دنیا اس��ت، گفت: امروز به 
همت کارشناس��ان کش��ورمان به خودکفایی بیش از 
۹۸ درصدی در س��اخت تجهیزات برق رسیده ایم. به 

گزارش تسنیم، آرش کردی با بیان اینکه یکی از...

 ایران جزو ۵ توربین ساز
 برتر جهان شد 

 وبگاه نشریه هتاک »شارلی ابدو«
 هدف حمله هکری قرار گرفت

قدرت نمايی صنعت ايران؛

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

شناسایی دالالن 
کار سختی نیست

دانائی میراثی است شریف و گرامی. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

اصالحات اقتصادی بدون توجه 
به عرصه فرهنگ آسیب زاست

احمد راستینه هفشجانی  ���
سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مجلس

در تم��ام دنی��ا توجه به 
مولفه ه��ای فرهنگی به 
عنوان یکی از ارکان های  
مهم در ساختار حاکمیتی 
کشور محسوب می ش��ود، ابعاد مختلف 
ش��کل گیری جمهوری اس��امی ایران 
نشات گرفته از شاخص ِهای فرهنگی بود 
که در سال های پایانی دهه پنجاه شاهد 
تحوالت شگفتی بودیم. در طول سالیان 
متم��ادی کم توجهی به حوزه فرهنگ و 
هنر به عنوان مهمترین ابزار انتقال پیام 
و اصاح س��اختارها، پیامدهای متفاوتی 
را به دنبال داش��ت، عدم توجه کافی به 
مسئله فرهنگ منجر به ایجاد بسیاری از 
مشکات، از جمله مسائل اقتصادی شده 
است. به فرض مثال اگر امروز با مشکل 

کمبود انرژی مواجه هستیم...
ادامه در صفحه ���2

 نگاهی به بیانات
 اخیر مقام معظم رهبری

روح اهلل عباسی  ���
کارشناس مسائل دینی

رهبر معظ��م انقاب در 
فرمایش��ات اخی��ر خود 
درب��اره مس��ئله حجاب 
تاکید داش��تند که نباید 
زنان��ی که حجابش��ان ضعیف اس��ت را 
مته��م به ضدی��ت با انقاب ک��رد. این 
اش��اره معظم له ریش��ه در اندیشه دینی 
اسام دارد که ظاهر افراد بیانگر درون و 
اندیشه فرد نیست و نیز نافی مثلی است 
که می گوید: رنگ رخساره خبر می دهد 
از سر درون. قضاوت به ظاهر افراد ریشه 
در بدگمانی دارد که نوعی بیماری است. 
افراد بدگمان امنیت روانی جامعه را بر هم 
میزنند و زمینه شکستن حریم دیگران را 
فراهم میکنند. از این رو در شرع مقدس 
نیز آمده اس��ت که حتی اگر دیدید دهان 

کسی بوی شراب می دهد،... 
ادامه در صفحه ���2

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

مزایده گزار : شرکت آب و فاضاب استان مرکزی  
شماره 
مبلغ برآورد کارشناسی شهرمشخصات آگهی مزایده مزایده

اولیه )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار در مزایده )ریال(

8
یک واحد آپارتمان مسکونی دارای سند مالکیت رسمی به شماره ورقه مالکیت 356319 سری ب سال 99 به 
مساحت 99.55 متر مربع مندرج در سند واقع در طبقه اول به پالک ثبتی 5412 فرعی از 36 اصلی مفروز 
و مجزی شده 1013 فرعی از اصلی واقع در شهر مامونیه، خیابان امام خمینی ، نبش کوچه امام خمینی 10 

)کوچه شکوفه( کد پستی 3941764463 طبقه باالی هم کف 
750.000.000 15.000.000.000مامونیه 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ  1401/10/1۹ لغایت 1401/10/26
مهلت تحویل پیشنهادات : ازتاریخ 1401/10/27 لغایت 1401/11/10 

تاریخ بازدید از محل : از تاریخ 1401/10/27 لغایت1401/11/10 
تاریخ بازگشایی پاکات :  1401/11/11
نوع برگزاری  مزایده:  یک مرحله ای

 کلیه مراحل برگزاری مزایده ازدریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهادات مزایده گران وبازگش��ایی پاکت هاازطریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
 WWW.setadiran.ir انجام خواهدشدوالزم است مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی 

راجهت شرکت درمزایده محقق سازند.
  WWW.setadiran.ir  : محل دریافت اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

WWW.setadiran.ir : محل تحویل اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
توضیح اینکه : مزایده گران موظفند پاکت الف که حاوی فرم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد را تا پایان وقت اداری مورخ    1401/11/10  به دفتر قراردادهای 

شرکت آب و فاضاب استان مرکزی واقع درشهرک رضوی – میدان شهید نجفی تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.

آگهی مزایده عمومی 1401/8

شناسه اگهی 1434822

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
www.setadiran. تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ تضمین)ریال(شماره فراخوان در سامانه ستادمقدار کاالموضوع مناقصهتعداد قلم
-/000ر250ر530002001092288001113919انواع دستکش1 الی 8

لذا کلیه ش��رکت هایي که فعالیت آنها مرتبط با ش��رح کاالي مورد درخواس��ت می باشد می بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه به سایت www.setadiran.ir، نسبت 
به چاپ و تکمیل »فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با اس��تانداردهاي ش��رکت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارک و مس��تندات، بر اساس موارد مندرج در جدول ارزیابي کیفي )براي 

معامات کمتر از بیست برابر نصاب معامات متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
کسب حداقل نمره 60 در ارزیابي کیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -/000ر2۵0ر۹1۹ ریال مي باشد.

خرید کاالي ایمني و ترابري اداره تدارکات خرید کاالي داخلي )تلفن :  061-341-23343(

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای
تقاضای شماره : 01-31-0133009

DT10101310133009 : مناقصه شماره

نوبت اول

شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان در نظر دارد نسبت به مزايده واگذاري اراضي خدماتي  در شهرك صنعتي سمنان از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. 
متقاضيان مي توانند جهت دريافت ش��رايط مزايده به س��امانه س��تاد ايران به نش��اني  WWW.SETADIRAN.IR  مراجعه نمايند و پيشنهادات خود را حداكثر تا 

ساعت 14:30 مورخ 1401/11/24 در سامانه مذكور بارگذاري نمايند.
مهلت دريافت اسناد: تا تاريخ 1401/11/05

اطالعات تماس: آدرس: سمنان، ميدان استاندارد، بلوار جوان، كد پستي 83611-35159 و تلفن 33370723 )023( 

آگهي  مزایده واگذاري اراضي خدماتي  در شهرک صنعتي سمنان

شركت شهرك هاي صنعتي  استان سمنان شناسه اگهی 1435751

شهرداری مهدی شهردرنظرداردباتوجه به موافقت نامه شورای اسالمی شهربه شماره 922/1 مورخ1401/07/25نسبت 
به فروش 14 قطعه زمين واقع درشهرك صنفی خليج فارس مهدی شهر باكاربری صنعتی اقدام نمايد.

لذا ازمتقاضيان درخواس��ت مي گرددجهت اخذ اسنادمزايده پس  ازتاريخ درج آگهي به مدت دوروزبه آدرس الكترونيكي 
سامانه ستادايران مراجعه فرمايند.

)هزينه آگهي برعهده برنده تجديدمزايده مي باشد(.

آگهی تجدید مزایده عمومی

روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

1-نام ونش�انی دس�تگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان کهگیلویه وبویراحمد به نش��انی )یاسوج ، بلوار مطهری ، خیابان راهداران ، پایین تر از اداره راه و شهرسازی ، واحد امور 
پیمانها(

2-موضوع مناقصه:پروژه حفاظت الکترونیک دو مورد تاسیسات  گاز شهرستان بویر احمد در استان کهگیلویه و بویر احمد
3-میزان و نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار : 2.466.000.000ریال)دو میلیارد و چهارصد و ش��صت و ش��ش میلیون ریال( می باش��د که می بایست مطابق مصوبه شماره 

123402/ت۵06۵۹ ه مورخ 13۹4/0۹/27هیات محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در صورت نقدی به حساب شماره 410111۹744111۸۵۵ بانک مرکزی واریز گردد.
4-زمان و مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ 1401/10/17 لغایت 1401/10/21 ساختمان شماره 2 شرکت گازاستان  دفترامورپیمانها بصورت حضوری

5-زمان،مهلت و محل تسلیم اسنادوپاکات مناقصه:ساعت 16 مورخ1401/11/0۸شرکت گاز استان ساختمان مرکزی ظبقه 2دبیرخانه رمز محرمانه حراست 
6-محل و زمان باز گشایی پیشنهادات )مرحله اول( : ساختمان شماره 2 شرکت گاز استان دفتر امور پیمانها ساعت10صبح مورخ:1401/11/0۹

شرایط و مدارک الزم جهت شرکت در مناقصه : 
الف( ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر برابر با اصل ) شناسنامه ، آگهی آخرین تغییرات شرکت ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و...(

ب( دارا بودن تجهیزات و امکانات، تخصص الزم )حسب مورد ( و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
ج( قرار داشتن در وندورلیست سازمان حراست وزارت نفت

 از مناقصه گران جهت حضور در جلسه بازگشایی پیشنهادات دعوت به عمل می آید.
 سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد   و پایگاه اطاع رسانی  قابل مشاهده می باشد.
تلفکس  واحد امور پیمانها : 07433336277

شناسه اگهی 143۵۸74

 موضوع:آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای401/26

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

1- شماره فراخوان : 40001233
.  CMF2- موضوع فراخوان : خط کشي و ترمیم آسفالت راه هاي منطقه خانگیران و آسفالت محوطه

3- محل و مدت انجام کار : اس��تان خراس��ان رضوی، مشهد- س��رخس و منطقه عملیاتی خانگیران، به مدت 
۵ ماه .

4- نام و نش���انی مناقصه گزار: ش��رکت بهره  برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام، 
نبش پیام 6 ، پاک 1۸ .
5- شرایط مناقصه گر : 

5-1- دارابودن شخصیت حقوقي، کد اقتصادي و شناسه ملي .
5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی نامه صاحیت انجام کار معتبر حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه.
5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صاحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-5- توانایي تهیه ضمانت نامه بانکی ش��رکت در فرآیند ارجاع کار )مناقص��ه( به مبلغ 13.161.2۸0.000  ریال ) 

و یا واریز وجه نقد ( .
آدرس ب��ه  )س��تاد(  دول��ت  الکترونیک��ی  ت��دارکات  س��امانه  درگاه  طری��ق  از  مراح��ل  کلی��ه   -6 
 WWW.SETADIRAN.IR  انج��ام خواهد ش��د. الزم اس��ت متقاضیان در ص��ورت عدم عضویت قبلی در 
س��امانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در فرآیند از طریق س��ایت 

سامانه محقق سازند. 
7- تاریخ بارگزاری کاربرگ های استعام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه در سامانه ستاد 1401/10/14 می باشد. 

8- کاربرگ های اس��تعام ارزیاب��ی کیفی مناقصه گران در تاریخ  1401/11/16 س��اعت 0۸:0۵ در محل آدرس 
مناقصه گزار گشوده خواهد شد.

9- س��ایر پاکات پیش��نهادات مناقصه گران تایید صاحیت شده، متعاقبا ) و با اطاع رسانی قبلی ( در محل آدرس 
مناقصه گزار گشوده خواهد شد.

10- در صورت نیاز به اطاعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  31۹  و 3704731۸ -0۵1 تماس حاصل 
نمایند. شماره ثبت فراخوان در پایگاه اطاع رسانی مناقصات  ۵313۵۵۸۹  می باشد. 

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

نوبت اول



سرمقاله

يادداشت
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ايران و جهان

   اصالحات اقتصادی بدون توجه به 
عرصه فرهنگ آسیب زاست

ادامه از صفحه یک ���
...بس��یاری از حکمرانان به دنبال تامین منابع 
انرژی بیشتر هستند در صورتی که با فرهنگ 
صرف��ه جویی می توان بس��یاری از مس��ائل 
اقتصادی را حل کرد. اگر به واس��طه فرهنگ 
جامعه را به سمت اصاح الگوی مصرف انرژی 
سوق دهیم بی تردید با صرفه جویی 10 درصدی 
می توان به تقاضای جامعه پاسخ داد، بدون اینکه 
س��رمایه گذاری جدیدی در حوزه انرژی داشته 
باشیم و یا در زمینه پرداخت یارانه به افراد متمول 
جامعه اگر فرهنگ سازی شود حتما این گروه از 
افراد به صورت خودجوش اقدام به حذف یارانه در 
راستای عدالت محوری خواهند داشت. بخشی از 
اصاحات اقتصادی به ارز و دالر مرتبط اس��ت 
که به واسطه رسانه ها کنترل می شود، حکمرانان 
اقتصادی به دلیل گستردگی این حوزه نسبت 
ب��ه حوزه فرهنگ و هنر دچار غفلت هس��تند. 
بی تردید بخش��ی از حل مشکات اقتصادی 
مرتبط با مس��ائل فرهنگی جامعه خواهد بود، 
بی توجهی مسئوالن به بودجه فرهنگ و هنر 
غیر قابل توجیه است؛ به عبارتی سیاستگذاران 
به نقش رابطه فرهنگ و هنر در راستای اصاح 
رواب��ط اقتصادی و اجتماعی بی تفاوت بوده اند. 
مس��ئوالن و متولیان امر در خصوص فرهنگ 
و عملک��رد آن دچ��ار یک اش��تباه راهبردی و 
استراتژیک در ش��ناخت دقیق فرهنگ و هنر 
هس��تند، به فرض مثال اغتشاشات اخیر نشان 
داد بی توجهی به این حوزه چه آس��یب بزرگی 
به س��رمایه اجتماعی وارد می کند. کمیسیون 
فرهنگی از دولت سیزدهم انتظار دارد به صورت 
ویژه به مقوله فرهنگ و هنر ورود جدی داشته 
باشد و البته شواهد و قرائن حاکی از این موضوع 
است که این مسئله هنوز کم اهمیت جلوه داده 
می ش��ود. در حال حاضر همی��ن بودجه اندک 
اختصاص یافته به حوزه فرهنگ و هنر در جای 
خود هزینه نمی شود و متاسفانه شاهد هستیم؛ 
با کمبود اعتبارات در س��ایر حوزه ها، مسئوالن 
درصدد جبران این کمبود از مظلوم ترین بخش 
یعنی فرهنگ و هنر هستند. کمیسیون فرهنگی 
وظیف��ه دارد گزارش تفریغ بودج��ه را از دیوان 
محاس��بات در بخش اعتبارات فرهنگ و هنر 
دریافت کند و این مسئله را جزو وظایف نظارتی 

خود می داند.

نگاهی به بیانات  اخیر مقام معظم رهبری
ادامه از صفحه یک ���

نباید بگویید که شراب خورده است و نمی شود 
او را بخاطر این گمان بد، حد زد؛ زیرا شاید فقط 
شراب را مضمضه کرده و یا کسی به زور آن را 
دهانش ریخته باشد. این سخن کنایه از آن است 
که به ظاهر افراد، نمی شود درباره نیات درونیشان 
قضاوت ک��رد . اگر مردم جامعه درباره یکدیگر  
اینگونه بیاندیش��ند، امنیت در قضاوت و فکر را 
از بین برده اند. گمان بد گناهی بزرگ است که 
بستر تجاوز به حدود هم نوع را فراهم میکند و نیز 
باعث می شود تا افراد از حقوقشان محروم شوند؛ 
شهید محراب آیت اهلل دستغیب در کتاب گناهان 
کبیره در بحث سوء ظن، چهار حق امنیتی برای 
افراد جامعه را شامل : امنیت جانی ، امنیت مالی ، 
امنیت آبرویی و امنیت در قضاوت افراد را با اشاره 
به کام رس��ول خدا صلی اهلل علیه و آله بیان 
کرده است که میفرماید: )خداوند تجاوز به خون 
و مال و آبروی مسلمانان را حرام نموده است و 
هرگز اجازه نداده که کسی به یک فرد مسلمان 
بد گمان شود و در محیط فکر و اندیشه خود به 
او نسبت ناروا دهد(.تفاوت امنیت آبرویی و امنیت 
در قضاوت این اس��ت که امنیت آبرویی، جنبه 
عموم��ی دارد و امنیت در قضاوت جنبه فردی 
دارد. در امنیت قضاوت نسبت به افراد، انسان در 
فکر و اندیشه خود نباید نسبت به کسی به دلیل 
ظاهرش، گمان بد ببرد و اگر از گمان و فکر خود 
بخاطر نداشتن  برهان قاطع و دلیل قطعی مورد 
قبول ش��رع استغفار نکند و با بی تقوایی گمان 
ب��د خود را در جامعه مطرح کند، امنیت آبرویی 
او را نی��ز با مطرح کردن فکر خود در جامعه به 
خطر خواهد انداخت و این گناه بزرگی است که 
خداوند در ابتدای آیه 12 س��وره حجرات به آن 
اشاره کرده و میفرماید: )َیا أَُیَّها الَِّذیَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا 
ِنّ إِثٌْم(؛ )ای کسانی  ِنّ إَِنّ بَْعَض الَظّ َکثِیًرا ِمَن الَظّ
که ایمان آورده  اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید 
که پاره  ای از گمانها گناه است(.افراد جامعه نیز با 
توجه به اینکه حجاب واجب شرعی است باید به 
آن مقید باشند تا زمینه شکستن حریمشان که 
از جمل��ه آنها قضاوت و گمان بد بردن دیگران 
اس��ت را از بین ببرند و س��امت فکری خود و 

جامعه را حفظ کنند.

صهیونیست ها از ترس موشک های 
فلسطینی دیواربتنی می سازند

یک پایگاه خبری صهیونیستی گزارش داد 
که ارتش رژیم اشغالگر از ترس موشک های 
ضدتانک فلسطینی، دیواری بتنی در مرز با 
ساکنان غزه خواهد س��اخت. وبگاه خبری 
»آی 24 نیوز« متعلق به رژیم صهیونیستی 
روز گذشته )پنجشنبه، ۵ ژوئیه( گزارش داد 
که »اس��رائیل در حال ساخت دیواری بتنی 
اس��ت که آن را از غزه جدا کند؛ تا از طاین 
طریق بتواند از خود در برابر موش��ک های 
ضد تان��ک دفاع کن��د«. به گ��زارش این 
رسانه، دفتر مطبوعاتی ارتش رژیم اشغالگر 
اعام کرد که مقامات صهیونیست ساخت 
دی��وار بتن��ی در مرز ب��ا نوار غ��زه را برای 
افزای��ش امنی��ت ش��هرک های نزدیک به 
طرف فلس��طینی آغ��از کرده اند. آی 24 در 
ادامه می نویس��د: ساخت این دیوار بتنی به 
عنوان بخش��ی از پروژه شرکت »جاده های 
اس��رائیل« و با همکاری وزارت حمل ونقل، 
بخش مهندسی ارتش و وزارت جنگ رژیم 
اشغالگر انجام خواهد ش��د. درباره جزئیات 
این طرح آمده است: این دیوار به طول 4.6 
کیلومتر در بزرگراه »34k« و همچنین در 
امتداد بخش هایی از بزرگراه 232 س��اخته 
خواهد ش��د؛ ع��اوه بر ای��ن، راه هایی نیز 
برای عب��ور موتورس��یکلت در این منطقه 
ایج��اد خواهن��د ش��د. این دی��وار در حالی 
ساخته می ش��ود که طی سال های گذشته، 
درگیری ها بین گروه های مقاومت فلسطین 
و رژیم اش��غالگر صهیونیستی در مرزهای 
نوار غزه تشدید شده و نگرانی های تل آویو 
از شلیک موش��ک های ضدتانک به نواحی 
شهرک نش��ین اه��داف نوار غ��زه افزایش 
یافته اس��ت. ماه اوت گذشته نظامیان رژیم 
اشغالگر صهیونیس��تی تجاوزاتی را به غزه 
آغاز کردند که س��ه روز به طول انجامید و 
منجر به ش��هادت 4۸ نفر از فلسطینیان از 
جمل��ه تعدادی ک��ودک و زن و مجروحیت 

بیش از 360 تن دیگر شد.

وبگاه نشریه هتاک »شارلی ابدو« 
هدف حمله هکری قرار گرفت

دفتر دادس��تانی پاریس حمل��ه هکری به 
وبگاه نش��ریه هت��اک »ش��ارلی ابدو« را 
تأیی��د کرد. به گ��زارش تایم نی��وز، دفتر 
دادس��تانی پاری��س ب��ا تأیی��د اطاعات 
منتش��ره از س��وی رادیو »اروپا 1« اعام 
کرد: تحقیق و تفحصی روز پنجشنبه پس 
از ش��کایت ش��ارلی ابدو در رابطه با هک 
شدن وبگاه این هفته نامه آغاز شده است. 
در بیانیه صادره از س��وی دفتر دادس��تانی 
پاری��س در ای��ن خص��وص آمده اس��ت: 
تحقیقات درباره حمله س��ایبری به وبگاه 
این نش��ریه بعد از ش��کایت مدیریت آن 
آغاز ش��ده است. تحقیقات درباره اتهامات 
دسترسی متقلبانه به یک سیستم پردازش 
خودکار داده هاست و همچنین نگهداری، 
معرفی، اصاح و استخراج متقلبانه داده ها 
و ممانع��ت از عملکرد چنین سیس��تمی را 
شامل می شود. گزارش وبگاه تایم نیوز در 
این باره اضافه می کند: این هک تقریبًا ۸ 
س��ال پس از حمله س��ایبری روی داد که 
تحریریه ش��ارلی ابدو را نابود کرد. گفتنی 
اس��ت که هفته نامه فرانسوی شارلی ابدو 
چن��دی پیش به بهانه واه��ی آزادی بیان 
کاریکات��وری را علیه مرجعیت عالی دینی 
و سیاس��ی کش��ورمان منتش��ر کرد که با 
اعتراض شدید اللحن وزارت خارجه ایران 

مواجه شد.

موشک باران تل آویو مهمترین جلوه 
حمایت شهید سلیمانی از مقاومت بود

دبیرکل جنبش جهاد اس��امی فلس��طین 
شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را 
ش��خصیتی بزرگ توصیف کرد که تاش 
و کوش��ش عظیمی در راس��تای گسترش 
و تقوی��ت مقاومت انج��ام داد. به گزارش 
المیادین، »زیاد النخاله« در مراسم سومین 
سالگرد ش��هادت سردار سپهبد حاج قاسم 
س��لیمانی، تاکید کرد: شهید سلیمانی یک 
رزمنده استوار بود که بر همه میادین جهاد 
و مقاومت در منطقه اشراف کامل داشت. 
وی اف��زود: احساس��ات ما از ای��ن رخداد 
دچار دوگانگی اس��ت، از یک سو به دلیل 
ش��هادت این برادر عزیز و فرمانده بزرگ 
احس��اس فخ��ر و مباه��ات می کنیم و از 
طرفی به دلیل غیبت وی، احساس فقدان 
می کنی��م. وی با اش��اره به اینکه مس��اله 
فلس��طین اولویت نخست شهید سلیمانی 
بود، افزود: وی با همه گروههای مقاومت 
در فلسطین و خارج از آن روابطی گسترده 
داش��ت. النخاله افزود: ش��هید س��لیمانی 
تاش فراوانی در راستای توسعه و تقویت 
توانمندی های مقاومت انجام داد که یکی 
از مهمترین جلوه های آن حمله موش��کی 
علیه تل آویو با موش��ک هایی بود که وی 
برای مقاومت تهیه و آنها را در اختیارشان 

قرار داده بود.

اخبار

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: طب��ق ادعای دولتمردان بانک های 
اطاعاتی ما کامل اس��ت، پس شناسایی 
تعداد محدودی دالل و س��فته باز بازار ارز، 
س��که و خ��ودرو نباید کار س��ختی برای 
دولت باشد. احس��ان ارکانی در گفتگو با 
»عصر ایرانیان« با اشاره به بررسی طرح 
مالی��ات بر عای��دی س��رمایه در مجلس 
شورای اسامی گفت: این روزها برخی از 
دولتمردان تأکید زیادی دارند که مجلس 

ه��ر چه زودتر ط��رح مالیات ب��ر عایدی 
س��رمایه را بررس��ی و تصویب کند که ما 
وظیفه خود را انجام می دهیم، اما سوالمان 
آن اس��ت که با توجه به اصرار دولتمردان 
ب��رای تصوی��ب قانون��ی در ای��ن زمینه، 
آیا بهت��ر نبود که دولت خ��ودش الیحه 
مالی��ات بر عایدی س��رمایه را به مجلس 
ارائ��ه می کرد؟ عضو کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسامی ادامه داد: 
اگر دولت واقعاً مطالبه گر تصویب قانونی 

برای اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه بود، 
می توانست یک س��ال قبل در قالب یک 
الیح��ه دو فوریت��ی این موض��وع را به 
مجل��س ارائه دهد اما دول��ت هیچ اقبالی 
در این زمینه نش��ان نداد. بر این اس��اس، 
مجلس شورای اسامی این موضوع را به 
عنوان ط��رح دنبال کرد و ما به دنبال آن 
هستیم که از سفته بازی و دالل بازی هایی 
که به ویژه در بازارهایی مثل ارز، س��که و 
خودرو وج��ود دارد، جلوگیری کنیم. وی 

با اش��اره به اینکه یکی از مش��کات ما 
در عرص��ه خودرو آن اس��ت که س��االنه 
۵00 هزار کس��ری تولید خودرو نس��بت 
ب��ه تقاضای خودرو داریم، اظهار داش��ت: 
مجلس ش��ورای اس��امی برای رفع این 
مشکل قانون واردات خودرو را به تصویب 
رس��اند، اما دیدیم آنق��در دولت تبصره به 
س��ر و ته آن زد ک��ه تأثیرپذیری خودش 
را برای کاهش قیمت خودرو از دست داد 
و این موضوع یکی از اصلی ترین دالیل 

افزایش قیمت خودرو است. نماینده مردم 
نیشابور در مجلس شورای اسامی افزود: 
ما به دنبال آن هستیم که با تصویب طرح 
مالی��ات بر عایدی س��رمایه این داللی ها 
کاهش یاب��د و بتوانیم از اف��رادی که در 
این بازارها داللی می کنند و یک ریال هم 
مالیات نمی دهند و س��ازمان امور مالیاتی 
و وزارت اقتصاد ه��م تاکنون هیچ گامی 
برای شناسایی این فرارهای مالیاتی انجام 

نداده، مالیات اخذ کنیم.

شناسایی دالالن کار سختی نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

توصیه های رهبر انقالب در حوزه سرمایه  اجتماعی مورد غفلت قرار گرفت
خطیب نماز جمعه تهران:

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مردم، 
مسئولین را با سخنان زمان انتخابات مورد 
نقد قرار می دهند و انس��ان باید قول سدید 
داشته باشد گفت: یکی از ویژگی های سردار 
سلیمانی قول سدید و سخن برآمده از علم 
و متکی بر برهان بود. نماز جمعه این هفته 
تهران )16 دی ماه( به امامت حجت االسام 
ابوترابی فرد  والمسلمین سید محمدحس��ن 
دقایقی پیش آغاز ش��د. وی در خطبه های 
عبادی و سیاسی نمازجمعه که در مصای 
امام خمینی )ره( برگزار ش��د، ضمن توصیه 
ب��ه رعایت تقوایی الهی اظهار کرد: نگاه به 
س��خنان امیرالمومنین )ع( و فهم درست و 
دقی��ق آن و تاش برای آراس��تگی به این 
فضائ��ل ج��ان، روح و حقیقت تقوا اس��ت. 
خطیب موق��ت نماز جمعه این هفته تهران 
گفت: نگاه به سخنان امام علی )ع( و فهم 
درست و دقیق آن و تاش برای آراستگی 
ب��ه این فضائل جان و روح تقواس��ت، تقوا 
برای همه مردم به ویژه حکمرانان در نظام 
اسامی است. در فراز بیانات امیر المومنین 
راجع به منش��ور حکمران��ی دو اصل مهم 
اس��ت، اصل اول اینکه تبیین این حقیقت 
که سیاس��ت ابزاری است برای پاسداری از 
حقوق انس��ان ها و جامعه انسانی و ابزاری 
برای فراه��م آاوردن ابزار تعالی انس��ان ها 
اس��ت. ابوترابی ف��رد اف��زود: فراهم آوردن 
سیاست نظارت مردم بر مسئولین و شنیدن 
نقد مردم و ش��نیدن نظرات آن ها راجع به 
سیاست گذاری است. در نگاه امیرالمومنین 
)ع( سیاست کان ترین حوزه مرجع است، 
تنظیم و تع��ادل دیگر حوزه های زندگی در 
بقی��ه حوزها با تعادل نظم سیاس��ی رابطه 
مس��تقیم دارد، لذا انبیا الهی با هدف نظام 
سیاسی و ش��کل گیری آن مبعوث شده اند. 
خطی��ب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه 
تا سیاس��ت بازان دغ��ل کار در اریکه قدرت 
قرار دارند، جامعه ب��ه هدف واالی عدالت 
قی��ام مردم به عدل نایل نمی ش��ود، اظهار 
کرد: در اندیش��ه سیاس��ی اس��ام و همه 
ادی��ان اله��ی آن روز کره خاک��ی عدالت 
برپا می ش��ود ک��ه ش��خصیتی مانند وجود 
مب��ارک امام عص��ر )عج( به عن��وان نماد 

عل��م و عدالت بر اریکه ق��درت تکیه بزند 
و قدرت سیاس��ی را در دس��ت بگیرد. و به 
دست انسان های آراسته به عمل و عدالت 
و عزت و قدرت مالک اش��ترها راه را برای 
بسط عدالت در س��طح کره خاکی همواره 
کند. وی با اش��اره به اصل دوم در سخنان 
امام علی )ع( گفت: اصل دومی که در نامه 
حض��رت عل��ی )ع( به مالک اش��تر و همه 
حکمران��ان در جوامع اس��امی مورد توجه 
قرار گرفته، این اس��ت که انسان آراسته به 
تربی��ت دینی که در اریکه قدرت سیاس��ی 
قرار می گیرن��د، باید مظهر رحمت رحمانی 
و مظه��ر علم و حکم��ت خداوند باش��ند، 
بنابرای��ن مدیرانی که در الیه های قدرت و 
راس هرم قدرت در نظام اس��امی و دینی 
قرار می گیرند، باید در حوزه نظر مظهر علم 
و حکم��ت و در حوزه عم��ل مظهر رحمت 
رحمانی��ه خداوند باش��ند. ابوترابی فرد ادامه 
داد: مس��ئولین باید حواسش��ان باشد و باید 
در به کارگیری واژه ها و کلمات دقت کنیم؛ 
گاهی جمات، س��خنان و تحلیل ها که در 
روزهای انتخابات ش��نیده می شود و مردم 
بعدا آن ها را با سخنان زمان انتخابات مورد 
نقد قرار می دهند، لذا باید انسان قول سدید 

داش��ته باشد زیرا این س��خنان برای مردم 
مطالباتی را ایجاد می کند که در کوتاه مدت 
دست یافتنی نیس��ت و زمان بر است. یکی 
از ویژگی های سردار شهید قاسم سلیمانی 
قول س��دید و سخن برآمده از علم و متکی 
بر برهان بود و این شهید بزرگوار هنگامی 
تحلیل خود را از فروپاشی حکومت متزلزل 
داعش ارائه کرد که دقیقا قبل از فرارسیدن 
فروپاش��ی آن ها را از بین ب��رد. امام جمعه 
موق��ت ته��ران ادام��ه داد: دف��اع مقدس 
محصول نظام خانواده است، خانواده شهدا 
بزرگتری��ن س��رمایه اجتماعی این کش��ور 
هس��تند، مادر از نگاه محققین رکن و رمز 
پایداری خانواده اس��ت. امروز تمام سرمایه 
اجتماعی ما بر شانه استوار بانوانی است که 
نشان دادند پیوندی ناگسستنی با ارزش های 
اسامی، اخاقی و ملی دارند. پایه و اساس 
س��رمایه اجتماعی ما نهاد خانواده اس��ت و 
بانوان عمود این خیمه هس��تند. وی افزود: 
دف��اع مق��دس را نهاد خان��واده خلق کرد، 
شهید سلیمانی ها، ش��هید صیادشیرازی ها، 
شهید فاحی ها، ش��هید طهرانی مقدم ها و 
ش��هید باکری ها تربیت یافتگان مدرسه ای 
هس��تند که رک��ن آن مادران و همس��ران 

فداکار هس��تند. ابوترابی فرد گفت: عدالت 
دس��تاورد تربیت دینی و آراس��تگی به علم 
اس��ت، انس��ان های عادل آفریننده سرمایه 
اجتماعی هس��تند. سردار سلیمانی که یکی 
از بزرگترین ارکان س��رمایه اجتماعی است 
در پرت��و تربیت دینی در ای��ن جایگاه قرار 
گرفتند. حاج قاس��م می گفت که جامعه ما 
خانواده ماس��ت، این ها مردم ما هستند باید 
راه افت��اد بین مردم و آن ه��ا را جذب کرد. 
حاج قاس��م دغدغه مردم و استحکام نظام 
اسامی را داش��ت، جذب حداکثری نتیجه 
تربیت دینی اس��ت. خطی��ب جمعه تهران 
گفت: اندیش��ه حاج قاس��م باعث افزایش 
س��رمایه اجتماعی نظام می ش��ود، افزایش 
س��رمایه اجتماعی باید در دس��تور کار بنده 
و مس��ئولین قرار بگیرد. ش��هید س��لیمانی 
دغدغه این را داش��تند که کس��ی از قطار 
انق��اب جا نمان��د، این نگاه ب��ود که حاج 
قاس��م را در بیابا ن های سایر کشورها برد، 
حاج قاسم دغدغه رهایی ملت ها را داشت، 
همانقدر که دلش برای جوانان کش��ورمان 
می تپید دلش برای بقیه جوان های سراسر 
دنیا نیز می تپید. حاج قاسم ها و سید حسن 
نصراهلل ها تربیت یافتگان مدرسه ای هستند 

که مربی آن رهبر معظم انقاب اس��امی 
است. امام جمعه موقت تهران همچنین به 
موضوع آلودگی هوا اش��اره ک��رد و با بیان 
اینک��ه امروز یک��ی از دغدغه ه��ای اصلی 
در جهان حرکت به س��وی توس��عه پایدار 
اس��ت، گفت: از می��ان 17 هدف اصلی که 
برای توس��عه پایدار از س��وی سازمان ملل 
تعری��ف ش��ده حداقل 4 ه��دف به صورت 
مس��تقیم ی��ا غیرمس��تقیم ب��ا آلودگی هوا 
مرتبط اس��ت. ابوترابی فرد ادامه داد: بنابر 
اعام بانک جهانی در سال 2016، آلودگی 
هوا چهارمین عام��ل عمده مرگ و میر در 
سراسر دنیا بوده و س��الیانه حدود سه هزار 
و 700 نفر از ش��هروندان تهرانی بر اثر این 
آلودگی جان خود را از دس��ت می دهند، به 
طوری که میزان مرگ و میر ناشی از آن در 
کشور سالیانه حدود 12 هزار نفر است. وی 
به گزارش س��ه سال پیش وزارت بهداشت 
اشاره کرد که در آن خسارت آلودگی هوا به 
ش��هروندان تهرانی سالیانه دو هزار و 200 
میلی��ارد تومان و خس��ارت آلودگی هوا به 
صورت میانگین در کشور سالیانه 1۹ هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است. آلودگی هوا 
منشاء خسارت های جدی است و به همین 
دلی��ل در س��ال 13۹6 قانون ه��وای پاک 
در مجل��س به تصوب رس��ید و وظایفی بر 
عهده برخی نهادها از جمله وزارت کش��ور، 
وزارت نیرو، ش��هرداری، صداوسیما، وزارت 
صم��ت، س��ازمان اس��تاندارد و حوزه های 
مختلف را تعریف ک��رد و بنابراین عملکرد 
دولتمردان در اج��رای این قانون باید مورد 
نق��د جدی قرار گیرد. ابوترابی فرد در پایان 
س��الروز وفات حضرت ام البنی��ن )س( را 
گرامیداش��ت و گفت: آن حض��رت از نظر 
ش��خصیتی نمادی از کماالت مورد انتظار 
در یک بانوی تربیت یافته در مدرسه قرآن 
و عترت بود که چهار شهید عالیقدر رو یک 
شخیصت استثنایی همچون قمر بنی هاشم 
ابوالفض��ل عباس )ع( را تربی��ت کرد تا در 
حماسه بزرگ عاش��ورا در رکاب اباعبداهلل 
)ع( انس��انیت و شجاعت و معرفت و دیانت 
و والیتم��داری را ب��رای همیش��ه فراروی 

جوامع بشری و انسانی عینیت ببخشد.

بع��د از ج��وزپ ب��ورل و ب��اغ اروپای��ی اش، این بار 
س��خنان رئیس جمه��ور آمری��کا در کنتاکی جنجالی 
ش��د. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که به گاف های 
کامی اش معروف است، در سخنرانی چهارم ژانویه 
خ��ود در کنتاکی »س��االدی از کلم��ات« را به خورد 
مخاطب��ان داد. به گ��زارش فاکس نی��وز، بایدن ۸0 
س��اله در صحبت های خود نزدیک پل برنت اسپنس 
ب��رای تعریف ک��ردن از موفقیتش در تصویب بودجه 
زیرس��اختی و اهمی��ت هم��کاری دو حزب��ی با میچ 
مک کانل رهبر اقلیت س��نا گف��ت: بهترین روزهای 
ما پیش رو قرار دارد. نه پش��ت س��ر ما. مدتهاس��ت 

ک��ه گفته ام.به آن ب��اور دارم. هرگ��ز، هرگز و هرگز 
تا ای��ن ان��دازه درباره چش��م انداز آمریکا خوش��بین 
نب��وده ام. و امروز )هم( هس��تم. هرگز. هرگز. وی در 
ادام��ه با بیان این ک��ه »به بیش از 140 کش��ور در 
سراس��ر جهان سفر کرده ام«، به ش��کلی نامفهوم به 
نظر می رس��د که می گوید: »عبارتی از محله قدیمی 
را به ش��کلی متفاوت بازگو می کنم: بقیه کشورهای 
جهان وصله روی شلوار جین ما نیستند، اگر ما کاری 
ک��ه می خواهیم و باید را انجام دهیم«. این اظهارات 
وی واکنش ه��ای زیادی را برانگیخ��ت و اغلب این 
سوال مطرح ش��د که او اصا چه گفت. باز پترسون 

ستون نویس وباگ سیاس��ی محافظه کار آمریکایی 
RedState در توییت��ی ب��ا انتش��ار ای��ن بخش از 
ویدئوی اظهارات بایدن نوشت »در اپیزود امروِز »جو 
بایدن چه کوفتی گفت؟«« کلود تامپس��ون خبرنگار 
نش��ریه آمریکایی نشنال ریویو پرسید »چی؟« کوین 
مک ماهون توییت کرد »محل��ه قدیمی او واقعًا این 
را می گفت؟« ابیگل مارون دبیر مطبوعاتی س��ناتور 
جاش هاولی در واکنش نوشت »کامًا منطقی است 
اگر مغزت خمیر نرم ش��ده باش��د«. آبان ماه بود که 
جوزپ بورل مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
در مراس��م افتتاحیه مرکز دانشگاهی دیپلماسی اروپا 

در شهر بروژ بلژیک طی سخنانی عجیب گفت: اروپا 
یک باغ اس��ت، همه ما این باغ را س��اخته ایم... این 
باغ بهترین ترکیب از آزادی سیاس��ی، چشم اندازهای 
اقتصادی و انس��جام اجتماعی را دارد. بقیه دنیا واقعًا 
باغ نیست. بیشتر نقاط جهان جنگل است و جنگل ها 
ممکن اس��ت ب��ه باغ حمل��ه کنند. اظهارات��ی که با 
واکنش های گس��ترده بین المللی مواجه شده و برخی 
کشورها این سخنان را نشانگر نژادپرستی و انحطاط 
اخاقی غرب خواندند. برخی نمایندگان پارلمان اروپا 
هم سخنان بورل را نشان دهنده تفکرات استعماری و 

نو استعماری خوانده بودند.

دیگر کشورها وصله شلوار ما هم نیستند
توهین رئیس جمهور آمریکا به مردم دنیا؛

افشاگری های شاهزاده هری و زلزله در خاندان سلطنتی انگلیس
پرنس هری دومین فرزند پادشاه انگلیس پس 
از مصاحبه جنجالی او و همس��رش مگان با 
یک رسانه آمریکایی درباره عمق نژادپرستی 
در خان��دان س��لطنتی انگلی��س، با انتش��ار 
خاطراتش ضربه دیگری به اعتبار س��لطنت 
این کشور وارد کرده است. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، کتاب خاطرات هری تحت عنوان 
SPARE که معادل فارسی آن »فرعی« یا 
»ذخیره« ترجمه می شود قرار است سه شنبه 
هفته آینده عرضه شود اما دست بر قضا نسخه 
هایی از آن پنجشنبه در اسپانیا بفروش رسید 
و انتش��ار فرازهایی از آن خبرساز شده است. 
ه��ری در این کتاب ک��ه به قلم جان جوزف 
مورینگر رمان نویس و روزنامه نگار آمریکایی 
نوشته شده است باردیگر به افشاگری هایی از 
درون خاندان سلطنتی پرداخته که رسانه های 
انگلی��س از آن به عنوان خاط��رات انفجاری 
یاد کرده اند. ش��اهزاده انگلیسی که ششمین 

وارث س��لطنت در این کشور است و امیدی 
برای رس��یدن به تاج وتخت ندارد در کتابش 
به مص��رف مواد مخدر، کش��تن افغان ها در 
عملیات نظامی افغانس��تان اشاره و مسائلی 
را درباره روابطش ب��ا ویلیام برادر بزرگترش 
که بع��د از مرگ الیزابت ب��ه مقام ولیعهدی 
رس��یده و پدرش چارلز س��وم پادشاه مطرح 
کرده که هر خواننده ای را متحیر می کند. او 
به درگیری فیزیکی با برادرش در سال 201۹ 
اشاره و او را دشمن اصلی خود توصیف کرده 
اس��ت. در فرازهایی از این کتاب که توس��ط 
گاردین منتش��ر شده آمده است: ]ویلیام[ من 
را با نام دیگری صدا زد، سپس به سمت من 
آمد. همه چیز خیلی س��ریع اتف��اق افتاد... او 
یق��ه ام را گرفت و گردنبن��دم را پاره کرد و 
مرا به زمین کوبید. روی کاس��ه غذای سگ 
فرود آمدم، کاس��ه ای که پشتم ترک خورد 
و تکه ه��ای  آن در من فرو رفت. لحظه ای 

دراز کش��یدم، مات و مبهوت، سپس از جایم 
بلند ش��دم و به او گفتم که برو بیرون. هری 
می گوید که ویلیام بعدا از او عذرخواهی کرده 
و گفته که این موضوع را با همسرش مگان 
بازگو نکند. به گفته او مگان بعد از دیدن آثار 
جراحت روی بدن شاهزاده انگلیسی متوجه 
ماجرا ش��ده اس��ت. هری در بخش دیگری 
از خاطرات��ش به درگیری لفظی میان ویلیام 
و همسرش مگان اش��اره و عنوان کرده که 
ولیعهد همس��رش را »بی ادب« و »غیرقابل 
تحمل« نامیده اس��ت. نشریه دیلی تلگراف 
چاپ لندن هم با انتشار فرازهایی از خاطرات 
هری، به روزهایی اش��اره کرده که شاهزاده 
انگلیس��ی به عن��وان خلبان بالگ��رد آپاچی 
در افغانس��تان خدمت می کرده اس��ت. او در 
جری��ان عملیات��ی، 2۵ افغان را کش��ته و در 
کتابش آن ها را مهره های شطرنج نامیده، نه 
انسان. او گفته از این کار احساس شرمساری 

نمی کند اما به آن هم افتخار نمی کند. یکی 
از افشاگری های هری که بسیار خبرساز شده 
است، اصرار او از پدرش برای اینکه با کامیا 
پارکر که اینک به مقام ملکه همس��ر رسیده 
است ازدواج نکند. هری و ویلیام نتیجه ازدواج 
چارلز با دیانا بودند و تمایلی نداشتند پدرشان 
با زن دیگری ازدواج کند. این درحالیست که 
هری از نحوه خبررسانی پدرش درباره مرگ 
مادرش انتق��اد کرده و می گوید که او در روز 
حادثه خیلی س��رد نزد من آمد و گفت: پسر 
عزیزم مادرتان تصادف کرده اس��ت. در این 
کت��اب هری به مصرف مواد مخدر در دوران 
نوجوانی اش اشاره کرده و نوشته است: تجربه 
جالی برای من نبود و احس��اس خوش��حالی 
خاص��ی در م��ن ایجاد نکرد، اما باعث ش��د 
احساس متفاوتی داش��ته باشم، و این هدف 
اصل��ی من بود. ح��س متفاوت ب��ودن. این 
تحوالت درحالی صورت می گیرد که جنبش 

جمهوری خواه انگلیس که ه��زاران عضو و 
ده ها هزار طرفدار دارد سالهاست که خواهان 
برگزاری همه پرسی در خصوص آینده نظام 
س��لطنتی انگلیس است و تاکید دارد که این 
نظام یادآور س��تم هایی اس��ت که پادشاهان 
انگلیس بر م��ردم روا داش��ته اند. نتایج یک 
نظرسنجی نشان می دهد که بیشتر اعضای 
دومین حزب سیاس��ی انگلیس )کارگر( هم 
مخالف نظام س��لطنتی در این کشور هستند 
و از خواندن س��رود ملی انگلیس در تمجید 
از ملکه الیزابت خجالت می کشند. تحقیقات 
 )YouGov( »موسسه نظرسنجی »یوگوو
حاکیس��ت که فقط 1۵ درص��د اعضای این 
حزب ب��ه تاریخ انگلیس مفتخر و 43 درصد 
دیگر از تاریخ اس��تعمارگری آن ش��رمنده و 
سرافکنده هستند. بر همین اساس 62 درصد 
خواستار براندازی نظام س��لطنتی و استقرار 

نظام جمهوری هستند.
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اقتصاد كالن

آورد آبی رودخانه زهره 20 برابر شد
دب��ی رودخان��ه زه��ره ب��ه عن��وان یکی از 
رودخانه های جنوبی کشور به 300 متر مکعب 
در ثانیه رسید و روزانه 26 میلیون متر مکعب 
آب ب��ه ارزش 3۸.۸ میلیون یورو بدون هیچ 
استفاده ای به دریا می ریزد. به گزارش فارس، 
طی 2 روز گذش��ته ش��اهد ورود یک سامانه 
بارش��ی قدرتمند در کش��ور بودیم که در 10 
روز آینده نیز زمینه نزوالت گسترده آسمانی 
برای کشور را فراهم می کند.نکته قابل توجه 
در سامانه بارشی اخیر، ثبت رکورد پیش بینی 
بارش 20۸ میلیمتر در سرشاخه های رودخانه 
زهره اس��ت. مس��ئله ای که زمینه ثبت اعداد 
قابل توج��ه در این رودخان��ه را فراهم کرده 
اس��ت.به استناد آمار، روز جمعه هفته گذشته 
۹ دی ماه سال 1401، آبدهی رودخانه زهره 
در ایس��تگاه پل زهره،   با افزایش نس��بت به 
قبل به عدد 1۵ متر مکعب در ثانیه رس��یده 
بود.این درحالیس��ت که ب��ا بارندگی اخیر در 
سرش��اخه های حوض��ه آبریز زه��ره، آبدهی 
رودخان��ه به طرز معناداری افزایش یافت و تا 
س��اعت 10 روز 1۵ دی  سال 1401 به 300 
متر مکعب در ثانیه افزایش پیدا کرد. به معنای 
دیگر دبی رودخانه زهره روز گذشته نسبت به 
مدت مشابه هفته قبل 20 برابر شد. بر اساس 
مستندات کارشناسی ثبت شده از روند فعالیت 
این رودخانه، مسئله افزایش قابل توجه دبی 
موضوع جدیدی برای رودخانه زهره نیست و 
بیشتر از 7۵ درصد از آورد آبی ساالنه رودخانه 
زهره در 3 ماه زمستان از رودخانه عبور کرده 
و طی ۹ ماه دیگر سال نیز کمتر از 2۵ درصد 

از آورد آبی از رودخانه عبور می کند.

انجام 69 میلیارد تراکنش بانکی در 
سامانه شاپرک در 9 ماه گذشته 

س��خنگوی بانک مرکزی با اش��اره به انجام 
6۹ میلیارد تراکنش بانکی در سامانه شاپرک 
در ۹ ماه گذش��ته، گفت: ای��ن رقم در قیاس 
با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته  افزایش 1۵ 
درص��دی دارد. به گ��زارش فارس، مصطفی 
قمری وفا  اظهار داش��ت: روزانه بیش از 400 
میلیون تراکنش بانکی انجام می شود.وی در 
تش��ریح آمار  تراکنش های بانکی در شاپرک، 
بیان کرد: در ۹ ماهه اول پارسال این رقم ۵۸ 
میلیارد تراکنش بود و در ۹ ماهه اول امسال 
به 6۹ میلیارد تراکنش رسید، این عدد  حدود 
1۵ درصد افزایش نس��بت به مدت مش��ابه 
پارسال نش��ان می دهد.قمری وفا اضافه کرد: 
ساالنه حدود ۵0 هزار میلیارد تومان فقط در 
سامانه های بین بانکی جا به جا می شود و اگر 
سامانه های درون بانکی را نیز اضافه کنیم این 

عدد افزایش پیدا می کند.

هدفگذاری صادرات لوازم خانگی 
ایرانی به بازار روسیه

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی کش��ور 
با اش��اره به صادرات لوازم خانگی ایرانی به 
بازارهای منطقه از جمله عراق و افغانستان، 
گف��ت: بازار روس��یه فرصتی مناس��ب برای 
توس��عه صادرات لوازم خانگی ایرانی به این 
کش��ور است. عباس هاشمی در گفت وگو با 
فارس با اشاره به وضعیت تولید لوازم خانگی 
کشور، اظهار داش��ت: تولید لوازم خانگی در 
کشور خوب است اما به دالیل مختلف رکود 
در ب��ازار ای��ن صنعت حاکم اس��ت. دبیرکل 
انجم��ن صنایع ل��وازم خانگی ای��ران افزود: 
به علت مش��کات اقتصادی و پایین آمدن 
سطح معیش��ت مردم، واحدهای تولیدی به 
س��مت فروش های م��دت دار روی آورده اند 
ک��ه با ای��ن روش، تامی��ن هزینه های تولید 
با س��ختی انجام می ش��ود. وی با اشاره به 
سیاس��ت های انقباضی بانک ها و محدودیت 
منابع ریالی بیان داشت: تسهیات به راحتی 
در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی گیرد و 
فرآیند آن بسیار طوالنی و سخت شده است 
که به نظر می رسد این مساله به علت عدم 
وجود منابع کافی باشد. هاشمی قیمت گذاری 
دستوری را یکی از معضات تولید کنندگان 
ل��وازم خانگی عنوان کرد و گفت: با توجه به 
نوس��انات نرخ ارز و افزای��ش قیمت ارز این 
مساله آس��یب های جدی به تولید کنندگان 
وارد می کند ضمن اینکه تورم نیز مشکات 
خ��اص خود را ب��رای تولید کنن��دگان دارد. 
وی همچنین به مش��کل تامی��ن مواد اولیه 
واحده��ای تولید لوازم خانگی اش��اره کرد و 
بیان داش��ت: با وجود اینک��ه تولید کنندگان 
برای تامین مواد اولیه از بورس دچار معضل 
هستند اما این مواد در بازار آزاد موجود است 
و تولیدکنندگان بخش��ی از م��واد اولیه مورد 
نیاز خود را به جای تهیه از بورس از بازار آزاد 

خریداری می کنند. 

حمله سایبری گسترده به بانک 
مرکزی خنثی شد

رییس ش��رکت ارتباطات زیرساخت کشور 
از خنث��ی ش��دن حمله س��ایبری به بانک 
مرک��زی و دو پیام رس��ان داخلی خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، رئیس شرکت ارتباطات 
زیرساخت با انتشار یک ویراست در صفحۀ 
شخصی میکروباگ ایرانی ویراستی خود 
خب��ر از دفع حمات گس��تردۀ منع خدمت 
)DDAS( به بانک مرکزی، روبیکا و بله 
داد.الجوردی نوش��ته است: »شب گذشته 
بانک مرکزی، و س��کوهای بل��ه و روبیکا 
مورد هدف حمات منع خدمت توزیع شده 
)DDoS( ق��رار گرفتن��د و ب��ا آن مقابله 
ش��د. این روزها بیش��ترین حجم حمات 
خارجی ب��ه س��وی بانک ها و موسس��ات 
اینترنت،  ارائه دهن��ده  ش��رکت های  مالی، 
و زیرس��اخت های ارتباطی اس��ت که دفع 
ش��دند.خداقوت به مدافعین مرزهای ایران 

در فضای مجازی.

احتمال رشد پرقدرت شاخص کل 
بورس در معامالت 

ش��اخص کل بورس با اباغیه بانک های 
دولت��ی و خصوصی مبنی بر رعایت س��ود 
احتمال رش��د پرق��درت خواهد داش��ت.به 
گزارش مهر، شاخص کل بورس بر اساس 
اطاعیه اخیر بانک های خصوصی و دولتی 
احتم��ال صع��ود پرقدرت دارد، »ش��ورای 
هماهنگ��ی بانک ه��ا و کان��ون بانک های 
خصوصی در اطاعیه ای مش��ترک بر لزوم 
رعایت نرخ س��ود قانونی از روز ش��نبه 17 
دی م��اه تاکی��د کردند. در ای��ن اطاعیه 
با اس��تناد به بخش��نامه اباغی نرخ س��ود 
س��پرده ها آمده است: از روز ش��نبه مورخ 
1401.10.17 اوراق گواهی س��پرده مدت 
دار ویژه س��رمایه گذاری )عام( با نرخ سود 
23 درص��د در تمام بانک ها طبق س��همیه 
اباغ��ی اجرایی می ش��ود.در بخش پایانی 
ای��ن اطاعی��ه آمده اس��ت: ب��ا عنایت به 
بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک ها 
موظف به رعایت دقی��ق نرخ های مصوب 
هس��تند و ب��رای بانک هایی ک��ه مقررات 
اباغی را رعایت نکنند، 6 اقدام تنبیهی در 
نظر گرفته شده است.«شاخص کل بورس 
در هفته گذش��ته با هیجان به شدت منفی 
بع��د از اظهارات فرزی��ن مبنی بر ضرورت 
افزای��ش نرخ بهره و تثبیت نرخ نیما مواجه 
ش��ده و اصاح س��نگینی را تجربه کرده و 
ب��ه محدوده یک میلیون و ۵7۹ هزار واحد 
رسید.تثبیت نرخ بهره بر روی 23 درصد در 
شرایط فعلی خبر خوبی برای بازار سرمایه 
ب��وده زیرا برخ��ی از حقوقی ها و س��رمایه 
گذاران نرخ بهره بانکی باالی 2۵ درصد را 
بر تحلیل های خود محاسبه کرده بودند اما 
بعد از تاکید رسمی نظام بانکداری بر روی 
نرخ بهره 23 درصد، احتمال افزایش تقاضا 
در معامات روز ش��نبه وجود داشته و امید 
اس��ت ش��اخص کل بتواند باز هم مقاومت 
یک میلیون و 600 هزار واحد را به س��مت 

باال بشکند.

نرخ سود قانونی را رعایت می کنیم
ش��ورای هماهنگ��ی بانک ه��ا و کان��ون 
اطاعی��ه ای  در  خصوص��ی  بانک ه��ای 
مش��ترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی 
از روز ش��نبه 17 دی م��اه تاکید کردند. به 
گ��زارش مهر به نق��ل از بانک مرکزی، در 
این اطاعیه با استناد به بخشنامه اباغی 
نرخ س��ود سپرده ها آمده است: از روز شنبه 
مورخ 1401.10.17 اوراق گواهی س��پرده 
م��دت دار ویژه س��رمایه گ��ذاری )عام( با 
ن��رخ س��ود 23 درص��د در تم��ام بانک ها 
طبق س��همیه اباغی اجرایی می شود.این 
اطاعی��ه می افزای��د: پرداخت س��ود علی 
الحس��اب اوراق مذکور به ص��ورت ماهانه 
و معاف از مالیات اس��ت و بازخرید قبل از 
سررس��ید آن در ش��عب بانک ها با نرخ 10 
درصد ساالنه خواهد بود. همچنین پرداخت 
س��ود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری 

به منظور جذب مشتری ممنوع است.
در اطاعیه مش��ترک بانک ه��ا با تاکید بر 
اینکه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری 
3 ماهه و 6 ماهه طب��ق نرخ های اعامی 
در بخش��نامه های قبل��ی بان��ک مرکزی 
اس��ت، آمده است: س��پرده های بلند مدت، 
طبق دس��تورالعمل های بانک مرکزی باید 
حداقل یک س��اله افتتاح شود.این اطاعیه 
تاکی��د دارد: ن��رخ س��ود عل��ی الحس��اب 
س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار که 
قبل از سررس��ید برداشت شود، معادل نرخ 
سود علی الحس��اب سپرده سرمایه گذاری 
متناظ��ر با دوره ماندگاری آن با کس��ر نیم 
درصد خواهد بود. بانک ها همچنین اعام 
کردند که نرخ س��ود س��پرده های سرمایه 
گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، 
در حال حاضر 10 درصد ماه ش��مار اس��ت 
که به صورت علی الحس��اب محاسبه و به 

حساب سپرده گذار واریز می شود.

اخبار

وزی��ر نف��ت ضم��ن برش��مردن برخ��ی 
اقدام های جه��ادی وزارت نفت در دولت 
س��یزدهم ب��ه بهره ب��رداری از طرح ها و 
پروژه های��ی ب��ا اعتباری بالغ بر هش��ت 
میلی��ارد دالر تا پایان امس��ال خبر داد. به 
گزارش ایس��نا، ج��واد اوج��ی جمعه، 16 
دی م��اه در گفت وگوی زنده تلویزیونی، با 
بیان اینکه به فضل الهی در سال 1401، 
هش��ت میلیارد دالر طرح ه��ای نیمه تمام 

تکمیل می ش��ود، گف��ت: ای��ن پروژه ها 
س��ال های زیادی باتکلی��ف مانده بود و 
ج��زو اولویت های افزای��ش تولید نفت و 
گاز، افزایش ظرفیت پاالیشی گاز، خطوط 
پتروش��یمی،  مجتمع ه��ای  گاز،  انتق��ال 
همچنی��ن جمع آوری گازهای مش��عل و 
گازرس��انی به ش��مار می رفت که وزارت 
نفت تکمیل آن ها را در اولویت گذاش��ت.
وی با اش��اره به تأکید رئیس جمهوری بر 

انجام پروژه ه��ای نیمه تمام و لزوم تعیین 
تکلیف آن ها در اسرع وقت، تصریح کرد: 
وزارت نفت از آغاز به کار دولت با اقدامی 
جهادی، کارهایی اساسی و زیربنایی برای 
تکمی��ل طرح های نیمه تم��ام انجام داد و 
پروژه های اولویت دار مش��خص شدند که 
بخشی از پروژه ها امروز آماده بهره برداری 
هس��تند و بخش��ی دیگر تا دو ماه و نیم 
آینده به بهره برداری می رس��ند که هشت 

میلیارد دالر سرمایه گذاری برای آنها شده 
است.وزیر نفت در تشریح این پروژه ها به 
بعضی از آنها اش��اره ک��رد و افزود: برای 
نمون��ه در طرح های می��دان گازی پارس 
جنوبی، آخرین فاز یعنی طرح توس��عه فاز 
11 ای��ن میدان مش��ترک گازی، نزدیک 
به 20 س��ال باتکلیف مان��ده بود و هیچ 
اقدامی برای اجرای آن انجام نش��ده بود، 
بنابرای��ن با اق��دام جهادی هم��کاران در 

شرکت های ملی نفت ایران و پتروپارس، 
زمستان امس��ال بخش نخست این طرح 
به بهره ب��رداری می رس��د ک��ه روزانه 14 
میلیون متر مکعب گاز تولید می کند. وزیر 
نفت افزود: ب��رای این طرح ها از ظرفیت 
بخش ه��ای  س��رمایه گذاری  مش��ارکت 
داخلی و خارجی استفاده کردیم و حمایت 
خوب دولت و گروه اقتصادی آن را نیز در 

پشت سر داشتیم.

بهره برداری از 8 میلیارد دالر طرح نیمه تمام نفتی
وزیر نفت خبر داد 

مالیات از طالی سیاه سبقت گرفت
جزئیات درآمد دولت از مالیات های مختلف

کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به سمت 
درآمده��ای پایدار مانند مالیات، ب��ا اینکه همواره یکی از 
اهداف کشور محسوب می شده اما کمتر به آن توجه شده 
اس��ت؛ موضوعی که طی دو سال اخیر در راستای تحقق 
آن گام هایی برداشته شده و آمارها نیز از جایگزینی مالیات 
با نفت حکایت دارند. به گزارش ایس��نا، تا حدود 10 سال 
قبل، ح��دود ۵0 درصد از منابع عمومی بودجه کش��ور از 
محل صادرات نفت تامین می ش��د اما این سهم به تدریج 
کاه��ش پیدا کرد و جای خود را به درآمدهای مالیاتی داد.  
به طوری که بر اس��اس الیحه بودجه س��ال 1401،  کل 
سهم درآمد دولت از صادرات نفت 3.۸ میلیون میلیارد ریال 
پیش بینی شده بود که درآمدهای نفتی از این بخش تنها 

معادل 2۵ درصد سهم داشت.
جای�گاه مالی�ات در تامی�ن هزینه های دول�ت هر روز  ���

پرنگ تر از دیروز
البته اظهار نظر مس��ئوالن از ادامه این روند حکایت دارد 
و به نظرمی رسد نه تنها طبق گفته سیداحسان خاندوزی،  
وزی��ر امور اقتصاد و دارایی قرار اس��ت اقتصاد کش��ور تا 
پایان فعالیت دولت س��یزدهم، وارد فصلی جدید از دوران 
مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت شود، بلکه 
رئیس سازمان امورمالیاتی نیز ضمن تاکید بر این نکته که 
وابس��تگی بودجه دولت به نفت، نقطه آسیب پذیر اصلی 
اقتصاد ملی بوده،  اعام کرده که در ش��رایطی که کشور 
از سایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است،  
مسئولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیارسنگین 
است؛  ضمن اینکه دولت سیزدهم به شدت از تامین مالی 
ازطریق س��ایر ش��یوه ها از جمله چاپ پول و استقراض 
بانکی ابا دارد؛ چرا که این شیوه های نادرست در نهایت به 
تورم می انجامد و فشار آن بر زندگی و معیشت مردم وارد 
می شود.منظور همچنین به نقش مالیات در تامین بودجه 
کش��ور اشاره کرده و دراین مورد گفته است که مهمترین 
ماموریت این دستگاه، وصول درآمدهای مالیاتی و تامین 
بودجه کشور است و با تاش مضاعف و کار جهادی باید 
زمینه رشد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم.  
برنامه کان نظام مالیاتی در چهارسال پیش رو، افزایش 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از حدود شش درصد 
ب��ه ۹ درصد )۵0 درصد رش��د( و تامین مالی حداکثری از 
منابع س��الم و پایدار مالیاتی است.رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی 
و حاکمیت داده ها،  اولویت اصلی برنامه های نظام مالیاتی 
است، اظهار کرده است که برای تحقق این برنامه کان، 
سه اقدام کلیدی شامل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و س��امانه مودیان،  اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
جدید و اس��تفاده از ظرفیت های م��اده 16۹ مکرر قانون 

مالیات های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.
جزیی�ات افزایش درآمدهای مالیات�ی از قرنی به قرن  ���

دیگر!
در ای��ن میان یک نگاه اجمالی به آم��ار و ارقام لوایح در 
س��ال های گذشته هم نشان می دهد که نقش مالیات در 
تامین هزینه های دولت  هر س��ال پررنگ تر از سال قبل 
شده است.بر اساس مستندات، مقایسه درآمدهای مالیاتی 
دولت در س��ال های 1400 و 1401 نشان می دهد که در 
الیحه بودجه امس��ال، درآمدهای مالیات��ی از 32۵ هزار 
میلیارد تومان به ۵26 هزار میلیارد تومان رسیده که در این 

میان، سهم مالیات اشخاص حقوقی در الیحه بودجه سال 
1401 معادل 133 هزار و 627 میلیارد تومان است که در 
مقایسه با رقم بودجه سال 1400 )۵۹ هزار و210میلیارد 
تومان( بیش از دو برابر افزایش داش��ت. همچنین سهم 
مالی��ات بر درآمدها در الیحه بودجه س��ال جاری نیز ۸4 
هزار و 210 میلیارد تومان بود که در مقایس��ه با رقم ۵4 
هزار و 246 میلیارد تومان در بودجه س��ال 1400 معادل 
۵۵ درصد زیاد شده  است. عاوه بر این، میزان مالیات بر 
ثروت 27 هزار و ۵17 میلیارد تومان در الیحه بودجه سال 
1401 پیش بینی ش��ده است که نسبت به سهم 34 هزار 
و 232 میلیارد تومان این مالیات در بودجه س��ال 1400، 
تقریبا 26 درصد کاهش داش��ت. رق��م مالیات واردات در 
الیحه بودجه سال 1401 معادل 77 هزار و 7۵0 میلیارد 
تومان درنظر گرفته ش��ده بود که در مقایس��ه با مصوبه 
بودجه سال 1400 )۵4 هزار و 600 میلیارد تومان(  42.۵ 

درصد افزایش داشت.
از س��وی دیگر، مالیات کاالها و خدمات در الیحه بودجه 
سال 1401 معادل 203 هزار و 661 میلیارد تومان درنظر 
گرفته شده،  این درحالی است که این رقم در بودجه سال 
گذشته،  122 هزار و ۹4۵ میلیارد تومان بود که به میزان 

66.3 درصد رشد داشته است.
جزیی�ات می�زان درآمده�ای مالیات�ی دولت در س�ال  ���

جاری
تحق��ق این ارقام را می توان در جزییات میزان درآمدهای 
مالیات��ی دولت هم مش��اهده کرد. بر این اس��اس میزان 
»مالیات اشخاص حقوقی« از ابتدای سال جاری تا پایان 
ش��هریورماه حدود ۹۹ هزار و 4۸6 میلیارد تومان بوده که 
این میزان تا پایان آذرماه سال جاری به 144 هزار و ۵01 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت.  درحالی که میزان دریافتی 
دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی در کل سال 1400،  
معادل 117 هزار و 221 میلیون تومان بوده اس��ت.میزان 
درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها در کل سال گذشته۵7 
هزار و 3۸۹ میلیون تومان بوده که در ش��ش ماه سال به 
ج��اری  40 ه��زار و ۵3۸ میلیارد تومان و در ۹ ماه س��ال 
جاری نیز به  62 هزارو 461 میلیارد تومان رس��یده است.

درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ثروت  در شش ماه سال 

جاری ۸46۵ میلیارد و در  ۹ ماه س��ال جاری نیز 13 هزار 
میلیارد تومان بوده اس��ت.  این درحالی است که دولت از 
این محل در س��ال 1400، 14 هزار و 1۸۹ میلیارد تومان 
کسب کرده اس��ت.بر اساس این گزارش،  درآمد دولت از 
محل  مالیات های مستقیم در6 ماه سال جاری 14۸ هزار 
و 4۹1 میلیارد تومان و در ۹ ماه س��الجاری نیز 21۹ هزار 
و ۹64 میلیارد تومان بوده اس��ت.  همچنین میزان درآمد 
دولت از مالیات های مس��تقیم در سال گذشته 1۸۸ هزارو 
6۹۹ میلیارد تومان بوده اس��ت.درآمدی که دولت از محل 
مالیات بر کاالها و خدمات به دس��ت آورده در ش��ش ماه 
سال جاری  ۸2 هزار و 2۸ میلیارد و در ۹ ماه سال جاری 
12۸ ه��زار و 773 میلیارد تومان بوده درحالی که این رقم 
در کل س��ال گذش��ته 17 هزار و 122 میلیارد تومان بوده 
است.بررسی این ارقام نشان می دهد که مالیاتی که دولت 
در ۹ ماه یاحتی ش��ش ماه سال جاری دریافت کرده است 
در بسیاری از بخش هاحتی از کل سال گذشته بیشتر بوده 
که نشان دهنده عزم جدی دولت در جایگزینی درآمدهای 

مالی با درآمدهای نفتی است.
تاکید بر نقش درآمدهای مالیاتی ���

در این راس��تا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در نشس��تی 
که آبان ماه با کمیس��یون برنامه و بودجه داش��ته بر این 
نکته تاکید کرده که اقتصاد کش��ور تا پایان فعالیت دولت 
س��یزدهم، وارد فصل��ی جدید از دوران مالیات س��تانی و 
رهای��ی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد ش��د.خاندوزی با 
ط��رح درخواس��ت از نمایندگان عضو کمیس��یون برنامه 
و بودجه و محاس��بات مجلس برای کمک به پیش��برد و 
تداوم تحولی که از س��ال گذشته در بودجه نویسی شروع 
شده است، اظهار کرده که تاش کردیم، مبتنی بر اعداد 
و ارقام و مستندات نش��ان دهیم سازمان امور مالیاتی به 
معنای واقعی کلمه، در مسیرتحول نظام مالیاتی و رهایی 
از اقتصاد نفتی،  به عنوان خواس��ته سال های طوالنی  در 
حال حرکت است.به گفته وی، این مسیر در گذشته خیلی 
کند طی می شد که وقتی عملکرد سال اول فعالیت دولت 
سیزدهم با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل 
تر مقایسه می کنیم،  نشان دهنده این است که با سرعت 
خیلی زیادی در ح��وزه تامین درآمدهای بودجه از مالیات 

در حال حرکت هستیم.البته به اعتقاد خاندوزی، جماعتی 
هستند که خوش ندارند دولت به درآمدهای مالیاتی اتکاء 
داشته باشد و همچنین یک فرهنگ دیرپا ومزمن هم در 
کشور وجود دارد که برخی فعاالن اقتصادی همواره سعی 
داشته اند،  از پرداخت مالیات فرار کنند.  البته این سخن به 
این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم؛  بلکه 
اساساشیوه های شناس��ایی و اخذ مالیات را از روش های 
س��نتی مبتنی بر مواجهه های پر فساد و ناکارآمد و کاما 
ممیز محور گذش��ته را به نوع دیگری از مالیات س��تانی 

تبدیل خواهیم کرد.
عزم جزم دولت سیزدهم برای اجرای قانون مالیاتی ���

این مباحث درحالی از س��وی وزیر مطرح ش��ده است که 
دول��ت س��یزدهم عزم خ��ود را اجرای قان��ون پایانه های 
فروش��گاهی و س��امانه مودیان که در سال 13۹۸ توسط 
مجلس شورای اسامی تصویب شد جزم کرده است.گام 
نخس��ت این قانون سال گذشته برداشته و ماده )11( این 
قانون اجرا شد.  طبق ماده 11 قانون مذکور،  بانک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران موظف بود با همکاری سازمان 
ظرف مدت یک س��ال پس از اباغ این قانون،  نس��بت 
به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی اقدام کرده وبا ایجاد تناظر بین آنها با 
مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر 
یک از پایانه های فروش،  شناسه یکتا اختصاص دهد.پس 
از تخصیص شناسه مذکور،  کلیه تراکنش های های انجام 
ش��ده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های 
کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به 
عنوان تراکنش های های بانکی مرتبط با فعالیت ش��غلی 
صاحب حس��اب بانکی محسوب ش��ده و بانک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران موظف است در چارچوب قانون 
و مقررات مربوطه،  اطاعات اینتراکنش های های بانکی 
شامل مانده اول دوره،  وجوه واریزی،  وجوه برداشت شده و 
مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظورتکمیل پایگاه 
اطاعات هویتی،  عملک��ردی و دارایی مودیان موضوع 
ماده )16۹ مکرر(  قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم 
اسفندسال 1366 با اصاحات و الحاقات بعدی به صورت 
برخط دراختیار س��ازمان قرار دهد.در راس��تای اجرای این 
م��اده،  حدود 1۸ میلیون و ۸00 هزار دس��تگاه کارتخوان 
ساماندهی ش��د که از این تعداد،  حدود ۹ میلیون و 400 
هزار دس��تگاه به علت عدم اتصال به پرونده های مالیاتی،  
غیرفعال ومابقی نیز به پرونده های مالیاتی مربوطه متصل 
ش��د.  در واقع حس��اب های متصل به این دس��تگاه های 
کارتخوان،  به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه 
واریزی به این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و 
کار مؤدی در نظر گرفته ش��د.از طرف دیگر در راس��تای 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی،  تاکنون شرکت های 
بورسی و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع 
ماده ۵ قانون کش��وری از اول به س��امانه پیوسته اند تا با 
ارائه صورت حس��اب الکترونیکی،  میزان مالیاتی که باید 
پرداخت کنند شفاف شود.ادامه این روند حاکی از آن است 
که سازمان امور مالیاتی قصد دارد با انجام اقداماتی از جمله 
شناس��ایی مودیان جدید،  وصول معوقات مالیاتی،  محور 
ق��رار دادن نظام مالیاتی و... درآمدهای مالیاتی را افزایش 
دهد تا نقش طای سیاه در منابع درآمدی دولت روزبه روز 

کم رنگ تر شود.

آمار اوپک به خوب��ی بیان می کند که افزایش صادرات 
نفت ایران به دلیل به ثمر نشس��تن تاش های دولت 
سیزدهم برای بی اثر کردن تحریم های نفتی بوده است 
نه لطف بایدن برای حس��ن نیت در انجام مذاکرات. به 
گزارش فارس  با روی کار آمدن دولت سیزدهم، صادرات 
نفت و میعانات گازی ایران با اجرای سیاست بازارسازی 
نفت افزایش یافت و به بیش از یک میلیون بش��که در 
روز رس��ید، این افزایش صادرات درحالی رخ داد که بعد 
از خ��روج آمریکا از برجام رقم ص��ادرات نفت ایران به 

کمتر از 100 هزار بشکه در روز رسیده بود.»بازارسازی 
نفت« یکی از سیاست های بی اثر کردن تحریم است که 
جریان صادرات نفت ایران را به صورت تضمین ش��ده 
افزایش می دهد، در واقع در این روش، فروش نفت ایران 
دیگر فقط دغدغه ایران برای دور زدن تحریم نیست و 
کشور خریدار نفت نیز انگیزه بی توجهی به تحریم های 
آمریکا را پیدا می کند.یکی از این روش ها، س��هامداری 
در پاالیشگاه های فراسرزمینی است؛ در دولت سیزدهم 
برای س��هامداری در پاالیشگاه های ونزوئا اقدام شده 

و این موضوع موجب ش��ده است طبق گزارش رویترز، 
صادرات نفت و میعانات گازی ایران به ونزوئا از صفر به 
ماهانه 6 میلیون بشکه )روزانه 200 هزار بشکه( افزایش 

یابد.
صادرات نفت ایران با وجود اعمال تحریم بر ش�بکه  ���

فروش رکوردشکنی کرد
اما در حالی که تاش های دولت سیزدهم موجب افزایش 
صادرات نفت و میعانات گازی ایران شده بود، طرفداران 
برجام در ایران در رسانه های خود اینگونه روایت می کردند 

که »افزایش صادرات نفت لطف بایدن برای نشان دادن 
حس��ن نیت در مذاکرات غیرمستقیم طرفین است«. اما 
امروز که 7 ماهی است مذاکرات طرفین به حالت تعلیق 
درآمده است، بد نیس��ت با مراجعه به آمارهای داخلی و 
خارجی تغییرات رقم صادرات نفت ایران موردبررسی قرار 
گیرد.از ماه ژوئن س��ال 2022 تاکنون، آمریکا به صورت 
ماهانه دقیق ترین تحریم ها را بر شبکه فروش نفت ایران 
اعمال کرد و هر ماه تعدادی از ش��رکت ها و کشتی ها و 

افراد مرتبط با فروش نفت ایران را تحریم می کند. 

 جهش فروش نفت ایران لطف  بایدن نبود  
ادعایی دیگر از برجامیون که غلط  از آب درآمد

ایران جزو 5 توربین ساز برتر جهان شد 
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه ایران 
جزو ۵ کشور توربین ساز در دنیا است، گفت: 
ام��روز به همت کارشناس��ان کش��ورمان به 
خودکفایی بیش از ۹۸ درصدی در س��اخت 
تجهیزات برق رسیده ایم. به گزارش تسنیم، 
آرش کردی با بیان اینکه یکی از کلید واژه های 
مقام معظم رهبری جهاد تبیین است، گفت: 
بای��د خدمات و اقداماتی ک��ه طی این چهار 
دهه در نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
انجام شده به درستی اطاع رسانی شود.وی با 

اشاره به وضعیت صنعت برق در کشور افزود: 
جمعیت ما بعد از انقاب اس��امی 2.3 برابر 
شده و از 36 میلیون نفر به حدود ۸4 میلیون 
نفر رسیده اس��ت، اما خدمات در عرصه برق 
بیش از 14 برابر در همه بخش ها رشد داشته 
اس��ت.مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه 
قبل از انقاب ظرفیت نصب شده ما 7 هزار 
م��گاوات بوده و امروز ب��ه ۹0 هزار مگاوات 
رسیده است، گفت: وابس��تگی مردم به این 
خدمت روز افزون ش��ده و در حال حاضر 13 

برابر رش��د تولید داشته ایم و در منطقه و بین 
کش��ور های خاورمیانه رتبه اول را داریم.وی 
با اش��اره به اینکه در مص��رف برق 21 برابر 
افزایش داشته ایم، تصریح کرد: این اقدامات 
بخشی از مواردی است که در نظام جمهوری 
اس��امی ایران اتفاق افتاده و در کنار برخی 
مش��کات که عده ای آن ه��ا را بزرگ نمایی 
می کنن��د، موفقیت های بزرگی اس��ت.آقای 
ک��ردی بی��ان کرد: تابس��تان س��ال 1400 
محدودیت هایی داشتیم و خاموشی هایی در 

بخش خانگی اعمال می ش��د که با استقرار 
دولت س��یزدهم برای رفع این محدودیت ها، 
برنامه ریزی خوبی صورت گرفت.وی با بیان 
اینکه حمایت دولت در همه بخش ها شامل 
حال صنعت برق ش��د، گفت: ش��اهد بودید 
که در تابس��تان 1401 هی��چ محدودیتی در 
بخش خانگی نداش��تیم که این بیانگر قوت 
و قدرت نظام است.مدیرعامل شرکت توانیر 
با اش��اره به اینکه رفع وابس��تگی در صنعت 
برق از دیگر ش��اخص های مهم این بخش 

اس��ت، افزود: قبل از انق��اب برای تعویض 
روغن یک ترانسفورماتور باید از کارشناسان 
خارج��ی اس��تفاده می کردیم، ام��ا امروز به 
خودکفای��ی بی��ش از ۹۸ درصد در س��اخت 
تجهیزات رس��یده ایم.وی اظهار داشت: این 
رفع وابس��تگی ش��رایطی را فراهم آورد که 
با وج��ود تحریم های دش��منان و محاصره 
اقتصادی، ما مشکلی در صنعت برق نداشته 
باش��یم و بتوانیم معض��ل 1400 را به نعمت 

1401 تبدیل کنیم.
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شهرستان

برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد 
شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 

شرکت نفت و گاز اروندان
مراسم باشکوه گرامیداش��ت سومین سالگرد 
شهادت شهید س��پهبد حاج قاسم سلیمانی و 
یاران باوفایش��ان در سالن اجتماعات کارخانه 
آزادگان ش��مالی و با حض��ور مهندس عبداهلل 
عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
اروندان، سرهنگ حسن باقری فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان وزارت نفت-

جنوب، مه��دی طرفی فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج دشت آزادگان، سرهنگ حاتم عبیداوی 
فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج سپاه هویزه  و 
جمعی از مدیران و روسای شرکت و بسیجیان 
در س��الن اجتماعات ش��رکت در میدان نفتی 
آزادگان شمالی برگزارش��د. به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت نفت و گاز ارون��دان، در این 
مراس��م مهندس عبداهلل ع��ذاری اهوازی در 
سخنانی اظهار داشت: شهید حاج قاسم سلیمانی 
اسوه ایثار و شهادت و بزرگ مردی با اخاص 
بود و نسبت به کوچکترین افراد خضوع و تواضع 
داشت. وی با اشاره به خصوصیات بارز اخاقی 
و نظامی شهید سلیمانی ، نقش موثر مدافعان 
ح��رم و رهنموده��ای مقام معظ��م رهبری ، 
آرامش، امنیت و اقتدار امروز جمهوری اسامی 
ایران را مدیون فداکاری و خون حاج قاس��م و 
یارانش دانس��ت. عذاری اهوازی یاد و خاطره 
ش��هدای انقاب اسامی و محور مقاومت به 
خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس و دیگر همراهانشان را گرامیداشت و 
افزود: حاج قاسم سلیمانی تربیت یافته مکتب 
انقاب اس��امی است و یک مجاهِد عارف و 
با بصیرت بود که واقعاً ویژگی های منحصر به 
فرد متعددی داشت. در ادامه مراسم سرهنگ 
حس��ن باقری فرمانده مرکز بس��یج ش��هید 
تندگویان وزارت نفت-جنوب، شهید سلیمانی را 
غم خوار مظلومان عالم دانست و گفت : ایشان 
خار چشم دشمنان ملت بزرگ ایران بود؛ این 
شهید واال مقام مانع تحقق اهداف آمریکایی ها  
و صهیونیس��ت ها در منطقه شد و افزود ؛ حاج 
قاس��م، یک شخص والیتمدار و تابع امر ولی 
فقیه بود. فرمانده مرکز بسیج تندگویان ادامه 
داد :حاج قاس��م زنده است چون مکتب ایشان 
زنده و جاودانه است و همه آزادگان جهان خون 

خواه حاج قاسم هستند.

34  هزار فرصت شغلی در استان 
کرمانشاه ایجاد شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
کرمانش��اه در چهاردهمی��ن جلس��ه کارگروه 
اشتغال و سرمایه گذاری استان گفت: بر اساس 
داده های آماری س��امانه رصد از ابتدای سال 
تاکنون 34 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد 
ش��ده اس��ت. مختار احمدی در چهاردهمین 
نشس��ت کارگروه اشتغال و س��رمایه گذاری 
اس��تان که به ریاس��ت عبدالوحی��د محمدی 
سرپرس��ت معاونت اقتصادی اس��تانداری در 
س��ال شهید س��لیمانی برگزار شد ضمن ارائه 
گزارش��ی از آخرین وضعیت مصوبات س��فر 
ریاست جمهوری به استان، گفت: 10۹ طرح 
اقتصادی با مبلغ 6 هزار و 416  میلیارد تومان 
از طرح های مصوب ریاست جمهور در بانک 
های استان تعیین تکلیف شده اند و بانک های 
عامل در حال بررسی و تامین اعتبار برای آنان 
می باشند. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه برخی از 
بانک ها پرداخت به این طرح های مصوب را 
شروع کرده اند، اضافه نمود: بانک های استان 
موظ��ف به تامین اعتب��ار و  پرداخت از محل 
منابع بانک می باشند،  که امیداورم با پرداخت 
این اعتبارات ش��اهد رش��د اقتصادی و ایجاد 
اش��تغال های جدید در اس��تان باشیم. وی در 
خصوص آخرین وضعیت اشتغال های ایجادی 
بر اساس سامانه رصد در سال جاری نیز گفت: 
بر اساس داده های آماری سامانه رصد از تعهد 
46 ه��زار و ۸2 فرصت ش��غلی برای اس��تان 
تاکنون 34 فرصت شغلی به میزان 74 درصد 
تعهد، ایجاد شده است. دبیر کارگروه اشتغال و 
س��رمایه گذاری استان افزود: سازمان صنعت، 
معدن و تجارت با ثبت ۹ هزار و 400 فرصت 
شغلی و کمیته امداد امام با ثبت ۵ هزار و ۹30 
فرصت شغلی در سامانه رصد بیشترین فرصت 
شغلی را ایجاد نموده اند.  مختار احمدی سهم 
تسهیات موضوع ساماندهی مشاغل خانگی 
در استان را 103 میلیارد و ۵00 میلیون تومان 
اع��ام کرد و ادام��ه داد: تاکنون 2۵ میلیارد و 
760 میلیون تومان با پیش بینی 47۵ فرصت 
ش��غلی به می��زان 2۵ درصد توس��ط 4 بانک 
توس��عه تعاون، پس��ت بانک، رفاه کارگران و 

کشاورزی جذب شده است.

الزام ادارات دولتی خراسان رضوی به 
رعایت الگوی مصرف بهینه گاز در زمستان

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-نشست 
زمس��تانی ش��ورای اداری اس��تان خراسان 
رضوی با الزام دستگاه های دولتی به رعایت 
الگوی مصرف بهینه گاز طبیعی و همکاری 
با ش��رکت گاز ب��رای رص��د و پایش دمای 

ادارات برگزار شد.
حسن افتخاری در نشست شورای استان که 
به ریاست استاندار خراسان رضوی در محل 
س��الن اجتماعات شهید سلیمانی استانداری 
برگزار ش��د با اشاره به مصوبه هیات وزیران 
در تاریخ 1۵ آذرماه 1401 گفت: مطابق این 
مصوبه مدارس، دانشگاهها، خیریه ها، اماکن 
ورزش��ی و مذهبی، مجتم��ع های تجاری و 
اماکن گردش��گری حداکثر مجاز به مصرف 
گاز مع��ادل ۹0 درصد مصارف دوره مش��ابه 
س��ال قبل بوده و در ص��ورت صرفه جویی 
بی��ش از 10 درصد ب��ه ازای هر یک درصد 
صرفه جویی مشمول تخفیف هزینه گازبهاء 
به می��زان ده درصد تا س��قف چهل درصد 

خواهند شد.
وی اف��زود: با هدف مدیریت الگوی مصرف 
گازطبیع��ی در زمس��تان، تیم ه��ای پایش 
شرکت گاز استان از تاریخ 1۵ آذرماه  امسال 
تشکیل شده و از طریق بازدیدهای ادواری، 
رعایت دمای رفاه 21 - 1۸ درجه در فضای 
داخل��ی و دم��ای 1۸ درج��ه در راهروها و 
فضاهای عمومی و سرپوشیده، روشن کردن 
وسایل گرمایش��ی یک ساعت پیش از آغاز 
کار و خاموش کردن آن ها یک ساعت پیش 
از پایان کار، خاموش کردن وسایل گرمایشی 
در روزهای تعطیل برای ساختمان هایی که 
سیستم حرارت مرکزی ندارند؛ بررسی معاینه 
فنی و تعمیر وسایل گرمایشی را مورد رصد و 

پایش دقیق قرار می دهند.
افتخاری تصریح کرد: در صورت مش��اهده 
رعایت نکردن موارد الگوی مدیریت مصرف 
بهینه گاز توس��ط دس��تگاه های دولتی،  در 
مرحل��ه اول اخطاریه صادر خواهد ش��د که 
ب��ر این اس��اس تاکن��ون 14000 بازدید در 
خراسان رضوی انجام شده و در همین مدت 
3۸0 م��ورد اخط��ار و 13 قطع گاز نیز انجام 

شده است.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز خراس��ان رضوی 
تصریح کرد: رعایت الگ��وی مصرف بهینه 
گازطبیعی در دوران پیک سرما یک ضرورت 
قطعی است و س��ازمان های دولتی باید در 
زمینه رعای��ت این نکته به عن��وان الگوی 

جامعه عمل کنند.
حسن افتخاری در بخش دیگری از سخنان 
خ��ود به تش��کیل کمیته اس��تانی مدیریت 
مصرف گاز و برگزاری دو جلسه در یک ماه 
اخیر به ریاس��ت استاندار اشاره کرد و گفت: 
شرکت گاز با هدف مدیریت مصرف گاز در 
حال اجرای طرح ملی اصاح و بهینه سازی 
راندم��ان موتورخان��ه واحدهای مس��کونی، 

تجاری و اداری است.
وی افزود: دس��تگاه های اجرایی استان می 
توانند با مراجعه به س��ایت شرکت ملی گاز 
ایران به نش��انی nigc.ir و انتخاب گزینه 
»طرح بهینه سازی موتورخانه ها« نسبت به 
ثبت شماره اشتراک و دریافت خدمات طرح 

در فرصت باقی مانده اقدام کنند.

آموزش و پرورش در حوزه اصالح 
الگوی مصرف مهم ترین نقش را می 

تواند ایفا کند
   مدیرعامل صنعت برق استان ایام گفت: 
نهاد آموزش و پرورش به عنوان دومین نهاد 
اجتماعی ک��ردن کودکان بعد از خانواده می 
تواند مهم ترین نق��ش را در اصاح الگوی 

مصرف برق ایفا کند.
ولی اهلل ناصری در دیدار با مدیرکل آموزش 
و پرورش استان ایام اظهار داشت: آموزش 
و پ��رورش بزرگترین و مهم ترین دس��تگاه 
اجرایی هر اس��تان اس��ت چرا که بیشترین 
جامعه ی افراد دربرگیر را دارد و این پتانسیل 
مناس��بی ب��رای آموزش در ح��وزه مدیریت 

مصرف است
وی اف��زود: نهاد آموزش و پرورش به عنوان 
دومی��ن نهاد اجتماعی ک��ردن کودکان بعد 
از خان��واده می تواند مه��م ترین نقش را در 

اصاح الگوی مصرف برق ایفا کند.
مدیرعام��ل صنعت برق اس��تان ایام بیان 
کرد: بیش��ترین فضای های اداری در استان 
در اختی��ار آم��وزش و پرورش اس��ت بدین 
ترتیب اگر فرهنگ مصرف در این نهاد مهم 
نهادینه شود سهم بزرگی از مصرف اداری در 

استان کاهش پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: صنعت برق آمادگی این را 
دارد ک��ه کارگاه های مدیریت مصرف را در 

مدارس و فضاهای آموزشی برگزار کند.
ناص��ری در پای��ان اظهار داش��ت: نیاز این 
ش��رکت به نیروی کار ماهر و آموزش دیده 
هر روز بیش��تر می شود و آموزش و پرورش 
می تواند با برگزاری دوره های فنی آموزشی 
در هنرس��تان ها این نیاز صنع��ت را مرتفع 

سازد.
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مشهد مقدس محمدرضا رحمتی- سلسه 
عص��ر ش��عرهای مل��ی »ج��ان ف��دا« با 
محوریت ش��هادت س��ردار س��پهبد حاج 
قاس��م س��لیمانی با تاکید بر تبیین مکتب 
س��ردار دله��ا با حضور حجت االس��ام و 
المس��لمین علی اکب��ر س��بزیان،مدیرکل 
کتابخانه ه��ای عمومی خراس��ان رضوی؛ 
غامحس��ین قنب��ری، مدی��رکل ثبت و 
احوال اس��تان خراسان رضوی و جمعی از 

شاعران بومی و افغانستانی برگزار شد. در 
این نشست مدیرکل کتابخانه های عمومی 
خراس��ان رضوی گف��ت: در این ایام بیش 
از گذش��ته جای خالی س��ردار حاج قاسم 
سلیمانی احساس می ش��ود و جالی خالی 
منش و مکتب او بس��یار محسوس است.
وی  پرچ��م دار والیتمداری ب��ود . حجت 
االس��ام و المس��لمین علی اکبر سبزیان  
با اش��اره به فرمای��ش رهبر معظم انقاب 

اسامی)مدظله العالی( مبنی بر عدم معرفی 
شخصیت س��ردار بصورت ماورائی، اظهار 
ک��رد: برای ای��ن تعریف ابت��دا باید بدانیم 
چگونه یک فرد می تواند به این درجه برسد.  
وی تاکید کرد:  وصیتنامه سردار را کلمه به 
کلمه بخوانید و تبلیغ کنید چرا که می تواند 
محور گام دوم انقاب ش��ود و راه و مسیر 
رسیدن به این مهم را فراهم سازد. سبزیان 
اظه��ار امیدواری کرد برگ��زاری این قبیل 

برنامه ها زمینه ساز تبیین شخصیت واقعی 
و عینی سردار کمک کند. وی ضمن تشکر 
از حضور ش��اعران بومی و افغانس��تانی در 
این محفل، گفت: این حرف ما،حاج قاس��م 
و حاج قاس��م ها اس��ت، هر آنچه که امروز 
انجام می دهیم جز برای زمینه سازی ظهور 
حضرت مهدی)عج( نیست.  همچنین در 
این آئین مدیرکل ثبت و احوال خراس��ان 
رضوی و جمعی از میهمانان در راس��تای 

ترویج فرهنگ کت��اب و کتابخوانی کارت 
عضویت یکس��اله کتابخان��ه مرکزی امام 
خمینی)قدس سره( مشهد مقدس به ایشان 
اهدا شد.  در ادامه شاعران حاضر در جلسه 

به خوانش اشعار خود پرداختند.

مکتب سردار حاج قاسم سلیمانی مسیر رسیدن به اهداف گام دوم انقالب است
در سلسه عصر شعرهای ملی »جان فدا« در مشهد تاکید شد؛

تأثیر صرفه جویی در مصرف گاز خانگی در کاهش مازوت سوزی
مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هردار اصفهان گفت: 
صرفه جوی��ی در مص��رف گاز ب��ه کاه��ش مص��رف 
مازوت س��وزی کارخانه های اطراف شهر اصفهان کمک 

می کند و منجر به کاهش آلودگی هوا می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
حس��ین حق ش��ناس با اش��اره به معضل وارونگی هوا و 
افزایش غلظ��ت مواد آالینده در فصل زمس��تان گفت: 
آلودگی هوا در اکثر کان ش��هرها رخ می دهد اما ش��هر 
اصفهان از آلودگی باالتری برخوردار است، زیرا موقعیت 
زاینده رود باعث ش��ده است که صنایع نیازمند به آب در 
اطراف آن احداث شود. او افزود: همچنین جریان دائمی 
هوای ش��هر اصفهان که از جنوب غرب به سمت شرق 
اس��ت، مواد آالینده غرب اصفهان را که حاصل آلودگی 
صنایع و کارخانه ها است را به سمت شهر اصفهان حمل 
می کند. حق شناس با بیان اینکه آلودگی در فصل زمستان 
را می توان با حذف سوخت مازوت صنایع حاشیه نزدیک 
ش��هر اصفهان کاهش داد، تأکید کرد: دلیل اس��تفاده از 
سوخت مازوت کارخانه ها در فصل زمستان، کمبود سهم 
گاز اس��ت که به دلیل افزایش مص��ارف خانگی گاز، به 

اجبار سهمیه گاز صنایع کاهش می یابد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: 
نیروگاه ش��هید منتظری از نزدیک ترین صنایع به شهر 
اصفهان اس��ت که به ناچار مازوت  می سوزاند و به تولید 

و تأمین برق کش��ور کمک می کند، لذا اقدام شهروندان 
در صرفه جویی گاز و برق در این فصل می تواند در نحوه 

سوخت این صنعت عظیم کشور مؤثر باشد.
او با اش��اره به قرار گرفتن اصفهان در رتبه سوم مصرف 
گاز در کشور گفت: طبق آمار ابتدای مهرماه، مصرف گاز 
خانگ��ی و تجاری 7.11 میلیون مترمکعب در روز برآورد 
شد و این میزان در دی ماه با کاهش دما، به 47 میلیون 

مترمکعب در روز افزایش پیدا کرده اس��ت، بنابراین اگر 
ش��هروندان بتوانند با صرفه جوی��ی در مصرف گاز حدود 
20میلیون مترمکعب در روز صرفه جویی کنند، س��وخت 
نی��روگاه را می توان از مازوت ح��ذف و گاز را جایگزین 

آن کرد.
حق ش��ناس ضمن توصیه به شهروندان در صرفه جویی 
مصارف خانگی، افزود: استفاده از پوشش مناسب فصل 

در من��زل )لباس گ��رم(، درزگیری درب ه��ا و پنجره ها، 
پوش��ش ضخیم )پ��رده( درب ها و پنجره ه��ا، جایگزین 
پنجره ه��ای دوج��داره به جای پنجره ه��ای تک جداره، 
کاهش ش��عله اجاق گاز، باز نکردن آب حمام به صورت 
مداوم در حین دوش گرفتن، استفاده از آب ولرم در حمام 
نه آب نزدیک به جوش، پوش��اندن خروجی های کولر و 
پخت و پز غذا به صورت بهینه از نکات مؤثر در کاهش 

مصرف گاز و برق است.
او خاطرنش��ان ک��رد: درب��اره مناب��ع آالینده، اس��تفاده 
از خودروهای تک سرنش��ین و اس��تفاده وس��ایل نقلیه 
فرس��وده و دودزا جز عوامل تش��دید کننده آلودگی هوا 
اس��ت؛ خریدهای اینترنتی، دورکاری، حذف س��فرهای 
غیرض��روری، رفع نیازهای خری��د و خدمات در نزدیک 
محل سکونت و بدون استفاده از خودرو، اخذ معاینه فنی 
و رفع اشکاالت خودروهای دودزا که باعث حق الناس و 
افزایش آلودگی می شود و استفاده از حمل ونقل همگانی 
)مترو و اتوبوس( از مواردی اس��ت که در صورت رعایت 

شهروندان باعث کاهش آلودگی هوا خواهد شد.
معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هردار اصفهان ادامه داد: 
در زمان آلودگی هوا و تعطیل��ی مدارس، خانواده ها باید 
حتی المق��دور در منازل بمانن��د و از بیرون رفتن بی مورد 
پرهی��ز کنن��د تا عاوه بر حفظ س��امتی خود و س��ایر 

شهروندان، باعث آلوده تر شدن هوا نشوند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تأکید کرد:

گاز 33 اداره دولتی پر مصرف در ایالم قطع شد
مدیرعامل شرکت گاز ایالم؛

مدیرعامل شرکت گاز ایام گفت: از ابتدای 
ش��روع طرح پایش مصرف گاز تاکنون 33 
اداره پر¬مصرف بدلیل عدم رعایت الگوی 

مصرف، جریان گاز آنها قطع شده است.
؛ محمود کش��اورز با اش��اره به اینکه از آغاز 
ش��روع فصل س��رد س��ال تاکنون به ۸61  
دس��تگاه اجرایی در س��طح اس��تان اخطار 
کاهش مص��رف داده ش��ده اس��ت، افزود: 
تاکن��ون 2 هزارو 61۸ م��ورد پایش مصرف 
گاز در س��طح ادارات استان، مراکز آموزشی 
و فرهنگی، ورزش��ی، عمومی و غیره انجام 

شده است.
وی افزود: با توجه به فرا رس��یدن ماه س��رد 

سال و افزایش بی رویه مصرف گاز و ضرورت 
اس��تفاده بهینه از این نعم��ت خدادادی و به 
جهت جلوگیری از قط��ع احتمالی آن، وزیر 
کش��ور در آذر ماه س��ال جاری به استانداران 
سراسر کش��ور اباغ کرده  است کلیه دوایر 
دولتی، دمای وس��ایل گرمایش��ی خود را در 

دمای 1۸ درجه سانتیگراد تنظیم کنند.
مدیرعامل ش��رکت گاز ای��ام با بیان اینکه 
طرح پایش مصرف گاز ادارات در اس��تان با 
هدف شناسایی مشترکین عمومی پر مصرف 
انجام می ش��ود، تصریح ک��رد: در این طرح، 
اکیپ های پایش مصرف شرکت گاز استان، 
میزان مصرف گاز ادارات، سازمان های دولتی 

و اماکن عموم��ی را رصد کرده و درصورت 
باال بودن مصرف از میزان اباغی، در مرحله 

اول تذکر و اخطار داده می شود.
کش��اورز با اش��اره به اینکه در صورت ادامه 
ع��دم توجه به اخطار کتبی و رعایت نکردن 
دمای رف��اه در اماکن عموم��ی، جریان گاز 
ادارات پرمصرف قطع می ش��ود،گفت: طرح 
کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی 
در ادارات و س��ازمان های دولت��ی ب��ا هدف 

صرفه جویی و مدیریت انرژی اجرا می شود.
وی اظهار داشت: طبق مصوبه جدید دولت، 
تعرفه گاز برای مشترکینی که در 3 پله اول 
مصرف قرار دارند هیچ افزایشی پیدا نکرده، 

ام��ا برای پله های مصرف��ی چهارم و باالتر، 
این تعرفه بص��ورت تصاعدی افزایش یافته 

است.
مدیرعامل ش��رکت گاز ای��ام تصریح کرد: 
یکی از راهکارهای دولت برای حل مشکل 
نا ترازی گاز در کشور، تعیین 12 پله مصرف 
و ایجاد روش جدی��د در تعرفه گذاری انجام 
شده  است تا از این طریق میزان مصرف گاز 

را در سراسر کشور مدیریت شود.
کشاورز گفت: مردم نقش اساسی در مصرف 
بهینه گاز دارند و هر چقدر کمتر مصرف کنند، 
گاز بیشتری در اختیار صنایع قرار می گیرد و 
از این طریق به رش��د واحدهای اقتصادی و 

تولیدی کش��ور هم کمک می  شود و ادارات 
دولتی به دلیل داشتن موتورخانه های بزرگ 
ب��ا کاهش مص��رف گاز و رعایت دمای 1۸ 
درجه اباغ��ی می توانند در کاهش مصرف 

گاز استان و کشور کمک شایانی کنند.

رئی��س س��ازمان آم��وزش، تحقیقات و 
ترویج کش��اورزی کش��ور گفت: تولیدات 
محصوالت کش��اورزی امس��ال کش��ور 
نسبت به ابتدای انقاب، 100 میلیون تن 

افزایش یافت.
س��ید »مجتب��ی خیام نکوی��ی« در آیین 
رونمایی از س��ند الگوی کش��ت اس��تان 
مرکزی در اراک، افزود: در ابتدای انقاب 
ب��ا جمعی��ت 3۵ میلی��ون نفری کش��ور، 
2۵میلی��ون ت��ن محصوالت کش��اورزی 
تولید می ش��د اما اکنون این رقم به 12۵ 

میلیون تن افزایش یافته است.
وی ادام��ه داد: 40 ت��ا ۵0 درص��د از این 
افزایش تولید به دلیل فش��ار برمنابع آبی 
و خاکی و بخش دیگر ناش��ی از رس��وخ 
فن��اوری و دان��ش در بخش کش��اورزی 
است. رئیس سازمان آموزش، تحقیقات و 
ترویج کشاورزی کشور خاطر نشان کرد: 
2۵ تا 30 درصد محصو  بخش کشاورزی 
کشور از مزرعه تا سفره به ضایعات تبدیل 
می ش��ود که غ��ذای 2۵ میلی��ون نفر را 
می ت��وان با این ضایعات تامین کرد و این 

مهم شایسته کشور نیست.
خیام نکوی��ی ضریب خودکفایی در بخش 
کشاورزی کشور را ۸0 درصد عنوان کرد 
و گف��ت: برای جبران کمب��ود 20 درصد 
تولید بخش کش��اورزی، ساالنه بین 10 
ت��ا 1۵ میلی��ارد دالر ارز از کش��ور خارج 

می شود.
وی ادام��ه داد: ۹0 درصد روغن ایران، از 
خارج کشور وارد می شود و الگوی مناسبی 

برای مصرف در این حوزه وجود ندارد.
رئی��س س��ازمان آم��وزش، تحقیقات و 
ترویج کشاورزی کش��ور اضافه کرد: 1۵ 
محصول اساس��ی در کشور وجود دارد که 
هفت تا هش��ت محصول آن راهبردی و 
استراتژیکی است و باید در مکان مناسب 

و ش��رایط اقلیمی و بازه زمانی مناس��ب 
تولید شود.

خیام نکویی اظهار داش��ت: اجرای الگوی 
کش��ت، ساالنه تا 2 و 2 دهم میلیارد دالر 
صرفه جویی ارزی برای کش��ور به همراه 
دارد و توسعه کشت گیاهان علوفه ای کم 
آب بر و اصاح کشت سبزی و صیفی در 
راس��تای اجرای این طرح، در دستور کار 

قرار دارد.
رئیس سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج 
کش��اورزی کش��ور افزود: در صورتی که 
تا 2 س��ال آین��ده آمار واقعی از س��طوح 
زیر کش��ت، میزان تولید و تمام داده های 
تاثیرگذار در بخش کشاورزی بهینه سازی 
ش��ود، یعنی برنامه ریزی و اجرای الگوی 

کشت درست است.
خیام نکویی با یادآوری وجود چند رویکرد 
برای تدوین س��ند الگوی کش��ت، عنوان 
ک��رد: براس��اس تواف��ق ب��ا وزارت نیرو، 
هم اکن��ون 72 میلی��ارد مترمکعب آب به 
بخش کش��اورزی کشور اختصاص یافت 
ک��ه باید ظ��رف مدت چهار س��ال به 60 
میلیارد مترمکعب برس��د، یعنی س��االنه 
س��ه میلیارد مترمکعب آب باید در بخش 

کشاورزی صرفه جویی شود.
وی ادام��ه داد: الگوی کش��ت برای 133 
محصول تدوین ش��ده اس��ت که اکنون 
تمرکز وزارت جهاد کشاورزی بر روی 1۵ 
محصول اس��ت، که این محصوالت ۹0 
درصد س��طح زیرکشت کش��ور را به خود 
اختص��اص داده اس��ت و 14 محصول از 
مجموع این محصوالت در استان مرکزی 
کش��ت می ش��ود ک��ه ۹6 درصد س��طح 
زیرکشت محصوالت کش��اورزی در این 

استان را شامل می شود.
رئیس سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج 
کشاورزی کش��ور افزایش س��هم امنیت 

غذایی اس��تان ها در اج��رای طرح الگوی 
کش��ت را از برنامه ه��ای ای��ن وزارتخانه 
عنوان کرد و گفت: سهم محصوالت آبی 
4۸ درصد و محص��والت دیم ۵2 درصد 
است و این مهم در استان مرکزی شامل 
۵6 درصد دی��م و 44 درصد محصوالت 

آبی است.
خیام نکوی��ی اضافه کرد: اس��تان مرکزی 
رتبه های خوبی در حوزه کش��اروزی دارد 
که زیر سایه صنعت گم شده است و این 
استان قابلیت کشت محصوالت کشاورزی 
تا 600 هزار تن در سه س��ال آینده را دارد 
و می توان در س��ال های آینده این رقم را 
به س��ه میلیون و 600 هزار تن رس��اند تا 
سهم اس��تان مرکزی از تولید محصوالت 
کش��اورزی از 2 و 2 دهم درصد به 2 و 6 

دهم درصد افزایش یابد.
رئیس سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج 
کشاورزی کش��ور افزود: سه روش برای 
الگوی کش��ت درنظر گرفته ش��د که در 
روش واقع بینانه تولیدات بخش کشاورزی 
از ۸2 میلیون تن با اجرای الگوی کش��ت 
در س��ال نخس��ت ب��ه ۹1 میلی��ون تن 
افزایش می یاب��د، در روش بدبینانه تولید 
محصوالت کش��اورزی از ۸2 میلیون تن 
در این مدت به ۸۵ میلیون تن می رس��د 
و در روش خوش بینان��ه، 16 میلی��ون تن 
به تولیدات محصوالت کش��اورزی اضافه 
می ش��ود. خیام نکویی با بیان اینکه ایران 
۹۵ درص��د زعفران دنیا را تولید می کند و 
تنها کشور تولید زرشک بدون دانه است، 
گف��ت: گردش مالی زعف��ران در دنیا 10 
میلیارد دالر اس��ت که سهم ایران از این 

گردش، 4۵0 میلیون دالر است.
وی امنیت غذایی کشور را مدیون فعالیت 
کشاورزان دانست و عنوان کرد: در تدوین 
الگوی کش��ت تش��کل های ملی بخش 

خصوصی مش��ارکت و حضور داش��تند و 
امکان حضور تشکل های بخش خصوصی 

31 استان کشور وجود نداشت.
طرح الگوی کش��ت تاکنون در 11 استان 
کشور رونمایی شدرئیس سازمان آموزش، 
تحقیقات و ترویج کشاورزی کشور اظهار 
داشت: طرح الگوی کشت تاکنون در 11 
اس��تان کشور رونمایی ش��د و اجرای این 
طرح دیکته ش��ده به اس��تان ها نیست و 
در 11 اس��تان پس از رونمای��ی، ابتکار و 
خاقیت هایی از استان ها دیده شد که در 

سطح ملی تعمیم داده شده است.
خیام نکویی گفت: سال گذشته حدود 12 
میلیون تن گندم در کش��ور تولید ش��د و 

کشور به مرز خودکفایی رسید.
70 درصد تولیدات بخش سبزی کشور به 

ضایعات تبدیل می شود
معاون زراعت وزارت جهادکش��اورزی نیز 
در این نشس��ت گفت: 70 درصد تولیدات 
بخش س��بزی کش��ور به ضایعات تبدیل 
می ش��ود و 30 درص��د هم که به دس��ت 

مردم می رسد، کیفیت الزم را ندارد.
»علیرضا مهاج��ر« افزود: حمل و نقل در 
راستای تولیدات بخش کشاورزی نیست 
و نیاز اس��ت از کامیون ه��ای یخچال دار 
برای حمل محصوالت س��بزی و صیفی 

استفاده شود.
وی ادام��ه داد: در اج��رای ط��رح اصاح 
الگوی کشت چند شرط دیده شد و در این 
طرح عاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، 
ضایعات بخش کشاورزی کاهش می یابد 
و بهره وری در بخش کش��اورزی و درآمد 

کشاورزان نیز افزایش پیدا می کند.
مع��اون زراع��ت وزارت جهادکش��اورزی 
خاطرنشان کرد: 12 میلیون هکتار اراضی 
زراعی در کشور وجود دارد که نیمی از آن 
آبی و نیم دیگر دیم است و در اراضی دیم 

با اصاح الگوی کشت، افزایش عملکرد 
در واحد سطح، کاهش هزینه ها و استفاده 
از تکنولوژی های نوین در دستور کار قرار 

دارد.
مهاجر گفت: اصاح اجرای الگوی کشت 
در کشور توس��ط کش��اورزان به صورت 
طبیعی و از صدها س��ال پیش با توجه به 
نیاز و اقلیم اجرا شده و اصاح این الگوی 
کش��ت ب��رای تامین نیاز کش��ور و بدون 
اینکه به آب و خاک لطمه ای وارد ش��ود، 

در دستور کار قرار دارد.
وی ه��دف از اج��رای الگ��وی کش��ت 
محص��والت کش��اورزی را، ایجاد امنیت 
غذایی پایدار عنوان کرد و گفت: استقال 
واقعی بدون تامین امنیت غذایی پایدار، از 

معنا تهی است.
مع��اون زراع��ت وزارت جهادکش��اورزی 
گف��ت: س��ند الگوی کش��ت محصوالت 
کش��اورزی بر س��ه پایه نیاز جامعه، اقلیم 
و اقتصاد طراحی ش��ده اس��ت و اس��تان 
مرکزی یکی از اس��تان های استراتژیک 
تولید محصوالت کش��اورزی محس��وب 

می شود.
مهاجر اف��زود: همچنین باید آبیاری نوین 
جایگزین آبیاری سنتی شود، آبیاری تیپ 
و زیرسطحی بهره وری باالتری نسبت به 
سایر شیوه های آبیاری نوین دارد، بنابراین 
بای��د از این ش��یوه ها در آبیاری س��طوح 

زراعی استفاده شود.
وی اظهار داش��ت: وزارت جهادکشاورزی 
تنها وزارتخانه ای اس��ت ک��ه کاربران آن 
روز ب��ه روز در حال افزایش اس��ت و از 2 
میلیون و 400 هزار نفر کاربر در سال های 
گذش��ته، ب��ه 3 میلی��ون و 600 هزار نفر 

افزایش یافته است.
در پایان این نشست، از سند الگوی کشت 

استان مرکزی رونمایی شد.

سند الگوي کشت استان مرکزي رونمایي شد
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جامعه

بازداشت اراذل و اوباش ری در یک 
نزاع دسته جمعی در قهوه خانه

سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی 
شهرستان ری با اش��اره به نزاع دسته جمعی 
ش��بانه در یک قهوه خانه، گفت: ساعت یک 
بام��داد روز جمعه تع��دادی از اراذل و اوباش 
در یک قه��وه خانه در محدوده باقرش��هر با 
یکدیگر درگیر و شیشه های آن واحد صنفی 
را شکس��تند.وی افزود: این افراد در بیرون از 
قهوه خانه با اس��تفاده از س��اح سرد)چاقو و 
قمه( اقدام به عربده کش��ی و س��لب آسایش 
ش��هروندان کرده و در این حین با شهروندان 
نیز درگیر ش��دند.جلیلیان ادام��ه داد که پس 
از اع��ام این موضوع از س��وی مرکز فوریت 
های پلیسی110 به سرعت تیم های عملیاتی 
به محل اعزام و با ش��لیک تیرهوایی 4نفر از 
عامان اصلی شناس��ایی و دس��تگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان ری خاطرنشان 
کرد: همچنین یک دس��تگاه خودرو پراید نیز 
توقیف ش��د که در بازرسی از خودرو متهمان 

انواع ساح سرد)چاقو و قمه( کشف شد.

اعتصاب غذای یکی از محکومان پرونده 
شهادت روح اهلل عجمیان صحت ندارد 

مرکز اطاع رسانی اداره کل دادگستری البرز 
اعام کرد: اعتصاب غذای محمد مهدی کرمی 
یکی از محکومان پرونده ش��هادت مظلومانه 
سیدروح اهلل عجمیان صحت ندارد و اعتصاب 
غذای��ی انجام نش��ده اس��ت.این مرکز اعام 
داشت: در پی انتشار خبری مبنی بر اعتصاب 
غذای محمد مهدی کرمی یکی از محکومان 
پرونده شهادت مظلومانه سیدروح اهلل عجمیان 
در برخی از رسانه ها پیگیری ها از زندان نشان 
می دهد ای��ن خبر صحت ندارد.این مرکز می 
افزای��د: اعتصاب غذایی انجام نش��ده اس��ت 
و فض��ا س��ازی ها در خص��وص این محکوم 
نیس��ت.محمدمهدی کرمی محکوم  درست 
پرونده شهادت شهید عجمیان که به ضربات 
متع��دد به پیکر روح اهلل عجمی��ان در دادگاه 
اذعان داشته است به اتهام افساد فی االرض 
از طریق جرایم علیه امنیت کش��ور، حمله به 
ماموران بسیجی، اجتماع و تبانی علیه امنیت 
کشور به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان 

عالی کشور تایید شده است.

درخواست شهرداری از پلیس: با 
مخدوش کردن پالک ها مقابله کنید

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
ب��ر س��اماندهی موتورس��یکلت ها و مقابله با 
خودروهای دارای پاک مخدوش تأکید کرد.
جال بهرامی در جلسه ای مشترک با پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: باید 
بدون تع��ارف بگوییم که اگر در کف خیابان، 
مشکلی در حوزه حمل و نقل و ترافیک باشد، 
مس��ئول آن همه ما هس��تیم که امروز اینجا 
جمع ش��ده ایم و نباید دنبال تقسیم تقصیر و 
معرفی مقصر باش��یم و مس��ئولیت ها را روی 
دوش همدیگ��ر بیندازیم چرا که س��هم ما از 
تقصیرها و قصورها هر اندازه هم که باش��د، 
باز در مقابل ش��هروندان مس��ئول هستیم و 
مردم از ما انتظار خدمت دارند.وی تاکید کرد: 
اگر در س��ال های اخیر، چند میلیون دستگاه 
موتورسیکلت، بدون ضابطه به این شهر اضافه 
شده، پاک های مخدوش روز به روز افزایش 
و سایر بی نظمی ها و ناهنجاری های ترافیکی 
هر روز در شهر زیادتر می شود، مسئولیت آن بر 
عهده شهرداری تهران و پلیس راهور است و 
رفع این نابه سامانی ها جز با همراهی و همدلی 
این دو نهاد خدمت گزار، امکان پذیر نیس��ت.

بهرام��ی افزود: پوش��اندن و مخدوش کردن 
پاک خودروها از س��وی برخی ش��هروندان 
برای فرار از نظارت دوربین ها و عدم پرداخت 
عوارض طرح ترافیک، یکی از معضات حوزه 
ترافیک در س��ال های اخیر است که آمار آن 
هر س��ال رو به افزایش اس��ت و مقابله جدی 
پلی��س با پدیده پوش��اندن و مخدوش کردن 
پاک ض��رورت دارد، ضمن اینکه ما هم در 
معاون��ت حمل و نقل و ترافیک باید عاوه بر 
نصب دوربین های جدید، نس��بت به تعمیر و 
بازسازی دوربین های موجود نیز اقدام کنیم تا 
این نوع تخلف��ات را کاهش دهیم.وی اعام 
کرد: یکی دیگر از معضات اصلی تهران در 
حوزه ترافیک که ایمنی، سامتی و آسودگی 
ش��هروندان را به مخاطره انداخته است، تردد 
بی رویه و نابه سامان موتورسیکلت ها در سطح 
ش��هر به ویژه در مناطق مرکزی است و هر 
روز شاهد هجوم گسترده موتورسیکلت ها به 
پیاده روها هستیم و بی نظمی و ارتکاب تخلفات 
حادثه ساز از س��وی راکبان موتورسیکلت ها، 
فضای شهر را دچار ناامنی و آشفتگی کرده و 

نقش فراوانی نیز در آالیندگی هوا دارد.

واکنش وزیر کشور به پیامک تذکر 
حجاب

وزیر کش��ور درباره حجاب و موضوع ارسال 
پیامک تذکر حج��اب، گفت: رعایت حجاب 
یک امر قانونی اس��ت و اس��اس قوانین باید 
رعایت ش��ود.احمد وحیدی با تأکید بر اینکه 
آنچ��ه اهمیت دارد، این اس��ت ک��ه رعایت 
حج��اب یک امر قانونی اس��ت، اظهار کرد: 
اس��اس قوانین بای��د رعایت ش��ود. حجاب 
ج��زو ارزش ه��ای دین��ی ما و ج��زو هویت 
فرهنگ��ی زن��ان و بانوان بزرگوار ما اس��ت.
وی ب��ا بیان اینکه غالب زن��ان و بانوان هم 
حجاب را رعای��ت می کنند، افزود: اگر احیانا 
مواردی اس��ت که حجاب شان کامل نیست، 
اما عفت و هنجاره��ای اجتماعی را رعایت 
می کنند.وحیدی گفت: مواردی هم هس��تند 
ک��ه مقداری از این مرحل��ه عبور می کنند و 
بنابرای��ن لباس ه��ای ناهنجار و نامناس��ب 
می پوش��ند یا احیانا کا حج��اب ندارند که 
این افراد بای��د رعایت کنند. اینها دختران و 
عزیزان ما هس��تند، اما باید قانون را رعایت 
کنند.وزیر کشور تاکید کرد: حق شهروندی و 
مسوولیت پذیری شهروندی به همه ما حکم 
می کند که قوانی��ن را رعایت کنیم. یکی از 
قوانین هم همین است که کسانی که احیانا 
حجاب را رعای��ت نمی کنند، باید این قانون 
را رعایت کنند. اگرچه بس��یار کم است و به 
صورت محدود اس��ت، اما هم��ان موارد هم 
باید قوانین را رعایت کنند و دس��تگاه ها هم 

برابر وظایف شان عمل می کنند.

افتتاح 4 ایستگاه مترو تا پایان سال 
در تهران

مدیرعامل ش��رکت متروی ته��ران از بهره 
ب��رداری از ۹ کیلومت��ر بخ��ش میانی خط 
ش��ش مت��رو در آین��ده نزدی��ک خب��ر داد.
محس��ن هرمزی در مورد تس��ت گرم نیمه 
میانی خط ش��ش مترو گفت: در خط شش 
مترو از ایستگاه دولت آباد تا امام حسین)ع( 
قطار فعال بود و در نیمه ش��مالی نیز قطار از 
ایستگاه تربیت مدرس تا مرزداران سرویس 
ده��ی م��ی ک��رد و در این بی��ن حدفاصل 
ایس��تگاه میدان امام حس��ین)ع( تا دانشگاه 
تربیت مدرس هفت ایس��تگاه مترو تعطیل 
بودند.وی با بیان این که حدفاصل ایس��تگاه 
متروی امام حس��ین)ع( تا دانش��گاه تربیت 
مدرس ۹ کیلومتر بود که هیچ ایستگاه فعالی 
نداشت، تصریح کرد: مشکل اصلی عدم راه 
ان��دازی این ۹ کیلومت��ر، تأمین برق بود که 
با تاش شبانه روزی و جهادی کارشناسان 
مترو پست برق کیانشهر وارد مدار شد و در 
حال حاضر خط شش مترو آماده است تا به 
صورت یکپارچه خدمات ارائه کند.هرمزی با 
بیان این که در ح��ال حاضر این ۹ کیلومتر 
با پس��ت برق کیانشهر برق مدار شده است، 
گفت: حدفاصل ایس��تگاه امام حسین)ع( تا 
ایستگاه تربیت مدرس هفت ایستگاه به نام 
های س��رباز، بهار شیراز، شهدای هفتم تیر، 
شهید نجات اللهی، میدان ولیعصر، بوستان 
الل��ه و کارگر قرار دارد ک��ه در حال حاضر 
افتتاح 2 ایستگاه در دس��تور کار قرار دارد و 
امیدواریم تا پایان س��ال ایستگاه های میانی 
هفت تیر، ولیعصر، الل��ه و کارگر وارد مدار 
ش��ود.وی با بیان این که ب��ا توجه به همت 
ش��هردار تهران 3 ایس��تگاه کارگر و الله در 
حال افتتاح هستند، ادامه داد: به زودی تست 
گرم میانی خ��ط 6 مترو به طول ۹ کیلومتر 
انجام می ش��ود و بعد از آن س��رویس دهی 
به همش��هریان با افتتاح ایستگاه های میانی 

انجام خواهد شد.

امدادرسانی به بیش از 2500 نفر در 
سیل و کوالک

رییس س��ازمان ام��داد و نج��ات جمعیت 
هال احمر با اعام اینکه 2۵ استان تحت 
تاثیر بارش های اخیر زمس��تانی هستند، از 
امدادرس��انی به 2 هزار و 6۵7 نفر و اسکان 
اضطراری 226 نفر ط��ی عملیات جوی از 
چهارش��نبه تا جمعه توسط نیروهای هال 
احم��ر خبر داد.مهدی ولی پور، با اش��اره به 
انجام عملیات جوی )آبگرفتگی و کوالک( 
از چهارش��نبه تا صب��ح روز جمعه گفت: در 
این مدت زمان 2۵ اس��تان متاثر از شرایط 
جوی بودند که 1۹ استان آذربایجان شرقی، 
البرز، بوش��هر،  آذربایجان غربی، اصفهان، 
ته��ران، چهارمحال و بختیاری، خراس��ان 
رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، 
قزوی��ن، کردس��تان، کرم��ان، کرمانش��اه، 
کهگیلوی��ه و بویراحمد، لرس��تان و همدان 
به خدمات ام��دادی نیاز پیدا کردند. در این 
مدت زمان امدادرس��انی به 61شهرس��تان، 
74منطقه، 60محور، 4 ش��هر و 10 روس��تا 
ه��م در قالب چندین م��ورد عملیات جوی 
انجام ش��د.وی با اش��اره به این که در این 
مدت 2 هزار و 6۵7 نفر امدادرسانی شدند، 
ادام��ه داد: با کم��ک امدادگ��ران جمعیت 
هال احمر، 226 نفر اسکان اضطراری پیدا 
کردن��د و 4 نفر نیز به مراکز درمانی منتقل 

شدند.
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گروه اجتماعی: عضو کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای اس��امی شهر تهران 
از آمادگ��ی گرمخانه ها برای فصل س��رما 
خب��ر داد و گفت: با توجه به افزایش مراکز 
م��اده 16 برای نگهداری معتادان متجاهر، 

ظرفی��ت گرمخانه ه��ا نیز افزای��ش یافته 
اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان« س��ید 
احم��د علوی درباره وضعی��ت گرمخانه ها 
در ش��هر تهران اظهار داش��ت: هر سال با 
نزدیک شدن به فصل سرما طبیعی است 
مراجع��ات به گرمخانه ها بیش��تر ش��ودو 
بخش��ی از این مراجع��ان کارتن خواب ها 
و معتادین متجاهر هس��تند و بخشی هم 
کسانی هس��تند که به هر دلیلی وضعیت 

مناس��بی برای تهیه فضا و مکان ندارند و 
برخی شب ها را در گرمخانه ها میزبان آنها 
هستیم.عضو شورای اسامی شهر تهران 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه 
منظور آماده شدن برای ورود به اوج سرما 
و پذیرای��ی بهتر از این هموطنان آس��یب 
دیده از گرمخانه شوش و مجموعه هرندی 
و خیاب��ان ه��ای اطراف��ش در منطقه 12 
بازدیدی داشتیم، گفت: نقطه ضعف هایی 

وجود دارد که سازمان خدمات اجتماعی و 
شهرداری منطقه باید آن را رعایت کنند و 
بیشتر این موارد مربوط به پیمانکارانی است 
که سازمان خدمات اجتماعی شهرداری کار 
را ب��ه آنها س��پرده اس��ت.علوی ادامه داد: 
س��ازمان خدمات اجتماعی و ش��هرداری 
منطقه در روزهای گذش��ته ب��ا همکاری 
پیمانکاران این نقاط ضعف را برطرف کرده 
و اوضاع در گرمخانه ها مناسب است؛ نکات 

بهداش��تی در گرمخانه ها به خوبی رعایت 
می ش��ود و در ایام کرون��ا نیز در گرمخانه 
ها مشکات بهداشتی نداشتیم و در بحث 
غ��ذا و موضوعات این چنینی هم وضعیت 
مناس��ب بود.وی گفت: برای جلوگیری از 
ایجاد مشکل در فصل سرما برای کسانی 
که به هر دلیلی به گرمخانه ها مراجعه نمی 
کنند و یا معتادان متجاهری که برای رفتن 

به گرمخانه ها احساس خطر می کنند.

40 اتوبوس میدانی در شب های سرد سال به معتادان خدمات  ارائه می دهد
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران:

تصمیمات دیرهنگام کارگروه اضطرار آلودگی هوا دردی را دوا نمی کند
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:

رئیس فراکس��یون محیط زیس��ت مجلس 
شورای اسامی با انتقاد از عملکرد کارگروه 
اضط��رار آلودگی هوای ته��ران اظهار کرد: 
تصمیم��ات نیم بند و دیرهنگام عما دردی 
را از م��ردم دوا نمی کند.ب��ه گزارش »عصر 
ایرانیان«، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران 
و رئیس فراکس��یون محیط زیست مجلس 
شورای اسامی در حاشیه کارگروه مشترک 
مواقع اضط��راری آلودگی هوای پایتخت و 
فراکس��یون محیط زیس��ت مجلس با انتقاد 
از عدم حضور اس��تاندار ته��ران در کارگروه 
مش��ترک مواقع اضط��راری آلودگی هوای 

پایتخت و فراکسیون محیط زیست مجلس 
گفت: اولویت مس��ووالن استانی باید حفظ 
س��امت م��ردم و اتخاذ تدابیر پیش��گیرانه 
در فص��ول آلودگ��ی هوا باش��د.وی با بیان 
اینکه »این جلس��ه با توجه به پایداری هوا 
و از بع��د نظارتی مجلس تش��کیل ش��د« 
اف��زود: دس��تگاه هایی که در ای��ن کارگروه 
عضو هس��تند، هر کدام بنا به وظیف ش��ان 
در این نشس��ت دع��وت ش��دند و گزارش 
عملک��رد دادند.رئی��س فراکس��یون محیط 
زیست مجلس با اش��اره به دغدغه نماینده 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار 

کرد: نماینده این دانشگاه اعام کرد که به 
عنوان مسئول سامت کارگروه اضطرار، با 
توجه به ت��داوم آلودگی هوا در هفته جاری 
و افزای��ش قابل توجه مواجهه ش��هروندان 
ب��ا این حج��م آلودگی، پیش��نهاد قطعی ما 
تعطیلی پایتخت بود که متاس��فانه تصویب 
نش��د که در این خصوص رئیس دانش��گاه 
علوم پزش��کی شهید بهشتی هم در نامه ای 
هش��دارهای الزم را به وزیر بهداشت اعام 
کرده است.وی به دغدغه مسووالن آموزش 
و پرورش اس��تان در زمان تعطیلی مدارس 
اش��اره کرد و گفت: در عین ح��ال با توجه 

به نظر کارشناس��ان بهداشت قطعاً سامت 
جان دانش آموزان و عدم مواجهه آنها با بار 
آلودگی هوا و پیشگیری از بروز بیماری های 
مرتبط ب��ا آلودگی ه��وا از اولویت باالتری 
برخوردار اس��ت و همگان بای��د به این امر 
عنایت جدی داشته باشند.رئیس فراکسیون 
محیط زیس��ت مجلس عنوان کرد: در این 
جلس��ه همچنین تاکید ش��د ک��ه آموزش 
و پ��رورش با توجه به ش��رایط آلودگی هوا 
در فصل س��رما باید تدابیری برای تقس��یم 
تعطیات تابس��تانی و اختصاص بخشی از 
آن ب��ه فصل آلودگی هوا اتخاذ کند تا بدین 

ترتیب تعطیلی م��دارس لطمه ای به درس 
و فعالیت های پرورش��ی مدارس وارد نکند 
ک��ه در این زمین��ه مجلس آم��اده هرگونه 
همکاری اس��ت.وی با انتقاد جدی از ورود 
اتوبوس های دسته دوم بازسازی شده یورو 
4 توس��ط ش��هرداری تهران گفت: نباید با 
چنی��ن اقداماتی به ص��ورت مقطعی دنبال 
حل مش��کل رفت و بعد 2 سال دیگر درگیر 
معض��ل آلودگ��ی هوای همی��ن اتوبوس ها 
شویم. اگر قرار است اتوبوسی وارد پایتخت 
شود باید یا برقی باشد یا منطبق با استاندارد 

روز دنیا که همان یورو 6 است.

از بیشترین چالش فعلی دستگاه قضا در کشور تا وجود 17 هزار پرونده مسن در پایتخت
تالش های قوه قضائیه برای احقاق بهتر حقوق هموطنان؛

گ�روه اجتماعی: رئیس کل دادگاه های عمومی و انقاب 
اس��تان تهران گفت: بر اس��اس آمار تعداد وارده مجموع 
شعب دادگاه و اجرای احکام مدنی مجتمع های قضایی 
تهران در 3 ساله دوره جدید در مقایسه با دوره مشابه قبل 
12 درصد رشد داشته است.به گزارش »عصر ایرانیان«، 
دس��تگاه قضایی و به طور عام سیستم حقوقی و قضایی 
کشور در سال های آخیر با تغییرات و پوست اندازی های 
گسترده ای روبرو ش��د که قوه محرکه ای در جهت نیل 
به درخواس��ت های حقوقی هموطن��ان برای احقاق حق 
خودش��ان بود. در طول س��ال های اخیر اطاع رس��انی 
خوبی از س��وی مقامات و مس��ئوالن دس��تگاه قضایی 
کش��ور برای تنویر افکار عمومی به جهت اطاع یافتن 
آنان در خصوص برنامه ها، اهداف، چالش ها و مشکات 
دس��تگاه قضایی کش��ور ص��ورت گرفت. یک��ی از این 
مقام��ات هم رئیس کل دادگاه ه��ای عمومی و انقاب 
تهران بود که اخیرا به نکات زیادی در خصوص مسائل 
حقوقی مهمترین استان کشور اشاره کرده است. یحیی 
جعفری، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقاب تهران 
از افزای��ش تعداد وارده کل ش��عب دادگاه مجتمع های 
قضایی تهران خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه میزان وارده 
پرونده ها همچنان با رشد مواجه است. چنانچه طبق آمار 
بدس��ت آمده تعداد وارده مجموع شعب دادگاه و اجرای 
احکام مدنی مجتمع های قضایی تهران در 3 ساله دوره 
جدید در مقایسه با دوره سه ساله مشابه قبل معادل 12 
درصد رشد داشته است.وی افزود: تعداد وارده کل شعب 
دادگاه مجتمع های قضایی تهران در 3 ساله دوره جدید 
در مقایس��ه با دوره 3 س��اله قبل از این دوره معادل 11 
درصد رشد داشته است. تعداد وارده شعب اجرای احکام 
مدنی مجتمع های قضایی تهران در 3 ساله دوره جدید 
منتهی به آذرماه 1401 در مقایسه با تعداد وارده 3 ساله 
قبل از این دوره معادل 21 درصد رشد داشته است.تعداد 
وارده ش��عب حقوقی مجتمع ه��ای قضایی تهران در 3 
س��اله دوره جدید نیز نس��بت به 3 ساله قبل از این دوره 
حدود 21 درصد رش��د داسته اس��ت و تعداد وارده شعب 
کیفری مجتمع های قضایی تهران در 3 ساله دوره جدید 
نسبت به 3 س��اله قبل از این دوره 6 درصد رشد داشته 

اس��ت.جعفری گفت: ش��عب ویژه ای را برای رس��یدگی 
ب��ه پرونده های کثیرالش��اکی یا کثیرالطرفین تش��کیل 
ش��ده اس��ت که در مجتمع های خاص مورد رس��یدگی 
ق��رار می گیرن��د؛ البته به تناس��ب موض��وع در مجتمع 
های مختلف رس��یدگی می ش��ود.به طور مثال پرونده 
ش��رکت های خودرویی غالباً در مجتمع قضایی ش��هید 
مفتح و جرایم رایانه ای که متأسفانه پرونده های آنها روز 
به روز در حال گسترش است، از جمله پرونده های دارای 
ش��کات فراوان هستند که به سرعت در مجتمع  قضایی 
ش��هید قدوسی و در شعب تخصصی مورد رسیدگی قرار 
می گیرند.وی ادامه داد: بیش��ترین چالش در حال حاضر 
کمبود نیروی قضایی و اداری است به خصوص در زمینه 
دعاوی حقوقی، قاضی حقوقی کار کم داریم، پیشنهاداتی 
در این زمینه ارائه شده است؛ انتظار داریم که مسئوالن 
قضای��ی در این زمینه تدبیری بیندیش��ند و چالش مهم 
دیگر سختی معیش��ت در تهران و معضل تهیه مسکن 
و امرار معاش اس��ت که هم��کاران را به زحمت انداخته 
اس��ت.جعفری بیان کرد: فرآیند دادرس��ی الکترونیک از 

زمان دس��تور رئی��س قوه قضاییه و اب��اغ آن بطور جد 
در دس��تور کار ق��رار گرفت، البته ش��یوع ویروس کرونا 
نیز این روند را با س��رعت بیشتری همراه کرد. دادرسی 
الکترونیکی در خصوص پرونده های زندانی دار از درصد 
بسیار باالیی برخوردار است و به ندرت زندانی ها را برای 
انجام دادرس��ی های حضوری اعزام می کنیم.وی گفت: 
مجتمع  قضایی شهید کچویی را نیز اخیراً ویژه رسیدگی 
ب��ه امور زندانیان افتتاح کردیم تا پرونده  زندانیانی که در 
اوی��ن بودند را ب��ه صورت حضوری و ب��ه صورت فوق 
العاده رس��یدگی کنند. درصد اب��اغ الکترونیک مجتمع 
های قضایی تهران در آبان ماه س��ال جاری برابر با ۸۹ 
درصد بوده که در مقایس��ه با درصد اباغ الکترونیک در 
آبان ماه س��ال ۹۸ که برابر 76 درصد بوده به میزان 13 
درصد رش��د داشته اس��ت. همچنین میزان درصد اباغ 
الکترونیک ش��عب محاکم در پایان آبان ماه سال جاری 
۸۹ درصد بوده است.جعفری گفت: پرونده های بیش از 
یک س��ال مانده را مسن تلقی می کنیم اما پرونده های 
حقوقی عمًا اقتضای برگزاری جلس��ات متعدد دارد که 

ناخواس��ته یک س��ال را می گذراند ولی با همان تعریف 
بیش از یکس��ال، تعداد مختومه  پرونده مسن 3۵ درصد 
رش��د داش��ته در نتیجه در حال حاضر تعداد پرونده های 
مس��ن ش��عب به 17 هزار و 26۸ فقره، با تعریف بیش 
از یک س��ال رسیده است.وی ادامه داد: در طول 3 سال 
گذش��ته 2 مجتمع تخصصی در محاکم تهران تشکیل 
شده است. یکی از مجتمع ها مجتمع تخصصی دعاوی 
تجاری و ش��رکت های دانش بنیان است که در راستای 
اج��رای فرامین مقام معظ��م رهبری راه اندازی ش��ده 
اس��ت که دستاورد بس��یار باالیی را عاوه بر سرعت و 
رسیدگی تخصصی، از حیث رشد و تراز اقتصادی کشور 
در جوامع بین المللی داشت.این مقام قضائی اظهار کرد: 
مجتمع قضایی ش��هید کچویی ویژه امور زندانیان را نیز 
ایجاد کرده ایم که رس��یدگی س��ریع و دقیق به پرونده  
زندانیان داشته باشد و عاوه بر این موضوعات تخصصی 
زیادی در ش��عب تخصصی در مجتمع های مختلف در 
حال رس��یدگی اس��ت و برای موضوعات تخصصی در 
زمینه های مختلف کیفری حقوقی و درخواست هایی که 
از وزارتخانه ها، سازمان های مختلف می شود. )حدوداً 4۵ 
موضوع( نیز شعب مختلف تخصصی در سایر مجتمع ها 
تعیین ش��ده اس��ت و بنا داریم این موضوعات را در یک 
مجتمع متمرکز کنیم تا ش��اهد رسیدگی تخصصی تر و 
نظارت بهتر و هم س��رعت بیشتر باش��یم.وی افزود: در 
ح��ال حاضر موضوع��ات خاصی مثل جرای��م رایانه ای، 
وق��ف، منابع طبیع��ی، دعاوی ش��هرداری، آرای هیئت 
بورس موضوعاتی اس��ت که ما در ش��عب تخصصی در 
مجتمع های مختلف رس��یدگی می کنی��م اگر اینها را در 
ی��ک مجتمع تخصصی جمع کنیم و قضاتی باش��ند که 
چند موضوع تخصصی را رسیدگی کنند، تحول خوبی در 
ای��ن زمینه رخ می دهد.جعفری در خصوصو روند نظارت 
بر عملکرد قضات گفت: برای نظارت بر عملکرد قضات، 
مراجع قانونی مانند دادس��رای انتظامی قضات، حفاظت 
و اطاعات قوه قضاییه دیده ش��ده است، و دیوان عالی 
کشور نیز ورود نظارتی دارند و اخیراً هیات بازرسی دیوان 
عالی کش��ور از تمامی واحدهای قضایی تهران و شعب 
قضایی محاکم تهران بازدید داشتند که آثار خوبی دارد.

رییس س��ازمان غذا و دارو با بیان اینک��ه تا پایان دی 
ماه مجموع تامین س��رم در کشور افزایش پیدا می کند 
و مشکلی از بابت تامین آن نداریم، گفت: هم داروهای 
کرون��ا و هم واکس��ن کرون��ا به وفور در کش��ور وجود 
دارند.س��ید حیدر محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت ذخایر سرم و داروهای کرونا با توجه به شروع 
موج هش��تم این بیماری و هشدارها نسبت به افزایش 
مبتایان در روزهای آتی، گفت: در حوزه س��رم تا پایان 
آبان و آذر مجموعا 20 میلیون س��رم تامین کردیم. باید 
توجه کرد که تولید سرم در کشور در حدود 14.۵ میلیون 
عدد بود که در دی ماه به 16.۵ میلیون س��رم رس��یده 
اس��ت. واردات مان هم حدود چهار میلیون است. بر این 

اس��اس تا پایان دی ماه مجموع تامین س��رم در کشور 
افزایش پیدا می کند و مشکلی از بابت تامین سرم نداریم.

وی افزود: در حوزه آنتی بیوتیک ها هم با واردات بیش از 
هفت میلیون سوسپانسیون آنتی بیوتیک، کمبود مرتفع 
ش��ده و موجودی م��ان در این حوزه نیز خوب اس��ت و 
ان ش��اءاهلل تا پایان سال مشکلی نداریم.محمدی درباره 
وضعیت داروهای کرونا مانند رمدسیویر، فاویپیراویر و ... 
نیز گفت: درباره رمدسیویر موجودی مان خیلی باالست 
و ذخیره باالی��ی داریم. در زمینه فاویپیراویر هم ذخیره 
خوبی داریم. باتوجه به اینکه در سال 1401 مصرف مان 
خیلی کم بوده، پیش بینی مان این اس��ت که نسبت به 
ش��دیدترین حال��ت کرونا که در مرداد م��اه 1400 بود، 

موجوی مان تا چند ماه جواب می دهد و در بدترین حالت 
بیماری نیز موجودی مان بسیار خوب است. به طور کلی 
در حوزه داروهای کرونا موجودی خوبی داریم و همه این 
داروها از طریق تولید داخلی تامین می شوند.محمدی با 
بی��ان اینکه در حوزه کرونا ه��م در زمینه دارو و هم در 
زمینه واکسن همه از طریق تولید داخلی تامین می شوند، 
گفت: هم داروهای کرونا و هم واکس��ن کرونا به وفور 
وجود دارد و هیچ مش��کلی هم نداریم. حتی می توانیم 
در زمینه واکسن های کرونای تولید داخلی مان، صادرات 
هم انجام دهیم. البته به جز واکسن های کرونای تولید 
داخل��ی، مقداری موجودی س��ینوفارم هم داریم.وی در 
ادامه درباره وضعیت ذخایر دارویی کش��ور نیز گفت: در 

دی ماه ذخایر دارویی مان نسبت به مهر ماه افزایش قابل 
توجهی پیدا کرد. به ط��وری که ذخایر موجودی اقام 
دارویی باالی شش ماه کشور به 60 درصد افزایش پیدا 
کرده است. به این معنا که 60 درصد ذخایر دارویی مان 

باالی شش ماه موجودی دارند.

واکسن و داروهای مربوط به درمان کرونا در کشور فراوان است
رییس سازمان غذا و دارو:

آیا سربازان وظیفه تحت پوشش قانون تامین  اجتماعی قرار می گیرند؟
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: 
امکان پوش��ش بیمه ای سربازان وظیفه تنها پس از اتمام 
خدمت نظام وظیفه حسب ضوابط مقرر قانونی امکان پذیر 
خواهد بود.مهدی ش��کوری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: سربازان در زمره کادر نیروهای مسلح قرار می گیرند، 
بنابراین به اس��تناد »تبصره 2 ذیل م��اده 4 قانون تامین 
اجتماعی« مش��مولین قانون استخدام نیروهای مسلح از 
ش��مول قانون مزبور خارج بوده و امکان بیمه ش��دن آنان 
صرفاً پس از اتمام خدمت نظام وظیفه حسب ضوابط مقرر 
قانونی امکان پذیر خواهد بود.وی توضیح داد: بر این اساس، 

در مواردی که متقاضیان احتساب سوابق سربازی در طول 
دوره خدمت خود دارای س��وابق پرداخت حق بیمه باشند، 
کل سوابق خدمت س��ربازی ماک محاسبه قرار خواهد 
گرفت.به گزارش ایرنا، همه بیمه شدگان اجباری، گروه های 
خاص بیمه ای با ماهیت اختیاری، دریافت کنندگان مقرری 
بیم��ه بیکاری و... که حق بیمه خود را به س��ازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت می کنند و نیز کلیه مس��تمری بگیران 
سازمان اعم از بازنشسته، ازکارافتاده و بازماندگان بیمه شده 
متوفی؛ که قبل از ارائه درخواس��ت مزبور حداقل 2 س��ال 
س��ابقه بیمه پردازی )جهت محاسبه حق بیمه مربوطه نزد 

سازمان تأمین اجتماعی( داش��ته باشند، در صورت تمایل 
می توانند در اجرای قان��ون اصاح تبصره ماده 14 قانون 
کار و الحاق یک تبصره به آن و با پرداخت حق بیمه متعلقه 
نسبت به احتساب س��وابق خدمت سربازی اقدام کنند.در 
صورت پرداخت حق بیمه در مهلت تعیین ش��ده از طرف 
متقاضی، امکان برخورداری از حمایت های مقرر در قانون 
تامین اجتماعی از جمله بازنشستگی فراهم می شود؛ این 
حق بیمه براس��اس 30 درصد میانگی��ن حقوق و مزایای 
مشمول کسر حق بیمه آخرین 2 سال فرد متقاضی ضرب 
در مدت خدمت انجام ش��ده محاسبه می ش��ود. سازمان 

تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی 
ایران بیش از ۵0 درصد جمعیت کش��ور را تحت پوشش 
مقررات حمایتی قرار داده اس��ت.بر اساس آخرین آمارها، 
بالغ بر 14 میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه شده 
اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری بگیر 
بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت 
وکوتاه مدت بیمه ای و درمان بهره مند می شوند.با احتساب 
اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه ها، در مجموع بیش 
از 44 میلی��ون نفر از جمعیت کش��ور عضو خانواده تامین 

اجتماعی به شمار می روند.
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اقتصاد خرد

فروش میوه شب عید با 15درصد 
تخفیف

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با اعام اینکه 
نرخ میوه شب عید در همان ایام اعام می شود 
که 1۵درص��د زیر قیمت روز بازار خواهد بود، 
گفت: با توجه به مصادف شدن بازار شب عید 
امس��ال با ماه رمضان تقاضا برای خرید میوه 
در شب عید امسال بس��یار کمتر خواهد بود.
به گزارش تسنیم،مصطفی دارایی نژاد، رئیس 
اتحادیه بارفروشان تهران اظهار کرد: در سال 
جاری به حدی مرکبات تولید ش��ده است که 
برای شب عید حتی نیازی به ذخیره سازی این 
محصول وجود ندارد، تولید مازاد خواهد یود و 
باید صادر ش��ود، در غیر این صورت تولیدات 
باغداران از بین خواهد رفت.وی با بیان اینکه 
در تولید سیب درختی کمی کمبود وجود دارد 
اما جبران خواهد شد، افزود: با رؤسای استانی 
اتحادیه بارفروش��ان 31 استان صحبت شده 
اس��ت که هر استان بر اس��اس ظرفیت های 
استانی و توس��ط تعاونی ها زیرمجموعه های 
خود، اقدام به ذخیره سازی میوه شب عید کنند.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران ادامه داد: در 
سال جاری دولت تنها بر تنظیم بازار میوه شب 
عید نظارت دارد و خود برای ذخیره سازی ورود 
نمی کند؛ بر این اساس بخش خصوصی در هر 
اس��تان اقدام به ذخیره سازی و توزیع میوه در 
ایام پایانی سال خواهد کرد.وی تصریح کرد: با 
توجه به اینکه ماه رمضان امسال با تعطیات 
عید نوروز مصادف ش��ده است مصرف بسیار 
کمتر خواهد شد بنابراین حتی در صورتی که 
ذخیره س��ازی نیز انجام نش��ود مشکلی برای 
تنظی��م بازار نخواهیم داش��ت.رئیس اتحادیه 
بارفروش��ان تهران گف��ت: دولت قیمت میوه 
ش��ب عید را تعیین نکرده است اما بر اساس 
توافق انجام ش��ده میوه ش��ب عید 1۵ درصد 
نسبت به قیمت روز بازار کمتر عرضه می شود.
وی اضافه کرد: قیمت میوه شب عید امسال 
در همان موقع، توس��ط اتحادیه بارفروش��ان 
اعام خواهد شد که 1۵ درصد زیر قیمت روز 

بازار است.

مصرف بیش از 88 درصد فوالد 
تولیدی کشور در داخل

در هشت ماه امس��ال، همگام با افزایش تولید 
فوالد، بی��ش از ۸۸ درصد تولیداقام فوالدی، 
صرف مصارف داخلی و بقیه صادر شده است.به 
گزارش صداو سیما،بر اساس آمار، از ابتدای سال 
ج��اری تا پایان آبان ماه بیش از 74 میلیون تن 
از انواع اقام فوالدی در کشور تولید شده است 
که از این میزان ۹ میلیون و 3۹۹ هزار تن صادر 
و باقی )بالغ بر 66 میلیون تن( صرف مصارف 
داخلی شده است. بر این اساس مصرف ظاهری 
فوالد کشور در این مدت نسبت به هشت ماهه 
ابتدایی س��ال 1400 که معادل ۵۵ هزار و 403 
تن ثبت شده رشد 16 درصدی داشته است.در 
هشت ماهه امسال، هشت میلیون و 6۵۸ هزار 
تن مقاطع طویل فوالدی تولید شده که شش 
میلیون و ۸40 هزار تن در داخل مصرف شده که 
در مقایسه با مصرف ظاهری آن در مدت مشابه 
سال گذشته معادل پنج میلیون و 6۵۵ هزار تن، 
21 درصد بیش��تر اس��ت.پس از آن در مجموع 
ش��ش میلیون و 10۵ هزار تن از شش میلیون 
و ۸6 هزار تن مقاطع تخت فوالدی تولیدی در 
کشور ظرف هشت ماهه 1401، صرف مصارف 
داخلی شده است. مصرف این مقاطع در مقایسه 
با مشابه سال گذشته که پنج میلیون و ۵0۵ هزار 
تن بوده، 11 درصد بیش��تر شده است.از ابتدای 
سال جاری تا پایان آبان ماه، تولید محصوالت 
فوالدی 14 میلیون و 744 هزار تن ثبت ش��ده 
که 13 میلی��ون و 1۵۹ هزار تن آن به مصرف 

داخلی اختصاص یافته است.

صادرات 180هزار تن مرغ و تخم مرغ 
تا پایان سال

مع��اون ام��ور تولی��دات دام��ی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: تأمین کامل بازار گوشت مرغ 
کش��ور تاکنون تحقق یافته است و 100هزار 
تن نیز تا پایان سال صادرات خواهیم داشت.
به گزارش تسنیم، حسین دماوندی نژاد با بیان 
این که ظرفیت تولید گوش��ت مرغ در کشور 
س��ه میلیون تن است، گفت: پیش بینی تولید 
امسال این فرآورده گوشتی 2 میلیون و 6۵0 
هزار تن گوش��ت مرغ در کش��ور است که تا 
پایان س��ال 100 درصد آن محقق می شود.
وی اظهار ک��رد: تأمین کامل بازار گوش��ت 
مرغ کشور تاکنون تحقق یافته است و 100 
هزار تن نیز تا پایان س��ال صادرات خواهیم 
داشت.وی همچنین اعام کرد: 1.2 میلیون 
تن تولید تخم مرغ در س��ال جاری پیش بینی 
شده است که عاوه بر تأمین آن ۸0 هزار تن 

دیگر صادرات خواهیم داشت.

اخبار

7 هزار واحد نهضت ملی پردیس در 
دست ساخت

رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید 
پردیس گفت: بیش از 7 هزار واحد طرح نهضت 
ملی مسکن در پردیس در دست ساخت است 
که 200 واحد تا پایان س��ال تکمیل و تحویل 
متقاضیان می شود.به گزارش عصرایرانیان به 
نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابراهیم نظری 
نیا اظهار کرد: بیش از 7 هزار واحد طرح نهضت 
ملی مسکن در پردیس در دست ساخت است. 
از این تعداد 2 هزار و 43 در مشارکت شرکت 
عمران و بانک مس��کن و سایر واحدها را نیز 
تعاونی های مختلف در دس��ت ساخت دارند.
رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید 
پردیس در خصوص اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن در آن شهر جدید گفت: سهم پردیس 
در گام نخست برای اجرای طرح نهضت ملی 
مس��کن 2 هزار و ۸22 واح��د و در گام دوم 3 
هزار و ۵0 واحد برنامه ریزی شده است که در 
مجموع ۵ هزار و ۸72 واحد طرح نهضت ملی 
مس��کن برنامه ریزی شد تا در پردیس توسط 
تعاونی ها احداث شود.وی گفت: در برنامه است 
تا پایان س��ال حدود 200 واحد طرح نهضت 
ملی مس��کن در پردیس تکمی��ل و تحویل 

متقاضیان شود.

علت گرانی و کمبود روغن موتور 
اعالم شد

مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت 
صمت گف��ت: به دلیل کاه��ش تولید روغن 
موت��ور در 2 واحد اصلی تولیدکننده، با کمبود 
و افزایش قیمت این محصول در بازار مواجه 
شدیم که البته به زودی مشکل حل می شود.
به گزارش مهر، محسن صفدری با بیان اینکه 
در سطح کشور چهار واحد اصلی تولیدکننده 
روغن موتور فعالی��ت دارد، اظهار کرد: علت 
کمبود عرضه روغن موتور در برخی استان ها 
کاهش تولید 2 واحد تولیدکننده روغن موتور 
است.مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری 
وزارت صم��ت بیان کرد: 2 واحد اصلی تولید 
روغن موتور به دلیل برخی مش��کات فنی، 
تولیداتشان را در آذر ماه کاهش دادند و همین 
کمب��ود تولید و عرضه موجب افزایش قیمت 
روغن موتور در بازار ش��ده اس��ت.وی گفت: 
هم اکن��ون روند تولید روغن موت��ور در حال 
بازگش��ت ب��ه روال عادی اس��ت و به زودی 
مشکل کمبود عرضه این محصول در سطح 

کشور برطرف می شود.

تولید 300 هزار دستگاه موتورسیکلت 
تا پایان آذرماه

دبی��ر انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران از 
تولید بیش از 300 هزار دستگاه موتورسیکلت 
از ابتدای امس��ال ت��ا پایان آذرم��اه خبر داد 
و گف��ت: ای��ن میزان تولید در هم س��نجی با 
پارس��ال رشد حدود ۸0 درصدی داشته است.
به گزارش ایرنا،بهمن ضیاء مقدم اظهار کرد: 
سال گذش��ته در مجموع 264 هزار دستگاه 
موتورس��یکلت در کشور تولید ش��ده بود، اما 
انتظ��ار می رود امس��ال این رقم ب��ه بیش از 
400 هزار دس��تگاه برس��د.وی بیان داش��ت: 
بخش اندکی از تولیدات پنج ش��رکت بزرگ 
کشور به بازارهای عراق، پاکستان و افغانستان 
صادر می شود.این مقام صنفی، حضور گسترده 
چین در بازار همه کشورهای همسایه ایران و 
منطقه، همچنین دشواری نقل و انتقال پول را 
دو عامل اساسی کمرنگ بودن تولیدات ایرانی 
در دیگر بازارها عنوان کرد.وی خاطرنشان کرد: 
موتورس��یکلت های  داخلی س��ازی  درص��د 
تولیدی کش��ورمان متفاوت است، اما در یک 
م��دل پرتی��راژ و پرمتقاضی س��ی جی 12۵ 
داخلی س��ازی به بیش از 60 درصد رس��یده 
اس��ت.ضیا مقدم، همچنین از راه اندازی خط 
تولید موتور )Engine( در سه کارخانه تولید 
کشور خبر داد، اما گفت: هنوز این کارخانجات 
وارد تولی��د انبوه نرس��یده اند و احتم��ال دارد 
تا پایان س��ال این مهم محقق ش��ود.وی با 
انتقاد از برخی قوانین دس��ت و پاگیر کش��ور 
که مانعی بر س��ر راه تولید است، تصریح کرد: 
بای��د از ش��رکت های موتورسیکلت س��ازی 
کش��ورمان که اکثریت آنها خصوصی بوده و 
در ش��رایط حساس کنونی برای 16 هزار نفر 
اشتغالزایی کرده اند، حمایت کرد.دبیر انجمن 
صنعت موتورسیکلت ایران، یکی از بزرگترین 
مشکات فراروی این صنعت را نبود گواهی 
اسقاط برای موتور عنوان کرد و اظهار داشت: 
در حالی که اس��فند ماه پارس��ال هر گواهی 
اسقاط خودرو 4.2 میلیون تومان ارزشگذاری 
می شد، اکنون و با گذشت تنها 10 ماه به 20 
میلیون تومان رسیده است و هیچ نظارتی بر 
مراکز اس��قاط وجود ندارد.وی یادآور ش��د: با 
هر گواهی اس��قاط خودرو، مجوز تولید هفت 
دستگاه موتورس��یکلت صادر می شود، اما از 
زمان خرید این گواهی ها تا اجرایی شدن کار 
بیش از یک ماه زمان از دست می رود.گفتنی 
است، صنعت موتورسیکلت ایران متشکل از 
44 کارخانه تولیدی اس��ت که با 16 هزار نفر 
نیروی کار مس��تقیم و بی��ش از ۸0 هزار نفر 

نیروی کار غیرمستقیم فعالیت می کند.

وزیر جهاد کشاورزی از آغاز برنامه ریزی های 
دولت برای تأمین اقام مورد نیاز شب عید 
خبر داد و گفت: در حوزه کاالهای اساس��ی 
کمبودی وجود ندارد و نیازهای مردم به وفور 
تأمین می ش��ود.به گزارش بازار، س��یدجواد 
س��اداتی نژاد با اش��اره به برنامه های وزارت 
جهاد کش��اورزی برای تأمین نیازهای مردم 
در آستانه سال نو، اظهار کرد: سازمان تعاون 
روس��تایی، تأمین میوه شب عید را از طریق 

تشکل ها و اتحادیه های باغداران در استان ها 
پیش خواهد برد و س��تاد تنظیم بازار هم به 
کم��ک اتحادیه ها این موض��وع را مدیریت 
می کند.وی با بیان اینکه برای تأمین گوشت، 
م��رغ و تخم م��رغ و دیگر مایحت��اج مردم 
برنامه ریزی های الزم انجام شده است، افزود: 
در حوزه کاالهای اساس��ی کمبودی وجود 
ندارد و نیازهای مردم به وفور تأمین می شود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره برخی نوسانات 

در بازار میوه و صیفی ج��ات توضیح داد: در 
حالت کلی هیچ کمبودی در کش��ور وجود 
ندارد اما در حوزه محصوالت کش��اورزی در 
همه دنیا فصل برداشت و فصول انبارگردانی 
وجود دارد که این فرایند، هم هزینه بر و هم 
دارای عوارض و ضایعاتی است.س��اداتی نژاد 
افزود: گاهی در فاصله برداشت، انبارگردانی 
و انتقال محصوالت از یک منطقه به منطقه 
دیگر، بازار دچار نوسان و مشکل می شود که 

خانواده های ایرانی هم به این تقویم برداشت 
تقریباً آش��نا هس��تند اما با مش��کل کمبود 
مواجه نیس��تیم.وزیر جهاد کشاورزی که در 
مرکز ارتباطات مردمی ریاس��ت جمهوری 
پاسخگوی تماس های تعدادی از شهروندان 
از اقصی نقاط کش��ور ب��ود، در ارزیابی این 
نشس��ت گفت: مجموع��ه ای از دام��داران، 
کش��اورزان و باغ��داران در ای��ن تماس ها 
مشکات و دغدغه های خود را مطرح کردند. 

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بخشی 
از مطالبات و خواسته ها مربوط به بازاررسانی 
و فروش است، اظهار داشت: تاش می کنیم 
در این زمینه اتحادیه ها را فعال کرده و کار را 

به مجموعه های مردمی بسپاریم.

کمبودی در حوزه کاالهای اساسی وجود ندارد
وزیر جهاد کشاورزی:

6 هزار هکتار زمین به شهرک های صنعتی اضافه می شود
معاون وزیر صمت:

معاون وزیر صمت ضمن اش��اره به اضافه 
ش��دن 6 هزار هکتار زمین به شهرک های 
صنعتی تا پایان س��ال، گفت: ش��هرکها و 
نواحی صنعتی کشور حداقل 2 هزار و 100 
لیتر کس��ری آب و 3 هزار مگاوات کسری 
ب��رق دارند.به گزارش مهر،علی رس��ولیان 
در م��ورد توس��عه زمین های ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی، اظهار کرد: پارس��ال 7 هزار 
هکتار زمین به شهرک های صنعتی کشور 
اضافه ش��د که 3 برابر س��ال قبل آن بود و 

طب��ق برنامه ریزی ها تا پایان امس��ال نیز 
6 ه��زار هکتار دیگر به وس��عت آنها اضافه 
کوچک  صنایع  سازمان  می شود.مدیرعامل 
و شهرک های صنعتی ایران در مورد تأمین 
آب و برق ش��هرک ها و نواحی صنعتی نیز 
گفت: برآوردها حاکی از آن است که تأمین 
هر مگاوات برق برای شهرک های صنعتی 
کش��ور 2.۵ میلیارد تومان و خرید هر یک 
مترمرب��ع زمین صنعتی ب��ا نرم خدمات آن 
ش��امل ب��رق و آب و گاز در ش��هرک های 

صنعت��ی 770 ه��زار توم��ان هزین��ه دارد.
رس��ولیان افزود: هر هکت��ار زمین صنعتی 
نیازمن��د 2۵0 کیل��ووات ب��رق و کمتر از 2 

میلی متر آب و جاده و راه دسترسی است.
در  ب�رق  م�گاوات  ه�زار   ���3 کس�ری 

شهرک ها
وی ادام��ه داد: اگرچه ش��اخص های تولید 
در س��ال گذشته نس��بت به یک سال قبل 
از آن دو برابر توس��عه داش��ته است اما هم 
اکنون ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور 

حداق��ل 2 ه��زار و 100 لیتر کس��ری آب 
و 3 ه��زار م��گاوات کس��ری ب��رق دارند.
معاون وزیر صمت اظه��ار کرد: میزان آب 
در اختیار ش��هرک های صنعتی کش��ور 1۸ 
هزار لیتر بر ثانیه اس��ت ک��ه از این میزان 
بخش��ی در فرآیند تصفی��ه هدر می رود، اما 
4 چه��ار هزار لیتر بر ثانی��ه می تواند دوباره 
به چرخه اس��تفاده بازگردد.رس��ولیان ادامه 
داد: همچنی��ن 2۵0 تصفیه خانه فاضاب 
در شهرک های صنعتی کشور وجود دارد و 

1۸ تصفیه خانه نیز در حال س��اخت است.
به گفته وی، 1۸0 هزار مترمکعب فاضاب 
در این تصفیه خانه ها در ش��بانه روز تصفیه 
می ش��ود که 3۵ هزار مترمکع��ب از آن به 
صنع��ت بازم��ی گردد ک��ه البت��ه 1۵ هزار 
مترمکعب دیگر به این میزان اضافه خواهد 
شد.رسولیان همچنین تصریح کرد: سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
از س��ال گذشته خرید پساب های شهری را 

برای صنایع آغاز کرده است.

هیجان قیمتی بازار خودرو کاهش می یابد؟
با کاهش قیمت ارز؛

شاهین، دنا، رانا و فیدلیتی چهار خودرویی هستند که طی 
چند روز گذشته در بازار آزاد روند مایم کاهش قیمت را 
دنب��ال کردند، البته این مورد را می توان فروکش کردن 
رفتار هیجانی س��ودجویان در بازار ش��ناخت.به گزارش 
بازار، قیمت خودرو در بازار به یکی از چالش های اصلی 
صنعت خودرو تبدیل ش��ده اس��ت، صنعتی که به دلیل 
سیاست های اشتباه صنعتی و اقتصادی کاالی مصرفی 
را تبدیل به کاالی سرمایه ای کرده است. رفتار مشتریان 
در بازار خودرو نسبت به قیمت ها به سمت منطقی شدن 
در حال حرکت است و به نظر می رسد که سرمایه های 
س��رگردان نی��ز از این بازار به زودی خارج می ش��ود. از 
س��ویی طی چند روز گذش��ته قیمت بیشتر خودروها به 
حال��ت تثبیت و برخی نیز اندک کاهش قیمت را تجربه 
کردند. برخی از کارشناسان معتقد هستند رفتار هیجانی 
س��ودجویان در بازار آزاد درحال فروکش کردن اس��ت، 
در ادام��ه به بررس��ی قیمت برخ��ی از خودروها خواهیم 

پرداخت.
شاهین ���5 میلیون تومان ارزان شد

ش��اهین یکی از خودروهای جدی��د و با کیفیت صنعت 
خودرو کشور محس��وب می شود، این خودرو حدود پنج 
ماه در بازار آزاد به دلیل سیاست های درست اتخاذ شده 
خودروساز قیمت ثابت داش��ت. همزمان با رشد نرخ ارز 
این خودرو در بازار آزاد مورد توجه سودجویان قرار گرفت 
و با افزایش بها همراه شد. شاهین سه شنبه هفته گذشته 
در بازار آزاد قیمت ۵4۵ میلیون تومان داشت، اما در روز 
پنج شنبه قیمت این خودرو به ۵40 میلیون تومان رسیده 
است. به نظر می رسد که شاهین طی هفته های آتی با 

شیب مایم کاهش قیمت را دنبال کند.
کاهش ���1۰ میلیون تومانی دنا

قیمت خودرو در بازار آزاد متاثر از رشد قیمت ارز با رفتار 

هیجانی س��ودجویان به سمت گرانی پیش رفت، اکنون 
به نظر می رسد قیمت ها به سمت تثبیت و البته اندکی 
ارزانی حرکت کنند. اگر نظام توزیع و عرضه خودرو بهبود 
یابد، می توان انتظار داش��ت که قیمت خودرو در بازار به 
حد معقول کاهش یابد. دنا پاس توربو اتوماتیک نیز روز 
سه شنبه هفته گذش��ته در بازار آزاد قیمت 7۵0 میلیون 
تومانی داش��ت، اما روز پنج ش��نبه قیمت این خودرو به 
740 میلیون تومان رس��یده است. شاید این نوع کاهش 
قیمت خودرو در بازار را نباید به عنوان ارزانی به حس��اب 
آورد، ارزانی خودرو یعنی عدم تفاوت قیمت میان کارخانه 

و بازار، اما این تعریف تعبیر معکوسی در بازار دارد.
فیدلیتی در سکو گرانی ���

فیدلیتی یک��ی از خودروهای چینی پر طرف��دار در بازار 
کش��ور اس��ت، این خ��ودرو از بدو ورود به بازار حاش��یه 
فراوانی داش��ته است، حواشی که بیشتر به نظر می رسد 

س��ودجویان سازمان یافته نسبت به گرانی این محصول 
در بازار نقش جدی دارند. فیدلیتی پرایم پنج نفره در بازار 
آزاد قیمت یک میلیارد و 700 میلیون تومان داش��ت، اما 
ام��روز قیمت این خودرو به ی��ک میلیارد و 6۹0 میلیون 
تومان رس��یده اس��ت. کاهش قیمت 10 میلیون تومانی 
ای��ن خودرو به معنای ارزانی این محصول چینی در بازار 
کش��ور نیست، بلکه قیمت این خودرو باید به حدود یک 

میلیارد تومان برسد.
رانا ارزان شد ���

ران��ا پاس پانوراما یکی از خودروه��ای پر طرفدار بازار 
کش��ور است، این س��دان پر فروش گروه صنعتی ایران 
خ��ودرو را باید به عنوان جانش��ین پ��ژو 206 صندوقدار 
ش��ناخت. این خودرو از زمانی که به آپشن های فرمان 
برقی و س��قف شیش��ه ای مجهز شده است، جز یکی از 
انتخاب های اصلی مش��تریان در بازار است. رانا پاس 

پانوراما نیز روز سه شنبه هفته گذشته در بازار آزاد قیمت 
۵2۵ میلیون تومان داش��ت، اما پای��ان هفته قیمت این 
خودرو به ۵20 میلیون تومان رس��یده اس��ت. کاهش ۵ 
میلیون تومانی قیمت این خودرو نش��ان از شیب مایم 

ارزانی برای این محصول است.
گفتنی اس��ت امید قالیباف س��خنگوی وزارت صمت در 
آخرین اظهارنظر گفت: بازار خودرو در سال جاری برای 
حدود 6 ماه دارای قیمت های ثابت و حتی کاهنده بود؛ اما 
زمانی که عوامل بیرون از صنعت خودرو و وزارت صمت 
مثل رها شدن نرخ ارز، قیمت ها و بازار هم متاطم شد. 
در خودرو متأس��فانه، به محض تاطم ارزی، تقاضاهای 
س��رمایه ای ش��کل می گیرد. حتی اگر تقاضای مصرفی 
هم باش��د، شخص اگر برای س��ه ماه آینده برنامه ریزی 
کرده ب��ود که خودرو بخرد، در این ش��رایط، خرید خود 
را جل��و می اندازد. در حقیقت فش��ار تقاضا برای مقطعی 
کوت��اه افزایش پی��دا می کند؛ مجموع��ه این تقاضاهای 
ناخواس��ته در بازار باعث می شود که قیمت تغییر کند و 
همانطور که دیده ش��د، با پایین آم��دن نرخ ارز، قیمت 
خودرو ه��م پایین آمد.وی با تاکید بر اینکه طی س��ال 
جاری در حوزه افزایش تولید اتفاقات خوبی افتاده است، 
اظهار کرد: بارزترین آن در آذرماه امسال رخ داد که آمار 
تولید از 127 هزار دس��تگاه خودرو )خودروسازان بزرگ 
دولتی و خودروس��ازهای خصوصی( فراتر رفت و رکورد 
تولید ماهانه خودروها طی پنج س��اله گذشته را شکست. 
ای��ن روند ادامه دار خواهد بود و پیش بینی ما این اس��ت 
که ظرف شش ماه آینده، حدود ۸00 هزار دستگاه خودرو 
تولید و 200 هزار دستگاه هم وارد شود. بر این اساس در 
مجموع یک میلیون خودرو عرضه و وارد بازار خواهد شد. 
این حجم از عرضه خودرو، قطعاً بازار را اشباع خواهد کرد 

و می تواند تأثیر مثبتی بر قیمت ها داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با بیان اینکه صادرات با 
1۹ درصد افزایش تا 10 دی س��ال جاری به 42 میلیارد 
دالر و واردات ب��ا 14 درصد افزایش به 43 میلیارد دالر 
رسیده است،گفت: بر این مبنا کسری تراز تجاری واردات 
و صادرات به 1.3 میلیارد دالر کاهش یافته که قصد داریم 
این شاخص را س��ال آینده به صفر برسانیم.به گزارش 
ایرنا، س��ید رضا فاطمی امین اظهار کرد: وضعیت تولید 
بسیار مناسب است. بر اس��اس گزارش مرکز آمار، رشد 
اقتصادی در 6 ماه اول س��ال ج��اری 3.3 درصد بوده و 
این رشد در بخش صنعت و معدن به 4.۹ درصد رسیده 
است که رشد این بخش به دلیل اشتغال زایی مهم است؛ 
همچنین این رش��د در سال های گذشته به ترتیب 3.۵، 
1۹ و منفی بوده است.وزیر صمت ادامه داد: همچنین 
صادرات با 1۹ درصد افزایش تا 10 دی سال جاری به 42 
میلیارد دالر و واردات با 14 درصد افزایش به 43 میلیارد 
دالر رسیده است، بر این مبنا کسری تراز تجاری واردات 

و صادرات به 1.3 میلیارد دالر کاهش یافته که قصد داریم 
این شاخص را سال آینده به صفر برسانیم.

افزای�ش ���15 درص�دی س�رمایه گذاری در بخ�ش 
ماشین آالت

وی تصریح کرد: س��رمایه گذاری در بخش ماشین آالت 
1۵ درصد افزایش یافته و رکود ۸ سال گذشته شکسته 
شده است.فاطمی امین به طرح این سوال پرداخت که 
چرا این پیش��رفت ها در زندگی مردم محسوب نیست و 
پاس��خ داد: دلیل این امر تورم اس��ت. جبهه تولید خوب 
پیش می رود و با هم افزایی بین کسب وکارها باید روند را 
تقویت کنیم.وزیر صمت دو هدف عمده این وزارتخانه 
را اقتدار بین المللی و بهبود زندگی مردم دانست و ادامه 
داد: اقت��دار بین المللی در 4 بعد مش��خص می ش��ود در 
بعد اقتصادی یک��ی از معیارها صادرات کاالی پیچیده 
است که بر اساس آن شاخصی به نام پیچیدگی معرفی 
می ش��ود این ش��اخص یعنی محصولی صادر کنیم که 

کشورهای کمتری تولید کنند و محصولی وارد کنیم که 
کشورهای زیادی تولید می کنند.وی بیان کرد: رسیدن 
ب��ه چنین جایگاهی، نش��ان دهنده ق��درت اقتصادی و 
دانشی بودن کشور است. جامعه دانشی، جامعه ای است 
که توانسته کس��ب وکارهایی شکل دهد و محصوالتی 
درست کند که جوامع دیگر تولید نمی کنند.فاطمی امین 
کارکردهای مراکز علمی را ارتقا و پیشبرد علم و فناوری 
و تربیت سرمایه انسانی دانست و گفت: بدون ارتباط با 
کس��ب وکارها این دو هدف محقق نمی شود و این نیاز 
دو طرفه اس��ت.وی به فرصت مطالعاتی اعضای هیات 
علمی در صنعت اش��اره کرد و گفت: 27 نفر از اعضای 
هی��ات علمی از فرصت مطالعاتی در صنعت اس��تقبال 
کردند، بازدیدهای اس��تادان و دانش��جویان از صنایع و 
بنگاه های بزرگ نیز در شناخت مردم از وضعیت صنعت 
بس��یار مهم اس��ت.عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره 
به س��امانه هایی مانند سامانه ONet در آمریکا گفت: 

این سامانه ها ویژگی های شغلی و فرعی را دسته بندی 
می کند، همچنین مشخص می کند هر رشته شغلی چند 
نفر در این رشته شاغل هستند، دستمزد چقدر است و چه 
مهارت های��ی نیاز دارد و اطاع��ات مرتبط با آن را ارائه 
می دهد.فاطمی امین تأکید کرد: امروز واحدهای تولیدی 
حتی در مرحله ورشکس��تگی با چال��ش جذب نیروی 
انسانی مناسب روبرو هستند؛ بنابراین سامانه هایی مشابه 
با ONet اطاعات ش��غلی فرصت های شغلی را ارائه 
می دهن��د و از این طریق به بنگاه ها کمک و همچنین 
داده الزم را هم ب��رای آموزش عالی فراهم می کنند تا 
متناسب با نیازهای صنعت، سرفصل های آموزش را تغییر 
دهند.وی با تأکید بر اهمیت رتبه بندی دانشگاه ها گفت: 
رتبه بندی کیو اس/ QS بر اس��اس ارزیابی کارفرمایان 
کسب وکارها، دانش��گاه ها را رتبه بندی می کند. یعنی از 
صاحب یک کسب وکار می پرسد دانش آموخته دانشگاهی 

چقدر در توسعه کسب وکارها مفید بوده است .

کسری ۱.۳ میلیارد دالری تراز تجاری کشور
وزیر صمت اعالم کرد؛

بیش از 2 میلیون مسکن روستایی در کشور نوسازی شده است
رئیس بنیاد مسکن:

رئیس بنیاد مس��کن انقاب اسامی با بیان 
اینکه کش��ور ما روی خط زلزل��ه قرار دارد و 
حتما باید واحدهای مس��کونی را نوس��ازی 
کنیم، گف��ت: ۵ میلیون و 400 ه��زار واحد 
مسکن روستایی در کشور داریم که تا امروز 
حدود 2 میلیون و 700 هزار مسکن روستایی 
ما نوسازی ش��ده است.به گزارش ایسنا،اکبر 
نیک��زاد اظهار ک��رد: بنیاد مس��کن انقاب 
اس��امی یادگار حضرت امام )ره( اس��ت که 
برکات زیادی داش��ته است. بیش از 62 هزار 
روس��تا و 40 هزار روستای باالی 20 خانوار 
در گستره جمهوری اسامی داریم که ثمرات 

بسیار ارزشمندی در ابعاد امنیتی، اقتصادی و 
فرهنگی برای انقاب داش��ته اند.وی با بیان 
اینکه تمامی روس��تاهای باالی 20 خانوار ما 
در کشور دارای طرح هادی مصوب هستند، 
افزود: اگر روستاهای ما طرح هادی مصوب 
نداشتند، تمامی مسئوالن اعم از فرمانداران، 
بخش��داران و دهیاران فرص��ت هیچکاری 
دیگری پی��دا نمی کردند به جز اینکه از صبح 
پاس��خگوی مراجعات مردم��ی درخصوص 
ساخت خانه، مسجد، مدرسه و ... باشند اما با 
وجود طرح های هادی مصوب، تکلیف همه 
روشن شده است.نیکزاد ادامه داد: اما طرح های 

هادی 10 ساله است. بنابراین زمانی که 40 
هزار روستا داریم، باید در هر سال طرح های 
هادی حدود 4000 روستا مورد بازنگری قرار 
گیرد. خرس��ندیم که با تاش های فراوان در 
سال گذش��ته طرح هادی 4۵00 روستا مورد 
بازنگ��ری قرار گرفت.وی ادامه داد: برای هر 
روس��تا حداقل پنج جلس��ه در سطح روستا، 
بخش، شهرستان و استان برگزار شده است. 
در نظر بگیرید چه حجم جلساتی اتفاق افتاده 
و از هم��ه دس��ت اندرکاران امر تش��کر ویژه 
دارم که همکاری کاملی داش��تند. بازنگری 
طرح ه��ای ه��ادی ب��ا حساس��یت فراوانی 

انجام گرفت.رئیس بنیاد مس��کن با اشاره به 
بازسازی و نوسازی منازل روستایی گفت: ۵ 
میلیون و 400 هزار واحد مس��کن روستایی 
در کشور داریم که تا امروز حدود 2میلیون و 
700 هزار مسکن روستایی ما نوسازی شده 
اس��ت. کش��ور ما روی خط زلزله قرار دارد و 
حتما باید واحدهای مس��کونی را نوس��ازی 
کنی��م. این موضوع هم برای پیش��گیری از 
آسیب های احتمالی و هم برای ارتقاء سطح 
رفاه روستاییان اهمیت دارد.نیکزاد تاکید کرد: 
با عنایت ویژه رئیس جمهور و هیات محترم 
وزیران، وام 200 میلیون تومانی ارزان قیمت 

با سود ۵ درصد و بازپرداخت 20 ساله و آسان 
به صورت ضمانت سفته زنجیره ای در اختیار 
افراد قرار می گیرد تا کار بازسازی و نوسازی را 
انجام دهند. از بانک های عامل که همکاری 
کردند متشکریم.وی افزود: همچنین، برخی 
اف��راد به دلی��ل اینکه خودش��ان آورده  مالی 
ندارن��د، نمی توانند با این 200 میلیون تومان 
واحد خود را بس��ازند، ب��ا همکاری نهادهای 
انقابی کش��ور تفاهم نامه های خوبی انعقاد 
گردید تا واحدهایی با وام باعوض برای این 

افراد تهیه شود.
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بانک و بيمه

 برگزاری جلسه شورای 
معاونین فنی موسسات بیمه

جلسه شورای معاونین فنی شرکت های بیمه 
در تاری��خ 14 دی م��اه 1401 ب��ا حضور آقای 
خس��روجردی مدیر کل نظارت بر بیمه های 
غیر زندگی بیمه مرکزی ج.ا.ا، مهندس نعمتی 
رئیس مرکز فناوری اطاعات و ارتباطات بیمه 
مرکزی ج.ا.ا و معاونین فنی شرکت های بیمه 
در سالن اجتماعات سندیکای بیمه گران ایران 
برگزار شد. در این جلسه ابتدا خانم شرفی دبیر 
کارگروه بیمه های باربری سندیکای بیمه گران 
ب��ه ارائه موضوعاتی همچون تدوین ش��رایط 
عموم��ی باربری داخلی، اصاح آیین نامه 7۹، 
اصاح آیین نامه ۸۹-۸6 و رویه های گمرکی، 
طبقه بندی رش��ته های بیمه ای و کسر وزن 
عادی پرداختند و همچنین گزارشی از فعالیت 
های کارگروه تخصصی بیمه های باربری ارائه 
نمودند. در ادامه مهندس نعمتی  عنوان کردند: 
بیمه مرکزی در این راستا با عنایت به اقدامات 
فنی و جلس��ات ب��ا وزارت بهداش��ت، دیتای 
دریافتی از این سازمان را به شرکت های بیمه 
ارسال و از شرکت های بیمه درخواست نموده 
بافاصله تحلیل و بازخورد اسناد ارسالی را به 

بیمه مرکزی ارسال نمایند.

 بانوان تکواندو کار 
بیمه تجارت نو صدر نشین جام کوثر

بانوان تکواندو کار بیمه تجارت نو با کس��ب 
یک برد و تس��اوی در هفت��ه اول و دوم دور 
برگش��ت لیگ جوان��ان و بزرگس��االن جام 
کوثر عنوان صدرنش��ینی را از آن خود کردند 
و به کار خود پای��ان دادند. به گزارش روابط 
عمومی بیمه تجارت نو؛ بان��وان تکواندو کار 
بیم��ه تجارت نو در هفته اول با برتری 6 بر 2 
در مقابل تیم لوکس شمشیری پیروز میدان 
شدند و تا پایان هفته دوم از مرحله دوم، تیم 
بیمه تجارت نو توانست پس از تساوی با تیم 
حریف و با کسب 4 امتیاز عنوان صدرنشینی 

را تصاحب کند.

 اختتامیه مسابقات
 قرآن کریم کارکنان بانک مسکن 

بیش از 1000 نفر در مس��ابقات سراس��ری 
قرآن کریم کارکنان بانک مس��کن کش��ور 
با هم به رقابت پرداختند. سرپرس��ت بانک 
مسکن کشور گفت: آیین اختتامیه هفدهمین 
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کارکنان 
بانک مسکن کش��ور، امروز صبح در مشهد 
برگزار ش��د. علی عس��کری افزود: هر سال 
این مراس��م را با ش��ور و شوق خوبی برگزار 
می کنیم و الحمداهلل این دوره از مسابقات با 

استقبال بهتری روبرو شد.

 پرداخت تسهیالت به
 مددجویان نهاد های حمایتی

بانک توس��عه تعاون در اجرای طرح اشتغال 
پایدار روستایی و عش��ایری، تا پایان آذرماه 
سال جاری ۵676 میلیارد ریال تسهیات به 

مددجویان نهادهای حمایتی پرداخت کرد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه 
تعاون، بانک توس��عه تعاون به عنوان بانک 
صد درصد دولتی وبانک عامل در طرح ملی 
اشتغال پایدار روس��تایی و عشایری تاکنون 
بیش از 31 هزارمیلیارد و ۵60 میلیون ریال 
تس��هیات پرداخت کرده اس��ت که از این 
میزان بیش از ۵676 میلیارد ریال به معرفی 
ش��دگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته 
است. بررس��ی ها نشان می دهد تسهیات 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری به معرفی 
ش��دگان نهادهای حمایتی نس��بت به سال 

پیشین ۹ درصد رشد داشته است.
از ناحیه این میزان تس��هیات پرداختی 13 
ه��زار و 26۸ طرح از س��وی مددجویان در 

سراسر کشور راه اندازی شده است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه 
تعاون بررس��ی عملکرد شعب بانک توسعه 
تعاون در سراسر کشور نشان می دهد، استان 
خراسان رضوی با ۸1۸ طرح، فارس با ۸03، 
آذربایجان ش��رقی با 74۸، کرمانشاه با 672 
و کرم��ان با 621 ط��رح در رتبه های اول تا 
پنج��م تع��داد طرح های مش��مول پرداخت 
تس��هیات قرار دارند.اس��تان فارس با 3۸4 
میلیارد ریال، خراسان رضوی با 374 میلیارد، 
آذربایجان شرقی با 306 میلیارد، کرمانشاه با 
276 میلیارد و خوزستان با 26۵ میلیارد ریال 
در رتبه ه��ای اول تا پنجم می��زان پرداخت 

تسهیات قرار دارند.

اخبار

بانک آینده با ه��دف ارزش آفرینی بیش تر 
و به منظور حمایت از س��بد مصرفی خانوار 
و تقوی��ت و بهبود قدرت خرید مش��تریان، 

امکان خرید اعتباری از فروشگاه های بازار 
بزرگ ایران )ایران م��ال( را فراهم نموده و 
نس��بت به بازنگری در طرح »آینده داران« 
و افزای��ش پرداخ��ت تس��هیات در قالب 
ای��ن طرح تا مبل��غ ۵00.000.000 )پانصد 
میلیون ریال(، اقدام کرده است. بانک آینده 
با هدف ارزش آفرین��ی بیش تر و به منظور 
حمایت از س��بد مصرفی خانوار و تقویت و 

بهبود قدرت خرید مش��تریان، امکان خرید 
اعتباری از فروش��گاه های بازار بزرگ ایران 
)ایران م��ال( را فراه��م نموده و نس��بت به 
بازنگری در ط��رح »آینده داران« و افزایش 
پرداخت تس��هیات در قال��ب این طرح تا 
مبلغ ۵00.000.000 )پانصد میلیون ریال(، 
اقدام کرده است. تمام مشتریان بانک آینده 
که دارای انواع س��پرده های سرمایه گذاری 

بلندمدت، سپرده بلندمدت شتاب و آینده ساز 
هستند، می توانند با ثبت نام در سامانه های 
» پیشخوان مجازی« abplus.ir و »سمتا« 
ir.samta.ba24 و یا با مراجعه به شعب 
این بانک، بر اساس میزانی که خود اعام یا 
توافق می کنند، در قبال وثیقه به میزان اعتبار 
درخواس��تی، بین 10 )ده( تا ۵00 )پانصد( 
میلیون ریال اعتبار دریافت کنند. بازپرداخت 

اعتبار نیز به ش��یوه اقس��اطی خواهد بود. 
این اعتبار به خرید از فروش��گاه های طرف 
ق��رارداد در بازار بزرگ ای��ران )ایران مال( و 
مجموعه هایپراستار واقع در آن، اختصاص 
دارد. فهرس��ت فروشگاه های طرف قرارداد 
طرح »آین��ده داران« در وب س��ایت بانک 
آینده به نشانی ir.ba24 در دسترس تمام 

مشتریان گرامی است.

افزایش سقف تسهیالت طرح »آینده داران«

در لوح های سپاس جداگانه انجام شد :

دکتر »محمدعلی زلفی گل« وزی��ر علوم، تحقیقات و 
فناوری و دکتر »سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی« 
معاون رئی��س جمهوری و رئیس بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران در لوح های س��پاس جداگان��ه از مدیرعامل 

بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیر کردند. 
به گزارش رواب��ط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر 
ای��ران، دکت��ر »محمدعلی زلف��ی گل« وزی��ر علوم، 
تحقیقات و فناوری و دکتر »سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی« معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در لوح های سپاس جداگانه از مدیرعامل 

بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیر کردند.
در لوح سپاس وزیر علوم آمده است: »توسعه و بالندگی 
روزاف��زون علمی و فرهنگی کش��ور هم��واره حاصل 
زحم��ات فرهیختگان و دانش��مندان و فعاالن علمی، 
فرهنگی و اجتماعی بوده و نش��ان از تاش و اخاص 
افراد نیکی اس��ت که ثمره پیگیری های آنان در جامعه 

تا سال ها در اذهان باقی خواهد ماند.
تاش جهادگونه در جهت نش��ر فرهنگ و ارزش های 
واالمق��ام نظ��ام مقدس اس��امی و جبه��ه مقاومت 

اس��امی در هر نقطه از عالم ستودنی و باعث افتخار 
هر مس��لمان آزاده ای است. خداوند منان را شاکرم که 
به همت جناب عالی و سایر دست اندرکاران، گامی مؤثر 
و ماندگار در این مس��یر برداشته شده که اثرات بسیار 

خوبی بر جبهه مقاومت اسامی داشته است.
امیدوارم با تاش و کوش��ش مضاع��ف و با همدلی و 
وفاق ملی زیر سایه امام رئوف حضرت علی بن موسی 
الرض��ا)ع( و تحت فرماندهی مقام عظمای والیت )مد 

ظله  العالی( موجب��ات تحقق آرمان های بلند و مقدس 
انقاب اسامی را فراهم آوریم.«

همچنین در لوح سپاسی که معاون رئیس جمهوری و 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران نوشته، ذکر شده است: 
»ب��ا توکل به عنایت الهی و ایمان و اعتقاد راس��خ به 
مفاهیم بلند معنوی ه��ر آینه بر این باوریم که تحقق 
منوی��ات مقام معظم رهبری )مد ظل��ه العالی( در باب 
صیانت از ارزش های واالی ایثار و ش��هادت، با درایت، 
بصیرت و همت بلند ارادتمندان حریم والیت و خادمان 
خاندان مکرم ش��هدا و ایثارگران میسر است و حقیقت 
این نگ��رش در لحظه لحظه تاش بی وقفه و صادقانه 
مصداق می یابد که در پیش��گاه حضرت دوست مأجور 

خواهد بود.
فعالیت و تاش ارزشمند جناب عالی در راستای ترویج 
فرهن��گ و ارزش ه��ای واالی ایثار و ش��هادت، زنده 
نگه داش��تن یاد و نام مدافعان ح��رم و جبهه مقاومت 
و رش��ادت های مجاهدان در محور مقاومت انجام شد، 

اقدامی قابل تقدیر است.

تقدیر از مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران

بازاریابی در اقیانوس آبی، راز فروش میلیاردی بیمه ملت
در ش��رایطی که بس��یاری از بیمه گران به دنبال کسب 
س��هم دیگ��ران از کیک محدود صنعت بیمه هس��تند، 
بازاریابان ش��رکت بیمه ملت موفق ش��ده اند بازارهای 
جدیدی را کس��ب کرده و در اقیانوس آبی صنعت بیمه 
شنا کنند. مدیریت بازاریابی شرکت بیمه ملت، واحدهای 
متش��کل بازاریابی را با س��اختار مصوب و رسمی فعال 
کرده و رویکرد بازاریابی برای افزایش فروش را به همه 
بخش های شرکت تسری داده است. همین اقدام باعث 
کش��ف بازارهای جدید ش��ده که بیمه نامه های دارای 

پتانس��یل باال اما مغفول را احیا کرده اس��ت. اطاعات 
موج��ود از این حکایت دارد که ح��ق بیمه تولیدی این 
ش��رکت تا پای��ان آذرماه از رقم 22 ه��زار میلیارد ریال 
عبور کرده و س��هم بیمه های زندگ��ی، نفت و انرژی، 
کشتی و آتش س��وزی در این میان بسیار پررنگ شده 
اس��ت. انعقاد و تمدید قراردادهای بزرگ در کنار حضور 
فع��ال در مناقصات بیمه ای نی��ز نقش قابل توجهی در 
این میزان فروش داشته است. طراحی »بیمه نامه جامع 
اتومبیل« که سه پوشش بیمه ای شخص ثالث و حوادث 

راننده، بدنه و پوش��ش امدادرسان خودرو )SOS( را به 
طور یکج��ا ارائه داده تا نه تنها ریس��ک رانندگی را به 
طور کامل پوش��ش دهد، بلکه دغدغه فراموش��ی زمان 
تمدی��د بیمه نامه به دلیل تفاوت زم��ان صدور را نیز از 
بی��ن ببرد، س��هم قابل توجهی در فروش این ش��رکت 
داش��ته اس��ت.طراحی و ثبت محصوالت جدید بیمه ای 
در راستای پاس��خگویی به نیازهای جامعه مانند »بیمه 
مس��ئولیت مدنی دوچرخه س��واران در قبال اش��خاص 
ثالث«، »بیمه سایبری« و »بیمه پرستاران خانگی«، نیز 

بیمه مسئولیت این شرکت را از سایر بیمه گران متمایز 
کرده اس��ت. »بیمه مسئولیت والدین در قبال فرزندان« 
نیز از طرح های پیش��تاز اس��ت که نمونه آن نه تنها در 
کش��ور ما وجود ندارد، بلکه در کشورهای توسعه یافته 
نیز بس��یار بدیع است.بنا بر اعام بیمه مرکزی، شرکت 
بیمه ملت با نس��بت توانگری مالی 40۹، اکنون نه تنها 
س��طح یک توانگری مال��ی را از آن خود کرده، بلکه در 
باالترین جایگاه جدول توانگری مالی شرکت های بیمه 

قرار گرفته است.

اخبار

اقدام موهن نشریه کاریکاتور فرانسوی، 
مصداق توحش فرهنگی است

دبیر شورای فرهنگ عمومی، اقدام موهن نشریه 
کاریکاتور فرانسوی را مصداق توحش فرهنگی 
دانست. سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ 
عمومی، اقدام موهن نشریه کاریکاتور فرانسوی 
را محکوم و آن را فرصتی برای افزایش زمان 
آگاهی و افشای چهره واقعی آزادی لیبرالِی ضد 
توده های مستضعف و ارزشهای اصیل می داند. 
امامی ضمن محکومیت اقدام موهن نش��ریه 
کاریکاتور فرانس��وی، گفت: تاریخ فرهنگی و 
حافظه تاریخی جامعه نش��ان از نقش آفرینی 
ماندگار عالم��ان و مراجع دینی و فرهنگی در 
کنار مردم ایران اس��ت؛ مراجع و رهبرانی که 
ب��ه اتکای م��ردم و هم تجربه ب��ا مردم برای 
رهای��ی از قیدهای اس��تعمار اروپایی و آزادی 
از اس��تبداد مورد حمایت ایشان تاش کرده؛ 
جنگیده اند و مانند مردم هزینه داده اند. خصوصًا 
که پس از انقاب اس��امی عصاره علم؛ تقوا 
و روحانی��ت حوزوی ش��یعه در قالب رهبری 
نهض��ت و رهبری جمهوری اس��امی ایران 
خواب آرام را از چش��م دشمنان ملت و جامعه 
و جغرافیای ایران گرفت. دبیر شورای فرهنگ 
عموم��ی ادام��ه داد: توهین و ب��ی ادبی و بی 
حیایی موحش یک نشریه در قالب کاریکاتور 
در فرانس��ه به عزیزترین عالم دینی امروز در 
جامعه شیعه نه تنها ذره ای از مرجعیت؛ محبت 
و اقتدار این رهبر مقتدر کم نکرده بلکه چهره 
واقعی دشمنان فرهنگ ایران اسامی خصوصًا 
جریان های محروم از فرهنگ عفاف و زیست 
عفیفانه را به آزادگان داخل و خارج ایران نشان 
داد و چهره بی منطق شأن را برما کرد. امامی 
افزود: بی ش��ک مخالفان جمهوری اسامی 
ایران خود را پش��ت برخ��ی از ابهامات جامعه 
و حکمرانی؛ مثًا در پرونده حجاب و پوشش 

اجتماعی پنهان کرده اند 

سهم ویژه اشعار عربی در سبد اشعار 
امام رضایی )ع(

دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر عربی 
رضوی گفت: زبان عربی پیش��ینه طوالنی و 
سهم ویژه ای در سرودن اشعار در مدح و منقبت 
امام رضا )ع( دارد. مرتضی حیدری آل کثیر دبیر 
سیزدهمین جش��نواره بین المللی شعر عربی 
رض��وی در گفتگو با »عص��ر ایرانیان« درباره 
سیزدهمین جش��نواره بین المللی شعر عربی 
رضوی اظهار کرد: سیزدهمین جشنواره شعر 
عربی رضوی امسال توسط بنیاد بین المللی امام 
رضا علیه السام و به میزبانی خوزستان برگزار 
می ش��ود. وی در ادامه دلیل انتخاب خوزستان 
برای جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان 
عربی را وجود آرامگاه شاعر اهل بیت )ع( دعبل 
خزاعی در شهرستان شوش است دانست که 
ارتباط معنوی آن با امام رضا )ع( در اشعار این 
شاعر مشهود است. دبیر جشنواره بین المللی 
ش��عر عربی رضوی ابراز کرد: به دلیل عاقه 
زیاد شاعران به شخصیت واالی حضرت رضا 
)ع( باعث شده است تا برگزاری این جشنواره 
جل��وه خاصی در اس��تان به خود بگی��رد و از 
اهمیت باالیی برخوردار باشد، همچنین نقطه 
عطفی برای سایر جشنواره های مرتبط با امام 
رضا )ع( در اس��تان بوده است. وی در مقایسه 
اشعار فارسی و عربی در ترویج فرهنگ رضوی 
بیان کرد: با بررسی شعر جهان می شود گفت 
که قدیمی ترین و تاثیرگذارترین اشعار، به زبان 
عربی و فارسی سروده ش��ده است؛ لذا هر دو 
زبان س��هم ویژه ای در سبد شعر امام رضا )ع( 
دارند ولی شعرای عرب در سرودن شعر در مدح 
امام رضا )ع( متقدم تر هس��تند. شاعرانی چون 
دعبل خزایی که امام رضا )ع( را درک کرده اند 
قصایدفصیح، بلیغ و گرانسنگی که مشتمل بر 
70 تا 100 بیت می باشد از خود به جای گذاشته 

است. 

اخبار

»انجمن ایران شناسی فرانسه« در ایران تعطیل شد
وزارت خارجه تاکید کرد: ایران ضمن بازنگری در مناسبات فرهنگی با فرانسه 
و بررسی امکان ادامه فعالیت فرهنگی فرانسه در ایران، در گام نخست فعالیت 
انجمن ایران شناس��ی فرانس��ه در کش��ورمان را تعطیل می کند. به گزارش 
»عص��ر ایرانی��ان«، وزارت امور خارجه جمهوری اس��امی ایران در واکنش 
به اقدام موهن نشریه بدنام فرانسوی در زیر پا گذاشتن موازین شناخته شده 
اخاقی، تعدی ددمنش��انه به مقدسات دینی، هتک ساحت مرجعیت سیاسی 
و مذهبی و نیز اهانت به نمادهای حاکمیتی و ارزش های ملی کش��ورمان، با 
صدور بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد. متن این بیانیه به ش��رح زیر است: 
وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران اقدام موهن نشریه بدنام فرانسوی 
در زیر پاگذاش��تن موازین شناخته شده اخاقی، تعدی ددمنشانه به مقدسات 
دینی، هتک س��احت مرجعیت سیاس��ی و مذهبی و نی��ز اهانت به نمادهای 
حاکمیتی و ارزش های ملی ایرانیان را به ش��دیدترین عبارات محکوم کرده 
و آن را نش��انه دیگری از دست اندازی صهیونیسم بر عرصه رسانه در جهت 
ترویج اس��ام س��تیزی، اش��اعه تنفر و تفرقه بین جوامع و انسان ها می داند. 
اقدام ضدانس��انی نش��ریه هتاک فرانسوی که ش��وربختانه سال ها است بی 
محابا مفهوم واالی »آزادی بیان« را مستمس��ک و پوششی برای اقدام های 
ضدفرهنگی و هتک حرمت انس��ان ها، کرامت انس��انی و ارزش های واالی 
اخاقی و مذهبی قرار داده اس��ت، اس��تمرار تحرکات مش��ابهی است که از 

جمل��ه در قالب انتش��ار کاریکاتورهای توهین آمیز علی��ه پیامبر اعظم )ص( 
در س��ال های قبل بروز یافت و موجب خش��م و اعتراض مقدس مسلمانان 
در سراس��ر جهان گردید. جمهوری اس��امی ایران ضم��ن تقبیح بی عملی 
ادامه دار مراجع ذیربط فرانس��ه در مقابله با مظاهر اس��ام س��تیزی و نفرت 
پراکنی نژادپرستانه در نش��ریات فرانسوی، مسئولیت مستقیم دولت فرانسه 
برای پاسخگو کردن عامان و بانیان چنین نفرت پراکنی هایی را یادآور شده 
و خواس��تار مقابله جدی با اسام ستیزی و اسام هراسی جاهانه به عنوان 
مظهر نژادپرس��تی نهادینه شده در این کشور اس��ت. در این راستا به اطاع 

مردم بزرگ و شریف ایران و دیگر مسلمانان جهان می رساند با توجه به عدم 
اتخاذ تدابیر منطقی از سوی مقامات فرانسه برای جلوگیری و مقابله با نفرت 
پراکنی و توهین و هتاکی به مقدسات دینی مسلمانان و ارزشهای اخاقی و 
ملی ایرانیان، وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران ضرورت مقابله جدی 
با س��و استفاده از ارزش های اصیل آزادی بیان را که بقا و قوام آن در احترام 
به انسان و انسانیت و مقدسات دینی، مذهبی و ملی همه انسان ها است، در 
س��طوح مختلف و به نحو مقتضی به طرف فرانس��وی منعکس کرده است. 
وزارت امور خارجه جمهوری اس��امی ایران با تاکید بر مس��ؤولیت غیرقابل 
انکار دولت فرانس��ه در برابر نقض حرمت آزادی، هتک حقوق بش��ر، اهانت 
به ارزش��های دینی، تعدی به باوره��ای مذهبی و تهدید حاکمیت ملی دیگر 
کش��ورها از سوی اش��خاص حقیقی و حقوقی تحت حاکمیت دولت فرانسه، 
س��کوت در برابر اقدام ضد فرهنگی و ضد انسانی نشریه مبتذل فرانسوی را 
برنتابیده و ضمن بازنگری در مناس��بات فرهنگی با فرانسه و بررسی امکان 
ادامه فعالیت فرهنگی فرانس��ه در ایران، در گام نخست فعالیت انجمن ایران 
شناسی فرانسه در ایران را تعطیل می کند. بدیهی است مطالبه ملت ایران از 
دولت فرانسه برای پاسخگو کردن عامان و مروجان اقدامات موهن اخیر و 
جلوگیری از تکرار آنها با جدیت پیگیری شده و تدابیر مقتضی در این زمینه 

نیز اتخاذ خواهد گردید.

در پاسخ به اقدام مبتذل نشریه فرانسوی؛
فرهنگی

ادب و والیتمداری از شاخصه های شیوه تربیتی حضرت ام البنین )س( است
حجت االسام والمسلمین سید محمد باقر علم الهدی استاد حوزه علمیه ادب 
و والیتمداری را از شاخصه های شیوه تربیتی حضرت ام البنین )س( دانست و 
گفت: حضرت ام البنین شخصیتی با بصیرت بود. حجت االسام والمسلمین 
سید محمدباقر علم الهدی در گفتگو با »عصر ایرانیان« درباره جایگاه و اصالت 
حضرت ام البنین )س( اظهار داشت: بعد از شهادت حضرت صدیقه کبری )س( 
وج��ود مقدس امام علی )ع( به منظور تمش��یت امور زندگانی و اداره فرزندان 
خویش مجبور بودند تا همسری را اختیار کنند و حضرت امیر در مشورتی که 
با برادرش��ان جناب عقیل که به علم انس��اب اشراف داشت و خانواده های آن 
زمان قبایل عرب را می شناخت، مشورت کردند و از خاندان بنی کاب بانویی 
را اختیار کردند که والدینی بسیار شجاع و خانواده ای اصیل و ریشه دار داشت. 
تولیت مؤسس��ه آموزش عالی حوزوی قاسم بن الحسن )ع( اصالت و نجابت 
حضرت ام البنین )س( را بسیار ریشه دار و عمیق بیان و عنوان کرد: اصالت و 

نجابت حضرت ام البنین )س( آنقدر عمیق و دقیق بود که در بدو ورودشان به 
زندگی امیرمومنان علی )ع( از همان روزهای نخس��ت آشکار بود و وقتی که 
حضرت وارد منزل امام علی )ع( ش��دند نام این بانور عظیم الشان فاطمه بود. 
روزی حضرت ام البنین )س( به حضرت علی )ع( فرمودند وقتی شما نام فاطمه 
را به زبان می آوری یتیمان زهرا )س( متأثر و غمگین می ش��وند من از ش��ما 
درخواست می کنم مرا دیگر به نام صدا نزنید؛ بر همین اساس حضرت علی )ع( 
کنیه ایشان را ام البنین به معنای مادر فرزندان نامید. این نامگذاری در حالی بود 
که هنوز حضرت ام البنین فرزندی نداشت. وی افزود: حضرت ام البنین )س( با 
این درخواست بیش از پیش اصالت، جایگاه و نجابت خانوادگی خویش را به 
نمایش گذاشت و همین امر باعث شد حضرت در قلب و ذهن امام علی )ع( 
نفوذ بیش��تری داشته باشد. حجت االسام والمسلمین علم الهدی پارسایی و 
ورع را از دیگر ش��اخصه های حضرت ام البنین )س( برشمرد و گفت: حضرت 

به قدری متقی بودند که هرگز در عبادت و بندگی پروردگار و اطاعت از امام 
زمان خویش فروگذار نکردند و همواره در عمل و رفتار اهل پارس��ایی و ورع 
بودند. تولیت مؤسس��ه آموزش عالی حوزوی قاسم بن الحسن )ع( بیان کرد: 
زمانی که پروردگار حضرت عباس )ع( را به حضرت ام البنین )س( عنایت کرد 
با ورود قمر بنی هاشم به زندگانی امیرمومنان )ع( طبیعی بود که فرزندان ورود 
برادر جدیدش��ان را گرامی بدارند و زمانی که این بانوی گرامی چهره حضرت 
زینب کبری )س( را مشاهده کرد و دید ایشان چگونه نسبت به وجود حضرت 
عباس )ع( ابراز عاقه و محبت می کند حضرت ام البنین )س( قنداقه فرزند را 
برداشت و براساس رسم دیرینه فرزندش را باگردان حضرت سیدالشهدا )ع( 
معرفی کرد و او را بر گرد س��ر امام حسین )ع( به درگردش درآورد و فرمودند 
این پس��ر باگردان فرزند حضرت فاطمه )س( است این هم نشان از جایگاه 

عظیم شأن حضرت ام البنین )س( ایشان داشت. 

آگه��ی موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آئي��ن نام��ه قان��ون تعيي��ن تكليف وضعي��ت ثبت��ی و اراض��ی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 
140160320001008665 هيات اول دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ياسوج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای خانم علی اكبر استوار فرزند لهراسب بشماره شناسنامه 193 صادره از كهگيلويه در يک قطعه زمين مزروعی 
به مساحت 3977/05 متر مربع پالك فرعی 101 از 11 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 11 اصلی قطعه 1 واقع در بخش 26 فارس خريداری از مالک رسمی 
آقای خانم فضيل محبی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم ،اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/10/17 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/02
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بين الملل

دسامبر سیاه، مرگبارترین ماه برای زنان در اسپانیا
دس��امبر ماه غم انگیزی برای اس��پانیا از نظر خشونت جنسیتی بوده است بطوریکه با قتل 12 زن، دسامبر به 
مرگبارترین ماه این کشور از سال 200۸ تاکنون که با 11 کشته همراه بود، تبدیل شده است. حداقل 10 زن 
به دست شریک یا شریک سابق زندگی خود جان باخته اند و دو مورد دیگر در انتظار تایید وزارت »برابری و 
زنان« اسپانیا است که این رقم را به 12 مورد می رساند بنابراین چنین رکوردی ماه دسامبر را به مرگبارترین 
ماه )از سال 200۸ که با 11 کشته همراه بود تا کنون( تبدیل کرده است. وزارت کشور اسپانیا همچنین در حال 
بررسی قتل یک زن جوان در مادرید در آخرین روزهای این سال میادی است. این وزارتخانه دستور تقویت 
حمایت از قربانیان در برابر افزایش »نگران کننده تروریسم جنسیتی« را صادر کرده است.4۸ ساعت گذشته 
نیز در این کشور غم انگیز بوده است. چهارشنبه شب، ماریا النا، زنی 34 ساله که باردار بود و انتظار داشت تا 
تنها چند روز دیگر فرزند سوم خود را به دنیا بیاورد، توسط شریک زندگی سابقش در اسکالونا )تولدو( در حضور 
همسر فعلی اش به قتل رسید. دو فرزند 13 و 14 ساله آنها درخواست کمک کردند، اما هیچ کاری انجام نشد. 
مادر و نوزادش جان باختند. تقریباً در همان زمان، یک دختر 20 ساله در محله وایکاس در مادرید به قتل رسید. 
مهاجم مظنون مردی 37 ساله است که در گذشته شریک زندگی مادر این دختر بود. اخیرا دادگاه حکم داده 
بود که او باید از این دو زن فاصله داش��ته باش��د و به آنها نزدیک نشود. در هر دوی این موارد، قاتان دارای 
سوابق کیفری بودند. به این ترتیب در این ماه 12 مورد مرگ و میر ناشی از خشونت جنسیتی رخ داده است 
که غم انگیزترین س��ال را از زمان آغاز ثبت موارد و ش��کایات )سال 2003( رقم خواهد زد. از زمانی که ثبت 
این موارد آغاز شده است )2003(، تاکنون ۵0 مورد قتل جنسیتی در سال جاری و 11۸3 مورد از سال 2003 
تاکنون وجود داش��ته است. همانطور که گفته شد وزارت کشور در حال تحقیق در مورد مرگ زن جوان اهل 
مادرید به دست همسر سابق مادرش است، در صورتی که این نیز یک پرونده مربوط به خشونت جنسی باشد، 
می تواند تعداد قتل های جنسی را به 13 در دسامبر و ۵1 در سال جاری برساند. در ماه دسامبر به طور متوسط 
تقریباً هر سه روز یک بار  یک قتل جنسیتی رخ داده است. به غیر از مواردی که قبًا ذکر شد، هشت زن دیگر 
نیز در مواردی که قبًا توس��ط وزارت برابری اس��پانیا تأیید شده بود به قتل رسیده اند که نیمی از آنها پیشتر 
بابت آزار دیدن ش��کایت کرده بودند. پنج تن از این زنان در سیس��تم نظارت جامع در موارد خشونت جنسیتی 
)VioGén( ثبت شده بودند. در حال حاضر در این سیستم 31 هزار و 161 زن تحت حفاظت قرار دارند که 
از این تعداد 17 نفر در معرض خطر شدید و 706 نفر در معرض خطر باال )آسیب جدی و یا مرگ( قرار دارند. 
وزیر کشوراس��پانیا، فرناندو گرانده مارالسکا، در مواجهه با افزایش »تروریسم جنسیتی«، به نیروهای امنیتی 
دستور داده است که اقدامات حفاظتی را برای قربانیان خشونت جنسی یعنی زنان و فرزندانشان تشدید کنند 
و پلیس اقدامات مطلوب تری برای حفاظت از آنان انجام دهد. این کار پس از جلسه کمیته بحران خشونت 
جنسیتی در روز چهارشنبه 7 دی ماه برابر با 2۸ دسامبر )که در آن وزارتخانه های کشور، دادگستری و برابری، 
نمایندگان مناطق خودمختار که در آن جنایات ثبت شده و واحدهای مبارزه با خشونت حضور داشتند( انجام 
شده است. وزارت برابری و مسئول آن ایرنه مونترو از وزارت کشور خواست تا سیستم حفاظت از قربانیان را 
تقویت کند، چیزی که وزیر امروز اعام کرد. وزیر کشور اسپانیا همچنین »ناامیدی عمیق« خود و جامعه را از 
افزایش قتل های جنسیتی در ماه دسامبر ابراز داشته و از جامعه خواسته است که در مقابل این روند بایستند 
و هر موردی را که می بینند به مقامات گزارش دهد. »ما همه نس��بت به مراقبت از جامعه موظف هس��تیم. 
پایان دادن به تروریس��م جنسیتی تعهد دولت و کشور است.« او یادآور شد که هرکسی می تواند علیه شواهد 
بدرفتاری شکایت کند )الزامی نیست قربانی باشد بلکه ممکن است یکی از اقوام مثل، یک دوست، همسایه( 
باش��د. وی یادآور ش��د که حتی بدون شکایت، اطاع رسانی به پلیس از موارد خشونت جنسیتی امکان فعال 
ش��دن تمامی مکانیس��م های حمایتی را برای قربانیان فراهم می کند. مارالسکا اطمینان داده است که این 
افزایش »غیر معمول« موارد در ماه دسامبر »هیچ الگوی خاصی ندارد.« اما کارشناسان هشدار می دهند که 
مهمانی های کریسمس یا تعطیات، مانند ماه های جوالی و آگوست، از حساسیت ویژه ای برخوردار هستند. 
ماریا خسوس، رئیس دادگاه شماره 1 خشونت علیه زنان نظر مشخص تری در این خصوص دارد: »ماه های 
دسامبر افزایش جدی در شکایات مربوط به خشونت جنسیتی ایجاد می شود. این به دلیل »فشردگی جشن ها 
و تعطیات« است: »می دانیم که در 1 و 2 ژانویه شکایات بیشتری در دادگاه ها مربوط به خشونت جنسیتی 
وجود دارد«. ماریسا سوتلو، مدیر »بنیاد زنان« نیز توضیح می دهد که »در ماه های تعطیات مدرسه، زمانی که 
خانواده زمان طوالنی تر با هم زندگی می کنند، خطر می تواند در صورت خش��ونت جنسی چند برابر شود. این 
یک توضیح دارد و آن این است که در تعطیات ارتباط بیشتری میان خانواده و دوستان وجود دارد. کارشناسان 
می گویند در این زمینه، افراد آزارگر نسبت به آنچه که آن را »از دست دادن کنترل« می دانند، »با خشونت 

بیشتری« واکنش نشان می دهند. 

داربست های نانویی برای مهندسی و احیای 
بافت استخوان تولید شد

گروهی از محققان با همکاری پژوهشگران ایرانی 
داربس��ت هایی از مواد نان��و اب��داع کرده اند که در 
مهندسی بافت استخوان کارآمد هستند و به احیای 
آن نیز کمک می کنند. مهندسی بافت استخوان برای 
غلبه بر مشکات راهبردهای درمانی فعلی توسعه 
یافته اس��ت. مهندسی بافت با ترکیب موادزیستی، 
عوامل فعال و فاکتورهای رشد، سلول ها و نانومواد، 
امکان ایجاد ساختارهای جدیدی را فراهم می کند 
که به تقویت بازسازی اس��تخوان منجر می شوند. 
در همین راس��تا گروهی از محقق��ان با همکاری 
علیرضا دولتش��اهی پیروز و نیره طائب نیا از اسید 
هیالورونی��ک و آلژینات برای ایجاد هیدروژل های 
فعال بیولوژیکی و از نانورس مونت موریلونیت برای 
تقویت و تثبیت آنها استفاده کردند تا بافت استخوان 
را مهندس��ی کنند. نانورس ها در حقیقت نانوذراتی 
از جنس سیلیکات معدنی الیه ای هستند. محققان 
با کمک س��لول های بنیادی مزانشیمی در شرایط 
آزمایشگاهی )به ویژه آنهایی که با نانورس تقویت 

شده بودند( داربست هایی ابداع کردند.

اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم عكس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای سی و ششم )261(

حجت االسام والمس��لمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم إِنََّک الَْمَنّاُن بَِجِسیِم الِْمَنِن همانا تویی 
بسیار نعمت دهنده به نعمت های بزرگ، خداوند بزرگ 

نعم��ت دهنده نعمت های بزرگ اس��ت و این عطای 
نعم��ت های بزرگ ویژگی دیگ��ری دارد که عبارت از 
دائمی بودن آن است. مرحوم ایت اهلل العظمی ماحبیب 
اهلل ش��ریف کاشانی در شرح اسم المنان آورده: واژه ی 
»ِمَنّۀ« به معنی »بخشیدن نعمت« است. »راغب« در 
»مفردات« ریشه ی اصلی لغت »مَنّه« را در اصل از َمّن 
به معنی سنگهایی که با آن وزن می کنند می داند و به 
همین دلیل هر نعمت سنگین و گرانبهایی را »مّنت« 
می گویند. دو معنی برای المّنان که صیغه مبالغه است 
بیان شده یکی بخشنده و انعام کننده و دیگری »مّنت 
و امتن��ان«؛ »خداوند بر مؤمنان منت نهاد که برای آن 

ها پیغمبری از خودشان برانگیخت«. )آل عمران/164(. 
»مّنت می گذارند بر تو که اس��ام آورده اند بگو مّنت 
مگذارید بر من از جهت اسام آوردن خودتان بلکه خدا 
مّنت نهاده بر ش��ما که شما را به ایمان هدایت نموده 
است«. )حجرات/17( که البّته مّنت گذاشتن به مفهوم 
اخیر در مورد انسان روش مردم فرومایه و عملی ناپسند 
است. »مّنت«، آن گونه که بیان شد هر نعمت سنگین 
و گرانبهایی را گویند که اگر جنبه ی عملی داشته باشد 
یعنی کسی عمًا نعمت بزرگی به دیگری بدهد کامًا 
زیبا و ارزنده است و اما اگر کسی کار کوچک خود را با 
سخن، بزرگ کند و به رخ افراد بکشد کاری است بسیار 

زشت، بنابراین مّنتی که نکوهیده است به معنی بزرگ 
ش��مردن نعمت ها در گفتار است، اما مّنتی که زیبنده 
اس��ت همان بخش��یدن نعمت های بزرگ و سنگین 
اس��ت.«مّنت« در لس��ان و کاربردهای ق��رآن معنی 
گس��ترده دارد که بیشتر ش��امل بخشیدن نعمت های 
سنگین می شود مثًا خداوند در آیاتی از قرآن مجید به 
طور سربسته خبر از نعمت های وزین و گرانبهایی می 
دهد که به موسی و هارون ارزانی فرموده است. خواص 
و مفاهیم اس��ماء اهلل الُحسنی )نامهای زیبای خداوند(، 
ما حبیب اهلل ش��ریف ترجمه ی محمدرسول دریایی، 

تهران: نشر صائب.
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آلون گال یکی از بنیانگذاران ش��رکت نظارت بر امنیت 
س��ایبری »هادس��ون راک« اعام کرد هکرها آدرس 
ایمیل بی��ش از 200 میلیون کاربر توئیت��ر را ربودند و 
آنه��ا را به یک انجمن هک آناین ارس��ال کردند. به 
گزارش رویترز، این محقق امنیتی در ش��بکه اجتماعی 
لینکدی��ن نوش��ت: این نقض متأس��فانه منجر به هک 
شدن، فیش��ینگ هدفمند و داکس��ینگ خواهد شد. او 
ه��ک توئیتر را یک��ی از مهم ترین افش��ای اطاعاتی 
ک��ه دیده  اس��ت، نامی��د. توئیتر در م��ورد این گزارش 
ک��ه گال ب��رای اولین ب��ار در 24 دس��امبر )3 دی( در 
رسانه های اجتماعی منتش��ر کرد، اظهار نظری نکرده 
و از آن تاریخ تاکنون به سواالت مربوط به نقض پاسخ 

نداده اس��ت. مشخص نیس��ت توئیتر چه اقدامی برای 
بررس��ی یا اصاح این موضوع انجام داده اس��ت. روز 
پنجش��نبه تصاویری از انجمن هکرها جایی که داده ها 
در آن منتش��ر شد، به صورت آناین منتشر شده است. 
خبرگزاری رویت��رز اعام کرده ک��ه نمی تواند به طور 
مس��تقل تأیید کند که داده های انجمن معتبر هس��تند 
و از توئیت��ر آمده اند. تروی هانت خالق س��ایت اعان 
نق��ض )Have I Been Pwned( که داده های لو 
رفته را مش��اهده کرده است در توئیتر گفت که به نظر 
می رس��د حادثه اتفاق افتاده تقریبًا همان چیزی اس��ت 
که توصیف شده است. هیچ سرنخی از هویت یا مکان 
هکر یا هکرهای پشت این نفوذ وجود ندارد. این هک 

ممکن اس��ت در اوایل س��ال 2021 اتفاق افتاده باشد، 
قبل از اینکه ایان ماس��ک مالکیت شرکت را در سال 
گذش��ته به دس��ت آورد. ادعاها در مورد اندازه و دامنه 
نق��ض ابتدا با آمار اولیه در اوای��ل دی متفاوت بود که 
گفته می ش��د 400 میلیون آدرس ایمیل و شماره تلفن 
به سرقت رفته اس��ت. این نقض جدی در توئیتر مورد 
توجه قانونگذاران در هر دو سوی اقیانوس اطلس واقع 
شده است. کمیسیون حفاظت از داده ها در ایرلند جایی 
که مقر اروپایی توئیتر واقع اس��ت و کمیسیون تجارت 
فدرال ایاالت متحده، ش��رکت تحت مالکیت ماسک را 
به ترتیب برای رعایت قوانین حفاظت از داده های اروپا 

و دستور رضایت ایاالت متحده تحت نظر دارند.

توئیتر هک شد
200 میلیون ایمیل لو رفت

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرمدیر تدارکات و انبارها شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل به استناد قانون برگزاری مناقصات، از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکار واجد 
ش��رایط واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و همچنین بازگشایی پاکتها 
از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا تقاضا می شود پس از نشر آگهی به 
سامانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در سامانه اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و پیمانکاران می بایست جهت شرکت در ،مناقصه اسناد را 
از طریق سامانه مذکور بارگذاری و نسبت به ارسال پاکت الف مناقصه )به صورت فیزیکی( در تاریخ مقرر به شرکت توزیع استان بوشهر که الزامی می 

باشد، اقدام نمایند. 
ضمنا عاوه بر ارائه اسناد مناقصه در سامانه بصورت الکترونیکی در صورت برنده شدن ارسال اصل پاکات )ب ، ج ( به آدرس شرکت توزیع نیروی برق 

استان بوشهر الزامی می باشد. 
محل تحویل اسناد مناقصه امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر - تلفن : 312۸2203 – 312۸2204 – 077 

به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط. مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل می.شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. سایر اطاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

مبلغ خرید اسناد : ۵00.000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب 01024034۹700۸ بانک صادرات شعبه میدان امام )ره(
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه باشد..

زمان فروش اسناد مناقصه: 1401/10/1۹  الی 1401/10/24 
مبلغ تضمین ریال )ضمانت نامه کد فراخوان سامانه ستادموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

بانکی معتبر(
تاریخ و ساعت ارسال پاکات از 

طریق سامانه
تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات 
ارزیابی مناقصه از طریق سامانه 

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات 
الف و ب مناقصه از طریق سامانه

خرید انواع پایه 401/107 م ن 1
1401/11/17 ساعت 8:30 1401/11/11 ساعت 8:30 1401/11/11 ساعت 8 20010014430000913/830/000/000سیمانی تخت 

خرید انواع پایه 401/108 م ن 2
1401/11/17 ساعت 9 1401/11/11 ساعت 9 1401/11/11 ساعت 8 20010014430000921/565/000/000سیمانی گرد 

شناسه آگهی : 143746۹

 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(

نوبت اول


