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صفحه2

توهین می کنند و نامش را می گذارند آزادی بیان نامی 
زیبا و رشک برانگیز که البته ذات آن با نمای بیرونی آن 
متفاوت است. در معنای تحت الفظی آزادی بیان یعنی 
اینک��ه هر فرد بدون ترس و واهمه بتواند عقاید خود را 

بیان کند. موضوعی که در مقدمه اعالمیه جهانی...

آزادی به سبک فرانسوی
توهين به ديگران آزاد اما به غرب محکوم است؛

۶ سال از اجرای قانون هوای پاک گذشته است؛ قانونی 
که نموده��ای عینی اجرانش��دن آن را همه می توانند 
ببینند اما همچنان ضمانت های اجرایی و برخورد قانونی 
برای پیاده س��ازی این قانون اعم از برخورد با قصور و 

تقصیر مدیرانی که سال های گذشته در اجرای...

مسئوالن فریب پاکی موقت 
هوا را نخورند!

 راهکارهایی که به تسریع
 در نهضت ملی مسکن می انجامد

قانونی که همچنان اجرا نمی شود؛

ساخت يک ميليون مسکن نيازمند عزم جدی دولت؛

هیمنه پوشالی 
آمریکا با موشک های 
نقطه زن ایرانی در 

جهان فروریخت

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

یادداشت

لزوم شجاعت رئیس جمهور 
در تغییر مدیران ناتوان

ابوالفضل ابوترابی  ���
عض�و کمیس�یون ام�ور داخلی کش�ور و 

شوراها در مجلس
جبران اشتباه هر زمانی 
که ضع��ف یا کاس��تی 
و  مدی��ران  س��وی  از 
اس��تانداران دیده شود را 
می توان نقطه قوت دولت برشمرد، آقای 
رئیسی از ابتدا گفت که »با هیچ کس عهد 
اخوت نبس��تم لذا هر زمان ببینم مدیری 
نمی تواند وظایف��ش را انجام دهد، تغییر 
می دهم.« بر همین اساس رئیس جمهور 
نمی تواند اجازه دهد مدیری با ضعف در 
انجام وظایفش به مردم آس��یب زند. لذا 
شجاعت رئیس جمهور در تغییر مدیران 
ناتوان را ُحس��ن می دانم. ضعف استاندار 
به مردم آس��یب می زند بنابراین با توجه 
به شرایط فعلی کشور و بحران  در حوزه 

مسائل اقتصادی، انرژی، اجتماعی و...
 ادامه در صفحه ���2

هتک حرمت مسجداالقصی 
هشداری برای جهان اسالم

فداحسین مالکی  ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
اقدام��ات اخی��ر رژی��م 
بر  مبنی  صهیونیس��تی 
سازی  ش��هرک  توسعه 
باخت��ری  کران��ه  در 
سرزمین های فلس��طین و هتک حرمت 
مسجد االقصی هتاکانه است، به قدرت 
رسیدن نتانیاهو در شرایطی که اسرائیلی ها 
با بحران سیاس��ی مواج��ه بودند، حاوی 
نکاتی اس��ت که نگاه افراطی نتانیاهو و 
کابینه، آن را بیشتر می کند. این اقدامات 
تحری��ک آمی��ز و نگران کننده اس��ت. 
یورش وزیر امنی��ت داخلی کابینه رژیم 
صهیونیستی به مسجد االقصی در سایه 
اقدامات افراطی نتانیاهو هشداری برای 
جهان اس��الم بود، ملت ها و دولت های 

مسلمان باید در موضوع...
ادامه در صفحه ���2

 روابط عمومي شركت گازاستان كردستان

ش��رکت گاز اس��تان کردس��تان ) مناقصه گزار ( درنظردارد به استناد قانون برگزاري مناقصات فراخوان ارزیابي کیفي جهت برگزاري مناقصه عمومي  پروژه ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق 
سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( برگزار نماید.

1ـ  نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزي شرکت گاز استان کردستان
ـ موضوع مناقصه :  2

شماره فراخوان در سامانه ستادبرآورد اولیه )ریال (مدت زمان ) ماه(موضوع مناقصهردیف
20.000.000.0002001091688000090شش)6(ماه خرید و نصب سیستم اطفاء حریق سوله های انبار کاال ،ورزشی ،ساختمان اداری و تاسیسات مرکز 4 شهرک نایسر سنندج 1

   فراخوان ارزیابی کیفی )شماره 24 -1401( جهت خرید و 
نصب سیستم اطفاء حریق مرکز 4 شهرک نایسر سنندج 

نوبت دوم

شناسه اگهی 1436689

3ـ پیمانکارانی  که داراي شرایط الزم بوده و آمادگي تامین کاال و 
اجرای مناقصه فوق را دارند مي توانند جهت دریافت اس��ناد استعالم 
ارزیابي کیفي به س��امانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به شرح 

ذیل مراجعه نمایند . 
4ـ شرایط اولیه متقاضیان :

1-4- حداقل دارای پایه 5 رشته برق یا نیرو یا تاسیسات و تجهیزات  
از سازمان برنامه وبودجه کشور و مجوز اجرای سیستم اطفاء حریق از 

سازمان صنعت ،معدن ،تجارت. 
2-4-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران 

3-4- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر
4-4-  حسن سابقه

5-4-   توان مالي و پشتیباني
6-4- داشتن مجوز رسمی از اتحادیه ایمنی و آتش نشانی 

5ـ نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي مناقصه گران : 
کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابي از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي  

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
6-    مهلت دریافت و پاسـخ  اسناد اسـتعالم ارزیابي کیفي 
مناقصه گران از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکي دولت 

)ستاد( : 
1-6 - تاریخ انتش��ار فراخوان در س��امانه س��تاد روز ش��نبه تاریخ  

1401/10/17 ساعت 8  مي باشد.
2-6- مهلت دریافت اس��ناد استعالم ارزیابي کیفي روز شنبه تاریخ 

1401/10/24 ساعت 19 مي باشد.  
3-6- مهلت ارس��ال پاسخ اس��تعالم ارزیابي کیفي روز شنبه تاریخ  

1401/11/08 ساعت 19  مي باشد.    
7ـ  اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرایند کیفي 
و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط 

که امتیاز مناس��ب را در ارزیابي کس��ب نموده اند ارسال خواهد شد 
.بدیهي است دریافت اسناد و پاسخ استعالم ارزیابي کیفي هیچگونه 

حقي براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.  
8ـ جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با 

تلفن 31943149-087 امور پیمانها تماس حاصل فرمایید.
9ـ داشتن کد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ایران کد. 

10ـ رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
الزامی است.

11ـ شرکت کنندگان موظف می باشند جهت ارزیابی کیفی ،پروانه 
تولید و مجوزهای الزم  از مراجع ذیصالح و هم چنین مش��خصات 
اقالم و قطعاتی  که در ساخت پهباد استفاده خواهند نمود را بر روی 

سامانه ستاد بارگزاری نمایند.
توضیح : این آگهي در سایتهاي

www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets. 
mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت مي باشد.         

روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد 

موضوع مناقصه: ساماندهی پارک 15 خرداد ) فاز 2 (    
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به میزان  478.020.000  ریال  مي باشد که مي تواند 
به صورت واریز وجه نقد به حساب 205214۶723 بانک تجارت  به نام حساب رابط سپرده پیمانکاران منطقه یک شهرداری و 

یا به صورت ضمانت نامه بانکي معتبر  و یا اوراق مشارکت بي نام باشد.
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام  تعهدات  در  هنگام  عقد  قرارداد  معادل   5%   مبلغ قرارداد مي باشد.

پیش پرداخت: به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد. 
نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1401منطقه یک شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود. 

مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ 1401/10/19 می باشد.
حداکثرتاریخ ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ  1401/11/04 مي باشد و کلیه پیشنهادات در 

ساعت 30 : 8 روز چهارشنبه  مورخ 1401/11/05 در اتاق جلسات منطقه یک شهرداری مفتوح مي شود.
محل انجام کار: شهر یزد �  52 متری امامشهر – خیابان 15 خرداد   

محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
سایر موارد : 

به پیش��نهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي 
مخدوش وکمتر از میزان مقرر، چک شخصي و  نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
هزینه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شناسه اگهی: 1438211

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای
ساماندهی پارک 15 خرداد ) فاز 2 (

نوبت دوم

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق 
برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

الف ( شرح مختصر کارها :
مدت پیمانشهرستانمبلغ برآورد )ریال(موضوع پروژه

)ماه(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
روکش آسفالت راه روستایی کشار باال و راههای 

91،999،995،843بندرخمیر39.999.916.856روستایی بندرخمیر

ب( محل تًامین اعتبار : از محل اعتبارات  استانی 
ج( شرایط متقاضی :  1 – داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت 
نامه انجام تعهدات  3– دارا بودن حداقل رتبه 5 رش��ته راه و ترابری . لذا متقاضیانی که دارای ش��رایط مذکور در بند » ج « فوق بوده 
و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اس��ناد مناقصه از س��اعت 15:30 مورخ 1401/10/19 لغایت س��اعت .14:00 مورخ  
1401/10/2۶  به پایگاه اینترنتی س��امانه تدارکات الترونیکی دولت ب��ه آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت 
تحویل اس��ناد مناقصه، س��اعت 14:00 مورخ  1401/11/08 و بازگشایی پاکات س��اعت 09:00 مورخ 1401/11/09 بود. جهت کسب 

اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید. 
شناسه اگهی 1437342

مناقصه عمومی شماره  401-138 
تجدید اول اداره کل راهداری و حمل و نقل 

تحلیلگ��ران و ژنرال های رژیم صهیونیس��تی قدرت جاده ای  استان
موشکی حزب اهلل لبنان را تهدیدی راهبردی و اساسی 
برای این رژیم توصیف کرده و گفتند که این موشک 
ها آنقدر به ما در شمال فلسطین اشغالی نزدیک هستند 
که فرصت رفتن به پناهگاه نخواهیم داش��ت. روزنامه 
صهیونیستی جروزالیم پست امروز یکشنبه در مطلبی 
به قلم »نویل تیلر« تحلیلگر صهیونیس��ت نوشت که 
تل آویو باید زرادخانه موشک های نقطه زن حزب اهلل 
لبنان را یک تهدید راهبردی بزرگ برای خود در کنار 
برنامه هس��ته ای ایران بدان��د. این تحلیلگر افزود که 
نیروهای ح��زب اهلل اخیرا فعالیت خود در مرز لبنان با 
فلسطین اشغالی را گسترش دادند. آنها از جمله دهها 

مرک��ز رصد و دی��ده بانی ایجاد کردند و گش��ت زنی 
های خود را افزای��ش دادند و به طور علنی، تحرکات 
نیروهای رژیم صهیونیس��تی را رصد و مستندس��ازی 
کردند. وی نوش��ت که ح��زب اهلل در مرز حضور دارد 
بنابراین برای همه چیز باید آماده ش��ویم زیرا خطر و 
تهدید بسیار جدی اس��ت و هرگونه حمله غیرمنتظره 
در میانه درگیری ها با سوریه منجر به درگیری بزرگی 
در لبنان خواهد ش��د. روزنامه صهیونیس��تی جروزالیم 
پست در ادامه در مورد تهدیدات کنونی حزب اهلل علیه 
رژیم صهیونیس��تی به نقل از یک ژنرال صهیونیست 
نوش��ت: ما می دانیم آن ه��ا - نیروهای تیپ رضوان 
حزب اهلل - اینجا هستند و اگر موشک داشته باشند ما 

زمان کافی برای رفتن به پناهگاه ها نخواهیم داشت 
زیرا ش��هرک )صهیونیست نش��ین( المطله )در شمال 
فلس��طین اش��غالی( به مرز )با لبنان( بس��یار نزدیک 
است. این ژنرال صهیونیس��ت تاکید کرد: آنها )حزب 
اهلل( بس��یار نزدیک هس��تند، ما م��ی دانیم. حزب اهلل 
م��ی تواند عالوه بر هدف قرار دادن ش��هرک المطله 
با موش��ک، از س��ه یا چه��ار محور به م��ا حمله کند. 
روزنامه صهیونیس��تی جروزالیم پست در پایان نوشت 
که نیروهای حزب اهلل در سوریه تجربه اندوخته اند و 
آنها از استقالل زیادی برخوردار هستند و قدرت آتش 
بیشتری دارند و از مراکز رصد و دیده بانی و تشکیالت 

جنگی بهره می برند.

موشک های حزب اهلل فرصت رفتن به پناهگاه نمی دهد
تحلیلگران صهیونیست:
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ايران و جهان

لزوم شجاعت رئیس جمهور در تغییر 
مدیران ناتوان

ادامه از صفحه یک ���
...غیره الزم است استانداران توانمند با اختیارات 
مکفی و باال منصوب ش��وند. بر اس��اس اصل 
137 قانون اساس��ی هیات وزی��ران اختیارات 
خود را به مسئول مورد نظر خود تفویض کنند، 
رئی��س جمهور و وزرا باید از ظرفیت این اصل 
قانون اساسی برای تفویض اختیار به استانداران 
اس��تفاده کنند. ما برای مدیریت در مدت زمان 
کم با به��ره باال و تامین بیش��تر منافع مردم 
باید اختیاراتی را به اس��تانداران تفویض کنیم، 
مش��کالت اس��تان ها با هم متفاوت است و با 
تفویض اختیارات می توانیم مشکالت هر استان 
را بومی س��ازی کنیم. بس��یاری از مشکالت 
اس��تان ها مربوط به مسائل مالی نیست، انجام 
بس��یاری از کارها با بومی س��ازی در استان ها 
ارزش معنوی دارد که برای اس��تان ها ثمرات 
فراوانی خواهد داش��ت. ما برای تفویض اختیار 
به اس��تانداران ب��ه قانون جدید نی��از نداریم و 
هیات دولت به استناد اصل 137 قانون اساسی 
می توان��د این کار را انجام دهد. اس��تانداران با 
اس��تفاده از ظرفیت های هر اس��تان  می توانند 
مناب��ع مالی مورد نیاز خ��ود را تامین کنند، به 
عنوان مثال استاندار اصفهان با تفویض اختیار 
می تواند بدون نیاز به بودجه دولت و استفاده از 
ظرفیت های استان تمام مشکالت مردم استان 
را حل کند. این ظرفیت در 23 اس��تان کشور 
وجود دارد و تنها تعدادی از استان های محروم 
باقی می ماند که با کمک بودجه دولت می توان 

مشکالت آنها را حل کرد.

هتک حرمت مسجداالقصی هشداری 
برای جهان اسالم

ادامه از صفحه یک ���
...این سرزمین مقدس یک سیاست واحد داشته 
باشند. برخی از کشورهای اسالم بعد از هتک 
حرمت مسجد االقصی مواضعی اتخاذ کردند 
هرچند برخی مواضع نرم ب��ود اما این مواضع 
نش��ان داد کشورهای اس��المی متوجه خطر 
جدی اسرائیل در منطقه به خصوص با روی کار 
آمدن، نتانیاهو شدند. عمر دولت نتانیاهو مانند 
دولت های گذشته کوتاه خواهد بود، توسعه تفکر 
جریان افراطی بدون حساب و کتاب، آسیب زا 
اس��ت و فش��ارهای بین المللی اجازه بسط و 
گسترش این مواضع را نخواهند داد. البته انتظار 
بود که شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت 
اس��رائیلی ها به خصوص پس از هتک حرمت 
مسجد االقصی جدی تر ورود می کرد. جمهوری 
اس��المی ایران همواره این افراط ها را محکوم 
کرده و متناسب با مواضع آنها، برنامه های خود 
را تنظی��م می کند. کش��ورهای مختلفی چون 
چین، روس��یه، اردن، امارات و حتی انگلیس و 
ایاالت متحده به تحرکات اخیر صهیونیست ها 
واکنش نش��ان دادند و خواستار حفاظت کامل 
از مس��جد االقصی با توجه به جایگاه مقدس 
این مکان و اقدامات یکپارچه ش��ورای امنیت 
برای رسیدگی به اقدامات تحریک آمیز شدند. 
رعایت قطعنامه های مربوط به مجمع عمومی 
و ش��ورای امنیت ضروری است چراکه سطوح 
متعدد نقض قوانی��ن بین المللی در »تعرض« 
مقام صهیونیستی در بیت المقدس رقم خورده 

است.

سازوکار بررسی بودجه در مجلس 
کاماًل متفاوت با سال های قبل

س��خنگوی ش��ورای نگهبان از موافقت این 
ش��ورا با طرح اصالح س��ازوکار بودجه های 
س��نواتی خب��ر داد و گف��ت: با ای��ن مصوبه 
س��از و کار بررس��ی بودجه و تصویب آن در 
مجلس ش��ورای اس��المی کاماًل متفاوت از 
س��ال های قبل خواهد ش��د. ه��ادی طحان 
نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی 
تلویزیونی از موافقت شورای نگهبان با طرح 
اصالح م��وادی از آیین نام��ه داخلی مجلس 
ش��ورای اس��المی درمورد تغیی��ر و اصالح 
سازوکار بودجه های سنواتی خبر داد و گفت: 
در هفته های اخی��ر طرح اصالح مواد 180 و 
182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
درب��اره تغیی��ر و اص��الح س��ازوکار تصویب 
بودجه ه��ای س��نواتی جه��ت اظهارنظر به 
شورای نگهبان ارسال شده بود و با اشکاالت 
و ابهاماتی مواجه ش��ده ب��ود. وی افزود: در 
چهارش��نبه اخیر، اشکاالت ش��ورا در آخرین 
مرحله مرتفع ش��د و با بررس��ی هایی که در 
شورای نگهبان انجام دادیم، این طرح خالف 

موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

بحران اقتصادی و معیشتی لبنان 
تشدید شده است

عضو ش��ورای مرکزی حزب اهلل لبنان گفت: 
بحران های اقتصادی و معیشتی روند فزاینده 
پیدا کرده است و کشور از اوضاع بد به سمت 
بدتر حرکت می کند. به گزارش النشره، نبیل 
قاووق عضو شورای مرکزی حزب اهلل لبنان 
گفت: بحران های اقتصادی و معیش��تی روند 
فزاینده پیدا کرده اس��ت و کشور از اوضاع بد 
به س��مت بدتر حرکت می کند. وی افزود: در 
ش��رایط کنونی بیش از این تعلل جایز نیست 
زیرا روند فروپاش��ی لبنان را تس��ریع خواهد 
کرد و مردم ت��اوان خواهند داد و آنها قربانی 
کشمکش های سیاسی هستند. عضو شورای 
مرکزی حزب اهلل لبنان تاکید کرد: حزب اهلل 
بخش��ی از کش��مکش های سیاسی نیست و 
هرگز وارد آن هم نخواهد شد. اولویت اساسی 
در کمک ب��ه لبنانی ها ب��رای کاهش رنج و 
محنت آنهاست. وی ضمن تاکید بر ضرورت 
پایان دادن به رنج لبنانی ها، گفت: در لبنان دو 
گروه وجود دارند گروهی که خواهان گفتگو و 
توافق ملی برای انتخاب رئیس جمهور هستند 
و گروه دیگری که مخالف گفتگو توافق است 
و چش��م به خارج دوخته و بر بحران آفرینی 

اصرار دارد.

نمی توانیم شرایط غیرواقعی ترکیه در 
پیوستن به ناتو را برآورده کنیم

نخست وزیر س��وئد امروز در سخنانی اعالم 
کرد: سوئد نمی تواند شرایط غیرواقعی ترکیه 
برای پیوستن به ناتو را برآورده کند. به گزارش 
خبرگ��زاری رویترز، »اولف کریسترس��ون« 
وزی��ر  نخس��ت   )Ulf Kristersson(
سوئد امروز یکش��نبه در سخنانی اعالم کرد 
که مقامات ترکیه ش��رایط غیرواقعی را برای 
این کش��ور در خصوص پیوستن به ناتو ارائه 
می کنند. نخس��ت وزیر س��وئد در کنفرانس 
یک اندیشکده دفاعی در این کشور گفت: ما 
نمی توانیم به تنهایی تمام خواسته های ترکیه 
برای عضویت در ناتو را برآورده کنیم. »اولف 
کریسترس��ون« در این ارتباط اضافه کرد که 
ترکیه چیزهایی می خواهد که سوئد نمی تواند 
ی��ا نمی خواهد به این کش��ور بده��د. مولود 
چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه چندی 
پیش در سخنانی خطاب به خبرنگاران اعالم 
کرد که اگر سوئد و فنالند به تعهداتشان پایبند 
باش��ند، آنکارا نیز در ارتباط با عضویت این 2 
کش��ور در ناتو موافقت خواهد کرد. وزیر امور 
خارجه ترکیه در این خص��وص ادامه داد که 
برای عضویت سوئد و فنالند در ناتو گام های 
زیادی باید از سوی این دو کشور برداشته شود 
و لذا هیچ »الزام زمانی« پیرامون این موضوع 

وجود ندارد.

نژادپرستی؛ بخش جدایی ناپذیر 
زندگی روزمره اقلیت ها در سوئد

خبرگزاری آمریکایی بلومب��رگ گزارش داد 
که از هر 4 کودک مهاجر در س��وئد، یک نفر 
به دلیل رنگ پوس��ت، ملی��ت یا دین والدین 
خود مورد آزار و اذی��ت نژادی یا تعرض قرار 
گرفته است. به گزارش المیادین، خبرگزاری 
آمریکایی »بلومبرگ« مقاله ای منتشر کرد که 
در آن درباره نژادپرستی در سوئد و چگونگی 
تبدیل آن به بخشی از زندگی روزمره اقلیت ها 
در این کشور توضیح داده شده است. بلومبرگ 
در ش��رح جزئیات این خبر نوشت که شهرت 
این کشور اسکاندیناوی به عنوان یک پناهگاه 
لیبرال، با پیروزی حزب دموکرات س��وئد در 
انتخابات پارلمانی و ظهور نژادپرستی در این 
کش��ور در حال از بین رفتن است و شهرهای 
بزرگ سوئد لزوماً پناهگاهی برای تازه واردانی 
نیس��تند که س��وئدی به نظر نمی رسند. این 
خبرگ��زاری آمریکای��ی تأکید ک��رد: از هر 4 
کودک مهاجر در سوئد، یک کودک به دلیل 
رنگ پوست یا ملیت یا دین والدین خود مورد 
آزار و اذیت نژادی یا تعرض قرار گرفته است. 
جرائم ناش��ی از نفرت پراکنِی گزارش ش��ده 
تا س��ال 2018 در سراس��ر کش��ور سوئد 20 
درص��د افزایش یافت و بی��ش از 3000 مورد 
را در سال 2020 به ثبت رساند. هر چند تعداد 
واقعی بیشتر است زیرا حوادث زیادی گزارش 
نشده است. بر اساس این مقاله، جریان پنهان 
نژادپرس��تی برای دهه ها در حاشیه سیاست 
سوئد بوده اس��ت، اما اکنون از نظر اجتماعی 
قابل قبول ش��ده اس��ت. این در حالی است 
که سوئد همیش��ه به استقبال خود از ایده ها، 
تجارت آزاد و مردمان دیگر از سراس��ر جهان 
افتخار و ادعا می کند که برای دهه ها، پناهگاه 
امن��ی برای اف��رادی که از جن��گ و حوادث 
خونین فرار می کنند، فراهم کرده اس��ت. به 
نوشته بلومبرگ، از یک سو دولت های متوالی 
در سوئد نتوانستند به این نگرانی ها رسیدگی 
کنند و از سوی دیگر، حزب دمکرات سوئد به 
آن دامن زد. جناح راست افراطی هم اکنون در 
ایتالیا، لهستان و مجارستان حکومت کرده و 
عماًل اپوزیسیون در فرانسه را رهبری می کند 
و این مسئله، سوئد را به بخشی از روند قاره ای 
گسترده تر ناشی از افزایش فشارهای جمعیتی 

و مالی تبدیل کرده است.

اخبار

فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با بیان اینکه انتقام خون حاج 
قاس��م را  دیر ی��ا زود  خواهیم گرفت، گفت: با جوانان نس��ل جدید انقالب 
س��راغ دشمنان خواهیم رفت. به گزارش »عصر ایرانیان«، سردار سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی صبح امروز 
در اجالس��یه نهایی سومین س��الگرد شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
سیدالش��هدای جبهه مقاومت ک��ه در آخرین روز ده��ه مقاومت با حضور 
حجت االس��الم والمسلمین حسن علیدادی س��لیمانی امام جمعه کرمان، 
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، 
خانواده شهید سلیمانی و اقشار مختلف مردمی در مصالی بزرگ امام علی 

)ع( ش��هر کرمان برگزار شد، با بیان اینکه نیمه شب 13 دی ماه 1398 یک 
صورت فلکی زیبا و آسمانی در سپهر پر ستاره اسالم طلوع کرد، اظهار داشت: 
آن زمان منظومه زیبا و دل انگیزی که در مرکز آن خورشید پرفروغی به نام 
شهید سلیمانی می درخشید و کنار آن چند ستاره پرفروغ دیگر قرار داشتند 
به عرش اعلی عروج کردند. وی با ابراز اینکه »آن روزها کش��ور را رایحه 
شهادت فرا گرفته بود و نه تنها ایران، بلکه هستی از رایحه این شهادت معطر 
شد«، گفت: در هفدهم دی ماه بی نظیرترین رویداد عاطفی عالم شکل گرفت 
و تمام چشم ها چشمه س��ار اشک بود؛ همه مردم از خانه به بیرون هجرت 
کرده بودند تا در عروج آس��مانی دو ملک زمینی شرکت کنند. فرمانده کل 

س��پاه پاس��داران با اش��اره به اینکه همه مردم در آن روز مانند باران اشک 
می ریختند، افزود: لحظات غم انگیز شهادت حاج قاسم را نمی توان توصیف 
کرد و قلم ها از توصیف روح دردناک مردم کرمان عاجز بود و فقط می شد با 
آنها گریست. وی با اظهار اینکه »میان آن جمعیت متراکم سرشار از عشق و 
دلدادگی مانند یک قطره گیر کرده بودم و با خود می اندیشیدم چگونه خداوند 
به یک انس��ان این همه عظمت می بخشد و چه حکمتی است که یک نفر 
می تواند این اندازه نزد خداوند عزیز شود«، گفت: خداوند پاسخ این سؤاالت 
را داده است که اگر انسانی مؤمن باشد و عمل صالح انجام دهد خداوند او را 

مجذوب دل ها و قلب ها قرار می دهد و این وعده خداست.

 انتقام خون حاج قاسم را  دیر یا زود  خواهیم گرفت
سرلشکر سالمی:

آزادی به سبک فرانسوی
توهین به دیگران آزاد اما به غرب محکوم است؛

توهین می کنند و نام��ش را می گذارند آزادی بیان نامی 
زیبا و رشک برانگیز که البته ذات آن با نمای بیرونی آن 
متفاوت اس��ت. در معنای تحت الفظی آزادی بیان یعنی 
اینکه هر فرد بدون ت��رس و واهمه بتواند عقاید خود را 
بیان کند. موضوعی که در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق 
بشر نیز آمده و در آن نوشته شده است که ظهور دنیایی 
که در آن افراد بشر در »بیان عقیده« آزاد و از ترس فارغ 

باشند، باالترین آرمان بشری است.
فرانسه مدعی ژست حقوق بشر ���

حاال فرانسه به عنوان س��ردمدار این واژه زیبا در دنیای 
غ��رب در تالش اس��ت تا هر اقدامی را با ژس��ت آزادی 
بیان توجیه کند. هر اقدام��ی البته در چهارچوب دلخواه 
غرب؛ برای مثال اگر در س��ال 2015 نشریه ابدو شارلی 
فرانسوی به س��احت مقدس پیامبر اسالم )ص( توهین 
کند آزادی بیان اس��ت و یا همی��ن اواخر اگر مقامات ما 
را مس��خره کن��د در زمره آزادی بیان تلقی میش��ود. اما 
اگ��ر در س��ال س��ال 2009 میالدی »موریس س��ینه« 
کاریکاتوریس��ت همین نش��ریه کاریکاتور ازدواج »جان 
س��ارکوزی« فرزند »نیکوال س��ارکوزی« رئیس جمهور 
اسبق فرانسه با »جسیکا دارتی« دختر یهودی را بکشد 
که با انگیزه پول به دین یهودیت گرویده بود، در نهایت 
مجبور می ش��ود اس��تعفا دهد. و یا اگرمیکل آنژ فلوری 
عکس امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه را در 
ش��مایل آدولف هیتلر، نقش کند محاکمه خواهد ش��د و 
یا اگر در س��ال 1998 روژه گارودی، فیلسوف فرانسوی 

کتابی در نقد هلوکاست بنویسد محکوم می شود.
افتخ�ارات  الجزای�ری در زم�ره  جمجم�ه مب�ارزان  ���

فرانسه
روح اهلل مدبر کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی در این باره 
توضیحاتی را برای باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرده 

و گفته اس��ت: رژیم فرانسه در طول تاریخ چه در زمانی 
که قدرت اس��تعماری داشت و در آفریقا حضور داشت و 
چه در شرایط فعلی ثابت کرده است که خود از بزرگترین 
ناقضان حقوق بش��ر اس��ت؛ برای مث��ال همین االن ما 
در پاری��س م��وزه ای داریم ک��ه در آن جمجمه مبارزان 
الجزایری که در برابر استعمار فرانسوی ها ایستاده بودند 
نگه داشته میش��ود و این مصداق بارز جنایاتی است که 
فرانسوی ها در حق مردم الجزایری و آفریقایی تبار انجام 
دادن��د. وی ادامه داد: همی��ن االن در جای جای آفریقا 
اثراتی را شاهد هس��تیم از جنایاتی که ارتش فرانسه در 
آن زمان انجام دادند در دوران معاصر هم ش��اهد نقض 
مکرر حقوق بش��ر توس��ط فرانس��ه در برابر مهاجرانی 

هستیم از مس��لمانان که به فرانس��ه مهاجرت کردند و 
هتاکی های متعددی که فرانس��ه به دین مبین اسالم و 
پیامبر بزرگوار اس��الم )ص( انجام داده است. اینها همه 
موید این است که فرانسه رویکردی که در زمینه حقوق 
بشر دارد دروغین است، زیرا در فصل اول اعالمیه حقوق 
بشر اعالم شده که آزادی بیان به معنی هتک حرمت و 
توهین ب��ه ادبیان الهی و تحریک عواطف پیروان ادیان 
الهی نیست و این اقدامی که فرانسه انجام میدهد حتی 

با این اعالمیه نیز مغایراست.
سرپوش های فرانسوی بر اقدامات مدیریتی ���

مدبر بیان کرد: مساله بعدی این است که اقدام بدتری که 
فرانسه به خصوص در دوران مکرون در حال انجام است 

و بنیان اساس��ی هویتی را تحت شعاع قرار داده است این 
است که فرانسوی ها پرچم دار حمایت از دگر باشان جنسی 
هستند و فرانس��ه به خصوص در دوران مکرون به خاطر 
انحرافات ش��دید و کم س��ابقه اخالقی مکرون پرچم دار 
گسترش فرهنگ انحطاطی هستند آن هم در کشوری که 
بخش بزرگی از آن جامعه مسیحیان و مسلمان قرار دارند. 
این کارشناس مسائل بین الملل درباره دلیل این اقدامات 
توسط فرانس��ه بیان کرد: حاکمان کاخ ریاست جمهوری 
الی��زه به علت دس��ت و پنجه نرم کردن ب��ا بحران های 
متفاوتی که در حوزه اقتصادی ش��اهد آن هس��تیم دست 
به چنین اقداماتی می زنند. تجمعاتی که نه تنها کم نشده 
بلکه مدام در حال گسترش است و عالوه برآن گروه های 
مختلف مخالف��ان حکومت به عنوان وطن دوس��تان در 
فرانس��ه هم هر هفته تجم��ع می کنند و بخش اعظم آن 
هم به دلیل تبعیت شدید فرانسه از بحران اوکراین است. 
به همین دلیل مکرون به دلیل ضعف شدیدی که در حوزه 
مدیریتی دارد دست به چنین اقدامات ضد اخالقی میزند 
و همه هم میدانند که در این دوره از انتخابات مکرون به 
صورت میلیمتری قدرت را به دس��ت آورد و حتی ش��بهه 
تقلب در این دوره از انتخابات نیز مطرح بود. مدبر در پایان 
گفت: فرانسه در گذشته از ابزار های مختلف برای مخفی 
کردن جنایاتش در کش��ور های مختلف استفاده میکرد و 
برای سرپوش گذاشتن برای این جنایت در تالش بودند تا 
خود را به عنوان کشوری فرهیخته به جهانیان معرفی کنند، 
اما امروز به جهان ثابت ش��ده است که مهد فتنه انگیزی 
علیه فرهنگ های اصیل ادیان الهی و شخصیت های برتر 
جوامع این کشور اس��ت و تمام اقداماتشان دقیقا مغایر با 
تمام اقدامات بنیادین کنوانس��یون حقوق بش��ر، اعالمیه 
حقوق بشر و تمام قطعنامه های سازمان ملل در ضرورت 

احترام به مقدسات است.

نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به تازگی 
با س��ختی فراوان توانست کابینه جدیدش را تشکیل 
دهد، این روزها گوشه بیمارستان افتاده، البته راهبرد 
منطق��ه ای وی نیز وضعیتی بهت��ر از خودش ندارد! 
نتانیاه��و نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی که به 
تازگی با س��ختی فراوان توانس��ت کابینه جدیدش را 
تشکیل دهد، این روزها گوشه بیمارستان افتاده، البته 
راهب��رد منطقه ای وی نیز وضعیت��ی بهتر از خودش 
ندارد! تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی پس از 
هفته ها مذاکره و با دشواری انجام شد، چون بسیاری 
از متح��دان نتانیاهو در کابینه وی خواس��تار س��هم 

بیشتری از قدرت بودند.
چالش ه�ای داخل�ی و خارج�ی ���

نتانیاه��و این روزها در داخ��ل و خارج وضعیت خوبی 
ندارد، از وضعیت پیرامونی رژیم صهیونیس��تی گرفته 
که با خطرات جدی مواجه است، تا کشورهای اطراف 
خبرهای خوبی به تل آویو مخابره نمی شود. در داخل 
نی��ز وی کابینه ای را تش��کیل داده که با بحران های 
متع��ددی روبرو اس��ت ک��ه یک��ی از مهمترین این 
بحران ها، همین کابینه اس��ت! کابینه ای که با ائتالف 
ش��کننده میان راس��تگرایان افراطی و شخصیت های 
مس��اله دار نظیر ایتمار بن گویر و بتسلئیل اسموتریچ 
تشکیل شده و هر لحظه سهم خواهی هر کدام از آنها 
می تواند موجب شکست ائتالف نتانیاهو شود. مخالفان 
نتانیاهو نیز بار دیگر هم قسم شده اند با کوچک ترین 
لغزش��ی جای وی را گرفت��ه و نتانیاهو از رأس قدرت 
به پایین بکش��ند. این روزها اعتراض��ات علیه کابینه 
رژیم صهیونیس��تی دوباره از سرگرفته شده و شامگاه 
شنبه هزاران صهیونیست در اعتراض به کابینه جدید 
به نخس��ت وزیری بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند. 
تظاهرکنن��دگان چند روز پس از ادای س��وگند کابینه 
جدید رژیم صهیونیستی، در مرکز تل آویو تجمع کرده 

و بار دیگر شعارهایی علیه نتانیاهو سردادند.

راهب�رد اصل�ی نتانیاه�و ���
البت��ه در اینج��ا نمی خواهی��م به موضوع��ات داخلی 
رژیم صهیونیس��تی که معضالت بسیاری را در آینده 
پیش��روی کابینه جدید قرار می ده��د، بپردازیم. بلکه 
می خواهیم یکی از اصلی ترین راهبردهای منطقه ای 
بنیامین نتانیاهو در دوران جدید نخس��ت وزیری وی 
را زی��ر ذره بین قرار دهیم. نخس��ت وزیر جدید رژیم 
صهیونیس��تی اخیراً در اظهاراتی تاکید کرده است که 
یکی از مهمترین اهداف وی در چهار سال آتی، توسعه 
و تقویت دایره عادی س��ازی روابط و توافقات آبراهام 
است. با وجود اینکه برخی منابع آگاه، از عادی سازی 
روابط میان عربس��تان س��عودی و رژیم صهیونیستی 
در دوران جدی��د قدرت گرفتن نتانیاهو، س��خن گفته 
اند اما به نظر می رس��د مقامات سعودی هنوز جسارت 
کافی برای ورود به توافقات آبراهام را نداشته و ترجیح 
می دهند پس از پیوس��تن قریب به اتفاق کش��ورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس به قطار عادی سازی روابط، 
خود وارد این مس��اله ش��وند. در اینجا ن��گاه ناظران 
منطقه ای به سوی کشور عمان دوخته شده بود که از 
آن به عنوان مقصد جدید توافق آبراهام پس از امارات 
متح��ده عربی و بحرین یاد می ش��د. براین اس��اس، 
نتانیاهو نیز چندان بدش نمی آمد که با توس��عه دایره 
عادی س��ازی روابط به سوی کشورهایی نظیر عمان، 
در نهایت به س��وی عادی س��ازی روابط با عربستان 
سعودی گام بردارد تا آن را تبدیل به خامه روی کیک 

توافقات آبراهام کند.
ضربه نخس�ت از کجا وارد ش�د؟ ���

در ش��رایطی که بس��یاری منتظر کلید خ��وردن روند 
عادی س��ازی روابط میان رژیم صهیونیستی و عمان 
بودن��د، اعض��ای مجلس عم��ان با تصوی��ب قانونی 
نخس��تین ضربه را به راهبرد منطق��ه ای نتانیاهو وارد 
کردند. مجلس عمان با تأیید یک مصوبه جدید، قانون 
تحریم رژیم صهیونیس��تی که در گذشته به تصویب 

رسیده بود را تقویت کرد که شامل تحریم فعالیت های 
ورزشی، فرهنگی و اقتصادی با این رژیم می شود. در 
واق��ع مجلس عمان با اصالح م��اده قانون مربوط به 
تحریم رژیم صهیونیستی، آن را قوی تر کرد تا راه بر 
عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی بسته شود. 
در این قانون بر اس��اس فرمان سلطنتی قراردادهای 
مس��تقیم یا غیرمستقیم با ارگان ها یا اشخاص مستقر 
در اراضی اش��غالی، ممنوع ش��ده است. همچنین این 
قانون معامله با شرکت هایی که دارای منافع یا شعبه  
ای در سرزمین های اش��غالی هستند را ممنوع اعالم 
کرده اس��ت. مجلس عمان با این تصمیم که به نظر 
می رس��د با تأیید پادش��اه عمان اجرایی شد، رأی به 
توسعه و تشدید تحریم ها علیه رژیم صهیونیستی داد. 
این در حالی اس��ت که تابستان گذشته نیز رسانه های 
صهیونیس��تی گزارش داده بودند، عمان با درخواست 
این رژیم برای باز ش��دن حری��م هوایی خود بر روی 
هواپیماهای مسافربری این رژیم مخالفت کرده است. 
در واکنش به این رخ��داد، »احمد بن حمد الخلیلی« 
مفتی اعظم عمان نیز قاطعانه از طرح توس��عه تحریم 
 ه��ا علی��ه رژی��م صهیونیس��تی ک��ه در مجلس این 
کش��ور تصویب ش��د، اعالم پش��تیبانی کرد. وی در 
توئیتر نوش��ت: »ما قویاً از پروژه تشدید تحریم رژیم 
صهیونیس��تی، که ش��امل تحریم کامل در تجارت و 
دیگر بخش ها می شود، به دلیل تداوم تجاوزات رژیم 
صهیونیس��تی و بی تفاوتی آنها نسبت به حقوق مردم 
مظلوم فلسطین، حمایت می کنیم. این بخشی از اصل 

برادری واجب و الزامی میان مسلمانان است.«
مخالف�ت قاط�ع مردم�ی ���

روز گذش��ته نی��ز روزنام��ه صهیونیس��تی »جروزالم 
پس��ت«، نتایج نظرس��نجی از ش��هروندان 14 کشور 
عربی در مورد عادی س��ازی با رژیم صهیونیس��تی را 
منتشر کرد. نتایج شاخص افکار عمومی جهان عرب 
در س��ال 2022 نش��ان داد که 84 درصد از اعراب با 

وجود عادی سازی دولتهای کشورشان با به رسمیت 
ش��ناختن دیپلماتیک رژیم صهیونیستی مخالفند. این 
نظرس��نجی در کش��ورهای قطر، کویت، عربس��تان، 
الجزای��ر، موریتانی، فلس��طین، اردن، لیب��ی، عراق، 
تونس، لبنان، مصر، س��ودان و مغ��رب انجام گرفت. 
بر اس��اس این نظرس��نجی، 84 درصد با به رسمیت 
شناخته ش��دن دیپلماتیک اسرائیل توسط کشورشان 
مخال��ف، 8 درصد حمایت و 8 درصد از دادن پاس��خ 
خودداری کردند. این روزنامه صهیونیستی اذعان کرد 
که در طول یک دهه پس از انجام اولین نظرسنجی، 
به نظر می رس��د که به طور کل��ی نگرش عرب ها در 
مورد اسرائیل )رژیم صهیونیستی( تغییر چندانی نکرده 
است. همچنین بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط 
مؤسسه آمریکایی که نتایج آن در ماه گذشته میالدی 
منتشر شد، حمایت از توافق عادی سازی در امارات از 
47 درصد در ابتدای امضای توافق در س��ال 2020 به 
25 درصد کاهش یافته و در بحرین تنها 20 درصد از 

توافق عادی سازی حمایت می کنند.
بهره س�خن ���

تح��والت اخیر در موض��وع عادی س��ازی روابط را 
اگر در کنار رخداده��ای جام جهانی 2022 قطر قرار 
دهی��م که به آئین��ه تمام قد فریاد خش��م ملت های 
جهان از اش��غالگری رژیم صهیونیس��تی تبدیل شده 
ب��ود، بگذاریم ب��ه این نتیجه می رس��یم که نتانیاهو 
در آین��ده ب��ا چالش های متع��ددی در پیش��برد این 
راهبرد منطقه ای مواجه خواهد ش��د. شاید این روزها 
بیمارس��تانی ش��دن نتانیاهو چندان بی دلیل نباشد، 
چون وضعیت سیاسی وی در داخل و اهداف سیاست 
خارجی اش نیز در شرایط بدی قرار گرفته اند. براین 
اس��اس به نظر می رس��د نتانیاهو در همین آغاز باید 
تالش های خود را در این مس��یر مضاعف کند، البته 
شاید هم با لغزشی در کابینه پرونده سیاسی وی برای 

همیشه در هم پیچیده شود.

پروژه منطقه ای نتانیاهو نخستین ضربه را از کجا خورد؟

توافق هسته ای مدت هاست از دستور کار دولت آمریکا خارج شده است
روزنامه صهیونیستی به نقل از کاخ سفید؛

ی��ک روزنامه عبری گ��زارش داد که تمرکز 
کنونی آمریکا نه بر برنامه هس��ته ای ایران 
بلکه بر ش��راکت فزاینده و رو به رشد تهران 
و مس��کو قرار دارد و برجام از ماه ها پیش از 
برنامه کاری واش��نگتن خارج شده است. به 
گزارش المیادین، روزنامه عبری »اس��رائیل 
هیوم« در گزارش��ی نوشت: دولت آمریکا در 
حال برق��راری تماس های آرام ب��ا ایران در 
زمینه مسائل مختلف است و امکان بررسی 
احتم��االت توافق محدود ب��ا ایران در زمینه 

هس��ته ای وجود دارد. بر اساس گزارش این 
روزنامه، طبق آنچه که از سوی وزارت خارجه 
آمریکا منتشر شده است، بازگشت به نسخه 
اصلی توافق هسته ای که سال 2015 به امضا 
رس��ید، در این مرحله موضوعیت ندارد. »ند 
پرای��س« س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در ای��ن خص��وص به اس��رائیل هیوم گفت: 
ما راه هایی را ب��رای برقراری ارتباط با ایران 
در مورد چند موض��وع نگران کننده از جمله 
موضوع آزادی ش��هروندان آمریکایی که در 

آنجا بازداشت ش��ده اند، در اختیار داریم. وی 
همچنین افزود: ماه هاست که توافق هسته ای 
در دس��تور کار واشنگتن قرار ندارد. ما بر این 
موض��وع تمرکز نمی کنیم، بلکه تمرکز ما بر 
مش��ارکت نظامی رو به رشد تهران و مسکو 
و جنگ روس��یه در اوکراین است. »اسرائیل 
هیوم« همچنین اشاره کرد که »دولت آمریکا 
از پاسخ دادن به سؤاالتی مبنی بر اینکه آیا در 
حال انجام مذاکرات محرمانه با ایران درباره 
سایر فرمول های توافق یا فرمول های توافق 

جایگزین اس��ت، طفره رفته است«. گزارش 
این روزنامه صهیونیس��تی در حالی است که 
کاخ س��فید نیز اواخر ماه گذشته اعالم کرد 
که توافق هس��ته ای در ح��ال حاضر کانون 
توجه واش��نگتن نیس��ت و در ح��ال حاضر 
هیچ پیشرفتی در روند توافق هسته ای وجود 
ندارد و هیچ پیش��رفتی نیز در آینده نزدیک 
تصور نمی شود. از سوی دیگر، »علی باقری 
کنی« معاون وزیر امور خارجه ایران و مذاکره 
کننده ارشد در مذاکرات وین، تأکید کرد که 

مذاکرات بر س��ر توافق هسته ای ادامه دارد و 
متوقف نشده اس��ت و عدم انتشار اطالعات 
مربوط به آن، به علت پیگیری جدی مسائل 
است. »محمد اسالمی« رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران نیز آمریکا را به بهانه تراشی قبل 
از پایان مذاکرات غیرمس��تقیم بر سر برجام 
مته��م کرد و گفت: همه متن ها حدود 5 ماه 
پیش نوشته ش��ده بود، اما این واشنگتن بود 
ک��ه در آخرین لحظات مانع تراش��ی کرد و 

بهانه گرفت.
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اقتصاد کالن

آغاز عزل روسای متخلف شعب بانکی 
در زمینه نرخ سود 

بازرس��ی های میدانی بانک مرکزی از شعب 
بانک��ی در زمین��ه رعایت ضوابط نرخ س��ود 
س��پرده های بانک��ی از روز گذش��ته آغ��از و 
اقدام��ات تنبیه��ی الزم در م��ورد بانکه��ا و 
ش��عبه های متخلف انجام ش��د. ب��ه گزارش 
فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، 
بر این اساس و با محرز شدن تخلف چندین 
ش��عبه بانکی در این زمینه، اقدامات الزم در 
مورد عزل روس��ای شعب مذکور اجرایی شد 
و برخی از شعبه ها نیز مشمول سایر اقدامات 
تنبیهی شدند.همچنین بر اساس این بازرسی 
ها، اکثر ش��عبه های بانکی نسبت به رعایت 
نرخ س��ود قانون��ی اقدام ک��رده و به ضوابط 
ابالغی مربوطه از سوی بانک مرکزی پایبند 
بودند.بازرس��ی های میدانی بانکی مرکزی از 
ش��عبه های ش��بکه بانکی در تهران و استان 
های مختلف در قبال لزوم رعایت نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی، ام��روز و روزهای آینده 
نیز ادام��ه دارد.بانک مرکزی روز 13 دی ماه 
س��ال جاری در بخشنامه ای خطاب به شبکه 
بانکی با تاکید بر لزوم پای بندی بانک ها در 
مورد نرخ مصوب سپرده های بانکی از اعمال 
اقدمات تنبیهی برای بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری متخلف خبر داد و تاکید کرد ضمن 
ابالغ اخطار و تذکر به بانک ها و مؤسس��ات 
اعتب��اری ناقض ن��رخ های س��ود موصوف 
و برخ��ورد با آن ها از طری��ق هیأت انتظامی 
بانک ها اقدام��ات زیر در خصوص بانک ها و 
مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این 

بانک قرار می گیرد

بازنگری نرخ ثابت دالر در جلسه 
مشترک دولت و مجلس 

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت: 
دولت به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز اس��ت 
اما به نظر نمی رس��د تعیین نرخ ارز به شکل 
عدد ثابت قابل اجرا باشد. به گزارش تسنیم، 
محمدرضا پور ابراهیمی در حاش��یه مراس��م 
بهره ب��رداری از ات��اق بازرگان��ی هرمزگان 
گف��ت: دولت به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز 
اس��ت که این برنامه مورد حمایت مجلس و 
کمیسیون اقتصادی نیز است، اما تعیین نرخ 
ارز به ش��کل عدد ثابت نیاز به بررسی دارد، 
زیرا در گذش��ته عملی نشده است.وی افزود: 
تجارب س��ال های گذشته و ش��رایط میدانی 
بازار ارز نشان می دهد که اجرای طرح تعیین 
نرخ ثابت ارز قابل اجرا نیس��ت.پورابراهیمی 
گفت: این طرح با قانون ماده 20 قانون احکام 
دائمی بودجه که نرخ ارز را بر اساس نرخ ارز 
شناور مدیریت شده تعیین کرده است مغایرت 
دارد.وی افزود: برای تثبیت نرخ ارز در کشور 
مقرر شده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی نشست مشترک با رئیس کل بانک 
مرکزی و تیم اقتصادی کش��ور داشته باشد. 
ابراهیمی افزود: همچنین قرار است به دولت 

برای ثبات ارزی کمک شود.

قبض های نجومی در انتظار مشترگان 
پرمصرف و بدمصرف گاز 

رحمان��ی گفت:برمبن��ای آئین نام��ه اجرایی 
درب��اره افزای��ش تعرف��ه گازبها، مش��ترکان 
خانگ��ی پرمصرف درقبض ه��ای جدید خود 
وضروری  گازبهاخواهندب��ود  ش��اهدافزایش 
است این مشترکان نسبت به اصالح الگوی 
مص��رف اقدام کنند.به گزارش مهر به نقل از 
شرکت ملی گاز ایران، مسلم رحمانی در این 
ب��اره اظهار کرد: با ابالغ آئین نامه اجرایی بند 
»ک« تبصره 15 بودجه 1401 درباره افزایش 
تعرفه گازبها، این افزایش تعرفه در قبض های 
جدید مش��ترکان خانگی در زمستان امسال 
اعمال می شود.وی ادامه داد: با توجه به ثابت 
ماندن س��ه پلکان نخست جدول تعرفه های 
گاز و قرار گرفتن ۶4 درصد از مش��ترکان در 
این س��ه پلکان، می توان گف��ت بیش از ۶0 
درصد مشترکان بخش خانگی، شاهد افزایش 
تعرف��ه در قبض های جدی��د نخواهند بود و 
حتی با رعایت برخی دستورعمل ها مشمول 
تخفیف در پرداخت گازبها تا سقف 45 درصد 
نیز می ش��وند.مدیر هماهنگی امور گازرسانی 
ش��رکت ملی گاز ایران تصریح کرد: از سوی 
دیگر، وضع برای مشترکان پرمصرف و بسیار 
پرمصرف به هیچ وجه خوش��ایند نخواهد بود 
و ب��ا توجه به اعم��ال تعرفه های جدید برای 
پلکان های 4 تا 12، این مشترکان پرمصرف 
هس��تند ک��ه باید به ص��ورت ج��دی نگران 
گازبهای صادره در قبض های جدید باشند، از 
این رو ضرورت دارد که درباره اصالح الگوی 
مصرف گاز طبیعی و حرکت در مسیر مصرف 

بهینه گاز، دقت بیشتری داشته باشند.

پرداخت 5400 میلیارد تومان سود 
سنواتی شرکتهای بورسی 

شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه اعالم کرد: پرداخت س��ود 
س��نواتی از ابتدای س��ال جاری تا نیمه اول 
دی ماه با س��امانه جامع اطالعات مشتریان 
از 5400 میلیارد تومان عبور کرد. به گزارش 
خبرگزاری ف��ارس به نقل از روابط عمومی 
س��مات، اطالعات منتش��ر ش��ده در مورد 
جزییات واریز مطالبات س��نواتی سهامداران 
نشان می دهد که تا نیمه اول دی ماه، 272 
ناش��ر، سود سنواتی 30 میلیون و ۶43 هزار 
و 287 س��هامدار که ش��امل 5 هزار و 449 
میلیارد و 587 میلی��ون و 4۶2 هزار تومان 
می ش��ود را از طریق س��امانه سجام واریز 
کرده اند.از س��وی دیگر، از ابتدای امسال تا 
نیمه دی ماه 400 ناش��ر، س��ود جاری 52 
میلیون و 473 هزار و 909 س��هامدار را که 
شامل 54 هزار و ۶31 میلیارد و 375 میلیون 
و 789 ه��زار و ۶۶۶ تومان می ش��ود را با 
استفاده از سامانه جامع اطالعات مشتریان 

)سجام( پرداخت کرده اند.

تحقیقات بانک مرکزی آمریکا: 
آمریکا در خطر رکود است 

ایالت های زیادی در آمریکا از کاهش فعالیت 
اقتصادی رنج می برند و یکی از زیرمجموعه 
بانک مرکزی آمریکا این وضعیت را نش��انه 
رکود می داند. به گ��زارش فارس به نقل از 
راشاتودی، تحقیقات جدید فدرال رزرو سنت 
لویس نشان داد، بیش از نیمی از ایالت های 
آمریکا با کند ش��دن فعالیت های اقتصادی 
دست و پنجه نرم می کنند که این وضعیت 
نشانه ای از نزدیک شدن رکود است.گزارش 
ماه دسامبر خاطرنش��ان کرد، معموال وقتی 
2۶ ایال��ت، آمارهای اقتصادی رو به کاهش 
گزارش می کنند، این امر به صورت منطقی 
و به طور کلی نش��ان از ورود این کشور به 
رک��ود دارد.به گفته نویس��نده این گزارش، 
بیس��ت و هفت ایالت آمری��کا در ماه اکتبر، 
کاه��ش فعالیت های اقتص��ادی را گزارش 
کردن��د که ای��ن تعداد ب��رای ورود به رکود 
قریب الوقوع  کافی اس��ت.وی خاطرنش��ان 
ک��رد، 35 ایالت در آس��تانه رکود س��ریع و 
کوتاه در بهار 2020، از کاهش فعالیت های 
اقتصادی رن��ج می بردند.این بانک پیش از 
این گزارش��ی منتش��ر کرده بود و در آن از 
ورود اقتص��اد آمریکا به رک��ود در ماه های 
آت��ی خبر داده بود. گزارش جدید پس از آن 
گزارش منتشر شد.بر اس��اس این گزارش، 
بانک مرکزی آمری��کا انتظار دارد که تعداد 
بیکاران در این کشور در سال جاری به 4.۶ 
درص��د افزایش یاب��د. در ادامه این گزارش 
آمده اس��ت، اگر این اتف��اق بیفتد، »چنین 
افزایش��ی می تواند یک رک��ود بر پایه نرخ 
بی��کاری ایج��اد کند.«اقتصاددان��ان اخیرا 
نگرانی های��ی در مورد چش��م انداز س��قوط 
آمریکا بیش��تر ب��ه دلیل اقدام��ات قهرآمیز 
ف��درال رزرو در مورد ت��ورم مطرح کرده اند.
با این حال، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو 
در ماه دسامبر گفت، با توجه به اینکه انتظار 
می رود رشد اقتصادی مثبت باقی بماند، وی 
چش��م انداز فعلی را پیش بینی ب��رای رکود 

نمی داند.

25 درصد مردم اروپا به سختی 
خانه هایشان را گرم می کنند 

یک اندیش��کده اروپایی اعالم کرد که نتایج 
یک نظرس��نجی نشان می دهد از هر 4 فرد 
اروپایی یک نفر در گ��رم کردن خانه اش با 
مش��کل مواجه اس��ت.                                                                                                                        به گزارش فارس به 
 Szazadveg نقل از راشاتودی، اندیشکده
اعالم کرده که نتایج یک نظرسنجی نشان 
می دهد که بیش از یک چهارم مردم اروپا در 
گرم کردن خانه های شان و پرداخت قبوض 
خود با مشکل مواجه هستند.                             این نظرسنجی 
نشان می دهد که 2۶ درصد شرکت کنندگان 
که با توجه به تعداد خانوارها در اروپا معادل 
حدود 100 میلیون خانوار هستند، نمی توانند 
خانه ه��ای خ��ود را گرم کنن��د. در این بین 
یونان بدترین ش��رایط را دارد به گونه ای که 
5۶ درص��د مردم این کش��ور در گرم کردن 
خانه هایشان با مشقت و دشواری مواجهند.                                                                                                         در 
پرتغال و فرانس��ه هم مردم ش��رایط خوبی 
ندارند به گونه ای که 34 درصد آنها با مشکل 
مشابهی مواجه هستند.این نظرسنجی نشان 
می دهد که به طور کلی از هر 4 اروپایی یک 
نفر حداقل نتوانس��ته طی سال گذشته یکی 
از قب��وض برق و گاز خ��ود را پرداخت کند.
دوباره یونان در این ش��اخص باالترین نرخ 
را داش��ته به طوری ک��ه 51 درصد جمعیت 
این کش��ور با این مشکل مواجه بوده اند. در 
قبرس، بلغارستان و ایرلند هم به ترتیب 37، 
35 و 35 درصد م��ردم یکی از قبوض خود 
را پرداخت نکرده اند.شرکت کنندگان در این 
نظرس��نجی افزایش تورم، باال رفتن قیمت 
هم��ه چیز از برق و گاز گرفته تا مواد غذایی 
را از دالیل مش��کالت خود در عدم توانایی 

پرداخت قبوض عنوان کرده اند.

اخبار

مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی مستقر در بریتانیا )CEBR( در آخرین 
گ��زارش خود پیش بینی کرده اس��ت که اقتصاد جهان در س��ال آینده به 
س��مت رکود پیش خواهد رفت زیرا تعدادی از اقتصادها به دلیل افزایش 
هزینه های استقراض برای مبارزه با تورم، منقبض خواهند شد. به گزارش 
ایس��نا به نقل از اکونومیک، این موسس��ه مشاوره در جدول ساالنه گروه 
جهانی اقتصاد اعالم کرد که اقتصاد جهانی در سال 2022 برای اولین بار 
از 100 تریلیون دالر گذشت اما در سال 2023 متوقف خواهد شد زیرا در 
نبرد با تورم هنوز پیروز نش��ده است و تنظیم کننده ها به افزایش نرخ بهره 
ادامه خواهند داد.ما انتظار داریم در سال 2023، بانک های مرکزی با وجود 

هزینه های اقتصادی، به روش خود پایبند باشند.کای دانیل نوفلد، مدیر و 
رئی��س پیش بینی مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی اظهار کرد که هزینه 
پایین آوردن تورم به سطوح راحت تر، چشم انداز ضعیفی در رشد اقتصادی 
طی چند سال آینده است.نتایج این گزارش بدبینانه تر از آخرین پیش بینی 
صندوق بین المللی پول )IMF( اس��ت که در م��اه اکتبر پیش بینی کرد 
بیش از یک س��وم اقتصاد جهان در سال 2023 منقبض خواهد شد.مرکز 
تحقیقات اقتصاد و بازرگانی که پیش بینی های رشد، تورم و نرخ ارز خود را 
بر اساس داده های صندوق بین المللی پول و یک مدل داخلی استوار کرده 
است در مورد اقتصاد سال گذشته گفت که تورم به داستان اصلی اقتصادی 

سال گذشته تبدیل شد.تحلیلگران هشدار دادند که »اگرچه شاهد کاهش 
رش��د قیمت در برخی اقتصادها هستیم اما نوس��انات در بازارهای انرژی 
جهانی و تورم اصلی ریش��ه دار نش��ان می دهد که در سال 2023 نیز این 
موارد در مرکز و پیشرو باقی خواهند ماند.«این موسسه مشاوره همچنین 
پیش بینی کرد که چین تا س��ال 203۶ عملک��رد بهتری از ایاالت متحده 
خواهد داش��ت و به بزرگ ترین اقتصاد جهان تبدیل می شود البته ۶ سال 
دیرتر از آنچه قبال انتظار می رفت به این جایگاه دست می یابد و علت آن 
سیاست های این کشور در برابر کووید صفر و تشدید تنش های تجاری با 

غرب عنوان می شود که رشد اقتصادی آن را کند کرده است.

چین با تاخیر اولین قدرت اقتصادی جهان می شود
مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی مستقر در بریتانیا :

مالیات بر عایدی سرمایه راه سوداگری در بازار ارز، طال، خودرو و مسکن را می بندد 
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه اگر طرح 
مالیات بر س��وداگری تصویب شود یک ابزار 
تنظیم گری به وجود می آید گفت: با تصویب 
این قانون، دیگر ش��اهد آشفتگی و همچنین 
افزایش یک باره قیمت ها در بازارهایی مثل طال 
و سکه، ارز، خودرو و مسکن نخواهیم بود. به 
گزارش تسنیم، در مورد اهمیت تصویب طرح 
مالیات بر سوداگری بس��یاری از کارشناسان 
گفت و گو کردند و با هر نابه س��امانی که در 
بازار طال س��که و ارز مش��اهده می ش��ود باز 
جای خالی این قانون بیش از پیش مش��اهده 
می ش��ود. در این رابطه با قاس��م س��اعدی، 
رئیس مجمع نمایندگان اس��تان خوزس��تان، 
گفت و گو کردی��م .رئیس مجمع نمایندگان 

اس��تان خوزس��تان، در خصوص طرح مالیات 
بر عایدی س��رمایه که چند صباحی است که 
موضوع آن در مجلس مطرح شده است، گفت: 
متاسفانه بازارهایی مثل طال، سکه، ارز، خودرو 
و مسکن، هیچ گونه اهرم بازدارنده ای نداشته 
و اگ��ر هم بوده به قدری ضعیف لحاظ ش��ده 
که مثمرثمر واقع نشده است. همین موضوع 
در این سال ها به یکی از نگرانی های مردم و 
مسئوالن تبدیل شده است. از این رو، مجلس 
باید با دقت این طرح را بررس��ی و تصویب و 
دولت هم به درس��تی اجرا کند.وی افزود: اگر 
طرح مالیات بر س��وداگری تصویب شود یک 
اب��زار تنظیم گری به وجود می آید که به لطف 
و مدد آن، دیگر ش��اهد آشفتگی و همچنین 

افزایش یک باره قیمت ه��ا در بازارهایی مثل 
طال و سکه، ارز، خودرو و مسکن نخواهیم بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: 
اکنون در رابطه با طرح مالیات بر س��وداگری 
ابتکار عمل با مجلس اس��ت و نمایندگان در 
حال بررس��ی ابعاد مختلف طرح هس��تند. ما 
پی��ش از این هم، تذکراتی را در این رابطه به 
دولت داده بودیم و حال به مرحله ای رسیدیم 
که مالیات بر سوداگری را در قالب طرح مطرح 
کردیم و نمایندگان هم به ریز در حال بررسی 
و پخته تر کردن طرح هستند، چون قانون مند 
کردن این موضوع که در آینده همراه با نتیجه 
مثبت باشد، بسیار حائز اهمیت است. در نهایت 
هم امیدوارم هس��تم که دولت در اجرای این 

قانون کوشا باشد؛ زیرا رفع این دغدغه، در گرو 
اجرای دقیق قانون است.ساعدی اظهار داشت: 
کمیسیون تخصصی مجلس و کارگروه هایی 
ک��ه در این باره ش��کل گرفت��ه، حقیقتاً روی 
طرح خوب کار کرده اند و البته این همفکری، 
همچن��ان هم ادام��ه دارد و نه فق��ط در بین 
نمایندگان، که مرک��ز پژوهش های مجلس 
و صاحب نظ��ران اقتصادی هم کمک فکری 
می دهند که در نهایت به یک نتیجه درست که 
به عدالت بیشتر شبیه باشد، برسیم.وی یادآور 
ش��د: تا امروز که جای چنین قانونی در کشور 
خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی 
افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی 
افراد که دنبال سوداگری و سفته بازی هستند، 

از بازار طال، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت 
سودجویی را می برند و ضمن کسب سودهای 
هنگفت، مالیات هم نمی دهند و زیر رصد هم 
نیس��تند. این در صورتی اس��ت که کارمندان 
و کارگ��ران مرت��ب مالیات خ��ود را می دهند 
و ای��ن برخورد دوگانه باعث ش��کاف طبقاتی 
توام با نارضایتی اجتماعی شده است.نماینده 
دشت آزادگان و هویزه در پایان خاطرنشان کرد: 
اگر مالیات در کشور با ابزارهای تنظیم گری به 
درستی محاس��به و دریافت ش��ود، هم روند 
اقتصاد، مسیر عدالت را در پیش خواهد گرفت 
و هم چون می تواند برخی منابع دولت را تامین 
کند، فضا ب��رای تحقق اهداف دولت از جمله 

ارتقای رفاه برای مردم، ایجاد خواهد شد.

زخم کاری دولت روحانی با انحالل شرکت ذخیره سازی گاز
عقب ماندگی ایران در ذخیره سازی گاز برای تامین سوخت زمستانی؛

با وج��ود اهمیت ذخیره س��ازی گاز در ایران 
ب��رای مدیریت پیک مصرف زمس��تانی، در 
دول��ت گذش��ته ش��رکت ذخیره س��ازی گاز 
بدون هیچ دلیل منطقی توس��ط وزارت نفت 
وقت منحل ش��د و در 8 س��ال گذشته هیچ 
توجهی به پروژه های ذخیره س��ازی گاز نشد. 
به گزارش فارس، کشور ما به عنوان دومین 
دارنده منابع گازی و س��ومین تولیدکننده گاز 
دنیا، در روزهای س��رد س��ال در برخی مواقع 
با کسری گاز مواجه شده و این کسری سال 
به سال تشدید می شود.کش��ورهای اروپایی 
برای بی اثر کردن تحریم گازی روسیه علیه 
اروپا  راهکارهایی در دس��تور کار قرار داده اند ، 
س��وال اساسی این اس��ت که چگونه اروپا با 
وجود ص��رف هزینه 1000 میلی��ارد دالری 
برای حمایت از مصرف کنندگان و خس��ارت 
گس��ترده در تعطیلی صنایع، ام��ا در مواجهه 
با تحریم گازی روس��یه از هم نپاشید؟ پاسخ 
روش��ن اس��ت، »وجود مخازن ذخیره سازی 
100 میلی��ارد متر مکعب��ی« در اروپا که با پر 
ش��دن آن، بخش بزرگی از نگرانی های اروپا 
از بین رفت.ذخیره سازی گاز به منظور استفاده 

در فصول س��رد، یک راه حل آزموده شده در 
دنیا اس��ت، بدین ترتیب که در ماه های گرم 
س��ال که مصرف گاز پایین اس��ت، این گاز 
در مخ��ازن ذخی��ره می ش��ود و در ماه های 
س��رد س��ال مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. 
ذخیره س��ازی زیرزمینی گاز )UGS(، ذخیره 
به صورت مای��ع )LNG( یا ذخایر هیدرات 
گازی )NGH(، از اصلی تری��ن گزینه های 

ذخیره سازی می باشد.ظرفیت ذخیره سازی در 
کشورهای اروپایی به طور میانگین 22 درصد 
از گاز مصرفی، روسیه 19 درصد، آمریکا 1۶ 
درص��د ترکیه 7 درصد و در ای��ران تنها 1.7 
درصد است و طبق گزارش موسسه مشاوره 
ان��رژی SolutiEn، در ای��ران ح��دود 40 
ساختار زمین شناسی با پتانسیل ذخیره سازی 
وج��ود دارد که در صورت بهره برداری از آنها، 

بخش قابل توجهی از کس��ری 200 میلیون 
مترمکعبی زمس��تان را می توان پوشش داد.
روسیه و آمریکا به عنوان دو تولیدکننده بزرگ 
گاز دنی��ا بین 15 تا 20 درصد از نیاز گاز خود 
در پیک س��رما را از طریق ذخیره س��ازی گاز 
تامی��ن می کنند درحالی که این رقم در ایران 
فقط 3 درصد اس��ت. در نتیج��ه همه آمارها 
نشان دهنده عقب ماندگی ایران در این حوزه 

است.  اما با وجود اهمیت ذخیره سازی گاز در 
ایران برای مدیریت پیک مصرف زمستانی، در 
دولت گذشته ش��رکت ذخیره سازی گاز بدون 
هی��چ دلیل منطقی توس��ط وزارت نفت وقت 
منحل شد و در 8 سال گذشته هیچ توجهی به 
پروژه های ذخیره سازی گاز نشد تا این موضوع 
به طرز عجیبی به حاش��یه برود.ب��ا روی کار 
آمدن دولت سیزدهم، مجددا اجرای پروژه های 
ذخیره س��ازی مصرف گاز در دس��تور کار قرار 
گرفت و عملیات اجرایی فاز دوم ذخیره سازی 
گاز شوریجه آغاز شد که طبیعتا به ثمر نشستن 
این پروژه چندین س��ال زمان خواهد برد.یک 
اص��ل بدیهی در صنعت نفت وج��ود دارد که 
می گوید »دولت ها برای دولت بعد کار می کنند 
و ثمره اقدامات هر دولت در دولت بعدی چیده 
می شود«؛  به بیان دیگر در یک دولت قراردادها 
امضا شده و کار شروع می شود و در دولت بعد 
با تکمیل آن به بهره برداری می رسد، انحالل 
شرکت ذخیره س��ازی گاز بدون دلیل موجه و 
بی توجه��ی به پروژه های ذخیره س��ازی یکی 
دیکر از زمین سوخته های زنگنه است که برای 

دولت فعلی به ارث رسید.

ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در پایان 
معامالت امروز در یک روند رو به رش��د با افزایش 37 
هزار و 1۶5 واحد همراه شد. به گزارش فارس، بورس 
اوراق بهادار تهران امروز در یک روند کامال رو به رشد 
ق��رار گرفته و ش��اخص کل در پایان معامالت به رقم 
یک میلیون و ۶35 هزار و 22۶ واحد رس��ید.همچنین 
ش��اخص کل با معیار هم وزن با افزای��ش 10 هزار و 
315 واحد به رقم 492 هزار و 439 واحد رسید. ارزش 
ب��ازار در بورس تهران به بیش از ۶ میلیون و 37 هزار 
میلیارد تومان رس��ید.معامله گران امروز بیش از 18.1 
میلیارد سهام حق  تقدم و اوراق مالی در قالب 775 هزار 
فقره معامله و ب��ه ارزش 9 هزار و 491 میلیارد تومان 
معامل��ه کردند.همه ش��اخص های بورس امروز س��بز 
ش��دند و نسبت به روز قبل 2 درصد افزایش یافتند، به 

گونه ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی 
�  ارزش��ی 2.3 درصد رش��د کردند. این دو شاخص با 
معیار هموزن 2.1 درصد رشد کردند.شاخص آزاد شناور 
2.1 درصد افزایش یافت، شاخص بازار اول بورس 2.3 
درصد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس 2.2 درصد 
افزایش یافت.ام��روز نمادهای فوالد مبارکه، گل گهر، 
شستا، پتروشیمی خلیج فارس، بانک پاسارگاد، پاالیش 
نفت اصفهان و پتروش��یمی نوری به ترتیب بیشترین 
اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته اند.در فرابورس 
ایران هم ش��اخص کل امروز با 489 واحد افزایش به 
رقم 20 هزار و 757 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم 
فراب��ورس ایران به بیش از ی��ک میلیون و 128 هزار 
میلیارد تومان رسید.ارزش بازار پایه فرابورس هم 393 
هزار میلیارد تومان شد. معامله گران امروز بیش از 5.8 

میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 345 هزار 
فقره معامله و به ارزش 5 هزار و 177 میلیارد تومان داد 
و ستد کردند.با این حساب ارزش معامالت امروز بورس 
و فرابورس به بیش از 14.7 هزار میلیارد تومان رسید.
امروز نمادهای آریاساسول، بیمه پاسارگاد، پتروشیمی 
زاگرس، صبا تأمین، ف��والد غدیر ایرانیان و فرابورس 
ایران بیش��ترین اثر افزایشی در ش��اخص فرابورس را 
داش��ته اند.به گزارش فارس، برخی کارشناس��ان مانند 
عب��ده تبری��زی می گویند ب��ا توجه به رک��ود صنعت 
س��اختمان در حال حاضر بازار بورس رقیبی در اقتصاد 
کش��ور ندارد، اما در عین حال کارشناس��ان می گویند 
س��رمایه گذاری در ب��ورس همواره همراه با ریس��ک 
و نوس��ان اس��ت و قبل از معامله، مطالع��ه، تحلیل و 
مشورت فراموش نشود.همچنین فعاالن بازار سرمایه 

منتظر مش��خص ش��دن تکلیف الیحه بودجه 1402 
هس��تند تا به این طریق بتوانن��د پیش بینی بنگاه های 
اقتصادی برای سال آینده را داشته باشند، چون بودجه 
دولت م��وارد مهمی از جمله پیش بین��ی نرخ تورم در 
س��ال آین��ده، پیش بینی قیمت نف��ت، بودجه عمرانی 
دولت و همچنی��ن پیش بینی پرداخت بدهی دولت به 
پیمانکاران موضوعی را شامل می شود و الیحه بودجه 
دولت با توجه به س��هم 80 درصدی دولت در اقتصاد 
یک��ی از مؤلفه های مهم برای تصمیم گیران اقتصادی 
است و بودجه شرکت های بورسی هم معمواًل با توجه 
به مؤلفه های بودجه دولت تدوین می ش��ود و بنابراین 
در یک هماهنگی بین دولت و مجلس باید س��ریع تر 
در مدت دو ماه و 12 روز از پایان س��ال تکلیف الیحه 

بودجه 1402 هر چه سریع تر روشن شود.

افزایش 37 هزار و 165 واحدی شاخص بورس تهران 
بازپس گیری کانال 1.6 میلیون واحدی

خسارت نیروگاه ها از رشد بی رویه مصرف گاز خانگی 
کاهش بازدهی با تغییر ناخواسته سوخت  

با رش��د بی رویه مصرف گاز خانگی برخی 
نیروگاه های کش��ور برای تولید پایدار برق 
و جلوگی��ری از خاموش��ی ها، مجب��ور ب��ه 
اس��تفاده از م��ازوت به جای گاز هس��تند، 
این تغییر ناخواس��ته س��وخت در کنار آثار 
زیان ب��ار زیس��ت محیطی و آلودگ��ی ه��وا 
موجب افزایش 50 درص��دی هزینه تعمیر 
و نگهداری و کاه��ش بهره وری نیروگاه ها 
می ش��ود. به گ��زارش خبرن��گار اقتصادی 
خبرگ��زاری ف��ارس، افزایش قاب��ل توجه 

مصرف گاز خانگی در فصل زمستان سبب 
می شود س��ایر مصارف کش��ور طی فصل 
سرد با کمبود گاز مواجه شده و این کمبود 
گاز طبیعی در بس��یاری از موارد با سوخت 
مای��ع از جمله نفت کوره  )م��ازوت( جبران 
می شود.در کنار آثار زیان بار زیست محیطی 
و انس��انی استفاده از سوخت مایع،   مصرف 
س��وخت مایع از جمله م��ازوت زمینه بروز 
آس��یب های گس��ترده به نیروگاه را فراهم 
می کند.اولی��ن تاثیر منف��ی مصرف مازوت 

در واحده��ای نیروگاه��ی افزای��ش هزینه 
تعمیرات واحدهای نیروگاهی تا 50 درصد 
و افزای��ش تعداد تعمیرات دوره ای اس��ت. 
همین مس��ئله سبب می شود تا زمان خروج 
واحدها  نیز افزای��ش پیدا کند. به طور کلی 
به ازای افزایش 40 درصدی س��هم مازوت 
در سبد س��وخت واحدهای نیروگاهی نرخ 
ضریب بهره ب��رداری نیروگاه ه��ا 3 درصد 
کاه��ش پی��دا می کند.دومی��ن تاثیر منفی 
مص��رف م��ازوت ب��ر نیروگاه ه��ا، افزایش 

مصرف آب و ایج��اد محدودیت تولید برق 
اس��ت. همچنی��ن خوردگِی   تجهی��زات به 
دلیل ایجاد اسید سولفوریک ناشی از وجود 
گوگرد در س��وخت نیز از دیگر مش��کالتی 
است که مصرف مازوت برای نیروگاه های 
تولی��د برق ب��ه هم��راه دارد. در اثر مصرف 
مازوت، حجم پسماندهای محفظه احتراق 
به عنوان پسماند ویژه افزایش پیدا کرده و 
این مس��ئله زمینه توقف در روند تولید برق 
را فراهم می کند.از سوی دیگر به ازای هر 

40 درصد افزایش مصرف مازوت در س��بد 
سوخت نیروگاهی راندمان واحدهای تولید 
برق 1 درصد کاهش پیدا می کند.با توجه به 
عوامل یاد شده، نیروگاه ها هیچ عالقه ای به 
مصرف س��وخت مایع نداشته و تقاضا دارند 
تا جای ممکن با گاز طبیعی برق تولید کنند 
ام��ا افزایش نجومی مص��رف گاز طبیعی و 
ضرورت تولید برق پای��دار، حاکمیت حوزه 
انرژی کش��ور را ناچار به مصرف س��وخت 

مایع در نیروگاه می کند.

احکام مالیاتی تبصره ی 14 بودجه  1401 ابالغ شد
از سوی سازمان امور مالیاتی؛

س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، احکام مالیاتی و آیین نام��ه اجرایی تبصره 14 
ماده واحده قانون بودجه س��ال 1401 کل کش��ور را جهت اجرا به ادارات کل 
امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرد.به گزارش مهر، داوود منظور رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق شعار دولت مردمی برای برقراری 
عدالت مالیاتی و توس��عه مناطق مختلف کشور، بخشنامه احکام مالیاتی آئین 

نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه 1401 کل کشور را به ادارات 
کل امور مالیاتی سراسر کشور جهت اجرا ابالغ کرد.بر این اساس، درصدی از 
مالیات بر ارزش افزوده کاالها و خدمات به منابع مالی مجموعه شهرداری  ها 
و دهیاری ها در جهت توسعه زیرساخت ها و خدمات رفاهی به مردم اختصاص 
می یابد که اجرای صحیح آن، به رش��د و توس��عه و آبادانی شهرها و روستاها 

منجر می شود.افزون بر این، عملکرد و اقدامات شهرداری  ها در خصوص نحوه 
هزینه درآمدهای مالیاتی، عالوه بر تحقق اهداف و سیاست  های کالن نظام در 
زمینه قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکای حداکثری بودجه به درآمدهای 
پایدار مالیاتی، به طور مستقیم موجب افزایش دسترسی شهرداری  ها به منابع 

پایدار مالی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.
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شهرستان

پروژه نیروگاه بیوگازسوز الگوی 
سرمایه گذاری مناسبی در کشور است

مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمتی-نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و 
مشارکت های ش��ورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: تقویت رویکرد جامع شوراهای اسالمی 
شهر مبنی بر نماینده بخش عمومی و بخش 
خوص��ی و ایج��اد ارتباط تعامل س��ازنده در 

راستای تحقق اهداف شهری است.
مجید دبیریان اظهار کرد: در سالی که توسط 
مق��ام معظم رهبری “تولی��د ، دانش بنیان ، 
اشتغال آفرین ” نام گذاری شده، همگان می 
دانند تحقق این شعار نیاز به حساسیت برنامه 

محورانه و کاربردی ی همه دستگاه ها دارد.
وی افزود: شاخصه اصلی برای مقاوم ساختن 
کش��ور در مقابل تالطمات داخلی و خارجی، 
به ویژه تحریم های ظالمان��ه، تقویت اقتصاد 
مبتنی ب��ر دانش و فناوری زایی��ده از درون، 
یا به عبارت دیگر، همان اقتصاد دانش بنیان 
اس��ت که در آن، دانش و فناوری، حرف اول 
را می زند و ارزش افزوده اصلی در محصوالت 
تولی��دی، ن��ه ب��ه واس��طه خط��وط تولید و 
ماشین آالت، بلکه به واسطه فناوری و دانش 
نخبگانِی ایجاد شده در آن صنعت است نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و 
مشارکت های ش��ورای اسالمی شهر مشهد 
بی��ان کرد: به فضل اله��ی در دوره مدیریت 
جناب ارجائی ش��هردار مشهد، اقدامات بسیار 
خوبی برای توس��عه اکوسیس��تم ن��وآوری و 
دانش بنیان در ش��هر مش��هد انجام ش��ده و 
لک��ن کماکان یک��ی از چالش های اصلی در 
این اکوسیس��تم، تجاری  س��ازی محصوالت 
دانش بنیان از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر 
اس��ت. دبیریان خاطرنشان کرد: در این راستا 
قرارداد نیروگاه بیوگازس��وز به عنوان یکی از 
سیاس��ت های شاخص ش��ورای ششم و از 
اهداف کالن مدیریت ش��هری در راس��تای 
کاه��ش آالیندگ��ی ه��ای محیط زیس��ت 
شهری، تعریف و با استفاده از رویکرد اقتصاد 
چرخش��ی و نگاه هم زمان ب��ه تحقق منافع 
بخش خصوصی و منافع عمومی برای اولین 
بار در کش��ور و با س��رمایه گذاری صددرصد 
بخش خصوصی منعقد گردید. وی گفت: این 
قرارداد در حوزه معاونت اقتصادی شهرداری 
مش��هد و تحت نظارت کمیسیون اقتصادی 
ش��ورا منعقد ش��د و امیدوارم پ��روژه نیروگاه 
بیوگازس��وز به عن��وان یکی از پ��روژه های 
منحصر به فرد و پیش��تاز در حوزه پس��ماند 
به لحاظ زیست محیطی و اقتصادی، الگوی 

سرمایه گذاری مناسبی در کشور باشد.

احیاء 15 واحد راکد در 9 ماهه اول 
سال جاری

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان 
اردبیل گفت: حل مش��کالت حوزه صنعت و 
احیاء واحده��ای راک��د، از مهمترین اهداف 
این شرکت برای رونق تولید و اشتغال است 
که تالش می شود با استفاده از ظرفیت های 
موجود، واحدهای راکد احیاء و به چرخه تولید 
بازگردند. به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
شهرک های صنعتی اس��تان اردبیل، روح اله 
برادران حیدری در حاشیه بازدید از چند واحد 
تولیدی شهرک صنعتی اردبیل2 ضمن بیان 
این مطلب اظهار داشت: در سال جدید، احیاء 
22 واحد راکد در شهرک های صنعتی استان 
توس��ط این شرکت هدف گذاری شده بود که 
خوشبختانه با برنامه ریزی ها و اقدامات انجام 
ش��ده، از ابتدای سال جاری تاکنون 15 واحد 
راکد در ش��هرک های صنعتی استان احیاء و 
به چرخه تولید بازگش��ته اند ک��ه با احیاء این 
واحده��ای تولیدی، برای بی��ش از 370 نفر 

زمینه اشتغال مجدد ایجاد شده است.
برادران حیدری اس��تفاده از ظرفیت کلینیک 
کس��ب و کار شرکت ش��هرک های صنعتی 
در کنار مجموعه بازدیدها و جلس��ات س��تاد 
تس��هیل را در احیای واحدهای راکد بس��یار 
کارگش��ا دانس��ت و افزود: کلینیک کسب و 
کار این ش��رکت که متش��کل از کارشناسان 
و مش��اوران کاربلد استان هستند، مشکالت 
واحده��ای تولیدی را به صورت میدانی مورد 
احصاء و آس��یب شناس��ی قرار داده و با ارائه 
راهکارهایی که توس��ط این مش��اورین ارائه 
می شود نس��بت رفع موانع تولید و مشکالت 

آنان اقدام می شود.
وی کاه��ش بروکراس��ی های اداری را یکی 
از الزمه های جذب س��رمایه گذاری در استان 
برش��مرد و ابراز امیدواری کرد تا با اقداماتی 
که به منظور حمایت از تولید و اشتغال انجام 
می ش��ود روند س��رمایه گذاری ها در اس��تان 

تسهیل و افزایش یابد.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان از صدور 
90 درصد کارت های هوشمند ملی 
متقاضیانی که در استان اقدام به 

ثبت نام کرده بودند، خبر داد
حس��ین غفران��ی کجانی  ، مدی��رکل ثبت 
احوال اصفهان گفت : از جمعیت هدف چهار 
میلیون و 170 هزار نفری در استان اصفهان 
، بیش از 98 درصد برای دریافت کارت ملی 

ثبت نام کرده اند.
وی اظهار داش��ت: 335 ه��زار و 141 قطعه 
کارت هوش��مند ملی در 9 ماه امسال صادر 

شد که این آمار با احتساب معوقه هاست.
مدیرکل ثبت اح��وال اصفهان افزود: صدور 
کارت هوش��مند ملی بع��د از وقفه یک تا 2 
س��اله که متاثر از تحریم ه��ا بود در ماه های 
گذش��ته توسط س��ازمان پیگیری و رفع شد 
و در ح��ال جبران عق��ب ماندگی این مدت 

هستیم.
وی با بیان اینکه صدور کارت هوشمند ملی 
ح��دود 2 هفته به طول می انجامد، گفت: در 
م��اه جاری 121 ه��زار و 180 نفر هم اقدام 
به تکمیل مراحل ثبت نام کارت هوش��مند 

ملی کردند.
غفرانی افزود: ثبت نام کارت ملی هوش��مند 
در 2 مرحل��ه اس��ت که متقاضی��ان باید در 
مرحله اول در س��ایت www.ncr.ir ثبت 
نام و کد رهگیری دریافت کنند و در مرحله 
بعد با مراجعه به دفاتر پیشخوان، اثر انگشت 

و عکس از آنان گرفته می شود.
به گفته وی برای دریافت کارت هوش��مند 
ملی نیاز به تعویض شناس��نامه نیس��ت اما 

عکسدار بودن آن الزامی است.
غفرانی با بیان این که کارت های ملی جدید 
در کاهش هزینه ها و استفاده از فرصت های 
جدید نقش تاثیرگ��ذاری دارد، تصریح کرد: 
کارت مل��ی هوش��مند از ابزارهای جدید به 
شمار می رود و می تواند همه مسئوالن را در 
جهت برنامه ریزی، تصمیم گیری و تصمیم 

سازی یاری کند.

مدیرکل راهداری ایالم: چهار میلیون 
و 868 هزار مسافر از مرز مهران 

تردد کردند
 ای��الم - مدیرکل راه��داری و حمل و نقل 
ج��اده ای ایالم گفت: چه��ار میلیون و 8۶8 
هزار و 75۶ مس��افر ایرانی و خارجی، از اول 
فروردین تا پایان آذرماه س��ال جاری از مرز 

بین المللی مهران تردد کرده اند.
س��یدزاهدین چش��مه خ��اور  در گفت وگو 
با خبرن��گاران ااظهار داش��ت: زائران ایرانی 
ورودی م��رز مهران 2 میلی��ون و 223 هزار 
و خروج��ی ها از این مرز نیز 2 میلیون و 40 

هزار و 733نفر بوده است.
وی افزود: این بازه زمانی تعداد چهار میلیون 
و 2۶4 هزار و 141نفر زائر تبعه ایرانی از مرز 

مهران ورود یا خروج داشته اند.
مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
ای��الم ادامه داد: همچنین در این مدت ۶07 
ه��زار و 840 نفر اتباع خارجی از طریق مرز 
مهران تردد کرده ان��د که از این تعداد 303 
هزار و 3۶3 نفر به کشور ورود و 304 هزار و 

478 نفر نیز از مرز مهران خارج شده اند.
چش��مه خاور با اش��اره به ت��الش راهداران 
اداره کل در س��طح جاده های استان جهت 
س��هولت در تردد زائران در ایام اربعین تاکید 
کرد: این ایام اولویت اصلی در تمام معاونت  
ها به خص��وص حوزه های راهداری و حمل 
و نقل و ادارات شهرستانی بر ایمن سازی و 
به روز رس��انی محورهای اصلی مسیر تردد 
زائران متمرکز شد که مجموعه این اداره کل 
نهایت تالش را بکار خود را در این خصوص 
جهت تسهیل و سهولت در تردد زائران بکار 

گرفتند.

رکورد روزانه تصفیه شکر در صنعت 
نیشکر شکسته شد

دکت��ر عبدعلی ناصری با بیان اینکه تاکنون 
بیش از دو میلیون ُتن نیش��کر در کش��ت و 
صنعت های هش��تگانه برداشت شده، افزود: 
از این میزان برداشت نیشکر، 1۶7 هزار تن 

شکر تولید شده است.
 رکورد روزانه تصفیه شکر برای اولین بار در 
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی شکسته 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه 
نیش��کر و صنایع جانبی، مدیرعامل شرکت 
توسعه نیش��کر و صنایع جانبی با اعالم این 
خبر گفت، در شبانه روز گذشته، با تولید 91۶ 
تن ش��کر سفید در کش��ت و صنعت نیشکر 
امیرکبیر، برای اولین بار در تاریخ ش��رکت، 

رکورد تصفیه شکر شکسته شد.
دکت��ر عبدعلی ناصری با بیان اینکه تاکنون 
بیش از دو میلیون ُتن نیش��کر در کش��ت و 
صنعت های هش��تگانه برداشت شده، افزود: 
از این میزان برداشت نیشکر، 1۶7 هزار تن 

شکر تولید شده است.
بر اس��اس این گزارش، ای��ن میزان تصفیه 
شکر س��فید و عرضه گسترده آن، موجودی 
ش��کر را در بازارهای سراس��ر ایران افزایش 

داده است.

اخبار

مدیرعام��ل جمعی��ت هالل احم��ر ایالم 
از اع��زام کاروان س��المت و ارائه خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی ب��ه م��ردم محروم 
روستای پیازآباد شهرس��تان هلیالن خبر 

داد.
غالمرضا علی محم��دی اظهار کرد: این 

طرح عام المنفعه و بشردوس��تانه کاروان 
س��المت با ه��دف ارائه خدم��ات رایگان 
بهداش��تی و درمانی ب��ا همکاری جمعیت 
هالل احمر و بس��یج جامعه پزشکی سپاه 
امیرالمومنین )ع( استان در روستای محروم 

پیاز آباد شهرستان هلیالن اجرا شد.

مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر اس��تان 
ای��الم بیان کرد: در این کاروان س��المت 
دندان پزش��ک، پزش��ک عمومی، پزشک 
داخلی، فوق تخص��ص ارتوپد، متخصص 
زنان، متخص��ص گوش حل��ق و بینی و 
مددکار اجتماعی حضور داشتند و 400 نفر 

از روس��تائیان از خدمات ویزیت و داروی 
رایگان بهره مند شدند.

این مقام مس��ئول در جمعیت هالل احمر 
گف��ت:: ط��رح کاروان س��المت توس��ط 
جمعیت هالل احمر استان ایالم در طول 
سال و به مناس��بت های مختلف با اعزام 

به روستاهای کم برخوردار و محروم ادامه 
خواهد داشت.

اعزام کاروان سالمت هالل احمر به روستاهای محروم ایالم
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم خبر داد؛

نشست هم اندیشی و تبادل تجربیات مدیران عامل شرکت های توزیع برق کشور درمشهدمقدس 
مش��هد مق��دس محمدرض��ا رحمتی-نشس��ت ویدئ��و 
کنفرانس��ی هم اندیشی، تبادل نظرات و انتقال تجربیات 
با حضور معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و مدیران 
عامل ش��رکت های توزیع برق اس��تان  غرب مازندران، 
هم��دان، قزوین، هرم��زگان، فارس و  مدی��ر کل دفتر 
مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور  مش��ترکان ش��رکت 
توانیر کش��ور، مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع نیروی 
شهرس��تان مشهد برگزار شد. در این نشست ابتدا معاون 
هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر به اهداف این جلسات و 
هم اندیشی و سفرهای استانی مدیران عامل شرکت های 
توزیع اش��اره کرد و گفت: نگاه ما در این س��فرها، ایجاد 
فضای هم اندیش��ی، تبادل اطالعات و تحلیل روش ها 
و اقدامات با نگاه ملی و کالن در س��طح ش��رکت های 
توزیع می باش��د. حمیدرضا پیرپیران با اشاره به اقدامات 
و دستاوردهای شرکت های توزیع در حوزه فناوری های 
نوی��ن، مدیریت دارایی های فیزیکی و نظام  5sو س��ایر 
موارد گفت: نگاه ما در این سفرها دستیابی به آیتم های 
موفق و تعمیم آن و استفاده از تجارب شرکت های توزیع 
می باش��د. وی از برگزاری کنفرانس سیرد در بهمن ماه 
امس��ال خبر داد و گفت: دستاوردهای کشورهای توسعه 

یافته در بخش توزیع و پیش��رفت شرکت های پیشرو در 
این کنفرانس تحلیل خواهد شد ضمن اینکه چشم انداز 
صنعت ب��رق باید مورد بازنگری قرار گی��رد تا به اهداف 
مورد نظر برسیم. وی با اشاره به اینکه توزیع برق مشهد 
از شرکت های پیشرو بوده و اقدامات خوبی انجام داده و 

این سفر می تواند دستاوردهای خوبی بدنبال داشته باشد 
گفت: همه ما باید به این باور قلبی برسیم که می توانیم 
پیشرو بوده و از روند رو به رشد برخوردار باشیم و امکانات 
الزم را در ای��ن حوزه دادیم و نباید وابس��ته به نقدینگی 
باش��یم. نقدینگی می تواند یکی از راهکارهای روبه رشد 

باش��د اما همه چیز نیس��ت چرا که مدیریت اس��تفاده از 
فرصت هاست که می تواند مشکل نقدینگی را رفع کند. 
پیرپیران اجرای مدیریت دارایی های فیزیکی، اتوماسیون،  
5S  و خط گرم را در توزیع برق مشهد نشان دهنده باور 
قلبی در این شرکت عنوان کرد و گفت: با ایجاد باور قلبی 
در بخ��ش مدیران و با ایجاد فرهنگ س��ازمانی و ایجاد 
باور بین همکاران می توان به موفقیت رسید. مدیرعامل 
توزیع برق مش��هد نیز در این نشست به تشریح موقعیت 
و ویژگی های ش��هر مش��هد و جایگاه توزیع برق مشهد 
پرداخت و گفت: این سفرها و جلسات، تدبیر هوشمندانه 
ای بوده و امیدواریم به یک فضای هم اندیش��ی، تبادل 
نظر و اطالعات با نگاه ملی تبدیل شود. وی گفت: طی دو 
روز حضور مدیران عامل شرکت های توزیع برق در شهر 
مشهد، برنامه بازدید از مجموعه فعالیت های توزیع برق 
مشهد در نظر گرفته شده است. محمدرضارمضانی ضمن 
ارائه گزارش مبس��وطی از فعالیت های توزیع برق مشهد 
از برگزاری کنفرانس ش��رکت های توزیع برق کشور در 
اردیبهشت سال آینده در مشهد خبر داد و گفت: مجموعه 
زحمات، تالش ها و فعالیت های شرکت های توزیع برق 

کشور در این کنفرانس ارائه خواهد شد.

حل مشکالت در اداره گاز کمال شهر با تعامل پیش می رود
شفیع زاده:

راضیه دارابی: رئیس اداره گاز کمالشهر بیان 
کرد: ش��یوه فعالیت بنده و ای��ن اداره تعامل 
بوده و هست و بیشتر مسائل و مشکالت را 
پیش از اینکه زمینه شکل گیری آن به وجود 
بیاید رصد و برطرف می کنیم. اس��تان البرز 
به دلیل ویژگی هایی که دارد در بخش های 
مختلف از جمله صنعت گاز پذیرای مدیران 
باتجربه اس��ت،  رضا شفیع زاده یکی از این 
مدیران است که در یک خانواده پر جمعیت 
چشم به جهان گشوده و در سن 15 سالگی 
24 ماه تجربه حضور در دفاع مقدس و یگان 
تخریب لش��کر 10 حضرت سیدالشهدا علیه 
السالم را داشته اس��ت. او بعد از پایان دفاع 
مق��دس در جبهه عل��م و دانش حضور پیدا 
کرده و از دانشگاه نفت فارغ التحصیل شده 
و بع��د از اتمام تحصی��الت در صنعت نفت 
مشغول به کار شده و زمان احداث پاالیشگاه 
بندرعباس حضور فعال و 11 ساله داشته و آن 
را از افتخارات کارنامه کاری خود عنوان می 
کند، شفیع زاده از سال 90 فعالیت خود را در 
شرکت گاز استان البرز در رده های مختلف 
آغاز کرده اس��ت. برای آش��نایی بیشتر با او 
گفت و گو کردیم که در ادامه می آید.سابقه 
فعالیت 30 س��اله در صنعت گازرضا ش��فیع 
زاده اظهار کرد: از س��ال 139۶ مس��ئولیت 
ش��رکت گاز کمال شهر به بنده واگذار شده 
و حدود 30 س��ال س��ابقه فعالیت در صنعت 

نفت دارم، بیشتر حضور من در بخش صنعت 
نفت و راه اندازی پاالیشگاه بندرعباس بوده 
اس��ت، فعالیت در واحدهای ستادی، واردات 
و ص��ادرات انواع فراورده های نفتی از دیگر 
فعالیت های کارنامه کاری بنده است.وی با 
بیان اینکه در اداره گاز کمال شهر حدود 32 
همکار مش��غول فعالیت هس��تند، ادامه داد: 
ش��یوه فعالیت بنده و این اداره تعامل بوده و 
هس��ت و بیشتر مسائل و مشکالت را پیش 
از اینکه زمینه شکل گیری آن به وجود بیاید 
رص��د و برطرف می کنیم.رئی��س اداره گاز 
کمالش��هر در مورد نوع مشکالت همکاران 
بیان کرد: متاسفانه مشکالت همکاران زیاد 
بوده و نوع آن هم بیشتر معیشتی است، البته 
اذعان دارم که این نوع مش��کالت خارج از 
اراده و توان مدیران اس��تانی است؛ زیرا بین 
درآمد و هزینه ها تناس��بی وجود ندارد.شفیع 
زاده در م��ورد مدیریت مصرف گاز در کمال 
ش��هر خاطر نش��ان کرد: ما با جدیت پیگیر 
قضیه هس��تیم و وظایفی ک��ه به ما محول 
ش��ده پیگیر می ش��ویم در ح��ال حاضر دو 
ش��هرک صنعتی که در کمال ش��هر وجود 
دارد ب��ا مکاتب��ات و ارتباطاتی که داش��تیم 
آنان را مج��اب کردیم که مص��رف خود را 
کاه��ش دهند همینط��ور واحدهای صنعتی 
که در داخل ش��هر هستند و مصارف زیادی 
دارند همه هم��کاران را توجیه کردیم تا در 

این زمینه ورود کرده تا بتوانیم مصرف را به 
طور بهینه در کمال شهر مدیریت کنیم.وی 
اضافه کرد: در ارتباط با مس��ئوالن شهر نیز 
اگر دیداری داش��ته باشیم مصرف بهینه گاز 
را انتقال داده و از آنان درخواس��ت می کنیم 
تا در دیدارهای مردمی با مردم س��خن گفته 
و موارد آموزش��ی را منتقل کنند تا ش��رایط 
مناس��ب بهینه مصرف گاز داش��ته باش��یم.
رئیس اداره گاز کمال شهر درباره مشکالتی 
ک��ه مردم این منطق��ه در رابطه با گاز با آن 
دست به گریبان هستند، اظهار کرد: در این 
مدتی که مس��ئولیت اداره گاز کمال شهر را 
عهده دار هس��تم، سعی شده تا اشتراک گاز 
را به س��هولت مردم بدهیم، اعتقاد دارم اگر 
بتوانیم با روش های مختلف به مردم کمک 
کنیم و اشتراک پذیری را تسهیل ببخشیم، 
اس��تفاده غیر مجاز کمتر می ش��ود و سعی 
می کنیم بیش��ترین تعامل را برای اشتراک 
پذیری داشته باشیم.ش��فیع زاده درباره حل 
این مش��کل اظهار کرد: در جلس��ه شورای 
ش��هر کمال ش��هر برای حل این مش��کل 
پیشنهاد خود را مطرح کردم که وقتی خیابان 
اصلی ش��هرک را ش��بکه گذاری می کنیم 
همکاران ما در مهندس��ی شیرهای فرعی را 
کار گذاری کنند و مق��داری هم وارد کوچه 
شوند تا اگر کوچه توسعه پیدا کرد ادامه خط 
را پیش بگیریم و خدمات رسانی انجام دهیم 

و احتیاجی به حفاری مجدد نداش��ته باشیم.
وی اضافه کرد: پیشنهاد بعدی این است که 
وقت��ی یک معبر جدید احداث می ش��ود به 
جای اینکه آس��فالت دست اول ریخته شود، 
بیایند و خرده آس��فالت ک��ه از معبر دیگری 
جمع آوری ش��ده اس��تفاده کنند تا ش��بکه 
گذاری انجام شود و بعد از آن آسفالت جدید 
ریخته شود تا مشکل حفاری به وجود نیاید.
جلوگیری از انشعاب های غیر مجاز در تعامل 
با شهرداریرئیس اداره گاز کمال شهر درباره 
انش��عاب های غیر مجاز اظهار کرد: در سال 
های گذش��ته با توافق هایی که با ش��ورای 
ش��هر کمال شهر انجام شده سعی کردیم تا 
با تعامل و دادن انش��عاب قانونی از انشعاب 
های غیر مجاز جلوگیری کنیم، ش��هرداری 
را مج��اب کرده بودیم ت��ا حداکثر توانش را 
ب��رای همکاری ب��رای اش��تراک پذیری و 
حفاری بگذارد که خوشبختانه در این مسیر 
موفق بودیم.شفیع زاده درباره انشعاب های 
غیر مجاز در کمال شهر افزود: با شهرداری 
توافق بر این ش��د که همه ساختمان هایی 
که خالف ساختمانی دارند و تعداد واحدهای 
ساخته شده با جوازش��ان یکسان نیست به 
همه واحدها کنت��ور گاز بدهیم در واقع اگر 
تخل��ف س��اختمانی رخ م��ی دهد مش��کل 
شهرداری اس��ت که باید پیگیر باشد و اداره 
گاز کمال شهر سعی دارد با ارائه اشتراک از 

انشعاب غیر مجاز جلوگیری کند.وی درباره 
انتظاراتی که از مدیران ستادی می رود بیان 
کرد: از مس��ووالن خواه��ش دارم که چند 
موضوع را در نظر گرفته ش��ود، اقداماتی که 
باعث س��لب رضایتمندی و دلسردی همکار 
می ش��ود انجام ندهند، نخس��تین مولفه آن 
انتخاب مدیران کار نابلد است فردی را برای 
جایگاه��ی انتخاب کنند ک��ه صالحیت آن 
جایگاه را داش��ته باشد.رئیس اداره گاز کمال 
شهر برطرف کردن مشکالت معیشتی را از 
دیگر انتظارات مطروحه از مدیران باالدستی 
عنوان کرد و ادامه داد: مشکالت تورمی در 
کشور وجود دارد و حل مشکل معیشت صرفا 
با باال بردن حقوق برطرف نمی ش��ود و اگر 
راه حل های جایگزین در نظر گرفته ش��ود 
کمک حال معیشتی برای کارکنان است، از 
این فرصت اس��تفاده کرده و مراتب قدردانی 
خ��ود را از مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان 
البرز که ب��ا اتخاذ راهکارهایی به دنبال حل 
مشکالت کارکنان ش��رکت بوده اعالم می 

کنم.

کاه��ش حج��م مراجع��ات، ارتقا س��طح 
رضایتمندی، تطبیق اطالعات درس��ت و 
همچنین اطالعات بهینه نیروی انس��انی 
بخش��ی از اهداف طرح 3070 محس��وب 
میش��ود به گزارش روابط عموم��ی اداره 
کل تامین اجتماعی استان بوشهر ،عباس 
دیری مدیر کل تامین اجتماعی استان، در 
نشست  با موضوع »هوشمند سازی تامین 
اجتماعی  با طرح 3070«، گفت: ضرورت 
اجرای طرح 3070   با توجه به حجم افراد 
تحت پوشش س��ازمان اعم از کارفرمایی 

، بیمه شدگان و بازنشستگان و همچنین 
تنوع خدمات اجرای این طرح، نیاز اس��ت 
که طرح مذکور در الویت امور سازمان قرار 

گیرد .
وی با اش��اره به برخ��ی از اهداف در نظر 
گرفته شده در فرآیند اجرای طرح 3070، 
خاطرنش��ان کرد: کاهش حجم مراجعات، 
ارتقا سطح رضایتمندی، تطبیق اطالعات 
درست و همچنین اطالعات بهینه نیروی 
انس��انی بخش��ی از اهداف ط��رح 3070 

محسوب میشود.
مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر  با 
اشاره به طرح هوشمند سازی ، گفت: طرح 
هوشمندس��ازی ، طرح ملی و عظیم است 

که قرار اس��ت در آن خدم��ات اصلی این 
سازمان به صورت کاماًل الکترونیکی و از 
طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین 
اجتماعی به بیمه ش��دگان، کارفرمایان و 

بازنشستگان ارائه شود.
وی با اش��اره به اینکه خدم��ات مدنظر از 
طریق س��امانه خدمات غی��ر حضوری در 
اس��رع وقت ارائه میش��ود گفت: به عنوان 
مثال در گذش��ته در مورد بیم��ه بیکاری 
ش��اید 14 الی 20 بار مراجعه به س��ازمان 
تأمین اجتماعی میشد اما اکنون این فرایند 
حذف و از طریق ثبت س��امانه روابط کار 
به ص��ورت الکترونیکی و نی��از به حضور 
در ش��عب ندارد و در اس��رع وقت این کار 

عملیاتی میشود.
مدیر کل  تأمین اجتماعی استان بوشهر ، 
همچنین به برخی از آمار استفاده مراجعه 
کنن��دگان از ط��رح 3070 اش��اره کرد و 
افزود: خوشبختانه در حوزههای  مختلف 
اع��م از کمک هزینه ازدواج، درخواس��ت 
بازنشستگی و… شاهد  افزایش استفاده 
غیرحضوری از مراجعه کنندگان هستیم به 

طور مثال 
کمک هزینه فرزند بازنشس��تگان با توجه 
ب��ه ارتباطی که با س��ازمان ثب��ت احوال 
برقرار شده به محض ازدواج کمک هزینه 
مربوطه به حساب فرد مورد نظر پرداخت 

میشود .

دی��ری با اش��اره به  آش��نایی  مخاطبین 
و اهمی��ت آم��وزش محتوایی در مس��یر 

هوشمند سازی سازمان  افزود :
اگ��ر محیطی مانن��د محتوای آموزش��ی، 
راهنماها و... در س��امانه ایجاد شود ، این 
کار برای مخاطبان س��ازمان ارزش ایجاد 
میکند و بی شک میتواند به ارتقای سطح  

آگاهی آنها کمک نماید .
وی تسریع در ارائه خدمات و کاهش دادن 
زمان فرآیندها، کاهش هزینه های نیروی 
انسانی، ارائه سرویس های بدون تعطیلی، 
شفاف بودن قوانین و دسترسی پذیر بودن 
خدمات را  ازجمله مزایای هوشمندسازی 

سازمان تامین اجتماعی  نام برد .

خدمات غیر حضوری دراسرع وقت ارائه می شود
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر:

تجلیل رییس ستاد بازسازي عتبات عالیات استان اردبیل از کمیته امداد
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل خبر داد:

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: در 
نشست رییس ستاد بازسازي عتبات عالیات 
اس��تان اردبی��ل، از کمک ه��اي همه جانبه 
امدادگ��ران کمیته امداد در یاري رس��اني به 

بازسازي اماکن متبرکه قدرداني شد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني کمیته امداد 
؛ علیرضا حس��ین نژاد در دیدار با اس��فندیار 
هوش��یار، ریی��س س��تاد بازس��ازي عتبات 
عالی��ات اس��تان اردبیل، گف��ت: امدادگران 
این نهاد هم��واره در کنار یاري رس��اني به 
محرومان جامعه، نگاه ویژه اي در سایر امور 
خیرخواهان��ه دارند که کمک به بازس��ازي 

عتبات عالیات یکي از این امور است.

وي با اش��اره ب��ه اینکه هم��کاران کمیته 
امداد اس��تان اردبیل در س��اخت پنج متر از 
صحن حض��رت فاطمه الزهرا)س( در نجف 
اشرف مش��ارکت داشته اس��ت، بیان کرد: 
امدادگران نیک اندیش این نهاد بخش��ي از 
حق��وق ماهیانه خود را به این امر اختصاص 

داده اند.
حس��ین نژاد ب��ه هم��کاری بی��ش از پیش 
امدادگران و مددکاران کمیته امداد استان با 
ستاد بازسازی عتبات و عالیات اشاره کرد و 
افزود: همچنان با جان و دل آماده همه نوع 

همکاری با این ستاد هستیم.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل خواستار 

توس��عه تعامل، هماهنگی و هم افزایی شد 
و گف��ت: این امر س��طح کمی و کیفی ارائه 
خدمات به محرومان و اقش��ار آس��یب پذیر 

استان را ارتقا خواهد داد.
وي یک��ی از فعالیت ه��ای اساس��ي کمیته 
امداد را اعزام مددجویان به مش��هد مقدس 
و عتبات عالیات عنوان کرد و افزود: این امر 
در قالب طرح های فرهنگی صورت مي پذیرد 
که با کمک خیران و همیاري ستاد بازسازي 
عتبات عالیات امیدواری��م در این زمینه نیز 

گام هاي موثرتري برداشته شود.
در ادامه این دیدار، اسفندیار هوشیار، رییس 
ستاد بازسازي عتبات عالیات استان اردبیل 

با اشاره به اینکه همواره اردبیلي ها در کمک 
به بازس��ازی حرم های مطهر نقش بسزایي 
ایف��ا مي کنند، بیان ک��رد: امدادگران کمیته 
امداد اس��تان نیز در کنار دستگیري از فقرا 
و محرومان، در بازس��ازي عتب��ات عالیات 

اقدامات موثري را به انجام رسانیده اند.
وي ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای افزایش جذب 
مش��ارکت های مردم��ی ط��رح  و ایده هاي 
جدیدي را به کار گرفته ایم، افزود: همکاري 
با کمیته امداد مي تواند زمینه س��از مشارکت 
گس��ترده تر خیران در امر بازس��ازي عتبات 

عالیات شود.
شایس��ته ذکر اس��ت: در پایان ای��ن دیدار، 

رییس س��تاد بازسازي عتبات عالیات استان 
اردبیل با ارائه لوح سپاس و هدایاي معنوي، 
از مشارکت همه جانبه مدیرکل و امدادگران 
کمیته ام��داد اس��تان در بازس��ازي اماکن 

متبرکه تقدیر به عمل آورد.



اخبار

دو شنبه 19 دی 1401  16 جمادی  الثانی 1444
9 ژانويه  2022   شماره 3744

5
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

جامعه

 سوءقصد به کارمند
 دانشگاه عالمه طباطبائی

یک کارمند بخش آموزش دانش��گاه عالمه 
طباطبائی)مس��ول اداره امتحانات دانش��کده 
حقوق و علوم سیاس��ی( صبح دیروز و پیش 
از س��وار شدن به س��رویس برای عزیمت به 
محل کار مورد س��وءقصد ق��رار گرفت.وی 
پ��س از این اتفاق تحت عم��ل جراحی قرار 
گرفت��ه و در بخش مراقبت ه��ای ویژه یکی 
از بیمارس��تان های تهران بس��تری اس��ت.
یک��ی از کارمندان بخش آموزش دانش��گاه 
عالمه طباطبائی س��اعت 7 صب��ح دیروز به 
هنگام س��وار شدن به سرویس ایاب و ذهاب 
این مرکز آموزشی مورد سوء قصد قرار گرفته 
و با ش��لیک 2 گلوله به س��ر مجروح و روانه 
بیمارستان شد.به گفته منابع مطلع در دانشگاه 
عالمه، ضارب هنوز شناسایی نشده است.این 
کارمند دانشگاه عالمه هم اکنون تحت عمل 
جراحی قرار گرفته و در حال حاضر در بخش 
مراقبت های ویژه بس��تری است.پیش از این 
حادثه، وی در شهریور ماه نیز مورد سوء قصد 
قرار گرفته بود و به قلب وی شلیک شده بود 

که از این سانحه جان سالم به در برده بود.

 حضور سردار اشتری
 دردفتر کار سردار رادان

س��ردار اش��تری با حضور در دفتر کار سردار 
رادان در مرک��ز مطالع��ات راهب��ردی فراجا، 
انتصاب وی را به عنوان فرمانده کل انتظامی 
کشور تبریک گفت.به گزارش فارس، سردار 
حسین اش��تری با حضور در دفتر کار سردار 
احمدرض��ا رادان در مرکز مطالعات راهبردی 
فراجا، انتصاب وی را به س��مت فرمانده کل 
انتظامی کش��ور تبریک گفت.سردار اشتری 
در این دیدار انتصاب شایس��ته س��ردار رادان 
را به س��مت فرمانده کل انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران از س��وی مقام معظم رهبری 
مدظله العالی را نش��ان از لیاقت و شایستگی 
وی دانس��ت.وی برای سردار رادان در انجام 
ماموریت ه��ای خطیر تأمین امنیت جامعه و 
آس��ایش مردم آرزوی موفقیت کرد و افزود: 
امید اس��ت طب��ق تدابیر و فرمایش��ات مقام 
معظ��م رهبری مدظل��ه العال��ی و در امتداد 
ماموریت های پیشین فراجا دوران فرماندهی 
س��ردار رادان منتج به جلب رضایت خداوند و 

مردم شود.

اهدای خون یک میلیون و 700 هزار 
نفری مردم در 9 ماهه گذشته

سخنگوی س��ازمان انتقال خون گفت: در 9 
ماهه س��ال جاری ح��دود 2 میلیون و 100 
هزار نفر از هموطنان به مراکز اهدای سراسر 
کش��ور مراجعه کردند که از این تعداد، حدود 
یک میلیون و 700 هزار نفر موفق به اهدای 
خ��ون ش��دند.عباس صداقت، س��خنگوی 
سازمان انتقال خون با بیان اینکه در 9 ماهه 
سال جاری حدود 2 میلیون و 100 هزار نفر 
از هموطنان به مراکز اهدای سراس��ر کشور 
مراجع��ه کردند که از ای��ن تعداد، حدود یک 
میلی��ون و 700 ه��زار نفر موف��ق به اهدای 
خون ش��دند،افزود: ب��ا حمای��ت هموطنان 
نوع دوس��ت و اهدا کنندگان همیشه همراه 
س��ازمان انتقال خون ایران موفق ش��د در 9 
ماه گذشته، حدود 5 میلیون واحد محصوالت 
و فرآورده های خون مورد نیاز مراکز درمانی 
کش��ور را  ف��رآوری و تأمی��ن کندکه بدین 
ترتیب، ش��بکه ملی خون رس��انی نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذش��ته در این شاخص 
بیش از 10 درصد رش��د داش��ته اس��ت.وی 
افزود: استان های خراسان شمالی با نزدیک 
به 3۶ درصد ،کردستان نزدیک به 25 درصد 
و کهکیلویه و بویراحم��د بیش از 22 درصد 
بیشترین رشد شاخص اهدای خون را نسبت 
به س��ایر استان های کشور در بازه زمانی یاد 
شده نس��بت به مدت مشابه سال گذشته به 
خود اختص��اص داده اند.صداقت افزود: طی 
این مدت در استان تهران نیز شاخص اهدای 
خون نس��بت به مدت مشابه در سال گذشته 
نزدیک به 17 درصد رش��د داشته است. وی 
با اشاره به مشارکت اندک بانوان در شاخص 
اهدای خون گفت: این ش��اخص طی مدت 
یاد ش��ده به ص��ورت چش��مگیری کمتر از 
متوسط کشورهای توسعه یافته و نزدیک به 
5 درصد برآورد شده است.سخنگوی سازمان 
انتقال خون  افزود: بانوان گرامی استان های 
کردستان، لرستان، خراسان شمالی و قزوین  
به ترتیب با نزدیک به 10 درصد، کمی بیش 
از9 درصد، نزدیک به 8 درصد و کمی بیش 
از 7 درص��د بیش��ترین مش��ارکت را در امر 
اهدای خون در بین دیگر استان های کشور 

در 9 ماه سالجاری داشته اند.

تقلید صدای مجریان صداوسیما و هشدار 
پلیس درباره کالهبرداری های تلفنی

پلیس فتا با ارس��ال پیامک انبوه به هموطنان 
هش��دار داد: هر گونه تماس تلفنی با خطوط 
ش��خصی مبنی بر دریافت جوایز در مسابقات 
رادیوی��ی، خوش حس��ابی تلفن هم��راه و ... 
کالهبرداری میباش��د، لذا از واگذاری کد رمز 
پیامک ش��ده در جهت جلوگیری از سرقت از 
حس��اب بانکی به افراد غیر خودداری نمایید.
س��رهنگ رامین پاش��ایی مع��اون اجتماعی 
پلی��س فتا فراجا در این باره گفت: متاس��فانه 
هر کس می تواند با داش��تن یک گوشی تلفن 
همراه یا خط تماس ثابت س��ر مردم را کاله 
بگذارد.وی باهشدار نسبت به کالهبرداری با 
شگرد »برنده ش��دن در مسابقه و درخواست 
ارس��ال مرز کد«، گفت: حتی اگر یک نفر در 
برنامه تلویزیونی یا رادیویی برنده ش��ده باشد 
به هیچ عنوان کس��ی درخواست نمی کند که 
ش��خص برنده شده کدی ارس��ال کند و این 
درخواست کالهبرداری است.وی با بیان این 
که اگر بر فرض کسی هم برنده شده باشد باید 
شماره حساب بدهد تا مبلغ جایزه به حساب او 
واریز شود، ادامه داد: این یک قاعده کلی است 
و مردم باید آن را در ذهن داشته باشند؛ ضمن 
این که کالهب��رداران هم خیلی حرفه ای کار 
می کنند. کس��ی که قرار است پولی به حساب 
شما بریزد یا باید شماره حساب یا شماره کارت 
بانکی ش��ما را دریافت کند و نیازی به رفتن 
پای باجه عابربانک نیست.پاشایی با بیان این 
که کالهبرداران گاه به راحتی صدای مجریان 
را هم تقلید می کنند، گفت: گاه این صداها را 
از قبل ضبط کرده و در یک محیط استودیویی 
عده ای ش��روع به تش��ویق کردن می کنند. ما 
بسیار اطالع رسانی کردیم و در همین روزهای 
اخیر یکی از تصویربرداران که بارها در شبکه 
خبر روبروی بنده ایستاده چندین میلیون تومان 
خ��ود را در قالب مس��ابقات رادیویی دروغین 

ازدست داده است.

تعطیلی 27 واحد غیرمجاز پسماند 
خشک و قابل بازیافت در تهران

رئیس اداره بازرس��ی ش��هرداری منطقه 12 
تهران، از تعطیلی 27 واحد عمده جمع آوری و 
تفکیک غیرمجاز پسماند خشک و قابل بازیافت 
که بس��یاری از آن ه��ا در بافت های متراکم و 
برخی در مناطق مسکونی این منطقه فعالیت 
داشتند، خبر داد.امیررضا جاللی اظهار داشت: 
با پیگیری های مستمر اداره بازرسی شهرداری 
این منطقه، واحده��ای غیرمجاز ناحیه 4 که 
عمدتا در بافت های متراکم و مسکونی بودند، 
تعطیل و تخلیه شدند.وی در ادامه سخنانش به 
مزاحمت هایی که این مراکز برای شهروندان 
ناحی��ه به وجود آورده بود اش��اره کرد و افزود: 
تردد عوامل جمع آوری پس��ماند خش��ک که 
اغلب کودکان کار و معتادان متجاهر هستند 
و نیز قرار گرفتن در مجاورت بازار بزرگ تهران 
باعث ایجاد مزاحمت های متعدد زیست محیطی 
و امنیتی برای شهروندان شده بود.جاللی یادآور 
شد: حجم متراکم پسماندهای متنوع خشک و 
قابل بازیافت، سود سرشاری را نصیب متولیان 
محل ه��ای مذکور می کرد اما با تعطیلی این 
واحدها، فعالیت در این حوزه ساماندهی شد و 
منافع قابل توجه ای برای شهرداری با توجه به 
پیشگیری از تخلفات به همراه خواهد داشت.
رئیس اداره بازرس��ی گفت: پ��س از تخلیه و 
تعطیلی واحدهای غیرمجاز پسماند خشک و 
قابل بازیافت و با تنظیم صورتجلسه، صیانت از 
مراکز در اختیار ناحیه 4 منطقه 12 قرار گرفت.
منطقه 12 شهرداری تهران از مناطق قدیمی 
پایتخت است که از شمال به خیابان انقالب، از 
غرب به خیابان حافظ و خیابان وحدت اسالمی 
و از جنوب به خیابان ش��وش و از شرق نیز به 
خیابان 17 ش��هریور و اتوبان شهید محالتی 

محدود می شود.

 تشییع 7 جانباخته »شیروانی«
 حادثه انفجاِر سیلندِر گاِز »کنارک«

7 ش��هروند ش��یروانی ک��ه در حادثه انفجار 
سیلندرگاز در کنارک جان باخته بودند، امروز 
در زادگاهش��ان تشییع ش��دند.ظهر دیروز با 
حضور مردم و اقش��ار مختلف در ش��یروان، 
7 ش��هروند ش��یروانی ک��ه در حادثه انفجار 
س��یلندرگاز در کنارک جان باخت��ه بودند از 
منطقه » سیا کاب« به سوی آرامستان شهر 
شیروان تشییع شده و به خاک سپرده شدند.

حجت االسالم تکمیلی امام جمعه شیروان 
با ابراز هم��دردی با این خانواده ها، امروز را 
در روستای سکه عزای عمومی اعالم کرد.

گفتنی اس��ت، قربان اکبرزاده، لیال شریعتی، 
مریم اکبرزاده، حامد ص��ادق، آراد اکبرزاده، 
امیر محم��د اکب��رزاده و گل پ��ری برزگر، 
جانباخت��گان این حادثه هس��تند.به گزارش 
ایس��نا، ای��ن حادثه 15 دی م��اه در کنارک 
سیس��تان و بلوچستان رخ داد و فرماندار این 
شهرستان در این خصوص گفته بود: انفجار 
سیلندر گاز در یکی از مناطق مسکونی پایگاه 
هوایی ارتش 7 کشته و یک مجروح برجای 
گذاشت و افراد فوت شده اعضای دو خانواده 

از کارکنان ارتش و نیروی انتظامی بودند.

اخبار

گ�روه اجتماعی: وزیر آم��وزش و پرورش با 
تاکید ب��ر اینکه بهترین م��دارس، مدارس 
پژوهنده هس��تند، گفت: از مس��ووالن در 
م��دارس می خواهیم برای دان��ش آموزان 
فرص��ت یادگی��ری فراهم ک��رده و آنان را 

پژوهن��ده تربیت کنند.به گ��زارش »عصر 
ایرانی��ان«، یوس��ف ن��وری در گردهمایی 
کش��وری روس��ای ادارات مدارس و مراکز 
غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و 
اعضای شورای هماهنگی موسسان مدارس 
غیر دولتی سراس��ر کشور در اردوگاه شهید 
باهنر تهران اظه��ار کرد: عدالت مهمترین 
عاملی اس��ت که موجب قوام حکومت می 
ش��ود، در اینجا عدالت اجتماعی و ذیل آن 

عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی وجود 
دارد و باید از ظرفیت های مردمی برای پیاده 
سازی و تحقق این جنبه از عدالت بهره مند 
شد.وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت از جمله 
مصادیق مهم تحقق عدالت به شمار می رود، 
افزود: اس��ناد و قوانین باالدس��تی از جمله 
سندتحول بنیادین از جمله نقاط قوت ما در 
آموزش و پرورش محسوب می شوند .وزیر 
آموزش و پرورش گفت: دومین نقطه قوت، 

اس��تقبال خوب مردم از مدارس غیردولتی 
اس��ت. نباید فراموش کنیم ک��ه مردم ولی 
نعمتان ما هستند و وقتی اینگونه فکر کنیم 
برنامه ریزی صحیحی انجام می دهیم.نوری 
افزود: بسیاری از دانش آموزان ما یک وجهی 
تربیت ش��ده اند، در حالی که نس��ل امروز، 
چندوجهی ان��د و باید به همه س��احت های 
تربیتی آنها توجه ش��ود، دان��ش آموزان را 
برای امروز تربیت می کنیم، درحالی که آنها 

را باید برای آینده و زمانه خودش��ان تربیت 
کرد و این یکی از نقصان هایی است که در 
م��دارس دولتی و غیردولتی وجود دارد.وزیر 
آم��وزش و پرورش گفت: هن��وز الگویی از 
م��دارس غیردولتی به معنای واقعی مبتنی 
بر س��ندتحول بنیادین بیرون نیامده است، 
هرمدرس��ه ای هم باید س��ند خود را داشته 
باش��د و برنامه ریزی س��االنه انجام دهد و 

ارسال بخشنامه از ستاد هم ممنوع شود. 

 فرزندم در مدرسه دولتی تحصیل می کند
وزیر آموزش و پرورش:

مسئوالن فریب پاکی موقت هوا را نخورند!
قانونی که همچنان اجرا نمی شود؛

گروه اجتماعی: ۶ سال از اجرای قانون هوای پاک گذشته 
اس��ت؛ قانونی که نمودهای عینی اجرانش��دن آن را همه 
می توانند ببینند اما همچنان ضمانت های اجرایی و برخورد 
قانونی برای پیاده سازی این قانون اعم از برخورد با قصور 
و تقصیر مدیرانی که سال های گذشته در اجرای آن اهمال 
کرده اند، اعمال نش��ده است. به گزارش »عصر ایرانیان« 
آلودگی هوا معضلی جدی است که سالمت شهروندان را 
تهدید و نفس کشیدن را برای همه سخت می کند؛ اما گویا 
دامنه این آلودگی ها در حال گسترش است و دیگر مختص 
چند کالنشهر خاص نیست بلکه دامنه آن گسترده تر شده 
و کام مردم را در جای جای کشور حتی در برخی شهرهای 
کوچک هم تلخ کرده است.این آلودگی بر سالمت و جان 
مردم تاثیر مس��تقیم دارد؛ »ساالنه بیش از 20 هزار تن از 
ساکنان 27 استان کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از 
دست می دهند.« و این عدد، جان انسان هایی است که در 
اثر آلودگی هوا گرفته ش��ده و آمار رسمی است که توسط 
عباس شاهسونی رئیس گروه سالمت و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم شده است.طبق 
متون حقوقی و براساس قوانین بین المللی و داخلی حق بر 
سالمت و محیط زیست از حقوق عامه به شمار می آید و در 
این میان، »حق بر هوای پاک« به عنوان یک جزء از »حق 
بر محیط زیس��ت« مورد توجه است.سازمان بازرسی کل 
کشور در یک سال اخیر به مقوله آلودگی هوا و اجرای قانون 
هوای پاک ورود داشته و در این راستا، نشست کمیسیون 
علمی و تخصصی با موضوع بررس��ی علل آلودگی هوای 
کالنشهرها 15 شهریور 1400 در این سازمان برگزار شد 
و در این نشست، غالمعباس ترکی معاون وقت نظارت و 
بازرسی امور تولیدی س��ازمان بازرسی کل کشور با بیان 
اینکه در حوزه آلودگی هوا ما قوانین متعددی داریم، تصریح 
ک��رد: توفیقی برای کنترل آلودگی هوای کالن ش��هرها 
نداش��تیم.در ش��رایطی که تهران و کالنشهرها وضعیت 
آلودگی هوا را در نیمه دوم سال سپری می کردند، 18 آبان 
1400، نشست بررسی و رسیدگی به قانون هوای پاک با 
حضور غالمعباس ترکی معاون وقت نظارت و بازرسی امور 
تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و مسئوالن و نمایندگان 
ذیربط در س��ازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.ترکی در 
این نشست گفت: وضعیت آلودگی هوا در کالنشهرها و به 
خصوص ش��هر تهران اصال مناسب نیست و انتظار داریم 
عالوه بر دستگاه ها، رسانه ها و افکار عمومی نیز به عنوان 
مطالبه گر وظایف قانونی دستگاه ها را پیگیری کنند.وی با 
تاکید بر اینکه موضوع سالمت زیست محیطی در اولویت 
قرار دارد، گفت: محور اصلی ما، قانون هوای پاک اس��ت 
که مهم ترین قانون در زمینه امنیت زیست محیطی کشور 
محسوب می شود و در آن تکالیف متعددی برای دستگاه ها 
و ضمان��ت اجراهای مختلفی هم در این زمینه پیش بینی 
شده است. طبق بررسی ها و گزارش های سازمان بازرسی 
کل کش��ور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی 
اس��تاندارد، وزارت نف��ت و وزارت نیرو به لحاظ ترک فعل 
و عدم انجام وظایف قانونی به عنوان متخلف ش��ناخته و 

به هیات تخلفات نهاد ریاس��ت جمهوری معرفی شده اند.
علیرضا ساوری رئیس دبیرخانه شورای  عالی پیشگیری از 
وق��وع جرم قوه قضاییه هم 18 بهم��ن 1400 در دومین 
نشست کمیته تخصصی پیشگیری از آلودگی هوای تهران 
خسارت های ناشی از اجرا نشدن قانون هوای پاک را بسیار 
باال دانست و گفت: ترک فعل مسئوالن در اجرای قانون 
هوای پاک رسیدگی می شود.وی با اشاره به راهبرد اصلی 
این معاونت در اجرای قانون هوای پاک افزود: توجیه، ارشاد، 
هشدار، انذار و برخورد با آن دسته از مسئوالنی که در انجام 
وظایف خود برای اجرای قانون هوای پاک کوتاهی دارند، 
راهبرد اصلی دبیرخانه شورای  عالی پیشگیری از وقوع جرم 
است.ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
17 تیر امس��ال در نشست با علی سالجقه رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور و معاونان این سازمان درباره 
اج��رای »قانون هوای پاک« گفت: این قانون نس��بت به 
دیگر قوانین تصویب شده، بسیار جامع و کامل است زیرا 
در این قانون تکالیف همه دستگاه ها شناسایی و مشخص 
ش��ده و به صورت کلی نیس��ت؛ از طرفی برای اجرای آن 
نیز س��ازمان محیط زیس��ت به عنوان ناظر اصلی تعیین 
ش��ده، هرچند که نظارت محیط زیس��ت، مانع از نظارت 
دستگاه هایی که تکالیف قانونی دارند، نخواهد بود.رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور پس از آن نشست، رئیس دفتر 
بازرسی امور ویژه این سازمان را مامور کرد تا با همکاری 
معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی و سازمان حفاظت 
محیط زیست، ظرف 2 هفته وضعیت اجرای قانون هوای 
پاک را بررسی کنند.خداییان افزود: فهرست دستگاه های 
سهل انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس جمهور و 
رئیس قوه قضاییه اعالم خواهد شد و اگر دستگاهی هم به 
وظیفه خود عمل کرده، قدردانی خواهد شد.احمد رحمانیان 
قائم مقام س��ازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست 
با اش��اره به اینکه نظارت بر اج��رای قانون هوای پاک بر 

عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، تاکید کرد: در 
این قانون ضمانت اجرایی خوبی از منظر کیفری برای این 
سازمان پیش بینی شده که تاکنون حتی یک مورد از آن 
ضمانت اجرایی هم استفاده نشده است.شرایط کیفیت هوا 
در فصل پاییز امسال نه تنها تعریفی نداشت بلکه شهرهای 
بیش��تری با آلودگی هوا دست به گریبان شدند؛ به طوری 
که طبق اعالم سازمان هواشناسی، تعداد روزهای پاک و 
س��الم در سال 1401 نسبت به س��ال گذشته بیش از 50 
روز کاهش داشته همچنین در سال جاری کیفیت هوای 
پایتخت چهار روز در وضعیت بس��یار ناس��الم و خطرناک 
قرار داش��ته است.مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه 
29 آذر س��ال جاری در پاس��خ به س��والی درباره اقدامات 
دس��تگاه قضایی در اجرای قانون هوای پاک اظهارداشت: 
پیرو تاکیدهای رئیس قوه قضاییه، موضوع آلودگی هوا و 
اجرای قانون هوای پاک دفتر بازرسی ویژه دستگاه قضایی 
نس��بت به مکاتبه و برگزاری 80 جلس��ه با دستگاه های 
اجرایی از جمله سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، 
س��ازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت 
صم��ت، وزارت کش��ور، وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت 
بهداش��ت و پلیس اقدام کرده و 37 پیشنهاد برای اصالح 
امور و اجرای تکالیف دس��تگاه ها شناس��ایی کرده است.
ستایشی اظهارداشت: براس��اس گزارش سازمان بازرسی 
کل کش��ور، عملکرد وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط 
زیست و س��ازمان ملی استاندارد در زمینه ارتقای کیفیت 
سوخت مربوط به وسایل نقلیه موتوری ضعیف ارزیابی شده 
و این مجموعه ها باید حرکتی انجام دهند زیرا دستگاه ها 
تکالیف متقن و مشخص دارند و کار باید به صورت جهادی 
پیگیری شود.وی ادامه داد: در زمینه ارتقای سامانه احتراقی 
تج��اری، صنعتی، خانگ��ی و عموم��ی و دولتی عملکرد 
س��ازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و 
شکت ملی گاز ایران ضعیف ارزیابی شده است همچنین 

در زمینه اس��قاط وسایل موتوری و فرسوده عملکرد ستاد 
سوخت، س��ازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صمت، 
س��ازمان برنامه و بودجه، بیمه مرک��زی و راهور ضعیف 
ارزیابی ش��ده اس��ت همچنین در زمینه کنترل آالیندگی 
خودروهای در حال تردد از نظر معاینه فنی عملکرد وزارت 
کشور، وزارت راه و شهرسازی ضعیف ارزیابی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در زمینه توسعه ناوگان حمل 
و نقل عمومی نیز عملکرد برخی دستگاه ها مناسب ارزیابی 
نشده است همچنین در زمینه تجهیز نیروگاه ها با مصرف 
سوخت مازوت به تجهیز کاهش نشر آالیندگی هوا خوب 
ارزیابی نشده است و در حوزه 30 درصد از افزایش ساالنه 
ظرفیت تولید برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر ضعیف 
ارزیابی ش��ده است.ستایش��ی گفت: دفتر بازرس��ی ویژه 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور در مرحله دریافت توضیح 
وزیر دولت قبل، یکی از روس��ای سازمان های دولت قبل، 
رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست دولت قبل، یکی از وزرای دولت قبل، وزیر نیرو در 
دولت قبل اقدام کرده است همچنین مسئوالن فعلی نیز 
با توجه ب��ه تاکیدهای موکد رئیس جمهور مبنی بر اقدام 
الزم ب��رای اجرای قانون هوای پ��اک به تکالیف خود در 
این راستا عمل کنند تا از تشکیل پرونده های کیفری نیز 
جلوگیری شود.سخنگوی قوه قضاییه از احضار مقامات و 
برخی مسئوالن به دادسرا در زمینه آلودگی هوا خبر داد و 
گفت: معاونان یک��ی از وزارتخانه ها احضار و تفهیم اتهام 
شده است همچنین مدیرعامل یک شرکت، مدیر یکی از 
سازمان های نظارتی، معاون محیط زیست به دادسرا احضار 
شده اند و باید پاسخگو باشند. 17 دی نیز سازمان بازرسی 
کل کش��ور به منظور بررس��ی عملکرد کارگروه اضطرار 
آلودگی هوای پایتخت، هیات بازرس��ی را در اس��تانداری 
تهران مستقر کرد تا عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوا 
بررسی شود. این هیات بازرسی، عملکرد دستگاه های عضو 
کارگ��روه اضطرار آلودگی هوای ته��ران را در موضوعات 
»نحوه تشکیل جلسات و ابالغ مصوبات«، »نحوه تصمیم 
گیری در خصوص میانگین ش��اخص آلودگی هوا و سایر 
موارد مربوط«، »چگونگی کارکرد دس��تگاه های سنجش 
آلودگی هوا و تعداد دستگاه های سنجش و محل استقرار 
آنها«، »نحوه همکاری و تعامل دستگاه های عضو کارگروه 
اضط��رار« و »نحوه نظارت بر اج��رای مصوبات کارگروه 
اضطرار« بررسی می کند.اثربخشی وجود قانون هوای پاک 
بر بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن اس��ت و هرقدر در 
اجرای آن توفیقی حاصل ش��ود به همان میزان می توان 
انتظار حل مس��ئله آلودگی هوا را داش��ت اما شاید سوال 
اساس��ی این باش��د که چرا با وجود گذشت حدود ۶ سال 
از اجرای قانون هوای پاک و تکالیف قانونی دس��تگاه ها و 
سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های نظارتی 
از جمله سازمان بازرسی کل کشور، همچنان ضمانت های 
اجرایی و برخورد قانونی برای پیاده سازی این قانون اعم از 
برخورد با ترک فعل مسئوالنی که در سال های گذشته در 

اجرای قانون اهمال کرده اند، اعمال نشده است.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفت: مسئولینی که 
باید پاسخگوی استخدام پرستاران باشند مشخص کنند 
که میزان استاندارد مورد قبول آنها چه قدر است و بر چه 
اساسی مجوز استخدام پرستاران را صادر نمی کنند؟ به 
گزارش »عصر ایرانیان« ش��مس الدین شمسی با اشاره 
به اینکه بسیاری از نیروهای پرستاری طرحی فعال در 
دوران کرونا خانه نش��ین ش��ده اند،  اظهار کرد: نیروهای 
طرحی ک��ه در دوران کرونا ایث��ار کردند و در وضعیت 
بحرانی کشور حاضر شدند که در بیمارستان های آلوده 
به کرونا حضور یابند، باید به کار بازگردانده ش��وند. اگر 

مس��ئوالن به قول خود درباره استخدام پرستاران عمل 
نکنند؛ کشور در بحران ها و بزنگاه ها دچار مشکل خواهد 
ش��د.وی افزود:  تعداد زیادی از پرستاران طرحی در ایام 
کرونا به این بیماری و عوارض ناش��ی از آن دچار شدند 
و برخی پرستاران نیز به شهادت رسیدند که نشان دهنده 
ایثار و فداکاری پرس��تاران اس��ت و اهمیت اس��تخدام 
آنها و لزوم عمل مس��ئولین به وعده هایش��ان را روشن 
می سازد. ش��مس ادامه داد: پرستارانی که حاضر شدند 
از جان و س��المتی خود بگذرن��د و در بحران کرونا به 
داد کش��ور و بیماران برسند، باید مورد توجه قرار گیرند 

و استخدام شوند اما هنوز مشخص نیست که وضعیت 
استخدامی آنها چگونه خواهد شد. رئیس شورای عالی 
نظام پرستاری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه »کشور 
با چه میزان کمبود در تعداد نیروهای پرس��تاری مواجه 
اس��ت؟« بیان کرد: اگر حتی حداقل اس��تاندارد نیروی 
انس��انی را به میزان حداقل دو پرستار به ازای هر تخت 
بیمارستانی نیز در نظر بگیریم؛ در این صورت، بیش از 
100 هزار پرس��تار در کش��ور کم داریم. تعداد نیروهای 
پرستاری در بیمارستان ها بسیار کم است و این درحالی 
است که بیماران بستری شده نیاز به مراقبت دارند و نبود 

پرستاران باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات به بیماران 
شده و آسیب به سالمت آنان می رساند. شمسی ضمن 
گالیه از مس��ئولین س��ازمان امور اداری و استخدامی 
بابت عدم صدور مجوز جذب پرستاران عنوان کرد: این 
س��ؤال مطرح است که آیا مسئولین سازمان امور اداری 
و استخدامی مخالف س��المت مردم هستند که مجوز 
استخدام برای پرس��تاران صادر نمی کنند؟ باید کنترل 
شود که بیش��تر مجوزهای استخدامی صادر شده برای 
وزارت بهداشت، صرف به کارگیری نیروهای پرستاری 

شود. 

چرا مجوز استخدام پرستاران خانه نشین شده کرونا صادر نمی شود؟

کاهش دما تا 15 درجه در کشور؛ تهران برفی می شود
سازمان هواشناسی هشدار داد؛

سازمان هواشناسی نسبت به احتمال یخبندان و لغزندگی 
جاده ه��ا براثر نفوذ توده هوای س��رد به کش��ور و وزش 
ب��اد و افزایش ارتفاع موج در جنوب ایران هش��دار داد.به 
گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار 
نارنجی رنگ نسبت به نفوذ توده هوای سرد از سه شنبه تا 
جمعه )20 تا 23 دی ماه( در ش��رق و شمال شرق و غرب 
و شمال غرب و گلس��تان، مازندران هشدار داد.براساس 
اعالم سازمان هواشناسی کش��ور در شمال شرق کشور 
کاهش محسوس دما بین 8 تا 15 درجه سانتیگراد از سه 
ش��نبه و ماندگاری هوای س��رد تا جمعه، در شمال غرب 
کش��ور کاهش محس��وس دما بین ۶ تا 10 درجه از سه 
ش��نبه و ماندگاری هوای سرد تا جمعه را شاهد خواهیم 
بود.در ش��رق کشور کاهش محس��وس دما بین ۶ تا 10 
درجه س��انتیگراد از چهارشنبه و ماندگاری هوای سرد تا 

جمعه و در غرب کش��ور کاهش محسوس دما بین 3 تا 
5 درجه سانتیگراد از چهارشنبه و ماندگاری هوای سرد تا 
جمعه مورد انتظار است.همچنین بر اساس اعالم سازمان 
هواشناسی در جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور، کاهش 
دما بین 3 تا 5 درجه س��انتیگراد از پنج شنبه و ماندگاری 
هوای سرد تا جمعه دور از انتظار نخواهد بود.الزم به ذکر 
اس��ت در سواحل دریای خزر، کاهش محسوس دما بین 
3 تا ۶ درجه س��انتیگراد از سه ش��نبه و ماندگاری هوای 
س��رد ت��ا جمع��ه رخ می دهد.براثر چنین ش��رایط جوی 
احتمال افزایش مصرف مناب��ع انرژی به ویژه برق و گاز، 
یخبندان و لغزندگی جاده ها و احتمال خسارت به صنعت 
کشاورزی وجود دارد.این سازمان در ادامه با صدور هشدار 
نارنجی رنگ دیگری از وزش باد با جهت شمال غربی و 
افزایش ارتفاع امواج درمناطق س��احلی و دور از س��احل 

حداکثر 2 متر از پیش از ظهر سه شنبه تا صبح جمعه ) 20 
تا 23 دی ماه( در خلیج فارس، تنگه هرمز، مناطق ساحلی 
و دور از س��احل استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، 
سیستان و بلوچستان و شرق خلیج فارس و دریای عمان 
خبر داد.براثر این مخاطرات احتمال  خسارت به شناورهای 
سبک، تفریحی و احتماال نیمه سنگین، اختالل در ورود 
و خروج شناورها به بندرگاه ها، پاره شدن تورهای صیادی 
و آسیب به قفس ها و احتمال آسیب به تاسیسات دریایی 
وجود دارد.اداره کل هواشناسی استان تهران هم نسبت به 
کوالک برف در ارتفاعات اس��تان تهران و کاهش 4 تا 8 
درجه ای دما هشدار داد.اداره کل هواشناسی استان تهران 
با صدور هشدار زردرنگ نسبت به فعالیت سامانه بارشی، 
بارش برف و باران، رخداد مه، وزش باد ش��دید و کوالک 
برف در ارتفاعات تا چهارشنبه 21 دی ماه در استان تهران 

به ویژه ارتفاعات و مناطق شمالی استان خبر داد.براثر این 
ش��رایط جوی احتمال اختالل در س��فرهای بین شهری 
به وی��ژه در عبور از گذرگاه های کوهس��تانی، کاهش دید 
به ویژه در مسیرهای و جاده های کوهستانی، یخبندان و 
لغزندگی در مسیرها به ویژه مسیرهای کوهستانی و احتمال 
ریزش سنگ در مسیرهای کوهستانی، احتمال خسارت 
به صنعت کش��اورزی، احتمال تاخیر در پرواز و افت فشار  
گاز دور از انتظار نخواهد بود.اداره کل هواشناس��ی تهران 
پرهیز از سفرهای غیرضروری، به همراه داشتن تجهیزات 
زمستانی و سوخت کافی هنگام مسافرت با خودرو، اتخاذ 
تمهی��دات الزم در صنعت کش��اورزی برای جلوگیری از 
خس��ارات احتمالی، اجتناب از فعالیت ه��ای کوهنوردی، 
الیروبی کانال ها همچنین آمادگی ارگان ها و سازمان های 

ذی ربط را توصیه می کند.
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اقتصاد خرد

حداکثر نیاز جوجه ریزی ماهانه 90 
میلیون قطعه است

رئیس هیئت مدیره کانون صنعت طیور گفت: 
بنابرآمار نیاز کش��ور ماهان��ه حداکثر 85 تا 90 
میلیون قطعه جوج��ه ریزی باید صورت گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،برومند چهارآیین 
رئیس هیئت مدیره کانون شرکت مادر تخصصی 
صنعت طیور با بیان اینکه بازار رقابتی مرغ هیچ 
گاه از دخالت های دولت مصون نبوده اس��ت، 
گفت: علی رغم آنکه س��رمایه گذاری صنعت 
طیور متعلق به بخش خصوصی است و دولت 
یک ریال هم س��رمایه گذاری نکرده است.به 
گفته وی، تمامی تصمیمات حتی قیمت گذاری 
بدون نظر بخش خصوصی اتخاذ می ش��ود و 
معلوم  نیست دولت تا چه زمانی قصد مداخله در 
بازار مرغ را دارد. درحالی که مکانیزم عرضه و 
تقاضا در بازار رقابتی تعیین کننده قیمت است.

چهارآیین حداکثر نیاز کشور را 85 تا 90 میلیون 
قطعه اعالم کرد و گفت: بنابر آمار طی ماه های 
اخیر دول��ت 125 تا 130 میلیون قطعه جوجه 
ریزی را به مرغداران تحمیل کرد که همین امر 
به سبب مازاد تولید منجر به زیان تولیدکنندگان 
شده  است.رئیس هیئت مدیره کانون شرکت 
مادرتخصصی صنعت طیور گفت: با وجود آن 
که پتانس��یل صادرات بیش از یک میلیون تن 
مرغ در کش��ور، اما طی چندس��ال گذشته در 
بهترین شرایط با احتساب پای مرغ، سنگدان 

و غیره 150 هزارتن صادرشده است.

درباره سانحه هواپیمای اوکراینی 
پرونده باز در ایکائو نداریم

رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت: 
در ح��ال حاضر در این ب��اره موضوع خاصی 
در ایکائ��و مط��رح نیس��ت و در ای��ن ب��اره 
پرون��ده ب��ازی در ایکائو نداریم.ب��ه گزارش 
ایلنا، محم��د محمدبخش در م��ورد آخرین 
موضوع��ات مطرح ش��ده در ایکائ��و درباره 
سانحه هواپیمای اوکراین اظهار داشت: برای 
بررسی سانحه یک فرآیند مشخصی تعریف 
شده و بررسی ها یک فرایندی دارد که طبق 
فراین��د آن، گزارش های مربوط به س��انحه 
هواپیمایی اوکراین در زمان موعد منتش��ر و 
گزارش های اولیه، ثانوی��ه و نهایی در موعد 
مقرر اعالم ش��ده و این گزارش��ات در سایت 
س��ازمان هواپیمایی و سایت ایکائو بارگذاری 
ش��ده و به انتش��ار عمومی هم داشته  است.

وی با تاکید بر اینکه درباره بررس��ی سانحه 
هواپیمای اوکراینی موضوع خاصی در ایکائو 
مطرح نیست، گفت:  فرایند رسیدگی به این 
پرونده در بحث بررسی سانحه از نظر ایکائو 
و جمهوری اسالمی ایران و حتی کشورهای 
ذی نفع و مشترک در این پرونده طی و نهایی 
ش��ده و ایران اشتراک گذاش��تن کشورها از 
جمله کشورهایی که ایکائو آنها به ایران اعالم 
کرده، در بررسی این سانحه را پذیرفت و این 
کش��ورها در بررسی س��انحه به ایران کمک 
کردند که این همکاری ها در زمینه بازخوانی 
جعبه سیاه و سایر فرایندهای همکاری انجام 
شد و گزارش بررسی هم نهایی، منتشر و به 
ایکائو اعالم شد.معاون وزیر راه و شهرسازی 
ادام��ه داد: در حال حاضر در این باره موضوع 
خاصی در ایکائو مطرح نیست و  در این باره 
پرونده بازی در ایکائو نداریم.محمدی بخش 
درباره اعتراض برخی از کش��ورهای ذی نفع 
در این س��انحه تاکید کرد: م��ا درباره فرایند 
قانونی صحبت می کنی��م و باید نگاه قانونی 
داشته باشیم. در فرایند قانونی که انجام شده 
مسئدولیت بررسی س��انحه با ایران بوده اما 
علی رغم اینکه مس��ولیت بررس��ی سانحه با 
ایران بوده اما از تمام کش��ورهای ذی نفع که 
بعضی از این کشورها اعتراضاتی هم داشتند 
دعوت شد تا در فرایند بررسی سانحه حضور 

داشته باشند و نظر نهایی را ارایه دهند.

شناسه دار شدن بیش از 270 هزار 
قطعه یدکی خودرو

مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون بیش 
از 270 هزار قطعه یدکی خودرو دارای شناسه 
کاال و بیش از 400 میلیون کد رهگیری نیز 
برای این کاالها صادر شده است.به گزارش 
ایرنا، حمید محل��ه ای مدیرکل دفتر خدمات 
فنی و مهندس��ی وزارت صم��ت اظهار  کرد: 
تاکنون بیش از 270 هزار قطعه یدکی خودرو 
دارای شناسه کاال و بیش از 400 میلیون کد 
رهگیری نی��ز برای این کاالها صادر ش��ده 
است. وی با اش��اره به افزایش تعداد قطعات 
دارای شناسه در ماه های اخیر، ابراز امیدواری 
کرد: با تمدید مهلت طرح شناس��ه دار کردن 
لوازم خ��ودرو تا پایان س��ال، ش��اهد تعیین 

تکلیف این کاالها در سطح عرضه باشیم.

اخبار

پیش بینی رشد 20 درصدی تولید 
طالی سفید

مجری طرح پنبه کش��ور اعالم کرد تاکنون 
حدود 100 هزار هکت��ار از مزارع پنبه معادل 
88 درصد برداش��ت ش��ده و پیش بینی رشد 
20 درص��دی تولید این محصول قابل تحقق 
است. به گزارش عصرایرانیان به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم 
هزارجریب��ی اظهار کرد: پیش بینی تولید وش 
پنبه برای س��ال جاری ح��دود 300 هزار تن 
بود.وی برآورد کرد از 300 هزار تن وش پنبه 
تولیدی از مزارع کشور حدود 90 هزار تن پنبه 
محل��وج و نزدیک به 150 ه��زار تن پنبه دانه 
برای مصرف خوراک دام تهیه شود.هزارجریبی 
گفت: برداشت وش پنبه در استان های فارس، 
اصفهان، خراسان جنوبی و سمنان ادامه دارد.
وی با اش��اره به افزایش 17 درصدی س��طح 
زیر کشت پنبه در سال جاری نسبت به سال 
گذشته در اغلب استان ها خاطرنشان کرد: سال 
1400 نزدی��ک به 97 هزار و 500 هکتار پنبه 
در کشور کشت شد.هزارجریبی عملکرد تولید 
وش پنبه را در سال جاری 2۶30 کیلوگرم در 
هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: عملکرد تولید 
وش پنبه در واحد سطح در سال گذشته نزدیک 
به 2500 کیلوگرم بود.مجری طرح پنبه کشور 
درباره پرداخت مطالبات کشاورزان نیز گفت: 
ب��ه علت رکود ب��ازار بین الملل��ی پنبه و عدم 
نقدینگ��ی کارخانجات پنبه پاک کنی و صنایع 
ریسندگی، پرداخت بخشی از پول کشاورزان 
با تاخیر مواجه ش��ده که بیشتر آن مربوط به 
بخ��ش خصوصی و حدود 700 میلیارد تومان 
نیز مربوط به خریدهای دولتی می باشد.وی از 
تخصیص 90 میلیارد تومان یارانه تسهیالت با 
کارمزد 4 درصد برای خرید کمباین پنبه خبر 
داد و تصریح کرد: پرداخت یارانه تس��هیالت 
خری��د کمباین پنبه از س��وی مرکز توس��عه 
مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان آغاز شده 
است.هزارجریبی در مورد تامین بذر پنبه گفت: 
امسال 1۶00 تن بذر از محل تولید داخل تامین 

و مابقی از طریق واردات تامین شد.

محدودیتی در توزیع گوشت منجمد 
نداریم

رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت: روزانه 30 
تا 50 ن گوشت قرمز با نرخ مصوب در استان 
تهران عرضه می ش��ود.به گزارش باش��گاه 
خبرن��گاران، جبرئیل برادری ب��ا بیان اینکه 
محدودیتی در توزیع گوش��ت منجمد نداریم، 
گفت: بنا به درخواست فروشگاه های صنفی، 
فروش��گاه های زنجیره ای و مباشرین روزانه 
30 تا 50 تن گوشت منجمد در استان تهران 
عرضه می شود.به گفته وی، تمامی مغازه ها 
و فروش��گاه های زنجیره ای که به س��امانه 
س��تکاوا وصل هستند، می توانند با نرخ های 
مصوب اقدام به خرید گوش��ت منجمد کنند.
برادری می گوید: با توزیع گوش��ت منجمد و 
فراوانی در بازار پیش بینی می ش��ود که نرخ 
گوشت در بازار کاهش یابد و به تعادل برسد.
رئیس جهاد کش��اورزی استان تهران گفت: 
توزیع گوشت منجمد تا زمانیکه التهابات بازار 
فروک��ش کند، بدون هی��چ محدودیتی ادامه 
دارد. اکنون متوس��ط قیمت هرکیلو گوشت 

منجمد 150 هزارتومان است .

گاز 54 کارخانه سیمانی قطع شد
رئیس انجمن س��یمان با بیان اینکه سیمان 
گران نش��ده و عرضه هم کم نیس��ت، گفت: 
ما نگفتیم کارخانجات سیمان تعطیل شده اند 
بلکه گفتیم گاز 54 شرکت قطع شده و تولید 
با استفاده از مازوت انجام می شود.به گزارش 
مهر،حمی��د فرمانی ر م��ورد وضعیت عرضه 
سیمان، اظهار کرد: در حال حاضر تولید انجام 
می شود و کمبودی در حوزه سیمان وجود ندارد 
و احیاناً ش��اید در برخی از مناطق عرضه کم 
باشد اما در مجموع عرضه ها مازاد بر نیاز است 
و اتفاقاً سیمان های عرضه شده در بورس هم 
گاه��اً به صورت کامل خریداری نمی ش��وند.
رئیس انجمن س��یمان به قیمت سیمان نیز 
اش��اره کرد و اف��زود: قیمت س��یمان تفاوتی 
نکرده است و ممکن است در برخی از بازارها 
در مناطق گرمسیری به دلیل داشتن موقعیت 
کاری خوب و تقاضای زیاد، قیمت کیسه های 
سیمان مقداری متفاوت از سایر مناطق باشد.ی 
ادامه داد: در حال حاضر میانگین قیمت سیمان 
کیس��ه ای )50 کیلوگرم��ی( در ب��ورس کاال 
بی��ن 32 تا 33 ه��زار تومان اس��ت و در بازار 
آزاد تقریب��اً بین 45 ت��ا 50 هزار تومان مبادله 
می ش��ود.فرمانی در مورد اظه��ارات متولیان 
وزارت صم��ت در مورد ک��ذب بودن تعطیلی 
کارخانجات سیمان نیز گفت: ما هرگز اعالم 
نکردیم که کارخانجات سیمان تعطیل هستند، 
به نظر می رس��د وزارت صمت دشمن فرضی 
درس��ت کرده و با آن دش��من فرضی در حال 
جنگ است.وی تصریح کرد: ما اعالم کردیم 
که گاز 54 شرکت تولیدکننده سیمان به طور 
کامل قطع شده و این کارخانجات با استفاده از 
مازوت در حال تولید هس��تند که موجب شده 
تولید اقتصادی نباشدو با هزینه های بیشتری 

سیمان تولید کنیم. 

رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ب��ا بیان اینکه تجربه 2 ماهه عرضه خودرو 
در بورس نشان داد که این روش منجر به 
افزایش چشم گیر قیمت خودرو می شود.به 
گزارش خانه ملت،حجت اله فیروزی درباره 
عرضه خودرو در بورس، اظهار کرد: مجلس 
قانون و مصوبه ای درباره عرضه خودرو در 
بورس ندارد در واقع عرضه خودرو در بورس 
روش جدی��دی ب��ود که دولت ب��ه منظور 

متعادل ش��دن قیمت و جلوگیری از برخی 
رانت ه��ا انتخاب کرد ام��ا با توجه به اینکه 
می��زان تولید و عرضه خودرو متناس��ب با 
تقاضا نیست، متاسفانه این سیاست موجب 
افزایش سرسام آور قیمت شده است.نماینده 
مردم فسا در مجلس شورای اسالمی افزود: 
از آنجا که بورس کاال عرصه رقابت اس��ت 
و قیمت ها در آن ت��ا زمانیکه رقابت وجود 
داش��ته باش��د، افزایش می یابد، نمی توان 

انتظار داشت در شرایط فعلی عرضه خودرو 
در بورس ب��ه ارزانی بیانجام��د.وی اضافه 
ک��رد: در حال حاضر که تع��داد متقاضیان 
خرید خودرو بیش��تر از تع��داد خودروهای 
عرضه ش��ده در بورس است، امکان تعادل 
بخشی به قیمت ها از طریق عرضه خودرو 
در ب��ورس وجود ن��دارد و قیمت ها نه تنها 
منطقی نمی ش��ود بلکه سیر صعودی را نیز 
تجربه می کند. وی گفت: باید روشی اتخاذ 

شود که فقط مصرف کنندگان واقعی امکان 
خرید از بورس را داشته باشند یا سیاستی به 
کارگرفته شود که افزایش قیمت خودرو در 
بورس بیش از 10 درصد قیمت پایه نباشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
بی��ان اینکه تجربه 2 ماه��ه عرضه خودرو 
در بورس نش��ان داد ک��ه این روش منجر 
به افزایش چش��م گیر قیمت خودرو ش��د، 
تصریح کرد: زمانی که مطرح می ش��ود که 

قرعه کشی برای خودرویی حذف شده این 
موضوع به این معنا است که تولید خودروی 
مذکور به میزانی است که تمامی متقاضیان 
هر زمانی ک��ه اراده کنند، امکان خرید آن 

خودرو از کارخانه را داشته باشند.

عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش سرسام آور قیمت شده است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

ایران در حال حذف شدن از زنجیره ارزش جهانی
رئیس اتاق ایران:

رئی��س اتاق ای��ران گفت: اقتص��اد ایران از 
زنجیره ارزش جهانی در حال حذف ش��دن، 
است و این موضوع خطر بسیار بزرگی است.

ب��ه گزارش مهر، غالمحس��ین ش��افعی در 
نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
اظهار کرد: ماهیت برنامه های میان مدت در 
ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و درنتیجه، 
نه تنها توس��عه به معنای دقیق کلمه محقق 
نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، 

برنامه ریزی مس��ائل کش��ور از چالش های 
س��طح توسعه به حاش��یه تهیه آب و برف و 
غذا تقلیل یافته اس��ت.رئیس اتاق بازرگانی 
ای��ران درباره عدم موفقیت در تحقق اهداف 
برنامه های توس��عه، به بررسی های مشترک 
مرکز پژوهش های اتاق ایران و اتاق مشهد 
اش��اره ک��رد و افزود: یکی از مس��ائل مهم، 
شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحوالت جهانی 
و پیش بینی ه��ا از آینده اس��ت ک��ه تاکنون 

مغفول مانده اس��ت. اقتصاد ایران در آستانه 
برنامه هفتم، با قیود و ش��وک های بیرونی و 
چالش های درونی مواجه اس��ت که وضعیت 
را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. 
توصیه اول به دولت این است که با صراحت 
و دقت، ش��رایط را تحلیل کند و با مردم در 
میان بگ��ذارد.وی یکی از موضوعاتی که در 
تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه ش��ود را 
تحوالت اقتصاد بین الملل و به ویژه تجارت 

بین المل��ل عن��وان کرد و گفت: از یک س��و 
بخ��ش مهم��ی از راه ه��ای ع��ادی تعامل 
اقتصادی ای��ران با اقتص��اد جهانی محدود 
شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و 
چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به 
تحوالت کالن بین المللی پیوند خورده است.
شافعی با بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی 
ایران، ش��رق یا غ��رب نمی توانند جایگزین 
یکدیگ��ر ش��وند، تصری��ح ک��رد: بازارهای 

صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار 
گرفته اند درحالی که زیرس��اخت های مبادله 
با این بازارها ش��امل زیرساخت های بیمه و 
حمل ونقل عمدتاً متأثر از س��ایر کش��ورها و 
سیاس��ت های آنها عمل می کنن��د. بنابراین 
ایران برای حل وفصل این معضل اساس��ی 
به تداوم دیپلماسی اقتصادی بیندیشد و این 
مس��ئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز 

لحاظ کند.

راهکارهایی که به تسریع در نهضت ملی مسکن می انجامد
ساخت یک میلیون مسکن نیازمند عزم جدی دولت؛

با وجود وعده رئیس جمهور مبنی بر تش��کیل هر 2 هفته 
یک  بار جلس��ه ش��ورای عالی مس��کن، از ابتدای دولت 
تاکنون فقط 4 جلس��ه ب��ا حضور رئیس جمه��ور برگزار 
ش��ده است و از آخرین جلسه برگزارش��ده حدود 90 روز 
می گذرد، همچنین 30 جلسه شورای عالی مسکن برگزار 
نشده اس��ت.به گزارش فارس، مسکن یکی از مهم ترین 
نیازهای خانواده اس��ت که س��هم باالیی در سبد هزینه  
خانواده دارد. در حال حاضر و براس��اس آمار غیر رسمی، 
بیش از 50 درصد هزینه خانواده در کالن ش��هرها صرف 
پرداخت اجاره بها می شود.براس��اس آم��ار بانک مرکزی، 
رشد نقطه به نقطه   اجاره بها چند ماهی است که پیرامون 
50 درصد در نوس��ان اس��ت و با ادامه  روند کنونی زمینه 
دش��وار شدن معیشت مردم به خصوص در تابستان سال 
آینده مهیا خواهد شد. همچنین رشد نقطه  به نقطه  قیمت 
مسکن نیز از آبان ماه دوباره روند صعودی پیدا کرده  است 
و با توجه به نوسانات در بازار ارز و سکه، آینده روشنی در 

انتظار بازار این حوزه نیست.
مخالف�ت ب�ا مالی�ات بر س�وداگری و س�رکوب طرح  ���

مسکن سازی دولتی در دولت قبل
با توجه به مقدمه ذکر ش��ده، ادامه دس��ت فرمان کنونی 
برای بسیاری از خانواده ها به خصوص در دهک های کم 
درآمد حکم ناتواتی در تامین اساسی ترین نیاز را داشته و 
دولت باید براساس یک برنامه و طراحی درست، در بازار 
مس��کن مداخله کند.با توجه به تجربه نگاری کشورهای 
دنی��ا، مداخله دول��ت در بازار با اتکا به دو ش��یوه کنترل 
تقاضای سرمایه ای و سوداگری و افزایش عرضه مسکن 
امکان پذیر اس��ت.طی سال های اخیر بسیاری از دولت ها 
در زمینه اجرای سیاس��ت های ساماندهی بازار مسکن نه 
تنه��ا ورود نمی کردند بلکه دقیق��ا خالف آن عمل کرده 
و ب��ا اقدامات��ی نظیر س��رکوب طرح ه��ای بزرگی نظیر 

مس��کن مهر و همچنین عدم مهیا کردن ش��رایط برای 
اخذ مالیات های سوداگری، زمینه تشدید شرایط نامناسب 
را فراهم می کردند.این درحالیست که مسئله اخذ مالیات 
بر عایدی س��رمایه و همچنین توسعه ساخت مسکن از 
وعده های دولت س��یزدهم بوده  اما با گذش��ت 1۶ ماه از 
عمر دولت همچنان ش��اهد تغییر چشمگیری در اجرای 

سیاست ها نیستیم.
راهکاره�ای دولت ب�رای عمل به وع�ده جلوگیری از  ���

سوداگری
در این باره علی نادری ش��اهی، کارش��ناس حوزه اقتصاد 
مسکن، معتقد است، ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری 
از افزایش قیمت های سرسام آور فقط با اجرای راهکارهایی 
به منظور کنترل تقاضای س��وداگری امکان پذیر خواهد 
شد.این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر ضرورت کنترل 
تقاضای سرمایه ای و س��وداگری، اظهار داشت: تصویب 

مالیات بر معامالت مکرر و مالیات بر عایدی س��رمایه در 
مجلس، مهمترین برنامه کنترل تقاضای سرمایه ای است، 
الزم به ذکر اس��ت، نرخ مالیات بر عایدی س��رمایه باید 
بازدارنده باش��د. در غیر این صورت صرفا هزینه  باالتری 
بر مصرف کننده تحمیل خواهد ش��د.وی اخذ مالیات بر 
خانه ه��ای خالی را از دیگ��ر راهکارهای کنترل تقاضای 
س��رمایه تلقی کرد و گفت: تکمیل سامانه های »امالک 
و اسکان« و »امالک و مستغالت« به منظور سامان دهی 
بازار خرید و اجاره مس��کن و همچنین امکان اخذ مالیات 
از خانه های خالی از دیگر راهکارهایی اس��ت که به اقدام 

فوری نیاز دارد.
عرض�ه مس�کن  رک�ن س�اماندهی ب�ازار واحده�ای  ���

مسکونی
به عقیده کارشناس��ان در حوزه افزایش عرضه مس��کن ، 
»تکمیل حدود 200 هزار مس��کن مه��ر باقی مانده« و 

»تامین زمین دولتی به منظور عرضه به متقاضیان نهضت 
ملی مسکن« از جمله راهکارهایی است که باید با جدیت 
پیگیری ش��ود.بر این اس��اس در صورتی که زمین برای 
ساخت مسکن یک طبقه   حیاط دار فراهم شود، اشکاالت 
وارد ب��ر مس��کن مهر هم دیگر مترت��ب نخواهد بود. به 
معنای دیگر مس��ائلی نظیر تراکم باال، عدم اتمام بعضی 
پروژه ها به دلیل امکان ساخت تدریجی و با هزینه  کمتر 
از جمله معایبی اس��ت که با ساخت واحدهای مسکونی 
یک طبقه رفع خواهد شد.در کنار راهکارهای عنوان شده، 
اخذ مالیات بر زمین از جمله مواردی اس��ت که می تواند 
منتهی به دستاوردهای قابل توجهی در کنترل سوداگری 

و کاهش قیمت تمام شده زمین بشود.
فقط چهار جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس  ���

جمهور برگزار شده است
با توجه به راهکارهای عنوان ش��ده، تحقق سیاست های 
م��ورد تاکید دول��ت نیازمند اقداماتی نظی��ر تامین منابع 
صندوق مل��ی مس��کن، همراهی بانک ه��ا در پرداخت 
تسهیالت مسکن و همکاری دستگاه های دولتی واگذاری 
زمین های دولتی به طرح نهضت ملی مسکن است.بر این 
اساس، بدیهی است ساخت یک میلیون مسکن در سال 
و تحق��ق الزامات آن نیازمند ع��زم جدی دولت و رئیس 
جمهور  اس��ت که یکی از نمودهای آن تشکیل جلسه ی 
ش��ورای عالی مسکن اس��ت.با گذش��ت 1۶ ماه از روی 
کار آمدن دولت س��یزدهم فقط 4 جلسه ی شورای عالی 
مسکن با حضور رئیس جمهور تشکیل شده  است، بر این 
اس��اس نزدیک به 90 روز از آخرین جلسه شورای عالی 
مس��کن که با حضور رئیس جمهور برگزار شده می گذرد 
و با توجه به وعده رئیس جمهور مبنی بر برگزاری هر 2 
هفته یک بار شورای عالی مسکن، تا این لحظه 30 جلسه 

شورای عالی مسکن برگزار نشده است.

مدیر عامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گفت: افت 
ت��وان خری��د مصرف کنندگان در می��زان خرید قابل 
پیش بینی ب��ود، در حالی که قیمت مرغ افزایش قابل 
توجه��ی نکرد و هم اکن��ون مرغ گرم کمت��ر از نرخ 
مصوب یعنی کیلویی 50 تا 52 هزار تومان در میادین 
میوه و تره بار عرضه می شود.به گزارش ایلنا،حبیب اهلل 
اس��داهلل  نژاد، با اش��اره به آخرین آمار جوجه ریزی از 
س��وی تولیدکنن��دگان گفت: 110 میلی��ون قطعه در 
آذر س��ال جاری جوجه ریزی انجام گرفت و در دی تا 
به ام��روز 53 میلیون و 500 قطعه جوجه ریزی انجام 
شده اس��ت و به نظر می رسد که تا پایان ماه 114 تا 
115 میلیون جوجه ریزی انجام ش��ودوی ضرر روزانه 
تولیدکنندگان را حدود 120 میلیارد تومان اعالم کرد 
و اف��زود: ضرر تولیدکنندگان در ماه بیش از 3 هزار و 

500 میلیارد تومان است از این رو از وزارت کشاورزی 
انتظار داریم یا از طریق ش��رکت پش��تیبانی امور دام 
از وظایف قانون��ی خود اقدام به جمع آوری مرغ مازاد 
کند ی��ا اینکه دغدغه تولیدکنن��دگان را در خصوص 
تامی��ن منابع مال��ی و جبران ضرر و زی��ان احتمالی 
انج��ام بدهند و تش��کل ها اقدام به جم��ع آوری مرغ 
مازاد کنند.مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران با 
بیان اینکه تولید باید متناس��ب با نی��از بازار مدیریت 
شود اما در این زمینه اقدامی انجام نشده است، گفت: 
30 درص��د س��رمایه در گردش مورد نیاز بخش��ی از 
واحدهای مرغداری در غالب تس��هیالت کم بهره به 
مرغداران پرداخت ش��ده است.اسدا هلل نژاد از کاهش 
25 ت��ا 30 درص��دی مصرف مرغ خب��ر داد و افزود: 
افت ت��وان خری��د مصرف کنندگان در می��زان خرید 

قاب��ل پیش بینی بود در حالی ک��ه قیمت مرغ افزایش 
قابل توجهی نکرد و هم اکنون مرغ گرم کمتر از نرخ 
مصوب یعنی کیلویی 50 تا 52 هزار تومان در میادین 
میوه و تره بار عرضه می ش��ود. مرغ گرم در واحدهای 
صنفی نیز کیلویی 57 تا ۶0 هزار تومان است.به گفته 
این فعال اقتصادی؛ تولیدکنن��دگان در هر کیلو مرغ 
حدود 10 تا 12 هزار تومان ضرر متحمل می ش��وند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما دولت 
راهکاری برای مدیریت بازار در عید نوروز دارد؟ گفت: 
امیدواریم دولت صدای شکسته شدن استخوان های 
مرغداران را بش��نود و متوجه ش��ود که مازاد مرغ را 
مدیریت کند تا تولید و مزیت تولید دچار چالش نشود 
و تا به واس��طه عدم امکان جوجه ریزی مرغداران به 
دلیل زیان هایی که متحمل می ش��وند ش��اهد کمبود 

وافزایش افس��ار گریخت��ه قیمت در ماه ه��ای آینده 
نباش��یم.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران ادامه 
داد: اگر الزام بازگشت ارز برای صادرات مرغ گوشتی 
برداش��ته شود در این ش��رایط امکان صادرات وجود 
ن��دارد چراکه قیمت ه��ا همخوانی نخواهد داش��ت. 
همچنین در این رابطه مهدی یوسفخانی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تایید کاهش 30 درصدی 
نرخ مرغ گوش��تی گفت: با کاهش تقاضا قیمت مرغ 
گوش��تی به زیر ن��رخ مصوب رس��ید و در واحدهای 
صنفی م��رغ کیلویی 50 تا 57 ه��زار تومان بفروش 
می رسد در حالی که نرخ مصوب مرغ کیلویی ۶2 هزار 
تومان اس��ت.به گفته وی؛ عرضه زی��اد و تقاضا کم 
است.گفتنی است؛ ، مرغ گرم در میادین میوه و تره بار 

کیلویی 49 هزار و 900 تومان به فروش می رسد.

کاهش ۲5 تا 3۰ درصدی مصرف مرغ
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مطرح کرد؛

صادرات یک میلیارد و 94 میلیون دالری ایران به قاره آفریقا
قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا مطرح کرد؛

قائم مقام باش��گاه تج��ار ای��ران و آفریقا از 
تجارت یک میلی��ارد و 170 میلیون دالری 
ایران با کش��ور های آفریقایی از ابتدای سال 
ت��ا ده��م دی ماه خب��ر داد و گف��ت: 93.5 
درصد از این میزان تجارت، س��هم صادرات 
ایران به 44 کش��ور آفریقایی بود.به گزارش 
صدا و سیما، س��ید روح اله لطیفی، سخنگو 
و قائم مقام باش��گاه تجار ای��ران و آفریقا در 
خصوص تجارت با ق��اره آفریقا در گفنگو با 
میز تحریریه تج��ارت خارجی اظهار کرد: از 
ابتدای س��ال تا دهم دی م��اه، دو میلیون و 
290 هزار تن کاال ب��ه ارزش یک میلیارد و 
1۶9 میلی��ون و 3۶0 ه��زار و 384 دالر بین 
ایران و کشور های آفریقایی تبادل شد که دو 
میلیون و 209 ه��زار تن کاال به ارزش یک 

میلیارد و 93 میلیون و 875 هزار و 99۶ دالر 
سهم صادرات ایران به 44 کشور آفریقایی و 
80 هزار و 5۶7 تن کاال به ارزش 75 میلیون 
و 484 ه��زار و 388 دالر نیز س��هم واردات 
ایران از 22 کشور آفریقایی به ایران بود.وی 
افزود: 9۶.5 درصد وزن و 93.5 درصد ارزش 
تجارت ایران با ق��اره آفریقا صادرات کاالی 
غیر نفت��ی ایرانی ب��وده و 3.5 درصد وزن و 
۶.5 درصد ارزش نیز مربوط به واردات کاال از 
آفریقا به ایران بوده است.لطیفی در خصوص 
مقاصد صادراتی ای��ران در قاره آفریقا گفت: 
آفریقای جنوبی با خرید 281 میلیون و ۶18 
هزار دالر و سهم 2۶ درصدی، موزامبیک با 
189 میلی��ون و 178 هزار دالر و س��هم 17 
درصدی، غنا با 144 میلیون و 112 هزار دالر 

و سهم 13 درصدی، سودان با 141 میلیون و 
542 هزار دالر و یهم 13 درصدی و نیجریه 
ب��ا 129 میلیون و 57 هزار دالر و س��هم 12 
درص��دی، پنج مقصد اول صادرات کاال های 
غی��ر نفتی ایران به آفریقا از ابتدای س��ال تا 
دهم دی بودند که این میزان 75 درصد وزن 
و 80 درصد ارزش صادرات ایران به آفریقا را 
به خود اختصاص دادند.وی افزود: کنیا، ساحل 
عاج، زیمباوه، زامبیا، اوگاندا، تانزانیا، ترینیداد 
و توباگو، تونس، توگو، چاد، سومالی، سنگال، 
س��یرآلئون، سیش��ل، رواندا، نیجر، موریس، 
موریتانی، مالی، ماداگاس��کار، مراکش، لیبی، 
کومور، گواتم��اال، گینه، گابن، اتیوپی، مصر، 
الجزایر، جیبوت��ی، کامرون، کنگو، جمهوری 
دموکراتیک کنگو، بوتس��اوانا، برونئی، بنین، 

بروندی، بورکینافاس��و و آنگوال سایر مقاصد 
صادراتی کاالی ایرانی به آفریقا در این مدت 
بودند.سخنگو و قائم مقام باشگاه تجار ایران 
و آفریق��ا در خصوص کش��ور های آفریقایی 
فروش��نده به کاال اظهار داش��تت: تانزانیا با 
ف��روش 49 هزار و 8۶۶ ت��ن کاال به ارزش 
19 میلیون و 5۶0 هزار دالر )۶2 درصد وزن 
و 2۶ درص��د ارزش کل واردات(، کنیا با 14 
میلیون و 795 هزار دالر سهم 20 درصدی از 
کل واردات، آفریقای جنوبی با 11 میلیون و 
498 هزار دالر و سهم 15 درصدی، غنا با ۶ 
میلیون و 5۶0 هزار دالر و س��هم 9 درصدی 
و سیش��ل با ۶ میلی��ون و 10 هزار دالری و 
سهم 8 درصدی، پنج کشورنخست آفریقایی 
فروش کاالبه ای��ران در این مدت بودند که 

جمع��ا 81 درص��د وزن و 78 درص��د ارزش 
واردات کاال از آفریق��ا را ب��ه خود اختصاص 
دادند.وی اف��زود: آفریقای مرک��زی، کنگو، 
ساحل عاج، کامرون، مصر، اتیوپی، مراکش، 
ماداگاسکار، موریس، ماالوی، رواندا، سودان، 
سوازیلند، تونس، اوگاندا، زیمباوه و زامبیا نیز 
از دیگر کش��ور های آفریقای��ی تامین کننده 
کاال برای ای��ران در این مدت بودند. لطیفی 
در پایان گفت: با سیاس��ت چند جانبه گرایی 
و توجه به بازار های جدید به ویژه کشور های 
منطق��ه، آس��یا و آفریقا در دولت س��یزدهم 
و فعال تر ش��دن بخش خصوص��ی ایران و 
کش��ور های مقصد، روابط تج��اری ایران با 
کشور های آفریقایی به سرعت در مسیر رشد 

قرار گرفته است.
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بانک و بيمه

برگزاری مجمع عمومی موسسه 
اعتباری ملل

    مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای 
سال مالی منتهی به پایان اسفند سال 1400 با 
حضور 84/ 82 درصد س��هامداران، پیرو دعوت 
قبلی در روز ش��نبه م��ورخ 17 دی ماه س��ال 
1401 در محل ساختمان اداره مرکزی موسسه 
برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی موسسه 
اعتباری ملل، این جلسه که با حضور سهامداران 
و نمایندگان محترم سازمان بورس اوراق بهادار، 
بازرس و حس��ابرس قانون��ی و اعضای هیئت 
مدیره موسسه همراه بود، پس از تالوت آیاتی 
از کالم اهلل مجی��د و پخش س��رود جمهوری 
اسالمی ایران، انتخاب هیئت رئیسه، رسمیت 
جلس��ه توسط ریاس��ت مجمع اعالم و دستور 
جلسه توسط ایشان قرائت گردید و ابتداً گزارش 
هیئ��ت مدیره به مجم��ع و در ادام��ه گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی قرائت و پس از تبادل 
نظر، صورت های مالی منتهی به پایان س��ال 

مالی 1400 به تصویب رسید.

پرداخت تسهیالت 50 میلیارد ریالی به 
دارندگان پایانه های فروشگاهی بانک سپه

اس��تفاده کنندگان از پایانه های فروش��گاهی 
)POS( و درگاه ه��ای پرداخت��ی اینترنت��ی 
)IPG( بانک سپه می توانند تسهیالت 100 
میلیون تا 50 میلیارد ریالی تسهیالت در قالب 

طرح »کاراسان« از این بانک دریافت کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ در 
این طرح تمام مشتریان دارای حساب جاری و 
سپرده کوتاه مدت عادی متصل به درگاه های 
مزبور متناس��ب با میانگین مانده حساب خود 
می توانند از حق تقدم اخذ تس��هیالت مرابحه 
طبق ضوابط و سیاس��ت های اعتباری بانک 
س��په برخوردار ش��وند. مش��تریانی که قصد 
بهره من��دی از مزایای طرح »کاراس��ان« را 
دارند، حداقل دو و حداکثر ش��ش ماه فرصت 
دارند با میانگین س��ازی مانده حس��اب خود، 

میزان تسهیالت پرداختی را تعیین کنند.

سامانه های جدید صندوق تامین 
خسارت های بدنی فعال شد

به گ��زارش روابط عمومی صن��دوق تامین 
خسارت های بدنی، با بخشنامه بیمه مرکزی 
سامانه های جدید ارائه خدمات الکترونیکی 
و برخط برای تسهیل خدمت به مردم و ذی 
نفعان صنعت بیمه رونمایی و فعال شد. این 
سامانه های جدید در آستانه پنجاه و پنجمین 
س��ال فعالیت صن��دوق تامین خس��ارتهای 
بدنی و بمنظور تس��هیل و تس��ریع در ارائه 
خدمات به گروه ه��دف و همچنین تطبیق 
دقیق فرآیندها با مف��اد قانون بیمه اجباری 
ش��خص ثالث مص��وب 1395 بازطراحی و 
فعال ش��ده است. بر اس��اس اعالم صندوق 
تامین خس��ارت های بدنی، نخستین پروژه، 
بازطراحی س��امانه م��اده 32 موضوع وجوه 
ایداعی شرکت های بیمه به حساب صندوق 
با هدف تسریع و تسهیل در ارائه خدمت به 
مردم به ویژه تشکیل یک مرحله ای پرونده 

های موضوع این ماده است.

عقد تفاهم نامه مشترک بیمه کوثر و 
پژوهشکده بیمه

تفاهم نامه همکاری  مش��ترک میان شرکت 
بیمه کوثر و پژوهش��کده بیمه، طی نشستی 
با میزبانی پژوهشکده بیمه با حضور مدیران 
و روسای دو مجموعه منعقد شد. این تفاهم 
نامه با ه��دف تعامل، تبادل تجربیات علمی 
و فراه��م آوردن زمین��ه ه��ای همکاری در 
جهت توس��عه تحقیقات کاربردی و مشاوره 
علمی، میان شرکت بیمه کوثر و پژوهشکده 
بیمه منعقد شد. به گزارش روابط عمومی و 
اعالم محّمد سّجاد میرزاخانی مدیر آموزش 
و پژوه��ش بیمه کوثر، به موجب این تفاهم 
نامه دو مجموعه با به��ره مندی از ظرفیت 
ها و توانمندی های طرفین، در زمینه  هایی 
همچون طراحی و اجرای گزارش های علمی 
و پژوهشی، تشکیل هسته های کارشناسی 
و گروه های تخصصی و مش��ارکت در گروه 
های تخصصی پژوهشکده، طراحی و اجرای 
دوره های آموزش��ی عموم��ی، حرفه ای و 
تخصص��ی مش��ترک اعم از داخل��ی و بین 
المللی، انتشار کتب، مقاالت، نشریات و ویژه 
نام��ه های علمی، حمایت مادی و معنوی از 
پایان نامه های دانشجویی کارشناسی  ارشد 
و رس��اله های دکتری، برگزاری دوره های 
کارآم��وزی و کارورزی و …. هم��کاری و 

مشارکت خواهند داشت.

اخبار

بانک سامان نت بانک جدید خود را رونمایی 
و در اختیار مشتریان قرار می دهد.به گزارش 

سامان رسانه، بانک سامان از نت بانک جدید 
خود رونمایی و آن را در اختیار مشتریان خود 
قرارمی دهد. در نت بانک جدید بانک سامان 
که از روز دوش��نبه 19 دی م��اه عملیاتی 
می ش��ود، عالوه بر بهبود فضای کاربری و 
دسترسی ها، خدمات جدیدی نیز در اختیار 

کاربران قرار گرفته اس��ت.  بر این اساس، 
کاربران در نت بانک جدید س��امان توانایی 
ثبت درخواست افزودن عقد قرارداد بورسار 
از اینترنت بانک را خواهند داشت. همچنین 
سرویسهای مربوط به عودت چک صیادی 
در نت بانک جدید ارائه شده است.  در کنار 

این درخواس��ت نمایش نام تایید کنندگان 
کارپوشه در رسید چاپی انتقال وجه کارتابلی 
در اینترن��ت بان��ک، درخواس��ت افزایش 
تع��داد رکوردهای هر صفح��ه در خروجی 
صورتحس��اب به فرم��ت pdf در اینترنت 
بانک، درخواست امکان تعیین ترتیب برای 

امضا داران در انتقال وجه کارتابلی، امکان 
پیوست نمودن فایل هنگام ثبت انتقال وجه 
کارتابلی، امکان تخصیص نام کاربری نت 
بانک شخصی برای تعریف کاربر مجازی 
از دیگر قابلیت هایی است که در نت بانک 

جدید بانک سامان عرضه شده است. 

رونمایی از نت بانک جدید بانک سامان

با حضور معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

مراسم معارفه ابوالفضل نجارزاده سرپرست بانک ملی 
ایران با حضور سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی برگزار ش��د. به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، حسینی در این مراسم 
که قربان اس��کندری مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه 
و اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک نیز حضور 
داش��تند، با اشاره به توانمندی های ابوالفضل نجارزاده 
گفت: انتص��اب یک فرد از درون خان��واده بانک ملی 
ایران که بر برنامه ها و اهداف بانک اشراف کامل دارد، 
ای��ن نوید را می دهد که کارها بی وقفه ادامه پیدا می 
کند.  وی با تاکید بر ش��رایط مهم شبکه بانکی در ایام 
پایان سال، افزود: انتظار مردم برای ارائه خدمات بهتر 
و همچنین انتظارهای دولت و مجلس، بار مس��ئولیت 
بیش��تری را متوجه بانک ملی ایران می کند. بنابراین 
بای��د مراقبت کرد تا به نیازهای مردم خدش��ه ای وارد 
نشود. معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی 
بیان کرد: اگر مجموعه ای از قوانین و مقررات مثال در 
بخش ب��ازار ارز نیاز به اصالح دارد، این اصالح را باید 
خود ش��بکه بانکی برای تصمیم سازی در شورای پول 
و اعتبار، مطرح کند. حسینی ادامه داد: با مباحث مطرح 
شده در شورای پول و اعتبار، اختیارات رئیس کل بانک 
مرکزی در راستای اجرای هر چه بهتر نظارت بر شبکه 

بانکی، افزایش می یابد. معاون بانک و بیمه وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بر اجرای مصوبات قبلی هیات مدیره 
بانک ملی ایران به خصوص در بخش واگذاری ها تاکید 
کرد. ابوالفضل نجارزاده سرپرست بانک ملی ایران نیز 
در این مراسم ضمن تقدیر از حسن اعتماد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، گفت: بان��ک ملی ایران بر اجرای 
راهبردها و سیاست های ابالغی بخش بانکی از سوی 

وزارت اقتص��اد در محوره��ای هدایت اعتب��ار، راهبرد 
فناورانه، انضباط مالی و خودتنظیمی، اهتمام جدی دارد 
و در جهت آن حرکت خواهد کرد.  نجارزاده تاکید کرد: 
برنامه اس��تراتژیک بانک ملی ایران که در سال جاری 
مورد بازبینی قرار گرفته است، هم راستا با راهبردهای 
ابالغی از س��وی وزارت امور اقتصادی و دارایی است 
که با قوت پیگری خواهد ش��د.  وی افزود: امیدوارم با 

همکاری هیات مدیره و هیات عامل بتوانیم در راستای 
اهداف تعیین شده برای بانک ملی ایران، حرکت کنیم.  
نجار زاده بیان کرد: واگذاری دارایی ها در برنامه هیات 
مدیره بانک ملی ایران ق��رار دارد. این بانک به دنبال 
بنگاهداری نیست و سیاست خلق بنگاه و خروج از آن 
را دنبال می کند تا از این راه دغدغه کسری نقدینگی 
نیز بر طرف ش��ود.  وی ادام��ه داد: تخصص گرایی و 
مش��تری مداری از دیگر مقوالتی است که با تشکیل 
معاونت بانکداری جامع مورد توجه قرار گرفته است و 
امیدوارم نتایج مناسبی را هم در خصوص تجهیز منابع 
و هم تخصیص هدفمند منابع شاهد باشیم.  سرپرست 
جدی��د بانک ملی ایران با اش��اره به برنامه ریزی برای 
واگذاری 50 همتی، در س��ال ج��اری گفت: با اجرایی 
شدن واگذاری پتروشیمی شازند بیش از 30 همت این 
میزان محقق می ش��ود.  وی ضم��ن تقدیر از فعالیت 
های دکتر محمد رضا فرزین مدیر عامل پیشین بانک 
ملی ایران، گفت: توس��عه فعالی��ت ارزی و بین المللی 
بان��ک مانند دوره قبل ادامه م��ی یابد.  اعضای هیات 
مدیره نیز ضمن تقدیر از وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای انتصاب سرپرس��ت جدید بانک ملی ایران، بر به 
کار بس��تن همه توان بانک برای پیشبرد برنامه ها در 

جهت تحقق اهداف عالیه تاکید کردند.

مراسم معارفه ابوالفضل نجار زاده سرپرست بانک ملی ایران برگزار شد

نحوه افزایش سرمایه 40 هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون
سرپرس��ت بان��ک توس��عه تع��اون از نحوه 
افزایش سرمایه 40هزار میلیارد ریالی بانک 
مطابق مصوب��ه هیات وزی��ران و نیز طبق 

عملکرد سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه 
تعاون اظهار داش��ت: مطابق بند )د( تبصره 
18 قان��ون بودجه 1401 مقرر گردیده دولت 
تدابی��ری در خص��وص افزای��ش س��رمایه 

تعدادی از بانک های دولتی اعمال نماید که 
بر اساس پیشنهاد مش��ترک وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارای��ی، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ، سازوکار 
اجرای��ی آن در هی��ات وزی��ران به تصویب 

رسیده است.
وی افزود: از محل باقیمانده سهام متعلق به 
دولت در ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی 

ش��ازند منابعی صرف افزایش سرمایه بانک 
های دولتی می ش��ود که ب��ا پیگیری های 
مستمری که صورت پذیرفته، خوشبختانه به 
میزان 30 ه��زار میلیارد ریال جهت افزایش 
سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یافته 
اس��ت. همچنین مطابق بن��د )ز( تبصره 19 
قانون بودجه س��ال 1401 افزایش س��رمایه 
10 هزار میلیارد ریالی بانک توس��عه تعاون 

در س��ازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری 
است.

شیخ حسینی خاطر نشان کرد: سرمایه بانک 
توسعه تعاون در حال حاضر 28 هزار میلیارد 
ریال و نس��بت کفایت س��رمایه بانک منفی 
24/1 درص��د اس��ت که با تحق��ق افزایش 
س��رمایه از ای��ن دو محل. نس��بت کفایت 
س��رمایه بان��ک در وضعیت مناس��بی قرار 

خواهد گرفت. این مقام ارش��د بانکی تاکید 
کرد: افزایش س��رمایه بانک توس��عه تعاون 
زیرساخت مناس��بی جهت تقویت توان ارائه 
خدم��ات بانک به تعاونی ها جهت طرح های 
ایجادی، توس��عه ای، بهس��ازی و نوسازی و 
خری��د م��واد اولیه را تس��ریع خواهد نمود و 
ش��رایط مناس��بی برای ارتقای سهم بخش 

تعاون ایجاد خواهد کرد.

«آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می« نظر به اينکه برابر رأی 
ش��ماره 140160317001004172 – 1401/09/23 صادره از هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی ناحيه يک اه��واز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان در قس��متی از پالک 895/58 بخش 7 اه��واز حکايت از احراز 
مالکي��ت متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می )بنياد مس��تضعفان برابر قرارداد واگ��ذاری 94/2/1401/40452 مورخ 
1401/02/28( وس��اير مالکين مش��اعی )حمود عامری 4 دانگ و شنان عامری 2 دانگ مشاع دفتر 10 صفحات 211 و 214 ( به متقاضی آقای اسمعيل 
ندائی پوربه ش��ماره شناس��نامه 3716 و کد ملی 4722102465 صادره از کويت امور خارجه ) فرزند عبد الزهرا در شش��دانگ يک باب س��اختمان به 
مساحت 124/61 متر مربع در قسمتی از پالک فوق خريداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنام وی محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز در روزنامههای محلی و کثير االنتشار تسراسری آگهی ميشود در صورتيکه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ ،رس��يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقديم نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
م/الف: 5/2281 تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/10/03 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/19

بهزاد مردانی رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه يک اهواز

مديريت محترم خبازی قاسم عباسی مديريت محترم خبازی منصور محمدی مديريت محترم خبازی اسمعلی صيدی
با سالم و احترام

به استخضار می رساند مشاغل درخواستی آقای گودرز مرادی در کميته بدوی مورخ 1401/06/16 مشاغل سخت و زيان آور مطرح و مورد تاکيد قرار 
گرفت. مقتضی است به استناد مواد 3 و 6 آيين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور طی مدت 2 سال نسبت به ايمن سازی و بهسازی محيط کار اقدام 
فرمائيد. رأی کميته بدون حداکثر ظرف 15 روز اداری پس از ابالغ در قالب فرم ش��ماره )4( قابل تجديد نظر خواهی در کميته تجديد نظر خواهی اين 
استان می باشد و در غير اين صورت رأی صادره برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقيم خارج کشور، شش ماه از تاريخ ابالغ رأی، مطابق 

قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، در ديوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
امير پرويز نيما- رئيس کميته بدون مشاغل سخت و زيان آور استان کرمانشاه

م الف 2580

آگهی تحديد حدود اختصاصی بدينوس��يله اعالم می گردد به اس��تناد ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تکليف ،تحديد حدود شش��دانگ يک قطعه زمين 
بابنای احداثی دارای پالک 8055 فرعی از 19– اصلی واقع دربخش 6 ثبت علی آباد کتول واقع دراراضی علی آباد کتول به مس��احت 146.8 متر مربع 
ملکی آقای رس��ول زنگانه فرزند قربان س��اعت 9:30 صبح روزسه شنبه مورخ 1401.11.25 در محل وقوع ملک واقع درعلی آباد کتول – خيابان شهيد 
علی آبادی کوچه نصر5 بعمل خواهد آمد. لذا چنانچه مجاوری يا هرشخصی نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند تا سی 
روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شماره پالک فوق الذکربه اداره ثبت شهرستان علی آباد کتول تسليم و عالوه 
ب��رآن ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواس��ت خودرابه مرجع ذيصالح قضائی تقدي��م نمايد در غير اينصورت متقاضی 
ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواس��ت  را دريافت  و به اداره ثبت تس��ليم نمايد . بديهی اس��ت 
در ص��ورت ع��دم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور س��ند مالکيت خواهد نمود.م.الف: 191 تاريخ انتش��ار: روزدوش��نبه مورخ 

1401/10/19
محمود خاندوزی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول

آگهی تحديد حدود اختصاصی بدينوس��يله اعالم می گردد به اس��تناد ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  تکليف ،تحديد حدود شش��دانگ يک قطعه زمين 
بابن��ای احداث��ی دارای پ��الک 819 فرع��ی از 28– اصلی بخش 6 ثبت عل��ی آباد کتول واقع دراراض��ی علی آباد کتول به مس��احت 149 متر مربع ملکی 
آقای مرتضی مال باقری فرزند ابراهيم س��اعت 8:30 صبح روزس��ه ش��نبه مورخ 1401.11.25 در محل وقوع ملک واقع درعلی آباد کتول روبروی هتل 
کانيارکوچه ش��هيد توس��لی بعمل خواهد آمد. لذا چنانچه مجاوری يا هرش��خصی نس��بت به حدود يا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند تا 
س��ی روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر ش��ماره پالک فوق الذکربه اداره ثبت شهرس��تان علی آباد کتول تسليم 
و ع��الوه ب��رآن ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواس��ت خودرابه مرجع ذيصالح قضائی تقدي��م نمايد در غير اينصورت 
متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست  را دريافت  و به اداره ثبت تسليم نمايد . بديهی 
اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور س��ند مالکيت خواهد نمود.م.الف: 192   تاريخ انتش��ار: روزدوش��نبه 

مورخ 1401/10/19
محمود خاندوزی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول

اخطاري��ه افراز آقايان احمد، امير، دوس��تعلی، عباس و خانم ها کبری ، زيبا، کش��ور، کنيزش��هرت همگی مالش��اهی فرزندان اکب��ر و خانم محدثه کيوان 
فرفرزند محمدرضا. آدرس:مجهول المکان باعنايت به اينکه آقای مجتبی قره خانی قلی آباد تقاضای افراز سهمی خود قسمتی از پالک 382 فرعی از28 
– اصلی واقع در قريه نوده کتول بخش 6 حوزه ثبتی علی آباد کتول رانموده وشما نيز مالک مشاعی ملک مذکور می باشيد لذا ساعت 10 صبح چهارشنبه 
تاريخ 1401.11.19 جهت نقشه برداری تعيين وقت گرديدلذا مقتضی است خود يا نماينده قانونی درموعد مقرر درمحل وقوع ملک حضوريابيد الزم به 

ذکراست عدم حضور مانع از انجام عمليات نخواهد بود.م.الف:193
تاريخ انتشار: دوشنبه 1401/10/19

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

پالک موتورس��يکلت به ش��ماره پالک 583/15919متعلق به نيما قاس��می سه ساری به ش��ماره IRAC79113ER103647 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است .

آگه��ی مفق��ودی  س��ند ماش��ين يکدس��تگاه س��واری پرايد م��دل 1375 س��فيد روغنی به ش��ماره انتظام��ی  ايران 62_ 259 ط41 و  ش��ماره شاس��ی 
s1412274510792  و شماره موتور 00873948 به نام اقای نعمت اله کنعانی ساميان  به شماره ملس 1462720757  مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سوژه تله را حس کرد و به تشییع برادرش نیامد
تیم��ی که انفجار بوینس آیرس را انج��ام داده بود، یکی از 
45 هس��ته خفته بخش تحقیقات ویژه ح��زب اهلل یا واحد 
910 بود که نیروهای نخب��ه اش از بهترین ها بودند و زیر 
نظر سپاه قدس در ایران آموزش دیده بودند.قسمت پیشین 
پرونده بررسی کتاب »تو زودتر بکش« نوشته رونین برگمن 
نویسنده و خبرنگار اس��رائیلی که شامل تاریخ کشتارها و 
ترورهای رژیم جعلی اش��غال گر قدس از ابتدا تا سال های 
اخیر اس��ت، درباره تحرکات اطالعاتی اس��رائیل در مقطع 
ابتدای انقالب اسالمی ایران و ترور ناموفق سید علی اکبر 
محتشمی پور سفیر وقت ایران در سوریه بود. قسمت جدید 
این  پرونده درباره مقطعی است که خلبان اسرائیلی با چتر 
در قلمرو نیروهای حزب اهلل فرود آمد و اس��یر آن ها شد.در 
این  قسمت همچنین ماجراهای مربوط به ترور سیدعباس 
موسوی دبیرکل حزب اهلل لبنان نیز مرور می شود؛ چهره ای 
که در ابتدا بنا بود گروگان گرفته شود اما وسوسه آدم کشی 
س��ردمداران رژیم اشغالگر قدس موجب ریخته شدن خون 
وی و همسر و فرزند کوچکش شد. اما همان طور که رونین 
برگمن می گوید، ترور موس��وی که سران اسرائیل سال ها 
بع��د آن را ش��تاب زده توصیف کردند، خ��واب راحت را از 
صهیونیست ها گرفت چون هماهنگی جانشین وی یعنی 
سیدحس��ن نصراهلل با عماد مغنیه باعث شد عملیات های 
انتقامی با سروس��امان و سرعت مثال زدنی عجیبی بر سر 
اس��رائیلی ها آوار ش��وند؛ نمونه موفق این انتقام ها انفجار 
انتحاری و ش��هادت طلبانه نیروهای حزب اهلل در س��فارت 

اسرائیل واقع در آرژانتین بود.
»گرم�ای ب�دن«؛ بزرگ تری�ن عملیات نج�ات تاریخ  ���

اسرائیل
اکتبر 198۶ )مهر 13۶5( یک فانتوم اس��رائیلی مش��غول 
بمب��اران جنوب لبنان بود که یک��ی از بمب هایش پس از 
رهاس��ازی، نزدیک هواپیما منفجر شد و دو خلبانش ناچار 
به خروج اضطراری ش��دند. ه��ر دو خلبان با چتر به زمین 
رس��یدند اما خلبان کابین عقب که رون آراد نام داشت، در 
مناطق تحت تصرف حزب اهلل مفقود ش��د و اس��رائیلی ها، 
بزرگ ترین عملیات نجات تاریخ ش��ان را ب��رای نجات او 
آغ��از کردند. عملیات نجات آراد »گرمای بدن« نام گرفت 
و اسرائیلی ها در قالب آن متوجه شدند آراد دست نیروهای 
حزب اهلل اس��ت.اما همه فعالیت های رژیم صهیونیس��تی 
ب��ه جایی نرس��یدند. چون آراد را از این  گ��روه به آن  گروه 
منتقل می کردند و جای ثابتی نداشت. جستجوی مستمر 
و ناکامی، بی��ش از هرچیز ناتوانی اس��رائیل را در نفوذ به 
داخل حزب اهلل و دس��تگاه های اطالعاتی ایران برجس��ته 
ک��رد. همزمان، افزایش اقدام��ات چریکی نیروهای عماد 
 IDF مغنیه هم خسارت روحی ش��دیدی برای نیروهای
به بار می آورد. به همین دلیل اس��رائیل طرحی ریخت که 
در آن س��ید عباس موسوی دبیرکل حزب اهلل یا یکی از دو 

معاونش را می ربود و برای معاوضه با آراد، به عنوان گروگان 
نگه می داشت.در هفتمین سالگرد شهادت شیخ راغب حرب 
در فوریه 1992 اسرائیل از یک فناوری جدید در جاسوسی 
از لبنانی ها و حزب اهلل استفاده کرد؛ این که در 3 هزار متری 
حسینیه محل سالگرد، هواپیمای کوچک بی صدایی را پرواز 
دهد که روی دماغه اش دوربینی نصب شده باشد. این  پهپاد 
به تعبیر رونین برگمن معجزه فناوری اطالعات به ش��مار 
می رفت و تولدش را منصوب به سرلش��کر بنیامین )بنی( 
پلد فرمانده نیروی هوایی اسرائیل می دانند که از جنگ یوم 
کیپور )1973( احساس ناکامی و شکست می کرد و اولین 
کس��ی بود که ایده اس��تفاده از پهپادها را با نیروی هوایی 
مطرح کرد. تا سال 1982 پهپادها دیگر یک عامل کلیدی 

در فراهم کردن اطالعات شده بودند.
وسوس�ه کشتن س�یدعباس موس�وی و شکل گرفتن  ���

عملیات شب هنگام
در ابتدا بنا نبود س��یدعباس موسوی ترور ش��ود و قرار بر 
گروگان گرفتنش بود. اما در مراس��م سالگرد شهادت شیخ 
راغب حرب امکان کشتن موسوی فراهم شده بود؛ این که 
پهپادی روی هوا با لیزر موقعیت موسوی را مشخص کند 
و هلی کوپترهای آپاچی اس��رائیلی با موشک های هل فایر 
آن  نقطه را هدف بگیرند. این  کار وسوس��ه شدیدی برای 
دستگاه اطالعاتی اسرائیل داشت و عملیات »شب هنگام« 
نام گرفت؛ عملیاتی که موش��ه آرنز وزیر دفاع از وجودش 
بی اطالع بود. اجرایش هم با کمک پهپادها به گفته رونین 
برگمن، یک موقعیت ویژه بود. چ��ون برای اولین بار یک 
فرمانده اسرائیلی می توانست از مقر خود، رهبر یک سازمان 
دشمن و کش��تنش را به طور زنده ببیند.اما موسوی فردی 
نظامی نبود. چهره ای مذهبی و رهبر یک سازمان سیاسی 
بود که شاخه نظامی داشت. اسرائیل تا پیش از آن، از حمله 
به چنین اشخاصی اجتناب کرده بود. سوال مهم این بود که 
موس��وی در کدام یک از خودروهایی که بنا بود که مراسم 
سالگرد شیخ حرب بیایند قرار دارد.عملیات شب هنگام، روز 
یکشنبه 1۶ فوریه 1992 )27 بهمن( انجام شد. آن  روز بین 
اسرائیلی ها تنش و بحث باال گرفت که موسوی به محل 
برگزاری سالگرد می رود یا نه؟ و اگر می رود در کدام خودرو 

اس��ت؟ با حدس و گمان خودروی��ی را به عنوان خودروی 
حامل موس��وی در نظر گرفته شد. ساعت 15:55 در حالی 
که داشت عصر می شد و هوا رو به تاریکی می رفت، اسحاق 
شامیر پس از خواب و استراحت ظهرگاهی روز تعطیل، به 
دفترش رس��ید و طی یک دقیقه به او اطالع داده شد قتل 
هدفمندی در ُشرف انجام است؛ قتلی در شهر جبشیت که 
تا آن  لحظه خبر از آن نداشت. »او بدون این که تردید کند، 
تاییدیه این عملیات را صادر کرد. گفت: بذار بکش��نش.« 

)صفحه 255(
پهپاد اسرائیلی، موقعیت هدف را با لیزر مشخص کرده بود 
و در ساعت 1۶ و 9 دقیقه، دستور شلیک به خلبان آپاچی 
صادر و موشک شلیک شد. موشک به سومین خودروی که 
یک مرسدس بنز بود، کاروان اصابت کرد که آن را منفجر 
کرد. یک ماش��ین غیرنظامی دیگر هم که در جاده حضور 
داش��ت در آتش مرس��دس فرو رفت و منفجر ش��د. یک 
موش��ک دیگر هم به مرس��دس دوم کاروان شلیک شد و 
آن را هم به آتش کش��ید. از دو رن��ج رووری که در کاروان 
بودند یکی فرار کرد اما رنج روور دوم پیکر کشته شده های 
دو مرسدس را جمع آوری کرد و با سرعت به سمت نبطیه راه 
افتاد. فرماندهان اسرائیلی دستور انهدام این رنج روور را هم 
ص��ادر کردند و دو هلی کوپتر آپاچی آن را هدف قرار دادند. 
با انفجار رنج روور، آپاچی ها منطقه را زیر رگبار گلوله گرفتند 
و س��پس آس��مان آن جا را ترک کردند. حوالی ساعت 18 
تأیید قتل رسید؛ به فرماندهان اسرائیلی اعالم شد موسوی و 

همسر و پسر کوچکش هر سه در مرسدس سوم بوده اند.
کشتن موسوی شرایط را برای اسرائیل سخت تر کرد  ���

چون نصراهلل آمد
پس از س��ید عباس موسوی، سیدحسن نصراهلل یا به قول 
رونین برگمن روحانی 32 ساله، دبیرکل حزب اهلل لبنان شد. 
اما ش��رایط برای اسرائیلی ها سخت تر شد. چون نصراهلل و 
عماد مغنیه هماهنگی خوبی با هم داشتند. نکته جالب درباره 
ورود سیدحسن نصراهلل به کتاب »تو زودتر بکِش« رونین 
برگمن، خشم او از هماهنگی عماد مغنیه با این  شخصیت 
اس��ت. این  خش��م را می توان از تعبیری که برگمن برای 
اشاره به مغنیه به کار برده، متوجه شد؛ همان جوان تندروی 
روان پری��ش مهارنش��ده. البته پس از ای��ن  تعبیر، برگمن 
به روایت مس��تند خود بازگش��ته و درباره مغنیه می گوید 
»همان شبحی که از او فقط یک عکس تار وجود داشت و 
اسرائیلی ها نه توانسته بودند او را بکشند و نه حتی توانسته 
بودند در اوایل دهه 1980 از محل حضورش مطلع شوند.« 
به گفته این  خبرنگار اس��رائیلی، مغنی��ه در زمان زنده بودن 
سیدعباس موسوی یک دردسر تاکتیکی به حساب می آمد.

تالفی ترور موسوی خیلی زود اتفاق افتاد و به محض پایان 
مراسم تدفین او، رزمندگان حزب اهلل رگباری از راکت ها را 

به سمت الجلیل غربی روانه کردند. 

بهت اسرائیل از انتقام سریع عماد مغنیه در ترکیه و آرژانتین؛
فرهنگی
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بين الملل

فقط 12 روز بدون قتل
چندی اس��ت کابوهای اسلحه به دس��ت آمریکا ترمز بریده و با هدف سرکوب مردم کشتارهای فجیعی را چه 
علنی و چه در خفا علیه مردم این کش��ور مرتکب می ش��وند، خشونت های رسمی دولتی که می روند عالوه 
بر ش��هروندان آمریکایی از میان شهروندان جامعه جهانی نیز قربانی بگیرد. یک موسسه مردم نهاد آمریکایی 
موسوم به »رصد خشونت پلیس« روز جمعه گذشته با ثبت جدیدترین آمار از کشتار مردم در سال 2022 توسط 
این به اصطالح ضابطان قضایی آمریکایی، رکورد جدیدی را برای خشونت های آنها ثبت کرد. بر اساس اعالم 
این موسسه روزانه به طور متوسط بیش از 3 نفر در این کشور مدعی دارای امنیت توسط پلیس با سالح گرم 
به قتل می رسند، تا جایی که در سال گذشته فقط 12 روز در تقویم آمریکا وجود داشت که هیچ قتلی توسط 
پلیس صورت نگرفته اس��ت. این موسس��ه که ظاهرا ارتباط خوبی نیز با جنبش اجتماعی آمریکایی معروف به 
»زندگی س��یاهان اهمیت دارد« دارد، آمار قتل های انجام ش��ده فقط توس��ط پلیس آمریکا را در سال 2022 
میالدی یک هزار و 17۶ نفر اعالم کرد که باالترین آمار از سال 2013 است. در این میان باید توجه داشت که 
اکثریت قریب به اتفاق قربانیان سیاهپوست بودند و در بیشتر آنها حتی هیچ جرمی هم صورت نگرفته است، در 
واقع این نیز از وجود یک تبعیض نژادی آشکار در میان دستگاههای دولتی آمریکا خبر می دهد. گزارش های 
رسمی حاکی است اگر چه نیمی از افرادی که هدف تیراندازی پلیس قرار گرفته وکشته می شوند، سفیدپوست 
هس��تند، اما سیاهپوستان آمریکایی به میزان قابل توجهی از سوی پلیس آمریکا مورد هدف گلوله قرار گرفته 
اند. سیاه پوستان که تقریباً 13 درصد از کل جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، 25 تا 27 درصد از این قتل 
ها شامل آنان می شود. کارشناسان، این تبعیض هدفمند علیه سیاهپوستان در آمریکا به وسیله پلیس و دستگاه 
قضایی این کش��ور و س��رکوب اعتراضات مردم را نشانه ای از نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق اقلیت ها 
و رنگین پوس��تان می دانند که حتی بر اس��اس نظرسنجی ها، به شکل نهادینه شده ای مدام در حال تکرار و 
گس��ترش نیز هست. در این میان باید توجه داش��ت که گزارش های زیادی نیز وجود دارد که نشان می دهد 
بسیاری از خشونت ها و تبعیض های پلیس به دلیل سختی روند پیگیری های قضایی و تهدیدآمیز بودن آن 
برای شاکیان، گزارش نشده و نمی شوند. این گزارش ها، خشونت پلیس را عامل اصلی مرگ بیش از نیمی از 
مردان جوان بین سن 20 تا 40 سال در امریکا می دانند. تاحدی که از هر هزار مرد سیاه پوست، 1 نفر می تواند 
انتظار داشته باشد که توسط پلیس کشته شود. خطر کشته شدن توسط پلیس آمریکا بین سن 20 تا 35 سال 
در بین جمعیت این کشور برای مردان و زنان و برای همه گروه های نژادی و قومی زنان و مردان سیاه پوست 
و زنان و مردان سرخپوست آمریکایی و بومی آالسکا به طور قابل توجهی بیشتر از زنان و مردان سفیدپوست 
است. عالوه بر این احتمال کشته شدن مردان التین تبار توسط پلیس بیشتر از مردان سفیدپوست است. عالوه 
بر قتل هایی که از سوی پلیس به صورت روزانه علیه مردم و شهروندان آمریکایی صورت می گیرد، در طول 
سال 2022 نیز اخبار زیادی نیز از قتل های بیش از یک نفر در مکان های عمومی آن هم بدون دلیل واضح 
منتشر شد که رسانه های دولتی عامالن آنها را افراد خودسر یا آتش به اختیار معرفی کرده و حتی آنها را جزو 
قتل های معمولی هم به حساب نمی آورند. این رسانه ها این قتل ها را در حین سرقت و یا تیراندازی باندهای 
جنایتکار در خیابان و یا چاقوکشی افراد دیوانه معرفی می کنند در حالی که در این نوع از قتل ها نیز می توان 
با توجه به برخی ادعاهای مقام های امنیتی آمریکا در ارتباط با توانمندی پلیس برای مقابله با هراقدامی علیه 
ناامنی در این کش��ور، پلیس آمریکا را به کم کاری و یا کوتاهی در انجام وظیفه متهم کرد. طبق تعریف دفتر 
تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی( این نوع قتل ها در سال 2022 در مقایسه با دو سال قبل از آن )2021 و 
2020( افزایش داش��ته اس��ت، مثال در آماری که این نهاد امنیتی از سال 2021 میالدی منتشر کرد نشان می 
دهد تعداد قتل های کلی صورت گرفته در این سال 22 هزار و 900 مورد بوده که از 22 هزار قتل گزارش شده 
در سال 2020 بیشتر شده است.  این آمار به معنای نرخی معادل حدودا ۶.9 قتل در هر 100 هزار آمریکایی و 
چیزی معادل و یا بیشتر از نرخ قتل های گزارش شده مشابه در هائیتی، تانزانیا و افغانستان است. اگرچه طبق 
این گزارش، نیروهای پلیس با توجه به افزایش بی سابقه جرم در برخی شهرها با تهدیدهای جانی روبرو هستند، 
اما با این وجود بسیاری از گزارش های رسمی و غیررسمی دیگر در سطح آمریکا نشان می دهند که طی 32 
سال گذشته بیش از 1 میلیون آمریکایی بر اثر خشونت های مسلحانه اجتماعی جان خود را از دست داده اند. 
بر اساس تازه ترین مطالعات مجله انجمن پزشکی آمریکا که سه هفته قبل منتشر شد، از سال 1990 تا 2021 
میالدی، بیش از یک میلیون و 110 هزار نفر بر اثر خشونت ها با اسلحه در آمریکا جان خود را از دست داده 
اند که 25.8 درصد از این قربانیان آفریقایی تبار بوده اند. نتایج این مطالعه نش��ان می دهد که میزان مرگ و 
میر ناشی از خشونت ها با اسلحه در میان گروه های مختلف آمریکایی بسیار متفاوت است و این تفاوت  در 10 
سال گذشته آشکارتر نیز شده است و حتی طبق این گزارش، میزان مرگ و میر ناشی از خشونت ها با اسلحه 

در امریکا در سال 2021 به باالترین سطح در نزدیک به سه دهه گذشته رسیده است.

کرم های آزمایشگاهی با دریافت نور عمر 
طوالنی می کنند

محققان کرم های گ��رد را طوری اصالح کرده اند 
که بتوانند نور خورش��ید را به س��لول انرژی تبدیل 
و عمرش��ان را طوالنی کنند. این پیش��رفت نشان 
دهنده تاثیر نور بر مکانیس��م های سالمندی است. 
ب��ه گزارش ان دی تی وی، تحقیق مذکور اخیراً در 
نش��ریه »ژورنال نیچر ایجینیگ« منتش��ر و در آن 
توضیح داده ش��ده که به طور ژنتیکی نیروگاه های 
سلولی میتوکندری در کرم های گرد تغییر یافته اند 
ت��ا اندامک مذکور بتواند نور را به انرژی ش��یمیایی 
تبدیل کند. محققان از جمله افرادی که در دانشگاه 
روچس��تر آمریکا فعالیت می کنند، متوجه ش��دند با 
ارتقای متابولیس��م با کم��ک میتوکندریایی که از 
نور نی��رو می گیرد، کرم های آزمایش��گاهی زندگی 
طوالنی تر و سالم تری خواهند داشت. اندرو ووجتویچ 
یکی از مولفان پژوه��ش در این باره می گوید: این 
یافته ه��ا و همچنین ابزاره��ای تحقیقاتی جدید به 
ما کمک می کند درب��اره میتوکندری پژوهش های 
بیشتری انجام دهیم و روش های نوینی برای درمان 
بیماری های مرتبط با س��المندی و همچنین بهبود 
فرایند سالمندی در افراد توسعه دهیم. میتو کندریایی 
که قدرت خود را از نور به دس��ت می آورد در بیشتر 
س��لول هایی به کار می رود که از گلوکز برای تولید 
ترکیب ATP اس��تفاده می کند. ای��ن نوع انرژی 
هم اکن��ون برای فعالیت های کلیدی در س��لول ها 
به کار می رود.ATP در میتوکندریا پس از انبوهی 
واکنش های ش��یمیایی تولید می شود که احتمااًل با 
تبادل پروتون ها در بخش های جداکننده غش��اء در 

این نیروگاه های سلولی امکانپذیر می شود.

تجمع مردم مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به اهانت مجله شارلی ابدو عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای سی و ششم )263(
حجت االسالم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم الَْقابُِل َیِسیَر الَْحْمِد، پذیرندۀ سپاس اندک، 

خداوند متعال هم قبول کننده بندگان اس��ت هم قبول 
کننده توبه آنان و هم قبول کننده سپاس اندک آنان است 

چرا که او کسی اس��ت که َیا َمْن ُیْعِطی الَْکثِیَر بِالَْقلِیِل، 
ای آن که در برابر عبادت اندک مزد بسیار عطا می کند، 

خداوند چون نیاز به هیچ فعلی ندارد و توقع جبران ندارد 
پس بی حساب می بخشد و می پذیرد و عطا می کند.
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کیفی د    ر سامانه ستاد    
- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : 20 روز پس از انجام مهلت د    ریافت اسناد     

ارزیابی کیفی د    ر سامانه ستاد    
کلیه موارد     اطالع رس��انی مناقصه  از جمله مواعید     )تاریخ های سررس��ید     مراحل مناقصه(، 
توس��ط سامانه ستاد     انجام می ش��ود     و مناقصه گران موظفند     نسبت به کنترل سامانه ستاد     

جهت اطالع اقد    ام نمایند    .
اطالعات تماس د    س��تگاه مناقصه گزار: تهران-خیابان ولیعصر-نرسید    ه به تقاطع مد    رس-

خیابان شهید     قریشی)تورج(-خیابان خاکزاد    -شماره 12   تلفن:  23942۶23
اطالعات تماس سامانه ستاد     جهت انجام مراحل عضویت د    ر سامانه :

مرکز تماس: 021-41934 
د    فتر ثبت نام : 851937۶8 و 889۶3737 

FSS-9800009 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره
P/F MIP PUMPS

نوبت دوم

م/الف: 3964     شناسه آگهی: 1437831

نوبت اول

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: اهانت نشریه 
فرانسوی به رهبر انقالب نتیجه نبود منطق و نشانه 
عصبانیت جبهه غرب از شکس��ت پروژه اغتشاشات 
1401 اس��ت و آنان از روی استیصال به توهین های 
س��خیف روی آوردند. به گ��زارش »عصر ایرانیان«، 
محمدباقر قالیباف در نطق پیش در دس��تور جلس��ه 
علنی امروز )یکش��نبه 18 دی ماه( مجلس ش��ورای 
اسالمی، اظهار داشت: مصیبت حادثه سقوط اندوه بار 
هواپیمای مسافربری اوکراینی و جان باختن جمعی از 
هموطنان عزیزمان که عموماً از جوانان نخبه و آینده 

ساز کش��ور بودند، همچنان مثل روز اول بر سینه ما 
و آحاد ملت ش��ریف ایران سنگینی می کند. وی بیان 
ک��رد: بار دیگر درد و اندوه فق��دان این عزیزان را به 
خانواده های آنان از صمیم قلب تس��لیت می گویم و 
همدردی عمیق خود را ب��ا آنان ابراز می کنم. رئیس 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: امید است با پایان 
یافتن فرایند پیگیری قضائ��ی پرونده این حادثه که 
بر اس��اس س��فارش های مؤکد رهبر معظم انقالب، 
با همکاری دستگاه های مس��ئول و مرتبط و حضور 
خانواده های جان باختگان و نمایندگان آنها در جریان 

اس��ت، دادخواهی خانواده های شهدای این حادثه در 
چارچوب قانون و به نحو مقتضی اجابت شود. قالیباف 
ادامه داد: همچنین الزم است تاکید کنم اهانت نشریه 
فرانسوی به رهبر انقالب نتیجه نبود منطق و نشانه 
عصبانیت جبهه غرب از شکس��ت پروژه اغتشاشات 
1401 است. وی متذکر شد: دشمنان انقالب اسالمی 
همه ظرفیت های سیاس��ی، اقتص��ادی، بین المللی، 
رسانه ای و امنیتی خود را به کار گرفتند و عمود خیمه 
این کش��ور یعنی رهبری حکیم و محبوب انقالب را 

مورد هدف حمالت ناجوانمردانه خود قرار دادند.

اهانت نشریه فرانسوی به رهبر انقالب نشانه شکست پروژه اغتشاشات است
قالیباف در نطق پیش از دستور:

مش��اور فرماندهی کل نیرو های مس��لح در امور ارتش 
گفت: نیرو های مس��لح توانس��تند پس از جنایت بزرگ 
ارتش تروریس��ت آمریکا در به شهادت رساندن سردار 
س��لیمانی، در اقدامی شجاعانه با موشک های نقطه زن، 
هیمنه پوش��الی آمریکایی ه��ا را در منطقه و جهان فرو 
بریزند. به گزارش »عصر ایرانیان«، امیر س��رتیپ امیر 
حاتمی مش��اور فرماندهی کل نیرو های مس��لح در امور 
ارتش در مراس��م هیئت معارف جنگ ش��هید س��پهبد 
علی صیاد ش��یرازی در دانش��گاه افسری امام علی )ع( 
نیروی زمینی ارتش با اش��اره به دس��تاورد های انقالب 
اس��المی، اظهار کرد: با پیروزی ش��کوهمند انقالب و 
اخ��راج مستش��اران نظامی و قطع دخالت نظام س��لطه 
در ام��ور داخلی کش��ورمان، نیرو های مس��لح و صنعت 
دفاع��ی کش��ورمان در دوران پ��ر فراز و نش��یب دفاع 
مق��دس با وجود تحریم های ظالمان��ه نظامی دو بلوک 
ش��رق و غرب توانس��ت با بهره گیری از ظرفیت های 
داخل��ی و همت ملت ایران در مقابل ماش��ین نظامی تا 
بن دندان مس��لح رژیم بعثی عراق و حامیان جهانی اش 
ایس��تادگی و مقاومت کند. سرتیپ حاتمی با بیان اینکه 
پ��س از دوران جن��گ تحمیلی، فص��ل نوینی در حوزه 
رش��د و بالندگی دفاعی کشور گشوده شد، افزود: ایران 
قب��ل از انقالب ب��ا وجود ادعای حمایت ه��ای بی دریغ 
آمریکا و بل��وک غرب و درآمد های سرش��ار نفتی تنها 
ق��ادر به تولید حدود 30 خان��واده از محصوالت دفاعی 
ب��ود. به برکت روح خودب��اوری و هدایت های حکیمانه 
امامین انقالب، امروز در کش��ور بی��ش از 750 خانواده 
از محصوالت دفاعی بدون نیاز به خارج از کش��ور تولید 
می ش��ود. مشاور فرماندهی کل نیرو های مسلح در امور 
ارتش با تش��ریح چهار دهه تحریم ه��ای ظالمانه علیه 

نیرو های مس��لح جمهوری اس��المی ایران عنوان کرد: 
ایران اس��المی توانس��ت با تکیه بر مدیریت جهادی و 
انقالب��ی در تمامی حوزه های دفاع��ی، نظیر حوزه های 
رزم زمینی، هوایی، دریایی، موشکی، راداری، پدافندی و 
غیره به دستاورد ها و پیشرفت های خیره کننده ای در لبه 
فناوری های روز دنیا دس��ت یابد. وی یکی از مهم ترین 
و راهبردی ترین حوزه های پیش��رفت تس��لیحاتی ایران 
اس��المی را توان موشکی دانس��ت و افزود: دانشمندان 
جوان ایرانی توانسته اند برخالف میل نظام سلطه، طیف 
گس��ترده ای از موشک های بالس��تیک و کروز را برای 
مقابله ب��ا هرگونه تهدید، تولی��د و در اختیار رزمندگان 
مداف��ع امنیت قرار دهند. امیر حاتمی نمونه ای از قدرت 
موش��کی جمهوری اس��المی ایران را هدف قرار دادن 
پایگاه های آمریکایی در منطقه عین االسد و عناصر ضد 
انقالب وابس��ته به استکبار برش��مرد و افزود: نیرو های 
مسلح توانس��تند پس از جنایت بزرگ ارتش تروریست 
آمریکا در به ش��هادت رس��اندن فرمانده نیروی قدس 
سپاه، سردار سپهبد قاسم س��لیمانی در اقدامی برق آسا 
و ش��جاعانه با چندین فروند موش��ک نقطه زن، هیمنه 
پوش��الی آمریکایی ها را در منطق��ه و جهان فرو بریزند 
و پایگاه نظامی آنان را بر سرش��ان ویران کنند. مشاور 
فرماندهی کل نیرو های مسلح در امور ارتش توانمندی 
کش��ور در س��اخت انواع هواپیما های بدون سرنش��ین 
)پهپاد( توسط نیرو های مس��لح را خیره کننده دانست و 
افزود: دس��ت یابی به انواع پهپاد های رزمی، بمب افکن، 
رهگیر، شناسایی، مراقبتی، جنگالی و انتحاری ایران را 
در حوزه پهپادی جزو پنج قدرت برتر جهان قرار داده و 
می تواند دس��ت برتر نیرو های مسلح جمهوری اسالمی 
ایران در نبرد ها و تهدیدات احتمالی پیِش رو باشد. وی 

با بیان اینکه ایران اس��المی به واسطه مجاورت با دریا 
و داشتن مرز های دریایی طوالنی ناگزیر از پرداختن به 
توس��عه دریا و امنیت و س��یادت دریایی است، تصریح 
ک��رد: بنا بر اظهار نظر مراج��ع معتبر دریایی، جمهوری 
اسالمی ایران توانسته با الحاق انواع ناوشکن های بومی 
و تجهیز س��پر دفاعی خود به شناور های تندرو تهاجمی 
مجهز ب��ه س��امانه های دفاعی متنوع، ان��واع مهمات، 
مین های دریایی و موشک ها و همچنین به کارگیری زیر 
دریایی های مدرن ساخت داخل، به یکی از قدرتمندترین 
کش��ور های منطقه در عرصه دریا تبدیل شود. سرتیپ 
حاتم��ی گفت: تجربه تلخ بمباران ش��هر ها و ش��هادت 
مردم مظلوم غیرنظامی کشورمان، متخصصان ایرانی را 
واداش��ت تا برای ضعف پدافندی کشور در دوران جنگ 
تحمیلی چاره اندیش��ی کنند. ایران اسالمی جزو معدود 
کش��ور هایی اس��ت که با اتکا به توانمندی های داخلی، 
پیش��رفته ترین س��امانه های پدافندی را طراحی و تولید 
ک��رده و امروز نیروی پدافند هوایی ارتش با بهره گیری 
از این سامانه های پدافندی می تواند به راحتی از آسمان 
کشورحراس��ت کند. مشاور فرمانده کل نیرو های مسلح 
تاکید کرد: از آنجا که جمهوری اسالمی دارای موقعیت 
راهبردی و ژئوپلیتیک خاص در منطقه غرب آسیا است، 
بدخواه��ان و زورگویان مس��تکبرعالم همواره به دنبال 
وابس��ته کردن و به تاراج بردن منافع ملی کش��ورمان 
بوده ان��د. امروز ملت بزرگ ایران برای نخس��تین بار در 
تاریخ خود، در مقابل زیاده خواهان و بدخواهان ایستاده 
وهرگز در برابر جنگ س��خت، ن��رم و عملیات روانی و 
جنگ شناختی دش��من مرعوب نشده و به هیچ عنوان 
حاضر به خدشه دار ش��دن منافع ملی، تمامیت ارضی و 

آرمان استقالل خواهی خود نخواهند شد. 

هیمنه پوشالی آمریکا با موشک های نقطه زن ایرانی در جهان فروریخت
امیر حاتمی:


