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هدف خائنانه 
اغتشاش گران از بین بردن 

نقاط قوت کشور بود
 راه عالج وسوسه تبلیغاتِی اثرگذار بر ذهن

 جوان و نوجوان باتوم نیست بلکه تبیین است
 نیازمند کارهای بزرگ و تحولی هستیم که 

با وجود مسئوالن و جوانان پر تالش شدنی است

 انقالب اسالمی به زنان
 هویت و شخصیت بخشید
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رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رشد صادرات 
در ایران با وجود معضالت و تحریم های بس��یار زیاد، 
موجب افتخار اس��ت. گفت: از دولت می خواهیم برای 
رفع مشکالت صادرکنندگان، اهتمام ویژه داشته باشد.
مسعود خوانساری در مراسم »تقدیر از صادرکنندگان...

 رشد صادرات ایران
 با وجود تحریم ها

رئيس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

با اجرای حس��اب واحد خزانه و در اثر ش��فافیت مالی 
حاصل شده از آن، مش��خص می شود که چه مقدار از 
کس��ری بودجه دولت واقعی اس��ت و اجرا نشدن این 

قانون به معنای تداوم بی انضباطی مالی خواهد بود...

محصول حساب واحد خزانه، 
کاهش کسری بودجه است

 راه آهن »رشت - آستارا« بدون 
حضورروسیه هم تکمیل می شود

 دولت در لوايح برنامه و بودجه  
سياست  های حساب خزانه را لحاظ کند  

اتفاقات چند ماه 
اخیر کشور یک 
جنگ جهانی بود

خوشرویی ریسمان محبت است. امام علی )ع( 
سرمقاله

یادداشت

رفتار دیکتاتورمآبانه 
اغتشاشگران

حجتاالسالماماناهللعلیمرادی ���
نمایندهمردمکرماندرمجلسخبرگان

از   نظ��ام و حاکمی��ت 
اسالمی  انقالب  گذشته 
با این قبیل حوادث یک 
مواجهه کریمانه داش��ته 
است؛ در واقع نهایت اهتمام نظام بر این 
بوده  که است تا مخالن امنیت جامعه و 
مردم با برخورد مناسب و کریمانه نظام، 
از عملکرد خود دس��ت بردارند و به ملت 
و نظام و جمهوری اس��المی آسیبی وارد 
نکنند.در حوادث اخی��ر برخی رفتارهای 
اغتشاش��گران مصداق روشن و بارزی از 
جرم اس��ت، حقوق عامه و جان مردم و 
امنیت جامعه در حوادث اخیر مورد تعدی 
و تجاوز ق��رار گرفت اما نظ��ام با اینکه 
بنای��ش بر کرام��ت اس��ت، نمی تواند از 
اجرای حدود الهی و قانون رسمی کشور 

خودداری کند و نظام اسالمی از...
ادامهدرصفحه���2

عبور از تحریم ها با توسعه 
مبادالت اقتصادی با آفریقا

فداحسینمالکی ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
 اظهارات اخیر وزیر امور 
خارجه کشورمان مبنی بر 
آمادگی جمهوری  اعالم 
اس��المی ای��ران ب��رای 
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی با 
الجزایر به سیاست  کالن دولت سیزدهم 
مبن��ی بر توس��عه دیپلماس��ی اقتصادی 
با همس��ایگان، کش��ورهای آفریقایی و 
آمریکای جنوبی اشاره کرد مربوط است، 
این سیاس��ت درس��ت و منطقی است و 
اثرات مثبتی داشته است. توسعه مبادالت 
تجاری با کشورهای آفریقایی فرصت های 
بس��یاری را برای س��رمایه گذاران ایرانی 
فراهم خواهد کرد. در نشست هم اندیشی 
امروز مجلس با رئیس بانک مرکزی نیز 

به همین موضوع اشاره شد...
ادامهدرصفحه���2

شناسه اگهی 1434822

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

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

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

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

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -/000ر250ر919 ریال مي باشد.

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

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

DT10101310133009 : مناقصه شماره

نوبتدوم

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم

  ش��هرداري ق��م در نظ��ر دارد مناقص��ه عموم��ي ی��ک مرحل��ه اي پروژه  با مش��خصات و ش��رایط کلي  زی��ر را که از مناب��ع داخلي ش��هرداري قم تأمی��ن اعتبار مي گ��ردد را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دول��ت به آدرس
 www.setadiran.ir برگزار نماید.

هزینه خرید اسناد)ریال(مبلغ ضمانتامه)ریال(مدت اجراحداقل رتبه مناقصه گرمبناي برآوردبرآورداولیه)ریال(عنوان پروژهشماره فراخوان

احداث تقاطع همسطح بلوار توحید و بلوار 2001050235000013
فهرست بهاء راه،راه آهن و باند 11،211،956،916آیت ا... بني فضل

561,000,0002،000،000دوماهرتبه5 راه و ترابريفرودگاه سال1401

 آگهي مناقصه عمومي
 یک مرحله اي )نوبت اول(

شرایط:
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکتها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مناقصه گران محترم مي توانند از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت نس��بت به خرید اس��ناد مناقصه اقدام 

نمایند.
نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه هاي فوق یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي ذیل قابل ارائه می باشد:

1-ضمانتنامه بانکي دروجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار(
2- ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  100300430054 بانک شهر به نام شهرداري قم

3-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای)الف-ب-پ-ج-چ-خ-ح(ماده4آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 
123402/ت50659 ه� مورخ 1394/9/22

4-مطالبات بلوکه شده پیمانکار از شهرداری قم
ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاري از سازمان  برنامه و بودجه کشور الزامي مي باشد.

ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمني پیمانکاري از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد.
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:تاریخ 1401/10/20 مي باشد.

زم��ان و مهل��ت دریاف��ت اس��ناد از س��ایت: از س��اعت 8:00 صب��ح م��ورخ 1401/10/20 ت��ا س��اعت 14:20 
مورخ1401/10/28 

مهلت زماني ارائه پیشنهاد: از مورخ 1401/10/20تا ساعت 14:20 مورخ 1401/11/08 
زمان بازگشائي پاکتها: روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 ساعت 08:00 صبح

مبلغ پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص، معین، بدون ابهام، بدون خط خوردگي و بدون قید و شرط باشد.
طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، به قرارداد پروژه فوق تعدیل تعلق مي گیرد.
هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

مناقصه گران مي بایس��ت یک نس��خه الکترونیکي از اسناد مناقصه را از سامانه ستاد دریافت و پس از مهر و امضاي 
دیجیتال، کلیه صفحات آن با قید قبولی و بدون قید و شرط در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت بارگذاري نمایند. 

عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه مي گردد.
اصل ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه باید در موعد مقرر حداکثر تا پایان وقت اداري)س��اعت 14:20( روز شنبه مورخ 
1401/11/08به آدرس  قم- بلوار امام موس��ی صدر-س��اختمان  ش��هرداری مرکز- بلوک A -طبقه ششم -اداره 

حراست و امور محرمانه تحویل گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد مناقصات مي توانید به آدرس: قم- بلوار امام موسی صدر- ساختمان شهرداری 
مرکز- بلوک B - طبقه دوم-معاونت فني و عمراني شهرداری قم- اداره برنامه ریزي و هماهنگي اعتبارات عمراني 

مراجعه نموده و یا با شماره 36104585-025تماس حاصل فرمائید.
شناسه اگهی 1439192

نماینده مق��ام معظم رهبری گفت:کس��انی که ادعای 
تم��دن جدید و نوین را داش��تند درعم��ل و رفتارهای 
وحش��یانه خود نش��ان دادند که نه تنه��ا مدافع حقوق 
بش��ریت نیس��تند بلکه برای تحقق اهداف پلیدش��ان 
ازهی��چ کاری فروگ��ذار نیس��تند. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، سعید جلیلی در سیزدهمین جشنواره مردمی 
فیلم عمار در کارگاه های آموزش��ی و سلس��له نشست 
های تخصصی »نقش زن در س��عادت جامعه« که در 
سالن 3 سینما فلسطین برگزار شد؛ اظهار کرد: انقالب 
اس��المی ایران به زنان و دختران این س��رزمین، نگاه 
انس��انی داشته و هویت زنان اس��المی را به آنان داده 
است.وی افزود: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و در 
دوران 43 س��اله انقالب ایران و شکل گیری انقالب، 
ط��رف مقاب��ل و آنهایی که با نظ��ام مقدس جمهوری 
اس��المی عناد و کینه داش��تند مواف��ق انقالب نبوده و 
حت��ی خوش��امدگویی هم ب��ه نظام اس��المی انقالبی 
نگفتند.نماین��ده مقام معظم رهبری در ش��ورای عالی 
امنیت ملی خاطر نش��ان کرد: در طی انقالب اسالمی 
گزینه های��ی را در برابر ملت و انقالب از جمله جنگ، 
ترور و فشارهای اقتصادی و تحریم قرار داده و سختی 
های بس��یاری را بر ملت روا داشتند.وی ادامه داد: ترور 
رییس جمهور و مس��ئوالن وحتی مردم کوچه و بازار از 
جمل��ه اقداماتی بود که علیه جمهوری اس��المی انجام 
گرفت و آنها حتی از گفتن گزینه های س��خت در برابر 
ملت ایران هم ابایی نداشتند.جلیلی عنوان کرد: کسانی 
که ادع��ای تمدن جدید و نوین را داش��تند در عمل و 
رفتارهای وحش��یانه خود نشان دادند که نه تنها مدافع 
حقوق بشریت نیستند بلکه برای تحقق اهداف پلیدشان 
از هیچ کاری فروگذار نیستند.وی گفت: ایستادگی ملت 
ایران در برابر سخت افزار و جنگ افزار به اتکای جنگ 
نرم بود. آنها از ابزار س��خت ناکارآمد برای دستیابی به 
ابزار جدید بهره گرفته تا جنس ابزار دیگر را خدشه دار 
کنند.نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت 
ملی تصریح کرد: او که ش��عار »زن، زندگی و آزادی« 
را سر می دهد در قرون 3 و 4 و 5 نگاهش به زن دور 
از انس��انیت و آزادگی و آزاد زیستن و هویت بخشی به 
این جنسیت بود.وی با طرح این سوال که زن در نگاه، 

تمدن، فکر و اندیشه و کلیت تمدن غربی چه جایگاهی 
داش��ت؟ اظهار کرد: در چندین قرن گذشته زنان نمی 
توانس��تند وارد صحن��ه ه��ای اجتماعی و سیاس��ی و 
فرهنگ��ی و هر حوزه ای بش��وند و از جایگاه و منزلتی 
برخوردار نبودند.جلیلی اضاف��ه کرد: زنان برای حضور 
در عرص��ه های اجتماعی بای��د خصلت های مردانه را 
کس��ب کرده و ازهویت زنانه خود دست برمی داشتند. 
ای��ن امر به ضرر زنان بود چرا که هویت واقعی خود را 
از دس��ت می دادند.وی ادامه داد: پس از جنگ جهانی 
دوم ب��ه دلیل میلیون ها تلفات��ی که اتفاق افتاد اقتصاد 
رو به زوال رفته و به نیروی کار برای رش��د و توس��عه 
نیاز داش��ت. بر همین اس��اس از نی��روی کار زن برای 
توس��عه اقتصادی بهره گرفته و آنها مشغول کار شدند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی 
اضاف��ه کرد: زن به کاالیی مدرن تبدیل ش��ده و برای 
فروش کاال و تامین نیروی انسانی خود از زنان استفاده 
می کردند که این رخداد یک فاجعه دردناک به ش��مار 
می رود.وی تصریح کرد: کتاب »امپراطوری توهم« به 
موقعی��ت زنان در جامعه امروز آمریکا پرداخته و در این 
زمین��ه توضیح می دهد. این کتاب به وضعیت زنان در 
دنیای کنونی امریکا پرداخته اس��ت.جلیلی تاکید کرد: 
نگاه متعالی به زن وجود دارد و نگاه کاالیی و جنس��ی 
ب��ه این مقوله وجود ندارد که از این نمونه می توان به 
همس��ر فرعون اشاره کرد که به عنوا ن یک زن مومنه 
و ب��ا ایمان در کن��ار مردی کافر زیس��ت می کرد.وی 
به فعالیت های س��ینما در خصوص هویت بخش��ی به 
زنان اشاره کرد و گفت: سینمای امروز در زمینه هویت 
بخش��ی و ش��خصیت دادن به زنان از نقطه مطلوب و 
مورد توجه فاصله داشته و بر همین مبنا ضرورت به کار 
بیشتر و با جدیت وجود دارد.نماینده مقام معظم رهبری 
در شورای عالی امنیت ملی به کنوانسیون حقوق زنان 
اش��اره کرد و افزود: کنوانس��یون حق��وق زن مبتنی بر 
واقعیت باید به تصویر کشیده شود و عاقالنه و عالمانه 
و با دیدی باز و متفکرانه بیان ش��ده و مورد توجه قرار 
گی��رد.وی اضافه کرد: یک سیاس��ت خارجی فعال باید 
در حق��وق و کرامت زنان و همچنی��ن تعالی و جایگاه 
برجس��ته زنان نقش داش��ته و به عن��وان مدعی بود و 

هرگز مورد اتهام و متهم قرار نگیرند.جلیلی تاکید کرد: 
حضور زنان به عنوان یک دیپلماس��ی سیاسی دولت و 
ملت امروزه با پیش��رفت فناوری و توس��عه اطالعات و 
ارتباط��ات مورد توجه و دقت نظ��ر قرار دارد و به زنان 
نگاه کارمندی وجود نداشته بلکه دیدی فعال و موثری 
باش��د و آنها به عنوان س��فیران اثرپذی��ری مورد توجه 
قرار گیرند. وی متذکر ش��د: ما در جنگ سخت به اتکا 
ق��درت نرم که حامالن آن مردم بودند، موفق ش��دیم 
و ح��اال در جنگ نرم، مردمی ک��ه حامالن این قدرت 
هس��تند باید آن را به رخ بکش��ند. این جشنواره از این 
لحاظ حائز اهمیت است که با استفاده از ظرفیت مردم 
به مقوله هنر می پردازد. ان شا اهلل با کارهای خوبی که 
ش��ما عزیزان و تمام کس��انی که در این عرصه هنری 
دارن��د و می توانند نقش آفرینی کنند، این عرصه تبدیل 
به صحنه ای برای ظهور و بروز تمدنی انقالب اسالمی 
ش��ود.  هزاران نمونه متعالی از زن در انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس و س��ایر عرصه ها ظه��ور و بروز پیدا کرد. 
اینگونه نیس��ت که بگوییم ما فقط در تئوری برای زن 
حرف داریم بلکه این اندیش��ه امت��داد یافته و امروز در 
عرصه های مختلف خود را نشان داده است. اینجاست 
که ای��ن موضوع باید ب��ا زبان هنر ای��ن موفقیت ها و 
نمونه های ارزش��مند معرفی ش��وند. یک سطح تبیین 
اندیش��ه دینی مباحث استداللی س��ت ک��ه کار عالمان 
و اندیش��ه ورزان است. یک س��طح دیگر تبیین مفاهیم 
بلند دینی با زبان هنر اس��ت که در قالب داستان، فیلم، 
مس��تند، شعر و... ارائه می ش��ود. هم جنبه های ایجابی 
این اندیش��ه را به تصویر بکش��ید و با زبان هنر با دنیا 
صحب��ت کنید و هم آن ظلم��ی را که به زن-زندگی-
آزادی در تمدن غربی ش��ده اس��ت به تصویر بکشید. 
غربی ها عرصه فیلمسازی را حدود صدسال پیش آغاز 
کردن��د و از م��ا جلوتر هس��تند اما باید ای��ن ابزار را به 
خدم��ت گرفت و این اندیش��ه را به تصویر کش��ید. در 
این مقطع گزینه های س��خت دشمن چون جنگ، ترور 
و تحریم بی اثر ش��ده است و او متمرکز بر قدرت نرم 
شده است. به اتکا قدرت نرم که مزیت نسبی ما در این 
رویایی است حداکثر استفاده را از هنر برای نشان دادن 

این نرم افزار بکار برید.

انقالب اسالمی به زنان هویت و شخصیت بخشید
سعید جلیلی:
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ايران و جهان

رفتار دیکتاتورمآبانه اغتشاشگران
ادامهازصفحهیک ���

...جانب اولیای اسالم ماموریت دارد حدود الهی 
و قانون اله��ی را با نهایت احتی��اط اجرا کند.

در حوادث اخیر اص��ل رعایت احتیاط بر خون 
مردم ب��ا نهایت دقت از ناحیه نظام اس��المی 
رعایت ش��د اما طرف مقابل، نهایت جسارت، 
گستاخی، قس��اوت و دیکتاتوری در مواجهه با 
خون بسیجیان و خون آحاد مردم رفتار شد.مگر 
می شود کسی نهایت قساوت و رفتار مجرمانه و 
سنگدالنه را نسبت به مردم و شهروندان داشته 
باشد و به راحتی از کنار آن بگذرد؟ جواب مردم، 
جواب قوانین جزایی الهی و جواب افکار عمومی 
ملت را چگونه باید بدهد؟ البته بنا بر این است 
که نهایت دقت از جانب نظام اسالمی رعایت 
شود تا به کسی بیش از آنچه که استحقاق دارد 
جزایی نرسد. این یکی از قواعد زندگی اسالمی 
است که اصل بر رحمت، کرامت و عفو است، 
اما اینها هم حدی دارد و آنجا که تعدی و تجاوز 
نسبت به جان، مال، امنیت مردم و امنیت کشور 
یکه تاز شود هیچ نظامی مماشات را نمی پذیرد. 
بسیاری از مردم می پرسند که چرا نظام با این 
اغتشاشاگران مماش��ات می کند که باید گفت 
اصل بر کرامت و رحمت و به راه آوردن است، 
اما نمی شود از افعال شدید مجرمانه هم گذشت 
که نباید هم بگذرند. چه کسی باید پاسخگوی 
تخریب اموال ملت و مردم باش��د؟ چه کسی 
باید پاس��خگوی خون مردم بی گناه باشد؟ اگر 
اغتشاشگران مطابق با قانون مجازات نشوند، 
معلوم نیست بعدها چه بالیی بر سر ملت خواهد 
آورد، بنابرای��ن رفتار و مواجهه نظام با عامالن 
و آمران آش��وب ها و ح��وادث اخیر حکیمانه و 
عاقالنه و مطابق حدود الهی و قوانین شرعی 

است.

عبور از تحریم ها با توسعه مبادالت 
اقتصادی با آفریقا

ادامهازصفحهیک ���
...زی��را بس��یاری از نواس��ات ارزی در خارج از 
مرزهای کشور انجام می گیرد و مراودات ارزی 
ایران و همس��ایگان و یا ایران با کش��ورهای 
آفریقایی می تواند بخشی مهمی از مشکالت 
کش��ور را حل و به ثبات ارز و کنترل قیمت ارز 
کمک کند. رفتارهای دوگانه آمریکا و غربی ها 
درباره برجام پایان ناپذیر است، ایران همیشه به 
برجام پایبند بود اما سیاست های یک بام و دو 
هوای آمریکا و اروپایی ها سبب شد به وضعیت 
کنونی برسیم لذا با توجه به شرایطی که توافق 
هسته ای دارد و تحریم های گسترده غربی ها و 
آمریکا توس��عه روابط تجاری و همکاری  های 
اقتصادی با کشورهای آفریقایی می تواند موثر 
باشد و بخشی از مشکالت کشور را حل کند. 
ما به اتکاء توان داخلی و با اس��تفاده از ظرفیت 
همسایگان یا کش��ورها آفریقایی و شرق آسیا 
می توانیم از بحران های اقتصادی عبور کنیم و 
وزارت امور خارجه هم این موضوع را در برنامه 
دارد. مبادالت ایران با کش��ورهای آفریقایی به 
قرن ه��ا قبل بازمی گردد که می��زان آن اندک 
بود اما دولت س��یزدهم عزم خود را جزم کرده 
تا سطح تبادالت تجاری با آفریقا را توسعه دهد، 
در ماه های اخیر هم نشان داده به توسعه روابط 
با آفریقا عالقه دارد و این را می توان از افزایش 
تقاضای ویزای تجاری و اقتصادی برای سفر به 

این قاره متوجه شد.

 فاصله ارز نیمایی و آزاد
 تبعات منفی دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
در تخصیص ارز 4200 تومانی در دولت روحانی 
ی��ک خطای بزرگ انجام ش��د، مبنی بر اینکه 
صادرکنندگانی که از آن ارز استفاده کردند، آن 
را برنگرداندند. بهروز محبی نجم آبادی در گفتگو 
با »عصر ایرانیان« با اش��اره به اینکه هر چقدر 
فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد بیش��تر شود، تبعات 
منفی و انحرافات آن هم بیشتر خواهد بود، اظهار 
داشت: رئیس جدید بانک مرکزی مقداری پایه 
ارز نیمایی را باال آورد که این کار کمک می کند 
فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد کاهش یابد. فاصله 
بین ارز نیمایی و ارز آزاد باید به یکدیگر نزدیک 
شود تا زمینه فساد کاهش یابد. وی با بیان اینکه 
گرانی ارز در بازار آزاد ناشی از سوداگری و فضای 
روانی است، گفت: ما ناترازی ارزی نداریم، یعنی 
با ارزی که وارد کشور می شود، می توان نیازهای 
اساسی کشور را رفع کرد. اما اگر نیازهای کاذبی 
وارد میدان شود یا سوداگری اتفاق بیفتد، قطعًا 
ای��ن نات��رازی را به وجود م��ی آورد و عرضه و 

تقاضای ارز از یکدیگر فاصله می گیرد. 

تحریم های جدید کانادا علیه ایران
کانادا در اقدامی مداخله جویانه تحریم های 
جدیدی را علیه ایران ش��امل 2 شخص و 3 
نهاد به بهانه نقض حقوق بش��ر اعمال می 
کند. به گزارش اس��پوتنیک، وزارت خارجه 
کانادا در بیانیه  ای اعالم کرد که این کشور 
2 فرد و 3 نهاد ایرانی را به بهانه نقض حقوق 
بش��ر تحریم می  کند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، »مالنی جول��ی« وزیر خارجه کانادا 
امروز دوشنبه با نقض منشور ملل متحد در 
لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای 
مس��تقل با اعالم تحریم های ضدایرانی، در 
بیانیه  ای مداخله  جویانه مدعی شد که ایران 
باید به س��رکوب اغتشاش گران پایان دهد! 
افرادی که در لیست تحریم های امروز کانادا 
قرار گرفته اند، عبارتند از:- وحید یامین پور: 
معاون وزیر ورزش و جوانان- محسن قمی: 
عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت 
نظارت بر مطبوعات و شورای عالی انقالب 
فرهنگیاز س��وی دیگر نهاده��ای ایرانی که 
در فهرس��ت تحریم های اوتاوا قرار گرفتند 
نیز عبارتند از:- بنیاد پانزده خرداد- روزنامه 
ایران- هیئت نظارت بر مطبوعات. از زمان 
آغاز اغتشاشات پراکنده در ایران، کشورهای 
غرب��ی و آمریکا ضمن اعم��ال تحریم علیه 
مقامات حقوقی و حقیقی ایران، به تحریک 

و تشویق اغتشاشگران دامن زده اند.

حج امسال بدون محدودیت برگزار 
می شود

وزیر حج عربستان اعالم کرد که حج امسال 
بدون هیچگونه محدودیتی در تعداد و س��ن 
حجاج و بدون تس��ت کرونا برگ��زار خواهد 
ش��د. به گزارش خبرگزاری مه��ر به نقل از 
روس��یا الیوم، »توفیق بن ف��وزان« وزیر حج 
عربستان اعالم کرد که در مراسم حج امسال 
هیچگونه محدودیت س��نی و محدودیت در 
تعداد حجاج وجود ندارد و نیازی نیست زائران 
تست منفی کرونا ارائه دهند. پیش از این نیز 
مس��ئوالن عربس��تان اعالم کرده بودند که 
با عادی ش��دن ش��رایط در حرمین شریفین 
و پذیرش عم��ره گزاران ب��دون محدودیت 
کرونایی، متولیان مسجدالنبی )ص( در مدینه 
منوره محدودیت  های کرونایی را به صورت 
کام��ل لغو کردند. این امر در حالی بود که در 
سال های گذشته امکان ورود به مسجدالنبی 
)ص( بدون داشتن ماس��ک وجود نداشت و 
حت��ی در برهه ای پس از باز ش��دن درهای 
حرم نبوی پس از بیش از س��ه ماه تعطیلی، 
متولیان مسجدالنبی )ص( وضعیت سالمت 
زائران را بررس��ی می کردند؛ تا جایی که قبل 
از برپایی نمازهای جماعت صف های طوالنی 
در ورودی ها تشکیل می شد تا متولیان حرم، 
تب و وضعیت سالمت زائران را بررسی و از 
ورود افراد مشکوک به کرونا جلوگیری کنند. 
با لغو محدودیت های کرونایی در مسجدالنبی 
)ص(، زائران کشورهای مختلف بدون ماسک 
به حرم نبوی مشرف می شوند و دیگر خبری 

از فاصله گذاری اجتماعی نیز نیست.

جزئیات خراب کاری رژیم صهیونیستی 
در تأسیسات هسته ای عراق

یک مسئول سابق در سرویس های جاسوسی 
موساد برای اولین بار چگونگی نابودی کردن 
برنامه هسته ای عراق و ترور دانشمند هسته 
ای مصر را در دهه هفتاد میالدی فاش کرد. 
به گزارش وبگاه ش��هاب، »هارون شیرف«، 
مس��ئول عالی رتبه سابق موساد در یادداشتی 
نوشت که س��رویس های جاسوسی اسرائیل 
به محض اینک��ه فرانس��ه توافقنامه تجهیز 
عراق به رآکتور هس��ته ای را در نوامبر 19۷5 
امضا کرد، عملیات مخفی خود را برای ناکام 
گذاشتن طرح صدام، دیکتاتور سابق عراق را 
شروع کرد. بر اساس این گزارش، موساد این 
تالش های مخفیانه را با همکاری یگان های 
اطالع��ات نظام��ی 8200 و 81 ارتش رژیم 
صهیونیستی و س��ازمان انرژی هسته ای این 
رژیم شروع کرد. عناصر موساد تحرکات خود 
را شروع کردند؛ یکی از اهداف آنها، مهندسی 
ایتالیایی در حومه رم بود که ش��رکت »فرام 
اتوماتیک« فرانسه او را به واسطه یک شرکت 
ایتالیای��ی به خدمت گرفته ب��ود. یک روز در 
اواسط س��ال 19۷6 یک بس��ته کوچکی در 
ورودی منزل این مهندس هس��ته ای منفجر 
و خسارت بسیار جزئی به در ورودی ساختمان 
وارد شد، ولی صدای انفجار ساکنان منطقه را 
به محل انفجار کشاند. دقایقی بعد پلیس رسید 
ولی آنها با دیدن دو نفر که با مهندس مذکور 
در حال گفتگو هس��تند، شوکه شدند. این دو 
نفر که مأمور موساد بودند با او درباره جزئیات 
کار حرف��ه ای او صحب��ت می کردند که تنها 
خود او از این جزئیات اطالع داشت. مهندس 
ایتالیایی بیم آن داش��ت که مأموران او را به 
قتل برسانند و همین نگرانی باعث شد که او 
تمام اطالعات مربوط به محل کار خود را در 
اختیار آنها قرار دهد. تالش های موساد برای 
به کار گرفتن این مهندس ایتالیایی موفقیت 
آمیز بود، بنابراین او س��ه س��ال بعد به همراه 

همسرش به اراضی اشغالی سفر کرد. 

اخبار

س��خنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: اعتراض خود را در تحریف نام خلیج 
فارس قبل از انتش��ار در رسانه ها رسما با عراق اعالم کرده ایم. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن تبریک 
والدت حضرت زهرا )س( و روز زن و همچنین میالد بنیانگذار جمهوری 
اس��المی ایران حضرت امام خمینی )ره(، در خصوص اقدام موهن نشریه 
فرانسوی اظهار داشت: در این ارتباط هم اعالم موضع کردیم و هم اقدامات 
دیپلماتیک را انجام دادیم لذا بالفاصله س��فیر فرانس��ه در تهران را احضار 
کردیم. وی ادامه داد: اقدام این نشریه فرانسوی مصداق بارز نفرت پراکنی 
و توهین به ارزش ها و مقدس��ات دیگر ملت ها بویژه مسلمانان و همچنین 

مصداقی از خشونت بود. وی افزود: اقدام نشریه فرانسوی همزمان با توهین 
به جایگاه زنان هم بود و متأس��فیم کش��وری که مدعی حمایت از حقوق 
زنان در ایران اس��ت با چنین اقدام وقیحانه ای به جایگاه زنان اهانت کرده 
است. کنعانی با بیان اینکه متأسفانه این نشریه در گذشته نیز سابقه اهانت 
به رسول اکرم )ص( را دارد، تصریح کرد: دولت فرانسه نه تنها در این باره 
اعالم برائت نکرده بلکه با بهانه آزادی بیان آن را توجیه کرده اس��ت. وی 
در مورد تحریف نام خلیج فارس توسط مقامات عراقی گفت: بعد از اطالع 
این موضوع و حتی قبل از اعالم رس��انه اعت��راض خود را به دولت عراق 
اعالم کردیم. کنعانی در مورد وضعیت س��فارت افغانستان در ایران، افزود: 

هیچ تحولی در این ارتباط رخ نداده و سفارت افغانستان در تهران در همان 
چارچوب در حال فعالیت اس��ت و اگر جابه جایی های دیپلماتیک صورت 
بگیرد در وضعیت مناس��ب صورت می گیرد. بنابراین سفارت افغانستان در 
تهران برقرار اس��ت و در ش��رایط کنونی تغییری در اینباره رخ نداده است. 
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی در مورد قرارداد راهبردی ایران و چین و 
اجرایی شدن آن، گفت: امضا برنامه جامع همکاری های 25 ساله بین ایران 
و چین محصول وجود اراده سیاس��ی رهبران عالی دو کش��ور است تا این 
قرارداد را بر مسیر روابط دوجانبه پیش بروند و این برنامه بر اساس توسعه 

روابط دو کشور است و مذاکرات دو جانبه ادامه دارد.

اعتراض به عراق برای تحریف خلیج فارس
کنعانی خبر داد؛

هدف خائنانه اغتشاش گران از بین بردن نقاط قوت کشور بود
رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم:

حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: بزرگداشت نوزدهم 
دی س��ال 56 هر سال تکرار می ش��ود. باید هم استمرار 
داش��ته باشد، در آینده هم باید این رشته  نورانی دوام پیدا 
کند چون حادثه یک حادثه  تحولی بزرگ بود، حادثه  عادی 
نبود. زنده نگه داش��تن حوادث تحولی تاریخ وظیفه  همه 
اس��ت. رهبرمعظم انقالب اسالمی صبح امروز در سالروز 
قی��ام تاریخی مردم قم در 19 دی 1356 در دیدار جمعی 
از م��ردم این ش��هر، حوادث تحول آفری��ن تاریخ را در بر 
دارنده تجربیات بزرِگ درس آموز و یا متضمن یک سنت 
الهی خواندند و با اش��اره به نجات ایران از پنجه غارتگر 
و خونین امریکا با پیروزی انقالب اسالمی گفتند: پس از 
دس��تور کارتر در 43 سال قبل برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی، امریکایی ها از هر وسیله ای به خصوص تبلیغات 
و پروپاگان��دا برای تحقق این هدف اس��تفاده کرده اند اما 
همچنانکه در این اغتشاش��ات هم مش��خص شد ناکام 
مانده اند و ملت بزرگ ایران و مس��ئوالن کشور به فضل 
اله��ی، با همت به کارهای بزرگ و تحولی، به رفع نقاط 
ضعف و شتاب بیشتر در مسیر تحقق اهداف و خواسته ها 

ادامه می دهند.
 زندهنگهداش�تنودرسآم�وزیازحادثهعظیم���۱۹

دی۵6ضروریاست
حضرت آیت اهلل خامنه ای زنده نگه داشتن و درس آموزی 
از حادث��ه عظیم 19 دی 56 قم را ضروری برش��مردند و 
گفتند: نهضت عظیم��ی که به پرچمداری مردم مؤمن و 
انقالبی قم در سراس��ر کشور آغاز ش��د، سرنگونی رژیم 
دیکتاتوری، بیرون کشیدن ایران از هاضمه غرب و احیای 
هویت تاریخی و اسالمی کشور را دنبال می کرد چرا که 
ای��راِن زمان پهلوی در زیر دس��ت و پای فرهنگ غلط و 

تسلط سیاسی- نظامی امریکایی ها له شده بود.
راهب�ردجریانباطلکتمانی�اکمرنگکردنایاماهلل ���

است
ایشان کتمان یا کم رنگ کردن ایام اهلل و حوادث تاریخی را 
راهبرد جریان باطل دانستند و افزودند: برخالف قرآن که 
همه را به یاد و ذکر ایام اهلل و حوادث عظیم فرا می خواند، 
جریان باطل می خواهد از نورافش��انی و هدایت بخش��ی 
این گون��ه ای��ام جلوگیری کند که تالش ب��رای کم رنگ 
ک��ردن یا کتمان روزهایی مانند 22 بهمن، 29 بهمن، 19 
دی، 9 دی، تشییع شهید سلیمانی و تشییع شیهد حججی، 
نمونه ه��ای این تالش اس��ت. رهبر انقالب با اش��اره به 
عکس العمل سریع مردم مؤمن و با اخالص قم در 1۷ دی 
56 یعنی همان روز انتشار مقاله ای سخیف و موهن نسبت 
به امام خمینی به دستور درباِر پهلوی، گفتند: این حرکت 
در روز 18 دی ادام��ه یافت و در 19 دی به قیامی فراگیر 
تبدیل شد و قِم ُپر افتخار اولین پرچم انقالب را برافراشت 

و مسیری نورانی در کشور به وجود آورد.
احساستکلیف،خطرپذیریدرمقابلرژیمطاغوت، ���
وحرک�تبهنگاموبدونتردی�دازویژگیهایقیام۱۹

دیاست
ایشان سرعت در احساس تکلیف، خطرپذیری در مقابل 

رژیم س��نگدل و خونخوار طاغ��وت، و حرکت بهنگام و 
بدون تردید را از جمله ویژگی های قیام 19 دی مردم قم 
برشمردند و تأکید کردند: هر حرکتی که از این ویژگی ها 
برخوردار باش��د حتماً به اهداف مورد نظر می رسد. رهبر 
انق��الب، دفاع مقدس را نمونه درخش��ان نتیجه گرفتن 
ملت از احس��اس تکلیف، ورود بهنگام و به جان خریدن 
خطرات برشمردند و گفتند: صدام دیوانه با امکانات فراوان 
و پش��تیبانی آمریکا، شوروی، ناتو و کشورهای مرتجع و 
ب��ا هدف تجزیه ایران حمله ک��رد اما ایران در این جنگ 
احزاب پیروز ش��د و آنها هیچ غلطی نتوانس��تند بکنند و 
حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای پش��ت گرمی رژیم طاغوت ب��ه آمریکا را علت 
بی عقلی و جسارت در چاپ مقاله موهن علیه امام خمینی 
خواندند و گفتند: چند روز قبل از 19 دی، کارتر در تهران 
و در حالت مستی، ایران را جزیره ثبات نامیده بود اما این 
حمایت نتیجه ای نداد چرا که به فرموده قرآن، نتیجه اتکا 

به نیروی کفر چیزی جز شکست نیست.
رهبر انقالب با اش��اره به نفوذ بس��یار ب��االی آمریکا در 
رژی��م پهلوی، مبارزه مردم با طاغ��وت را در واقع مبارزه 
ب��ا آمریکا خواندن��د و افزودند: علت تبعید امام در س��ال 
1343، اعتراض ایشان به قانون کاپیتاالسیون بود که به 
امریکایی در مقابل هر جنایتی در ایران مصونیت می داد و 
مردم در مقابل چنین نفوذی قیام کردند و ایران را نجات 
دادند که پایه دشمنی امریکا با ملت شد. ایشان نکته مهم 
دیگر حادثه 19 دی قم را جلوگیری از نفوذ افراد ُپر مدعا 
و بی ریشه در مسیر نهضت اسالمی دانستند و خاطرنشان 
کردند: در مش��روطه، نفوذ افراد ناباب موجب کج ش��دن 
راه نهضت به سمت س��فارت انگلیس شد اما در انقالب 
اس��المی به علت حضور پر رنگ ش��خصیت های موّجه 
دینی در میدان و پرچمداری علما در ش��هرهای مختلف 
و همراه کردن دلهای مردم با نهضت، همه حتی مخالفان 

و گروههای مختلف مانند کمونیست ها، مرعوب حرکت 
عظیم مردمی و آن نهیب های امام بزرگوار ش��دند که از 
نجف و در درس طلبگی خود دنیا را به لرزه می انداخت و 
ما هنوز حتی امام و عظمت آن شخصیت را نیز به درستی 

نشناخته ایم.
بهسازمانسیادستورسرنگونی کارتردرسال���۱۹۷۹

انقالبرادادهاست
رهبر انقالب اس��المی، پیروزی انق��الب و نجات ایران 
از س��لطه س��نگین امریکا را علت اصلی دشمنی با نظام 
اسالمی برشمردند و با اشاره به انتشار سندی طبقه بندی 
ش��ده از یک مرکز معتبر آمریکایی مبنی بر دستور کارتر 
رئیس جمهور وقت برای س��رنگونی جمهوری اسالمی، 
آن ه��م فقط 10 ماه پس از پی��روزی انقالب، گفتند: بر 
اساس این سند، کارتر به سازمان سیا دستور می دهد که 
جمهوری اس��المی را سرنگون کند و اولین راهبردی که 
برای سرنگونی ذکر کرده، استفاده از ابزار تبلیغات است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش برای ضربه زدن به نظام 
اس��المی به وسیله مجموعه ای از اقدامات اعم از تهدید، 
تحریم، جاسوسی، نفوذ، فشار حداکثری، ایجاد اتحادهای 
ضد ایرانی، ایران س��تیزی، اسالم ستیزی و شیعه ستیزی 
را تالش مس��تمر آمریکایی ها در طول 43 سال گذشته 
خواندند و افزودن��د: در رأس همه این کارها، ضربه زدن 
به جمهوری اسالمی به وسیله تبلیغات بوده است. ایشان 
افزودن��د: البته معلوم اس��ت که دش��من موفق به عملی 
کردن نیت ش��وم خود نش��ده و جمهوری اسالمِی امروز 
با ریشه های مستحکم خود در داخل و حتی منطقه، قابل 
مقایسه با روز اول نیست اما آن کارها به کشور ضربه زد و 
ما می توانستیم جلوتر از نقطه کنونی باشیم. رهبر انقالب، 
تمرک��ز توان کش��ور بر مقابله با جنگ تحمیلی هش��ت 
س��اله و همچنین مقابله با فشارها و تحریم ها را موجب 
ُکند شدن پیشرفت کش��ور دانستند و خاطرنشان کردند: 

آن توان می توانس��ت به صورت کامل َصرف سازندگی، 
پیشرفت و ریش��ه کنی فقر شود. ایشان جبران و برطرف 
کردن ُکندی های ناش��ی از دشمنی ها را ممکن خواندند 
و افزودن��د: با کار بیش��تر، ایمان و اعتق��اد، و مجاهدت 
خس��تگی ناپذیر و شبانه روزی می توانیم در همه بخش ها 
ضعف ها را برطرف کنیم همچنانکه در حوزه های علمی، 
دفاع��ی و بخش هایی از تولید، کارها و جبران های خوبی 
انجام ش��ده اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش 
دیگری از سخنانشان به تحلیل هدف طراحان اغتشاشات 
اخی��ر پرداختند و گفتند: دس��ت دش��من خارجی در این 
حوادث کاماًل عیان بود و اینکه تا گفته می ش��ود دخالت 
دشمن خارجی، عده ای آن را انکار می کنند و می گویند این 
حوادث تقصیر شما است، صحیح نیست. ایشان با اشاره 
به نقش آفرینی آش��کار و غیرقابل اغماض آمریکایی ها و 
اروپایی ها در حوادث اخیر خاطرنش��ان کردند: مهم ترین 
وسیله دش��من در این اغتشاشات کار تبلیغاتی و وسوسه 
از طریق فض��ای مجازی و رس��انه های غربی، عربی و 
عبری بود. رهبر انقالب اسالمی افزودند: عده ای این طور 
وانمود می کردند که افراد حاضر در اغتشاش��ات مخالف 
ضعف های مدیریتی و اقتصادی کش��ور هستند، در حالی 
که بر عکس، هدف آنها برطرف کردن ضعف ها نبود بلکه 
هدفش��ان از بین بردن نقاط قوت کش��ور بود. ایشان در 
تبیین این مسئله به هدف قرار دادن نقاط قوتی همچون 
امنیت کشور، متوقف کردن پیشرفت علمی از طریق به 
تعطیلی کشاندن مراکز تحصیلی و علمی، متوقف کردن 
رش��د تولید داخلی و همچنین متوقف کردن مس��ائل در 
حال رونق گیری مانند گردشگری اشاره کردند و افزودند: 
البته در اینکه مش��کل اقتصادی و معیش��تی وجود دارد 
ش��کی نیست اما آیا این مشکل با آتش زدن سطل زباله 
و اغتشاش خیابانی حل می شود؟ بدون تردید این کارها 
خیانت است و دستگاههای مسئول نیز با خیانت، برخورد 

جدی و عادالنه می کنند.
عالجپروپاگاندایدشمن،تبیینحقیقتاست ���

رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانش��ان به دو مس��ئله 
دیگر نیز اشاره کردند. مسئله اول تأکید مجدد بر »جهاد 
تبیین« بود که در این زمینه گفتند: در رأس نقش��ه های 
بدخواهان، تبلیغات و به قول خودش��ان پروپاگاندا اس��ت 
که عالج آن، تبیین صحی��ح حقایق از زبانهای مختلف 
و ب��ا ابتکار و نوآوری اس��ت چرا ک��ه راه برطرف کردن 
وسوس��ه تبلیغاتِی اثرگذار بر ذهن جوان و نوجوان باتوم 
نیس��ت بلکه تبیین و روشنگری است. نکته پایانی رهبر 
انقالب، تأکید بر انجام شدن کارهای بزرگ و تحولی بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اصل انقالب اسالمی را تحولی 
بزرگ و عبور دهنده کشور از گردنه های سخت خواندند 
و افزودند: در ادامه راه نیز در زمینه های مختلف همچون 
اقتص��اد، فرهنگ، امنیت و علم نیازمند کارهای بزرگ و 
تحولی هستیم و این تحول مبتکرانه با وجود مسئوالن و 
جوانان پر تالش در دانشگاهها و بخشهای دیگر، ممکن 

و شدنی است.

اتفاقات چند ماه اخیر کشور یک جنگ جهانی بود
سرلشکر سالمی:

فرمانده کل س��پاه پاسداران با اشاره به اینکه 
اتفاق��ات چند ماه اخیر در کش��ور یک جنگ 
جهان��ی بود و زنان و جوانان ما به دش��منان 
پاس��خ های غیرتمندانه دادند گفت: دش��من 
ما آرام نیس��ت ول��ی م��ا او را آرام می کنیم. 
ب��ه گ��زارش »عص��ر ایرانیان«، سرلش��کر 
پاس��دار حس��ین س��المی فرمانده کل سپاه 
پاسداران صبح دوشنبه 19 دی ماه در مراسم 
گرامیداش��ت و آیین بزرگداش��ت س��رداران 
رشید اس��الم که در ستاد نیروی زمینی سپاه 
پاسداران برگزار شد، گفت: این روزها در تمام 
شهرها، روس��تاها و حتی خارج از جغرافیای 
کش��ور ما عط��ر و رایحه ش��هادت همه جا 
نوازشگر مشام مومنان است. فرمانده کل سپاه 
پاسداران گفت: امروز نوزدهم دی ماه سالروز 
ش��هادت ستارگان درخشانی از نیروی زمینی 
سپاه با یک سپهساالر و اسطوره جهاد است. 
مردی که در تمام طول عمر خود از جوانی تا 

انتهای عمر با برکتش حتی برای یک لحظه 
لباس جه��اد را از تن به در نکرد و برای یک 
لحظه می��دان جهاد را ترک نکرد. وی افزود: 
چون او و همراهان��ش از موال و مقتدای مان 
امیرمومنان علی )ع( آموخته بود که جهاد یکی 
از درب های بهشت است که به روی بندگان 
خاص خداوند باز می ش��ود . فرمانده کل سپاه 
پاسداران با اش��اره به اینکه اتفاقات چند ماه 
اخیر در کش��ور یک جنگ جهانی بود و زنان 
و جوانان ما به دشمنان پاسخ های غیرتمندانه 
دادند گفت: دش��من ما آرام نیست ولی ما او 
را آرام می کنی��م. ارمغان حضور دش��من در 
هر جایی فقر، اس��ارت، درماندگی و فالکت 
است و این نقشه ای اس��ت که دشمن برای 
امت اسالم کشیده اس��ت. فرمانده کل سپاه 
گفت: خانواده شهدا چشم و چراغ ملت ایران 
هستند. خانواده های شهدا تکیه گاه معنوی 
جامعه ما هستند، آن ها با راهی کردن عزیزان 

خود در واقع همه آرزوهایشان را فدا کرده اند. 
سرلشکر سالمی با اشاره به حوادث سال های 
اخیر در منطقه تصریح کرد: اگر به آیینه حادثه 
های اخیر در س��ال های اخیر نظر کنیم و به 
س��وریه و عراق نگاه بیندازیم آنگاه می بینیم 
دشمنان با امت اسالم در سرزمین مسلمانان 
چه کردند. اگر سفری به این کشور ها داشته 
باشید شهرها را ویران شده می بینید، شهرها 
تبدیل به شهر ارواح شده است و هیچ موجود 
زن��ده ای در آن ها زندگی نمی کنند همه خانه 
ها ویران است و صدای بازی بچه ها شنیده 
نمی ش��ود. وی افزود: ارمغان حضور استکبار 
در منطقه ما فقر، گرس��نگی و آوارگی است، 
ما این شرایط را دیده ایم، در یمن، افغانستان، 
س��وریه و عراق و فلسطین شاهد آثار حضور 
دشمنان در کشور های اسالمی هستیم و این 
در حالی اس��ت که بغض آن ها از ملت ما ده 
ها برابر اس��ت. فرمانده کل سپاه پاسداران با 

اش��اره به حوادث اخیر کش��ور عن��وان کرد: 
دش��منان در چند ماه گذش��ته در یک فتنه و 
جنگ جهانی می خواستند مدارس، دانشگاه ها 
و مراکز فعالیت اقتص��ادی مردم را تعطیل و 
کش��ور را به آشوب بکشند . اما، جوانان، زنان 
و دخت��ران ایران با آن ه��ا همراهی نکردند و 
نقش��ه های آن ها را به شکست کشاندند. این 
فرمانده ارش��د نیروهای مس��لح با اش��اره به 
مجاهدت های رزمندگان و شهدا در در دفاع 
از امنیت کشور بیان کرد: شهدا نه تنها در این 
حوادث اخیر بلکه در جای جای مرزهای کشور 
با ایستادگی در برابر دشمنان و نثار جان خود 
زیباترین س��رمایه خود را دادند تا ما امروز با 
عزت زندگی کنیم. سرلشکر سالمی با اشاره 
به جنایات آمریکا در عراق و افغانستان گفت: 
اینکه بعضی شیپور بیگانه می زنند و جوانان را 
به میدان آشوب دعوت می کنند به این دلیل 
است که می خواهند ایران را به ویرانه ای تبدیل 

کنند و از پیشرفت کشور جلوگیری کنند یعنی 
مشابه همان کاری که با عراق، سوریه، یمن و 
افغانستان کردند. وی افزود: شهدا با ایستادگی 
و مقاومت و اقتدار مانع تحقق اهداف دشمن 
ش��دند، البته جنگ جریان دارد و دشمن آرام 
نیست، اما ما او را آرام می کنیم و شکستش 
می دهیم، آن ه��ا فکر می کردند که می تواند 
این نظام قدرتمند را بش��کنند اما در اوج این 
خیال و توهم شکس��ت خوردند. فرمانده کل 
س��پاه پاس��داران با بیان اینکه رزمندگان ما 
آماده اند و همه در جستجوی شهادت و جهاد 
هستند، تاکید کرد: آن ها از دشمن نمی ترسند 
و آماده هس��تند تا دش��من را در عرصه های 
مختلف شکست دهند. این فرمانده عالی رتبه 
و ارشد نیروهای مسلح در پایان قوی شدن را 
تنها راه پیشرفت کشور دانست و گفت: قوی 
ش��دن تنها راه ممکن برای ملت ما در برابر 

توطئه های مختلف دشمن علیه ایران است.

غفلت در بخش فرهنگ پیامدهای جبران ناپذیری دارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: توجه جدی 
به مس��ائل فرهنگی و پژوهش��ی در برنامه 
هفت��م ضروری اس��ت و غفل��ت در بخش 
فرهنگ پیامده��ای جبران ناپذیری دارد. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، چهاردهمین جلسه 
س��تاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی 
فرهنگی کش��ور پیش از ظهر دوش��نبه به 

ریاس��ت محمد مخب��ر مع��اون اول رئیس 
جمهور برگزار ش��د. مخبر در این جلس��ه با 
اشاره به اهمیت، حساسیت و نقش گسترده 
فرهنگ در توسعه کشور، بر لزوم توجه جدی 
به مس��ائل فرهنگی در تدوین برنامه هفتم 
توسعه کش��ور تاکید کرد. معاون اول رئیس 
جمهور افزود: فرهن��گ با روح و جان مردم 

سروکار دارد و اگر در بخش فرهنگ غفلتی 
صورت گیرد، مس��ائل و مشکالت ناشی از 
آن قاب��ل جبران نخواهد بود. وی با اش��اره 
ب��ه حضور صاحب نظ��ران و متولیان اصلی 
بخش فرهنگ در جلس��ات ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی، از دبیر این ش��ورا خواست 
با توجه به اینکه برنامه هفتم توس��عه کشور 

در حال تدوین است، احکام فرهنگی الزم را 
با نگاه آمایش فرهنگ و ش��جاعانه و بدون 
درنظر گرفتن مالحظات غیر ضروری احصاء 
کند تا در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. 
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید 
بر اهمیت موضوع تحقیق و پژوهش تصریح 
کرد: متأس��فانه به موض��وع پژوهش آنطور 

که باید توجه نش��ده و دستاوردهای موجود 
نی��ز حاصل همت، عزم، دلس��وزی و غیرت 
دانش��مندان کش��ور بوده که الزم است در 
برنامه هفتم توسعه کشور سهم بیشتری در 
بودجه تحقیق و پژوهش لحاظ گردد بطوری 
که هیچ دستگاهی نتواند از زیر بار آن شانه 

خالی کند. 
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اقتصاد کالن

رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس
شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار 
سرمایه با رشد 10هزار واحدی روبرو شد. به 
گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز 
بازار سرمایه، بیش از 19میلیارد و 114میلیون 
سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 10هزار و 
118میلیارد تومان در بیش از ۷۷1هزار نوبت 
مورد دادوس��تد قرار گرفت و شاخص بورس 
با رش��د 10هزار و 6۷8واحدی در ارتفاع یک 
میلیون و 646ه��زار و 90۷واحد قرار گرفت.

بیش��ترین اثر مثبت بر دماس��نج بازار سهام 
در روز ج��اری به ن��ام نماده��ای معامالتی 
شرکت های س��رمایه گذاری تامین اجتماعی، 
س��رمایه گذاری نفت و پتروش��یمی تامین و 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در مقابل 
ش��رکت های پتروشیمی پردیس، بانک ملت 
و س��رمای گذاری گروه توسعه ملی افت خود 
مانع افزایش بیش��تر نماگر بازار سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
ایران ه��م با معامله 10میلیارد و 820میلیون 
ورق��ه ب��ه ارزش 221ه��زار و 534میلی��ارد 
تومان در 414هزار نوبت، شاخص فرابورس 
)آیفکس( 151واحد رش��د ک��رد و در ارتفاع 

20هزار و 908واحد قرار گرفت.

وام ازدواج همچنان صدرنشین 
وام های خرد

از ابتدای سال تاکنون به یک میلیون و 5۷0 
هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه 
مسکن، مبلغ 139 هزار و 218 میلیارد تومان 
تسهیالت در شبکه بانکی پرداخت شده است. 
به گزارش ایسنا، در راستای حمایت از قانون 
جوانی جمعیت از 10 فروردین تا تاریخ 15دی 
ماه امس��ال شبکه بانکی کشور به ۷43 هزار 
و 953 نف��ر از متقاضیان، تس��هیالت قرض 
الحس��نه ازدواج به مبلغ 102.۷ هزار میلیارد 
توم��ان پرداخت کرده اس��ت.همچنین طبق 
اعالم بانک مرک��زی، از تاریخ 31 فروردین 
ماه س��ال ج��اری تا 15 دی ماه تس��هیالت 
قرض الحس��نه فرزندآوری نیز به 643.330 
ه��زار نفر به مبلغ 25.9 ه��زار میلیارد تومان 
پرداخت ش��ده است.بر اساس این گزارش، از 
تاریخ شش��م تیر ) زمان ارسال دستورالعمل 
وزارت راه و شهرس��ازی و ابالغ به بانک ها 
( تا 18 دی ماه نیز در قبال تسهیالت ودیعه 
مس��کن 220 ه��زار و 3۷3 پرونده تش��کیل 
شده که از این تعداد 183.4۷4 نفر به میزان 

10.5هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.

مجلس هم کسری بودجه 400هزار 
میلیارد تومانی را تکذیب کرد 

حاجی بابای��ی با اش��اره به گزارش مش��ترک 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای 
اس��المی و س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت: 
تاکن��ون 100درصد منابع دول��ت در بودجه 
محقق شده است و کس��ری بودجه در سال 
1401 نداریم. به گزارش تس��نیم، حمیدرضا 
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه هر نوع گزارشی مبنی بر کسری بودجه 
سال 1401 تکذیب می شود، گفت: براساس 
گزارش مشترک کمیس��یون برنامه و بودجه 
و س��ازمان برنامه و بودجه ما در سال 1401 
کس��ری بودجه نخواهیم داشت و این مسئله 
نقطه مثبتی در روند ثبات اقتصادی کشور و 
کنترل نرخ ت��ورم در آینده ای نزدیک خواهد 

شد..

عرضه 500 هزار سکه طالی ربع بهار 
آزادی در بورس کاال 

به مناسبت ایام باسعادت میالد حضرت زهرا 
»س« و روز زن، تعداد 500 هزار قطعه سکه 
طالی ربع بهار آزادی از طریق بورس کاالی 
ایران عرضه می ش��ود.به گزارش خبرگزاری 
فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، 
عرضه س��که ربع بهار آزادی از روز شنبه 24 
دی ماه به مدت سه روز کاری در قالب فروش 
س��که در بورس کاالی ایران انجام می شود.
خریداران م��ی توانند پن��ج روز کاری بعد از 
خرید س��که در بورس، ب��ه خزانه بانک های 
عامل مراجعه کرده و با ارائه اسناد مربوط به 
بورس، به صورت فیزیکی، معادل سکه های 
خریداری شده را تحویل بگیرند.براساس این 
اطالعیه، تمامی اش��خاص حقیقی باالی 18 
س��ال دارای کد مل��ی می توانند حداقل یک 
قطعه و حداکثر پنج قطعه س��که طالی ربع 
به��ار آزادی را خری��داری کنند.ب��ر پایه این 
اطالعیه، تمامی متقاضیان خرید ربع س��که 
در مکانیزم حراج ناپیوس��ته ش��رکت کرده و 
قیمت سکه عرضه شده براین اساس، کشف 

می شود. 

ورودی سدهای کشور همچنان منفی 
است

آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا 
1۷ دی ماه نش��انگر پرشدگی تنها 38 درصد 
مخازن سدهای کشور است و میزان ورودی 
سدها نیز منفی 12 درصد را نشان می دهد. 
به گزارش ایسنا،   میزان ورودی مخازن کل 
کش��ور از ابتدای س��ال آبی تاکنون معادل 
5.39 میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با 
سال گذشته که عددی معادل 6.13 میلیارد 
مترمکع��ب ب��وده 12 درصد  منفی اس��ت. 
همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور 
نیز نسبت به سال قبل با پنج درصد کاهش 
مواجه بوده اس��ت.حجم آب موجود مخازن 
اکنون 18.۷۷ میلیارد مترمکعب ثبت ش��ده 
که این عدد نس��بت به سال قبل که عددی 
مع��ادل 19.39 میلیارد مترمکعب بوده س��ه 
درصد کاهش یافته اس��ت.وضعیت مخازن 
اکثر سدهای مهم شرب و کشاورزی نسبت 
به سال گذشته منفی است به طوری که در 
س��د تهم استان زنجان و س��د بیچار استان 
گیالن، سد اکباتان، آبش��ینه استان همدان 
و چ��اه نیمه های سیس��تان و بلوچس��تان، 
شهید رجایی استان مازندران و ساوه استان 
مرکزی با بیش از 50 درصد کاهش مخازن 

سد مواجه هستیم.

بومی سازی تجهیزات فرازآوری از 
چاه های نفت

رئیس پژوهش و فناوری و کارگروه تولید بار اول 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از رونمایی 
شیر فرازآوری با گاز در چاه های نفتی خبر داد 
.به گ��زارش  مهر به نقل از ش��رکت مناطق 
نفت خیز جن��وب، محمد گلس��تان باغ ضمن 
قدردان��ی از راهبری دانش محور مدیریت امور 
فنی این شرکت و به ویژه مشارکت همکاران 
مهندس��ی فرآورش و پروژه های تزریق گاز، از 
رونمایی شیر فرازآوری با گاز در چاه های نفتی 
که توسط شرکت دانش بنیان داخلی بومی سازی 
شده، خبر داد و گفت: روش ها فرازآوری با گاز، 
گاز به صورت پیوسته از طریق فضای دالیز به 
درون چاه تزریق و به وسیله شیرهای فرازآوری 
نصب شده در رش��ته تکمیلی به درون ستون 
چاه وارد ش��ده و از طریق سبک سازی ستون 
س��یال به افزایش تولی��د نفت کمک می کند.

وی در حاشیه جلسه رونمایی از شیر فرازآوری 
با گاز اظهار کرد: با هدف حمایت از طرح های 
فناورانه و ایجاد بستری مطلوب برای همکاری 
با ش��رکت های دانش بنیان داخل��ی می توان 
گام ه��ای مؤث��ری در زمینه تأمی��ن نیازهای 

فناورانه، راهبردی و تحریمی برداشت.

فرزین: تثبیت بازار ارز را دنبال 
می کنیم 

رئی��س کل بانک مرکزی گفت: سیاس��ت 
تثبی��ت یا ثبات بخش��ی ب��ازار ارز را دنبال 
می کنیم. به گزارش تسنیم، محمدرضا فرزین 
رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست های 
جدی��د ارزی گفت: در حوزه سیاس��ت های 
ارزی، سیاس��ت تثبیت یا ثبات بخش��ی به 
بازار را دنبال می کنیم. رئیس بانک مرکزی 
با تأکید براینکه این سیاس��ت را در ماه های 
آینده دنبال می کنیم، تصریح کرد: در س��ال 
آین��ده نی��ز با هم فک��ری مجل��س، جایگاه 
این سیاس��ت را در قانون بودجه مش��خص 
خواهیم کرد. وی پس از نشس��ت با اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: در این نشس��ت پیرامون سیاست های 
ارزی بانک مرکزی بحث و بررس��ی صورت 
گرفت و نمایندگان نیز نظرات خودش��ان را 
مطرح کردند.فرزین افزود: مقرر شد جلسات 
هم فک��ری و تبادل نظر ادامه پیدا کند؛ چرا 
که موضوعاِت فراتر از بحث ارز مانند قانون 
بانک��داری نیز مطرح بوده که با همفکری و 
تعامل با کمیسیون اقتصادی کارها را پیش 

خواهیم برد.

افزایش 160 مگاواتی ظرفیت تولید 
برق کشور 

بنی��اد  نیروگاه��ی  هلدین��گ  مدیرعام��ل 
مس��تضعفان گف��ت: واح��د بخار نی��روگاه 
س��یکل ترکیبی خرم آباد ب��ه ظرفیت 160 
مگاوات به ش��بکه سراس��ری برق کش��ور 
متصل ش��د. به گزارش تس��نیم، محس��ن 
امی��ری، مدیرعامل هلدین��گ برق و انرژی 
بنیاد مس��تضعفان با بیان این مطلب، اظهار 
کرد: واح��د بخار نی��روگاه س��یکل ترکیبی 
خ��رم آباد ب��ه ظرفی��ت 160 م��گاوات به 
ش��بکه سراس��ری برق کش��ور متصل شد 
و ب��ا س��نکرون ش��دن این واح��د، ظرفیت 
تولید برق این نی��روگاه به عنوان بزرگترین 
نیروگاه اس��تان لرس��تان ب��ه 484 مگاوات 
افزای��ش می یابد.وی افزود: با بهره برداری از 
واحد بخار نیروگاه س��یکل ترکیبی خرم آباد، 
ضمن افزایش راندمان نیروگاه به حدود 50 
درصد، از هدر رفت بیش از 100 میلیون لیتر 
گازوییل و 180 میلی��ون متر مکعب گاز در 
سال با ارزش جهانی حدود 200 میلیون یورو 

جلوگیری خواهد شد.

اخبار

اوج��ی گف��ت: در هیچ کش��وری مصرف 
بخش خانگی ، تجاری و صنایع غیر عمده 
به 630 میلیون متر مکعب نمی رس��د،ما 
معتقدیم که یک رقم عظیمی از این 630 
میلی��ون متر مکعب اس��راف می ش��ود.به 
گزارش مهر، جواد اوجی وزیر نفت گفت: 
از فردا در استان های شمال و شمال شرق 
کاهش دمای ش��دیدی را خواهیم داشت 
و تا منه��ای 15 درجه گزارش ش��ده که 

ماندگاری این کاهش دما و س��رما کار را 
کمی دش��وار می کند.وی ادام��ه داد: تا به 
امروز همکاران ما در وزارت نفت و شرکت 
ملی گاز با آماده باش��ی که در س��کو ها و 
تولید و میادین در بخش های باالدستی و 
پایین دست پاالیش��گاه ها و خطوط انقال 
پایدار اس��ت ولی با وج��ود روند مصرفی 
ک��ه وجود دارد بی��ش از 630 میلیون متر 
مکعب رس��یدیم که روند رو به رشدی را 

طی کردیم که ممکن اس��ت در روزهای 
س��ر به 650 میلیون متر مکعب نیز برسد.
وزیر نفت خاطر نشان کرد: در هیچ کجای 
دنیا و هیچ کشوری مصرف بخش خانگی 
و تج��اری و صنایع غیر عمده رقم بخورد. 
م��ا معتقدیم که یک رق��م عظیمی از این 
630 میلیون متر مکعب اس��راف می شود، 
از همه هموطنان خواهش��مندیم که ما را 
یاری کرده تا م��ا بتوانیم این نعمت الهی 

یعنی گاز را به دست تمامی هموطنانمان 
برس��انیم.اوجی خاطر نشان کرد: مصرف 
بهینه بس��یار راحت است و با چک کردن 
دمای محی��ط کار و منزل و قرار دادن آن 
بر روی 22 درجه س��انتی گراد و خاموش 
اضافی،  گرمایش��ی  کردن سیس��تم های 
اس��تفاده از پرده زخیم و پوش��یدن لباس 
گرم می تواند 30 درصد در کاهش مصرف 
گاز مصرف واقع شود.وی در خاتمه اضافه 

کرد: خط قرمز ما به دس��تور دکتر رئیسی، 
رئیس جمهور محترم بخش خانگی است 
و به هی��چ وجه دچار قطعی نمی ش��ود و 
از بخش ه��ای دولت��ی ش��روع کرده ایم و 
س��ازمان های اداری در هربخش مصرف 
غیر متعارف است اخطار دریافت می کنند و 
در صورت عدم رعایت گاز را قطع می کنیم 
با تدابیر م��ا و همکاری مردم هیچ قطعی 

گاز نخواهیم داشت.

عدم قطع گاز در بخش خانگی نیازمند همکاری مردم است
وزیر نفت؛

زیان 143 میلیارد دالری بانک مرکزی سوئیس در سال 2022 
بانک مرکزی س��وئیس در س��ال 2022 به 
عل��ت کاه��ش ارزش بازارهای ب��ورس و 
بازارهای با درآمد ثابت، 132 میلیارد فرانک 
س��وئیس )143 میلی��ارد دالر( زی��ان دیده 
اس��ت. به گزارش گروه اقتص��اد بین الملل 
فارس به نقل از رویترز، بانک ملی سوئیس 
)بانک مرکزی این کش��ور( در س��ال 2022 
به عل��ت کاه��ش ارزش بازارهای بورس و 
بازارهای با درآمد ثابت که به ارزش س��هام 

و اوراق قرضه این بانک خس��ارت زد، 132 
میلیارد فرانک س��وئیس )143 میلیارد دالر( 
زیان دیده اس��ت.این رق��م باالترین میزان 
در تاریخ 115 س��اله این بانک به شمار می 
رود؛ تقویت ارزش فرانک سوئیس نیز تاثیر 
منفی داشته است. تقویت فرانک سوئیس در 
م��اه جوالی، باالتر از نرخ برابری با یورو، به 
زیان ناشی از نرخ ارز منجر شد.این خسارت 
بس��یار بیش��تر از رکورد قبل��ی 23 میلیارد 

فرانکی خس��ارت در س��ال 2015 است که 
تقریبا برابر تولیدناخالص داخلی مغرب است.
بانک ملی س��وئیس، جزئیات این ارقام را در 
ششم ماه مارس منتشر خواهد کرد.سوئیس 
131 میلی��ارد فرانک از موض��ع ارز خارجی 
خود متحمل ضرر ش��ده اس��ت که بیش از 
800 میلی��ارد فرانک آن به صورت س��هام 
و اوراق قرض��ه ای ک��ه در طی یک کمپین 
طوالنی ب��رای تضعیف ارزش فرانک )واحد 

پولی این کش��ور( خریداری شده بود، است.
بازارهای بورس جهان تضعیف شده و قیمت 
اوراق قرضه سال گذشته کاهش یافت زیرا 
بانک های مرکزی در سراسر جهان از جمله 
بانک ملی سوئیس، نرخ بهره را برای مقابله 
با افزایش تورم ب��اال بردند.تنها مورد مثبت 
برای بانک ملی سوئیس، ذخایر طال بود که 
در پایان سال 2021 به 1040 تن رسید و در 
س��ال 2022 به لحاظ ارزش به 400 میلیون 

فرانک رسید.زیان سال 2022 به این معنی 
اس��ت که بان��ک مرکزی پرداخ��ت معمول 
خود را به دولت ه��ای مرکزی و منطقه ای 
سوئیس را انجام نخواهد داد. این بانک، سال 
گذشته 6 میلیارد فرانک پرداخت کرده بود.با 
این حال بعید به نظر می رسد که این زیان، 
تاثیری بر سیاست بانک ملی سوئیس داشته 
باش��د. این بانک در سال 2022، سه بار نرخ 

بهره را باال برد.

محصول حساب واحد خزانه، کاهش کسری بودجه است
دولت در لوایح برنامه و بودجه  سیاست  های حساب خزانه را لحاظ کند  

با اجرای حساب واحد خزانه و در اثر شفافیت 
مالی حاصل ش��ده از آن، مش��خص می شود 
که چه مقدار از کس��ری بودجه دولت واقعی 
است و اجرا نشدن این قانون به معنای تداوم 
بی انضباطی مالی خواه��د بود.  محمد کاظم 
انبارلویی در گفت وگو با فارس درباره مزایای 
پیوس��تن ارگان های دولتی به حس��اب واحد 
خزانه، اظهار داش��ت: اصل 53 قانون اساسی 
اعالم کرده است که همه دریافتی های دولت 
باید در خزانه داری کل متمرکز ش��ود و همه   
پرداختی ها نیز باید از خزانه صورت بگیرد، این 
اصل تمرکز حس��اب ها، به دولت این فرصت 
را می دهد که بدان��د درآمدها و هزینه هایش 
چقدر اس��ت. وی ضمن انتقاد از بودجه ای که 
به مجل��س رفته و این اصل قانون اساس��ی 
را نقض کرده اس��ت، بیان ک��رد: هنوز همه   
دریافتی های دولت در خزانه داری کل متمرکز 
نیست، اگر ما بخواهیم این اصل قانون اساسی 
را اجرا کنیم، ابتدا باید بدانیم که دریافتی های 
دولت چه مقدار اس��ت.این کارشناس مسائل 
اقتصادی اظهار داش��ت: دریافتی های دولت 
در قانون محاس��بات عموم��ی و در ماده 10 
و 11 آن تعریف ش��ده اس��ت. همه آنچه در 
حوزه انفال، سود و مالیات شرکت های دولتی 
و مالیات اش��خاص حقیق��ی و حقوقی وجود 
دارد، در ح��وزه دریافتی ه��ای دولت اس��ت.
انبارلویی  توضیح داد: اگر بودجه های سنواتی 
را ببینیم، در همان تبصره یک که مربوط به 
ش��رکت ملی نفت و گاز است، مشخص شده 
ک��ه همه دریافت های دولت در زمینه فروش 
انحصارات، در خزانه داری کل متمرکز نیست.
وی درب��اره فواید تمرکز حس��اب ارگان های 
مختل��ف در خزان��ه داری کل توضیح داد: اگر 
همه   دریافتی ه��ای دس��تگاه های دولتی در 

خزانه داری کل متمرکز باش��د، شاهد کسری 
بودج��ه نخواهیم بود. هم اکنون بس��یاری از 
دریافتی ه��ای دولت خ��ارج از خزانه اس��ت. 
طبق قانون، هر ش��رکت دولتی باید حسابی 
در خزانه داری کل داشته باشد تا دریافت ها و 
پرداخت هایش مشخص شود. این کارشناس 
بودج��ه افزود: بر خالف بودجه ی س��ال های 
1398، 1399 و 1400، می بینیم که بسیاری 
از دستگاه های دولتی حس��اب های خود را از 
خزانه داری کل خارج و در حس��اب های خود 
نزد س��ایر بانک ها برده اند و این مسئله باعث 
می ش��ود که دولت نداند دریافت هایش چقدر 
است. انبارلویی اعالم کرد: مقام معظم رهبری 
نیز در اعالم سیاست های کلی برنامه هفتم، به 
چهار سیاست اساسی در این خصوص اشاره 
کرده اند؛ یک��ی اینکه هزینه های دولت دقیقا 
مشخص شود و نکته دیگر اینکه هزینه و درآمد 
ش��رکت های دولتی علی الخصوص شرکت 

ملی نفت مشخص شود تا در اثر این شفافیت 
مالی حاصل شده، مشخص شود که چه مقدار 
از کسری بودجه دولت واقعی است.وی افزود: 
درحالی که دولت قصد دارد برنامه هفتم توسعه 
و بودجه 1402 را محاسبه و تدوین کند، باید 
سیاست های کلی درباره تشکیل حساب واحد 
خزانه را نیز رعایت کند تا با تمرکز حساب ها 
نزد حساب واحد خزانه بتوانیم تصویر واقعی از 
دریافتی ها و پرداختی های دولت داشته باشیم.
این کارش��ناس مالیه عمومی درباره اهمیت 
ورود دس��تگاه های نظارتی ب��ه موضوع عدم 
تمکین دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراروه های نفتی برای 
پیوستن به حساب واحد خزانه توضیح داد: ما 
3 نهاد نظارتی از جمله سازمان حسابرسی در 
قوه مجریه، سازمان بازرسی کل کشور در قوه 
قضائی��ه و دیوان محاس��بات در قوه مقننه را 
داریم. این سه نهاد باید به وظایف کلیدی خود 

یعنی ورود به عدم اجرای قوانین عمل کنند. 
انبارلویی  بیان کرد: در خود دولت و در وزارت 
امور اقتصاد و دارایی، معاونت خزانه داری کل را 
داریم، این معاونت نیز باید وظایف ذاتی خود، 
یعنی احصاء دریافت ها و پرداخت های دولت را 
انجام دهد. البته در نظام های پیشرفته جهان 
وزارتی به نام وزارت خزانه داری کل وجود دارد؛ 
یعنی مسئله خزانه داری در حد و اندازه ی یک 
وزارتخانه است نه در اندازه یک معاونت ذیل 
یک وزارتخانه مثل وزارت اقتصاد.وی گفت: 
اگر دقت کافی نس��بت به اهمیت موضوع در 
کش��ور وجود داشته باش��د، باید آن سه نهاد 
نظارت��ی و این نهاد اجرای��ی در دولت، جهت 
پیگیری اجرایی ش��دن موضوع حساب واحد 
خزانه دس��ت به دست هم بدهند. در صورت 
اجرایی ش��دن این مهم، می توان از هدر رفت 
منابع عمومی جلوگیری کرد و حساب و کتاب 
بودج��ه و جریان مالی دولت ش��فاف خواهد 

شد.این کارش��ناس اقتصادی، ضمن انتقاد از 
هیات امنایی بودن نظارت بر دخل و خرج های 
دانشگاهای علوم پزشکی و عدم تمکین آنها 
به اجرای حس��اب واحد خزانه، بیان کرد: این 
مس��اله که هیات امنا نظارت بر دریافت ها و 
پرداخت های دانشگاه های علوم پزشکی داشته 
باشد به نوعی خود نظارتی محسوب می شود و 
موقعیت تعارض منافع دارد، زیرا چشم نظارتی 
بر عملکرد این دانشگاه ها باید خارج از سیستم 
آنه��ا باش��د.انبارلویی ادام��ه داد: اگر به اصل 
53 قانون اساس��ی و اجرای قانون محاسبات 
عموم��ی  برگردیم، دیگر این مش��کالت را 
نخواهیم داش��ت. اما اگر همچنان بخواهیم 
خارج از ای��ن چارچوب عم��ل کنیم، همین 
بی انضباطی مالی که در چهار دهه گذش��ته 
در کشور حاکم بوده، ادامه دار خواهد بود. وی 
ضمن تاکید بر اینکه باید دستگاه های کشور به 
مسئله مالیه عمومی اهتمام بورزند، بیان کرد: 
تاکنون بحث مالیه ی عمومی یک امر مغفول 
در دولت ه��ا بوده و آنها تاکنون هیچ اعتقادی 
به مالیه عمومی نداشته اند. مالیه عمومی یعنی 
دریافتی ه��ا و پرداختی های دول��ت و احصاء 
درست مالیات ها و نظارت دقیق بر دریافتی ها، 
هزینه کردها و پرداختی های دولت ها است. این 
کارشناس مالیه ی عمومی گفت: در بسیاری از 
ارگان های دولتی، جلوی بسیاری از دریافتی ها 
و پرداختی ها عبارت جمع خرجی را نوشته اند؛ 
معنی آن این است که کسی از آنها نمی پرسد 
ک��ه چقدر درآمد و دریافتی و چقدر هزینه کرد 
و پرداختی دارند. این بدترین نوع مدیریت در 
ح��وزه مالیه عمومی اس��ت. امیدواریم دولت 
سیزدهم با دقت هایی که تاکنون داشته، بتواند 
در بودجه 1402 نی��ز این انحرافات را جبران 

کند. 

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با بیان اینکه 400 
س��ایت نس��ل پنجم تلفن همراه در دهه فجر امس��ال 
راه اندازی می ش��ود از رس��یدن میزان پیشرفت احداث 
ش��بکه ملی اطالعات به 60 درصد خبر داد. به گزارش 
مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، »عیس��ی زارع پور«، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، در نشس��ت تخصصی شبکه ملی 
اطالعات و فضای مجازی در جمع اساتید دانشگاه علم 
و صنعت با بیان اینکه راهبرد وزارت ارتباطات در دولت 
سیزدهم استفاده از فناوری برای راحت تر کردن زندگی 
مردم و افزایش بهره وری است، گفت: یکی از جلوه های 
این راهبرد راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
اس��ت که اتفاق بزرگی بود و راه اندازی آن درگذشته به 
یک آرزو تبدیل ش��ده بود تا مردم با یک بار احراز هویت 

بدون مراجعه حضوری و بدون ارائه مدرک، خدمات را از 
دستگاه های اجرایی، عمومی و حاکمیتی دریافت کنند.
وی با اش��اره به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
در سال گذش��ته، افزود: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
ب��ا حضور ده نفر از اعضای هیئ��ت دولت و با اختیارات 
رئیس جمهوری و هیئت وزیران تش��کیل ش��د تا موانع 
پیش روی اقتصاد دیجیتال را کنار بزنند.زارع پور با بیان 
اینکه اقتصاد دیجیتال به زبان ساده کاربرد ارتباطات و 
فناوری اطالعات در همه بخش هاس��ت، تصریح کرد: 
شبکه ملی اطالعات، یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و 
امن در گسترده جغرافیای جمهوری اسالمی ایران است 
که بر اس��اس ارزیابی هایی که طبق شاخص های مورد 
توافق با مرکز ملی فضای مجازی انجام ش��ده، باوجود 
هم��ه تالش های صورت گرفته در س��ال های قبل، تا 

قبل استقرار دولت سیزدهم 30 درصد پیشرفت داشت.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه با تالش شبانه روزی بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات کش��ور و همکاران ما در 
وزارت ارتباطات، ش��بکه ملی اطالع��ات امروز نزدیک 
به 60 درصد پیش��رفت داشته است، گفت: برای تحقق 
ش��بکه ملی اطالعات در وزارت ارتباطات هفت کالن 
پروژه و 200 پروژه ریز و درش��ت تعریف ش��ده است.

وی با اش��اره به مصوبه ش��هریور س��ال 1399 شورای 
عال��ی فضای مجازی با عن��وان طرح کالن و معماری 
شبکه ملی اطالعات، افزود: در این طرح کالن وظایف 
دستگاه ها مخصوصا وزارت ارتباطات برای تحقق شبکه 
ملی اطالعات مشخص شده است.زارع پور با بیان اینکه 
در الیه زیرساخت ارتباطی کشور بزرگ پروژه فیبر نوری 
منازل و کسب وکارها در دس��تور کار دولت قرار گرفته 

است، خاطرنش��ان کرد: این پروژه یک پروژه راهبردی 
برای کشور به حساب می آید و حداقل تا سه دهه آینده، 
کشور را بیمه خواهد کرد و به همین منظور برای ایجاد 
پوش��ش 20 میلیون فیبر نوری منازل و کس��ب وکارها 
برنامه ری��زی کرده ایم.وزیر ارتباطات با اش��اره به اینکه 
اوایل شروع به کار این پروژه، عده ای تالش می کردند 
آن را زیر سؤال ببرند و به نوعی آن را نشدنی جلوه دهند، 
گفت: با این حال خوشبختانه مقدمات تحقق این وعده 
فراهم شده است و به سرعت در سراسر کشور پروژه فیبر 
نوری در حال پیشرفت است و در حال حاضر بیش از سه 
میلیون پوشش ایجاد شده است و تا پایان دولت این عدد 
به همان 20 میلیون پوش��ش خواهد رسید. البته تحقق 
آن قطعاً نیازمند یک نیازمند عزم ملی و همراهی همه 

دستگاه های اجرایی و دخیل در این پروژه است.

پیشرفت شبکه ملی اطالعات به ۶۰ درصد رسید

  اولویت را به تدوین الیحه بودجه دادیم 
میرکاظمی:

رییس س��ازمان برنامه و بودجه با بیان این 
که این س��ازمان اولویت را به تدوین الیحه 
بودج��ه 1402 در مقابل برنام��ه هفتم داده 
اس��ت گفت: فکر می کنم ظ��رف یک ماه 
آینده حداقل، برنامه هفتم توسعه را به یک 
جایی می رسانیم. س��ید مسعود میرکاظمی 
رییس س��ازمان برنام��ه و بودجه در گفتگو 
با تس��نیم، در پاس��خ به سوالی در خصوص 
بحث های��ی که در مورد کس��ری بودجه از 
س��وی مرکز پژوهش های مجلس و رییس 
کمیس��یون اقتص��ادی مط��رح ش��د گفت: 
در خص��وص بحث مطرح ش��ده از س��وی 

ریی��س کمیس��یون اقتصادی بای��د با خود 
ایش��ان صحبت کنید اما خود ایشان گفتند 
که کس��ری 400 ه��زار میلی��ارد تومانی را 
مطرح نکردند.معاون رییس جمهور با تاکید 
براینکه کس��ری بودجه نداری��م گفت: روز 
گذش��ته نیز گزارش جزییات تحقق بودجه 
در کمیس��یون برنامه و بودجه مطرح ش��د. 
براین اساس وضعیت درآمدها و مصارف را 
تش��ریح کردیم. نمایندگان نیز تشکر کردند 
چرا که اولین س��الی اس��ت که برآوردها و 
عملکردها در حال نزدیک شدن به یکدیگر 
هستند و شاهد تحقق بیش از 90 درصدی 

منابع هستیم. جای ش��کر دارد که با وجود 
همه محدودیت ها توانستیم منابع را محقق 
کنیم.الزم به ذکر است که شب گذشته نیز 
رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که 
به دلیل اینکه بررس��ی سیاست های برنامه 
هفتم توس��عه با تاخیر انج��ام و پس از آن 
ب��ه دولت ابالغ ش��د، ما این برنام��ه را در 
دستور کار قرار دادیم. بررسی برنامه زمانی 
صورت گرفت که س��ازمان برنامه و بودجه 
درگیر تدوین بودجه س��ال 1402 شده بود.

میرکاظمی با اش��اره به اینک��ه اقدام برای 
تدوی��ن بودجه معموال از مرداد تا ش��هریور 

ماه در سازمان برنامه و بودجه آغاز می شود، 
گفت: بودجه تدوین ش��ده اواخر مهرماه به 
هیات دولت ارس��ال می شود. همچنین این 
بودجه تا 15 آذر در دولت بررس��ی و نهایتا 
تقدیم مجلس ش��ورای اس��المی می شود. 
معاون رییس جمهور با بیان اینکه همچنین 
بودجه ش��رکتهای دولتی باید تا ابتدای آبان 
ماه به مجلس ارس��ال می ش��د، بیان کرد: 
از ای��ن رو بودجه ش��رکتهای دولتی ابتدای 
آبان ماه به مجلس ارائه ش��د.میرکاظمی با 
بیان اینکه در حین بررس��ی بودجه سالیانه، 
سیاس��تهای کلی برنامه هفتم توسعه ابالغ 

ش��د، تاکید کرد: در این ش��رایط بین اینکه 
سیاس��تهای کلی برنامه مدنظ��ر قرار گیرد 
و یا بودجه س��ال 1402 ی��ک تالقی اتفاق 
افتاد. همچنین باید به این نکته اش��اره کرد 
که ظرفیت سازمان برنامه و بودجه ظرفیت 
محدودی اس��ت و نمی تواند تکمیل هر دو 
برنام��ه را با ه��م انجام ده��د و قاعدتا باید 
در این زمینه اولوی��ت بندی می کرد که ما 
نهایتا فعالی��ت در زمینه بودجه س��الیانه را 
ادام��ه دادیم. فکر می کنم ظ��رف یک ماه 
آینده حداقل برنامه هفتم توس��عه را به یک 

جایی می رسانیم.
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شهرستان

هدف از اجرای آزمایش سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن، توسعه 

زیرساخت های الزم است
   رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
ایالم گف��ت: هدف کلی از اج��رای آزمایش 
سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن ثبتی 
مبنا 1405 را توسعه و تقویت زیرساخت های 

مورد نیاز سرشماری ثبتی مبنا است.
امین دوست محمدی اظهار د اشت: بررسی 
پوش��ش داده های ثبت اداری و اندازه گیری 
می��زان افزایش آن در ثبت اداری جمعیت در 
مناطق مورد نظر در پایگاه داده و سامانه تغییر 
نش��انی س��ازمان ثبت احوال کشور، بررسی 
افزای��ش پوش��ش داده ه��ای اداری و اندازه 
گیری میزان افزایش آن در ثبت اداری مکان 
در مناطق مورد نظر در س��امانه شرکت ملی 
پس��ت و… را از دیگر اهداف اجرای دومین 
آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
ثبت��ی مبنا 1405 ذکر ک��رد. وی افزود: کلیه 
افراد باالی 15 سال و بیشتر و همچنین اتباع 
غیرایرانی س��اکن در محدوده مورد آزمایش 
مشمول اجرای سرشماری می باشند. رییس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی ایالم گفت: 
افرادی که دارای تابعیت ایرانی می باشند باید 
با مراجعه به سامانه www.ncr.ir )سامانه 
ثبت احوال کشور( و اتباع غیرایرانی با مراجعه 
 www.kanoonnobat.ir س��امانه  به 
نس��بت به بررس��ی صحت و سقم اطالعات 
مرب��وط به خ��ود اقدام نماین��د. الزم به ذکر 
اس��ت؛ به منظور دستیابی به تعداد جمعیت و 
خانوار ایرانی و غیرایرانی براساس داده های 
بهبود یافته اداری، دومین آزمایش سرشماری 
عمومی نفوس و مس��کن ثبتی مبنا 1405 از 
یکم تا سی ام دیماه همزمان با سراسر کشور 
در استان ایالم در محدوده شهر چوار و شهر 

توحید در حال اجراست.

پیشگامی ذوب آهن در بومی سازی 
حاصل دور اندیشی برای ایجاد کلیه 

زیرساخت های زنجیره تولید است
نقش ذوب آهن اصفهان در رنسانس صنعتی 
ایران، بی بدیل است. دوره احداث این صنعت 
ماندگار با آغاز تکنوکراس��ی در ایران و یکی 
از تاثیرگذارترین ادوار صنعتی ش��دن کش��ور 
مصادف اس��ت. صنعت کش��ور با راه اندازی 
ذوب آهن اصفهان ریش��ه گرفت، جوانه زد و 
گل انداخت و بلوغ خود را پس از انقالب طی 
کرد.این مجتمع عظی��م صنعتی صرف نظر 
از زیربنایی بودن برای صنعت کش��ور، رشد 
و شکوفایی س��ایر صنایع باال دست و پایین 
دس��ت خود را در اقصی نقاط ای��ران زمین، 
رق��م زد. در بخش فوالدس��ازی و در کارگاه 
های مختلف از جمله میکس��ر، گوگردزدایی، 
کنورتور، LF، VD ، ایس��تگاه های ریخته 
گری و کارگاه ش��مش تغییراتی داده شد که 
ثمره آن تولید فوالد ریل بود. دستاورد دیگر 
در این بخش که تحریم ها نیز نتوانستند مانع 
تحقق آن ش��وند، ساخت دریچه کشویی بود 
که سالیانه از خروج حجم باالیی ارز از کشور 
جلوگیری کرد. ساخت ایستگاه ریخته گری 
در بخ��ش فوالدس��ازی نیز دس��تاورد بومی 
س��ازی بزرگ دیگری بود که امکان احداث 

آن در صنایع فوالدی دیگر وجود دارد.
محصوالت جدی��د در ذوب آهن اصفهان از 
ارائه ایده تا تجاری س��ازی محصول،همگی 
با اتکا به توان داخلی ش��رکت و ایجاد سازو 
کارهای بین مدیریتی و همکاری بسیار خوب 
بخش های مختلف شرکت صورت می گیرد.

همچنین نتایج پژوهش های علمی نشان می 
دهد که تفاوت پروژه های موفق و ناموفق در 
مقوله هایی مانند استراتژی مناسب، رهبری 
پ��روژه، ارتباطات درون س��ازمانی اثربخش، 
برنامه ری��زی و کنترل پروژه مناس��ب و در 
نهایت تولید است. در سال های گذشته کمتر 
کسی جسارت س��اخت قطعاتی نظیر شافت 
منوبلوک، وینت قفس��ه 900 نورد 650 و در 
نهایت تولید ریل استاندارد در میان هیاهوی 
بی رحمانه اس��کتبار را داش��ت اما ذوب آهن 
اصفهان خودباوری را در بومی سازی صنعت 
ایران متبلور س��اخت. ب��دون تردید در مقوله 
کیفیت جزو شماره یک های دنیا هستیم اگر 
غیر از این بود در شرایط تحریم محصوالت 
ذوب آه��ن اصفهان تا قل��ب اروپا نفوذ نمی 

کرد.
تجرب��ه بیش از نیم قرنی ذوب آهن اصفهان 
به عنوان اولین تولی��د کننده فوالد به روش 
کوره بلند س��بب شده اس��ت که این مجتمع 
عظیم صنعتی ه��م اکنون ت��وان طراحی و 
س��اخت کوره بلند و تجهیزات وابسته آن را 

دارا باشد.

پویش های بذرکاری و نهال کاری از 
اولویت های شهرستان بهار در تقویت 

پوشش گیاهی است
 پوی��ش بذرکاری با حض��ور مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان همدان ، فرماندار 
و س��ایر مس��ئوالن شهرس��تان بهار و نیز 
همیاران طبیعت و دانش آموزان مدرسه ابن 
س��ینا در روس��تای چایان بهار در سطح 40 

هکتار انجام شد
رئی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری 
شهرس��تان بهار از وجود 645هکتار جنگل 

دست کاشت در این شهرستان خبر داد
مهدی محمدی اظهار کرد: شهرستان بهار 
دارای 42ه��زار هکت��ار عرصه منابع طبیعی 
ب��وده ک��ه 645هکتار آن به جنگل دس��ت 
کاش��ت اختص��اص دارد و این شهرس��تان 
دارای جنگل طبیعی نیست به همین منظور 
منظور و در راس��تای حفظ و تقویت پوشش 
گیاه��ی مراتع شهرس��تان ، اج��رای پویش 
ه��ای بذرکاری و نه��ال کاری از اولویتهای 
این شهرستان اس��ت. وی در ادامه با اشاره 
به پویش ب��ذرکاری انجام ش��ده  در تاریخ 
29/9/1401  در شهرس��تان به��ار مط��رح 
کرد:  پوی��ش بذرکاری با حض��ور مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان همدان ، 
فرماندار و مسئوالن شهرستان و نیز همیاران 
طبیعت و دانش آموزان مدرس��ه ابن سینای 
به��ار درمراتع  روس��تای چایان بهار 40و در 
س��طحی معادل هکتار با گونه های ارژن و 
بادامک انجام ش��د.محمدی هدف از کشت 
ب��ذر ارژن و بادامک)بادام کوه��ی( را تقویت 
پوش��ش گیاه��ی  ودلی��ل کش��ت بذرهای 
انتخابی را مق��اوم بودن آنها دربرابر کم آبی 
دانس��ت و تصریح کرد: بادامک درختچه ای 
سبز رنگ با گل هایی سفید رنگ بوده که در 
شیب مالیم کوهستان ها رشد داشته و دارای 
خواص درمانی و دارویی بس��یاری است و از 

ساقه آن نیز در سبد بافی استفاده می کنند

افزایش رفاه عمومی دغدغه مسئوالن 
مدیریت شهری هشتگرد

 مهندس رئیس��ی با اعالم ای��ن خبر گفت: 
خدمات رسانی مطلوب با هدف افزایش رفاه 
عمومی از مهم ترین خواسته های شهروندان 
و از اصلی تری��ن دغدغه ه��ای مس��ئوالن 
مدیریت شهری در هشتگرد به شمار می رود.
مهندس رئیسی اظهار کرد: مسئوالن شهری 
به صورت دوره ای در بین نمازگزاران مساجد 
ش��هر هش��تگرد حاضر می ش��وند و سپس 
نس��بت به پیگیری مشکالت مطرح شده از 

سوی مردم اقدام می کنند.
وی افزود: درهمین راستا خواسته های اهالی 
محله ش��هرک بعثت هش��تگرد که ش��امل 
روکش آس��فالت خیاب��ان میالد،جانمایی و 
نصب وسایل ورزشی دربوستان شهید باکری، 
و درخواست اهالی شهرک ینگی امام برای 
تامین روشنایی کوچه شکوفه و گلزار شهدا 
این شهرک، نصب چراغ راهنمایی و اجرای 
کفپوش در این منطقه ،افزایش س��رانه های 
فضای س��بز و لوازم ورزش��ی، سامان دهی 
س��گ های بالصاحب در شهرک ینگی امام 
، اجرای جدول گ��ذاری در کوچه دانیال در 
ش��هرک وحدت و اجرای کفپوش و جدول 
گذاری در محله دخانیات دستور کارمجموعه 

مدیریت شهری قرار گرفته است.

واگذاری 32 پورت VDSL در مجتمع 
تجاری گردشگری ققنوس سمنان

    س��منان تبیانی��ان .ف��از دوم واگ��ذاری 
س��رویس VDSL ش��رکت مخاب��رات در 
ب��رج تجاری گردش��گری ققنوس س��منان 
انجام ش��د. علیرضا رحمت��ی در تکمیل این 
خبر گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 860 
میلیون ریال در مخابرات سمنان انجام شد. 
مدیر مخابرات شهرستان س��منان افزود: با 
نصب و راه ان��دازی تجهیزات نوین ارتباطی 
 VDSL امکان واگذاری 32 پورت سرویس
برای ارائه سرویس های مخابراتی با کیفیت 
و س��رعت  باال به مش��ترکان ب��رج تجاری 
گردشگری ققنوس  فراهم شد. وی تصریح 
کرد: سرویس VDSL ش��رکت مخابرات 
ای��ران با نام تجاری س��رینو ارائه می ش��ود 
که عملکرد این تکنول��وژی در اغلب موارد 
مش��ابه ADSL است و از همان خط تلفن 
مشتری مشابه فناوری ADSL برای نقل 
و انتقال دیتا اس��تفاده می کند و سرعت این 
سرویس ارتباط مستقیم به فاصله مشتری تا 
مرکز مخابراتی دارد. رحمتی در پایان گفت: 
با بهره برداری از این س��رویس، مش��ترکین 
تجاری این برج می توانند از مزایای اینترنت 
پرسرعت VDSL تا سرعت 50 مگابیت بر 
ثانیه بهره مند شوند. شایان ذکر است سرعت 
دانلود در س��رویس های VDSL باالتر از 
سرویس ADSL بوده و با توجه به سرعت 
و کیفیت باالتر این سرویس، ویدیوها سریعتر 
نمایش داده شده و امکان ارائه خدمات ارزش 
افزوده متنوع به مشتریان نظیر تلفن بر بستر 
 IP-TV ویدیو کنفرانس ،)SIP( اینترنت

و غیره نیز فراهم می باشد.

اخبار

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از آغاز عملیات اجرای��ی افزایش ظرفیت 
پست فوق توزیع هوانیروز مسجد سلیمان 

خبر داد.
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت برق 
منطقه ای خوزس��تان، محمود دشت بزرگ 
در بازدید از پس��ت های برق شهر مسجد 
سلیمان، گفت: با هدف افزایش ظرفیت و 

پایداری برق شهر مسجد سلیمان، افزایش 
ظرفی��ت پس��ت 132 ب��ه 11 کیلوول��ت 
هوانیروز این ش��هر برنامه ریزی و عملیات 

اجرایی آن در حال آغاز است.
وی افزود: پس��ت فوق  توزیع هوانیروز 81 
مگاولت آمپر ظرفیت دارد و بنا است یک 
ترانس جدید به ظرفیت 2۷ مگاولت آمپر 

در آن نصب و راه اندازی شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
س��رمایه گذاری  ارزش  ک��رد:  تصری��ح 
تجهیزات و نصب ترانس جدید حدود 30 
میلیارد تومان است و تا پایان سال جاری 

وارد مدار خواهد شد.
محمود دشت بزرگ و سید مهرداد بالدی 
موس��وی معاون بهره برداری همچنین از 
دیگر پس��ت های فوق توزیع شهر مسجد 

س��لیمان ) پس��ت برق نمک زدایی، پست 
انقالب و پس��ت دانشگاه( بازدید و مراحل 
آماده س��ازی این پس��ت ها برای تابستان 

1402 را بررسی کردند.
محسن علی پناهی مدیر امور بهره برداری 
ناحیه شمال شرق برق منطقه ای خوزستان 
در ای��ن بازدید توضیحات الزم از وضعیت 

شبکه برق این ناحیه را تشریح کرد.

شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت 
انتقال برق در ش��بکه انتقال و فوق توزیع 
در دو اس��تان خوزس��تان و کهگیلوی��ه و 

بویراحمد را بر عهده دارد.

آغاز عملیات اجرایی افزایش 27 مگاولت آمپری ظرفیت پست برق فوق توزیع هوانیروز مسجد سلیمان  
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

ضرورت جهاد تبیین برای آشنایی نسل امروز با الگوهای صبر و استقامت
مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-به مناسبت روز تکریم 
مادران و همس��ران شهدا، قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی با »مریم کارگر عزیزی«، که 5 عضو خانواده  او 

در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده اند، دیدار کرد.
مریم کارگر عزیزی ش��اید تنها بانوی ایرانی باشد که 5 
عضو خانواده او، شهید راه اسالم و انقالب هستند. شهید 
محمد کارگر عزیزی، پدر و حس��ین و مهدی برادران او 
بودند که با ش��روع جنگ تحمیلی راهی جبهه ها شدند 
و س��پس، همس��ر و فرزن��دش محمدعل��ی و قربانعلی 
غفاری دوست نیز در همین مسیر قدم گذاشتند و همگی 
به شهادت رس��یدند تا مریم کارگر عزیزی، هم فرزند و 

خواهر شهید باشد، هم همسر و مادر شهید.
 مالک رحمتی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در 
دیدار با این بانوی شاخص دفاع مقدس، ایشان را الگویی 
از صب��ر و مقاوم��ت معرفی و اظهار ک��رد: خانواده های 
معظم ش��هدا، با الگوگیری از حضرت زینب کبری)س(، 
خالق باشکوه ترین حماسه های صبر و استقامت شدند و 
به طور خاص، ش��ما که پدر، دو برادر، همسر و فرزندتان 
را در ای��ن راه از دس��ت داده و صبوری کرده اید، الگویی 
شاخص هستید. وی افزود: زندگی شما و دیگر بانوانی که 
ویژگی های مشابه ش��ما را داشته و دارند، باید به عنوان 

الگوی عملی صبر، مقاومت و اس��تقامت به دختران این 
مرز و بوم معرفی ش��وند، چرا که زندگی تان سرش��ار از 
تجربه هایی اس��ت که می توان از آن درس گرفت.  قائم 
مقام تولیت آس��تان قدس رضوی ادامه داد: بخش��ی از 
جهاد تبیین، ک��ه مطالبه رهبر معظم انقالب اس��المی 
اس��ت، تبیین زندگی الهام بخش خانواده های ش��هدا، به 

ویژه مادران و همس��ران بزرگوار شهیدان است که باید 
نسل امروز و دهه هشتادی ها و نودی ها با آن آشنا شوند.  
رحمتی افزود: طبیعی است که نسل امروز، درک کاملی 
از سال های دفاع مقدس و مجاهدت خانواده های بزرگوار 
شهدا نداشته باش��ند به همین دلیل همه ما باید اهتمام 
بیش��تری در تبیین این مسئله داشته باشیم و پیوند بین 

نسلی در کشورمان را تقویت کنیم.
 قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین با اشاره 
به ایام س��الگرد شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد: حاج 
قاسم عزیز، یک نمونه موفق برای ایجاد پیوند بین نسلی 
در کش��ور بود و اهتمام ویژه ایش��ان ب��ه این موضوع و 
تالش��ی که برای حفظ همه گروه ها و س��الیق داشتند، 
باید الگوی ما باشد و مسیری که آن شهید بزرگوار دنبال 

کرده بود را ادامه دهیم.
وی، خط��اب ب��ه خان��واده ش��هیدان کارگ��ر عزیزی و 
غفاردوس��ت گفت: همانطور که این شهیدان واال مقام، 
نزد پروردگار دارای جایگاه و درجه ای رفیع هستند، طبق 
وعده صادق الهی، اجر و منزلت ش��ما نیز کم تر از آنان 

نیست و بی شک، صبر و بردباری تان، اجر عظیم دارد. 
رحمتی به مس��ئولیت امروز جامعه در قبال خانواده شهدا 
نیز اش��اره کرد و گفت: همانطور ک��ه خانواده های معزز 
ش��هدا فرزندان، همسران و دیگر عزیزانشان را با افتخار 
تقدیم دین، قرآن و وطن کردند و این کار را مایه افتخار 
خود دانس��تند، وظیفه و تکلیف امروز همه ما نیز، عالوه 
ب��ر حفظ کرامت و احترام این خانواده ها، کوش��ش همه 
جانبه برای تداوم راه و آرمان های این عزیزانی است که 

سربازان جانفدای وطن بودند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد:

اجرای طرح های صنعتی، سبب افزایش تولید ملی در ایالم می شود
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم؛

مدیرکل راه و شهرس��ازی ایالم گفت: طرح 
های صنعتی، کشاورزی، گردشگری ضمن 
ایجاد اشتغال و توسعه استان زمینه افزایش 

تولید ملی را نیز فراهم می نمایند.
جلس��ه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، 
عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط 
زیس��ت استان به ریاست اس��تاندار برگزار و 
32 طرح توس��ط مدیرکل راه و شهرسازی 
اس��تان و دبیر این کارگروه جهت تصوب و 

پی گیری مطرح شد.
فرشاد دوس��تی در این جلس��ه گفت: طرح 
های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و … 

ضمن ایجاد اش��تغال و توسعه استان زمینه 
افزایش تولید مل��ی را نیز فراهم می نمایند 
که در این زمینه انتظار می رود دستگاههای 
متولی ضمن تسریع روند ایجاد این طرح ها، 
پ��ی گیری الزم تا حص��ول نتیجه و به ثمر 

نشستن آنها را فراهم نمایند.
وی افزود: در تصویب طرح های مذکور می 
بایس��ت تمامی جوانب طرح از قبیل مسائل 
زیست محیطی، چش��م انداز توسعه شهرها 
و روس��تاهها، انتقال و مصرف انرژی، حفظ 
زمین های با ارزش کشاورزی و محیطهای 
گردشگری و میراث فرهنگی و … در نظر 

گرفته شود. استاندار ایالم و رئیس کارگروه 
زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری 
و آمایش سرزمین و محیط زیست استان در 
این جلس��ه گفت: دستگاههای متولی طرح 
های صنعتی، کشاورزی و … می بایست در 
کمترین زمان پاسخ قانونی استعالمات الزم 
در این زمینه را به انجام رسانده و درخواست 
کنندگان را گرفتار جریان بروکراس��ی های 

بی مورد نکنند.
حس��ن بهرام نیا مهلت پاسخ استعالمات در 
شرایط عادی را حداکثر یک هفته تعیین کرد 
و افزود: برای طرح های تولیدی و اش��تغالزا 

ک��ه باعث توس��عه پایدار و بعض��اً مهاجرت 
معکوس به روس��تاهها می ش��ود نباید مانع 
تراشی کرد هر چند که تمامی مراحل قانونی 
و ضوابط اجرایی نیز می بایس��ت در رعایت 

شود.
الزم به ذکر اس��ت؛ در این جلسه 32 طرح 
صنعت��ی، کش��اورزی، گردش��گری و … 
که از طرف اش��خاص حقیقی و حقوقی به 
دبیرخانه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، 
عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط 
زیس��ت اس��تان آمده بود مطرح، که با اکثر 
ای��ن طرح ها موافقت و بررس��ی تعدادی از 

این طرح ها نیز برای بررس��ی بیشتر و اخذ 
مجوزهای و تعهدات الزم به جلس��ه بعدی 
که مقررشد هر دو هفته یک بار برگزار شود 

موکول شد.

رئیس امور پس��ماند شرکت فوالد مبارکه 
گفت: به دلیل مستهلک شدن و پایان عمر 
مفید انواع تجهیزات، قطعات و سازه های 
مختل��ف آهنی در ش��رکت و عدم امکان 
به کارگی��ری این متری��ال در بخش های 
مربوطه، هم��واره بخ��ش قابل توجهی از 
ان��واع ضایع��ات آهن��ی از نواحی مختلف 

به س��ایت ضایعات قابل بازیافت مدیریت 
شهری ارسال می شوند.

ب��ه گفته مجید غیاثون��د، این ضایعات در 
واقع نوعی پس��ماند ب��اارزش و همچنین 
یک��ی از م��واد اولی��ه تولی��د در فراین��د 
فوالدسازی به شمار می رود. ازاین رو واحد 
امور پسماند با برنامه ریزی و اجرای طرح 
آماده س��ازی قراضه های مذکور بر اساس 
اس��تانداردهای واحد کنت��رل کیفی، پس 
از دس��ته بندی تخصصی ای��ن ضایعات با 
اس��تفاده از دس��تگاه آناالیزر پرتابل طی 
عملیات برشکاری، پرسکاری و...، ساالنه 
بیش از 15 هزار تن قراضه موردنیاز تولید 

را از این طریق تأمین می کند.
وی افزود: با استفاده از تجارب به دست آمده 

و پیش بین��ی زیرس��اخت های موردنی��از 
ای��ن عملیات در س��ایت جدی��د ضایعات 
قابل بازیافت، به گونه ای برنامه ریزی انجام 
ش��ده اس��ت که در آینده میزان ورودی و 
خروج��ی ای��ن قراضه ه��ا از این س��ایت 
مساوی باش��د تا از انباشت بیش ازحد این 
ضایعات و نتیجتاً اش��غال فضا و همچنین 

خواب سرمایه جلوگیری گردد.
غیاثوند گفت: در پی اجرای این طرح برای 
اولین بار در ف��والد مبارکه تعداد 20 عدد 
ش��ل کوره ضایعاتی و متعلق��ات مربوطه 
باقی مان��ده از س��ال های گذش��ته پس از 
انتقال به س��ایت ضایع��ات قابل بازیافت، 
طی یک عملیات تخصصی، برشکاری شد 
و از ای��ن طریق عالوه بر تأمین بیش از 2 
هزار تن قراضه درجه یک موردنیاز فرایند 

تولی��د، گامی در جهت آزادس��ازی اراضی 
موردنیاز توس��عه نورد گرم 2 نیز برداشته 

شد.
وی خاطرنش��ان کرد: پ��س از اجرای این 
طرح تمامی آه��ن آالت داخلی که نیاز به 
آماده سازی جهت استفاده در فرایند تولید 
دارند در ابتدا به این س��ایت انتقال می یابد 
و پس از آماده سازی در فرایند تولید مجدداً 

استفاده می شود.
وی در ادام��ه اظه��ار داش��ت: یکی دیگر 
از دس��تاوردهای حاصل از برنامه ریزی و 
اجرای این پروژه، عملیات انتقال، دمونتاژ و 
برشکاری تخصصی ترانس های مستعمل 
باقی مانده از س��ال های قبل است که طی 
این عملیات بیش از 40 تن مس به ارزش 
بیش از 12 میلیارد تومان و 50 تن قراضه 

آماده سازی و بازیافت گردید.
رئیس امور پس��ماند شرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: بخشی از ضایعات ارسالی به این 
سایت ازجمله انواع لوله و نبشی که امکان 
استفاده مجدد آن ها در کارکرد خود وجود 
داشته باشد به تناسب به متقاضیان تحویل 
داده می ش��ود تا از این طریق نیز بتوان از 

این ضایعات استفاده بهینه کرد.
وی در همین زمینه گفت: س��اخت بیش 
از 5 ه��زار پایه فنس از لوله های ضایعاتی 
جمع آوری ش��ده و به کارگیری این پایه ها 
در عملی��ات فنس کش��ی اراض��ی فوالد 
مبارک��ه، توس��ط واحد مدیریت ش��هری 
ک��ه صرفه جویی اقتص��ادی قابل توجهی 
به همراه داش��ته اس��ت، نمونه ای از این 

اقدامات است.

تولید فوالد خام و ارزش افزوده اقتصادی در فوالد مبارکه با استفاده از ضایعات فلزی داخلی

امضاء تفاهم نامه همکاری بین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی
مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-تفاهم 
نامه همکاری مش��ترک بین کانون پرورش 
فکری ک��ودکان و اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری خراسان رضوی امضاء شد . 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
رض��وی دراین رابطه گف��ت : از اهداف این 
تفاه��م نامه نهادینه ک��ردن فرهنگ منابع 
طبیع��ی و  تغییر نگرش ک��ودکان به منابع 

طبیعی تجدید شونده در کودکان و نوجوانان 
با اج��رای برنامه های فرهنگ��ی ، هنری ، 
ادبی و آموزشی در راستای حفاظت از منابع 

طبیعی می باشد . 
محس��ن فنودی افزود: از مف��اد این تفاهم 
نام��ه ، برگ��زاری کارگاهه��ای حضوری و 
مجازی جهت افزایش اطالعات کودکان و 
نوجوانان و مربی��ان آنها  با محوریت منابع 

طبیعی ، تولید محت��وا با موضوعیت ترویج 
فرهنگ حفاظت از طبیعت تجدید ش��ونده 
، برگزاری نشس��ت های علم��ی به منظور 
آش��نایی اعضاء با موضوعات علمی و منابع 
طبیعی ، عضویت اعض��ا و مربیان در طرح 

همیار طبیعت می باشد.
وی خاطر نشان کرد کانون پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوان��ان  دارای 34 مرکز در 

س��طح  اس��تان می باش��د  که با انجام 64 
فعالی��ت مختلف ادبی ، هن��ری و فرهنگی 
م��ی توانند ب��ا روش های متن��وع و جذاب 
و ک��ودکان را با مفاهیم منابع طبیعی آش��نا 

کنند.  
فنودی ضم��ن اعالم آمادگ��ی بر ضرورت 
اس��تفاده بهین��ه از پتانس��یل های س��ایر 
دس��تگاههای اجرایی اس��تان که تمایل به 

همکاری در امر تبدیل فرهنگ منابع طبیعی 
به معارف عمومی را دارند تاکید کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
رضوی خاطر نشان کرد مشارکت نهادها و 
دستگاههای مختلف در امر ترویج فرهنگ 
منابع طبیعی موج��ب هم افزایی در عینیت 
بخش��یدن به فرموده مق��ام معظم رهبری 

خواهد شد.

طرح 24متري در اراك اجرایي مي شود  
رییس شورای شهر اراك

رییس ش��ورای ش��هر اراک با اشاره به آغاز 
طرح 24 متری، گف��ت: مردم از بالتکلیفی 
بی��ن طرح 58 متری و 24 متری رهایی می 
یابن��د. پیمان عین القضاتی رییس ش��وراي 
شهر اراک در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
شورای شش��م با حذف 58 متری به شدت 
مخال��ف اس��ت و آن را ی��ک تصمیم غیر 
کارشناس��انه در دوره گذشته می داند، اظهار 
کرد: ش��ورای شش��م به قان��ون پایبند بوده 
و ب��ر اجرای مواردی ک��ه از مجاری قانونی 

تصوی��ب و ابالغ می ش��ود به نحو احس��ن 
نظ��ارت خواهد کرد.  وی اف��زود: طرح 24 
متری یک شریان اصلی محسوب نمی شود 
بلک��ه یک معبر جم��ع و پخش کننده تلقی 
می ش��ود که طبق مصوبه از میدان ولیعصر 
به خیابان میرزای شیرازی ایجاد خواهد شد. 
عین القضاتی بی��ان کرد: حدود 245 پالک 
با مس��احتی ح��دود 23 ه��زار و 220 متر با 
این معبر درگیر هس��تند که با ابالغ آنها به 
ش��هرداری تکلیف خانواده هایی که منازل 

آنها در مس��یر اس��ت بعد از گذش��ت حدود 
20 س��ال روشن شد. وی با بیان اینکه 1۷0 
پالک کمتر از 40 درصد، 35 پالک بین 40 
ت��ا۷0 درصد، 14 پالک بین ۷0 تا90 درصد 
و 26 پ��الک بین 90 تا 100 درصد در طرح 
درگیر این معبر هس��تند، گفت: تملکاتی که 
در دوره های قبل انجام شده و موارد تملکی 
که از انتهای خیابان جهاد باقی مانده اس��ت 
می تواند پش��توانه هایی برای اجرای طرح 
24 متری باشد. رئیس شورای اسالمی شهر 

اراک تصریح کرد: با اعالم مجدد این طرح 
از سوی استاندار و با گذشت یک ماه از ابالغ 
آن، ام��روز، روز آغاز طرح 24 متری خواهد 
بود و ش��هرداری قطعا دس��تورات آغازین را 
خواهد داد و ش��ورا نیز پیگی��ر این موضوع 
خواهد بود و تاخیر از سوی شهرداری  جایز 
نخواهد ب��ود. عین  القضاتی بیان داش��ت : 
ب��رای اجرای پ��روژه به هر میزان مش��وق 
نیاز باش��د، افزایش می یابد، پیشنهاد مشوق 
های ما برای امالک مجاور معبر، توافقنامه 

با مالکین تا سقف 5 طبقه و پیلوت و حداکثر 
سطح اشغال بیش از 60 درصد)سطح اشغال 
در مس��احت باقیمانده( در برابر امتیاز عقب 
نشینی است و امتیاز اعطای تجاری به شرط 
تامین پارکینگ است که در این زمینه نیاز به 
مصوبه کمیسیون ماده 5 داریم و امیدواریم 
با سرعت و شتاب مناسب کار عمرانی پروژه 
24 متری ش��روع شود و ش��اهد یک پروژه 
محرک توس��عه شهری باش��یم و در نهایت 

رضایت شهروندان را جلب کنیم. 
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جامعه

 سفرهای ارزان
 قیمت عتبات، گران شد!

در ماه ه��ای اخیر با توجه به نوس��ان نرخ ارز، 
هزینه سفر به عتبات نیز در بسته های زیارتی 
هوایی و زمین��ی افزایش پیدا کرد. در این بین 
س��فرهای ارزان قیمت عتبات ک��ه طرفداران 
بسیاری داشت، مورد توجه زائران قرار گرفت.
در روزهای اخیر با کم ش��دن زائران برای سفر 
عتبات در قالب کاروان های زیر نظر س��ازمان 
ح��ج و زیارت، دفاتر زیارتی که از نوس��ان نرخ 
دالر متضرر ش��ده بودند، باز هم با چالش هایی 
همراه شدند؛ تا جایی که دیگر برای کم کردن 
ض��رر حاضر بودند ت��ا اعزام هایی کم تر از نرخ 
رس��می هم داشته باشند تا مثاًل به جای ضرر 
یک میلیون تومان��ی برای هر زائر، حدود 800 
هزار تومان ضرر کنند.با همه مش��کالتی که 
این روزها گریبان گیر سفرهای زیارتی عتبات 
شده است، کاروان های ارزان قیمت که به نوعی 
سفر اقتصادی به عتبات بود، با افزایش هزینه 
همراه شده است. بر همین اساس، هزینه سفر 
عتبات در اعزام های ارزان قیمت که در تابستان 
امس��ال با هزینه کم تر از 3 میلیون تومان آغاز 
شده بود، اکنون با افزایش بیش از 50 درصدی، 
به رقم چهار میلیون و 800 هزار تومان رسیده 
است. این امر در حالی است که به نظر می رسید 
هزینه این سفرها بسیار محدود باشد و زائران 
با هزینه پایینی بتوانند به زیارت کربال مشرف 
شوند.از ش��هرهای نزدیک به عراق همچون 
ایالم نی��ز که از مرز مهران ب��ه راحتی زائران 
می توانند عازم عراق ش��وند، هزینه سفرهای 
ارزان قیمت که حدود 2 میلیون تومان بود، به 3 
میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.
هم اکنون سفر به عتبات بدون نیاز به اخذ ویزا 
به صورت زمینی و هوایی در حال انجام است. 
همچنین دفاتر زیارتی ظرفیت های خالی برای 
اعزام زائران در قالب کاروان حج و زیارت دارند 
که مشتاقان زیارت می توانند با مراجعه به دفاتر 

زیارتی به این سفر معنوی مشرف شوند.

 قانون هوای پاك
 بطور کامل اجرا نمی شود

مدیرعامل ش��رکت کنت��رل کیفی��ت هوای 
ش��هرداری تهران گفت: باید با اراده سیاسی و 
به دور از سیاس��ت زدگی موض��وع آلودگی هوا 
را پیگیری کرد و اینکه اف��رادی بابت اغراض 
سیاسی به شهرداری تهران حمله کنند، آدرس 
غلط دادن اس��ت.محمد مهدی میرزایی قمی  
گفت: افرادی که آلودگی هوا را سیاسی می کنند، 
دلسوز نیستند و نباید آدرس غلط بدهیم چون 
دودش در چش��م مردم می رود؛ ما برای اولین 
بار موضوع تحلیل تصاویر ماهواره ای را شروع 
کردیم که منشاء الودگی هوا را شناسایی کنیم. 
وی افزود: شرکت کنترل کیفیت هوا سال 13۷2 
تاسیس ش��ده و وظیفه سنجش آلودگی هوا و 
آلودگی صوت را برعهده دارد و این سازمان بر 
اساس قانون وظیفه ای برای مدیریت الودگی 
هوا ندارد.مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران ادامه داد: 22 ایستگاه سنجش کیفیت هوا 
در سطح ش��هر تهران فعال است، 36 ایستگاه 
سنجش الودگی صوت و 18 نمایشگر هم در 
پایتخت وجود دارد که در موضوعات مطالعاتی، 
تحلیل و س��نجش، ش��رکت کنت��رل کیفیت 
هوا همت��ا و نظیری ندارد.وی تاکید کرد: منابع 
االینده ب��ه 2 نوع ثابت و متحرک تقس��یم 
می شوند، مدل پیش بینی آلودگی هوا در قانون 
مشخص شده است و سازمان هواشناسی مکلف 
شده که مدل پیش بینی را پیاده سازی کند.وی 
تاکید کرد: طبق قانون هوای پاک بر اس��اس 
آمارهای دیوان محاس��بات و سازمان بازرسی 
کل کشور، همه دستگاه های مسئول شناسایی 
شده اما عمده مسئولیت ها بر عهده دستگاه های 
اجرایی است و نامی از شهرداری تهران در قانون 

هوای پاک برده نشده است.

هشدار به معتادان درباره افزایش 
ناخالصی مواد مخدر

سردار محمد مسعود زاهدیان، معاون عرضه 
و امور بین الملل س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
در پاس��خ به پرسشی که آیا افزایش نرخ ارز، 
تأثی��ری در قیمت مواد مخدر داش��ته، اظهار 
کرد: افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت  مواد 
مخدر تأثیر داش��ته است، این باعث می شود 
ناخالصی ها در م��واد مخدر افزایش پیدا کند 
و مخاطرات جدی برای مصرف کنندگان  از 
این باب ایجاد می شود.وی افزود: توصیه ما 
به مصرف کنندگانی که به صورت حرفه ای 
مواد مخدر را مصرف می کنند این است که به 
مراکز درمانی مراجعه داشته باشند و با استفاده 
از دارو، نیازهای خودشان را برطرف کنند و به 

سمت بهبودی و سالمت هدایت شوند.

ریزش کوه و برخورد سنگ با اتوبوس 
مسافربری؛ سه مسافر جان باختند

سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطالعات 
و کنترل ترافیک پلیس راهور انتظامی کشور 
در گفت وگ��و با خبرنگار انتظامی خبرگزاری 
فارس از حادثه ریزش کوه و برخورد س��نگ 
با یک دس��تگاه اتوبوس مس��افربری و جان 
باختن س��ه نفر از مس��افران خبر داد.رئیس 
مرک��ز اطالع��ات و کنت��رل ترافیک پلیس 
راهور انتظامی کشور تصریح کرد: در ساعت 
3۷ دقیقه بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس 
با 16 مسافر از مشکین شهر به سمت تهران 
در ح��ال حرکت بود ک��ه در محور اردبیل_ 
س��رچم با ریزش کوه مواجه می ش��ود.وی 
اف��زود: در این حادثه ب��ا برخورد یک قطعه 
سنگ با اتوبوس متاسفانه 3 نفر از مسافران 
فوت کردند.رئیس مرکز اطالعات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور انتظامی کش��ور با بیان 
این مطلب که ریزش کوه و پرتاب سنگ به 
خودروهای دیگر آسیبی وارد نکرد از حضور 
عوامل ام��دادی و پلیس راه در محل حادثه 
بالفاصله بعد از وقوع خبر داد و خاطرنش��ان 
کرد: مس��یر فوق در حال حاض��ر باز بوده و 

تردد در آن جریان دارد.

راه اندازی 2000 پروژه بهداشتی در 
کشور تا پایان امسال

امیر ساکی مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی 
و پروژه های عمرانی وزارت بهداشت با اشاره 
به اهمیت ارائه خدمات س��المت باکیفیت با 
اولوی��ت مناطق محروم و ک��م برخوردار، از 
راه ان��دازی 2 هزار پروژه بهداش��تی تا پایان 
سال خبر داد.ساکی با اعالم این خبر، افزود: 
با نظ��ارت  های مس��تمری که ب��ر مراحل 
پیش��رفت این پ��روژه  ها داری��م، امیدواریم 
تمامی 2 ه��زار پروژه مذک��ور طبق برنامه 
 ریزی  های انجام  ش��ده در موعد مقرر برای 
اس��تفاده مردم آماده بهره  برداری شوند.وی، 
ارتقای زیرس��اخت های نظام شبکه و توزیع 
عادالنه خدمات س��بد س��المت به  ویژه در 
مناطق مرزی، روس��تایی و حاش��یه شهرها 
را از اه��داف موردنظر این پ��روژه  ها بیان و 
تصری��ح کرد: تکمیل، تجهی��ز و راه  اندازی 
این پروژه با س��رعت مناسبی در حال انجام 
اس��ت.وی ابراز امیدواری کرد: هزینه بسیار 
باالی تکمیل و تجهیز این پروژه ها با تامین 
نیروی انس��انی ب��ه موق��ع از طریق صدور 
مجوز توسط س��ازمان های ذیربط بر زمین 
نماند.مدی��رکل دفتر توس��عه منابع فیزیکی 
و پروژه ه��ای عمرانی وزارت بهداش��ت در 
پای��ان از اختص��اص اعتب��ارات الزم برای 
تس��ریع در تکمیل و تجهیز این پروژه ها با 
هماهنگی معاونت بهداشت وزارت بهداشت 
خب��ر داد و افزود: اعتب��ارات الزم به  صورت 
نقدی و اس��ناد خزانه به دانشگاه های علوم 
پزش��کی تخصیص یافته است و مابقی آن 
نیز براساس روند پیشرفت پروژه و تفاهمات 

انجام  شده پرداخت خواهد شد.

چند توصیه  پلیسی درباره »چک«
معاون مب��ارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی فراجا گف��ت: هنگام ثبت چک های 
صادره و دریافتی توس��ط خریدار و فروشنده 
در سامانه بانک مرکزی قبل از انجام معامله 
به منظور احراز هویت و اصالت سنجی چک 
دقت الزم را داش��ته باشید.سرهنگ عبداله 
چولکی ب��ا اعالم جزئیات خب��ری مبنی بر  
کالهبرداری از طریق خرید و فروش و ارائه 
چک ب��ه ارزش 38 هزار میلیارد تومان و در 
پی آن دستگیری سایر اعضای این شبکه در 
استان مازندران ضمن توصیه به شهروندان 
اظهار داشت: هنگام ثبت چک های صادره 
و دریافت��ی توس��ط خریدار و فروش��نده در 
سامانه بانک مرکزی قبل از انجام معامله به 
منظور احراز هویت و اصالت س��نجی چک 
دقت الزم را داشته باشید.وی افزود: تا جایی 
که ام��کان دارد از دریافت چک های صیاد 
س��نوات گذش��ته که الزامی به ثبت آنها در 
س��امانه بانک مرکزی وجود ندارد خودداری 
ش��ود و دارندگان اینگونه چک ها نیز هرچه 

سریعتر نسبت به تعویض آنها اقدام کنند.
 معاون مب��ارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی فراجا با بیان اینکه در هنگام مراجعه به 
بانک ها به هیچ وجه چک خود را که ش��امل 
اطالعات بانکی شما می باشد به افراد ناشناس 
نشان ندهید، گفت: مراقب کسانی که پیشنهاد 
دریافت چک شما به هر بهانه و پرداخت بهای 
آن را به صورت نقدی دارند باشید زیرا ممکن 
اس��ت پس از دریافت چک و سپس افزایش 
رقم آن از شما س��وء استفاده شود.وی تاکید 
کرد: بهتر اس��ت کلیه معامالت کالن خود را 
که با دریافت چک صورت می گیرد، در ساعت 
کاری بانک ها انجام تا امکان استعالم چک 
های دریافتی و نقد کردن آنها وجود داش��ته 
باشد.به گفته سرهنگ چولکی، هیچ گاه چکی 
را که اعتبار و اصالت آن را از بانک اس��تعالم 
کرده اید به طرف معامله خود برنگردانید زیرا 
ممکن اس��ت در فرصتی مناسب چک اصیل 

را با چک جعلی تعویض کند.

اخبار

گروهاجتماعی:عضو شورای عالی سازمان 
نظام پرستاری گفت: کمبود نیرو صدمات 
جبران ناپذی��ری را به بخش پرس��تاری و 
مراکز درمانی کش��ور وارد کرده و می کند.
به گ��زارش »عص��ر ایرانی��ان«، علیرضا 
سعا دت جو، عضو شورای عالی سازمان نظام 
پرستاری بیان کرد: یکی از موانع خدمتی 
برای پرستاران کمبود شدید نیروی انسانی 

در پرستاری است، براساس استاندارد های 
جهانی یکی از معیارهای صحیح در بخش 
پرستاری این است که به ازای هر تخت، 
دو و نیم نفر نیروی پرستاری داشته باشیم. 
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری 
ادامه داد: در یک مقطع زمانی با استخدام 
نیروی پرستاری این امید ایجاد شد که به 
استانداردهای قابل قبول نزدیک شویم و 
نیروی پرستاری به یک الی دو نفر به ازای 
ه��ر تخت بیمارس��تانی افزایش یافت، اما 
متأس��فانه در این دو س��ال اخیر به دالیل 
مختل��ف، از جمل��ه مهاجرت پرس��تاران، 

ابت��ال ب��ه کرونا و ش��هید خدمت ش��دن 
آنها ، بازنشسته شدن پرس��تاران، افزایش 
تخت های بیمارس��تانی و... موجب شد تا 
تعداد پرستاران نسبت به هر تخت کاهش 
قابل توجهی داشته باشد.وی افزود: کمبود 
نیرو صدم��ات جبران ناپذیری را به بخش 
پرستاری و مراکز درمانی کشور وارد کرده 
و می کند، ما براساس آمارهای ارائه شده، 
می توانیم بگوییم که کشور با کمبود شدید 
نیروی پرس��تاری روبه رو است که اگر این 
کمبود جبران شود به استانداردهای جهانی 
نزدیک تر خواهیم شد.عضو شورای عالی 

سازمان نظام پرستاری، گفت: کمبود نیرو 
باعث می شود، پرستاران مجبور به اشتغال 
در چند شیفت شوند و گاهی شیفت اجباری 
هم داش��ته باش��ند، این موض��وع باعث 
خس��تگی بیش از اندازه پرستاران می شود 
و ع��الوه بر صدمات جس��می و روحی از 
نظر دوری از خانواده نیز دچار مش��کل و 
آسیب می شوند.سعادت جو ادامه داد: کمبود 
نیروی انسانی در پرستاری می تواند باعث 
کاهش کیفیت خدمات در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی شود، زیرا وقتی نیرو خسته 
باش��د، طبیعتا نمی تواند خدمات مطلوبی 

ه��م ارائه دهد و از این نظر نیز بیمار دچار 
آسیب می شود و هم پرستار پیش از موعد 
فرس��وده خواهد ش��د. االبته این موارد به 
نوبه خود می تواند دلیل��ی برای مهاجرت 
پرستاران باشد.عضو شورای عالی سازمان 
نظام پرس��تاری بیان کرد: اگر پرس��تاران 
ما توانمند باش��ند و بتوانند عملکرد خوبی 
ارائه دهند، به ط��ور قطع بر دیدگاه مردم 
تأثیرگذار اس��ت. اگر ما به نیاز مددجویان 
توجه کنیم و با ارزیابی درست به آن پاسخ 
دهیم، به نوبه خود پرستاری تاثیر مثبت بر 

نگاه جامعه و مردم می گذارد. 

کمبود پرستار در مراکز درمانی کشور در وضعیت هشدار قرار دارد
عضو شورای عالی سازمان نظام:

دستور اژه ای برای تجدیدنظر در احکام زندانیان مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه 
در جلسه شورای عالی قضائی مطرح شد؛

گ�روهاجتماع�ی:رئیس قوه قضاییه گفت: مس��ئوالن و 
مراجع ذیربط قضایی با توجه به در پیش بودن والدت با 
سعادت حضرت زهرا)س( تمهیدات الزم را برای آزادی 
و بهره من��دی از ارافاق��ات قانونی در قبال آن دس��ته از 
زندانیان واجد شرایط فراهم آورند.به گزارش مرکز رسانه 
قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، 
روز گذش��ته طی سخنانی در نشس��ت شورای عالی قوه 
قضاییه ضمن تبریک والدت باس��عادت حضرت زهرای 
اطهر)س( اظهار داشت: حضرت زهرا )س( برای بشریت 
باالخص زنان یک الگوی واال هس��تند؛ ایشان در وجوه 
تربیتی، سیاسی، اجتماعی و دفاع از حق و تبیین عالمانه 
و هنرمندانه حق سرآمد می باشند.وی با گرامیداشت روز 
مادر و روز زن، یادآور شد: جاهلیت مدرن نشأت گرفته از 
فرهنگ غربی، زن را به ابزاری در راستای نیل به مقاصد 
و اغراض تجاری و سیاسی و اطالعاتی خود تبدیل کرده 
اس��ت و مستمراً زن را مورد ظلم و تحقیر قرار می دهد و 
ظلمی که این جاهیلت مدرن به زن روا می دارد، بیش��تر 
از ظلم جاهلیت پیشین است.وی با بیان این که »اسالم 
عزیز، مقام زن را تکریم و تجلیل کرد و برای حفاظت از 
گوهرهای گرانبهای زنان، عفاف و حجاب را مورد تاکید 
قرار داد«، گفت: اصحاب جاهلیت مدرن در تکاپو هستند 
تا مقوله عفاف را مورد خدش��ه قرار دهند؛ لذا امیدواریم 
ما نیز بتوانی��م در این زمینه به وظایف خود عمل کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداش��ت قیام 19 دی 
56 م��ردم قم گفت: قیام مردم قم در آن مقطع تاریخی، 
اقدام��ی به موقع و مؤثر بود لذا در تاریخ ماندگار ش��د و 
یک روز پرافتخار را برای مردم غیور و متدّین و انقالبی 
قم رقم زد.وی مجدداً با گرامیداشت یاد و خاطره سردار 
دل ها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تقدیر از مردم 
ایران اسالمی و مردم کشورهای منطقه و دوستدار جبهه 
مقاومت که برای گرامیداشت یاد و خاطره حاج قاسم در 
سومین سالگرد ش��هادت او سنگ تمام گذاشتند، اظهار 
داشت: باید از همکاران قضایی خود در سراسر کشور نیز 
تقدی��ر به عمل آورم که در ی��ک اقدام پرارزش و ظرف 
مدت کوتاهی، مقدم��ات آزادی و بهره مندی از ارفاقات 
قانونی را برای قریب به س��ه هزار زندانی واجد ش��رایط 
در سراسر کش��ور فراهم آوردند و به برکت خون مطهر 
حاج قاسم و به عدد سال های زیست او در دنیا تا لحظه 
ش��هادت، در هر اس��تان حداقل زمینه آزادی 63 زندانی 
واجد ش��رایط را فراهم آوردند.وی در ادامه به مسئوالن 
و مراج��ع ذیربط قضایی نیز دس��تور داد: ب��ا توجه به در 
پیش بودن والدت با سعادت حضرت زهرا)س( تمهیدات 

الزم را ب��رای آزادی و بهره مندی از ارافاقات قانونی در 
قبال آن دسته از زندانیان واجد شرایط فراهم آورند.رئیس 
عدلیه تاکی��د کرد: این آزادی و بهره من��دی از ارافاقات 
قانونی صرفاً شامل محکومان زندانی واجد شرایط نشود، 
بلکه چنانچه برای یک متهم قرار بازداشت موقت صادر 
ش��ده و وجوه منتهی به بازداشت موقت او منتفی شده، 
نس��بت به تجدیدنظر در قبال قرار صادره برای او اقدام 
ش��ود تا او ولو ی��ک روز یا نص��ف روز زودتر به آغوش 
خانواده خود بازگردد. همچنین مسئوالن و مراجع ذیربط 
قضایی به برکت میالد پربرکت پیش رو، در صورت لزوم 
و امکان، تسهیالتی را در قبال آن دسته از افراد که قادر 
به تأمی��ن قرار صادره برای خود نیس��تند، فراهم آورند.
وی تصری��ح کرد: در مواردی ممکن اس��ت مقام ذیربط 
قضایی حسب محتوای یک گزارش دریافتی از مرجعی 
رس��می، قرار س��نگینی را برای یک فرد صادر کند که 
بدیهی اس��ت این فرد از تأمین آن ق��رار و آزادی عاجز 
است؛ در اینگونه موارد نیز مقام ذیربط قضایی در صورت 
امکان و لزوم و انجام بررس��ی های کام��ل ، در آن قرار 
صادره تجدیدنظر کند.وی در ادامه نشس��ت به موضوع 
ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی 
انباره��ای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مس��اعدت 
س��ایر قوا و دستگاه ها در این زمینه اشاره کرد؛ امری که 
سبب شد استان های سراس��ر کشور به صورت گسترده 
نس��بت به نظم بخشی و تعیین تکلیف کاالهای موجود 

در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این 
طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و 
معتنابهی به بیت المال و خزانه کشور مسترد شود.رئیس 
قوه قضاییه بر همین اس��اس و ضمن اشاره به گزارشی 
ناظ��ر بر تعیی��ن تکلیف بالغ بر 20 ه��زار میلیارد تومان 
ام��وال موجود در انبارهای تملیکی، به دادس��تان کل و 
دادستان های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی 
انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ های 
وس��ایل نقلیه توقیفی را تمام ش��ده تلق��ی نکنند و این 
موض��وع را ت��ا حصول نتیج��ه کام��ل و رضایت بخش 
پیگیری کنند.وی در همین راس��تا تاکید کرد: دادستان 
کل و دادس��تان های سراسر کش��ور پیگیری مجدانه به 
عمل آورند ت��ا اموال موجود در انبارهای بنادر، گمرکات 
و اموال تملیکی و پارکینگ های وس��ایل نقلیه توقیفی، 
هر چه زودتر تعیین تکلیف ش��وند و نس��بت به مواردی 
که باید به فروش برس��ند، اقدام مقتضی ش��ود و مهم تر 
آنکه تمهیداتی اتخاذ ش��ود که این مقوله ی »مدت ها در 
انبارها ماندن کاالها و وسایلی که مورد نیاز مردم و کشور 
است« تکرار نش��ود.وی با اشاره به بازدید هفته گذشته 
خود از پارکینگ مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده 
پرونده های مواد مخدر در کرمان، اظهار داش��ت: حسب 
اعالم مسئوالن ذیربط، بیش از 2500 وسلیه نقلیه سبک 
و س��نگین در آن پارکینگ نگهداری می ش��د؛ وس��ایل 
نقلیه ای که بعضاً قابلیت حمل تناژهای باال را داشتند یا 

مخصوص حمل سوخت بودند یا اتوبوس های مسافربری 
بودند؛ برخی از این ها س��ال ها بود در س��رما و گرما زیر 
نور آفتاب یا باران، قرار داش��تند و خس��ارت هایی نیز از 
این طریق به آنها وارد ش��ده بود؛ علی ایحال مس��ئوالن 
مربوط��ه در کرم��ان قول دادند که ظ��رف حداکثر یک 
ماه نسبت به نظم بخش��ی و تعیین تکلیف وسایل نقلیه 
موجود در این پارکینگ اقدامات مقتضی را ترتیب دهند؛ 
بر همین اساس، دادستان کل نیز این موضوع و به طور 
کلی موضوع نظم بخشی و تعیین تکلیف اموال و وسایل 
موجود در پارکینگ ه��ای خودروهای توقیفی را به طور 
کامل پیگیری کند تا ام��وال مردم و بیت المال متحمل 
خس��ارت نشود.محس��نی اژه ای ضمن تقدیر از اقدامات 
دولت در راس��تای آزادس��ازی کاالهای رسوبی در بنادر، 
اظهار داش��ت: مجدداً اعالم ش��د که 40 کشتی در بنادر 
کشور به دالیل مختلف تخلیه نشده اند؛ باید توجه داشت 
که این کشتی ها هرکدام متناسب به ظرفیتی که دارند، 
برای هر روز تأخیر در تخلیه بار، جریمه )دموراژ( دریافت 
می کنند؛ طبق گزارش��ی که واصل شد به برخی از این 
کشتی ها از 25 هزار تا 65 هزار دالر در هر روز ، مبلغی به 
عنوان جریمه )دموراژ( پرداخت می شود. همچنین برخی 
از این کاالها که تخلیه نمی ش��وند، بواس��طه ماندگاری 
زیاد در کش��تی، خس��ارت می بینند؛ برخی از این کاالها 
مورد نیاز ضروری کش��ور هستند؛ برای نمونه نهاده های 
دامی هستند. البته حسب اعالم یکی از مسئوالن بانک 
مرک��زی پس از تغیی��رات اخی��ر رخ داده در مدیریت ، 
خوش��بختانه طبق موازین، ترتیباتی اتخاذ ش��ده که بار 
همه این 40 کش��تی به زودی تخلیه شود؛ علی ایحال، 
دادستان کل و دادستان های ذیربط، این قبیل موارد را تا 
مرحله نهایی پیگیری مجدانه کنند.وی در ادامه نشست 
به مقوله افزایش قیمت س��که و مهریه هایی که با سکه 
تعیین ش��ده اند، اشاره کرد و گفت: متأسفانه قیمت سکه 
باال است؛ لذا به مسئوالن قضایی ذیربط دستور می دهم 
ضمن توج��ه و تاکید به رعایت حق��وق زوجه، در قبال 
کسانی که به سبب عدم توانایی پرداخت مهریه ای که با 
سکه تعیین شده، تحت تعقیب قرار می گیرند و یا محکوم 
ش��ده اند، تجدیدنظری صورت دهن��د؛ با توجه به قیمت 
سکه، برخی از افراد حتی توانایی پرداخت مهریه تعدیل 
ش��ده را هم ندارند و حتی از پرداخت یک سکه در 2 ماه 
هم عاجزند؛ قطعاً به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک 
فرد ُمعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خالف شرع 
و قانون است و البته اینجا رعایت حقوق زوجه هم مجددا 

تاکید می شود.

شهرداری تهران ورزشگاه های امام رضا و شهیدکاظمی را به استقالل و پرسپولیس واگذار کند
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران با اشاره 
به لزوم تعیین تکلیف و انتقال قطعی و رس��می اس��ناد 
مالکیت اراضی ش��هرداری تهران، خواس��تار واگذاری 
ورزش��گاه امام رضا)ع( و ش��هیدکاظمی به باشگاه های 
اس��تقالل و پرسپولیس شد.س��وده نجفی در بازدید از 
س��ازمان امالک و مس��تغالت ش��هرداری تهران، در 
نشس��تی که با مدیرعامل و معاونان س��ازمان امالک 
ومستغالت ش��هرداری تهران داشت طی گزارشی در 
جریان عملکرد و اقدامات 9 ماه گذش��ته این سازمان 
ق��رار گرفت.وی در بازدید از س��ازمان امالک با تاکید 

بر اینکه اکثر زمین های ورزش��ی شهرداری خصوصا 
زمین های فوتبال فاقد س��ند به نفع ش��هرداری است، 
اقدام��ات مش��ترکی که از س��وی س��ازمان امالک و 
مس��تغالت ش��هرداری تهران به صورت مش��ترک با 
س��ازمان ورزش در این رابطه ص��ورت گرفته را مورد 
بررس��ی قرار داد.وی همچنین در راستای جلساتی که 
با مدیرعامل باش��گاه پرسپولیس داشت از مدیر عامل 
سازمان امالک و مستغالت خواستار پیگیری واگذاری 
ورزش��گاه امام رض��ا و ش��هیدکاظمی به باش��گاه های 
اس��تقالل و پرس��پولیس شد.بررس��ی وضعیت تبدیل 

اس��ناد مالکیت دفترچه ای امالک متعلق به شهرداری 
به سندتک برگ بمنظور کاهش جرایم مرتبط با جعل 
اس��ناد نیز از جمله موضوعاتی بود که از س��وی رئیس 
کمیته س��المت شورای ش��هر به آن پرداخته شد.وی 
همچنی��ن تعیی��ن تکلی��ف و انتقال قطعی و رس��می 
اس��ناد مالکیت اراضی که در سنوات گذشته به موجب 
قولنام��ه و توافقنامه و یا وکالتنامه تملک و رها ش��ده 
ان��د، تحقق کامل تکالیف درآمدی س��ازمان امالک و 
مستغالت و تعیین تکلیف و انتقال قطعی اسناد اراضی 
مورد واگذاری توس��ط س��ازمانها و نهادهای دولتی به 

شهرداری تهران به منظور جلوگیری از تصرف و زمین 
خواری توسط اشخاص را بسیار حائز اهمیت دانست و 
از مدیر عامل س��ازمان امالک و مستغالت شهرداری 
تهران خواس��تار رسیدگی  به آنها شد.بنا براعالم روابط 
عمومی شورای اسالمی ش��هر تهران، نجفی در ادامه 
با اش��اره به اینکه موضوع هوشمندس��ازی و مدیریت 
مس��ئله مح��وری موجب کاه��ش فس��اد در رده های 
مختلف می ش��ود از مدیرعامل این س��ازمان خواست 
اقدامات و فعالیت های خود را بر اساس این دو مورد و 

تکیه بر مطالبات تطبیقی پیگیری کند.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: با توجه به تاثیر 
بهتر »پکسلووید« پیشنهاد این کمیته به سازمان غذا 
و دارو، برای ارزیابی ظرفیت تولید این دارو در شرکت 
ه��ای دارویی و در صورت طی مراح��ل قانونی، ورود 
به فهرس��ت دارویی کشور اس��ت.  به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، حمید رضا جماعتی با اش��اره به برگزاری 
هشتاد و یکمین جلس��ه کمیته علمی کشوری کرونا، 
افزود: در این جلسه، آخرین وضعیت دستورالعمل های 
درمانی کرونا در دنیا بررس��ی و مش��خص شد که در 
زیرس��ویه های جدید اُمیکرون که میزان بس��تری و 
مرگ و میر کمتری نس��بت به سویه های قبلی نظیر 
دلتا دارند، باید به دنبال تقویت بخش س��رپایی باشیم.
وی اظهار داش��ت: تغییری در درمان های بستری در 
راهنماهای بالینی در کش��ورهای مختلف ایجاد نشده 
اما در درمان س��رپایی، بیش��تر تمرکز بر درمان های 
خوراکی ضدویروس��ی به ویژه ب��رای بیماران خفیف 
تا متوس��ط، در 5 روز اول بیماری، برای افراد مس��ن، 
بیماران با ضعف سیستم ایمنی و بیماران دارای عوامل 
خطر اس��ت چراکه این عوامل موجب ش��دت بیماری 

می ش��ود و توصیه بر این است که در 5 روز اول، این 
بیماران از داروهای ضدویروسی خوراکی استفاده کنند.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: یکی از بهترین 
داروهای ضدویروسی خوراکی، »پکسلووید« است که 
در راهنماه��ای بالینی خیلی از کش��ورها، توصیه و در 
مطالعات مختلف، نشان داده شده که تاثیر این دارو در 
کاهش بس��تری شدن بیماران خفیف تا متوسط که با 
توجه به ش��رایط شان)افراد با سن باال، ضعف سیستم 
ایمنی و وجود عوامل خط��ر( تحت درمان با این دارو 
قرار گرفته اند، بیش از 80 درصد بوده اس��ت.جماعتی 
ادامه داد: داروی دیگر خوراکی، »مولنوپیراویر« اس��ت 
که کمت��ر از 50 درصد در ش��رایط مش��ابه با داروی 
»پکس��لووید« برای آن دس��ته از بیماران، در کاهش 
بستری ش��دن بیمارستانی، تاثیر داش��ته است. برای 
کمک به عدم اش��غال باالی تخت های بیمارستانی، 
خستگی کادر درمانی و صرف هزینه های باال، توصیه 
بر این است که بخش سرپایی تقویت شده و استفاده از 
داروهای خوراکی ضدویروسی گسترش یابد تا میزان 
بستری ش��دن کاهش یابد و فش��ار زیادی به اقتصاد 

کشور، بیمارستانها و پرسنل آنها وارد نشود.وی با اشاره 
به مصرف فرم خوراکی داروی »رمدس��یویر«، گفت: 
رمدس��یویر خوراکی و پرودراگ ه��ای این دارو که در 
مطالعه ای در ژورنال پزشکی نیوانگلند به آن پرداخته 
و با داروی پکسلووید مقایسه شده، از نظر تاثیرگذاری، 
اختالف چندانی در کاهش بس��تری بیماران خفیف تا 
متوسط با همدیگر ندارند و می تواند از سوی سازمان 
غذا و دارو مورد ارزیابی قرار گیرد اما بر اساس مطالعات 
و یافته های بیشتر در مورد داروی پکسلووید و استفاده 
از آن در راهنماهای بالینی کش��ورهای مختلف، تاکید 
کمیته علمی، بررس��ی و ارزیابی پکسلووید است.دبیر 
کمیته علمی کش��وری کرونا تصریح کرد: در صورت 
تایید داروی پکس��لووید و ورود آن به فهرست دارویی 
کش��ور، م��وارد و ش��رایط مصرف آن توس��ط وزارت 
بهداشت مشخص می ش��ود و مصرف آن برای همه 
مبتالیان کرونا به ویژه آنهایی که ضعف در سیس��تم 
ایمنی، س��ن باال و بیماری زمین��ه ای ندارند، در هیچ 
کشوری توصیه نش��ده است.جماعتی با بیان اینکه بر 
اساس گزارش های ارائه شده در کمیته علمی کشوری 

کرونا، زیرسویه BA.5 به تدریج در حال کاهش است، 
 ،2.۷5.BA گفت: در حال حاضر شیوع زیرسویه های
XBB.1 و BQ در کش��ور در حال افزایش است که 
این زیرس��ویه ها می توانند از نظر سرایت زایی، جدی 
باش��ند اما از نظر مرگ و میر و بس��تری، نس��بت به 
زیرسویه های قبلی، ممکن است تفاوت زیادی نداشته 
باش��ند. در برخی کش��ورها از جمله آمریکا، زیرسویه 
XBB.1.5 در حال افزایش اس��ت که سرایت زایی و 
تکثیر باالیی دارند اما از نظر شدت بیماری، بستری و 
مرگ و میر، تفاوت چشمگیری با زیرسویه های غالب 

برخی کشورها ندارند.

داروی جدیدی برای درمان کرونا به فهرست دارویی کشور اضافه شود
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:
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اقتصاد خرد

تولید غالت امسال 17 درصد رشد کرد
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: در سال جاری 
زراع��ی در تولید غالت به طور متوس��ط 1۷ 
درصد رشد داشتیم.به گزارش مهر، سیدجواد 
س��اداتی نژاد، با تاکید ب��ر برگزاری یکپارچه 
نمایش��گاه بخش کش��اورزی گفت: وزارت 
جهاد کش��اورزی ب��ه دنب��ال دریافت مجوز 
برای مدیریت یکپارچه نمایشگاه های بخش 
کش��اورزی اس��ت.وی افزود: در سال جاری 
زراعی در تولید غالت رشد داشتیم و به طور 
متوسط 1۷ درصد رش��د تولیدات رقم خورد. 
بنابراین می ت��وان گفت روند تولید در بخش 
کشاورزی کش��ور صعودی است.وزیر وزارت 
جهاد کش��اورزی ادامه داد: در حوزه کش��ت 
ق��راردادی، قراردادها از ی��ک میلیون و 200 
هزار عبور کرده و سال آینده با وسعت بیشتر 
برنامه ها ادامه خواهد یافت.س��اداتی نژادبیان 
کرد: فعالیت برای س��نددار کردن زمین های 
کش��اورزی در حال انجام اس��ت. در این باره 
امس��ال رش��د ۷00 درصدی داش��تیم. پیش 
از دولت س��یزدهم فق��ط 4 درصد زمین های 
کش��اورزی دارای س��ند بودند در حال حاضر 
این عدد به 15 درصد رس��یده اس��ت. هدف 
سنددار شدن تمام زمین های بخش کشاورزی 
تا س��ال 1402 است.وزیر جهاد کشاورزی در 
حوزه صادراتی نیز عنوان کرد: در جلس��اتی 
که چهارشنبه هر هفته برگزار می شود موانع 
صادرات یک به یک مطرح و مدیران مربوطه 
در حال رفع و رجوع این مش��کالت هستند. 
در حوزه سرمایه گذاری نیز آمارها نویدبخش 
خوبی هستند. امسال در حوزه سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی شاهد رشد 45 درصدی 
بودیم. سهم این بخش در تولید ناخالص ملی 
)GDP( 11.۷ درصد اس��ت که این آمار در 

حوزه سرمایه گذاری هم محقق شود.

علت افزایش قیمت گوشت
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی گفت: از 
چهارش��نبه هفته گذشته گوش��ت با افزایش 
قیمت همراه شده  است.به گزارش ایسنا،علی 
اصغ��ر ملکی در پاس��خ به اینک��ه آیا قیمت 
گوشت در چند وقت اخیر افزایش یافته است 
ی��ا خیر؟ گفت: از چهارش��نبه هفته گذش��ته 
تاکن��ون گوش��ت قرمز حدود 5 ت��ا 10 هزار 
تومان افزایش قیمت داش��ته است.وی ادامه 
داد: علت افزایش قیمت گوشت قرمز کمبود 
عرضه دام اس��ت و در کنار آن نیز صادرات و 
قاچاق دام نیز صورت می گیرد.رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندی اضافه کرد: در حال حاضر 
هر کیلو شقه گوس��فندی 260 تا 2۷0 هزار 
تومان برای مغازه دار تمام می ش��ود که مغازه 
دار بایس��تی با اعمال سود 10 تا 12 درصدی 
آن را دست مصرف کننده برساند. به عبارت 
دیگر هر کیلو ش��قه گوس��فندی حدود 290 
ه��زار تومان برای مصرف کننده هزینه دارد.
وی تصریح کرد: کمب��ود دام وجود دارد زیرا 
در یکی دو س��ال اخیر به دلیل خشکس��الی 
دامداران دام های بیش��تری را به کش��تارگاه 
فرستاده اند. همچنین دام های مولد زیادی نیز 

ذبح شده است.

قیمت سموم تولید داخل افزایشی 
نداشته است

رییس انجمن تولیدکنندگان س��موم کشور با 
بیان اینکه قیمت س��موم تولید داخل افزایشی 
نداشته است، گفت: تعرفه واردات سموم آماده 
مصرف 2 درصد اس��ت که وارد و در کشور به 
فروش می رسد اما گاهی از کیفیت خوبی هم 
برخوردار نیس��تند و حتی در مواردی خسارت 
زا هس��تند.به گزارش ایرنا،مس��عود گیل آبادی 
اظهار کرد: برای حمایت از بخش کش��اورزی 
پی��ش از ای��ن ارز 4200 تومانی به این بخش 
اختصاص می یافت که با حذف این ارز طی دو 
سال گذشته، قیمت سموم و آفتکش ها افزایش 
یافت، اما با تالش های انجمن و ضوابط سازمان 
حمایت از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، 
از ابتدای س��ال تاکنون هیچ افزایش نرخی در 
قیمت ها نداشته ایم.رییس انجمن تولیدکنندگان 
سموم کشور با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی 
در بحث تعرفه گذاری واردات سموم تکنیکال و 
سموم آماده مصرف دچار مشکل جدی هستند، 
گفت: اکنون تولیدکنندگان داخلی با تعرفه های 
نابرابر واردات تکنیکال و س��موم آماده مصرف 
روبرو هس��تند که همین امر موجب دلسردی 
تولیدکنندگان داخلی ش��ده، زیرا تعرفه واردات 
تکنیکال 2 درصد و تعرفه سموم آماده مصرف 
نیز 2 درصد اس��ت. وی اضافه ک��رد: در واقع 
سموم آماده مصرف با تعرفه مذکور وارد کشور 
و به فروش می رس��د که گاهی ممکن است از 
کیفیت خوبی هم برخوردار نباش��د و حتی در 

مواردی خسارت زا باشند.

اخبار

اتصال بندر امام به شبکه جهانی برای 
افزایش صادرات

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: 
وقعیت تجاری بندر امام در6 ماهه گذش��ته 
نشان داده است که به شبکه جهانی متصل 
و ص��ادرات و واردات از ای��ن بن��د افزایش 
چش��مگیری داشته اس��ت.به گزارش مهر، 
به��روز آقایی، در خصوص کاالهای وارداتی 
به بندر امام اظهار کرد: تا کنون 35 میلیون 
تن کاال تخلیه و بارگیری ش��ده اس��ت که 
کاالی اساس��ی بوده که 11 میلیون تن آن 
خارج ش��ده اس��ت و 2 میلیون تن از امسال 
در بندر مانده است و 5.3 میلیون تن از سال 
گذش��ته در بندر امام موجود است که از این 
مق��دار حدود 5.2 میلیون ت��ن در بندرگاه تا 
اس��کله بارگذاری شده است و 2 میلیون تن 
آن در بخش خروج آماده تحویل می باش��د 
که پس از نش��ان پروانه از بندر خارج خواهد 
ش��د. در کل باید گفت که حدود 45 درصد 
این کاالها برای بخش خصوصی است و 55 
درصد آن بخش دولتی اس��ت.وی در ادامه 
بیان کرد: این آمارها نسبت به دو ماه گذشته 
در بخش استانی روند بهتری داشته است و 
در 6 ماه اول روزانه میانگین 1900 کامیون 
در بندر امام پذیرش می ش��ود که تقریباً 40 
درصد این کاالها وارداتی است و 60 درصد 
این کاالها صادراتی اس��ت.مدیرکل بنادر و 
دریانوردی خوزستان گفت: بندر امام در حال 
حاضر با توجه به اینکه دسترس��ی به شبکه 
جهانی دارد و از لحاظ دریایی موقعیت خوبی 
نسبت به بقیه بنادر دارد و این بندر می تواند 
با دسترس��ی که دارد در بخ��ش ترانزیتی و 

کریدوری کمک ویژه ای داشته باشد.

قیمت لوازم یدکی خودرو 20 درصد 
افزایش یافت

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم یدکی 
خودرو از افزایش قیمت لوازم یدکی خبر داد 
و گفت: قیمت لوازم یدکی 20 درصد افزایش 
داشته اس��ت.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
سید احمد حس��ینی، باال رفتن قیمت ارز در 
لوازم یدکی را اثرگذار دانست و گفت: قیمت 
لوازم یدکی 20 درصد افزایش داش��ته است.
به گفته وی، افزایش قیمت ارز روی بعضی 
از کاال ها به دلیل وراداتی بودن خود کاال اثر 
مستقیم می گذارد و بعضی از کاال ها به دلیل 
این که مواد اولیه آن ها وارداتی است افزایش 
قیمت داشته اند.رئیس اتحادیه فروشندگان 
ل��وازم یدکی خودرو و ماش��ین آالت تهران 
تاکید کرد: به س��بب افزای��ش قیمت بازار با 
یک رکود همراه بوده است.حسینی سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
را مسئول قیمت گذاری لوازم یدکی معرفی 
کرد و گفت: لوازم یدکی براساس قیمت تمام 
شده و س��ود متعارفی که سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان لحاظ کرده 
قیمت گذاری می شوند.وی ادامه داد: به هر 
میزان قیمت ارز بی ثبات باش��د بازار بخش 
خصوصی نیز دچار س��ردرگمی می شود؛ چرا 
که امکان برنامه ریزی بدون ش��رایط ثابت 
غیرممکن می شود.حس��ینی تعداد واحد های 
فع��ال فروش لوازم یدک��ی را 10 هزار واحد 
برش��مرد و گفت: حدود ۷ هزار واحد صنفی 
پروانه دار داریم و 2 هزار واحد نیز تش��کیل 

پرونده داده اند که در مرحله بررسی 
هس��تند. وی گفت: سامانه جامع تجارت که 
شناس��ه دار کردن قطعات خودرو را مدیریت 

می کند دارای اشکال است.

حبوبات و برنج خارجی 10 تا 12 
درصد گران شد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره 
به وفور کاال در بازار، گفت: در 20 روز اخیر به 
دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت حبوبات و برنج 
خارجی 10 تا 12 درصد گران شد.به گزارش 
مهر،رضا کنگری در مورد وضعیت بازار مواد 
غذایی، اظهار کرد: در حال حاضر در هیچیک 
از گروه ه��ای کاالیی از جمله برنج، روغن و 
حبوبات کمب��ودی نداریم و بازار با وفور کاال 
مواجه اس��ت؛ منتهی به دلیل کاهش قدرت 
خرید مردم، رکود بر بازار حاکم ش��ده اس��ت 
چراکه گرانی های امس��ال سبب شده است 
وس��ع مردم ب��رای خرید م��واد غذایی کمتر 
ش��ود.رئیس اتحادیه بنک��داران مواد غذایی 
تهران با اشاره به قیمت کاالها، افزود: قیمت 
کاالهای اساسی به ویژه روغن و برنج ایرانی 
تغییری نداش��ته است اما با توجه به افزایش 
ن��رخ ارز، طی 20 روز اخی��ر قیمت حبوبات 
و برن��ج پاکس��تانی و هندی بی��ن 10 تا 12 
درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد: برنج 
پاکستانی مرغوب بین 45 تا 50 هزار تومان 
و برن��ج هندی نیز بین 33 تا 40 هزار تومان 
فروخته می ش��ود؛ اما همانطور که گفته شد 
برنج ایرانی گران نشده و انواع برنج ایرانی در 
بازار از 55 تا 135 هزار تومان موجود اس��ت.
کنگری تصریح کرد: به طور کلی کاالهایی 
که به نوعی به ارز وابس��ته هستند و وارداتی 
محسوب می شوند افزایش قیمت داشته اند اما 

قیمت باقی کاالها ثابت مانده است.

سخنگوی کمیس��یون کشاورزی مجلس، 
گفت: طرح وزارت جهادکش��اورزی برای 
تامین میوه ش��ب عید و واگ��ذاری آن به 
بخش خصوصی، اتحادیه ها و سندیکاهای 
زیرمجموعه تعاون روس��تایی کامال مبهم 
اس��ت.به گ��زارش خان��ه ملت،ذبیح اهلل 
اعظمی س��اردوئی ، اظهار داش��ت: یکی 
از نگرانی های کمیس��یون کش��اورزی و 
موضوعات نظارتی که به شدت در مجلس 

پیگیری شده و این روند ادامه دارد تامین 
میوه ش��ب عید م��ردم است.س��خنگوی 
کمیس��یون کش��اورزی مجل��س ضمن 
اش��اره به تقارن ماه  رمضان و ش��ب عید  
با یکدیگر و پیش بین��ی افزایش نیاز بازار 
بیش از گذش��ته، ادامه داد: به همین دلیل 
موضوع تامین میوه شب عید در دستور کار 
کمیس��یون قرار گرفته و جلسات متعددی 
برگزار کرده ایم، هفته گذشته نیز با حضور 

وزی��ر جهاد کش��اورزی و معاونین وی در 
کمیس��یون کش��اورزی موضوع بررس��ی 
ش��د.وی با تاکید بر اینکه بررسی موضوع 
تامین میوه ش��ب عید تا حص��ول نتیجه 
ب��ه نفع مردم در دس��تور کار کمیس��یون 
کش��اورزی است، اضافه کرد: طرح وزارت 
جهاد کش��اورزی برای تامین میوه ش��ب 
عید و واگ��ذاری آن به بخش خصوصی، 
اتحادیه ه��ا و س��ندیکاهای زیر مجموعه 

تعاون روستایی کامال مبهم است و برای 
کمیسیون کشاورزی این مسئله قابل قبول 
نیس��ت.اعظمی تصریح کرد: مقرر ش��ده 
اس��ت پرتقال تامسون با 190 تا 290 گرم 
وزن، پرتق��ال والنس��یای جنوب با 130 تا 
220 گرم وزن و سیب درختی بین 130 تا 
220 گرم خریداری شود اما متاسفانه سال 
گذشته این اس��تانداردها رعایت نشد.وی 
عنوان کرد: وزیر جهاد کشاورزی قول داده 

بود که در ش��هریورماه سیب درختی و در 
پاییز و زمستان نیز پرتقال شمال و جنوب 
را از باغداران خریداری و در س��ردخانه ها 
ذخیره کن��د، در حال حاضر پرتقال قیمت 

پایینی دارد.

طرح وزارت جهادکشاورزی برای تامین میوه شب عید مبهم است
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:

سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن 60 درصد است
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن:

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه 
س��هم زمین در قیمت تمام ش��ده مس��کن 
باالس��ت و به 60 درصد می رسد، گفت: در 
تهران بیش از 50 درصد خانوارها مس��تاجر 
هس��تند در حالی که تع��داد واحدهای خالی 
نیز روند افزایش��ی داشته اس��ت.به گزارش 
عصرایرانی��ان از وزارت راه و شهرس��ازی، 
ابوالفضل نوروزی از افزایش ش��اخص طول 

دوره انتظ��ار صاحب خانه ش��دن خبر داد و 
اف��زود: این ش��اخص که با ذخی��ره کردن 
یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا 
پیدا می کند، در ایران از 15 سال به 34 سال 
رسیده در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا 
زیر 10 سال اس��ت.وی با اشاره به سکونت 
40 درصد از جمعیت روس��تایی و شهری در 
بافت فرسوده تصریح کرد: در تهران بیش از 

50 درصد خانوارها مستاجر هستند در حالی 
که تعداد واحدهای خالی نیز روند افزایش��ی 
داشته است.سرپرست دفتر اقتصاد مسکن به 
نیاز کشور به مسکن طی سال های 1400 تا 
1409، گفت: با توجه به 24 میلیون دختر و 
پسر مجرد، طی 10 سال آینده به 12 میلیون 
مسکن نیاز است، همچنین 8 میلیون مسکن 
به تخری��ب و نوس��ازی نی��از دارد که 1.4 

میلیون کمبود مسکن در برابر تعداد خانواده 
وجود دارد.سرپرس��ت دفتر اقتصاد مس��کن 
تعیین وضع مطلوب مسکن را با 6 شاخص 
کاه��ش طول دوره انتظار مس��کن، کاهش 
سهم مسکن در سبد هزینه خانواده، کاهش 
نسبت خانواده های مستأجر به کل خانواده، 
کاهش سهم جمعیت س��اکن در واحدهای 
فرسوده ش��هری و روستایی از کل جمعیت، 

افزایش عم��ر مفید و کیفیت س��اختمان و 
ارتقای کیفیت معماری مس��کن متناسب با 
هویت ایرانی- اسالمی عنوان کرد. نوروزی 
در ادامه با اش��اره به لزوم محرک سازی در 
جهت مهاجرت معکوس خاطرنش��ان کرد: 
بسترس��ازی برای ایج��اد خانه ه��ای مولد 
زیستی معیشتی در روستاها و شهرهای زیر 

25 هزار نفر جمعیت ضرورت دارد.

راه آهن »رشت - آستارا« بدون حضورروسیه هم تکمیل می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی:

معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازی گفت: با وجود 
انجام مذاکرات با روس��یه و آذربایجان برای مشارکت در 
تکمیل خط ریلی رشت-آستارا، این پروژه را چه با حضور 
روس��یه و چه بدون حضور این کشور تکمیل می کنیم تا 
در جهت افزایش ترانزیت کشور مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش ایس��نا، راه آهن رشت - آس��تارا از پروژه های 
اولویت دار ریلی کش��ور است که س��ه روش تامین منابع 
از طریق روس��یه،  فاینانس داخلی و تهاتر نفت برای آن 
در نظر گرفته شده و باید دید با توجه به تاکید مسئوالن، 
درنهایت با کدام روش تکمیل خواهد ش��د.برای تکمیل 
راه آهن رشت- آستارا هزینه 800 میلیون یورویی برآورد 
ش��ده و با توجه به اظهار تمایل روس��یه برای مشارکت 
در تکمیل این پ��روژه ریلی به عنوان حلقه مفقوده ریلی 
کریدور شمال- جنوب، جلسات مشترکی از سوی مدیران 
وزارت راه و شهرس��ازی برای حضور و س��رمایه گذاری 
مسکو در این پروژه برگزار شده است تا هم تامین اعتبار 
انجام شود و هم پیشرفت این طرح بزرگ و مهم سرعت 

گیرد.
پروژهرش�ت-آستارارامهمترینپروژهریلیکشور ���

است
ش��هریار افن��دی زاده مع��اون حمل ونق��ل وزارت راه و 
شهرسازی پروژه ریلی رشت - آستارا را مهم ترین پروژه 
ریلی کشور دانست و اظهار کرد: با وجود انجام مذاکرات 
با روس��یه و همچنین آذربایجان به منظور مش��ارکت در 
تکمیل این خط ریلی، این پروژه را چه با حضور روسیه و 
چه بدون حضور این کش��ور تکمیل می کنیم تا در جهت 
افزایش ترانزیت کش��ور مورد استفاده قرار گیرد.براساس 
گزارش وزارت راه و شهرسازی، وی در بیان اهمیت خط 
ریلی رش��ت- آس��تارا گفت:  این خط ریلی با طول 162 
کیلومتر کامل کننده کریدور شمال به جنوب از بندر عباس 
تا رشت و بعد از رشت تا آستارا است و با تکمیل آن، ایران 

از طریق آذربایجان به روسیه و شمال اروپا وصل می شود.
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: 
دولت روسیه به مشارکت در تکمیل راه آهن رشت- آستارا 
عالقمند اس��ت تا به ص��ورت وام و یا روش های دیگر به 
تامین مالی این خ��ط ریلی کمک کند. به همین منظور 
طی ماه های اخیر مذاکراتی با دولت روس��یه در راستای 

توسعه ترانزیت میان دو کشور انجام شده است.
بندی مذاکرهباروس�یهب�رایاجرایتفاهمنام�ه���۱6

مشارکتدرراهآهنرشت-آستارا
افندی زاده افزود: برای ای��ن کار تفاهمنامه دوجانبه بین 
ایران و روسیه پیشهاد داده شده و تفاهمنامه سه جانبه ای 
نیز میان ایران، روس��یه و آذربایجان منعقد شده که پیرو 
بیانیه مشترک با امضای وزرای سه کشور است.  در این 

تفاهمنام��ه محورهایی درباره احداث و نحوه بهره برداری 
پروژه ریلی در 16 ماده پیش بینی ش��ده که شامل تعیین 
ن��وع طراحی خط از جمله عرض خطوط ریلی این پروژه 
اس��ت.وی ادامه داد: عرض خطوط ریلی کشور ما 1435 
میلی مت��ر و عرض خط��وط آذربایجان و روس��یه 1520 
میلی متر اس��ت، بنابراین باید بین رشت و آستارا حتما از 
خطوط ریلی ایران اس��تفاده کنیم اما پیشنهاد شده ریل 
س��ومی هم در کنار شبکه ریلی کش��ور قرار گیرد که به 
عرض 1520 میلی متر هم برسد تا هم قطارهای با عرض 
اس��تاندارد و هم قطارهای با عرض پهن بتوانند از شبکه 
ریلی ما عبور کنند که البته نیاز است این موضوع از لحاظ 
علمی و فنی هم مورد بررسی قرار گیرد.معاون حمل ونقل 
وزارت راه و شهرس��ازی افزود: به این ترتیب هم افزایش 

عبور قطارها را به دنبال خواهد داش��ت و هم در آس��تارا 
و رش��ت می توانیم تعویض بوژی داش��ته باشیم که البته 
نیاز اس��ت احداث این ریل و سرمایه گذاری آن بر عهده 
کشور روسیه باشد که در این رابطه باید مسئولین کشور 

تصمیم گیری کنند.
تامینمالیروسیهبهچهصورتخواهدبود؟ ���

افندی زاده دومین مساله مورد مذاکره با روسیه را تامین 
مالی دانس��ت و گفت: نوع سرمایه گذاری روسیه در این 
پروژه، نحوه طراحی، بهره برداری و نحوه مش��ارکت دو 
کش��ور در حال مذاکره اس��ت.  در تفاه��م اولیه تملک 
اراضی قرار اس��ت بر عهده ایران باش��د و نوع ساخت و 
بهره برداری نی��ز در تفاهمنامه ها مورد مذاکره قرار دارد.
وی درب��اره حضور ق��رارگاه خاتم االنبی��ا در پروژه ریلی 
رشت- آستار گفت: با توجه به اهمیت این پروژه، قرارگاه 
خاتم نیز اقدامات��ی در آغاز انجام داده و همچنین بعد از 
تفاهمنامه دوجانبه با روسیه به دنبال پیمانکارانی خواهیم 
رفت تا تکمیل خط هرچه س��ریعتر انجام ش��ود.معاون 
حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پروژه 
ریلی رشت - آستارا نقش حیاتی در ترانزیت کشور دارد، 
افزود: در سیزدهمین اجالس مشترک ایران و روسیه با 
این کش��ور برای جابجایی 10 میلیون تن کاال تا س��ال 
2023 تفاهم ش��ده و همچنین سه کشور ایران، روسیه 
و آذربایج��ان نیز برای جابه جای��ی 15 میلیون تن کاال 
تفاهم کرده اند که نش��ان می ده��د تقاضای بار به اندازه 
کافی وجود دارد.افندی زاده تاکید کرد: برای پاسخگویی 
ای��ن حجم از تقاضا باید ظرفیت کش��ور را هم در حوزه 
زیرساخت ها و هم در توسعه ناوگان به ویژه لکوموتیو و 
واگن افزایش دهیم.وی در پایان خاطر نشان کرد: حدود 
80 درصد ترانزیت کشور از طریق جاده انجام می شود و 
حم��ل ونقل ترکیبی یعنی حمل کاال از طریق دریا، ریل 

و جاده نیز باید رونق گیرد.

رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران از برگزاری جلسات آموزش برای فعاالن حوزه 
س��که صنف طال خبرداد.به گ��زارش خبرگزاری مهر، 
بازار س��که و طال یکی از حوزه های موردتوجه برخی 
از سودجویان برای تقلب و کالهبرداری است. با وجود 
اینکه آمار دقیقی از میزان کالهبرداری و تقلب در بازار 
طال وجود ندارد؛ اما بنا بر مش��اهدات میدانی برخی از 
مردم در دام س��ودجویان افتاده و سرمایه های خود را 

ازدست داده اند.
توجهس�تادمبارزهباقاچ�اقکاالوارزبهبازارطال ���

وسکه
این در حالی است که ضرورت ایجاد شفافیت در بازار 
س��که و طال موردتوجه قانون گذار قرار گرفته اس��ت؛ 

حمیدرضا دهقانی نیا س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پی��ش از ای��ن گفته ب��ود: ضوابط تبصره 4 
ماده 18 قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در رابطه با 
خرید، فروش، حمل و نگه��داری )به صورت تجاری( 
فلزات گران بها و گوهرس��نگ ها که شامل طال، نقره، 
پالتین و مصنوعات آن ها است، باید رعایت شود. این 
دس��تورالعمل شامل 6 تقس��یم بندی الف: سکه و طال 
ب: ش��مش و طالی آب ش��ده ج: مصنوعات طال و 
جواهرات د:، طالی اس��تخراج ش��ده از معادن کشور 
ه: گوهرس��نگ ها و: سایر فلزات گران بها مانند نقره و 
پالتین و مصنوعات آن ها است.سخنگوی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه فروشندگان کاالهای 
مش��مول می بایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش 

تبصره 4 ماده 18 را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد 
که تمامی فروش��ندگان اطالعات ف��روش خود را در 
سامانه جامع تجارت ثبت کنند؛ ضمن اینکه فروش به 
مصرف کننده نهایی نیز با ثبت اطالعات تجاری توسط 
فروشنده انجام می شود و نیازمند تأیید نهایی اطالعات 
خرید از س��وی مصرف کننده نیس��ت.نادر بذرافش��ان 
رئی��س اتحادیه ط��ال و جواهر ته��ران، در خصوص 
اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در راستای شفافیت بازار طال بیان کرد: این تبصره 
قانونی از تاریخ 26 مهرماه باید اجرایی می ش��د؛ اما با 
توجه به اینکه اغلب فعالیت ها در صنف س��که، طال و 
جواهر به ش��کل سنتی انجام می شود، به همین خاطر 
نیاز به آم��وزش جامع و کامل هم��کاران وجود دارد.

بذرافشان با اش��اره به اهمیت فرهنگ سازی در میان 
فعاالن صنف س��که، طال و جواهر در حوزه اس��تفاده 
از س��امانه های نظارت��ی گفت: در ح��ال حاضر حدود 
2 هفته از ش��روع آموزش نحوه کار با س��امانه جامع 
تجارت گذشته است؛ برگزاری جلسات و همایش ها در 
فرهنگ سازی بهتر طرح کمک کننده خواهد بود. طبق 
قانون ضرورت دارد که تمامی فروش��ندگان اطالعات 
فروش خود را در س��امانه جامع تجارت ثبت کنند.وی 
در همین رابطه ادامه داد: فعاالن حوزه خرید و فروش 
س��که در صنف طال و جواهر با مش��کالت و ابهامات 
زیادی در خصوص کار با س��امانه ها مواجه هستند؛ به 
همین دلیل بخش زیادی از زمان جلسات به پرسش و 

پاسخ همکاران اختصاص پیدا می کند.

ثبت معامالت در سامانه جامع تجارت، بازار سکه را شفاف می کند؟
گام دیگر در راستای شفاف سازی؛

رشد صادرات ایران با وجود تحریم ها
رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران با بیان اینکه 
رش��د صادرات در ایران ب��ا وجود معضالت 
و تحریم های بس��یار زی��اد، موجب افتخار 
اس��ت. گفت: از دولت می خواهیم برای رفع 
مشکالت صادرکنندگان، اهتمام ویژه داشته 
باشد.به گزارش فارس،مسعود خوانساری در 
مراسم »تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان 
تهران در سال 1400«، اظهار داشت: امروز 
روز بزرگی است زیرا رشد صادرات در ایران 
با وجود معضالت و تحریم های بس��یار زیاد 
موجب افتخار اس��ت. رئیس اتاق بازرگانی 
تهران افزود: اگرچه صادرات رش��د داش��ته 
است اما با توجه به جایگاه و پتانسیل کشور 
نمی توانیم قب��ول کنیم که صادرات در این 
حد باشد ضمن اینکه در زمینه رشد صادرات 
در مقایسه با س��ایر کشورها بسیار عقب تر 

هس��تیم و این واقعیتی است که باید آن را 
پذیرفت. خوانس��اری با بی��ان اینکه تحریم 
اثرات بس��یار جدی بر صادرات داشته است، 
اظهار داشت: در صادرات باید رقابت کرد اما 
با توجه به تحریم ها ما در رقابت ناعادالنه 
ق��رار داریم و حداقل بی��ن 10 تا 20 درصد 
هزینه ه��ای  صادرات ما به علت تحریم ها 
گران تر می شود که این در رقابت های بین 
المللی هزینه های بس��یار باالیی محسوب 
می شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار 
داش��ت: در بحث حمل و نق��ل و همچنین 
م��راودات و تراکن��ش های بانک��ی نیز به 
علت تحریم ها مش��کالتی داریم و هزینه 
هایی به صادرات اضافه می کند و لذا تولید 
ما نی��ز گران تر تمام می ش��ود. اما با تمام 
مشکالت صادرات در حال انجام است. وی 

بیان داشت: لذا با وجود تمام مشکالتی که 
از خارج به ما تحمیل می ش��ود اگر بتوانیم 
مسائل داخلی را رفع کنیم می توان امیدوار 
بود ک��ه در کوتاه مدت صادرات را بیش��تر 
کرد. خوانس��اری با اش��اره به تف��اوت نرخ 
ارز در س��امانه نیما و ارز آزاد بیان داش��ت: 
من فکر می کنم در 5 س��ال گذش��ته بیش 
از صده��ا بار این مش��کل مطرح ش��ده که 
تفاوت نرخ ارز ایجاد رانت و فساد می کند و 
صادرات را مختل می کند ضمن اینکه هیچ 
عایدی برای کش��ور ندارد. وی مدعی شد: 
در دول��ت جدید این موض��وع بحث  و قرار 
ش��د که ارز تک نرخی ش��ود. اتفاقی که در 
س��ال 9۷ در خصوص ارز 4200 تومانی رخ 
داد خسارت های زیادی بر اقتصاد وارد کرد 
اما متاسفانه همان اتفاق امروز در حال وقوع 

است. آن زمان ارز 4200 و 10 هزار تومان 
ب��ود و امروز ارز 29 هزار تومانی و 42 هزار 
تومانی اس��ت. اما چرا تصمیم نمی گیریم و 
دوباره یک خطا و اشتباه بزرگ را تکرار می 
کنیم واقعا متوجه نیس��تم. خوانساری بیان 
داش��ت: ما زورمان به دول��ت در این ارتباط 
نرس��ید اما از نماین��دگان مجلس خواهش 
می کنیم در کمیسیون اقتصاد و صنایع این 
مس��ائل را مطرح کنید. صادرکننده مجبور 
اس��ت کاال را به قیمت گران خریداری کند 
اما ب��ا قیمت پایین تری عرض��ه کند و لذا 
صادرات ب��رای صادرکننده صرفه اقتصادی 
ندارد و لذا این موضوع باعث شده است که 
صادرکنندگان خوشنام ما از صادرات دست 
بکش��ند. وی اظهار داشت: انتظار این است 
که صادرکنندگان  خ��رد را آزاد بگذارید که 

ارز حاصل از صادرت را با بقیه واردکنندگان 
مبادله کنند تا این مش��کالت را نداش��تند. 
خوانس��اری به مشکالت رفع تعهدات ارزی 
و پیمان س��پاری اش��اره کرد و گفت: چند 
سالی است که صادرکنندگان با این موضوع 
مواجه هس��تند که باید مسائل مربوط به آن 
در جهت تسهیل صادرات حل شود. رئیس 
اتاق بازرگانی بیان داشت: مهمترین نتیجه 
ای که می توان از این جلسه گرفت بررسی 
مش��کالت صادراتی و رفع آن مش��کالت 
اس��ت. وی اظه��ار داش��ت: در چند س��ال 
گذش��ته رش��د س��رمایه گذاری نس��بت به 
استهالک منفی شده است و خروج سرمایه 
و نخب��گان نیز از کش��ور داریم و دلیل این 
مسائل نیز سخت گیری ها و مناسب نبودن 

محیط کسب و کار است.



اخبار
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بانک و بيمه

صنعت بیمه با نگاه به عملکرد گذشته 
خود آینده را رقم خواهد زد

    نگاه آینده نگر به کیفیت عملیات بیمه گری 
در آیین باشکوه و بین المللی اربعین با بهره گیری 
از تجارب گذشته، راهگشا خواهد بود. به گزارش 
روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دکتر 
سید محمد کریمی که نشست ویژه ستاد اربعین 
صنعت بیمه سخن می گفت با اعالم این مطلب 
افزود:احصای کاس��تی های احتمالی دیروز در 
حقیقت زمینه ساز خدمات بی نقص فرداست و 
صنعت بیمه با تمام ظرفیت های انسانی و توان 
فن��ی خود در این عرصه حاضر خواهد بود. وی 
خاطرنشان کرد: انسجام بخشی به فعالیت های 
مردمی از تکالیف حاکمیت است و صنعت بیمه 
نیز در راستای مسئولیت های خود برای تامین 
امنیت خاطر و اطمینان زائران بین الحرمین از 

هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد. 

 بازدید مدیرعامل
 بیمه میهن از شعبه ساوه

مدیرعامل بیمه میهن با هدف آشنایی و دیدار 
و گفتگو با کارکنان و نمایندگان ش��عبه ساوه 
عصر دیروز از این شعب بازدید کرد. سیدهادی 
شیخ االسالمی در جریان این بازدید که مدیران 
سرمایه انس��انی و امور شعب و نمایندگان نیز 
حضور داشتند، از نزدیک با مدیریت،کارشناسان 
و نمایندگان این شعبه به گفتگو نشست و ضمن 
ارزیابی عملکرد و روند فعالیت ها، از تالش��ها 
و زحم��ات آنان قدردان��ی و بر تالش مضاعف 
برای بهبود عملکرد و جلب رضایتمندی بیمه 
گذاران تأکید کرد. شیخ االسالمی گفت نقش 
همکاران شعب و شبکه فروش که در خط مقدم 
و بدنه اصلی شرکت مشغول فعالیت هستند بر 
کسی پوشیده نیست و این همکاران در تعامل 
مناسب با مردم و بیمه گذاران، بازاریابی، سرعت 
عمل در ارائه خدمات و جذب پورتفوی متوازن 
می توانند زیرس��اخت های یک شعبه موفق را 
استحکام بخشند و در تحقق اهداف مجموعه 

نقش آفرین باشند.

شعبه پل خواجو بانک سینا به 
بهره برداری رسید

 غالمرضا  فتحعلی ضمن تش��ریح نقاط قوت 
و ظرفیت های طبیعی ش��هر اصفهان اذعان 
داشت: افتتاح شعبه جدید در این منطقه می تواند 
دس��تاوردهای مطلوبی برای بانک به همراه 
داشته باشد و استفاده مناسب از این ظرفیت ها 
و توانمندی ها، زمینه س��از رشد و تعالی بانک 
خواهد بود. سرپرس��ت بانک س��ینا در مراسم 
افتتاح ش��عبه پل خواجوی اصفهان بر تالش 
مضاعف در جهت تحقق اهداف بانک در مسیر 
تحول کسب وکار و رضایتمندی هر چه بیشتر 
مشتریان تاکید کرد. غالمرضا  فتحعلی ضمن 
تشریح نقاط قوت و ظرفیت های طبیعی شهر 
اصفهان اذعان داش��ت: افتتاح شعبه جدید در 
این منطقه می تواند دستاوردهای مطلوبی برای 
بانک به همراه داشته باشد و استفاده مناسب 
از ای��ن ظرفیت ها و توانمندی ها، زمینه س��از 
رش��د و تعالی بانک خواهد ب��ود. وی با بیان 
این که امنیت و کیفی��ت خدمات، نقطه قوت 
هر بانکی به شمار می رود، افزود: امروزه ترقی 
در دنیای کس��ب  وکار بر پایه مشتری مداری و 
رضایتمندی مش��تریان اس��توار شده است به 
گونه ای که توس��عه محصوالت و ارائه آن به 
مش��تری بدون در نظر گرفتن این اصل غیر 
ممکن اس��ت. فتحعلی خاطرنش��ان ساخت: 
س��ازمانی که تسهیل و تس��ریع در خدمات و 
برقراری ارتباط با مش��تری را شرط اول ارائه 
خدمات قرار دهد، توانایی جذب مشتری های 

وفادار و پایدار را خواهد داشت.

رشد 166 درصدی پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در بانک آینده

بان��ک آینده به منظ��ور حمای��ت از زوج های 
ج��وان، پذیرش و پاس��خ گویی به متقاضیان 
دریافت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج را 
تسریع می بخش��د. متقاضیان پس از تکمیل 
م��دارک خود، می توانن��د حداکثر ظرف مدت 
10 روز کاری، نس��بت به دریافت تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج اقدام کنند. بر اس��اس 
سیاس��ت گذاری اعتباری بانک آینده، اعطای 
تسهیالت قرض الحس��نه از سوی این بانک، 
افزایش یافته اس��ت. طی شش ماهه نخست 
امس��ال، یازده هزار میلیارد ری��ال از این نوع 
تسهیالت توسط بانک پرداخت شده که نشان 
از رشد 166 درصدی این تسهیالت در سه ماهه 

دوم نسبت به سه ماهه نخست سال دارد.

اخبار

ب��ا تأییدیه بیمه مرکزی، صالحیت حرفه 
ای رزا سعیدی که تا کنون سرپرستی بیمه 
های درمان شرکت بیمه تعاون را بر عهده 
داش��ت برای مدیریت این رشته ای تأیید 

شد. رزا س��عیدی مدیر بیمه های درمان 
شرکت بیمه تعاون به استراتژی های این 
شرکت در حوزه این رشته بیمه ای اشاره 
کرد و اذعان داشت:سیاس��ت کالن بیمه 
تع��اون در حوزه بیمه ه��ای درمان ورود 
آگاهانه به ریس��ک ها و ب��ا قیمت های 
های متناس��ب و واقعی است. به عبارت 
دیگر به ه��ر قیمتی در پی رقابت قیمتی 
در این حوزه نیس��تیم و ه��دف اصلی ما 

شناخته شدن به عنوان خدمات باکیفیت 
اس��ت. مدیریت بیمه های درمان شرکت 
بیمه تعاون با اش��اره به راهکار اساس��ی 
حل چالش بیمه درمان در کش��ور گفت: 
مهمترین راهکار ح��ل چالش بیمه های 
درمان ارائه قیمت واقعی محصول به دور 
از قیمت نامتعارف بازار و تمرکز بر کیفیت 
س��رویس دهی به عن��وان مزیت رقابتی 
اس��ت. وی در ادام��ه با اش��اره به میزان 

اثرگذاری رفتارهای سندیکائی در کاهش 
زیان ده��ی بیمه درم��ان و جلوگیری از 
نرخ شکنی گفت:س��ندیکا به عنوان یک 
نهاد صنفی پیشنهادات توصیه ای دارد و 
موثر ترین قسمت آن به اشتراک گذاشتن 
تجارب موفق و ناموفق است. شاید بتوان 
گفت ضمانت اجرایی واقعی برای کاهش 
زیان بیمه های درمان بر عهده نهاد ناظر 
می باشد. سعیدی به استراتژی های بیمه 

تع��اون در حوزه بیمه های درمان اش��اره 
کرد و اذعان داشت:سیاس��ت کالن بیمه 
تع��اون در حوزه بیمه ه��ای درمان ورود 
آگاهانه به ریس��ک ها و ب��ا قیمت های 
های متناس��ب و واقعی است. به عبارت 
دیگر به ه��ر قیمتی در پی رقابت قیمتی 
در این حوزه نیس��تیم و ه��دف اصلی ما 
شناخته شدن به عنوان خدمات باکیفیت 

است. 

مدیر بیمه های درمان بیمه تعاون منصوب شد

در دیدار مدیر عامل صندوق با فرمانده پلیس راهور عنوان شد؛

  در دیدار مدیرعامل صندوق تامین خس��ارتهای بدنی 
و فرمان��ده پلیس راهور فراج��ا ضمن تاکید بر افزایش 
همکاری های مش��ترک، راه��کاری اجرایی به منظور 
گسترش ضریب بیمه شخص ثالث مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی صندوق تامین 
خسارت های بدنی، در این دیدار که در آستانه پنجاه و 
پنجمین سالگرد تاسیس صندوق تامین خسارت های 
بدنی برگزار شد، س��ردار سید کمال هادیان فر در این 
دیدار با اش��اره به افزایش تصادفات و حوادث رانندگی 
برای توسعه همکاری های پلیس راهور فراجا با اولویت 
ایجاد محدودیت های مصرح در قانون برای عدم ارائه 
هرگون��ه خدمات به دارندگان وس��ایل نقلیه فاقد بیمه 
نامه ش��خص ثالث تاکید کرد. فرمان��ده پلیس راهور 
فراجا در این دیدار همچنین گفت: حدود125 میلیون 
موتورس��یکلت در کش��ور وجود دارد که راکبین حدود 
65 میلیون آنها فاقد گواهینامه رانندگی هستند. وی 
با اشاره به فرآیند صدور گواهینامه، از اجرای آزمایشی 
طرح صدور گواهینامه آس��ان در شهر تهران خبر داد و 
گف��ت: در این طرح متقاضی ظرف یک روز کاری می 

تواند گواهینامه موتورسیکلت اخذ کند. فرمانده پلیس 
راهور فراجا ابراز امیدواری کرد در صورت موفقیت آمیز 
بودن ، طرح گواهینامه آس��ان در سراسر کشور اجرایی 
خواهد ش��د. مدیرعامل صندوق تامین خس��ارت های 

بدنی نیز در این نشست با اشاره به تکالیف دستگاه های 
اجرایی در قانون بیمه اجباری ش��خص ثالث به منظور 
کاهش حوادث رانندگی و آسیب های جبران ناپذیر آن، 
بر ضرورت هم افزایی های هوش��مند و هدفمند برای 

ارائه خدمات بهتر به مردم تاکید کرد. مهدی قمصریان 
یکی از مهمترین بخشهای قانون بیمه اجباری شخص 
ثالث، شناس��ایی، اعمال جریمه و توقیف وسایل نقلیه 
فاقد بیمه نامه از طریق دوربین های نظارتی و ظرفیت 
های الکترونیکی است. وی همچنین در بخشی دیگر 
از سخنان خود به موضوع عدم ارائه هرگونه خدمات از 
س��وی سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل 
)ازقبیل مراکز تعویض پالک و معاینه فنی( به وسایل 
نقلیه فاقد بیمه نامه اش��اره و افزود: الزام مراکز مذکور 
بر داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر هنگام تعویض 
پالک و اخذ معاینه فنی، نقش بسزایی در خرید و تهیه 
بیمه نامه معتبر توس��ط دارندگان وسایل نقلیه خواهد 
داش��ت.  مدیرعامل صندوق تأمین خس��ارتهای بدنی 
در ادامه به اهمیت دسترس��ی به داده های اطالعاتی 
نی��روی انتظامی جمهوری اس��المی ای��ران از جمله 
اطالعات فنی وسایل نقلیه مانند شاسی، موتور، پالک، 
تیپ و ظرفیت و همچنین اطالعات مالکین وس��ایل 
نقلیه مزبور اش��اره و خواس��تار همکاری همه جانبه و 

برخط پلیس راهور فراجا در این زمینه شد.

تاکید بر افزایش همکاری های صندوق تامین خسارتهای بدنی و پلیس راهور فراجا

آمارها از جهش بانک دی در شاخص های اساسی بانکداری حکایت دارد
علیرضا قیطاس��ی مدیرعام��ل بانک دی با 
تاکی��د بر این ک��ه اصالح فراینده��ا و نگاه 
درس��ت به الزامات حرف��ه ای، بانک دی را 
در مسیر بهبود قرار داده است، گفت: کاهش 
قابل توجه NPL و تعداد بندهای حسابرسی 
در ص��ورت های مالی، افزایش 20 درصدی 
مناب��ع ارزان قیمت، کاهش 10 هزار میلیارد 
تومان از زیان بانک، کنترل شدید مصارف، 

اصالح ترازنامه و توان افشای حداکثری در 
کدال، تنها بخش��ی از دس��تاوردهای بانک 
اس��ت که با همکاری همه کارکنان محقق 
ش��ده اس��ت. به گزارش کیوس��ک خبر به 
نق��ل از روابط عمومی بان��ک دی، علیرضا 
قیطاس��ی در مراس��م افتتاحیه دومین دوره 
آموزش��ی مدیریت پایه که با مش��ارکت 16 
رئیس ش��عبه و حض��ور جمع��ی از مدیران 

ارش��د در مرکز آموزش بانک برگزار شد، با 
اش��اره به این که »آموزش کارکنان« نقش 
مهمی در حرکت رو به جلو و بهبود ش��رایط 
بانک داش��ته اس��ت، اظهار کرد: همزمان با 
افزایش تعداد دوره های آموزش��ی، کیفیت 
دوره ها نیز باید با استفاده از اساتید برجسته 
و حضور مس��تمر و آزمون گیری از شرکت 
کنن��دگان، افزای��ش یاب��د. وی همچنین با 

ارزیابی عملکرد مجموعه ش��عب بانک دی 
در سراسر کشور، دستاوردهای آنها طی یک 
سال گذشته را بسیار چشمگیر خواند و گفت: 
برخی ش��اخص ها در بانک دی مانند جذب 
سپرده و مشتریان ، همچنان به تقویت نیاز 
دارد که امیدواریم با اقدامات انجام شده، به 
زودی این بخش ها نیز ش��اهد بهبود باشد. 
مدیرعامل بانک دی کنترل روزانه عملکرد 

ش��عب توسط روسای ش��عب و نیز پایبندی 
صددرص��دی به دس��تورالعمل ه��ای بانک 
مرک��زی را از الزامات پیش رو خواند و ادامه 
داد: همه مس��تندات از جهش بانک دی در 
شاخص های اساسی بانکداری حکایت دارد 
و ادام��ه این روند، می تواند در آینده نزدیک 
بانک دی را به یکی از بانک های پیشرو در 

نظام بانکی تبدیل کند.

آگهی مفقودی برگ سبز و سند مالکيت )کمپانی(  برگ سبز و سند مالکيت )کمپانی( يکدستگاه سواری سايپا 131SX  مدل 13۹0 رنگ نقره ای متاليک به شماره انتظامی  ايران 
72_ 171 ی 47 و  شماره شاسی S341228۹83513۹  و شماره موتور 3۹208۹3 به نام آقای نوراله عزيزی زرينکالئی به شماره ملی  582۹۹50۶18  مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی   برگ سبز – سند کمپانی سواری پژو نقره ای مدل 13۹1 به شماره موتور 124۹10۶۶88۹و به شماره شاسی NAAM01CA۶CR5752۶2 به نام  ميکائيل رودنی 
به شماره ملی 487052220۹ به شماره پالک ايران    ۶۹  8۶2    س  ۹4  مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط گرديده است.

مفقودی   سند کارخانه وبرگ سبزخودروی نيسان  وانت دوکابين تيپ دی ايکس سفيد روغنی مدل 1388 و به شماره موتور KA24۹7۹۶08Y به  نام  طاهره محمد شفيع فرزند 
ذبيح به شماره ملی 21223۶2170  مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط گرديده است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضيان پرونده های تشکيلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و 
به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 1 -رأی شماره 1401۶033000100۶1۶7 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001001۶43 آقای 
محمدمهدی طباخيان فرزند اکبر در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 151/20 مترمربع پالک شماره 11445 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم 
مبايعه نامه عادی مع الواسطه از ابوالفضل پوردرخشان سند مالکيت مشاعی صادره در دفتر 4۹7 صفحه 18۶ خريداری به موجب سند رسمی شماره 1571 مورخ 1384/12/21 
دفت��ر 44 ق��م.)م الف 158۶2(  2- رأی ش��ماره 1401۶033000100۹۶۶۶ مربوط به پرونده کالس��ه 14011144300010000۶2 آقای مهدی زينلی فرزند حس��ين در 
شش��دانگ يک باب س��اختمان به مساحت 57/20 مترمربع پالک ش��ماره 1035۹/5 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه از 
خانم جواهر زراعتگر ارمکی و مهدی آزادی ارمکی خريداری به موجب اسناد رسمی شماره های 54454 مورخ 135۹/12/23 و ۶7355 مورخ 13۶۶/05/03 دفترخانه 3 قم و 
حصر وراثت 1241 مورخ 13۶4/0۹/14.)م الف 158۶3(  3- رأی شماره 1401۶0330001008025 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000082 آقای محمد 
حشائی فرزند غالمرضا در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ۶۶ مترمربع پالک شماره 10454 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی 
مع الواسطه از محمدعلی جوان سند مالکيت مشاعی صادره در دفتر 320 صفحه 182 خريداری به موجب سند رسمی شماره 7570۹ مورخ 1374/12/24 دفترخانه ۶ قم.)م 
الف 158۶4(  4- رأی ش��ماره 1401۶033000100۹۶۶5 مربوط به پرونده کالس��ه 1401114430001000012 آقای محس��ن نصراله پور فرزند جعفرقلی در ششدانگ 
يک باب س��اختمان به مس��احت ۹1 مترمربع پالک ش��ماره 11238 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواس��طه از س��لطنت سزاوار 
خريداری به موجب س��ند صلح ش��ماره 8۶5153 مورخ 134۶/02/17 دفترخانه 8 قم.)م الف 158۶5(  5- رأی شماره 1401۶03300010052۶1 مربوط به پرونده کالسه 
1400114430001001578 آقای قربانعلی پرويزی همت فرزند يداله در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 4۹/01  مترمربع پالک شماره باقيمانده 1155۶ اصلی  واقع 
در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادی مع الواسطه از رضا و حسين و فاطمه و زهرا و اکرم شهرت همگی سزاوار فرزندان علی.)م الف 158۶۶(  ۶- رأی 
شماره 1401۶0330001008308 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000۹11 آقای محمود خصوصی فرزند حسين در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ۹0 
مترمربع پالک شماره 10۶10/۹8 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند مالکيت مشاعی صادره در دفتر 123 صفحه 358 خريداری به موجب سند رسمی 
شماره 43330 مورخ 1381/12/11 دفترخانه 21 قم.)م الف 158۶7(  7- رأی شماره 1401۶033000100837۹ مربوط به پرونده کالسه 1401114430001001010 
آقای محمدعلی محموديان فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۶5/37 مترمربع پالک شماره 11578/30۹ اصلی  واقع در قم 
بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم س��ند مالکيت مش��اعی صادره در دفتر 251 صفحه 22 خريداری به موجب س��ند رسمی شماره 28328 مورخ 135۹/05/2۹ دفترخانه 
1۶ ق��م.)م ال��ف 158۶8(  8- رأی ش��ماره 1401۶0330001008380 مربوط به پرونده کالس��ه 1401114430001001011 آقای زهرا مادابی فينی فرزند حس��ين در 
س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ ۶5/37 مترمربع پالک شماره 11578/30۹ اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم 
سند مالکيت مشاعی صادره در دفتر 251 صفحه 22 خريداری به موجب سند رسمی شماره 28328 مورخ 135۹/05/2۹ دفترخانه 1۶ قم.)م الف 158۶۹( ۹- رأی شماره 
1401۶033000100۶530 مربوط به پرونده کالسه 1401114430001000748 آقای خانم زهرا صفری فرزند محمود در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 73/20 
مترمربع پالک شماره 11574 اصلی  واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند رسمی شماره 141305 مورخ 13۹7/0۶/18 دفترخانه 7 قم.)م الف 15870(  
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيکه مقرر گرديده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکيت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکين مشاعی مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 
قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره 

تحويل نمايند الزم به توضيح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گويه و عصرايرانيان(
تاريخ انتشار اول:   1401/10/20 تاريخ انتشار دوم :  1401/11/05

مهدی زارع شحنه - رئيس ثبت اسناد منطقه يک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه 
مفروزی متقاضيان پرونده های تش��کيلی طبق قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناس��ان و به اس��تناد مدارک موجود در پرونده به ش��رح آراء ذيل تاييد نموده اند.  1� رأی 
ش��ماره 1401۶0330002014000 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000485 آقای عادل جواهری جو فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث 
بنا ش��ده به مس��احت 140مترمربع در قس��متی از پالک ش��ماره فرعی از 2100 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواس��طه از علی محمد رضوی 
احدی از ورثه س��يد تقی.) م الف 15857(   2- رأی ش��ماره 1401۶0330002014۶۶0 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002001033 آقای حسين رشيدی امرود 
فرزند صفرعلی، شش��دانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 103/24 مترمربع در قسمتی از پالک ش��ماره فرعی از 2302/2 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم 
مبايع��ه نام��ه ع��ادی و خريداری مع الواس��طه از خديجه طغانی صفحه 35 دفت��ر 472.) م الف 15858(  3� رأی ش��ماره 1401۶0330002013۹0۹ مربوط به پرونده کالس��ه 
1400114430002002041 آقای محمد مرتضوی راد فرزند همتعلی شش��دانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا ش��ده به مساحت 12۶ مترمربع در قسمتی از پالک شماره 
فرع��ی از 1۹55 اصل��ی واقع در بخش دو ثبت قم مالکيت متقاضی طی س��ند قطعی ش��ماره 72۶23 م��ورخ 1401/۶/21 دفترخانه 23 قم.)م الف 1585۹(  4- رأی ش��ماره 
1401۶033000201435۹ مربوط به پرونده کالسه 1401114430002001312 آقای محمود عيوضی فرزند محمدرضا ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به 
مساحت 71/04 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 28۹ فرعی از 1878 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکيت متقاضی طی سند قطعی شماره 14۶77۶ مورخ 13۹2/۹/۶ 
دفترخانه 12قم.) م الف 158۶0(  5- رأی شماره 1401۶0330002013۹۹5 مربوط به پرونده کالسه 1401114430002000470 خانم فاطمه صالحی فرزند محمدحسن 
ششدانگ قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت ۶5 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2484/2/114 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی و 
خريداری مع الواسطه از علی والی زاده صفحه 478 دفتر 14۹.) م الف 158۶1(  مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيکه مقرر گرديده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
سند مالکيت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکين مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضی داشته باشند ظرف 
مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت 
به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. )گويه و عصرايرانيان(
تاريخ انتشارنوبت اول: 1401/10/20 تاريخ انتشارنوبت دوم: 1401/11/05  

عباس پور حسنی حجت آبادی � رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آزادی بیان در فرانسه چیزی جز فریب و نیرنگ نیست
آیت اهلل رشاد اقدام وقیحانه نشریه فرانسوی به ساحت رهبر 
معظم انقالب را محکوم کرد و گفت: آزادی بیان دروغ بزرگ 
غرب معاصر است. به گزارش »عصر ایرانیان«، آیت اهلل علی 
اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی پیش 
از آغاز درس خارج فقه که در مدرس��ه علمیه امام رضا )ع( 
برگزار ش��د، اقدام وقیحانه نشریه فرانسوی به ساحت رهبر 
معظم انقالب را محکوم کرد و اظهار داشت: بار دیگر نشریه 
هتاک و س��خیف شارلی ابدو به ساحت قدسی محبوب دل 
صدها میلیون انس��ان آزاده در جهان اهانت کرد.وی افزود: 
این نشریه در سال 2015 با طراحی و نشر کاریکاتور موهن 
به ساحت قدسی پیامبر اکرم توهین کرده بود و دل بیش از 
یک میلیارد مس��لمان را در جهان آزرده خاطر کرد واکنش 
قاطع و سراسری مسلمانان را چشیده بود و این بار به ساحت 
مق��دس مرج��ع آزاده و فقیه فتن و زعی��م ذوفنون و رهبر 
خردمند و فرهمند انقالب اس��المی که حبیب قلوب صدها 
میلیون انسان شیعه و مسلمان آزاده جهان است اهانت کرد. 
قطعاً سیاس��ت ها، قدرت ها و اصحاب ثروت پشت پرده این 
اهانت بوده و صهیونیس��ت ها در رأی این جریان قرار دارند. 
صهیونیست ها در جهان و در مراکزی خاصه در عرصه های 
رس��انه نفوذ دارن��د. عماًل بخش های بزرگ��ی از امپراتوری 
رسانه ای جهان در قبضه آنان بوده و آنها هستند که در پشت 
صحنه با توهین به دیگران و تهدید و تضییع حقوق سایرین 
ب��ا جور و جفا در حقوق ملت ها، مکتب ها و مذهب ها، ادیان 
و ملل درصدد حفظ و تثبیت خود هستند.آیت اهلل رشاد بیان 
کرد: شگفت آور اینکه دولت های مدعی دموکراسی و حقوق 
بشر که سایر ملل را به اتهام عدم رعایت حقوق بشر و تضییع 
حقوق انسان ها تحت فشار و تحریم قرار می دهند و به آنها 
حمله می کنند، مردمان بی گناه را به قتل می رسانند و معابد، 
مساجد، اجتماعات و مراسمات شادی و عروسی ملل مظلومی 
چون افغانستان را به خاک و خون می کشند؛ همین ها که خود 
را مدعی حقوق بشر می دانند گویی بشر را کسانی می بینند 
که در جغرافیای غرب عالم و تحت سلطه و سیطره و تبعیت 
خود باشند.رئیس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه 
اس��تان تهران ادامه داد: آنان آزادی را عبارت می دانند از هر 

یاوه گویی که به زبان خودشان جاری شود هر چند آن سخن 
به دیگران لطمه بزند، توهین و تهدید به سایرین باشد یا حد 
دیگران و حدود حیات سایرین را مخدوش کند. عجیب آنکه 
یک نشریه هجوی و مستهجن و سخیف مطلبی می نویسد 
و سپس س��ران قدرت ها وارد میدان ش��ده و از آن حمایت 
می کنند، گاهی اوقات نیز در برابر این اقدامات سکوت کرده 
و موض��ع نمی گیرند و حتی دریغ از یک تذکر، اعمال قانون 
نیز صورت نمی پذیرد بلکه تحت عنوان مقدس آزادی بیان 
از ای��ن اقدام حمایت هم می کنند.وی گفت: توهین به یک 
شخصیت عظیمی که در جهان در محبوبیت بی نظیر است و 
حقوق، حریت و آزادی، کمال، علم و معرفت را در جهان بسط 
داده اس��ت آنان این اهانت را آزادی بیان معرفی می کنند اما 
وقتی یک خبرنگار در همین نشریه درباره هولوکاست مطلبی 
می نویس��د یا درباره یهودیت عقیده ای را ابراز می کند او را از 
این نشریه اخراج و جریمه اش می کنند. یا اگر کسی بیاید و 
دروغ بزرگ غرب را که هولوکاس��ت اس��ت را رد و یا انکار 
کند به زندان و پرداخت جریمه محکوم می شود. سال 2006 
رابرت فوریس��ون مصاحبه ای با شبکه سحر انجام می دهد 
و بدون اینکه به کس��ی و ی��ا قومی اهانت کند می گوید در 
تاریخ اتفاقی به عنوان هولوکاست رخ نداده است؛ بس از این 
مصاحبه این محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ را دادگاهی و به 
زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم می کنند.آیت اهلل رشاد 
ادامه داد: اگر کسی درباره هولوکاست، یهودیت و صهیونیست 
در فرانسه مطلبی بگوید او را جریمه کرده و تهدید به اخراج 
می کنند آیا این آزادی بیان است؟ آن هم آزادی بیانی که در 

مهد مدعیان آزادی و حقوق بشر صورت می پذیرد. رهبری 
که در برابر ظلم و س��تم و اجحاف در حق مس��تضعفین و 
محرومین ایس��تاده و اگر اراده ایش��ان نب��ود هرگز داعش 
شکست نمی خورد. داعش داعیه دار تأسیس دولت عراق و 
ش��ام بود. اگر اراده این مرد بزرگ، رهبر فرهمند، خردمند و 
هوشمند و جهانی اندیش و دوراندیش و نابغه انقالب اسالمی 
نبود داعش در منطقه شکست نمی خورد. این مرد بزرگترین 
شخصیتی اس��ت که در این روزگار با تروریست مبارزه کرد 
و بزرگ ترین س��ازمان تروریس��تی دنیا را شکست داد با آن 
راهنمایی هایی که ایشان داش��ت دالورمردانی چون قاسم 
سلیمانی با تروریست داعشی مبارزه کرد. با این وجود چگونه 
آنان به ایشان اهانت می کنند و ساحت این مرد بزرگ را به 
اسم آزادی بیان مخدوش می کنند.وی با بیان اینکه آزادی 
بیان در فرانسه چیزی جز فریب و نیرنگ نیست گفت: شاید 
بتوان گفت طی 100 سال اخیر بزرگترین دروغی که در میان 
بش��ریت به زبان کسی آمده است همین دروغ آزادی بیانی 
است که قدرت های غربی مطرح می کنند. آنچه قدرت های 
غربی و سیاستمداران غرب به نام آزادی بیان مطرح می کنند 
یک دروغ بزرگ است که شاید نه 100 سال بلکه در تاریخ 
بشر به زبان انسان و انسان نمایی جاری نشده باشد.رئیس 
پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: از مسؤوالن و مقامات کشور انتظار می رود برخورد جدی 
تری با این قضیه داشته باشند، وزارت خارجه به صرف اینکه 
س��فیر فرانسه را احضار کند نباید مساله را پایان یافته تلقی 
کند چرا که این احضار کردن یک اقدام تشریفاتی است که 
برای هر مس��اله کوچک و بزرگی صورت می پذیرد. فرانسه 
در همه امور مسلمانان دخالت می کند و آن کسی که امروز 
رئیس جمهور فرانسه شده، چون لبنان را همچنان مستعمره 
خود می دانند می گوید من خودم برای فالن مساله به لبنان 
خواهم آمد و چنان و چنان می کنم؛ آنهایی که همچنان قرون 
وسطایی فکر می کنند، عمل می کنند و حرف می زنند امروز 
مدعیان آزادی بیان هستند. دولت و دستگاه دیپلماسی در این 
مواقع باید مواضع با اقتدار و قدرتمندی فراخور و درک مساله 

و شأن جمهوری اسالمی را داشته باشند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی:
فرهنگی

وحدت و برادری دینی یکی از مهم ترین نرم افزارهای تمدن اسالمی است
غالم��ی تقویت رابطه اخوت و ب��رادری دینی را پیش نیاز 
ش��کل گیری جامعه ایمانی و تحقق تمدن نوین اسالمی 
دانست وگفت:این مهم ترین نرم افزار تمدن اسالمی و تنها 
راه مقابله با حکمرانی مجازی تمدن غربی اس��ت.حجت 
االس��الم رضا غالمی قائم مقام بنیاد هدایت با حضور در 
اختتامیه نشست سه روزه امامان خراسان جنوبی در سالن 
همایش های مجتمع فرهنگی نور قم، با اشاره به اهمیت 
زمینه سازی برای شکل گیری کامل تمدن نوین اسالمی 

گفت: الزمه تحقق تمدن اس��المی این اس��ت که نظام 
سازی اسالمی داشته باشیم؛ بنابراین نمی توان با ملزومات 
و نرم افزارهای تمدن غربی به تمدن اسالمی رسید.حجت 
االسالم غالمی به تبیین ویژگی های تمدن غربی پرداخت 
و اظهار داش��ت: آنها بسیاری از امکانات الزم برای زندگی 
مادی و دنیایی را فراهم کرده اند اما آیا این برای س��عادت 
بش��ر کافی است؟! با نگاهی به جنگ ها و خونریزی هایی 
که در راه گسترش این تمدن رقم خورده، در می یابیم که 

ادعاها و وعده هایی که به بش��ریت داده اند دروغ است.وی 
با بیان اینکه غرب برای گس��ترش تمدن خود حربه های 
تازه ای را به کار گرفته اس��ت، افزود: غرب با س��و استفاده 
از شرایط پیش آمده در دوران کرونا، وارد عرصه حکمرانی 
مجازی شد و ما را هم به سمت دنیای مجازی خود سوق 
می دهد. نتیجه تن دادن به این نوع حکمرانی شکل گیری 
»انبوه تنها« اس��ت؛ فضایی که جایگاه انسان ها به میزان 

تعداد فالوورهای شان ارزش گذاری شود.
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بين الملل

عربستان؛ ماسک سفید بر چهره سیاه
مقامات سعودی در طول سالهای اخیر از یک سو با سانسور و کنترل شدید بر رسانه های داخلی و از سوی دیگر راه 
اندازی، خرید و به خدمت گرفتن رسانه های خارجی و استفاده از شرکت های تبلیغاتی بین المللی و حمایت مالی از 
اندیشکده ها تالش کرده اند که بر پرونده سیاه حقوق بشری و فساد خود سرپوش بگذارند. پس از آنکه »محمد بن 
سلمان« فرزند هفتم »سلمان بن عبدالعزیز« ژوئن 201۷ به عنوان ولیعهد، قدرت را در دست گرفت، نقض حقوق 
بشر، بازداشت های خودسرانه، زندان و شکنجه فعاالن سیاسی و عقیدتی مرد و زن در عربستان، صدای رسانه های 
بین المللی و سازمان های حقوق بشری را درآورد و آن ها تقریباً روزانه با انتشار گزارش هایی، خواهان توجه جامعه 
بین المللی به این وضعیت ناگوار شده اند. در مقابل، مقامات آل سعود در سال های اخیر بویژه پس از ترور »جمال 
خاشقچی« روزنامه نگار منتقد عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول، سعی کردند با سرمایه گذاری بر 
شبکه های داخلی خود از جمله العربیه، الحدث و االخباریه و حمایت مالی از شبکه های خبری خارجی و مؤسسات و 
شرکت های تبلیغاتی بین المللی، از آن ها برای تطهیر چهره سیاه حقوق بشری خود و مخفی نگه داشتن پرونده های 
جنایات هولناک در زمینه حقوق بشر و حمله تجاوزگرانه به یمن استفاده کنند. به اعتقاد ناظران سیاسی و فعاالن 
رسانه ای، عربستان سعودی طی سال های اخیر برای ابزارهای رسانه ای خود بیشترین اهمیت را قائل شده است؛ 
ابزاری که برای نشان دادن چهره خوبی از حاکمان آل سعود به جهان بویژه در کشورهای غربی و آمریکا - که 
ریاض و کشورهای حاشیه خلیج فارس را برای تأمین منافع خود تکیه گاهی مطمئن می دانند- مورد استفاده قرار 
می گیرد. مقامات س��عودی با هزینه های هنگفت در وهله اول تالش فراوانی برای نظارت بر رسانه های مختلف 
خود و خروجی آن ها می کند. این امر ناشی از تالش ریاض برای بهره برداری از این ابزارها جهت »تحریف حقایق 
و گمراه کردن افکار عمومی« نه تنها در درون جامعه عربس��تان بلکه افکار عمومی منطقه و جهان داردو آن ها 
همچنین بودجه هنگفت و زیادی را برای روزنامه نگاران و سردبیرانی که »ناظران امنیتی« هستند، هزینه می کند. 
یک سند منتشر شده در سایت افشاگر »ویکی لیکس« روندهای ایدئولوژیک و مالکیتی در رسانه های سعودی را 
فاش کرد، چنانکه در این سند آمده است: رقابت شدیدی بین شاهزادگان در عرصه رسانه با هدف گسترش نفوذ 
در داخل و خارج از کش��ور وجود دارد که ناش��ی از آگاهی و ترس از نقش رسانه است؛ امری که شدت رویه های 
خاص برای در اختیار گرفتن و کنترل رس��انه ها را آش��کار می کند. همچنین سازمان اداری حکومت آل سعود در 
عربستان، ابزاری را برای انحصار رسانه های ملی مکتوب جهت انتشار برنامه های خود بدون نیاز به اعمال کنترل 
روزانه بر روزنامه نگاران فراهم می کند. سند ویکی لیکس اضافه کرد که روزنامه نگاران عربستانی آزاد هستند درباره 
هر چیزی که می خواهند، بنویسند، مشروط بر اینکه چیزی در انتقاد از خانواده سلطنتی یا فساد دولتی ننویسند، 
ضمن آنکه بیشتر رسانه های عربستان اعم از چاپی و الکترونیکی متعلق به اعضای خانواده سلطنتی است و بر 
این اس��اس، خودسانسوری نظام غالب و هر روزه این رسانه ها است. بیشتر رسانه های عربستان به طور مستقیم 
یا غیرمس��تقیم متعلق به یکی از اعضای خانواده های حاکم در عربس��تان هستند، بنابراین رسانه های سعودی را 
»رسانه های شاهزادگان« و نه »رسانه های جامعه« تشکیل می دهند و این ساختارهای رسانه ای، به طور کامل فقط 
دیدگاه سعودی را بیان می کنند. با وجود اینکه »الشرق االوسط« شعار »اولین روزنامه عرب« و شبکه العربیه شعار 
»بیشتر بدانیم« را برای خود انتخاب کرده اند، اما هدف کلی این انتخاب ها، گسترش و ترویج دیدگاه خانواده سلطنتی 
آل سعود است. هدف این رسانه ها، تالش برای ترسیم چارچوب های جدید در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی 
عربی، موضوعات مورد توجه کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا بیان موضع آل سعود درباره مسائل اساسی بزرگ 
است. عالوه بر این سمت و سوی رسانه های سعودی، انعکاس اخباری از منطقه برای مخاطب خارجی است. این 
درحالی است که عالوه بر تالش مقامات سعودی برای نظارت بر محتوای رسانه های خود به منظور منحرف کردن 
افکار عمومی در سطح داخلی و خارجی نسبت به نقض حقوق بشر و مفاسد اقتصادی و خوب جلوه دادن چهره 
سیاه حقوق بشری و استبدادی حکومت سعودی، آن ها از مؤسسات تبلیغاتی بین المللی نیز برای تبلیغ خود در سطح 
جهان بهره جس��ته و تالش کرده اند که با کمک های مالی به اندیش��کده ها، آن ها را زیر فشار قرار دهند که یا از 
آل سعود انتقاد نکنند یا آن را دستکم بسیار کمرنگ انجام دهند. بر اساس سند ویکی لیکس، پول های عربستان 
بیشتر مراکز تحقیقاتی بزرگ را از جمله موسسه سلطنتی امور بین الملل »چتم هاوس«، موسسه »بروکینگز«، 
مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، موسسه خاورمیانه، مرکز امنیت بین المللی »برنت اسکوکروفت«، مرکز 
 Foundation for Defense of Democracies امنیت جدید آمریکا، موسسه دفاع از دموکراس��ی ها
FDD(( و شورای آتالنتیک )The Atlantic Council( که مهم ترین آن ها هستند، هدف قرار گرفته و این 
اندیشکده ها از بودجه این کشور استفاده می کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حکام آل سعود طی سال های 
اخیر برای تغییر چهره سیاه و منفور خود نزد افکار عمومی، به دلیل سرکوب منتقدان حتی سرمایه گذاری خود را 
به دایره رسانه های همسو و خارج نشین و اندیشکده ها و سازمان های تبلیغاتی بین المللی محدود نکرده اند، بلکه با 

برگزاری برنامه های به اصطالح فرهنگی و ورزشی، در این مسیر کوشیده اند.

ابداع یک حسگر کشش نوآورانه برای 
رصد حرکات و فشار خون

به تازگی یک حس��گر کشش ابداع شده که دقت 
باالیی دارد و می تواند در ابزار های مختلف برای 
رصد فشار خون و همچنین حرکات فرد بکار رود. 
حسگرهای کشش اندازه گیری حرکت کاربردهای 
بسیاری دارند و از آنها برای ردیابی حرکات فیزیکی 
فرد یا خوانش فشار خون استفاده می شود. در همین 
راستا یک دستگاه جدیداً بداع شده که بسیار کارآمد 
است و در حقیقت حساسیت باال را با طیف وسیعی 
از حرکات قابل ردیابی ترکیب می کند. حسگرهای 
کش��ش به طور معمول با اندازه گی��ری تغییرات 
جریان الکتریکی تغییرات جریان الکتریکی ناشی 
از کش��یده شدن حسگر به دلیل نوعی حرکت کار 
می کنند. بیش��تر حسگرها ارتقا یافته اند تا نسبت 
به کوچک ترین حرکات حس��اس باشند یا بتوانند 
حرکات را در طیف فیزیکی وس��یعی ردیابی کنند. 
به عبارت دیگر حسگر در ردیابی حرکات بسیار ریز 
مهارت دارد اما فقط چند میلیمتر کشیده می شود. 
از سوی دیگر ممکن است حسگری دیگر حرکات 
ریز را نادی��ده بگیرد اما بتواند حرکات با وس��عت 
بیش��تر را رصد کن��د و همزمان تا چند س��انتیمتر 
کشیده شود. در همین راستا یانگ ژو و همکارانش 
در دانشگاه کارولینای شمالی سعی کردند حسگری 
بسازند که هر دو قابلیت گفته شده را داشته باشد. 
دستگاه حاصل یک نوار پلیمری االستومری است 
که شبکه ای از نانوسیم های نقره رسانای برق در 

آن به کار رفته اند. 

مراسم توديع و معارفه فرمانده فراجا عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای سی و ششم )264(
حجت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق: بسم 
��ْکِر ، الُْمْحِسُن  ��اِکُر َقلِیَل الُشّ اهلل الرحمن الرحیم الَشّ
ْوِل ، اَل إِلََه إاَِلّ أَنْ��َت ، إِلَْیَک الَْمِصیُر  الُْمْجِم��ُل ُذو الَطّ
. قب��ول کنندۀ ش��کر ناچیز، نیک��وکار و خوش رفتار، 

دارای احس��ان، معبودی جز تو نیس��ت، پایان کار به 
سوی توست. پایان دعای سی وششم با اشاره اسامی 
خاص به پایان می رسد اسامی مطهری چون شاکر، 
محسن… با توحید آغاز شد و با توحید ختم شد این 

اس��ما رابطه مس��تقیم با تقاضاهای در دعای شریف 
دارد. یک��ی از اهل معنا می فرم��ود :مداومت به این 
اس��ما مجرب و جه��ت جلب رحمت ه��ای مادی و 

معنوی نافع است.
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نوبتدوم

روابط عمومی سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

موضوع : پیمان تنظیفات ، خدمات عمومی و بهداشتی درمانی بهداشت و درمان صنعت نفت 
شمال غرب کشور

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر با مشخصات و 
ش��رایط کلی زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت واجد شرایط 

واگذار نماید . 
کلی��ه فرآیندهای این مناقصه از ارزیابی کیفی مناقصه گران ، دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره ثبت 20010938230000۷9 انجام خواهد 

شد .
برآورد مناقصه ماهیانه : 000 / 000 / 0۷0 / 10 ریال می باشد . 

الف ( شرح خدمات مورد نیاز : تأمین نیروی انسانی تنظیفات . خدمات عمومی و بهداشتی و 
درمانی . بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشور

ب ( مدت زمان اجرای قرارداد : 24 ماه شمسی  
ج ( محل انجام خدمات : شمال غرب کشور

د ( حداقل شرایط متقاضیان : 
1ـ داشتن شخصیت حقوقی مستقل

2ـ داشتن امکانات و تجهیزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و نیروی انسانی با تجربه 
3ـ داشتن سابقه و تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

4ـ گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون . کار و رفاه 

اجتماعی
5ـ گواهی نامه تائید صالحیت معتبر از اداره  کل تعاون . کار و رفاه اجتماعی

6ـ داش��تن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 000 / 000 / 084 / 12 
ریال مطابق ضوابط اعالمی از سوی کارفرما و قابل استعالم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران ، طبق تصویب نامه ش��ماره 123402 / ت 50659 ه� م��ورخ 22 / 09 / 1394  هیات 

محترم وزیران 
الزم بذکر اس��ت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در س��امانه مذکور ، می بایست 
مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه و 

دریافت اسناد را به انجام رسانند . 
مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( :  

۷ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی روزنامه 
مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( :  

14 روز پس از اتمام مهلت دریافت 
اسناد و مدارک مناقصه بین شرکت های واجد شرایط که به تشخیص مناقصه گزار حداقل امتیاز 

کیفی را کسب می نمایند توزیع خواهد گردید . 
بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه 
ایجاد نخواهد کرد . متقاضیان می توانند درصورت نیاز به اطالعات بیش��تر درخصوص اسناد 
مناقصه ، ش��رایط و مس��ائل مالی با تلفن 88892153 – 021 و درخصوص سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( 1456– 021 تماس حاصل نمایند . 

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه
نوبتاول

www.shana.ir
www.piho.ir شناسهآگهی:۱438248

آلمان، انگلیس و فرانس��ه امروز با نقض منشور ملل 
متحد در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای 
مس��تقل از احضار دیپلمات ایران خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آلمان امروز دوشنبه 
در اقدام��ی مداخله جویانه بار دیگر س��فیر تهران در 
برلی��ن را به بهانه اجرای حک��م دادگاه علیه 2 نفر از 
قاتالن در جریان اغتشاش��ات پراکنده اخیر در ایران 
احضار کرد. به گزارش رویترز، »آنالنا بائربوک« وزیر 
امور خارجه آلمان با نقض منشور ملل متحد در لزوم 
عدم مداخله در امور داخلی کش��ورهای مس��تقل در 
یک کنفرانس خبری در برلین در این خصوص گفت 

که دس��تور داده است سفیر ایران امروز یک بار دیگر 
احضار ش��ود. از س��وی دیگر، انگلیس و فرانسه هم 
کاردار ایران را به بهانه مشابهی احضار کردند. از زمان 
آغاز اغتشاش��ات پراکنده در ایران، کشورهای غربی 
و آمری��کا ضمن اعمال تحریم علیه مقامات حقوقی 
و حقیقی ایران، به تحریک و تش��ویق اغتشاشگران 
دامن زده اند. پیش��تر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
امور خارجه کش��ورمان در نشست خبری در واکنش 
به اظه��ارات مداخل��ه جویان��ه مقامات فرانس��وی 
علیه کش��ورمان گفت: با توجه به اظهارات مقامات 
فرانس��وی، رئیس جمهور این کش��ور و نوع رفتار و 

مواضعی که در خصوص تحوالت داخلی ایران اتخاذ 
کردن��د و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در 
قب��ال تحوالت و اعتراضات داخلی در فرانس��ه و در 
قبال انتصابات کارگری اخیری که در این کشور افتاد 
و مواضع و رویکرد مقامات فرانس��وی در این رابطه، 
به نظر می رسد همانطور که اروپایی ها تروریسم را به 
بد و خوب تقسیم می کنند، در این زمینه نیز اغتشاش 
را ب��ه خوب و بد تقس��یم می کنند. وی اف��زود: اگر 
اغتشاشات در ایران باشد، این اغتشاش خوب است، 
ام��ا اگر در اروپا رخ دهد به اغتش��اش بد می گویند و 

مقامات امنیتی با آن برخورد می کنند. 

آلمان، انگلیس و فرانسه دیپلمات ایران را احضار کردند
در حمایت از اغتشاش گران؛

رئی��س مجلس ب��ا بیان اینکه ش��اهد تحق��ق معجزه 
آس��یایی هس��تیم، گفت: نیازمند یک نظ��م بین المللی 
جدید و عادالنه هس��تیم که آس��یا سرچشمه آن باشد. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی امروز 
)دوش��نبه، 19 دی ماه( در افتتاحیه سیزدهیمن نشست 
مجم��ع عمومی مجمع مجالس آس��یایی ب��ه میزبانی 
کش��ور ترکیه گف��ت: در ابتدا مایلم مراتب خرس��ندی 
خود را از ش��رکت در نشست ارزش��منِد مجمِع عمومِی 
مجمع مجالس آسیایی ابراز نمایم. از اقدامات شایسته 
مجل��س ملی ترکیه، به ویژه تالش های برادر گرامی ام 
جناب آقای شنتوپ، ریاست محترم مجلس ملی ترکیه، 
برای میزبانی و تمهیدات عالِی مربوط به برگزاری این 
نشس��ت قدردانی می نمایم. همچنی��ن مراتب قدردانی 
خ��ود را از دبیرخانه و دبی��رکل محترم مجمع مجالس 
آس��یایی و همکاران ایش��ان برای کار حرفه ای در امر 
برنامه ریزی نشس��ت و تهیه اس��ناد آن اعالم می کنم. 
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: در حال 
حاضر جهان در حال س��پری ک��ردن دوره ای پرچالش 
اس��ت. چالش هایی که تنها مربوط به یک کشور، یک 
منطقه یا یک قاره نیس��تند، بلکه همه ی انس��ان ها را 
در ه��ر کجای کره ی زمین تح��ت تاثیر قرار می دهند. 

چالش هایی همچون تغییرات آب و هوایی، بیماری های 
همه گیر، تروریسم، اشغالگری و تجاوزگری قدرت های 
امپریالیس��تی، نقض حقوق بش��ر و مهاجرت. وضعیت 
ام��روز جهان ب��ه گونه ای اس��ت که همه ی م��ا باید 
ب��رای حل این چالش ها احس��اس مس��ئولیت کرده و 
با همکاری یکدیگر برای س��اختن آینده ای مش��ترک 
تالش کنیم. انس��انیت برای عبور از چالش های حال و 
آینده مسیری جز همبستگی و همکاری در پیش ندارد. 
وی بیان کرد: امروزه آسیا به جایگاهی در جهان دست 
یافته است که می تواند نقش جدی و مهمی برای حل 
مش��کالت جهانی ایفا کند. در س��ال های اخیر، آسیا از 
رشد و توس��عه ی باالیی برخوردار بوده که این واقعیت 
در حال محقق ساختن »معجزه آسیایی« است. رئیس 
مجلس در این اجالس آسیایی گفت: ما نیازمند تحقق 
یک نظم بین المللِی جدید و عادالنه هس��تیم که آس��یا 
الهام بخش و سرچش��مه اصلی آن باش��د. در این راستا 
مهم اس��ت که به ایده چندجانبه گرایی، به عنوان یک 
الگوی همکاری آس��یایی متعهد بمانیم در این راس��تا 
متعهد ماندن به اصول اساسی مانند احترام به حاکمیت 
و تمامی��ت ارضی همه ی کش��ورها، حمای��ت از عدم 
مداخل��ه در امور داخلی یکدیگر، احترام به حق انتخاب 

مس��تقل ملت ها و مخالفت موثر ب��ا یک جانبه گرایی و 
اش��غالگری ض��رورت دارد. قالیباف اظهار داش��ت: ما 
ملت های آسیایی چنانچه در این برهه حساس از تاریخ 
به وظایف خود به درس��تی عمل نماییم، تاثیر اقدامات 
ما به جغرافیای این قاره کهن محدود نشده و جهان را 
دستخوش تغییرات مثبتی خواهد ساخت که ارمغان آن 
ب��رای دنیا، صلح، امنیت و رفاه خواهد بود. برای تحقق 
ای��ن مهم، ما باید به نیازهای مبرم تمامی کش��ورهای 
آس��یایی توجه کافی مب��ذول داش��ته و همکاری های 
عملی در زمینه های کلی��دی مانند کاهش فقر، امنیت 
غذایی، تامین مالی توس��عه متوازن و صنعتی ش��دن را 
با هم به پیش ببریم تا بدین ترتیب به توس��عه برابر و 
عادالنه برای کلیه ملل آسیایی نائل گردیم. وی تاکید 
کرد: افزایش نقش آفرینی کشورهای آسیایی در عرصه 
سیاس��ت بین الملل مس��تلزم برنامه ری��زی و پیگیری 
جمعی اهداف مشترک در سطح سازمان های منطقه ای 
و بین المللی اس��ت که »مجمع مجالس آسیایی« یکی 
از مصادیق برجس��ته ی آن اس��ت. ما اخیرا در مجلس 
ش��ورای اسالمی معاهده مقِر این س��ازمان منطقه ای 
با جمهوری اس��المی ای��ران را تصویب کردیم و برای 
همکاری بیشتر با اعضا و دبیرخانه آن آمادگی داریم. 

 معجزه آسیایی در حال شکل گرفتن است
رئیس مجلس:


