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این روزها بلی��ت هواپیما در برخی از مس��یرها مانند 
تهران- مش��هد، تهران- شیراز و ...به سختی پیدا می 
ش��ود. در این مورد ش��ائبه هایی مبنی بر عدم فروش 
بلی��ت به دلیل افزایش قیمت بلیت ها مطرح اس��ت.
جنجال بر سر موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما به 

نتیجه نرسید؛ از طرفی ایرالین ها اصرار دارند...

 گروکشی ایرالین ها
 یا افزایش تقاضا؟

کمبود بليت هواپيما ادامه دارد؛

اندیشکده آمریکایی شورای آتالنتیک می نویسد: ایران 
امروز، دیگر آن ایرانی نیست که نتانیاهو قباًل می شناخت. 
این کش��ور در دوران رئیسی، بر خالف دوران روحانی، 
هر تجاوزی را تالفی می کند. با روی کار آمدن کابینه ی 

بنیامین نتانیاهو در فلسطین اشغالی...

هشدار شورای آتالنتیک درباره 
شکست سیاست های نتانیاهو علیه ایران

 سفر رئیسی به چین در
 کانون توجه رسانه های جهان

رژيم صهيونيستی در محاق قرار گرفت؛

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛

تکمیل مراحل قانونی 
عضویت ایران در 
»سازمان شانگهای«

سرمقالهآفت وقار و هیبت مرد، شوخی است. امام علی )ع(

یادداشت

مجلس به دنبال شفافیت 
عملکرد دانشگاه آزاد

علیخضریان ���
سخنگویکمیسیوناصل90مجلس

طرح ساماندهی نظارتی 
دانش��گاه آزاد به منظور 
ارکان  عملکرد  شفافیت 
و  مدیریت��ی  مختل��ف 
تصمیم گی��ری در ای��ن مجموعه علمی 
ب��ا ۱۰ ماده در کمیس��یون آم��وزش و 
اس��المی  تحقیق��ات مجلس ش��ورای 
تصویب و در نوبت رسیدگی جلسه علنی 
مجلس قرار گرف��ت. این طرح با هدف 
ساماندهی نظارتی و ایجاد شفافیت های 
مال��ی توس��ط اینجان��ب طراح��ی و با 
درخواست ۷۰ نماینده مجلس در صحن 
اع��الم وصول ش��ده اس��ت ک��ه جهت 
بررس��ی های کارشناس��ی به کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد و 
پس از آن ضمن موافقت کمیسیون با...
ادامهدرصفحهآخر ���

 منافقین سربازان
 سازمان سیا هستند
حجتاالسالمعلیرضاسلیمی ���

عضوهیئترئیسهمجلس
صدور قطعنامه از سوی 
اعضای کنگ��ره آمریکا 
برای حمایت از گروهک 
تروریس��تی منافقین به 
افکار عمومی دنیا نشان می دهد ایاالت 
متحده از طریق همکاری سیا و منافقین 
اقدامات تروریس��تی در ایران انجام داده 
اند. طی چند مدت گذشته دسیسه ایجاد 
اغتشاش در کشور اجرایی شد اما نتیجه 
ای جزء شکس��ت نداشت، براین اساس 
آمریکایی ها با ای��ن اقدام تالش کردند 
تنف��س مصنوعی به عوامل و کارگزاران 
خود همچون منافقی��ن بدهند.قطعنامه 
مذک��ور دارای خاصیت نیس��ت و بدون 
شک همانند یک بومرنگ به طرف خود 
آمریکایی ها بازخواهد گش��ت، منافقین 

ذاتاً دارای مولفه دورویی هستند، لذا...
ادامهدرصفحهآخر ���

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان در نظر دارد ، به شرح ذیل از طریق فراخوان نسبت به برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . 
فروش دو )2( قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی واقع در شهر درجزین شهرستان مهدیشهر .

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عالقه مند به شرکت در مزایده دعوت می نماید برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۱4۰۱/۱۱/25 به آدرس های ذیل  مراجعه نمایند .
1 - سمنان بلوار ۱۷ شهریور روبروی کلینیک دندانپزشکی ساختمان ۱23 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان امور قراردادها تلفن : 3۱62۰248 

2- مهدیشهر میدان نماز بلوار سردار جوادیان جنب اداره پست، بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان مهدیشهر واحد پشتیبانی  تلفن : 3362۱299 ۰23
بدیهی است ارائه قیمت و مدارک تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد . 

فراخوان برگزاری مزایده عمومی

شرکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی  مناقصه به شماره 
نیاز ستاد)2۰۰۱۰۰۱4۰2۰۰۰۱۰2( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی) دولت ( برگزار 

نماید. 
مبلغ برآورد اولیه  42.۷5۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 

مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار :  مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به 
شماره ۱234۰2/ت5۰659 ه� تاریخ ۱394/۰9/22 به مبلغ  2.۱3۷.5۰۰.۰۰۰ریال

آخرین زمان مهلت دریافت  اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت۱6:۰۰روز چهارشنبه 
 ۱4۰۱/۱۱/26

 آخرین زمان بارگذاری اس��ناد توس��ط مناقصه گر در س��ایت تا س��اعت ۱6:۰۰روز شنبه
۱4۰۱/۱2 /۱3  

 زمان بازگشایی پاکتها ) ازطریق سامانه ستاد (  
گشایش پاکت " الف ، ب  ، ج" : ساعت :   ۱۰:۰۰ روز یکشنبه تاریخ  ۱4۰۱/۱2/2۱

شرایط مناقصه گر:حسب درخواست واحد متقاضی شرایط مناقصه گر به شرح ذیل می باشد: 
۱( فروشنده الزاما می بایست عضو وندور لیست حراست نفت باشد.

2( شرکت کنندگان در استعالم بایستی دارای گواهی معتبر حداقل رتبه 2 شورای انفورماتیک 
یا در حال تمدید.در رشته تولید و ارائه رایانه های غیر main frame باشند. 

آدرس : استان البرز ، کرج ، میدان طالقانی ، بلوارتعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروی تربیت 6، 
شرکت گاز استان البرز ،امورپیمانها

تلفن : 34۱8۷۱44-۰26    نمابر : ۰26-3252۰868
شناسه اگهی ۱453۰94

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان
 با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای

خرید  تجهیزات رک شماره تقاضا :  3390801073 )تجدید(

بانک سپه – اداره کل تامین و پشتیبانی 

بانک س��په در نظر دارد خدمات نگهداری و پش��تیبانی س��خت افزاری و نرم افزاری 36۰ 
دس��تگاه خودپرداز برند  Edge منصوبه در سراسر کش��ور با تامین قطعه به مدت 2 سال 
را پ��س از انجام فرآیند ارزیابی کیفی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای، ) با ش��ماره 
2۰۰۱۰۰۱۰36۰۰۰۰82 ( به شرکت واجد شرایط واگذار نماید . الزم به ذکر است کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها صرفاً از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
الکترونیکی )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد 

به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد.
 تاریخ فراخوان و انتش��ار اس��ناد در س��امانه: س��اعت ۰8:۰۰ صبح روز س��ه شنبه مورخ 

.۱4۰۱/۱۱/25
 آخرین مهلت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی از سامانه: ساعت ۱5:۰۰ روز پنج شنبه مورخ 

.۱4۰۱/۱2/۰4
 آخرین مهلت بارگذاری و تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گر: ساعت ۱5:۰۰ روز 

پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۱2/۱8.
اطالعات تماس دستگاه  مناقصه گزار:

آدرس : ته��ران – می��دان آرژانتین – خیابان الوند – نبش خیابان 33– پالک 54 – طبقه 
ششم – اداره کل تامین و پشتیبانی – دایره مناقصات  تلفن : 359۱۱53۰ - 359۱۱53۱

آگهی فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به شماره 183/1401/22

نوبتاول

م/الف:4529
شناسهآگهی:1455451

ناصر کنعانی گفت: س��فر رئی��س جمهور در رأس هیأت 
عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به چین تحول بسیار مهمی 
در ح��وزه مناس��بات دوجانبه ایران و چین اس��ت. ناصر 
کنعانی در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه در وزارت 
امورخارجه به تشریح آخرین تحوالت در سیاست خارجی 
پرداخ��ت. وی اظه��ار کرد: الزم می دان��م یک بار دیگر 
سالگرد پیروزی انقالب ش��کوهمند اسالمی ایران را به 
همه ملت بزرگ ایران و عالقه مندان به انقالب اسالمی و 
دوستداران ایران و نظام مقدس جمهوری اسالمی تبریک 
و تهنیت عرض کنم. حضور گسترده آحاد ملت ایران در 
جش��ن های پیروزی انقالب اسالمی و در راهپیمایی روز 
22 بهمن در همه ش��هر های بزرگ و کوچک و حتی در 
روس��تا ها حضور گرم و پرشور و کم سابقه ای داشت که 
ی��ک بار دیگر انس��جام و وحدت ملی مل��ت ایران را در 
مقابل دیدگان همه جهانیان به تصویر و ترس��یم کشید. 
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی تاکید کرد: ملت ایران 
در هم��ه حال به رغم س��ختی ها و نامالیمات و به رغم 
دشمنی های دشمنان و تبلیغات مسموم که دشمنان علیه 
انقالب و نظام داش��تند و دارند، همچن��ان در حمایت از 
کش��ور و نظام شان و ایستادگی در مسیر آرمان های امام 
راحل و در حمایت از رهبری در وسط میدان هستند و در 
حمایت از اس��تقالل آزادی و جمهوری اسالمی در طول 
44 ساله گذشته پس از پیروزی انقالب اسالمی همچنان 

در وسط میدان هستند و بر اصول انقالبی و آرمانی خود 
پافشاری می کند که این پیام محکمی است برای کسانی 
که به دنبال ایجاد بلوا و آشوب و بی ثباتی در ایران بودند 
و ب��ا ادعای دروغین از حمایت از حقوق بش��ر و حمایت 
از مل��ت ای��ران در ماه های اخیر به ویژه کش��ور را آماده 
حمالت مسموم خودشان قرار دادند که انشااهلل پیام ملت 

را گرفته باشند.
افس�ررژیمصهیونیستیاطالعینداریمکه درباره���2

درچهرخدادیکشتهشدند
کنعانی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران درباره کشته شدن 
2 افس��ر رژیم صهیونیس��تی گفت: صهیونیست ها علیه 
ملت های مختلف از جمله ملت مظلوم فلسطین در چند 
دهه گذش��ته مرتکب جنایت شده اند، طبیعتا اگر اتفاقی 
علیه این رژیم پیش می آید چرا باید تنها به یک جا نگاه 
کرد. باید متوجه ملت های مختلف باش��یم که این رژیم 
علی��ه آن ها جنای��ت کرده و آن ها نیز چنی��ن حقی را بر 
خود می دانند که انتقام خود را از صهیونیس��ت ها بگیرند. 
او افزود: البته درباره این 2 افس��ر رژیم صهیونیس��تی ما 
اطالعی نداریم که در چه رخدادی کشته شدند، اما رژیم 
صهیونیستی باید در فهرست جنایات خود علیه ملت های 
مختلف توجه کند و انتظار داشته باشد از سوی این ملت ها 
مورد اقدام متقابل قرار گی��رد. وی درباره تبادل زندانیان 
ب��ا آمریکایی ها گفت: ما گفتیم ب��رای تبادل زندانیان به 

طور غیرمشروط و بدون گره زدن آن به موضوعات دیگر 
آمادگ��ی داریم و حس��ن نیت خود را ب��ا آزاد کردن یک 
زندانی دو تابعیتی با ن��گاه به وضعیت وی ثابت کردیم. 
متاسفانه ما اقدام متقابل و تشویق کننده ای شاهد نبودیم. 
موضع ما واضح اس��ت امیدواریم دولت آمریکا با همین 

نگرش انسانی گام عملی برای اجرای این توافق بردارد.
س�فررئی�سجمهوربهچیننش�انگرفضایبس�یار ���

مناسبسیاسیدرمناسباتدوکشوراست
کنعانی در پاس��خ به س��والی در مورد سفر رئیس جمهور 
به چین اظهار داشت: سفر رئیس جمهور در رأس هیأت 
عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به چین تحول بسیار مهمی 
در حوزه مناسبات دوجانبه ایران و چین است. سفری که 
در پاس��خ به دعوت رسمی رئیس جمهور چین از رئیس 
جمهور انجام خواهد شد و طبیعتا موضوعات مهم و مورد 
توجه دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، 
تجاری و فرهنگی و دیگر ابعاد مناس��بات دوجانبه مورد 
تب��ادل نظر قرار خواهد گرفت. نفس انجام س��فر رئیس 
جمهور از حوزه سیاس��ی و از منظر سیاسی حائز اهمیت 
ویژه اس��ت و نشانگر وجود فضای بسیار مناسب سیاسی 
در مناسبات دو کشور است که تأکیدی بر وجود عالیترین 
اراده سیاس��ی ن��زد رهبران دو کش��ور برای گس��ترش 
مناس��بات دوجانبه در حوزه های مورد عالقه با تاکید بر 

منافع مشترک است. 

»اینستکس« نشانه عدم التزام اروپا به برجام بود
سخنگوی وزارت امورخارجه:

مع��اون اول رئیس جمهور تاکید کرد: هم��ه امکانات و 
ظرفیت ها برای یک س��فر ایمن و مناسب در ایام نوروز 
بسیج شود. به گزارش »عصر ایرانیان«، نشست شورای 
عالی حمل و نقل و ایمنی کشور به ریاست محمد مخبر 
مع��اون اول رئیس جمهور برگزار و بر برنامه ریزی برای 
اصالح و حذف 88۷ نقطه حادثه خیز جاده ای و بسیج همه 
ظرفیت ها برای س��فر ایمن و کاهش تلفات در ایام نوروز 
تاکید ش��د. مخبر با تاکید بر ضرورت تس��هیل سفرهای 
عموم مردم در ایام نوروز تصریح کرد: باید همه امکانات 
و ظرفیت های دستگاه های مربوطه برای یک سفر ایمن 
و مناس��ب بسیج شوند. معاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه حتی یک نفر کش��ته یا مجروح ناشی از تصادفات 
قابل تحمل نیست، گفت: تمام دستگاه های مربوطه باید 
حداکثر ظرفیت خود را برای اصالح و حذف نقاط حادثه 
خیز در راستای کاهش تلفات جاده ای بکار گیرند و دولت 
آمادگی دارد تمام توان و ظرفیت خود را برای یک س��فر 
ایمن برای مردم در اختیار دستگاه های ذیربط قرار دهد. 
وی همچنین از وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی 
و رانندگی فراجا خواس��ت تا اقدامات الزم برای اصالح و 

حذف نقاط حادثه خیِز شناسایی شده در شریان های اصلی 
کشور هر چه سریع تر انجام شود. مخبر با اشاره به اهمیت 
اقدامات توصیه ای و فرهنگ سازی و آموزش در راستای 
رانندگی ایم��ن و رعایت قوانین و مق��ررات راهنمایی و 
رانندگی در سفرهای درون شهری و برون شهری افزود: 
عالوه بر صدا و سیما و نهادهای آموزشی همانند آموزش 
و پرورش که نقش��ی مهم در راس��تای ارتقای فرهنگ 
رانندگی در کش��ور دارند، باید از س��ایر رسانه ها، فضای 
مجازی و پلتفورم های موجود نیز برای این مهم استفاده 
ش��ود. وی ادامه داد: باید با هماهنگ��ی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و همچنی��ن اپراتورهای ارائه دهنده 
خدمات تلفن همراه، نقاط پرتردد و فاقد آنتن دهی هرچه 
سریع تر شناس��ایی و زیرساخت های الزم برای فراگیری 
پوشش شبکه تلفن همراه و ارسال هشدارهای الزم ایجاد 
شود. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: ایجاد توقف 
گاه ها برای استراحت رانندگان در 3۰ کیلومتری ابتدایی 
و انتهایی جاده های منتهی به ش��هرها در کاهش آمار و 
تلفات مرگ و میر ناشی از تصادفات تأثیر زیادی دارد که 
باید وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی 

اقدامات الزم را برای طراحی و ساخت استراحت گاه ها با 
جذابیت باال انجام دهد. مخبر پشتیبانی و تقویت ناوگان 
امداد هوایی هالل احمر و اورژانس را ضروری دانست و 
بر ایجاد هماهنگی ب��رای بهره گیری از ظرفیت ناوگان 
هوایی تمامی دس��تگاه ها در طول ایام نوروز تاکید کرد. 
در این جلسه که وزرای کشور، راه و شهرسازی، آموزش 
و پرورش، بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسا و 
نمایندگان دس��تگاه های مربوطه در حوزه حمل و نقل و 
ایمنی جاده ای کش��ور حضور داشتند، گزارش کمیسیون 
ایمنی راه های کش��ور از وضعیت ایمنی جاده ای، آخرین 
وضعیت نقاط حادثه خیز، برنامه تهیه ش��ده کوتاه مدت 
و بلند م��دت برای تجهی��ز و ارتقای ایمن��ی جاده های 
کشور ارائه شد. طبقه این گزارش 88۷ نقطه حادثه خیز 
با همکاری پلی��س راهور و وزارت راه و شهرس��ازی در 
۱۰2 محور پرتصادف به طول 8۰۰۰ کیلومتر براس��اس 
آمار تصادفات 3 س��ال قبل شناس��ایی شده است و مقرر 
شد تا طبق یک برنامه کوتاه مدت در ایام تعطیالت نوروز 
و همچنین پایان سال آینده مهمترین نقاط حادثه خیز با 

تأمین منابع مالی اصالح و حذف شود.

مخبر در نشست شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور:
همه امکانات برای یک سفر ایمن و مناسب در ایام نوروز بسیج شود

 آمریکایی ها به شکست فشار حداکثری علیه ایران اعتراف کردند
 امروز ملت ایران با همه تحریم ها 45 سالگی انقالب را جشن می گیرد

 دشمن ۲۵۰ شبکه ماهواره ای نساخته که اوقات فراغت ملت ایران را پر کند
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ايران و جهان

رهبر انقالب درگذشت شاعر اهل 
بیت)ع(، کریمی مراغه ای را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقالب اس��المی با صدور پیامی 
درگذشت ش��اعر شیرین س��خن آقای میرزا 
حسین کریمی را تس��لیت گفتند.به گزارش 
»عصر ایرانیان«، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی با صدور پیامی 
درگذشت ش��اعر شیرین س��خن آقای میرزا 
حس��ین کریمی را تس��لیت گفتند.متن پیام 
به این ش��رح اس��ت: جناب حجةاالس��الم 
آقای آل هاش��م دام بقائه تسلیت اینجانب را 
به مناسبت درگذش��ت شاعر شیرین سخن و 
طنزپرداز مرحوم آقای میرزا حس��ین کریمی 
رحمةاهلل علیه به جامعه ی هنری آذربایجان و 
مردم عزیز مراغه و بالخصوص به بازماندگان 
محترم ایشان ابالغ فرمائید. مغفرت الهی را 

برای آن مرحوم مسألت می کنم.

ایران و چین مصمم به اجرای کامل 
برنامه مشارکت جامع راهبردی هستند

وزی��ر امور خارجه کش��ورمان پیش از س��فر 
به چین نوش��ت: ای��ران و چی��ن مصمم به 
اجرای کامل برنامه مشارکت جامع راهبردی 
هس��تند.به گزارش »عصر ایرانیان«، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کش��ورمان 
با انتش��ار مطلبی در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی پیش از سفر به همراه رئیس 
جمهور به چین گفت: همراه با رئیس جمهور 
برای انجام سفر دولتی عازم  چین هستیم.وی 
افزود: مناسبات متنوع دوجانبه، چندجانبه گرایی 
و پیگیری سیاست خارجی متوازن، در دستور 
کار است.وزیر امور خارجه کشورمان تصریح 
ک��رد: ایران و چین مصمم ب��ه اجرای کامل 
برنامه مشارکت جامع راهبردی هستند. هر جا 

که منافعی برای ملت است ما آنجا هستیم.

آمادگی تنظیم قوانین شفافی برای 
نظارت بر »شبکه پخش خانگی« را داریم

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گف��ت: این 
آمادگ��ی را داری��م که برای نظارت بر ش��بکه 
پخش خانگی ضوابط شفافی در شورای هنر به 
تصویب برسانیم، مشکل اساسی آن است که 
ضوابط اجرایی ش��فاف در این باره وجود ندارد.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی در گفتگو با »عصر ایران درباره عدم 
رعایت ضواب��ط در تولیدات برخی پلتفرم های 
پخش خانگی و نادیده گرفتن قوانین کش��ور 
در تولید محت��وای آنها گفت: م��ا در این باره 
نیاز به ضوابط روش��ن داریم. دیروز در شورای 
عالی فضای مجازی که مقامات مختلف کشور 
و رؤسای سه قوه نیز حضور داشتند بر این نکته 
تاکید کردم که در این حوزه باید ضوابط شفاف 
داشته باشیم تا بتوانیم آن را مدیریت کنیم.وی 
در پاس��خ به این س��وال که کدام دستگاه قرار 
اس��ت این قوانین ش��فاف را تنظیم کند؟ بیان 
کرد: ای��ن آمادگی را داریم ک��ه برای نظارت 
هرچه بهتر، ضوابط مربوطه را در شورای هنر به 
تصویب برسانیم. همانطور که می دانید شورای 
هنر، ش��ورای تخصصی حوزه فرهنگ و هنر 
است.اسماعیلی بیان کرد: اگر مسئوالن مربوط 
به این بخ��ش همکاری های الزم را داش��ته 
باش��ند اتفاق مهمی در زمینه نظارت بر بخش 
شبکه های خش خانگی و پلتفرم های آنها رخ 
خواهد داد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح 
کرد: در حال حاضر مشکل اساسی آن است که 
ضوابط اجرایی ش��فاف در این باره وجود ندارد، 
بنابراین ضروری است در حوزه پخش خانگی 
خأل ضوابط را برطرف کنیم تا نظارتی که الزم 
است، تأمین ش��ود. وی در پاسخ به این نکته 
که به نظر می رس��د در حال حاضر تعدادی از 
س��کوهای پخش خانگی از اج��رای ضوابط و 
قوانین موجود معاف هستند، عنوان کرد: اینطور 
نیست، آنها معاف نیستند؛ در واقع نوعی ابهام 
در برداشت از قانون وجود دارد که باید برطرف 
شود.اسماعیلی با تاکید بر اینکه شبکه پخش 
خانگی و پلتفرم های مربوط به آن پدیده نوعی 
به شمار می رود، اظهار کرد: معمواًل تنظیم گری 
درباره پدیده های نو، قدری زمان می برد و باید 
متوجه این موضوع باشیم.وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی 
ب��رای اجرای ضوابط در آینده وجود دارد؟ بیان 
کرد: اگر ضوابط جدید، شفاف تنظیم شوند، عدم 
ابهام آنها ضمانت اجرایی بودن شان است. وی 
در پایان گفت: این مثال را در نظر بگیرید که در 
حال حاضر در سازمان سینمایی، اگر »شورای 
نمای��ش« بگوید یک محصول مج��وز ندارد، 
تکلیف روشن است و فیلم پخش نمی شود. در 
بخش شبکه پخش خانگی نیز باید چنین قاعده 
مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان به درستی 
آن را اج��را کرد. با اصالح ضوابط و رفع ابهام، 

مشکالت موجود حل خواهد شد.

ژاپن از آمریکا موشک کروز می خرد
منابع آگاه می گویند دولت ژاپن سعی دارد تا 
با خرید موشک های پیشرفته از آمریکا، توان 
نظامی خود را تقویت کند.به گزارش »عصر 
ایرانیان« به نقل از ژاپن نیوز، دولت ژاپن در 
راس��تای رویکرد نظامی گری جدید خود در 
تالش است تا موشک های جدید از آمریکا 
خریداری کند.برخی منابع آگاه امروز دوشنبه 
اعالم کردند دولت »فومیو کیشیدا« نخست 
وزیر ژاپن برنامه خرید 5۰۰ موشک کروز تام 
هاوک ساخت آمریکا را تا سال مالی 2۰2۷ 
در برنام��ه وزارت دفاع این کش��ور قرار داده 
اس��ت. گفته می ش��ود این اقدام در راستای 
تس��ریع آمادگی ژاپن ب��رای تقویت قابلیت 
های ضد حمله ای خود در پیش گرفته می 
شود.چند منبع دولتی در آمریکا و ژاپن اعالم 
کردند که برنامه خرید موش��ک های کروز 
آمریکا در دیدار ۱3 نوامبرنخست وزیر ژاپن 
با »جو بایدن« رئیس جمهورآمریکا مطرح و 
م��ورد تایید ق��رار گرفت.دولت ژاپن در حال 
حاض��ر نهایی کردن راهب��رد امنیت ملی را 
در برنامه خود دارد. راهبرد امنیت ملی ژاپن 
قرار اس��ت تا پایان سال مورد بازنگری قرار 
گی��ر. در این راهبرد جدید انتظار می رود در 
اختیار داشتن س��الح هایی از جمله موشک 
ه��ای کروز آمریکا به وضوح تصریح ش��ود.
ژاپن نیوز در گزارش خود پیشرفت سریع کره 
ش��مالی در فناوری پرتاب موشک را دلیلی 
برای دولت ژاپن دانست تا برای خرید 5۰۰ 

موشک تاماهاوک از آمریکا اقدام کند.

تظاهرات 90 هزار نفری علیه نتانیاهو 
در قدس اشغالی

دهه��ا ه��زار نفر از ش��هرک نش��یان علیه 
قانون اص��الح قضایی کابین��ه جدید رژیم 
صهیونیس��تی در مقابل س��اختمان پارلمان 
این رژیم در قدس اشغالی تظاهرات کردند.
رس��انه های رژیم صهیونیستی اعالم کردند 
که 9۰ هزار ش��هرک نش��ین صهیونیس��ت 
در اعتراض به سیاس��ت های کابینه بنیامین 
نتانیاهو در برابر س��اختمان کنست اقدام به 
تظاهرات گس��ترده کردند.در این تظاهرات 
چندین تن از مقامات صهیونیس��تی مخالف 
نتانیاهو از جمله »یائیر الپید« نخست وزیر 
س��ابق این رژیم حضور داش��تند.همچنین 
همزمان با تظاهرات صهیونیس��ت ها، گروه 
های مقاومت فلسطینی نیز نشست مشترکی 
را برای حمایت از عملیات مقاومان فلسطینی 
در ق��دس اش��غالی و کرانه باخت��ری برگزار 
کردند.کمیت��ه پارلمان��ی ام��ور قانونگذاری 
کنس��ت رژیم صهیونیس��تی امروز دوشنبه 
پیش نوی��س قانون اصالحات قضائی را که 
حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو ارائه 
داده، به تصویب رس��اند. پیش نویس قانون 
مذکور قرار اس��ت برای تصوی��ب نهایی به 
کنست ارائه شود.روزنامه عبری زبان یدیعوت 
آحارونوت اعالم کرد که 9 نفر از اعضای این 
کمیته ب��ه قانون مذکور رأی موافق و ۷ نفر 
هم رأی مخالف دادند. این در حالی است که 
جلسه امروز کنست با حواشی زیادی همراه 
بود و درگیری هایی بین موافقین و مخالفین 
قانون مذکور اتفاق افتاد و شماری از اعضای 

کنست هم از جلسه اخراج شدند.

موضع گیری کاخ سفید درباره 
بالون های متجاوز آمریکایی در چین

کاخ س��فید ام��روز در بیانی��ه ای به موضع 
گیری درباره بالون ه��ای متجاوز آمریکایی 
در چی��ن پرداخ��ت. به گ��زارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، کاخ سفید امروز دوشنبه با صدور 
بیانیه ای انتقاد ش��دید چین مبنی بر ارسال 
غیرقانونی بی��ش از ۱۰ بالون در ارتفاع باال 
توس��ط ایاالت متحده در طول سال گذشته 
را رد کرد.در بیانیه صادره از سوی کاخ سفید 
در این خصوص ادعا ش��ده است که موضع 
گیری چین در این خصوص از س��وی پکن 
برای واشنگتن مورد قبول نیست!سخنگوی 
وزارت خارج��ه چی��ن پیش��تر در واکنش به 
اتهامات آمریکا به پک��ن درباره اعزام بالون 
و اش��یاء پرونده به حریم هوایی آمریکا برای 
اهداف جاسوسی، گفت که واشنگتن تنها در 
سال گذشته بیش از ۱۰ بار به حریم هوایی 
چین تجاوز کرده است!پس از آنکه واشنگتن 
اوای��ل فوریه ی��ک بالون چین��ی را به ظن 
جاسوس��ی برای این کشور در حریم هوایی 
آمریکا س��رنگون کرد، روابط بین واشنگتن 
و پکن بی��ش از پیش تیره و تار ش��د.چین 
اعالم کرده که این بالون، غیرنظامی و برای 
اهداف تحقیقات به پ��رواز درآمده و به طور 
تصادفی با وزش باد تغییر مس��یر داده و سر 
از حریم هوایی آمری��کا درآورده بود.پس از 
ای��ن حادثه، آمریکا 3 بار دیگ��ر بر فراز این 
کشور و همچنین کانادا اقدام به ساقط کردن 
اش��یاء پرنده کرده و این در حالی اس��ت که 
پکن تنها همان بار اول را پذیرفت.همچنین، 
رسانه دولتی چین در طول هفته اعالم کرد 
که یک ش��یء پرنده ناشناس بر فراز ساحل 
شرقی این کشور مشاهده شده و ارتش آماده 

سرنگون کردن آن است.

اخبار

سخنگوی ش��ورای نگهبان گفت: آخرین 
بخ��ش باق��ی مان��ده از الحاق ای��ران به 
س��ازمان شانگهای خالف ش��رع و قانون 
اساس��ی ش��ناخته نش��د، بر این اس��اس 
مراحل قانونی عضویت ایران در س��ازمان 
شانگهای به پایان رسید. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، هادی طحان نظیف سخنگوی 
ش��ورای نگهبان در نشس��ت خب��ری با 
اصحاب رس��انه، ضم��ن تقدی��ر از مردم 

شریف و زمان شناس ایران اسالمی برای 
حضور حماس��ی در راهپیمایی 22 بهمن، 
گفت: الیحه دوفوریتی یادداشت تعهدات 
جمهوری اسالمی ایران در راستای کسب 
جایگاه دولت عضو در س��ازمان شانگهای 
در شورای نگهبان بررسی شد و مورد تأیید 
ق��رار گرفت. وی افزود: این آخرین بخش 
باق��ی مان��ده از الحاق ایران به س��ازمان 
ش��انگهای بود که خالف ش��رع و قانون 

اساسی شناخته نشد. بر این اساس مراحل 
قانونی عضویت ایران در سازمان شانگهای 
به پایان رسید. سخنگوی شورای نگهبان 
تصریح کرد: طرح اصالح قانون برقراری 
عدالت آموزش��ی در پذیرش دانش��جو در 
دوره های تحصیالت تکمیلی و تخصصی 
که با اصالحاتی در جلس��ه مورخ هجدهم 
بهم��ن م��اه ۱4۰۱ به تصوی��ب مجلس 
ش��ورای اسالمی رس��یده بود، در شورای 

نگهبان مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت 
و با توجه به اصالحات به عمل آمده مغایر 
با موازین ش��رع و قانون اساس��ی شناخته 
نش��د. وی اف��زود: طرح نحوه تش��کیل و 
فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی که 
با اصالحاتی به تصویب مجلس ش��ورای 
اس��المی رسیده بود، در ش��ورای نگهبان 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه 
به اصالحات به عمل آمده مغایر با موازین 

شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان 
نظیف بیان کرد: طرح اصالح مواد ۱8۰ و 
۱82 قانون آئین نامه داخلی مجلس درباره 
تغییر سازوکار تصویب بودجه مغایر موازین 
شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بر این 
اس��اس از س��ال آینده بودجه کشور باید 
به ص��ورت دو مرحله ای یعنی به تفکیک 
احکام، ارقام و جداول بررس��ی و سپس به 

شورای نگهبان ارسال شود.

تکمیل مراحل قانونی عضویت ایران در »سازمان شانگهای«
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد؛

دشمن از مجموعه گزینه ها علیه ایران استفاده کرد
سعید جلیلی:

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام، گفت: یکی از 
س��خت ترین موارد، جنگ اس��ت که آن را هم 8 س��ال 
به ای��ران تحمیل کردند. خوِد آمریکایی ها گفتند فش��ار 
حداکثری علیه ایران شکس��ت فاحش خورده اس��ت. به 
گ��زارش »عصر ایرانیان«، س��عید جلیل��ی عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام امشب در گفتگوی ویژه خبری 
در تحلیل حضور پر ش��ور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، 
گفت: آن هایی که اش��ک تمس��اح می ریزند سردشت و 
م��ردم ُک��رد آن منطقه را بمباران ش��یمیایی کردند. وی 
افزود: دش��من از مجموعه گزینه ها علیه ایران اس��تفاده 
کرده اس��ت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه 
داد: یکی از س��خت ترین موارد، جنگ است که آن را هم 
8 س��ال به ایران تحمیل کردند. خوِد آمریکایی ها گفتند 
فشار حداکثری علیه ایران شکست فاحش خورده است. 
جلیلی ادامه داد: دشمنان با اهرم ها و فشارهای خودشان 
برنامه ریزی کرده اند که به مقابله با جمهوری اس��المی 
بپردازند. این س��ؤال را این طور مطرح می کنم که امروز 
بع��د از 44 س��ال اگر یک نگاه��ی بیندازیم به مجموعه 
و فهرس��ت اقداماتی که در توان آنها می توانس��ت باشد، 
کدامیک از آن ها را استفاده نکردند؟ وی تصریح کرد: ما 
وقتی نگاهی به 44 سال گذشته می اندازیم، دشمنی که 
بارها از گزینه های روی میز حرف می زند، به نظر می رسد 
هر گزینه ای که در امکانش بوده است را در این 44 سال 
استفاده کرده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خطاب به دش��منان ملت ایران، گفت: 44 سال شما هر 
گزینه ای را که دارید در س��خت ترین شکلش علیه یک 
مل��ت یران به کار بردید. از هم��ان روزهای اول انقالب 
ناامنی و ترور؛ چقدرش را اس��تفاده کرده اید. ۱۷ هزار نفر 
از مردم ایران را به ش��هادت رساندید. جلیلی تأکید کرد: 
رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس قوه قضاییه این کشور 
را شهید کردند، تا مردم کوچه و بازار و مردم عادی؛ این را 
با همه توان شان استفاده کردند. امروز هم می بینید همان 

تروریست ها ملجأشان پایتخت ها و مراکز آن ها است و از 
آنجا دارند پش��تیبانی می کنند. وی با بیان اینکه یکی از 
سخت ترین اهرم ها جنگ است، این ها جنگ را هم علیه 
ما استفاده کردند، گفت: هشت سال سخت ترین جنگ را 
تحمیل کردند، همین هایی که امروز اشک تمساح برای 
ملت ایران می ریزند، سردش��ت عزیز و مردم آن منطقه 
را بمباران ش��یمیایی کردند،  زن و مردم و پیر و جوان را 
بمباران ش��یمیایی کردند. این رفتارشان را ببینید یا فشار 
اقتصادی که خودش��ان اعالم کردن��د مثل تحریم های 
فلج کننده اس��ت؟ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ادامه داد: وقت��ی می گفتند می خواهیم فش��ار اقتصادی 
بیاوریم این یک فش��ار معمولی نبود. تمام این فشارها را 
آوردند، مثاًل می گفتند نمی گذاریم جمهوری اسالمی حتی 
یک بشکه نفت بفروشد، اما نتیجه این تالش ها چه شد؟ 

همین سال گذش��ته بود که مقامات رسمی آمریکایی ها 
گفتند فش��ار حداکثری علیه ایران شکست فاحش خورد 
این عین اظهارات ش��ان اس��ت. جلیل��ی در همین زمینه 
اضافه کرد: من می خواهم بگویم این ها اظهاراتی اس��ت 
که خودش��ان بی��ان کرده ان��د و این تحلیل ما نیس��ت، 
خودش��ان این را اعالم کردن��د. در همین قضیه نفت که 
می گفتند ما نمی گذاریم حتی یک بش��که هم بفروشید، 
می بیند بودجه نفت سال ۱4۰۱ و ۱4۰2 ما تفاوت زیادی 
دارد و مش��خص اس��ت چه می��زان نفت ب��ا چه قیمتی 
می فروشیم. وی تأکید کرد: ما در چنین شرایطی که فشار 
حداکثری  و گزینه نظامی شان جواب ندارد، ترور و هدف 
قراردادن تأسیسات و افراد ما هم جواب نداد، اگر االن آن 
فهرستی که آنها می توانستند بگویند که این کارها را علیه 
جمهوری اسالمی انجام داده ایم، همه این کارها را انجام 

داده اند اما در چه نقطه ای هستیم؟ در نقطه ای که ملت ما 
امروز با افتخار چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالبش 
را جش��ن می گیرد و وارد چهل و پنجمین سال می شود 
و این ارزش��مند اس��ت. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ادامه داد: یک اندیشکده آمریکایی اعالم کرده اگر 
می خواهیم از ابزار نظامی استفاده الزم را بکنیم، بهترین 
ش��انس مان از بی��ن خواهد رفت. این ه��ا اظهارات آن ها 
است. جلیلی در ادامه اظهار کرد: یکی از این اندیشکده ها 
نی��ز می گوید ما اگر این فرصت را از دس��ت بدهیم باید 
چندین سال دیگر منتظر شویم و من از تصور این موضوع 
وحشت می کنم و می لرزم. با این حرکت و سرمایه گذاری 
آمریکایی ها پای کار آمدند و بعد چه ش��د که حماسه 22 
بهمن دیروز که اتفاق افتاد موجب رسیدن به نقطه عطف 
جدید شد.؟! وی افزود: عرض بنده این است که این نقطه 
عطف را باید دقیق ش��ناخت. ای��ن نقطه عطف می تواند 
نقطه اوج و پیش��رفت باش��د، بعضی ها می پرسند با این 
مشکالت اقتصادی که وجود دارد، چگونه شما می گویید 
نقطه پیشرفت؛ من این را توضیح می دهم. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: ما امروز در نقطه ای 
هستیم که یک طرف که زمانی تهدید می کرد گزینه روی 
میز آخرین گزینه است، رسیده بود به اینکه سطح روابط را 
با این ها کاهش دهد، امروز به چه نقطه ای رس��یده ایم؟!، 
همان کشوری که رئیس جمهورش بیان می کرد که ایران 
در آستانه انقالب است و با یک دلقک عکس می گرفت، 
چند روز سفیرش استوارنامه اش را تقدیم رئیس جمهور ما 
کرد، همین هایی که تهدید می کردند. جلیلی خاطرنشان 
کرد: دشمنان از آخرین ابزارهای شان که از سر استیصال 
ب��ود، به بحث های این مدلی رس��یدند؛ این نقطه را باید 
ق��در دانس��ت و فهمید. یعنی ملتی که اگر توانس��تند در 
این مباحث این طور حماسه بیافریند و تولید قدرت کند، 
حاال همین حماسه را در اقتصاد، صنعت و کشاورزی نیز 

می آفریند.

برخ��الف تصویری که در طول 5 کابینه قبلی نتانیاهو 
از وی ترس��یم ش��د و او را تنها فرد قدرتمندی معرفی 
می ک��رد که می توانس��ت رژیم اس��رائیل را با موفقیت 
رهبری کند؛ نتانیاهو اکنون بس��یار ضعیف، ش��کننده، 
مردد و به ش��دت پرنوسان است و حتی قدرت تصمیم 
گیری ندارد. اگر نقشه سیاسی کنونی رژیم صهیونیستی 
را با دقت مطالعه کنیم، متوجه می شویم که یک کابینه 
اسرائیلی با یک رأس و سیاستی واحد وجود ندارد، بلکه 
حداقل س��ه کابینه وجود دارد که هر کدام به دنبال این 
هستند که تا اهداف و رویا های خویش را محقق سازند. 
در جایگاه نخست کابینه شکننده ای به ریاست بنیامین 
نتانیاهو وجود دارد که ت��ا پیش از این تنها دغدغه اش 
بازگش��ت به ریاس��ت کابینه بود تا از خطر پرونده های 
جنایی که س��ال ها علیه او در دستگاه قضایی اسرائیل 
پخت و پز می شد، فرار کند. در این بین کابینه دومی )که 
در حال حاضر قوی ترین کابینه نیز هس��ت( هم وجود 
دارد که فرمان آن در دست ایتامار بن گویر و بتصالئل 
اسموتریچ سران دو حزب راستگرای افراطی است که تا 
همین دیروز در زمره اراذل خیابانی جای داشتند. سومین 
کابینه به نمایندگی جنبش مذهبی افراطی، و در قالب 
احزاب »ش��اس« و »یهودیت تورات متحد« است که 

دغدغه اش را برای کسب بیشترین بودجه ممکن برای 
طیف مذهبی صهیونیس��ت به کار گرفته است؛ آن هم 
در زمانی که موضوعات جنجالی مذهبی، گرهی کور را 
در جهت تحقق اهداف جامع��ه )مذهبی( حریدی رقم 
زده اس��ت. ما با کابینه ای روبرو هستیم که شباهتی به 
کابینه های قبلی حتی کابینه های پنج گانه پیشین شخص 
نتانیاهو ندارد. برخالف تصویر رسانه ای که در طول پنج 
کابینه قبلی نتانیاهو از وی ترس��یم شد و او را تنها فرد 
قدرتمندی معرفی می کرد که می توانست رژیم اسرائیل 
را با موفقیت رهبری کند؛ نتانیاهو اکنون بسیار ضعیف، 
شکننده، مردد و در مواضع خود به شدت پرنوسان است 
و حتی ق��درت تصمیم گیری ن��دارد. نتانیاهوی جدید 
عهدشکن است، حتی به نزدیک ترین متحدانش دروغ 
می گوید، دیدگاه هایی متناقض را همزمان به موافقین 
و مخالفین ی��ک طرح منتقل می کند و عالوه بر آن از 
رویارویی با مخالفان و دش��منان خود واهمه دارد. شاید 
این ویژگی ها در شخصیت او نهفته بود و شرایط زندگی 
شخصی او نیز در این امر بی تأثیر نبوده و اکنون فرصت 
ظهور یافته است. نتانیاهو امروز در قامت رهبری کابینه 
شش��م خود بسیار ضعیف تر از کابینه های قبلی خودش 
است. پرونده هایی که علیه او در دستگاه قضائی در حال 

رس��یدگی است و غریزه بقایش را به شدت تحت تأثیر 
قرار داده، او را در میان آرواره های افراطی ترین جریانات 
راس��تگرا به رهبری بن گویر- اسموتریچ از یک سو و 
جریان مذهبی افراطی در سمت دیگر تحت فشار قرار 
داده اس��ت. با توجه به وضعیت حاض��ر، باید در انتظار 
بدترین س��ناریویی که منطقه در روز های آینده شاهد 
آن خواهد بود نشس��ت، که می تواند در نهایت منجر به 
رویارویی اجتناب ناپذیر نتانیاهو در تمامی جبهه ها بشود. 
ش��دیدترین تقابل احتمااًل در کرانه باختری و نوار غزه 
رقم خواهد خورد که ممکن اس��ت برخالف گذشته به 
چیزی فراتر از یک رویارویی نظامی محدود تبدیل شود. 
رش��ته های اصلی کابینه سه ستونه رژیم صهیونیستی 
در اختی��ار افراطی ترین جریان یهودی اس��ت که فکر 
می کند در مسیر تحقق رویای اسرائیل بزرگ و برپایی 
معبد ادعایی یهودیان گام بر می دارند. نهاد های امنیتی 
اسرائیل نزدیک به یک سال است که به دنبال برقراری 
آرامش امنیتی در کرانه باختری اش��غالی هستند، امری 
ک��ه علیرغم خونریزی و ویران��ی که به ویژه در جنین، 
نابلس و الخلیل رقم زده اند، تا به امروز از دستیابی به آن 
در عرصه میدانی نیز ناتوان بوده اند. این در حالی است 
فرماندهان نظامی صهیونیست تمام تالش خود را برای 

جلوگیری از درگیری نظامی با گروه های مقاومت در نوار 
غزه به کار گرفته اند. علیرغم تمام تالش های اسرائیل 
برای دس��تیابی به این ه��دف، چه از طریق هماهنگی 
امنیتی با مقام��ات رام اهلل در مورد کرانه باختری، چه از 
طریق میانجی مصری )و س��ایر میانجی گران( در مورد 
نوار غزه، هر لحظه وضعیت برای یک انفجار عظیم در 
این منطقه آماده اس��ت. نتایج این انفجار ممکن است 
فاجعه ای را رقم زند که در آن اسرائیل بیشترین هزینه 
را متقبل خواهد شد. ش��اید یادآوری این نکته خالی از 
لطف نباشد که مس��ئله مسجد االقصی سنگ محک 
ای��ن موضوع خواهد بود. تالش ه��ای محور بن گویر-

اس��موتریچ ب��رای تحمی��ل واقعیتی جدید ب��ر پرونده 
مسجداالقصی ممکن است شعله آتش غیرقابل کنترلی 
را روش��ن کن��د. عالوه بر نهاد های امنیتی اس��رائیل و 
کابین��ه این رژیم، طرف دیگری هم وج��ود دارد که از 
ش��عله ور شدن و وقوع این بحران بیم دارد: تشکیالت 
خودگردان فلسطین در رام اهلل. ابومازن اخیراً با افزایش 
سطح همکاری های امنیتی با اشغالگران و همسویی با 
سیاست مش��ت آهنین به گروه های مقاومت در کرانه 
باخت��ری، از هر اب��زاری برای افزای��ش عمر حکومت 

فرسوده خود استفاده می کند.

نقشه کابینه سه ستونه نتانیاهو برای کرانه باختری

سفر رئیسی به چین در کانون توجه رسانه های جهان
سفر قریب الوقوع آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهوری اس��المی ایران به پکن بنا 
به دعوت رس��می همتای چینی خود، بطور 
گس��ترده در کانون توجه رسانه های جهان 
قرار گرفته اس��ت؛ موضوع��ی که حکایت از 
اهمیت این رویداد ن��ه تنها در عرصه روابط 
دوجانبه و دوس��تانه دوکشور، بلکه در عرصه 
بین الملل��ی دارد. ب��ه گ��زارش خبرگزاری 
»اسوش��یتد پرس«، وزرات امور خارجه چین 
رس��ما در بیانیه ای اعالم کرده است رئیس 
جمه��وری ای��ران به دعوت رس��می ش��ی 
جینپینگ همتای چینی خود از فردا سه شنبه 
)25 بهمن( تا پنجش��نبه )2۷ بهمن( سفری 
رس��می به پکن خواهد داشت.بر اساس این 
گزارش، دو کش��ور در سال 2۰2۱ میالدی، 
یک پیمان همکاری راهبردی 25 ساله امضا 
کردند که گفته می ش��ود شامل بخش های 
متنوع از جمله در حوزه های اقتصادی، نفت، 
معدن. صنایع، حمل و نقل و کشاورزی است. 
به نوشته اسوشیتد پرس، هر دو کشور مسائل 
پرتنش��ی با آمریکا داش��ته اند و کوشیده اند 

در کنار روس��یه، به عنوان وزنه ای قدرتمند 
در مقاب��ل قدرت امریکا ع��رض اندام کنند. 
»روزنام��ه پولتیکو« آمریکا نیز در گزارش��ی 
ب��ه اهمیت این دیدار اش��اره کرده اس��ت و 
می نویسد: این دو کشور که به نوعی رقیب 
آمریکا به شمار می آیند در تالش برای توسعه 
همکاری هستند. این روزنامه آمریکایی می 
افزاید: انتظار می رود س��فر رئیس��ی به چین 
روابط بین دو ش��ریک سیاسی و اقتصادی را 
که مخالف سلطه غرب بر امور بین الملل به 
رهبری ایاالت متحده هستند را بیش از پیش 
عمیق تر کند. در این رسانه آمریکایی از چین 
به عنوان خریدار عمده نفت ایران و منبع مهم 
س��رمایه گذاری در این کشور یاد شده است. 
پایگاه خبری »ای بی سی« آمریکا نیز به دیدار 
پیش روسای جمهوری دو کشور در سپتامبر 
س��ال گذشته میالدی در س��مرقند پایتخت 
ازبکستان اش��اره کرده است و می نویسد در 
این دیدار ش��ی بر حمایت خود از ایران تاکید 
کرده است. پایگاه خبری آمریکایی »صدای 
آمریکا« نیز در گزارش��ی نوشته است: انتظار 

می رود س��فر رئیس جمهوری ایران به چین 
روابط بین دو ش��ریک سیاسی و اقتصادی را 
که مخالف س��لطه غرب ب��ه رهبری ایاالت 
متحده در امور بین الملل هس��تند را عمیق 
تر کند. پایگاه خب��ری »چاینا دیلی« هم در 
گزارش��ی به سفر آتی رئیس جمهوری ایران 
به چین اشاره کرده است و می نویسد ناظران 
سیاس��ی بر این باورند که این سفر با هدف 
تقویت هم��کاری دو کش��ور در زمینه های 
اقتصاد و بررس��ی جدیدتری��ن تحوالت بین 
الملل��ی صورت می گیرد. این رس��انه چینی 
همچنین ب��ه افزایش رواب��ط دوجانبه میان 
پکن و تهران در سال گذشته میالدی اشاره 
کرده است. بر اس��اس این گزارش، پیشبرد 
برنام��ه همکاری جامع دو کش��ور و حمایت 
از حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی در دستور 
کار مقامات دو کش��ور قرار دارد. »خبرگزاری 
فرانسه« نیز در گزارشی به ابعاد مختلف سفر 
رئیس جمهوری ایران به چین پرداخته است 
و می نویس��د قرار است در این سفر روسای 
جمهوری دو کشور حول موضوعات دوجانبه 

و بین المللی گفتگوی خصوص داشته باشند. 
همچنین قرار اس��ت هیات های دو کش��ور 
چندین س��ند همکاری امضا کنند. همچنین 
قرار اس��ت رئیس جمهوری ایران در نشست 
هایی با حضور تجار چینی و ایرانیانی که در 
چین زندگی می کنند، حضور یابد. این رسانه 
فرانسوی، همچنین نوشته است ایران و چین 
رواب��ط اقتصادی قوی به ویژه در زمینه های 
انرژی، ترانزیت، کشاورزی، تجارت و سرمایه 
گذاری دارند. شبکه خبری »فاکس نیوز« در 
واکنش به برنامه س��فر آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهوری ایران به پکن گزارش 
داد که مالقات رئیس��ی با ش��ی جین پینگ 
رئیس جمه��ور چین با ه��دف تقویت روابط 
دو کشور انجام خواهد شد. به نوشته فاکس 
نیوز، هر دو کش��ور روابط پرتنشی با ایاالت 
متحده داشته و سعی کرده اند خود را در کنار 
روس��یه در برابر آمریکا جلوه دهند. تارنمای 
روزنامه »ساوث چاینا مورنیگ پست« نیز در 
گزارشی به بررسی ابعاد مختلف سفر رئیس 
جمهور اس��المی ایران به چی��ن پرداخته و 

تاکید کرده است که این سفر با هدف توسعه 
هم��کاری ای��ران و چین، دوس��تی دو ملت 
انجام می ش��ود. تارنم��ای روزنامه »گلوبال 
تایمز« چین هم در مقاله ای نوش��ته اس��ت: 
تحلیلگران مس��ائل سیاسی، سفر رئیسی به 
پکن، مشارکت راهبردی جامع ایران و چین 
را بیش از پیش اجرایی خواهد کرد و نش��ان 
دهنده عزم راسخ دولت رئیسی برای پیشبرد 
سیاست »نگاه به شرق« است. همچنین ژو 
یونگبیائو مدیرعامل مرکز تحقیقاتی دانشگاه 
الن��ژو چین به گلوبال تایمز گفت این س��فر 
را می ت��وان مقدم��ه ای برای ی��ک تحول و 
پیشرفت بس��یار مهم در روابط چین و ایران 
توصیف کرد. گلوبال تایمز مقاله خود را با این 
جمله ژو به پایان می برد که »همکاری چین 
و ای��ران در چارچوب ابتکار کمربند و جاده و 
سازمان همکاری شانگهای فضای بیشتری 
را برای همکاری چین و ایران فراهم می کند 
و می ت��وان پیش بینی کرد ک��ه پس از این 
دیدار، روابط چین و ایران وارد مرحله جدید و 

باالتری شود«.
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اقتصاد کالن

ذخایر آبی سدها با بارش های جدید 
به آمار سال قبل رسید 

با بارش های اخیر، اختالف ذخایر س��دها در 
س��ال  جاری با زمان مش��ابه س��ال قبل، که 
در ۱53 روز ابتدایی س��ال آبی جاری همواره 
منفی بود، صفر ش��د. به گزارش تس��نیم، از 
ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهرماه( تا روز 
گذش��ته، در مجموع 9 میلیارد و 6۱۰ میلیون 
مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده که در 
مقایس��ه با ورودی ۱۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون 
مترمکعبی آب به سدها در مدت زمان مشابه 
سال قبل، کاهشی ۱۱ درصدی داشته است.بر 
اساس جدیدترین آمار رسمی شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، میزان آب رهاس��ازی شده از 
سدها برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت 
و زیس��ت محیطی در ۱53 روز ابتدایی سال 
آبی جاری، ۷ میلیارد و ۱2۰ میلیون مترمکعب 
بوده که مقایسه این رقم با خروجی 8 میلیارد 
و 44۰ میلیون مترمکعبی آب از سدهای کشور 
در مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهشی 
۱6 درصدی است.درحال حاضر 2۱ میلیارد و 
6۰۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای کشور 
ذخیره ش��ده که نش��ان دهنده پرش��دگی 44 
درصدی مخازن سدها و خالی بودن 56 درصد 
این ظرفیت اس��ت.میزان ذخایر آبی سدها در 
روز مشابه س��ال قبل )23 بهمن ۱4۰۰( بالغ 
بر 2۱ میلیارد و 65۰ میلیون مترمکعب بود که 
تقریبا با میزان ذخایر فعلی سدهای کشور برابر 
است؛ در واقع با بارش های اخیر و رشد ورودی 
آب به سدها، منفی بودن ذخایر سدها نسبت 

به زمان مشابه سال قبل، صفر شده است.

حجم مبادالت تجاری روسیه و ترکیه 
دو برابر شد 

سرکنسول روسیه در استانبول ترکیه گفت که 
حجم مبادالت تجاری دو کشور به سرعت در 
حال افزایش است و در سال 2۰22 دو برابر شده 
است. به گزارش فارس به نقل از ریانووستی، 
آندری براووف، سرکنسول سفارت روسیه در 
استانبول ترکیه گفت که حجم تجارت مسکو 
و آنکارا به سرعت در حال افزایش است و در 
س��ال 2۰22 به ۷۰ میلیارد دالر رسیده است.
به گفته این مقام روس؛ در سایه تحریم های 
غرب علیه روس��یه، چش��م انداز توسعه روابط 
با کش��ورهایی که عالقه مند ب��ه همکاری با 
روسیه هس��تند در حال گسترش است. بدون 
ش��ک ترکیه یکی از این کشورهاس��ت و ما 
نتایج بس��یار خوب��ی از آن گرفته ایم.براووف، 
افزود: در س��الی که گذشت، ما می توانیم ادعا 
کنیم که حجم تجارت روسیه با ترکیه دو برابر 
ش��ده و به ۷۰ میلیارد دالر رس��یده است، در 
همی��ن زمینه تحقق هدف گذاری س��ران دو 
کش��ور برای رساندن رقم تجارت و همکاری 
اقتصادی بین مسکو و آنکارا امکان پذیرتر شده 
است.این سرکنسول سفارت روسیه تأکید کرد: 
ش��رایط ژئوپلتیک کنونی به دو کشور امکان 
توس��عه روابط تجاری دوجانبه و ورود آنها به 
بازارهای یکدیگر را فراهم کرده اس��ت. روند 
توسعه تولیدات مشترک و سرمایه گذاری های 
مش��ترک هم همین حاال در جریان اس��ت. 
س��ال گذشته ترکیه و روس��یه سند نقشه راه 
همکاری ه��ای اقتصادی ب��ا یکدیگر را امضا 
کردند که در قالب آن قرار است حجم تجارت 
بین آنها به ۱۰۰ میلیارد دالر در سال افزایش 
یابد. مس��کو و آنکارا همچنی��ن توافق کردند 
تا روب��ل را مبنای ارزی تج��ارت دوجانبه به 
خصوص در پرداخت هزینه گاز وارداتی ترکیه 

از روسیه قرار بدهند.

چین می تواند به رشد اقتصاد ایران 
کمک کند

یک اقتصاددان گفت: رابطه ایران و چین می 
تواند مشکالت اقتصادی را برطرف سازد.علی 
قنبری، کارشناس اقتصادی در خصوص سفر 
رئیس��ی به چین به مهر گفت: رابطه ایران و 
چین می تواند تا حدود قابل توجهی مشکالت 
اقتص��ادی را برطرف س��ازد.این کارش��ناس 
اقتصادی اظهار کرد: با توجه به س��فر رئیس 
جمه��ور به چی��ن می توان رواب��ط تجاری و 
اقتصادی را با چین گس��ترش داد.وی گفت: 
یکی از مواردی که باید اجرایی ش��ود معاهده 
25 ساله ای است که بین ایران و چین منعقد 
ش��ده اما هنوز اجرایی نش��ده است که سفر 
رئیس جمهور می تواند آغاز اجرای این معاهده 
باش��د.وی در ادامه بیان کرد: امکانات چین و 
ایران می تواند توسعه کشور را به همراه داشته 
باشد و این امر تحریم ها را خنثی می کند.این 
اقتص��اددان به مهر گفت: ای��ران می تواند با 
کمک چین رش��د اقتصادی قابل مالحظه ای 
ایجاد کند که ش��رط آن ایجاد رابطه تجاری 

پایدار است.

کاهش قیمت نفت با پیش بینی کند 
شدن فعالیت های اقتصادی آمریکا 

قیم��ت نفت در بازاره��ای جهانی با با پیش 
بینی کند شدن فعالیت های اقتصادی آمریکا 
حدود ی��ک دالر کاهش ب��ه قیمت 85.45 
دالر معامله ش��د. به گ��زارش فارس به نقل 
از رویترز، از آنجایی که س��رمایه گذاران بر 
نگرانی ه��ا در مورد تقاض��ا کوتاه مدت نفت 
متمرکز شده اند و با توجه به فصل تعمیرات 
پاالیش��گاه ها در آس��یا و آمری��کا، پ��س از 
افزایش 2 درصدی قیمت نفت در روز جمعه، 
قیمت نفت در معامالت امروز کاهش یافت.
هر بش��که نفت برنت با 94 س��نت کاهش 
85.45 دالر فروخته ش��د و هر بش��که نفت 
خام آمریکا با 9۷ سنت کاهش ۷8.۷5 دالر 
معامله ش��د.نفت برنت روز جمع��ه، آخرین 
روز کاری بازاره��ای جهان��ی 2.2 درصد و 
نف��ت خام آمریکا 2.۱ درص��د افزایش یافته 
بود.ادوارد مویا، تحلیلگر بازار نفت با اش��اره 
ب��ه آمار قیمت مصرف کنن��ده در ۱4 فوریه 
گف��ت: » ب��ا توجه ب��ه اینکه گ��زارش نرخ 
ت��ورم می توان��د ف��درال رزرو را مجبور کند 
تا سیاس��ت های انقباضی خود را با ش��دت 
بیشتری اعمال کند، معامله گران انرژی یک 
چشم انداز ضعیف تر برای تقاضای نفت خام 

پیش بینی می کنند.«

عرضه ۶.۵ میلیارد دالر ارز 28۵00 
تومانی در نیما

رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه طی 
4۰ روز گذشته 6.5 میلیارد دالر ارز 28 هزار 
و 5۰۰ تومان��ی عرضه کردی��م، گفت: با راه 
اندازی مرکز مبادله طال و ارز، ربع س��که را 
نی��ز در این بازار عرضه می کنیم. به گزارش 
خبرنگار اقتصادی تسنیم، محمدرضا فرزین 
رئی��س کل بان��ک مرکزی در ش��بکه یک 
س��یما گفت: ما در تالش هستیم تا نیاز های 
م��ردم را در ب��ازار آزاد تامین کنیم به همین 
جهت 6۰۰ صرافی و ۱5۰ ش��عبه بانک های 
سپه، صادرات، ملی، ملت و تجارت در حال 
عرضه ارز هستند و مردم می توانند با مراجعه 
به آن ه��ا ارز خود را دریافت کنند. همچنین 
 ice.ir مردم می توانند با مراجعه به س��ایت
سامانه بر خط ارز قیمت های ارز را مشاهده 
کنن��د.وی ادامه داد: ب��ا اقدامات ما در بانک 

مرکزی نرخ ارز رو به کاهش است،. 

 شاخص بورس 2هزار واحد رشد کرد 
ش��اخص بورس در جریان معام��الت بازار 
س��رمایه با رشد 2هزار واحدی روبرو شد. به 
گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز 
بازار سرمایه، بیش از ۷میلیارد و 6۱3میلیون 
س��هم و حق تقدم به ارزش��ی بالغ بر 4هزار 
و 5۱میلی��ارد توم��ان در بی��ش از 39۰هزار 
نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و شاخص 
ب��ورس ب��ا رش��د 2ه��زار و 298واحدی در 
ارتفاع یک میلی��ون و 548هزار و 2۷۷واحد 
قرار گرفت.بیش��ترین اثر مثبت بر دماس��نج 
بازار س��هام در روز جاری به ن��ام نمادهای 
معامالتی ش��رکت های معدنی  صنعتی گل 
گهر،  فوالد مبارکه اصفهان و سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی شد و در مقابل شرکت های 
گس��ترش نف��ت و گاز پارس��یان، صنای��ع 
پتروش��یمی خلیج فارس و س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی افت خود مانع افزایش 
بیش��تر نماگر بازار سهام شدند.بر اساس این 
گ��زارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با 
معامله 6میلیارد و 595میلیون ورقه به ارزش 
246ه��زار و 39۷میلیارد تومان در 222هزار 
نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( ۷4واحد 
رش��د کرد و در ارتفاع 2۰ه��زار و ۱۷۰واحد 

قرار گرفت.

چرا قیمت دالر کاهش نمی یابد؟
در ماه های گذشته با وجود اجرای برنامه های 
مختلف از سوی بانک مرکزی، نرخ ارز روند 
نزولی نداش��ته که رئیس کل بانک مرکزی، 
عامل آن را تالش عده ای برای نرخ س��ازی 
و باالب��ردن قیمت ارز از طری��ق معامالت 
صوری می داند و معتقد است که آن ها موفق 
نخواهند شد و در آینده نرخ ارز روند کاهشی 
پی��دا می کند. به گزارش ایس��نا، در ماه های 
گذش��ته نرخ ارز با نوس��انات مختلفی روبرو 
ش��ده و در بازه های زمان��ی مختلفی با ورود 
بانک مرکزی روند نزولی هم داش��ته است، 
ام��ا در این مدت قیم��ت ارز به صورت کلی 
صع��ودی بوده اس��ت.البته بانک مرکزی در 
دوره مدیریت جدید، شاهد تغییراتی در حوزه 
نح��وه مدیریت بازار ارز، نق��ش و ماموریت 
صرافی ه��ا و بانک ه��ا در این ب��ازار و البته 
دیپلماس��ی پولی و بانکی و نهایتا آزادسازی 
منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف بود؛ 
به گونه ای که محمدرضا فرزین در مصاحبه 
تلویزیون��ی خود در اوایل بهم��ن ماه اعالم 
کرد که ب��ه دنبال ثبات بازار ارز هس��تیم و 
در این راه در اولین اقدام، مذاکره با شرکای 
تجاری در قالب دیپلماس��ی پولی و بانکی را 
آغاز کردیم که این مذاکرات با کشورهایی از 
جمله قطر، امارات، چین و عراق انجام شد. 

اخبار

رمضانی گف��ت: 3۱ واحد جدی��د نیروگاه 
حرارت��ی از ابتدای ش��روع ب��ه کار دولت 
س��یزدهم تاکنون به ظرفی��ت چهار هزار 
و 695 م��گاوات برای کم��ک به کاهش 
خاموش��ی ها و ایجاد برق پایدار درش��بکه 
سراسری وارد مدارش��ده است.به گزارش 
مه��ر ب��ه نق��ل از وزارت نی��رو، محم��د 
رمضانی در باره آخرین وضعیت پروژه های 

نیروگاه های حرارتی کشور افزود: تاکنون 
پن��ج ه��زار و ۷3۰ مگاوات ب��ه ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی کشور از ابتدای شروع 
به کار دولت س��یزدهم افزوده شده است 
که این اقدام از طریق س��نکرون 3۱ واحد 
جدید نیروگاهی ب��ه ظرفیت چهار هزار و 
695 م��گاوات و همچنین رفع محدودیت 
نیروگاه های بخاری و افزایش توان عملی 

نیروگاه ه��ای گازی موج��ود ب��ه ظرفیت 
یک ه��زار و 35 م��گاوات محقق ش��ده 
اس��ت.وی ادامه داد: واحدهای س��نکرون 
ش��ده جدید شامل بخش گاز نیروگاه های 
س��یکل ترکیبی هنگام، ای��ران ال ان جی 
)سه واحد(، قشم پاس��ارگاد، آریان زنجان 
)دو واحد(، مهتاب کویر )دو واحد(، ش��هید 
باکری، تربت حیدریه، فوالد بوتیا، دوکوهه 

و واحدهای گازی کوچک میانرود، زاهدان 
)س��ه واحد( و صبای دهلران )چهار واحد( 
بوده است.رمضانی افزود: همچنین در این 
مدت واحدهای بخار نیروگاه های س��یکل 
ترکیب��ی جهرم، هری��س، ارومیه، چابهار، 
بعثت پارس جنوبی، غرب کارون، عسلویه، 
فردوس��ی، خرم آباد و سبالن نیز به شبکه 
سراسری برق کش��ور متصل شده است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه های 
حرارتی کشور به ۷3 هزار و 695 مگاوات 
رسیده اس��ت، گفت: در حاضر 6۱2 واحد 
تولید برق حرارتی در ۱34 نیروگاه کش��ور 
وظیف��ه تولید برق پایدار برای مش��ترکان 
سراس��ر کش��ور را بر عه��ده دارند که 68 
درص��د از ای��ن ظرفی��ت در اختیار بخش 

خصوصی است.

31 واحد جدید نیروگاهی به شبکه برق کشور متصل شد
معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی؛

سیاست خارجی دولت سیزدهم؛ راهبردی و اقتصادی 
رمز گشایی از دعوت رئیس جمهور چین برای سفر رئیسی به چین؛

چین با بهره گیری از دیپلماس��ی اقتصادی توانسته است 
اهداف و منافع ملی خ��ود را به نحو موفقیت آمیزی پیش 
ببرد.»سیدابراهیم رئیسی«، در پاسخ به دعوت رسمی »شی 
جین پینگ« همتای چینی عصر دوشنبه 24 بهمن ماه در 
صدر هیئتی بلندپایه برای سفری سه روزه عازم پکن خواهد 
شد تا نخستین میهمان ارشد رئیس جمهور چین در سال 
نو چینی باشد.سفر رئیس جمهوری کشورمان به چین که 
قرار است افزون بر دیدارهای مهم و رسمی، با امضای اسناد 
همکاری همراه باشد، بهانه ای شد تا در آستانه سفر، نگاهی 
موشکافانه به ابعاد سیاست خارجی چین به عنوان دومین 

اقتصاد جهان داشته باشیم.
چهاردههسیاستخارجیاقتصادمحورچین ���

با تغییر اس��تراتژی کالن چین به توس��عه گرایی، سیاست 
خارجی این کش��ور از س��ال ۱9۷9 تاکنون بیش از پیش 
اقتصادمحور ش��ده اس��ت به طوری که دهه ۱99۰ دوره 
ای اس��ت که غرب از آن با عنوان دوره »خیزش مسالمت 
آمیز چین« یاد می کند. البته این روند با آغاز هزاره س��وم 
تداوم یافت به گونه ای که اوج بلندپروازی اقتصادی چین 
در عرص��ه بین المللی را می ت��وان در هجدهمین کنگره 
حزب کمونیست چین طی سال 2۰۱2 مشاهده کرد.در این 
میان، دولت چین می کوشد با بهره گیری از ظرفیت های 
اقتصادی، نفوذ خود را در س��ایر کش��ورها و مناطق جهان 
گسترش دهد. اینک دیگر اقتصاد چین به قدری رشد کرده 
که به دومین قدرت اقتصادی جهان مبدل ش��ده اس��ت و 
طبق پیش بینی ها، طی س��ال های آت��ی به اقتصاد اول 
جهان تبدیل خواهد شد.از حدود یک دهه پیش و همزمان 
ب��ا هجدهمین کنگره حزب کمونیس��ت، مفهوم »رویای 
چینی« سرلوحه سیاس��ت خارجی این کشور قرار گرفت. 
به دنبال برگزاری این کنگره، »شی جین پینگ« دبیرکل 
حزب کمونیس��ت چین و رئیس جمهوری این کشور طی 
یک سخنرانی، عبارت »رؤیای چینی« را مطرح کرد. پس 
از آن، رویای چینی به عنوان مرکز ثقل بحث ها در حوزه 
سیاست خارجی چین به ویژه در روابط اقتصادی این کشور 
با سایر کشورهای جهان مطرح بوده است.در این رویا، دو 
هدف سرلوحه دس��تورکار رهبران چین قرار گرفته است: 
نخست، هدف مادِی تبدیل چین به یک جامعة نسبتاً مرفه 
تا سال 2۰2۱ یعنی مقارن با صدمین سال تأسیس حزب 
کمونیست چین و دوم، هدف نوسازی برپایه تبدیل شدن 
چین به یک ملت کاماًل توس��عه یافته تا سال 2۰49 یعنی 

مصادف با صدمین سال تأسیس جمهوری خلق چین.
مولفههاوویژگیهایسیاستخارجیچین ���

برای تحلیل دقیق و منطقی سیاس��ت خارجی چین ابتدا 
باید به رویکرد س��ران پکن در قبال نهادهای سیاس��ی و 
به ویژه نهادهای اقتصادمحور بین المللی توجه داش��ت و 
سپس چارچوب تعاملی چین با بازیگران مختلفی از آمریکا 
و روس��یه گرفته تا اعراب و ایران را مورد واکاوی قرار داد.
نخست آنکه، چین به موازات رشد فزاینده قدرت اقتصادی 
خود، حضور و فعالیت اثربخش را در نهادها و تشکل های 
اقتصادی بین المللی افزایش داده است به نحوی که اواًل 
توانایی این کش��ور در شکل دهی به سیاست ها و مواضع 

در درون این نهادها و تش��کل ها افزایش یافته است؛ ثانیًا 
توانایی این کشور در بهره گیری از آنها به عنوان سکوهایی 
جهت پیش��برد قدرت نرم و س��خت خود نیز افزونتر شده 
است.دوم آنکه، چین همواره در تصمیم گیری های تشکل 
های اقتصادی بین المللی و نهادهای سیاسی موثر همچون 
شورای امنیت در سایه و البته پوشیده عمل می کند. آرای 
ممتنع مرسوم چین در شورای امنیت گویای دوری از مسائل 
سیاسی حساس است.سوم، همه در جهان سیاست خارجی 
چین را برخالف سیاس��ت های تهاجمی و جنگ افروزانه، 
مسالمت آمیز با چاشنی اقتصاد می شناسند. چین بازیگری 
مطرح در جهان اس��ت که حتی س��ابقه استعمار نیز ندارد. 
رویکرد پکن مبنی ب��ر دوری از تنش و درگیری به مذاق 
آمریکایی ها خوش نمی آید. س��فرهای مکرر و تحریک 
کننده سناتورهای آمریکایی به ویژه »نانسی پلوسی« رئیس 
وقت مجلس نمایندگان به تایوان در س��ال 2۰22 از نگاه 
ناظران با هدف کشاندن چین به جنگ طراحی شده بود که 
ناکام ماند.چین حتی در مساله اوکراین نیز مواضع محتاطانه 
ای دارد و همزم��ان س��طح روابط اقتصادی خ��ود را با دو 
طرف حفظ و حتی ارتقا داده است. بنابراین چین به دنبال 
توسعه روابط تجاری و اقتصادی امن با کشورهای مناطق 
مختلف جهان است. پکن سیاست مداخله در امور داخلی 
دیگر کش��ورها را دنبال نمی کند و این یکی از مزیت های 
سیاست خارجی توسعه محور چین است.چهارم آنکه، چین 
انعط��اف قابل مالحظه ای را در برخورد با سیاس��ت ها و 
تصمیمات نهادهای اثرگذار و تش��کل های اقتصادی بین 
الملل��ی از خود نش��ان می دهد به گون��ه ای که می تواند 
تعامل خوبی را با ساختارهای به بارآورنده این سیاست ها و 
تصمیمات برقرار سازد.پنجم آنکه، هیئت های دیپلماتیک 
چینی در نهادها و تشکل های اقتصادی بین المللی عالقه 
زیادی به یادگیری از تجربیات سازمانی سایر کارشناسان و 
نمایندگان سایر کشورها و حتی کارکنان تشکل اقتصادی از 
خود نشان می دهند به گونه ای که آنها در زمینه درخواست 

کردن و استفاده از مطالعات و تحلیل های سیاستگذارانه در 
موضوعات متعدد پیشرو هستند. آنها از تجربیات و معلومات 
ش��بکه های نهادین اطالع رس��انی در حوزهای مختلف 
اقتصادی و تجاری بهره برداری می کنند و البته به تبادل 

اطالعات در این زمینه نیز می پردازند.
حوزهعملچینازخاورمیانهتاآمریکا ���

ب��ا توجه به مولفه های فوق الذکر، این پرس��ش به ذهن 
می رسد که روابط چین با رقبا و حتی کشورهای متخاصم 
درگیر جنگ همچون آمریکا و روسیه در چه سطحی است؟ 
همچنین پکن چه برنامه ای برای آینده روابط خود با ایران 

و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دارد؟
۱. چین -آمریکا و دوگانه »رقابت« و »شراکت«

دوگان��ه »رقابت« و »ش��راکت« در روابط چین و آمریکا 
آش��کارا طی س��ال های اخیر به چش��م می خورد. چین 
دومین اقتص��اد بزرگ جهان و بزرگتری��ن رقیب و حتی 
دشمن آمریکا اس��ت اما آنها اصلی ترین شرکای تجاری 
یکدیگر نیز به ش��مار می روند. داده های گمرکی نش��ان 
می دهند که آمریکا بزرگترین شریک تجاری چین است 
و واردات از چی��ن ۱۷ درص��د از کل واردات آمری��کا را تا 
ماه سپتامبر 2۰22 به خود اختصاص داده است.به گزارش 
بلومبرگ، آمریکا در سال 2۰22 بیش از سال های گذشته 
از چین کاال وارد کرده اس��ت. آمریکا در 9 ماه اول س��ال 
2۰22 میالدی معادل 4۱8 میلیارد دالر کاال از چین وارد 
کرده که این رقم 23.۷ میلیارد دالر بیشتر از مدت مشابه 
در س��ال 2۰۱8 اس��ت که یک رکورد محسوب می شود.

ارزش صادرات آمریکا به چین در آن سال هم نزدیک به 
رکورد بوده است. شرکت های آمریکایی در 9 ماه اول سال 
جاری ۱۰8.8 میلیارد دالر کاال به چین صادر کرده اند که 
این رقم در مدت مش��ابه در سال گذشته میالدی ۱۰5.6 

میلیارد دالر بوده است.
2. بحران اوکراین، فرصت تعمیق روابط با مسکو

در قبال روسیه نیز حاکم بودن نگاه اقتصادی به چشم می 

خورد. سران پکن بدون مداخله مستقیم در اوکراین، از این 
بحران برای تعمیق مراودات اقتصادی با روسیه بهره گرفته 
اند. به طوری که حجم مبادالت تجاری بین این دو کشور 
از ژانویه تا ژوئیه 2۰22 به 9۷.۷ میلیارد دالر رسید که نشان 

دهنده افزایش 29.9 درصدی بود.
3. چندجانبه گرایی فعال در آسیا و خاورمیانه

اخیراً روابط نزدیک چین با کشورهای عربی در کنار روابط 
دیرینه با ایران را باید در چارچوب »چندجانبه گرایی فعال« 
سران پکن تحلیل کرد. رفتار چین هم در سطح منطقه ای 
و هم در س��طح بین المللی بر پایه چندجانبه گرایی استوار 
است. عضویت در مجمع اقتصادی آسیا و پاسیفیک، اجالس 
آسیا اروپا، گروه 2۰، بریکس و شانگهای از جلوه های بارز 
این رویکرد چین اس��ت.چین اخیراً ب��رای جذب متحدان 
عربی آمریکا و بریدن پای سران و اشنگتن از منطقه، روابط 
خود را با کشورهای عربی خلیج فارس گسترش داده است 
که س��فر چندی پیش رئیس جمه��وری چین به ریاض و 
امضای توافقات میلیارد دالری در این راس��تا قابل ارزیابی 
است.همچنین امروز صادرات چین به کشورهای عربی به 
بی��ش از ۱۰۰ میلیارد دالر افزایش یافته اس��ت. چینی ها 
حدود 33۰ میلیارد دالر با کش��ورهای عربی تجارت دارند؛ 
همکاری هایی که رو به تعمیق است. از سوی دیگر، چینی 
ها 42 بندر در 34 کش��ور دنیا را مدیریت می کنند که ۱5 
مورد آن در خاورمیانه قرار دارد. این مدیریت و دیپلماس��ی 
بن��در )Seaport Diplomacy( نتیجة منابع عظیم 
درآمد، فروش کاال و خدمات و نفوذ اقتصادی-سیاسی چین 
است.از نگاه ناظران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از 
نظر چین به سه دلیل بسیار با اهمیت هستند که عبارتند از: 
نخست منابع سرشار انرژی، دوم برخوداری از پول کافی و 

سوم رقابت با آمریکا.
4. روابط راهبردی با ایران

در روابط اس��تراتژیک ایران و چین تردی��دی وجود ندارد 
اگرچه مدتی است که برخی برای کارشکنی پروژه »چین 
هراس��ی« را دنبال می کنند. بنابراین منافع تهران و پکن 
همیشه متقابل و این جاده همکاری، دو طرفه بوده است.
رای منفی چین و روسیه به قطعنامه های ضدایرانی ترامپ 
هنوز از ذهن مردم کشورمان پاک نشده است. همچنین در 
برهه ای که ترامپ با راه اندازی کارزار »فشار حداکثری« 
و سیاست »صفرسازی« صادرات نفت ایران، تغییر نظام را 
هدفگذاری کرده بود، چین با دور زدن تحریم های نفتی، 
بزرگترین خریدار نفت ایران شد. اینک نیز چین با معامالت 
تجاری بالغ بر ۱2 میلیارد دالر و توافق راهبردی 25 ساله، 
جایگاه برجسته ای در بین شرکای اقتصادی ایران دارد.در 
مقابل، در ایران دولتی روی کار آمده اس��ت که همه تخم 
مرغ ها را در سبد ارتباط با غرب قرار نداده و نگاه متوازنی به 
حوزه سیاست خارجی دارد؛ سیاست خارجی که اولویت را بر 
ترمیم، توسعه و تعمیق مناسبات با همسایگان و کشورهای 
منطقه می دهد. از این رو بخاطر پیشینه و بسترهای مساعد 
اقتصادی دوکشور، با سفر رئیسی به چین گامی بلند و رو به 
جلو در مسیر گسترش همکاری های دوجانبه تهران- پکن 

برداشته خواهد شد.

مدیرکل دفت��ر همکاری های اقتص��ادی وزارت امور 
خارجه گفت: پیش نویس سند همکاری های ایران در 
زمینه های بانکی، حمل و نقل و انرژی نیز تبادل شده 
و در دست بررسی اس��ت.به گزارش مهر، سید جالل 
الدین علوی س��بزواری امروز در نشس��ت دیپلماسی 
ایران و اوراس��یا در حوزه کش��اورزی و صنایع غذایی 
اظهار کرد: همکاری های ای��ران با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا نباید صرفاً تجاری باشد. بر همین اساس پیش 
نویس س��ند همکاری های ایران در زمینه های بانکی، 
حمل و نقل و انرژی نیز تبادل شده و در دست بررسی 
اس��ت.مدیرکل دفتر همکاری ه��ای اقتصادی وزارت 

امور خارجه افزود: به زودی پیوس��تن ایران به اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا نهایی می شود بنابراین همکاری های 
ما با کش��ورهای عضو اوراسیا نباید محدود به تجارت 
باش��د که ما این موضوع را به اطالع اعضا رسانده ایم.

وی ادامه داد: در این ارتباط پیش نویس��ی تبادل شده 
و در دست بررسی است که شامل همکاری های حمل 
و نقل، انرژی و بانکی نیز می شود. موضوعات حمل و 
نقل و انرژی هم در اولویت دیپلماسی اقتصادی هستند 
و در مرحل��ه بعد امنیت غذایی م��ورد توجه قرار دارد.
عل��وی تصریح کرد: تجارت آزاد با کش��ورهای عضو 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا دس��تاورد بزرگی به حساب 

می آید بنابراین مناس��بات نهادینه شده دو طرف باید 
ب��رای تج��ارت آزاد افزای��ش یابد.وی با بی��ان اینکه 
سفارت های کش��ورهای عضو اتحادیه های اقتصادی 
اوراسیا همکاری های اقتصادی مناسبی در ایران داشته 
است، یادآور ش��د: در حال حاضر عضویت دائم ایران 
در اتحادیه اقتصادی اوراس��یا در دستور کار نیست؛ در 
این زمینه ما نیز تقاضایی از اتحادیه اوراسیا نداشته ایم 
بلکه ما عضویت ناظر را در دس��تور کار داریم.مدیرکل 
دفت��ر همکاری های اقتص��ادی وزارت ام��ور خارجه 
همچنین با بیان اینک��ه ایجاد کریدور بین المللی هم 
در میان اعضای اتحادیه در حال بررس��ی است، افزود: 

صادرکنندگان کش��ورهای عضو اتحادیه می توانند از 
مسیرهای خش��کی و دریای خزر به بازارهای ایران و 
دیگر کشورها دسترسی داش��ته باشند. از مسیر ایران 
می توان به ترکیه خلیج فارس و هندوستان دسترسی 
داش��ت بنابراین این توافق چند جانبه اس��ت که همه 
کش��ورها از جمله ای��ران از آن نف��ع خواهند برد.وی 
با اش��اره به بحران انرژی موج��ود در جهان گفت: با 
همکاری کشورهای عضو این اتحادیه می توان امنیت 
انرژی را در دنیا تأمین کرد و با توجه به همکاری هایی 
که تولیدکنندگان عضو این اتحادیه دارند می توانیم از 

بحران های جهانی عبور کنیم.

توسعه روابط ایران و اوراسیا در حوزه های بانکی، حمل و نقل و انرژی

پشت پرده انتشار اخبار جعلی درمورد رجیستری آیفون 14
انتش��ار مجدد خبر رجیس��تری آیفون ۱4 در 
حال��ی صورت  گرفته که تاریخ این خبر برای 
قبل بوده است، حال این سوال مطرح می شود 
که رسانه منتش��رکننده این خبر، دقیقاً با چه 
هدفی این اقدام را انجام داده است؟به گزارش 
مهر، روز گذشته کلیپ تصویری از سخنگوی 
وزارت صمت در فضای مجازی منتشر شده 
بود که وی در آن از رجیستری آیفون ۱4 خبر 
داده بود؛ البته این کلیپ در واقع قدیمی بوده 
و اصطالحاً مورد بازنش��ر قرار گرفته اس��ت.

انتشار این خبر قدیمی سبب شد قیمت ها در 
ب��ازار افزایش و همچنین موجی جهت خرید 
آیفون ۱4 صورت گیرد، در حالی که اظهارات 
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت مربوط 
به آذرماه سال جاری بوده است.این در حالی 

است که سخنگوی وزارت صمت کمی بعدتر و 
در دی ماه سال جاری در یک برنامه تلویزیونی 
زنده در خصوص اظهارنظر قبلی خود اینگونه 
توضیح داد: »در خصوص آیفون ۱4، هیچگونه 
واردات رسمی یا تجاری انجام نخواهد شد اما 
از طریق رویه مسافری ممکن است این مدل 
گوشی ها وارد کشور شود؛ متأسفانه برخی از 
صحبت قبلی بنده این چنین برداشت کردند 
که گویا گوش��ی هایی ک��ه از این طریق وارد 
کشور ش��ده قطعاً رجیستر قطعاً خواهند شد؛ 
اما تاکنون تصمیمی برای رجیستر شدن این 
گوشی ها اخذ نشده است.«اما حجم انتشار این 
خبر قدیمی به حدی باال بود که س��خنگوی 
وزارت صمت مجبور به واکنش شد، قالیباف 
در صفحه ش��خصی خود در توئیتر نوش��ت: 

»متأس��فانه مصاحبه تاریخ گذشته بنده را در 
مورد آیفون ۱4 مجدد بازنش��ر کرده اند، قطعًا 
هدف از این کار بهانه افزایش قیمت و اجحاف 
به مصرف کنندگان است، مجدد اعالم می کنم 
تا این لحظه هیچ تصمیمی برای رجیستری 
آیفون ۱4 گرفته نشده، مراقب کالهبرداران 

باشید.«
کانالتلگرامیپرمخاطبوخبرسازیبه ���

نفعقاچاقچیان
بررس��ی مهر نش��ان می دهد این خبر برای 
اولین ب��ار در ی��ک کانال تلگرامی منتش��ر 
ش��د، این کانال تلگرامی، بیش از 2 میلیون 
دنبال کننده دارد و در شرایطی که قیمت ارز 
در بازار آزاد با افزایش مواجه بوده است، خبر 
را بر روی خروجی خود قرار داده است.پس از 

انتشار خبر رجیستری آیفون ۱4 در این کانال 
تلگرامی، بسیاری از صفحات مجازی نیز با 
انتشار این کلیپ، موجی را در بازار به جهت 
خری��د این مدل تلفن هم��راه ایجاد کردند؛ 
موج کاذبی که تنها برای قاچاقچیان منفعت 
تلگرامی  است.متأس��فانه صفحات  داش��ته 
برای انتشار مطالب کذب هزینه ای پرداخت 
نمی کنند و همین امر س��بب شده که روزانه 
خبره��ای فیک و قدیم��ی در این صفحات 
منتش��ر ش��ود، مطالبی که در جهت کسب 
س��ود منفعت طلبان و الق��ای ناامیدی بوده 
اس��ت.عجیب این است که صفحه تلگرامی 
مزبور پس از مش��خص شدن قدیمی بودن 
این کلیپ، تنها خبر را از روی خروجی خود 
حذف کرده است و شاهد پیامی در خصوص 

عذرخواهی یا تکذیب آن نبوده ایم.
پش�تپردهانتش�اراخبارجعلیپیرامون ���

آیفون14
به گزارش مهر، بر اس��اس بن��د »چ« ماده 2 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، واردات کاال 
به صورت تجاری با اس��تفاده از تسهیالت در 
نظر گرفته ش��ده در قوانین و مقررات مربوط 
برای کاالهای مورد مصرف ش��خصی مانند 
»تسهیالت همراه مسافر«، به عنوان قاچاق 
به حساب می آید.بنابراین با توجه به عدم انجام 
واردات رسمی آیفون ۱4، تمامی گوشی های 
موجود در واحدهای صنفی، قاچاق محسوب 
می ش��وند؛ چراکه مصداق استفاده تجاری از 
رویه مسافری بوده و به همین دلیل رجیستر 

شدن این گوشی ها قانونی نیست. 
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شهرستان

نزدیک به 11 تن گاز مایع در استان 
اردبیل بصورت الکترونیکی توزیع شد  
 مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل گفت:  در ده ماهه س��ال جاری، 
نزدی��ک به ۱۱ تن گاز مایع در س��طح منطقه 
بصورت الکترونیکی توزیع شده است. به گزارش 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اردبیل، س��یدحجت مدنی درباره 
توزیع الکترونیکی گاز مایع با زیر ساخت بانکی 
در منطقه اظهار کرد: در بازه زمانی یاد شده ده 
هزار  و ۷۷9 تن گاز مایع در سراسر استان تامین 
و توزیع شده است که با آنالیز و مقایسه مصرف 
این ف��رآورده در این م��دت در قیاس با مدت 
مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش مشاهده می 
ش��ود. مدنی هدف از اجرای این طرح را تامین 
و رفاه ش��هروندان در راس��تای رعایت حقوق 
شهروندی، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه 
و استفاده غیر مجاز از گاز مایع و نیز ساماندهی 
توزی��ع فرآورده های نفتی با اس��تفاده از کارت 
بانکی سرپرست خانوار در همه شهرستان های 
منطق��ه اعالم کرد. وی تاکید ک��رد: با اجرای 
ای��ن ط��رح، گاز مایع از طری��ق کارت بانکی 
سرپرس��ت خانوار که در سامانه تجارت آسان 
NEWTEJARATASAN. آدرس  به 
NIOPDC.IR ثبت نام کردند توزیع خواهد 

شد.

حضور فعال پتروشیمی ایالم در 
چهارمین نمایشگاه ساخت داخل

 ایالم_ مدیر روابط عمومی پتروشیمی ایالم 
از حض��ور فعال ای��ن ش��رکت در چهارمین 

نمایشگاه ساخت داخل خبر داد.
علیرض��ا معراجی ب��ا اعالم ای��ن خبر اظهار 
داشت: شرکت پتروشیمی ایالم در چهارمین 
نمایش��گاه و همایش تخصصی »حمایت از 
س��اخت داخل در صنعت پتروشیمی« که در 
روزه��ای 24 ت��ا 26 بهم��ن ۱4۰۱ در مرکز 
نمایش��گاه های بی��ن الملل��ی جزیره کیش 

برگزار می شود، حضور فعال خواهد داشت.
وی افزود: در حاش��یه چهارمین نمایشگاه و 
همایش تخصصی »حمایت از ساخت داخل 
در صنعت پتروش��یمی« ش��رکت پتروشیمی 
ایالم به منظور افزایش س��هم ساخت داخل 
در صنع��ت پتروش��یمی، قرارداده��ا و تفاهم 
نامه های��ی را با ش��رکت های دانش بنیان و 
فن��اور و ایران��ی امضا می کن��د. مدیر روابط 
عمومی پتروش��یمی ایالم گف��ت: همچنین 
این ش��رکت در س��ال »تولی��د، دانش بنیان، 
اش��تعال آفرین« و در راستای توجه به شعار 
س��ال در 3 روز برگزاری ای��ن رویداد بزرگ، 
پذیرای پیش��نهادات با ش��رکت های ایرانی 
ب��ه ویژه دانش بنیان ها و اطالع از تازه ترین 
تولیدات آنها به منظور بهره گیری در صنعت 

پتروشیمی است.

مشارکت کارکنان مخابرات شهرستان 
کالله در ترویج فرهنگ اهدای خون

صفرخان��ی - کارکن��ان مخاب��رات کالله با 
هدف یاری رساندن به بیماران نیازمند در امر 
نوع دوس��تانه اهدای خون مشارکت کردند.به 
گزارش خبرنگار مابه نقل ازاداره روابط عمومی 
مخابرات منطقه گلستان  جمعی از کارمندان 
مخابرات شهرستان کالله  با هدف همیاری 
و کمک به نیازمندان و تامین نیازهای خونی 
شهروندان و بیماران با حضور در مرکزانتقال 
خون اق��دام به اهدای خ��ون کردند. گفتنی 
است این اقدام خداپسندانه که با هدف عمل 
به مسئولیت اجتماعی وباال بردن روحیه ایثار 
و از خود گذش��تگی صورت گرفت، بصورت 
دوره ی و با هماهنگی و حضور تیم پزشکی 
س��ازمان انتق��ال خ��ون در  ادارات مخابرات 

سطح استان انجام می پذیرد.

حضور پرشور کارکنان مخابرات منطقه 
گلستان در راهپیمایی 22 بهمن

صفرخان��ی -  همزمان ب��ا چهل و چهارمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
مدیران و کارکنان مخابرات منطقه گلس��تان 
در  مراس��م راهپیمای��ی 22 بهمن ش��رکت 
کردن��د . به گ��زارش خبرنگار ما ب��ه نقل از 
اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان 
، دکتر غالمعلی ش��همرادی به همراه س��ایر 
مدیران وکارکن��ان  در راهپیمایی 22 بهمن 
و گرامیداشت سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
حض��ور یافتند.کارکن��ان مخاب��رات منطقه 
گلستان به همراه سایر مردم والیتمدار استان 
گلس��تان با حضور خود در این راهپیمایی  با 
سردادن شعار علیه استکبار جهانی و همچنین 
نصب بن��ر در درب ادارات س��الگرد پیروزی 

انقالب اسالمی را گرامی داشتند.

بهره مندی 40 درصد جمعیت کردستان 
از خدمات بیمه تأمین اجتماعی 

مدی��رکل تامین اجتماعی کردس��تان گفت: 
در س��ال جاری 2 هزار و 93۰ میلیارد تومان 
در بخ��ش تعهدات کوتاه مدت، بلند مدت و 
مقرری بیکاری به بیمه شدگان تحت پوشش 
این نهاد پرداخت شد که در مقایسه با پارسال 

۷۷.۷ درصد افزایش داشت.
ب��ه گ��زارش گان نی��وز، س��ید صالح 
قریشی در نشس��ت خبری در سنندج اظهار 
کرد: در مجموع 662 ه��زار و28۰ نفر برابر 
ب��ا 39.8 درصد جمعیت اس��تان از خدمات 

سازمان تامین اجتماعی بهره مند هستند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان 
در قالب ۱۰ ش��عبه فعال در استان کردستان 
در حوزه های مختلف به بیمه شدگان خدمات 
ارائ��ه می کن��د، افزود: در ح��ال حاضر ۱۱9 
هزار و 2۷4 نفر در استان بیمه شده اجباری 
هستند.مدیرکل تامین اجتماعی کردستان با 
بیان اینکه 2۱8 هزار و ۷92 کردستانی بیمه 
شده اصلی تامین اجتماعی هستند، ادامه داد: 
28 هزار و 26۱ نفر در اس��تان در قالب بیمه 
ش��ده حرف و مش��اغل مختلف زیرپوشش 
خدمات سازمان تامین اجتماعی استان قرار 
دارند. قریشی از افزایش ۱۰.۷ درصدی سهم 
بیمه ش��دگان در قالب کارفرمای صنفی کم 
درآمد در اس��تان خب��ر داد و گفت: در حال 
حاضر 58 هزار و 246 مستمری بگیر تامین 
اجتماعی در اس��تان وجود دارد که 33 هزار 
نفر از این افراد بازنشسته و 2 هزار و 6۱۱ نفر 

از کار افتاده تامین اجتماعی هستند.
وی گفت: 54 درصد از بیمه ش��دگان تامین 
اجتماعی در اس��تان جمعیت ش��هری است، 
ضم��ن اینکه ۱8 ه��زار و 4۱۱ کارگاه بیمه 

شده فعال در سطح استان هم وجود دارد.

در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی 
ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان 
پژوهشگران برتر شرکت ملی حفاری 

ایران تقدیر شدند
نمایش��گاه  س��یزدهمین  روز  س��ومین  در 
تخصصی س��اخت تجهی��زات صنعت نفت 
خوزس��تان در آیین��ی با حض��ور مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی حف��اری ای��ران از ۱۰ نف��ر 
پژوهش��گر و فعاالن پژوهش��ی برتر س��ال 

۱4۰۱ شرکت تقدیر شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت ملی 
حفاری ایران در این آیین که روز چهارشنبه 
)۱9 بهمن ماه ۱4۰۱( در فضای اختصاصی 
ش��رکت ملی نفت ایران با حضور قائم مقام 
مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت، جمعی از 
متخصصان صنعت نفت و اصحاب رس��انه 
برگزار شد، بنیامین نوروزی از مدیریت امور 
مهندسی شرکت به عنوان پژوهشگر برتر بر 
اساس فراخوان و تعریف کمیته هفته پژوهش 
کش��ور، نس��ترن خادمی، مریم ن��ژاد موری 
و حدیث وفایی پژوهش��گران برت��ر بانوان 
بر اس��اس شاخص های ش��رکت ملی نفت 
ایران با اهداء ل��وح مورد تقدیر قرار گرفتند.  
همچنین س��ید محمد حسین جزایری فعال 
پژوهش��ی از مدیریت منابع انسانی، افشین 
ابوالحسنی از مدیریت خدمات فنی حفاری، 
ساسان شفیعی از مدیریت پژوهش فناوری و 
مهندسی ساخت ، مهرداد مرادی از مدیریت 
خدم��ات ویژه حف��اری ، حمی��د صادقی از 
مدیریت عملی��ات و محمد حجت خواه نفر 
برتر مس��ابقات ملی مهارت کارگران کشور 

لوح تقدیر دریافت کردند.

تهیه و چاپ دفترچه برآورد بار و 
انرژی  در شرکت بر ق منطقه ای 

سمنان  تا افق سال 1411
دکت��ر میثم همتی مدیر دفت��ر برنامه ریزی 
فن��ی و ب��رآورد ب��ار معاونت برنام��ه ریزی 
ش��رکت برق منطقه ای س��منان از تهیه و 
چاپ کتابچه برآورد بار و انرژی این شرکت 
تا افق سال ۱4۱۱ خبر داد .  دکتر همتی  با 
اع��الم این خبر افزود : در این کتابچه که با 
همکاری دفتر برنام��ه ریزی فنی و تلفیقی 
شرکت توانیر و هماهنگی دفتر برنامه ریزی 
ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان سمنان 
تنظیم گردیده ، برآورد بار و انرژی مشترکین 
صنعتی مصارف سنگین باالی ۷ مگاوات و 
کمتر از ۷ مگاوات با تفکیک ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی در شهرس��تان های استان و 
دهس��تانها و همچنین مصارف کش��اورزی 
و پیش بین��ی طرح های توس��عه آتی درج 
گردیده است.  وی با اشاره به اهمیت صنعت 
برق ب��ه عن��وان صنعت زی��ر بنایی بخش 
اقتص��اد و ض��رورت جم��ع آوری اطالعات 
مربوط به مشترکین و صنایع و سایر مصرف 
کنن��دگان جهت انجام مطالعات بار و انرژی 
و ایجاد زیر س��اخت مورد نیاز افزود: گزارش 
فوق برای انج��ام مطالعات پیش بینی بار و 
ف��روش انرژی و میزان حداکث��ر بار –تهیه 
شده که مبنای اطالعاتی آن میزان مصرف 
در سنوات گذشته و همچنین توسعه شبکه و 
درخواست مشترکی�ن و سای�ر متقاضی�ان در 

من�اطق مخت�لف است�ان می باشد.

اخبار

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی 
ب��رق اس��تان اردبی��ل از افتت��اح 
پروژه اصالح و س��اماندهی شبکه 
برقرسانی شهر ایردی موسی خبر 

داد. حس��ین قدیم��ی گف��ت: این 
مراس��م با حضور فرمان��دار و امام 
جمع��ه و تن��ی چند از مس��ئوالن 
شهرس��تان س��رعین برگزار شد. 

قدیم��ی ادام��ه داد: این پ��روژه با 
اعتب��ار داخلی بالغ ب��ر 26 میلیارد 
ریال با مشارکت شهرداری ایردی 
موسی به بهره برداری رسید. وی 

در تشریح اقدامات انجام یافته در 
پروژه نیز افزود: اصالح و نوسازی 
و رفع حریم ش��بکه فشار متوسط، 
جابجایی و رفع حریم پست هوایی 

موجود و نصب پست هوایی جدید 
در جهت رفع افت ولتاژ شبکه شهر 
ایردی موس��ی از جمل��ه اقدامات 
انجام شده در این پروژه می باشد.

افتتاح پروژه اصالح و ساماندهی شبکه برقرسانی شهر ایردی موسی با مشارکت شهرداری این شهر

۵2 درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند
 آذر یعقوبی��ان :  مدیرکل تامین اجتماعی اس��تان ایالم 
گفت: این سازمان در سطح استان 3۱۰ هزار نفر معادل 
52 درصد جمعیت کل اس��تان که شامل ۱۱۰ هزار بیمه 
ش��ده اصلی، ۱58 هزار نفر بیمه شده تبعی و قریب 6۰ 
هزار نفر بازنشسته و از کار افتاده هستند را تحت پوشش 

خود قرار داده است.
علی اش��رف تابانی در نشس��ت با جمعی از رسانه های 
دیداری و شنیداری استان، اظهار داشت: بیشترین بدهی 
این سازمان مربوط به ش��هرداری های استان است که 

می طلبد این دستگاه ها بدهی خود را پرداخت کنند.
وی اف��زود: ب��ا توجه به  اینکه س��ازمان تامین اجتماعی 
یک نهاد عمومی اس��ت و هیچ گونه بودجه دولتی را در 
اختیار ندارد، خوش��بختانه از طریق پرداخت حق بیمه ها 
درآمدهای حاصل از س��رمایه گذاری توانسته به اهداف 

خود برسد.
مدیرکل تأمین اجتماعی اس��تان ایالم تصریح کرد: این 
س��ازمان در سطح استان 3۱۰ هزار نفر معادل 52 درصد 

جمعیت کل استان که شامل ۱۱۰ هزار بیمه شده اصلی، 
۱58 ه��زار نفر بیمه ش��ده تبعی و قری��ب 6۰ هزار نفر 

بازنشس��ته و از کار افتاده هس��تند را تحت پوشش خود 
قرار داده است.

تابانی ادامه داد: استان ایالم دارای هشت شعبه مستقل 
است و دو نمایندگی تأمین اجتماعی در شهرستان های 
چوار و بدره نیز دایر ش��ده که به بیمه ش��دگان خدمات 

رسانی می کنند.
وی ب��ه تعداد کارگاهای فعال این حوزه اش��اره و اضافه 
کرد: تعداد کارگاه های فعال در استان هشت هزار و 25۰ 

مورد است که فعال هستند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان ایالم بیان داشت: دستگاه 
های دولتی این استان حدود 58۰ میلیارد تومان به بیمه 

تامین اجتماعی بدهی دارند.
علی اشرف تابانی خاطرنشان ساخت: ماهانه ۱3۰ میلیارد 

تومان به بازنشستگان استان حقوق پرداخت می شود.
وی یادآور شد: بر اساس ارزیابی ها صورت گرفته توسط 
س��ازمان تامین اجتماعی کشور، با توجه به اینکه تأمین 
اجتماعی استان سال گذش��ته در رتبه ۱5 کشوری بوده 
است، امسال با تالش همکاران توانسته ایم به رتبه سوم 

کشور دست یابیم.

مدیرکل تامین اجتماعی ایالم:

انتشار فراخوان دوازدهمین جشنواره عکس رضوی
فوکوس روی پنجره فوالد:

مشهد مقدس محمدرضا  رحمتی-فراخوان 
دوازدهمین دوره جشنواره عکس رضوی در 
دو بخ��ش عکس با دوربین های حرفه ای و 
عک��س با تلفن هم��راه و در هفت موضوع 

منتشر شد.
ام��ام  فرهنگی هن��ری  بین الملل��ی  بنی��اد 
معاون��ت  مش��ارکت  ب��ا  رضاعلیه الس��الم 
هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و 

اداره  کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
خراسان رضوی و به مناسبت دهه کرامت، 
دوازدهمین جش��نواره بی��ن المللی عکس 
رض��وی را با ه��دف اش��اعه فرهنگ منور 
رضوی درس��طح جامعه ازطریق گس��ترش 
فعالیت ه��ای فرهنگ��ی و هن��ری برگزار 

می نماید.
این جشنواره از سلسله جشنواره های ۱6گانه 

بین المللی امام رضا)ع( است که در دو بخش 
عکس با دوربین ه��ای حرفه ای و عکس با 
تلفن همراه و در هفت موضوع آداب زیارت 
ام��ام رضا )ع(، نماز، دع��ا و نیایش در حرم 
رضوی، ایثار و شهادت در فرهنگ رضوی، 
حری��م حرم مطهر رضوی، آیین های دینی 
و مذهبی در فرهنگ رضوی، نقش فرهنگ 
رضوی در نهاد خانواده و انتقال آن به نسل 

جوان، معماری و هنرهای اسالمی در حرم 
رضوی و بافت اطراف آن از بهمن ۱4۰۱ تا 

خرداد ۱4۰2 برگزار می شود.
عالقه من��دان می توانن��د ب��رای دریاف��ت 
اطالعات بیش��تر و ش��رکت در جش��نواره 
تا پنج��م اردیبهش��ت ۱4۰2 ب��ه تارنمای 
razaviphoto. و   shamstoos.ir

ir مراجعه نمایند.

گلستان – صفرخانی - حضور مدیرکل و 

کارکنان فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان 
و جمعی از اهالی فرهنگ، هنر، رس��انه و 
قرآنی��ان به اتفاق خانواده،باردیگر گوش��ه 
ای از همراه��ی ملت ای��ران را در حمایت 
از آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی 
به نمایش گذاشت.به گزارش خبرنگارمابه 
نق��ل از روابط عموم��ی اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی گلس��تان، راهپیمایی 
گس��ترده و مردمی در چه��ل و چهارمین 

س��الروز پیروزی انقالب اس��المی  صبح 
امروز در شهرس��تان گ��رگان همزمان با 
سراسر کش��ور  در مس��یرهای مشخص 
برپا شد.محمد رعیت، مدیرکل و کارکنان 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان و جمعی 
از اهال��ی فرهنگ، هنر، رس��انه و قرآنیان 
ب��ه اتفاق خانواده در ای��ن حرکت مردمی 
حضور یافته و باردیگر  با آرمان های امام 
راحل تجدید میثاق کردند و گوش��ه ای از 

ایستادگی و ش��جاعت مردم مقاوم ایران 
را به جهانیان نش��ان دادند.در حاشیه این 
راهپیمانی، محمد رعیت مدیرکل فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی گلس��تان ضمن تبریک 
چهل و چهارمین بهار انقالب اس��المی و 
قدرانی از حضور پرشور همکاران و جامعه 
بزرگ فرهنگ، هنر، رس��انه و قرآنیان در 
اقصی نقاط اس��تان، گفت: حضور پرشور 
مردم والیتمدار امروز بار دیگر نش��ان داد 

ک��ه همچنان پ��ای انق��الب و رهبری و 
آرمان های امام راحل  و ارزش های ایران 
اسالمی ایستاده اند ومردم با تمام دغدغه 
ها پای این نظام هس��تند و هیچ ناامیدی 
وجود ندارد؛ چرا که مس��یر انقالب توقف 
ناپذیر است.وی افزود: امروز خانواده بزرگ 
میهن اس��المی آمدند تا باری دیگر عشق 
به وطن را تعریف کنند و با حضور پرشور و 

شعر حماسه جاودان دیگری را بسازند.

 امروز خانواده بزرگ میهن اسالمی آمدند تا باری دیگر عشق به وطن را تعریف کنند    
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان:

برگزاری باکیفیت ترین نمایشگاه لوازم خانگی در اصفهان
به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی 
اصفه��ان بیس��ت و شش��مین نمایش��گاه 
تخصصی ل��وازم خانگی 26 تا 3۰ بهمن ماه 
در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان 

برگزار خواهد شد.
ای��ن نمایش��گاه در فضایی بالغ ب��ر 9 هزار 
مترمرب��ع و با حضور ۷4 تولی��د کننده لوازم 
خانگ��ی از روز چهارش��نبه 26 بهمن م��اه 
و ب��ه م��دت 5 روز میزب��ان عالقه من��دان، 

متخصصان، کارشناس��ان فروش و بازاریابی 
و عموم ش��هروندان است. بیست و ششمین 
نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی با مشارکت 
استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، 
آذربایجان ش��رقی، قم و الب��رز و نمایندگان 
خارجی کش��ورهای آلمان، ژاپ��ن، آمریکا، 
فرانس��ه، انگلس��تان، کره جنوب��ی و ترکیه 
برگ��زار می گردد.  از جمل��ه برندهای ایرانی 
که در این رویداد نمایش��گاهی حضور دارند 

می توان از برند دوو، اسنوا، امرسان، گلدیران، 
آلتون، الکترواستیل، مادیران، شهاب، پیلوت، 
چینی زرین، توس چینی و آرکوپال نام برد. 
همچنی��ن از برندهای خارجی حاضر در این 
نمایش��گاه می توان به برندهای بوش، بکو، 
س��ونی، آرچلیک، جنرال استیل، مولینکس، 
مورفی ریچارد، بلومبرگ، ایستکول، کاخلر، 
کارش��ر، کیپ، ژانومه و مارشال اشاره کرد. 
محصوالت و کاالهایی که در این نمایشگاه 

به نمایش در می آیند می توان به لوازم خانگی 
برقی بزرگ و کوچک مانند یخچال و فریزر، 
اجاق گاز، بلور و چینی، ماش��ین ظرفشویی 
و لباسشویی، بخاری، تلویزیون، کولر گازی، 
چرخ خیاطی، دستگاه آبمیوه گیری، مخلوط 
ک��ن، هم��زن برقی و ظ��روف آش��پزخانه 
را ن��ام ب��رد.  معرف��ی ه��ر چه بهت��ر تولید 
کنندگان داخلی و آش��نایی ب��ا ظرفیت ها و 
پتانس��یل های واحدهای تولید لوازم خانگی 

و توس��عه بازار داخلی صنع��ت لوازم خانگی 
از مهمترین اهداف این رویداد نمایش��گاهی 
به شمار می رود. بیست و ششمین نمایشگاه 
تخصصی لوازم خانگی از 26 تا 3۰ بهمن ماه 
و ساعت بازدید ۱5 تا 2۱ واقع در کمربندی 
ش��رق، روبروی منطقه روشن دشت میزبان 
تولید کنندگان، بازرگان��ان، تامین کنندگان 
تجهی��زات لوزام خانگ��ی و عالقه مندان به 

رویدادهای نمایشگاهی خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی تمام اختیارات استانی خود را به استاندار هرمزگان تفویض کرد

افتتاح 17 طرح عمرانی برق رسانی روستایی به مناسبت دهه فجر در استان سمنان
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان خبر داد

وزی��ر جه��اد کش��اورزی گف��ت: بدلی��ل 
اهمی��ت هرمزگان در زمینه های ش��یالتی 
و کش��اورزی و ... اختی��ارات وزی��ر را در 
این اس��تان به اس��تاندار هرمزگان تفویض 

کردیم.
به گ��زارش روزنامه اس��کناس ب��ه نقل از 
رواب��ط عمومی جه��اد کش��اورزی، محمد 
ج��واد س��اداتی نژاد وزیر جهاد کش��اورزی 
امروز در جریان سفر به هرمزگان بیان این 
که ما برای حمایت از کش��اورزان به دنبال 
کشاورزی قراردادی هستیم، اظهار داشت: 

در این راستا باید تولید قراردادی در پرورش 
ماه��ی در قفس را نیز راه اندازی کنیم، زیرا 
تجربه های گذش��ته نش��ان می دهد وقتی 
اتحادیه ها و ش��رکت های تعاونی تش��کیل 
می شوند در حین کار دچار مشکالت تامین 
مال��ی می ش��وند، بنابراین انتظ��ار می رود 
ق��رارگاه، اوقاف و س��تاد ب��رای حمایت از 
اتحادیه ه��ا و تعاونی ها تولی��د قراردادی و 

خرید تضمینی انجام دهند.
وی ادامه داد: این الگو باید در استان توسط 
س��ازمان ش��یالت و رئیس س��ازمان جهاد 

کش��اورزی استان مدیریت شود تا زیستگاه 
قوی و غنی شود.

وزیر جهاد کش��اورزی از طرح مولد س��ازی 
به عنوانی طرحی ب��زرگ یاد کرد و گفت: 
ط��رح مولدس��ازی در بند ت تبص��ره 8 با 
قرارگاه ش��روع کردیم که تحول بزرگی را 
در حوزه کش��اورزی ایجاد می کند. وزارت 
جهاد کشاورزی اموال مازاد زیادی دارد که 
در بخش کش��اورزی استفاده نمی شد و در 
حال حاضر می تواند از طریق مولدسازی به 

کشاورزی کشور خدمت کند.

وی با بیان ای��ن که 3 هزار و 3۰۰ میلیارد 
تومان مصوبه س��فر نی��ز از طریق قرارگاه 
تح��ول و پیش��رفت و قرارگاه س��ازندگی 
ظرف یک س��ال برای استان مهیا می شود، 
اف��زود: کل اختی��ارات بن��ده ب��ه عن��وان 
وزیر جهاد کش��اورزی در اختیار اس��تاندار 
اس��تان هرمزگان اس��ت و ایشان به همراه 
رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان و 
مجموعه ای ادارات کل در استان هرمزگان، 
می توانند در م��ورد همه موضوعات بخش 
کش��اورزی تصمیم گیری کنند این تفویض 

اختیار کامل ب��رای رفع هرگونه معطلی در 
کار انجام می شود ، اولین مساله هم مصوبه 

3 هزار و 3۰۰ میلیارد سفر است.
مقام عالی وزارت تصریح کرد: برای اجرای 
این کار، هرمزگان اولین اس��تانی است که 
ب��ه طور کامل می تواند ای��ن مهم را ظرف 
یک س��ال انجام دهد تا مردم و بخصوص 
کش��اورزان که از نجیب ترین و دلسوزترین 
مردمان هستند و سفره مردم ایران را پایدار 
نگه می دارند، از اعتبارات سفرهای استانی 

رئیس جمهور استفاده کنند.

معاون برنامه ریزی و مهندس��ی ش��رکت 
توزیع برق استان س��منان اعالم کرد: به 
ُیمن ای��ام اهلل دهه فج��ر، ۱۷ طرح برق 
رس��انی ب��ا اعتب��ار 3۷3 میلی��ارد و ۷53 

میلیون ریال افتتاح و بهره برداری شد.
رض��ا عل��ی اصغری گف��ت: تامی��ن برق 
دامداری های ضلع جنوب روستای حسن 
آباد و استخر شور کالته روستای آبخوری 
و بهسازی ش��بکه فشارضعیف روستاهای 
دوزهیر، حس��ین آباد، پرپا، ع��الء، کندو، 
خیرآباد و دالزیان در شهرس��تان سمنان 

با مبلغ 45 میلیارد ریال اجرایی گردیده و 
بهره برداری شدند.

وی اف��زود: اصالح ش��بکه فش��ارضعیف 
روس��تاهای یونس آباد، جعفرآباد، حسین 
آب��اد س��اغری، صالح آب��اد و باغس��تان 
بیارجمند، برق رس��انی به روستای کالغ 
زیلی، بهینه س��ازی ش��بکه توزیع برق و 
پست هوایی روستاهای چهارباغ و ده خیر 
و اصالح شبکه سیمی روستاهای نمدمال 
و ش��اهکوه، با اعتب��ار 92 میلیارد و 36۱ 
میلیون ریال، به عنوان طرح های افتتاحی 

روستایی برق شهرستان شاهرود محسوب 
می شوند.

وی با عنوان این که طرح احداث ش��بکه 
ش��هرک جدید روستای صیدآباد و اصالح 
شبکه سیمی روستاهای جزن، دروار، تویه 
دروار و مهماندوس��ت شهرس��تان دامغان 
ب��ا مبلغ 24 میلی��ارد و 8۰۰ میلیون ریال 
مورد بهره برداری واقع شدند اضافه کرد: 
اصالح و احداث ش��بکه و پس��ت هوایی 
روس��تاهای ناروهه، شه س��فید، سلمان، 
غیاث آباد، قش��الق آقااسماعیل، ساروزن 

پائین و فند شهرستان گرمسار با اعتبار ۷8 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، از دیگر طرح 

هایی هستند که افتتاح شدند.
علی اصغری یادآور ش��د: احداث ش��بکه 
روش��نایی معاب��ر بل��وار ش��هدای نردین، 
بهس��ازی ش��بکه فش��ارضعیف هوای��ی 
روستاهای دش��ت شاد، قوش��ه دگرمان، 
کرن��گ، نام نی��ک، اس��ترخو، محمدآباد، 
نردین و حس��ین آب��اد کالپ��وش از توابع 
شهرس��تان میامی با هزین��ه ای به مبلغ 
99 میلی��ارد و 9۰8 میلی��ون ریال به بهره 

برداری رسیدند.
وی ب��ا اظهار این که طرح بهینه س��ازی 
شبکه فشارضعیف هوایی روستاهای شاه 
محمدزید و جوین شهرس��تان س��رخه با 
اعتبار دو میلیارد و 584 میلیون ریال بهره 
برداری شده خاطرنشان کرد: در شهرستان 
آرادان، طرح اصالح ش��بکه فش��ارضعیف 
هوایی روس��تاهای رستم آباد، داورآباد، ده 
س��لطان، پاده و کندقلی خان، با تبدیل به 
کابل خودنگهدار و صرف مبلغ 3۰ میلیارد 

و 4۰۰ میلیون ریال افتتاح شد.
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37 راهبرد پیشنهادی کاهش تخلفات 
ناشی از رشوه در شهرداری تهران

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری 
تهران از طبقه بندی نهایی فرایندهای محمل 
موضوع ارتشاء مطابق با سند گلوگاه های مستعد 
فس��اد در قالب 3۷ فرایند خبر داد و گفت: این 
سند در دستور کار ستاد ارتقاء سالمت اداری و 
مقابله با فساد قرار گرفته است.محمد علی الفت 
پور با بیان اینکه با توجه به اینکه ش��هرداری 
به طور مستقیم با ش��هروندان در ارتباط است، 
حفظ س��المت اداری این سازمان نقش بسیار 
ب��ارزی در دی��دگاه و اعتماد ش��هروندان دارد، 
اظه��ار کرد: اهمیت این امر زمانی مش��خص 
می شود که ش��هروندان به عنوان سرمایه های 
اجتماعی، س��المت اداری و مبارزه با فس��اد را 
به  روشنی درک کنند؛ بی تردید کشف عوامل 
مؤثر در تخلفات اداری عالوه بر سالمت اداری 
شهرداری در تغییر دیدگاه مردم نسبت به این 
سازمان توأم با جلب اعتماد عمومی مؤثر است.
رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری 
تهران با اشاره به اینکه در مدیریت شهری جدید 
راهکارها و استراتژی های مبارزه با فساد و ارتقاء 
س��المت و موضوع خاص آن ارتشاء از طریق 
احصاء نظرات، ایده ها و مطالعات تخصصی و 
میدانی شناسایی  شده است، افزود: مطابق سند 
گلوگاه های مستعد فساد و با مقایسه مضامین 
به  کاربرده شده، طبقه بندی نهایی فرایندهای 
محم��ل موضوع ارتش��اء در قال��ب 3۷ فرایند 
جمع بندی شده است که براساس حجم مالی، 
ش��دت، تعدد، میزان وقوع، حساسیت و دخیل 
بودن مخاطب��ان )ارباب رجوع، طرف قراردادها 
و عموم مردم( در فس��ادهای رخ  داده، انتخاب 
و رتبه بندی ش��ده اند.وی عنوان کرد: بی تردید 
تالش ب��رای اجرای��ی س��اختن راهبردهای 
اقتصادی، اداری و مدیریتی، فرهنگی، قانونی 
و قضایی، مدیریت اخالق حرفه ای، اجتماعی، 
اطالع رسانی و شفاف سازی یکی از مهم ترین 
اقدامات این حوزه است که به  واسطه آشنایی با 
موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات 
ش��هرداری تهران در نظر گرفته  شده اند.الفت 
پور از ارائه ش��فافیت بیش��تر فرایند انجام امور 
در ادارات، ایجاد احس��اس دل بستگی و تعلق 
شغلی و اداری بین کارکنان، ایجاد سازوکارها و 
زیرساخت های الزم خدمات الکترونیک، اصالح 
قوانین و مقررات، انجام بازرس��ی های ادواری، 
جلوگیری از تشکیل تیم های اداری)باندبازی(، 
کاهش زمان رسیدگی به پرونده های تخلفاتی، 
کاهش مماشات اداری در رابطه با انواع تخلفات 
کارکنان و ... به  عنوان اهم راهکارها برای حذف 

گلوگاه های مستعد فساد در شهرداری نام برد.

سومین محموله کمک های ایران راهی 
ترکیه شد

سومین محموله کمک های ایران برای کمک 
به زلزله زدگان ترکیه راهی این کشور شد.به 
گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا، رئیس جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در مراسم 
ارسال این محموله ها ، با اشاره به زلزله اخیر 
در سوریه و ترکیه و کمک های ایران به زلزله 
زدگان این دو کش��ور تصریح کرد:  در حادثه 
زلزل��ه در  ترکیه و س��وریه از همان روز اول 
نیروهای امداد، جستجو و نجات ما به همراه 
اقالم زیس��تی و کمک های بشردوستانه به 
ترکیه و سوریه اعزام شدند و امروز نیز بخشی 
دیگر از کمک های جمهوری اسالمی ایران 
در قالب س��ه فروند هواپیما به کمک نیروی 
هوایی ارتش به ترکیه اعزام می شوند .وی با 
بی��ان اینکه به همراه این کمک ها  یک تیم 
5۰ نفره عملیات��ی ، امداد و نجات و تعدادی 
پزشک نیز حضور دارند ،گفت:  من نیز برای 
ارزیاب��ی و نظ��ارت بر فعالیته��ای تیم های 
اعزامی به  ترکیه به این کشور سفر می کنم.
کولیوند با  تش��ریح بخش دیگر از  اقدامات 
تیم های ایرانی اعزامی به ترکیه برای کمک 
ب��ه زلزل��ه زدگان ترکیه اف��زود:  تیم های ما 
توانسته اند با کمک دستگاه های زنده یاب و 
سگ های زنده یاب افرادی را زنده از زیر آوار 
نجات دهند ، همچنین بیمارس��تان سیار  در 
ترکیه و سوریه نیز  ایجاد کرده ایم و تیم های 
درمان ما در بیمارس��تان های منطقه مستقر 
هس��تند.وی با بیان اینکه تیم های جستجو 
و نجات ما در حال آوار برداری و رهاس��ازی 
اجساد هس��تند ، تصریح کرد : ما با جمعیت 
هالل احم��ر ترکیه هماهنگ هس��تیم و بر 
اساس نیازهای آنها اقالم زیستی و نیروها را 
اعزام می کنیم.رییس جمعیت هالل احمر در 
همین ارتباط گفت : نیروهای ما در سه شهر 
ترکیه برای کمک مستقر هستند و ما از روز 
اول ب��ه کمک زلزله زدگان ترکیه رفته ایم و 
تا زمانی که آنها اعالم نیاز کنند در کنار آنها 

خواهیم بود .

کمک ۶20 میلیون تومانی تهرانی ها به 
زلزله زدگان خوی

مردم نیکوکار اس��تان ته��ران در راهپیمایی 
22 بهمن بیش از یک میلیارد تومان کمک 
در اختیار کمیته امداد این اس��تان قرار دادند 
که 62۰ میلی��ون تومان از این مبلغ به نیت 
کمک ب��ه زلزله زدگان آذربایجان غربی اهدا 
ش��ده اس��ت.محمد دهرویه، معاون توسعه 
مش��ارکت های مردمی کمیته امداد اس��تان 
تهران با اعالم این خبر گفت: مردم نیکوکار 
و خیران اس��تان تهران در راهپیمایی چهل 
و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
بیش از یک میلیارد تومان به نیازمندان کمک 
کردند.وی اف��زود: از این مبلغ 2۱۱ میلیون 
توم��ان صدقه برای کمک ب��ه خانواده های 
نیازمند پرداخت ش��ده اس��ت.معاون توسعه 
مش��ارکت های مردمی کمیته امداد اس��تان 
ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه برپای��ی پایگاه های 
جمع آوری کمک برای زلزله زدگان آذربایجان 
غربی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن، اضافه 
کرد: از این طریق نی��ز 62۰ میلیون تومان 
کمک ب��رای زلزله زدگان شهرس��تان خوی 
جمع آوری شد.دهرویه خاطرنشان کرد: مردم 
نیکوکار همچنین 8۷ میلی��ون تومان برای 
تامین پوشاک و 9۱ میلیون تومان نیز برای 
تامی��ن دیگر مایحت��اج خانواده های محروم 
و مس��تضعف کم��ک کردن��د.وی از جذب 
حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در طول 
راهپیمای��ی 22 بهمن خبر داد و گفت: 555 
حامی جدید در مراس��م گرامیداشت چهل و 
چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 
سراسر استان به طرح اکرام پیوسته و حمایت 
مادی و معنوی فرزندان ایتام و محسنین را 

برعهده گرفتند.

جزای 2 میلیارد ریالی قاچاقچی تلفن 
همراه

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرس��تان های 
ته��ران از محکومی��ت 2 میلی��ارد ریال��ی 
قاچاقچی تلفن همراه خبر داد.احمد جعفری 
نسب گفت: پرونده قاچاق ۱2 دستگاه تلفن 
همراه برای یکی از مسافران در فرودگاه امام 
خمینی )ره( تشکیل و به تعزیرات حکومتی 
تعزی��رات حکومتی  ارس��ال ش��د.مدیرکل 
شهرستان های تهران افزود: شعبه رسیدگی 
کنن��ده پس از بررس��ی، تخلف انتس��ابی را 
مح��رز اعالم و متهم را عالوه بر ضبط کاال 
ب��ه پرداخت 2 میلی��ارد و 646 میلیون ریال 
جزای نقدی محکوم کرد.گزارش این تخلف 
را مأم��وران نیروی انتظامی مس��تقر در این 

فرودگاه به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کشف 118 میلیارد ریال ارز از ۶ 
قاچاقچی ارز در فرودگاه های کشور

فرمان��ده پلی��س فرودگاه ه��ای کش��ور از 
دس��تگیری ش��ش نفر از قاچاقچی��ان ارز و 
کش��ف و ضبط ۱۱8 میلیارد و ۱64 میلیون 
ریال ارز توسط کارکنان این پلیس خبر داد.
س��ردار محسن عقیلی در تش��ریح جزئیات 
ای��ن خبر گفت: با تش��دید اجرای طرح های 
مقابل��ه ای با قاچ��اق از مرزهای هوایی طی 
هفته گذش��ته ش��ش نفر از قاچاقچیان ارز 
در ح��ال خ��روج از کش��ور در فرودگاه های 
بین المللی حضرت امام )ره(، تبریز و ش��یراز 
شناس��ایی و در مجموع 2۷5 ه��زار دالر به 
ارزش ۱۱8 میلی��ارد و ۱64 میلیون ریال از 
آنان کش��ف و ضبط شد.وی افزود: قاچاق یا 
ورود و خروج غیرقانون��ی و مخفیانه کاال و 
ارز از پیچیده ترین و پرمسئله ترین رفتارهای 
مجرمانه در کش��ور است که این فرماندهی 
برای جلوگیری از وقوع این جرم به اس��تناد 
منوی��ات مق��ام معظم رهبری و دس��تورات 
سلس��له مراتب فرماندهی با تمام توان پای 
کار ایس��تاده ت��ا بتواند امنی��ت اقتصادی را 
در مرزه��ای هوایی تأمی��ن کند.عقیلی در 
پای��ان با بیان اینک��ه در این خصوص برای 
متهمان پرونده قضائی تش��کیل و به همراه 
مستندات تحویل تعزیرات حکومتی شده اند، 
خاطرنش��ان کرد: پلیس با استقرار در تمامی 
گل��وگاه ه��ای ورودی و خروج��ی و پایش 
مستمر با اس��تفاده از تجهیزات نوین کمک 
بازرس��ی با قاچاقچیان و سودجویان برخورد 

قانونی خواهد کرد.

قتل مادربزرگ با ضربات مشت
جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران از 
دستگیری فردی که اقدام به قتل مادربزرگ 
خ��ود با ضربات مش��ت کرده ب��ود، خبر داد.
سرهنگ ش��هرام امیریان درباره جزئیات این 
خب��ر گفت:  به دنبال قت��ل خانمی حدودا ۷2 
ساله در یکی از منازل مسکونی فاز 8 پردیس، 
بررسی موضوع و دستگیری قاتل به صورت 
ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی این 
شهرس��تان قرار گرف��ت و کارآگاهان پلیس 
آگاهی ب��ا پیگیری های پلیس��ی و اظهارات 
ش��اهدان ماجرا متوجه شدند که این  پیرزن 
توس��ط نوه خود و با ضربات مشت به سرش 
آس��یب دیده و پس از انتقال به بیمارستان به 

دلیل شدت جراحات وارده فوت کرده است.

اخبار

گروهاجتماعی:جانش��ین فرمانده فراجا از 
برنامه ریزی جدید برای گس��ترش امنیت 
ش��هروندان خبرداد و گفت: قطع به یقین 
شعار پلیس مقتدر مهربان بیرق فرماندهی 
جدید اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان« 
س��ردار قاس��م رضایی با حض��ور در جمع 
خبرنگاران به راهپیمایی 22 بهمن امسال 
اشاره کرد و گفت:  مراسم 22 بهمن امسال 
عید بزرگ انقالب بود و مجددا یک نفس 

تازه ای در انقالب اس��المی و روح دیگری 
در کالبد همه ملت ایران و کس��انی که آن 
س��وی مرزها به انقالب اس��المی به دید 
یک امید نگاه می کنند، دمیده شد و نقشه 
های ش��وم اس��تکبار و معاندین را خنثی 
کرد.جانش��ین فرمانده فراجا با بیان اینکه 
فرمانده��ی انتظامی جمهوری اس��المی 
ای��ران از روز 22 بهم��ن ک��ه عید بزرگ 
انقالب اس��المی بود ت��ا ۱5 فروردین ماه 
۱4۰2 مجموع��ه ای از برنامه ه��ای متنوع 
را برای ملت بزرگ ایران خواهد داش��ت، 
گفت: ان ش��اءاهلل در اعیاد شعبانیه با فراهم 
کردن بستر ش��ادی و آرامش برای مردم، 

به اس��تقبال عید ن��وروز خواهیم رفت که 
فراجا در این ایام برنامه ریزی خاصی برای 
ایج��اد امنیت و آرامش م��ردم تهیه دیده 
اس��ت.رضایی با تاکید بر اق��دام مقتدرانه 
پلیس نس��بت ب��ه هنجارش��کنان، گفت: 
فراج��ا برنامه ه��ای جدی در ای��ن زمینه 
خواهد داشت و قانون شکنان باید با دیدن 
پلیس احساس ناامنی کنند و مردم با دیدن 
پلی��س به آرامش برس��ند. ان ش��اءاهلل در 
همین روزهای پیش رو اخبار بسیار خوشی 
را خواهید شنید.  وی ادامه داد: در خصوص 
اقدام محکم و مقتدرانه با کسانی که چند 
وقت��ی ج��والن می دادن��د در موضوعاتی 

همچون سرقت و هنجار شکنی، خبرهای 
خوشی در راه است و پلیس با طرح ریزی 
دقیق با آمادگی کامل به استقبال نوروزی 
پر از آرامش و نشاط و در ادامه ماه مبارک 
رمض��ان خواهد رف��ت و ب��رای مطالبات 
م��ردم عزی��ز در ای��ن ماه پ��ر برکت هم 
چاره اندیشی ش��ده است.جانشین فرمانده 
فراجا خاطرنش��ان کرد : امیدواریم در کنار 
برنامه های دولت محت��رم و حمایت های 
خوب مجلس انقالبی و پشتیبانی دستگاه 
قضای��ی، در س��ال ۱4۰2 ش��اهد اجرای 
برنامه های حمایتی و پشتیبانی، روسای هر 
سه قوه از مجموعه انتظامی کشور باشیم 

و ان شاءاهلل سال جدید، شاهد سالی سرشار 
از امنیت و آرامش برای مردم کشور باشیم.
رضایی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاران 
مبنی بر اینکه مهم ترین برنامه و تفاوت در 
مدیریت جدید انتظامی استان سمنان  چه 
خواهد بود؟   گفت: مسیر همه فرماندهان 
بر اساس قانون و تامین امنیت و آرامش در 
جامعه است و فرمانده جدید استان، همان 
مسیر را برمبنای شرایط روز دنبال خواهد 
ک��رد و قطع به یقین ش��عار پلیس مقتدر 
مهربان بیرق فرماندهی جدید است که با 
هنجار شکنان مقتدرانه و با شهروندان به 

مهربانی برخورد خواهد شد.

اجرای طرح های متنوع پلیس از 22 بهمن تا 1۵ فروردین
جانشین فراجا خبر داد؛

شرط عفو زندانیان دارای شاکی خصوصی چیست؟
رئیس قوه قضائیه مطرح کرد؛

گروهاجتماعی:رئیس قوه قضائیه با اش��اره عفو گسترده 
اخیر گفت: با گذش��ت ش��اکیان خصوصی، عفو شامل 
مابق��ی محکوم��ان هم می ش��ود.به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، حجت االسالم محسنی اژه ای، طی سخنانی 
در نشست ش��ورای عالی قوه قضائیه، پیشاپیش مبعث 
حضرت رس��ول اک��رم )ص( را تبری��ک و تهنیت گفت 
و ضم��ن قدردان��ی فراوان از م��ردم متدّی��ن، انقالبی، 
زمان شناس و بصیر ایران اسالمی بواسطه خلق حماسه 
در یوم اهلل 22 بهمن، اظهار کرد: مردم ایران اسالمی بار 
دیگر حماسه ای کم نظیر آفریدند و دشمنان و بدخواهان 
را مأیوس کردند.وی ادامه داد: حضور باعظمت و با شعور 
و احساس��ات مردم در یوم اهلل 22 بهمن، توطئه های این 
س��ال ها و این ماه های دشمنان را در نصف روز نقش بر 
آب کرد و به دشمنان داخلی و خارجی به اثبات رساند که 
از شناخت جمهوری اسالمی و مردم متدّین ایران عاجز 
هس��تند و با محاسبات غلط ، توطئه چینی می کنند و به 
هزیمت می روند.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حضور 
حماس��ی مردم در یوم اهلل 22 بهمن، وظایف مس��ئوالن 
و کارگزاران را س��نگین تر ک��رد، گفت: باید همه توان و 
وسع خود را برای خدمت به نظام و ملت و کشور به کار 
بگیریم؛ من در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن با مش��اهده 
حضور پرش��کوه مردم با خدا بار دیگر عهد کردم که هر 
چه در توان دارم برای خدمت به این نظام و مردم به کار 
ببندم.وی افزود:  به مسئوالن قضایی نیز توصیه می کنم 
که هر چه در ت��وان دارید برای خدمت به نظام و مردم 
ب��ه کار بگیرید؛ باید خدمت رس��انی هر چه مطلوب تر و 
بهت��ر به مردم را جزو کاره��ای الزم خود بدانیم؛ همین 
خدمت های صادقانه است که دشمنان را مأیوس و مردم 
را امیداورتر می کند.  رئیس دستگاه قضا در ادامه مجدداً 
نهایت قدردانی خود را از مقام معظم رهبری به س��بب 
عف��و اخیر متهمان و محکومان به عم��ل آورد و اظهار 
داشت: مقام معظم رهبری در این اعیاد و ایام فرخنده و 
مبارک، عنایت فرمودند و تعداد قابل توجهی از متهمین 
و محکوم��ان را مورد عفو و رأفت اس��المی قرار دادند؛ 
ن��ه تنها زندانیان و محکوم��ان و خانواده های آنها بلکه 
بس��یاری از مردم ایران اس��المی بواس��طه این عنایت 
معظم له، مسرور و خرسند شدند.وی افزود: حقیقتاً مقام 

معظم رهبری در تمام این سه دهه بیشترین خیرخواهی 
و دلس��وزی را برای مردم دارند و در برابر دشمنان نیز از 
نهایت اقتدار بهره مند هستند و با اقدامات و مواضع شان 
دشمن را مأیوس و مردم را خوشحال و خرسند می کنند. 
حجت االسالم محسنی اژه ای ضمن قدردانی از مسئوالن 
ذیربط قضایی به س��بب اهتمام در اج��رای فرمان عفو 
اخیر مقام معظم رهبری در قبال متهمان و محکومان و 
زندانیان، خطاب به آنها دستور داد برای اجرایی و نهایی 
کردن هر چه زودتر عفو اخیر مقام معظم رهبری و تعیین 
تکلی��ف همه متهمان و محکومان و زندانیاِن مش��مول 
ای��ن عفو و اعالم مرات��ب به آنها و خانواده های ش��ان، 
تالش بیش��تری را مصروف دارن��د.  رئیس قوه قضائیه 
با اش��اره به وضعیت آن دس��ته از محکومان و زندانیان 
که دارای شاکی خصوصی هستند نیز گفت: این بخش 
از زندانی��ان و محکومان چنانچه بتوانند تا پایان س��ال 
رضایت ش��اکی خصوصی خود را جل��ب کنند می توانند 
از عفو اخیر بهره مند ش��وند.حجت االسالم محسنی اژه 
ای بیان کرد: در همین راستا ضروری است بخش های 
ذیربط قوه قضائیه از جمله مرکز توس��عه حل اختالف ، 

رؤسای کل دادگس��تری ها و دادستان ها، برای تحصیل 
رضایت ش��کات محکومان و زندانی��ان، ضمن توجه به 
حق��وق مادی و معنوی ش��کات، نهای��ت تالش خود را 
مص��روف دارند؛ امیدواریم این ش��کات نیز برای رضای 
خدا، همراهی های الزم را داش��ته باشند.رئیس دستگاه 
قضا با اش��اره به دروغ پراکنی ها و تالش های مذبوحانه 
شیطان صفتان برای کاس��تن از حالوت عفو اخیر مقام 
معظ��م رهبری در قبال تعداد قاب��ل توجهی از متهمان 
و محکوم��ان و زندانیان، مجدداً خطاب به عفوش��دگان 
توصی��ه ک��رد که ضم��ن بی توجهی به ای��ن دروغ ها و 
تالش های ش��یطان صفتان، مراقبت داشته باشند تا در 
دام شیطان قرار نگیرند.  وی در ادامه نشست با توجه به 
قرار گرفتن در هفته های پایانی سال، به تمامی مسئوالن 
و واحدهای قضایی در صف و ستاد دستور داد تا آنجا که 
مقدور اس��ت و با تالش های مضاعف، به گونه ای امور 
را تمش��یت کنند که کارهای س��ال جاری به سال آتی 
موکول نشود. وی افزود: در همین راستا، معاونت مالی و 
پش��تیبانی نیز نهایت مساعدت را در قبال همکارانی که 
در ای��ن ایام کارهای فوق العاده و ش��بانه روزی می کنند 

داش��ته باشد.حجت االسالم محسنی اژه ای همچنین به 
معاونت مالی و پش��تیبانی قوه قضائیه نیز دس��تور داد با 
توج��ه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز 
، برای کمک و مساعدت بیشتر به همکاران و نیروهایی 
که دریافتی کمت��ری دارند ، برآورده��ا و اقدامات الزم 
را انج��ام دهند.رئیس قوه قضائیه در پایان با اش��اره به 
در پیش بودن مناسبت های دینی و ملی، به بخش های 
ذیربط در دستگاه قضایی دستور داد همچون سال های 
گذش��ته برای کمک به زندانی��ان و خانواده های آنها و 
ب��ه طور کلی هم��ه محرومان، مقدم��ات جلب و جذب 
کمک ه��ا و مس��اعدت های م��ردم و خّیری��ن را فراهم 
آورند. در بخش دوم جلس��ه ش��ورای عالی قوه قضائیه، 
حجت االس��الم رحیم��ی معاون قضایی ق��وه قضائیه با 
اش��اره به اقدامات گسترده و شبانه روزی مراجع قضایی 
در راس��تای اجرای دستور عفو اخیر مقام معظم رهبری، 
اظه��ار کرد: روند اجرای تطبی��ق معیارها با مصادیق در 
جریان دستور عفو اخیر مقام معظم رهبری، با سرعت و 
دقت خوبی در حال انجام اس��ت و این فرآیند همچنان 
ادامه دارد.حجت االسالم عبداللهی رئیس مرکز حفاظت 
و اطالعات قوه قضائیه نیز در این جلس��ه از دستگیری 
یک جاعل حرف��ه ای و غاصب عنوان به همراه تعدادی 
از مرتبطی��ن این فرد در اصفهان خب��ر داد و گفت: این 
جاع��ل با مراجع��ه به مراکز امنیت��ی و قضایی، در قبال 
اخذ وج��ه کالن از افراد مبادرت ب��ه  تهیه گواهی های 
پزشکی عدم تحمل حبس برای آنها می کرد.کاظمی فرد 
رئی��س مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه نیز در 
این جلس��ه با اش��اره به راه اندازی س��امانه قرعه کشی 
ارجاع به کارشناس اظهار کرد: در راستای حل مشکالت 
کارشناس��ی و توزیع عادالنه پرونده ها میان کارشناسان، 
از دو ماه پیش س��امانه قرعه کش��ی ارجاع به کارشناس 
از س��وی مرکز آم��ار و فناوری اطالعات ق��وه قضائیه 
راه اندازی ش��د و تا امروز دادگستری استان های تهران، 
یزد، ایالم، بوشهر، کرمانشاه، خراسان رضوی، سیستان 
و بلوچس��تان و البرز، در اس��تفاده از این سامانه پیشتاز 
بوده اند.همچنین در بخش دیگری از این جلسه، اعضای 
ش��ورای عالی قوه قضائیه به بحث و تبادل نظر پیرامون 

موضوع تعیین نرخ دیه سال ۱4۰2 پرداختند.

مدیرعامل ش��رکت س��اماندهی صنایع و مشاغل شهر 
تهران از تغییر کس��ب وکار برخ��ی دکه های روزنامه به 
کتابفروشی و صنایع دستی خبر داد و گفت: 25 رسته از 
مشاغل مزاحم باید از تهران خارج شوند.سعید بیگی در 
گفت وگو با ایس��نا، درباره عملکرد این شرکت در جهت 
خروج مشاغل مزاحم از تهران طی سال ۱4۰۱، گفت: 
چند رس��ته اصلی با رویکردهای مختلف هدف گذاری 
شده و برنامه ریزی های الزم برای آن ها صورت گرفته 
است. بخش��ی از اهداف این است که مزاحمت ها برای 
شهروندان کاهش پیدا کند. بخشی دیگر کاهش ترافیک 
برای س��هولت رفت و آمد مردم است.وی با بیان اینکه 

ساماندهی مشاغل مزاحم در منطقه ۱2 در اولویت است، 
اظهار کرد: با چند رس��ته اعم از اتحادیه تولید کنندگان 
پوشاک، تولیدکنندگان کفش دست دوز، سازندگان طال و 
بخشی از اتحادیه خشکبار مذاکراتی صورت گرفته است. 
این موضوعات، مذاکره محور است. همچنین بودجه ای 
ب��رای آن ها نمی توان در نظر گرفت و نیازی هم ندارند 
و تغییرات بر اساس رأی بند 2۰ بوده که صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه عمده آرای صادر شده در شهرداری 
بر اساس تمهیدات است، افزود: حدود 25 رسته هستند 
که باید از شهر خارج شوند.مدیرعامل شرکت ساماندهی 
مش��اغل تهران در رابطه با وضعی��ت دکه های روزنامه 

در تهران ب��ا تاکید بر اینکه برنامه ای ب��رای لغو امتیاز 
دکه های روزنامه ش��هر تهران نداریم، افزود: مقرر شده 
ت��ا برخی از این دکه های روزنامه تغییر رس��ته بدهند و 
به صنایع دس��تی و کتاب فروشی تغییر پیدا کنند. فعال 
برنامه ای برای لغو امتیاز دکه های روزنامه ش��هر تهران 
نداریم.بیگی در خصوص اجاره ای که باید به شهرداری 
تهران از سوی این دکه ها پرداخت شود، گفت: بین 4۰۰ 
هزار تومان تا یک میلیون تومان اجاره ای است که این 
دکه ها به شهرداری تهران می پردازند.مدیرعامل شرکت 
ساماندهی مشاغل تهران در پاسخ به این سوال که چرا 
برخ��ی دکه های روزنامه در منطقه ای حذف و یا اضافه 

می شود، عنوان کرد: ممکن است دکه ای در برخی نقاط 
گذاش��ته شود و یا به علت های مختلف اعم از عملیات 
عمرانی و... جابه جا ش��ود. اما از منطقه خارج نمی شوند 
و فقط جابه جایی ص��ورت می گیرد. آن هایی که جای 
دیگری می روند به معنای حذفشان نیست.وی با اشاره 
به اینکه برخی دکه ها متعلق به تهران نیس��تند و جزء 
شهرهای اقماری هستند، تاکید کرد: این دکه ها چون به 
تهران نزدیک هستند، می خواهند وارد تهران شوند، اما 
بر اساس مصوبه شورای شهر و بازرسی کل کشور اجازه 
اضافه کردن این دکه ه��ا به مجموعه دکه های تهران 

را نداریم.

تغییر برخی دکه های روزنامه فروشی به کتابفروشی و صنایع دستی

لغو مرخصی  اپراتورها و دو برابر شدن شیفت های سامانه 137 پالس در برفی ترین روز سال
روز یکش��نبه 23 بهمن ماه، مرکز ۱3۷ پالس به عنوان 
درگاه اصلی ارتباط مستقیم شهروندان با شهرداری روز 
پرکاری را گذراند.به گزارش »عصر ایرانیان«، بر اساس 
اعالم  س��خنگوی ش��هرداری ته��ران و طبق  گزارش 
ایستگاه های هواشناسی به EOC تهران، بارش برف 
در روز یکشنبه رکورد سال 9۷ را شکست. این موضوع 
عالوه بر خوش��حالی بابت ب��ارش نزوالت جوی، برای 
ش��هرداری و مدیریت ش��هری نوید روزی ش��لوغ و پر 
تالش بود س��امانه ۱3۷ پالس ب��ه عنوان درگاه اصلی 
ارتباط مستقیم شهروندان با شهرداری هم روز پرکاری 
را گذراند و طبق نمودارها و آمار تماس های شهروندان 
ش��لوغترین روز کاری خود را از ابتدای تأسیس تاکنون 
را داشت.»شیفت ها دو برابر و مرخصی های استعالجی 
و س��اعتی لغو ش��د« این صحبت ه��ا را فیض اهلل یاری 
رئیس اداره تماس های ش��هروندی سامانه ۱3۷ پالس 
می گوی��د.وی با بیان اینکه از س��اعت های آغازین روز 
گذش��ته که بارش برف در پایتخت شروع شد خودمان 
را برای یک روز پرکار و شلوغ آماده کرده بودیم، اظهار 
می کند: بیش��تر تماس های ش��هروندان در روز گذشته 
به موضوع بارش برف اختصاص داش��ت و موضوعات 
دیگر که همیش��ه بیشترین پیام ها را به خود اختصاص 
می داد کمتر از س��وی ش��هروندان مطرح می شد.یاری 
با اش��اره به اینکه از صبح دیروز مرخصی کارشناس��ان 

اداره تماس س��تاد لغو شد و شیفت ها را دو برابر کردیم، 
می افزاید: بیشتر کارشناس��ان و اپراتورها به صورت دو 
شیفت در سامانه حضور داشتند تا به ثبت تماس و ثبت 
پیام شهروندان بپردازند، البته تماس شهروندان در روز 
گذش��ته بس��یار باال بود ولی همکاران تالش کردند تا 
میزان پشت خطی شهروندان کمتر باشد و بهتر بتوانند 
پیام های ثبت ش��ده را به س��تادهای اجرایی مناطق و 
معاونت ها ارجاع دهند.روز گذشته طبق نمودار اداره آمار 
س��امانه ۱3۷ پالس، بعد از ساعت 5 بامداد تماس های 
ش��هروندان با سامانه ۱3۷ پالس شروع شد و تا ساعت 
۱۰ صبح افزایش��ی بود. البته از س��اعت ۱۰ تا س��اعت 
۱4 که آمار تماس ها به اوج پیک خود رس��یده بود فراز 
و فرودهایی در میزان تماس ش��هروندان و ارسال پیام 
در فضای مجازی به س��امانه ۱3۷ پ��الس اتفاق افتاد 
ب��ا این ح��ال بعد از س��اعت ۱5 تا س��اعت 23 باز هم 
تلفن های کارشناسان اداره تماس به صورت دائم اشغال 
بود و اپراتورها مش��غول ثبت پیام ش��هروندان بودند.بر 
اس��اس گفته های برخی از کارشناسان ثبت پیام، حتی 
فرصتی برای اس��تراحت چند دقیق��ه ای بین دو تماس 
نب��ود و همین موضوع خس��تگی را ب��رای اپراتورها به 
همراه داش��ت اما به دلیل اینکه مشکلی برای ثبت پیام 
ش��هروندان ایجاد نشود فارغ از همه خستگی ها به ثبت 
و ارجاع پیام و درخواس��ت های شهروندان پرداختند در 

ای��ن بین مدیران هم به کم��ک اپراتورها آمدند و بعضا 
به جای آنان پیام شهروندان را ثبت می کردند تا شرایط 
و فرصت��ی برای اس��تراحت چندلحظه ای کارشناس��ان 
ثبت پیام بوجود آید.»ش��لوغی خط��وط و افزایش پیام 
ش��هروندان بعضا باعث کم طاقتی اپراتورها می شود که 
همین موضوع ممکن اس��ت در ثبت پیام ش��هروندان 
خلل ایجاد کرده و یا با پاس��خگویی نامناس��ب موجب 
ناخرس��ندی ش��هروندان ش��ود« رضا ناصری س��رای 
رئیس مرکز س��امانه ۱3۷ پالس ش��هرداری تهران با 
بیان ای��ن جمله می گوید: یکی از مهمترین تالش های 
مدیریت ش��هری بهبود و افزایش کیفیت پاس��خگویی 
کارشناس��ان اداره تماس و رفتار مناسب با مخاطبان و 
در ش��أن شهروندان است بنابراین در ایامی که احتمال 
می دهیم آمار تماس ش��هروندان با سامانه ۱3۷ پالس 
باال باشد این موضوع را به همکارانمان مجددا یادآوری 
می کنیم که در برخورد با پیام ش��هروندان س��عه صدر 
باالیی داش��ته باشند.ناصری سرای می افزاید: بر همین 
اساس روز گذشته در پیامکی که برای همه کارشناسان 
اداره تماس و اپراتورها ارس��ال کردیم متذکر شدیم که 
به دلیل حجم باالی تماس مردم با سامانه ۱3۷ پالس 
عالوه ب��ر برخورد بهتر با ش��هروندان در ثبت و ارجاع 
پیام ش��هروندان به س��تادهای اجرایی دقت باالتری را 
نس��بت به روزهای عادی داش��ته باش��ند.رئیس مرکز 

سامانه ۱3۷ پالس اظهار می کند: طبق آمارهای رسمی 
سامانه، روز گذش��ته یکی از تاریخی ترین روزهایی بود 
که مدیران و کارشناس��ان س��امانه با آن مواجه بودند و 
حجم پیام ش��هروندان هم بس��یار باال بود؛ البته عمده 
درخواس��ت های ش��هروندان در تماس با س��امانه ۱3۷ 
پ��الس انجام برف روب��ی در کوچه ها و معابر فرعی بود 
که نشان می داد نسبت به روز پنجشنبه که معابر اصلی 
و بزرگراه ها مشکالت بیشتری را برای شهروندان ایجاد 
کرده بود ش��رایط متفاوت شده و مشکالت کمتری در 
خیابان های اصلی ش��هر وجود داشت.ناصری سرای با 
تشکر از تالش همکاران اداره تماس و پیام شهروندی 
در روزهای پیک کاری مدیریت شهری اظهار امیدواری 
کرد با برنامه ریزی هایی که نسبت به آموزش اپراتورها 
صورت خواهد پذیرفت شهروندان شاهد افزایش کیفیت 

پاسخگویی کارشناسان ثبت پیام خواهند بود.
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اقتصاد خرد

تولید موتورسیکلت در کشور 89 درصد 
افزایش یافت

ش��رکت ها و کارخانجات موتورسیکلت سازی 
کشور از ابتدای امسال تا پایان دی ماه 3۷3 هزار 
و 662 دستگاه انواع موتورسیکلت تولید کردند.
به گزارش ایرنا، این آمار در مقایس��ه با مدت 
مش��ابه س��ال ۱4۰۰ )تولید ۱98 ه��زار و 8۷ 
دستگاه( رش��د 89 درصدی نشان می دهد.بر 
پایه این گزارش، در س��ال 99 تعداد ۱5۰ هزار 
و 68۱ دس��تگاه، در سال 98 تعداد 8۷ هزار و 
۱99 دستگاه، در سال 9۷ تعداد 86 هزار و 355 
دس��تگاه و در س��ال 96 تعداد 8۷ هزار و ۷۰9 
دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده بود.
ارتقای عمق داخلی سازی محصوالت تولیدی 
توس��ط تولیدکنندگان و دس��تیابی به بُن سازه 
)پلتفرم( مشترک بومی در خصوص مدل های 
ُپرفروش موتورس��یکلت و دوچرخه، به عنوان 
راه حلی موثر به منظور افزایش تولید، کاهش 
ارزب��ری، کنترل قیمت و رس��وب دانش فنی 
طراحی و ساخت موتورسیکلت بر اساس نیاز 
مصرف کنندگان داخلی، از سوی کارشناسان 
عنوان می ش��ود.با توجه ب��ه تکالیف قانونی از 
رده خارج کردن موتورس��یکلت های فرسوده 
به منظور بهبود کیفی��ت هوا و نیز هدفگذاری 
برای دستیابی به فناوری های پیش روی صنعت 
موتورسیکلت، تولید، عرضه، اقتصادی سازی و 
ترویج استفاده از موتورسیکلت های برقی جزو 
برنامه ه��ای اصل��ی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت و تولیدکنندگان موتورس��یکلت است.
امروز و در دسته موتورس��یکلت های ُپرتیراژ، 
به جز موتور )Engine( که از خارج از کشور 
تامین می شود، در سایر اجزا و قطعات متشکله 
بیش از 6۰ درصد داخلی س��ازی محقق شده 
است.صنعت موتورسیکلت ایران متشکل از 44 
کارخانه تولیدی است که با ۱6 هزار نفر نیروی 
کار مستقیم و بیش از 8۰ هزار نفر نیروی کار 

غیرمستقیم فعالیت می کند.

تولید تخم مرغ به یک میلیون و 200 
هزارتن می رسد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: 
برآوردها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تا 
پایان سال با رشد حداقل ۱۰۰ هزارتنی به یک 
میلیون و 2۰۰ هزارتن برسد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، ناصر نبی پور گفت: قیمت کنونی 
هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری 36 هزارتومان 
است که کماکان با نرخ مصوب 3 هزار و 5۰۰ 
تومان و نرخ تمام شده ۱2 هزارتومان اختالف 
دارد.او با بیان اینکه کمبودی در تولید تخم مرغ 
نداری��م، گفت: روزانه 3 ه��زار و 3۰۰ تن تخم 
مرغ در کش��ور تولید می ش��ود که این میزان 
حداقل 2۰۰ ت��ا 3۰۰ تن مازاد بر نیاز کش��ور 
اس��ت.نبی پور ادامه داد: برآوردها حاکی از آن 
است که تولید تخم مرغ تا پایان سال با افزایش 
حداقل ۱۰۰ هزارتنی نس��بت به سال قبل به 
یک میلیون و 2۰۰ هزارتن برسد.رئیس هیئت 
مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار ته��ران درباره 
آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: بنابر 
آمار از ابتدای سال تاکنون 3۱ هزارتن تخم مرغ 
به عراق و افغانس��تان صادر شده است.او ادامه 
داد: هم اکنون مرغداران در تامین نهاده دامی 
بویژه کنجاله س��ویا مشکل دارند و بدلیل نبود 
نقدینگی قادر به خرید هرکیلو کنجاله با نرخ 25 
هزارتومان از بازار آزاد نیستند چرا که یکبار پول 

به بازارگاه دادند.

بهبود ایمنی کشتی های تحت پرچم 
ایران 

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
از ارتقای موقعیت پرچم ایران، بر اس��اس دو 
یادداش��ت تفاهم پاریس و توکی��و خبر داد و 
آن را نش��ان  دهن��ده بهبود وضعی��ت فنی و 
ایمنی ناوگان تجاری تح��ت پرچم متردد در 
بنادر آس��یایی و اروپایی عنوان کرد.به گزارش 
شهرس��ازی،  و  راه  وزارت  ز  عصرایرانی��ان 
مهدی فرمهینی فراهانی مدیرکل امور دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی در همایش دو روزه 
افس��ران کنترل و بازرسی و ثبت کشتی  ها و 
صدورگواهینامه  های دریایی، از ارتقای ایمنی 
کشتی های تحت پرچم و بهبود وضعیت پرچم 
جمهوری اس��المی ایران، بر اساس اطالعات 
مندرج در س��امانه های اطالعاتی یادداش��ت 
تفاهم های منطقه ای پاریس و توکیو خبر داد.
بر پایه این گزارش، همایش افسران کنترل و 
بازرسی و ثبت کشتی ها و صدورگواهینامه  های 
دریایی، به منظور بررسی فرآیندهای کاری فی 
مابین در جهت ارتقای ایمنی ش��ناوران تحت 
پرچم، افزایش هماهنگی واحدهای متناظر و 
همچنین بروز رسانی دانش تخصصی افسران 
از قوانی��ن کنوانس��یون های بی��ن المللی در 

سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

اخبار

تداوم تجارت ایران و عراق بدون 
اختالل

رئیس اتاق مش��ترک ای��ران و عراق با بیان 
اینک��ه تجارت ایران و ع��راق بدون اختالل 
ادام��ه دارد، گفت: رس��یدن ب��ه تجارت 2۰ 
میلی��ارد دالری بی��ن ای��ران و ع��راق در 
س��ال های آینده حتماً ام��کان پذیر خواهد 
بود.به گ��زارش عصرایرانیان به نقل از اتاق 
مش��ترک ایران و عراق یحیی آل اس��حاق، 
گفت: تجارت دو کش��ور ایران و عراق تداوم 
دارد و اختاللی درخص��وص صادرات ایران 
به عراق ایجاد نش��ده است. وی با اشاره به 
کاه��ش ارزش دینار عراق در برابر دالر طی 
چند ماه گذشته و رش��د نرخ تورم در عراق، 
بیان داش��ت: بانک مرکزی این کشور برای 
حفظ ق��درت دینار و همچنین مدیریت بازار 
ارز عراق و جلوگیری از پولش��ویی از طریق 
بانک های این کش��ور اقدام به وضع و ابالغ 
دس��تورالعمل هایی کرده اس��ت که شامل 
مبادالت ارزی این کش��ور با کلیه کش��ورها 
ب��وده و به هی��چ وجه اختصاص ب��ه روابط 
تج��اری با ایران یا ممنوعیت واردات کاال از 
طریق کش��ورمان ندارد.رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عراق اظهار داش��ت: اخیراً 
هم کابینه عراق پیشنهاد بانک مرکزی این 
کش��ور برای تغییر نرخ برابری دینار - دالر 
ب��ه ازای ۱3۰۰ دینار در براب��ر دالر را تایید 
کرده است. این اقدام سبب شد تا بالفاصله 
در بازار آزاد ع��راق یک دالر از ۱69۰ دینار 
به ۱5۰۰ دینار برس��د و قیمت فروش دالر 
روند نزولی پیش گرفته اس��ت.آل اسحاق با 
اشاره به روند رو به گسترش تجارت ایران و 
عراق طی سالیان اخیر، گفت: برخی اتفاقات 
همانند پاندمی کرونا توانسته بود بر تجارت 
با کش��ور عراق به صورت مقطعی تاثیرگذار 
باشد که پس از آن شاهد همان روال توسعه 
تجارت دو کشور طی سالیان گذشته هستیم. 
به طوری که از ابتدای س��ال جاری تا پایان 
دی ماه 8.9 میلیارد دالر کاال از کش��ورمان 
به عراق صادر ش��ده اس��ت که در قیاس با 
مدت مشابه س��ال قبل از حیث ارزش رشد 

23 درصدی را نشان می دهد. 

1۵ کشتی حامل کاالی اساسی در 
انتظار پهلودهی در بندرامام

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از تخلیه 
بیش از ۱3 میلیون تن کاالهای اساس��ی در 
بندر ام��ام خمین��ی )ره( از ابتدای امس��ال 
تاکنون خبر داد.به گزارش ایسنا،بهروز آقایی 
در خصوص واردات کاالی اساسی از طریق 
بندر امام خمین��ی )ره( اظهار کرد: از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از ۱3 میلیون و ۱3۷هزار 
تن کاالی اساس��ی در بندر امام خمینی )ره( 
تخلیه شده است.وی افزود: حدود ۱۱ میلیون 
تن از این میزان کاالهای اساسی تخلیه شده 
در بندر امام شامل نهاده های دامی و غالت 
است که با اس��تفاده از کامیون و قطارهای 
باری به نقاط مختلف کش��ور ارس��ال شده 
اس��ت.مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان 
تصریح کرد: رون��د تخلیه و حمل کاالهای 
اساسی از این بندر به مناطق مختلف کشور 
بدون وقف��ه همچنان ادام��ه دارد و در این 
زمینه ۱5 فروند کش��تی حام��ل نهاده های 
دامی و غالت در لنگرگاه بندرامام در انتظار 
ورود به اس��کله بندرگاه هستند.آقایی عنوان 
کرد: این کش��تی ها پس از رفع مش��کالت 
اس��نادی و ارزی، برای تخلیه محموله های 
خود در اس��کله این بندر پهلو خواهند گرفت 
تا نس��بت به تخلیه آن ها اقدام ش��ود.وی با 
بیان اینکه حدود 8۰ درصد از حجم کاالهای 
اساسی مورد نیاز کش��ور از طریق بندر امام 
خمینی)ره( وارد می ش��ود، خاطرنشان کرد: 
س��ال گذش��ته حدود ۱۷ میلیون تن کاالی 
اساس��ی از طریق بندر امام خمینی)ره( وارد 

کشور شد.

اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی ۶0 
درصد گران کردند

نائب رئی��س دوم اتحادیه ل��وازم خانگی با 
اع��الم اینکه بس��یاری از کارخانجات تولید 
کننده به بهان��ه افزایش قیمت فوالد، رنگ 
و ... ح��دود 6۰ درصد قیمت کاالی تولیدی 
خود را افزایش داده اند،گفت: افزایش قیمت 
لوازم خانگی مورد تایید وزارت صمت نیست.
به گزارش تس��نیم، رحیمی افزود: متاسفانه 
افزای��ش قیمت ه��ای اخیر در ح��وزه لوازم 
خانگی از س��وی کارخانج��ات تولید کننده 
ص��ورت گرفته و هیچ توضیح��ی برای این 
موضوع ندارن��د که این افزایش قیمت مورد 
تایی��د وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و 
سازمان بازرگانی نیست.او با بیان اینکه هم 
اکنون عرض��ه لوازم خانگی در بازار مطلوب 
اس��ت، گفت: به دلی��ل باالرفتن بی ضابطه 
قیمت ها، تقاضا پایی��ن آمده و رکود در بازار 
حکمفرما اس��ت. حتی ما در مواردی ش��اهد 
هستیم کارخانجات کاالی خود را به قیمت 
مص��رف کنن��ده و عمده عرض��ه می کنند 
و هیچ س��ودی برای عرض��ه کننده در نظر 

نگرفته اند! 

نماینده م��ردم الهیجان و س��یاهکل در 
مجلس با انتقاد از ُکند بودن روند س��اخت 
مسکن در کشور گفت: امروز نه تنها اقشار 
کم درآمد بلکه طبقه متوس��ط جامعه نیز 
با چالش جدی برای تامین سرپناه مواجه 
هستند.به گزارش خانه ملت،رسول فرخی 
می��کال به وضعیت اج��رای قانون جهش 
تولید مس��کن اش��اره ک��رد و گفت: یکی 

از وعده های بس��یار مهم دولت سیزدهم 
اج��رای »قانون جهش تولید مس��کن« و 
ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
بود ک��ه امیده��ای بس��یاری را در میان 
م��ردم ایجاد ک��رد. اما متاس��فانه به دلیل 
عدم همکاری بانک ه��ا و ناهماهنگی در 
بدنه دولت و دستگاه های اجرایی سرعت 
پیش��رفت کار ُکند و با موانعی رو برو شده 

است.نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در 
مجلس با بی��ان اینکه یکی از چالش های 
اساس��ی طرح نهضت ملی مسکن تامین 
زمین و پرداخت تس��هیالت بانکی اس��ت 
عنوان کرد: بانک ها و دستگاه های دولتی 
دارای زمین مانن��د منابع طبیعی و اوقاف 
همکاری مناسبی با وزارت راه و شهرسازی 
ندارند. از این رو رئیس جمهور باید با ایجاد 

هم افزایی، دستگاه ها را به میدان آورده و 
مل��زم به اجرای قان��ون کند چرا که طبق 
قانون جهش تولید مس��کن دستگاه هایی 
اجرایی مکلفند اراضی تحت مالکیت خود 
را به درخواس��ت وزارت راه و شهرس��ازی 
برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار 
این وزارت خانه قرار دهند.فرخی میکال با 
تاکید بر اینکه به دلیل عدم ساخت مسکن 

در سال های گذشته و برهم خوردن تعادل 
عرض��ه و تقاض��ا در بازار ملک، با رش��د 
فزاین��ده و سرس��ام آور اج��اره بها مواجه 
هستیم، تصریح کرد: گرانی کرایه خانه داد 
مردم را در آورده است. امروز نه تنها اقشار 
کم درآمد و وضعیف بلکه طبقه متوس��ط 
جامع��ه نیز ب��ا چالش جدی ب��رای تامین 

سرپناه مواجه هستند. 

عدم همکاری دستگا ه های اجرایی و بانک ها با وزارت راه و شهرسازی
نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس مطرح کرد؛

ابالغ جزییات استاندارد اجباری لوازم خانگی تا پایان هفته
مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی  خبر داد؛

مدیرکل دفتر تدوین اس��تانداردهای ملی س��ازمان ملی استاندارد ایران گفت: 
جزییات اس��تاندارد اجباری لوازم خانگی تا پایان هفت��ه جاری در پایگاه اطالع 
رس��انی سازمان ملی اس��تاندارد ایران قرار خواهد گرفت که گامی در راستای 
ارتق��ای ارائ��ه خدمات به مردم خواهد بود.به گزارش صدا و س��یما؛ خانم آزیتا 
خضریان افزود: تجدیدنظر در استاندارد خدمات پس از فروش لوازم خانگی که 
دامنه کاربرد آن دربرگیرنده وس��ایل برقی و گازسوز خانگی است، با مشارکت 

همه صاحبنظران، متخصصان و دستگاه های اجرایی در کمیته ملی به تصویب 
رسید.وی اضافه کرد: پس از انجام اصالحات الزم از سوی این کمیته، تا پایان 
هفته جاری این استانداردها بر روی پایگاه اطال رسانی سازمان ملی استاندارد 
ایران قرار بگیرد.مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد 
ایران گفت: استاندارد یاد شده به تازگی در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد 
به تصویب رسیده است تا گام دیگری در دولت سیزدهم در راستای ارتقای ارائه 

خدمات به مردم برداریم.خضریان افزود: به این ترتیب، آن خدماتی که باید در 
حق مردم ارائه ش��ود مشمول اس��تاندارد اجباری شده و سازمان ملی استاندارد 
ایران بر آن نظارت عالی خواهد داش��ت.وی ادامه  داد: این اس��تانداردها شامل 
مباحث متعددی از جمله ضمانت نامه ) گارانتی(، وارانتی و غیره می شود که از 
زمان تحویل کاال به مش��تری و نصب در محل زندگی آغاز ش��ده و بر اساس 

تعهدات تولیدکننده، باید کاالها متناسب با استاندارد و تضمین شده باشد. 

گروکشی ایرالین ها یا افزایش تقاضا؟
کمبود بلیت هواپیما ادامه دارد؛

ای��ن روزه��ا بلیت هواپیم��ا در برخی از مس��یرها مانند 
تهران- مش��هد، تهران- ش��یراز و ...به سختی پیدا می 
شود. در این مورد شائبه هایی مبنی بر عدم فروش بلیت 
به دلیل افزایش قیمت بلیت ها مطرح اس��ت.به گزارش 
مهر، جنجال بر سر موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما 
به نتیجه نرس��ید؛ از طرفی ایرالین ها اصرار دارند که به 
دلیل افزایش هزینه های موجود در یک س��ال گذش��ته، 
ناچار به افزایش قیمت بلیت هواپیما هستند، از طرفی در 
مقابل دو دیدگاه وجود دارد، از سویی سازمان هواپیمایی 
کش��وری که اگرچه با افزایش نرخ بلیت موافق است اما 
ای��ن کار را ملزم به ابالغ س��تاد تنظیم بازار می داند و از 
س��وی دیگر برخی از جمله نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی که با گران شدن بلیت از اساس ابراز مخالفت 
کرده ان��د.در این میان اما موض��وع دیگری که منجر به 
ایجاد س��وال ش��ده، کمب��ود بلیت هواپیم��ا در برخی از 
مسیرهاس��ت. در حالی که بلیت هواپیما برای سفرهای 
ن��وروزی در وب س��ایت ش��رکت های هواپیمایی برای 
فروش گذاشته ش��ده، اما برای برخی تاریخ ها نمی توان 
بلیتی پیدا کرد. این موضوع این شائبه را ایجاد کرده که 
ایرالین ها به عمد و با هدف فشار به سازمان هواپیمایی و 

ستاد تنظیم بازار، از فروش بلیت خودداری می کنند.
تقاضاپروازیبیشترازقبلشدهاست ���

حس��ن خوش��خو، معاون هوانوردی و ام��ور بین الملل 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری درخصوص کمبود بلیت 
برخی مسیرها گفت: کمبود بلیت به دلیل افزایش تقاضا 
در برخی مس��یرها بوده اس��ت و ناوگان هوایی کش��ور 
پاسخگو نیاز متقاضیان نیست با جمعیت 9۰ میلیونی در 
قرن 2۱ که همه به دنبال س��فر راحت هستند و نیاز به 
هواپیما بیش��تر حس می شود نمی توان با وجود کمبودها 
به متقاضیان پاسخ داده ش��ود.وی در ادامه در خصوص 
اینکه مس��یر تهران به مش��هد یا تهران به شیراز و … 
هواپیما تا فروردین ماه وجود ندارد گفت: صدور مجوزها 
است در هفته های گذش��ته پروازها با همان تعداد قبلی 
انجام ش��ده است به طور مثال در 23 بهمن ماه اگر 5۰ 
س��فر به مش��هد انجام ش��ده در روزهای قبل و بعد هم 
همین تعداد بوده اس��ت و کمتر نشده بنابراین نمی توان 
گف��ت که کمبود بلیت به دلیل افزایش قیمت ها باش��د.

معاون هوانوردی و امور بین الملل س��ازمان هواپیمایی 
کشوری در ادامه افزود: باید شفاف صحبت کرد و عرضه 
کم برای افزایش قیمت بلیت نیس��ت و هیچ ش��رکتی 
حاضر نیست که ضرر کند بنابراین هیچ پروازی به دلیل 
افزایش قیمت کنس��ل یا لغو نشده است.حسن خوشخو 
درخص��وص افزایش قیمت بلیت گفت: طبق مصوبه ای 
که دولت داشته قیمت ها در شورای رقابت تنظیم گرفته 
و ابالغ می ش��ود افزای��ش قیمت مطالبه ای اس��ت که 
شرکت های هواپیمایی دارند اما تا وقتی ابالغ نشود هیچ 

افزایشی صورت نخواهد گرفت
محدودیتهابهدلیلافزایشتقاضااست ���

حسام قربانعلی، روابط عمومی ایران ایر درخصوص کمبود 
بلیت هواپیما گفت: تعداد پروازهای داخلی محدود است و 
به طور مثال برای مشهد در روز سه پرواز انجام می شود 
ب��ا توجه به اینکه ماه رجب و ش��عبان اس��ت و متقاضی 
زی��اد کمبود بلیت کاماًل طبیعی اس��ت.وی در ادامه بیان 
کرد: اینکه نبود پروازها برای افزایش قیمت بلیت باش��د 
اشتباه اس��ت و این کار را فقط چارترها انجام می دهند و 
ایرالین ها که مستقیم می فروشند چنین کاری را نخواهند 

کرد با توجه به اینکه فروش از طریق سامانه های دولتی 
نظارت می ش��ود در حال حاضر برای مس��یرهایی مانند 
خوی، دش��ت مغان و.. پرواز اس��ت اما برای بندرعباس، 
چابهار، مشهد و.. بلیت وجود ندارد این هم به خاطر حجم 
باالی تقاضا است با توجه به اینکه پرواز استند بایی وجود 
ندارد و همه پروازها صورت می گیرد.روابط عمومی ایران 
ایر درخص��وص افزایش قیمت بلی��ت هواپیمایی گفت: 
افزای��ش قیمت بلیت ها به ش��رط تخصی��ص هواپیما و 

تقویت ناوگان هوایی میسر خواهد شد.
افزایشبلیتغیرقانونیاست ���

میراکب��ر رض��وی، مدیرکل رواب��ط عمومی س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری درخصوص کمبود بلی��ت پروازها 
نی��ز گفت: با توجه به اینکه تعطی��الت وجود دارد مردم 
ب��ه دنبال بلیت هس��تند نه تنها بلی��ت هواپیمایی بلکه 
بلیت های راه آهن و اتوبوس و… هم محدود اس��ت و 
تقاضا در این مدت زیاد است و می توان گفت 9۰ درصد 
متقاضیان ناراضی هس��تند با توجه به اینکه ناوگان های 
فعال هرروز در حال انجام هستند.وی در ادامه بیان کرد: 
به طور مثال ش��ب میالد امام رضا )ع( حدود 2۰۰ هزار 

نفر متقاضی وج��ود دارد و فقط ۱۰۰ هزار نفر می توانند 
بلیت تهیه کنند و ما ش��رمنده 98 درصد مردم می شویم 
و این ربطی به افزایش قیمت بلیت ندارد چرا که پروازها 
محدود اس��ت و تقاضا باال بنابرای��ن اینکه بگویم برای 
افزایش قیمت بلیت اس��ت اش��تباه است.مدیرکل روابط 
عمومی سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص افزایش 
قیمت بلیت ناوگان هوایی گفت: بررس��ی ها انجام شده 
اس��ت اما تا زمانی که به سازمان ها ابالغ نشود افزایش 

بلیت غیر قانونی است.
افزایشقیمتیوجودندارد ���

ب��ا وجود ای��ن مقصود اس��عدی س��امانی دبی��ر انجمن 
ش��رکت های هواپیمایی با تکذیب ع��دم فروش بلیت در 
بازار در واکنش به اقدام س��تاد تنظیم بازار )عدم موافقت 
با افزایش قیمت بلی��ت( تاکید کرد: امکان عدم فروش و 
عرض��ه بلیت هواپیما وجود ندارد و این اقدام به ضرر خود 
شرکت های هواپیمایی است و سود شرکت ها بابت فروش 
بلیت است.محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی 
کش��وری نیز درب��اره کاهش عم��دی پروازها از س��وی 
ایرالین ها برای اعمال فشار جهت افزایش قیمت، گفت: 
کاهش عمدی پروازها از س��وی ایرالین ها واقعیت ندارد 
چون این کار به زیان آنهاست. با وجود این به دلیل فصل 
زمس��تان مقداری از پروازهای داخلی کاهش یافته است.
صحبت های مسئوالن شرکت های هواپیمایی در حالی از 
غی��ر عمدی بودن کمبود بلی��ت هواپیما حکایت دارد که 
برخی از منابع آگاه اعالم کرده اند شرکت های هواپیمایی 
با اعمال کمبودهای عم��دی دنبال افزایش قیمت بلیت 
هواپیما هس��تند. بر اس��اس این گزارش، از ش��واهد امر 
پیداست که شرکت های هواپیمایی همیشه ناراضی که با 
وجود آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در آذرماه 94 همچنان 
از یارانه های دولتی از جمله سوخت تقریباً رایگان استفاده 
می کنند به بهانه کمبود نقدینگی در حال زمین گیر کردن 
هواپیماهای خود برای فشار جهت اعمال افزایش قیمت 
هستند. کمبود بلیت ها بیشتر از قبل در این مدت به چشم 
خورده اس��ت اینکه مسئولین دلیل این کمبودها را تقاضا 
می دانند نیم توان بحثی مطرح کرد اما شاید این کمبودها 
دلیلی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما باشد که مسؤولین 

آن را رد کرده اند.

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه س��هم 
مشوق های شهرسازانه ۷۰ درصد از سهم سایر مشوق ها 
را در ح��وزه بازآفرین��ی به خود اختص��اص داده گفت: 
شهرداران، بسته تشویقی شهرس��ازانه را به طور کامل 
اجرا کنند.به گزارش عصرایرانیان ب��ه نقل از وزارت راه 
و شهرس��ازی، محمد آئینی با بیان اینکه بسته  تشویقی 
شهرس��ازانه توسط ش��ورایعالی شهرس��ازی و معماری 
تصویب و به جهت اهمیت باالی موضوع از سوی وزیر 
راه و شهرس��ازی به استانداران سراسر کشور ابالغ شد، 
اظهارکرد: به منظور تسریع در روند نوسازی در بافت های 
فرس��وده در پنج حوزه بسته های تشویقی در نظر گرفته 
شده اس��ت، وی گفت : مردم س��اکن در این واحدها به 
تنهایی و بدون حمایت، توانایی بازسازی واحدهای خود را 
ندارند و باید سازندگان و انبوه سازان در کنار این افراد قرار 

گرفته و فرآیند مشارکت و نوسازی را تسریع کنند.آئینی 
با بیان اینکه س��هم مشوق های شهرسازانه ۷۰ درصد از 
سهم سایر مشوق ها را در حوزه بازآفرینی شهری به خود 
اختصاص داده اس��ت، گفت: انتظار ما بر این اس��ت که 
ش��هرداران در شهرهای مختلف استان کرمانشاه، بسته 
تش��ویقی شهرسازانه مصوب ش��ورایعالی شهرسازی را 
به طور کامل اجرا کنند.معاون وزیر راه و شهرس��ازی با 
بی��ان اینکه هم اکنون ش��هرداری ها برای صدور پروانه 
ساختمانی مکلف هس��تند تا 5۰ درصد تخفیف بدهند 
که می توانن��د ۱۰۰ درصد را ه��م تخفیف دهند گفت: 
قانونگذار این حق را برای سازندگان و مالکان در محالت 
فرسوده قائل ش��ده که از حداقل 5۰ درصد در عوارض 
پروانه و تراکم س��اخت بهره ببرند.آئینی با بیان اینکه در 
زمینه تس��هیالت اداری تاکنون شهرداری ها همکاری 

خوبی داش��ته اند و به طور میانگی��ن 8۰ درصد تخفیف 
به متقاضیان ارایه ش��ده است.دبیر ستاد ملی بازآفرینی 
ش��هری پایدار با اش��اره ب��ه اینکه زمان ص��دور پروانه 
ساختمانی به طور متوسط بیش از 6 ماه در شهرستان ها 
و در ش��هر تهران بیش از 8 ماه طول می کش��د، گفت: 
ش��هرداری ها طبق مصوبه شورایعالی اداری، باید ظرف 
دو هفته برای متقاضیان در محدوده بافت های ناکارآمد 
شهری پروانه ساخت صادر کنند. آئینی با اشاره نوسازی و 
مرمت بافت های تاریخی استان کرمانشاه از تدوین بسته 
تشویقی ویژه، برای بازسازی محله های تاریخی کشور با 
همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 
دس��تی خبر داد و گفت : قوانین محله های تاریخی تابع 
قوانین و مصوبات مربوط به بافت های فرسوده نیستند و 
الزم است به طور جداگانه برای آنها تصمیم گیری شود.

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه با توجه به ابالغ 
بسته تشویقی شهرسازانه برای استانداران سراسر کشور 
به تشریح بسته تشویقی شهرسازانه پرداخت و با اشاره به 
این که این بس��ته برای چهار گروه تدوین و ابالغ شده 
است؛ تصریح کرد: پالک فرسوده که امکان تجمیع دارند 
و یا پالک فرسوده از سه طرف به کاربری های عمومی 
نظیر درمانگاه، مدرس��ه، بانک و غیره متصل باشد این 
پالک ها حتی کمتر از حد نصاب تفکیک )کمتر از 5۰ متر(   
باشند، می توانند پروانه ساخت دریافت کنند.او افزود: گروه 
دوم در بافت، پالک هایی هستند که حدنصاب تجمیع را 
دارند که به ۱5۰ متر می رسد و یک طبقه تراکم تشویقی 
به آن تعلق می گیرد. این پالک ها از تس��هیالت مربوط 
به پارکینگ برخوردار ش��ده و امکان درب اضافه هم به 

آن ها داده می شود.

سهم مشوق های شهرسازی ۷۰ درصد از سهم مشوق ها در حوزه بازآفرینی شهری است
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران:

بانک ها از پرداخت تسهیالت مسکن تمرد می کنند
رئیس کانون انبوه سازان: 

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه 
در نهضت ملی مسکن بار تسهیالت دهی بر 
دوش بانک مس��کن بوده اس��ت، گفت: این 
بانک دیگر توان تسهیالت دهی به این طرح را 
ندارد.به گزارش تسنیم، سیدمحمد مرتضوی با 
تاکید بر این که بانک ها در پرداخت تسهیالت 
نهضت ملی مس��کن به بخ��ش خصوصی 
کامال ناتوان هستند، اظهار کرد:  بانک مسکن 
می گوید منابع مالی مربوط به تسهیالت دهی 
به اتمام رس��یده و در راس��ت آزمایی صورت 
گرفت��ه این ادعا واقعیت دارد.وی ادامه داد: در 
طرح نهضت ملی مس��کن تمام فشار تزریق 

تسهیالت بر عهده بانک مسکن بوده و امروز 
توان تس��هیالت دهی بانک مذک��ور به اتمام 
رس��یده اس��ت.وی با بیان این که تسهیالت 
پرداخت ش��ده نیز با تکیه بر منابع حاصل از 
ف��روش اوراق حق تقدم مس��کن یا رس��وب 
حساب انبوه سازان اس��ت، افزود: متاسفانه در 
این شرایط سایر بانک ها تمایلی به همراهی 
با طرح مسکن سازس��ی دولت ندارند و همان 
رفتار همیشگی تمرد و عدم توجه به دستورات 
تکلیفی -قان��ون جهش تولید مس��کن � از 
آنها مشاهده می شود.رئیس کانون سراسری 
انبوه س��ازان با اش��اره به این که بانک ها هیچ 

عالق��ه ای به حضور در بازار س��اخت و س��از 
مس��کن ندارند، گف��ت: بانک ه��ا می گویند 
وضعت منابع ما خوب نیس��ت؛ یکی از دالیل 
عدم همراهی بانک ها با نهضت ملی مسکن 
به سیاس��ت های بانکی برمی گردد.مرتضوی 
در این باره توضیح داد: س��ازوکار تسهیالت و 
فروش اقس��اطی آن که دوره های بلندمدت 
است با سیسات های مالی بانک ها همخوانی 
ندارد. بانک ها می خواهند تسهیالت را کوتاه 
م��دت مثال به بخش های بازرگانی و خدمات 
بدهند و در کوتاه مدت این تسهیالت را تجدید 
کنند. به همین دلیل نس��بت ب��ه بازپرداخت 

تسهیالت در طوالنی مدت رضایت ندارند.وی 
در ادامه با اشاره به احتمال افزایش سقف وام 
نهضت ملی مسکن اضافه کرد: مباحث مربوط 
به افزایش وام نهضت ملی مسکن با شرایط 
فعلی همخوان��ی ندارد و با توج��ه به کمبود 
منابع امیدی به این افزایش نیس��ت. البته اگر 
صندوق زمین و مسکن یا صندوق توسعه ملی 
منابعی داشته باشد، می توان از آن برای تقویت 
تسهیالت دهی بانک مسکن اس��تفاده کرد.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک مسکن 
گفت:  وزیر اقتصاد اوایل ماه گذشته از تصویب 
افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک 

مس��کن خبر داد. این در حالی اس��ت که این 
افزایش سرمایه هنوز عملیاتی نشده و در چرخه 
منابع بانک مسکن قرار نگرفته است. حتی اگر 
این افزایش س��رمایه هم عملیاتی شود برای 
پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن کفایت 
نمی کند.رئیس کانون سراس��ری انبوه سازان 
تاکید کرد: باید بانک تخصصی بخش مسکن 
را بیش از گذشته تقویت کنیم، آنهم به صورت 
فوری و همین االن. در این صورت می توانیم 
به پرداخت تسیهالت نهضت ملی مسکن و 
تسریع در تکمیل و تحویل این واحدها امیدوار 

باشیم.
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بانک و بيمه

مسعود بادین، مدیرعامل بیمه آسیا شد
هیات مدیره بیمه آس��یا به اتف��اق آرا، برای 
س��ومین دوره متوالی مس��عود بادی��ن را به 
عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
این ش��رکت انتخاب کرد. ب��ه گزارش روابط 
عمومی بیمه آس��یا، امروز در اولین نشس��ت 
هیات مدی��ره جدید بیمه آس��یا و در اجرای 
نظام حاکمیت شرکتی، اعضای هیات مدیره 
به اتفاق آرا، مس��عود بادین را به عنوان نایب 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آس��یا 
انتخاب کردند. بنابر این گزارش، محمدرضا 
عربی مزرعه ش��اهی به عنوان رئیس هیات 
مدیره و مهدی شریفی به عنوان دبیر هیات 

مدیره انتخاب شدند.

مجمع فوق العاده بیمه سرمد برای 
انتخاب اعضای هیات مدیره 

    مجمع عمومی فوق العاده بیمه سرمد، برای 
تصمیم گیری در خص��وص انتخاب اعضای 

هیات مدیره برگزار می شود. 
به گزارش عمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی 
فوق العاده این شرکت با دستور تصمیم گیری 
در خص��وص انتخاب اعض��ای هیات مدیره، 
ساعت ۱۰ روز چهارشنبه 3 اسفند ماه ۱4۰۱ 

برگزار می شود.
محل برگزاری این مجمع، س��اختمان اصلی 
ش��رکت به نش��انی ته��ران، بلوار نلس��ون 
ماندال، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان 
آرش غرب��ی، پالک ۱۱3، طبقه دوم اس��ت 
و س��هامداران محترم یا نماین��دگان قانونی 
س��هم می توانند جه��ت دریافت برگه حضور 
در مجم��ع از س��اعت 9 صبح )یک س��اعت 
قبل از جلسه( با در دست داشتن کارت ملی، 
وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه های رسمی به 
آدرس ف��وق مراجعه نمایند. همچنین امکان 
حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه 
اطالع رسانی ش��رکت بیمه سرمد به نشانی 
 www .sarmadins .ir/majma

فراهم شده است.

بازدید مسئوالن بانک ملی از مناطق 
زلزله زده خوی

عض��و هیات عام��ل و معاون امور ش��عب و 
بازاریاب��ی منطقه ی��ک بانک ملی ای��ران از 
واحدهای مناطق زلزله زده خوی و فیرورق در 
استان آذربایجان غربی بازدید کرد.به گزارش 
از روابط عمومی بانک ملی ایران ، محمد نور 
آزادی عضو هیات عامل و معاون امور ش��عب 
و بازاریابی منطقه یک ، محمد رضایی مشاور 
قائم مقام مدیر عامل ، س��ید مجتبی قدسی 
رئی��س اداره کل روابط عمومی، داود رحیمی 
رئی��س اداره امور ش��عب اس��تان آذربایجان 
غربی و عادل غالمی رئیس اداره امور ش��عب 
آذربایجان شرقی با حضور در مناطق زلزله زده 
، از شعب واقع شده در مناطق خسارت دیده از 
زلزله ، واحدهای فیرورق و ) امام زاده ، کشاورز 
، ولیعصر و مرکزی( ش��هر خوی در اس��تان 
آذربایج��ان غربی و همچنین محل اس��کان 
همکاران در ش��عبه جلفا از تواب��ع آذربایجان 
شرقی بازدید و با همکاران واحد های یاد شده، 

دیدار و گفت و گو کردند.

ممنوعیت پرداخت سود علی الحساب 
به سپرده های سرمایه گذاری مدت 

دار، بیش از نرخ های مصوب 
معاونت س��ازمان و برنامه ریزی پس��ت بانک 
ایران، بخشنامه  ممنوعیت اختصاص سود علی 
الحساب سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار 
بیش از نرخ های س��ود علی الحساب مصوب 
ش��ورای پ��ول و اعتبار را به مدیریت ش��عب 
استان ها و مناطق تهران ابالغ کرد. به گزارش 
اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، این 
بخشنامه بر اساس نامه شماره 36۰۱9۷ مورخ 
۱2/۱۱/۱4۰۱ سازمان بازرسی کل کشور مبنی 
بر ممنوعیت اختصاص س��ود علی الحس��اب 
سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار بیش از 
نرخ های سود علی الحساب مصوب شورای پول 
و اعتبار صادر شده است.  سازمان بازرسی کل 
کشور با اشاره به ماده ۱4 قانون پولی و بانکی 
کشور، مواد 3 تا 6 قانون عملیات بانکی بدون 
ربا و آیین نامه فصل مرتبط، اعالم کرد: بانک ها 
در بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت 
دار وکیل بوده و سود بدست آمده را متناسب با 
مدت، مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت 
سهم منابع بانک در این عملیات تقسیم خواهند 
کرد و ب��ه هیچ یک از س��پرده های دریافتی، 
رقم از قبل تعیین ش��ده، به عنوان سود قطعی 

پرداخت نخواهد شد.  

اخبار

بانک سامان امکان تبدیل حساب مشتریان 
به حس��اب وکالتی و خرید آسان خودرو از 

بورس کاال را فراهم کرد.
به گ��زارش س��امان رس��انه، همزمان با 
عرضه خودروهای ریس��پکت، فیدلیتی و 

ت��ارا در بورس کاال، بانک س��امان امکان 
تبدیل حس��اب به وکالت��ی از طریق نت 
بان��ک خود و خرید خ��ودرو از بورس کاال 

را فراهم کرد.
بر ای��ن اس��اس تمامی مش��تریان بانک 

س��امان می توانند با مراجعه ب��ه اینترنت 
بانک سامان از منوی خدمات بازار سرمایه، 
گزینه واگذاری سپرده به کارگزار را انتخاب 

و سپرده خود را وکالتی کنند.
همچنین مشتریانی که هنوز در بورس کاال 

افتتاح حساب نکرده اند، این امکان را دارند 
تا به صورت آنالی��ن از طریق کارگزاری 
بانک س��امان، اقدام به افتتاح حس��اب در 
بورس کاال و معرفی حس��اب وکالتی خود 

در بانک سامان به این کارگزاری کنند.

خرید آسان خودرو در بورس کاال 

با رونمایی از »بازارگاه گردشگری« اپلیکیشن تاپ؛

    در جریان برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری طی مراسمی از ” بازارگاه خدمات گردشگری 

سفر تاپ” سوپر اپلیکیشن تاپ رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان در این مراسم 
احمد خورش��ید س��وار مش��اور وزیر میراث فرهنگی و 
گردش��گری در امور فناوری ه��ای نوین ، محمدرضا 
پارس��ا فرد مدیر بازاریابی و توس��عه کسب و کار بانک 
پارس��یان، بهرام هنرپرور مدیر رواب��ط عمومی بانک، 
حامد نیک مدیر ارش��د واحد تجاری خانواده و س��بک 
زندگ��ی تاپ و همچنین برخی مدیران ارش��د تجارت 
الکترونیک پارس��یان و رئیس و اعضای انجمن دفاتر 
خدمات مس��افرتی کشور حضور داش��تند. مدیر ارشد 
واحد تجاری خانواده و س��بک زندگی تاپ در تشریح 
ویژگی های این خدمت جدید با عنوان ” بازارگاه سفر 
تاپ” توضیح داد: این بازارگاه خدمتی است در راستای 
تس��هیل س��فر خانواده ها و رونق حوزه گردش��گری و 
طرح تس��هیالت خانواده پرشور پارسیان که در اقدامی 
مشترک میان بانک پارسیان و وزارت میراث فرهنگی 
گردش��گری و صنایع دستی جهت تس��هیل خرید در 
این بازارگاه عرضه ش��ده است. حامد نیک گفت: این 
امکان در” بازارگاه گردش��گری” تاپ فراهم ش��ده تا 
با اس��تفاده از تسهیالت تا سقف 3۰ میلیون تومانی با 
شرایط بازپرداخت یکس��اله و سود 4 درصد کمکی در 
جهت تامین هزینه های سفر و نیازهای رفاهی خانواده 
فراهم ش��ود. وی با بیان این که در مرحله اول اجرای 
این طرح خدمات ” بازارگاه گردش��گری” به کارکنان 
سازمان ها، ارگان ها و شرکت های دارای حداقل صد 
نفر پرس��نل ارائه می شود اظهار داشت: با وجود بیش 

از دوازده میلیون کاربر در اپلیکیش��ن تاپ این فرصت 
بی نظیر برای آژانس های مس��افرتی فراهم اس��ت تا 
خدمات خود را برای مشتریان به نمایش بگذارند. تاپ 
با عدم تصدی گری قصد دارد بس��تری مناسب برای 
ارائه خدمات آژانس های خدمات مسافرتی ایجاد نماید.
نیک ، ویژگی های ” بازارگاه گردش��گری” در راستای 
تسهیل س��فر، توس��عه و رونق صنعت گردشگری در 
کش��ور را اثر گذار دانست وگفت: آژانس هایی در این 
بس��تر می توانند حضور داشته باش��ند که در یک بازار 
رقابتی از قیمت مناس��ب، کیفیت ب��اال و تنوع در ارائه 
خدمات تور ، بلیت و هتل برخوردار باشند.یکی از مزیت 
های رقابتی در تاپ نس��بت به سایر رقبا نوع مدیریت 
استهمچنین مشاور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری 

در ام��ور فن��اوری های نوین در خص��وص بکارگیری 
دانش نوین در توسعه صنعت گردشگری اظهار داشت: 
امروزه مدل حکمرانی در دنیا با استفاده از فناوری های 
نوین دچار تغییر شده و این تغییر در مدیریت و هدایت 

هر حوزه ای مشهود است.
از این رو صنعت گردش��گری در کشور ما نیز بواسطه 
فناوری های نوین دچار تحول جدی ش��ده و س��اختار 

های گذشته در آن پاسخگو نیست.
احمد خورش��ید س��وار با بیان این ک��ه قاعدتا وزارت 
میراث فرهنگی و گردش��گری نی��ز در مدل حکمرانی 
جدید جایگاه خود را تبیین کرده است گفت: بکارگیری 
و اس��تفاده از فناوری های جدید و خالقانه در جایگاه 
رگوالتور و نه بعنوان عاملیت انجام امور از اولویت های 

جدی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری است.
وی افزود: از این رو سعی کردیم تسهیل گر فضاهای 
اس��تارت آپی . دانش بنیان و خالق باشیم و بخشی از 

برنامه و اهداف خود را در این بستر پیش ببریم.
مشاور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در امورفناوری 
های نوین با اشاره به سابقه همکاری این وزارت خانه 
با اپلیکیش��ن تاپ در گذشته عنوان کرد: به تازگی نیز 
طی یک فعالیت مش��ترک ذیل تبصره ۱8 این امکان 
فراهم ش��د تا با راه اندازی ” بازارگاه گردش��گری” در 
بس��تر این اپلیکیش��ن بتوانیم با تحریک تقاضا و ارائه 
تس��هیالت در جهت اجرای سیاست سفر ارزان قیمت 

در کشور اقدام موثری انجام پذیرد.
وی ب��ا بیان این که اپلیکیش��ن تاپ یک��ی از چهارده 
ش��رکت دانش بنیان م��ورد توجه و ط��رف همکاری 
وزارت خان��ه میراث فرهنگی و گردش��گری در حوزه 
صنعت گردش��گری و صنایع وابسته به آن است گفت: 
یکی از مزیت های رقابتی در تاپ نسبت به سایر رقبا 
نوع مدیریت اس��ت ، چراکه این مجموعه بر ارتباط و 
تعامل دو سویه میان بخش خصوصی و دولتی در جهت 

تسهیل و تکمیل خدمت رسانی به مردم تاکید دارد.
همچنین مدیر بازاریابی و توس��عه کس��ب و کار بانک 
پارس��یان نیز در آیین رونمایی از “بازارگاه گردشگری” 
اپلیکیش��ن تاپ اظهار داش��ت: بح��ث حمایت بانک 
پارسیان از حوزه گردشگری از سال 9۷ و طی جلسات 
و دیدارهایی که مدیر عامل بانک با وزیر و مس��ئولین 
ارشد وزارت خانه میراث فرهنگی . گردشگری و صنایع 
دس��تی داش��ت کلید خورد ، ضمن این ک��ه در برنامه 

بازاریابی بانک گردشگری حوزه جذابی بود.

امکان سفر با تسهیالت ارزان قیمت برای خانواده ها فراهم شد

بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی در بیمه البرز
ش��رکت بیمه البرز به مناس��بت اعیاد رجب و ش��عبانیه و ده��ه فجر، طرح 
بخش��ودگی ۱۰۰ درصدی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی وسایل 
نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه را اجرا می کند.  به گزارش تجارت گردان 
به نقل از روابط عمومی بیمه البرز، در راستای اجرای بخشنامه بیمه مرکزی 

و به مناس��بت اعیاد رجب و شعبانیه و دهه فجر، جرائم دیرکرد بیمه شخص 
ثالث دارندگان تمامی وس��ایل نقلیه موتوری زمین��ی که از تاریخ ۱5 بهمن  
لغایت ۱9 اسفند ۱4۰۱ از شرکت بیمه البرز بیمه نامه شخص ثالث خریداری 
کنند، بخش��یده می ش��ود.  بنا بر این گزارش، صاحبان وسایل نقلیه موتوری 

زمینی که صرفا با تاریخ اعتبار یکساله اقدام به خرید بیمه نامه ثالث می کنند، 
می توانن��د برای برخورداری از بخش��ودگی جرایم دیرکرد از ۱5 بهمن تا ۱9 
اس��فند با مراجعه به شعب یا نمایندگی های ش��رکت  بیمه البرز برای تمدید 

بیمه نامه شخص ثالث خود، بدون احتساب جریمه دیرکرد اقدام کنند.

جایزه رمان جشنواره داستان وشعر انقالب 200 میلیون تومان است
بهزاد دانش��گر دبیر علمی جشنواره داس��تان و شعر انقالب گفت: در 
بخ��ش رمان بزرگس��ال این جش��نواره جایزه نف��ر اول 2۰۰ میلیون 
تومان است که پنج اثر برگزیده نیز چاپ می شوند. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، نشست خبری سیزدهمین جشنواره داستان و شعر انقالب 
)جایزه امیرحس��ین فردی( صبح امروز دوش��نبه 24 بهمن با حضور 
محمدرضا ش��رفی خبوشان مدیرکل مرکز آفرینش های ادبی و بهزاد 
دانش��گر دبیر علمی جشنواره داس��تان و شعر انقالب در حوزه هنری 
برگزار ش��د. شرفی خبوش��ان در ابتدای این نشست گفت: جشنواره 
ش��عر و داستان انقالب اس��المی در نوع خودش جشنواره ای آغازگر 
و جریان س��از در ادبیات انقالب اس��المی بوده اس��ت. پس از مرحوم 
امیرحس��ین فردی، مرکز آفرینش های ادبی هم اهتمام بر اس��تمرار 
برگزاری این جش��نواره داش��ت. چنان که هم اکنون شاهد برگزاری 
سیزدهمین دوره جشنواره هستیم. دو سال به خاطر کرونا این جشنواره 
به تعویق افتاد تا اینکه در سال 99 دوازدهمین دوره برگزار شد. بعد از 
تأخیری 2 ساله با برنامه های متنوع و رویکردی نو با برگزاری جشنواره 
در خدمت هنرمندان هستیم تا آثار جدیدی در سال ۱4۰2 خلق کنند. 
وی اف��زود: مرکز آفرینش های ادبی در دوره جدید س��ه رویکرد دارد. 
این رویکردها به س��ه ضلع هنر، اثر و مخاطب تقسیم می شود. یکی 
از کارهایی که امس��ال انجام شد، افتتاح اثرخانه بود؛ اثرخانه پایگاهی 
اس��ت برای شاعران و نویسندگانی که می خواهند شروع به کار کنند 
و همچنین باغ رمان ایرانی که با حضور 2۰ اس��تاد رمان نویس افتتاح 
شد و قرار است در سراسر کشور راهنمای رمان اولی ها باشند. شرفی 
خبوشان گفت: جشنواره داستان و شعر انقالب اسالمی در سیزدهمین 

دوره با یک اراده ش��وق برانگیز به س��مت این حرکت کرده است که 
در سال ۱4۰2 بس��تری ایجاد کند تا آثار خواندنی در حوزه داستان و 
ادبیات داستانی و شعر انقالب اسالمی تولید شود. این جشنواره ناظر بر 
ترغیب و تشویق و ایجاد زمینه هایی برای تولید اثر است که با جوایزی 
که به آثار تولید شده تعلق می گیرد متفاوت است. وی افزود: بسیاری 
از جشنواره ها بعد از چاپ اثر آن را بررسی کرده و از میان آنها برگزیده 
را انتخاب می کنند اما جشنواره هایی هستند که وظیفه آنان این است 
که با تخصیص جوایز زمینه های تولید آثار جدید را فراهم می کنند در 
داستان و شعر انقالب به همت مرحوم امیرحسین فردی به تولید اثر در 
زمینه های داستانی و شعر می پردازد. مدیر کل مرکز آفرینش های ادبی 
گفت: در این دوره توجه ویژه ای به ترغیب و تشویق نویسندگان در 
تولید اثر داشته ایم رقم جایزه چشمگیر است نسبت به دوره گذشته و 
می توان گفت تقریباً 2۰ برابر شده است و نسبت به جوایز دیگر در نوع 
خودش بی نظیر است که به آثار آماده انتشار و قبل از نشر می پردازد 
و نویسندگان به مدد پیگیری اخبار جشنواره به سمت خلق اثر جدید 
رفت��ه و از این رو ک��ه ما مدت زیادی برای فعالیت های جش��نواره و 
مدت ارس��ال آثار قائل شده ایم. خبوشان با اش��اره به اینکه اختتامیه 
این جش��نواره در بهمن ماه سال ۱4۰2 برگزار می شود افزود: نزدیک 
به یک س��ال فرصت است که نویسنده و شاعر با به کارگیری دانش 
پیشین خود اثری جدید با توجه به مسائل و موضوعات جشنواره خلق 
کند. پیش بینی می کنیم این حرکت با توجه به شیوه اراده و برگزاری 
جشنواره همگی نویسندگان صاحب سبک در جشنواره شرکت کنند. 
وی با اشاره به اینکه این جشنواره متعلق به همه نویسندگان صاحب 

سبک اس��ت گفت: افرادی که اولین رمان خود را قرار است بنویسند 
و یا ش��اعرانی که اولین مجموعه شعر خود را می خواهند منتشر کنند 
می توانند در سیزدهمین جشنواره داستان و شعر انقالب شرکت کنند. 
امیدواریم این جشنواره تبدیل به یک جریان و حرکت پرشور شود که 
در آینده محصوالت جشنواره را با عنوان آثار تأثیر گذار ادبیات انقالب 
اسالمی به ش��مار آوریم چنان که در ۱2 دوره گذشته چنین رخ داده 
است. مدیر کل مرکز آفرینش های ادبی افزود: در دوره های گذشته نیز 
چنین بوده اس��ت و حتی این جشنواره بر روی شعر و ادبیات داستانی 
تأثیر گذار بوده است. وی افزود: مجموع جوایز نشان دهنده اهمیت ما 
به حوزه داستان نویسی است همچنین در پایان این جشنواره 24 اثر 
برتر به چاپ می رس��د که تا سه هزار نسخه به عنوان پیش پرداخت 
حق تألیف کتاب به نویس��نده آن پرداخت می شود به این ترتیب این 

اتفاق بسیار تازه است و نباید آن را نادیده گرفت.

اعطای جایزه 2۰۰ میلیون تومانی جشنواره داستان و شعر انقالب
در ادامه این نشس��ت بهزاد دانشگر دبیر علمی سیزدهمین جشنواره 
داستان و شعر انقالب گفت: در مورد تفاوت های این دوره با دوره های 
قبل می توان ب��ه دو نکته توجه کرد در بحث مفاهیم و موضوعات و 
فضاهایی که می توان درباره آنها داس��تان نوشت در سیزدهمین دوره 
با توجه به دسته بندی این جشنواره به موضوعات مختلفی می پردازد. 
همچنین از نویسندگان خواهش می کنیم که به این موضوعات توجه 
کنند. دبیر علمی سیزدهمین جشنواره داستان و شعر انقالب با اشاره 
به اینکه مفهوم انقالب، مفهومی زاینده است و فقط مرتبط به حوادث 
س��ال های 56 و 5۷ نیس��ت افزود: ما در سال های گذشته با اتفاقات 
جدیدی روبه رو شدیم که هنرمندان ما با در دهه های آینده با آن مواجه 
نبوده اند و باید یک مقدار به این مفاهیم توجه کنیم چراکه حوزه فعالیت 
هنر فقط روایت تاریخ نیس��ت بلکه باید به حال و آینده ما نیز نگاه و 
روایت کند. وی با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره در چهار بخش 
دنبال می شود گفت: داس��تان ها و شعرهایی که در خصوص مفاهیم 
انقالب اس��المی است؛ مفاهیمی همچون عدالت، انسانیت و وحدت 
اسالمی، گفتمان انقالب اسالمی، اتفاقات و آثاری که در این سال ها 
رخ داده اس��ت مثل حوادث سال های 56 و 5۷، دهه شصت، پیروزی 
انقالب، مبارزات انقالبی و دفاع مقدس، و یا اتفاقاتی که در سال های 
اخیر رخ داده اس��ت مانند بحث دفاع از حرم و یا مدافعان س��المت؛ 
ش��خصیت ها و قهرمان هایی که در این سال ها داشته ایم و داریم از 
بخش های این جشنواره اس��ت همچنین بخش دیگر دستاوردهایی 
اس��ت که در عرصه های علمی و هنری داشتیم و موضوعاتی که در 

س��ال های گذشته کمتر به آنها توجه ش��ده است و در نهایت جایگاه 
انقالب اسالمی در عرصه جهانی مانند اربعین موضوعاتی هستند که 
در این س��ال ها به آنها کمتر پرداخته ش��ده است و به نظر ما باید به 
این مس��ائل توجه کرد. دانشگر در خصوص جوایز این دوره گفت: ما 
در چهار بخش جوایزی را در نظر گرفته ایم، در بخش ش��عر باید 25 
قطعه ش��عر به عنوان مجموعه شعر در قالب های کالسیک و آزاد به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شود که جایزه این بخش 5۰ میلیون تومان 
بوده که به همراه انتشار پنج اثر برگزیده است. در بخش داستان کوتاه 
باید مجموعه داس��تان ارسال ش��ود اما در ذیل موضوعاتی که گفته 
شده اس��ت و جایزه این بخش هم ۱۰۰ میلیون تومان است که پنج 
اثر برگزیده نیز چاپ می ش��وند. جای��زه بخش رمان نوجوان نیز ۱۰۰ 
میلیون تومان است و پنج اثر برگزیده نیز منتشر می شوند و در بخش 
رمان بزرگسال نیز جایزه نفر اول 2۰۰ میلیون تومان است که پنج اثر 
برگزیده نیز چاپ می شوند. تیمور آقامحمدی مسئول استانی جشنواره 
ش��عر و داستان انقالب درباره فعالیت های استانی این جشنواره گفت: 
این جشنواره برای همه نویسندگان و شاعرانی است که دغدغه خلق 
ادبی دارند. در این دوره نگاه ویژه ای به اس��تان ها خواهیم داش��ت و 
کارگاه های تخصصی را در اس��تان ها برگزار می کنیم. وی افزود: این 
کارگاه فرصت نگاه ویژه به اتفاقات کشور است و با توجه به پیمایش 
استانی در استان های متفاوت برگزار می شود همچنین در این جشنواره 
به انتش��ار فراخوان اکتفا نکرده ایم و به دنبال تسهیل فرایند نوشتن 
هستیم. مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر و داستان انقالب اسالمی 

تا 3۰ آبان ماه ۱4۰2 است.

دانشگر خبر داد؛
فرهنگی

 »نقد سینما« به صورت
 هفتگی ادامه می یابد
تهیه کننده »نقد سینما« درباره ادامه این برنامه بعد از جشنواره فیلم فجر 
بیان کرد که هنوز جزئیات آن مشخص نیست اما پخش آن به صورت 
هفتگی از ش��بکه چهار ادامه خواهد داشت. یوسف بچاری تهیه کننده 

برنامه »نقد س��ینما« درباره این برنامه ک��ه همزمان با چهل ویکمین 
جش��نواره فیلم فجر پس از دو س��ال به آنتن تلویزیون بازگش��ت به 
خبرن��گار مهر بیان کرد: این برنامه بعد از 2 س��ال به همت س��ازمان 
سینمایی سوره دوباره شروع به کار کرد، اساس شکل گیری برنامه هم با 
سازمان سینمایی سوره بود که قدم اول را برای تولید برداشت و با پایان 
جش��نواره فجر هم صحبت هایی انجام شد و قرار است »نقد سینما« 
ادامه داشته باشد. وی درباره رقابت با »هفت« و اینکه قسمت های ویژه 

جشنواره این برنامه چه بازخوردهایی داشته است اضافه کرد: ما در دل 
کار بودیم و دیشب هم آخرین برنامه را در ایام جشنواره فجر داشتیم و 
مخاطبان بهتر می توانند در این باره نظر دهند اما در کل بازخوردهای 
خوب��ی دریافت کردیم. بچاری درباره حواش��ی و چالش های این دوره 
از جش��نواره فجر و اینکه چقدر روی برنامه اثر گذاشته است نیز بیان 
کرد: خدا را شکر به شکلی روان برنامه به تولید رسید و چالش چندانی 
نداشتیم و اصول مورد نظر خود را همیشه در نظر داشتیم. خوشبختانه 

در دوره جدی��د هم گروه فرهنگ و ادب ش��بکه چه��ار و هم معاونت 
س��ینمایی سازمان سوره خیلی کمک کردند. وی اضافه کرد: از طرفی 
ما س��عی کردیم روند خود را پیش ببریم، تمام فیلم هایی که در قالب 
جشنواره نمایش داده شدند در »نقد سینما« درباره آنها صحبت کردیم. 
اگر صاحبان آثار امکان حضور در جش��نواره را داش��تند در برنامه هم 
حضور پیدا می کردند. در عین حال توانستیم همه فیلم های جشنواره را 
مرور و بررسی کرده و به هر 24 فیلم پرداختیم. تهیه کننده »نقد سینما« 

درباره نحوه ادامه پخش این برنامه نیز بیان کرد: هنوز ش��رایط قطعی 
نیست اما براساس آنچه پیش بینی شده قرار است این برنامه همچنان 
جمعه ش��ب ها از ش��بکه چهار به صورت زنده پخش شود. در یکی دو 
سال گذشته سیستم اکران و نمایش فیلم دچار رکود و سینما کم کارتر 
شده بود و به همین دلیل تولید برنامه سینمایی هم با مشکالتی مواجه 
بود. حاال و برای ادامه برنامه باید س��اختار نهایی شکل بگیرد، به ویژه 

اینکه می خواهیم جدی تر وارد سینما شویم.

آگهی مفقودی برگ سبز و سند مالکيت )کمپانی(  برگ سبز و سند مالکيت )کمپانی( يکدستگاه سواری پرايد جی تی ايکس آی  مدل 138۶ رنگ نقره ای 
متاليک به شماره انتظامی  ايران 72_ 224 ی 5۶ و  شماره شاسی S141228۶353953  و شماره موتور 201153۶ به نام آقای موسی طالبی زرين کالئی 

به شماره ملی  5829950308  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مازندران

آگهی تحديد حدود اختصاصی چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمين باغ به پالک ثبتی شماره 13۶ فرعی از 287۶ اصلی بانضمام دو چوب از پانصد 
و هفتاد و پنج چوب از پانزده روز و دو ش��ب از کل مجری المياه قنات هواوان که به گردش پانزده ش��بانروز بين ش��رکا متداول اس��ت واقع در بخش 3 حوزه 
ثبت ملک مهديشهر بنام يداله سلطانيان به شماره شناسنامه ۶1 صادره از مهديشهر بواسطه اشکال در درج آگهی و اجرای ماده 15 و تبصرههای الحاقی آن 
مقدور نيس��ت بنا به درخواس��ت مالک تحديد حدود اختصاصی پالک فوق همراه با نقش��ه برداری رأس س��اعت 10 صبح مورخ 1401/12/1۶ در محل انجام 
خواهد ش��د. لذا بدينوس��يله به مالک و مالکين امالک مجاور اعالم تا در موعد مقرر در محل حضور بهم رسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتجلسه سی 
روز می اعتراض به حدود را به اين اداره تسليم مينمايند بايستی ظرف مدت يک ماه گواهی تسليم دادخواست به مراجع قضائی را به اداره ثبت ارائه نمايند 

در غير اينصورت اعتراض آنها کان لم يکن تلقی ميگردد . تاريخ انتشار: 1401/11/25 
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر  1451782
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بين الملل

آیا اسرائیل به سمت جنگ داخلی پیش می رود؟
س��رزمین های اشغالی وارد فرآیندی ش��ده که به باور برخی تحلیل گران جنگ داخلی و گام برداشتن به سوی 
دیکتاتوری و نژادپرستی عیان تر و واضح تر از پیامدهای آن است. جنگ داخلی و »پایان دموکراسی«، این روزها 
دو جمله پرتکرار فضای مجازی، تحلیل گران و حتی سران رژیم صهیونیستی است. تنها کمتر از یک ماه پس از 
شکل گیری کابینه نتانیاهو و برگشت او به قدرت بعد از 5 انتخابات پیاپی طی 4 سال، کلید واژه »جنگ داخلی 
یا برادرکش��ی - מלחמת אחים« نیز در فضای رس��انه ای حقیقی و مجازی اسرائیل ترند شده است. اما داستان 

چیست؟
دیوانعالیقربانینتانیاهومیشود؟ ���

داس��تان اتفاقات اخیر از این قرار اس��ت که نتانیاهو برای رهایی از پرونده های فس��اد و چالش های آتی به دنبال 
تغییر اختیارات و قوانین دیوان عالی رژیم صهیونیس��تی به عنوان رکن قوه قضائی است. او می خواهد اختیاراتی 
را از این نهاد به وزیر دادگستری بدهد تا ضمن افزایش قدرت دولت، از برخی چالش های سال های اخیر رهایی 
یابد. این اقدام نتانیاهو در کنار کابینه پرحاشیه او، موجب آغاز یک سری تظاهرات های بیش از ۱۰۰ هزار نفری 
در سرزمین های اشغالی برای جلوگیری از انچه مخالفان »کودتای حقوقی« می نامند شد. اما این نخستین جنجال 
حقوقی و نگرانی از مورد تهدید واقع شدن آنچه صهیونیست ها مدعی »ساختار دموکراتیک« رژیم صهیونیستی 
هستند، است؟ اصلی ترین دلیل و مؤلفه دموکراتیک نبودن ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی، نبود قانون اساسی 
است. حاکمیت سیاسی جعلی رژیم صهیونیستی از نظر ساختاری یکی از عجیب ترین سیستم های سیاسی است. 
اصلی ترین ویژگی خاص آن نداشتن یک قانون اساسی مدون است. پس از اعالم شکل گیری رژیم صهیونیستی 
در سال ۱948، در درون سرزمین های اشغالی اختالف نظرهای وسیعی حول تصویب قانون اساسی این رژیم به 
وجود آمد. اصلی ترین دلیل این مسئله عدم یکپارچگی درک یهودیان مهاجر و سران صهیونیستی از اهداف اشغال 
س��رزمین فلسطین و ایجاد »اسرائیل« بود؛ اما اس��تدالل مخالفان ایجاد یک قانون اساسی را می توان دو دسته 
تقسیم کرد. یک دسته مانند حزب تندرو اگودات یسرائیل معتقد بودند که شریعت یهودی، قانون اساسی همیشگی 
»اسرائیل« است و دسته دیگر بر این باور بودند که قانون اساسی در برابر جنبش سیاسی و برنامه های اشغالگری 
آینده آن ها مانع ایجاد می کند. به طور مثال می توان به جمله مشهور بن گوریون اشاره کرد که معتقد بود: »نباید 
پیش از مهاجرت باقی مانده یهودیان جهان و پیش از آنکه وضعیت نهایی اسرائیل مشخص شود، قانون اساسی 
وضع شود.« هم چنین تصویب قانون ملت- دولت یهود در سال 2۰۱8، پیروزی طیف راست گرای تل آویو برای 
محقق کردن قانونی شعارش��ان بود: »یهودیت بر دموکراس��ی تقدم دارد.« این قانون به شدت نژآدپرستانه و ضد 
دموکراتیک بود. مسئله تقدم نژادپرستی و قومیت یهود بر دموکراسی و برابری نژادها حتی با واکنش روزنامه تندرو 
جروزالم پست همراه بود. آوی کاتص گرافیست مجله جروزالم ریپورت از نشریات زیرمجموعه جروزالم پست به 
خاطر ترسیم نتانیاهو و نمایندگان کنست در قالب خوک های »قلعه حیوانات«، اثر مشهور جورج اورول، از مجله 
جروزالم ریپورت اخراج ش��د. این کاریکاتور که بر اس��اس سلفی اورن هازان، نماینده کنست با بنیامین نتانیاهو و 
اعضای حزب لیکود پس از تصویب قانون در کنست، طراحی شده است، در اعتراض به تبعیض آمیز بودن این قانون 

است و این جمله مشهور این کتاب را به همراه دارد: »همه حیوانات با هم برابرند اما برخی برابرترند.«
سرزمینپرچمهایسیاه ���

سال 2۰2۰ هم سرزمین های اشغالی شاهد حدود 3۰ هفته تظاهرات بود. تظاهرات کنندگان با خود پرچم سیاه حمل 
می کردند. منظور از پرچم سیاه از سوی معترضین، نشان »عزای دموکراسی در اسرئیل« بود. معترضان معتقدند 
نتانیاهو با مسیری که طی کرده، »دموکراسی« را در سرزمین های اشغالی به کما برده و در یک دیکتاتوری تمام عیار 
با استفاده از مسیر انتخابات کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی(، خود را علی رغم داشتن چندین پرونده اقتصادی 
در رأس قدرت نگه داشته است. اما اظهارات پسر نتانیاهو، جنجال پرچم های سیاه را دوچندان کرده است. »یائیر 
نتانیاهو« که پیش از این هم سابقه اظهارات جنجالی علیه مخالفین پدرش را داشته، در سخنانی تظاهرکنندگان 
اسرائیلی را که خواستار استعفای پدرش هستند، به گروه تروریستی داعش تشبیه کرد. او در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام، ویدئویی را به اشتراک گذاشت که در آن داعشی ها در حالی که پرچم های سیاه در دست داشتند، سوار 
بر خودرو هستند. او درباره این ویدئو نیز نوشت: »یادم آمد این کاروان هایی را که پرچم سیاه دارند، کجا دیدم!« این 
اقدام یائیر نتانیاهو، موجب خشم جنبش پرچم های سیاه شد و فعاالن این جنبش، او و پدرش را مورد انتقاد قرار 
دادند. پسر نتانیاهو فعالیت گسترده ای در شبکه های اجتماعی دارد و معمواًل در این شبکه ها رقبای سیاسی پدرش 

را به شدت مورد حمله قرار می دهد.
جنگداخلینزدیکاست؟ ���

در اعتراضات سال 2۰2۰ بنی گانتز وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی در مصاحبه ای تلویزیونی سخنانی را مطرح 
کرد که اکنون در 2۰22 با صراحت بیشتری از سوی بسیاری از افراد گفته می شود. 

ابداع نرم ربات هایی برای اکتشافات فضایی
محققان با اله��ام از موجودات دریای��ی نرم ربات 
های��ی ابداع کرده اند که م��ی توانند مانند زنجیره 
به��م متصل ش��وند و در ماموریت های فضایی از 
آنها اس��تفاده کرد. به گ��زارش نیواطلس، هنگام 
طراحی ربات برای اکتشاف اقیانوس ها یا سیارات 
دیگر، باید ابزاری مستحکم و کارآمد طراحی کرد 
ک��ه بتوان به راحتی آن را در فضاپیما جای داد. در 
همین راس��تا نرم ربات هایی با الهام از ارگانیس��م 
های دریایی کارآمدترین گزینه هس��تند. س��الپ 
جانداران کوچک دریایی هس��تند که در اقیانوس 
های سراس��ر جهان زندگی می کنن��د. آنها برای 
حرک��ت ک��ردن، آب را از طری��ق بدن ش��ان که 
شبیه بشکه ای ژالتینی است پمپاژ می کنند. این 
موجودات بخش��ی از چرخه عم��ر خود را تنها می 
گذرانند و بخشی از آن را به سالپ های دیگر می 
چس��بند و زنجیره ای طوالنی می سازند. گروهی 
از محققان دانشگاه بریستول به رهبری والنتینا لو 
گاتو با الهام از س��الپ، ربات های زیر آبی ساختند 
که »ربو س��الپ« نام گرفتند. هریک از این ربات 
ها بدنه ای لوله ای ش��کل از جنس سیلیکون نرم 
دارد و داخل آن یک موتور الکتریکی پهپاد مانند و 
پروانه ای قرار گرفته اس��ت. پروانه به کار رفته در 
این ربات دو جهتی است و آب را به داخل بدنه می 
کشاند. به این ترتیب ربات می تواند به سمت باال، 
پایین و جلو حرکت کند. البته چنین مکانیسم ساده 
پیشرانشی فقط برای حرکات ساده مناسب است. 

جاری شدن آب در زاينده رود عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای سوم )288(
حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
لَْف��ِة ِعْنَدک؛ و اهل منزلت  الرحم��ن الرحیم َو أَْهِل الُزّ
و قرب در پیش��گاهت. زلفه به معنای قرب و نزدیک 
بودن اس��ت و از واژگان قرآنی اس��ت در ادعیه هم به 
همین معنا آمده اس��ت از جمله: مستحب است حاجی 

قب��ل از ورود ب��ه حرم اذن دخول بخوان��د:… بِذلَِک 
لَْف��َة ِعْنَدَک َوالُْقْربََة إلَْیَک َوالَْمْنِزلََة لََدْیَک؛ همچنین  الُزّ
لَْفَة لََدیَک … در دع��ای ابوحمزه می خوانیم: اَْرجُو الُزّ
در بین انس��ان ها بعضی مقرب خدا هس��تند در بین 
فرش��تگان نیز بعضی مقرب خداوند هستند و البته در 

بین جن ها و س��ائر مخلوقات نیز اینچنین است. اهل 
ق��رب و منزلت ب��ودن در اینجا هم م��ی تواند صفت 
فرش��تگان از روحانیین که در آسمان هفتم در حظیره 
القدس هستند باشد هم از خصوصیات طبقه ای دیگر 

از فرشتگان باشد.
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اندیش��کده آمریکایی شورای آتالنتیک می نویس��د: ایران امروز، دیگر آن ایرانی نیست 
که نتانیاهو قباًل می ش��ناخت. این کش��ور در دوران رئیس��ی، بر خالف دوران روحانی، 
هر تجاوزی را تالفی می کند. با روی کار آمدن کابینه ی بنیامین نتانیاهو در فلس��طین 
اشغالی، که بسیاری آن را افراطی ترین کابینه ی تاریخ رژیم صهیونیستی می دانند، این 
رژیم یکی از پرتالطم ترین دوران های تاریخ خود را سپری می کند. با این حال، بحرانی 
که نتانیاهو با آن مواجه است، تنها جنبه ی داخلی ندارد، بلکه سیاست خارجی او را نیز 
دربرمی گیرد. از زمانی که نتانیاهو وادار به ترک دفتر نخس��ت وزیری ش��د تا اکنون که 
دوباره روی این کرسی تکیه زده، دنیا تحوالت زیادی را به خود دیده است. از جمله ی 
این تحوالت، پیشرفت چشم گیر برنامه ی هسته ای ایران و تعمیق روابط تهران با مسکو 
در سایه ی جنگ اوکراین بوده است. اندیشکده ی سرشناس »شورای آتالنتیک« اخیراً 
طی گزارشی تحت عنوان »سیاست نتانیاهو در قبال ایران احتمااًل شکست خواهد خورد؛ 
دوباره« پیش بینی کرد با توجه به این که به نظر می آید نتانیاهو سیاس��ت های خود در 
قبال ایران را تغییر نداده، انتظار می رود این سیاس��ت ها بار دیگر به شکس��ت بینجامد. 
ای��ن پیش بینی از آن جهت اهمیت دارد که نویس��نده ی گزارش »دنی س��یترینوویچ« 
عضو غیرمقیم برنامه های خاورمیانه در شورای آتالنتیک و کسی است که بیست وپنج 
س��ال در ِسمت های مختلف فرماندهی در اداره ی اطالعات نظامی اسرائیل، موسوم به 
»اَمان« )یا »آمان«(، خدمت کرده و از جمله رئیس شاخه ی ایران در دایره ی تحقیق و 
تحلیل این اداره و نماینده ی این دایره در آمریکا بوده اس��ت. آن چه در ادامه می خوانید 
ترجمه ی گزارش شورای آتالنتیک است. بالفاصله پس از ورود بنیامین نتانیاهو به دفتر 
نخس��ت وزیری اسرائیل برای شش��مین بار در تاریخ، دولت وی اعالم کرد که هدفش 
تمرکز بر تمام جنبه های تهدید ایران اس��ت؛ و برنامه ی هس��ته ای این کشور در رأس 
فهرست ]اولویت های کابینه ی نتانیاهو[ قرار دارد. اظهارات و اقدامات نتانیاهو )از جمله 

اعزام »ران درمر« وزیر امور راهبردی اس��رائیل ]و س��فیر سابق اسرائیل در آمریکا[، به 
واش��ینگتن در تاریخ 9 ژانویه( به وضوح نشان می دهد که نخست وزیر اسرائیل رویه ی 
خود درباره ی پرونده ی ایران را تغییر نداده است. نتانیاهو قصد دارد به مخالفت با هرگونه 
توافق هسته ای با تهران ادامه دهد و در عین حال همچنان تأکید می کند که اسرائیل در 
خنثی کردن برنامه های ایران برای ساخت زرادخانه ی هسته ای تردید نخواهد کرد. در 
همین راستا، به نظر می رسد نتانیاهو عمدتاً بر تقویت روابط اسرائیل با آمریکا و به این 
ترتیب، بسیج قدرت های جهانی و منطقه ای برای افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر 
تهران، متمرکز شده است. با این حال، این کار که چند سال قبل برای نتانیاهو سخت 
ب��ود، ب��ه دالیل متعدد، در حال تبدیل ش��دن به یک کاِر تقریب��اً غیرممکن در فضای 
بین المللی کنونی است. بزرگ ترین مشکلی که نتانیاهو امروز با آن مواجه است جلب نظر 
دولت جو بایدن است. اگرچه دو کشور درباره ی تهدید ایران هم عقیده هستند، و بایدن 
پیش��اپیش متعهد ش��ده اس��ت که در حمله به ایران »به عنوان آخرین راه حل« تردید 
نخواهد کرد، اما در عمل، میان اسرائیل و آمریکا در این باره شکاف عمیقی وجود دارد. 
ایران در کانون توجه دولت آمریکا نیس��ت؛ برای واشینگتن جنگ در اوکراین و تشدید 
چشم گیر تهدید چین، مسائل مبرم تری نسبت به پرونده ی ایران هستند. عالوه بر این، 
از رفتار دولت بایدن به نظر می رسد ]اعتقاد واشینگتن این است[ که به رغم اعتراضات در 
ایران و کمک تهران به روسیه در جنگ اوکراین، فشار بیش تر می تواند ثبات به دست 
آمده در روابط با تهران را از میان ببرد و مانع از دس��تیابی به هرگونه راه حل سیاسی ای 
در آینده ش��ود. همین مسئله باعث می شود نتانیاهو و تیمش برای متقاعد کردن حتی 
یک نفر در واشینگتن به این که اسرائیل دارد در مسیر درست گام برمی دارد، کار بسیار 
دش��واری پیش رو داشته باش��ند. ضمناً، اگرچه مقامات ارشد دولت آمریکا می دانند که 
شانس بازگشت به »برنامه ی جامع اقدام مشترک« )برجام( اندک است اما ظاهراً این را 

نیز درک می کنند که برای جلوگیری از اقدام ایران به تسریع برنامه ی هسته ایش، هیچ 
گزینه ای غیر از چارچوب سیاسی وجود ندارد. این در تضاد کامل با سیاست نتانیاهوست 
که هرگونه مذاکره ای با تهران را رد می کند. حتی اگر دولت بایدن تصمیم بگیرد فشار بر 
ایران را افزایش دهد، این کار را با هدف بازگشت به توافق انجام خواهد داد، نه به منظور 
از میان بردن هرگونه شانسی برای مذاکره. آن چه این شکاف ها در سیاست های دو طرف 
را عمیق تر می کند، نگرانی های دولت بایدن درباره ی سیاست نتانیاهو در قبال ایران، و 
تجربه ی تلخ دولت آمریکا از عدم تمایل نخست وزیر اسرائیل به در میان گذاشتِن اقدامات 
اس��رائیل برای خنثی کردن تهدید ایران با آمریکاست. همچنین الزم به ذکر است که 
توانایی نخست وزیر اسرائیل برای جلب حمایت یهودیان آمریکایی در کارزار علیه ایران 
نیز ]با توجه به روی کار آمدن یک کابینه ی افراطی جناح راس��تی[ در صورت تصویب 
قوانینی که حمایت آن ها از اس��رائیل را تحت تأثیر قرار دهد، یا انجام کارهایی که این 
یهودیان خارج نشین را از کشور اسرائیل دور می کند، ممکن است از میان برود. در این 
صورت، دفاع از سیاست های نتانیاهو حتی برای دوستان اسرائیل در کنگره ی آمریکا نیز 
دشوار خواهد بود؛ چه برسد به طرفداران حزب دموکرات. البته این ها به این معنا نیست 
که دولت بایدن و اس��رائیل نمی توانند درباره ی طیف وس��یعی از مسائل مرتبط با ایران 
با یک دیگر همکاری کنند؛ چنان که نگرانی مشترک آن ها درباره ی تقویت روابط میان 
تهران و مسکو نیز نشان می دهد. اما به هر حال، اختالفات دو طرف در موضوع هسته ای 
همچنان باقی هستند. با وجود آن چه که گفته شد، موانع پیش پای نتانیاهو برای بسیج 
جهان به همین جا ختم نمی شود. مسئله ی فلسطین یک چالش امنیتی و سیاسی مهم 
برای اسرائیل اس��ت. وخامت اوضاع امنیتی در کرانه ی باختری، ارتش اسرائیل را وادار 
خواهد کرد تا مأموریت های خود را، به جای نقاط دیگر، در این منطقه متمرکز کند که 

احتمااًل تنش ها میان اسرائیل و جامعه ی بین الملل را افزایش خواهد داد.

هشدار شورای آتالنتیک درباره شکست سیاست های نتانیاهو علیه ایران
ادامهازصفحهیک ���

...کلیات طرح، جهت بررس��ی های کارشناس��ی توس��ط مرک��ز پژوهش ها و اعضای 
کمیسیون تخصصی، کمیته ای تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئوالن 
وزارت علوم، دانش��گاه آزاد، دیوان عدالت اداری، دیوان محاس��بات و همچنین مرکز 
پژوهش های مجلس در نهایت در ۱۰ ماده نهایی ش��د. با گذش��ت حدود 3۰ سال از 
تأسیس دانش��گاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه های نظارتی 
حاکمیتی مسئول بر دانشگاه آزاد صورت نگرفته و این دانشگاه در زمینه مالی به قوای 
س��ه گانه پاسخگو نبوده اس��ت. این در شرایطی است که مطابق ماده 2 قانون دیوان 
محاسبات تمام دستگاه هایی که مالکیت عمومی بر آن ها مترتب است باید تمام حسابها، 
درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی آن ها توسط دیوان 
محاس��بات کشور حسابرسی شوند؛ لذا براس��اس این طرح در جهت اجرای قانون نام 
دانشگاه آزاد اسالمی به قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 
۱9/۰4/۱3۷4 الحاق می ش��ود. ماهیت دانشگاه آزاد اسالمی موسسه غیرخصوصی و 
غیردولتی اس��ت که در حکم موسس��ه عمومی غیردولتی در این طرح تعیین ش��د و 
بر اس��اس ماده دو طرح مذکور رس��یدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص 
حقیقی و حقوقی از مصوبات، تصمیمات و اقدامات دانش��گاه آزاد اس��المی به دیوان 
عدالت اداری واگذار شد. همچنین به منظور شفافیت در عملکرد ارکان مختلف تصمیم 
گیر در دانش��گاه آزاد نیز پیش بینی هایی در این طرح انجام ش��ده است که در صورت 
تبدیل شدن به قانون و تأیید شورای محترم نگهبان، دانشگاه آزاد از حیاط خلوت برخی 
جریانات در دوره های مختلف به یک نهاد علمی شفاف تبدیل می شود. در این چارچوب 
بر اساس طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد کلیه تصمیمات و مصوبات هیأت امنا، 
هیأت رئیسه، شوراها و کمیسیون های مختلف اعم از فرعی و تخصصی و همچنین 
کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های صادره اعم از کشوری، استانی و واحدهای دانشگاهی 
با رعایت مصالح امنیتی باید در پایگاه اطالع رس��انی دانش��گاه قابل دسترسی باشد. 
براساس مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات، مناقصه ها و معامالت، هدایا، موقوفات، 
امالک و فعالیت های پژوهشی نیز از جمله موضوعاتی است که در دانشگاه آزاد شفاف 
خواهد شد و ضمناً اش��تغال همزمان اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد در 
دستگاه های دیگر که از منابع بودجه  کشور استفاده می کنند به عنوان هیأت علمی با 
هدف ارتقای سطح علمی دانشگاه همچون دانشگاه های دولتی ممنوع خواهد شد. اما 
همکاری با دانش��گاه آزاد اسالمی برای اعضای هیأت علمی و کارکنان دستگاه های 
مذکور در این ماده در خارج از ساعات اداری و بدون ایجاد رابطه استخدامی با دانشگاه، 
با رعایت مقررات قانونی اس��ت. استانداردسازی خدمات علمی و دانشگاهی از اهداف 
این طرح اس��ت، دانشگاه آزاد بر اساس این طرح باید بر اساس قوانین عمومی کشور 
و  وزارت علوم در پذیرش دانش��جو در همه س��طوح پایه و تحصیالت تکمیلی، ایجاد 
پردیس و واحدهای جدید و رشته های جدید عمل کند. همچنین در حوزه تأیید مدارک 

نیز می بایست تابع قوانین موضوعه   وزارت علوم باشد.

منافقین سربازان  سازمان سیا هستند
ادامهازصفحهیک ���

...به خود ایاالت متحده نیز خیانت خواهند کرد؛ همچنان که گاهی مطرح می ش��ود 
منافقین جاسوس دوطرفه بوده و برای برخی کشورها نیز جاسوسی انجام می دهند.

در واقع منافقین سربازان اجیر شده سازمان سیا هستند که به کشور و مردم خودشان 
خیانت کرده اند.نباید فراموش کرد که رفتار و اقدامات گروه تروریستی منافقین همانند 
گ��روه افراطی داعش بوده، لذا صدور قطعنامه از س��وی اعضای کنگره آمریکا برای 
حمایت از این گروهک تروریس��تی بیانگر پیگیری اجرای سناریو داعش برای آسیب 

زدن به ایران از سوی منافقین است.

 مجلس به دنبال
 شفافیت عملکرد دانشگاه آزاد

گردهمایی جمعی نامأنوس با سیاس��ت و فاقد گفتمان از فوتبالیس��ت و بازیگر گرفته 
تا تجزیه طلب و س��لطنت طلب در نمایشی تکراری از رس��انه های غربی بیش از آنکه 
اثرگذار باش��د به یک سیرک سرگرم کننده ش��بیه بود. حوادث ماه های اخیر در ایران و 
آغاز موج اعتراضات، به فرصتی برای به میدان آمدن اپوزیس��یونی تبدیل شد که پیش 
از این یا گمنام و ناشناخته بودند یا در سایه حمایت رسانه های سعودی و انگلیسی هر 
از گاهی فعالیتی حاشیه ای داشتند. پراکندگی های فکری و سیاسی اپوزیسیون از همان 
ابتدای کار، مانع از اتحاد و دستیابی به گفتمان واحد در میان آن ها شده است، تاجائیکه 
حتی بر س��ر یک پرچم واحد و تمامیت ارضی ایران نیز به نقطه اش��تراکی نمی رسند. 
تالش مخالفان جمهوری اس��المی و عدم دس��تیابی به نتیجه، منجر به آن شده است 
ک��ه آن ها تمرکز گفتمانی را از دس��ت داده و هر دم حرف ت��ازه ای بزنند. آن ها در گام 
اول، بحث »ائتالف« را به میان کش��یدند. ماجرای ائتالف از ش��ب سال نوی میالدی 
آغاز ش��د که »رضا پهلوی«، »حامد اسماعیلیون«، »مسیح علینژاد«، »علی کریمی«، 
»گلشیفته فراهانی« و »نازنین بنیادی« با انتشار متن مشترکی از حساب کاربری خود 
در توئیتر، س��عی کردند جل��وه ای از وحدت را به نمایش بگذارند. اقدام مش��ترک این 
چهره ها خیلی زود مورد توجه رسانه های مخالف جمهوری اسالمی قرار گرفت. »ایران 
اینترنشنال«، »بی بی سی فارسی« و »صدای آمریکا« انتشار مشترک این چند خط پیام 
را به گونه ای پوشش دادند که گویی در پی یک تحرک بی سابقه سیاسی، همه اختالفات 
برطرف ش��ده است. در حقیقت تالش این رسانه ها بر این بود که این اقدام سطحی را 
نتیجه بخش جلوه دهند. خیلی زود مشخص شد ائتالف نصفه نیمه و مجازی چهره های 
مخالف جمهوری اسالمی به نتیجه ای نرسیده است. تالش »رضا پهلوی« برای به راه 
انداختن هیاهوی رسانه ای تحت عنوان کمپین »من وکالت می دهم« مصداقی بود که 
خبر می داد، ائتالف پیشین نه تنها به کاهش اختالف ها منجر نشده، بلکه تفرقه میان 

جریان های اپوزیسیون را گسترش داده است. کمپین »من وکالت می دهم« و حمایت 
شبکه »من و تو« از آن تالشی بود تا فرزند آخرین شاه ایران را در جایگاه هدایت گری 
بنشاند، اما این طرح نیز انشقاق میان گروه های مختلف برانداز از سلطنت طلب ها گرفته 

تا منافقین و تجزیه طلبان را بیش از پیش آشکار کرد.
دستوپازدنبرایاحیا ���

شکس��ت پروژه های پرهزینه و طرح های پرطمطراق قبلی، شرایط را برای اپوزیسیون 
به س��ویی برده که تحرکات جدید آن ها حکم تنفس مصنوعی برای پیکری ضعیف را 
دارد که امیدی برای احیای آن باقی نمانده اس��ت. به نظر می رس��د هدف این جنبش 
شکست خورده که علیرغم همه دوندگی هایش نتوانسته هدایت جمعی را به دست بگیرد 
آن اس��ت که دست کم، اس��م خود را در عرصه رسانه ای و در افکار عمومی زنده نگاه 
دارد. از آنجا که تجمعات خیابانی به صفر رس��یده است، آن ها هر از گاهی با استفاده از 
حمایت رسانه های ضدایرانی سعی می کنند موج جدیدی به راه بیندازند. در جدیدترین 
تقالی رس��انه ای ضدانقالب، »حامد اسماعیلیون«، »نازنین بنیادی«، »رضا پهلوی«، 
»مصی علی نژاد« به صورت حضوری و »علی کریمی«، »شیرین عبادی«، »گلشیفته 
فراهان��ی« و »عبداهلل مهتدی« با ارس��ال پیامی تصویری در نشس��ت »آینده جنبش 
دموکراسی ایران« که در دانشگاه جرج تاون وانشگتن برگزار شد، شرکت کردند. گرچه 
از ابتدای انتشار اخبار واضح بود که این نشست نیز نمایشی شبیه به کمپین »من وکالت 
می دهم« و »ائتالف توئیتری« است، اما کنار هم قرار گرفتن این هشت چهره فرصت 
دیگری شد برای آنکه وزن و اعتبار کسانی که داعیه دموکراسی را به دوش می کشند، 
س��نجیده ش��ود. چهره هایی از پرده س��ینما و زمین فوتبال و تبلیغ قهوه گرفته تا فعال 
جنبش های ضدحجاب و مهره های جدید گروهک تروریس��تی مجاهدین خلق و حتی 
سران تجزیه طلب و سلطنت طلب!»رضا پهلوی« بازمانده سلسله ای نصفه نیمه که هیچ 

س��ابقه سیاسی در کارنامه خود ندارد و بهتر است بگوییم در کارنامه خود غیر از نسبت 
خونی با خاندان فراری از ایران هیچ نکته دیگری برای عرضه ندارد در میان این هشت 
نفر است. کسی که در آخرین اقدام خود در ماجرای کمپین »من وکالت می دهم« یک 
رسوایی بزرگ به بار آورد. برخی معتقدند اقدام امضای طومار به نفع فرزند شاه مخلوع 
پهلوی، خدمت بزرگی به جمهوری اس��المی بود چراکه بدون هیچ هزینه ای توانست 
بی اعتبار بودن آن ها را ثابت کند. »کامران فالحتی« پژوهشگر اپوزیسیون ایران در این 
باره می گوید: »هرکس این پوست موز را زیر پای پهلوی انداخت به ما لطف کرد چراکه 
هیچ کس نمی توانست به این خوبی نشان دهد که اپوزیسیون به ویژه سلطنت طلبی در 
ایران وزن و اعتباری ندارد.«»نازنین بنیادی« از دیگر حاضران این نشست بود. بنیادی 
بازیگر دست چندم هالیوودی و چهره تبلیغات یک شرکت قهوه و نسکافه بوده که به 
لطف حوادث اخیرید طوالیی در سیاس��ت پیدا کرده و حاال به عنوان یک کارشناس و 
فعال حقوق بش��ر، در قامت یکی از سران براندازی ظاهر شده تا این جریان را هدایت 
کند. کس��یکه نس��خه اش برای آزادی تحریم اس��ت و اعتقاد دارند که مردم ایران این 
تحریم را مانند دوران شیمی درمانی برای درمان سرطان باید تحمل کنند. دومین چهره 
از این معرکه 8 اپوزیس��یون، »مس��یح علی نژاد« بود. او که بعد از مهاجرت از ایران در 
میان رسانه های ضدایرانی پرسه می زند، وقتی از به راه انداختن جنبش های ضد حجاب 
در ایران به نتیجه نرسید حاال چهره خود را از فعال حقوق زنان به یک برانداز تمام عیار 
تغییر داده تا در میان اپوزیس��یون جایگاهی برای خود حفظ کند. چهره دیگر حاضر در 
این نشس��ت، »حامد اس��ماعیلیون« بود که گویی سازمان مجاهدین را در این نشست 
نمایندگی می کند. کس��ی که مرگ همسر و دختر مرحومه خود را - که از جانباختگان 
سانحه هواپیمای اوکراینی هس��تند- بهانه کرده و در سودای مطامع سیاسی و کسب 

بودجه های هنگفت از مراکز غربی است. 

سیرک اپوزیسیون در جرج تاون؛
 غریبه های سیاسی، سیاستمدار می شوند!


