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 وزارت خارجه برخورد مناسب با 
اقدامات وقیحانه دولت آلمان به عمل آورد

خطیب جمعه تهران در واکنش به اخراج دو دیپلمات ایرانی:

  حمایت آلمان از سرکرده یک گروهک خونخوار و جنایتکار

  مردم منتظر واکنش متقابل وزارت خارجه هستند

افتتاح سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه 
جلوه وحدت ملی است
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روزنامه صهیونیس��تی »هاآرتص« با انتشار یادداشتی 
نوش��ت که به زودی هدف جنبش »تحریم اسرائیل« 
تحقق می یابد و رهبران تل آویو که وضعیت کنونی را 
به وجود آورده اند، احمق هس��تند. روزنامه عبری زبان 

»هاآرتص« با انتشار یادداشتی از...

  تحریم اسرائیل نزدیک است
 و رهبران این رژیم احمق اند

روزنامه صهيونيستی هاآرتص:

میزان واردات تلفن همراه به کش��ور حدود ۴.۵ میلیارد 
دالر اس��ت؛ از این بین، س��االنه بیش از ۱.۵ میلیارد 
دالر به گوش��ی های لوکس اختصاص می یابد که ۹۰ 
درصد آن صرف واردات گوشی های آیفون می شود.به 

گزارش مهر، به دنبال تعیین تکلیف واردات...

90 درصد ارز گوشی های 
لوکس را آیفون می بلعد

 بی توجهی ادامه دار بانک ها
 به طرح نهضت ملی مسکن

چرا واردات گوشی آمریکایی ممنوع شد؟

وزیر آموزش و پرورش:
تکلیف استخدام ۱۶۰ 
هزار معلم مشخص شد

سالروز والدت حضرت ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز مبارک باد
سرمقاله

یادداشت

دستیابی به اهداف عالی 
راهی جز اجرای قانون ندارد

نصراله پژمان فر  ���
رئیس کمیسیون اصل 90

امیدواری��م در این دوره 
دو روزه بتوانیم موضوع 
ظرفی��ت های��ی که در 
اص��ول قانون اساس��ی 
که بس��یار مهم و مترقی ب��وده اما هنوز 
به واقع از این ظرفیت ها رونمایی نشده 
اس��ت، را رونمایی کنیم. گفتگوهایی با 
برخی پژوهشگران در این حوزه داشته و 
پایان نامه ها و مقاله هایی در این حوزه 
نگاشته شده است، ما باید بتوانیم از این 
ظرفیت بس��یار مهم رونمایی کنیم. اگر 
می خواهیم در کشور هر نتیجه مطلوبی 
را که به دنبال آن هس��تیم بگیریم باید 
حکمرانی قانون را در همه اجزای کشور 
اس��تقرار دهیم و این مس��أله از فضای 
حداقلی عب��ور پیدا کند. ه��م اکنون در 

حال پیگیری کار جدی...
ادامه در صفحه ���2

دکترین دیپلماسی ایران مبتنی 
بر احترام متقابل با همسایگان

مجتبی یوسفی  ���
عض�و گ�روه دوس�تی پارلمانی ای�ران و 

کویت در مجلس
دکترین دیپلماسی ایران 
همواره مبتنی بر احترام 
متقابل است و این مهم 
با همسایگان  مواجه  در 
م��ورد تاکید قرار داش��ته اس��ت. ایران 
هم��واره با تکیه بر مولف��ه های برادری 
و برابری با کش��ورها گفتگو کرده است، 
اظهار کرد: به عبارتی جمهوری اسالمی 
در مراودات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و غیره با کشورها خصوصا همسایگان به 
ظرفیت های آنان توجه داشته و تالش 
کرده دیدگاه برد-برد به مس��ائل داشته 
باش��د. میان ایران و کش��ورهای عربی 
اشتراکات فرهنگی، دینی و غیره زیادی 
وجود دارد، ایران اسالمی همیشه حافظ 

منافع کشورهای همسایه بوده...
ادامه در صفحه ���2

اداره روابط عمومی

شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد نسبت به خرید لوازم یدکي ابزاردقیق  بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی نکا طبق 
ش��رایط ذیل و همچنین ش��رایط فني و خصوصي کار پیوست اسناد مناقصه اقدام نماید . عالقمندان  میتوانند اسناد 
مناقصه را  از روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۱/۱2/۰۴لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱2/۱3     با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  با شماره 2۰۰۱۰۹37۹۱۰۰۰۰۵۰ دریافت 
نموده و پس از تکمیل اس��ناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا س��اعت ۱6 روز     سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱2/23 ضمن 
بارگذاری در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) س��تاد ( فقط پاکت الف را به صورت فیزیکی به اداره تدارکات این 
شرکت ارسال نمایند .پیشنهادات واصله راس ساعت 8.3۰ صبح روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱2/2۴ باتوجه به شرایط 
مناقصه باز و قرائت خواهد ش��د.  بدیهی اس��ت به پیشنهادهاي فاقد  بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
ستاد  فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و به پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر واصل  شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 ۱- مدت زمان تحویل کاال : 2۰ روز از تاریخ واریزپیش پرداخت

2-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهاي مالي کمیسیون مناقصه آزاد مي باشد 
3-س��پرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپردة ش��رکت در مناقصه 2.632.۴22.۴۰۰ ریال است که بایستي به یکي از 

صورت هاي مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
۱-3-رس��ید بانکي واریز وجه مزبور به حس��اب سیبا ۰۱۰۵6۹27۱6۰۰8 این ش��رکت نزد بانك ملي ایران شعبه 

نیروگاه شهید سلیمي نکا 
2-3-ضمانتنامه بانکي به نفع شرکت مدیریت تولید برق نکا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱336787 برابر با فرم پیوست 

که مي بایست داراي 3 ماه اعتبار باشد.
4-توانایي ارائه ضمانتنامه بانکي ُحسن انجام تعهدات به میزان ۱۰درصد مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد .

5-به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي 
شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶-سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.
 جهت مش��اهده آگهي و خالصه اسناد به س��ایت هاي www.npgm.ir . www.tender.tpph.ir و پایگاه 
ملي مناقصات کشور مراجعه وبراي کسب موارد بازرگاني با شماره تلفن ۰۹۱۱۱۵262۰۴ آقای اسدپور و جهت کسب 
اطالعات فني بیشتر با شماره تلفن های ۰۹۱۱۱۵۴6686آقای مهندس نیری و یا   ۰۹۱۱2۵۱۹۴۴6 آقاي مهندس 

بخشی پور تماس حاصل فرمایید .

نوبت دوم» آگهي مناقصه عمومي شماره4۱ /۱4۰۱«

 شهرداری فردیس

شهرداری فردیس در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری  مناقصه عمومی به متقاضیان واجد حداقل شرایط به شرح ذیل واگذار نماید )مشروح شرایط در اسناد 
مناقصه درج ش��ده اس��ت( لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی )چاپ اول( تا ساعت ۱۴:3۰ روز ش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۱2/۱3 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه 
الکترونیك دولت )ستاد( مراجعه نمایند. ۱- مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد می بایست به حساب ۴۰۰8۱۹6886۴۵ به نام شهرداری فردیس از طریق 
سامانه الکترونیك دولت )ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir واریز گردد 2- شرکت کنندگان می بایست نسبت به تحویل )صرفا پاکت الف( اصل ضمانت نامه یا 
فیش واریز نقدی به ش��ماره حس��اب ۱۰۰823۰۰۴۱3۹ تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴:3۰ مورخ ۱۴۰۱/۱2/23 روز سه شنبه به آدرس فردیس- ابتدای جاده شهریارجنب 
پل بصیرت س��اختمان منطقه دو ش��هرداری فردیس طبقه همکف واحد دبیر خانه اقدام نمایند و هم زمان پاکات الف- ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد 
ایران( بارگذاری نمایند. 3-در صورت بروز هرگونه تناقص در موارد مندرج در آگهی با س��امانه س��تاد ، مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود ۴- پیشنهادات رسیده ظرف در 
روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱2/2۵ درکمیسیون عالی معامالت شهرداری فردیس مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مزایده و  مناقصه اعالم خواهد  شد 6- جهت کسب 

اطالعات بیشتر به سایت  www.shahrdarifardis.ir  مراجعه نمایید. 
مبلغ سپرده شرکت در برآورد مبلغ ریالی پروژهشرح عملیاتردیف

مدتدرصد نقد و تهاترحداقل رتبه الزممحل اجرامناقصه   به ریال

۱
ساخت و نصب تابلو های 

تبلیغاتی- تجدید)شماره فراخوان 
)2۰۰۱۰5۰288۰۰۰۱5۱

ارائه پروانه یا مجوز فعالیت مرتبط از اداره سطح شهر فردیس۱2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۶ ماه۱۰۰ درصد نقدفرهنگ و ارشاد اسالمی

2
بازسازی پارک های فرسوده 

سطح منطقه دو )شماره فراخوان 
)2۰۰۱۰5۰288۰۰۰۱52

حداقل 5 راه و ترابری یا 5 ابنیهمنطقه دو2۱/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۰85/۰۰۰/۰۰۰
 ۰۰۰/۰۰۰/3۶۰/۱7

ریال تهاتر 
 4/34۰/۰۰۰/۰۰۰

ریال نقد
4 ماه

3
دیوار نگارو زیبا سازی جدارههای 

سطح شهر)شماره فراخوان 
)2۰۰۱۰5۰288۰۰۰۱53

2 ماه۱۰۰ درصد نقدحداقل 5 راه و ترابریسطح شهر فردیس۱5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰75۰/۰۰۰/۰۰۰

ساماندهی محالت برای معابر کوی پیک و 4
3 ماه۱۰۰ درصد نقد5 راه و ترابریمنطقه دو25/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/25۰/۰۰۰/۰۰۰اهری)شماره 2۰۰۱۰5۰288۰۰۰۱54(

5
تهیه، بارگیری، حمل و نصب قطعات 

بتنی دیوار پیش ساخته)شماره فراخوان 
)2۰۰۱۰5۰288۰۰۰۱55

ارائه پروانه بهره برداری یا مجوز نمایندگی سطح شهر فردیس۱3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶5۰/۰۰۰/۰۰۰
2 ماه۱۰۰ درصد نقدقانونی جهت فروش

۶
خرید تجهیزات سرور مرکزی 

استوریج و شبکه)شماره 
فراخوان2۰۰۱۰5۰288۰۰۰۱5۶(

شهرداری فردیس4۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
گواهی پیمانکاران مخابراتی در هر رشته با هر 

رتبه یا گواهی شورای عالی انفورماتیک در رشته 
شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی) رتبه های 

یک تا سه(
۱4 روز۱۰۰ درصد نقد

7
احداث و بازسازی و تکمیل سرویس 
بهداشتی سطح شهر)شماره فراخوان 

)2۰۰۱۰5۰288۰۰۰۱57
3 ماه۱۰۰ درصد نقدحداقل 5 ابنیهسطح شهر فردیس۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰5۰۰/۰۰۰/۰۰۰

شناسه اگهی ۱۴6۱۱22    نوبت اول : ۱۴۰۱/۱2/۰6 )شنبه( و نوبت دوم : ۱۴۰۱/۱2/۱3 )شنبه(

 آگهی  مناقصه  عمومی
  از طریق سامانه ستاد

نوبت اول

روابط عمومي شركت گاز استان سمنان

شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه انجام خدمات توسعه شبکه در شهرستان سمنان ) بلوک بندی( را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.                                      
شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهید اخالقي-نبش خیابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

  پروژه انجام خدمات توسعه شبکه در شهرستان سمنان ) بلوک بندی(نوع،کمیت و کیفیت کاال یا خدمات
*در مصالح مصرفي پروژه مي بایست قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد

نوع و مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

مبلغ    ۶95,5۰۰,۰۰۰     ریال ضمانت نامه بانکي معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتي و 
اصالحیه هاي آن یا وجه نقد

 از ساعت  9 صبح مورخ ۱4۰۱/۱2/۰۶  لغایت ساعت  ۱4 مورخ   ۱4۰۱/۱2/۱۱ - از طریق مراجعهزمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه
www.setadiran.ir به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(  به نشاني 

حداکثر تا  تا ساعت ۱4 مورخ   ۱4۰۱/۱2/2۱  در سامانه  فوق الذکر زمان و مکان عودت اسناد مناقصه

زمان  و محل گشایش پاکات 
)الف،ب،ج(  

جلسه گشایش پاکات )الف،ب،ج(   مورخ ۱4۰۱/۱2/2۱  ساعت ۰۰: ۱4  می باشد. لذا دعوت بعمل مي آید 
در صورت تمایل به حضور در جلسه , نماینده تام االختیار خود را کتبًا معرفي نمایید . 

3۱94۰۰۰۰-۰23- داخلی 475۰تلفکس امور حقوقی و پیمان ها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.             شناسه اگهی ۱4۶۰522

کد سامانه ستاد ایران :  2۰۰۱۰۰۱۰۴۵۰۰۰۰۴2
کد پایگاه ملي مناقصات: ۵3.۱37.۴2۱

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي
 شماره  ۱4۰۱/29

نوبت اول
پیام ایمنی : استفاده از بخاري هاي بي نیاز به دودکش در فضاهاي بسته مانند اتاق خواب ممنوع است.

روزنامه صبح ایران

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

س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: روابط نظامی و 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در 
چارچوب منافع مش��ترک دو کشور است و علیه هیچ 
کشور ثالثی هم نیست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت 
امورخارج��ه در گفت وگ��و با اس��پوتنیك گفت: روابط 
ایران و روس��یه مبتنی بر اراده سیاس��ی رهبران عالی 
دو کش��ور است و ایران و روسیه ظرفیت های زیادی 
دارن��د و همکاری های ایران و روس��یه در حوزه های 
مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری، انرژی، حمل ونقل 
و در زمینه ه��ای بانک��ی و مال��ی در حال گس��ترش 
اس��ت و دو کش��ور ظرفیت های اقتصادی بسیار زیاد، 
مش��ترک و مکمل دارند. وی ادامه داد: ما خوش بین 

هس��تیم که بتوانیم در چارچوبی که رهبران دو کشور 
تعریف کردند، رو به روز ش��اهد شکوفایی روابط ایران 
و روسیه باشیم. سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی تاکید 
کرد: روابط نظامی و دفاعی جمهوری اس��المی ایران 
و روسیه در چارچوب منافع مشترک دو کشور است و 
علیه هیچ کش��ور ثالثی هم نیست. جمهوری اسالمی 
ایران با نگاه به ضرورت اس��تفاده از راهکار سیاسی از 
ابتدای آغاز این مناقش��ه هم با طرف اوکراین و هم با 
طرف روس��یه تماس های خود را برقرار کرده است و 
تالش کرد راهکاری را برای پایان دادن به منازعه از 
طریق سیاسی پیدا کند. کنعانی افزود: کشورهایی که 
ده ها میلیارد دالر تس��لیحات برای یك طرف جنگ 

صادر می کنند، اقدامش��ان کمك به پایان درگیری و 
حمایت از راهکار سیاسی نیست. وی در ادامه در مورد 
مذاک��رات رف��ع تحریم ها گفت: طرفی ک��ه به برجام 
متعه��د نبود و به ط��ور غیرقانونی و یك طرفه از این 
توافق بین المللی خارج ش��د دولت آمریکا بود. اکنون 
ه��م در ش��رایط کنونی جمهوری اس��المی هنوز هم 
معتقد به مذاکره است، روند مذاکره می تواند منجر به 
از سرگیری توافق شود. سخنگوی وزارت امورخارجه 
تاکید ک��رد: آمریکا رفتارهای متناقض��ی در ارتباط با 
برجام نش��ان داده اس��ت و توافق در زمانی می تواند 
شکل بگیرد که اراده سیاسی مشترک نزد همه طرف 

ها از جمله دولت آمریکا وجود داشته باشد.

روابط نظامی و دفاعی ایران و روسیه علیه هیچ کشور ثالثی نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه:
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ایران و جهان

اتحاد ارتش و سپاه موجب هراس 
دشمن است

فرمانده س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی 
گفت: ق��درت بازدارندگی و اتح��اد ارتش و 
س��پاه موجب دلگرمی ملت، هراس دش��من 
و رضای��ت فرمان��ده معظ��م کل قوا ش��ده 
اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان«، س��ردار 
پاس��دار حسین س��المی روز جمعه در دیدار 
امیر س��رتیپ دوم خلبان جواد ولدی فرمانده 
پایگاه هوایی وحدتی دزف��ول در این پایگاه 
ضمن قدردانی از فرماندهان ارتش و سپاه در 
شمال خوزستان، نیروهای مسلح را متحد و با 
بصیرت خواند. وی افزود: 2 بال نظامی کشور 
یعنی ارتش و س��پاه مایه افتخار نظام هستند 
و ب��ا تمام ق��وا در هر زمان و ه��ر مکان که 
الزم باش��د تا پای جان از کیان نظام مقدس 
جمهوری اس��المی ایران دفاع خواهند کرد. 
امیر س��رتیپ دوم خلبان جواد ولدی فرمانده 
پای��گاه ش��کاری وحدتی دزف��ول نیز ضمن 
تبریك والدت امام حس��ین )ع( و روز پاسدار 
گزارشی از عملکرد و توان نظامی این پایگاه 
ارائه داد. وی گف��ت: اتحاد، همفکری و هم 
افزایی ارتش و سپاه که به تعبیر مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( ید واحد هس��تند، در 

باالترین سطح ممکن در این منطقه است.

ناو پهپادبر شهید باقری به زودی 
رونمایی می شود

فرمانده نی��روی دریایی س��پاه از رونمایی ناو 
ش��هید بهمن باقری در آینده نزدیك خبر داد 
و گفت: این شناور یك ناو پهپادبر با باند ۱8۰ 
متری اس��ت که هواپیما با چ��رخ بر روی آن 
فرود می آید. سردار دریادار علیرضا تنگسیری 
فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران در 
گفت وگ��وی ویژه خبری ش��بکه خبر س��یما 
اظهار داش��ت: خلی��ج فارس خانه ماس��ت و 
متعلق به ایران و کش��ورهای حاش��یه جنوبی 
خلیج فارس است. اکنون در خلیج فارس تردد 
عادی صورت می گیرد. سردار تنگسیری افزود: 
همان طور که مس��تحضر هس��تید آبراه های 
ورودی و خروجی در آب های ایران قرار دارند 
و از مابین جزایر ایرانی عبور می کند. بیشترین 
عمق آب در س��مت ایران ق��رار دارد و روزانه 
8۵ فروند انواع نفتکش ها و سایر کشتی های 
تجاری از ای��ن منطقه عبور می کنند. فرمانده 
نیروی دریایی س��پاه با اشاره به خروج ناوهای 
هواپیماب��ر از خلیج فارس تصری��ح کرد: برد 
کوپر فرمانده ناوگان پنجم آمریکا اعالم کرد 
که ما به این رس��یدیم که ورود ناو هواپیمابر 
و بالگردب��ر ب��رای این بود ک��ه ایرانی ها از ما 
بترس��ند و فکر می کردند با حجم ناوهایی که 
وارد منطقه می کنند ما وحش��ت می کنیم. اما، 
مای��کل کوپر اعالم کرده بود قایق های تندرو 
ما را مسخره می کنند و یك قایق تندرو مقابل 
ناو هواپیمابر ما می آید و می گویند مسیر خود را 
تغییر بده. سردار تنگسیری گفت: آمریکایی ها 
ناوهای هواپیمابر خود را از منطقه خارج کردند 
و چند فروند ناوچه کوچك بدون موش��ك در 
خلیج فارس حضور دارد. چرا که آن ها اعتراف 
کردند راهبرد ایجاد ترس از ناوهای هواپیمابر 

با شکست مواجه شده است.

روسیه به آمریکا و ناتو هشدار داد
وزارت خارج��ه روس��یه اعالم ک��رد هر گونه 
اق��دام غرب علیه نیروهای و اتباع این کش��ور 
در مولداوی مصداق حمله به این کش��ور تلقی 
خواهد ش��د. به گزارش ت��اس، وزارت خارجه 
روس��یه نس��بت به اقدام��ات غ��رب در قبال 
نیروهای این کش��ور در مولداوی هش��دار داد. 
وزارت خارجه روس��یه امروز جمعه در بیانیه ای 
اعالم کرد که روسیه به آمریکا، ناتو و اوکراین 
نس��بت به اقدامات تحریك آمیز در خصوص 
تجمع نیروها و تجهیزات اوکراین در نزدیکی 
مرز ترانس نیستریا هشدار می دهد. بیانیه وزارت 
خارجه روس��یه می افزاید: روسیه به تحریکات 
صورت گرفته از سوی کی یف پاسخ خواهد داد 
و حفاظت از هموطنان و نیروهای حافظ صلح 
خود در ترانس نیستریا را تضمین خواهد کرد. 
وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: هرگونه اقدام 
غرب، که تهدید امنیتی برای روس ها، نیروهای 
حاف��ظ صلح و ارت��ش این کش��ور در ترانس 
نیس��تریا باشد، حمله به روس��یه تلقی خواهد 
ش��د. »دورین ریسین« نخست وزیر مولداوی 
پی��ش از این اعالم کرد که نیروهای روس��ی 
باید از ترانس نیس��تریا خارج شوند. در حالیکه 
ترانس نیستریا یك منطقه هم مرز با اوکراین 
و مولداوی است و جمعیت قابل توجهی حامی 
روسیه در این منطقه زندگی می کنند، نخست 
وزیر جدی��د مولداوی که حامی غرب اس��ت، 
خواستار خروج نیروهای وابسته به روسیه از این 

منطقه شده است.

دستیابی به اهداف عالی راهی جز 
اجرای قانون ندارد

ادامه از صفحه یک ���
...با معاون��ت حقوقی ریاس��ت جمهوری در 
خص��وص توجه به قانون اساس��ی به عنوان 
قانون مادر را در حال پیگیری هستیم چرا که 
ام��روز خیلی کم درباره قانون و ظرفیت های 
آن صحب��ت می ش��ود در حالی که معتقدیم 
فرزندان ما از ابتدای دوره های آموزشی خود 
باید با قانون و مسیری که قانون جلوی پای 
آنها می گذارد، آشنا شوند. بسیاری از افراد راه 
رسیدن به اهداف خود را، دور زدن قانون می 
دانند، این در حالی اس��ت که برای رسیدن به 
اهداف عالی راهی ج��ز اجرای قانون نداریم. 
سیدجمال الدین اسدآبادی فردی بود که دوران 
مش��روطه را درک نکرد اما جمله زیبایی دارد 
که امام )ره( روی آن تأکید دارند؛ »ایها الناس! 
هیچ چیز مملکت ش��ما را آباد نمی کند، مگر 
مطابعت قانون، مگر حفظ قانون، مگر اطاعت 
قانون، مگر اجرای قانون، باز هم قانون و ایضا 
قانون. اطفال باید از طفولیت و مدارس قانون 
بخوانند و بدانند هیچ معصیتی در ش��ریعت و 
دین باالتر از مخالفت قانون نیست.« ما باید 
بتوانی��م موضوع ظرفیت هایی که در جاهای 
مختلف برای حل مش��کالت کشور داریم را 
بیابیم و حرمت نگاه داش��تن قانون را نهادینه 
کنی��م و آن را خط قرم��زی بدانیم که تصور 
از عب��ور آن را برای خود نداش��ته باش��یم و 
اصرار کنیم تا وقتی قانون وجود دارد در مدار 
قانون حرکت کنیم. این اقدام قدمی است در 
رونمایی از ظرفیت اصل نودم قانون اساسی، 
بسیاری از اجزای این اصل باید رونمایی شده 
و طرز کار آن روشن شود. بر اساس این اصل 
هر فردی از زن و مرد، باس��واد و بی س��واد، 
ایرانی و غیر ایرانی می تواند با استفاده از این 
اصل، ش��کایت خود را مطرح ک��رده و ایجاد 
مس��ئولیت کند که مجلس شورای اسالمی 
موظف ش��ود به آن رس��یدگی کرده و برای 
آن گزارشی تهیه کند. حدود 3 سال است که 
در کمیسیون اصل نود فعالیت می کنم، این 
کمیسیون ظرفیت بس��یاری دارد و می تواند 
بس��یار در رونمایی از این ظرفیت ها و تظلم 
خواهی از مردم نقش داشته باشد. ما باید این 
حس را در جامعه ایجاد کنیم که هر کسی در 
هر مرحله ای می تواند به کمیس��یون اصل 
ن��ود مراجعه کند و مجلس نیز وظیفه دارد در 
مقام پاسخگویی به وی برآید. به نظر ضروری 
م��ی آید که برای موضوع اصل نودم و تبیین 
ظرفیت های آن باید دوره ها و جلسات زیادی 

نیز برگزار شود.

دکترین دیپلماسی ایران مبتنی بر 
احترام متقابل با همسایگان

ادامه از صفحه یک ���
...و بر مدار دوستی و حفظ حریم همسایگان 
حرکت کرده اس��ت. این مهم در حالی است 
که برخی کشورها با بازکردن پای کشورهای 
فرامنطقه ای درصدد تامین امنیت خودشان 
بودند اما تنها نتیجه آن تنش آفرینی و جنگ 
و خونری��زی ب��ود. برای توجه کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس به مولفه حسن نیت و 
رس��یدن به نقطه عطف در روابط دوجانبه با 
ایران بنابراین می ت��وان اذعان کرد امروزه 
این کش��ورها متوجه شده اند امنیت منطقه 
باید از طریق همکاری چندجانبه کشورهای 
همسایه تامین شود و حضور بیگانگان صرفا 

خسارت آور است.

سید حسن نصراهلل در سخنرانی »خانه 
عنکبوت 2« تهدیداتش را تجدید کرد

واکن��ش رس��انه های رژیم صهیونیس��تی به 
س��خنرانی دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراسم 
یادبود فرماندهان شهید حزب اهلل در حالی ادامه 
دارد، که این رسانه ها به بحرانی بودن اوضاع 
این رژیم اذع��ان کردند. به گزارش المیادین، 
رسانه های رژیم صهیونیستی به اظهارات اخیر 
سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل پرداختند 
که در آن از بحران داخلی رژیم صهیونیستی 
و اختالفات ناش��ی از بحران قانونی و سیاسی 
در ای��ن رژیم صحبت ک��رد و این اظهارات را 
»خصمانه« و »س��خنرانی خانه عنکبوت 2« 
توصیف کردند. بر اساس این گزارش، روزنامه 
عبری »هاآرتص« در مقاله ای به س��خنرانی 
اخیر س��ید حس��ن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در یادبود رهبران ش��هید پرداخت و این 
سخنرانی را »خانه عنکبوت 2« توصیف کرد. 
این روزنامه در ادامه مقاله خود نوشت که سید 
نصراهلل با توجه به بحران گس��ترده قانونی و 
سیاسی در سرزمین های اشغالی، ضعف داخلی 
رژیم اش��غالگر را تش��خیص داده است و به 
همین دلیل ش��روع به تهدی��د کرد. هاآرتص 
افزود: سخنان نصراهلل با شرح اقدامات میدانی 
همراه بود، از جمله قاچاق سامانه های پدافند 
هوایی ایران به لبنان که برتری هوایی نیروی 
هوایی اس��رائیل را در آنجا تضعیف می کند و 
همچنین استقرار ده ها نقطه دیده بانی حزب اهلل 

در طول مرزهای لبنان.

سرمقاله

یادداشت

اخبار

خطی��ب نمازجمع��ه ته��ران با اش��اره به 
اق��دام دولت آلم��ان در اخ��راج برخی از 
دیپلمات های ایرانی گفت: مردم از وزارت 
خارجه انتظار دارند برخورد مناس��ب با این 
اقدامات وقیحانهبه عمل آورد.  به گزارش 
»عص��ر ایرانیان«، حجت االس��الم کاظم 
صدیق��ی خطیب نم��از جمعه ته��ران در 
نماز جمعه ای��ن هفته تهران که در محل 
مصلی امام خمینی )ره( برگزار ش��د گفت: 

به مؤمنان خداباور تذکر می دهم به گذران 
بودن عمر و موقت بودن زندگی این عالم 
و نی��ز توصیه می کنم ب��ه رعایت بندگی 
خدا خداوند که از برکات تقوا گش��ایش و 
سهولت در زندگی است. صدیقی در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اشاره به اعدام 
س��رکرده یك گروهك تروریستی تشریح 
کرد: س��رکرده یك گروه��ك خونخوار و 
جنایت��کار که در دادگاه علن��ی و با وکیل 

الزم محکوم به اعدام ش��د. آنان با دست 
خونین و با قساوت قلبی در شیراز، حسینیه 
را منفج��ر کردند و خیلی ه��ا را به خاک و 
خون کشیده و یا مجروح ساختند و نیز در 
عملیات های انفجاری و تروریستی مختلف 
حضور داش��تند و نقش��ه های زیادی برای 
تخریب مراکز مختلف را به همراه داشتند، 
اما دولت آلمان و رسانه های ضدبشری این 
مس��اله را به چالش کشیدند و حتی دولت 

آلمان کاردار ایران را احضار کرده و برخی 
از دیپلمات ه��ای ایران��ی را اخراج می کند 
که الزم اس��ت و م��ردم از وزارت خارجه 
انتظار دارند برخورد مناسب با این اقدامات 
وقیحان��ه را به عمل آورند. وی با اش��اره 
به اجالس��یه اخیر ساالنه مجلس خبرگان 
اظهار داشت: حضور نمایندگان در مجلس 
خبرگان که نمادی از آمیختگی جمهوریت 
و اسالمیت است از طرفی آرای نمایندگان 

پش��ت نمایندگان است و از طرفی علما و 
فقها نمایندگان مردم هستند لذا نقش آنان 
بسیار مهم است. حجت االسالم صدیقی 
ادامه داد: در 22 بهمن امسال که چهل و 
چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
بود مردم عزیز ما به نش��ان وفاداری برای 
حفظ انقالب خود به تظاهرات آمدند و در 
مانوری عملیاتی بزرگ دشمنان را مأیوس 

و دوستان را امیدوار کردند. 

وزارت خارجه برخورد مناسب با اقدامات وقیحانه دولت آلمان به عمل آورد
خطیب جمعه تهران در واکنش به اخراج دو دیپلمات ایرانی:

افتتاح سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه جلوه وحدت ملی است
رئیس جمهور:

فاز نخس��ت پروژه عظیم تونل 36 کیلومتری انتقال آب 
از س��د کانی سیب به س��مت دریاچه ارومیه که از سال 
۱3۹۴ کار اجرایی آن آغاز و در هش��ت ماه گذشته روند 
ترمیم و رفع مشکل آن با سرعت دنبال شده بود، دقایقی 
پیش با حضور و دس��تور آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی 
افتتاح شد. در این آئین که علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، 
محمدصادق معتمدیان اس��تاندار آذربایجان غربی و دبیر 
کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، آیت اهلل سیدمهدی 
قریش��ی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه 
و همچنین برخی دیگر از مس��ئوالن کشوری و استانی 
حضور داشتند، با دستور رئیس جمهور روند انتقال آب از 
سد کانی سیب به صورت رسمی آغاز شد. این طرح که 
در مجموع برای اجرای آن، 3۵ هزار میلیارد ریال هزینه 
شده است، آب از مخزن سد کانی سیب وارد تونل انتقال 
36 کیلومتری ش��ده، پ��س از آن با ورود ب��ه کانال ۱۱ 
کیلومت��ری، به رودخانه گدار می رس��د و پس از طی 28 
کیلومتر مسیر این رودخانه وارد پهنه آبی دریاچه ارومیه 
می شود. در فاز نخست این طرح، قرار است 3۰۰ میلیون 
مترمکعب آب به صورت ساالنه وارد دریاچه ارومیه شود. 
فاز دوم این طرح هم که طبق گفته مس��ؤوالن مربوطه 
قرار اس��ت س��ال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد، با 
اجرای طرح ه��ای مرتبط انتق��ال آب را تا 6۰۰ میلیون 

مترمکعب افزایش خواهد داد.
افتت�اح س�امانه انتق�ال آب ب�ه دریاچه ارومی�ه جلوه  ���

وحدت ملی است
آیت اهلل ابراهیم رئیس��ی در مراس��م بهره برداری از فاز 
نخست تونل انتقال آب سد کانی سیب به دریاچه ارومیه 
با تبریك س��الروز والدت امام حس��ین )ع(، اظهار کرد: 
امام حسین الگو و باور مشترک همه مسلمان است، امام 
حسین )ع( نقطه اعتقاد همه مسلمانان است هم شیعه و 
سنی و هم مسیحی، زرتشتی همه ادیان توحیدی به امام 
حس��ین )ع( احترام می گذارند، چه زیبا امروز روز پاسدار 
نامگذاری کردند، روز پاسدار را به همه پاسداران تبریك 
می گویم. وی ادامه داد: امام حس��ین باور مشترک همه 
ادیان اس��ت به عنوان یك الگوی مجاهد برای مبارزه با 
ظلم و حتی مس��یحیت و زرتشتی ها هم به امام حسین 
علیه الس��الم احترام می گذارند. رئی��س جمهور با بیان 
اینکه این اس��تان و این منطقه ش��اهد جانفش��انی های 
نیروهای پاسدار و بسیج و نیروهای مسلح ارتش و سپاه 
برای امنیت بوده اس��ت، افزود: جمع ش��دن امروز ما در 
اینجا مرهون پاس��داران هستیم و از ارتش و سپاه تشکر 
می کنیم. وی با تاکید بر اینکه وحدت و انسجام ملی در 
این منطقه بین شیعه و سنی و سایر ادیان ابراهیمی این 
وحدت و انسجام مثال زدنی است، اضافه کرد: این طرح 
یك طرح ملی است و فقط به دو استان آذربایجان غربی 
و شرقی ارتباط ندارد بلکه نشان دهنده اهمیت جمهوری 
اسالمی ایران برای حفظ دریاچه ارومیه است و به عنوان 
یك طرح زیست محیطی برای همه شهروندان و منطقه 
بتواند مؤثر باش��د. آیت اهلل رئیسی دشمن نمی خواهد ما 
وحدت داشته باش��یم و همین مراسم برخالف خواست 
دشمن است، اضافه کرد: این جلسه، جلسه ای نیست که 
دشمن بخواهد روحانی، دانشگاهی، پاسدار و ارتشی کنار 
هم بنشیند در یك طرح زیست محیطی همکاری شأن را 
جشن بگیرند این خواست دشمن نیست، این طرح، یك 
طرح ملی اس��ت ولو در ارومیه واقع شده است و مربوط 
فقط به استان آذربایجان غربی و آذربایجان غربی نیست، 
این طرح به منطقه ارتباط دارد، طرح زیست محیطی که 
نش��ان دهنده اهمیتی است که جمهوری اسالمی ایران 
به حفظ دریاچه ارومیه دارد، سرمایه گذاری می کند همه 
مسئوالن همت دارند افتتاح شود برای همه ساکنان این 
استان یك حرکت جمعی با همت ملی و همت منطقه ای 

ب��رای احیای دریاچه ارومیه که تأثیر گذار اس��ت. وی با 
بیان اینکه افتتاح این طرح جلوه انس��جام و وحدت ملی 
اس��ت، عنوان کرد: ما باید قدردان این همت هم باشیم 
خداوند را ش��کر باشیم با همت با پیگیری کار بزرگی را 

رقم زد.
احیای دریاچه ارومیه یک طرح ملی است ���

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای به نتیجه رسیدن این 
طرح عظیم همه هم��ت کردند و کار بزرگی رقم خورد، 
گف��ت: احی��ای دریاچه یك طرح ملی اس��ت، این طرح 
متعلق به تمام کش��ور و منطقه است. وی با بیان اینکه 
تمام مسئوالن همت دارند که این دریاچه به عنوان یك 
طرح زیس��ت محیطی برای تمام ساکنان و منطقه مؤثر 
باشد، افزود: این کار جلوه انسجام و وحدت ملی است که 
تمامی مس��ئوالن در بخش های مختلف برای آن همت 
کردند. آیت اهلل رئیس��ی با اش��اره به اینکه باید قدر این 
همت را بدانیم ک��ه کارهای بزرگی با همین پیگیری ها 
انجام می شود، اظهار کرد: کاری که از سال های آغازین 
انقالب اسالمی در این منطقه انجام دادند از جمله پاک 
کردن منطقه از لوث وجود کس��انی ک��ه آزادی مردم را 
نمی خواستند اما حضور پاسداران امنیت مردم را تضمین 
کرد، مناطق آلوده با تقدیم شهدای ارزشمند ترک و کرد 
و س��ایر نیروها تأمین ش��د. وی با بیان اینکه هم باید از 
طراح��ان این طرح و هم مجریان باید تقدیر کرد هم در 
دولت گذش��ته و هم در این دوره، ای��ن هم یکی از آن 
پروژه های نیمه تمام دولت گذشته بود، اضافه کرد: همه 
مسئولین آذربایجان غربی و شرقی خواسته شأن احیای 
دریاچه ارومیه ب��ود، از کارگران عزیزی که این تونل را 
کار کردند تشکر می کنم، قرارگاه سازندگی افتخار آفرید 
و کار بزرگی انجام داد. رئیس جمهور با بیان اینکه در این 
یکسال سه شیفته کار می شد تا پروژه آماده بهره برداری 
شود، افزود: مشکالت جدی وجود داشت برای اینکه به 
این مرحله برسیم، باید این کار تا احیا کامل ادامه داشته 

باشند و هیچکس مأموریت خودش را تمام شده نداند.
دریاچه ارومیه مسئله دولت است ���

آیت اهلل رئیس��ی با اش��اره به اینکه قطعاً وقتی انسجام 
و همت باش��د و دل ها به هم نزدیك باش��د خداوند هم 
برکات��ش را نازل می کند، اظهار ک��رد: گاهی وزیر نیرو 
برای کنترل پروژه در نیمه های ش��ب هم در این محل 
حضور پیدا می کردند ت��ا کار را لحظه ای پیگیری کنند، 
به حفظ محیط زیس��ت اهمیت می دهیم و کار ماس��ت 
و حضور من در این منطقه هم برای و هم نش��ان دادن 
اهمیت کار اس��ت. رئیس جمهور با بی��ان اینکه دریاچه 
ارومی��ه مس��ئله دولت اس��ت، گفت: باید معلوم بش��ود 

مس��ئله دریاچه ارومیه مسئله دولت است. مشکل مردم 
مش��کل دولت است، حق آبه کش��اورزان محفوظ است 
و طب��ق برنامه اختصاص می یاب��د. رئیس جمهور تاکید 
ک��رد: یادمان نمی رود در همین نقده ش��رایط ناامنی که 
آن روزها بود و با همت مردم آذربایجان غربی و شرقی و 
سایر نقاط کشور مسئله اول ایران کشور شد و خدا رحمت 
کند مرحوم حجت االس��الم حسنی را که با حفظ نقده، 
آذربایجان را حفظ کردند و وجود اش��رار را دفع کردند و 
بای��د راه نورانی آنها برای ما به عنوان درس الگو مطرح 
باشد، نسل جوان نقده آن روز را ندیدید و آذربایجان آن 
روز را ندیدن��د و امام را ندیدن��د و این جهاد تبیین الزم 
دارد. آیت اهلل رئیسی یادآور شد: در نشست های مختلفی 
که با مسؤوالن و مردم این منطقه داشتیم و در سفرهای 
مختلف به منطقه مهمترین درخواس��ت و مطالبه مردم 
احی��ای دریاچه ارومیه بود و دولت نیز با توجه به دغدغه 

مردم این موضوع را در اولویت قرار داد.
امنی�ت و اقتدار ام�روز ایران با جهاد تبیین به نس�ل  ���

جوان بازگو شود
آیت اهلل رئیس��ی افتتاح طرح انتقال آب از کانی س��یب 
به دریاچه ارومیه را نشانگر نتیجه بخش بودن همدلی، 
پش��تکار، هم��ت، و پیگیری امور دانس��ت و گفت: اگر 
طراحی و ابالغ دس��تور و تخصی��ص بودجه 2۰ درصد 
کارها باشد، 8۰ درصد نتیجه بخش بودن کارها محصول 
پیگیری و اس��تمرار است. وی همچنین ضمن قدردانی 
از تمام دست اندرکاران اجرای این طرح در دولت فعلی 
و نیز دولت پیش��ین به س��خنان رهبر معظم انقالب مد 
ظله العالی نیز اش��اره کرد و گفت: 22 بهمن ماه شکوه 
مردم ایران در ابعاد مختلف سیاس��ی بود و الزم اس��ت 
تمام علما و تمام کس��انی که به نوعی تریبون در دست 
دارند، با جهاد تبیین بویژه به نس��ل جوان روش��ن کنند 
ک��ه این امنیت و اقتدار امروز ایران اس��المی محصول 
خون شهیدانی است که در اعصار و ادوار مختلف برای 
حفاظ��ت از نظام و انق��الب جانفش��انی کردند. رئیس 
جمهور یاد و خاطره ش��هیدان انق��الب و دفاع مقدس 
را نیز گرامیداش��ت و گفت: شهیدان الگوی نسل جوان 
هس��تند و نس��ل جوان با مرور وصایای شهدا می بینند 
که پس از وصایای شخصی تمام شهیدان گران سنگ 
حراس��ت از انقالب، رهبر و نظ��ام را به بازماندگان خود 
توصیه کرده اند. وی یادآور ش��د بار دیگر از تمام دست 
اندرکاران انجام و به سامان رساندن این طرح قدردانی 
کرد و گفت: تا احیای کامل دریاچه ارومیه تکمیل تمام 
26 طرح س��تاد احیای دریاچه ارومیه همت و پش��تکار 
الزم را به خرج دهید تا انشااهلل برکت و موهبت خداوند 

متعال نیز ش��امل حالمان ش��ود و با بارش رحمت الهی 
وضعیت دریاچه ارومیه بهبود یابد.

گام محکم برای احیای دریاچه ارومیه ���
روح اله متفک��رآزاد رئیس هیئت تحقی��ق و تفحص از 
فعالیت های س��تاد احیای دریاچه ارومیه در گفت و گو با 
»عص��ر ایرانیان« از تکمیل تونل انتقال آب س��د کانی 
سیب به دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: یکی از اقدامات 
سازه ای برای احیای این دریاچه تکمیل تونل کانی سیب 
بوده اس��ت که در آینده نزدیك توسط یکی از مسئوالن 
کش��وری به بهره ب��رداری خواهد رس��ید، اظهار نظر در 
راس��تای میزان نقش این تونل در احیای دریاچه ارومیه 

بسیار زود است.
تکمی�ل تونل انتقال آب س�د کانی س�یب یک اقدام  ���

مثبت
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی، 
افزود: تکمیل تونل انتقال آب سد کانی سیب یك اقدام 
مثبت و رو به جلو برای احیای نگین فیروزه ای آذربایجان 
است؛ پیگیری ها برای احیای دریاچه ادامه خواهد داشت. 
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: پیگیری هزینه 
کرد اعتبارات بودجه ای تعلق گرفته برای احیای دریاچه 
ارومی��ه یکی دیگ��ر از اقدامات هیئت تحقیق و تفحص 
از فعالیت های س��تاد احیا دریاچه ارومیه است؛ هر ساله 
مبلغی در بودجه س��االنه برای احیای دریاچه اختصاص 
داده می شود که باید مشخص شود این اعتبارات در کجا 

هزینه می شود.
احیای دوباره دریاچه شور آذربایجان اقداماتی فراتر  ���

از پروژه های محلی را می طلبد
علی علیزاده عضو هیئت تحقیق و تفحص از ستاد احیای 
دریاچه ارومیه در گفت و گو با »عصر ایرانیان« در مورد 
تکمیل س��د کانی سیب در احیای دریاچه ارومیه، گفت: 
در فاز اول این طرح، ساالنه 3۰۰ میلیون مترمکعب آب 
از سد کانی س��یب به دریاچه ارومیه منتقل می شود؛ به 
اعتقاد بن��ده این اقدامات تاثیر چندانی در احیای دریاچه 
نخواهد داش��ت. احیای دوباره دریاچه ش��ور آذربایجان 

اقداماتی فراتر از این پروژه های محلی را می طلبد.
افزای�ش ���2۳ ه�زار هکت�ار در حوضه ِکش�ت آبی در 

اطراف دریاچه
نماینده مردم مراغه و عجب ش��یر در مجلس ش��ورای 
اس��المی با انتقاد از عدم نظارت به ح��وزه آبریز دریاچه 
ارومیه، افزود: طی س��ال های اخیر کنترلی بر حوزه آبریز 
دریاچه ارومیه صورت نپذیرفته است به فرض مثال، در 
چند سال گذشته شاهد افزایش 23 هزار هکتار در حوضه 
ِکشت آبی در اطراف دریاچه بودیم که این مقدار ساالنه 
حدود 2 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد، این اعداد و ارقام 
در ش��رایطی اعالم می شود مقرر است در فاز نخست از 
س��د کانی معادل 3۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه 
منتقل ش��ود که این مس��ئله فقط امیدها را برای احیای 
دریاچه ش��ور آذربایجان افزایش می دهد و اتفاق خاصی 

در حوزه احیای دریاچه ارومیه رخ نمی دهد.
دریای خزر می تواند دریاچه ارومیه را سیراب کند ���

علیزاده انتقال آب را مسیری برای احیای دریاچه ارومیه 
دانس��ت و گفت: انتق��ال آب از دریاچ��ه و رودخانه های 
اط��راف می تواند مس��یری ب��رای احیای دریاچه ش��ور 
آذربایجان باش��د در ای��ن بین دریای خ��زر نزدیکترین 
دریاچه ب��رای زندگی دوباره نگین فیروزه ای آذربایجان 
است اما هنوز مطالعات تکمیلی آن انجام نپذیرفته است. 
عضو هیئ��ت تحقیق و تفحص از س��تاد احیای دریاچه 
ارومیه در پایان خاطر نشان کرد: تنها راه احیای دریاچه 
ارومیه انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس اس��ت به 
اعتق��اد بنده نگی��ن فیروزه ای دریاچ��ه ارومیه با آبهای 

محلی قابل احیا نیست.

 تحریم اسرائیل نزدیک است و رهبران این رژیم احمق اند
روزنامه صهیونیستی هاآرتص:

روزنامه صهیونیس��تی »هاآرتص« با انتشار 
یادداش��تی نوشت که به زودی هدف جنبش 
»تحریم اس��رائیل« تحقق می یابد و رهبران 
تل آوی��و ک��ه وضعی��ت کنونی را ب��ه وجود 
آورده اند، احمق هس��تند. روزنامه عبری زبان 
»هاآرتص« با انتش��ار یادداشتی از »گیدئون 
لوی« نویسنده صهیونیس��تی تاکید کرد که 
تظاه��رات در س��رزمین های اش��غالی علیه 
کابینه »بنیامین نتانیاهو« و همچنین جنایات 
ارتش رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان موجب 
بیداری جهان در مقابل اقدامات تل آویو شده 
و در نهایت جنبش »بایکوت اسرائیل« اقتصاد 
رژیم صهیونیس��تی را نابود خواهد کرد. این 
روزنامه به نقل از لوی نوش��ت: تحقق هدف 
جنبش جهانی »بایکوت اس��رائیل« موسوم 
به »بی دی اس« آغاز ش��ده است و این امر با 

خروج سرمایه های کالن از آن، به ویژه پس 
از تشدید تخلفات و کشتارهای ارتش اشغالگر 
علیه مردم فلس��طین روی داد. این نویسنده 
صهیونیست در یادداشت منتشرشده خود در 
هاآرتص، با عن��وان »رویای جنبش بایکوت 
محقق می شود« ضمن تاکید بر سرعت این 
روند، بی��ان کرد که یک��ی از مدیران بزرگ 
س��رمایه گذاری در یك نه��اد تجاری، هفته 
جاری برای او فاش کرد که »نرخ برداش��ت 
سرمایه های خارجی از دفتر او به ۱۰ میلیون 
شیکل در روز رسیده است و افزایش این رقم 
در حال حاضر ادامه دارد«. نویسنده در این باره 
خاطرنشان کرد: »آنچه اکنون اتفاق می افتد 
دقیقاً همان چیزی اس��ت که جنبش جهانی 
بایکوت می خواس��ت به آن دس��ت یابد. این 
تحوالت ممکن اس��ت ثابت کند که نظرات 

و هدف جنبش BDS درس��ت بوده اس��ت؛ 
فقط از طریق پول می توان سیاست اسرائیل 
را تغیی��ر داد و به جی��ب آن ضربه زد«. لوی 
درخصوص دالیل رس��یدن ت��ل آویو به این 
وضعیت تصریح کرد: »یك ماه و نیم از اولین 
رادیکال  )تصمیمات  قانونگذاری  فرآیندهای 
کابینه جدید(، منجر به این نتیجه ش��د. این 
وضعیت همان چیزی است که همه حامیان 
تحریم اس��رائیل، می خواس��تند اتفاق بیفتد؛ 
خروج سرمایه از اسرائیل، تحریم بازارهای آن 
و در نهایت مخالفت های بین المللی که به مرز 
تحریم می رس��د. نویسنده صهیونیست ادامه 
داد: »اکنون همه فهمیدند که بدون گام های 
واقعی، اش��غالگری پایان نخواهد یافت و یان 
پایان نی��ز بدون پرداختن به��ای آن ممکن 
نیس��ت. بدون رس��یدگی به جنایات گروه ها 

و افراد اس��رائیلی، هیچ انگیزه ای برای پایان 
دادن به اشغالگری وجود نخواهد داشت. حتی 
در هفته های اخیر به نظر می رس��ید که این 
اتفاق نمی افتد، ام��ا اکنون این اتفاق می افتد 
و عجیب اس��ت که تضعیف قوه قضائیه که 
ماهیت نژادپرس��تانه داشت، چیزی است که 
جهان را از خ��واب بیدار کرده و حتی آرامش 
بخش��ی از اس��رائیلی ها را نیز ربوده است«. 
این نویسنده با اش��اره به اینکه »تنها چیزی 
که می تواند جلوی تس��ریع در تغییر وضعیت 
قوانین را بگیرد، خس��ارت اقتصادی است«، 
افزود: »اس��رائیلی هایی که پول هایش��ان را 
از بانك بیرون می آورن��د و خارجی هایی که 
اینجا سرمایه گذاری نمی کنند، قواعد بازی را 
تغییر خواهند داد. تظاهرات، هر چقدر هم که 
پر سر و صدا باشد، به سرعت محو می شوند 

و به یك الگوی اعتراضی تبدیل خواهد شد؛ 
همچنین تحصن ها و تهدیدها عقب می رود تا 
آسیب های اقتصادی روی هم انباشته شوند«. 
ل��وی با ذکر مثالی در این ب��اره ادامه داد: در 
آفریقای جنوبی هم فروپاشی به همین شکل 
بود؛ همان زمانی که تجار و روسای بازرگانی 
به دول��ت گفتند که نمی توانن��د ادامه دهند. 
هم اکنون ما هم بعد از آسیب به قوه قضاییه، 
تنها با خروج س��رمایه و پول، به آن وضعیت 
خواهیم رس��ید. این نویسنده صهیونیست در 
پایان هشدار داد: »طوفان می تواند کارت های 
بیش��تری را در راه ببلعد؛ زمانی که اس��رائیل 
بهای اشتباهات رهبران خود را بپردازد، شاید 
آن ها نیز فرصت داشته باشند تا به بزرگترین 
حماقت خود از بین همه حماقت هایشان فکر 

کنند.
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اقتصاد کالن

آمادگی ایران برای اجرای طرح های 
آبی در کشور عراق

وزیر نی��رو از آمادگی ایران ب��رای حضور در 
طرح های آب��ی عراق و اج��رای پروژ ه های 
متعدد در این کشور خبر داد. به گزارش مهر 
به نقل از صدا و س��یما، علی اکبر محرابیان 
در حاش��یه دیدار با وزیر آب عراق با اشاره به 
بررسی راهکارهای مدیریت منابع آب مشترک 
ای��ران و عراق اف��زود: ای��ران ظرفیت های 
مناس��بی برای ارائه خدم��ات در حوزه منابع 
آبی به کش��ور عراق دارد که در این دیدار در 
خصوص این ظرفیت ها مذاکرات قابل قبولی 
انجام ش��ده اس��ت.در این دیدار عون ذیاب 
عبداهلل وزیر منابع آب عراق نیز با اش��اره به 
توانمندی ایران در صنعت سدس��ازی گفت: 
آماده بهره برداری از توانمندی های ایران در 

بخش های مختلف حوزه آب هستیم.

بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی به 
سال ۱4۰2 موکول شد 

درحالی که قرار بود ش��اهد تولی��د گاز از فاز 
۱۱ پارس جنوبی در زمس��تان باش��یم، بهره 
برداری از این پروژه 2۰ س��اله، به سال آینده 
موکول ش��د. به گزارش خبرنگار تسنیم، فاز 
۱۱ پارس جنوبی تنها فاز توسعه نیافته میدان 
مش��ترک پارس جنوبی است که مرزی ترین 
ف��از و یکی از مهمتری��ن فازهای این میدان 
مش��ترک محسوب می شود، که در یك روند 
غیرمنطق��ی در دولت ه��ای مختل��ف در دو 
دهه اخیر، توس��عه آن باره��ا به تعویق افتاده 
بود.در دولت س��یزدهم ب��ا تمرکز بر تولیدی 
ش��دن این فاز، اقداماتی همچون جابه جایی 
س��کوی دریای��ی از فاز ۱2 پ��ارس جنوبی و 
انتق��ال آن به محل ف��از ۱۱ پارس جنوبی و 
حفاری چاه های تولی��دی در این فاز صورت 
گرفت و قرار بود در زمس��تان امس��ال شاهد 
آغ��از تولید زودهنگام گاز از این فاز به میزان 
۱۱ میلیون مترمکعب در روز باش��یم، اما این 
مهم به اوایل س��ال آینده موکول ش��د.جواد 
اوج��ی، وزیر نفت در نشس��تی مش��ترک با 
رئیس و مدیران دیوان محاس��بات کشور در 
ای��ن خصوص با تأکید بر اینکه مهمترین فاز 
پارس جنوبی طرح توسعه فاز ۱۱ این میدان 
گازی مشترک اس��ت که طی 2۰ سال اخیر 
تنها روی کاغذ برای آن تصمیم گیری ش��د، 
گفت:« بالفاصله پس از آغاز به کار در دولت 
س��یزدهم با پذیرش ریسك کاری پیچیده و 
انجام نشده، اقدام های الزم برای جابه جایی 
سکوی C  ۱2 به موقعیت B ۱۱ انجام شد، 
پیش بینی می شود تا اوایل سال آینده این فاز 

به بهره برداری برسد.«

کاهش صادرات روسیه، قیمت نفت را 
گران کرد 

از آنجایی ک��ه ک��ه انتظار می رود، روس��یه 
میزان صادرات خود را بیش��تر کاهش دهد، 
قیمت نفت در بازاره��ای جهانی به 82.۹2 
دالر کاهش یافت. به گزارش فارس به نقل 
از رویترز، انتظار ب��رای صادرات کمتر نفت 
از سوی روس��یه که اثر افزایش ذخایر نفت 
آمریکا و نگرانی در مورد فعالیت اقتصادی در 
جهان را خنثی کرد، قیمت نفت در معامالت 
امروز برای دومین روز متوالی افزایش یافت.
هر بش��که نفت برنت با 7۱ س��نت افزایش 
82.۹2 دالر فروخته ش��د و هر بش��که نفت 
خ��ام آمریکا با ۵۱ س��نت افزای��ش 7۵.۹۰ 
دالر معامله شد.امروز سالگرد آغاز درگیری 
نظامی روس��یه به اوکراین اس��ت و در این 
روز، قیمت نفت برنت حدود ۱۴ درصد کمتر 
از قیمت مدت مشابه سال گذشته است.نفت 
برن��ت در 8 مارس 2۰22 ب��ه باالترین رقم 
۱۴ س��ال پیش یعن��ی نزدیك ۱28 دالر در 
هر بشکه رس��ید.هر بشکه نفت خام آمریکا 
ب��ا 66 س��نت افزای��ش 76.۰۵ دالر معامله 
شد.با برنامه روسیه برای کاهش بیش از 2۵ 
درصدی ص��ادرات نفتش از بنادر غربی این 
کش��ور از ماه مارس که بیشتر از ۵۰۰ هزار 
بشکه کاهشی که اعالم کرده بود، می شود، 
قیمت نفت روز گذش��ته را با حدود 2 درصد 
افزایش ب��ه پای��ان برد.ییپ ج��ون رانگ، 
تحلیلگ��ر بازار گفت: »رقم بیش��تر از انتظار 
ذخایر نفت آمریکا همچنان چشم انداز نفت 
چشم انداز تقاضا برای نفت را به چالش می 
کش��د اما انتظار برای کاهش تولید روس��یه 

این اثر را خنثی می کند.«

فرآیند مولدسازی برای مردم شهرها 
و روستاها شفاف شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مردم همه 
شهرها و روستاها باید بدانند که کدام امالک 
در مسیر مولدسازی و کدام طرح ها در مسیر 
تکمیل قرار می گیرد.به گزارش مهر به نقل از 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، »سید احسان 
خان��دوزی« در گردهمایی مدیران کل امور 
اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور 
افزود: در خصوص مولدس��ازی دارایی های 
دولت، باید مدیران استان ها در مورد پروژه ها 
و امالک دستگاه های اس��تان ها هم رسانی 
کنن��د و به عن��وان کانون اتص��ال در کنار 
استاندار باش��ند.وی تاکید کرد: در خصوص 
مولدس��ازی، مدی��ران در اس��تان ها در کنار 
کار فنی، درباره فضاس��ازی در سطح استان 
برای تنوی��ر و اقناع افکار عمومی کار کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مطالبات 
مدیران اس��تانی درباره پاسخگویی بانك ها 
خاطرنش��ان کرد: بای��د از مع��اون نظارتی 
بانك مرکزی دعوت ش��ود ت��ا در وزارتخانه 
برای هر اس��تان یك راب��ط دارایی معرفی 
شده و در این زمینه گزارش گیری کنیم.وی 
ادامه داد: در خصوص اطلس سرمایه گذاری 
ه��م باید یك روز خاتمه بگذاریم که مثاًل تا 
پایان اردیبهشت همه استان ها اطلس خود را 
اعالم کنند؛ زی��را در این زمینه به یك آمار 
ملی برای پیوند نهایی نیاز داریم.خاندوزی با 
اشاره به فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی 
ساختمان در بخش بیمه، از مدیران کل امور 
اقتصادی و دارایی اس��تان ها خواس��ت تا با 
استفاده از این ظرفیت و شناسایی مشکالت 
هر اس��تان ذیل یك ستاد اس��تانی بحران، 
موجبات انتفاع بیش��تر مردم از این ظرفیت 

را فراهم کنند.

سقف سوخت گیری بنزین به روال قبل 
بازگشت 

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: 
س��قف س��وخت گیری بنزین در هر نوبت با 
کارت های س��وخت که در تمامی اس��تان ها 
ب��ه جز تهران، محدود ش��ده ب��ود، به روال 
قبل بازگش��ت. رضا نواز، س��خنگوی صنف 
جایگاهداران کشور در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، اظهار داشت: مشاهدات و گزارشات 
ما از اس��تانهای مختلف حاکیست که از روز 
قبل، در اکثر اس��تانها و کالنش��هرها به جز 
اس��تانهای مرزی، محدودیت رفع و س��قف 
س��وخت گیری بنزی��ن از کارت ش��خصی 
مجددا 6۰ لیتر ش��ده اس��ت.وی افزود: علی 
رغم اینک��ه جایگاهداران و مجموعه صنفی 
ما نقشی در تصمیمات مربوط به سهمیه ها 
و قیمت نداریم، ولی طی ش��ش ماه اخیر و 
خصوص��ا هفته های قب��ل وضعیت میدانی 
را با دقت بررس��ی کردی��م و تالش کردیم 
ب��ا همه س��ختی ها، مردم کمتر با مش��کل 
برخورد کنند.سخنگوی صنف جایگاهداران 
کشور خاطرنش��ان کرد: مردم هم نظرات و 
پیش��نهادات و انتقادات خ��ود را به ما اعالم 
کردند و ما حس��ب وظیف��ه اجتماعی موارد 
را به مس��ئولین منتقل نمودیم، اکثر نظرات 
حکای��ت از این داش��ت که م��ردم با فاصله 
زمانی بین س��وخت گیری ها مشکل چندانی 
ندارند، ولی اینکه سقف هر بار سوخت گیری 
با کارت سوخت ش��خصی کمتر از 6۰ لیتر 
باشد را مشکل ساز میدانند و اظهار نارضایتی 

می کنند.

طوفان زمستانی در آمریکا برق ۱ 
میلیون مشترک را قطع کرد 

ادامه طوفان زمس��تانی در ۴8 ایالت آمریکا به 
قطع برق یك میلیون مش��ترک و زمین گیر 
شدن صدها پرواز منجر شد. به گزارش فارس، 
آکسیوس گزارش می دهد که طوفان زمستانی 
که ۴8 ایالت آمریکا را درگیر کرده است، ادامه 
دارد و بدترین اثرات آن در غرب میانه، شمال 
شرق و س��واحل غربی این کش��ور احساس 
می شود.برودت و یخبندان شدید و بارش برف 
موجب  شکستی درختان و قطعی خطوط برق 
در ایالت میشیگان شده و نزدیك به 7۴۹ هزار 
مشترک را بدون برق گذاشته است.در مجموع 
تعداد مشترکانی که در حال حاضر برق آنها به 
دلیل یخبندان، وزش باد شدید و برف سنگین 
در سراس��ر کش��ور آمریکا قطع شده است به 
نزدیك به یك میلیون نفر می رسد.همچنین 
به دلیل افزایش شدید مه و بارش برف بیش 
از ۱3۰۰ پرواز روز پنجشنبه در سراسر آمریکا 
لغو ش��د یا به تاخیر افتاد.هشدارهای طوفان 
زمستانی و کوالک در آمریکا از ایالت اورگان 
در جنوب تا مرز کالیفرنیا با مکزیك گسترش 
یافته است.شهر پورتلند در ایالت اورگان نیز به 
شدت تحت تاثیر بارش شدید برف قرار گرفته 
است و ارتفاع برف انباشته شده در آنجا به بیش 
از 27 سانتی متر رسیده است.طوفان زمستانی 
در نوار شمالی ایاالت متحده از ایالت واشنگتن 
در غرب تا نیواینگلند  8۰ کیلومتر بر س��اعت 
سرعت دارد و ارتفاع برف در برخی مناطق تا 
نیم متر می رسد؛ در حالی که دمای هوا نیز به 

منفی ۴۵ درجه زیر صفر هم رسیده است.

اخبار

دبیر کمیس��یون تلفیق بودجه ۱۴۰2 گفت: آزمون ها 
و تجرب��ه های غلط گذش��ته در م��ورد فروش کاالها 
ب��ا قیمت دس��توری ثابت کرده ک��ه آن روش کارایی 
ندارد و نمی تواند مش��کالت جامعه را حل کند. مجید 
نصیرایی در گفت و گو با تس��نیم در پاس��خ به سوالی 
مبنی ب��ر اینکه به تازگی برخی اف��راد بار دیگر پرچم 
قیمت گذاری دس��توری را به دست گرفته اند که چرا 
باید کاالی ایرانی با قیمت تعیین شده از قبل به مردم 
فروخته نش��ود؟ گفت: همواره در زم��ان التهاب های 

ارزی این تفکرها مطرح می ش��ود ام��ا تبعات قیمت 
گذاری دس��توری و زیان ش��رکت ها و تشدید التهاب 
بازارها در چندسال گذشته بارها در اقتصاد ایران اجرایی 
شده که بازنده اول این تفکر، مردم و برنده اصلی، عده 
ای خاص هستند که از رانت های قیمت دستوری بهره 
بردند.دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰2 کل کشور با 
بیان اینکه این عده عنوان می کنند که فروش کاالها 
باید براساس ریال باشد تا نوسانات ارزی هیچ اثری در 
بازار نگذارد، گفت: آزمون ها و تجربه های غلط گذشته 

در مورد فروش دس��توری ثابت کرده که این روش ها 
کارآمدی و کارایی ندارد و نمی تواند مشکالت جامعه 
را ح��ل کند لذا تکرار دوباره این ش��یوه در عرضه کاال 
به صنایع پایین دستی مورد تایید نیست.دبیر کمیسیون 
تلفیق بودجه با بیان اینکه طبق این تفکر، تولیدکننده 
محصول را ارزان می فروش��د اما عده ای با خرید مواد 
ارزان و فروش بر مبنای نرخ ارز آزاد به مردم سودهای 
کالنی به جیب می زنند، گفت: اینکه به دالیل مختلف 
در جامعه ارز پاش��ی کنیم و کاالها را با قیمت ارزان تر 

به افراد خاص دهیم، این ش��یوه عمال تجربه ش��ده و 
پاسخگوی مشکالت کشور نیست و می تواند بخشی 
زیادی از س��رمایه کش��ور را ه��در دهد.نصیرایی بیان 
داش��ت: هنوز هم پرونده و اشکاالتی در زمینه فروش 
کااله��ا با دالر ارزان تر از نرخ واقعی به افرادی خاص 
وجود دارد که نش��ان دهنده رانت و فساد در این حوزه 
بوده اس��ت؛ در این زمینه باید با هم افزایی و تعامل و 
ارتباط موثر بین دولت و مجلس، مش��کالت نوسانات 

بازار ارز به کمك شفافیت بازار سرمایه حل شود.

تفکر فروش کاال با قیمت دستوری، رانت آفرین است 
دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰2:

چالش های محاسبه الگوی مصرف گاز و برق براساس تعداد اعضای خانوار 
کارش��ناس بودجه گفت: در الیحه بودجه 
۱۴۰2 الگوی مصرف گاز و برق بر اساس 
آب و هوا و اقلیم و با توجه به میزان متوسط 
دمای هوا در مناطق مختلف و متراژ زیربنا 
تعیین ش��د، اما با تصمیم کمیسیون تلفیق 
قرار است تعداد افراد خانوار هم در محاسبه 
الگوی مصرف لحاظ شود که این مشکالتی 
دارد.  پی��ام عب��داهلل زاده در گفت  وگ��و ب��ا 
خبرن��گار اقتص��ادی خبرگ��زاری فارس با 
نقدی بر مصوبه کمیس��یون تلفیق بودجه 
۱۴۰2 اظهار داش��ت:  »الگ��وی مصرف« 
یک��ی از اصطالح��ات کلی��دی  در تعیین 
نحوه محاس��به تعرفه ب��رق و گاز مصرفی 
مشترکان است که بر اساس آن مشترکان 
می توانن��د مصارف خ��ود را کنترل کرده و 
به عنوان مشترک کم مصرف شناخته شوند 

و از مزایای آن بهره مند ش��وند.وی افزود: 
سیاس��تگذار نیز با در محاس��به و در اختیار 
داش��تن الگوی مص��رف، ام��کان اجرای 
انواع سیاس��ت های تش��ویقی و تنبیهی را 
در رویارویی با مش��ترکان مختلف خواهد 
داشت.این کارش��ناس بودجه بیان کرد: بر 
انرژی،  کارشناس��ان  بررس��ی های  اساس 
الگوی مصرف بر اساس آب و هوا و اقلیم 
کش��ور و با توجه به میزان متوس��ط دمای 
هوا در مناطق مختلف کش��ور، تعیین شده 
و در بررس��ی های تکمیلی، متراژ زیربنا نیز 
به آن افزوده ش��د؛ در الیحه بودجه ۱۴۰2 
کل کشور، این موضوع به عنوان پیشنهاد 
دولت درج ش��د. به ای��ن ترتیب که الگوی 
مص��رف گاز و برق بر اس��اس متراژ زیربنا 
و اقلی��م مناطق مختلف کش��ور محاس��به 

ش��ده و مبن��ای تعیین تعرفه، تلقی ش��ود.
عبداهلل زاده افزود: اما با تصمیم کمیس��یون 
تلفیق بودجه ۱۴۰2، قرار اس��ت عالوه بر 
اقلیم و متراژ زیربنای ساختمان، بُعد خانوار 
و تعداد افراد خانوار هم در محاسبه الگوی 
مصرف برق و گاز لحاظ شود، این تصمیم 
ع��الوه بر اینک��ه منجر به پیچیده ش��دن 
مسیر محاس��به الگوی مصرف گاز و برق 
و س��خت ش��دن عملیات اجرایی آن برای 
مجریان می ش��ود، ناخ��ودآگاه اذهان را به 
س��مت تجربه های ناموفق آماری متعددی 
که طی س��ال های گذش��ته برای محاسبه 
مواردی همچ��ون دهك بن��دی خانوارها، 
پرداخ��ت یارانه ه��ا و غیره می ب��رد که با 
وجود صرف هزینه های س��نگین و صرف 
مدت زم��ان زیاد، در مرحله اجرا به اهداف 

مورد نظر سیاس��تگذار نرس��یده و مجریان 
آنه��ا را ناکام گذاش��ته اس��ت.وی تصریح 
کرد: در موضوع محاس��به الگوی مصرف 
گاز و ب��رق  نیز، بررس��ی های کارشناس��ی 
نش��ان می دهد که برای اعمال بعد خانوار 
در محاس��به الگ��وی مصرف، مش��کالت 
اجرایی متعددی وج��ود دارد. از جمله این 
مشکالت، استفاده از همه عوامل موثر که 
بعض��ًا قابلیت اندازه گی��ری ندارند، از جمله 
بُع��د خانوار و تعداد افراد خانوار ثابت در هر 
واحد مسکونی است.این کارشناس بودجه 
بیان کرد: همچنین با توجه به اسکان دائم 
و ی��ا غیر دائ��م اعضای خان��واده در طول 
ش��بانه روز در محل منزل مسکونی، ارتباط 
دادن می��زان مصرف برق ب��ه بُعد خانوار و 
تعداد اعض��ای خانوار، منطقی و اجرایی به 

نظر نمی رسد. همچنین وجود 2۵ درصد از 
جمعیت کش��ور که مستأجر و فاقد مسکن 
شخصی بوده و به صورت معمول، هر سال 
یا چند س��ال یك بار، محل س��کونت خود 
را تغییر می د هند، مش��کل دیگری اس��ت 
ک��ه اج��رای صحیح این مصوبه را بس��یار 
س��خت و دور از دس��ترس کرده و نیازمند 
فرایندهای پیچی��ده، طوالنی و هزینه بری 
مانند سرش��ماری کامل خانوارهاس��ت که 
عماًل غیر قابل اجراست.عبدا هلل زاده تصریح 
کرد: از نمایندگان  مجلس شورای اسالمی 
انتظار می رود در بررسی نهایی این مصوبه 
در صحن علنی، نظرات کارشناس��ی را در 
نظر گرفته و ب��ه جنبه های اجرایی مصوبه 
فک��ر کنن��د تا منجر ب��ه تجرب��ه ناموفقی 

نشود.

پول درشت بازار سرمایه را تکان داد
رکورد رشد شاخص بورس در سال ۱4۰۱ شکسته شد 

در جریان معامالت هفته ابتدایی اس��فندماه، با افزایش 
8.6 درصدی رکورد رش��د ش��اخص کل بورس در سال 
۱۴۰۱ شکسته ش��د. به گزارش فارس، بازار سرمایه در 
هفته ابتدایی اس��فندماه روندی نسبتا صعودی داشت و 
همین موضوع  سبب شد تا روند خروج پول جای خود را 
به ورود سرمایه حقیقی به بازار سهام بدهد.افزایش ارزش 
معامالت خرد، دیگر اتفاق مهم این هفته در داخل بورس 
بوده اس��ت. بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند 
در صورت��ی که این دو روند ورود پول و ارزش معامالت 
خرد مانند هفته گذش��ته باشد، روند صعودی بورس می 
تواند در هفته های آتی نیز ادامه داش��ته باش��د.در هفته 
گذش��ته ش��اخص کل بورس تهران تا نیمه کانال ۱.6 
میلیونی باال آمد و شاخص کل هموزن نیز محدوده ۵۰۰ 
هزار واحدی را احیا کرد. همین مس��اله نش��ان می دهد 
بازار س��رمایه خود را آماده ی��ك روند صعودی می کند. 
اما همچنان این بازار از ریسك های بیرونی متاثر است 
و ممکن اس��ت هر اتفاقی بورس را دچار چالش کند.در 
معامالت روز یکشنبه شاخص کل با اصالح کمی مواجه 
ش��د اما در معامالت روز دوشنبه با سیگنال مثبت ایجاد 
بازار مبادله ارز و طال وضعیت به س��مت تقاضای بیشتر 
پیش رفته و شاخص کل با یك جهش بیش از ۵۰ هزار 

واحدی همراه شد.
معامالت روز سه شنبه ���

شاخص کل بورس در معامالت سه شنبه مانند معامالت 
روز دوشنبه با رشد بسیار پرقدرت ۴ درصدی همراه بوده 
و با رش��د 6۵۱۵۴ واحدی به جایگاه یك میلیون و 6۵۹ 
ه��زار و ۴۱6 واحد رس��ید. تعداد نماده��ای مثبت 3۰3، 
نماده��ای صف خرید ۱۰۵، نمادهای صف فروش 38 و 
نماده��ای منفی ۱73 بود. ارزش معامالت خرد در امروز 
امیدوار کننده بوده و به باالی ۱۰ همت رسیده و در عدد 

۱۰.۹26 میلیارد تومان تثبیت شد.
معامالت روز چهارشنبه ���

معامالت روز چهارش��نبه با توجه به اینکه شاخص کل 
اصالح 2822 واحدی را تجربه کرد، اما ارزش معامالت 
خرد همچنان ب��االی 7 همت بوده و ۱78 نماد مثبت و 

87 نماد صف خرید بودند اما منفی های چهارش��نبه نیز 
قابل توجه بود، روز چهارشنبه اگر شاخص کل صعودی 
شده بود مقاومت یك میلیون و 6۹۵ هزار واحد به سمت 

باال شکسته می شد.
ورود سرمایه حقیقی به بورس ���

در هفته گذش��ته، ش��اهد توقف روند خروج پول حقیقی 
از ب��ازار بودیم. در حالی که در تمامی روزهای معامالتی 
بهمن ماه پول حقیقی از بازار خارج شد و تا روز یکشنبه 
3۰ بهمن تداوم داش��ت، روز دوشنبه هزار و ۱82 میلیارد 
تومان پول حقیقی به بازار س��هام وارد شد.روز سه  شنبه 
نیز 328 میلیارد تومان وارد ش��د. اما در روز چهار شنبه و 
همسو با تعدیل شاخص  ها، 323 میلیارد تومان سرمایه 
حقیقی خارج ش��د.در مجموع در هفته ابتدایی اسفندماه 
هزار و ۱۱ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شد که 

رکوردی کم سابقه در سال جاری است.
تصمیم بانک مرکزی به نفع سهامداران خواهد بود ���

مجتبی دانش��ی، کارشناس بازار س��رمایه در گفت و گو 

ب��ا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره روندهای 
بورس در هفته گذش��ته گفت: بورس در هفته گذش��ته 
متاثر از تصمیم بانك مرکزی بود و رش��د این بازار طی 
این هفته به علت تغییر رژیم ارزی کشور بوده است.وی 
ادامه داد: افزایش سودآوری شرکت های صادرات محور 
در بازار سرمایه با حذف دالر نیمایی می تواند در نهایت 
منجر به رش��د بورس ش��ود. این تصمیم بانك مرکزی 
می تواند یك نقطه عطف در روند سودس��ازی ش��رکت 
های بورسی باشد.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: 
ب��ورس یکی از مکان هایی اس��ت که م��ی تواند باعث 
حذف قیمت گذاری دس��توری شود و این موضوع نیز به 
سود سهامداران و شرکت های بورسی منتج خواهد شد.

رشد ���8.6 درصدی شاخص کل بورس
در هفته گذشته، ش��اخص کل بورس در روز یکشنبه 8 
هزار و ۵7۱ واحد رشد کرد و روز دوشنبه 6۰ هزار و 8۹6 
واحد باال آمد. روز س��ه  شنبه ش��اخص بار دیگر جهش 
ک��رد و 6۵ ه��زار و ۱۵۴ واحد صعود کرد. در آخرین روز 

معامالتی هفته نیز ش��اخص تعدیل شد و 2 هزار و 823 
واحد پائین آمد.شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به 
رقم یك میلیون و 6۵6 هزار و ۵۹3 واحد رسید و نسبت 
به آخرین روز معامالتی هفته قبل ۱3۱ هزار و 7۹8 واحد 
باال تر ایس��تاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 8.6 

درصد شد که باالترین نرخ در سال ۱۴۰۱ بوده است.
شاخص کل هموزن از شاخص کل عقب افتاد ���

در هفته ابتدایی اس��فندماه، شاخص کل هموزن بورس 
در روز یکش��نبه ه��زار و ۹۴۰ واحد رش��د ک��رد و روز 
دوش��نبه ۱6 هزار و ۴36 واحد باال آمد. روز س��ه  شنبه 
ش��اخص بار دیگر جهش ک��رد و ۱3 هزار و ۹۱۹ واحد 
صعود کرد. در آخرین روز معامالتی هفته نیز ش��اخص 
کل هموزن تعدیل ش��د و 3 ه��زار و 872 واحد پائین 
آمد.شاخص کل هموزن در پایان هفته نسبت به هفته 
پیش��ین 28 هزار و ۴23 واحد باال تر ایستاد تا پس از ۴ 
هفته بار دیگر رشد کند. شاخص کل هم وزن در هفته 
اول اس��فند ماه بازدهی مثب��ت ۵.۹۹ درصدی را ثبت 
کرد. این شاخص در پایان هفته اول اسفندماه در سطح 

۵۰3 هزار و 2۰2 واحد قرار گرفت.
رشد بی سابقه ارزش معامالت خرد بورس ���

در هفته اول اسفندماه، میانگین ارزش معامالت کل بازار 
س��هام 7۴ هزار و ۵3۱ میلیارد تومان بود که نس��بت به 
هفته قبل رش��د 3 درصدی داشته است.میانگین روزانه 
ارزش معامالت خرد بورس 7 هزار و ۵۴7 میلیارد تومان 
بود که نس��بت ب��ه رقم 3 ه��زار و 6۹۹ میلیاردی هفته 

پیشین، افزایش ۱۰۴ درصدی داشته است.
بورس در هفته پیش رو ���

ب��ورس در هفته پیش رو می تواند ابتدا با نوس��ان منفی 
کار خ��ود را آغ��از کرده و س��پس برای فت��ح قله یك 
میلی��ون و 6۹۵ هزار واحد حرک��ت کند، اگر بازار مبادله 
ارز و طال با همین دس��ت فرمان به کار خود ادامه داده 
و بتواند مدیری��ت ارز را به نام خود ثبت کند باید منتظر 
مرحله بعدی صعود باش��یم. زیرا عرضه ارز بس��یاری از 
شرکت های بزرگ بورس��ی در بازار مبادله انجام شده و 

می تواند سوددهی آنان را افزایش دهد.

کارش��ناس حوزه پولی و بانکی با بی��ان اینکه با تورم 
ب��االی ۴۰ الی ۵۰ درصد، قطعا نرخ س��ود بانکی 2۰ 
درصد جوابگو نیست گفت: نرخ سود بانکی اگر در حد 
متعادل خود و متناس��ب با اقتصاد نباشد موجب ایجاد 
تقاضاهای کاذب در بازار ارز می شود. به گزارش تسنیم، 
س��ید بهادالدین حسینی هاشمی با اش��اره به کاهش 
ارزش پول��ی مل��ی و ضرورت اقدام فوری و مناس��ب 
گفت: دو عامل باعث تورم و افزایش قیمت ها اس��ت؛ 
یك عامل حجم نقدینگی و نرخ بهره یا همان س��ود 
بانکی است. نرخ بهره بانکی اگر در حد متعادل خود و 

متناسب با اقتصاد نباشد موجب ایجاد تقاضاهای کاذب 
در بازار می ش��ود زیرا صاحبان سپرده های کوچك به 
بازارهای مختلف از جمله ارز می روند تا کاهش ارزش 
پول خود را جبران کنند.این کارشناس ارشد حوزه پولی 
و بانکی با بیان اینکه با تورم باالی ۴۰ الی ۵۰ درصد، 
قطعا نرخ س��ود بانکی 2۰ درصد جوابگو نیست درباره 
افزای��ش حج��م نقدینگی اظهار ک��رد: افزایش حجم 
نقدینگ��ی باعث افزایش قیمت ها می ش��ود. هر چقدر 
دول��ت و بانك مرکزی ارز به ب��ازار تزریق کند، ارزها 
جذب بازار می ش��ود زیرا جایگزین پس انداز محسوب 

می شود.وی با اش��اره به راه اندازی مرکز مبادله ارز و 
طال توس��ط بانك مرکزی بیان ک��رد: در ابتدای خبر 
راه ان��دازی این مرکز، مقداری قیمت کاهش یافت اما 
مجددا شاهد رشد آن هستیم. آن کاهش قیمت ابتدایی 
به دلیل ش��وک قیمتی بود اما پس از یك روز ش��اهد 
بازگش��ت ش��رایط به حالت قبل یعنی رشد قیمت ها 
هستیم.حس��ینی هاش��می از نابرابر بودن قدرت ارزها 
گفت و اش��اره کرد: وقتی ن��رخ ارزها بر مبنای قدرت 
برابری خرید تعریف نش��ود، ارزی که ضعیف تر است 
باع��ث خروج ارز قوی تر می ش��ود و در واقع پول بد، 

پول خوب را از دور خارج می شود. در کشورمان، ریال 
باعث خروج ارز از کشور می شود. تعیین دالر نیمایی با 
قیمت 28 هزار و ۵۰۰ تومان باعث خروج ارز از کشور 
می شود زیرا با دالر بازار آزاد فاصله قیمت زیادی دارد. 
این مسئله سبب می شود همیشه تقاضا برای ارز وجود 
داشته باشد.این کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی به 
تعیین ارز ۴۱ هزار تومانی توس��ط بانك مرکزی اشاره 
و اظهار کرد: هیچ خری��داری برای دالر با این قیمت 
وجود ندارد و نمی توان به ش��کل دستوری قیمت ها را 

تعیین کرد.

نرخ ۲0 درصدی سود بانکی مناسب تورم ۴0 الی ۵0 درصدی نیست 

تکاپوی دالالن در روزهای خوب موجودی ارز کشور
در ش��رایطی ک��ه به گفته مس��ئوالن بانك 
مرکزی وضعیت منابع ارزی و ارز اس��کناس 
در کش��ور مطلوب اس��ت و طب��ق آمارهای 
بین المللی صادرات نفت ای��ران به باالترین 
میزان از سه سال گذشته رسیده است برخی 
در حال نرخ س��ازی و نشان دادن شرایط به 
گونه ای دیگر هس��تند. به گزارش ایسنا، در 
حال حاضر وضعیت ارز اس��کناس در شرایط 
خوب��ی قرار دارد و بر اس��اس آمارهای بانك 
مرک��زی میزان تخصیص ارز برای کاالهای 

اساس��ی و س��ایر کاالهای مورد نیاز کش��ور 
بیش از 82 میلیارد دالر بوده اس��ت. در حالی 
که تامین ارز برای مص��ارف مورد نیاز بیش 
از 63 میلیارد دالر بوده اس��ت که نس��بت به 
سال گذشته 3۵ درصد رشد را نشان می دهد.
ای��ن آمار بیانگر این اس��ت که برگش��ت ارز 
ناش��ی از صادرات در شرایط خوبی قرار دارد 
و مش��کلی از نظر تامین ارز در کش��ور وجود 
ندارد از سوی دیگر طبق گزارش رسانه های 
خارجی صادرات نفت ایران نسبت به گذشته 

وضعیت بهتری را ش��اهد است. رویترز اخیرا 
میزان ص��ادرات نفت ای��ران را بیش از یك 
میلیون و 2۰۰ هزار بشکه اعالم کرده است.
خبرگزاری رویترز چندی پی��ش در این باره 
نوش��ت: صادرات نفت ایران پ��س از خروج 
دونالد ترامپ رئیس جمه��ور وقت آمریکا از 
توافق هسته ای در سال 2۰۱8 و وضع مجدد 
تحریم ها، متاثر ش��د اما صادرات نفت ایران 
پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن که به 
دنبال احیای توافق هسته ای بود افزایش پیدا 

کرد و طبق برخی برآوردها به باالترین میزان 
از س��ال 2۰۱۹ رسیده اس��ت.در این گزارش 
آمده است که شرکت مشاوره پترولجستیك 
که عرضه نفت را رص��د می کند اعالم کرد: 
شاهد روند صعودی صادرات نفت ایران بوده 
و از نظر این ش��رکت در دسامبر به باالترین 
حد از مارس سال 2۰۱۹ رسیده است. شرکت 
تحلی��ل داده کتلر هم صادرات نفت ایران در 
نوامبر را ۱.23 میلیون بش��که در روز تخمین 
زد که باالترین میزان از اوت س��ال 2۰22 و 

نزدیك به رکورد صادرات ۱.27 میلیون بشکه 
در روز در آوریل 2۰۱۹ بود.بنابراین گزارش ها 
در حال حاضر کشور از نظر تامین ارز اسکناس 
مشکلی ندارد و هر کسی که نیاز داشته باشد 
می تواند از سرفصل های خدماتی تعیین شده 
ارز م��ورد نیاز خود را تامین کن��د اما در این 
میان نرخ سازی های تلگرامی و بازارهای غیر 
رسمی باعث شده که برای مردم مشکالتی 
به وجود بیاید و عده ای در تالشند تا مردم را 

برای سود خود دچار مشکل کنند.
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تغییر در هیأت مدیره شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی

بر این اس��اس، 8۰ درصد از س��هام شرکت 
توس��عه نیش��کر، متعلق به بانك های ملی و 
صادرات و 2۰ درصد آن نیز متعلق به وزارت 

جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت است.
ترکیب اعضای هیأت مدیره ش��رکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی تغییر کرد و دکتر عین 
افشار به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب و 
حکم دکتر ناصری مدیرعامل شرکت توسعه 

نیشکر نیز تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر 
و صنایع جانبی، طبق تغییرات انجام ش��ده، 
دکتر احمد گودرزی جانش��ین دکتر کیومرث 
یزدان پناه به عنوان نماینده بانك ملی، دکتر 
مق��داد محمودی جانش��ین دکتر جواد کاظم 
نسب الباجی به عنوان نماینده بانك صادرات 
و دکتر حامد عین افشار جانشین دکتر شارخ 
م��وری به عنوان نماینده بان��ك صادرات در 
هیأت مدیره ش��رکت توسعه نیشکر و صنایع 

جانبی شدند.
بر این اس��اس، 8۰ درصد از س��هام شرکت 
توس��عه نیش��کر، متعلق به بانك های ملی و 
صادرات و 2۰ درصد آن نیز متعلق به وزارت 

جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت است.
هم اکنون هلدینگ توس��عه صنایع نیشکر و 
صنایع جانب��ی، بزرگترین ش��رکت فرآوری 
نیش��کر در ایران است.بررس��ی صورت های 
مالی نش��ان دهنده س��وددهی مطل��وب این 

شرکت علی رغم خشکسالی اخیر است.
بر اس��اس آخرین اخبار منتشر ش��ده، اخیرا 
شرکت توسعه نیش��کر در فرابورس پذیرفته 
ش��ده است و س��هام این ش��رکت به عنوان 
بزرگ تری��ن عرض��ه تاریخ ب��ورس بزودی 

عرضه می شود.

راه اندازی سامانه سپهر برای اولین 
بار در کشور کلید خورد

معاون  مهندسی و نظارت شرکت توزیع برق 
اصفهان از راه اندازی سامانه پایش هوشمند 
بروزرس��انی جی آی اس )سپهر( برای اولین 

بار در کشور خبر داد.
مهن��دس مه��رداد دادخواه اظهار داش��ت: با 
اس��تفاده از این س��امانه مرکز مس��یر تغذیه 
الکتریکی  مش��ترکی از کنتور تا پست فوق 
توزیع با همه جزئیات قابل رصد است ، حتی 
س��طح مقطع کابل سرویسی که به خانه ها 

آمده در این سامانه مشخص می شود.
وی در ادامه گفت: در س��امانه سپهر باحجم 
اطالعات بس��یار وسیعی روبرو هستیم و این 
حج��م اطالعات وس��یع در تجزیه و تحلیل 
شبکه خصوصا در زمان اتفاقات و یا در حالت 
دائم کار ش��بکه ،تجزیه و تحلیل ولتاژی که 
تحویل مشترک داده می شود بسیار اهمیت 
دارد. در ادامه مهندس وحید متقی مدیر دفتر 
کنترل پروژه حوزه معاونت مهندسی شرکت 
توزیع برق اصفهان ابراز داشت:اطالعات این 
ش��بکه مرتب در حال تغییر است و تغییرات 
ش��بکه باید به نحو مطلوب و دقت باال ثبت 
شود و اگر خطایی در دیتا وجود داشته باشد به 
صورت مکانیزه استخراج  وآشکار سازی می 
شود منقی ابراز داشت : در کشورهای پیشرو 
و طبق اس��تاندارها اقداماتی روی این سامانه 
ها پیاده سازی می شود که خودپردازشی نام 
دارد یعنی سامانه ها به گونه ای طراحی می 
شود که  خودشان ،خودشان را پایش میکنند.

همچنین در این س��امانه ها برای اینکه خود 
پردازش ش��وند دیتاهای دیگر س��امانه ها را 
کنار هم قرار داده و از الگوریتم های پیشرفته 
استفاده می شود تا دیتای غیر قابل قبول در 
ش��بکه شناسایی شود. وی گفت: این سامانه 
برای اولین بار در کش��ور پیاده سازی شده و 
اگر جایی اطالعات ناصحیح وارد ش��ده باشد 

به کاربرهای مربوطه هشدار می دهد.
متقی افزود: برای دسترس��ی به این س��امانه 
کنتوره��ای هوش��مند  اطالع��ات  تمام��ی 
،کلیدهای اتوماس��یون ،دیتا الگرهای نصب 
شده بر روی شبکه و کنتورهای بازار برق که 
هر س��اعت اطالعات خود را ارسال می کنند 
وارد این پروس��ه پردازشی می شوند و در2۴ 
س��اعت ش��بانه روز حدود 3۰ میلیون رکورد 
پردازش و در خروجی این پردازش اطالعات 
ناقص مشخص می شوند. همچنین با استفاده 
از روش های فورکستینگ ولتاژ خانه هایی که 

کنتور هوشمند ندارند بررسی می شود .
وی در ادامه افزود: سامانه سپهر یك سامانه 
ناظر اس��ت که روی ج��ی ای اس بارگذاری 
ش��ده و دیتای نادرس��ت را شناسایی کرده و 
خطای ایجاد شده را رفع می کند تا ادامه کار 

با اطالعات صحیح انجام شود.

افزایش ۱8 درصدی تشکیل پرونده 
معاینات بالینی در “پزشکی قانونی ایالم”

   آذر یعقوبی��ان : مدیرکل پزش��کی قانونی 
ای��الم گفت: طی ده ماهه س��ال جاری، ۱3 
هزار 88۰ پرونده معاینات بالینی در این اداره 
کل تش��کیل که این میزان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱8 درصد افزایش یافته 
اس��ت.دکتر مهرشاد طهماس��بی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: 
سیاست س��ازمان پزش��کی قانونی کاهش 
تش��کیل پرونده کمیس��یون پزشکی بوده و 
متقابال تشکیل “کمیته تحصصی” در راس 

برنامه های این سازمان قرار گرفته است.
وی اف��زود: در ده ماهه س��ال جاری 7 هزار 
۱۹۰ آزمای��ش در آزمایش��گاه تش��خیصی 
پزش��کی قانونی انجام گرفته که این میران 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته  28 

درصد افزایش یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی ایالم با بیان اینکه 
3 درصد فعالیت های پزشکی قانونی مربوط 
به معاینات بالینی اس��ت، گف��ت: از ابتدای 
س��ال جاری تا پای��ان بهمن م��اه ۱3 هزار 
88۰ پرونده معاینات بالینی تشکیل که این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱8 
درصد افزایش یافته اس��ت.دکتر طهماسبی 
خاطرنشان کرد: در بحث معاینات اجساد در 
این بازه زمانی ۴۴۴ پرونده تش��کیل شد که 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته  ۱3.6 

درصد افزایش یافته است.
وی در خصوص تش��کیل پرونده کمیسیون 
پزشکی نیز ادامه داد: در این راستا 68 پرونده 
در س��ال جاری تشکیل ش��ده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 3۵ درصد افزایش 

یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی ایالم اضافه کرد: در 
ده ماهه س��ال جاری،  2۱ هزار ۵82 پرونده 
در اداره کل پزش��کی قانونی ایالم تشکیل 
ش��ده که از این میران 2 هزار و ۹2۰ پرونده 
مربوط��ه به ضرب و جرح ناش��ی از تصادف 
و 2 ه��زار و 6۰۴ مورد نیز مرب��وط به نزاع 

است.
وی در ادامه پرونده های تش��کیل ش��ده در 
حوزه ح��وادث کار در ده ماهه س��ال جاری 
را  2۱۹ پرون��ده عنوان کرد و گفت: در این 
بخش 2۰ درصد نسبت به مدت مشابه، سال 

گذشته کاهش ثبت شده است.
دکتر طهماس��بی ادامه داد: همچنین در این 
مدت 7۱6 پرونده معاینات روان پزشکی در 
اداره کل پزش��کی قانونی استان تشکیل و 

رسیدگی شده است.

پرداخت بیش از 4 هزار و 572 
میلیارد رال  از مطالبات موسسات طرف 

قرارداد بیمه سالمت استان مرکزي 
مدیرکل بیمه س��المت اس��تان مرکزي از 
پرداخت بی��ش از ۴ هزار و ۵72 میلیارد راال 
از مطالبات موسس��ات طرف ق��رارداد بیمه 

سالمتاستان مرکزي در سالجاري خبرداد.
محمد رضا جیریایی مدیرکل بیمه سالمت 
اس��تان مرکزي در جمع خبرن��گاران اظهار 
داش��ت:یکی از مهمترین چالشهای سازمان 
در سالهایگذشته پرداخت مطالبات موسسات 
طرف قرارداد بود که خوش��بختانه به همت 
مدیران سازمان بیمه سالمت ایران و حمایت 
دولت سیزدهم این مشکل در یکی دو سال 
اخیر برطرف گردیده و مطالبات موسس��ات 
طرف ق��رارداد که خط مق��دم ارائه خدمت 
به بیمه ش��دگان می باش��ندبروز رسانی شد 
. مدی��رکل بیمه س��المت اس��تان مرکزي 
در خص��وص وضعی��ت پرداخت��ی مطالبات 
موسس��ات طرف ق��رارداد اس��تان گفت : از 
ابتدای س��الجاری تاکن��ون رقمی بیش از ۴ 
ه��زار و ۵72 میلیارد رالد از مطالبات س��ال 
گذشته و سالجاری در طی این ۱۰ماه نخست 
سالجاری پرداخت شدهاست .  جیریایی افزود 
:از ای��ن مبلغ پرداختی بی��ش از 362میلیارد 
رال��ب آن مربوط ب��ه مطالبات س��الجاری 
موسس��ات طرف قرارداد و مابقی مربوط به 
مطالبات س��ال گذش��ته این موسسات می 
باشد .  وی تصریح کرد، از این مبلغ پرداختی 
بی��ش از یك ه��زار و 3۵8  میلیارد رالم آن 
مربوط به مطالبات  س��طح یك روستاییان 
،  2 ه��زار و3۱۵ میلی��ارد رال  آن مربوط به 
مطالبات س��طح 2 و 3   دانشگاهی و مبلغی 
مع��ادل  8۹8 میلیارد رالق آن هم مربوط به 
مطالباتبیمارستانهای خصوصی، داروخانه ها 
و سایر موسس��ات طرف قرارداد استان می 
باش��د . جیریایی در ادامه گف��ت : مطالبات 
موسسات غیر دولتی دانشگاهی شامل مراکز 
خصوصی ،خیریه و غیر دانشگاهی تا آذر ماه 
س��الجاریو مراکز دانش��گاهی نیز تا اذر ماه 
سالجاری و س��طح یك و دو موسسات نیز 
بصورت علی الحس��اب تا آذر ماه سالجاری 
پرداخت و بروزرس��انی شده است .  مدیرکل 
بیمه سالمت استان مرکزي در پایان یادآور 
شد اداره کل بیمه سالمت استان مرکزی با 
جمعیتی بالغ بر 6۴۴ هزار نفر خدماتدرمانی 
خود را از طریق 6۱8 موسسه درمانی دریافت 

می کند.

اخبار

جلسه طرح جامع فاضالب اهواز و کارون 
به ریاس��ت خانچ��ی مع��اون هماهنگی 
امورعمران��ی اس��تانداری خوزس��تان و با 
حض��ور خیرالله��ی مدی��ر کل دفتر فنی 
اس��تانداری، کرمی نژاد مدی��ر کل آب و 
فاضالب خوزستان، کعبی فرماندار کارون 
و جمعی دیگر از مسئولین در محل سالن 

جلسات این معاونت برگزار شد.
در این جلس��ه خانچی ب��ا تاکید مجدد بر 
رعای��ت کیفیت انجام ط��رح و ترمیم نوار 
حفاری افزود: کیفیت نباید فدای تسریع در 
انجام پروژه شود و نظارت بر انجام پروژه 

باید با دقت و مستمر صورت پذیرد
وی اف��زود: قریب ب��ه ۵۰ درصد از پروژه 

به اتمام رس��یده و باید طبق برنامه جبهه 
کاری فع��ال تر به کار خود ادامه دهد و تا 
نیمه اسفند نوارهای حفاری شده در سطح 
شهر ترمیم و جبهه کاری جدید متوقف و 
ش��هر برای میزبانی مهمان های نوروزی 

آماده باشد.
خانچ��ی هماهنگی و همکاری دس��تگاه 

ه��ای اجرایی در انجام ای��ن پروژه عظیم 
را از الزام��ات انجام کامل آن برش��مرد و 
افزود: با هماهنگ��ی و همکاری می توان 
حالوت و شیرینی این پروژه را برای مردم 

شهرهای اهواز و کارون باال برد.
وی در پایان از ش��هرداری های دو ش��هر 
خواس��ت با هماهنگی ب��ا آب و فاضالب 

نسبت به آماده سازی فضای شهری برای 
نوروزی در ش��ان مردم این دوشهر آماده 

کنند.

چهره شهر در ایام پایانی سال باید آماده میزبانی مهمان های نوروزی باشد
خانچی: پیشرفت فیزیکی پروژه طرح جامع فاضالب بیش از 5۰ درصد است

توسعه درون زا ۶3 محله کرج واقع در بافت فرسوده شهری
راضیه دارابی: شهردار کرج گفت: احیای 63 محله واقع در 
بافت فرسوده شهر کرج در راستای برنامه راهبردی ارتقای 
کیفیت محالت بافت فرسوده در دستور کار شهرداری کرج 

قرار گرفت.
مه��رداد کیانی با اعالم این خبر گفت: در راس��تای اجرای 
برنامه راهبردی ارتقای کیفیت محالت بافت فرس��وده در 
ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی با رویکرد 
بازآفرینی محیطی و احیای بافت های فرسوده شهر کرج با 
همت همکاران معاونت شهرس��ازی و معماری شهرداری 
کرج 63 محله بافت فرسوده که 728 هکتار بافت فرسوده 
مصوب در آن ها واقع شده شناسایی و به تصویب ستاد باز 
آفرینی پایدار استان و کمیسیون ماده ۵ رسید.شهردار کرج 
با اشاره به اینکه برای احیای بافت های فرسوده، بسته های 
تش��ویقی در نظر گرفته ش��ده، گفت: در راستای تشویق 
شهروندان ساکن در بافت فرسوده برای احیای این بافت ها 
با همراهی و مساعدت استانداری، شورای اسالمی و اداره 
کل راه و شهرسازی شهر 2 بسته تشویقی مالی و ضابطه ای 
در نظر گرفته ش��ده است.کیانی در توضیح جزئیات این 2 
بسته تشویقی افزود: کلیه پالک های واقع در بافت فرسوده 
مصوب ش��هر کرج مش��مول یك طبقه مازاد می ش��وند، 

همچنین در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مشمول 
کاهش ضریب ۰. 2۵ در پارکینگ هر واحد می شوند.شهردار 
کرج در تشریح این بسته های تشویقی گفت: با توجه به این 
که بسیاری از امالک واقع در بافت های فرسوده قولنامه ای 
هستند، مالکان این امالک قولنامه ای می توانند با اخذ سند، 

۱۰۰درصد از پرداخت بدهی های عوارض نوس��ازی معاف 
ش��ده و ش��امل ۹۵درصد تخفیف در پرداخت سهم سرانه 
خدماتی ش��وند.مهرداد کیانی در ادامه افزود: برای تشویق 
مالکان و س��اکنان بافت های فرسوده ۱۰۰ درصد عوارض 
صدور پروانه برای کلیه امالک دارای اعیانی معاف ش��ده 

اس��ت. همچنین در ص��ورت تجمیع زمین ه��ای خالی با 
ساختمان های همجوار در بافت های فرسوده صدور پروانه 
س��اختمان به صورت کامل رایگان خواهد ش��د. عوارض 
صدرو پروانه ساختمانی در زمین های خالی به تنهایی هم 
شامل 7۰ درصد تخفیف خواهد شد.شهردار کرج در ادامه با 
اشاره به این موضوع که رویکرد شهرداری کرج در راستای 
توسعه درون زا بافت فرسوده توسط خود ساکنین است و در 
این راه تسهیالت مختلفی در نظر گرفته شده تأکید کرد: 
به منظور کاهش هزینه های مربوط به مهندس��ین ناظر و 
مجری، در هیئت چهار نفره نیز مشوق هایی در نظر گرفته 
ش��ده که پس از تصویب به استحضار شهروندان محترم 
خواهد رسید.کیانی در انتها تأکید کرد: ما در شهرداری کرج 
با ابزارهای مختلف از جمله اطالع رس��انی در رس��انه های 
مختلف و حتی پخش بروش��ور در خ��ود محالت واقع در 
بافت های فرسوده شهر کرج از طریق دفاتر نوسازی بافت 
فرسوده تحت راهبری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری در تالش هستیم که مشارکت خود ساکنان بافت 
فرسوده را در این امر جلب کنیم تا با یك توسعه دورن زا و 
متناسب با نیازهای واقعی مردم این مناطق را برای زیست 

بهتر شهری احیا کرده باشیم.

شهردار کرج: 

مسابقه مهارتی استانی هرس درختان میوه هسته دار در مشهد 
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد: 

 مشهد مقدس س��ارا رحمتی-معاون رئیس 
س��ازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
مشهد از برگزاری مس��ابقه مهارتی استانی 
ه��رس درختان می��وه هس��ته دار با حضور 
معاون س��ازمان و رئیس آم��وزش و ترویج 
کش��اورزی وزارت ، مدی��رکل دفتر آموزش 
بهره برداری و مش��اغل کش��اورزی وزارت ،  
کارشناس دفتر میوه های سردسیری وزارت 
، مش��اور و مدیرکل حوزه ریاست سازمان ، 
مدی��ر هماهنگی و ترویج س��ازمان ، معاون 
بهبود تولیدات گیاهی سازمان ، معاون رئیس 

س��ازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
مشهد ، مدیر باغبانی سازمان ، رئیس مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
، مع��اون فنی ، رئیس اداره آموزش و ترویج  
و رئیس اداره بهب��ود تولیدات گیاهی جهاد 
کشاورزی شهرستان مشهد ، روسای مراکز 
و مسئولین استان خراسان رضوی در  محل 
کش��ت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس 
رضوی به میزبانی شهرستان مشهد خبر داد 
.   محمد میری دیسفانی در این باره گفت : 8 
تیم از شهرستان های کالت، تربت حیدریه، 

مش��هد، فریمان، طرقبه و شاندیز، نیشابور، 
چناران و قوچان در این مسابقه شرکت کرده 
و ب��ه رقابت پرداختن��د .   وی افزود : هرس 
درختان می��وه جمله  در جهت افزایش عمر 
درخت ، افزایش میزان محصول ، ایجاد فرم 
مناسب درخت ، جوان کردن درختان مسن 
، افزایش کیفیت میوه ، جلوگیری از ریزش 
می��وه تاثیر گ��ذار می باش��د . .  میری بیان 
داش��ت : هدف از برگزاری مس��ابقه   ارائه 
آموزش های مهارتی و ترویجی برای هرس 
کاران و همچنی��ن ارزیاب��ی مهارت و ایجاد 

بانك اطالعاتی از هرس کاران برتر خراسان 
رضوی می باش��د که این بانك در در اختیار 
باغداران و بهره برداران اس��تان جهت بهره 
گیری از تخصص هرسکاران قرار می گیرد .    
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد اذعان 
داشت : رعایت بهداشت درخت، ضدعفونی 
وسایل و استفاده از ابزارهای مناسب هم در 
انتخ��اب نفرات برگزیده مورد بررس��ی قرار 
گرف��ت و عالوه بر این م��وارد مالک عمل 
نف��رات برترپارامتر  دقت و س��رعت بود که 
مورد ارزیابی قرار گرفت . وی افزود: در این 

رقابت، تیم های مش��هد، طرقبه و شاندیز و 
همچنین فریمان به ترتیب رتبه های اول تا 

سوم را کسب کردند.

گردهمایی منطقه ای مس��ئوالن تجاری 
ش��رکت مخابرات ای��ران و هفت منطقه 
مخابراتی، در راستای انتقال مراکز تماس 
۱۱8، بررسی عملکرد مناطق تجمیع شده 
و ارزیاب��ی منطق��ه، در مخاب��رات منطقه 

اصفهان برگزار شد. 
 مدیر مخابرات منطقه اصفهان در مراسم 

افتتاحیه این گردهمایی ضمن خوش��آمد 
گویی به حضار با اش��اره به لزوم توس��عه 
س��رویس های جدید تجاری در مخابرات 
گفت: شرکت مخابرات به عنوان با قدمت 
ترین ش��رکت مادر تخصص��ی ارتباطات 
کش��ور، باید از مرحله بستر سازی صرف 
خدمات ارتباطی گذر کند و با بالفعل کردن 
ظرفیت های بالقوه خود، گام های نوینی 
در زمینه ارائه س��رویس های جدید ارزش 

افزوده بردارد.
اسماعیل قربانی افزود: به عنوان مثال، با 
نگاه جدید به سامانه پاسخگویی ۱۱8 می 

توان سرویس های قابل ارائه از طریق این 
س��امانه را توس��عه داد و این سامانه را به 

پویایی رساند.
وی عنوان کرد: امیدواریم میزبانی اصفهان 
برای این گردهمایی، سرآغاز رقم خوردن 
اتفاقات بدیع و مثمر ثمری در حوزه سامانه 

۱۱8 باشد.
احمد ش��اه میرزائی معاون تجاری و امور 
مشتریان مخابرات منطقه اصفهان هم در 
این جلسه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری 
این جلسه در اصفهان، گزارشی از شاخص 
های مخابراتی و آخرین وضعیت سرویس 

های این منطقه ارائه نمود.
گفتنی اس��ت، در این جلسه با اعطای لوح 
ه��ای تقدیری از زحم��ات و فعالیت های 
اس��ماعیل قربانی مدی��ر مخابرات منطقه 
اصفهان، احمد شاه میرزائی معاون تجاری 
و خدمات مشتریان منطقه اصفهان، هادی 
عط��ار زاده رئی��س اداره خدم��ات پس از 
فروش مخابرات منطقه اصفهان و رسول 
تق��ی عجمی کارش��ناس مس��ئول مرکز 
تماس مخابرات تهران در راس��تای انتقال 

تماس مراکز تماس ۱۱8 تجلیل شد.
الزم به ذکر اس��ت، برگزاری جلس��ه هم 

اندیش��ی و بررس��ی مش��کالت و مسائل 
مربوط به انتقال تماس های ۱۱8، جلس��ه 
بررس��ی و ارزیاب��ی عملک��رد برنامه های 
ثبت مشاغل، جلس��ه با همکاران منطقه 
و بررس��ی موارد و مشکالت آن ها، جلسه 
بررس��ی و ارزیاب��ی عملک��رد منطق��ه و 
همچنی��ن موضوعات مربوط به جلس��ات 
کمیت��ه کیفی��ت محص��والت و خدمات، 
بازدی��د از مراکز تماس آن منطقه و تقدیر 
و تش��ویق همکاران و پاس��خگویان برتر 
منطقه از دیگر برنامه های این گردهمایی 

دو روزه خواهد بود.

گردهمایی مسئوالن تجاری شرکت مخابرات در اصفهان 

راه اندازی سامانه سپهر برای اولین بار در کشور کلید خورد
توسط شرکت توزیع برق اصفهان: 

معاون  مهندس��ی و نظارت ش��رکت توزیع 
ب��رق اصفهان از راه اندازی س��امانه پایش 
هوشمند بروزرس��انی جی آی اس )سپهر( 

برای اولین بار در کشور خبر داد.
مهن��دس مهرداد دادخواه اظهار داش��ت: با 
اس��تفاده از این س��امانه مرکز مسیر تغذیه 
الکتریکی  مش��ترکی از کنتور تا پست فوق 
توزیع با همه جزئیات قابل رصد است ، حتی 
سطح مقطع کابل سرویسی که به خانه ها 
آمده در این س��امانه مشخص می شود.وی 
در ادام��ه گفت: در س��امانه س��پهر باحجم 
اطالعات بس��یار وس��یعی روبرو هستیم و 
ای��ن حجم اطالع��ات وس��یع در تجزیه و 
تحلیل ش��بکه خصوصا در زمان اتفاقات و 
یا در حالت دائم کار شبکه ،تجزیه و تحلیل 
ولتاژی که تحویل مش��ترک داده می شود 

بسیار اهمیت دارد.
در ادام��ه مهندس وحید متق��ی مدیر دفتر 
کنترل پروژه حوزه معاونت مهندسی شرکت 

توزیع برق اصفهان ابراز داش��ت:اطالعات 
این ش��بکه مرت��ب در حال تغییر اس��ت و 
تغییرات ش��بکه باید به نحو مطلوب و دقت 
باال ثبت ش��ود و اگر خطایی در دیتا وجود 
داش��ته باش��د به صورت مکانیزه استخراج  

وآشکار سازی می شود
منقی ابراز داش��ت : در کشورهای پیشرو و 
طبق اس��تاندارها اقداماتی روی این سامانه 
ها پیاده سازی می ش��ود که خودپردازشی 
نام دارد یعنی سامانه ها به گونه ای طراحی 
می ش��ود که  خودش��ان ،خودشان را پایش 
میکنند.همچنی��ن در این س��امانه ها برای 
اینک��ه خود پردازش ش��وند دیتاهای دیگر 
سامانه ها را کنار هم قرار داده و از الگوریتم 
های پیش��رفته اس��تفاده می شود تا دیتای 

غیر قابل قبول در شبکه شناسایی شود.
وی گف��ت: ای��ن س��امانه ب��رای اولین بار 
در کش��ور پیاده س��ازی ش��ده و اگر جایی 
اطالع��ات ناصحی��ح وارد ش��ده باش��د به 

کاربرهای مربوطه هشدار می دهد.
متقی افزود: برای دسترس��ی به این سامانه 
تمام��ی اطالع��ات کنتوره��ای هوش��مند 
،کلیده��ای اتوماس��یون ،دیت��ا الگره��ای 
نصب ش��ده ب��ر روی ش��بکه و کنتورهای 
بازار برق که هر س��اعت اطالعات خود را 
ارس��ال می کنند وارد این پروسه پردازشی 
می ش��وند و در2۴ ساعت شبانه روز حدود 
3۰ میلی��ون رکورد پ��ردازش و در خروجی 
این پردازش اطالعات ناقص مشخص می 
ش��وند. همچنین با اس��تفاده از روش های 
فورکس��تینگ ولتاژ خانه های��ی که کنتور 

هوشمند ندارند بررسی می شود .
وی در ادامه افزود: سامانه سپهر یك سامانه 
ناظر اس��ت که روی جی ای اس بارگذاری 
ش��ده و دیتای نادرست را شناسایی کرده و 
خطای ایجاد ش��ده را رف��ع می کند تا ادامه 

کار با اطالعات صحیح انجام شود.
متقی در ادامه خاطر نش��ان کرد: در سامانه 

س��پهر تمامی تلفات ش��بکه قابل حصول 
اس��ت و هدر  رفت مکانی و غیر مکانی با 

استفاده از این سامانه امکان پذیر است.
مدی��ر دفتر کنترل پ��روژه ح��وزه معاونت 
مهندس��ی ش��رکت توزیع برق اصفهان به 
مدت زمان طراحی س��امانه س��پهر اش��اره 
کرد و گفت: برداش��ت ج��ی آی اس که از 
سال 88 آغاز ش��د و در سال ۹2 اطالعات 
آن تکمی��ل ش��د و از س��ال ۹۴ اس��تفاده 
ازکنتوره��ای هوش��مند و اتوماس��یون در 
ش��بکه آغاز و همزمان با س��امانه سپاد در 

سال ۱۴۰۰ طراحی و پیاده سازی شد 
 درس��ال ۱۴۰۰ اطالع��ات محاس��باتی و 
مطالعاتی ش��بکه تکمی��ل و در حال حاضر 

پیاده سازی آن به اتمام رسیده است
وی خاطرنش��ان ک��رد : .پایش هوش��مند 
ش��بکه وظیفه اصلی شبکه سپهر است که 
مش��خص می کند در چه قسمتی از شبکه 

اطالعات نادرست وارد شده است.

وی ادامه داد: سامانه های مهندسی و بهره 
برداری کامال مکانیزه هستند و تغییرات را 
به صورت خودکار روی جی آی اس ارسال 
و دیتای دریافت شده را پس از آماده شدن 
برای س��امانه های دیگر ارس��ال می کند.

همچنین این س��امانه به ص��ورت خودکار 
بروزرسانی می شود.

وحید متقی ب��ا بیان اینکه ش��رکت توزیع 
برق شهرس��تان اصفهان به عنوان شرکت 
پیش��رو در کل کش��ور  هم��ه محاس��بات 
ش��بکه ،تخلفات و نش��تی جریان��ات برق 
را به صورت خودکار با س��امانه پردازش��ی 
س��پاد رصد می کند افزود: این س��امانه به 
غیر از ش��رکت توزیع برق اصفهان تنها در 
چند ایالت محدود امریکا و با حجم بس��یار 
محدود در حال فعالیت است .همچنین وی 
دلیل کاهش تلفات در ش��رکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان را وجود چنین پردازش 

هایی عنوان کرد.

شرکت توزیع نیروی برق گلستان رتبه برتررا به خود اختصاص داد
در جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور:

صفرخانی - روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان در ارزیابی روابط 
عمومی های وزارت نیرو در بین روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور رتبه 
برتر را کسب نمود. بر اساس رای هیئت داوران در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط 

عمومی های صنعت آب و برق کشور در تابستان ۱۴۰۱ ،روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان در بخش تبلیغات محیطی شایسته تقدیر شناخته 
شده است. شایان ذکر است این مراسم با حضور وزیر نیرو ، معاونین؛ مدیرعامل 

شرکت توانیر ؛ مشاور وزیر نیرو و مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
نیرو و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت توانیر و مدیران روابط 

عمومی صنعت آب و برق سراسر کشور در وزارت نیرو برگزار شد.
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 مصرف دارو با آبمیوه
 به هیچ وجه توصیه نمی شود

ب��ه گفته یك متخصص تغذیه، مصرف دارو 
ب��ا آبمیوه به هیچ وجه توصیه نمی ش��ود به 
عن��وان مثال اگ��ر داروهای س��رماخوردگی 
ب��ا فاصل��ه از آبمیوه خورده ش��ود تأثیر دارو 
را بیش��تر می کند.منص��ور رضای��ی درمورد 
مهم ترین منابع غذایی برای پیش��گیری از 
سرماخوردگی گفت: اولین کاری که سیستم 
ایمن��ی را تقوی��ت می کند آرام��ش و خواب 
کافی است. فردی که می خواهد بیمار نشود 
و یا اگر بیمار ش��د زودتر بهبود پیدا کند باید 
خواب کافی و آرامش داشته باشد و غذاهای 
خ��وب و آبدار مغذی و ایمنی بخش مصرف 
کند.وی مص��رف انواع میوه های فصلی تازه 
و س��ازگار با بدن را توصیه کرد و گفت: اگر 
داروهای س��رماخوردگی ب��ا فاصله از آبمیوه 
خورده ش��ود تأثیر دارو را بیش��تر می کند لذا 
مصرف داروه��ای س��رماخوردگی با آبمیوه 
به هیچ وج��ه توصیه نمی ش��ود.وی با بیان 
اینک��ه مص��رف داروهای س��رماخوردگی با 
آبمیوه م��دت زمان مان��دگاری داروها را در 
س��طح خون بیمار بیش��تر می کن��د و باعث 
مس��مومیت دارویی در خون می شود اظهار 
کرد: حتی االمکان بهتر اس��ت که از میوه و 
سبزی های تازه فصلی و در دسترس استفاده 
شود.رضایی همچنین مصرف مواد پروتئینی 
مانند ماست، پنیر، تخم مرغ، حبوبات خیس 
خورده و جوانه زده، دانه ها و آجیل ها و مغزها 
را به عنوان غذاهای س��هل الهضم و سرشار 
از پروتئین ه��ای گیاه��ی و حیوانی و امالح 
ایمن��ی بخش توصیه ک��رد و گفت: مصرف 
کله پاچه و آبگوشت در این ایام به هیچ وجه 
توصیه نمی ش��ود.این متخص��ص تغذیه که 
در یك برنام��ه رادیویی صحبت می کرد، با 
اشاره به اینکه آش و سوپ میزان دفع سموم 
بدن را افزایش می دهد و بدن را برای مقابله 
با ویروس ها آم��اده می کند اظهار کرد: انواع 
خورش ها و س��وپ ها و آش ها و فس��نجان 

برای بیماران بسیار مغذی و مفید هستند.

جمع آوری بیش از 2۰۰۰ میلیاردتومان 
زکات در ۱۱ ماهه امسال از سوی

 کمیته امداد
مدیرکل ام��ور اجرایی زکات کمیت��ه امداد از 
جمع آوری دو هزار میلیارد تومان زکات در ۱۱ 
ماهه س��ال جاری خب��ر داد و گفت: ۹۰ درصد 
مبل��غ زکات برای معیش��ت نیازمندان هزینه 
شده است.حجت االسالم محمدطه مهری در 
همایش علمی، ترویجی و تکریمی زکات در 
استان تهران گفت: زکات به عنوان یك فرضیه 
الهی باید در جامعه نهادینه شود کع تالش های 
خوبی در این زمینه ش��ده اس��ت، به طوریکه 
امس��ال دو هزار میلیارد تومان زکات واجب ، 
مستحب و فطریه پرداخت شده است.مدیرکل 
امور اجرایی زکات کمیت��ه امداد ادامه داد: ۹۰ 
درصد مبلغ زکات برای معیش��ت نیازمندان از 
جمله تامین جهیزیه، مس��ایل درمانی، کمك 
هزینه تحصیلی و ساخت مسکن و مابقی برای 
اجرای پروژه های عام المنفعه در مناطق محروم 
هزینه شده اس��ت.مهری در پایان اظهارکرد: 
تاکنون این  همایش در 27 استان برگزار شده 
و بیش از هزار مقاله علمی، اجتماعی، در زمینه 
رفع فقر و ... به دبیرخانه مرکزی این همایش 

ارسال شده است.

دستبند پلیس بر دستان قاتالن زن و 
مرد سوخته شده در لیشتر گچساران

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد 
از دس��تگیری ۵ نفر از عامالن قتل زن و مرد 
سوخته ش��ده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی 
شهرستان گچس��اران خبر داد.سردار«کیقباد 
مصطفای��ی« در بیان جزئیات این خبر گفت: 
روز پنجش��نبه  27 بهمن سال جاری در پی 
دریافت خبری مبنی بر پیدا ش��دن دو جس��د 
س��وخته ش��ده در منطقه لیش��تر شهرستان 
گچساران، ماموران پاسگاه انتظامی عبداللهی 
و اکیپ��ی از کارآگاه��ان پلی��س آگاهی این 
شهرستان با هماهنگی قضائی به محل مورد 
نظر اعزام شدند.وی افزود: در بررسی مأموران 
مش��خص شد اجس��اد مربوط به یك زن 37 
س��اله و یك مرد ۵۰ ساله می باشد که هر دو 
غیربومی بوده و موضوع با حساسیت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان 
گچساران قرار گرفت. فرمانده انتظامی استان 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: کارآگاهان  
پلیس آگاهی با انجام تحقیقات پلیسی گسترده 
و تالش شبانه روزی ۵ نفر از عامالن قتل را 
شناسایی و با نیابت قضائی آنان را در عملیاتی 
غافلگیرانه و ضربتی در یکی از اس��تان های 

غرب کشور دستگیر کردند

دستور رئیس هالل احمر برای بررسی 
علت سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش

با دس��تور رئی��س جمعی��ت هالل احمر، تیم 
کارشناس��ان فنی و متخصص هالل احمر با 
هدف بررسی علت یا علل سانحه سقوط بالگرد 
این جمعیت به کرمان اعزام شد.عصر پنجشنبه 
بالگرد جمعیت هالل احمر با ۱6 سرنش��ین و 
کادر پروازی که حامل حمید س��جادی وزیر 
ورزش و جوانان کش��ور ب��ود، هنگام فرود در 
مجموعه ورزشی شهرس��تان بافت در ارتفاع 
بین ۱۰ تا ۱۵ متری از س��طح زمین س��قوط 
کرد. بر اثر این س��انحه ۱۵ سرنش��ین بالگرد 
زخمی شده و اس��ماعیل احمدی مشاور وزیر 
ورزش و جوان��ان ج��ان باخت.ب��ه دنبال این 
حادث��ه و با توجه به اینک��ه بالگرد حادثه دیده 
متعلق ب��ه جمعیت هالل احمر بوده اس��ت، 
پیرحسین رئیس جمعیت هالل احمر دستور داد 
تا تیم کارشناس��ان فنی هالل احمر به منطقه 
بافت کرمان اعزام شده و علت یا علل سقوط 
بالگرد این جمعیت را بررس��ی کنند.بر اساس 
آنچه که سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر از جزئیات این حادثه اعالم کرده است، 
این بالگرد ۱6 تن شامل ۱2 سرنشین بالگرد 
و چهار کادر پروازی  مجروح ش��ده اند و ارتفاع 
سقوط بالگرد نیز بین ۱۰ تا ۱۵ متر بوده است. 
مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان کرمان و 
نماینده باف��ت در مجلس و جمعی از معاونان 
و مس��ئوالن وزارت ورزش نی��ز در این پرواز 

حضور داشتند.

 ایران بزرگترین مصرف کننده 
آنتی بیوتیک در جهان است

رئی��س انجم��ن پروبیوتی��ك و غذاه��ای 
فراسودمند ایران با بیان اینکه ایران بزرگترین 
مص��رف کننده آنتی بیوتی��ك در دنیا بوده و 
زنگ خط��ر مقاومت آنتی بیوتی��ك به صدا 
در آمده اس��ت، گفت: استفاده از محصوالت 
پروبیوتیك مهمترین عامل پیشگیری کننده 
از این عارضه است.  مریم تاج آبادی ابراهیمی 
اف��زود: با مصرف بی رویه و تجویز زیاد آنتی 
بیوتیك توسط پزش��کان و اینکه در خوراک 
دام و طی��ور نیز از این دارو زیاد اس��تفاده می 
شود، در معرض خطر مقاومت آنتی بیوتیك 
هستیم.وی اظهارداشت: این انجمن توانسته 
با ایجاد شبکه فعال و همکاری شرکت های 
دانش بنیان، تولی��دات خوبی در محصوالت 
پروبیوتیك داش��ته باش��د تا با مصرف آنها از 
بار ابتال به بیماری ه��ای غیرواگیر در جامعه 

کاسته شود.

 کیسه های پالستیکی
 دومین پسماند تولیدی تهرانی ها

معاون ام��ور اجتماعی و فرهنگی س��ازمان 
مدیریت پسماند گفت: در انواع پسماندهایی 
که در ش��هر تهران تولید می ش��ود، معضل 
اصل��ی مربوط ب��ه بخش خانگی  اس��ت که 
بعد از پس��ماندهای مواد غذایی، کیسه های 
پالس��تیکی با تولید ۱۰ درصدی دارای رتبه 
دوم هس��تند.محمد کیخا خاطرنش��ان کرد: 
روزانه در حدود۵۵۰۰ تا 6۰۰۰ تن در تهران 
زبال��ه جمع آوری می کنیم که حدودا به اندازه  
وزن 3۵ فروند هواپیمای بویینگ می شود.وی 
با بیان اینکه معضل اصلی ما در پس��ماند در 
بخش خانگی است، اظهار کرد: متولی اصلی 
کانون گرم خانواده و تربیت رفتاری در خانه، 
بانوان هستند و بر همین اساس جامعه هدف 
و مخاط��ب اصل��ی ما در ح��وزه اجتماعی و 
فرهنگ��ی طبیعتاً زنان خانه دار هس��تند.وی 
گفت: بعد از پس��ماندهای م��واد غذایی که 
حدود 6۴ درصدحجم پسماندهای تولیدی را 
در شهر تهران دارند ، کیسه های پالستیکی 
با تولید ۱۰ درصدی دارای رتبه دوم هستند. 
روزانه در ش��هر ته��ران ۹7 میلی��ون قطعه 
پالس��تیك وارد چرخه زباله می شود که بین 
۱۰۰ تا ۴۰۰ س��ال طول می کشد که تجزیه 

شده و به طبیعت بازگردند.

برگزاری نمایشگاه های عیدانه 
ورمضانه دراستان تهران

اس��تاندار تهران از برگزاری نمایش��گاه های 
عرض��ه مایحتاج ش��ب عید و م��اه رمضان 
در تهران و شهرس��تان های اس��تان تهران 
با هدف عرضه با قیمت و کیفیت مناس��ب، 
فراوانی، در دس��ترس بودن و پراکندگی در 
سطح استان تهران خبر داد.علیرضا فخاری 
در گفت وگو با ایسنا، در تشریح روند برگزاری 
نمایشگاه های ویژه مایحتاج شب عید گفت: 
این نمایش��گاه ها در پنج نقطه حکیمیه، ارم، 
مصلی، خاوران و بوستان والیت و همچنین 
شهرستان های اس��تان تهران برگزار خواهد 
ش��د. در حقیقت این نمایش��گاه ها عیدانه و 
رمضانه هستند تا اقالم مورد نیاز شهروندان 
برای ش��ب عید و م��اه مب��ارک رمضان را 
عرض��ه کنند.فخ��اری ادام��ه داد: باید تنوع 
کاالیی در نمایش��گاه ها تأمین ش��ود و این 
نمایشگاه ها در سطح استان پراکنده خواهند 
بود تا م��ردم به منظور تأمی��ن کاال مجبور 
نشوند به شهر تهران مراجعه کنند. بی تردید 
مراجعه مردم از س��طح شهرستان ها به شهر 
تهران باعث ایجاد ترافیك و مصرف باالی 

سوخت خواهد شد.

اخبار

گ�روه اجتماع�ی: وزیر آم��وزش و پرورش 
گفت: آموزش و پرورش ۴۰ درصد نیروی 
انس��انی کش��ور را دارد و از زمان تصدی 
من وضعیت اس��تخدامی ۱6۰ هزار نیروی 
انسانی که با این وزارتخانه همکاری داشته 
اند، تعیین تکلیف ش��ده اس��ت.به گزارش 
»عص��ر ایرانیان«، یوس��ف ن��وری اظهار 

کرد: قانون رتبه بندی معلمان با همکاری 
مجلس و تأیید ش��ورای نگهبان و تالش 
مؤثر دولت در حال اجرا است و ما قدردان 
دولت هس��تیم که این الیح��ه را به دلیل 
منابع زیاد پس نگرفت و آن را اجرایی کرد.
وی تصریح کرد: قرار است 38 هزار میلیارد 
تومان اعتبار رتبه بندی به ش��کل کامل به 
اجرای مرحله به مرحله این قانون اختصاص 
پیدا کند که رئیس سازمان برنامه و بودجه 
نیز قبول کردند  38 هزار میلیارد تومان را 
برای اجرای این طرح اختصاص دهند.وزیر 

آموزش و پرورش از سرعت گرفتن صدور 
احکام معلمان در قالب رتبه بندی خبر داد و 
گفت: ۴۰۰ هزار رتبه آماده صدور اس��ت و 
مابقی احکام نیز به سرعت صادر می شود.
نوری از پرداخت 26 هزار میلیارد تومان در 
قالب قان��ون رتبه بندی به معلمان خبر داد 
و افزود: مابقی مبلغ نی��ز تا یك ماه آینده 
پرداخت خواهد ش��د.نوری مباحث مطرح 
شده در فضای مجازی را غیرواقعی خواند 
و بیان کرد: معلمان از مزایای رتبه بندی به 
معنای واقعی بهره مند شده و در کنار تأثیر 

آن در فرآیند آموزشی معلمان، به افزایش 
کیفیت مدارس نیز منجر خواهد ش��د.وزیر 
آموزش و پرورش در مورد نیروهای اداری 
نی��ز اف��زود: آنهایی که ش��امل رتبه بندی 
نش��دند، از س��ایر مزایا به ویژه فوق العاده 
ویژه بهره مند خواهند ش��د.نوری افزود: در 
ش��رایط س��خت تحریم جوانان این مرز و 
بوم قله های رفیع علم و توس��عه فرهنگی 
را پیموده اند؛ به طوری که ایران اس��المی 
م��ا امروز در تولید علم در رتبه پانزدهم، در 
سلول های بنیادین جزو ۱۰ باشگاه جهانی، 

در نانو رتبه چهار و در فناوری های صلح آمیز 
هسته ای نیز جزو 6 قدرت برتر دنیا است.

وی خاطرنش��ان کرد: ایران اسالمی امروز 
در صنایع موشکی و پهپادی نیز به قدرت 
برتر و تعیین کننده ای تبدیل ش��ده و عمق 
استراتژیکی خود را گسترش داده است.وی 
جایگاه آموزش و پ��رورش را یك جایگاه 
ممتاز در کشور بیان کرد و ادامه داد: امسال 
در پن��ج المپیاد جهانی رتبه چه��ارم را به 
دست آوردیم در حالی که آمریکایی ها رتبه 

پنجم را کسب کردند.

تکلیف استخدام ۱۶۰ هزار معلم مشخص شد
وزیر آموزش و پرورش:

رئیس فدراسیون جمعیت های ملی صلیب  سرخ و هالل احمر)IFRC( از 
کمك سریع و موثر هالل احمر ایران به آسیب دیدگان زلزله ترکیه و سوریه 
قدردانی کرد.فرانچسکو روکا در نامه ای به پیرحسین کولیوند رییس جمعیت 
هالل احمر ایران نوشت: واژه ها از بیان میزان قدردانی و سپاسگزاری من 
از داوطلبان و کارکنان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران که از 
همان ابتدای بروز ش��رایط اضطراری به طور خس��تگی ناپذیر برای نجات 
جان افراد و حمایت از نیازمندان تالش کردند، عاجزند.رئیس فدراس��یون 
جمعیت های ملی صلیب س��رخ و هالل احمر در ادام��ه ضمن قدردانی از 

ه��الل احمر ایران برای انجام عملی��ات امداد و نجات در مناطق زلزله زده 
ترکیه و سوریه، به فعالیت چشم گیر این جمعیت در پاسخ به سوانحی چون 
سیل و زلزله و همچنین تبعات نامطلوب تغییرات اقلیمی در داخل مرزهای 
ایران اشاره کرده و نوشته است: بی شك، تالش های شما با در نظر گرفتن 
پاسخ بشردوستانه ای که جمعیت هالل احمر شما در سطح ملی در منطقه 
خوی و در چندین اس��تان متاثر از مش��کالت آب و هوایی انجام می دهد، 
بسیار معنادارتر است.روکا افزود: از این فرصت استفاده می کنم و بار دیگر 
مراتب د[وس��تی و احترام خود را نسبت به جمعیت هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران ابراز می دارم. همچنین شیوه رهبری و تعهد شما را تحسین 
نموده و به جنابعالی اطمینان می دهم که فدراسیون بین المللی جمعیت های 
صلیب سرخ و هالل احمر، در انجام ماموریت های بشردوستانه مان در کنار 
شما ایس��تاده است.براساس این گزارش، هالل احمر ایران اولین جمعیت 
ملی در دنیا بود که هواپیماهای حامل کمك های بشردوس��تانه و تیم های 
تخصصی امداد و نجات آن در مناطق زلزله زده ترکیه و س��وریه به زمین 
نشس��تند و در تعامل با هالل احمر دو کش��ور میزبان عملیات نجات را به 

پیش بردند.

قدردانی صلیب  سرخ از امدادرسانی موثر ایران به زلزله زدگان ترکیه و سوریه
در نامه ای به رییس جمعیت هالل احمر مطرح کرد:

تور کالهبرداران سایبری برای تعطیالت نوروزی هموطنان

چرا سرقت های ُخرد چالشی برای امنیت کشور است؟
دالیل افزایش یک جرم؛

گروه اجتماعی: امروزه سرقت چالشی جدی برای کشور 
است و گرچه آمار رسمی و تاییدشده ای از تعداد وقوعات 
سرقت در کشور و روند افزایشی یا کاهشی آن از سوی 
مس��ئوالن مربوطه در پلیس و دس��تگاه قضایی اعالم 
نش��ده اس��ت، اما برخی گزارش های پراکنده و استانی 
حاکی از افزایش وقوع سرقت های خرد در کشور است.. 
به گزارش »عصر ایرانیان« به طور قطع نمی توان گفت 
که اولین سرقت در کره خاکی چه زمانی رخ داده است، 
اما بس��یاری بر این باورند که عمر سرقت تنها کمی از 
عمر بش��ر بر روی زمین کمتر است و در واقع از زمانی 
که انسان تصمیم به نگهداری اقالمی در محیط زندگی 
خود گرفته اس��ت، عده ای دیگر نیز تالش کرده اند تا از 
راه های نظیر سرقت به اندوخته دیگران دست پیدا کنند، 
روندی که تا به امروز نیز ادامه داش��ته و البته به تناسب 
رشد علم و دانش بشری بر پیچیدگی های آن نیز افزوده 
ش��ده اس��ت.حاال در جهان امروز، سرقت چالشی جدی 
برای مسئوالن عمده کشورها و ساکنان آنهاست، ایران 
هم از این روند مس��تثنی نیس��ت و گرچه آمار رسمی و 
تاییدش��ده ای از تعداد وقوعات سرقت در کشور و روند 
افزایش��ی یا کاهشی آن از س��وی مسئوالن مربوطه در 
پلیس و دس��تگاه قضایی اعالم نش��ده است، اما برخی 
گزارش های پراکنده و اس��تانی حاکی از افزایش وقوع 
س��رقت های خرد در کش��ور اس��ت. تا جایی که سردار 
احمدرضا رادان، فرمانده فراجا در همان روزهای نخست 
حضورش در راس مجموعه انتظامی کشور بر ضرورت 
مقابله با س��رقت تاکید کرد و مدتی بعد نیز نخس��تین 
مورد از فرمان��ی ۱۰ماده ای خود به فرماندهان انتظامی 
سراسر کشور را به موضوع سرقت اختصاص داد و تاکید 
کرد» مردم از آمار س��رقت در کشور ناراحت هستند لذا 
ضمن مطالبه از دس��تگاه های مس��ئول، اقدامات عاجل 
برای برخورد با س��ارقین و مالخره��ا به عنوان عامالن 
مخ��ل امنیت صورت و نتیجه اقدام��ات به مردم اعالم 
ش��ود.«البته پیش از این نیز س��رقت به عنوان یکی از 
دغدغه های جدی مردم مطرح شده بود و همین امر در 
کنار افزایش آمار آن س��بب شد تا پلیس در سال ۱3۹3 
قرارگاه مبارزه با سرقت را راه اندازی کند، قرارگاهی که 
فعالی��ت آن همچنان ادام��ه دارد و از چندماه پیش نیز 
گش��ت های ویژه پلیس با خودروهایی سبز رنگ نیز به 
کمك آن آمده اس��ت. البته به تازگی نیز سردار حسین 
رحیمی، رئیس پلیس سابق پایتخت نیز در مراسم تودیع 
خود اع��الم کرد که » م��ردم عزیز ما بای��د بدانند که 
پلیس در حال تالش برای مقابله با تمام جرایم اس��ت 
و اصلی ترین و از مهم تری��ن اولویت های پلیس تهران 
موضوع »س��رقت« اس��ت.«عالوه بر ای��ن گزارش ها، 
احس��اس عمومی نیز چنین وضعیتی را تایید می کند و 
امروز کمتر کسی را می توان یافت که خود یا نزدیکانش 
مورد س��رقت واقع نش��ده باش��د. محمد یک��ی از این 
مالباختگان اس��ت، گوشی تلفن همراه او مدتی پیش از 

سوی فردی ناشناس در ایستگاه بی آرتی به سرقت رفت 
و از آن زم��ان تاکنون چندباری راهی کالنتری و مراکز 
قضایی ش��ده اما خبری از سارق گوشی تلفن همراهش 
به دس��ت نیامده است، خودش در این باره می گوید:» از 
پیدا کردن گوشی ام ناامید شدم، پیگیری کردم و گفتند 
که مثل آب خوردن گوش��ی را از کش��ور خارج می کنند 
و آنج��ا می فروش��ند. ماموری که ش��کایتم را ثبت کرد 
گفت که امید چندانی برای پیدا کردنش نداش��ته باشم، 
چ��ون افرادی مثل من زیادند. من فقط ش��کایت کردم 
که اگر فردا از س��یمکارتم یا شبکه های اجتماعی که در 
آن هستم سوءاس��تفاده ای شد، مدرکی داشته باشم که 
گوشی دست من نبوده است.«طاهره زنی میانسال است 
که مورد س��رقت گوش��ی تلفن همراه قرار گرفته است. 
می گوید:» من حتی ش��کایت هم نکردم، یعنی به ۱۱۰ 
زن��گ زدم اما وقتی مامور آمد آب پاکی را روی دس��تم 
ریخت که ش��کایت فایده ای ندارد. من هم پیگیرنشدم 
و صورتجلسه همان حضور ۱۱۰ را نگه داشتم.«رضا اما 
کیف پولش مورد س��رقت قرار گرفته است. می گوید:» 
یك کیف دس��تی داش��تم که داخلش م��دارک و پول 
می گذاشتم، شانس آوردم که آن روز شناسنامه  و کارت 
ملی در کیف نداش��تم و فقط چند برگه چك و پول نقد 
و کارت های بانکی ام را در کیف گذاش��ته بودم. ناگهان 
یك موتوری به س��مت من آم��د و کیفم را قاپید و فرار 
کرد.چند متری دنبالش دویدم اما بی فایده بود. به پلیس 
هم گزارش کردم اما کیفم پیدا نش��د.مثال هایی از این 
دست بسیارند، این روایت ها در جریان یك پرس وجوی 
س��اده در مدت زمانی کوتاه از افرادی که مورد س��رقت 
واقع ش��ده بودند، به دس��ت آمد. وجه اشتراک اکثر آنها 
اما احساس��ی بود که پس از س��رقت در آنها ایجاد شده 
بود. نوعی احساس ناامنی و بی اعتماد به اطراف. مهدی 

که گوش��ی اش به س��رقت رفته بود می گوی��د» بعد از 
س��رقت گوش��ی تلفن همراهم صدای موتورس��یکلت 
در پش��ت سرم در من اس��ترس ایجاد می کند.« طاهره 
می گوید:» دیگ��ر نمی توانم با خی��ال راحت در خیابان 
با تلفن صحبت کنم. رفتم و یك گوش��ی ارزان قیمت 
خریدم که فقط قابلیت ارس��ال پیامك و تماس را دارد. 
از گوشی هوشمندم فقط در خانه استفاده می کنم، حتی 
اس��ترس دارم آنچه برای من رخ داده ب��رای فرزندانم 
و همس��رم هم تکرار شود.«در این ش��رایط اما راهکار 
چیس��ت و کدام نهاد باید به موضوع سرقت ورود کند؟ 
پرسش��ی که احتم��اال پلیس و دس��تگاه قضایی اولین 
دس��تگاه هایی هس��تند که ب��ه عنوان پاس��خ در ذهن 
مخاطب می نش��یند. بی راهم نیست اما پلیس و دستگاه 
قضایی تنها دس��تگاه های مسئول در این حوزه نیستند. 
دکتر امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس معتقد است که 
بسیاری از دستگاه های حاکمیتی در این موضوع نقش و 
مسئولیت دارند و پلیس و دستگاه قضایی فقط در بخش 
آموزش و مقابله مس��ئولیت دارند.او به ایسنا می گوید:» 
اگر واقعا تصمیم به حل معضل س��رقت وجود دارد که 
حقیقتا کاری دشوار و زمان بر است، باید ریشه های این 
اقدام بررسی ش��ود. پلیس می تواند دراین زمینه کمك 
کند و هر فردی را که به دلیل س��رقت بازداش��ت شده 
م��ورد ارزیابی روانی و اجتماعی هم ق��رار دهد و ببنید 
که چه عاملی س��بب گرایش وی به سرقت شده است. 
حاال وقتی دالیل به دست آمد، باید برای حل آن اقدام 
ش��ود. من فکر می کنم یکی از مهم ترین دالیل سرقت 
موضوعات و مش��کالت اقتصادی است. موضوع دیگر 
مشکالت فرهنگی و عدم آموزش است، اعتیاد هم یکی 
دیگ��ر از این دالیل اس��ت که البته خ��ود معلول موارد 
دیگر اس��ت. این ها مواردی نیس��ت که پلیس فقط در 

آن نقش داشته باش��د، الزم است که ریشه ها و دالیل 
گرایش به س��رقت استخراج ش��ده و همه دستگاه ها و 
حتی مردم با مش��ارکت ه��م در جهت کاهش آن اقدام 
کنند.«حریرچی افزود: » اما در مواردی دیگر نیز پلیس و 
دستگاه قضایی مسئولیت بیشتری دارد، سرعت برخورد 
با جرائم بسیار مهم اس��ت. پلیس باید نیروهای گشتی 
خود در س��طح معابر و مح��الت را افزایش داده و زمان 
حض��ور ماموران ۱۱۰ را نیز کاه��ش دهد. گاهی مدت 
زم��ان زیادی از زمان تماس تا حضور ماموران در محل 
صرف می ش��ود و این در واقع س��بب می شود تا مجرم 
از محل فرار کند. س��ارقان اگر بدانند که ممکن اس��ت 
با گش��ت های پلیس روبه رو ش��ده یا ماموران ۱۱۰ در 
کمترین زمان ممکن در محل حاضر می شوند، در واقع 
ریسك ارتکاب جرم برایشان زیاد می شود.«حریرچی با 
اشاره به گس��تردگی وظایف پلیس ادامه می دهد:» اگر 
پلیس احساس می کند که برای مقابله با سرقت نیروی 
کمی دارد، خب باید نیروی بیش��تری جذب کند و الزم 
است که دس��تگاه های مختلف نیز همکاری الزم را در 
تامین اعتبار با پلیس داشته باشند. اگر هم پلیس معتقد 
اس��ت که وظایف زیادی دارد، خب الزم اس��ت که در 
این صورت در برخ��ی از وظایف و اموراتی که برعهده 
پلی��س قرارداده ش��ده تجدیدنظر ش��ود و می توان این 
موض��وع را از طریق مجلس و دولت پیگیری کرد. من 
معتقدم که اصلی ترین وظیفه پلیس تامین امنیت مردم 
اس��ت و سرقت هم هرچند که خرد باشد و ارزش ریالی 
چندانی نداش��ته باشد،اما تاثیر مس��تقیم روی احساس 
امنیت عمومی خواهد داشت.«این جامعه شناس مطالبه 
دیگری را هم از پلیس و دیگر دس��تگاه ها مطرح کرده 
و می گوی��د:» پلیس در بخش آموزش هم موثر اس��ت. 
البته نه فقط پلیس بلکه قوه قضائیه و رسانه هاو خصوصا 
صداوس��یما ه��م در این خص��وص نق��ش دارد. پلیس 
می تواند با اس��تفاده از شگردهای سارقان، راهکارهایی 
را برای کاهش س��رقت و ناکام گذاش��تن آن ارائه و از 
طریق رس��انه ها به مردم آم��وزش دهد. قوه قضائیه هم 
باید مجازات  و اح��کام قانونی را به مردم آموزش دهد. 
می خواه��م بگویم ک��ه در کنار برخورد قاطع و س��ریع 
با س��ارقان باید آم��وزش هم به مردم داده ش��ود.«وی 
می افزاید:» ش��هرداری ها هم نقش دارند، نور معابر باید 
تامین ش��ود. نقاط بی دفاع ش��هری باید آشکارس��ازی 
ش��ده و امنیت آن تامین ش��ود. در ساخت و سازها باید 
به اصول ایمنی ش��ده و فضاهایی که ممکن اس��ت در 
معماری س��اختمان ها موجب ورود سارقان شود، از بین 
برود. خودروس��ازان باید خودروه��ای ایمن تولید کنند، 
چه ایرادی دارد که یك ش��رکت خودروساز محصوالت 
تولید ش��ده در قبل از سالی مشخص را فراخوان داده و 
مثال قفل در یا صن��دوق عقب آن را اصالح کند، حتما 
می دانید که بسیاری از سرقت های خرد از داخل خودرو 

یا مربوط به قطعات خودرو بوده است.«   

رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به نزدیك شدن به ایام 
نوروز و افزایش تمایل مردم برای انجام س��فر نسبت به 
کالهبرداری احتمالی برخی س��ودجویان در پوشش سفر 
ارزان، آژانس های مس��افرتی خیالی و ... به مردم هشدار 
داد.س��ردار وحید مجید در گفت وگو با ایس��نا، در این باره 
گف��ت: به طورکلی افراد س��ودجو و فرص��ت طلب از هر 
پدیده ای که در جامعه رخ داده و بر روی مردم تاثیربگذارد 
برای سودجویی سوء اس��تفاده می کنند، به عنوان مثال 
در همین ماجرای زلزله خوی برخی از مجرمان سایبری 
اقدام به س��وء استفاده از عواطف و احساسات مردم کرده 
و با اعالم برخی شماره حساب های جعلی یا ایجاد درگاه 
های جعلی پرداخت از مردم کالهبرداری کردند که پلیس 
فت��ا با این افراد برخ��ورد کرد.رئیس پلیس فتای فراجا با 
اشاره به نزدیك شدن به ایام نوروز و افزایش تمایل مردم 

برای انجام مس��افرت تصریح کرد: یک��ی از مواردی که 
ممکن است افراد سودجو و فرصت طلب با سوء استفاده 
از آن بخواهن��د از مردم کالهبرداری کنند، کالهبرداری 
در پوشش آژانس های مسافرتی، سفرهای ارزان خارجی، 
تورهای مس��افرتی و ... اس��ت. کالهبرداران سایبری در 
این موارد اقدام به انتش��ار آگهی های در پیام رس��ان ها 
و فض��ای مجازی کرده و قیمت های بس��یار ارزان تر از 
امروز یا خدمات و امکانات بسیار زیادی را برای سفرهای 
خود معرفی می کنن��د.وی ادامه داد: این مجرمان از این 
طریق اقدام به جذب کاربران کرده و آنان را به صفحات 
خود هدایت کرده یا حتی از آنان می خواهند که به شکل 
تلفنی مبالغی را به ش��ماره حسابشان واریز کنند. خب در 
این شرایط مردم عزیز حتما باید یکسری نکات را مدنظر 
قرار دهند. اول اینکه حتما بررس��ی کرده و مطمئن شوند 

ک��ه تورهای مذکور مجوز الزم از وزارت میراث فرهنگی 
را دارد یا خیر؟. همچنین عالوه بر س��ایت از محل دفتر 
آن نیز مطمئن ش��وند، چرا که برخی ازسودجویان صرفا 
ب��ا طراحی یك س��ایت اقدام به معرفی خ��ود به عنوان 
آزانس مس��افرتی می کنند.مجید افزود: سایت حتما باید 
دارای ای-نم��اد معتبر باش��د و عالوه بر آن الزم اس��ت 
که مردم خودش��ان نیز نس��بت به آن آژانس مس��افرتی 
تحقیقات الزم را انجام دهند، مثال نامش را جستجو کرده 
یا نظرات دیگران را درباره آن مطالعه کنند.رئیس پلیس 
فتای فراجا اظهار کرد: همچنین ممکن اس��ت این افراد، 
مردم را به س��ایت ها و درگاه های جعلی هدایت کرده و از 
این طریق به اطالعات حسابش��ان دسترسی پیدا کرده و 
آن را خال��ی کنند. در همین راس��تا نیز تاکید می کنم که 
خرید بلیط هواپیما، ثبت نام تور، رزرو هتل و ... حتما باید 

از طریق شرکت های معتبر انجام شود و در غیر اینصورت 
ممکن اس��ت که مورد سوء استفاده قراربگیرند. کمترین 
حالت اینطور است که ممکن است این افراد با این تصور 
که بلیط هواپیم��ا و بهای یك تور را پرداخت کرده اند به 
ف��رودگاه رفته و در آنجا از بی اعتب��ار بودن بلیط خود با 

خبر شوند.
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اقتصاد خرد

افزایش 5 برابری صادرات محصوالت 
کشاورزی به چین

وزی��ر جه��اد کش��اورزی گف��ت: ص��ادرات 
محصوالت کشاورزی به کشور چین به 3۵۰ 
میلیون دالر رس��یده یعنی نسبت به ۴ سال 
قبل، پنج برابر افزایش یافته است.به گزارش 
صدا و سیما، ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی 
با اشاره به اینکه، حجم صادرات محصوالت 
کش��اورزی به چین در یکسال اخیر پنج برابر 
شده است گفت: میزان صادرات به عدد 3۵۰ 
میلیون دالر رس��یده یعنی نسبت به ۴ سال 
قبل، پنج برابر افزایش یافته است.وزیر جهاد 
کش��اورزی در ادام��ه افزود: ص��ادرات انجیر 
نس��بت به س��ال ۹۹ دو نیم برابر شده است 
و از نظ��ر وزن صادرات خرم��ا به 6 هزار تن 
رسیده ایم.زراعت، مکانیزاسیون، آبزی پروری 
و محصوالت لبنی و باغی از دیگر برنامه های 
توس��عه همکاری کش��اورزی دو کشور بوده 
است.س��اداتی نژاد همچنین م��ردم را برای 
شرکت در پویش کاش��ت یك میلیارد نهال 

طی چهار سال دعوت کرد.

حذف قرعه کشی خودرو با اجرای 
بزرگ ترین طرح فروش در آینده نزدیک

س��خنگوی وزارت صمت گفت: در راس��تای 
تحق��ق وعده وزی��ر صمت مبن��ی بر حذف 
قرعه کشی تا پایان امس��ال، عرضه سنگین 
فروش خ��ودرو در س��امانه یکپارچه فروش 
خودرو بدون قرعه کش��ی انجام می ش��ود.به 
گزارش فارس، امید قالیباف، اظهار داش��ت: 
در راس��تای تحقق وع��ده وزیر صمت مبنی 
بر حذف قرعه کش��ی تا پایان امسال، عرضه 
سنگین خودرو طی روزهای آینده در سامانه 
فروش خ��ودرو انج��ام می شود.س��خنگوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داش��ت:  
این عرضه ط��ی روزهای آینده انجام خواهد 
شد و خودروسازان تعداد قابل توجهی خودرو 
در این دوره از طریق سامانه یکپارچه فروش 
خودرو، بدون قرعه کشی عرضه خواهند کرد.

وی اظهار داش��ت: در این دوره همانطور که 
اشاره ش��د ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو 
در س��امانه یکپارچ��ه فروش خ��ودرو انجام 
می ش��ود و در صورتی که تعداد تقاضا بیش 
از تعداد عرضه باشد، متقاضیان خرید خودرو 
در فهرس��ت انتظار قرار می گیرند و س��پس 
تاریخی ب��رای تحویل خودرو ب��ه متقاضی 
اعالم می ش��ود.قالیباف گف��ت: زمان دقیق 
این عرضه فعاًل مشخص نشده اما بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده قبل از نیمه اول 

اسفند انجام خواهد شد.

دولت به تعهد ساخت 4 میلیون مسکن 
پایبند است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که دولت 
به تعهد ساخت ۴ میلیون مسکن پایبند است، 
گفت: واحدهای ویالیی نهضت ملی مسکن 
با قیمت پایین و ارزان تر س��اخته می ش��ود.به 
گزارش تسنیم، هادی عباسی  با اعالم این که 
وضع س��اخت نهضت ملی مس��کن در کشور 
مطلوب اس��ت اما باید تالش ش��ود عملیات 
اجرایی واحدهای مس��کن تسریع شود تا این 
واحدها در زمان مقرر تحویل متقاضیان شود، 
اظهار کرد: قیمت تمام شده مسکن بستگی به 
شرایط دارد به طوری که اگر واحدها یك طبقه 
و دو طبقه احداث شود، هزینه کمتری خواهد 
داش��ت.وی  با بیان اینکه واحدهای ویالیی با 
قیمت پایین و ارزان تر ساخته می شود، افزود: 
در مجم��وع طرح نهضت ملی مس��کن رو به 
جلو است و برای ساخت مسکن با هزینه کمتر 
مقرر است بیش��تر واحدهای یك طبقه حیاط 
دار در مناطق مختلف احداث ش��ود، چون هم 
ارزان تر است و هم سریع تر اجرا می شود. وی 
گفت: یکی از مزایای احداث واحدهای ویالیی 
این اس��ت که اگر متقاضیان توان مالی برای 
تکمیل آن نداشتند می توانند آن را به صورت 

تدریجی تکمیل کنند.

ایران نهمین فوالدساز جهان
انجمن جهانی فوالد اعالم کرد: در ماه نخست 
2۰23 میالدی ایران با یك پله ارتقاء در رتبه 
نهم تولید فوالد خام جهان ایستاد.به گزارش 
ایرنا از انجمن جهانی فوالد، در ماه نخس��ت 
2۰23 میالدی )دی ۱۴۰۱(، ایران 2 میلیون 
و 7۰۰ هزار تن ف��والد خام تولید کرد.برپایه 
ای��ن گزارش، در بی��ن ۱۰ تولیدکننده بزرگ 
فوالد جهان، فقط چین و ایران در ماه ژانویه 
افزایش تولید نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
داشته اند و هشت کشور دیگر با کاهش تولید 
مواجه ش��ده اند.تولید فوالد ایران در این ماه 
27.7 درص��د افزایش یافته و باالترین رش��د 

تولید را ثبت کرده است.

اخبار

برنامه ریزی دولت برای تامین کمبود 
منابع مالی آزادراه تهران- شمال

وزیر راه و شهرس��ازی در بازدید از منطقه 2 
آزادراه تهران- شمال با اعالم بهره برداری از 
مسیر رفت این منطقه در کوتاه ترین زمان، 
از برنامه ریزی دولت برای جبران کمبود منابع 
این پروژه خبر داد.به گزارش عصرایرانیان از 
وزارت راه و شهرسازی، »مهرداد بذرپاش« 
در این بازدید با اشاره به پروژه عظیم ساخت 
این آزادراه با مش��ارکت بنیاد مس��تضعفان 
اف��زود: این پروژه جزو افتخارات راه س��ازی 
کشور اس��ت و کارگاه آزادراه تهران- شمال 
می تواند ظرفیتی برای به نمایش گذاش��تن 
توان فنی و مهندس��ی در طراحی و ساخت 
تونل ها و پل های عظیم باش��د.وی ادامه داد: 
این پ��روژه به صورت مش��ارکتی بین بنیاد 
مس��تضعفان و دولت در حال اجرا اس��ت و 
تکمی��ل آن اثرات بس��یاری در صرفه جویی 
منابع کشور همچون س��وخت و زمان سفر 
دارد و بر همین اساس اجرای این پروژه جزو 
اولویت های دولت و وزارت راه و شهرسازی 
قرار دارد.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
دولت و بنیاد مستضعفان اهتمام جدی برای 
افتتاح هرچه سریعتر مس��یر رفت منطقه 2 
آزادراه تهران- شمال دارند، گفت: در تالشیم 
تا هرچه سریعتر مسیر رفت منطقه 2 آزادراه 
تکمی��ل ش��ود و این مس��یر در کوتاه ترین 
زمان به بهره برداری خواهد رسید.بذرپاش با 
اشاره به سیستم مانیتورینگ و کنترل آزادراه 
ته��ران- ش��مال، خاطرنش��ان کرد: آزادراه 
تهران- ش��مال مجهز به سیستم کنترل و 
مانیتورینگ دقیقی اس��ت و بهره برداری از 
ای��ن آزادراه، کمك قاب��ل توجهی به حذف 
نقاط حادثه خیز کش��ور که گردنه های جاده 
چالوس از جمله این نقاط حادثه خیز هستند، 
می کند.وی درب��اره تامین منابع دولت برای 
تکمیل مسیر رفت منطقه 2 آزادراه تهران- 
شمال، گفت: ما برای تامین منابع مالی این 
پ��روژه در دول��ت برنامه ریزی هایی داریم تا 
هرچه سریعتر کمبود منابع این پروژه جبران 

شود.

5 هزارتن پیاز وارداتی به بازار توزیع 
می شود

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: هفته آینده 
۵ هزارتن پیاز وارداتی در بازار توزیع می شود 
ک��ه این امر منجر به کاهش قیمت و تعادل 
بازار می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
مصطفی دارایی نژاد گفت: با توجه به توزیع 
پیازه��ای وارداتی پیش بینی می ش��ود که 
قیمت هرکیلو محصول 2 ت��ا 3 هزارتومان 
کاهش یاب��د.او قیمت هرکیلو پی��از زرد در 
می��دان مرکزی را ۱7 تا 22 هزارتومان، پیاز 
ش��یری ۱6 تا 22 هزارتوم��ان و قرمز ۱8 تا 
26 هزارتومان اعالم کرد و گفت: با مساعد 
ش��دن هوا طی 2۰ روز آینده و عرضه انبوه 
محصول داخل پیش بینی می شود که قیمت 
کاهش یابد.دارایی نژاد ادامه داد: روزانه 7۰۰ 
تا 7۵۰ تن پیاز نو از جیرفت و بندرعباس به 
سبب شرایط جوی در حال برداشت و عرضه 
به بازار است، درحالیکه میزان نیاز باید یك 
هزار و ۵۰۰ تا 2 هزارتن باشد.رئیس اتحادیه 
بارفروشان درباره آینده بازار پیاز گفت: هفته 
آینده ۵ هزارتن پی��از وارداتی در بازار توزیع 
می شود که این امر در تعادل و آرامش بازار 

بی تاثیر نیست.

افزایش 2۰ تا 25 درصدی قیمت مواد 
غذایی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران 
گفت: نوسانات ارزی اخیر موجب افزایش 2۰ 
تا 2۵ درصدی قیمت ها در بازار ش��ده است.
ب��ه گزارش مهر، رضا کنگ��ری اظهار کرد: 
متأسفانه نوسانات ارزی اخیر موجب افزایش 
2۰ ت��ا 2۵ درصدی قیمت ها در بازار ش��ده 
اما بازار همچنان در رکود اس��ت و استقبال 
چندانی از خرید و فروش نمی ش��ود.رئیس 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: 
به دلیل افزایش تورم، کوچك شدن سفره ها 
و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت 
دالر، بازار به ش��دت در رکود به سر می برد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران 
با اشاره به قیمت حبوبات عنوان کرد: قیمت 
نخ��ود که دو ماه قبل 3۹ ه��زار تومان بود 
االن به ۵۵ تا 63 هزار تومان رسیده و لوبیا 
قرمزی که 37 هزار تومان بود با قیمت ۵۵ 
هزار تومان به فروش می رس��د. قیمت لوبیا 
چیتی نیز 68 هزار تومان شده است.کنگری 
گف��ت: این قیمت ها، قیمت ه��ای بنکداری 
اس��ت که به صورت عمده و ماشینی جابجا 
می ش��ود و قیمت های مصرف کننده ۵ تا 6 
هزار تومان باالتر از این قیمت ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه قیمت بازار فقط بس��تگی 
به قیمت ارز دارد، اظهار کرد: اگر قیمت ارز 
ثبات پیدا کند قیمت ها هم تثبیت می شوند 
و روال عادی را طی می کنند اما وقتی دالر 
نوسان پیدا می کند قیمت ها به ویژه در حوزه 
محصوالت غذایی نیز افزایش پیدا خواهند 

کرد.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ب��ا بیان اینکه دولت بای��د تنظیم بازار را به 
مردم و بخش خصوصی واگذار کند گفت:در 
ش��رایطی که تولید کاال یا محصولی بسیار 
است، تولیدکنندگان مجبور خواهند شد که 
مازاد تولیدات را دور بیاندازند. در حال حاضر 
اف��رادی به ما مراجعه و گالیه می کنند که 
تولیداتشان بسیار است اما نمی دانند با آن چه 

کنند.به گزارش خانه ملت،عزت اله اکبری 
تاالرپش��تی درباره ایجاد سازمان بازرگانی، 
اظهار کرد: متأس��فانه در حال حاضر دولت 
نمی توان��د بازار را کنترل کند و اگر موضوع 
تنظیم بازار از وزارتخانه های مربوطه گرفته 
شود و مسئولیت آن به سازمانی ذیل ریاست 
جمهوری داده شود، مشکل همچنان حل 
نمی ش��ود زیرا رئیس جمهور فرصت چنین 

کارهایی را ندارد.عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس افزود: دولت باید تنظیم تولید 
را در اولوی��ت خود ق��رار دهد و تنظیم بازار 
را ب��ه مردم و بخش خصوصی واگذار کند. 
دولت تولید را رها ک��رده و می خواهد بازار 
را تنظیم کند؟! چنین کاری شدنی نیست.
وی اضافه ک��رد: زمانی که تولید و عرضه 
محصولی کم باش��د، قیم��ت آن افزایش 

می یاب��د و در ش��رایطی که تولی��د کاال یا 
محصولی بسیار است، تولیدکنندگان مجبور 
خواهند شد که مازاد تولیدات را دور بیاندازند. 
در حال حاضر افرادی به ما مراجعه و گالیه 
می کنند که تولیداتش��ان بس��یار است اما 
نمی دانند با آن چه کنند.اکبری تاالرپشتی 
افزود: دولت باید تولید را تنظیم کند و تنظیم 
ب��ازار را به بخش خصوص��ی واگذار کند تا 

اگر آنان اشتباهی کردند، از جیب خودشان 
جبران کنند.ای��ن نماینده مردم در مجلس 
یازدهم درب��اره نظر مجل��س درخصوص 
تش��کیل س��ازمان بازرگانی، تصریح کرد: 
معلوم نیس��ت که نمایندگان با آن موافقت 
کنند یا خیر اما گرایش کلی نمایندگان این 
است که به موضوعی رأی دهند که بتوانند 

بر آن نظارت کنند.

تنظیم بازار باید به بخش خصوصی واگذار شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

سهمیه بندی واردات تعادل بازار برنج را برهم زد
رئیس مجمع عالی واردات:

رئیس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه تعیین سهمیه برای واردکنندگان 
منجر به بر هم خوردن فضای رقابتی در بازار شده است گفت: در اثر این اقدام 
ممکن است برخی واردکنندگان با اطمینان از سهم تعیین شده، دیگر به دنبال 
خرید محصول کیفی نباش��ند.به گزارش تسنیم،علیرضا مناقبی اظهار داشت: 
ورود دولت به بازار به دلیل در اختیار نداشتن ابزار الزم و تجربه کافی، تبعات 
منف��ی دارد که متوجه تمامی ذینغعان بازار اع��م از تأمین کنندگان و عرضه 
کنندگان کاال و از همه مهمتر مصرف کنندگان می شود، چنانکه به تازگی نمونه 
آن را در بازار برنج ش��اهد بودیم.وی افزود: در شرایطی که بازار برنج در ثبات 
و آرامش بود و امس��ال ممنوعیت فصلی واردات اعمال نشده بود، در آبان ماه 

ثبت س��فارش برنج متوقف و موجب شد تا قیمت برنج های وارداتی و پس از 
آن قیمت برنج تولید داخلی روندی صعودی را تجربه کنند. مناقبی ادامه داد: 
پس از آن نوبت عرضه برنج های ذخیره احتیاط به بازار رسید؛ در حالیکه هدف 
تعریف ش��ده برنج هایی که توسط دولت به عنوان ذخیره احتیاطی کشور وارد 
می شود، از قبل مشخص است؛  شرکت بازرگانی دولتی به جای یاری گرفتن 
از بخش خصوصی که پتانس��یل باالیی در مدیریت بازار و تأمین نیاز کش��ور 
دارد، برنج ه��ای ذخیره احتیاطی را وارد ب��ازار کرد.رئیس مجمع عالی واردات 
با بیان اینکه در س��ال های اخیر بخش خصوصی فعال در حوزه واردات برنج 
اثبات کرده اند که توانایی تأمین نیاز کش��ور را دارند، گفت: در چنین شرایطی 

ورود مستقیم دولت نادیده گرفتن اسناد باالدستی و نظرات خود رئیس جمهور 
کش��ورمان است که بارها بر حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد.وی گفت: 
اگر دلیل توقف واردات حمایت از تولید اس��ت، عرضه برنج هایی که به عنوان 
ذخیره احتیاطی وارد کش��ور شده توسط شرکت بازرگانی دولتی نقض غرض 
است.رئیس مجمع عالی واردات ادامه داد: به دنبال اشتباهات رقم خورده یعنی 
توقف واردات و عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور در بازار، اشتباه سومی هم 
اتفاق افتاد و آن انعقاد تفاهمنامه سهمیه بندی واردات برنج با بخش خصوصی 
بود، که تبعات منفی آن در کوتاه مدت به بخش خصوصی و در میان مدت به 

دولت و مصرف کننده آسیب جدی وارد می کند.

9۰ درصد ارز گوشی های لوکس را آیفون می بلعد
چرا واردات گوشی آمریکایی ممنوع شد؟

می��زان واردات تلفن همراه به کش��ور ح��دود ۴.۵ میلیارد 
دالر اس��ت؛ از این بین، س��االنه بیش از ۱.۵ میلیارد دالر 
به گوشی های لوکس اختصاص می یابد که ۹۰ درصد آن 
صرف واردات گوشی های آیفون می شود.به گزارش مهر، به 
دنبال تعیین تکلیف واردات گوشی های آیفون ۱۴، مطابق 
اعالم گمرک قرار است از اوایل اسفندماه عالوه بر واردات 
تجاری، واردات مسافری و پستی این گوشی ها نیز ممنوع 
شود، مسئله ای که به محل تقابل آرای موافقان و مخالفان 
اقتصاد آزاد و دس��توری قرار گرفته اس��ت.مهم ترین دلیل 
مخالفان اعمال ممنوعیت، ایجاد محدودیت برای انتخاب 
مردم است. آنان معتقدند اجرای این طرح پیامدهای منفی 
اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داش��ت. اما 
موافقان ممنوعیت واردات آیفون اعتقاد دارند، در ش��رایط 
فش��ار حداکثری تحریم ها و جن��گ اقتصادی، مهم ترین 
مسئله، حفظ منابع ارزی کشور است.اما در این میان یکی 
از ابهامات ایجاد شده، واردات سامسونگ s23با ارز نیمایی 
و ممنوعی��ت واردات آیفون ۱۴ اس��ت. تا جایی که جالل 
رش��یدی کوچی نماینده مجلس، در توئیتر خود نوش��ت: 
»گوش��ی سامس��ونگ ۱2۰۰ دالری کمتر از 72 ساعت 
مجوزهای الزم را دریافت کرد آن هم با ارز نیمایی! آیفون 
۱2۰۰ دالری بعد چند ماه هنوز منتظر تصمیم برای رجیستر 
ش��دن است حتی مس��افرتی! چرا با تصمیمات سلیقه ای، 
ابهام آفرین و شائبه فسادزا بودن، کم ارزش ترین مسائل را 
تبدیل به عوامل نارضایتی می کنید«.از همین رو مدافعان 
محدودسازی واردات گوشی های لوکس به کشور معتقدند با 
توجه به میزان باالی ارزبری واردات گوشی های آیفون این 
تصمیم به نفع عموم جامعه است و مخالفان سعی دارند با 
تأکید بر نکات انحرافی، اصل تصمیم را اشتباه و غیرمنطقی 
جلوه دهند.این افراد می  گویند با توجه به آمار واردات تلفن 
همراه به کشور، عمده واردات گوشی های باالی 6۰۰ دالر 
که در طول 3 س��ال گذشته وارد کشور شده است، متعلق 
به برند آیفون بوده است و سایر برندها حجم بسیار اندکی 
از ب��ازار را به خود اختصاص می دهند؛ کمااینکه از واردات 
۱.۵ میلیارد دالری گوشی باالی 6۰۰ دالر در سال ۱۴۰۰، 
نزدیك به ۱.۴ متعلق به آیف��ون بوده که نزدیك به 8۵۰ 
میلیون دالر آن صرف واردات سری جدید برند اپل در این 

سال، یعنی آیفون ۱3 شده است.
نح�وه مواجه�ه دول�ت ب�ا ب�ازار ���۴.5 میلی�ارد دالری 

تلفن همراه
در همین رابطه، حس��ن حسن خانی کارشناس اقتصادی 

در خصوص چرایی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ گفت: به 
طور کلی سیاست گذار در شرایط فعلی می تواند 3 سناریو 
برای واردات گوش��ی تلفن هم��راه در نظر گیرد که البته 
انتخاب هر یك از آنها ش��رایط خاصی را رقم می زند؛ در 
سناریوی اول، واردات گوشی های لوکس و معمولی با نرخ 
نیمای��ی یا نرخ رقابتی )تاالر دوم( آزاد اس��ت و هیچ گونه 
محدودیتی در نظر گرفته نمی ش��ود. س��ناریوی دوم این 
است که واردات گوشی اعم از لوکس و معمولی آزاد باشد، 
اما نرخ ارز تخصیصی متفاوت باش��د؛ یعنی گوشی های 
لوک��س با نرخ رقابتی ارز و گوش��ی های معمولی با نرخ 
نیمایی وارد شوند، اما بر اس��اس سناریوی سوم، واردات 
گوشی های معمولی آزاد بوده و واردات گوشی های لوکس 

ممنوع خواهد شد.
چرا واردات گوشی های لوکس باید محدود شود؟ ���

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در سناریوی اول اگر 
نرخ واردات آزاد باش��د، با توجه به میزان ارزبری واردات 
تلفن همراه در سال های گذشته، حدود 3 میلیارد دالر به 
گوش��ی های معمولی و ۱.۵ میلیارد دالر به گوش��ی های 
لوکس )باالی 6۰۰ دالر( اختصاص پیدا می کند، انتخاب 
این س��ناریو بسیار خطرناک اس��ت؛ چراکه ساختار ارزی 
کش��ور از سمت منابع بسیار شکننده بوده و در عین حال 
حجم تقاضا در سمت مصارف به خصوص تاالر اول )نرخ 

ارز نیمایی( بسیار باالست؛ به همین دلیل، بیم از ناتوانی 
سیاس��ت گذار در اجرای آزادس��ازی واردات وجود خواهد 
داشت.حس��ن خانی در خصوص س��ناریوی دوم واردات 
گوشی های تلفن همراه به کشور گفت: اگر واردات با دو 
ن��رخ نیمایی و آزاد صورت گیرد باز هم مخاطرات تأمین 
ارز وجود دارد؛ به خصوص گوش��ی های لوکس که حجم 
تقاضا در ت��االر دوم )نرخ آزاد دالر( را افزایش خواهد داد 
و س��رریز تقاضای تاالر دوم در تاالر اول، نرخ ارز در بازار 
آزاد را افزایش خواهد داد.این کارش��ناس اقتصادی ادامه 
 HS داد: در سناریوی سوم نیز یك چالشی تحت عنوان
)کد بین المللی( وجود دارد. این HSها یکتا هستند و اگر 
به دودس��ته لوکس و غیر لوکس تقس��یم بندی شوند به 
دلیل عدم امکان راس��تی آزمایی در گمرک ممکن است 
در اجرا با مشکل مواجه شود، یعنی می توان گوشی های 
لوکس را در جعبه گوشی های ارزان قیمت جاسازی شود.

وی اف��زود: تنه��ا راه مؤثر مقابله با واردات گوش��ی های 
 IMEIلوکس انتخاب سناریوی سوم و رجیستر نکردن
این گوش��ی ها اس��ت. از مجموع ۱.۵ میلیارد دالر حجم 
واردات گوشی های لوکس به کش��ور، ساالنه حدود ۱.3 
میلیارد دالر یعنی بی��ش از ۹۰ درصد آن، صرف واردات 
آیفون می شود؛ با این تفاسیر با رجیستر نشدن گوشی های 
آیفون، بیش از ۹۰ درصد واردات گوش��ی های لوکس به 

کشور متوقف خواهد شد.
اولوی�ت تخصی�ص ارز، کااله�ای اساس�ی باش�د نه  ���

کاالهای لوکس
این کارش��ناس اقتصادی در پاس��خ به این سوال که آیا 
ممکن اس��ت خریداران آیفون ۱۴ در سال آینده به سراغ 
برنده��ای دیگر با همین حدود قیمت بروند و باعث عدم 
تحق��ق صرفه جویی ارزی ش��وند اظهار داش��ت: به طور 
منطقی چون زیرس��اخت رجیستری در کشور وجود دارد، 
سیاس��ت گذار اگر متوجه شود در تأمین ارز موردنیاز برای 
گوش��ی های دیگری همچون)  S23 ( با توجه به حجم 
تقاضا به مشکل می خورد، در خصوص اعمال ممنوعیت 
واردات آنها نیز تصمیم گیری خواهد کرد.حسن خانی ادامه 
داد: در حال��ت کل��ی باید از همین ام��روز واردات تمامی 
گوش��ی های لوکس را به دلیل تنگنای منابع ارزی دولت 
ممن��وع کنیم؛ زیرا منابع ارزی باید ب��ا ترتیب اولویت به 

کاالهای ضروری تخصیص داده شوند.
جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، از ادعا تا عمل! ���

وی با اشاره به نظر یکی از نمایندگان مجلس در خصوص 
انتقاد به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کش��ور گفت: در 
م��ورد اظهارنظر آقای جاللی مبنی ب��ر اینکه اگر هدف 
صرفه جویی ارزی اس��ت، پس چه تفاوت��ی میان آیفون 
۱۴ و سامسونگ S23 وجود دارد، ابتدا ایشان باید موضع 
خود را مشخص و ش��فاف کند؛ یا باید واردات کاالهای 
غیرضروری مانن��د خودرو و گوش��ی های لوکس را آزاد 
ک��رده و برای تأمین منابع ارزی آن چاره اندیش��ی کنیم، 
یا اینکه در ش��رایط فعلی و جنگ اقتصادی، واردات این 
کاالها را ممنوع یا محدود کنیم.این کارشناس اقتصادی 
در پاسخ به اینکه چرا در کشور ما به مانند سایر کشورهای 
دنیا، با اعمال تعرفه گذاری، سیاست های کنترل تقاضا در 
پیش گرفته نمی شود، اظهار داشت: در این صورت طبق 
تجربه، باز ه��م تقاضای ارزی پابرجاس��ت، کمااینکه با 
افزایش تعرفه واردات گوش��ی های ب��االی 6۰۰ دالر به 
۱2 درصد نه تنها تقاضای این گوش��ی ها کاهش نیافت 
بلکه بیشتر هم شد؛ بنابراین از آنجاکه اکثر خریداران این 
گوشی ها، از اقش��ار مرفه و برخوردار هستند، بکارگیری 
نظام تعرفه گذاری برای کاه��ش تقاضای ارزی، کارایی 
ندارد. در مورد مقایس��ه با سایر کشورهای جهان هم باید 
بگویم، در هیچ جای دنیا بانك مرکزی تحریم نیس��ت و 
هیچ کش��وری در تنگنای ارزی و جنگ اقتصادی شدید 

مثل ایران قرار ندارد.

رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان با 
بیان اینکه بانك ها به تکالیف قانونی خود در طرح نهضت 
ملی مس��کن عمل نمی کنند، گف��ت: در ازای دریافت 
زمین، بخ��ش خصوصی 2۰ ت��ا ۵۰ درصد منابع مالی 
پروژه را تأمین و پرداخت می کند.به گزارش ایرنا،محمد 
مرتضوی در مورد انجام وظایف قانونی بانك ها در تولید 
مسکن و طرح نهضت ملی، افزود: مقاومت بانك ها در 
ارتباط با پرداخت تسهیالت و از سوی دیگر سیاست آنها 
مبنی بر اینک��ه در بازپرداخت های بلندمدت وارد عمل 

نش��وند، سبب شد تا به تکالیف تعیین شده خود در این 
بخش اجرا نکنند.وی با اشاره به اینکه فقط بانك مسکن 
در طرح نهضت ملی مسکن فعال است و مشارکت دارد، 
اظهار داش��ت: با توجه به تورم ایجاد ش��ده نیاز است تا 
روش ها تغییر پرداخت تس��هیالت تغییر کند، و در کنار 
صالحیت سنجی و اعتبار سنجی عالوه بر اینکه مراقب 
منابع باش��یم، فرآیندهای تأمین منابع مالی نیز سرعت 
بگیرند.مرتضوی با اشاره به جلس��ه انبوه سازان با وزیر 
راه و شهرسازی، عنوان کرد: در این نشست موضوعات 

پیشنهادی خود را از جمله اینکه سازنده ها سرمایه های 
خود را با هدف تأمین منابع مالی وارد طرح نهضت ملی 
کرده و دولت نیز در ازای این س��رمایه گذاری به آنها از 
محل خود پروژه و یا پروژه های دیگر زمین تهاتر کند، 
مط��رح کردیم.وی با بیان اینکه در ازای دریافت زمین، 
بخش خصوص��ی 2۰ تا ۵۰ درصد مناب��ع مالی پروژه 
را تأمی��ن و پرداخت می کند، اظهار داش��ت: در کنار آن 
نیاز اس��ت که در ش��یوه های تأمین منابع مالی بانك ها 
نی��ز بازنگری هایی صورت بگیرد، چراکه با ش��یوه های 

قدیمی پرداخت تس��هیالت این پروژه ها به س��رانجام 
نمی رس��د.رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و 
ساختمان ادامه داد: ش��یوه های متعددی برای تسهیل 
و سرعت بخش��ی به روند پرداخت تسهیالت از سوی 
بانك ها به فعاالن در صنعت س��اخت و ساز وجود دارد 
که ما منتظر جلس��ه مش��ترک و هم اندیشی با وزیر راه 
و شهرس��ازی هستیم تا طرح های پیشنهادی خود را با 
حض��ور متخصصان و تصمیم گیرن��دگان در این حوزه 

عرضه کنیم.

بی توجهی ادامه دار بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن
رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن مطرح کرد؛

امسال تولیدات باغبانی کشور به 25 میلیون و 7۰۰ هزار تن رسید
معاون وزیرجهادکشاورزی:

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کش��اورزی از 
رشد تولید محصوالت باغبانی در سال جاری 
در کش��ور خبر داد و گف��ت: تولیدات باغبانی 
کشور امس��ال به 2۵ میلیون و 7۰۰ هزار تن 
رسیده است.به گزارش عصرایرانیان از وزارت 
جهاد کشاورزی، محمدمهدی برومندی معاون 
وزیر در امور باغبانی اظهار کرد: این نمایشگاه 
آغاز خوبی است تا دستاوردهای کشاورزان و 
تولیدکنندگان اس��تان های مختلف را در یك 
مکان به نمایش بگذاریم.وی با بیان این که 
ایران در حوزه امنیت غذایی به موفقیت های 

خوبی دس��ت یافته اس��ت،  خاطرنشان کرد: 
وزارت جه��اد کش��اورزی به عن��وان وزارت 
امنیت غذایی با وجود مش��کالت اقلیمی و با 
تمام تنگناهای اقتصادی، موفق شده عالوه 
بر تامین نیاز داخلی و امنیت غذایی کش��ور، 
ارزآوری خوب��ی نیز در این ح��وزه رقم بزند.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با 
اشاره به درآمد ارزی بالغ بر 6 میلیارد دالری 
حوزه کشاورزی در کشور، عالوه بر تامین نیاز 
داخلی گف��ت: در حوزه باغبانی بخصوص در 
بخش میوه، س��بزی و صیفی در سال جاری 

یك میلی��ون و 7۰۰ هزار ت��ن تولیدات این 
ح��وزه با وجود حوادث طبیعی مانند س��یل و 
سرمازدگی، افزایش یافته است.به گفته وی، 
با افزایش تولید، میزان تولیدات باغبانی کشور 
در س��ال جاری 2۵ میلی��ون و 7۰۰ هزار تن 
اس��ت و ۵۰ درصد ارزش ص��ادرات و درآمد 
ارزی مربوط به بخش باغبانی کش��ور است.
وی اف��زود: صادرات با ن��گاه دانش محور در 
دس��تور کار وزارت جهاد کش��اورزی است و 
در برنامه ه��ای تحولی دول��ت و وزیر جهاد 
کشاورزی تاکید زیادی بر این مسأله شده است.

برومندی با اشاره به اینکه تجاری سازی تولید 
از برنامه های تحولی وزارت جهاد کشاورزی 
اس��ت، ادامه داد: برخورداری از س��المت در 
تولید دارای اهمیت اس��ت که خوشبختانه به 
2۰۰ کشور دنیا در حال صادرات محصوالت 
کشاورزی هستیم که استاندارهای بسیار قوی 
دارند، بنابراین محصوالت کش��اورزی کشور 
کامال سالم است.وی تصریح کرد: با توجه به 
تأکی��دات در برنامه تحولی دولت، وزیر جهاد 
کشاورزی و همچنین تأکید مجلس شورای 
اسالمی بخصوص کمیسیون کشاورزی، آب 

و منابع طبیعی، بنا داریم تا تولیدات ما دارای 
رمزینه های پاسخ س��ریع )Qr-Code( و 
گواهی سالمت باش��ند، البته در حال حاضر 
در حوزه سبزی، صیفی و میوه از سازمان غذا 
و دارو گواهی س��المت دریافت می کنیم.به 
گفته معاون وزیر در امور باغبانی، در دو سال 
اخیر سازوکاری فراهم شده تا در گلخانه های 
کش��ور واحدهای کنت��رل کیف��ی راه اندازی 
ش��ده و سازمان غذا و دارو به صورت مستمر 
آزمایش هایی انجام می دهد و نظارت کافی را 

در این زمینه دارد.



اخبار
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بانک و بيمه

طرح ویژه فروش بیمه نامه مسئولیت 
بیمه تعاون

بیمه تعاون به مناسبت روز مهندس، جشنواره 
فروش بیمه نامه مسئولیت را راه اندازی کرده 
است. پنجمین روز از اسفندماه به یاد دانشمند 
ب��زرگ ایرانی ابوجعف��ر محمد بن محمد بن 
حسن طوس��ی و ملقب به خواجه نصیرالدین 
طوسی به عنوان روز مهندس در تقویم ایرانی 
نامگذاری شده است. به همین مناسبت، بیمه 
تعاون طرح ویژه ای برای مسئولیت حرفه ای 
مهندسین طراح، ناظر و محاسب ساختمانی 
ارائه کرده اس��ت که آنان م��ی توانند از ۵ تا 
۱2 اسفند، نسبت به خرید این بیمه نامه اقدام 
کنند. گفتنی اس��ت در این جشنواره چنانچه 
متقاضی بی��ش از یك نوع عملیات )نظارت، 
محاس��به، مج��ری( انجام ده��د و تقاضای 
پوش��ش بیمه ای داش��ته باشد، مجموع حق 
بیمه آنها محاسبه و معادل 2۰ درصد از حق 
بیمه ب��ه عنوان تخفیف در نظ��ر گرفته می 
ش��ود. شایان ذکر اس��ت که امروزه با توسعه 
جوامع و گس��ترش فعالیت ه��ای اقتصادی، 
تولیدی، حرفه ای و اجتماعی، هر ش��خصی 
می تواند در نتیجه عم��ل یا ترک عمل خود 
خطری ایجاد کرده و موجب زیان به دیگری 
شده و مسئول شناخته شود که در این صورت 

می بایست خسارت وارده را جبران کند. 

بازدید مدیرعامل صندوق تامین 
خسارت های بدنی از شعبه اصفهان

مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین 
خس��ارت های بدنی در نهمین سفر خود به 
اصفهان از شعبه صندوق تامین در اصفهان، 
بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی صندوق 
تأمین خسارت های بدنی، مدیرعامل صندوق 
در این بازدید، با همکاران و مس��ئوالن شعبه 
و در زمین��ه روند اجرایی فعالیت ها و وظایف 
گفتگ��و کرد. وی در این گفتگو نیروی جوان 
کشور را بزرگترین ثروت هر مجموعه، انگیزه 

بخش و نشاط آفرین عنوان کرد.

تقدیر بانک مرکزی از ۱۰ رئیس شعبه 
بانک اقتصادنوین    

همزمان با برگزاری س��یزدهمین گردهمایی 
رؤسای موفق ش��عب بانك های کشور از ۱۰ 
رئیس ش��عبه بانك اقتصادنوین تقدیر شد. به 
گزارش روابط عمومی بانك اقتصادنوین، در این 
گردهمایی که با حضور محمد طالبی، دبیرکل 
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران، فرشاد 
حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری، 
علیرضا بلگوری مدیرعامل بانك اقتصادنوین و 
جمعی از مدیران ارش��د شبکه بانکی در محل 
س��الن همایش های بانك مرکزی ج.ا.ا برگزار 
شد، از روس��ای شعب برتر نظام بانکی کشور 
تقدیر به عم��ل آمد. در این گردهمایی صفورا 
حسامی رئیس شعبه خبرنگار تهران، علیرضا 
جابری دشتس��تانی رئیس ش��عبه چهاردانگه 
تهران، محمد همایون فر رئیس شعبه صادقیه 
تهران، یوسف امینی رئیس شعبه امام خمینی 
اردبیل، محسن سهرابی رئیس شعبه گلپایگان، 
حس��ن عباس��ی رئیس ش��عبه امام بوش��هر، 
معصومه حمزه ئی رئیس می��دان مادر تهران، 
مجید نائیج نژاد رئیس ش��عبه سیدجمال الدین 
اسدآبادی، سید احسان هاشمی فومنی رئیس 
شعبه گلسار رشت و مهرداد هنرمند رئیس شعبه 
هنگام شمالی بانك اقتصادنوین مورد قدردانی 

قرار گرفتند.

 تجلیل از روسای ۱۰
 شعبه موفق »بانک آینده«

در س��یزدهمین گردهمای��ی روس��ای موفق 
ش��عب بانك ها و موسس��ات اعتباری کشور 
ک��ه با حضور مدی��ران ارش��د بانك مرکزی 
ج.ا.ایران برگزار شد، از ۱۰ رئیس شعبه موفق 
بان��ك آینده تجلیل و تقدی��ر صورت گرفت. 
س��یزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب 
بانك ها و موسسات اعتباری کشور با عنوان 
»مسئولیت های حقوقی روسای شعب« امروز 
چهارم اسفندماه در محل بانك مرکزی برگزار 
ش��د. در این گردهمایی که از سوی موسسه 
عال��ی آموزش بانک��داری ای��ران و با حضور 
دکتر »محمد طالبی« دبیرکل، دکتر »فرشاد 
محمدپور« معاون اداری مالی و دکتر »پیمان 
نوری« عضو ش��ورای پول و اعتبار و رئیس 
هی��ات انتظامی بان��ك مرک��زی ج.ا.ایران و 
»فرشاد حیدری« رئیس موسسه عالی آموزش 
بانکداری ایران برگزار شد، از ۱۰ رئیس شعبه 

موفق بانك آینده تقدیر به عمل آمد.

اخبار

روس��ای  گردهمای��ی  س��یزدهمین  در 
موفق ش��عب بانك های کش��ور، از 37 
شعبه موفق بانك س��په تجلیل شد. در 
س��یزدهمین گردهمایی روس��ای موفق 
شعب بانك های کشور که چهارم اسفند 
م��اه ۱۴۰۱ ب��ا عنوان “مس��ئولیت های 

حقوقی رؤسای ش��عب” با حضور دکتر 
س��ید مهدی حس��ینی قائم مقام بانك 
س��په و جمعی از مدیران بانك مرکزی 
و سیستم بانکی کشور برگزار شد، از 37 
رئیس ش��عبه موفق بانك سپه تجلیل و 
قدردانی به عمل آمد. به گزارش پایگاه 

اطالع رس��انی بانك سپه، این همایش 
همه ساله به همت موسسه عالی آموزش 
بان��ك مرکزی با هدف انتقال تجارب و 
مهارت های علمی روسای موفق شعب 
ش��بکه بانک��ی و به منظ��ور قدردانی و 
تکری��م از آنان به عنوان ارزش��مندترین 

دارایی بانك ها برگزار می شود. ارتقای 
دانش حرفه ای رؤس��ای موفق ش��عب، 
تقوی��ت مهارت  های م��ورد نیاز و بحث 
و تبادل نظ��ر میان رؤس��ای ش��عب، از 
دیگر اهداف برگزاری سیزدهمین دوره 

گردهمایی می باشد.

تجلیل از 37 رئیس شعبه موفق بانک سپه

مدیرعامل بیمه ملت تاکید کرد: 

مدیرعام��ل بیمه ملت با اش��اره به طراحی 
محصوالت جدی��د و نوآورانه در بیمه ملت 
گفت: خبرهای خوش��ی در این حوزه در راه 
اس��ت که به زودی به اط��الع بیمه گذاران، 

سهامداران و صنعت بیمه خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه ملت، 
نشس��ت انگیزشی و هم اندیشی نمایندگان 
استان تهران با حضور مدیرعامل، اعضای 
هیئت مدیره و جمعی از معاونان و مدیران 
س��تادی ش��رکت برگ��زار ش��د. علیرض��ا 
یزدان دوس��ت، مدیرعام��ل بیم��ه ملت در 
این  نشس��ت گفت: به همت هیئت مدیره 
و مدیران ارشد شرکت، کارهای مهمی در 
حال انجام اس��ت. وی با اشاره به ضرورت 
طراحی محصوالت جدید و نوآورانه در بیمه 
ملت گفت: خبرهای خوشی در این حوزه در 
راه است که به زودی به اطالع بیمه گذاران، 
س��هامداران و صنعت بیمه خواهد رس��ید. 
مدیرعامل بیمه ملت با تشریح سیاست های 
ش��رکت در زمینه توس��عه خرده فروشی و 
توجه به س��ودآوری گفت: در بیمه ملت به 
هر قیمتی به دنبال افزایش پرتفوی و اینکه 
بگوییم در باش��گاه س��ه هزار میلیاردی ها 

ی��ا چهار ه��زار میلیاردی ها ق��رار گرفتیم، 
نیستیم، بلکه اولویت ما س��ودآوری است. 
یزدان دوس��ت ادامه داد: سیاس��ت شرکت 
توسعه خرده فروش��ی و توجه به سودآوری 
است و نباید به هر قیمتی به دنبال افزایش 
پرتفوی باشیم. وی خاطر نشان کرد: باید به 
دنبال پرتفویی باشیم که منطق فروش دارد 
و تفاوتی نمی کند که پرتفوی 2۰۰ میلیارد 

تومانی یا خرده فروشی باشد. اینکه تاکید بر 
خرده فروش��ی داریم نافی این نیست که از 
سایر پرتفوها چشم پوشی کنیم، بلکه هدف 
کسب س��ود برای شرکت اس��ت و انتظار 
دارم ش��بکه فروش با این سیاس��ت همراه 
باشد. یزدان دوس��ت همچنین بر ضرورت 
تس��ریع در پرداخت خس��ارت و رفع موانع 
آن تأکید کرد. داود قاسم پور دیزجی، رئیس 

هیئت مدیره بیمه ملت نیز در س��خنانی با 
تأکید بر ضرورت تعامل حداکثری مدیران 
و نمایندگان ش��رکت به دلیل وجود منافع 
مش��ترک، گف��ت: عنصر اساس��ی در کار، 
درک متقابل از یکدیگر است، اگر به زبانی 
مش��ترک دست یابیم، شرکت و نمایندگان 
درک درس��تی از وض��ع موج��ود خواهن��د 
داش��ت. وی در بخش دیگری از سخنانش 

در این نشست و در پاسخ به دغدغه برخی 
نمایندگان در خصوص مشکالت مرتبط با 
بخش فناوری با تاکید بر پیگیری و تالش 
برای مرتفع نمودن مش��کالت IT اظهار 
داش��ت: به طور مداوم از معاونت ها گزارش 
ارتقای سیس��تم کاری را پیگیری می کنیم 
و ب��ه طور جدی پیگی��ر خواهیم بود تا این 
جلسات به صورت ماهانه برگزار شود تا در 
ارتباط مس��تقیم با خواس��ته ها و مشکالت 
نمایندگان باشیم. محمدتقی چراغی، نایب 
رئی��س هیئت مدی��ره ش��رکت بیمه ملت 
هم اظهار کرد: رضایت و کارآمدی ش��بکه 
خدمت رس��انی آنقدر ب��رای هیئت مدیره و 
مدیران ارش��د شرکت اهمیت دارد که خود 
را ملزم به حضور مس��تمر در نشست های 
اینچنین��ی و پیگیری و رفع مش��کالت و 
موانع می دانیم. در این نشست نمایندگانی از 
شبکه فروش شرکت در فضایی صمیمانه به 
صورت مبسوط مسائل و مشکالت مربوط 
ب��ه نمایندگان را مطرح کردند و خواس��تار 
توج��ه مدیران برای حل این مش��کالت و 
موانع شدند و معاونان و مدیران ستادی نیز 

به پرسش های نمایندگان پاسخ دادند.

جذب پرتفوی بر اساس منطق فروش

کسب رتبه اول در نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
غرف��ه بانك ایران زمین در پی برگزاری نهمین همایش 
بانک��داری الکترونیك و نظام ه��ای پرداخت، به  عنوان 
رتبه اول در بخش نمایش��گاهی انتخاب شد. به گزارش 
رواب��ط عمومی بان��ك ایران زمین؛ در مراس��م اختتامیه 
این همای��ش که با حض��ور مدیران ارش��د نظام بانکی 
کش��ور برگزار ش��د، بانك ایران زمین با کسب باالترین 
آرا از س��وی بازدیدکنندگان، به عنوان غرفه اول در میان 

سایر بانك ها و شرکت کنندگان در نمایشگاه تخصصی 
نهمین همایش بانکداری الکترونیك و نظام های پرداخت 
قرار گرفت. شرکت جهان ارقام پارس )جامپ( هلدینگ 
فناوری اطالعات بانك ایران زمین، شرکت های سابین 
تجارت آریا، توسعه فناوری های روز )فراز(، مرکز نوآوری 
ای��ران زمین، آرمان وف��اداری آریا )آوا( مجری باش��گاه 
مشتریان بانك ایران زمین و اولین نئو بانك واقعی کشور، 

آوای نوآوری و فناوری هوش��مند ف��ردا )فردا بانك( تیم 
بانك ایران زمین در این همایش و نمایشگاه خواهند بود. 
رونمایی از دو محصول جدید، پلتفرم بانکداری دیجیتال 
فراز س��رویس جدید از شرکت توسعه فناوری های روز و 
کارت چند منظوره جامپ پالس خدمتی جدید از شرکت 
سابین تجارت آریا موجب استقبال شایان بازدیدکنندگان 
در این نمایش��گاه شد. بانکست، اولین وبالگ تخصصی 

تولید محت��وا در حوزه پول��ی و بانکی کش��ور، رونمایی 
دیگ��ری از رواب��ط عمومی بان��ك ایران زمی��ن در این 
نمایشگاه بود که توجه مدیران ارشد نظام بانکی کشور و 
اصحاب رسانه را به خود جلب کرد. با تالش پژوهشکده 
پولی و بانکی کشور نهمین همایش بانکداری الکترونیك 
و نظام های پرداخت در روزهای آغازین اسفندماه در مرکز 

همایش های بین المللی برج میالد برگزار شد.

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20 امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در 
واح��د ثبت��ی آمل مورد رس��يدگی و تصرفات مالکانه و ب��ال معارض آنان مح��رز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضيان واقع در بخش نه ثبت آمل- دهستان ليتکوه

41 اصلی ) قریه تجن جار عليا (
6687 فرع��ی خانم محترم رضوانی و آقای حميد رضوانی هر یک نس��بت به س��ه دانگ مش��اع 
از شش��دانگ یک قطعه زمين با ساختمان احداثی به مس��احت 136.2 متر مربع خریداری شده 
بالواسطه هر کدام به ترتيب اول از حسينعلی خاکپور و دوم بال واسطه از خانم محترم رضوانی و 

مع الواسطه از حسينعلی خاکپور
لذا به موجب ماده -3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و م��اده 13 - آیي��ن نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی 
و کثير االنتشار در شهرها منتشر و در روستاهارای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی در روستاها از طریق 
الص��اق در محل ت��ا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��ليم و رس��يد اخذ 
نماین��د. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانون��ی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند نماید و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نيست. بدیهی است برابر ماده 13 آئين نامه مذکور در مالکيت مينماید مورد قسمتی از امالکی 
که قبالً اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده واحد ثبتی ب��ا رای هيات پس از تنظيم اظهار نامه حاوی 
تحدی��د ح��دود ، مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحدید ح��دود به صورت همزمان باطالع عموم 
ميرساند و نسبت به امالک در جریان و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 

را به صورت اختصاصی منتشر مينماید.  م الف 1453609
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/12/6

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/12/20
حسن صالحی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

)) آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/9/20 و براب��ر رای ش��ماره 140160310013017692 م��ورخ 17 / 10 /  
1401    هيات قانون تعيين تکليف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم گيتی مرادی فرزند خيبر نسبت به ششدانگ 

ششدانگ
یک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 205/51 متر مربع به شماره پالک 246 فرعی از 28 
اصلی واقع در قریه رمشی بخش 1 خریداری شده از آقای / خانم اسماعيل بستان مالک رسمی 

محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آئين نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی 
/ سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند 
. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
محل نماید و عمومی گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکيت می و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نيست.
م الف 1459219

تاریخ انتشار نوبت اول .. 1401/12/06
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/12/20

عين اله تيموری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان.

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان
پيرو آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد 
تبص��ره م��اده 13 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون اخير الذکر تحدید حدود پالک 246 فرعی از 
28 اصلی واقع در قریه رمشی بخش 11 بنام گيتی مرادی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت 205/51 متر مربع طبق رای شماره 140160310013017692 مورخ 
1401/10/17هيت قانون تعيين تکليف در ساعت 9/30 صبح دو شنبه مورخه 1402/01/07 

در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد
لذا از متقاضی و مالکين امالک مجاوز و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت ميش��ود در وقت مقرر در 
مح��ل وقوع ملک حضور بهم رس��انند بدیهی اس��ت در صورت عدم حض��ور متقاضی و یا نماینده 
قانون��ی آن��ان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک م��ورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد معترضين ميتوانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیين نامه 
قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً 
به این اداره تسليم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به مرجع قضائی نمایند در غير اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم داد خواس��ت 
توس��ط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه ب��ه اعتراض واصله عمليات ثبتی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد م الف 1459229
تاریخ انتشار : 1401/12/06

عين اله تيموری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان.

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان
پيرو آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد 
تبص��ره م��اده 13 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون اخير الذکر تحدید حدود پالک 158 فرعی از 
13 اصلی واقع در قریه مرزنده بخش 11 بنام گيتی مرادی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با 
بنای احداثی به مساحت 205/51 متر مربع طبق رای شماره 140160310013019601 مورخ 
1401/11/18هيت قانون تعيين تکليف در س��اعت 10 صبح دو شنبه مورخه 1402/01/07 

در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد
لذا از متقاضی و مالکين امالک مجاوز و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت ميش��ود در وقت مقرر در 
مح��ل وقوع ملک حضور بهم رس��انند بدیهی اس��ت در صورت عدم حض��ور متقاضی و یا نماینده 
قانون��ی آن��ان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک م��ورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد معترضين ميتوانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیين نامه 
قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتباً 
به این اداره تسليم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به مرجع قضائی نمایند در غير اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم داد خواس��ت 
توس��ط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه ب��ه اعتراض واصله عمليات ثبتی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد م الف 1461416
تاریخ انتشار : 1401/12/06

عين اله تيموری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان.

)) آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ((
نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب 1390/9/20 و براب��ر رای ش��ماره 140160310013018138 م��ورخ 27 / 10 /  
1401    هيات قانون تعيين تکليف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم عباس مرادی فرزند قاسم  نسبت به ششدانگ 
ششدانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 178/90 متر مربع به شماره پالک 36سير 
مشاع عرصه وقف  می باشد   به شماره پالک 71 فرعی از 6 اصلی واقع در قریه سنگتاب بخش 

1 ولگذاری شده از آقای قاسم مرادی مالک رسمی محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضيعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آئين نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / 

سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمایند . معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه محل نماید و 
عمومی گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض ، ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالکيت می و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
م الف 1461373

تاریخ انتشار نوبت اول .. 1401/12/06
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/12/20

عين اله تيموری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان.

آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکلي��ف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 9992 مورخ 1401/08/11 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای جعفر عموزاده خليلی  فرزند زین العابدین  نسبت به ششدانگ عرصه یک 
قطعه باغ به مس��احت 284.33 متر مربع قس��متی از پالک 1617 فرعی از 49 - اصلی به شماره 
کالسه 1335 / 1399 واقع در اراضی خليل شهر  بخش 17 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی ميش��ود در صورتيکه اش��خاص 
نسبت به صدور س��ند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��ليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

م الف 1461020
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/12/06.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/12/20

فرهاد آقابابائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

گزارش بازدید پالک 2550 واقع در بخش 3 بموضع مهدیشهر
رئيس محترم اداره متبوعه

با سالم و احترام احتراما با توجه به درخواست افراز شماره 8094 – 1401  مورخ 1401/06/10 
موضوع درخواست افراز آقای مهدی پارسا به وکالت از محمد ابراهيم ابراهيمی و محمد صفایی 
مبن��ی ب��ر افراز پالک مذکور و گزارش ماده 2 نماینده ثبت آقای مجيد عبداللهيان و گواهی دفتر 
امالک و بایگانی اداره اینجانبان مجيد عبداللهيان و یاس��ين قربان��ي فوالدی در وقت مقرر مورخ 
1401/07/24  در معي��ت متقاض��ی افراز ، به محل وقوع مل��ک مراجعه و بازدید از ملک بعمل 
آمد . عمليات نقشه برداری انجام و نهایتا نقشه افراز با در نظر گرفتن ميزان مالکيت و با نمایش 
سهام متقاضی افراز به شهرداری مهدیشهر جهت کسب تکليف ارسال و شهرداری نيز طی جوابيه 
ش��ماره 1401/5/18468 با توجه به کاربری پالک با افراز مخالفت نمود . مراتب جهت هرگونه 

اقدام مقتضی به حضور اعالم ميگردد.
نماینده ثبت مجيد عبد اللهيان

 نقشه بردار ثه یاسين قربانی فوالدی
تصميم واحد ثبتی

حسب موارد مذکور و در اجرای ماده 5 آیين نامه افراز با عنایت به جوابيه شماره 1401/5/18468 
شهرداری مهدیشهر نظر به اینکه پالک 2550 واقع در بخش 3 مهدیشهر فاقد حد نصاب تفکيک 
بوده و مانع افراز می باشد این اداره رای به صدور عدم افراز پالک فوق داده که تصميم مذکور 

از تاریخ ابالغ به مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه ذیصالح خواهد بود .
نماینده ثبت مجيد عبد اللهيان 

 نقشه بردار ثه یاسين قربانی فوالدی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر
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روزنامه صبح ایران

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

مدیرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

روابط راهبردی روسیه و چین
اسپوتنیك نوشت، ناظران بین المللی معتقدند چین دالیل زیادی برای تعمیق روابط با روسیه در بحبوحه افزایش 
تحریکات آمریکا علیه این دو قدرت جهانی دارد و در مورد توانایی واشنگتن برای به راه انداختن جنگ رو در 
رو و هم زمان علیه مسکو و پکن تردید دارند. اسپوتنیك بامداد پنجشنبه تصریح کرد، یانگ مین استاد روابط 
بین الملل در دانشگاه ارتباطات چین در پکن، به اسپوتنیك گفت: در سال های اخیر، روابط چین و روسیه به طور 
پیوسته در حال توسعه بوده و اکنون وارد مرحله جدیدی از همکاری همه جانبه و مشارکت راهبردی شده است. 
چین و روس��یه همواره به توسعه روابط دوجانبه بر اساس اصول رویارویی نکردن و هدف قرار ندادن اشخاص 
ثالث پایبند بوده اند. وی ادامه داد: چین و روسیه به عنوان قدرت هایی با حوزه نفوذ مستقل، از حفظ صلح و امنیت 
بین المللی و همچنین اس��تقالل و حاکمیت همه کشورهای جهان دفاع می کنند. حفظ روابط پایدار و دوستانه 
بین ]پکن و مسکو[ به توسعه بلندمدت دو کشور و کل جهان کمك می کند. این امر به ویژه در شرایط دشوار 
کنونی جهان و درگیری جاری میان روسیه و اوکراین صادق است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آمریکا 
در حال تشکیل گروه هایی از حامیان خود است تا چین را مجبور به تغییر موضع خود در قبال درگیری اوکراین 
کند، در حالی که پکن به نوبه خود تمایلی به انتخاب یکی از طرف های درگیر در این جنگ را ندارد اما خواستار 
حل و فصل آن از طریق مسالمت آمیز و ترویج مذاکرات صلح است. مقامات بلندپایه روسیه و چین اخیرا تعهد 
عمیق خود را برای تقویت همکاری میان دو کشور تأیید کردند. در 22 فوریه )3 اسفند(، وانگ یی مدیر دفتر 
کمیسیون مرکزی روابط خارجی چین، دیدارهایی با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگئی الروف وزیر 
امورخارجه این کشور داشت. وانگ در این دیدارها تاکید کرد: پکن آماده است اعتماد متقابل سیاسی و همکاری 
راهبردی با طرف روس��ی را تعمیق کند و همکاری عملی را به طور همه جانبه گسترش دهد تا ضمن تضمین 
منافع دو کش��ور، روند توس��عه جهانی را نیز بهبود بخشد. این مقام چینی در دیدار با نیکوالی پاتروشف رئیس 
ش��ورای امنیت روسیه، اظهار داش��ت: روابط میان پکن و مسکو، مثل کوه استوار است و از هر آزمونی سربلند 
بیرون خواهد آمد. اما این همه ماجرا نیست؛ وانگ قبل از سفر به مسکو در کنفرانس امنیتی مونیخ با موضوع 
»جهان را به مکانی امن تر تبدیل کنیم« سخنرانی کرد. این مقام چینی با تاکید بر اینکه همه مردم عضو یك 
دهکده جهانی و متعلق به جامعه ای با آینده مشترک هستند، به جامعه بین المللی از افتادن در دام درگیری های 
بی حاصل، تضاد، تفرقه و رویارویی هشدار داد. وانگ همچنین از انتشار سند مفهومی ابتکار امنیت جهانی چین 
خبر داد که اقدامات عملی را برای مقابله با چالش های امنیتی کنونی ارائه می کند. در این سند آمده است که 
»ذهنیت جنگ س��رد، یکجانبه گرایی، تقابل بلوک ها و هژمونیسم در تضاد با روح منشور سازمان ملل است و 
باید در برابر آن مقاومت و آن را رد کرد.« این سند می افزاید: »امنیت یك کشور نباید به قیمت نابودی امنیت 
کشورهای دیگر تمام شود. ما معتقدیم که همه کشورها از نظر منافع امنیتی برابر هستند. نگرانی های امنیتی 
مش��روع و معقول همه کشورها باید جدی گرفته شده و به درستی مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه مدام نادیده 
گرفته شود یا به طور سیستماتیك به چالش کشیده شود.« انتشار مفهوم ابتکار امنیت جهانی همزمان با سخنرانی 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مجلس فدرال )این مجلس جایگزین شورای عالی روسیه شده است و 
شامل دومای دولتی مجلس سفلی و شورای فدراسیون -مجلس اعال- است و هر دو مجلس در مسکو مستقر 
هستند( بود که در آن پوتین کشورهای غربی را به دلیل نقض روشمند اصل امنیت مشترک و غیرقابل تقسیم، 
سوء استفاده از حاکمیت سایر کشورها و نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی دیگر کشورها مورد انتقاد قرار داد. در 
همی��ن حال، پکن از نزدیك اظهارات تحریك آمیز دولت بایدن در مورد هدف قرار دادن چین را زیر نظر دارد. 
مارا کارلین دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور استراتژی، برنامه ها و قابلیت ها، به تازگی به مجلس سنای آمریکا 
گفت که اگر پکن به تایوان حمله کند، اوکراین الگویی برای دفاع از تایوان خواهد بود. اظهارات کارلین در حالی 
بیان شد که روابط آمریکا و چین در پایین ترین سطح تاریخی خود باقی مانده است. پیش از این، دولت بایدن 
سفر آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه ایاالت متحده به چین را به دلیل رسوایی به اصطالح بالون »جاسوسی« 
چین لغو کرد. ارتش آمریکا بالون چین را که به گفته پکن چیزی جز یك دس��تگاه هواشناس��ی نبود، سرنگون 
کرد. طی چند روز آینده، ارتش ایاالت متحده چندین شیء پرنده ناشناس دیگر را که در حریم هوایی آمریکا 
معلق بود، در جریانی که چینی ها آن را »هیستری« توصیف کردند، سرنگون کرد. به گفته توماس دبلیو پائوکن 
دوم، نویسنده کتاب »آمریکا علیه چین: از جنگ تجاری تا معامله متقابل« و مشاور در امور آسیا و اقیانوسیه و 
مفس��ر ژئوپلیتیك، گفته های کارلین در این مورد بسیار مزورانه بیان شده است، به ویژه به این دلیل که مردم 
عادی تایوانی نمی خواهند در یك جنگ فرضی میان آمریکا و چین بر س��ر جزیره تایوان، بجنگند. پائوکن به 
اسپوتنیك گفت: من فکر می کنم مشکلی که در رابطه با تایوان وجود دارد، اغلب به این دلیل است که ایاالت 
متحده فقط فکر می کند که می تواند از تایوان استفاده کند و بسیاری از مردم تایوان از آمریکا حمایت می کنند 

و خواهان نوعی درگیری )با چین( هستند.

 ابرسیاهچاله فراری
 به دام ستاره شناسان افتاد

ستاره شناس��ان یك ابرس��یاهچاله فراری کشف 
ک��رده اند که حج��م آن تقریبا 2۰ میلی��ون برابر 
خورش��ید است و با س��رعت ۵.6 میلیون کیلومتر 
برساعت )تقریبا ۴۵۰۰ برابر سرعت صوت( حرکت 
می کند. به گزارش اس��پیس، ستاره شناسان یك 
ابر س��یاهچاله عظیم رصد کرده اند که به نظر می 
رسد از کهکشان میزبان خود فرار کرده و با زنجیره 
ای از س��تارگان در فضا در حال حرکت اس��ت. به 
گفته محققان، اکتش��اف مذکور نخستین نشانه از 
ابرس��یاهچاله های عظیم اس��ت که می توانند از 
کهکش��ان های میزبان خود بی��رون بجهند تا در 
فضای بین ستاره ای جوالن دهند. محققان هنگام 
استفاده از تلس��کوپ فضایی هابل برای مشاهده 
کهکش��ان کوتوله RCP28 واقع در 7.۵ میلیارد 
سال نوری زمین، این کهکشان فراری را به شکل 
رگه ای از نور رصد کردند. مشاهدات بعدی نشان 
داد ای��ن بارقه نور بیش از 2۰۰ س��ال نوری طول 
دارد )بیش از 2 برابر عرض کهکشان راه شیری( و 
احتماال از گاز فش��رده ای تشکیل شده که به طور 

فعال ستارگان را به وجود می آورند. 

اقامه نماز بر پيکر همسر شهيد آیت اهلل مطهری عکس: پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبریفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای سوم )289(

حجت االس��الم والمسلمین موسوی مطلق: بسم اهلل 
اِل الَْغیِب إِلَی ُرُسلِك، و حامالن  الرحمن الرحیم َو ُحَمّ

پیام غیب به سوی فرستادگانت. سه موضوع در اینجا 
مطرح اس��ت: یکم: حامالن پیام غیب؛ دوم: غیب؛ و 
سوم: رس��ل. حامل حمال یعنی باری را برداشتن و بر 
نشاندن؛ اسرار الهی نیازمند این است که از جایی اخذ 
شود و در جایی دیگر فرود آید چنانچه فی المثل کتاب 
الهی که از اس��رار الهی می باشد نیازمند حمل است و 
ای��ن امر مهم به عهده اهل بی��ت عصمت و طهارت 
علیهم السالم هستند که در زیارت جامعه می خوانیم: 
حمله کتاب اهلل. بعضی از فرشتگان به مقام حمله الهی 
رسیده اند. و اما غیب که به معنای ندیده شدن و مستور 

بودن است. برخی از فرشتگان حامالن غیب پروردگار 
هستند برای آنکه بر رسل الهی آشکار کنند و برسانند 
این غیب علی القاعده غیر وحی است چرا که حامالن 
وحی موضوع دیگری اس��ت، البت��ه موضوع غیب که 
مراتب��ی دارد و عالم غیب از جمله موضوعات مهم در 
معارف اس��المی اس��ت و البته که خود فرشتگان نیز 
از مصادیق غیب هس��تند که باید به آنان ایمان آورد. 
رسل به رسوالن الهی یعنی پیامبران گفته شده است 
در این فراز فرشتگان مأمور رساندن پیام غیب خدا به 
رس��والن هستند و در اینجا از لفظ انبیا استفاده نکرد. 

زراره نقل می کند از امام باقر )علیه الس��الم( راجع به 
آیه »َو کاَن َرُس��واًل نَبًِیّا«؛ )و او فرستاده ای پیامبر بود( 
پرسیدم که مقصود از رسول و نبی در این آیه چیست؟ 
حضرت پاس��خ داد: نبی کسی اس��ت که فرشته را در 
خواب می بیند و صدای او را می شنود، اما در بیداری او 
را با چشم نمی بیند، اما رسول عالوه بر این که او را در 
خواب می بیند صدایش را می شنود، او را در بیداری با 
چش��م ظاهری نیز می بیند و سپس آیه ۵2 سوره حج 
را ت��الوت نمود. )اصول کاف��ی، ج ۱، ص ۱76، چاپ 

دارالکتب االسالمیه(
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وبرنامه ریزي

احداث مدارس یک کالسه سقف شیب دار ۱
شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰2۱42۶,۱93,۰33,7۰8۱,3۱۰,۰۰۰,۰۰۰5اولروستایی روانسر ) طرح شهید پناهی(

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

احداث مدارس یک کالسه و دو کالسه روستایی 2
شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰2۱523,877,۰4۱,۶۶8۱,۱94,۰۰۰,۰۰۰5اولگیالنغرب و گواور ) طرح شهید پناهی(

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

احداث مدارس ۱ کالسه و دو کالسه روستایی 3
شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰2۱۶۶9,584,225,8973,48۰,۰۰۰,۰۰۰9اولسرپل ذهاب ) طرح شهید پناهی (

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

احداث مدارس یک کالسه و 2 کالسه روستایی 4
شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰2۱735,۰59,5۱4,783۱,753,۰۰۰,۰۰۰۶اولکنگاور ) طرح شهید پناهی (

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

احداث مدارس ۱ کالسه و 2 کالسه روستایی 5
شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰2۱848،۱۰5،39۰،4482،4۰۶،۰۰۰،۰۰۰7اولهرسین ) طرح شهید پناهی (

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

۶
احداث مدارس یک کالسه سقف شیبدار روستایی 

ثالث باباجانی و ازگله                ) طرح شهید 
پناهی (

شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰2۱943،۰98،۰88،87۶2،۱55،۰۰۰،۰۰۰۶اول
حداقل رتبه 5رشته ابنیه

احداث مدارس ۱ کالسه و 2 کالسه روستایی 7
شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰22۰4۰،۰۶۶،242،۱۶۰2،۰۰4،۰۰۰،۰۰۰۶اولناحیه 2 کرمانشاه                     ) طرح شهید پناهی(

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

احداث مدارس یک و دو کالسه سقف شیب دار 8
شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰22۱4۰,۱۰9,478,24۱2,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۶اولروستایی ماهیدشت                 ) طرح شهید پناهی(

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

9
احداث مدارس یک و دو کالسه روستایی ناحیه 
یک کرمانشاه و کوزران                   ) طرح شهید 

پناهی(
شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰222۶۱,533,295,۶843,۰77,۰۰۰,۰۰۰9اول

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

احداث مدارس یک و دو کالسه روستایی ۱۰
شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰22352,۱۱3,۶3۱,3322,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰7اولجوانرود ) طرح شهید پناهی(

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

۱۱
احداث مدارس یک کالسه روستاهای ناحیه 3 
)بیلوار( کرمانشاه                         ) طرح شهید 

پناهی (
شخص حقوقي:2۰۰۱۰۰3384۰۰۰22425,734,973,59۶۱,287,۰۰۰,۰۰۰5اول

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

3- تضمی�ن قابل قبول ش�رکت در مناقصه:  مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي به ش��ماره ۱23۴۰2/ت۵۰6۵۹ ه���  و فقط به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی 
می باشد.

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها:
گشایش پاکتها و پیشنهاد قیمتمهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی پاکت الفمهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد

مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
ساعت 8:3۰ روز ۱4۰۱/۱2/22تا ساعت ۱2 روز ۱4۰۱/۱2/2۱تا ساعت ۱9 روز ۱4۰۱/۱2/۰9

توضیحات :۱- مناقصه گران بایستي عالوه بر ارائه پیشنهاد قیمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، پاکت الف )تضمین( را که در پاکت 
محافظ قرار داده مي شود ، بصورت فیزیکي تحویل دبیرخانه اداره نمایند. مدت اعتبار پیشنهاد حداقل 3 ماه پس از تاریخ جلسه گشایش پیشنهادهای مالی می باشد.

2-منبع اعتباري پروژه :۱-  ردیف های ۱  الی ۱۱ : ) ۱۰۰ درصد نقدی اعتبارات دولتی و برکت (
3-مناقصه گران بایستي در سامانه Sajar.mporg.ir و  setadiran.ir ثبت نام کرده باشند.

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 یک مرحله اي 

نوبت دوم

نتایج یك نظر س��نجی نش��ان داد در صورتی که اکنون 
انتخابات کنس��ت برگزار شود، نخست وزیر کنونی رژیم 
صهیونیس��تی پیروز نخواهد ش��د. به گزارش خبرگزاری 
فلسطینی »سما«، بر اساس نتایج این نظرسنجی که روز 
جمعه انجام ش��ده اس��ت، همه احزابی که کابینه کنونی 
را تش��کیل داده اند فقط ۵۵ کرسی کسب خواهند کرد، 
درحالی که هم اکنون 6۴ کرس��ی کنس��ت را در اختیار 
دارند و احزاب مخالف نیز 6۵ کرس��ی پارلمان را کس��ب 
خواهند کرد. براساس این نظرسنجی، حزب »یش عتید« 

به ریاست یائیر الپید بیشترین کرسی را یعنی 27 کرسی 
کس��ب خواهد کرد و حزب لیکود به ریاس��ت نتانیاهو در 
جایگاه دوم فقط به 26 کرسی دست خواهد یافت درحالی 
که امروز 32 کرس��ی در اختیار دارد.۴3 درصد از شرکت 
کنندگان در این نظر س��نجی اعالم کردند که حکومت 
نتانیاهو باید تالش برای تصویب طرحی که به تضعیف 
دس��تگاه قضایی منجر می شود را به عنوان شرط گفت 
و گ��وی می��ان ائتالف خود و مخالف��ان متوقف کند.۴2 
درص��د نیز معتقدند که این گفت و گوها حتی در صورت 

تصویب این قانون باید ادامه یابد و دیگر شرکت کنندگان 
نیز اعالم کردند نم��ی دانند دولت باید چه اقدامی انجام 
دهد. انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی اواسط آبان ماه 
گذشته برگزار شد که در آن اردوگاه سیاسی تحت رهبری 
نتانیاهو با کسب 6۴ کرسی بر اردوگاه رقیب خود متشکل 
از ائتالف »یائیر الپید« نخست وزیر پیشبرد امور وقت و 
»بنی گانتس« وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی پیروز 
ش��د. ائتالف الپید و گانتس در این انتخابات ۵۱ کرسی 

را کسب کردند.

نظرسنجی: نتانیاهو درصورت برگزاری انتخابات شکست می خورد

نتایج نظر سنجی جدیدی در آمریکا حکایت از آن دارد 
که نزدیك به نیمی از مردم این کش��ور به مطالبی که 
کاخ س��فید در مورد ماجرای بالون های چینی می گوید، 
اعتم��اد ندارن��د. به گ��زارش اس��پوتنیك، بر اس��اس 
نظرس��نجی نش��ریه آمریکای��ی نیوزویك، ح��دود ۴۹ 
درصد از پرس��ش ش��وندگان نگران هستند که مقامات 
کاخ س��فید در ماجرای ورود بالون های چینی به حریم 
هوایی ایاالت متحده به آنها دروغ گفته باشند. از سوی 
دیگ��ر، 6۰ درص��د از افرادی که در این نظرس��نجی از 
آنها پرس��ش شد، گفته اند بسیار یا تا حدی نگران پرواز 

یکچنین اش��یاء پرنده در آسمان ایاالت متحده هستند. 
همچنین ۱3 درصد پرس��ش ش��وندگان نیز گفتند که 
اصال نگران این موضوع نیس��تند. با ای��ن حال، حدود 
۵۵ درصد از پاسخ دهندگان در مورد سه بالون دیگر که 
ارتش ایاالت متحده پس از انهدام بالون اول س��رنگون 
کرد، ابراز نگرانی کردند و تقریبًا نیمی از پاسخ دهندگان 
هم گفتند مطمئن هس��تند ک��ه بالون های دیگری هم 
از سمت چین پرتاب ش��ده اند. به گزارش ایرنا، مقامات 
آمریکایی روز پنجش��نبه به وقت محلی دوم فوریه )۱3 
بهمن ماه( برای نخستین بار بصورت علنی اعالم کردند 

ک��ه ایاالت متحده در حال ردیاب��ی یك بالون نظارتی 
مش��کوک چین ب��وده که برای چند روز ب��ر فراز حریم 
هوایی این کش��ور مشاهده ش��ده است. نخستین پیامد 
کشف و شناس��ایی بالون اطالعاتی چین بر فراز حریم 
هوایی ایاالت متحده، تعویق س��فر آنتونی بلینکن وزیر 
امور خارجه آمریکا به پکن بود. سرانجام عصر شنبه به 
وقت محلی، چهارم فوریه )۱۵ بهمن ماه( ارتش آمریکا 
بالون چینی را که باعث افزایش تنش میان واش��نگتن 
- پکن ش��ده بود، با جنگنده اف 22 در سواحل کارولینا 

سرنگون کرد.

جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس روز جمعه از بسته 
جدید تحریمی علیه روسیه خبر داد که به بهانه ممنوعیت 
ص��ادرات کاالهایی که مس��کو در جنگ علی��ه اوکراین 
استفاده می کند، ۵ نفر از مدیران ارشد شرکت صنایع هوایی 
قدس نیز به فهرست تحریم ها اضافه شده اند. وزارت امور 
خارج��ه انگلیس با صدور بیانیه ای که یك نس��خه آن در 
تارنمای دولت این کشور منتشر شد اعالم کرد: تحریم های 
جدید شامل صدها کاال از جمله قطعات هواپیما، تجهیزات 
رادیویی و قطعات الکترونیکی اس��ت که می تواند توسط 
مجتمع صنعتی نظامی روسیه از جمله در تولید پهپاد استفاده 
شود. در این بیانیه ادعا شده است: اطالعات نظامی نشان 
می دهد که کمبود قطعات در روس��یه در نتیجه تحریم ها 
احتمااًل ب��ر توانایی آنها در تولید تجهیزات صادراتی مانند 
خودروهای زرهی، هلیکوپترهای تهاجمی و سیستم های 
دفاع هوایی تأثیر می گذارد. در نتیجه، بسیار محتمل است 
که نقش روس��یه به عنوان ی��ك صادرکننده قابل اعتماد 
تسلیحات و مجموعه نظامی-صنعتی آن بوسیله تحریم 
ها تضعیف شود. وزارت امور خارجه انگلیس در این بیانیه 
مدعی شد که تحریم های جدید آسیب بیشتری را به روسیه 
می زند و »ماشین نظامی پوتین را که در حال حاضر مجبور 
به بس��یج تانك های دوران ش��وروی سابق است ضعیف 
خواهد کرد.« کلورلی در این باره ادعای پیشرفت اوکراین 
در جنگ با روسیه را تکرار کرد و افزود: »اما این کشور به 

تنهایی نمی تواند پیروز شود. به همین دلیل است که ما باید 
برای کمك به پیروزی اوکراین بیشتر تالش کنیم.« وی 
افزود: »امروز ما نخبگانی را که صنایع کلیدی پوتین را اداره 
می کنند تحریم می کنیم و متعهد می شویم که صادرات هر 
کاالیی را که روسیه در میدان جنگ از آن استفاده می کند 
ممنوع کنیم.« بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس، 
مدیران ارشد شرکت انرژی هسته ای دولتی روسیه موسوم 
به »روس اتوم«، به عالوه مدیران دو شرکت بزرگ دفاعی 
روس��یه، چهار بانك و دیگر نخبگان روسیه تحریم شدند. 
در بخش��ی از این بیانیه با تکرار ادعای مش��ارکت نظامی 
ایران با روسیه در جنگ اوکراین آمده است: تحریم ۵ نفر از 
مدیران ارشد ایرانی در شرکت صنایع هوایی قدس، نشان 
دهنده تعهد ما به ادامه فشار بر کشورهای ثالث تامین کننده 
ارتش روسیه است. غرب به رهبری آمریکا از ماه ها پیش و 
همزمان با تشدید تنش ها در جنگ اوکراین، ادعای مردود 
مش��ارکت نظامی ایران با روسیه در جنگ را مطرح کرده 
است. آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپادهای ایرانی و سپس 
ادعای انتقال احتمالی موشك های زمین به زمین از سوی 
ایران به روس��یه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرد. 
جمهوری اسالمی ایران بارها ادعاهای مطرح شده در این 
زمینه را رد و تصریح کرده است که هیچ سالح و پهپادی 
برای استفاده در جنگ با اوکراین به روسیه نداده است. اما 
انگلیس از زمان آغاز جن��گ اوکراین، به بازیگر فعالی در 

عرصه این نبرد تبدیل شده و با اتخاذ مواضع ضد روسی، 
ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی و اعمال تحریم  علیه 
روس��یه به تنش  و درگیری ها دامن زده اس��ت. این کشور 
تاکنون بیش از یکهزار و ۱۰۰ شهروند روس و بیش از ۱۰۰ 
س��ازمان دولتی روس��یه را تحریم کرده است. دولت لندن 
همچنین تحریم هایی را به بهانه مشارکت نظامی ایران با 
روسیه در جنگ اوکراین وضع کرده است. جنگ اوکراین که 
اینك یك سال از آغاز آن می گذرِد، در پی بی توجهی غرب 
نسبت به نگرانی های امنیتی مسکو و گسترش نیروهای 
ناتو تا نزدیکی مرزهای روس��یه کلید خورد. مسکو در پی 
نادیده گرفتن دغدغه های امنیتی خود از سوی غرب و به 
ویژه آمریکا در ۵ اس��فند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله برد. طی 
این مدت کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیك شمالی 
)ناتو( از جمله آمریکا با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیك برای 
برق��راری صلح، با حمایت های هنگفت نظامی از کی یف 
ب��ر ادامه این جنگ افروزی ادام��ه داده و اکنون با تجهیز 
اوکراین به س��الح های پیشرفته تر و سنگین تر نظامی، 
آشکارا سیاست تحریك کرملین را دنبال می کنند. کرملین 
طی این مدت بارها به غرب به س��رکردگی آمریکا نسبت 
به تحویل تسلیحات پیشرفته به اوکراین هشدار داده و آنرا 
عبور از خطوط قرمز خود اعالم کرده، اما کشورهای عضو 
ناتو با نادیده گرفتن این هش��دارها ب��ه تجهیز اوکراین و 

تحریك روسیه ادامه می دهند. 

آمریکایی ها بی اعتماد به ادعای کاخ سفید در مورد بالون های چینی

انگلیس تحریم های جدیدی را علیه روسیه و ایران وضع کرد


