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عبداهلل مهتدی سرکرده گروهک کومله در نشستی در 
ش��هر بن آلمان با تعدادی دیگر از فعاالن تجزیه طلب 
دور هم جمع شدند و اعتراف کرد که آشوب های غرب 
کشور در ماه های گذشته از سمت احزاب تجزیه طلب 
ساماندهی می شد. عبداهلل مهتدی سرکرده گروهک...

دورهمی کومله در آلمان
 به نام »زن، زندگی، آزادی«؛ 

به کام تجزيه طلبان!

قیمت های گوش��ت قرم��ز در بازار، فاصل��ه زیادی با 
نرخ های درج ش��ده در س��ایت های فروش گوشت و 
فضای مجازی دارد و کمتر است، اما همین قیمت های 
بازار هم با ق��درت خرید مردم عادی همخوانی ندارد، 

مدیریت این بازار راهکارهای زیادی دارد که...

قیمت های گوشت قرمز با قدرت 
خرید مردم عادی همخوانی ندارد

آمریکا: ویروس کرونا منشا 
آزمایشگاهی داشته است

آيا قيمت ها کاهش می يابد؟

طوفان برق ۸۵ هزار 
خانوار کالیفرنیایی را 

قطع کرد

اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد. امام علی )ع(
سرمقاله

یادداشت

اروپا به دنبال افزایش قدرت 
چانه زنی برجامی است

یعقوبرضازاده ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
ضدایران��ی  اظه��ارات   
اخیر رئیس کمیس��یون 
اروپ��ا و پیش��نهاد برای 
اعم��ال محدودیت های 
جدید توسط این اتحادیه علیه تهران در 
راستای یاست های خصمانه غرب است، 
غربی ها سیاست های ضدایرانی متعددی 
را طی سالیان گذشته اعمال کرده اند که 
بیانگر رویکرد متناقض آنها در مواجه با 
حقوق بش��ر است. در واقع آنها در مقابل 
دوربین های رس��انه ها ژست حمایت از 
حقوق تمامی ملت ها و همچنین مذاکره 
با دنیا می گیرند اما در واقعیت اقداماتی 
انج��ام م��ی دهند که خ��اف این رویه 
اس��ت. اروپایی ها هم اکنون درخواست 

مذاکرات برجامی دارند...
ادامهدرصفحه���2

استفاده از پول های ملی عامل 
تغییر موازنه قدرت اقتصادی

حسنهمتی ���
عض�وکمیس�یونامنیتملیوسیاس�ت

خارجیمجلس
اس��تفاده از ارزهای ملی 
کش��ورهای  می��ان  در 
همکاری  سازمان  عضو 
اتحادی��ه  و  ش��انگهای 
اقتص��ادی اوراس��یا از اهمی��ت باالیی 
برخرودار اس��ت، قدرت ه��ای بزرگ و 
نوظهور اقتصادی همچون ایران، روسیه 
و چین عضو پیمان های یاد شده هستند 
ک��ه می توانند با اقدامات هماهنگ خود 
موازنه قدرت اقتص��ادی در دنیا را تغییر 
دهند. به عنوان مثال استفاده از ارز ملی 
می توان��د یکی از اقدامات کش��ورهای 
عضو ش��انگهای و اوراس��یا باش��د زیرا 
این موضوع س��بب ایجاد سازوکار مالی 
جدیدی در عرصه تجاری خواهد شد. به 

عبارتی بهره مندی از این رویه...
ادامهدرصفحه���2

روابط عمومی شهرداری بندر کنگان

الف:ش��هرداری بندر کنگان از پیمانکاران دارای صاحیت از س��ازمان مدیریت برنامه ریزی اس��تان بوشهر جهت دریافت اس��ناد دعوتنامه شرکت در مناقصه پروژه به 
1401/66/01 طبق مجوز شماره66 مورخه 1401/10/19شورای محترم اسامی شهر کنگان پروژه ذیل دعوت بعمل می آورد.

محل تأمین اعتباررشته پیمانکارمبلغ تضمین )ریال(مدت اجرای کاربرآورد اولیه )ریال(شرح مختصری از مقادیر کارعنوان پروژهموقعیت

ان 
کنگ

هر 
ش

اجرای محوطه سازی میدان مدنی 
محوطه سازی میدان مدنی و جزیره ها و پیاده روهای اطراف آن و اجرای 
المان هاللی شکل با ستون های سازه ای و نمای اندود تخته ماله ای و رنگ 

آمیزی آن به رنگ کاهگل سنتی به مساحت تجمعی ۵000متر مربع 
منابع داخلی شهرداری حداقل داشتن رتبه ۵  ابنیه 6۸70/209/۵77ماه17/404/191/۵30

ب( مهلت دریافت اسناد در سامانه  از تاریخ درج آگهی نوبت اول مورخه 1401/12/08  لغایت 1401/12/16  و مهلت بارگذاری اسناد 1402/01/05 می باشد.
ج( محل تحویل ضمانتنامه: امور قراردادهای شهرداری کنگان می باشد و ضمناً بازگشایی اسناد در محل شهرداری روز یک شنبه مورخه 1402/01/06 ساعت 09:00 

صبح می باشد.
د( هزینه درج آگهی در هر دو نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد.

هـ( توضیح اینکه مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه به صورت وجه نقد واریز به حس��اب سیبا شماره ir570210000001000198004094 به نام سپرده پست بانک و 
ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه های صادره از موسسات غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی در وجه شهرداری بندر کنگان 

و( چنانچه برندگان  اول و دوم به ترتیب  حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
ز( شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

ح( حضور یک نفر از سوی هر مناقصه گر با معرفی نامه کتبی در جلسه کمیسیون مناقصه با رعایت پروتکل های بهداشتی آزاد است.
م( سایر اطاعات و جزئیات مربوط به پروژه در دعوتنامه مناقصه مندرج گردیده است. 415

نوبت اول: 1401/12/08 شماره 3783
نوبت دوم: 1401/12/15شماره 3789

 آگهی تجدید دعوتنامه مناقصه
)نوبت اول(

سیدمحمد میرزمانی شهردار گلستان

شهرداري گلستان در نظردارد براساس مصوبات شورای شهر و آئین نامه مالی شهرداری ها و بودجه مصوب سال 1401 نسبت به برگزاري مناقصه عمومي با مشخصات ذیل اقدام نماید . کلیه 
مراحل برگزاری از دریافت وتحویل اسناد مناقصه تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

سپرده شرکت در مناقصهاعتبار پروژهموضوععنوان
1/000/000/000ریال20/000/000/000 ریالتکمیل ساختمان زورخانه شهرگلستانمناقصه عمومي
3/۵00/000/000 ریال70/000/000/000 ریالتکمیل مجموعه فرهنگی ورزشی قلعه میر )10متری هشتم(مناقصه عمومي

  تاریخ انتشار نوبت اول آگهی 1401/12/08  و نوبت دوم  1401/12/15 می باشد. متقاضیان در این بازه زمانی می توانند نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد اقدام نمایند.
  کلیه پیشنهادات می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز 1401/12/25  در سامانه بارگزاری گردد.

  بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ساعت 14:00 روز 1401/12/25  و در محل سالن اجتماعات شهرداری انجام خواهد شد.
  نش��انی: تهران-کیلومتر 25 جاده تهران، س��اوه – انتهای خیابان 24متری ش��هید چمران – تقاطع بلوار  والیت – جنب س��الن ورزشی والیت – طبقه فوقانی ایستگاه 5 آتش نشانی 

شهرداري گلستان مراجعه نمایند.
  متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره های 5-56333550 )021( تماس حاصل نمایند.

  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  شرکت کنندگان 5% مبلغ کل را بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 100810363191 نزد بانک شهر عبه اسامشهر یا شماره حساب 0106897220005 نزد 
بانک ملی شعبه شهرداری به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند.

  در صورت انصراف نفرات اول ،دوم ، سوم سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
  سایر موارد وشرایط در اسناد مناقصه موجود در سامانه ستاد قید گردیده است.

  هزینه خرید اسناد 2.500.000 ریال می باشد .
  تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/12/08  
  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/15

 آگهي مناقصه عمومي
 ) نوبت اول(

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان البرز

اداره کل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد اراضی مسکونی و آموزشی و مجتمع مسکونی و تجاری خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )www.setadiran.ir( و با شماره  
های ذیل بصورت الکترونیکي به فروش برساند.

موضوعشماره مزایدهردیف
مزایده فروش زمین مسکونی واقع در عظیمیه کرج و مجتمع تجاری - مسکونی محمدشهر12001003۵۵900003۵
فراخوان واگذاری زمین با کاربری آموزشی22001003۵۵9000036

زمان انتشار در سایت: ساعت 09:00  صبح روز دوشنبه مورخ 1401/12/08
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:30 روز  چهارشنبه مورخ 1401/12/10

تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/12/08 لغایت 1401/12/18 بجز روزهاي تعطیل از ساعت 09/00 صبح لغایت ساعت 13/00  
آخرین مهلت ارسال اسناد و پیشنهاد قیمت: ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 1401/12/20

زمان بازگشایي: ساعت 10/00 صبح روز یکشنبه  مورخ 1401/12/21
زمان اعالم به برنده: روز دوشنبه مورخ 1401/12/22

همچنین رعایت موارد ذیل الزامي مي باشد:
1- برگزاري مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مي باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایي پاکات، اعام به برنده، واریز 

وجه مزایده و ... در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مي باشد.
2- پیشنهاد مي گردد با توجه به تعدد اماك و واحدها و اراضي قابل فروش در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، از واحدهاي مربوطه و اراضي بازدید بعمل آورید.

3- تعهد پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامات دولتي مصوبه 22/دي ماه/1337.  
4- الزم به ذکر است کلیه مراحل شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت صورت خواهد پذیرفت و این امر مستلزم ثبت نام کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي در سامانه مذکور مي باشد. لذا کلیه  عاقمندان به شرکت در 

مزایده مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با شماره 1456 تماس حاصل نمایند:
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت www.setadiran.ir  بخش »ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

الزم به ذکر است متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشتر و تکمیلي مي توانند از طریق ذیل اقدام نمایند:
1- از طریق مراجعه حضوري به نش��اني کرج- رجایي شهر)گوهردش��ت(- بلوار رس��تاخیز- خیابان سوم غربي – اداره کل راه و شهرسازي اس��تان البرز - اداره واگذاري تلفن تماس: 35830000-026 داخلي 1111- 2228   اداره پیمان و  

رسیدگي داخلي 2231 

فرصت استثنائي 
آگهي مزایده عمومي شماره 14

نوبتاول

تاریخچاپنوبتاول۱۴۰۱/۱2/۰۸
تاریخچاپنوبتدوم۱۴۰۱/۱2/۰۹

رئیس جمهور س��ابق آمریکا در هش��داری بدیمن و البته 
مبهم، گفت که خطری جدی در کمین این کش��ور است. 
به گزارش نیوزویک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور س��ابق 
آمریکا می گوید که این کشور در خطرناك ترین برهه تاریخ 
خود به سر می برد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود موسوم 
به »Truth Social« نوشت: این برهه خطرناك ترین 
مقطع در تاریخ کش��ور ماست. جنگ جهانی سوم به طور 
بی سابقه در نزدیکی ما پرسه می زند آن هم در پس زمینه ای 
بسیار سیاه و مبهم. وی افزود: رهبریت )فعلی( تنها مقصر 
خطر بی سابقه ای است که در کمین آمریکا و جهان نشسته 

اس��ت. جو بایدِن درمانده ما را به سمت نابودی و انقراض 
هدایت می کند!!! تا عصر شنبه تقریباً 5 هزار حساب کاربری 
حدود 15 هزار بار این پست را به اشتراك گذاشتند. به دلیل 
ابهام این پس��ت، دشوار اس��ت که بفهمیم ترامپ با کدام 
سیاس��ت فعلی دولت بایدن یا سایر رهبران سرشاخ شده 
است. با توجه به عبارت »جنگ جهانی سوم«، این امکان 
وجود دارد که ترامپ به سیاست های بایدن در ارتباط با جنگ 
جاری بین اوکراین و روس��یه اشاره کرده باشد. همزمان با 
یکساله شدن جنگ اوکراین، بایدن دوشنبه هفته گذشته 
در س��فری سرزده وارد کی یف شد و با ولودیمیر زلنسکی، 

رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد و نسبت به فراهم کردن 
کمک مالی و نظامی برای این کشور، متعهد شد. در سوی 
مقابل، ترامپ از دیرباز حامی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه بوده و به تازگی نیز در اظهاراتی گفت که او بیشتر 
از سرویس اطاعاتی آمریکا به پوتین اعتماد دارد. ترامپ 
در جریان گردهمایی انتخاباتی در فلوریدا، مدعی ش��د که 
اگ��ر او رئیس جمهور آمریکا بود، جنگ اوکراین هرگز رخ 
نمی داد. ترامپ گفته بود: اگر من رئیس جمهور بودم، پوتین 
به هیچ وجه با اوکراین وارد جنگ نمی ش��د. من به معنای 

واقعی کلمه با پوتین رابطه خوبی داشتم.

رئیس س��ازمان انرژی اتمی گفت: ای��ران قابلیت تبدیل 
به قطب هسته ای ش��دن و صادرات محصوالت به سایر 
کش��ورها را دارد. به گ��زارش »عصر ایرانی��ان«، محمد 
اس��امی با بیان این مطلب در حاش��یه مراسم افتتاحیه 
بیس��ت و نهمین کنفرانس هس��ته ای کش��ور که صبح 
روز هفتم اس��فند ماه در دانش��گاه ش��هید بهشتی برگزار 
ش��د؛ گفت: اس��تقبال خوبی از برگزاری بیست و نهمین 
کنفرانس هسته ای کشور ش��د که موضوع حائز اهمیتی 

برای ما محسوب می شود زیرا سطح استقبال از این رویداد 
نشان دهنده ایجاد جاذبه برای حضور در رشته های مرتبط 
با صنعت هسته ای اس��ت. وی تاکید کرد: پژوهش هایی 
که در دانش��گاه ها و یا پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
انجام می شود؛ باید به س��مت برنامه ها و اهدافی حرکت 
کند که در س��ازمان ان��رژی اتمی ایران نس��بت به آنها 
برنامه ریزی صورت گرفته اس��ت و این موارد باید مطابق 
سند جامع راهبردی سازمان دنبال شود. اسامی تصریح 

کرد: به یاری خداوند ارتباطات خوبی میان سازمان انرژی 
اتمی ایران و دانشگاه های مختلف ایجاد شده و می توانیم 
امیدوار باشیم که با سند تحقیق و توسعه مصوب و اباغ 
ش��ده؛ جهت گیری های تحقیقاتی و توس��عه ای سازمان 
انرژی اتمی ایران با گس��تره ای از فعالیت های دانشگاهی 
و پژوهش��ی همگرا شود و امید است در این زمینه بتوانیم 
شاهد توس��عه منابع انسانی باشیم و نیز تحت تأثیر خلق 

فناوری، از فرصت پیش آمده بیشتر بهره مند شویم.

بایدن مفلوک آمریکا را به انقراض می کشاند

ایران قابلیت تبدیل به قطب هسته ای شدن را دارد

دونالد ترامپ:
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ايران و جهان

اروپا به دنبال افزایش قدرت چانه زنی 
برجامی است

ادامهازصفحهیک ���
...اما همزم��ان اقدام به اعم��ال تحریم علیه 
کشورمان می کنند،: این اقدام آنها نشان دهنده 
پیروی از سیاست چماق و هویج ایاالت متحده 
در مقابل جمهوری اس��امی است. می توان 
اذعان کرد اروپایی ها می خواهند به بهانه های 
مختلف و از طریق اعمال فشار علیه کشورمان، 
قدرت چانه زنی برجامی خودش��ان را افزایش 
دهند. در این میان به سران اروپایی توصیه می 
شود دست از اتخاذ رویکرد خصمانه علیه ملت 
ایران بردارند زیرا تاریخ ثابت کرده محدودیت 
ها صرفا موجب خودکفایی جمهوری اسامی 
و همچنین آگاه سازی افکار عمومی دنیا نسبت 
به سیاست دوگانه غرب علیه ملت ها خصوصا 

ایرانیان شده است.

استفاده از پول های ملی عامل تغییر 
موازنه قدرت اقتصادی

ادامهازصفحهیک ���
...موجب خواهد شد سیستم های مالی مانند 
سوئیفت و غیره که تحت حاکمیت غربی ها 
خصوصا سیاست های آمریکا هستند کارایی 
الزم را نداشته باشند و سیستم جدیدی برای 
مراودات اقتصادی در دنیا شکل بگیرد. روس 
ها و چینی ها دل خوش��ی از واشنگتن ندارند 
و ای��ن در حالیس��ت که این کش��ورها دارای 
اقتصاد قوی هستند، بنابراین تحقق سیاست 
هایی مانند استفاده از ارزهای ملی در مراودات 
میان ایران و کشورهای یاد شده و حتی دیگر 
اعض��ای پیمان ها س��بب ان��زوای اقتصادی 
ایاالت متحده خواهد شد. نباید فراموش کرد 
که اکنون نیز ایران و روسیه بر اساس استفاده 
از پول های ملی تعامات اقتصادی و تجاری 
خودش��ان را انجام می دهن��د و این موضوع 
موجب شده محدودیت های مالی کاخ سفید 

علیه دو کشور بی اثر شود. 

ادعاها در مورد پهپادهای ایرانی در 
اوکراین نادرست است

وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: ادعاها در 
مورد پهپادهای ایرانی به کار گرفته ش��ده در 
اوکراین نادرس��ت اس��ت. به گزارش »عصر 
ایرانیان«، حس��ین امیر عبداللهیان در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: ادعاها در مورد 
پهپادهای ایرانی به کار گرفته شده در اوکراین 
نادرست است. وی گفت: قرار بود دومین دیدار 
هیأت های سیاس��ی و نظامی ایران و اوکراین 
برگزار ش��ود، اما برخی طرف های غربی فقط 
ادعا می کنند و هیچ سندی را ارائه نمی دهند. 
وزیر امور خارجه با بیان اینکه غرب باید دست 
از این بازی بی ثمر بردارد، افزود: ایران حامی 

صلح و مخالف جنگ است.

ماجرای عمدی بودن مسمومیت 
دانش آموزان را پیگیری می کنیم

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه 
ریشه ماجرای مسمویت عمدی دانش آموزان 
را ت��ا حصول نتیجه نهایی پیگیری می کنیم، 
گفت: وزرای آموزش و پرورش، بهداش��ت و 
اطاعات باید در کمیس��یون حضور یابند. به 
گزارش »عص��ر ایرانی��ان«، علیرضا منادی 
سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری مجلس در حاش��یه نشس��ت علنی 
نوب��ت عصر مجلس در جم��ع خبرنگاران در 
خصوص حادثه مس��مومیت دان��ش آموزان 
دختر ق��م و برخی دیگر از شهرس��تان های 
کشور گفت: متأسفانه عمدی بودن این حادثه 
در ق��م امروز از جانب معاون وزیر بهداش��ت 
تأیی��د ش��د. از ابتدای این ماجرا کمیس��یون 
آم��وزش مجل��س پیگیر موضوع ب��وده و در 
این راستا از وزیر آموزش و پرورش و وزارت 
بهداشت و دستگاه های اطاعاتی گزارشاتی 
را خواسته ایم. وی ادامه داد: سم استفاده شده 
از سمومی نیست که مسمومیت باالیی داشته 
باش��د و اصطاحاً جزو سموم جنگی نیست، 
اما اینکه اراده ای پش��ت این جریان باش��د تا 
دخت��ران ما را از آموزش بازدارد، خبر بس��یار 
بدی است که باید ریشه های آن را پیدا کنیم. 
نماینده مردم تبریز در مجلس اضافه کرد: بر 
همین اساس با پیگیری های صورت گرفته، 
امروز وزیر آموزش و پرورش راهی قم ش��ده 
اس��ت. منادی سفیدان در پاسخ به این سوال 
که آیا ممکن اس��ت منش��أ این مس��مومیت 
خارجی باشد یا خیر، گفت: در خصوص اینکه 
آیا دس��ت هایی از خارج از کش��ور پشت این 
ماج��را بوده، موضوع باید مورد بررس��ی قرار 

گیرد. 

طوفان برق ۸۵ هزار خانوار 
کالیفرنیایی را قطع کرد

طوفان وشرایط نامساعد جوی ناشی از آن 
موجب قطع برق گسترده در بخش هایی 
از ایالت کالیفرنیا آمریکا ش��د. به گزارش 
رویترز، طوفان و بارش شدید برف هزاران 
نف��ر را در ایالت کالیفرنیای آمریکا با قطع 
ب��رق مواجه ک��رد. بنا به اع��ام مقامات 
محل��ی، نزدیک به 85 هزار خانوار درلس 
آنجلس روز ش��نبه را ب��دون برق گذارند، 
ازایالت  زیرا طوفان همچنان بخش هایی 
کالیفرنیا را در برگرفته و بارش برف شدید 
در این ایالت ادامه دارد. دفتر حمل و نقل 
ایال��ت کالیفرنی��ا، اعام ک��رد بزرگترین 
بزرگراه این ایالت که بخش شمالی را به 
خارج از ایالت وصل می کند، همچنان به 
دلیل ش��رایط نامس��اعد جوی و جاده ای 
بس��ته است. بنا به نوش��ته رویترز، انتظار 
می رفت س��اکنان کالیفرنیای ش��مالی از 
جمل��ه سانفرانسیس��کو روز ش��نبه دمای 
هوای س��ردی را تجربه کنند. س��رویس 
هواشناس��ی محلی به ساکنان ساکرامنتو 
هش��دار داد که از یکش��نبه تا چهارشنبه 
از س��فر خ��ودداری کنند، زی��را بارندگی 
و ب��رف مداوم باردیگر از س��ر گرفته می 
شود و ش��رایط جاده ای را برای رانندگی 

خطرناك می کند.

عملیات ضد صهیونیستی جدید در 
کرانه باختری

منابع خبری از انجام دومین عملیات ضد 
صهیونیستی توسط مبارزان فلسطینی در 
کرانه باخت��ری خبر دادن��د. منابع عبری 
اعام کردند که یک مبارز فلس��طینی به 
سمت خودرو گشت نظامیان صهیونیست 
در ش��هرك تق��وع در جن��وب بیت لحم 
ش��لیک ک��رده اس��ت. بر اس��اس اعام 
منابع صهیونیس��ت، این مبارز فلسطینی 
پس از عملیات موفق ش��ده اس��ت مکان 
عملی��ات را ت��رك کن��د. ای��ن در حالی 
اس��ت که در عملیات ضد صهیونیس��تی 
مبارزان فلس��طینی در جن��وب نابلس دو 
صهیونیست به هاکت رسیدند. بر همین 
یدیعوت  روزنامه صهیونیس��تی  اس��اس، 
آحارونوت گزارش داد که مجری عملیات 
از فاصل��ه صف��ر به دو ش��هرك نش��ین 
صهیونیس��ت در حواره نابلس شلیک کرد 
که به کش��ته ش��دن آنها منجر شد. این 
روزنامه صهیونیس��تی در گزارشی نوشت: 
عملیات تیراندازی نابلس در شرایط انجام 
ش��د که نشس��ت امنیتی عقب��ه با هدف 
توقف عملیات های فلس��طینیان در حال 

برگزاری است.

تحریم های اروپا علیه روسیه 
ناتوانی غرب را به رخ می کشد

کمیسر حقوق بشر روسیه اعام کرد غرب 
با تحریم مداوم مسکو، ناتوانی خود را ثابت 
کرده است. به گزارش تاس، کمیسر حقوق 
بشر روس��یه تحریم های گسترده اتحادیه 
اروپ��ا علیه این کش��ور را مخرب توصیف 
کرد. »تاتیانا موس��کالکووا« کمیسر حقوق 
بشر روس��یه امروز یکشنبه اعام کرد که 
تحریم ه��ای اتحادیه اروپا علیه روس��یه 
موجب تضعیف دیپلماسی حقوقی می شود 
که به مردم کمک می کند. کمیسر حقوق 
بشر روسیه تاکید کرد: این اقدامات ناقض 
اعامیه جهانی حقوق بش��ر و سایر قوانین 
حقوقی بین المللی در خصوص حقوق بشر 
اس��ت. این تحریم ها همچنین مذاکرات 
دموکراتیک و دیپلماس��ی حقوق بشری را 
که اج��ازه می دهد واقعاً ب��ه مردم کمک 
ش��ود، را تضعیف می کنند. چ��اره ای جز 
ابراز تاسف درباره این اقدامات ضد بشری 
وجود ندارد. موس��کالکووا افزود: پل هایی 
که به س��ختی توسط کمیس��ران ساخته 
ش��ده بود، به نفع وضعیت سیاسی کنونی 
س��وزانده ش��ده اند. این مقام روس یادآور 
ش��د که تحریم ها علیه نهاد کمیسیاریایی 
حقوق بشر روسیه شاهد دیگری بر ناتوانی 
آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا و تمایل 
این کشورها به تش��دید درگیری است. به 
گفته این مقام روس، تحریم های اقتصادی 
غرب علیه روسیه هدفی جز کاهش سطح 
زندگ��ی روس ه��ا و ایجاد ه��رج و مرج و 
اعتراض در این کش��ور ندارد، اما نتوانسته 
به هدف خود برس��د. اتحادیه اروپا ش��نبه 
دهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را 
اعمال کرد. در این بسته 87 فرد و 34 نهاد 
روسی هدف قرار گرفته اند. از جمله اسامی 
موجود در این لیست سیاه می توان به والری 
فادیِف، رئیس ش��ورای حقوق بشر روسیه، 
لئونید روش��ال جراح، یوگن��ی پریماکوف، 
آژان��س فدرال امور کش��ورهای مس��تقل 
مش��ترك المنافع، هموطنان خارج نشنین و 
همکاری بشردوستانه بین المللی، ویاچساو 
دوکین، معاون نخس��ت وزی��ر منطقه ای 
مس��کو و تاتیانا موسکالکوا، کمیسر حقوق 

بشر روسیه اشاره کرد.

اخبار

وزیر دفاع گفت: پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی در دستورکار ما 
همچنان با قدرت ادامه دارد و قطعاً ما راه این شهدا را از طریق تقویت و تحکیم 
روابط نظامی ادامه می دهیم. به گزارش »عصر ایرانیان«، »ثابت محمد سعید 
رضا« وزیر دفاع جمهوری عراق با حضور در ستاد وزارت دفاع با امیر سرتیپ 
»محمدرضا آشتیانی« وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
دیدار و گفت وگو کرد. امیر س��رتیپ آش��تیانی در این دیدار گفت: جمهوری 
اس��امی ایران و عراق در واقع دو کش��ور در یک پهنه سرزمینی هستند که 
از یک امتداد و پیوستگی ژئوپلتیکی برخوردارند و این پیوستگی ژئوپلتیکی در 
برگیرنده عناصر قومی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و انرژی است و باید سعی 

کنیم این پیوستگی را به عنوان عامل وحدت بین دو کشور تقویت کنیم، زیرا 
وحدت و همبستگی دو ملت، همان نقطه قوتی است که دشمنان دو کشور 
قصد ضربه زدن به آن را دارند؛ بنابراین با توجه به تاش برخی از دشمنان برای 
تخریب و تضعیف این روابط، مراقبت و هوشیاری نسبت به این توطئه ها برای 
هر دو طرف ضروری است.وی با درود به روح پاك همه شهدایی که در مبارزه 
با تروریسم و برای امنیت دو کشور و منطقه جانشان را فدا کرده اند، به ویژه 
قهرمانان این مبارزه یعنی سردار عزیز شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید بزرگوار 
ابومهدی المهندس، افزود: نگاه جمهوری اسامی ایران به مسائل عراق مبتنی 
بر اصول حمایت از وحدت و یکپارچگی عراق، کمک به تحکیم ثبات و امنیت 

و توسعه، پیشرفت، رفاه و آبادانی این کشور است. وزیر دفاع جمهوری اسامی 
با تاکید بر اینکه روابط ایران و عراق متأثر از علقه ها و پیوندهایی در ابعاد مختلف 
اس��ت که روند رو به رشد خود را طی می کند، اظهار داشت: دیدارهای متعدد 
مقامات عالی رتبه سیاسی، اقتصادی و نظامی، حجم مبادالت تجاری، همکاری 
در حوزه انرژی و همچنین تصمیم دو کشور برای برگزاری کمیسیون مشترك 
اقتصادی در طی روزهای آینده در بغداد و به ویژه دیدار اخیر وزیر امور خارجه 
کشورمان از عراق و تبادل زوار در زمان اربعین نشان دهنده استحکام مناسبات 
است که الزم می دانم در این دیدار از تاش ها و اقدامات نیروهای مسلح عراق 

در برقراری امنیت زوار در مراسم اربعین حسینی تشکر کنم. 

پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی با قدرت ادامه دارد
وزیر دفاع ایران در دیدار همتای عراقی:

سه سالحی که مسیر جنگ اوکراین را تغییر داد
 شبکه خبری سی ان ان در گزارشی با اشاره به 
تسلیح اوکراین با مهمات پیشرفته آمریکایی و 
اروپایی، س��ه ساح کلیدی را از جمله عوامل 
تاثیرگذار در تغییر روند جنگ معرفی و این تغییر 
را به نفع کی ی��ف ارزیابی می کند. به گزارش 
شبکه خبری »سی ان ان«، زمانی که یک سال 
پیش والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
دستور حمله به اوکراین را صادر کرد، بسیاری 
از ناظران پیش بینی می کردند که کرملین به 
س��رعت به آنچه که مدنظرش است، خواهد 
رس��ید.اما آن پیش بینی ها در نهایت محقق 
نشد و دلیل این امر به گفته کارشناسان عوامل 
مختلفی از جمله روحی��ه باال و تاکتیک های 
نظامی برت��ر طرف اوکراینی و مهمتر از همه 
تس��لیحات غربی بود که روند جنگ را تغییر 
داد. به نوش��ته س��ی ان ان، از میان تسلیحات 
ارس��الی غربی به اوکراین سه ساح کلیدی 

س��اخت آمریکا نقش پررنگی در میدان نبرد 
میان مسکو و کی یف ایفا کرد که نخستین آنها 
موشک ضدتانک جاولین است. جاولین نوعی 
موش��ک هدایت شونده ضدتانک و ضد نفربر 
قابل حمل و ش��لیک س��اخت ایاالت متحده 
آمریکاست. براساس گزارش این شبکه خبری 
آمریکایی، در همان روزهای آغازین جنگ، هر 
دو طرف تصورشان بر این بود که ستون های 
زرهی روسیه ظرف چند روز به سمت کی یف 
پایتخت اوکراین حرکت خواهند کرد. بنابراین 
اوکراینی ها به چیزی نیاز داشتند که بتواند این 
حمل��ه را خنثی کند و اینجا بود که جاولین به 
کمک کی یف آمد. به گفته کارشناسان بخشی 
از کارآیی این موشک های ضدتانک آمریکایی 
ساخت شرکت الکیهد مارتین، سهولت استفاده 
از آن است. برتری دیگر جاولین این است که 
به محض شلیک، اپراتور می تواند در حالی که 

موش��ک راه خود را به س��مت هدف پیدا می 
کند، برای پوش��ش فرار کند. به عنوان مثال 
یک اپراتور جاولین می تواند از س��اختمان یا 
پشت یک درخت شلیک کند و قبل از اینکه 
روس ه��ا بتوانند پاس��خ دهند، ناپدید ش��ود. 
هیمارس ساح دیگر ساخت شرکت الکهید 
مارتین است که به زعم کارشناسان با قدرت 
ویرانگرش تاکنون در عقب راندن روسیه نقش 
مهمی ایفا کرده است. سامانه موشک توپخانه 
آمریکایی هیمارس که به گفته ارتش ایاالت 
متحده یک س��امانه تسلیحات ضربتی دقیق 
مناسب تمامی ش��رایط آب و هوایی است. به 
بیان ساده تر، هیمارس یک کامیون پنج تنی 
است که می تواند 6 موشک را به طور همزمان 
پرتاب کند، کاهک های انفجاری خود را به 
فرات��ر از خطوط مقدم میدان نبرد بفرس��تد و 
سپس به س��رعت تغییر موقعیت دهد تا مانع 

حمله متقابل ش��ود. به گفته مارك کانسیان 
از اعضای ارش��د مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین الملل��ی، »اگر جاولین به عنوان س��اح 
نمادین مراحل اولیه جنگ اوکراین شناخته می 
شد، هیمارس نماد مراحل بعدی است«. نحوه 
عملکرد هیمارس به این گونه است که مهمات 
موسوم به س��امانه موش��ک پرتاب چندگانه 
هدای��ت ش��ده )GMLRS( با ب��ردی بین 
70 تا 80 کیلومتر ش��لیک می شوند. به گفته 
ناظران، هیمارس دو اثر کلیدی مهم در جنگ 
با اوکراین داشت؛ نخست آنکه روس ها را وادار 
کرد تا انبارهای مهمات خود را عقب تر ببرند 
و همین امر قدرت آتش توپخانه روسیه را در 
نزدیکی خطوط مقدم کاهش داد. نقش کلیدی 
دیگر آن در استفاده از راکت های دوربرد برای 
اصابت به اهدافی مانند پل ها است که همین 
امر توانسته تاش های تدارکاتی روسیه را با 

اختال بسیاری مواجه کند. ساح آخر مرگبار 
کلیدی پهپاد بیرقدار تی بی2 است. این پهپاد 
طراحی ترکیه به دلیل استفاده از آن در جنگ 
اوکراین، در حال حاضر یکی از ش��ناخته شده 
ترین هواپیماهای بدون سرنشین جهان است. 
از ویژگی های آن می توان به ارزان و ویرانگر 
بودن و در عین ح��ال توانایی ضبط عملیات 
تخریب اش��اره کرد. هرچند آرون اش��تاین از 
اعضای ارشد ش��ورای آتانتیک، سرعت کم 
و آس��یب پذیری در برابر پدافن��د هوایی را از 
ضعف های این پهپاد برش��مرده است اما در 
عین حال ارزان بودن آن را مزیتی می داند که 
تعداد تلفات آن را در میدان نبرد پوش��ش می 
دهد. براساس آخرین گزارش ها آمریکا تاکنون 
50 میلیارد دالر کمک نظامی به اوکراین ارائه 
کرده که این میزان بدون احتساب کمک های 

اروپایی به کی یف است. 

 نمایش غرب با زلزله زدگان کی تمام می شود؟
یک زلزله و چند رسوایی؛

پیشتر استاندارد دوگانه غربی ها در کمک به زلزله زدگان 
ترکیه ای و س��وری و اینک ارس��ال لباس های مندرس 
و لوازم آرایش��ی از لندن خبرساز ش��ده اند؛ بازی غرب با 
زلزل��ه زدگان تا کجا ادامه خواهد یافت؟ در حالی ش��مار 
قربانی��ان زلزله اخیر ترکیه و س��وریه از مرز 50 هزار نفر 
گذشته اس��ت که هر روز خبری تأسف بار و ناامید کننده 
از رفتارهای به ظاهر بشردوس��تانه غربی ها از رسانه های 
جهان افش��ا می ش��ود. چندی پیش نوع برخورد تبعیض 
آمیز اروپا و آمریکا با زلزله زدگان ترکیه و سوریه در صدر 
رس��انه های مختلف قرار داش��ت که همگان از آن تحت 
عنوان »یک بام و دوهوا« و »اس��تاندارد دوگانه« حقوق 
بشری غرب نام می بردند. در همان روزهای نخست زلزله، 
کمک 65 کش��ور جهان به ویژه اعضای ناتو و دولت های 
غربی به زلزله زدگان ترکیه و سکوت معنادار آنها در برابر 
همین وضعیت در س��وریه، از استاندارد دوگانه غربی ها در 
زمینه مس��ائل بشردوستانه و حقوق بشری پرده برداشت. 
در آن برهه، تنها 4 هواپیما حامل کمک های بشردوستانه 
از سوی ایران، امارات متحده عربی، روسیه و هند به همراه 
چند هواپیما از سوی عراق به سوریه اعزام شده بودند که 
متعاقباً افغانستان، چین، الجزایر، تونس، مصر هم به این 
ش��مار اضافه شدند تا در مجموع، شمار یاری رسان ها به 
زلزله زدگان س��وری به اندازه انگشتان دو دست برسد. در 
همین ارتباط پایگاه تحلیلی »میدل ایست آی« در گزارشی 
نوشت: »کشورهای غربی ده ها میلیارد دالر تسلیحات را به 
اوکراین در قالب جنگ آن با روسیه تخصیص می دهند. با 
این حال، همین دولت ها از ارسال کمک های بشردوستانه 
به مردم س��وریه که با زلزله ای ویرانگر رو به رو ش��ده اند 
خ��ودداری می کنند و بدتر از هم��ه اینکه در برخی مواقع 
مانع از رس��یدن کمک ها به دس��ت مردم این کشور نیز 
می ش��وند!«. تحریم سوریه بزرگترین مانع بر سر رسیدن 
کمک های بشردوستانه به مردم سوریه بود. اگرچه اروپا و 
آمریکا در این مواقع تاکید می کنند که کمک های غذایی، 
پزشکی و دارویی از دایره تحریم ها خارج اند ولی در عمل، 
تحریم ها کامًا مانع از تحویل کمک های بشردوستانه به 

کشور تحت تحریم همچون سوریه می شوند.
ژستبشردوستانهپوشالیانگلیس ���

زلزله ترکیه و س��وریه همزمان ش��ده است با فصل سرد 
زمس��تان که نجات مصدومان بدون توجه به شرایط آب 
و هوایی مقدور نیس��ت و خطر سرمازدگی، افرادی را که 
از چنگال مرگ گریخته و آواره شده اند، همچنان تهدید 
می کند.بنابراین امری بدیهی اس��ت در برهه ای که زلزله 

زدگان ترکیه و سوریه به دلیل سرمای زمستان و تخریب 
حداکثری منازل خود با ش��رایط س��ختی روبرو هستند، 
مهمترین خواس��ته آنها لباس گرم و لوازم کاربردی باشد 
اما تصاویر منتش��ر شده از کمک های انگلیس از واقعیت 
دیگری پرده برداشت. در این تصاویر لباس های مندرس 
و پاره، کفش های پاشنه بلند، لباس های زیر استفاده شده، 
دمپایی یک بار مصرف هتلی، کاه گیس و وسایل آرایشی 
اس��تفاده ش��ده دیده می ش��د تا جایی که وبسایت شبکه 
»المیادین« لبنان با انتشار برخی از این تصاویر نوشت که 
20 درصد از کمک های انگلیس به زلزله زدگان س��وری 
و ترکیه ای شامل وسایل و لباس های مستعمل است که 
قابل استفاده نیستند، این مساله خشم عمومی را از این نوع 

کمک ها برانگیخته است.
بازیمشابهونخنمااینباردربرابرایران ���

ژست بشردوستانه غرب برای ایران که بیش از چهار دهه 
زیر شدیدترین تحریم ها و تنگناها قرار داشته، تازگی ندارد 
که نمونه مش��ابه رفتار با مردم زلزله زده ترکیه و س��وریه 
را در مردادماه 1391 ش��اهد بودی��م؛ زمانی که زلزله 6.4 
ریش��تری اهر و ورزقان را در آذربایجان شرقی ویران کرد 
و بیش از 300 قربانی برجای گذاشت.در آن برهه، دولت 
آمریکا در اقدامی فریبکارانه ضمن تاکید بر تعهد خود برای 
تداوم تحریم ها علیه کشورمان اعام کرد که برای مدت 
45 روز اجازه کمک های غیردولتی برای حمایت از زلزله 

زدگان در ای��ران را می ده��د. همان کاری ک��ه امروزه در 
س��وریه انجام داده و معافیت ظاهری تحریمی 180 روزه 
برای این کشور درنظر گرفته است. همچنین وزارت خزانه 
داری آمریکا ادعا کرد: س��ازمان های مردم نهاد در آمریکا 
از 31 م��اه اوت تا پنجم اکتبر 2012 )10 ش��هریور تا 14 
مهر( اجازه دارند کمک های مالی خود را برای بازسازی یا 
به عنوان کمک های انسان دوستانه به ایران ارسال کنند. 
بازی آمریکا با مهره تحریم و کمک های بشردوستانه در 
آن برهه بر همگان آش��کار ش��د. در حالی که »هیاری 
کلینت��ون« وزیر امور خارجه وقت آمریکا در گفت وگویی 
با شبکه خبری »بی بی سی درباره تأثیر گذاشتن تحریم ها 
ب��ر زندگی مردم ع��ادی در ایران با بی تفاوت��ی این را از 
آثار ناگزیر تحریم ها خوانده بود، وزارت خزانه داری آمریکا 
موضعی متفاوت گرفت. وی با سوءاستفاده از حادثه زلزله 
در شمال غرب کش��ورمان کمک هایی را که هنوز ایران 
برای پذیرش آن اعام آمادگی نکرده بود با تبلیغات فراوان 
در بوق وکرنا کرد تا در عرصه بین المللی خود را کشوری 

متعهد به امور
بشردوس��تانه و حقوق بش��ر نش��ان دهد. بازی نخ نمای 
تحریم و بشردوس��تی، در جریان هم��ه گیری کووید 19 
نیز خود را نش��ان داد. آمریکا و اروپا اگرچه ادعا می کردند 
که این دارو از لیست تحریم ها خارج است اما رسماً ایران 
از دسترس��ی به دارو و واکسن کرونا محروم ماند. این در 

حالی است که غرب، همواره در مواضع اعانی و تبلیغات 
رس��انه ای، خود را در کنار مردم ایران به تصویر می کشد. 
حتی کارزار »فشار حداکثری« که آمریکا علیه ایران به راه 
انداخت، جامعه هدف همان مردم کشورمان بودند تا از این 
طریق، به عناصری ناراضی تبدیل ش��ده و در مسیر مورد 
نظر غرب گام بردارند. همچنین اهداف سه گانه »تن دادن 
ایران به مطالبات غرب«، »تغییر رفتار منطقه ای تهران« و 
در آخر »تغییر نظام جمهوری اسامی« همواره با پیشبرد 

پروژه فشار حداکثری دنبال می شد.
نتیجهکالم ���

غرب در بزنگاه های حساس همچون در قضیه زلزله ترکیه 
و سوریه، با رفتار خود نشان داده که بازیگر ریاکاری است 
و بی��ش از باطن، ظاهر خود را ن��زد افکار عمومی جهان 
منزه جلوه می دهد. این در حالی است که آنها در واقعیت، 
همواره از موضوعات انس��انی و اخاقی اس��تانداردهایی 
دوگانه می س��ازند حال این موضوعات می تواند کمک به 
زلزله زدگان و تروریسم باشد یا آزادی بیان و حقوق بشر. 
در اینجا مهم، شکل ظاهری قضیه و منافع غربی ها است 
که باید مدنظر گرفته ش��ود. تروریس��م وقتی در راستای 
مناف��ع اروپا و آمریکا خرابکاری کند، »تروریس��م خوب« 
است و وقتی در برابر زیاده خواهی غرب بایستد، در زمره 
»تروریس��م بد« قرار می گی��رد. آزادی بیان هم کاربردی 
دوگان��ه دارد؛ »ایلهان عمر« نماینده مس��لمان و عرب از 
ح��زب دموکرات به خاطر انتقاد از رژیم صهیونیس��تی از 
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اخراج می شود و 
همزمان آمریکا خود را حامی بامنازع آزادی بیان معرفی 
می کند. در ارتباط با حقوق بش��ر هم این استاندارد صادق 
است به عنوان نمونه اگر 90 نفر در یک روز در عربستان 
به صورت دس��ته جمعی اعدام ش��وند یا بزرگترین فاجعه 
حقوق بش��ری در یمن نادیده گرفته می شوند اما کشوری 
چون ایران باید بی کم وکاس��ت اجراکننده حقوق بش��ر 
مدنظر غرب باش��د! بنابراین ری��ا و دو رویی یا به عبارت 
علمی تر همان اس��تاندارد دوگانه، از ارکان مهم سیاست 
خارجی دولت های غربی اس��ت که این بار در قضیه زلزله 
زدگان س��وری و ترکیه ای خود را نش��ان داده است. »بی 
اعتنایی به زلزله زدگان سوری« به عنوان حرکت نخست 
دومینو و »کمک های پوش��الی و مشمئزکننده« در قالب 
کمک های بشردوستانه به عنوان حرکت دوم دومینو انجام 
گرفته اس��ت. حال این پرسش به ذهن می رسد که قطعه 
بعدی دومینو چه زمانی خواهد افتاد تا رسوایی سوم را برای 

غرب رقم بزند؟

عبداهلل مهتدی س��رکرده گروهک کومله در نشستی در 
شهر بن آلمان با تعدادی دیگر از فعاالن تجزیه طلب دور 
هم جمع شدند و اعتراف کرد که آشوب های غرب کشور 
در ماه های گذشته از سمت احزاب تجزیه طلب ساماندهی 
می شد. عبداهلل مهتدی سرکرده گروهک کومله در نشستی 
ب��ه نام »ژن، ژیان، ئازادی« در ش��هر بن آلمان با تعدادی 
دیگر از فعاالن تجزیه طلب دور هم جمع شدند، نکته قابل 

توجه اینجاست که کل سخنراناِن سمینار که به نام زنان بود، 
همگی مرد بودند. گروهک کومله و دموکرات کردستان که 
نقش اساس��ی در تحرکات ماه های گذشته در شهرهای 
مرزی کشور داشتند، تعارف را کنار گذاشته اند و پرچم اقلیم 
کردستان را که نماد تجزیه طلبی است در همه مراسم های 
خود استفاده می کنند. مهتدی در این نشست اعتراف کرد 
که بسیاری از آشوب ها و اغتشاشات در شهرهای کردنشین 

از سوی مرکز همکاری احزاب کردستان ساماندهی شده 
بود. س��رکرده کومله با ادعای اینکه »ما دنبال فدرالیسم 
هستیم و آن را کتمان نمی کنیم و برای آن تاش خواهیم 
کرد«، در حاش��یه این نشست در مصاحبه با BBC گفت 
هنوز خیلی از احزاب و جریانات اپوزیسیون حاضر نیستند 
هویت های اتنیکی )قومی( و فرهنگ و زبانی را به رسمیت 
بشناسند. عبداهلل مهتدی که از روزهای ابتدایی اغتشاشات 

در برخی شهرهای کشور پای ثابت رسانه های معاند بود، 
از بنیانگذاران گروهک تجزیه طلب کومله است و چندین 
عملیات تروریستی را علیه رزمندگان جمهوری اسامی در 
دهه 60 سازماندهی کرد. از جمله جنایات این گروه، انفجار 
بمب در رژه نیروهای مسلح در مهاباد بود که طی آن 12 
نفر از کودکان و زنان به شهادت رسیدند و 40 نفر از مردم 

بی گناه زخمی شدند.

دورهمی کومله در آلمان
به نام »زن، زندگی، آزادی«؛ به کام تجزیه طلبان!

آمریکا: ویروس کرونا منشا آزمایشگاهی داشته است
وزارت انرژی آمریکا در گزارشی اعالم کرد که براساس تحقیقات، آزمایشگاه 
را منش��ا انتش��ار ویروس کرونا می داند. به گزارش پایگاه واشنگتن اگزمینر، 
بن��ا به یک گزارش رس��انه ای دولت آمریکا تحقیقاتی را در خصوص منش��أ 
ویروس کرونا صورت داده اس��ت. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال امروز 
یکشنبه در گزارشی اعالم کرد که وزارت انرژی این کشوردر تحقیقات خود در 
خصوص منشأ ویروس کرونا، به این نتیجه رسیده است که این ویروس از یک 

آزمایشگاه منشا گرفته است. به نوشته وال استریت ژورنال، با این نتیجه گیری 
وزارت ان��رژی آمریکا دومین آژانس فدرال این کش��ور پس از »اف بی آی« 
است که ادعا می کند نشت آزمایشگاهی باعث انتشار مرگبار ویروس کرونا به 
سراسر جهان شده اس��ت. آن گونه که در گزارش این نشریه آمریکایی آمده 
است با وجود نتیجه گیری وزارت انرژی، ۴ نهاد فدرال دیگر در آمریکا هنوز بر 
این باورند که ویروس کرونا از طریق حیوان به انسان منتقل شده است و دو 

سازمان دیگر در آمریکا از جمله سازمان اطالعات مرکزی )سیا( هنوز به جمع 
بندی در خصوص منش��أ ویروس مرگبار کرونا نرسیده اند. این گزارش ها در 
حالی منتشر می شود که با گذشت چند سال از همه گیری ویروس کرونا، هنوز 
نقش آمریکا در انتشار این ویروس مرگبار مورد تردید است. چین و آمریکا به 
واسطه شیوع ویروس کرونا تنش های بیشتری را در روابط خود تجربه کردند 

و همدیگر را به دست داشتن در ساخت این ویروس متهم کردند.
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اقتصاد کالن

معافیت خانه های لوکس از مالیات 
صحت ندارد 

نماینده مجل��س با بیان »هنوز بند مربوط 
ب��ه مالی��ات از خانه ه��ای لوک��س تعیین 
تکلیف نشده اس��ت«از ارجاع موضوع اخذ 
این مالیات به کمیس��یون تلفیق برای رفع 
ابهام و بررسی دقیق تر خبر داد. به گزارش 
تس��نیم، حس��ینعلی حاجی دلیگانی اظهار 
ک��رد: هنوز بند مربوط ب��ه مالیات از خانه 
ه��ای لوکس تعیین تکلیف نهایی نش��ده 
اس��ت، از این رو با توجه ب��ه ابهاماتی که 
در خصوص این بند وجود داش��ت، رئیس 
جلس��ه دس��تور ارجاع آن را به کمیسیون 
تلفیق برای بررس��ی مج��دد داد.وی ادامه 
داد: مصوب��ه مربوط��ه به مالی��ات از خانه 
ه��ای لوک��س باید ب��ه ص��ورت جامع تر 
مورد بررس��ی قرار گیرد چرا که براس��اس 
پیش��نهاد مطرح ش��ده از س��وی یکی از 
نمایندگان عبارت »واحدهای مس��کونی« 
حذف ش��ده و طبیعتا کل بن��د )ذ( تبصره 
6 با مش��کل و ابهام روبه رو می ش��ود و 
بر این اس��اس رئیس جلسه دستور ارجاع 
آن را به کمیس��یون تلفیق داد.وی به خانه 
ملت گفت: خبر مبن��ی بر معافیت مالیاتی 
خانه های لوکس صح��ت ندارد؛ به عنوان 
مثال یکی از اش��کاالت ای��ن بند این بود 
ک��ه باغ ویاها در ش��هرهای باالی 100 
هزار نفر مطرح ش��ده بود که بدیهی است 
اکثر باغ ویاها در مناطق روس��تایی و کم 

جمعیت قرار دارند.

تهرانی ها باید 1۵ درصد در مصرف 
آب صرفه جویی کنند

براتی گفت: شهروندان با صرفه جویی 10 
تا 15 درصدی در مصرف آب در روزهای 
پایانی سال ما را همراهی کنند تا با مشکل 
قطعی آب مواجه نش��ویم. به گزارش مهر، 
حبیب ال��ه برات��ی مدیرعامل آبفای ش��هر 
ته��ران گفت: ش��رکت آب و فاضاب بر 
اساس رسالتی که دارد خیلی از مشترکین 
پ��ر مصرف اخطاره��ای قانون��ی را صادر 
نمی کن��د طبعًا اگر همکاری انجام نش��ود 
در برخی از انش��عابات محدودیت هایی را 
اعم��ال کردیم و از این ب��ه بعد هم ناچار 
هستیم که محدودیت هایی را اعام کنیم 
که باعث درد س��رهایی برای ش��هروندان 
می ش��ود.وی ادام��ه داد: مخزن هایی که 
در ساعتی از ش��بانه روز باید تخلیه شوند 
محدوده وسیعی از منابع شهر ممکن است 
ب��ی آب ش��ود، ضمن آنکه هم��ه طبقات 
که از ی��ک مخزن آب اس��تفاده می کنند 
آب نداشته باش��ند امیدواریم شهروندان با 
صرفه جویی 10 تا 15 درصدی در مصرف 
آب در روزهای پایانی سال ما را همراهی 

کنند.

عرضه ارز هلدینگ های بزرگ در 
مرکز مبادله ارزی

وزیر نفت گفت: همه ارز حاصل از صادرات 
ش��رکت های پتروش��یمی و پاالیش��ی در 
مرک��ز مبادله ارزی عرضه خواهد ش��د.به 
گزارش مهر ب��ه نقل از وزارت نفت، جواد 
اوجی در نشس��ت ویژه ب��ا حضور مدیران 
هلدینگ های بزرگ پتروشیمی و پاالیشی 
در وزارت نف��ت، ضمن تأکی��د بر اهمیت 
اجرای کام��ل سیاس��ت های ارزی دولت 
اظه��ار کرد: هم��ه ارکان دول��ت موظف 
ب��ه حمایت از بس��ته جدید سیاس��ت های 
ارزی دول��ت و اجرای دقیق آن هس��تند.

وی با اش��اره ب��ه اینکه بخ��ش بزرگی از 
ارز ص��ادرات در واقع ارز حاص��ل از مواد 
پتروشیمی و نفتی اس��ت، افزود: همه ارز 
حاصل از صادرات شرکت های پتروشیمی 
و پاالیش��ی در مرک��ز مبادله ارزی عرضه 
خواهد شد، کما اینکه این شرکت ها پیش 
از این نیز بیش��ترین عرضه کنن��ده ارز در 
س��امانه نیما بوده اند و عملکرد قابل قبولی 
در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تزریق 
آن ب��ه بازار برای پوش��ش نیازهای ارزی 
کشور داش��ته اند.وزیر نفت تصریح کرد: از 
این پس نیز این ش��رکت ها و هلدینگ ها 
مکل��ف به عرضه ارز صادراتی در س��امانه 
مبادله ارزی بانک مرکزی هستند و انتظار 
م��ی رود مانند گذش��ته عملک��رد مطلوبی 
همسو با سیاس��ت های کان ارزی دولت 
داشته باش��ند.در این نشست که با حضور 
هلدینگ های ب��زرگ و اصلی صادرکننده 
محصوالت پتروش��یمی و پاالیشی برگزار 
شد، سیاست قطعی دولت مبنی بر بازگشت 
ارز حاصل از صادرات و عرضه آن در مرکز 

مبادله ارزی مورد تأکید قرار گرفت.

ادامه روند افزایش تورم در آمریکا 
آمارهای رس��می نش��ان می دهد، نرخ تورم 
در آمریکا در ژانویه س��ال جاری 0.6 درصد 
نسبت به ماه دس��امبر افزایش داشته است. 
به گزارش فارس به نق��ل از بلومبرگ، آمار 
منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا 
نشان می دهد که نرخ تورم در این کشور در 
ماه ژانویه نس��بت به ماه دسامبر 0.6 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. در ماه دس��امبر هم 
ت��ورم ماهانه در این کش��ور 0.2 درصد باال 
رفته بود.آمارهای مربوط به افزایش قیمت ها 
در آمریکا در ماه ژانویه بیش��تر از پیش بینی 
مورد انتظار کارشناسان بوده و باعث شده تا 
امیدها برای توقف روند افزایش نرخ بهره در 
این کشور و پایان یافتن اجرای سیاست های 
پولی انقباضی تیره و تار ش��ود.از ماه مارس 
سال گذشته تاکنون بانک مرکزی آمریکا در 
ت��اش برای جلوگی��ری از افزایش تورم در 
این کشور هشت بار نرخ بهره را افزایش داده 
ام��ا تا کنون خیلی در این زمینه موفق نبوده 
است.مقامات بانک مرکزی آمریکا این هفته 
به صورت ضمنی گفتند که پایدار بودن تورم 
باال در این کشور به خاطر عوامل متعدد بوده 
و بعید است در کوتاه مدت شاهد پایین آمدن 
تورم در این کش��ور باشیم.فیلیپ جفرسون، 
یک��ی از اعضای هیأت مدیره بانک مرکزی 
آمریکا، می گوید که عدم تعادل موجود بین 
عرض��ه و تقاضا در بازار کار در کنار س��هم 
باالی هزینه نی��روی کار در بخش خدمات 
نشان می دهد که روند پایین آوردن نرخ تورم 
که در س��طح باالیی قرار دارد خیلی آهسته 

اتفاق خواهد افتاد.

نخست وزیر ژاپن خواستار افزایش 
حقوق  کارگران شد 

نخست وزیر ژاپن امروز اعام کرد که برای 
مقابل��ه با ت��ورم در این کش��ور باید حقوق 
کارگران افزایش پیدا کند. به گزارش فارس 
به نقل از رویترز، فومیو کیشیدا، نخست وزیر 
ژاپ��ن، امروز اعام کرد که موضوع افزایش 
حقوق کارگران باید در سراس��ر ژاپن فراگیر 
ش��ود ت��ا ام��کان مقابله ب��ا ت��ورم فزاینده 
فراهم ش��ود.البته باوجود فش��ار دولت ژاپن 
به ش��رکت ها برای باال ب��ردن حقوق ها اما 
طی سال های گذش��ته روند افزایش حقوق 
کارگران با مقاومت جدی از سوی شرکت ها 
روبه رو بوده است. دولت ژاپن اخیراً تاشی 
جدی را برای ب��اال بردن حقوق ها در پیش 
گرفته تا خریدهای ش��خصی مردم در این 
کش��ور افزایش یابد. دلیل این مس��ئله هم 
این اس��ت که منشاء نیمی از تولید ناخالص 
داخلی در اقتصاد ژاپن خرید مصرف کنندگان 
است.کیش��یدا در نشست ساالنه حزبش به 
نام حزب لیب��رال دمکراتیک گفت: از همه 
مهم ت��ر ب��ه افزایش حقوق ها نیاز اس��ت تا 
افزایش قیمت ها را جبران کند. نخست وزیر 
ژاپن عنوان کرد: موج افزایش حقوق ها باید 
به ش��رکت های کوچ��ک و مناطق محلی 
برس��د تا رقابت پذیری آنها در سایه کمبود 
کارگر برای ج��ذب نیرو بهبود پیدا کند.وی 
همچنین خواس��تار اقدام در راستای محدود 
کردن افزایش مواد غذایی و س��وخت شد تا 
از این طریق از فش��ار ت��ورم روی خانوارها 
کم کند. ماس��اکازو ت��وکارا، دبیر بزرگترین 
البی تجاری ژاپن به نام کیدانرن، از موضع 
نخس��ت وزیر ژاپن در باال ب��ردن حمایت ها 

کرده است.

درآمد ارزی کشور از صادرات 
غیرنفتی به 49 میلیارد دالر رسید

رئیس کل گمرك ایران تازه  ترین گزارش از 
وضعیت تجارت خارجی کش��ور را تشریح و 
اعام کرد: درآمدهای ارزی کشور از محل 
صادرات غیرنفتی در 11 ماهه سالجاری به 
حدود 49 میلیارد دالر رسید که در مقایسه 
با مدت مش��ابه سال قبل افزایش 12 و 22 
صدم درصدی داش��ته اس��ت. ب��ه گزارش 
تسنیم، محمد رضوانی فر در تشریح جزئیات 
آمار تج��ارت خارجی کش��ور ، ب��ه میزان 
صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کش��ور 
به اس��تثنای نفت خام، نفت ک��وره و نفت 
س��فید و همچنین بدون احتساب صادرات 
از محل تجارت چمدانی اشاره کرد و افزود: 
در 11 ماهه س��الجاری صادرات غیر نفتی 
کش��ور، بالغ بر 111 میلی��ون و 300 هزار 
تن و ب��ه ارزش 48 میلیارد و 800 میلیون 
دالر بوده اس��ت که این میزان در مقایس��ه 
با مدت مش��ابه سال 1400، کاهش یک و 
16 ص��دم درصدی در وزن و افزایش 12 و 
22 صدم درصدی در ارزش دالری داش��ته 
اس��ت.بنابراین گزارش، معاون وزیر اقتصاد 
و رئیس کل گمرك ایران به میزان واردات 
کش��ور در این مدت اش��اره ک��رد و گفت: 
واردات کش��ور در این م��دت به میزان 33 
میلیون و 600 هزار تن به ارزش 53 میلیارد 
و 700 میلیون دالر بوده است که کاهش 8 
و 61 ص��دم درصدی در وزن و افزایش 15 
و 28 صدم درصدی در ارزش را در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

اخبار

یک نماینده مجلس اس��امی تاکید کرد: 
پیشنهاد می کنم یک کارگروه سه نفره نیز 
تشکیل شود تا بررسی کنند که چرا وضع 
دالر اینطور است و تا کجا قرار است پیش 
برود. به گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی 
نماینده خمینی شهر در نشست نوبت دوم 
روز یکشنبه 7 اسفند 1401 صحن مجلس 
ش��ورای اسامی در جریان بررسی بخش 

درآم��دی الیحه بودجه س��ال 1402 کل 
کش��ور خطاب به رئیس مجلس گفت: در 
جلسه روز گذش��ته نمایندگان پیشنهادی 
را مطرح کردند و ش��ما نی��ز قبول کردید 
ت��ا کارگروه��ی از مجل��س در خصوص 
وضعیت ارز اظهارنظر کند و رس��انه ها نیز 
این مطلب را منتشر کردند.وی تاکید کرد: 
وظیفه نظارت��ی مجلس اقتضا می کند که 

برای وضعیت دالر، تورم و افزایش قیمت 
س��که راهکار اجرایی ارائه کند؛ لذا اینکه 
رئیس مجلس می گوید ک��ه اگر دولت از 
ما درخواس��ت کند، کم��ک خواهیم کرد، 
قابل قبول نیس��ت چراکه مجلس باید در 
اجرای وظیفه نظارتی خود گام بردارد.این 
نماینده مجلس تاکید کرد: زمانی که ما به 
حوزه  انتخابیه خود برویم مردم از ما سوال 

می کنن��د که در مجلس چ��ه کاری انجام 
دادید، در پاس��خ باید بگوییم یک جلس��ه 
برگ��زار کردیم و نتیجه آن هم تش��کیل 
کارگروهی سه نفره از مجلس بود و سپس 
از ما می پرسند این کارگروه چه زمانی کار 
خود را آغ��از می کند که م��ا باید بگوییم 
منتظر هس��تیم تا دولت از ما درخواس��ت 
کند، که این جواب مطلوبی نیست.نقدعلی 

عنوان کرد: من و برخی از صاحبن ظران و 
حتی شاید برخی از نمایندگان نیز نظرتان 
این باش��د که همان گونه که برای برخی 
ام��ورات که کارگ��روه حقیقت یاب تعیین 
می کنیم، پیش��نهاد می کنم یک کارگروه 
س��ه نفره نیز تشکیل شود تا بررسی کنند 
که چرا وضع دالر اینطور اس��ت و تا کجا 

قرار است پیش برود.

 یک کارگروه برای بررسی وضعیت دالر تشکیل شود
نقدعلی:

فعال خودروهای وارداتی در بورس کاال عرضه نمی شود
رییس سازمان بورس:

رییس س��ازمان بورس اعام کرد که فعا 
خودروه��ای وارداتی در بورس کاال عرضه 
نمی شود. به گزارش ایس��نا، مجید عشقی 
در آیی��ن رونمای��ی از نخس��تین صن��دوق 
بخشی بازار سرمایه گفت: ما در دوره جدید 
پن��ج نوع صندوق متن��وع از جمله صندوق 
تضمین اصل س��رمایه، صن��دوق اهرمی، 
صن��دوق ام��اك مس��تغات و صن��دوق 
بخشی را راه  اندازی کردیم تا سرمایه گذاران 

بتوانن��د با هر گونه س��لیقه و ه��ر میزان از 
ریس��ک در بازار س��رمایه، س��رمایه گذاری 
کنن��د. هرچن��د پیش از ای��ن صندوق های 
دارا یکم و پاالیش یکم وجود داش��تند اما 
این نخس��تین صندوق بخشی است که در 
صنعت پتروش��یمی راه افتاده و سال آینده 
شاهد صندوق های بخشی بیشتری خواهیم 
ب��ود.وی با تاکید ب��ر اینکه هدف از معرفی 
صندوق  بخشی این است که بتوان متناسب 

با نیاز مش��تریان به همه ذائقه های موجود 
بازار پاس��خ داد، اظه��ار کرد: بس��یاری از 
به سرمایه گذاری  سرمایه گذاران عاقه مند 
در ی��ک ح��وزه هس��تند و در عی��ن حال 
نمی خواهن��د ریس��ک تک س��هم بودن را 
به دوش بکش��ند، که با راه اندازی صندوق 
بخشی این امکان فراهم شد. ان شااهلل این 
اب��زار به کاهش ریس��ک معامات به ویژه 
برای س��هامدارانی که وقت و انرژی کافی 

یا س��واد مالی برای خرید و فروش س��هام 
ندارند، کمک کند.رییس س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار ادامه داد: رایزنی های الزم را 
برای جلوگیری از زیان صادرکنندگان انجام 
می دهیم. عرضه ارز صادراتی شرکت ها در 
بازار مبادله ای به نسب گذشته به نفع آن ها 
اس��ت. هرچند ما رایزنی  های الزم را انجام 
می دهیم که نه صادرکنن��دگان ضرر کنند 
و ن��ه مصرف کنن��دگان و ش��رایط فعلی از 

گذشته برای ش��رکت ها بهتر است.عشقی 
ادامه داد: قرار بر این بود عرضه خودروهای 
وارداتی در بورس کاال باش��د؛ اما بر اساس 
مصوبه هیئت دولت قرار ش��د این عرضه ها 
در س��امانه یکپارچه خودرو صورت بگیرد و 
فعا عرضه ای در ب��ورس کاال نداریم.وی 
افزود:تعیین نرخ خوراك پتروش��یمی ها بر 
اساس قانون بر عهده 7000 تومان نخواهد 

بود.

بازی دالر با اعصاب مردم و تصمیمات مسئوالن
بازار ارز نیازمند اقدامی فوری تیم اقتصادی دولت؛

ثبت رکوردهای عجیب و تاریخی برای قیمت طا و ارز 
درحالی این روزها با اعصاب مردم و بازار بازی می کند که 
انتظار می رود جناب آقای رئیس جمهور، رئیس کل بانک 
مرکزی و تی��م اقتصادی دولت در اقدامی فوری چاره ای 
برای این نابه س��امانی ها بیندیش��ند. به گزارش تسنیم، 
افزایش چشمگیر قیمت طا و ارز و البته تغییرات ساعتی 
قیمت ها در روزهای اخیر موجب ش��ده تا نگاه اکثر مردم 
در ای��ن ایام به ب��ازار ارز و تغییرات قیمت دالر و س��که 
دوخته شود.رکوردهای عجیب و البته تاریخی برای قیمت 
انواع سکه و ارز، مخصوصاً دالر درحالی در این ایام ثبت 
می شود که انتظار می رفت خیلی قبل تر از تشدید التهابات 
ارزی، مجل��س و دولت چاره ای برای این بخش کلیدی 
اقتصاد، بیندیشند.مروری بر اتفاقات بازار ارز در هفته های 
اخیر نشان می دهد صدور بخشنامه های ضد و نقیض در 
تش��دید نوسانات ارزی بی تأثیر نبوده است. چرخه عرضه 
و تقاض��ا در این ایام به ه��م ریخت و همین عدم تعادل 
باعث ش��د تا قیمت دالر هر ساعت یک رکورد جدید را 
به ثبت برساند.چه کسی مسئول وضعیت امروز بازار طا 
و ارز اس��ت؟ چرا در این ایام بخشنامه هایی صادر شد که 
عمًا باعث محدودیت طرف عرضه در بازار ارز گردید و 
در نتیجه فضا برای دالالن بیشتر از قبل باز شد؟به گفته 
برخی فعاالن بازار، مهمترین عامل در وضعیت فعلی بازار 
ارز، قطع معامات توافقی و تعطیلی یکباره بازار متشکل 
ارزی اس��ت چراکه بازارس��از به راحتی بازاری که روزانه 
بیش از 20 میلیون دالر معامله داشت را تعطیل کرد بدون 
آنکه بازار جایگزین را آماده کرده باشد!در بازار متشکل و از 
طریق معامات توافقی روزانه، معامات سنگین ارز بین 
صادرکنندگان و صراف ها انجام می شد و از همین چرخه 
نی��ز عرضه ارز در بازار متعادل بود. ولی بانک مرکزی به 
یکباره تصمیم گرفت مرکز مبادله طا و ارز را راه اندازی 
کن��د و اصطاحاً نیازهای واقعی ارزی کش��ور را به این 
مرکز منتقل کند. تغییرات قیمت ارز از روز راه اندازی این 
مرکز تا امروز نش��ان داد که این سیاست در عمل نتیجه 
عکس داش��ت.نکته بعدی در انحصاری کردن معامات 

نیما بود. طبق تصمیم بانک مرکزی معامات در سامانه 
نیما به سمتی رفت که فقط صرافی های بانکی و بانک ها 
مجاز ب��ه معامله ب��ا صادرکنندگان عمده )پتروش��یمی، 
ایمیدرو و فوالد( بودند و همین امر باعث کمرنگ ش��دن 
بخش خصوصی شد و طبعاً عرضه ارز نیز در بازار کاهش 
چشمگیر داشت.از دیگر بخشنامه های ضد و نقیضی که 
باعث التهاب در بازار ارز شد، قطع فروش ارز با کارت ملی 
ب��ود. بانک مرکزی در روزی که دالر 43 هزار تومان بود 
اعام کرد دیگر فروش ارز با کارت ملی نخواهیم داشت 
و نیازه��ای ارزی از مرک��ز مبادالت ارزی پوش��ش داده 
می ش��ود اما کمتر از یک هفته و روزی که دالر در بازار 
آزاد 53 هزار تومان ش��د مجدد به صرافی ها اعام کردند 
فروش ارز با کارت تا سقف 5 هزار یورو مجاز است! سؤال 
اینجاست اگر قرار بود فروش ارز با کارت ملی به صورت 
سهمیه ای به افراد ادامه داشته باشد چرا اعام کردید که 
این سیاست متوقف شده اس��ت؟ چرا باعث تقویت بازار 

داللی شدید؟ مورد مهم بعدی محدودیت خرید و فروش 
ارز در صرافی ها بود. هرچند بانک مرکزی دیروز با صدور 
بخش��نامه ای اعام کرد که صرافی ها می توانند خرید و 
فروش ارز را از س��ر بگیرند ولی سؤال اینجاست که چرا 
از ابتدا با اعمال محدودیت در صرافی ها، فرایند معامات 
در ب��ازار آزاد ارز را مختل کردید و بعد از افزایش س��ریع 
قیمت ها در بازار ارز از تصمیم اش��تباه خود برگشتید! آیا 
امکان مش��اوره و بررس��ی وضعیت فعلی در زمان صدور 
بخش��نامه اول )اعمال محدودیت ها( وجود نداشت؟آنچه 
به عنوان سیاس��ت جدید ارزی از سوی مسئوالن بانک 
مرکزی و تیم اقتصادی دولت در دو س��ه ماه اخیر اعام 
شده با اهداف اعامی دولت برای کنترل قیمت ارز تداخل 
جدی دارد و تصور افکار عمومی این است که مسئوالن 
درحال آزمون و خطای سیاست هایشان هستند حال آنکه 
اآلن به هیچ وجه زمان مناسبی برای آزمون و خطا نیست 
و م��ردم انتظار دارند دولت با تصمیم درس��ت و به موقع 

ب��رای مهار التهابات ارزی اقدام واقعی انجام دهد.به نظر 
می رس��د اآلن که عطش خرید دالر در بازار و بین مردم 
افزایش یافته، بهتر است بانک مرکزی تجدید نظری هم 
در فرایند بازگش��ت ارز صادراتی اعمال کند. فعاالن بازار 
توصی��ه می کنند که باید امکان ف��روش ارز صادراتی در 
صرافی ها به قیمت توافقی فراهم ش��ود تا از این طریق 
صادرکنندگانی که ارز در اختیار دارند وارد بازار ش��وند. به 
دلیل سیاست بانک مرکزی، هم اکنون صادرکنندگان فقط 
می توانند ارز خ��ود را به صرافی های بانکی در کانال 41 
هزار تومان بفروش��ند، طبیعتاً زمان��ی که این نرخ با نرخ 
ب��ازار آزاد بیش از 10 هزار تومان اخت��اف دارد، تمایل 
برای فروش در سیس��تم بانکی کاهش می یابد.براساس 
قانون نانوش��ته ای ارتباط مستقیم بین افزایش قیمت ارز 
با افزایش قیمت کاالها و خدمات و... در کشورمان وجود 
دارد؛ در این ایام حتی کاالهایی که هیچ ارتباطی با دالر 
ندارند و تولید داخلی هستند به بهانه افزایش قیمت ارز، با 
افزایش قیمت همراه شده اند. به همین دلیل هم، دولت و 
بانک مرکزی و البته مجلس باید اقدام عاجلی برای مهار 

التهابات ارزی انجام دهند.
اگر دولت نس��بت به مهار نوس��انات ارزی اقدامی انجام 
نده��د و تنها به بخش��نامه های ارزی بانک مرکزی دل 
خوش کند به طور حتم نمی تواند به وعده کنترل تورم هم 
دست یابد چراکه پیش شرط اصلی کاهش تورم، کاهش 
نوس��انات ارزی و انتظارات تورمی است.افزایش ساعتی 
قیمت طا و ارز در این ایام متأسفانه با سکوت مسئوالن 
هم همراه ش��ده است! تنها پاسخی که به گرانی های ارز 
در روزهای اخیر داده ش��ده این اس��ت که »قیمت دالر 
واقعی نیس��ت!« اما انتظار می رود که مسئوالن دولت و 
بانک مرکزی به درستی درباره چرایی وضع فعلی توضیح 
دهن��د و راهکار خود را با مردم در میان بگذارند. نه اینکه 
فقط بگویند قیمت فعلی دالر در بازار آزاد واقعی نیس��ت. 
آقای��ان حتماً می دانند که همین قیمت های غیرواقعی در 
این روزها سر به فلک گذاشته و جنگ اعصاب جدی ای 

برای مردم شده است.

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی گفت: 
خوشبختانه بسیاری از طرح های نیمه تمام تکمیل 
ش��ده و هم اکنون حدود 6 طرح آماده بهره برداری 
اس��ت که ظرفیت صنعت پتروش��یمی ایران را به 
س��االنه 94 میلی��ون تن می رس��اند. ب��ه گزارش 
تسنیم، مرتضی ش��اهمیرزایی، مدیرعامل شرکت 
مل��ی صنایع پتروش��یمی در نهمین جای��زه تعالی 
صنع��ت پتروش��یمی اظهار داش��ت: روند توس��عه 
صنع��ت پتروش��یمی بای��د روز به روز بر اس��اس 
اس��تانداردهای الزم ط��ی ش��ود.وی با اش��اره به 
اینکه با رعایت همه اصول و اس��تانداردهای الزم 
در طرح های پتروش��یمی باید ح��وادث را کاهش 
داد تا ب��ه مجتمع تولیدی برس��یم، افزود: صنعت 
پتروش��یمی ای��ران در مس��یر توس��عه و تکامل از 
پتروشیمی شیراز تا امروز به جایگاهی رسیده  است 
که صنعتی بالنده، پیشرو و الهام بخش شده است.

معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی با بیان اینکه 
هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی امروز نمایش 

درستی از فعالیت اقتصادی، صنعتی و تخصصی را 
ارائ��ه کردند، ادامه داد: آرمان ما حرکت در مس��یر 
تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی و 
نیمه خام فروشی است. سیاست شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی حمایت از تکمیل زنجیره ارزش است.

ش��اهمیرزایی درباره قیمت خوراك پتروش��یمی ها 
گفت: کمک فکری شما ش��رکت های پتروشیمی 
می توان��د در ای��ن زمین��ه مؤثر باش��د. همان گونه 
که بعضی از هلدینگ های پتروش��یمی در توس��عه 
میدان ها در باالدس��ت برای تأمی��ن خوراك ورود 
کرده اند، س��تاد وزارت نفت و ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی آمادگ��ی خ��ود را ب��رای همفکری و 
همکاری با ش��رکت های پتروش��یمی اعام کرده 
است.وی در تشریح عملکرد صنعتگران پتروشیمی 
در یک س��ال و نیم گذش��ته گفت: خوش��بختانه 
بس��یاری از طرح ه��ای نیمه تمام تکمیل ش��ده و 
هم اکن��ون حدود 6 طرح آماده بهره برداری اس��ت 
که ظرفیت صنعت پتروش��یمی ایران را به ساالنه 

94 میلیون تن می رس��اند.مدیرعامل شرکت ملی 
صنعت پتروش��یمی با اش��اره به اینک��ه طرح های 
پتروش��یمی برنامه هفتم توس��عه هم با سرعت در 
حال اجراس��ت، گف��ت: 67 ط��رح در برنامه هفتم 
برنامه ریزی شده است.شاهمیرزایی به معرفی 20 
بس��ته س��رمایه گذاری طرح های پتروشیمی برای 
تکمیل زنجیره ارزش اشاره و اظهار کرد: بسیاری 
از طرح های زنجیره ارزش پیشنهادی مورد تصویب 
هلدینگ ها قرار گرفته و این کار دشوار با اراده شما 
و اس��تفاده از توانمندی های داخلی، مراکز علمی و 
دانش��گاهی کشور آسان خواهد شد و در این مسیر 
باید به داخلی ها و جوانان کشور برای بومی سازی 
صنعت پتروشیمی میدان بدهید.وی به هدف گذاری 
برای بومی س��ازی کاتالیس��ت های پتروش��یمی تا 
پایان دولت اش��اره کرد و افزود: خوش��بختانه سند 
جامع کاتالیس��ت آماده ش��د که ب��ا اراده قوی تر و 
تکیه بر شرکت های داخلی می توانیم حتی پیش از 
پایان دولت این حوزه را بومی سازی کنیم و جشن 

خودکفایی در صنعت کاتالیس��ت را بگیریم.معاون 
وزی��ر نفت در امور پتروش��یمی با تأکی��د بر اینکه 
خودکفایی در صنعت پتروشیمی راه طوالنی است، 
اما با همت و اراده ش��ما صنعتگران قابل دستیابی 
است، ادامه داد: ش��رکت های پتروشیمی در زمینه 
توس��عه دیپلماس��ی انرژی باید ارتباطات خارجی 
خود را بیش��تر کنند تا ضمن گس��ترش بازارهای 
هدف، اگر دانش��ی در کش��ور موجود نیس��ت، آن 
دان��ش را به کش��ور منتقل و پ��س از آن اقدام به 
داخلی سازی کنند.ش��اهمیرزایی با اشاره به اینکه 
برنامه و سیاس��ت این دولت تکمیل زنجیره ارزش 
و افزای��ش ارزش افزوده بیش��تر اس��ت و تا جایی 
ک��ه امکان دارد از توانمندی داخلی در این مس��یر 
استفاده می شود، تصریح کرد: حدود 107 طرح در 
حال اجراس��ت که اگر صاحبان مجوزها به صورت 
عملیاتی فعالیت نکنند کنار گذاش��ته خواهند شد، 
طرح های پتروش��یمی برنامه هفت��م نیز حدود 35 

درصد به طور میانگین پیشرفت دارند.

شمارش معکوس افزایش ظرفیت پتروشیمی ایران به ۹۴ میلیون تن 

رفتار هیجانی در بورس اوج گرفت 
بازگشت شاخص بازار به کانال 1.۸ میلیون واحد پس از 2 سال

با اوج گی��ری دوباره بورس، ش��اخص وارد 
کانال 1.8 میلیون واحدی ش��د و عده ای از 
سهامداران سهام خود را در دامنه های منفی 
فروخته و اقدام به خرید سهم هایی کرده اند 
که در صف خرید قرار داش��ته اند. به گزارش 
فارس، ب��ورس در روزی که ب��ازار دو نیمه 
متفاوت داش��ت، توانست رشد قابل توجهی 
را تجربه کند. روند افزایشی بورس براساس 
مولفه ه��ای بنیادی بوده و این مس��اله نیز 
باعث رش��د بورس ش��ده است.رش��دهای 

هیجانی بورس طی معامات امروز و دیروز، 
می تواند به عنوان یک تب تند باش��د که بر 
اثر فشرده ش��دن فنر بورس رخ داده است. 
عقب افتادن شاخص کل هم وزن از شاخص 
کل می تواند نشانه همین رفتار هیجانی در 
بازار س��رمایه باشد.رشد ش��اخص سازها در 
معامات این روزهای بورس نشان می دهد، 
سهامداران به سمت نمادهای بزرگ حرکت 
ک��رده و بخش عمده ای از رش��د ش��اخص 
بورس ب��رای همین س��هم ها بوده اس��ت.

بسیاری از کارشناس��ان اقتصادی معتقدند، 
همزمان با رشد قیمت ها در تمامی بازارهای 
دارایی، معامات این روزهای بازار س��هام با 
رشد ش��اخص ها همراه بوده صعود شاخص 
کل ب��ورس به کانال 1.8 میلیونی متناظر با 
رشد انتظارات تورمی و جهش  قیمتی در بازار 
ارز بوده است.تحلیلگران تکنیکال می گویند، 
شاخص در روند صعودی خود تا کانال یک 
میلیون و 900 هزار واحد رش��د خواهد کرد. 
ب��ه نظر می رس��د ش��اخص در بلندمدت به 

صع��ود ادامه دهد، هرچند نوس��ان و تعدیل 
کوت��اه م��دت دور از انتظار نیس��ت.راضیه 
آرمند، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره 
روند صعودی ب��ورس گفت: این روزها بازار 
ب��ا تقاضای س��نگینی روبرو ب��وده و همین 
مس��اله سبب شده است تا شاخص بورس با 
رشد قابل توجهی همراه شود.وی ادامه داد: 
متاسفانه رفتارهای هیجانی در بورس بازهم 
شروع شده و برخی سهام رشد نکرده خو را 

در دامنه منفی می فروش��ند و با سهام رشد 
ک��رده و بدتر اینک��ه در صف خرید تعویض 
می کنن��د. بای��د به ای��ن افراد گف��ت: رفتار 
هیجانی ممنوع اس��ت.این کارش��ناس بازار 
سرمایه تاکید کرد: نوسان ذات بازار سرمایه 
اس��ت و عده ای دایم در حال نوسان گیری 
از بازار س��رمایه هستند. سهامداران خرد که 
اغلب در امر معامله در بورس تجربه زیادی 
ندارند، نباید با رفتار هیجانی همان کاری را 

انجام دهند که نوسان گیران می خواهند.
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شهرستان

نشست مدیرکل ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی )ره( استان البرز و غرب 

استان تهران با شهردار هشتگرد 
مدیرکل س��تاد اجرایی فرم��ان امام خمینی 
)ره( اس��تان الب��رز و غرب اس��تان تهران با 
مهندس رئیس��ی شهردار هش��تگرد دیدار، و 
درخصوص اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام 
و مس��ائل پیرامون و مشترك بحث و تبادل 

نظر گردید.
مهندس رئیسی شهردار هشتگرد با اشاره به 
نقش موثر شهرداری به عنوان پشتیبانی کننده، 
حمایت گر و ارائه دهنده خدمات و مشاوره در 
مجموعه حوزه های مختلف مدیریت شهری، 
افزود: شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی 
غیردولتی، آمادگی مشارکت و همکاری با این 

ستاد در حوزه های مختلف شهری را دارد.
ش��هردار هش��تگرد بیان ک��رد: ب��ا توجه به 
پتانسیل های موجود در شهر و نقش عملیاتی 
س��تاد اجرایی فرمان ام��ام )ره( در کمک به 
مناطق مح��روم، این آمادگ��ی را داریم تا با 
هم��کاری و هم افزی��ی با ای��ن مجموعه در 
راس��تای کمک به محرومیت زدایی و تقویت 
شهر  هش��تگرد گام های مشترك و موثری 

را برداریم.
سید مهدی میرغفاری مدیر کل ستاد فرمان 
امام خمینی )ره( اس��تان البرز و غرب استان 
تهران با تبریک انتخاب جناب آقای مهندس 
رئیس��ی به عنوان ش��هردار هشتگرد ، حسن 
انتخاب اعضای محترم شورای اسامی شهر 
را نوید بخش پیش��رفت و عم��ران و آبادانی 
ش��هر دانس��ت و اظهار امیدواری کرد که با 
تعامل و مشارکت اقداماتی صورت پذیرد که 

به نفع مردم شهر هشتگرد باشد.

ایجاد ارزش افزوده در گازطبیعی با 
صرفه جویی در بخش خانگی

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-رئیس 
امور پژوهش و فناوری شرکت گاز خراسان 
رضوی با بیان ای��ن مطلب که گاز می تواند 
به س��ه حالت گرمایشی، احتراقی و خوراکی 
استفاده شود گفت: صرفه جویی در مصرف 
گاز در بخ��ش خانگ��ی موجب گازرس��انی 
بیش��تر به دیگر بخش��های مصرفی و ایجاد 

ارزش افزوده برای این انرژی می شود.
حمیدرضا افش��ون با اع��ام این خبر اظهار 
ک��رد: مش��ترکان خانگی و تجاری اس��تان 
ح��دود 42درصد گاز را س��االنه مصرف می 
کنند. در بعضی از اس��تان ها مصرف گاز در 
بخش صنعت غالب اس��ت؛ اما در استان ما 

مصرف خانگی بر مصارف دیگر غلبه دارد.
وی ادام��ه داد: در کش��ورهای اروپای��ی به 
ازای ی��ک واح��د معمولی 100مت��ر مربعی 
در س��ال حدود ه��زار و 200مترمکعب گاز 
مصرف می ش��ود؛ اما در اس��تان خراس��ان 
رض��وی این ع��دد در طول س��ال حدود 2 
هزار و 400مترمکعب اس��ت. یک آپارتمان 
در مش��هد در مقایس��ه با ی��ک آپارتمان در 
کشور اروپایی تقریبًا در سال دو برابر انرژی 
مص��رف می کند که این به نحوه س��اخت و 
س��از، رعایت نشدن اس��تانداردها و راندمان 

تجهیزات گرمایشی بستگی دارد.
رئیس امور پژوهش و فناوری ش��رکت گاز 
استان خراس��ان رضوی یادآور شد: در حال 
حاض��ر همه بخاری هایی که مش��ترکان ما 
اس��تفاده می کنن��د، رده ان��رژی فوق العاده 
پایین��ی دارن��د و راندمانش��ان بی��ن 50 تا 
60درصد اس��ت، در صورتی که بخاری های 
رده Aو Bراندمانی باالی 80 درصد دارند و 
یک بخاری بدون کیفیت در همین مقایسه 
در بهتری��ن حالت 20درصد بیش��تر مصرف 

انرژی دارد.
افش��ون عنوان کرد: در سال 1393شورای 
اقتصاد، طرحی با عنوان بهینه سازی مصرف 
انرژی در ساختمان ها شامل خانگی، تجاری 
و اداری مصوب کرد. بخشی از این مصوبه، 
جایگزین��ی  و  موتورخانه ه��ا  بهینه س��ازی 
بخاری ها را شامل می شد. از سال 93 اتفاقی 
نیفتاد تا اینکه در س��ال 99 نخس��تین طرح 
بهینه سازی موتورخانه ها توسط شرکت ملی 
گاز با هزینه این ش��رکت ش��روع ش��د. بند 
جایگزینی بخاری ها در س��ال های 96 و 99 
اصاحیه داش��ت و همچنان بدون آیین نامه 
اجرایی اس��ت. هر چند ای��ن طرح ها هزینه 
زیادی دارند؛ اما ب��ا توجه به مصرف باالی 
انرژی در بخش خانگی می توانند در استان 
ما کمک کننده باشند. رئیس امور پژوهش و 
فناوری شرکت گاز استان خراسان رضوی با 
تشریح انواع مصرف گاز گفت: گاز می تواند 
به س��ه حالت گرمایشی، احتراقی و خوراکی 

استفاده شود. 

انتخاب ناحیه مقاومت بسیج امام حسن 
مجتبی )ع( شهرستان رباط کریم به 

عنوان موفق ترین ناحیه مقاومت بسیج 
استان تهران

محمدرضا عبداللهی-استان تهران: بر اساس 
ارزیابی های انجام شده از وضعیت عملکردی 
نواحی مقاومت بسیج  شهرستان های استان 
تهران ، ناحیه امام حسن مجتبی علیه السام 
شهرستان رباط کریم در سال 1400 به عنوان 
موفق ترین ناحیه مقاومت بسیج استان تهران 
انتخاب ش��د. س��رهنگ پاس��دار علی اصغر 
شهیری فرمانده سپاه رباط کریم با اعام این 
مطلب افزود: بطور قطع این موفقیت مرهون 
تاش ه��ا و زحمات بی وقف��ه و مخلصانه 
فرماندهان،مدی��ران و عزیزان بس��یجی در 
حوزه ها ، پایگاه های مقاومت و کانون های 

اقشاری بسیج این ناحیه  می باشد. 

مدیرعامل شرکت گاز ایالم عضو 
کمیسیون برنامه ریزی درسی استان شد

   ط��ی حکمی از س��وی قائ��م  مقام رئیس 
و معاون آموزش��ی دانش��گاه جام��ع علمی  
کارب��ردی کش��ور، مدیرعامل ش��رکت گاز 
اس��تان ای��ام بعن��وان عض��و کمیس��یون 
برنامه ریزی درس��ی اس��تان ایام منصوب 
شد. اصغر کشت کار خطاب به دکتر محمود 
کش��اورز آورده اس��ت: نظر به سوابق علمی 
و تجرب��ی و ض��رورت شناس��ایی نیازهای 
آموزشی و بومی سازی برنامه های درسی بر 
اساس قابلیت ها و نیازهای محلی، منطقه ای 
و توس��عه کمی، کیفی آموزش های علمی-
کاربردی با بهره گیری از ظرفیت اس��تانی و 
بنا به پیش��نهاد رئیس کمیسیون استانی، به 
موجب این حکم به مدت 2 س��ال به عنوان 
عضو کمیس��یون برنامه ریزی درسی استان 

ایام منصوب می شوید.

محله محوری و عدالت شهری دو رکن مهم 
در بودجه سال 1402 شهرداری اراک

ب��ه گزارش اداره ارتباط��ات و امور بین الملل 
ش��هرداری اراك، دکت��ر علیرض��ا کریم��ی 
گفت:بودجه سال 1402 ش��هرداری اراك بر 
اساس دس��تورالعمل های اباغی طرز تهیه 
و تدوی��ن، اج��را و تفریغ بودجه ش��هرداریها 
م��ورخ17/10/1397 توس��ط وزارت کش��ور 
و بخش��نامه بودجه س��ال 1402 شهرداریها 
اباغی از سوی سازمان شهرداریهاوهمچنین 
سیاست ها و راهبردهای شورای اسامی شهر 
و برنامه راهبردی چشم انداز 20 ساله، برنامه 
پنج س��اله عملیاتی و برش یکساله سال دوم 
برنامه عملیاتی، به مبلغ 3200 میلیارد تومان 
با سهم 70 درصدی تملک سرمایه ای، سهم 
5/28 درصدی هزینه و س��هم 5/1 درصدی 
تملک مالی تدوین و تصویب شده است.  دکتر 
کریمی با بیان اینکه سیاست ها و راهبردهای 
اباغی ش��ورای اسامی شهر در بودجه سال 
1402 ش��هرداری اراك در نظر گرفته ش��ده، 
افزود:بودجه ری��زی عملیاتی، محله محوری 
و عدالت ش��هری، اخذ مطالبات ش��هرداری، 
اصاح ردیفهای بودجه، توزیع عادالنه اعتبارات 
بین مناطق، نیازسنجی و امکان سنجی پروژه 
های جدید، تدوین ساز و کار اجرا و نظارت بر 
پروژه های توسعه محله ای در حوزه برنامه و 
بودجه و حقوقی، اتمام پروژه های نیمه تمام، 
هوشمندسازی ماشین آالت عمرانی، ایجاد یا 
بهبود ترمینالهای شهری، تداوم پروژه پیاده راه 
سازی و خط ویژه دوچرخه سواری، بازطراحی 
میدان اصلی ش��هر، پیگیری پروژه دره گردو، 
احداث پارکینگهای س��طح ش��هر، روانسازی 
ترافیک در حوزه عمرانی وشهرسازی، از الویت 
های ش��ورای اسامی ش��هر می باشد که در 
بودجه س��ال 1402 لحاظ شده است. شهردار 
اراك بیان داشت: عمل به تکالیف شهرداری 
در راس��تای قانون هوای پاك، توجه به اصل 
تاب آوری ش��هری، مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل، توجه به مدیریت آب در شهرداری، 
شهر هوشمند و مدیریت شهری فناورمحور، 
انتقال صنوف مزاحم ش��هری، افزایش سرانه 
فضای س��بز در حوزه خدمات شهری ،ارتقاء 
فرهنگ شهروندی، هویت ش��هری، احداث 
زیرس��اختهای ورزش همگان��ی در س��طح 
شهر،مش��ارکت در طرح های پیش��گیری از 
آسیبهای اجتماعی، توجه به مقوله رویدادگرائی 
فرهنگی، عم��ل به مس��ئولیتهای اجتماعی 
شهرداری در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، 
توجه به پروژه های نشاط اجتماعی در شهر، 
افزایش مشارکتهای اجتماعی و توسعه سرانه 
های فرهنگی هن��ری و اجتماعی فرهنگی، 
توس��عه فرهن��گ ایث��ار وش��هادت در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی، صیانت و حفظ بناهای 
تاریخی و هویتی شهر اراك، بازگشایی معابر 
) ط��رح 24 متری (، ش��فافیت و تهیه بانک 
اماك شهرداری، تاش برای جذب سرمایه 
گ��ذاری داخلی و خارجی،حمایت از س��رمایه 
گذاری درحوزه گردش��گری ش��هری و حفظ 
باغات سطح شهر در حوزه اماك، گردشگری 
و س��رمایه گذاری از دیگر الویت های شورای 
اسامی ش��هر می باش��د که در بودجه سال 

1402 شهرداری لحاظ شده است.
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علیرضا دلداده مقدم به نقل از مدیر سامانه 
هوش��مند س��وخت گفت: از هفت��ه آینده 
س��امانه ای راه اندازی می شود که مردم 
م��ی توانند با مراجعه به آن، مطلع ش��وند 
که کارت س��وخت خود را در کدام جایگاه 

سوخت جا گذاشته اند.

 ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی 
پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه اردبیل 
علیرضا دلداده مقدم به نقل از مدیر سامانه 
هوش��مند س��وخت گفت: از هفت��ه آینده 
س��امانه ای راه اندازی می شود که مردم 
م��ی توانند با مراجعه به آن، مطلع ش��وند 

که کارت س��وخت خود را در کدام جایگاه 
س��وخت جا گذاش��ته اند. دلداده افزود: از 
نیم��ه دوم آذرم��اه 1401 ص��دور کارت 
س��وخت مردم آغاز ش��ده و ما بقی کارت 
ها که 350 هزار عدد هس��تند تا نیمه اول 
اس��فند تولید می ش��وند و در اختیار مردم 

قرار می گیرند. وی بیان کرد: تامین تراشه 
موج��ود در کارت س��وخت بدلیل وارداتی 
بودن، با مش��کاتی روبه رو شده بود که 

اکنون بر طرف شده است.
دلداده ب��ا توصیه به مردم که تاش کنند 
کارت س��وخت خود را گ��م نکنند، اضافه 

کرد: تولید مجدد کارت س��وخت هزینه بر 
و زمان بر است.

کارت های جا مانده در جایگاه های سوخت به مردم بازگردانده می شوند
در راستای مسئولیت اجتماعی: 

تکمیل تونل های محور ایالم- مهران و مسیر ورودی و خروجی آن ها به زودی 
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان ایام از 
تکمیل تونل دوم محور ایام مهران و مسیر 
ورودی و خروج��ی آن در آینده نزدیک خبر 

داد.
 فرش��اد دوس��تی مدیرکل راه و شهرسازی 
اس��تان ای��ام در بازدید بهرام نیا اس��تاندار 
ای��ام از پروژه های تکمیلی بزرگراه ایام- 
مهران گفت: برای تکمیل الین دوم بزرگراه 
ایام- مهران دو رشته تونل در حال احداث 
می باشد که عملیات حفاری و کف برداری 
تون��ل کیلومتر5 ) تون��ل اول( به طول 840 
متر انجام شده هم اکنون الینینگ)پوشش 
بتونی س��قف و دیوار( این تونل آغاز ش��ده 
اس��ت و طبق برنامه ریزی به عمل آمده تا 
اربعین امسال عملیات الینینگ و زیرسازی 

و بیس و آسفالت آن به پایان خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان از پایان 
عملیات الینینگ تون��ل دوم ) تونل موازی 
تونل راه کربا( به ط��ول 720 متر خبر داد 
و اف��زود: هم اکنون پیمان��کار در این تونل 
مش��غول عملیات زه کشی و هدایت جریان 
آب جهت زیر سازی و بیس و آسفالت است. 
دوس��تی افزود: تونل دوم راه کربا و مسیر 
ورودی و خروجی آن در مجموع س��ه و نیم 
کیلومتر اس��ت که در ایام اربعین به صورت 
اضطراری زیر بار ترافیک قرارگرفت و اخیراً 

دو دس��تگاه پال در طرفین این تونل احداث 
ش��د و عملیات زیر س��ازی فنی و استاندارد 
مسیر در حال اجرا است و پس از این مرحله 
بیس و آس��فالت آن با مساعد شدن شرایط 
ج��وی به انج��ام خواهد رس��ید  به صورت 

تکمیل شده زیر بار ترافیک قرار می گیرد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان  درخصوص 
عملیات شم کوبی و پایدار سازی دوکیلومتر 
از محور ایام- مه��ران در محدوده تقاطع 
روستای ماربربه نیز گفت: در این قسمت از 

مسیر با شرایط خاصی از نظر زمین شناسی 
روبه رو هس��تیم به این ص��ورت که حجم 
عظیم��ی از منطقه در حال رانش هس��ت و 
برای مهار این مسئله و جلوگیری از تخریب 
جاده مطالعات زمین شناس��ی در مس��یر به 
انجام رسیده و پیمانکار با عملیات حفاری و 
شم کوبی و رسیدن به سنگ بستر مشغول 

تثبیت رانش در این منطقه می باشد.
وی خاطر نش��ان کرد: به دلیل حجم باالی 
تردد در زمان اربعین قس��متهایی از مس��یر 

ای��ام- مه��ران از جمل��ه تونله��ا و قطعه 
رانشی به صورت اضطراری و موقت زیر بار 
ترافیک قرار گرفت و بعد از اربعین بافاصله 
پیمانکاران مش��غول عملی��ات تکمیلی این 
قسمتها ش��دند و هم اکنون نیز در روزهای 
آخ��ر هفته در صورت ترافیک ش��دید بنا به 
تشخیص پلیس راه مسیر مذکور چند ساعتی 
برای عبور اضطراری مورد استفاده قرار می 

گیرد.
حس��ن بهرام نیا اس��تاندار ایام نیز در این 

بازدید گفت: ه��دف دولت احداث و تکمیل 
پروژه ها با کیفیت فنی باال و اس��تاندارد می 
باشد و برای این مهم هر چند تسریع در اجرا 
ضروری بوده، ام��ا کیفیت مهمترین ماك 

انجام طرح های عمرانی است.
وی با اش��اره به ترافیک ای��ام اربعین گفت: 
ب��ا ت��اش اداره کل راه و شهرس��ازی و 
پیمانکاران در آن زمان خوش��بختانه بیشتر 
مسیر ایام به مهران به صورت چهار خطه 
زیر بار ترافیک قرار گرفت و قس��متهایی از 
مسیر نیز به صورت اضطراری زیر بار رفت و 
این اقدام باعث شد شاهدگره ترافیکی مثل 
سالهای گذشته نباشیم. استاندار ایام افزود: 
دستگاه اجرایی و مشاورین و پیمانکاران می 
بایس��ت تمام تاش خود را داشته باشند و با 
برنامه زمانبندی منظم قسمتهای باقیمانده 
بزرگراه ایام- مهران را طبق استانداردهای 
تعریف ش��ده و با کیفی��ت در کمترین زمان 
ممکن به انجام برس��انند و سعی ما هم این 
خواه��د بود تا اعتب��ار الزم در این خصوص 
تأمین نماییم. بهرام نیا با اشاره به ایام پایانی 
س��ال و ترافیک مس��یر ایام به صالح آباد 
تأکیدکرد پیمانکاران مسیر به شکلی فعالیت 
نمایند که در صورت ضرورت و تش��خیص 
پلیس راه عبور اضطراری در قطعات در حال 

تکمیل امکان پذیر باشد.

در بازدید استاندار ایالم از پروژه های راهسازی بزرگراه ایالم- مهران عنوان شد؛

خدمات مطلوب به زائران اهل قبور بهشت سکینه)س( در پنج شنبه آخر سال ارائه می شود
راضی��ه داراب��ی: رئی��س س��ازمان مدیریت 
آرامس��تان های ش��هرداری کرج از استفاده 
حداکث��ری امکان��ات و نیروها جه��ت ارائه 
خدمات مطلوب به زائران اهل قبور بهش��ت 

سکینه)س( در پنج شنبه آخر سال خبرداد.
محمد محمودی ن��ژاد در گفت وگو با پایگاه 
خب��ری کرج امروز؛ اظهار داش��ت: طی چند 
س��ال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
اعمال محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی، 
خانواده ه��ای ع��زادار و زائ��ران از راه دور به 

زیارت اهل قبور پرداختند و امس��ال با توجه 
به کاهش ای��ن بیماری، قطع��اً در روزهای 
پنج شنبه و جمعه آخر سال، جمعیت هزاران 
نفری در بهشت سکینه)س( حضور می یابند 
که برنامه ریزی های الزم واستفاده حداکثری 
امکانات و نیروها جهت ارائه خدمات مطلوب 
در حال انجام اس��ت.وی افزود: نصب بنرها 
و توزیع بروش��ورهای اطاع رس��انی اماکن 
مختلف آرامس��تان از جمله مسیرهای ورود 
ممن��وع، خروجی ه��ا، پارکینگ ها و نقش��ه 

راه بی��ن زائران اهل قب��ور در 2 هفته پایانی 
سال انجام می ش��ود.محمودی نژاد از انجام 
اقدامات الزم جه��ت گل کاری و بازپیرایی 
درختان آرامس��تان بهش��ت س��کینه)س( و 
بهش��ت علی)ع( جه��ت اس��تقبال از زائران 
اه��ل قبور و فرا رس��یدن فصل بهار خبر داد 
و افزود: با همکاری معاونت محیط زیست و 
خدمات شهری شهرداری کرج تمامی جداول 
موجود در آرامس��تان رنگ آمی��زی و معابر و 
قطعات نظافت خواهد شد.این مقام مسئول 

گف��ت: از دیگ��ر اقدامات برنامه ریزی ش��ده 
جهت برگزاری مراس��م پنج شنبه آخر سال، 
تشکیل تیم های نظارتی جهت بازدید مستمر 
از قطعات، اس��تقرار پلیس راه��ور و نیروی 
انتظامی در نقاط مختلف آرامس��تان بهشت 
سکینه)س(، افزایش تعداد نیروهای نظارتی 
جهت راهنمای��ی مراجعی��ن، افزایش تعداد 
پارکینگ ها و... است.رئیس سازمان مدیریت 
آرامستان های شهرداری کرج از زائران اهل 
قبور به جهت همراهی با سازمان در پیشبرد 

اه��داف تش��کر و قدردانی ک��رد و گفت: به 
منظور هرچه بهتر برگزار شدن آیین 5 شنبه 

آخر سال، از شهروندان درخواست می شود 

محمدیاس��ر طیب نیا مدیرعامل ش��رکت 
فوالد مبارکه در جشنواره و نمایشگاه ملی 
»مس��یر زآینده« اظهار ک��رد: باید نگاه ما 
در کش��ور نگاهی متفاوت شود و در همه 
عرصه ها نظیر تولید، خرید، فروش و حتی 
مدیریت و حکمرانی س��ازمانی، نوآوری را 
جاری کنیم. همچنین مدیران صنعتی باید 
به دنبال نوآوران و شرکت های دانش بنیان 
بروند. عاوه براین صنایع باید به س��مت 
ش��رکت هایی بروند که نیروهای دانشی و 
دان��ش، ارزش اصلی آن ها هس��تند. نکته 
دیگر این است که باید نگاه از بنچ مارك ها 
و گام نهادن در مسیر آن ها به سمت تولید 

با محوریت نوآوری باشد.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: جش��نواره و نمایش��گاه ملی »مسیر 

زآینده« به منظور تولید با محوریت نوآوری 
برگزار می شود تا با افزایش همکاری ها و 
کمک شرکت های دانش بنیان، این اتفاقات 
مهم در ف��والد مبارکه، اس��تان اصفهان 
و کش��ور رقم بخورد ت��ا بتوانیم به قطب 
نوآوری در منطقه تبدیل ش��ویم. طیب نیا 
گفت: بشر از گذش��ته آرزوی های زیادی 
داشته و با تاش مداوم، بسیاری از آن ها را 
محقق کرده است ولی یکی از این آرزوها 
دسترسی به علم کیمیا بود که هنوز کسی 
به آن دس��ت پیدا نکرده است. دانشمندان 
بزرگی مثل جابربن حیان، ابوریحان بیرونی 
که از دانشمندان بزرگ به شمار می آیند از 
جمله افرادی بودند که به این مهم دست 
پی��دا نکردند. طیب نیا اظه��ار کرد: فوالد 
مبارک��ه ام��روز به خودکفای��ی باالی 90 

درصد در تامین داخلی تجهیزات رس��یده  
و درصدد توس��عه نوآوری است؛ تداوم این 
روند تضمین کننده رش��د و پیش��رفت این 
ش��رکت خواهد بود؛ صنعت فوالد کشور 
در س��ال های آینده از بس��یاری از مزایای 
کنونی برای تولید فوالد بهره مند نخواهد 
بود، بنابراین فوالد مبارکه در گام دوم خود 
برای تغییر نگاه و تغییر رویکرد برنامه دارد. 
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: در کش��ور ما بیش از 100میلیون تن 
مجوز ایجاد کارخانه وج��ود دارد که البته 
تا 13 یا 14 س��ال آینده چالش هایی نظیر 
مواد اولیه گریبان گیر صنعت فوالد می شود 
همچنین محدودیت های دیگر نظیر انرژی 
از جمله گاز و افزایش قیمت آن ها نیز مزید 
بر علت می ش��ود. عاوه ب��ر این موضوع 

حمل ونق��ل نیز به عنوان پاش��نه آش��یل 
صنعت فوالد موضوع مهم دیگری اس��ت 
که باید مورد توجه ق��رار گیرد.. وی ادامه 
داد: هدف گذاری فوالد مبارکه از تولید 25 
میلیون تن فوالد به درآمدزایی 15 میلیارد 
دالر در چشم انداز آینده تغییر پیدا کرده که 
شامل س��رمایه گذاری در کسب وکارهای 
جدید است. امروزه تجهیزات یک صنعت 
ش��اخصی نیست که آن صنعت را با دیگر 
صنایع متمایز کند بلکه تخصص و دانش 
نی��روی انس��انی، آن صنع��ت را متمای��ز 
می کن��د، بنابراین باید به س��مت نوآوری 
ش��رکت های  در  س��رمایه گذاری  و  ب��از 
دانش��ی برویم.. طیب نیا تصریح کرد: در 
حال حاضر بس��یاری از ش��رکت های دنیا 
تجهیزات��ی دارند که در صنعت کش��ور ما 

نی��ز چنین امکاناتی وجود دارد و اما باید با 
استفاده از نیروهای دانشی، موضوع دانش 
بطور ویژه ای در این شرکت ها فعال شود 
به همین خاط��ر ما باید با رویکرد تحقیق 
و توس��عه زمینه  را برای توسعه زیست بوم 
فناورانه در کش��ور مهیا کنیم. امروز دیگر 
ماش��ین آالت کار نمی کنن��د که به همین 
خاطر ب��ا روی اوردن به ن��وآوری باز باید 
در این زمینه فعال باشیم. وی خاطرنشان 
ک��رد: نی��روی انس��انی دانش��ی یکی از 
شاخصه هایی است که در این سازمان ها با 
رویکردهای متفاوت به کار گرفته می شود. 
به همین خاطر فوالد مبارکه به دنبال نگاه 
تحولی و تحول در نگاه است که البته این 
موضوع با تغییر افراد، مدیران و ساختارها 

انجام نمی شود.

نوآوری؛ اکسیر و کیمیایی است که در فوالد مبارکه ارزش آفرینی می کند
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جشنواره و نمایشگاه ملی »مسیر زآینده«:

رشد 71 درصدی بودجه حمل ونقل در سال 1402
رئیس شورای شهر اصفهان:

محمد نورصالحی در نطق پیش از دس��تور 
هفتادوهشتمین جلسه علنی شورای اسامی 
شهر اصفهان با تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره 
به روند بررسی و تصویب بودجه اظهار کرد: 
در طول یک ماه بررسی بودجه، شش جلسه 
هیئت رئیسه، پنج جلس��ه علنی، 27 جلسه 
تلفیق و 30 جلس��ه کمیسیون ها برگزار شد 
و در ای��ن ب��ازه زمانی تع��داد کل مصوبات 
شامل بررس��ی بودجه و لوایح درآمدی، 75 
مصوب��ه بود که فقط یک مورد آن به بودجه 

1402 اختصاص داش��ت. وی افزود: در این 
بازه زمانی 41 الیحه درآمدی تصویب و 33 
مصوبه مورد ایراد هیئت انطباق قرار گرفت 
ک��ه دوباره بررس��ی و ایرادها برطرف ش��د؛ 
در نهایت ش��ورای اسامی شهر توانست با 
تأم��ل و دقت، در زمان مقرر بودجه 1402 و 
لوایح درآمدی را تصویب کند. رئیس شورای 
اسامی شهر اصفهان با تشریح آمار و ارقام 
بودج��ه تصریح ک��رد: بودجه س��ال 1402 
ش��هرداری، مناطق و س��ازمان های وابسته 

به 22 هزار و 340 میلیارد تومان رس��ید که 
ح��دود 60 درصد نس��بت ب��ه بودجه 1401 
افزایش یافت. وی افزود: اعتبارات هزینه ای 
در بودجه س��ال آینده 5.420 میلیارد تومان 
اس��ت که نس��بت به مصوب��ه 1401 حدود 
80 درصد رش��د داشته است. رئیس شورای 
اس��امی ش��هر اصفهان گف��ت: در بودجه 
س��ال آینده، 13.400 میلی��ارد تومان اعتبار 
تملک دارایی ها 65 درصد رشد داشته است، 
همچنین تملک دارایی مالی ش��امل اوراق 

مشارکت و تسهیات 1.150 میلیارد تومان 
با 130 درصد رشد تصویب شد.

وی افزود: جلسه آینده اصاح بودجه 1400 
بررس��ی خواهد ش��د که ح��دود پنج درصد 

نسبت به مصوبه و متمم رشد داشته است.
نورصالح��ی ب��ا تش��ریح اع��داد بودجه در 
بخش های مختل��ف تصریح کرد: در بودجه 
1402، هش��ت هزار میلی��ارد تومان مربوط 
به حوزه حمل ونق��ل، 3.740 میلیارد تومان 
مرب��وط به خدمات ش��هری، 2.600 میلیارد 

تومان مرب��وط به حوزه مال��ی و اقتصادی، 
2.200 میلی��ارد توم��ان در حوزه س��رمایه 
انس��انی، 2.100 میلی��ارد توم��ان در حوزه 
فرهنگ��ی اجتماعی و هزار میلیارد تومان در 
حوزه شهرسازی و عمران تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده 71 
درصد رش��د در حوزه حمل ونقل، 76 درصد 
رش��د در حوزه خدمات شهری و 125 درصد 
رش��د در حوزه فرهنگی و اجتماعی را شاهد 

هستیم.

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق در شرکت برق منطقه ای سمنان
با همکاری واحد ایمن��ی و با حضور تعدادی 
از کارکنان معاونت بهره برداری و حراس��ت 
پس��ت های انتقال و فوق توزیع شرکت برق 
منطقه ای س��منان ، جلسه ایمنی با موضوع 
اطفاء حریق در س��الن معاونت بهره برداری  

این شرکت برگزار شد . خادمیان، کارشناس 
آموزش آتش نشانی استان سمنان و مدرس 
این جلس��ه، هدف از برگزاری این جلس��ه را 
حفظ آمادگی در مواجهه با حوادث مربوط به  
آتش سوزی و همچنین افزایش آگاهی ها و 

مهارتهای عمومی کارکنان  با کلیات مفاهیم 
ایمنی و آتش نشانی و فراگیری راهکارهای 
جلوگیری از توسعه حریق و کنترل آن دانست 
. مدرس دوره در خصوص آش��نایی و کاربرد 
انواع کپسول های اطفاء حریق، مهارت های 

ایمنی اطفاء حریق، انواع حریق و نحوه مواجهه 
با آن، آشنایی با انواع مواد قابل اشتعال، روش 
های استفاده از ابزار خاموش کننده ها و نحوه 
استفاده از آنها، مدیریت سوانح، رعایت اصول 
ایمنی فردی در هنگام وقوع آتش توضیحاتی 

ارائه نمود .  در  پایان شرکت کننده به صورت 
عملی، نحوه کار با کپسول های آتش نشانی و  
اطفاء حریق را اجراء نمودند.    محمد مهدی 

وحدتی 
مدیر دفتر روابط عمومی
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سرشماری بیش از 27 هزار راس 
حیات وحش در استان تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران 
گفت: بر اساس شمارش حیات وحش امسال 
در مناط��ق تح��ت مدیریت محیط زیس��ت 
استان تهران، نسبت به سال گذشته افزایش 
جمعیت حیات وحش را ش��اهد هستیم و در 
مجموع در این سرش��ماری بیش از 27 هزار 
راس حیات وحش ش��امل گون��ه های آهو، 
جبی��ر، کل و بز و قوچ و میش سرش��ماری 
ش��ده اس��ت.علیرضا مزینانی در تشریح این 
خبر اظهار کرد: برنام��ه آماربرداری جمعیت 
س��مداران بزرگ جثه این اس��تان در پاییز و 
زمستان س��ال جاری در منطقه شکار ممنوع 
کوه س��فید و اثر طبیعی ملی ت��ار و هویر در 
شهرستان دماوند، پناهگاه حیات وحش کاوه 
ده، اثر طبیعی ملی تنگه واشی و منطقه آزاد 
ارجمند در شهرستان فیروزکوه، پارك ملی و 
منطقه شکار و تیراندازی ممنوع الر، مجموعه 
حفاظتی جاجرود شامل پارکهای ملی خجیر و 
سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود، 
منطقه حفاظت ش��ده ورجین و البرز مرکزی 
جنوب��ی در شهرس��تان ش��میرانات، دامن��ه 
جنوبی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در 
شهرستان تهران و منطقه حفاظت شده کویر 
در شهرس��تان ورامین انجام شد.وی با اشاره 
به اینکه این سرش��ماری به روش مش��اهده 
مستقیم و با اس��تفاده از دوربین دوچشمی و 
سیس��تم موقعیت یاب جغرافیایی برای ثبت 
مسیرها و نقاط حضور انجام شده است، افزود: 
کلیات ش��مارش حیات وحش امسال نشان 
دهنده افزایش اندك جمعیت نسبت به سال 
قبل اس��ت که این موض��وع متاثر از عواملی 
همچون خشکسالی مس��تمر سال های اخیر 
و نبود امکان سرش��ماری در برخی مسیرها 
به علت ش��رایط جوی و یا موارد خاص بوده 
اس��ت.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
تهران با بیان اینکه بیش��تر افزایش جمعیت 
مربوط ب��ه گونه کل و بز اس��ت، اظهارکرد: 
به طور مثال در مجموع مناطق تحت مدیریت 
استان تهران حدود 21980 راس قوچ و میش 
و حدود 5218 کل و بز سرشماری شده است.
مزینانی همچنین به سرش��ماری زمس��تانی 
پرندگان در زیس��تگاه های آبی استان تهران 
اشاره کرد و گفت: این برنامه سرشماری نیز 
در هشت سایت مهم اس��تان شامل دریاچه 
س��د لتیان و رودخانه حفاظت شده جاجرود، 
دریاچه س��د مامل��و در مجموع��ه حفاظتی 
جاجرود، بند علیخان در منطقه حفاظت شده 
کویر، دریاچه خلیج فارس��و دریاچه مجموعه 
ورزش��ی آزادی در ش��هر تهران، دریاچه سد 
فشافویه و حوضچه های پرورش ماهی عشق 
آباد در شهرستان ری و دریاچه سد نمرود در 
شهرستان فیروزکوه در دی و بهمن ماه انجام 
شد و در مجموع تعداد 13 هزار و 786 قطعه 
پرن��ده در تنوع 30 گونه مختلف مش��اهده و 

سرشماری شد.

30 هزار پایگاه زمینی و هوایی در ایام 
نوروز فعال هستند

ریی��س س��ازمان اورژان��س کش��ور، گفت: 
ناوگان اورژان��س برای تعطیات عید 1402 
در آمادگی کامل به س��ر م��ی برد و 30 هزار 
پای��گاه زمینی و هوای��ی نیز در ای��ام نوروز 
فعالیت خواهند کرد.جعفر میعادفر اظهار کرد: 
در سال گذش��ته به دلیل محدودیت 2 ساله 
سفر در ایام کرونا، تهدیدات و افزایش حوادث 
و تردد را برای ن��وروز 1401 پیش بینی می 
کردیم که ت��ا حدودی درس��ت بود.به گفته 
وی در نوروز امس��ال، 47 درص��د ماموریت 
اورژان��س افزایش داش��ته اس��ت و 47 هزار 
نفر به دلیل س��وانح رانندگی مصدوم ش��دند 
که از این تعداد 39 هزار فرد آس��یب دیده به 
بیمارستان منتقل ش��دند.به گفته او، سازمان 
اورژانس کشور برای ایام نوروز 1402 نسبت 
به اس��تقرار تیم های فوریت پزشکی با توجه 
به رخ دادن بخش اعظم تصادفات در ورودی 
ها و نیز اس��تقرار ایس��تگاه های سامت در 
30 کیلومتری ش��هرها برنام��ه ریزی کرده 
است.میعادفر با اش��اره به فعالیت بیمارستان 
ها و تمام مراکز ش��بانه روزی و درمانگاه ها 
در ای��ام نوروز، گفت: این مراکز باید ش��یفت 
های شبانه داشته باش��ند و هماهنگی های 
الزم انجام شده که هیچ مرکز درمانی بدون 
پزش��ک غیرمتخصص نباشد.وی با اشاره به 
ارائه بیش از 150 هزار خدمات غیر اورژانسی 
در ن��وروز 1401 گف��ت: یک��ی از دغدغه ما 
افزایش اقامت ه��ای چادری و خفگی با گاز 
منواکس��یدکربن اس��ت که برای این مسئله 
س��عی کردیم مراکز با آمادکی کامل باشند و 

بسته های راهنما و توصیه ای ارایه دهیم.

نیمی از تصادفات حادثه ساز ساعت 16 
تا 20 رخ می دهد

رئی��س پلی��س راه فراج��ا ب��ا اش��اره ب��ه 
برنامه ریزی های این نهاد برای پیشگیری از 
مخاطرات س��فرهای نوروزی گفت: ساعات 
فراوان��ی تصادفات بین 16 تا 20 اس��ت که 
50 درص��د تصادفات را ب��ه خود اختصاص 
داده است.سردار اس��کندر مومنی در جلسه 
هماهنگی ستاد نوروزی پلیس راهور با اشاره 
به فوت 910 نفر در جریان سفرهای نوروزی 
1401 اظهارداش��ت: امس��ال بر اساس آمار 
پزش��کی قانونی ش��اهد افزایش 8 درصدی 
فوتی در طرح س��فرهای نوروزی بودیم.وی 
با تاکید بر اقدامات و برنامه ریزی های بیشتر 
ب��رای کاهش تصادفات در ن��وروز پیش رو 
اف��زود: با توجه به ایام م��اه مبارك رمضان، 
پیش بینی می شود که اوج سفر از 24 اسفند 
امسال تا س��وم فروردین 1402 باشد.سردار 
مومن��ی تاکید کرد: روزش��مار تردد نش��ان 
می ده��د که افزایش حج��م تردد بر کاهش 
تصادف��ات تاثیرگذار اس��ت.وی عدم توجه 
ب��ه جلو با 49 درصد آمار را بیش��ترین علت 
تصادفات در نوروز 1401 برش��مرد و گفت: 
ای��ن در حالی اس��ت که این رقم در س��ال 

1400، 30 درصد بوده است

بدل اندازی به طالفروشی ها/ متهم 
دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری 
بدل انداز در بازار طا فروش های »شهرری« 
به همراه شناسایی 4 مالباخته، خبر داد.سردار 
»دوستعلی جلیلیان« در تشریح این خبر بیان 
داشت: در پی وقوع چند فقره بدل اندازی در 
بازار طا فروش های »ش��هرری« موضوع 
به صورت ویژه در دس��تور کار تیم عملیات 
کانتری 172 ح��رم حضرت عبدالعظیم)ع( 
قرار گرفت.وی افزود: با انجام اقدامات فنی 
و تخصصی و بازبینی دوربین های مداربسته 
و بررسی بانک اطاعات مجرمین هویت و 
مخفیگاه متهم در محدوده شهرستان »ری« 
شناسایی ش��د.این مقام ارشد انتظامی بیان 
داش��ت: پس از انج��ام هماهنگی های الزم 
روز گذش��ته تیم های عملیاتی به موقعیت 
اعزام و در یک عملیات متهم دس��تگیر و در 
بازرسی از مخفیگاه متهم اموال مسروقه به 
ارزش3 میلیارد و 500 میلیون ریال کش��ف 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان 
با اش��اره به اینکه تاکنون 4 مالباخته سارق 
سابقه دار را مورد شناسایی قرار داده اند افزود: 
متهم پس از تش��کیل پرون��ده و اعتراف به 
بزه ارتکابی به دادس��را اعزام و سپس با قرار 

مناسب روانه زندان شد.

افزایش جمعیت دانش آموزان اتباع 
حاشیه شهرها

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور گفت: 
پروژه های خیری با مولدس��ازی تکمیل می 
شود.ناصر قفلی در گردهمایی مشترك روسا 
و مدیران عامل مجامع استانی خیرین مدرسه 
ساز با قدردانی از تاش های انجام شده توسط 
مجمع خیرین اس��تان ها و مشارکت خیرین 
نی��ک اندیش، گفت: با این همت و همراهی 
امیدواریم تعهدات خیرین مدرسه ساز در سال 
جاری به 8 هزار میلیارد تومان برس��د که دور 
از دسترس نیست.وی با بیان اینکه مولدسازی 
راه��ی برای کم��ک به تکمی��ل پروژه های 
خیری اس��ت، گفت: این طرح نه تنها شامل 
هیچ مدرس��ه خیری و مشارکتی نیست بلکه 
پروژه ه��ای خی��ری با تزری��ق منابع حاصل 
تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.رئیس 
جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، بیان کرد: در 
حال حاضر 5000 پروژه نیمه تمام در کش��ور 
وجود دارد که با طرح مولدسازی شاهد تکمیل 

و افتتاح آنها خواهیم بود.

اطراف مدارس محله هرندی پایتخت 
پاکسازی می شود

اط��راف م��دارس محله هرن��دی پایتخت با 
همکاری آموزش و پرورش منطقه 12 تهران، 
ش��هرداری و پلیس مواد مخدر از آسیب های 
اجتماعی، پاکس��ازی و ایمن س��ازی می شود.

با همکاری س��ه جانبه آم��وزش و پرورش و 
ش��هرداری منطقه 12 و پلیس مبارزه با مواد 
مخدر، اطراف مدارس محله هرندی پایتخت از 
وجود آسیب های اجتماعی پاکسازی و در برابر 
بروز احتمالی چنین آس��یب هایی ایمن سازی 
می ش��ود.احمدرضا اصانی مدی��ر آموزش و 
پرورش منطقه 12 ته��ران در این خصوص، 
گف��ت: طی بازدی��د میدانی ب��ه عمل آمده از 
مدارس محله هرندی و خیابان ش��وش که با 
حضور سرهنگ حسین باباپور جانشین پلیس 
مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ و امیر یزدی ش��هردار منطقه 12 انجام 
گرفت، مقرر ش��د تا با حضور پررنگ تر پلیس 
و اقدامات پیشگیرانه شهرداری در این محله، 
ضمن پاکس��ازی معت��ادان متجاهر و عناصر 
نامطلوب از اطراف مدارس، سلس��له اقدامات 
و عملیات  ایمن سازی مدارس منطقه در برابر 

آسیب های اجتماعی، اجرا شود.

اخبار

گروهاجتماعی:مدیرعامل س��ازمان آتش 
نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
گفت: قاضی برای مالک س��اختمان 153 
خیابان بهار حکم جلب صادر کرده است.
ب��ه گزارش »عصر ایرانی��ان« ، قدرت اله 
محم��دی  در جم��ع خبرن��گاران با بیان 
اینک��ه عملیات اطفای حریق س��اختمان 
153 نزدیک به 12 ساعت طول انجامید، 
افزود: به دلیل حجم باالی کاالهای انبار 
ش��ده که آتش زایی باالیی داشتند و درجه 

حرارت باالی 400 درجه ناشی از آن، اطفا 
حریق در س��اعات طوالنی انجام شد.وی 
افزود: این اقدام با احتیاط کامل انجام شد 
و س��اختمان ها تخلیه و اف��راد نجات داده 
ش��دند؛ مرحله به مرحله پی��ش رفتیم اما 
یکی از آتش نش��انان در چاهک آسانسور 
سقوط کرد و به شهادت رسید.مدیرعامل 
س��ازمان آت��ش نش��انی با اع��ام اینکه 
33 هزار س��اختمان را در س��ه سال اخیر 
پای��ش کردیم که در چهار دس��ته ناایمن، 
پر خط��ر، میان خطر و کم خطر تقس��یم 
بندی می ش��ود، گفت: 11 هزار ساختمان 
در جدول ساختمان های پرخطر هستند که 
س��اختمان 153 نیز جزو پر خطرهاست و 

رأی قضایی و حکم پلم��ب دارد و مالک 
فک پلمب کرده و قاضی حکم جلب برای 
او صادر کرده است.وی ادامه داد: ساختمان 
از مرحله ریزش عبور کرده و کارشناس��ان 
باید بررس��ی کنند و احتمااًل قابل سکونت 
نخواه��د بود.مدیرعام��ل س��ازمان آتش 
نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
افزود: س��ه طبقه منفی، انبار وسایل آتش 
زا ب��وده که هر س��اختمان 380 متر مربع 
مس��احت داشته اس��ت؛ این ساختمان در 
دی سال قبل حکم قضایی داشته و هفته 
قب��ل حکم جلب برای مالک صادر ش��ده 
بود.محمدی تأکی��د کرد: درجه حرارت به 
150 درج��ه افزایش یافت؛ نیروهای ما در 

ای��ن درجه یک دقیقه نیز دوام نمی آوردند 
و م��دام گروه ه��ا جابه جا می ش��دند. همه 
ساختمان های اطراف تخلیه شدند و سریعا 
دس��تگاه های لرزه نگار مس��تقر شدند تا 
هرگونه لرزه گزارش داده ش��ود و بتوانیم 
آتش نشانان را تخلیه کنیم و همین باعث 
ش��د حادثه تلخ تری رخ ندهد.وی با بیان 
اینکه اگر یک ساعت بیشتر طول می کشید 
س��اختمان حتم��ا فرو می ریخ��ت، گفت: 
اجناس این س��اختمان باید سریعا تخلیه و 
تخریب شود.محمدی با بیان اینکه پس از 
خروج هر گروه آتش نشان حضور و غیاب 
ص��ورت می گرف��ت، تاکید ک��رد: یکی از 
آتش نشانان ما در چاهک آسانسور سقوط 

کرد و به ش��هادت رسید؛ طبقه منفی یک 
این س��اختمان درب آسانس��ور نداشت و 
تخلف در اجرای آن صورت گرفته بود.وی 
ادامه داد: روند شهادت آتش نشانان ادامه 
دارد، ات��اق اصن��اف و اتحادیه ها و وزارت 
صمت و دستگاه های بیمه گر کجا هستند 
و چه وظایفی دارند؟ مصیبت های تهران را 
نباید تنها به دوش شهرداری انداخت. بیمه 
مرکزی باید جلوی بیمه این س��اختمان ها 
را بگیرد.مدیرعامل س��ازمان آتش نشانی 
و خدم��ات ایمنی ش��هرداری ته��ران با 
بی��ان اینکه روزان��ه 150 حریق در تهران 
رخ می ده��د، گف��ت: باید هزین��ه مالکان 

ساختمان های پرخطر را باال برد.

جزییات آتش سوزی ساختمان 1۵3 بهار و صدور حکم جلب مالک ساختمان 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران مطرح کرد؛

از افزایش مبلغ جریمه های رانندگی تا ایمنی جاده ها در نوروز 
برنامه های پلیس راهور برای مسافرت های نوروزی؛

گروهاجتماعی:رزمایش طرح نوروزی برای ایام نوروز  در 
تاریخ 23 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود و از فردای 
آن روز یعن��ی از تاریخ 24 اس��فند ماه ط��رح نوروزی در 
جاده ها و ش��هرهای سراسر کش��ور اجرا خواهد شد و تا 
پای��ان تعطیات نوروزی و 14 فروردی��ن ماه اجرای آن 
ادامه خواهد داشت. به گزارش »عصر ایرانیان« همه ساله 
و با نزدیک شدن به عید نوروز پلیس راهنمایی و رانندگی 
چه برای روزهای پایانی س��ال و چه برای ایام تعطیات 
نوروز تمهیدات ترافیک��ی ویژه ای را اتخاذ می کند. طبق 
آمارها 297 هزار کیلومتر راه مواصاتی در کش��ور وجود 
دارد که پلیس راهور ناجا با مش��ارکت دیگر دستگاه های 
ام��دادی و خدماتی طرح نوروزی را ب��ه اجرا در می آورد. 
بر همین اس��اس و با نزدیک ش��دن به ایام نوروز جلسه 
کمیته هماهنگی طرح های وی��ژه ترافیکی نوروز 1402 
توسط پلیس راهور برگزار شد.  در این جلسه سردار حسن 
مومنی فرمانده پلیس راه کشور از کاهش 10 کیلومتری 
س��رعت اتوبوس های مس��افربری و تش��دید برخورد با 
سرعت غیرمجاز و تخلفات حادثه خیز در نوروز خبر داد. 
وی گفت: برابر آمارهای به دس��ت آمده در طرح نوروزی 
س��ال 1401 متاسفانه با رشد هش��ت درصدی در  تعداد 
جانباختگان مواجه بودیم و 910 نفر در ایام نوروز س��ال 
1401 جان خود را در تصادفات از دست دادند.وی افزود: 
البته این افزایش آمار درحالی انجام ش��ده که س��فرهای 
بین ش��هری ما نیز در ن��وروز 1401 افزایش 37 درصدی 
داش��ت.وی از پیش بینی افزایش سفرها در نوروز امسال 
خبر داد گفت : ما مطمئن هستیم  که امسال نیز با توجه 
به شروع ماه مبارك رمضان شاهد افزایش تردد و سفرها 
قبل از سال تحویل خواهیم بود .مومنی افزود: البته قابل 
توجه اس��ت که هرچ��ه حجم تردد و ترافی��ک در معابر 
جاده ای افزایش داش��ته آمار تصادف��ات به علت کاهش 
سرعت خودروها روند کاهشی خواهد یافت.رییس پلیس 
راه کشور در ادامه دالیل تصادفات را عدم توجه رانندگان 
به جلو با 40 درصد، انحراف به چپ با 13 درصد، کنترل 
نکردن س��رعت با 12 درصد و عدم رعایت سرعت مجاز 
12 درصد دانس��ت و گف��ت: س��اعات اوج تصادفات بر 
اس��اس تحربیات س��ال قبل افزود در ساعات بین 16 تا 
20 بودک��ه 27 درصد تصادفات را در آن ش��اهد بودیم.
وی اع��ام کرد : آغاز طرح ترافیک هم زمان با رزمایش  
نوروز برگزار خواهد ش��د و پیش بینی ما این است که در 
محورهای مواصاتی افزایش تردد را شاهد خواهیم بود 
و بناب��ر این اجرای طرح کاهش 10 کیلومتری س��رعت 
اتوبوس های مسافری را  برای ایجاد شرایط ایمنی بیشتر 
مس��افرین انجام داده ایم.سردار مومنی در ادامه افزود:در 

طرح نوروزی سال 1401 حدود 82 هزار نیروی عملیاتی 
حضور داش��تند که بیش��ترین افزایش تردد در استانهای 
جنوبی کش��ور بوده اس��ت و که این نش��ان دهنده این 
موضوع است که مردم به علت ترافیک محورهای شمالی 
مردم رغبت بیش��تری به سفرهای جنوب کشور داشتند.
وی افزود: در تعطیات هفته گذشته شاهد افزایش سفر 
به سمت استانهای حنوبی را شاهد بودیم، عامل سرعت 
در نقش تصادفات بس��یار مهم است و اعام می کنیم با 
تخلفات حادثه خیز به شدت مقابله خواهد شد.همچنین 
سردار س��ید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا در 
جلس��ه کمیته هماهنگی طرح های وی��ژه ترافیک نوروز 
گفت: امروز در این جلسه اقدامات عملکرد دستگاه هایی 
چ��ون اورژانس، راهداری، هال احم��ر، امداد خودروها، 
شرکت های بیمه و ... برای ایام نوروز 1402 مورد بررسی 
ق��رار گرفت.هادیانفر با بیان اینکه 82 درصد از تصادفات 
رانندگی به دلیل چهار تخلف س��رعت غیر مجاز، سبقت 
غیر مجاز، خس��تگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو 
رخ می دهد، گفت:  الزم است رانندگان به این موارد توجه 
جدی داشته باش��ند. تخلفاتی چون عبور از شانه خاکی، 
سرعت و سبقت غیر مجاز و ... از جمله مواردی است که 
پلیس به جد با آن برخورد می کند. البته تاکید کردیم که 
در ایام نوروز خودرویی به سبب سقف جریمه باال توقیف 
نش��ود؛ اما تذکرات الزم به این خودروها نیز داده خواهد 
ش��د.وی با بیان اینکه بهترین زمان انجام سفر در طول 
روز است، افزود: به خصوص برای آن دسته از رانندگان و 

مسافرانی که آشنایی با جاده ها ندارند بهتر است در طول 
روز رانندگ��ی کنند.هادیانفر با بیان اینکه در 8000 محور 
تصادفات رانندگی رخ داده اس��ت، گفت: این به این معنا 
نیس��ت که ما 8000 محور حادثه خیز داشته باشیم بلکه 
در این محورها تصادفات رانندگی رخ داده اس��ت که ما 
در آنها اقدامات مربوط به ایمن س��ازی و آشکارسازی را 
به گونه ای که نقاط حادثه خیز شناس��ایی شود در دستور 
کار ق��رار داده ایم.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا 
همچنی��ن از پیش بینی برای ایجاد محل های اس��تقرار 
مش��ترك پلیس و دس��تگاه های امدادی و خدماتی خبر 
داد و تصری��ح کرد: این ویژگ��ی به خصوص در نزدیکی 
نقاط حادثه خیز امر مهمی اس��ت که امسال اجرا خواهد 
شد.هادیانفر در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از دست 
افزاره��ای الکترونیکی پلیس گفت: ام��روز 100 درصد 
از مأموران ما از دس��ت افزارهای س��پهر ب��رای اعمال 
جریمه اس��تفاده می کنند و تمام اطاعات از جمله بیمه 
نامه، معاینه فنی، اطاعات مربوط به گواهینامه، س��ابقه 
تخلفات و ... در این دس��ت افزارها قابل دسترسی است.
وی درب��اره اجرای طرح کروک��ی الکترونیک نیز اظهار 
ک��رد: این طرح حدود یک س��ال اس��ت که به ش��کل 
آزمایشی در استان قم اجرایی شده و ما در تاشیم که با 
هماهنگی های انجام ش��ده این طرح را در سراسر کشور 
اجرا کنیم.رئیس پلیس راهور فراجا از بررس��ی پیشنهاد 
پلیس برای افزایش مبلغ جرائم رانندگی از س��وی دولت 
خبر داد و گفت: در صورت موافقت دولت این رقم ها در 

نوروز 1402 اعمال خواهد ش��د.وی ب��ا بیان اینکه باید 
قوانی��ن راهنمایی و رانندگی اصاح ش��ود، گفت: وقتی 
از افزایش مبلغ جریمه صحبت می شود منظور پرداخت 
جریمه نیس��ت، منظور بازدارندگی جریمه است، جریمه 
یک میلیونی برای پرداخت نیست بلکه برای پیشگیری 
از ارتکاب تخلف اس��ت.رئیس پلیس راهور فراجا افزود: 
در همین راس��تا هم ما پیشنهاد اصاح قوانین راهنمایی 
و رانندگی را مطرح کردیم که انجام شد و در دستور قرار 
گرفته اس��ت .هادیانفر با اشاره به ارایه پیشنهاد افزایش 
مبلغ جرائم رانندگی به دولت در جلس��ه اخیر شورایعالی 
ایمن��ی و هماهنگی ترافیک کش��ور که با حضور معاون 
اول رئیس جمهوری و وزیران مربوطه برگزار شد، گفت: 
امیدواریم امروز این پیشنهاد بررسی و با آن موافقت شود 
و ما بتوانیم آن را در ایام نوروز 1402 اجرا کنیم.به گفته 
وی افزای��ش مبلغ جرائم رانندگی متناس��ب با نرخ تورم 
خواهد بود و این موضوع در قانون هم پیش بینی ش��ده 
اس��ت و هدف ما نیز نه درآمد بلک��ه بازدارندگی جرائم 
اس��ت.هادیانفر گفت: در برخی از کش��ورها جریمه یک 
تخلف برای خودرویی 3000 یورو اس��ت، یعنی آن فرد 
باید تمام درآمد ماهانه خود را برای پرداخت جریمه یک 
تخلف بدهد. همچنین در این جلسه سرهنگ محمودوند 
جانش��ین معاون عملی��ات پلیس راهنمای��ی و رانندگی 
تهران بزرگ از اس��تقرار تیم های پلیس راهور در اطراف 
مراک��ز خرید و اماکن پر تجم��ع پایتخت برای مدیریت 
ترافیک در روزهای پایانی س��ال خبر داد.وی ادامه داد: 
بر این اس��اس تیم های پلیس راهنمای��ی و رانندگی در 
اطراف مراکز خرید و مراکز تجاری و همچنین اماکن پر 
تجمع حضور داش��ته و نسبت به مدیریت ترافیک اقدام 
خواهند کرد. این تیم ها از ابتدای اس��فند اس��تقرار خود 
را آغاز کرده اند و تا پایان اس��فند ماه استقرارش��ان ادامه 
خواهد داشت که البته با توجه به افزایش حجم ترافیک 
در روزهای پایانی سال میزان استقرار تیم ها نیز افزایش 
پیدا خواهد کرد.محمودوند با بیان اینکه پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ در طول ایام نوروز نیز در سطح 
معابر و اطراف تفرجگاه ها و اماکن تفریحی و گردشگری 
مستقر خواهند شد، گفت: برنامه عملیاتی پلیس راهور در 
طول تعطیات نوروز متفاوت خواهد بود و تمهیدات الزم 
در این خصوص نیز اتخاذ شده است.وی از اجرای طرح 
ترافیکی ویژه پنجش��نبه و جمعه آخر سال نیز خبر داد و 
گفت: با توجه به افزایش حضور ش��هروندان در بهشت 
زهرا به منظور زیارت اهل قبور در پنجشنبه و جمعه آخر 
س��ال طرح های ترافیکی ویژه این ایام از س��وی پلیس 

راهنمایی و رانندگی اتخاذ شده است.

شهردار تهران گفت: لیست ساختمان های ناایمن تهران 
در اختیار رییس ش��ورای شهر تهران قرار می گیرد.به 
گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه شورای 
اس��امی شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به 
دستور جلسه شورا که به بررسی جزییات الیحه بودجه 
1402 شهرداری تهران اختصاص داشت، گفت: بودجه 
امس��ال حدود 76 هزار میلیارد تومان بسته شد. از این 
میزان بیش از  34 هزار میلیارد تومان هزینه ای و مابقی 
تملک سرمایه ای و تملک دارایی است و این یعنی در 

بودجه بخش عمده کار ما ناظر بر تاش و کار خودمان 
است. وی با اش��اره به موارد جدید بودجه گفت: برای 
اولین  بار امس��ال حق و حقوق شهرداری مانند ارزش 
افزوده ها و معوقات که در گذش��ته پرداخت نمی ش��د 
به مبلغ 715 میلیارد تومان توس��ط دولت پرداخت شد 
و  این ظرفیت بس��یار خوبی است. زاکانی در پاسخ به 
این س��وال که عضو شورای ش��هر تهران اعام کرد 
که لیست ساختمان های ناایمن باید در اختیارش قرار 
گیرد تا آن را منتشر کند، گفت: لیست ساختمان های 

ناایمن در اختیار مرجع قضایی اس��ت و مرجع قضایی 
نیز روی آن احکامی را صادر کرده است. این موضوع 
در جهت اصاح خواهد بود لذا مس��یری که می رویم 
در جهت اصاح اس��ت. ش��هردار تهران با بیان اینکه 
بی تردید باید مش��کل را حل کنیم، گفت: لیس��ت  را 
در اختیار آقای چمران رئیس شورای شهر تهران قرار 
خواهیم داد و او تش��خیص می دهد که چگونه عمل 
کند. وی ادامه داد: اما همانطور که وزیر کش��ور اعام 
کرد نباید الته��اب روی التهاب گذاریم حدود 16 هزار 

واحد مسکونی در مس��یر رصد و پایش 9گانه هستند 
که برای اولین بار این اتفاق در حال رخ دادن اس��ت. 
زاکانی با اشاره به ساختمان های ناایمن در تهران بیان 
کرد: 129 ساختمان ناایمن از حیث آتش نشانی است 
اما در پایش جدید همه اجزا و عناصر دس��ت به دست 
یکدیگر داده اند و بر اساس چک لیستی ایمنی را مورد 
سنجش قرار می دهند. در حال حاضر نیز بالغ بر هزار 
ساختمان را پایش کرده اند.  22 تیم که شهرداری یک 

وجه آن است، کار پایش را انجام می دهند.

زاکانی: لیست ساختمان های ناایمن تهران در اختیار چمران قرار می گیرد

پیشنهاد معافیت دو ماهه دانش  آموزان پسر در سربازی با گذراندن درس آمادگی دفاعی
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد 
داد معافیت دوماهه خدمت س��ربازی دانش آموزانی که 
درس آمادگ��ی دفاعی را با موفقیت گذرانده اند، پیگیری 
شود.به گزارش فارس،علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش 
و پرورش شهر تهران در نخستین همایش ملی تجلیل از 
دبیران منتخب درس آمادگی دفاعی کشور، اظهار کرد: 
نگاه و زندگی خردمندانه مبتنی بر عقل و عقانی ایجاب 
می کند هم نگاه به آینده داش��ته باشیم و هم از گذشته 
تجربه بگیریم؛ در حوزه حکمرانی وقتی افراد خردمند در 
رأس امور قرار می گیرند، این دو ویژگی مد نظرشان قرار 
می گیرد.وی ادامه داد: در این 44 سال، دشمنی استکبار 
جهانی با ایران اس��امی بیشتر ش��ده است چون دست 
آنان را از منابع کشور قطع کرده است البته دشمنی آنها 
با جمهوری اسامی نیس��ت بلکه آنها با سرزمین ایران 
مشکل دارند. به همین دلیل موضوع دفاع یک موضوع 
استراتژیک و راهبردی است و باید یک عملکرد صحیح 
داش��ته باش��یم.کریمیان تصریح کرد: باید از آموزش و 

پرورش و کاس درس استفاده کنیم تا فرهنگ دفاع را 
در نسل نوجوان و جوان منتقل کنیم و بهترین زمان انتقال 
این فرهنگ، دوران دانش آموزی است.وی اضافه کرد: ما 
ضمن آموزش استفاده از ساح انفرادی در مدارس، نگاه 
از منظر پدافند غیرعامل داریم چرا که دانش  آموز امروز، 
مدیر فرداست و اگر قرار باشد آمایش سرزمینی رخ دهد 
و مجتمع اقتصادی ش��کل گیرد باید زمینه ذهنی پدافند 
غیرعامل وجود داش��ته باشد. پدافند غیرعامل به عنوان 
یک اصول حکمرانی پذیرفته ش��ده اس��ت.وی تصریح 
ک��رد: فرهنگ دف��اع را در کاس، آموزش اس��تفاده از 
س��اح انفرادی، مفاهیم پدافند غیرعامل و اینکه کشور 
ما به دلیل ویژگی های ژئوپلتیکی مورد طمع دش��منان 
ب��وده و هس��ت را ب��ه دانش آموزان آم��وزش می دهیم.

محمدمه��دی کاظمی معاون آموزش متوس��طه وزارت 
آم��وزش و پرورش در این مراس��م، ضمن تبریک اعیاد 
شعبانیه و گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: دانش  آموزان 
ما به عنوان مدیران آینده کش��ور، وظایف خطیری را در 

آینده ب��ر عهده دارند؛ این آینده س��از فردا چه چیزی را 
باید یاد بگیرد و چه شایستگی را کسب کند.وی با اشاره 
ب��ه موضوع بحث جهاد تبیین که رهبر معظم انقاب به 
آن اشاره کردند و بیانیه گام دوم انقاب و اهمیت توجه 
آن توسط دانش آموزان و فرهنگیان، گفت: پیشرفت های 
امروز حاصل تاش های نوجوانان و جوانان دیروز کشور 
اس��ت.کاظمی به موضوع الگوسازی اش��اره کرد و ادامه 
داد: الگوه��ای متعددی چ��ه در دوران دفاع مقدس مثل 
شهید فهمیده یا ش��هید حججی به عنوان شهید مدافع 
حرم یا ش��هید تهرانی مقدم به عنوان شهید عرصه علم 
و پیش��رفت وجود دارد که باید ب��ه دانش  آموزان معرفی 
ش��ود و در این راس��تا جهاد تبیین بسیار مهم است.وی 
تصریح کرد: باید اطاعات درس��ت به دانش  آموزان داده 
ش��ود وگرنه ممکن است ذهن دانش  آموزان با اطاعات 
غلط مسموم شود.معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پ��رورش ب��ه اهمیت نهاد خانواده اش��اره کرد و افزود: 
درس آمادگ��ی دفاع��ی در ارتباط دانش  آم��وز و خانواده 

مؤثر است. وی با اشاره به اینکه محتوای درس آمادگی 
دفاعی نیازمند به روزرس��انی و اصاح است اظهار کرد: 
رویکرد این درس، تعلیم و تربیت چندس��احتی اس��ت و 
س��احت های تربیتی به هم پیوس��ته ان��د. برای تدریس 
درس آمادگ��ی دفاع��ی ش��رکای مختلف��ی داری��م که 
نیروهای مس��لح به ویژه سپاه و بسیج هستند و جا دارد 
از پش��تیبانی آنها در تأمین نیروی انس��انی متخصص و 
توان افزایی مربیان و معلم��ان این درس قدردانی کنم.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اضافه 
کرد: نیروهای جوان و باانگیزه ای در این نهادها هستند 
ک��ه می توانند در آموزش باکیفی��ت تر این درس کمک 
مضاعفی داش��ته باشند، این درخواست را داریم که مورد 
ذیل را به عنوان یکی از موضوعات قابل پیگیری مدنظر 
داشته باشند، همچنین برخی موارد دیگر از جمله معافیت 
دوماهه خدمت س��ربازی دانش آموزانی که این درس را 
با موفقیت گذرانده اند دنب��ال کنند که دانش آموزان ما 

بتوانند از آن بهره مند شوند.
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اقتصاد خرد

گوشت وارداتی بی کیفیت از بازار 
جمع شد

معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی دام با بیان 
اینکه گوش��ت های بی کیفی��ت مجوز توزیع 
در ح��وزه مصرف خانوار را پی��دا نکرد و هم 
اکن��ون به عن��وان مصرف صنعتی اس��تفاده 
می شود گفت: این گوشت از بازار جمع آوری 
ش��د.به گزارش مهر، محمد جعفری، درباره 
کیفیت غیرقابل قبول گوش��ت های وارداتی 
گفت: ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام در حال 
حاضر عرضه کننده گوش��ت منجمد وارداتی 
یا داخلی است.وی افزود: کیفیت گوشت های 
وارداتی ش��رکت پشتیبانی امور دام بر اساس 
پروتکل های اعامی سازمان دامپزشکی است 
و تاکن��ون هیچ نارضایت��ی از طریق مصرف 
این گوشت ها به ش��رکت ارجاع نشده است.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور 
دام خاطرنش��ان کرد: ما گوشت های منجمد 
وارداتی را به فروشگاه ها دادیم تا قطعه بندی 
کنند و به صورت قطعات یک کیلویی عرضه 
کنند بنابراین در فرآوری مجدد، اگر مشکلی 
هم باشد قطعاً جداس��ازی می شود.این مقام 
مس��ئول گفت: اینکه گوشت منجمد وارداتی 
بی کیفیت باش��د تا به حال س��ابقه نداشته و 
گوش��ت های داخلی فرآوری شده به صورت 
منجم��د نی��ز در واحدهای بس��ته بندی زیر 
نظر سازمان دامپزش��کی فرآوری شده و اگر 
مصرف کننده ای مشکل خاصی دارد می تواند 
به شرکت پشتیبانی امور دام استان مراجعه و 
نسبت به عودت گوشت اقدام کند.جعفری با 
بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام، کیفیت 
گوشت های وارداتی منجمد را سنجیده و هیچ 
مشکلی ندارد گفت: ش��رکت به دلیل اینکه 
هن��وز درب��اره کیفیت گوش��ت وارداتی گرم 
اقدامی نش��ده لذا فعًا نظری ندارد. در واقع، 
ما متولی واردات گوش��ت گرم نیستیم و این 
مقوله به انجمن واردکنن��دگان فرآورده های 

دامی بخش خصوصی محول شده است.

لوازم سرمایشی و گرمایشی گران شد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: 
ع��اوه بر اینکه قیمت لوازم خانگی به قیمت 
های قبلی بازنگشت، محصوالت سرمایشی و 
گرمایش��ی نیز طی 10 روز گذشته 15 درصد 
گران ش��دند.به گزارش مهر،اکب��ر پازوکی در 
م��ورد وضعیت بازار ل��وازم خانگی اظهار کرد: 
وزارت صمت هنوز مجوزی برای تغییر قیمت 
لوازم خانگی نداده است و همان افزایش 10 تا 
15 درص��دی قیمت محصوالت لوازم خانگی 
که بدون مجوز اعمال ش��ده بود، به قوت خود 
باقی مانده اس��ت.رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی تهران افزود: اگرچه وزارت صمت 
و س��ازمان حمایت تاکید بر بازگشت قیمت ها 
به قیمت های قبلی دارند اما قیمت ها برنگشته 
اس��ت و محص��والت لوازم خانگ��ی با همان 
قیمت ها به فروش می رسد.وی گفت: همچنین 
طی 10 روز گذشته نیز شرکت های سرمایشی 
و گرمایشی که تولیدکننده پکیج، آب گرم کن 
و… هستند بدون حساب و کتاب 15 درصد 
افزایش قیمت داده اند.پازوکی تاکید کرد: اگرچه 
در انتهای سال قرار داریم اما اوضاع بازار خوب 

نیست و تقاضای خاصی در بازار نداریم.

4 میلیون تن کود اوره صادر شد
مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات حمایت��ی از 
ص��ادرات 4 میلیون تن ک��ود اوره خبر داد و 
گفت: کودهای کشاورزی ایران به کشورهای 
برزیل، افغانس��تان، عراق و اسپانیا صادر می 
ش��ود.به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران،حمید 
رسولیظرفیت 157 فقره مجوز صادرات کود 
کش��اورزی تولید داخل را بیش از 273 هزار 
تن عنوان کرد.او افزود: ما به عنوان دبیرخانه 
ص��ادرات کود، این دق��ت را داریم که مجوز 
برای کود مازاد، صادر شود و کنترل می کنیم 
که در تولی��د آن از عناصر کودهای یارانه ای 
استفاده نشده باشد.رسولی ادامه داد: کودهایی 
که مجوز صادرات گرفته اند غیر ازته و شامل 
کودهای فسفاته، پتاسه، زیستی، میکرو و آلی 
هستند.مدیرعامل ش��رکت خدمات حمایتی 
می��زان ص��ادرات ک��ود اوره را 4 میلیون تن 
اع��ام کرد.به گفته او، کودهای کش��اورزی 
ایران به کش��ورهایی همچون برزیل، عراق، 
افغانستان و اسپانیا صادر می شود.مدیرعامل 
ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی گفت: 
در کنار ای��ران، بازارهایی برای صادرات کود 
کش��اورزی وجود دارد که باید از این بازارها 
استفاده کنیم.او گفت: اکنون ذخیر استراتژیک 
کودهای کشاورزی در کشور حدود 500 هزار 
تن اس��ت که از این میزان بیش از 300 هزار 
تن ازته، 150 هزار تن فسفاته و 50 هزار تن 

پتاسه است.

اخبار

تولید ۸.۸ میلیون تن میوه های 
گرمسیری در سال جاری

مدی��رکل دفتر امور میوه های گرمس��یری و 
نیمه گرمس��یری وزارت جهاد کش��اورزی از 
تولید 8.8 میلیون تن میوه های گرمس��یری 
در س��ال جاری در کشور خبر داد.به گزارش 
عصرایرانیان از وزارت جهاد کشاورزی، زهرا 
جلیلی مق��دم مدیرکل دفتر ام��ور میوه های 
گرمس��یری و نیمه گرمس��یری وزارت جهاد 
کش��اورزی درباره وضعی��ت تولید میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری گفت: میزان تولید 
میوه های گرمسیری در سال جاری حدود 8.8 
میلیون تن بود که ای��ن میزان تولید میوه از 
س��طحی بالغ بر 730 هزار هکتار برداش��ت 
شده است.وی افزود: در ده ماهه سال جاری 
حدود 650 هزار تن صادرات میوه های نیمه 
گرمسیری داش��تیم که حدود 100 هزار تن 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
میزان صادرات را ش��اهد بودیم.جلیلی مقدم 
درب��اره تولید مرکبات در س��ال جاری گفت: 
امس��ال ب��رآورد تولی��د پرتقال در کش��ور 3 
میلی��ون و 450 هزار تن بود که نس��بت به 
س��ال گذش��ته حدود 50 هزار ت��ن افزایش 
می��زان تولید را داش��تیم و وضعیت خوبی را 
به لحاظ تولید پرتقال در کش��ور داریم.وی با 
اشاره به پیش رو بودن ماه مبارك رمضان، به 
وضعیت مطلوب تولید خرما در کشور اشاره و 
تصریح کرد: در س��ال جاری حدود 1 میلیون 
و 400 ه��زار تن برآورد تولی��د خرما بود، در 
تولید کلیه ارقام خرما وضعیت مطلوبی داریم 
و نسبت به سال گذشته افزایش تولید را نیز 
ش��اهد بوده ایم.مدیرکل دفتر امور میوه های 
گرمسیری و نیمه گرمسیری خاطرنشان کرد: 
ب��ا توجه به این که ای��ران یکی از بزرگترین 
تولید کننده های میوه در دنیا به شمار می رود 
و م��ا در حدود 30 محصول رتبه یک تا دهم 
تولی��د را به خود اختصاص داده ایم؛ برگزاری 
این گونه نمایشگاه ها پتانسیل کشورمان را به 
سایر کشورها معرفی می کند و بستری است 
تا سایر کش��ورها با محصوالت تازه خوری و 
فرآورده های کش��ورمان در ح��وزه تولیدات 

کشاورزی آشنا شوند.

کمبود ناوگان اتوبوس برای جابه 
جایی مسافران در نوروز نداریم

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی مسافربری 
گفت: تعداد ناوگان برای جابه جایی مسافران 
کافی اس��ت و مش��کلی برای ایام نوروز در 
ای��ن خص��وص نداریم.به گزارش باش��گاه 
خبرن��گاران، احمد رضا عامری رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه تعاونی مسافربری اظهار کرد:  
درخواس��ت تغییر نرخ بلیت اتوبوس را برای 
ایام نوروز به س��تاد تنظیم بازار ارائه خواهیم 
کرد چراکه در یک س��ال گذش��ته نرخ بلیت 
اتوبوس تغییری نکرده وهمین امر باعث شده 
که اتحادیه و شرکت های تعاونی درخواست 
خود را برای افزایش قیمت بلیت اتوبوس ارائه 
کنند.ب��ه گفته رئیس هیئ��ت مدیره اتحادیه 
شرکت های تعاونی مسافربری کشور، افزایش 
نرخ بلیت اتوبوس در  دس��ت بررس��ی است 
و هنوز میزان افزایش نرخ مش��خص نیست 
اما سعی خواهیم کرد این افزایش برای بلیت 
ایام نوروز باشد چراکه به طور معمول در این 
ایام اتوبوس ها یک سر خالی هستند.او گفت: 
هیچ کمبودی از  ناوگان نداریم و امسال تعداد 
اتوب��وس های که در نظر گرفته ش��ده برای 

جابه جایی مسافران کافی است.

بخشی از پروژه های نهضت ملی مسکن 
استان تهران خردادماه 1402 افتتاح 

می شود
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: 
بخش��ی از پروژه  نهضت ملی مسکن در این 
استان در صورتی که آورده متقاضیان به موقع 
تزریق و زیرساخت های خدماتی تامین شود، 
خرداد س��ال آینده افتتاح می شود.به گزارش 
از وزارت راه و شهرس��ازی،  عصرایرانی��ان 
خلی��ل محبت خ��واه با بیان اینک��ه بیش از 
7 هزار و 800 واحد نهضت ملی مس��کن در 
تهران به مرحله اجرا رس��یده اس��ت، افزود: 
از ای��ن تع��داد 2 هزار و 300 واح��د غالبا در 
مراحل پیش��رفت باالی 70 درصد قرار دارد 
که در صورتی که زیرس��اخت های خدماتی، 
تسهیات و آورده متقاضیان به موقع تزریق 
شود، در خردادماه 1402 شاهد افتتاحیه هایی 
در این زمین��ه خواهیم ب��ود.وی اضافه کرد: 
تع��داد 2 ه��زار و 342 واح��د نهض��ت ملی 
مس��کن توس��ط اداره کل راه و شهرسازی 
اس��تان تهران در شهرس��تان های پاکدشت، 
اسامشهر، رباط کریم و شهریار با پیشرفت 
فیزیک��ی بین 50 تا 70 درص��د در حال اجرا 
بوده و به تازگی عملیات آماده سازی و اجرای 
پنج هزار و 500 واحد دیگر نیز در این شهرها 
آغاز شده است.محبت خواه با بیان اینکه در 
شهرس��تان پاکدشت 630 واحد نهضت ملی 
مسکن به میانگین پیشرفت 70 درصد رسیده 
اس��ت، تصریح ک��رد: در اسامش��هر پروژه 
800 واحدی بین 50 تا 70 درصد پیش��رفت 

فیزیکی دارد.

عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
1402 گف��ت: نمایندگان در جلس��ه علنی 
امروز و در جریان بررسی الیحه بودجه سال 
1402 با تخفیف مالیاتی اشخاص حقوقی 
موافقت کردند.به گزارش خانه ملت،مهدی 
طغیانی با اش��اره به مصوبات امروز مجلس 
در جریان بررسی الیحه بودجه سال 1402 
گفت: در تبصره 6 الیح��ه بودجه موضوع 

معافیت مالیات��ی به نرخ صف��ر تغییر کرد 
آنهم از جهت اینکه وقتی عدد صفر می آید 
آن مودی باید پرون��ده خود را تحویل دهد 
و همین موضوع باعث شفافیت اطاعاتی 
بیشتری خواهد شد.عضو کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه سال 1402 ادامه داد: همچنین 
در مورد بحث خودرو مقرر ش��د خودروهای 
لوک��س ب��االی 3 میلیارد توم��ان به ما به 

التفاوت باالی 3 میلیارد، یک درصد مالیات 
تعلق گی��رد و این بدین منظور اس��ت که 
اگر فردی خودروی دارد که قیمت آن س��ه 
میلیارد و دویست تومان است از 200 میلیون 
تومان یک درصد آن مش��مول مالیات می 
شود، بنابراین هر فردی که خودرویی با مبلغ 
3 میلیارد تومان دارد معاف از مالیات خواهد 
بود.این موضوع در بند خ تبصره 6 مصوب 

شد.عضو کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه 
س��ال 1402 با اش��اره به تصویب بند) ت( 
تبص��ره 6 الیحه بودجه در صحن مجلس، 
گفت: در این بخش دول��ت 7 درصد برای 
پرونده مالیاتی اش��خاص حقوقی تخفیف 
قائل شده بود. بر اس��اس قوانین اشخاص 
حقوقی 25 درصد مالیات پرداخت می کنند و 
دولت در الیحه خود این رقم را به 18 درصد 

رساند و همین 18 درصد در مجلس تصویب 
ش��د.عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
شورای اسامی تاکید کرد: عما واحدهای 
تولیدی با این تخفیف مالیاتی مبلغ کمتری 
به شکل مالیات پرداخت خواهند کرد و این 
مسئله به نقدینگی و سرمایه در گردش این 
واحدها کمک خواهد کرد تا سرمایه گذاری 

های جدیدی انجام دهند.

حمایت مالیاتی مجلس از واحد های تولیدی
عضو کمیسیون تلفیق مطرح کرد؛

رشد قیمت مسکن در جنوب شهر از مناطق شمالی پیشی گرفت
طبق آخرین آمارها؛

طبق آخرین آمارهای بازار مس��کن رش��د 
قیمت مس��کن در مناطق جنوبی و مرکزی 
شهر تهران نسبت به مناطق باالشهر بیشتر 
بوده اس��ت.به گزارش مهر، میانگین ارزش 
خانه های منطقه یک از متری 100 در دی 
ماه به 150 میلیون در اسفند ارتقا پیدا کرده 
اس��ت. افزایش 15 درصدی قیمت مسکن 
در گران ترین منطق��ه تهران درحالی اتفاق 
افت��اده که ای��ن عدد کمترین میزان رش��د 
نس��بت به تمام مناطق پایتخت است و در 

سه منطقه 16، 18 و 20 شاهد جهش 40 تا 
43 درصدی ارزش خانه ها بودیم. 

رش�دقیمتمس�کندرمناطقش�مالی ���
ته�ران؛بی�ن۱۵ت�ا3۰درص�د

قیم��ت مس��کن خانه های منطق��ه یک از 
متری 100 در دی م��اه به 150 میلیون در 
اس��فند ارتقا پیدا کرده است. با این اوصاف 
رش��د قیمت مس��کن در منطقه یک تهران 
به عنوان گران ترین نقطه بازار مسکن حدود 

15 درصد برآورد می شود.

رش�دقیمتمس�کندرمناط�قجنوبی ���
ته�ران؛بی�ن22ت�ا۴3درص�د

قیم��ت مس��کن در مناطق جنوب��ی تهران 
بین 22 تا 43 درصد رش��د داشته است. در 
منطقه 16 متوس��ط قیمت مسکن از متری 
20 میلی��ون ب��ه 40 میلی��ون افزایش پیدا 
ک��رد تا جهش 43 درص��دی ارزش خانه ها 
در این نقطه نس��بت به تمام مناطق تهران 
بیشتر باش��د. در منطقه 20 میانگین ارزش 
آپارتمان های مسکونی به متری 50 میلیون 

رسید. میزان رشد قیمت مسکن در مناطق 
جنوب��ی 43 افزای��ش درصد برآورد ش��ده 

است.
رش�دقیمتمس�کندرمناطقش�رقی ���

ته�ران؛بی�ن2۰ت�ا2۴درص�د
قیمت مس��کن در ش��رق تهران بین 20 تا 
24 درصد ارتقا پیدا کرده اس��ت. در منطقه 
پیروزی ما شاهد رشد 24 درصدی را شاهد 
بوده ایم. ارزش ه��ر متر آپارتمان در منطقه 
ش��رق از 40 میلیون ب��ه 84 میلیون تومان 

رس��ید. به صورت میانگین در منطقه شرق 
قیمت مسکن بین 20 تا 24 درصد افزایش 

داشته است.
رشدقیمتمسکندرمناطقغربی؛بین ���

2۸ت�ا3۷درص�د
قیمت مس��کن در مناطق غربی تهران بین 
28 تا 37 درصد رشد داشته است. خرید هر 
مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه غربی 
104 میلیون اس��ت در قیاس با مهر ماه 30 

درصد افزایش داشته است.

قیمت های گوشت قرمز با قدرت خرید مردم عادی همخوانی ندارد
آیا قیمت ها کاهش می یابد؟

قیمت های گوشت قرمز در بازار، فاصله زیادی با نرخ های 
درج شده در سایت های فروش گوشت و فضای مجازی 
دارد و کمتر است، اما همین قیمت های بازار هم با قدرت 
خرید مردم ع��ادی همخوانی ندارد، مدیری��ت این بازار 
راهکارهای زیادی دارد که مغفول اس��ت، اما پیش بینی 
می ش��ود به  زودی قیمت گوشت کاهش یابد.به گزارش 
فارس، چند وقتی است قیمت گوشت قرمز  افزایش یافته 
است و  این روزها اقشار کم درآمد کمتر توان خرید گوشت 
قرمز  دارند، البته اغلب کارشناس��ان معتقد هستند بخش 
زیادی از این افزایش قیمت ها بدون دلیل بوده وتوس��ط 
سودجویان در سایه عدم نظارت شکل گرفته است.اکنون 
گوشت قرمز در برخی فروشگاه های مجازی حتی کیلویی 
499 هزار تومان قیمت خورده اس��ت است،  این قیمت ها 
در  یکی دو هفته گذشته به وجود آمده و نگرانی های مردم 
را   در مورد گرانی بیش��تر کرده است اما سئوال این است 
که این قیمت ها تا چه اندازه منطبق با واقعیت است؟ و چه 
عواملی موجب شده که قیمت گوشت در فضای مجازی 
و بعض��اً در بازار اینقدر باال ب��رود؟ گزارش میدانی حاکی 
اس��ت که واقعیت بازار گوشت با آنچه در فضای مجازی 
دیده می شود منطبق نیست و قیمت های بازار کمتر است.
گ��زارش از منطقه 19 تهران  نش��ان می دهد که قیمت 
گوشت در فروشگاه هایی که محصوالت پروتئینی عرضه 
می کنند هر کیلو گوش��ت گوساله 350 هزار تومان و ران 
گوس��اله 350 هزار تومان به فروش می رود، گوشت ران 

گوسفندی کیلویی 360 هزار تومان است.
قیمتهاییکههرروزافزایشمییابد ���

بررس��ی چند فروش��گاه و قصابی در منطقه 19 نش��ان 
داد که گوش��ت فراوان در ویترین مغازه ها اس��ت و هیچ 
کمبودی از نظر عرضه وجود ندارد.واقعیت این اس��ت که 
قیمت کیلویی 350 هزار تومان هم خیلی گران اس��ت و 
با درآمدهای مردم همخوانی ندارد و مس��ئوالن باید این 
قیمت ها را مدیریت کنند اما نکته ای که وجود دارد برخی 

ای��ن قیمت ها را بیش از اندازه باال می برند و این هم باید 
نظارت شود، فروش��ندگان فضای مجازی و فروشندگان 
گوش��ت الکچری هر روز قیمت ها را جابه جا می کنند و 
به تنور گرانی بیش از پیش می دمد.بررسی چند فروشگاه 
مجازی نش��ان می دهد که قیمت تا 499 هزار تومان در 
هر کیلو برای آنها قیمت خورده اس��ت، در فروشگاه های 
زنجیره ای هم قیمت هایی از کیلویی 350 تا 499 هزار 

تومان وجود دارد.
دلیلقیمتهایغیرمتعارفگوشتقرمزچیست؟ ���

مدیرکل بازرس��ی و نظارت وزارت جهاد کش��اورزی در 
این باره گفته اس��ت:  عناصری که از گرانفروشی گوشت 
نفع می برند هر روز به دنبال گران نش��ان دادن قیمت ها 
هستند ؛ بسته 509 هزار تومانی گوشت که خیلی جنجال 
کرد، بدون چربی و اس��تخوان بود و براساس الشه 295 
هزار تومان قیمت خورده بود.به گفته امرالهی س��هم این 
گوش��ت از 400 تن مصرف تهران تنها 97 کیلوگرم بود 
که از انجمن بس��ته بندی خواس��ته ایم ت��ا اطاع ثانوی 
گوشت لوکس و لخم به بازار عرضه نکنند و تنها گوشت 
براساس عرف بازار عرضه شود.امرالهی می گوید: این نوع 

گوش��ت ها که قیمت های فضایی دارند بدون استخوان و 
بخش خاصی از گوش��ت حیوان است که فروشندگان به 
قیمت های باالتری می فروشند.وی گفته بود که براساس 
مصوبه قرارگاه امنیت غذایی، طرح برخورد با گرانفروشی 
گوش��ت قرمز در سراسر کش��ور آغاز شده است.به گفته 
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت 
جه��اد کش��اورزی ، در گزارش میدانی  از فروش��گاه های 
عرضه گوش��ت در تهران، بر اس��اس فاکتورهای خرید، 
طرح نظارت را اجرایی کرده ایم ، در صورت مشاهده عدم 
رعایت س��ود مصوب قانونی توسط فروشندگان گوشت 
قرمز، با متخلفان برخ��ورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وزارت جهاد کش��اورزی پس از ای��ن خبر اعام کرد که 
»عرضه گوشت لخم با بسته بندی خاص« ممنوع است؛ 

اما قطعا باید به این ممنوعیت نظارت بیشتری شود.
چرابرخیدنبالبیشازحدنشاندادنقیمتگوشت ���

هستند؟
 واقعیت این اس��ت که برخی از باال بودن قیمت گوشت 
در بازار س��ود می برند، دالل، واسطه و سودجویانی که 
دام زن��ده را به قیمت اندك از دام��دار خریده اند اکنون 

سود کانی را به جیب می زنند.قیمت هر کیلو دام زنده 
گوس��اله 100 هزار تومان و دام زنده گوس��فندی 126 
هزار تومان اس��ت ، به گفته فع��االن این صنف و طبق 
یک عرف معمول، قیمت هر کیلوگرم گوش��ت پش��ت 
ویترین مغازه باید دو برابر ا ین میزان باشد یعنی گوشت 
گوس��اله حدود 200 هزار تومان و گوسفندی 250 هزار 
تومان به فروش برود، اما آنچه در بازار می بینیم خاف 
این ها اس��ت و سود سرش��اری به جای تولید کننده به 
جیب واس��طه ها م��ی رود.در این می��ان خبرهای خوبی 
برای کاهش قیمت در روزهای آینده به گوش می رسد، 
س��اداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در این باره می گوید:   
در موضوع گوش��ت قرمز با بح��ث وارداتی که در نظر 
گرفته شده است، به سمت تعادل عرضه و تقاضا حرکت 
خواهیم ک��رد و طی روزهای آینده هرچه حجم واردات 
بیشتر شود، بازارسازی بهتری صورت می گیرد.همچنین 
مدیرعامل س��ازمان میادین میوه و تره بار ش��هرداری 
تهران هم از دو برابر شده عرضه گوشت گرم گوسفندی  
در آینده نزدیک خبر داده و گفته اس��ت: عرضه گوشت 
گرم گوسفندی 247 هزار تومانی  دو برابر می شود و چند 
محموله گوش��ت دیگر وارد تهران خواهد ش��د.در حال 
حاضر در میادین میوه و تره بار، گوش��ت گرم وارداتی با 
قیمت 247 هزار تومان و گوشت منجمد با قیمت 189 
هزار تومان عرضه می ش��ود.از سوی دیگر عرضه دام از 
سوی دامدار با رسیدن فصل بهار بیشتر می شود، دامدار 
منتظر است که با چرای دام در مراتع دام چاق تری را به 
بازار عرضه کند که س��ودآوری بیشتری داشته باشد.90 
درصد گوشت مورد نیاز کش��ور در داخل تولید می شود 
و این مس��ئله مدیریت بازار داخ��ل را راحت تر می کند 
ام��ا بی توجهی به هزینه تولید دامداران، سیاس��ت های 
واردات و ص��ادرات و عدم نظارت ب��ر بازار،  قیمت ها را 
گران کرده و در این میان برخی هم س��عی می کنند که 

بازار را بیشتر آشفته نشان دهند.

س��خنگوی وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت ضمن 
اش��اره به ابهامات مطرح شده در رابطه با طرح فروش 
خودروه��ای وارداتی، تاکید کرد که به دلیل مقتضیات 
تحریم ها نمی توان همه اطاعات را به صورت شفاف 
اطاع رس��انی کرد اما متقاضیان اطمینان داشته باشند 
که در زمان ثبت نام اصلی همه اطاعات در اختیارشان 
قرار خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اکنون عرضه دو مدل 
خودرو چانگان قطعی ش��ده اس��ت.به گزارش ایسنا، از 
روز ش��نبه ثبت نام خودروهای وارداتی از طریق سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو آغاز شده و تا روز پنجشنبه 
ادامه دارد.این طرح فروش در حالی آغاز ش��ده اس��ت 
که ابهاماتی در مورد آن وج��ود دارد؛ از جمله ابهامات 
آن می توان به مشخص نبودن نوع خودرو، زمان دقیق 
تحویل، اینکه اصا خودرو مورد ثبت نام وارد ش��ده یا 

قرار است که وارد ش��ود، قیمت خودرو و... اشاره کرد؛ 
تنها موردی که در این طرح فروش روش��ن است این 
اس��ت که متقاضی 500 میلیون تومان را در حس��اب 
وکالتی خود مسدود کند تا در صف ثبت نام  اصلی قرار 
گیرد.امید قالیباف س��خنگوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با ارسال ویدئویی از محل یکی از گمرك های 
اطراف تهران که تع��دادی از 80 هزار خودروهای وارد 
ش��ده طی بالغ بر دو ماه اخیر، آنجاس��ت، به برخی از 
این ابهامات پاسخ داده است.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر در مقطع و ش��رایطی هستیم که کار ثبت نام از 
متقاضیان خودروهای واردتی در حال انجام است، اظهار 
ک��رد: نگرانی مردم از این جهت ک��ه چه خودرویی را 
خری��داری می کنند یا چه زمانی خودرو به دست ش��ان 
می رسد و تنها می دانند که باید 500 میلیون تومان واریز 

کنند، به جاست. در توضیح این مورد بایستی گفت که 
شرایط به گونه ای است که بخشی از آن به دلیل مسائل 
مربوط به تحریم ها قابل اطاع رس��انی نیست و مردم 
بای��د به ما در این مورد حق بدهند.س��خنگوی وزارت 
صمت تصریح کرد: اما زمانیکه فرد متقاضی می خواهد 
از طریق س��امانه خریداری کند، هم��ه اطاعات را در 
اختیار خواهند داشت و انتخاب هایی که عرضه کنندگان 
در سامانه  قرار می دهند، در معرض دید متقاضی است 
و نوع خودرو، مدل آن، کش��ور مبدأ و س��ایر اطاعات 
شفاف اس��ت و مشتری می تواند انتخاب و ادامه مسیر 
تکمیل وجه و خرید و تحویل خودرو را طی خواهد کرد.
قالیباف در رابط��ه با زمان تحویل نیز، گفت: همانطور 
که اعام شده، زمان تحویل خودروها سه ماهه خواهد 
بود؛ چراکه خودروها برای ما توسط خودروسازان، تولید 

و کنار گذاش��ته نشده اند؛ خودرو بایستی تولید، حمل و 
وارد کشور شود؛ لذا زمان بر است اما مشتریان اطمینان 
خاطر داشته باشند که قطعا خودروها در موعد مقرر سه 
ماه )طبق قرارداد(، تحویل خواهد شد.وی ضمن اعام 
استقبال از پاسخ گویی به همه ابهامات، اطمینان داد که 

همه موارد شفاف است و مردم نگران نباشند.
عرضهدومدلچانگاندراولینعرضهقطعیاست���

س��خنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: 
عرض��ه چانگان م��دل PLUS CS35 و CS55 در 
اولین نوب��ت فروش خودروهای وارداتی قطعی ش��ده 
اس��ت که بافاصله پس از قرعه کش��ی جهت فروش 
عرضه می ش��ود.وی افزود: اس��امی س��ایر خودروهای 
وارداتی که تمامی مجوزها را دریافت کرده اند؛ بافاصله 

به اطاع مردم خواهد رسید.

به خاطر تحریم ها نمی توان اطالعات خودروهای وارداتی را شفاف اعالم کرد
سخنگوی صمت:

کشور های همسایه مقصد 93 درصد محصوالت کشاورزی و غذایی ایران
سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل خانه صمت:

سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه 
تجارت خانه صمت گفت: از مجموع صادرات 
6 میلیون و 256 هزار تن محصول صادراتی 
کشاورزی، دامی، شیاتی و غذایی کشور در 
10 ماهه امسال، 93 درصد وزن و 81.5 درصد 
ارزش صادراتی آن به 15 کشور همسایه بوده 
است.به گزارش صدا وسیما، روح اله لطیفی 
در نشست هم اندیشی توانمندسازی تشکل ها 
و تعاونی های روستایی و کشاورزی در حوزه 
صادرات گفت: از ابتدای سال تا پایان دی ماه 
6 میلیون و 255 هزار و 937 تن محصوالت 
کشاورزی، شیاتی، دامی و غذایی به ارزش 
سه میلیارد و 998 میلیون و 892 هزار و 413 
دالر صادر شده است، که پنج میلیون و 808 

هزار و 399 تن به ارزش س��ه میلیارد و 255 
میلیون و 791 هزار و 926 دالر به کشور های 
همسایه ایران صادر شده، که 93 درصد وزن 
و 81.5 درصد ارزش کل صادرات محصوالت 
کشاورزی و غذایی را به خود اختصاص داده 
است.سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و 
توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص میزان خرید محصوالت غذایی 
و کش��اورزی از کش��ور های همسایه گفت: 
عراق ب��ا خرید یک میلی��ارد و 255 میلیون 
و 330 ه��زار دالر، ام��ارات با 486.6 میلیون 
دالر، پاکس��تان با 350 میلیون دالر، روسیه 
ب��ا 317.4 میلیون دالر و افغانس��تان با 252 
میلیون و 110 هزار دالر پنج مقصد نخست 

صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران 
به همسایگان و کل دنیا بوده است.وی افزود: 
ترکی��ه با خرید 154 میلیون دالر، آذربایجان 
82 میلی��ون دالر، قط��ر 69 میلی��ون دالر، 
قزاقس��تان با 62.2 میلیون دالر، ترکمنستان 
با 60.3 میلیون دالر، ارمنستان با 58 میلیون 
دالر، کویت با 52.5 میلی��ون دالر، عمان با 
52.4 میلی��ون دالر، بحرین با چهار میلیون 
دالر و عربس��تان با 126 ه��زار دالرمقاصد 
شش��م تا پانزدهم محصوالت کش��اورزی، 
دامی، ش��یاتی و غذایی در بین 15 کش��ور 
همس��ایه ایران بودند.لطیفی در ادامه گفت: 
چین با خری��د 151.7 میلی��ون دالر، هند با 
142.5 میلیون دالر، قرقیزستان با 32 میلیون 

دالر، سوریه با 29.6 میلیون دالر، ازبکستان 
ب��ا 27.6 میلیون دالرو تاجیکس��تان با 20.9 
میلیون دالر مقاصد مهم صادرات محصوالت 
غذایی و کش��اورزی ایران از ابتدای س��ال تا 
اول بهمن ماه بودند.س��خنگوی کمیس��یون 
روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صمت 
ای��ران در خصوص س��هم قاره ها از صادرات 
محصوالت کشاورزی توضیح داد: قاره آسیا 
)بدون احتساب کشور های آسیایی اروپایی(، 
سه میلیارد و 113 میلیون دالر با 77.8 درصد، 
اروپا )با محاسبه میزان صادرات به کشور های 
آس��یا( 833 میلی��ون و 795 میلی��ون دالر و 
20.9 درص��د، آفریقا ب��ا 29.7 میلیون دالر و 
7 دهم درصد، آمریکا ب��ا 10.3 میلیون دالر 

و س��ه دهم درصد و اقیانوسیه با 4.7 میلیون 
دالر و یک دهم درصد صادرات محصوالت 
کش��اورزی، دامی، ش��یاتی و غذایی کشور 
را به خود اختص��اص دادند.لطیفی همچنین 
گفت: پس��ته با پوست، گوجه فرنگی زراعی، 
سیب، مغز پسته، هندوانه، خرمای مضافتی، 
شیرینی های بدون کاکائو، کیوی، شیر خشک 
صنعتی، گوجه فرنگی گلخانه ای، آب میوه، 
پنیر، بیسکوئیت، نان، سیب زمینی، خمیر های 
غذای��ی، انواع انگ��ور، میگو، زعف��ران، رب 
گوجه، فلفل دلم��ه ای، روده دام، پیاز، خامه 
و. به ترتی��ب ارز آور ترین کاال های صادراتی 
کشور در دسته بندی غذایی، شیاتی، دامی و 

کشاورزی بوده است.
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بانک و بيمه

برگزاری دوره آموزشی حقوق بیمه 
برای قضات استان خوزستان

دوره آموزش��ی حقوق بیمه ش��خص ثالث با 
حمایت صندوق تامین خس��ارت های بدنی 
در تاریخ 4 اسفند در استان خوزستان برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین 
خس��ارت های بدنی، دوره آموزش��ی قضایی 
مش��ترك بین صندوق تأمین خس��ارت های 
بدنی ، مرکز آموزش قوه قضاییه و سندیکای 
بیم��ه گ��ران ای��ران ب��ا تدریس س��یدجواد 
میرقاس��می مدیرکل حقوق��ی بیمه مرکزی 
ج.ا.ایران به صورت حضوری و با مش��ارکت 
ش��ورای هماهنگی شرکت های بیمه استان 
خوزستان در سالن اجتماعات دادگستری شهر 

اهواز برگزار شد.

تور آموزشی زمستانه بیمه تعاون 
برگزار شد

کارکنان شعب و نمایندگان بیمه تعاون در تور 
آموزشی زمس��تانه که برای رشته های بیمه 
های مسئولیت؛ اتومبیل؛ زندگی، آتش سوزی 
و درمان برگزار ش��د، حضور فعال خود را به 
نمایش گذاش��تند. به گزارش روابط عمومی 
بیمه تعاون، در رش��ته مس��ئولیت، با تدریس 
س��رکار خانم آخوندی و جناب آقای قنواتی، 
دوره های برای ش��بکه فروش و کارکنان در 

شعبه مشهد برگزار شد.
همچنین در پی عاقه مندی این ش��عب به 
این رش��ته بیمه ای، کافه مسئولیت با هدف 
معرفی بیمه های مس��ئولیت راه اندازی شد 
که این مهم سبب آگاهی بخشی سازمان ها 
و ش��رکت ها نیز در خصوص این رشته بیمه 
ای شد؛ بر این اساس، انجمن مدیران صنایع 
استان و اعضای هیأت مدیره شهرك صنعتی 
ماشین سازی خراسان از جمله دستگاه هایی 
بودند که با حضور در کافه مس��ئولیت، با این 
رشته تخصصی بیمه ای و نقش آن در صنایع 

آشنا شدند.

اختتامیه »رویداد نمایشگاهی 
مسئله محور سازمان اقتصادی کوثر« 

مدیرعام��ل بانک دی در روز پایانی »رویداد 
نمایشگاهی مس��ئله محور سازمان اقتصادی 
کوث��ر« ضمن بازدید از غرفه های س��ازمان 
اقتصادی کوثر و شرکتهای تابعه بر ضرورت 

توسعه دامنه تعامات فیمابین تأکید کرد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک دی؛ در روز 
پایانی »رویداد نمایش��گاهی مس��ئله محور 
س��ازمان اقتصادی کوثر« علیرضا قیطاسی، 
مدیرعام��ل بانک دی، به هم��راه جمعی از 
مدیران ارش��د بانک با حضور در نمایشگاه و 
بازدید از غرفه های س��ازمان اقتصادی کوثر 
ضمن آش��نایی با دس��تاوردهای شرکتهای 
تابعه سازمان اقتصادی کوثر، با مدیران ارشد 
شرکتها درباره گسترش دامنه خدمات بانکی 

و توسعه تعامات فیمابین گفتگو کرد.
دراین بازدیده��ا زمینه های مرتبط با تمرکز 
منابع شرکتهای تابعه سازمان اقتصادی کوثر 
در بانک و حمایت بانک از محصوالت دانش 

بنیان این شرکت ها بررسی شد.
همچنین درمراس��م اختتامیه ای��ن رویداد، 
علیرضا قیطاس��ی به هم��راه ناصر فخاری، 
مدی��ر عامل و نای��ب رییس هی��أت مدیره 
س��ازمان اقتصادی کوثر، و جمعی از مدیران 
ش��رکت های تابعه س��ازمان اقتصادی کوثر 
و نماین��دگان مجلس با حضور در مراس��م 
رونمایی از سامانه هوشمند سازمان اقتصادی 
کوثر، ضمن امضاء نمادین پوستر الکترونیک 
این س��امانه از جمعی از شرکتهای برگزیده 
این نمایش��گاه و همچنین شرکتهای دانش 

بنیان تقدیر کرد.

تقدیر از روسای موفق شعب بانک 
پارسیان

    در س��یزدهمین گردهمایی روسای موفق 
شعب بانک های کش��ور از 15 رئیس شعبه 
موف��ق بانک پارس��یان تقدیر ش��د. در این 
گردهمایی که ب��ا عنوان “مس��ئولیت های 
حقوقی رؤس��ای ش��عب” و با حضور محمد 
طالبی دبی��ر کل بانک مرک��زی ج.ا.ایران، 
پیمان نوری عضو ش��ورای پ��ول و اعتبار و 
رئیس هیات انتظامی بانک مرکزی، فرشاد 
حی��دری رئی��س موسس��ه عال��ی آموزش 
بانکداری ایران و مدیران ارش��د نظام بانکی 
برگزار ش��د، از 15 رئیس ش��عبه برتر بانک 

پارسیان تجلیل شد.

اخبار

بیم��ه ملت، ط��رح بیمه درم��ان تکمیلی 

ویژه کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط 
را برای حمایت از فع��االن این حوزه ارائه 
کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، 
کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط، این 
روزها نقش مهمی در اقتصاد، تولید و اشتغال 
کشور دارند؛ کسب وکارهایی که با نگاه به 

آینده، می توانند پیش��ران بخشی از اقتصاد 
ایران باشند. بیمه ملت، یکی از شرکت های 
پیشروی صنعت بیمه کشور، که توانگرترین 
شرکت این صنعت نیز هست، در تازه ترین 
محصول بیم��ه ای خود، برای گس��ترش 
چتر حمای��ت بیمه های تکمیل��ی درمان، 

به سراغ این ش��رکت ها رفته و طرح بیمه 
درمان تکمیلی را به این کسب وکارها ارائه 
کرده اس��ت. در طرح بیمه تکمیلی درمان 
کسب وکارهای کوچک، تمامی شرکت ها و 
کسب وکارهای کوچک و متوسط می توانند 
از پوش��ش های بیمه تکمیل��ی بیمه ملت 

بهره مند شوند و از خدمات درمانی استفاده 
کنند. کس��ب وکارهای کوچ��ک می توانند 
برای کس��ب اطاعات بیش��تر به هر یک 
از شعب و نمایندگان بیمه ملت در سراسر 
کش��ور مراجعه کنند و یا با ش��ماره تلفن 

02185333 تماس بگیرند.

آغاز طرح ویژه بیمه درمان تکمیلی ملت 

دکتر عسکری در مراسم گرامیداشت روز مهندسی:

دکتر عس��کری با گرامیداش��ت روز مهندس��ی گفت: 
مهندسان هر ساختمانی که بنا می کنند یک اثر تاریخی 
از خ��ود به جای می گذارند. به گزارش بانک مس��کن 
–هیبنا، آیین گرامیداشت روز مهندسی با حضور دکتر 
علی عسکری سرپرست بانک مسکن، سعید شیرزادی 
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن، محمدرضا جواهری 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن و تنی از چند 
از مدیران و مهندس��ان شرکت سرمایه گذاری مسکن 
برگزار شد.  علی عسکری در این مراسم ضمن تبریک 
روز مهندسی و تشکر از پیشکسوتان این عرصه گفت: 
مهندس��ی به واقع هم هنر و ه��م فن و دانش و یکی 
از علوم زیربنایی اس��ت که کش��ورها را می سازد.  وی 
افزود: هر چقدر کشور در حوزه مهندسی به دانش روز 
مجهزتر ش��ده و ظرفیت ه��ای آن افزایش یابد، کار با 
کیفیت و نمود بیشتری انجام می شود.  دکتر عسکری 
با اش��اره به تاریخچه صنعت مهندس��ی و معماری در 
کشورمان اظهار کرد: چه بناهای تاریخی زیبا و ظریفی 
که قرن ها با وجود تاطم های مختلف در کش��ورمان 
محکم و استوار مانده اند و این موضوع دقت و ظرافت 
کار مهندس��ان ایرانی را به خوبی نشان می دهد.  وی 

با اش��اره به اهمیت کار مهندسان در کشورمان گفت: 
مهندسان هر ساختمانی که بنا می کنند یک اثر تاریخی 
از خود به جای می گذارند و آیندگان قضاوت خواهند که 
آنان چه عملکردی داشته اند.  سرپرست بانک مسکن 
با آرزوی توفیق روز افزون برای مهندس��ان کشورمان 

گفت: امی��دوارم مهندس��ان ایرانی هر روز بیش��تر از 
گذشته آثار با کیفیت و خوبی از خود به جای بگذارند  و 
در این عرصه موفق عمل کنند.  وی به مدیران عامل 
و مهندسان ش��رکت س��رمایه گذاری مسکن توصیه 
کرد با توجه به نیاز و ش��رایط اقتصادی کشور بیشتر و 

س��خت تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و تاکید 
کرد: نباید کارها در هیچ عرصه ای متوقف شود؛ چراکه 
هیچ دلیلی برای توقف وجود ندارد و قطعا مهندس��ان 
و مدیران شرکت س��رمایه گذاری مسکن می توانند با 
اس��تفاده از تبحر، تجربه و دانش خود موانع را برطرف 
کنند و انتظار است بیشتر از گذشته موفق عمل کنند.  
دکتر عسکری شرکت سرمایه گذاری مسکن را یکی 
از معتبرترین ش��رکت های حوزه های مسکن سازی در 
کش��ور خواند و اظهار کرد: ش��رکت س��رمایه گذاری 
مس��کن یکی از ش��رکت های معتبر و با نام و نش��ان 
در کش��ور اس��ت که آثار خوبی از خود به جا گذاشته و 
به عنوان شرکتی ش��ناخته می شود که کار با کیفیت 
ارای��ه می کند. محمدرضا جواهری نی��ز با تبریک روز 
مهندس��ی از پیشکس��وتان این عرصه قدردانی کرد و 
خدمات آن��ان در این عرصه را الگوی��ی برای فعالیت 
جوانان و آینده مهندس��ی کش��ور عنوان کرد.در پایان 
این مراس��م به برخی از پیشکسوتان عرصه مهندسی 
که با شرکت سرمایه گذاری مسکن همکاری داشته اند 
با اعطای لوح سپاس��ی از سوی دکتر عسکری تقدیر 

به عمل آمد.

نباید کارها در هیچ عرصه ای متوقف شود

تقدیر از اقدامات بانک توسعه تعاون در جهت تقویت بخش تعاون
معاون تعاون وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی 
در جمع تعاونگران و فعاالن بخش تعاون در 
قزوین با تاکید بر لزوم توسعه کارجهادی در 
بین مدیران دس��تگاه ه��ای اجرایی پس از 
اس��تماع آمار و عملکرد بانک توسعه تعاون 
مجموع��ه اقدام��ات انجام ش��ده را مثبت و 
مصداق کارجهادی مورد نیاز کش��ور ارزیابی 
کرد. جلس��ه مش��ترك تعاونگران و فعاالن 
بخش تع��اون قزوین با معاون تعاون وزارت 
تعاون ب��ه میزبانی اداره کل تع��اون و اتاق 

تع��اون و با حضور محمد یزدی سرپرس��ت 
قزوین در مجموعه باغس��تان سازمان جهاد 
سازندگی برگزار شد. در این جلسه سرپرست 
ش��عب بانک توس��عه تع��اون قزوین ضمن 
ارائه آم��ار عملکرد بانک توس��عه تعاون در 
بحث پرداخت تسهیات حمایتی به فعاالن 
اقتصادی و تعاونی ها گفت: در س��ال جاری 
رقمی بالغ بر 5400 میلیارد ریال تسهیات 
حمایتی به تولی��د کنندگان و فعاالن بخش 
های مختلف صنعت ، کش��اورزی و … در 

قزوین پرداخت شده است که از این رقم بالغ 
بر 74 درصد جامعه هدف تعاونی های استان 
بوده اند که این عملکرد مطابق اساس��نامه 
و رس��الت اصلی بانک توسعه تعاون بوده و 
تاثیرات مثبت و ملموس��ی در ایجاد و حفظ 
اش��تغال در استان داشته اس��ت. وی افزود: 
مجموعه بانک توس��عه تعاون قزوین با کار 
جدی و جهادی در تشکیل و تصویب پرونده 
های خصوصا تکلیفی، مسئولیت سنگینی را 
در قبال اش��تغال در استان به دوش کشیده 

است و تمامی همکاران استان در انجام این 
امر سهیم بوده اند. در ادامه جلسه مسئوالن 
انجمن ها و تشکل های تعاونی هر یک به 
بیان دیدگاه ها و موضوع��ات خود پرداخته 
و مدیران دس��تگاه ه��ای اجرایی در حیطه 
وظایف و اختیارات خود نسبت به پاسخگویی 

اقدام کردند.
مهدی مس��کنی،معاون وزیر تعاون با تاکید 
بر ل��زوم کار جه��ادی و خالصان��ه راه حل 
برون رفت از ش��رایط فعل��ی و ایجاد امید و 

رفع گره های معیش��تی مردم را در پایبندی 
دس��تگاه های اجرایی به این مهم دانس��ت. 
وی همچنین پس از استماع آمار و عملکرد 
بانک توسعه تعاون مجموعه اقدامات انجام 
شده را مثبت و مصداق کارجهادی مورد نیاز 

کشور ارزیابی کرد.
مس��کنی همچنین از پروژه تعاونی مسکن 
فرهنگیان قزوین بازدید و حل موضوعات و 
مش��کات این تعاونی را در اولویت وظایف 

دستگاه های اجرایی مرتبط دانست.

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هيأت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضيان پرونده های تشکيلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد 

مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   140160330002017399 ش��ماره  رأی   �1
1401114430002001247 آقای حميدرضا جهانی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين که 
در آن احداث بنا شده به مساحت 240 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از باقيمانده 
2121 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 2121/13 اصلی تبديل شده واقع در بخش 

دو ثبت قم مالکيت متقاضی طی سند قطعی صفحه 337 دفتر219.)م الف 16411( 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   140160330002017398 ش��ماره  رأی   -2
1401114430002001248 آق��ای حميدرض��ا جهانی فرزند محمد قطع��ه زمين که در آن 
احداث بنا ش��ده بمساحت 240 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از باقيمانده 2121 
اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 2121/13 اصلی تبديل شده واقع در بخش دو ثبت 

قم مالکيت متقاضی طی سند قطعی صفحه 349 دفتر 217.) م الف 16412( 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   140160330002017417 ش��ماره  رأی   �3
1400114430002000832 آقای رضا اکبری جويا فرزند صمد شش��دانگ قطعه زمين که 
در آن احداث بنا شده به مساحت 51/25 مترمربع در قسمتی از پالک شماره فرعی از 2185 
و 2186 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 2186 اصلی تبديل شده واقع در بخش دو 
ثبت قم مبايعه نامه عادی و خريداری مع الواسطه از عباس اميری زمام صفحه 343 دفتر 23.)م 

الف 16413( 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   140160330002017503 ش��ماره  رأی   -4
1400114430002002352 آقای مجتبی اصغری س��نج  فرزند يعقوبعلی ششدانگ قطعه 
زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 61/30 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 3 فرعی 
از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادی خريداری مع الواسطه از محمد خان 

محمدی. ) م الف 16414( 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط   140160330002017386 ش��ماره  رأی   -5
1401114430002001226 آقای حسين ابراهيمی فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه زمين 
که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت 63/65 مترمربع در قس��متی از پالک شماره فرعی از 
2603/54 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکيت متقاضی طی سند قطعی صفحه 22 دفتر 

229.) م الف 16415( 
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيکه مقرر گرديده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
س��ند مالکيت رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکين مش��اعی مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اش��خاص ذينفع اعتراضی داش��ته باشند ظرف مدت 2 
ماه از تاريخ انتش��ار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم 
و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت يکماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 
و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقديم و گواهی آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به 
توضيح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. )گويه و عصرايرانيان(
تاريخ انتشارنوبت اول: 1401/12/08

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1401/12/23  
عباس پور حسنی حجت آبادی � رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی مفقودی برگ سبز و سند مالکيت )کمپانی(
 برگ س��بز و سند مالکيت )کمپانی( يکدستگاه سواری پژو پارس مدل 1386 رنگ خاکستری 
متاليک به شماره انتظامی  ايران 82_ 742 م 11 و  شماره شاسی 50317632  و شماره موتور 
12486051770 به نام آقای جواد حاجی حسينی درزی به شماره ملی 2050443031 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی برگ سبز 
 برگ س��بز )شناس��نامه مالکيت( تراکتور کش��اورزی ام اف تيپ 285 مدل 1389 رنگ قرمز 
روغنی به ش��ماره انتظامی ايران 12_ 889 ک 12  و  ش��ماره شاسی J07855 و شماره موتور 
LFW08491W  به نام شرکت پيشگام کشت قوچان سهامی خاص به شماره ثبت 956 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پشیمانی برای آدم های سیر است
رمان »مرگ گفت: شاید«  تصویرگر جاذبه مرموزی است که مردان را به سمت 
زنان می کشد و به دلیل غفلتی که از خطرات ناشی از این جذبه می کنند، تا مرز 
نابودی پیش می روند. رمان »مرگ گفت: ش��اید« نوشته پی یر بوالو و توماس 
نارس��ژاك س��ال 1967 منتشر ش��د و یکی دیگر از آثار پلیسی این دو نویسنده 
اس��ت که ش��خصیت های اصلی اش به جای پلیس یا کارآگاه، م��ردم عادی و 
پیشه وران مشاغل گوناگون اند. دو سربازرس وارد داستان »مرگ گفت: شاید« 
می ش��وند که هر دو، شخصیت فرعی هستند و تاثیری در روند قصه و رفتار و 
کردار ش��خصیت هایش ندارند. اولی سربازرس موروچی و دومی هم سربازرس 
بوناتی. در این کتاب هم شخصیت اصلی نماینده شرکت های بیمه ای است که 
به خودکشی آدم ها می پردازند و درگیر یک عشق مرموز و افاطونی می شود که 
مثل گردابی او را به مرز نابودی روحی و روانی می کشاند. بهانه نوشتن این قصه 
ش��اید همان طور که راوی )بوالو و نارس��ژاك( در کتاب گفته، این باش��د که در 
س��ال های نوشته شدن رمان، هرسال 7 هزار خودکش��ی در فرانسه رخ می داد؛ 
یعنی حدود 20 خودکشی در روز. »مرگ گفت: شاید« از نظر طرح قصه، قوت 
و قدرت »سرگیجه« یا همان »در میان مردگان« را ندارد اما رگه های مشترك 
و شباهت های زیادی با دیگر آثار بوالو-نارسژاك چون »زنی که دیگر نبود« و 
… را دارد ک��ه عنصر غافلگیری حضور پررنگی در پایانش��ان دارد. دیگر وجه 
تش��ابه این رمان با دیگر آثار مشترك دو نویس��نده مورد اشاره، تحلیل افکار و 
روانکاوی شخصیت هاست. در ادامه وجوه برجسته و مهم این رمان را که ترجمه 
فارسی آن پاییز 1401 به قلم عباس آگاهی توسط انتشارات جهان کتاب به عنوان 

صدوپنجمین عنوان مجموعه پلیسی »نقاب« چاپ شد، بررسی می کنیم. 
شخصیت)های(اصلی ���

ش��خصیت اصلی این رمان که البته اصلی بودنش کنار دختر مرموز قصه معنی 
پیدا می کند، هروه لُب نماینده تعدادی از ش��رکت های بیمه لوزان اس��ت که به 
خودکشی آدم ها توجه می پردازند. البته نام کوچک و معرفی اصلی این شخصیت 
در صفحه 58 کتاب می آید: »اسم من هروه لُبه. در ژنو متولد شده ام. برای چند 
ش��رکت بیمه کار می کنم…« لُب هرگز ش��اهد مرگز کسی نبوده اما همیشه 
تاش کرده حالت چهره مرده ای را مجسم کند و وقتی در شروع داستان در دفتر 
کلینک امدادی، صدای دختر ناشناسی را می شنود که می خواهد خود را بکشد، 
جذبه و موتور محرك داستان در او به کار افتد. دختری ناشناس که خود را 26 
ساله می خواند، تماس گرفته و به مسئول شیفت کلینک می گوید می خواهد اقدام 
به خودکشی کند و لُب هم از همان اول که صدای دختر را در تلفن می شنود، او را 
در ذهن خود می سازد: بافراست، تحصیل کرده، نومید به خاطر دالیلی قابل احترام. 
دختِر پشت تلفن می گوید اگر بداند روی قبرش دسته گل می گذارند، با احساس 
بدبختی کمتری از دنیا می رود. او در نهایت، پیدا و به کلینک منتقل می شود. او را 
در آخرین لحظات در حالی که رگ دست هایش را زده پیدا می کنند و با انتقالش به 
کلینک هویتش مشخص می شود؛ زینا ماکووسکا، یک لهستانی موطایی؛ که 
به نویسندگان رمان امکان می دهد به دوران جنگ جهانی دوم و مساله یهودیان 
و آلمان نقبی بزنند؛ این که وقتی آلمانی ها برای دستگیری پدرش که یک دانشمند 
لهستانی بوده آمده اند، او و مادرش در کمد مخفی شده اند و بعدها وقتی مادرش 
فهمیده پدرش برنمی گردد، خود را حلق آویز کرده است. لهستانی و یهودی بودن 
شخصیت زینا باعث می شود بوالو و نارسژاك سرك هایی به واقعیت های زندگی 
یهودیان هم بکشند؛ ازجمله این که »اون )پدر زینا( با دختردایی اش ازدواج کرده. 
این لهس��تانی ها دوست دارند که بین خودشون ازدواج کنند!« )صفحه 60( البته 
زینا پس از جنگ در فرانس��ه مستقر شده و به همین دلیل ملیت فرانسوی دارد 

و در روند داس��تان مشخص می شود چندمرتبه ش��غل خود را عوض کرده که 
آخرین کارش هم لیدر تور گردش��گری بوده و این اتوبوس س��انحه ای مرگبار را 
دیده است. دختر در بیمارستان هم می گوید دوباره اقدام به خودکشی خواهد کرد. 
ش��خصیت هروه لُب که مردی رویاپرداز با تخیلی قوی است، چندبار در طول 
داستان به زینا نزدیک می شود. اما هربار در لحظه حساس، دختر که گویی رام 
شده، او را پس می زند. یکی از سواالت مهم لُب از دختر این است که آیا مردی 
در زندگی اش هست یا نه؟ و دختر با قطعیت این مساله را رد می کند و می گوید 
نمی خواهد کسی او را دوست داشته باشد. این، نکته ای است که لب باید از ابتدا 
آن را جدی بگیرد و صدالبته اگر در همان ابتدای قصه این موضوع را جدی بگیرد، 
دیگر داستانی به نام »مرگ گفت: شاید« متولد نمی شد. اما شور و شیدایی و آن 
عشق افاطونی که به آن می پردازیم، باعث فراموشی و کمرنگ شدن این مساله 
می شود تا در نهایت در پایان رمان، ضربه اش را به شخصیت اصلی زده و باعث 
غافلگیری او و مخاطب شود. شخصیت خیال پرداز لُب، در طول قصه سوال های 
مختلفی را در ذهن خود ساخته و نشخوار می کند؛ ازجمله این که چرا دختر دست 
به خودکشی زده است؛ طوری که در برخی مقاطع قصه، جای او با بیمار پریشان 
)زینا( تغییر می کند و از وجود این پرسش در ذهنش آزار می بیند. در زمینه تولید 
فکر و ذهن فعال لُب، جمله ای در صفحه 145 کتاب هست که از این قرار است: 
»خیلی زود، لب دالیل موجهی برای خودش س��رهم کرد؛ در این کار بی نظیر 
بود.« یکی از این فرازهای جالب، که از نظر روانشناسی هم قابل مطالعه است، 
جستجوی ذهنی لُب برای پیداکردن شباهت با دختر است: »منم یتیم بودم.« 
و مورد جالب دیگر مسابقه لب با دختر برای بدبخت تر بودن و تیره روزی بیشتر 
اس��ت: »لب بهترین وس��یله را برای جلب اعتماد او پیدا کرده بود. با هم بر سر 
این که کدام یک تیره روزتر بوده اند، مسابقه گذاشته بودند.« درباره این مقایسه هم، 
در فرازی از داستان این گونه آمده است: »گرچه گذشته هردوی آن ها سخت بود 
ولی او س��رانجام ترس های کودکی اش را از س��ر باز کرده بود. در حالی که زینا 
هنوز وحشت زده بود.« از ابتدای شنیدن صدای دختر تا ماقاتش و پس از آن، 
عشقی افاطونی نسبت به زینا در وجود لُب شکل می گیرد که در ادامه به آن 
خواهیم پرداخت. اما این عشق افاطونی باعث تولید و نشخوار افکار مالیخولیایی 
هم در ذهن مرد قصه می شوند. ازجمله این که مردی در زندگی این دختر وجود 
دارد که روزگار او را سیاه کرده و دختر به طور مرتب از او فرار می کند. لب برای 
برگرداندن دختر به زندگی، پیشنهاد می کند به کارخانه عطرسازِی زن و شوهری 
ثروتمند )فیلیپ نلی و ماری آن( برود و آن جا مش��غول ش��ود تا هم به زندگی 
امیدوار ش��ود هم تحت حمایت زن و مرد ثروتمند قرار بگیرد.اما موضوع مهم 
درباره شخصیت هروه لُب در رمان »مرگ گفت: شاید« و شخصیت های اصلی 
دیگر رمان های بوالو-نارسژاك، همان طور که اشاره شد، تحلیل روانکاوانه راوی 
است. در این رمان هم لُب از ابتدا مشغول واکاوی احوال و افکار خود و مقایسه 

و محاسبه ذهنی است. او چندمرتبه از ادامه بررسی گذشته دختر و پیشروی در 
رابطه با او منصرف می ش��ود اما باز به سمت او کشیده می شود و ادامه می دهد. 
در فرازهایی می خواهد از دست دختر که به نوعی زن اثیری هم هست، خاص 
شود اما نمی تواند. حتی سفری به ژنو می کند تا از او دور باشد و »دوباره همان 
کارمند کارآمد و مطمئن از خود باشد.« )صفحه 86( اما جذبه ای ناخواسته دوباره 
او را به سمت مکانی می کشاند که در دختر در آن حضور دارد. همان طور که راوی 
داستان هم می گوید هروه لب، حاالت دختر را مثل یک پزشک روانکاو تشریح 
می کند. در ابتدای داستان هم این گونه خود را فریب می دهد: »او هیچ احساسی 
به زینا نداش��ت. هیچ چیز جز کنجکاوی بسیار.« راوی دانای کل داستان رمان 
»مرگ گفت: شاید« در فرازی دیگر، به طور مستقیم به این محاسبه و روانکاوی 
اشاره می کند: »خواست چیزی برای زینا بنویسد، ولی در نهایت، دفترچه اش را 
برداشت و به تحلیل افکار و احساسات خودش پرداخت.« )صفحه 83( در صفحه 
127 گفته می شود »لُب به تحلیل احساسات خود ادامه می داد.« و در این مقطع 
از داس��تان، »حاال در پی جلب توجه و قدرشناس��ی زینا بود. درست مثل اینکه 
کسی که بتواند به خود حق دخالت در کار دیگران را بدهد.« با این حال مرد در 
حدیث نفس و واگویه هایش با خود، به این نتیجه می رسد که همه این تحلیل های 
روانکاوانه و بچه مدرسه ای او بی ارزش هستند. این ادراك در چندمقطع رمان به 
دست می آید و مرد متوجه می شود مشغول بازی با افکار مالیخولیایی خود است 
اما باز به طور اجتناب ناپذیر و ناخودآگاه ذهنش مشغول تولید تصورات و تخیات 

می شود. 
عشقافالطونیمردبهزِنقصه ���

ه��روه لب، به طور مرتب خود را کنار زینا می بین��د و در حالی که دختر با وجود 
شکل گرفتن عشق مشترك، در مواقع مختلف لب را پس می زند، جذبه مرموز 
عش��ق افاطونی، بیشتر مرد را به سمت او می کشد. »ولی احساس می کرد که 
از چند لحظه پیش، خودش را در کنار زینا حس می کند، درس��ت مثل اینکه با 
هم با خطری مشترك روبرو شده باشند.« )صفحه 40( شخصیت مرد داستان 
در ابتدا به خاطر جذابیت مرموزی که او را به سمت دختر می کشد، هزینه انتقال 
او را از اتاق عمومی بیمارستان به اتاق خصوصی پرداخت می کند و طبق چیزی 
که درباره عاقه دختر به گذاشتن دسته گل روی قبرش پای تلفن شنیده، برایش 
گل می خرد. نویس��ندگان داستان در این فراز و البته فرازهای دیگر کتاب، اشاره 
ریزی هم به گذش��ته لُب می کنند؛ این که روابطی داشته و زن ها را می شناسد؛ 
این که خیلی دس��ته گل تقدیم کرده و تفاوت های موجود بین دسته گل ازدواج، 
دسته گل تولد، دسته گل اول سال نو یا دسته گل برای ابراز ادب را می شناسد و 
نوعی لذت آمیخته با خشم در ترکیب دسته گلی برای دختری جوان که خواسته 
بود بمیرد احساس می کند.  در ادامه داستان، راوی ضمن روایت تاش های لب 
برای برگرداندن دختر به زندگی، می گوید اگر موفق نمی شد دالیل خود را برای 
زندگی به زینا بقبوالند، چیزی در وجود خودش به تباهی کشیده می شد. »این 
دختر، برای او یک خطر یا یک تهدید به شمار می رفت. بنابراین می بایست او را 
به حرف بیاورد…« )صفحه 69( اما حقیقتی که لب و دیگر مرداِن عالم واقعیت 
نس��بت به آن غافل اند، این اس��ت که با وجود درك خطر، به جای دوری از آن، 
بیشتر به سمتش کشیده شده و کنجکاوی نش��ان می دهند. با این وجود ظاهراً 
همان طور که کشته ش��دن یا نابودی در تقدیر قهرمانان تراژدی ثبت ش��ده، در 
عالم واقعیت و عالم قصه ها هم بناست همه عوامل دست به دست هم دهند تا 
شخصیت اصلی که سعی می کند از کمند عشق و حادثه دوری گزیند، به درون 

گرداب حوادث کشیده شود. 

روایت جذبه ای که مردها از آن غافل اند و نابودشان می کند؛
انرژی
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بين الملل

بازی غرب با کارت سوخته پهپادهای ایرانی
ادعای بکارگیری پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین که بارها از س��وی مقامات کش��ورمان رد ش��ده است 
بخش��ی از پازل معماران این نبرد در اتاق فکر غرب اس��ت که سودهای کان شرکت های تسلیحاتی را به 
تداوم جنگ پیوند زده  و هر از گاهی نیاز به ش��عله ورتر کردن آتش  درگیری ها، به بهانه های مختلف دارند. 
اتحادیه اروپا به عنوان سومین تامین کننده اصلی تسلیحات اوکراین، روز شنبه دهمین بسته تحریمی علیه 
روس��یه را به مناسبت نخستین س��الگرد جنگ در اوکراین اعام کرد. در این بسته عاوه بر شخصیت ها و 
نهادهای روس، 7 نهاد ایرانی نیز که ادعا شده در تولید و ارسال پهپاد به روسیه همکاری دارند به فهرست 
تحریم ها اضافه ش��ده اند. اتحادیه اروپا با بیان این ادعا که ارتباط مس��تقیم میان ش��رکت های ایرانی تولید 
کننده پهپاد با مجتمع های صنعتی و نظامی روس��یه خطر بزرگی بش��مار می رود، »نیروی هوا فضای س��پاه 
پاسداران انقاب اس��امی«، »سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاس��داران انقاب اسامی«، شرکت ها »اوج 
پرواز ما دو نفر«، »پرآور پارس«، »صنایع هوایی قدس« و »صنایع هوایی ش��اهد« را تحریم کرده اس��ت. 
ادعای اتحادیه اروپا در مورد پهپادهای ایرانی و تحریم های وضع ش��ده درحالیس��ت که جمهوری اسامی 
بارها ادعاهای مطرح شده در این زمینه را رد و تصریح کرده است که هیچ ساح و پهپادی برای استفاده در 
جنگ با اوکراین به روس��یه نداده اس��ت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر در این 
زمینه گفت: کش��ورهایی که بزرگترین صادرکننده تسلیحات و تجهیزات به یک طرف جنگ هستند مایلند 
با دامن زدن به خبرهای کذب و جعلی افکار عمومی جهانی را دچار گمراهی و خطا کنند. وی با بیان اینکه 
جمهوری اس��امی ایران نه در یک طرف جنگ و نه در کنار یک طرفی دیگر قرار دارد، تاکید کرد: ایران 
چنین طرح هایی را حتی در دس��ت پیگیری هم ندارد. س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خاطرنشان 
کرد: رویکرد جمهوری اسامی ایران تشویق طرفین برای توسل به راهکار سیاسی و همچنین تشویق جامعه 
بین المللی برای کمک به ش��کل گیری راهکار سیاس��ی به منظور پایان دادن به جنگ است. اما این روزها 
روایت های جدیدی از س��وی مقامات غربی درباره جنگ اوکراین شنیده می شود. به رویدادی که اینک یک 
سال از آغاز آن، با تشویق رهبران غربی و تحریک اوکراین می گذرد، »جنگ جهانی« اطاق و برای آن از 
مونیخ تا نیویورك نشست های بین المللی تدارك دیده می شود. نمونه بارز آن در جریان ماقات نخست وزیر 
انگلیس با معاون رئیس جمهوری آمریکا در حاش��یه کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان مش��هود است. دو طرف 
در ای��ن دیدار ضمن مرور آخرین تحوالت اوکراین، جنگ جاری در این کش��ور را جنگ جهانی نامیدند. بر 
اس��اس بیانیه دفتر نخست وزیر انگلیس ریشی سوناك و کاما هریس »در مورد چگونگی تسریع اقدامات 
بین المللی در مورد اوکراین بحث کردند تا این کش��ور بتواند در جنگ با روس��یه پیروز ش��ود. آنها همچنین 
در مورد اینکه جامعه بین المللی چگونه می تواند اطمینان حاصل کند که اوکراین دیگر با تهدیدات مش��ابه 
روبرو نخواهد ش��د، بحث کردند.« بر اس��اس این بیانیه، سوناك و هریس موافق بودند که »جنگ والدیمیر 
پوتین در اوکراین یک جنگ جهانی است، که بر امنیت غذایی، انرژی و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی 
تاثیر گذاشته است.« آن ها بر همین اساس »کشورهایی را که از تاش های پوتین از نظر سیاسی و نظامی 
حمایت می کنند، محکوم کردند.« اما ش��واهد نشان می دهد که انگلیس و آمریکا به دلیل سودهای کانی 
که ش��رکت های تس��لیحاتی طی یک سال گذش��ته به جیب زده اند چندان تمایلی به پایان جنگ ندارند. به 
همین خاطر هنگامی که والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روس��یه شهریور ماه گذشته برای انجام مذاکرات 
صلح با کی یف اعام آمادگی کرد و از اوکراین خواس��ت خصومت را کنار بگذارد، ولودیمیر زلنس��کی رئیس 
جمهوری اوکراین تحت تاثیر القائات مقام های جنگ طلب غرب اعام کرد که زمانی آماده مذاکره است که 
رئیس جمهوری دیگری در روسیه به قدرت برسد. رئیس جمهوری آمریکا هم که کشورش ضمن مداخات 
گسترده و حمایت تسلیحاتی و سیاسی از اوکراین به نوعی یک طرف جنگ شده، اخیرا به جای کی یف، طرح 
چین برای حل این بحران را رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جمعه )24 فوریه( در مصاحبه  با 
شبکه ای بی سی نیوز پس از انتشار طرح صلح پکن درباره جنگ اوکراین، ادعا کرد، این ایده که چین درباره 
نتیجه جنگ مذاکره خواهد کرد، منطقی نیست. وی مدعی شد: من چیزی در طرح چین ندیدم که نشان دهد 
در صورت پیش رفتن طبق آن، جز برای روس��یه، برای دیگران هم مفید باش��د. این ایده که چین قصد دارد 
درباره عاقبت جنگی که کامًا برای اوکراین ناعادالنه است مذاکره کند، منطقی نیست. طرح چین از هر دو 
طرف می خواهد با کاهش تنش تدریجی موافقت کنند و درباره اس��تفاده از تسلیحات اتمی هشدار می دهد. 
این طرح به تعبیر خبرگزاری رویترز، عمدتًا تکرار موضع چین از زمانی است که روسیه عملیات نظامی ویژه 
خود در اوکراین را در تاریخ 24 فوریه 2022 )پنجم اسفند 1400( آغاز کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه 
آمریکا در نشس��ت شورای امنیت سازمان ملل متحد که به مناسبت نخستین سالگرد جنگ اوکراین برگزار 

شد ادعا کرد:  روسیه برای پیروزی می جنگد اما اوکراین برای بقا مبارزه می کند. 

کپسول نجات روسی کنار ایستگاه فضایی 
بین المللی پهلو گرفت

س��ایوز  کپس��ول  ی��ک 
جایگزین برای بازگرداندن 
3 فضان��ورد ب��ه زمین به 
ایستگاه فضای بین المللی 
اسپیس،  گزارش  به  رسید. 
این کپسول MS-23 نام 
دارد و بامداد امروز به وقت گرینویچ در کنار ایستگاه 
فضایی بین المللی پهلو گرفت. این فرایند هنگامی 
اتفاق افتاد که ایستگاه فضایی بین المللی و کپسول 
در ارتفاع 418 کیلومتری ش��مال مغولس��تان قرار 
داشتند. کپسول بی سرنشین مذکور پنج شنبه هفته 
گذشته از مقر فضایی بایکنور در قزاقستان به فضا 
پرتاب شد. این کپسول سرگی پروکوپیف، دیمیتری 
پتلی��ن فضانوردان روس و فران��ک روبیو فضانورد 
ناس��ا را به زمین بر می گرداند. کپسولی که آنها به 
ایستگاه فضایی بین المللی رسانده بودند در اواسط 
دسامبر 2022 میادی دچار نشتی خنک کننده شد. 
نخست قرار بود کپسول در بهار همراه چند فضانورد 
به ایس��تگاه فضایی بین المللی پرتاب شود. اما در 
اوایل 2023 میادی راسکاموس )سازمان فضایی 
روس��یه( تصمیم گرفت عملیات پرتاب کپسول را 
 23-MS.بدون سرنش��ین در 19 فوریه انجام دهد
در حالی به فضا پرتاب شده که ناسا نیز تصمیم دارد 
کپس��ول خود را همراه 4 فضانورد به فضا بفرستد. 
در حقیقت قرار اس��ت این ماموریت با کپسول کرو 

دراگون شرکت اسپیس ایکس انجام شود.

مراسم تشييع پيکر شهرام عبدلی عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای سوم )290(
حجت االس��ام والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
الرحمن الرحیم َو الُْمْؤتََمنِی��َن َعلَی َوْحیک. و امینان بر 
وحی ات. الموتمن یعنی امین و امانت دار خداوند هستند، 
فرشتگان امین و راز دار وحی الهی هستند و ائمه علیهم 

السام نیز موتمن بر تمام اسرار الهی می باشند چنانچه 
امیرالمومنین سام اهلل علیه فرمودند: أنَا الُمؤتََمُن َعلی 
. من، امین بر راز خدایم. )األمالی، صدوق، ص  ِس��ِرّ اهللِهّ
88، ح 58.( کلمه وحی و مش��تقات آن معانی متفاوتی 

نظیر اشاره، الهام، نوشتن، تفهیم و القای پنهانی به کار 
می روند؛ و وجه مشترك همه این معانی »تفهیم و القای 
سریع و پنهانی« است. )، التمهید فی علوم القرآن، آیت 

اهلل معرفت، الجزء االول، ص 31-25.(
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نظ��ام آپارتاید در آفریقای جنوبی درس��ال 1992 پس از 
برگزاری یک همه پرسی فروپاشید و با ریاست جمهوری 
نلس��ون ماندال در سال 1994، رس��ماً برچیده شد. نحوه 
ظهور و فروپاش��ی آپارتاید در آفریقای جنوبی ش��باهت 
زیادی با وضعیت امروز اس��رائیل دارد که با بررس��ی آن 
می توان بطور نسبی آینده رژیم صهیونیستی را پیش بینی 

کرد.
درهمینپیوند؛چندعلتبهاختصاربیانمیشود. ���

1- رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی 
هردو در سال 1948 و با طراحی انگلیس تأسیس شدند. 
در آفریقای جنوبی تصویب قانون تبعیض نژادی با حمایت 
نژادپرستان اروپایی بخصوص انگلیس، پنجاه و پنج سال 
مردم سیاهپوست این کش��ور را رنج داد و حقوق اساسی 
میلیون ها انسان را پایمال کرد. انگلیس همچنین با صدور 
بیانیه بالفور در س��ال 1917 میادی از ایجاد یک »خانه 
ملّ��ی برای مردم یهود« در فلس��طین حمایت کرد و این 
امر مقدمه تأس��یس رژیم جعلی اس��رائیل و آغاز جنایات 

صهیونیسم در سال 1948 شد.
2- در تشکیل رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی و اسرائیل، 
نقش مهاجران کامًا برجسته بود. مهاجران سفیدپوست 
اروپایی بخصوص از کش��ورهای هلند، آلمان، فرانس��ه و 
انگلیس با اندیش��ه های نژادپرس��تانه به آفریقای جنوبی 
مهاجرت ک��رده وبا انکار حقوق انس��انی سیاهپوس��تان 
و رنگین پوس��تان وتوسل به زور، س��لطه خود را در این 
کش��ور تثبیت کردند. در تشکیل اس��رائیل هم یهودیان 
مهاجر از روس��یه، اتیوپی، اروپا و...نقش عمده داشتند و با 
اشغال اراضی فلسطین و حمایت کشورهای اروپایی، رژیم 

غیربومی و دولت مهاجر اسرائیل را ایجاد کردند.
3- دین، س��ومین عنصر مش��ترك در شکل گیری این 
دو رژی��م بود. در آفریقای جنوبی مس��یحیت ب��ا الهام از 
پروتس��تان های کلیس��ای هلندی، برتری نژادی خود را 
تثبی��ت و به اجرای قوانین مبتنی بر آپارتاید مش��روعیت 

بخش��ید. در اس��رائیل نیز صهیونیس��م سیاسی با تفسیر 
انحراف��ی از آموزه های یهودیت، ناسیونالیس��م یهودی را 
ش��کل داد و با رویکردی بنیادگرایانه، پیروان این دین را 
نژاد برتر دانست. صهیونیس��م با این رویکرد یهودیان را 
مالک اصلی سرزمین فلسطین خواند و برای سلب مالکیت 

از فلسطینیان از انجام هیچ جنایتی رویگردان نشد.
4- تأمین امنیت یکی از بهانه های تأسیس رژیم آپارتاید 
در دوره جنگ سرد بود؛ بر این اساس مقابله با کمونیسم و 
شوروی در دستور کار قرار گرفت. هدف اعامی تأسیس 
اس��رائیل هم تقاب��ل با اعراب که مخالف تأس��یس یک 
سرزمین یهودی بودند، اعام شد. در واقع هر دو رژیم که 
به دلیل فقدان مشروعیت با معضات امنیتی مواجه بودند 
برای تأمین امنیت، جنگ و خشونت با رنگین پوستان در 
آفریقای جنوبی و فلسطینیان در اراضی اشغالی و همچنین 

رویارویی با همسایگان خود را مباح دانستند.
در ارتباط با فروپاش��ی رژیم آپارتای��د در آفریقای جنوبی 
و ش��باهت های آن با روند فروپاش��ی اسرائیل نیز به چند 

موضوع باید توجه کرد.
1- بع��د از ظه��ور آپارتاید طی س��ال های دهه 70 و 80 
می��ادی، دولت آفریقای جنوبی س��اخت ش��هرك های 
غیرسفیدپوستان )تاون شیپ ها( را آغاز کرد. دولت آپارتاید 
قصد داشت با جداسازی سفیدها از رنگین پوستان، ضریب 
امنیتی سفیدها را باال ببرد. این شهرکها بتدریج به مرکز 
اعتراضات سیاهان علیه دولت تبدیل شد و بدینگونه نوعی 
انتفاضه به آن شکل که در فلسطین مشاهده می شود در 
آفریقای جنوبی نیز شکل گرفت. اسرائیل نیز پس از جنگ 
ش��ش روزه در س��ال 1967، با رویکرد امنیتی، دست به 
ایجاد ش��هرك های یهودی نشین در اراضی اشغالی زد و 
با ارائه سوبس��ید، تخفیف مالیاتی و خدمات شهری ارزان 
برای تشویق یهودیان مهاجر به زندگی در این شهرك ها 
مبادرت کرد. س��اخت این ش��هرکها ب��ا مخالفت جدی 

فلسطینیان و وقوع انتفاضه های مختلف مواجه شد.

2- ب��ه دنب��ال اعتراضات مس��تمر مردم��ی در آفریقای 
جنوبی، مخالفت جامعه بین الملل با جنایات رژیم آپارتاید و 
ساخت شهرکها، آغاز و، علیرغم حمایت انگلیس، فرانسه 
و آمری��کا از آپارتای��د، منجر به واکنش س��ازمان ملل و 
اعمال تحریم علیه پرتوریا ش��د. در سال 1962، سازمان 
ملل با تصوی��ب قطعنامه 1761 وج��ود آپارتاید و نقض 
حقوق بشر در آفریقای جنوبی را به عنوان تهدیدی برای 
صلح و امنیت دانس��ت. در اسرائیل نیز با افزایش شهرك 
سازی، شورای امنیت س��ازمان ملل اعطای مجوز برای 
شهرك های یهودی نشین در کرانه باختری را محکوم کرد 
و حتی سفیر آمریکا نیز این گونه اقدامات تل آویو را یک 
خطر برای راه حل دو دولت در اراضی اش��غالی دانست. در 
اتحادیه اروپا نیز محصوالتی با برچس��ب اسرائیل تحریم 
ش��د و متعاقباً تحریم های بیشتر علمی، اقتصادی و حتی 
در حوزه بازی و سرگرمی علیه اسرائیل اعمال و نهادهای 
بین المللی بر وجود آپارتاید علیه عرب تباران در اسرائیل 
صحه گذاشتند. در واقع جنایات مشابه آفریقای جنوبی و 
اسرائیل، تغییرات اساسی در نگاه جامعه جهانی نسبت به 

این دو رژیم نژادپرست ایجاد کرد.
3- ب��روز اختاف��ات داخل��ی در آفریق��ای جنوبی برای 

چگونگی
پاك آیین: مقابله با رنگین پوس��تان و افزایش اعتراضات 
مردمی، موجب استعفای پیک بوتا رئیس جمهور جنایتکار 
آفریقای جنوبی شد و دکلرك، جانشین وی نیز مجبور به 
آزادی نلس��ون ماندال و موافقت با برگزاری همه پرس��ی 
ب��رای تعیین نظام آینده آفریقای جنوبی ش��د. رژیم نژاد 
پرس��ت اس��رائیل نیز به دلیل اختافات احزاب سیاسی 
و افزای��ش موج فزاینده ی اعتصاب��ات و مبارزات مردمی 
بخصوص پس از روی کار آمدت نتانیاهو، وارد مرحله ی 
جدیدی شده نمی تواند نسبت به شعارهای »به نژاد پرستی 
پایان دهید« و »زندانیان سیاسی را آزاد کنید« بی تفاوت 

باشد.

فروپاشی آپارتاید در آفریقای جنوبی و وضعیت فعلی اسرائیل

مصرف داروهای ضد افس��ردگی در دو دهه گذش��ته به 
طور چش��مگیری در جهان افزایش پیدا کرده که در این 
میان اروپایی ها بیش��ترین سهم را میان مصرف گنندگان 
این داروها دارند. به گزارش یورونیوز، داده های س��ازمان 
همکاری اقتصادی و توس��عه )OECD( نشان می دهد 
استفاده از داروهای ضد افسردگی از سال 2000 تا 2020 
میادی )1378 تا 1398( در 18 کشور اروپایی حدود دو 
و نیم برابر افزایش یافته اس��ت. بر این اساس، میانگین 
مص��رف داروهای ضدافس��ردگی در 18 کش��ور اروپایی 
از 30.5 ُدز مش��خص در روز )DDD( در س��ال 2000 
میادی، به 75.3 ُدز مش��خص در روز در 2020 افزایش 
یافت��ه که ی��ک رش��د 147 درصدی را نش��ان می دهد. 
نمودار مصرف داروهای ضد افس��ردگی نش��ان می دهد 

در دو دهه گذش��ته جمهوری چک و فرانس��ه به ترتیب 
بیش��ترین و کمترین نرخ رش��د در مصرف این داروها را 
میان کش��ورهای اروپای��ی ثبت کرده ان��د. از طرفی این 
گزارش حاکی از این است که داده های جمع آوری شده از 
کشورهای اروپایی ارتباط مستقیم و قابل استنادی میان 
نرخ مصرف داروهای افسردگی و رتبه کشورها در فهرست 
رتبه بندی شادترین کشورهای دنیا را ارائه نمی کند. برای 
مثال، ایس��لند به عنوان دومین کشور شاد جهان در سال 
2020، بیشترین مصرف داروهای ضد افسردگی را میان 
کشورهای اروپایی ثبت کرده است. سوئد نیز که در رتبه 
ششمین کشور شاد جهان قرار گرفته، کشور چهارم اروپا 
در مصرف  روزانه داروهای ضد افسردگی است. همچنین، 
فناندی ها که براس��اس گزارش های آماری ش��ادترین 

م��ردم دنیا لقب گرفته ان��د، در این فهرس��ت در جایگاه 
هفتم قرار گرفته اند. در این میان، لتونی با کمترین سطح 
مصرف روزانه داروهای ضد افسردگی در 2020 رتبه 34 
در گزارش جهانی شادی را به خود اختصاص داده است. 
دانمارك تنها کش��ور اروپایی است که در 10 سال اخیر 
کاهش مص��رف داروهای ضد افس��ردگی را ثبت کرده 
است. این گزارش می افزاید: در سال 2019 میادی میان 
کش��ورهای اتحادیه اروپا، پرتغال با )12.2 درصد(، سوئد 
)11.7 درص��د( و آلمان و کرواس��ی )هر دو 11.6 درصد( 
بیشترین درصد جمعیت گزارش کننده افسردگی مزمن را 
دارا بوده اند. نتایج نظرسنجی های اخیر OECD نشان 
می دهد که سامت روان جهانی از زمان شروع همه گیری 

کرونا به طور قابل توجهی تضعیف شده است. 

زنگ خطر بحران سالمت روان در اروپا


