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  بانک مرکزی
  در جنگ ارزی
 با مافیای دالر

عدم ثبات در سیاست های ارزی به تالطمات ارزی دامن زد

 مدیریت تقاضا و عدم خلق پول
 برای جبران کسری بودجه راه کنترل نرخ ارز

 خطا در سیاست گذاری به 
انتظارات تورمی دامن زده است

  آیا آلمانی ها می پذیرند
 فرزند هیتلر امروز صدراعظم شود؟

ورزش��يوزیر خارجه: فره��ن��گ��ي   اجتماع����ي   اقتص����ادی   سي��اس��ي  
سال چهاردهم  چهار  ش��نبه 10 اسفند 1401  8 شعبان 1444 
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درخواس��ت وزیر راه و مخالفت س��تاد تنظی��م بازار با 
افزایش قیمت بلیط هواپیما در سفرهای نوروزی باعث 
ش��د تا ایرالین ها به دنبال جبران هزینه ها باشند به 
همین دلیل از دولت درخواس��ت کاهش هزینه های 

جانبی کرده اند.ستاد تنظیم بازار از دو ...

 ایرالین ها منافع ملت را 
نادیده می گیرند

فروش بليط هواپيما منوط به اقامت در هتل!

بررسی ها نش��ان می دهد در ماه های اخیر تحت تاثیر 
نوسانات قیمت مسکن در نقاط برخوردار شهرها از یک 
طرف و تصویب بس��ته تش��ویقی شهرسازانه از سوی 
دیگر، تمایل برای سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده 

افزایش یافته و به گفته مدیرعامل...

 سرمایه ها به بافت فرسوده
 کوچ کرد

تونل های زیرزمینی سامانه های 
موشکی پدافند هوایی رونمایی شد

با تصويب بسته تشويقی شهرسازانه؛

ایران ۳ ماهواره جدید 
به فضا می فرستد

سرمقالهاز اخالق من تملق نیست مگر در جستن دانش. پیامبر اکرم )ص(

یادداشت

برنامه  آموزشی متناسب با 
شرایط اقلیمی کشور نیست

سمیهرفیعی ���
رئیسفراکسیونمحیطزیستمجلس

اگر ق��رار باش��د وزارت 
پ��رورش  و  آم��وزش 
اختیار تعطیل��ی مدارس 
را در زمان ه��ای بحرانی 
همچون آلودگی هوا بر عهده بگیرد باید 
ضمانت سالمتی دانش آموزان را بدهد که 
دانش آموزان با س��المت کامل می توانند 
ب��ه تحصیل خود ادامه دهند، چه کس��ی 
پاسخگو اس��ت که حفظ سالمتی دانش 
آم��وزان اولویت دارد یا آم��وزش آنها؟ در 
نظر داش��ته باشیم، ما آموزش و تربیت را 
برای نس��لی سالم می خواهیم؛ چه کسی 
باید تعیین کننده این مس��ئله باشد؟ بهتر 
است وزارت آموزش و پرورش تصمیمات 
و برنام��ه ای اتخاذ کند که س��ازگاری با 

مشکالتی همچون آلودگی هوا دارد و...
ادامهدرصفحه���2

نگرانی مالیاتی مؤسسات 
فرهنگی و مطبوعاتی
سیداحسانقاضیزادههاشمی ���

عضوکمیسیونفرهنگیمجلس

 اصالحاتی که باید بر جزء 
3 بند ث تبصره 6 الیحه 
بودجه 1402 اعمال شود 
باید توضیح داده ش��ود، 
این جزء مالیاتی کلیه مؤسسات فرهنگی، 
مطبوعاتی، قرآنی، هنری و س��ینمایی و 
تمام مجموعه ها و کانون های فرهنگی و 
فعاالن حوزه های فرهنگی، دینی، قرآنی، 
مطبوعاتی، نشر کتاب، هنری و موسساتی 
ک��ه در حوزه هنرهای تجس��می فعالیت 
دارند را دربر می گیرد که در الیحه، دولت 
پیشنهاد داده است: معافیت مالیاتی درآمد 
ساالنه مشمول اشخاص موضوع بند »ل« 
م��اده )139( قانون مالیات های مس��تقیم 
حداکثر معادل 4 برابر سقف مالیاتی ماده 

)84( قانون مذکور است و...
ادامهدرصفحه���2

محمد  رضائی ـ رئیس سازمان عمران و بازافرینی فضاهای شهری  شهرداری  اراک

سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری  شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال جاری نسبت به برگزاری مناقصه عمومی ذیل اقدام نماید.
خرید دو دستگاه بگ فیلتر با برآوردی بالغ بر 40/000/000/000ریال مبلغ تضمین 2/000/000/000 ریال)شماره مناقصه در سامانه ستاد:  )200109428800002۳(عنوان مناقصه و مبلغ تضمین 

 دریافت اسناد مناقصه ازساعت 8:00 روز سه شنبه 1401/12/09 تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخنحوه و زمان دریافت اسناد مناقصه 
1401/12/1۳به مدت 5 روز و صرفا"  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( امکان پذیر می باشد .

آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد 
قیمت

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه و تحویل نسخه فیزیکی ضمانت نامه یا فیش واریزی به 
دبیرخانه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک تا ساعت 14:00  روز سه شنبه مورخ 12/2۳ /1401 می باشد .

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه 
برابر 5 درصد مبلغ براورد  و صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( با ۳ ماه اعتبار به شماره شبا IR  600610000001001000821726یا فیش واریزی به 

حساب سپرده پیمانکاران سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک به شماره حساب 100846891868 بانک شهر شعبه شهید بهشتی اراک

زمان گشایش پاکت ها و محل تشکیل 
کمیسیون مناقصه

روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 راس ساعت 9  دفتر رئیس سازمان  – )حضور شرکت کنندگان بالمانع است           همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه 
مناقصه الزامی است ( .

شرکتها وکارخانجات تولید کننده ماشین آالت صنعتی و تولیدی و همچنین نمایندگی های فروش دارای مجوز رسمی از مراجع مربوطه و ذیصالح  حداقل صالحیت شرکت کننده

به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کم تر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و 

الزم است شرکت کنندگان در مناقصه در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند .
 

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به امور مالی سازمان واقع در اراک – کمربندی شمالی – روبروی آرامستان – جنب جایگاه پمپ گاز 
مراجعه  و یا با شماره تلفن 32792123-086 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری اراک 

نوبتدوم

www.asre- i ranian. i r

روز نامه صبح ايران

آخرين اخبار و تحليل هاي روز ايران و جهان 
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون)سهامي خاص(در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت انجام 
مناقصه عمومی تجهیز تعداد یکدس��تگاه شاس��ی به خودرو آتشنش��انی مورد نیاز خود را مطابق شرح 
درخواس��ت در گزارش شناخت از طریق مناقصه عمومی با ش��ماره فراخوان  2001092544000184 

برگزار نماید.
 ب��ه همین منظور کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��تعالم ارزیابی 
کیفی تا ارس��ال دعوت نامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت – ستاد- به آدرس   www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 
در همین راس��تا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه ستاد، مراحل ثبت نام در 
س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت ش��رکت در مناقصه محقق نمایند.تاریخ 

انتشار مناقصه درسامانه  ستاد 1401/12/10 است.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه از طریق 
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .

تاریخ مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی   1401/12/28 تا ساعت 13
تاریخ مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی   1402/01/30 تا ساعت 13

))ازارسالاسنادارزیابیکیفیبهصورتفیزیکیجداخوددارینمایید((
آدرس دستگاه مناقصه گزار:  اهواز - ناحیه صنعتي کارون – شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون – 

ساختمان والفجر تدارکات و امور کاال - واحد خرید و بررسي منابع کاال 
فاکس:   32249806-061   تایید فکس: 67610-341-061   تلفن : 061-32262478  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
دفتر مرکز تماس : 021-41934

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی
جهت برگزاری مناقصه عمومي دومرحله  اي م ک ک 1401/58

تقاضاي شماره 014 – 62 – 88611 - ۳1)تجهیز یکدستگاه شاسی به خودرو آتشنشانی(

نوبتاول

شناسه اگهی 146۳612

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان 

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان 
موضوع مناقصه شماره 106/01/34875

تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی )زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت – شهرستان گتوند1106/01/۳4875
مهلت دریافت اسناد از روز چهارشنبه 1401/12/10  لغایت روز شنبه مورخ 1401/12/13 

 مح��ل دریاف��ت اس��ناد کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکته��ا از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند .

 آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی www.kz.ssaa.ir نیز درج شده است. 
تاریخ تحویل و بارگذاری پاکتهای )الف ب ج( مناقصه روز پنجشنبه 1401/12/25  تا ساعت 14 

تاریخ بازگشایی پاکت الف و ب و ج ساعت 9 صبح روز شنبه 1401/12/27 میباشد 
گروه و رشته شغلی: شرکتهایی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که دارای صالحیت نقشه برداری زمینی با پایه یک از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند و حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها از جمع مبلغ اعالم 

شده در برگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنی آنها مورد تائید مناقصه گزار باشد. 
محل تحویل پاکت های مناقصه پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوی ضمانت نامه بانکی به نشانی خوزستان اهواز امانیه 

خیابان مدرس - دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان تحویل و رسید دریافت شود. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان برای مناقصه شماره 106/01/34875  به مبلغ 3.838.300.000 ریال )معادل سه میلیارد و 
هش��تصد و س��ی و هش��ت میلیون و س��یصد هزار ریال( میباشد که می بایست برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید .باشد. ضمناً به پیشنهاداتی که فاقد ضمانت نامه یا امضاء 

مخدوش و مشروط و ضمانت نامه های کمتر از میزان ،مقرر چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است 

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان اهواز امانیه خیابان مدرس - دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان 
تلفن : 33364015 - 061 دورنگار: 33364024 -061

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه با ارزیابی 
کیفی به صورت فشرده شماره 106/01/۳4875  

نوبتاول

شناسهآگهی1463510

وزی��ر خارجه کش��ورمان گفت: جای تأس��ف اس��ت که 
درخواس��ت جامعه جهانی برای خلع س��الح هس��ته ای و 
پایبندی کشورهای هسته ای به تعهدات خلع سالحی شان 
هنوز محقق نشده است. به گزارش »عصر ایرانیان«، حسین 
امیرعبداللهیان در بخش عالی رتبه کنفرانس ساالنه خلع 
سالح در ژنو تاکید کرد: ایران به عنوان قربانی سالح های 
کشتار جمعی به همراه ملل صلح طلب قویاً بر این باور است 
که تنها تضمین قطعی در برابر استفاده یا تهدید به استفاده 
از س��الح های هس��ته ای نابودی کامل  و برگشت ناپذیر  
آنهاست و تا تحقق آن هدف   کشورهای غیرهسته ای حق 
دارند تا در برابر اس��تفاده یا تهدید به استفاده از سالح های 
هس��ته ای، تضمین های امنیتی دریافت کنند. به گزارش 
»عصر ایرانیان«، متن س��خنرانی وزیر خارجه کشورمان 
در این نشس��ت بدین ش��رح اس��ت: خانم رئیس؛ در ابتدا 
ریاست شما بر کنفرانس خلع سالح را تبریک می گویم و 
مفتخرم که به نمایندگی از طرف جمهوری اسالمی ایران 
در بخش عالیرتبه این کنفرانس سخنرانی می کنم. امروز 
اتخاذ اقداماتی برای خلع س��الح جهانی، ضرورتی اساسی 
به ش��مار می رود. بدون اتخاذ اقدمات مشخص در جهت 
حذف سالح های کشتار جمعی، بویژه سالح های هسته ای، 
تقویت صلح و امنیت جهانی و منطقه ای واقع بینانه نخواهد 
بود. هش��ت دهه پس از به کارگیری سالح های هسته ای 

علیرغم تمامی تالش های بین المللی، هدف خلع س��الح 
هس��ته ای کامل کماکان دس��ت نیافتنی اس��ت. بر این 
اس��اس، جای تأسف اس��ت که درخواست جامعه جهانی 
برای خلع سالح هسته ای و پایبندی کشورهای هسته ای 
به تعهدات خلع سالحی ش��ان هنوز محقق نش��ده است. 
کشورهای هس��ته ای علی رغم تعهد صریح حقوقی خود، 
در عمل به گسترش سالح های هس��ته ای خویش ادامه 
داده اند. متاسفانه کشورهای هسته ای به جای پایبندی به 
تعهدات خلع س��الحی خود و کاهش و حذف سالح های 
هس��ته ای، با اتخاذ سیاست های تس��لیحاتی در چارچوب 
دکترین ها و مفاهیم امنیتی و نظامی، به س��اخت و تولید 
نسل های جدیدی از سالح های هسته ای و مدرنیزه کردن 
زرادخانه هس��ته ای خود اقدام می کنند که موجب تضعیف 
ان پی تی و تهدید صلح و امنیت بین المللی شده اند. مساله 
این است که برخی کش��ورهای هسته ای NPT را تنها 
برای کش��ورهای غیرهس��ته ای الزام آور می دانند و خود را 
مصون از اجرای آن می بینند. با این حال ش��دت خطرات 
و تهدیدات ناش��ی از سالح های هسته ای  ایجاب می کند 
که خلع س��الح هس��ته ای به عنوان یکی از س��تون های 
اصلیان پی تی، بایستی اولویت اصلی جامعه بین المللی و 
فوری ترین کار پیش روی کنفرانس خلع سالح باشد. ایران 
به عنوان قربانی س��الح های کشتار جمعی به همراه ملل 

صلح طلب قویاً بر این باور اس��ت که تنها تضمین قطعی 
در برابر استفاده یا تهدید به استفاده از سالح های هسته ای 
نابودی کامل  و برگش��ت ناپذیر  آنهاس��ت و تا تحقق آن 
هدف   کشورهای غیرهسته ای حق دارند تا در برابر استفاده 
یا تهدید به اس��تفاده از سالح های هسته ای، تضمین های 
امنیت��ی دریافت کنند. در همین راس��تا، به منظور نیل به 
جهان عاری از سالح های هسته ای، همچنین یک معاهده 
منع مواد ش��کاف پذیر قابل کاربرد در سالح های هسته ای 
و دیگر ادوات انفجاری هسته ای می تواند مفید و ارزشمند 
باش��د، در صورتیکه این معاهده: ذخایر تولید شده قبلی از 
پوش��ش دهد، بدون تبعیض درباره کشورهای هسته ای با 
س��ازوکار راستی آزمایی اعمال گردد و مانع از فعالیت های 
صلح آمیز کشورهای غیرهسته ای نشود. ایجاد منطقه عاری 
از سالح های هسته ای، یک قدم اساسی برای خلع سالح 
هس��ته ای و حفظ صلح و امنیت اس��ت. ابتکار خاورمیانه 
عاری از س��الح هسته ای که برای اولین بار از سوی ایران 
پیشنهاد گردید، سال هاست که رژیم صهیونیستی مانع از 
تحقق آن شده است. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا 
به انباش��ت کردن انواع س��الح های کش��تار جمعی ادامه 
می دهد بدون آنکه عضو هیچ سند بین المللی حقوقی الزام 
آور خلع سالحی باشد و بدون اینکه مشمول هیچ سازوکار 

پاسخگویی، راستی آزمایی و پادمانی باشد.

هشدار ایران نسبت به احتمال هرگونه تحرک منفی علیه ایران در شورای حکام
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ايران و جهان

ایران ۳ ماهواره جدید به فضا 
می فرستد

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات از پرتاب 
ماه��واره ناهید یک در آینده نزدیک خبر داد و 
گفت: عیسی زارع پور در حاشیه افتتاحیه بیست 
و یکمین کنفرانس انجم��ن هوافضا ایران در 
جمع خبرنگاران برگزاری دو جلس��ه ش��ورای 
عالی فضایی را اقدام بی س��ابقه در 10 س��ال 
اخیر دانست و اظهار کرد: شش پرتاب در سال 
جاری داشتیم که این امر نشان دهنده حرکت 
ش��تابانی اس��ت که در عرصه فضایی، کشور 
شکل گرفته اس��ت.وی با بیان اینکه چندین 
ماهواره در دس��ت پرتاب داری��م، افزود: اولین 
ماهواره ای که به زودی پرتاب می شود، ماهواره 
ناهید یک اس��ت.وزیر ارتباطات ماهواره ناهید 
یک را یک ماهواره مخابراتی دانست و گفت: 
ماهواره پ��ارس، نمونه های دیگر ماهواره های 
ناهید و طلوع س��ه که رونمایی شده است در 
نوب��ت پرتاب قرار دارد. ماهواره پارس و طلوع 

در نوبت های پرتاب بعدی قرار دارد.

تونل های زیرزمینی سامانه های موشکی 
پدافند هوایی رونمایی شد

با انتش��ار تصویر خروج سامانه پدافندی سوم 
خرداد در جری��ان رزمایش مدافعان آس��مان 
والیت 1401،  تونل های زیرزمینی سامانه های 
موشکی پدافند هوایی رونمایی شد. در جریان 
رزمای��ش مش��ترک پدافند هوای��ی مدافعان 
آسمان والیت 1401 تصویری از خروج سامانه 
پدافند هوایی س��وم خ��رداد نیروی هوافضای 
س��پاه پاسداران انقالب اس��المی منتشر شد. 
ب��ه این ترتیب برای نخس��تین مرتبه تونل ها 
و آش��یانه های زیرزمینی س��امانه های پدافند 
هوایی کش��ور رونمایی ش��د. امی��ر رحیم زاده 
فرمانده قرارگاه مش��ترک پدافند هوایی خاتم 
االنبیا )ص( کش��ور نیز روز گذشته گفته بود: 
»در ای��ن رزمای��ش گوش��ه ای از الیه پنهان 
پدافند هوایی که برای عدم کشف در تونل های 
زیرزمینی ق��رار گرفته اند و در زمان نیاز از زیر 
زمین خارج می ش��وند و بعد از عملیات به زیر 
زمین می روند؛ به نمایش گذاشته خواهد شد.« 
ساخت پایگاه های زیرزمینی در نیروهای مسلح 
کش��ورمان قدمتی چنددهه ای دارد و ش��اید 
بتوان ساخت نخس��تین پایگاه ها یا شهرهای 
زیرزمین��ی را مربوط به یگان های موش��کی 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی دانست. اما 
رفته رفته این موضوع به ش��یوه ای مرسوم در 
س��ایر یگان های نیرو های مس��لح بدل شد و 
پس از نیروی هوافضا که تاکنون چندین شهر 
زیرزمینی برای یگان های موشکی خود ساخته 
است، نیروی دریایی سپاه نیز از شهر موشکی 
برای حفاظت و به کارگیری موشک های کروز 
ضدکش��تی رونمایی کرد. س��اخت شهرهای 
زیرزمینی اما منحصر به یگان های موش��کی 
نماند و با توسعه توان پهپادی در ارتش و سپاه،  
ش��هرهای زیرزمینی پهپادی ه��ر دو نیرو نیز 
رونمایی ش��دند. همچنین چندی پیش پایگاه 
تاکتیک��ی عقاب 44 نی��روی هوایی ارتش به 
نمایش درآمد که جنگنده ه��ای ارتش در آن 

مستقر شده بودند.

علم و فناوری زیربنای اقتدار کشور 
است

رئیس جمه��ور با بیان اینکه عل��م و فناوری 
زیربنای اقتدار کش��ور است، گفت: باید تعامل 
خ��ود را با هم��ه دولت ها ب��رای انتقال دانش 
و فن��اوری حفظ کنی��م. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور کش��ورمان در س��ی و ششمین 
جش��نواره بین المللی خوارزمی ک��ه در مرکز 
همایش های صداوسیما برگزار شد، با تاکید بر 
جایگاه واالی دان��ش، خرد و بینش گفت: در 
سیره و سلوک دین اسالمی نیز جایگاه ویژه و 
ممتازی برای خردمندان و محققان قائل بودند 
و همواره کس��ی که اهل تدبر و تعقل بوده را 
مورد تش��ویق قرار داده اند. همچنانکه در دین 
اس��الم به مسلمانان درباره تدبر در آیات قرآن 
و جلوه های خداوند نیز س��فارش ش��ده است. 
وی افزود: بش��ر باید با علمی و ژرف اندیشانه 
در جه��ان و قوانین پیچیده هس��تی نظر کند 
تا بتواند آنها را به درس��تی کشف کند. کشف 
این قوانین بر عهده بش��ریت اس��ت و باید در 
راستای گس��ترش علم و فناوری تالش کند 
چرا که هیچ مسئله ای نیست که درمان نداشته 
باشد فقط کافی است بشر برای کشف این دو 
بکوشد. رئیسی تصریح کرد: امروز بشریت در 
جای جای عالم با اس��تفاده از قوانین هس��تی 
توانس��ته بهترین ها را در زندگ��ی خود به کار 
بگیرد و همین باعث شده در مقابل تهدیدات 
آفات طبیعی، بیماری ها و س��ایر مش��کالت 

آمادگی بیشتری داشته باشد. 

برنامه  آموزشی متناسب با شرایط 
اقلیمی کشور نیست

ادامهازصفحهیک ���
...عامل��ی ب��ر کاهش این معضل اس��ت، به 
فرض مثال، ش��رایط اقلیمی 4 فصل س��ال 
در ش��مال و جنوب کش��ور یکسان نیست و 
یا زمانی که با معضل آلودگی روبرو هس��تیم 
تمام اس��تان ها درگیر این مسئله نیستند، و یا 
در 3 ماهه تابس��تان دانش آموزان همیشه به 
حال خودشان رها می شوند. آموزش و پرورش 
در برنامه ریزی مناس��ب و متناسب با شرایط 
اقلیمی و محیط زیس��تی کشور ناتوان است، 
چ��را تا کنون برنامه ای متناس��ب با ش��رایط 
اقلیمی در مواجهه با معضلی همچون آلودگی 
هوا توس��ط وزارتخانه ارائه نش��ده که شاهد 
تعطیلی مکرر م��دارس بدون در نظر گرفتن 
زیرساخت های ادامه فعالیت آموزش نباشیم، 
دوس��ال اپیدم��ی کرونا فرص��ت کمی برای 
تقویت آموزش برای مواجهه با بحران ها نبود. 
معضل آلودگی هوا برای دیروز،امروز و فردای 
نیامده نیست؛ متاسفانه هر ساله شاهد شدت 
گیری آن در فصول س��رد سال هستیم. چرا 
تاکنون برای حل این مسئله که آموزش نسل 
آینده را تحت تاثیر قرار داده است تصمیمات 
سازگاری اتخاذ نمی شود؟ آموزش و پرورش 
متضرر اصلی آلودگی هوا است اما کارشناس 
و تعیین کننده اصلی این مسئله نیست؛ طبق 
قوانین صادره وزارت بهداشت و درمان کشور 

متولی اصلی سالمتی آحاد جامعه است.

نگرانی مالیاتی مؤسسات فرهنگی و 
مطبوعاتی

ادامه از صفحه یک
... م��ازاد بر آن حس��ب مورد به ن��رخ قانون 
مالیات های مس��تقیم، مشمول مالیات است. 
اقدامی که در این زمینه انجام ش��ده اس��ت 
ابهامی را ایجاد کرده اس��ت که در کمیسیون 
تلفیق بررسی مجدد خواهد شد که این بند یا 
به طور کل حذف می ش��ود یا در نهایت فقط 
راجع به اش��خاص حقیق��ی معافیت مالیاتی 
برداش��ته ش��ده و معافیت مالیاتی اشخاص 
حقوق��ی ش��امل مؤسس��ات فوق الذکر کما 

فی السابق برقرار خواهد شد.

ایرانی ترین فاز پارس جنوبی افتتاح 
می شود

س��خنگوی دولت گفت: روز 11 اس��فند سفر 
استانی رئیس جمهور به بوشهر انجام می شود 
که برنامه ها و افتتاح های بس��یار خوبی برای 
آن برنامه ریزی ش��ده و ط��ی آن ایرانی ترین 
فاز پارس جنوبی افتتاح می ش��ود. به گزارش 
»عص��ر ایرانی��ان«، علی به��ادری جهرمی 
سخنگوی دولت در نشس��ت خبری با اهالی 
رس��انه ضمن تبریک ایام شعبانیه و تسلیت 
شهادت ش��هید آتش نش��ان دارابی گفت: در 
هفته گذشته سانحه سقوط بالگرد وزیر ورزش 
و همکارانشان را داشتیم که منجر به شهادت 
آقای احمدی به عنوان یکی از مدیران جهادی 
ش��د. وی از ش��هیدان حین خدمت محسوب 
می ش��ود. وی افزود: روز 11 اس��فند سومین 
سفر اس��تانی رئیس جمهور به بوشهر انجام 
خواهد ش��د. برنامه ها، جلس��ات و افتتاح های 
بس��یار خوبی برای آن برنامه ریزی شده و به 
نوع��ی ایرانی ترین فاز پ��ارس جنوبی افتتاح 
خواهد شد که در کش��ور عزیزمان در فاز 14 
به بهره برداری می رسد و به موجب آن روزانه 
50 میلیون مترمکعب گاز تولید خواهد ش��د. 
سخنگوی دولت بیان کرد: از دیگر افتتاح های 
این سفر استانی افتتاح طرح های آب شیرین 
کن اس��ت. دو طرح با ظرفیت روزانه 35 هزار 
متر مکعب و دیگ��ری با ظرفیت روزانه بیش 
از 6 هزار متر مکعب به افتتاح می رس��د. طبق 
معمول س��فرهای استانی در این سفر بیش از 
2 هزار مس��کن افتتاح خواهد شد و طرح های 
گردشگری بسیاری نیز در این سفر به افتتاح 
خواهد رسید. بهادری جهرمی تصریح کرد: در 
هفته ای که گذشت آئین نامه حمایت از نخبگان 
ایرانی به تصویب رسید و به زودی ابالغ خواهد 
شد و تس��هیالتی در زمینه مسکن و حمایت 
بیمه ای و سایر تسهیالت دیگر برای نخبگان 
عزیز پیش بینی شده است. وی افزود: با توجه 
به اینکه در آستانه سفرهای نوروزی قرار داریم 
رئیس جمهور دس��تور دادند همه استانداران و 
مدیران با هماهنگی صنایع دستی غرفه هایی 
را برای معرفی و ارائه محصوالت گردشگری 
هر اس��تان و تولیدات بانوان سرپرست خانوار 
ایجاد کنند تا موجب رونق بیشتر گردشگری 
و همچنین کمکی برای فروش صنایع دستی 
زنان سرپرست خانوار شود. سخنگوی دولت در 
رابطه با راه اندازی مرکز مبادله ارز خاطرنشان 
کرد: بعد از اینکه دش��من ملت ایران در پیش 
برد طرح های خود در کف خیابان و اغتشاشات 
دچار ناکامی شد و مردم از هجمه همه جانبه 
دش��من اس��تقبال نکردند، تمرکز را در حوزه 

اقتصادی و ارز گذاشت. 

سرمقاله

يادداشت

خبر

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اس��المی گفت: امکان تجدی��د نظر درباره 
حذف »خانه های مس��کونی« از قانون اخذ 
مالی��ات از خانه ه��ای لوکس وج��ود دارد؛ 
هنوز این پیش��نهاد نهایی نش��ده و باید بار 
دیگر بررس��ی شود. حجت االسالم نصراهلل 
پژمانفر در گفتگو با »عصر ایرانیان« درباره 
ماجرای تصویب این پیشنهاد گفت: به نظر 
بنده نیز موافقت با این پیشنهاد، یک اشتباه 
در تصمیم گی��ری مجلس بود و متأس��فانه 
این موضوع به نوعی مورد غفلت واقع شد. 

وی بیان کرد: پیشنهاد اولیه اخذ مالیات از 
خانه های لوک��س از همین مجلس مطرح 
شد و توس��ط نمایندگان به تصویب رسید؛ 
با این حال موافقت نمایندگان با پیش��نهاد 
حذف »خانه ه��ای مس��کونی لوکس« از 
پرداخ��ت مالیات از جمله مس��ائلی بود که 
جای تعجب داشت. رئیس کمیسیون اصل 
نود مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
تصمیم گیری زودهنگامی نس��بت به این 
ماجرا گرفته شد؛ اظهار کرد: ماجرا از طریق 
کمیسیون تلفیق بودجه بررسی خواهد شد تا 

در رسیدگی بعدی، این موضوع اصالح شود 
و خانه های مس��کونی لوکس نیز مشمول 
پرداخت مالیات ش��وند. پژمانفر بیان کرد: 
اگر صادق باشیم و توجیه نکنیم باید بگوییم 
تصمیم غلطی در صحن مجلس گرفته شد، 
تصمیمی که پیام بدی برای مردم داش��ت. 
بنابراین باید به نح��و ممکن آن را اصالح 
کنیم. البته با توجه به شناختی که از مجلس 
داریم معتقد هستم که نمایندگان حتماً در 
این ب��اره تصمیم خود را اص��الح خواهند 
ک��رد. وی تاکید کرد: ام��کان تجدید نظر 

درباره حذف خانه های مس��کونی از قانون 
اخذ مالیات از خانه های لوکس وجود دارد و 
هنوز این پیشنهاد نهایی نشده است. مسیر 
تعیین تکلیف هنوز ادامه دارد و ماده مربوطه 
بار دیگر در کمیس��یون بررسی خواهد شد. 
رئیس کمیس��یون اصل 90 مجلس درباره 
انتقادات تند و تیز علیه مجلس در پی این 
تصمیم اظهار کرد: من مطمئن هستم این 
هیاهویی که علیه مجلس به راه افتاده بی 
مورد است؛ چرا که معدل تصمیمات مجلس 
نشان می دهد که نمایندگان در زمینه مبارزه 

با فساد، عدم تحمیل هزینه های بیشتر بر 
دوش مردم و همچنین شکس��تن انحصار 
جریان ه��ای برخی خ��اص عملکرد خوبی 
داش��ته اند. پژمانفر اظهار کرد: اینکه برخی 
بخواهند مجلس یازدهم را با سیاه نمایی به 
مسائل متهم کنند، تالش عده خاصی است 
که می خواهند نمایندگان را تحقیر کنند. این 
در حالی است که اطمینان دارم موضوع اخذ 
مالیات در مسیر عدالت پیش خواهد رفت و 
تصمیمی اخیر اصالح خواهد شد چراکه نه 

به نفع هیچکس نیست.

معافیت خانه های لوکس از مالیات هنوز قطعی نیست
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:

 آیا آلمانی ها می پذیرند فرزند هیتلر امروز صدراعظم شود؟
وزیر خارجه:

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که 
طی روزهای آینده قرار است مدیرکل آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی به تهران س��فر کند. به گ��زارش »عصر 
ایرانیان«، حس��ین امیرعبداللهیان در حاش��یه س��فر به 
سوئیس در جمع خبرنگاران در تشریح اهداف سفر خود 
به ژنو و رایزنی هایی که در طول این س��فر داشته است، 
گفت: هدف از سفر به ژنو شرکت در جلسه شورای حقوق 
بش��ر سازمان ملل بود. روز گذشته در این جلسه شرکت 
کردیم و به تبیین مواضع جمهوری اسالمی ایران در این 
ارتب��اط پرداختیم. وی با بیان اینکه در ماه های گذش��ته 
دش��منان تالش زیادی کردند که از یک موضوعی که 
در ایران پیش آمده بود حداکثر سوءاستفاده را کنند و به 
دنبال اغتشاش و ایجاد ناامنی و بی ثباتی در ایران بودند، 
تصریح کرد: روز گذش��ته از این فرصت استفاده شد که 
واقعیت های ایران برای افکار عمومی جهان تشریح شود. 
این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اس��المی ایران با بیان 
اینکه در حاشیه شرکت در این نشست با برخی از مقامات 
شرکت کننده نیز دیدار و رایزنی داشته و در مورد مسائل 
دو جانب��ه و موضوعات منطقه ای و بین المللی گفت وگو 
کردن��د، تصریح ک��رد: در همین چارچوب روز گذش��ته 
مالقات مهمی با دبیرکل س��ازمان ملل متحد داشتیم و 
مس��ائل مهم��ی را در این دیدار با ایش��ان مورد بحث و 
گفت وگو قرار دادی��م. از جمله بحث و گفت وگوها برای 
رفع تحریم ها و همکاری هایی که بر اساس یک نقشه راه 
جدید بین تهران و آژانس بین المللی در جریان است. وی 

با بیان اینکه در مورد مسائل یمن، افغانستان و اوکراین 
نیز رایزنی و گفت وگو داشتیم، ادامه داد: امروز نیز با چهار 
سازمان بین المللی بشردوستانه رایزنی و گفت وگو داشتیم 
که محور آن نیرومندس��ازی همکاری های سازمان های 
بشردوس��تانه بین الملل��ی در جهت حمای��ت از وضعیت 
پناهجویان و مهاجران افغانستانی در ایران بود. وزیر امور 
خارجه جمهوری اس��المی ایران با بیان اینکه حدود پنج 
میلیون آواره مهاجر و پناهنده افغانستانی در ایران زندگی 
می کنند، اظهار کرد: متاسفانه س��ازمان های بین المللی 
بشردوس��تانه توجه چندانی در ارسال کمک و حمایت از 
این جمعیت بزرگ ندارند و تحریم های یکجانبه آمریکا 

نیز باعث ش��ده که وضعیت آوارگان و پناهجویان تحت 
تاثی��ر قرار بگیرد. وی با بیان اینکه این فرمتی که امروز 
به صورت پنج جانبه برگزار شد قرار است ادامه پیدا کند، 
افزود: نشس��ت بعدی در تهران خواه��د بود و امیدواریم 
بتوانیم همکاری هایی را با س��ازمان های بشردوس��تانه 
بین المللی برای ارتقاء وضعیت افغانس��تانی هایی که در 
ایران زندگی می کنند داش��ته باش��یم. امی��ر عبداللهیان 
همچنین در گفت وگو با خبرنگاران در پاس��خ به سوالی 
اعالم کرد که قرار است که مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی طی روزهای آینده به تهران سفر کند. وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در ادامه در پاسخ به سوال 

خبرنگاری در ارتباط با استفاده او از واژه تروریسم شویی 
در جریان س��خنرانی اش در نشست شورای حقوق بشر 
سازمان ملل، گفت: دش��منان ملت ایران در مدت اخیر 
تالش کردند از جمهوری اسالمی ایران و فراتر از آن از 
ملت ایران مش��روعیت زدایی کنند و در همین چارچوب 
تالش کردند که تروریست ها را شست وشو دهند و یک 
چهره جدیدی از آنها خلق کنند. وی ادامه داد: روز گذشته 
در جریان گفت وگویی که با همتایان اروپایی خود و آقای 
گوترش داش��تم به وی گفتم که آیا آلمانی ها می پذیرند 
که اگر هیتلر فرزندی داشت امروز بیاید صدراعظم آلمان 
ش��ود و این چه رفتاری است که یک فردی که پدرش 
و خاندانش در طول دوران حکومت ش��ان در ایران ده ها 
هزار نفر را به قتل رس��انده اند و چهل و چند سال پیش 
میلیون ها و میلیاردها دالر اموال ایران را سرقت کرده اند 
ام��روز ادعای لیدر بودن برای افرادی که به دنبال تغییر 
وضعیت در ایران هس��تند را داش��ته باش��ند. این دقیقا 
مثل این اس��ت که فرزند هیتلر صدراعظم آلمان ش��ود. 
امی��ر عبداللهیان ادامه داد: ی��ا اینکه یک فردی در یک 
گروهک تروریستی که مسئول شهادت بیش از 17 هزار 
زن، کودک و مردم بیگناه ایران است توسط یک سناتور 
آمریکایی به عنوان رئیس جمهور آتی ایران معرفی شود. 
البته مردم ایران پاسخ اینگونه رفتارها را داده اند و من در 
روز گذش��ته با کاربرد این واژه تالش کردم که اقداماتی 
که در این ارتباط از س��وی دشمنان در حال انجام است 

به خوبی تبیین شود.

دولت بازار آزاد ارز را تخته کند
عضو مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام 
گفت: پیش��نهاد من به دولت این اس��ت که 
ب��ازار آزاد ارز را تخته کند و تمام تقاضاهای 
مش��روع ارز را از طریق بانک ها و صرافی ها 
پاس��خ دهد. غالمرضا مصباحی مقدم عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با 
»عصر ایرانیان« با اش��اره به رشد بی سابقه 

قیمت دالر و دش��منی ارزی آمریکا، گفت: 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر 
نشان س��اخت: آنچه که در بازار ارز و برای 
قیمت دالر اتف��اق افتاده، ناش��ی از هرج و 
مرجی اس��ت که در ب��ازار آزاد ارز رخ داده، 
این بازار فاقد مش��روعیت است و باید آن را 
تعطیل ک��رد. وی با بیان اینکه نباید زندگی 

85 میلیون ایرانی تحت تأثیر چند هزار دالل 
باشد و مردم چوب منافع دالالن را بخورند، 
افزود: جز چند هزار دالل از بازار آزاد ارز سود 
نمی برند. این بازار آزاد ارز، بازار داللی و مورد 
نفوذ آمریکا اس��رائیل و عربس��تان سعودی 
است. این بازار ما را تحت جریان جنگ ارزی 
قرار داده اس��ت. به جز چند کش��ور از جمله 

ایران، اصاًل بازار ارزی مانند ما در سایر نقاط 
جهان از شرق آسیا گرفته تا اروپا وجود ندارد. 
وی تاکید کرد: پیش��نهاد م��ن به دولت این 
اس��ت هر چه س��ریع تر بازار آزاد ارز را تخته 
کن��د و تمام تقاضا مش��روع ارز را از طریق 
بانک ه��ا و صرافی ها پاس��خ دهد. مصباحی 
مقدم خاطر نشان ساخت: باید از وزیر اقتصاد 

و رئیس بانک پرس��ید، چرا این بازار ارز رها 
شده و محل نقش آفرینی دشمنان ایران را 
نمی بندید؟ عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ب��ا اذعان به تالش های صورت گرفته 
دولت برای کنترل نرخ ارز، خاطر نشان کرد: 
در حال حاضر آمریکا با اس��تفاده از بازار ارز 

بنای جنگ اقتصادی با ایران را دارد. 

مس��ئوالن ارشد ارتش صهیونیس��تی اعالم کردند که 
وجود تشکیالت خودگردان فلسطین به سود این رژیم 
است و علیرغم نقاط ضعف فراوان، جایگزینی برای آن 
وجود ندارد. به گزارش روزنامه صهیونیستی »یدیعوت 
آحارنوت«، برخی مسئوالن ارشد ارتش رژیم صهیونیستی 
اعالم کردند که وجود تشکیالت خودگردان فلسطین در 
کرانه باختری به سود این رژیم است. »یوسی یهوشع« 
خبرنگار ح��وزه نظامی »یدیعوت آحارنوت« اعالم کرد 
که مس��ئوالن ارتش رژیم صهیونیستی می گویند که 
علیرغم نقاط ضعف تشکیالت خودگردان فلسطین، ما 
جایگزینی برای آن نداریم. این خبرنگار صهیونیست به 
نقل از مسئوالن ارتش اسراییل افزود: موسسات امنیتی 

خواه��ان س��یطره جنبش مقاومت اس��المی )حماس( 
ب��ر مناطق فلس��طینی در کرانه باختری ب��ه جای این 
تشکیالت خودگردان نیستند. بر اساس همین گزارش، 
مسئوالن ارتش صهیونیستی تاکید کردند که موسسات 
امنیتی می خواهند از منحل شدن تشکیالت خودگردان 
ممانعت کنند زیرا وجود آن به س��ود رژیم صهیونیستی 
اس��ت. علیرغم ادعاهای رییس تشکیالت خودگردان 
فلس��طین مبنی بر قطع روابط همکاری های امنیتی با 
رژیم صهیونیستی، اخیرا منابع خبری این رژیم از وجود 
تماس های مخفیانه محم��ود عباس با دفتر »بنیامین 
نتانیاهو« خبر دادند. پایگاه صهیونیس��تی »واال«، اخیرا 
اعالم کرد که بین دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

و رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین، یک کانال 
ارتب��اط محرمانه وج��ود دارد و این کانال تقریبا از یک 
ماه پیش تش��کیل شده اس��ت. از زمان تشکیل کابینه 
رژیم صهیونیس��تی تاکنون، این اولین بار اس��ت که از 
وجود تماس های مستقیم میان دفتر نتانیاهو و عباس 
گزارش منتش��ر می شود. بر اساس این گزارش، دولت 
آمریکا از این کانال سری مطلع است اما هنوز مشخص 
نیس��ت که تمام س��ران احزاب ائتالف حاکم در رژیم 
صهیونیستی از این کانال و مضمون گفت وگوها مطلع 
هستند یا خیر. به نوشته واال، »حسین الشیخ« وزیر امور 
مدنی تش��کیالت خودگردان فلسطین به واسطه دولت 
آمریکا پیامی به دفتر نتانیاهو فرس��تاده مبنی بر اینکه 

تش��کیالت خودگردان آماده هم��کاری با کابینه جدید 
رژیم صهیونیستی است. حسین الشیخ که دبیر کمیته 
اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین نیز است، بعد از 
روی کار آمدن کابینه نتانیاهو و انجام مراس��م تحلیف، 
ب��ار دیگر این پیام را فرس��تاده و بر تمایل تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین بر انجام مذاکرات با کابینه جدید 
رژیم صهیونیستی تاکید کرده است. این در حالی است 
ک��ه گروه های مقاومت م��ی گویند که این هماهنگی 
محمود عباس با تل آویو، در راس��تای سرکوب مبارزان 
فلس��طینی و مقاومت بویژه در کرانه باختری و کنترل 
اوضاع کرانه باختری و قدس به نیابت از صهیونیس��ت 

ها است.

تشکیالت خودگردان؛ به نام فلسطین به کام اسرائیل

رویکردهای نوین کاخ سفید پس از جنگ اوکراین
جنگ اوکراین درس های مهمی برای کشورهای جهان 
داشت و موجب ش��د تا تحلیلگران به کاخ سفید توصیه 
کنند رویکردهای سیاست خارجی خود را به ویژه در قبال 
اروپا تغییر دهد. اگر چه جنگ در اوکراین یک ساله است 
اما به اندازه چند سال تجربه تازه در مورد ماهیت جنگ ها 
برای دولت ها وکشورهای جهان به همراه داشت. تا پیش 
از آغاز جنگ اوکراین بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقاد 
بودند که ماهیت جنگ ها تغییرات شگرفی کرده و از این 
ب��ه بعد جنگ های مدرن با ش��کل و ش��مایلی متفات از 
منازعات سنتی شروع می ش��ود حال آنکه اکنون روندها 
در جنگ اوکراین برای کارشناسان اثبات کرده است که 
بس��یاری از ابعاد جنگ های س��نتی هنوز کارآیی دارند و 
بدون توجه به آن ها پیروزی دس��ت یافتنی نیس��ت. البته 
درفرایند جنگ های قرن بیست ویکمی، اگرچه تسلیحات 
نوین، ماهواره ها، پهپادها ودیگر فناوری های پیشرفته هم 
به کمک فرماندهان جنگی آمده اس��ت، اما بس��یاری از 
اصول جنگی گذشته هنوز دارای اعتبار هستند. تحلیگران 
نظامی و دفاعی اعتقاد دارند درچند س��ال گذشته ذهنیت 
نیروهای نظامی کشورها به شدت منحرف شده بود و به 
دنبال رویکردها یا ن��کات خاص مدرن بود حال آنکه در 
جنگ اوکراین نکاتی برجس��ته شدند که ماهیت تازه ای 
ندارند. از ابتدای قرن بیس��ت و یکم، بس��یاری از نظریه  
پردازان نظامی در غرب، فرماندهان جنگی و تحلیلگران 
عرصه ه��ای دفاع��ی در غرب اس��تدالل می کردند روند 
پیشرفت های تکنولوژیکی در کنار تولید سالح های دقیق 
جدید با قابلیت های نظارت از راه دور موجب شده اند نیاز 

ب��ه حضور گس��ترده نیروها در میدان ه��ای جنگ کمتر 
ش��ود. این افراد دو تجربه جنگ��ی موفق ایالت متحده را 
هم به عنوان گواه صحت ادعای خود مطرح می کردند و 
پیروزی سریع ائتالف های بین المللی به رهبری آمریکا 
در افغانس��تان و عراق را هم دلیلی بر درستی ادعای خود 
می دانستند. این کارشناسان مدعی بودند تسلیحات مدرن 
که قابل اس��تفاده از زمین و هوا هس��تند، می توانند تأثیر 
تعیین کننده ای در جنگ ها داشته باشند. سرنگونی طالبان 
افغانستان در سال 2001 و فروپاشی سریع حکومت صدام 
حس��ین در عراق در سال 2003 نیز اینگونه نشان می داد 
که دوره جنگ های بلندمدت با حضور گسترده نیروها به 
سر آمده است. همه این اتفاقات در حالی است که جنگ 
اوکراین نشان داد که این ادعاها درست نیست و ماهیت 
افکارعمومی کشورها و میزان محبوبیت و توانایی رهبران 
کش��ورها حتی از نوع تس��لیحات و قدرت تخریب آن ها 

اهمیت بیشتری دارد.
درسمهمجنگاوکراین:بازاندیش�یمداخلهآمریکا ���

دراروپا
گویا این جنگ حتی برای ایاالت متحده هم دستاوردهای 
تجربی مهمی داش��ته و اکنون اتاق های فکر این کش��ور 
تاکید می کنند منازعه اوکران ثابت کرد که واش��نگتن به 
رویک��رد جدیدی ب��ه ویژه در اروپا نی��از دارد تا اقدامات و 
تعهداتش را مطابق با منافع حیاتی خود سازماندهی کند. 
به عب��ارت دیگر به اعتقاد »جیمز ج��ی کارافانو« معاون 
اندیشکده بنیاد هریتیج، با توجه به جنگ اوکراین اکنون 
مشخص ش��ده که نفوذ و ردپای آینده ایاالت متحده در 

اروپا نباید همان چیزی باش��د که در گذشته بود. عالوه بر 
این ایاالت متحده نباید همچون گذش��ته محتاطانه رفتار 
کند بلکه کاخ سفید باید چهره جدیدی از آمریکا را نشان 
بدهد. براساس ادعای این کارشناس، آمریکا از زمان جنگ 
جهانی دوم تاکنون سخن »لرد پالمرستون« را نادیده گرفته 
اس��ت که تاکید داشت در تدوین یک امپراتوری »ما هیچ 
متحد ابدی و هیچ دشمن همیشگی نداریم. منافع ما ابدی 
و همیشگی هس��تند و وظیفه ماست که دنبال آن منافع 
باشیم.« بنابراین اقدامات و تعهدات آمریکا باید مطابق با 
منافع حیاتی آن تنظیم ش��ود و اجرای این رویکرد درهیچ 
نقطه ای با اندازه اروپا دارای اهمیت نیست. اروپا، خاورمیانه 
و هند و اقیانوسیه مناطق حیاتی برای رفاه و امنیت ایاالت 
متحده هستند. آمریکا باید برای هر عرصه ای توانایی های 
کافی برای حفاظت از منافع حیاتی خود در آنجا را داش��ته 
باشد. نفوذ واشنگتن در این مناطق هم باید در طول زمان، 
متناسب با نوع تهدید و نحوه مشارکت متحدان، تغییر کند. 
طبق ادعای کارشناسان آمریکایی، حضور ایاالت متحده 
در اروپا، همراه با کمک های مادی ناتو به اوکراین موجب 
گرفتاری روسیه در اوکراین شده به نحوی که کرملین در 
این روند، بخش مهم��ی از قابلیت های نظامی متعارف و 
حتی اهرم های اقتصادی خود را از دست داده است. جالب 
اینجاست که یکی از خواسته های مهم و دیرینه آمریکا که 
کشورهای روپایی به آن توجه نمی کردند، اکنون با جنگ 
اوکراین برآورده شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی 
به افزایش توان دفاعی خود و تقس��یم عادالنه بار دفاعی 
ناتو متعهد ش��ده بودند و پس از چند س��ال به آن سطح 

نزدیک ش��ده اند. چند قدرت ناتو، مانند لهستان، درچنین 
ش��رایطی نه تنها از هدف رساندن سطح هزینه دفاعی به 
2 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته اند، بلکه س��هم 
مشارکت آن ها حتی از ایاالت متحده نیز فراتر رفته است. 
اگرچ��ه برخی ازقدرت های بزرگ اروپایی، به ویژه آلمان، 
همچنان عقب هستند وسرسختی نشان می دهند اما این 
متحد آمریکا در کنار دیگر کش��ورها نه تنها برای دفاع از 
خود کارهای بیشتری انجام می دهند بلکه گرایش بیشتری 
به سمت آمریکا و ناتو و ضدیت عمیق تری با روسیه و چین 
پیدا کرده اند. عمق وفاداری آن ها به اندازه ای شده که این 
دولت ها با وجود تورم باال، نگرانی ها در حوزه انرژی و نبود 
اطمین��ان از نتیجه جنگ اوکراین، هنوز به همکاری خود 
ادام��ه می دهند. نکته مهم این اس��ت که همه این نتایج 
بدون چکمه های نظامی ایاالت متحده برای واشنگتن رخ 
داده اس��ت. طبق تحلیل معاون بنیاد هریتیج، این جنگ 
چند دستاورد و تجربه مهم دیگر را برای آمریکا به همراه 
داشت، نخس��ت آنکه تهدید نظامی متعارف روسیه برای 
اروپا خیلی کاهش یافته است و حال سال ها طول می کشد 
تا مسکو توانایی های خود را بازیابی کند. موضوع دیگر آن 
است که اکنون اروپایی ها تمایل دارند کارهای بیشتری را 
در قالب مشارکت در دفاع جمعی انجام دهند و همین امر 
می تواند موجب تکامل نفوذ کاخ سفید در قاره سبز شود. از 
این به بعد ایاالت متحده می تواند با تقسیم بار مسئولیت، 
بس��یاری از امور را به کش��ورهای اروپایی بسپارد و از دور 
نظاره گر باش��د و در مواردی که الزم می بیند برای ثبات 

منطقه ای دخالت کند.
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اقتصاد کالن

تحویل گاز به نیروگاه ها و صنایع 
عمده افزایش یافت

جوالی��ی گفت: با توجه به کاهش برودت و 
بهبود ش��رایط آب و هوایی در کشور شاهد 
س��یر نزولی مص��رف گاز در بخش خانگی 
و تج��اری هس��تیم که س��بب ش��دتحویل 
گازبه بخش ه��ای نیروگاهی،صنایع عمده و 
پتروش��یمی افزایش یابد.به گزارش مهر به 
نقل از ش��رکت ملی گاز ای��ران، محمدرضا 
جوالی��ی اظهار ک��رد: کاهش دما، ش��دت 
مان��دگاری و گس��تردگی ب��رودت ه��وا در 
ماه های گذشته و اولویت قرار دادن مصرف 
گاز در بخش خانگی س��بب ش��د بر اساس 
دس��تورعمل های مص��وب، گاز مصرفی در 
بخش های نیروگاهی و صنایع عمده کاهش 
یابد، اما خوش��بختانه با بهبود شرایط آب و 
هوای��ی، تحویل گاز به بخش های یادش��ده 
افزای��ش یافت��ه اس��ت.وی با بی��ان اینکه 
تعهد گازرس��انی در هم��ه بخش ها در حال 
انجام اس��ت، اف��زود: اکن��ون 150 میلیون 
مترمکعب گاز بیش��تر نس��بت به بهمن ماه 
تحوی��ل نیروگاه  ها و صنایع می ش��ود.مدیر 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در بخش 
دیگری از س��خنان خود، به مصرف گاز در 
صنایع فوالد، پتروش��یمی و س��یمان اشاره 
ک��رد و گفت: ب��ه این بخش ها ه��م روزانه 
105 میلی��ون مترمکع��ب گاز تحویل داده 
می شود.جوالیی در پایان به برنامه تعمیرات 
اساسی اشاره و بیان کرد: برنامه ریزی برای 
تعمیرات اساس��ی در حال انجام اس��ت که 
به یاری خ��دا از ابتدای فص��ل بهار 1402 

عملیاتی می شود.

ایران در آینده جزو 70 کشور خشک 
دنیا خواهد بود

رییس س��ازمان منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
کشور گفت: در صورت عدم توجه به تغییرات 
اقلیمی جهان و ادامه فرس��ایش خاک کشور 
در آینده ایران جزو 70 کش��ور خشک جهان 
خواه��د بود.به گ��زارش مهر، عب��اس علی 
نوبخ��ت، رئیس س��ازمان مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری کشور در اولین کنگره ملی مراکز 
جهاد کش��اورزی گفت: امنیت زیستی حلقه 
اقتص��ادی امنیت غذایی اس��ت.وی افزود: با 
توجه به ش��رایط آبخیزداری وضعیت پوشش 
گیاهی کش��ور مناسب نیس��ت. این سازمان 
متول��ی 135 ت��ا 137 ه��زار هکت��ار از 165 
میلیون مساحت کشور را برعهده دارد.او ادامه 
داد: فعالیت ه��ا به دلیل کمبود منابع اعتباری 
س��رعت کندی دارد. از ای��ن رو 125 میلیون 
هکتار کشور در قلمرو فرسایش قرار دارد و با 
این روند حرکت 90 س��ال طول می کشد که 
فعالیت ها در حوزه مب��ارزه با بیابان زدایی به 
س��رانجام برسد.نوبخت با بیان اینکه سرعت 
فرس��ایش 3 براب��ر حرکت ما ب��وده، گفت: 
پدیده فرسایش س��االنه یک میلیون هکتار 
زمین کشور را تهدید می کند. از این رو نقاط 
بحرانی ریزگردها در حال افزایش است.معاون 
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از 13 اقلیم 
متفاوت در جهان ایران دارای 11 اقلیم است، 
اظهار کرد: با این شرایط ما می توانیم امنیت 
غذایی کشور را تأمین و تضمین کنیم این در 
حالی است که فرسایش خاک تهدیدی جدی 
و در حال گس��ترش در ایران است. این مقام 
مسئول اضافه کرد: امروز اهمیت خاک بیشتر 
از آب بوده و حفاظ��ت از خاک دغدغه رهبر 
معظم انقالب نیز است.رئیس سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کش��ور در ادامه سخنان 
خود به آمار تولید کربن جهان اشاره و عنوان 
کرد: در کشورهای جهان میزان تولید کربن 
برابر جذب کربن اس��ت و ایران جز 7 کشور 
تولید کربن بوده اما در جذب آن جز 42 کشور 

جهان به شمار می رود.

سهم سالمت از مالیات بر ارزش 
افزوده به خزانه واریز می شود

با تصویب مجلس، س��هم سالمت از مالیات 
بر ارزش افزوده به خزانه واریز می ش��ود. به 
گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز بندهای 
)ب( و الحاق��ی 1 تبص��ره 17 در بخ��ش 
درآم��دی تصویب ش��د.ب- دانش��گاههای 
عل��وم پزش��کی و بیمارس��تان های تح��ت 
پوشش این دانشگاه ها موظفند مبالغ حاصل 
از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات 
پزشکی واریز کنند.بند الحاقی 1- در اجرای 
بن��د )1( ماده )38( قان��ون مالیات بر ارزش 
 )1( اف��زوده، درآمد حاصل از ی��ک درصد
ارزش اف��زوده ب��ه عنوان مالیات س��المت 
همزم��ان با دریافت توس��ط س��ازمان امور 
مالیاتی به حس��اب خزانه داری کل کش��ور 

واریز می گردد.

اضافه شدن حکم ارتقای شاخص های 
بهره وری به بودجه 1402

مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی 
در گزارش��ی به بررس��ی تنفیذ حکم ارتقای 
ش��اخص های به��ره وری در الیح��ه بودجه 
س��ال 1402 کل کش��ور پرداخته اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، دفتر مطالعات مدیریت مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در 
گزارش��ی با عنوان »بررس��ی الیحه بودجه 
س��ال 1402 کل کش��ور )75(: تنفی��ذ حکم 
ارتقای ش��اخص های بهره وری« آورده است 
که در راستای تحقق ماده »5« قانون برنامه 
ششم توسعه کشور، حکمی در قوانین بودجه 
سنواتی 1399، 1400 و 1401 کل کشور به 
منظور »ارتقای بهره وری« و »استقرار چرخه 
بهره وری در دستگاه های اجرایی« پیش بینی 
شده بود که در الیحه بودجه سال 1402 کل 
کشور این بند حذف شده است.در این گزارش 
پس از بررسی اهمیت و جایگاه بهره وری در 
اسناد باالدستی، میزان اثربخشی و تأثیرگذاری 
این احکام مورد واکاوی قرار گرفته اس��ت.در 
ادامه گزارش تصریح ش��ده است با توجه به 
خأل احکام دائمی جامع درخصوص مدیریت 
بهره وری در دستگاه های اجرایی، پیش بینی 
احکام متناسب با این موضوع در قوانین بودجه 
سنواتی به عنوان راهکار کوتاه مدت ضروری 
اس��ت.در انتهای گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس پیش��نهاد الحاق متن حکم بند »و« 
تبص��ره )18( قان��ون بودجه س��ال 1401 به 
عنوان یک بند به الیحه بودجه س��ال 1402 
ارائه شده اس��ت. الزم به توضیح است که با 
توجه به مش��کالت و چالش های فراوان در 
خصوص بهره وری در دولت راهکار اثربخش 
در این خصوص پیش بینی ضوابط ساختاری و 
رفتاری جامعی در خصوص مدیریت بهره وری 
در دستگاه های اجرایی در قالب قانونی دائمی 
است. موضوعی که نیازمند اقدام دولت محترم 

در خصوص تدوین الیحه پیشنهادی است.

ارز کاالی مورد نیاز عامه مردم نیست
س��خنگوی تعزیرات درب��اره صرافی هایی 
ک��ه از فروش ارز امتناع می کنند، گفت: در 
مورد عدم فروش ارز ما مبنایی نداریم که با 
آنه��ا برخورد کنیم زیرا ارز یک کاالی مورد 
نیاز عامه مردم نیس��ت که اگر صرافی ها از 
فروش ارز امتناع کنند با آنها برخورد کنیم. 
محمدعلی اس��فنانی در گفت و گو با ایسنا، 
درباره تخلفات مربوط به حوزه ارز گفت: در 
حوزه تخلف��ات ارز،  قاچاق ارز به ما مربوط 
می شود زیرا بیشترین پرونده های تشکیل 
ش��ده در حوزه ارز، قاچاق ارز اس��ت که به 
دو صورت انجام می ش��ود؛ یک بخش��ی از 
آن در زمان ورود به کش��ور است که مسافر 
ب��ه همراه خ��ود ارز وارد کش��ور می کند و 
بخش دیگر این است که مسافر از اینکه ارز 
همراهش است را بازگو نمی کند که تخلف 
اس��ت. همچنین هنگام خ��روج از مرزهای 
دریایی و زمینی و هوایی همراه داشتن مازاد 
ارزی که مقدارش تعیین و مش��خص شده، 
تخلف است. مثال در مرزهای زمینی اعالم 
شده که تا 5 هزار یورو و معادل آن ارزهای 
دیگر مجاز اس��ت که مس��افر هم��راه خود 
بب��رد و همچنین در مرزه��ای هوایی تا 10 
هزار یورو می توانند مس��افران همراه خود 
داشته باش��ند و  مازاد این مقادیر مشخص 
شده قاچاق محسوب می شود.وی افزود: در 
داخل کشور نگهداری  ارز منوط به مصوبه 
های بانک مرکزی اس��ت و بانک مرکزی 
مص��وب می کند هر فرد چقدر ارز می تواند 
همراه داش��ته باش��د؛ لذا خرید و فروش ارز 
به ج��ز در صرافی ها جرم تلقی می ش��ود 
و مص��داق مجازات آن در قان��ون مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز هم آمده است. 

آغاز فروش ربع سکه در مرکز مبادالت
مدیر ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طال از آغاز 
فروش ربع سکه در این مرکز خبر داد. مسعود 
توکلی در گفت وگو با تس��نیم درب��اره زمان 
فروش ربع س��که در مرکز مبادله ارز و طال، 
اعالم کرد: بناست عرضه ربع سکه در مرکز 
مبادالت آغاز شود. وی با بیان اینکه هر فرد 
می تواند 5 قطعه ربع س��که از مرکز مبادالت 
ارزی دریاف��ت کند، گف��ت: تعیین قیمت نیز 
براساس مکانیزم حراج انجام خواهد شد.پیش 
از ای��ن بانک مرک��زی اعالم ک��رده بود که 
به منظور کاهش حباب سکه، عرضه قطعات 
س��که در مرکز مبادالت را آغاز خواهد کرد. 
در گام نخست بناس��ت 300 هزار قطعه ربع 
سکه در این مرکز فروخته شود و در ادامه سایر 
قطعات سکه نیز در این مرکز عرضه می شود.
او همچنین درباره نحوه فعالیت مرکز مبادالت 
طال و ارز گفت: هرچه به روز های بعد از افتتاح 
مرکز نزدیک شدیم میزان تراکنش هایی که 
در مجم��وع تاالر حوال��ه و ارز خدماتی انجام 
شد، رو به رش��د بود. روز دوشنبه رکورد یک 
هفت��ه را در تاالر ارز خدمات��ی زدیم و 14.5 
میلیون دالر تخصیص ارز برای شرکت های 
فدراس��یون های  دریان��وردی،  هوان��وردی، 

ورزشی، دانشجویی و… داشتیم.

اخبار

محرابیان گف��ت: با بهره گی��ری از توان 
و دان��ش ش��رکت های دانش بنی��ان قادر 
خواهیم بود مش��کالت صنعت آب و برق 
را حل کنیم.عل��ی اکبر محرابی��ان، وزیر 
نیرو در حاشیه دیدار با شرکت های دانش 
بنیان فع��ال در صنعت آب و برق در جمع 
خبرنگاران گفت: جلس��ه ای ک��ه امروز در 
خدمت ش��رکت های دانش بنی��ان بودیم 
به منظور برس��ی مس��ائل و موانع رش��د 

این ش��رکت ها در مسیر تأمین تجهیزات، 
تعمیرات و توس��عه صنعت آب و برق بود 
که بس��یار خوب بود و شرکت ها استقبال 
خوبی از حضور در این جلس��ه داشتند.وی 
ادامه داد: در این جلس��ه تالش شد عالوه 
ب��ر مس��ائل و موضوعات این ش��رکت ها 
به عن��وان اتاق فکری برای حل مس��ائل 
شرکت های مشابه دانش بنیان در صنعت 
آب و برق داش��ته باشیم؛ نکته قابل توجه 

این است که با بهره گیری از توان و دانش 
ش��رکت ها دانش بنیان ق��ادر خواهیم بود 
مش��کالت صنعت آب و برق را حل کنیم.
وزیر نیرو ادامه داد: یکی از موضوعاتی که 
در دس��تور کار ق��رار دارد، موضوع رعایت 
الگ��وی مص��رف، صرفه جوی��ی و بهینه 
س��ازی مصرف اس��ت که این امر در کنار 
اقدامات فرهنگ سازی نیاز به فناوری های 
جدی��د دارد ک��ه مصرف کننده م��ا هم از 

می��زان مصرف مطلع باش��د و هم ابزارها 
و روش ه��ای مدیریت مصرف را در اختیار 
مصرف کننده قرار دهیم.محرابیان ادامه داد: 
هماهنگی های صورت گرفته در دولت و به 
خصوص معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری برای جهت ده��ی، نظم دهی و 
س��اماندهی فعالیت های فن��اوران صورت 
گرفت��ه و در این زمین��ه آئین نامه حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان صنعت آب و 

برق در ابتدای س��ال جاری تصویب شد و 
با بهره مندی از حمایت های پیش بینی شده 
فعالیت این شرکت ها تسهیل یافته است.
وی اضاف��ه کرد: از جمل��ه این حمایت ها 
می توان به حمایت های مالی اشاره کرد که 
در ای��ن زمینه معافیت مالیاتی و همچنین 
ارائه تس��هیالت ارزان قیمت به شرکت ها 
مانند تس��هیالت ساخت بار اول در دستور 

کار قرار گرفته است.

فناوری های شرکت های دانش بنیان گام بلند در راستای مدیریت مصرف
وزیر نیرو:

 بانک مرکزی در جنگ ارزی با مافیای دالر
عدم ثبات در سیاست های ارزی به تالطمات ارزی دامن زد

گروهاقتصادی-میثمترکیان:کارشناس��ان معتقدند که فتح قله دالر به دلیل 
عدم ش��ناخت بازار از س��وی بانک مرکزی، مقاومت مافی��ای ارزی در برابر 
مرکز مبادله و دامن زدن به انتظارات تورمی بوده اس��ت. قیمت دالر که در 
روزهای آخر ریاست علی صالح آبادی بر بانک مرکزی به مرز 44 هزار تومان 
رس��یده بود و منجر به برکناری آقای رئیس کل در هش��تم دی ماه شد، در 
دوره محمدرضا فرزین که با ش��عار کنترل بازار ارز به میدان آمد و در همان 
روز نخس��ت تثبیت نرخ دالر نیما روی رقم 28 هزار و 500 تومان را رسمی 
کرد، مرزهای جدیدی را طی کرد تا جایی که روز یکش��نبه 7 اس��فند ماه با 
تغییرات لحظه ای به رکورد جدید رس��ید )البته ت��ا انتهای روز 4 هزار تومان 
کاه��ش یافت(؛ رکوردی جدید که تا پی��ش از آن در اقتصاد و بازار ارز ایران 
سابقه نداشت.به گزارش مهرمروری بر رفتار بانک مرکزی از زمان روی کار 
آم��دن فرزین حکایت از آن دارد که این نهاد با صدور بخش��نامه های فوری 
و یک ش��به، تا حدود زیادی در التهابات بازار ارز نقش داش��ته است؛ از جمله 
این بخش��نامه ها می توان به تعطیلی یک ش��به معامالت توافقی )معامله ارز 
بین صادرکنندگان و صراف ها(، قطع فروش ارز با کارت ملی، کوچک کردن 
دامنه فعالیت سامانه نیما از طریق کمرنگ کردن بخش خصوصی )بر اساس 
بخشنامه بانک مرکزی فقط صرافی های بانکی و بانک ها مجاز به معامله با 
صادرکنندگان عمده )پتروشیمی، ایمیدرو و فوالد( شدند( و محدودیت خرید 

و فروش ارز در صرافی ها اشاره کرد.
پس از صدور این بخش��نامه ها، بانک مرکزی دوم اسفند ماه از یک مرکزی 
تح��ت عنوان مرکز مبادله ارز و طال به منظور کنترل بازار ارز رونمایی کرد؛ 
مرکزی که قرار بود با یک نرخ شناور جلوی معامالت داللی و هیجانی ارز را 
گرفته و این بازار را از نظر عرضه و تقاضا به تعادل برساند. اما از روز ورود به 
اقتصاد ایران نه تنها نقشی در کنترل قیمت ارز ایفا نکرده بلکه همانطور که 
گفته شد قیمت ارز وارد کانال های تاریخی هم شد.بر همین اساس، فعاالن 
اقتصادی معتقد هستند که دو محرک بازار ارز یعنی »عدم عرضه مناسب ارز 
از س��وی بازارس��از« با »عدم ایجاد گشایش در مسائل مربوط به تحریم ها« 
هماهنگ شده و توانسته اند به تورم انتظاری و هیجانات بازار دامن بزنند. بر 
همین اساس مردم از آن جهت که نگران موج تورمی هستند با ورود به بازار، 
اقدام به خرید هیجانی ارز کرده و به دنبال آن توازن بین عرضه و تقاضا در 
این بازار بهم خورده است.البته آنطور که شواهد نشان می دهد عالوه بر این 
موضوع، مسائل سیاسی نیز بر نوسانات بازار ارز سایه افکنده است؛ به عنوان 
نمونه می توان به توئیت رئیس بنیاد برای دفاع از دموکراس��ی آمریکا اش��اره 
کرد، جایی که این ش��خص به صراحت نوشته بود: »همانطور که پیش بینی 
می شد قیمت دالر به 600.000 ریال رسید. ممکن است زودتر از چیزی که 

فکر می کردم به 1.000.000 ریال برسد.«
بانکمرکزیبازاررانمیشناسد ���

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در این ارتباط با بیان اینکه مسائل اقتصادی 
را هم نمی توان با روش های پوپولیستی پیش برد، به مهر گفت: در یک دهه 
گذشته رشد اقتصادی کشور صفر بود اما نقدینگی 14 برابر شد و همین امر 
به نامتعادل شدن طرف تقاضا دامن زد. نکته مهم اینکه این تقاضاها واقعی 
اس��ت در حالی که مس��ئوالن اقتصادی کشور عنوان می کنند واقعی نیست. 
فرد س��المندی که تمام دارایی خود را تبدیل به ارز می کند برای این نیست 
که به خارج از کش��ور سفر کند. تمام تالش او، حفظ ارزش دارایی است.وی 
تاکید کرد: س��ال گذشته متوس��ط نرخ ارز 26 هزار تومان بود. امسال پیش 
بینی شده بود با توجه به نرخ تورم 45 درصدی این عدد 33 هزار تومان باشد 
که این قیمت در بازار نباید از 45 تا 48 هزار تومان بیش��تر می ش��د. بنابراین 
رشد فعلی نرخ ارز نتیجه بی تدبیر بانک مرکزی است؛ در واقع عدم شناخت 
بازار و ابزارهای آن از سوی رؤسای بانک مرکزی و شرایط بی اعتمادی که 
در جامعه ایجاد شده نتیجه ندیدن واقعیت های موجود جامعه و اقتصاد است.

مولوی، برقراری ارتباطات بین المللی و افزایش امکان فروش بیش��تر نفت، 
انتخاب افراد شایس��ته و خروج دولت از بخش اقتصاد را از جمله راهکارهای 

اصلی برای برون رفت از شرایط فعلی عنوان کرد.
عدمثباتدرسیاستهایارزیبهتالطماتارزیدامنزد ���

امی��ن دلیری دیگر کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه تغیی��رات ارزی که از 
ابتدای سال با حذف ارز 4200 رخ داد شوکی بود که به تمام بازارهای کشور 
وارد ش��د، به خبرنگار مهر گفت: امسال قیمت نفت باال رفت و درآمد دولت 
در این حوزه حدود 50 درصد افزایش یافت اما عدم ثبات در بخش��نامه ها و 
سیاست های ارزی سبب شد تا شرایط امروز در بازارهای مختلف کشور رقم 
بخورد. تغییرات کوتاه مدت این بخش��نامه ها انتظار تورمی را افزایش داده و 
اف��راد را برای حفظ ارزش پول خود به ورود ب��ه بازارهای ارز و طال ترغیب 
می کند.وی با اش��اره به اینکه دولت نباید با سیاس��ت های کوتاه مدت انتظار 
تورمی بازار را دامن بزند، تاکید کرد: تمام مبادالت در بازار ارز فقط 15 تا 20 
درصد از مجموعه مبادالت و معامالت ارزی کشور را شامل می شود، بنابراین 
دولت باید با تثبیت نرخ ارز نیمایی، نرخ تورم را کنترل می کرد و اجازه نمی داد 

قیمت کاالهای اساسی افزایش یابد.
دلی��ری گفت: همچنین واردات کاالهای اساس��ی نباید به بخش خصوصی 
واگذار می ش��د. پیش تر ش��رکت بازرگانی دولتی بدون سود واردات را انجام 
داده و نیاز بازار را تأمین می کرد. دولت با واگذاری واردات کاالی اساسی به 
بخش خصوصی خود را آسوده کرد. راهکار بعدی اختصاص یارانه به بخش 
تولید اس��ت در حالی که 450 هزار میلی��ارد تومان یارانه برای حوزه مصرف 
توس��ط دولت در بودجه 1402 پیش بینی شده است. این موضوع خود منجر 

به افزایش نقدینگی شده و سبب تحریک بازار ارز می شود.
مدیری�تتقاضاوعدمخلقپ�ولبرایجبرانکس�ریبودجهراهکنترل ���

نرخارز
علی اکبر نیکو اقبال دیگر کارشناس اقتصادی مدیریت تقاضا را عامل اصلی 
در کنترل بازار ارز اعالم کرد و به مهر گفت: مرکز مبادله ارز و طال در همین 
ابتدا نشان داد که بر روند نرخ ارز تأثیری ندارد و با وجود اینکه بانک مرکزی 
اعالم کرده نرخ ارز در سامانه مبادالت ارزی واقعی است باز هم مردم توجهی 
به آن قیمت ندارند.وی یادآور ش��د: تجربه نشان داده است که نهادهای این 
چنینی در روند کاهش قیمت ها نقش خاصی ندارند و فقط کاهش و مدیریت 
تقاضا می تواند باعث کاهش نرخ ارز شود.به گفته نیکو اقبال، کاهش تقاضا و 
عدم خلق پول به دلیل جبران کسری بودجه از جمله پیش شرط های اصلی 

کنترل نرخ ارز در بازار هستند.
مقاومتمافیایارزیدربرابرمرکزمبادلهارزوطال ���

آلبرت بغزیان کارشناس بانکی نیز به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال اشاره 
کرد و به خبرنگار مهر گفت: این مرکز فضایی برای تولیدکننده ها و متقاضیان 
اس��ت. هر فرد تقاضای خود را مطرح می کند و فروش��نده نیز به تبع آن نیاز 
بازار را متوجه می ش��ود، بنابراین از این طریق می توان به نیاز بازار پی برد و 
ارز مورد نیاز را تأمین کرد. همچنین می توان با شناسایی مبادله های خارج از 
این مرکز، وضعیت فعالیت س��وداگران و فعالیت مردم که برای پوشش تورم 
به خرید دالر روی آورده اند را بررس��ی کرد؛ البته گزینه هایی نه چندان مؤثر 
در نرخ ارز نظیر قاچاق و نگهداری س��رمایه در خارج هم وجود دارد که نباید 
به آن بی توجه بود.بغزیان با بیان اینکه بانک مرکزی می داند چگونه در بازار 

ارز دخالت می ش��ود اما اینکه با آن برخورد نمی کند جای تعجب دارد، اضافه 
کرد: قیمت گذاری ارز در گرانی دالر بی تأثیر نیست چرا که خریداران ارز به 
دنبال ارز ارزان هس��تند و برای فروش می خواهند ارزی که در دست دارند را 
با قیمت باالتری به فروش برسانند.وی افزود: در حال حاضر دالر 42 تا 43 
هزار تومان در این مرکز قیمت گذاری شده است بنابراین فاصله معقول بین 
مرکز مبادله با بازار آزاد که باید 4 تا 5 هزار تومان باشد اما به دلیل مقاومت 
مافیای ارزی شاهد افزایش نامعقول قیمت دالر هستیم؛ همچنین عده ای هم 
با بازار سازی، شایعه پراکنی، دالر حراجی و حتی دالر سبزه میدانی قیمت ها 
را اع��الم می کنند که موجب باال رفتن نرخ ارز می ش��وند.بغزیان تاکید کرد: 
بانک مرکزی نباید این مرکز را رها کند تا شکست بخورد بلکه الزم است از 
این مرکز حمایت کند زیرا این مرکز را می توان بورس ارز و طال دانست که 
متقاضی و فروش��نده با یکدیگر روبرو می شوند و می توانند عرضه و تقاضای 

ارز را به تعادل برسانند.
خطادرسیاستگذاریبهانتظاراتتورمیدامنزدهاست ���

وحید شقاقی شهری دیگر کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییرات لحظه ای 
قیمت دالر و تأثیر سیاس��ت گذاری های ضعیف بر این بازار، به خبرنگار مهر 
گفت: کسری باال در حساب سرمایه موردی است که باید به آن شود زیرا در 
حال حاضر شاهد تشدید خروج سرمایه از کشور از دو مسیر مهاجرت و عدم 

بازگشت ارز حاصل از صادرات هستیم.
وی اف��زود: همچنین قاچاق کاال محرک دیگر بازار ارز اس��ت؛ این نگرانی 
وجود دارد که قاچاق ارز به خارج از کشور رخ دهد. نگران این هستم که این 
موضوع از خارج کش��ور هدایت شده باشد تا ارز را از بازار خارج کند. بنابراین 
نهادهای نظارتی و اطالعاتی باید به این حوزه ورود کنند.ش��قاقی ش��هری، 
انتظارات تورمی و خطا در سیاس��تگذاری را عامل س��وم در نوسانات بازار ارز 
عنوان کرد و گفت: تصمیمات تیم اقتصادی دولت باید کارشناسی محور باشد 
و نبای��د ب��ه انتظارات تورمی دامن بزند. همچنین ب��ه دولت و تیم اقتصادی 
توصی��ه می کنم که در مرحله نخس��ت مدیریت ریال را در دس��تور کار قرار 
دهند، زیرا مدیریت ارز از کانال مدیریت ریال عبور می کند و دولت باید حتمًا 
برای گردش ریالی کشور اسناد ثبتی دریافت کند؛ یعنی هر گردش پولی که 
در شبکه بانکی رخ می دهد باید سند ثبتی داشته باشد.وی تاکید کرد: کشف 
قیمت مرکز مبادله ارزی باید به صورت ش��فاف و غیردستوری و نزدیک به 
بازار آزاد باش��د. هم اکنون بین قیمت دالر در بازار آزاد و مرکز مبادله فاصله 
زیادی وجود دارد و این مشکل ایجاد می کند. همچنین باید پیمان سپاری را 
برای بازاریان برداریم و اجازه دهیم که صادرکننده در مرکز مبادله و نزدیک 

بازار آزاد دالر خود را عرضه کند و این خود موجب آرامش می شود.
اختیاراتویژهبانکمرکزی،راهکارکنترلبازار؟ ���

به گزارش مهر، ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی یکش��نبه شب با حضور 
سران سه قوه، بسته پیش��نهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات الزم 
با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی بررس��ی و به تصویب رساند.
احس��ان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد این مصوبه گفت که 
»برای مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند 
در بازار ارزی مداخله کند و این اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا شب 
گذشته به تصویب رسید. در این زمینه اجماع صورت گرفت که اختیارات الزم 
به بانک مرکزی داده شود. آثار اختیارات جدید بانک مرکزی برای مداخله در 
ب��ازار ارز را به زودی خواهیم دید.«با توجه به تأثیری که نرخ دالر بر قیمت 
کاالهای مختل��ف حتی کاالهای تولید داخل در بازار کش��ور دارد، بنابراین 
دولت و مجلس باید با دیدگاهی کارشناسی و همه جانبه در مورد کنترل بازار 
ارز اقدام عاجلی انجام دهند. حال این اقدام می خواهد اعطای اختیارات ویژه 
به بانک مرکزی باش��د یا اصالح رویه و بخش��نامه های گذشته. به هر حال 
نتیجه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که نرخ ها در 
بازار ارز کنترل شوند و به صورت لحظه ای دچار تالطم نشوند و این کار فقط 

هم از عهده دولت بر می آید.

وزیر اقتصاد گفت: دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی ابتدا در ساحت مدیریت بازار ارز کشور 
و دوم در ساحت مدیریت بازار و قیمتهای داخلی تا شب 
عی��د و ماه رمضان، پیش نویس و متنی را آماده کند.به 
گ��زارش مهر به نقل از ات��اق بازرگانی ایران، در یکصد 
و شانزدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی مصوب شد که یک بسته پیشنهادی از سوی 
دبیرخانه ش��ورای گفت وگو درباره راهکارهای بازگشت 
ثبات به بازار ارز در 48 س��اعت آینده تهیه ش��ود.در این 
جلسه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به 
تالطم های اخیر ارزی و اثر مستقیم آن بر روند فعالیت 

تجار و تولیدکنندگان، گفت: با توجه به اینکه در ایام پایان 
سال قرار داریم، یکی از کارویژه های شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی این است که در مواقعی مانند 
برهه کنونی که نیازمند گره گشایی برای مسائل اقتصادی 
هس��تیم، بتوانیم بیش��تر از ظرفیت دبیرخانه این شورا 
استفاده کنیم.وی افزود: اتفاقات و رویدادها و تالطم های 
ارزی کشور به طور مستقیم با نوع عملکرد صادرکنندگان 
و واردکنن��دگان و فع��االن اقتصادی ارتب��اط پیدا کرد 
و ب��ا توجه به اینکه دولت برنامه خ��ود را در بازگرداندن 
ثب��ات به بازار ارز در نظر گرفت��ه و تدابیر بانک مرکزی 
تا همین ایام گذش��ته مؤثر واقع نشده است، امیدواریم 

که تغییر اخیر سیاست ها به بازگش��ت ثبات به بازار ارز 
در ایام پیش رو کمک کند.رئیس ش��ورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: در خصوص س��ایر 
متغیرهای قیمتی هم ش��اهد نوس��اناتی ب��ه تبعیت از 
اتفاقات و رخدادها و تالطم های اخیر هس��تیم و هزینه 
تمام ش��ده تجارت افزایش یافته است و صادرکنندگان 
و واردکنندگان با افزایش هزینه روبرو شدند.وزیر اقتصاد 
بیان کرد: این موض��وع اگر در یک فضای همگرایی و 
همکاری بین سیاست های دولت رخ ندهد و تدابیر مورد 
نیاز برای رسیدن به ثبات بخش خصوصی صورت نگیرد 
و همفکری نباشد و بدون استفاده از توان جمعی بخواهیم 

کار را پیش ببریم، یا به سرانجام نمی رسیم یا اقتصاد ملی 
را باید بسیار پرهزینه پیش ببریم، بنابراین این همگرایی 
بین سیاس��ت های دولت و دیگر بخش ها و نهادها را به 
عنوان یکی از دس��تور کاره��ا در نظر گرفتیم.خاندوزی 
متذکر ش��د: بنده به عنوان رئیس ش��ورا می خواهم که 
دبیرخانه ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
ابتدا در س��احت مدیریت بازار ارز کشور و دوم در ساحت 
مدیری��ت ب��ازار و قیمت های داخلی تا ش��ب عید و ماه 
رمضان، پیش نویس و متن��ی را آماده کنیم و بنده هم 
از معاون اول رئیس جمهور خواهم خواست تا با گفتگو با 

نماینده بخش خصوصی این پیشنهادات عرضه شود.

بسته ثبات ارزی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تهیه شود
وزیر اقتصاد:

ماجرای افزایش 400 هزار میلیارد تومانی بار مالی بودجه 1402 چیست؟ 
در حالی که تاکید دولت و مجلس بر عدم تغییر 
سقف الیحه بودجه است که سازمان برنامه و 
بودجه معتقد اس��ت برخی تصمیمات سبب 
افزایش بار مالی دولت شده است و اعتراضاتی 
نیز مطرح شده که این مورد با واکنش رییس 
مجل��س مواجه ش��د. به گزارش تس��نیم، از 
ابتدای ارائه الیحه بودجه به مجلس شورای 
اسالمی تاکید دولت این بود که سقف بودجه 
افزایش پیدا نکند و درآمدها و هزینه ها به طور 

واقعی دیده ش��ود. مجلس نیز بر این موضوع 
تاکید داشته است. با این وجود سازمان برنامه 
و بودجه نسبت به برخی مصوبات تلفیق که 
به نظر می رسد س��بب افزایش بارمالی برای 
دولت ش��ده ب��ود اعتراض داش��ت.در همین 
رابط��ه نیز رییس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
اعتراضاتی داشته اس��ت. به همین دلیل نیز 
محمدباقر قالیباف در جلس��ه علنی امروز در 
جریان رس��یدگی به الیحه بودجه، در پاسخ 

به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، گفت: شما اشاره کردید که مجلس از 
صبح 400 هزار میلیارد تومان مغایرت تصویب 
کرده است و من س��وال می کنم آیا مجلس 
چنین کاری کرده است؟ در کمیسیون تلفیق 
نیز چنین اتفاقی رخ نداده اس��ت در حالی که 
ش��ما نامه ای به رئیس جمهور نوشتید و این 
نامه به من منتقل شده است و من نیز پاسخی 
تنظیم ک��رده ام و آن را ارس��ال خواهم کرد.

وی در ادامه گفته بود که ما نمی خواهیم این 
مسائل را در اینجا بحث کنیم، اما به این دلیل 
که به گوش مردم میرسد و احساس می کنند 
ما به موضوعات توجه نداریم! ما می دانیم که 
اگر سقف باال برود تورم ایجاد شده و ناترازی 
به وجود می آید و قطعاً ما متوجه این هستیم 
و به همین دلیل است که پیشنهادات توسط 
نمایندگان مطرح نمی شود و همکاران از طرح 
پیش��نهادات انصراف می دهند.ب��ا وجود این 

اظه��ارات رییس مجلس اما برخی  مصوبات 
کمیس��یون تلفیق مانند معافیت های مالیاتی 
اضافه شده سبب کاهش درآمد 6 هزار میلیارد 
تومانی دولت ش��ده است. ضمن اینکه برخی 
تصمیمات صحن مجلس در مورد بخش های 
درآمدی از جمله معافی��ت کاالهای فروخته 
ش��ده در ب��ورس کاال از پرداخ��ت مالیات بر 
ارزش افزوده س��بب تعجب کارشناسان شده 

است.
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شهرستان

شرکت توزیع نیروی برق گلستان رتبه 
برتررا به خود اختصاص داد

صفرخان��ی - روابط عمومی ش��رکت توزیع 
نیروی برق گلستان در ارزیابی روابط عمومی 
های وزارت نیرو در بین روابط عمومی های 
صنعت آب و برق کش��ور رتبه برتر را کسب 
نمود.بر اساس رای هیئت داوران در جشنواره 
ارزیاب��ی عملکرد روابط عمومی های صنعت 
آب و برق کش��ور در تابس��تان 1401 ،روابط 
عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
گلس��تان در بخش تبلیغات محیطی شایسته 
تقدیر ش��ناخته شده است.ش��این ذکر است 
این مراس��م با حضور وزیر نی��رو ، معاونین؛ 
مدیرعامل ش��رکت توانیر ؛ مشاور وزیر نیرو 
و مدی��رکل روابط عمومی و اطالع رس��انی 
وزارت نی��رو و مدیرکل روابط عمومی و امور 
بی��ن الملل ش��رکت توانیر و مدی��ران روابط 
عمومی صنعت آب و برق سراس��ر کشور در 

وزارت نیرو برگزار شد.

نصب 8 دستگاه آب شیرین کن در 
روستاهای شهرستان اراک 

به منظ��ور افزایش کیفی��ت آب در برخی از 
روستاهای شهرس��تان اراک ، 8 دستگاه آب 
شیرین کن نصب و در مدار بهره برداری قرار 
گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی ، حسین طالب بیگی 
سرپرس��ت امور آب و فاضالب شهرس��تان 
اراک در این رابطه اظهار داشت :  با توجه به 
افت کیفیت آب شرب در برخی از روستاهای 
تحت پوشش امور آب و فاضالب شهرستان 
اراک ، از ابتدای سال 1401 تعداد 8 دستگاه 
آب ش��یرین ک��ن ، نص��ب و در م��دار بهره 
برداری قرار گرفته اس��ت . وی افزود : نصب 
این دستگاه ها در روستاهای مشهدالکوبه)دو 
دس��تگاه( ، قطارآغ��اج ، حرآباد ، مصلح آباد ، 
خوشدون ، جیریا و خرم آباد انجام شده است.  
حس��ین طالب بیگی از خریداری 4 دس��تگاه 
آب شیرین کن دیگر، برای برخی روستاهای 
شهرستان اراک خبر داد و اعالم کرد پس از 
اتمام س��اختمان محل اس��تقرار ، نصب و در 

مدار بهره برداری قرار خواهند گرفت.

2 هزار و 69 نفر در پتروشیمی دهلران 
مشغول به کار هستند

  مدیر س��ایت پتروش��یمی دهل��ران گفت: 
در ح��ال حاض��ر حدود 2 ه��زار و 69 نفر در 
پتروش��یمی دهلران مش��غول به کار هستند، 
ادام��ه داد: 63 درصد از ای��ن تعداد نیروهای 
بومی اس��تان ای��الم و شهرس��تان دهلران 
هس��تند. مصطفی درگاه  در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت:پتروشیمی دهلران در زمینی به 
مساحت 200 هکتار در 2 فاز تعریف شده که 
فاز اول الفین و فاز دوم آن پایین دستی بوده 
که ش��امل اچ تی پ��ی ، ال ال دی پی و پ 
پ اس��ت. وی افزود: این سایت محصوالتی 
از قبی��ل اتیلن به می��زان 620 هزار تن، پلی 
پروپیلن 140 ه��زار تن ، نفت کوره 49 هزار 
تن و بنزین پیرولی��ن 43 هزار تن تولید می 
کند. مدیر س��ایت پتروش��یمی دهلران ادامه 
داد: خوراک ف��از اول از ال ان جی ال 1300 
دهلران با فاصله 550 کیلومتر ، آب پروژه به 
میزان 21 میلیون متر مکعب از سد مخرجی 
دویرج و ب��رق نیز از نیروگاه صبا دهلران که 

داخل پالن وجود دارد، تامین می شود.
وی گفت:فاز اول این س��ایت ب��ا 40 درصد 
پیش��رفت فیزیک��ی در حال اجراس��ت و 63 
درص��د نیروه��ای آن بوم��ی اس��تان ایالم 

هستند.

قدردانی وزیر نفت از مدیر عامل 
شرکت  گاز استان خراسان رضوی

مش��هدمقدس س��حررحمتی-وزیر نفت در 
پیام��ی از مدی��ر عامل ش��رکت  گاز اس��تان  
خراس��ان رضوی برای اج��رای پویش »هر 

خانه،یک اتاق گرم« قدردانی کرد.
جواد اوج��ی خطاب به »حس��ن افتخاری« 
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی 
نوشت: صرفه جویی در مصرف انرژی به ویژه 
گاز طبیعی در س��ال جاری یکی از مهم ترین 
عواملی اس��ت که توانس��ت تبع��ات برودت 
کم س��ابقه هوا و رس��یدن به حد نصاب های 
جدی��د در مصرف گاز را به حداقل برس��اند و 
در کنار تالش هم��کاران صنعت نفت و گاز 
در افزایش تولی��د و پاالیش، گرما را مهمان 

خانه های هم میهنان سراسر کشور کند.
به یقین در این مس��یر س��خت، همت مردم 
عزیز در رعایت الگوی مصرف در منازل خود 
و مسئولیت پذیری مدیران سازمان در کنترل 
دمای محیط اداری بسیار اثرگذار بوده است.

جانبازان و ایثارگران یادگاران 
نورانی دفاع مقدس هستند

جعفرمرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اس��تان سمنان در آئین تکریم از 
جانبازان دفاع مقدس اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان سمنان ضمن بیان اینکه 
جانبازان سرمایه های ارزشمند نظام اسالمی 
هستند که در دانش��گاه دفاع مقدس تربیت 
شدند و این دانشگاه به گونه ای آنها را تربیت 
کرده که در هر عرص��ه ای ورود کرده اند با 
ابتکار، اراده و توان، کارآمدی نظام اسالمی 

را به اثبات رسانده اند. 
وی ضمن بیان اینکه پیشرفت امروز کشور 
را مدی��ون نهادینه ش��دن فرهن��گ ایثار و 
شهادت هستیم، افزود: امروز در عصر حاضر 
نیز می بایس��ت برای تداوم پیش��رفت های 
ایران این فرهنگ در سرلوحه کار مسئوالن 
و مدیران ق��رار گیرد. جعفرم��رادی حقیقی 
گفت: ایثارگ��ران و خانواده های مکرم آن ها 
برای اقتدار و سربلندی نظام و انقالب سنگ 
تمام گذاش��ته اند و ما از ای��ن حیث مدیون 
آنها هس��تیم. جعفرمرادی حقیقی مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان سمنان با 
بیان اینکه ت��وکل بر خدا، تکیه بر والیت و 
غیرت دینی و انقالبی جانبازان موجب ش��د 
این عزیزان در تاریخ ماندگار ش��وند، گفت: 
جانبازان نماد غیرت و ش��جاعت هس��تند و 
امروز همه در قبال رشادت ها و مجاهدت های 
این عزیزان مسئول هستیم. مرادی حقیقی 
جانب��ازان و ایثارگ��ران را ی��ادگاران نورانی 
دوران دف��اع مق��دس عنوان ک��رد و گفت: 
همه کس��انی که در دوران دفاع مقدس چه 
در پش��ت جبهه ی��ا در خط مق��دم زحمت 
کش��یدند از یادگاران نظام و انقالب هستند. 
حجت االسالم محمدرضا شمس الدین رئیس 
ستاد اقامه نماز استان سمنان در آئین تکریم 
از جانب��ازان دف��اع مق��دس اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اس��تان س��منان اظهار 
داشت: سالروز میالد حضرت ابوالفضل )ع(، 
فرصتی ارزنده برای تکریم از حماسه آفرینانی 
است که برای اعتالی اسالم ناب محمدی و 
دفاع از ارزش های اسالمی مجاهدت کردند 
و جانبازان از مؤلفه های قدرت نظام اسالمی 

محسوب می شوند.

برگزاری مسابقات فوتسال در شرکت 
برق منطقه ای سمنان 

به مناس��بت گرامیداشت دهه مبارک فجر ، 
یک دوره مسابقات فوتسال در  شرکت برق 
منطقه ای سمنان برگزار شد . این مسابقاتکه 
به صورت دوره ای و به مناسبت گرامیداشت 
ده��ه مب��ارک فج��ر، ب��ا حض��ور 6 تیم به 
نام:ش��هید اخالقی ،ش��هید کریمی،ش��هید 
میرحاج،شهید  دانشگر،ش��هید  نظری،شهید 
احمدی از ش��هرهای س��منان و گرمسار و 
ش��اهرود برگزار و در پایان تیم های شهید 
اخالقی س��منان ، شهید کریمی شاهرود  و 
شهید دانشگرس��منان  به ترتیب حائز رتبه 
اول تا س��وم گردیدند.  در مراس��م اختتامیه 
این مس��ابقات ، با اهداء لوح یادبود به همراه 
جوایزی، از تیم های برتر تقدیر به عمل آمد. 

محمد مهدی وحدتی 
مدیر دفتر روابط عمومی

آموزش مدیریت مصرف برق و ایمنی 
در مدارس استان سمنان 

با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان 
س��منان و ش��رکت برق منطقه ای سمنان 
آم��وزش مدیریت مصرف ب��رق در مدارس 
ابتدایی شهرس��تان های گرمسار و شاهرود 
و بیارجمند برای دانش آموزان برگزار گردید 
.  در این آموزش مهندس فرشید یحیایی از 
کارشناسان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 
این ش��رکت مباحث��ی درخص��وص فرآیند 
انتق��ال وتبادل برق و تولید انرژی الکتریکی 
با س��وخت های فس��یلی و انرژی های نو ، 
س��امانه ه��ای فتوولتائیک )خورش��یدی( و 
مزایای اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر، 
تفاوت ه��ای انرژی بادی و خورش��یدی با 
س��وخت های فسیلی، مدیریت مصرف برق 
و شیوه های صحیح اس��تفاده از این انرژی 
سودمند و همچنین ایمنی و خطرات ناشی از 

برق، توضیحاتی ارائه نمود.
وی هدف از برگ��زاری چنین آموزش هایی 
در مدارس را ترویج فرهنگ مدیریت مصرف 
ب��رق بین دانش آموزان ب��ه عنوان همیاران 
ب��رق در بهینه س��ازی مصرف ان��رژی در 
منازل و آش��نا نمودن آنان با خطرات برق و 
جلوگیری از برق گرفتگی دانس��ت و گفت : 
در این برنامه ها دانش آموزان مقاطع ابتدایی 
پایه های س��وم ت��ا پنجم م��دارس کمیل 
بیرجندی ، ابوالحس��ن خرقانی شهرس��تان 
شاهرود به تعداد 240 نفر ، دبستان دخترانه 
فدک شهرس��تان گرمسار به تعداد 150 نفر 
و دبس��تان میعاد شهر بیارجمند به تعداد 50 
نفر، دبستان مطهره و دبستان شهید موسی 
الرضا سعدی روستای ابرسیج 60 نفر شرکت 
داش��تند. محمد مهدی وحدتی   مدیر دفتر 

روابط عمومی

اخبار

دوره  چهاردهمی��ن   - صفرخان��ی 
مسابقات والیبال سراسری وزارت نیرو 
در شهرس��ان چابهار استان سیستان و 

بلوچستان برگزار ش��د.در چهاردهمین 
دوره مسابقات سراسری والیبال وزارت 
نی��رو که در شهرس��تان چابهار برکزار 

ش��د، تی��م والیبال صنع��ت آب و برق 
اس��تان گلس��تان در فینال مسابقات با 
شکست تیم صنعت آب و برق کرمان 

در بی��ن 17 تیم ش��رکت کننده بدون 
شکست قهرمان این دوره از مسابقات 

گردید.

تیم والیبال صنعت آب و برق استان گلستان قهرمانی راازآن خود کرد 
درمسابقات والیبال سراسری برادران وزارت نیرو

کمترین انحرافات در اشتغال زایي مربوط به کمیته امداد است
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل در دیدارهایي جداگانه 
ب��ا مدیران بانک هاي عامل گفت: با توجه به هم س��ویي 
مناسب بانک هاي عامل در بحث توانمندسازي مددجویان، 
کمترین انحرافات در زمینه اشتغال زایي مربوط به کمیته 
امداد است که منجر به توان افزایي خانواده ها شده است. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني کمیته ام��داد، علیرضا 
حس��ین نژاد در دیدار با مدیران عامل بانک هاي توس��عه 
تعاون، مسکن، کش��اورزي و ملي که به همراه مدیرکل 
هدایت شغلي کمیته امداد کشور انجام شد، گفت: کمیته 
امداد به دنبال آن است که جامعه تحت حمایت خود را به 
حداقل برساند و این تنها از مسیر اشتغال زایي پایدار امکان 
پذیر خواهد بود. وي با اش��اره ب��ه اینکه بخش عظیمي 
از تعهدات بانکي به س��رانجام رسیده اس��ت، بیان کرد: 
امیدواری��م با همکاري هر چه بیش��تر بانک ها صددرصد 
اعتبارات جذب ش��ود. حسین نژاد با بیان اینکه با استفاده 
از س��رمایه و اشتغال مي توان سرنوش��ت خانواده ها را به 
س��مت تحول تغییر داد، افزود: بانک ها به عنوان شرکاي 
اجتماعي کمیته امداد سهم عمده اي در توسعه و شکوفایي 

خانواده ها دارند.

کمیت�هام�دادمتوليایجاداش�تغالب�رايدهکهاي ���
پایینجامعهاست

در ادام��ه این دیدارها، غالمرضا خواجه، مدیرکل هدایت 
ش��غلي کمیته امداد کش��ور با بیان اینکه اگر همکاري و 

مساعدت بانک ها نباش��د کمیته امداد نمي تواند در حوزه 
اشتغال برنامه هاي خود را اجرایي کند، خاطر نشان کرد: 
کمیته ام��داد متولي اش��تغال زایي 5 دهک پایین جامعه 
اس��ت که تاکید بر اش��تغال زایي و درآمد باثبات با حفظ 

کرامت انس��اني خانواده ها راهب��رد اصلي کمیته امداد در 
مسیر خودکفایي آنها است.وي با اشاره به اینکه قراردادن 
خانواده ها در محور اقتصادي یکي از راهبردهاي اساسي 
کمیت��ه امداد اس��ت، بیان ک��رد: راهبري ش��غلي و ارائه 
مش��اوره هاي الزم در مس��یر هدایت و پایداري مشاغل 
ایجاد شده یکي از دیگر برنامه هاي کمیته امداد مي باشد.
مدیرکل هدایت ش��غلي کمیته امداد کشور ادامه داد: 94 
درصد از مشاغل ایجاد شده توسط کمیته امداد به هدف 

منجر شده است که در خور تحسین مي باشد.
تأکیدبرکاهشنرخبیکاريباتوسعهاشتغال ���

در ادامه این دیدار، یاسر عبدالهي، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اینکه به حداقل رساندن 
نرخ بیکاري در س��طح اس��تان اردبیل خواس��ت یکایک 
مسئوالن استاني است، گفت: توسعه اشتغال و کمک به 
پایداري فرصت هاي شغلي ایجاد شده نرخ بیکاري را به 
حداقل خواهد رساند. وي با اشاره به هماهنگي هاي الزم 
با بانک هاي عامل در جهت تسهیل و تسریع در پرداخت 
تس��هیالت اشتغال زایي، بر لزوم همکاری گسترده تر این 

بانک ها با کمیته امداد استان تاکید کرد.

در دیدار با مدیران عامل بانک ها عنوان شد: 

رییس سازمان صمت ایالم: پروژه بزرگ پتروشیمی دهلران با 40 درصد پیشرفت در حال اجراست
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم:

آذر یعقوبیان : رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت ای��الم گفت:  پروژه پتروش��یمی 
دهلران یکی از پروژه های مهم است که با 
بیش از 40 درصد پیشرفت و اعتبار مصوب 

500 میلیون دالری در حال اجراست.
،رض��ا محمدرحیمی  در نشس��ت خبری با 

جمعی از اصحاب رس��انه اس��تان ایالم  در 
مجتم��ع آن جی ال 3100 دهل��ران با بیان 
اینکه چهره این اس��تان با افتتاح پروژه های 
صنعتی بوی��ژه در حوزه نفت و گاز دگرگون 
خواهد شد،اظهار داشت:طی 2 سال گذشته 
اولویت در حوزه سرمایه گذاری بخش صنعت 
و مع��دن اقداماتی چون حفظ و نگهداش��ت 
واحدهای تولی��دی و صنعتی موجود بوده تا 
شاهد تعطیلی آنها نباشیم. وی با بیان اینکه 
سال جاری هیچ واحد تولیدی در سطح استان 
تعطیل نشده است، افزود: پیامد نشست های 
مختلف ستاد تسهیل استان احیای 36 واحد 
تولیدی بود و اس��تان در این خصوص رتبه 
چهارم کش��وری را به خ��ود اختصاص داده 

است. رییس سازمان صمت ایالم تاکید کرد: 
همچنین در بخ��ش واحدهایی که پایین تر 
از ظرفی��ت خود کار می کردند نیز 22 واحد 

تولیدی افزایش ظرفیت داشته اند.
محمدرحیمی با تاکید بر تسریع پروژه های 
نیمه تمام گفت: تالش ما این اس��ت هرچه 
زودتر پروژه های در دست اجرا را تکمیل و 
به بهره برداری برسانیم، چراکه این پروژه ها 
تبدیل به ارزش افزوده، اش��تغالزایی و تولید 

خواهند شد.
وی افزود: هم اکنون 82 هزار میلیارد تومان 
پروژه های سرمایه گذاری در سطح استان در 
دست اجراست که با تکمیل و بهره برداری 
از آنها نقطه امیدبخش��ی در تولید رخ خواهد 

داد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ایالم گفت: برای پروژه ان . جی. ال دهلران 
545 میلیون دالر از محل صندوق توس��عه 
ملی تعریف ش��ده اس��ت، پروژه پتروشیمی 
دهلران هم یکی دیگ��ر از پروژه های مهم 
اس��ت که با بیش از 40 درصد پیش��رفت و 
اعتبار مص��وب 500 میلیون دالری در حال 

اجراست.
محمدرحیم��ی گف��ت: در پ��روژه ان. جی. 
ال دهل��ران یک هزار نفر و در پتروش��یمی 
دهلران نیز یک هزار نفر اش��تغالزایی انجام 

شده است.
وی ب��ه روند س��اخت پتروش��یمی هلیالن 
پرداخت و یادآور ش��د: مشکالت مربوط به 

زمی��ن و معافیت برطرف ش��ده و برای این 
پروژه 125 میلیون یورو امسال اعتبار سرمایه 

گذاری خواهد شد.
محمدرحیمی گفت: پروژه فوالد ایوان تولید 
کننده ش��مش نیمه اول سال آینده تکمیل 
و ب��ه بهره برداری خواهد رس��ید، این  واحد 
صنعتی یکی از پروره های بزرگ در دس��ت 
اجرای استان است که با سرمایه گذاری 10 

میلیون دالر بهره برداری می شود.
به گزارش آفتاب ایالم ،ایالم یکی از استان 
های بس��یار مهم کشور در حوزه نفت و گاز 
محسوب می شود، اس��تانی که بیش از 90 
درصد منابع نفت و گاز غرب کش��ور در آن 

قرار دارد.

راضی��ه داراب��ی: نماینده عال��ی دولت در 
اس��تان البرز گفت: ب��ا برنامه ریزی دقیق 
و براس��اس تعهدات پیمان��کار مربوطه در 
قطار ش��هری، متروی ک��رج تا دهه فجر 
1402 به ایستگاه ش��هید سلطانی خواهد 
رسید. مجتبی عبداللهی روز دوشنبه هشتم 
اس��فندماه در آیی��ن افتتاح خ��ط 2 قطار 
شهری کرج )ایستگاه آیت اهلل طالقانی تا 
45 متری گلشهر( که با حضور وزیر کشور 
و مدیران شهری برگزار شد، ضمن تبریک 
به شهروندان کالنشهر کرج و گرامیداشت 
اعیاد ش��عبانیه، اف��زود:  امید اس��ت باقی 

خطوط قطار ش��هری کرج تا پایان دولت 
محترم س��یزدهم تکمیل شود و در اختیار 
مردم ش��ریف کرج قرار گی��رد.وی ادامه 
داد: راه اندازی قطار ش��هری کرج مرهون 
تالش ها و پیگیری ه��ای تمامی مدیران 
ادوار گذش��ته تاکنون اس��ت ک��ه قدردان 
همت واالی این عزیزان هستیم.عبداللهی 
گفت: خداقوت ویژه ای به شورای انقالبی 
ششم می گوییم که این مطالبه مردمی را 
به سرانجام رساندند.وی افزود: کرج بعنوان 
ششمین کالنشهر کرج پس از 20 سال به 
امکان مهم قطارشهری در راستای توسعه 

حمل و نقل عمومی که نشانگر عزم توسعه 
یافتگی در کشور است، رسید.استاندار البرز 
گفت: کرج 6 خط مت��رو دارد که در حال 
حاضر بخشی از خط دو مورد بهره برداری 
ق��رار گرفت و امروز 6 کیلومتر ش��امل دو 
ایستگاه برای استفاده مردم آماده شد.وی 
اف��زود: ب��ا برنامه ریزی دقیق و براس��اس 
تعه��دات پیمان��کار مربوطه ت��ا دهه فجر 
1402 به ایس��تگاه شهید سلطانی خواهیم 
رسید.عبداللهی گفت: درصدد هستیم که 
این امکان را تا داخل ش��هر فردیس ادامه 
دهیم تا ش��هر پرجمعیت فردی��س نیز از 

گره های ترافیکی درون ش��هری رها شود 
که بخش باالیی از تحقق این امر در گرو 
تعامل ش��هرداری های مربوطه است.وی 
افزود: استان البرز از سال 89 بعنوان استان 
مصوب ش��ده و با توجه به اینکه اعتبارات 
زیرساخت های الزم در زمان استان شدن 
آن تأمی��ن نش��ده، افق مش��خصی برای 
جبران کمبودها ترس��یم کرده ایم.استاندار 
البرز گفت: به مردم ثابت می کنیم که اگر 
زیرس��اخت ها و کمبودها تاکنون انباشته 
شده و حل نش��ده، اراده ای نبوده و از این 
پس با برنامه ریزی های دقیقی که صورت 

گرفته، شاهد تحوالت محسوسی در ارتقا 
زیرس��اخت های اس��تان خواهیم بود.وی 
با اش��اره به اقدامات بزرگی که در استان 
البرز رقم خورده و در دستور کار قرار دارد، 
افزود: به لط��ف نیروهای خدوم و والیت 
مدار ملی و استانی این اهتمام را داریم که 

رضایتمندی مردم را کسب کنیم.

دهه فجر 1402 قطار شهری کرج به ایستگاه شهید سلطانی می رسد
حمل و نقل همگانی از شاخصه  شهرهای توسعه یافته است 

لزوم تقویت بُعد مردمی و مشارکت مجاوران در اسکان و میزبانی از زائران نوروزی مشهد
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد؛

مش��هدمقدس محمدرض��ا رحمتی-تولیت 
آستان قدس رضوی با بیان اینکه هم جواری 
با امام رض��ا)ع( افتخار و نعمت بزرگی بوده 
که ش��کرگزاری آن در گروی خدمتگزاری 
به زائران رضوی اس��ت، بر لزوم تقویت بُعد 
مردمی و مش��ارکت مجاوران در اس��کان و 

میزبانی از زائران نوروزی تأکید کرد.
در  مروی  احمد  حجت االسالم والمس��لمین 
جلس��ه مشورتی خدمات س��فر نوروز 1402 
استان خراسان رضوی که با حضور استاندار 
و مسئوالن ارشد دستگاه های اجرایی استان 
و شهر مشهد به میزبانی آستان قدس رضوی 
در ت��االر والی��ت حرم مطهر ام��ام رضا)ع( 
برگزار شد، فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و میالد 
امام س��جاد)ع( را تبریک گفت و با اشاره به 
روایت »ان الحسن من کل احد حسن و انه 

منک احسن لمکانک منا و ان القبیح من کل 
احد قبیح و انه منک اقبح« از امام صادق)ع(، 
اظهار ک��رد: عمل خ��وب در هرکجایی که 
باش��د خوب است اما در شهر مقدس مشهد 
به جهت انتساب و حضور بارگاه قدسی امام 
علی بن موس��ی الرضا)ع( خوبتر و افضل و 
هر عمل ناپس��ندی در هرکجا صورت گیرد 
مذموم، اما در مش��هد ناپس��ندتر و قبیح تر 
اس��ت. وی افزود: خدمت رسانی به مردم و 
مسافران نوروزی یک وظیفه عام برای همه 
مسئوالن کشور است، اما در استان خراسان 
رضوی و شهر مشهد، موضوع متفاوت بوده 
و حساسیت خدمت به مردم اهمیت ویژه ای 
می یابد، زیرا مش��هد شهر امام رضا)ع( است 
و زائرانی که به این ش��هر مشرف می شوند 
مهمانان حضرت رضا)ع( هس��تند. مروی بر 

لزوم آمادگی دس��تگاه های اجرایی اس��تان 
ب��رای حضور گس��ترده زائ��ران در روزهای 
نخست نوروز تأکید و تصریح کرد: در نوروز 
1402 ب��ا توجه به اینکه از چهارم فروردین، 
ماه مب��ارک رمضان آغاز می ش��ود؛ الگوی 
توزیع زمان س��فر زائران کامال با سال های 
گذش��ته متفاوت خواهد بود؛ به گونه ای که 
پیش بینی می شود در چند روز نخست سال 
و پیش از آغاز ماه مبارک رمضان با اوج سفر 
و حضور زائران مواجه باشیم که این امر نیاز 
به اتخاذ تدابیر الزم از س��وی مسئوالن امر 
دارد. وی ضمن تأکید بر اهمیت تقویت بُعد 
مردم��ی و بهره گیری از ظرفی��ت مجاوران 
برای اس��کان زائران، نس��بت به فضا آرایی 
معنوی شهر متناس��ب با ایام نوروز تأکید و 
تصریح کرد: توجه به حف��ظ هویت زیارتی 

ش��هر مق��دس مش��هد در فضاآرایی ه��ای 
ش��هری بسیار بااهمیت اس��ت، فضاآرایی و 
المان های ش��هری باید به گونه ای باشد که 
هرکس وارد مشهد می شود احساس کند به 
ش��هری متفاوت با سایر شهرها وارد شده و 
ضمن نشاط و ش��ادابی، احساس معنویت و 
قداست شهر را به بیننده منتقل کنند. تولیت 
آس��تان قدس رضوی همچنین با اش��اره به 
ریشه  تاریخی عنوان های »ارض اقدس« و 
»مقدس« برای مشهد، بر اهمیت احیای این 
عناوین تأکید و تصریح کرد: این عناوین بار 
معنایی، فرهنگی و معنوی دارند و به انسان 
رعایت یکس��ری باید و نبایدها، مالحظات 
و اقتضائ��ات را در این ش��هر الق��ا می کنند. 
همچنی��ن در این جلس��ه یعقوبعلی نظری 
استاندار خراس��ان رضوی به آمادگی کامل 

استان برای میزبانی از زائران نوروزی اشاره 
و تصری��ح کرد: پیش بینی ه��ای الزم برای 
تامی��ن و توزیع مایحتاج م��ورد نیاز و ارزاق 
اساس��ی زائران در این ایام صورت گرفته و 
تدابیر الزم برای حمل و نقل زائران به ویژه 
در موج بازگش��ت اتخاذ شده است. استاندار 
خراس��ان رض��وی همچنین ضمن اش��اره 
به اتخ��اذ تدابیر الزم برای اس��کان زائران 
ن��وروزی، از ه��م افزایی و هم��کاری تمام 
دستگاه های استان برای میزبانی شایسته از 
زائ��ران ایام نوروز خبر داد و گفت: امیدواریم 
با عنایت خداوند متعال و امام علی بن موسی 
الرضا)ع( و تالش هایی که از دس��تگاه های 
مختلف استان در حال انجام است، میزبانی 
و خدمات رسانی مناسبی به زائران و مهمانان 
حضرت رضا)ع( در نوروز 1402 رقم بخورد.

برگزاری مراسم اختتامیه اولین دوره لیگ مینی فوتبال نونهاالن و نوجوانان  شهرستان ساوجبالغ
مراسم اختتامیه اولین دوره لیگ مینی فوتبال 
نونهاالن و نوجوانان  شهرستان ساوجبالغ با 
همکاری کمیسیون ورزش و جوانان شورای 
اس��المی و ش��هرداری هش��تگرد و هیئت 

ورزشهای همگانی ساوجبالغ برگزار شد.

اختتامیه و جش��ن قهرمانی این مسابقات با 
حضور چهره های ورزشی و مسئولین شهری 
و اس��تانی ، گلس��رخی رئیس اداره ورزش و 
جوانان ساوجبالغ ، مهندس فالحتکار نایب 

رئیس ش��ورا و رئیس کمیس��یون ورزش و 
جوانان ش��ورای شهر هش��تگرد ، مهندس 
کاشف رئیس کمیس��یون فرهنگی شورای 
شهر هش��تگرد، حاج محمد عابدی دبیرکل 
هیئت همگانی ساوجبالغ ، مهندس ملکی 
مسئول دفتر فنی مهندسی اداره کل ورزش 
وجوانان اس��تان البرز ، فالح زاده مس��ئول 
بازرس��ی هیئت همگانی س��اوجبالغ ، حاج 
به��روز دهقان نژادعضو ش��ورای اس��المی 
روس��تای خور و یوس��ف فالحتکار مسئول 

برگزاری مس��ابقات در سالن بعثت هشتگرد 
برگزار  شد.

در ابتدای مراسم حاج محمد عابدی دبیرکل 
هیئت ورزشهای همگانی ساوجبالغ گزارشی 
از ش��رایط و نحوه برگزاری مسابقات که با 
حضور 9 تیم در رده نوجوانان و 7 تیم در رده 

نونهاالن اجرا گردید ارائه نمود .
 مهندس جواد فالحتکار رئیس کمیس��یون 
ورزش و جوانان ش��ورای شهر و شهرداری 
هشتگرد این مسابقات را نتیجه پیگیری ها 

و جلسات متعدد کمیسیون ورزش و جوانان 
شورای اسالمی دانست که  زمینه ساز روحیه 
پهلوانی و پرنش��اط برای جوانان می باشد و 
بر اساس تقویم ورزشی تدوین شده در رشته 

های مختلف ادامه خواهد یافت .
 وی از آمادگی مدیریت شهری برای اجرای 
برنامه های ورزشی و ایجاد نشاط و شادابی 
اجتماع��ی خبر داد و امکانات و زیرس��اختها 
ش��هری بویژه اماکن ورزش��ی شهرداری را 

متعلق به ورزشکاران عنوان کرد .

 مهندس گلس��رخی رئی��س اداره ورزش و 
جوان��ان شهرس��تان س��اوجبالغ از اعضای 
شورای ش��هر و شهرداری هشتگرد به پاس 
حمای��ت ها و نگاه وی��ژه ای که به  عرصه 
ورزش و نشاط اجتماعی دارند تقدیر و تشکر 

نمود .
در پایان مراس��م ضمن اه��داء جوایز به تیم 
ه��ای قهرمان و نورافش��انی،  از تمامی تیم 
های ش��رکت کننده با لوح س��پاس تجلیل 

شد.
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جامعه

وزیر بهداشت: مسمومیت 
دانش آموزان ناشی از نوعی »سم« 

بوده است 
وزیر بهداش��ت گف��ت: مجم��وع تحقیقات 
نش��ان داد ک��ه نوعی »س��م« خفیف باعث 
ایجاد مس��مومیت دانش آموزان ش��ده است. 
به گزارش تسنیم، بهرام عین اللهی امروز در 
حاش��یه اجالس سراسری مدیران ارشد بیمه 
سالمت در جمع خبرنگاران درباره مسمومیت 
دانش آموزان اظهار کرد: مسمومیتی که ایجاد 
شد بسیار خفیف بود و عارضه ای برای کسی 
ایجاد نکرد و افراد چند س��اعت دچار عالئم 
بی حالی و ضعف شده بودند.وی افزود: کمیته 
ویژه ای را ب��رای تحقیق در این رابطه مأمور 
کردیم و از بهترین اساتید سم شناسی کشور 
استفاده شد و مجموع تحقیقات نشان داد که 
نوعی »سم« خفیف باعث ایجاد مسمومیت 
ش��ده اس��ت.عین اللهی تصریح کرد: این که 
این »سم« چطور تولید شده است و عامدانه 
بوده یا خیر در حیطه وظایف وزارت بهداشت 

نیست.

قتل پدر به دلیل ارثیه میلیاردی در 
مرکز تهران! 

مرد جوان که با اجرای نقش��ه قبلی به دلیل 
ارثیه میلیاردی پدر خود را به قتل رسانده بود، 
بازداشت شد. به گزارش تسنیم، یکشنبه 30 
مهرماه امسال، زن میانسالی به کالنتری 129 
جامی مراجعه کرد و هنگامی که مقابل افسر 
نگهبان قرار گرفت، گفت: برای ش��رکت در 
یک مهمانی از خانه  بیرون رفتم اما هنگامی 
که به خانه بازگش��تم متوجه ش��دم همسرم 
که 78 س��ال دارد، ناپدید ش��ده اس��ت.پس 
از اظه��ارات زن میانس��ال در کالنتری 129 
جامی، پرونده تش��کیل و با دس��تور بازپرس 
دادسرای امور جنایی رسیدگی به این موضوع 
در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره چهارم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ )ویژه فقدان( قرار 
گرفت.کارآگاهان در نخستین گام راهی خانه 
مرد سالخورده شدند و با تحقیقات میدانی پی 
بردند، همسایه ها آخرین بار پیرمرد گمشده را 
هنگامی که وارد خانه اش شده مشاهده کردند 
همچنین در استعالم های اولیه تیم جنایی از 
بیمارس��تان ها و کالنتری ها اطالعاتی از این 
مرد به دس��ت نیامد.بررس��ی های تخصصی 
کارآگاهان نیز مش��خص کرد،  پسر و عروس 
مرد گمش��ده که یک ماه برای مس��افرت به 
ش��هر های ش��مالی کش��ور رفته اند در طبقه 
باالی خانه مرد گمش��ده زندگی می کنند و با 
فرد فقدانی اختالفات عمیقی دارند.تحقیقات 
همچنان ادامه داشت تا اینکه تیم تشخیص 
هویت پلیس آگاهی در خانه مرد گمشده چند 
لکه خون کش��ف کردند ک��ه همین موضوع 
فرضیه وقوع جنایت را برای کارآگاهان اداره 

چهارم پلیس آگاهی روشن کرد.

پلیس مخالف برگزاری نمایشگاه  
»بهاره« در مرکز دائمی نمایشگاه های 

تهران است 
رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگی با گالیه از 
برگزاری نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های 
بین الملل��ی تهران گفت: نمایش��گاه هایی که 
در این مح��ل برگزار می ش��وند هم ترافیک 
وحش��تناک ایجاد می کنند و هم باعث اذیت 
اهالی منطقه می ش��وند. س��ردار س��ید کمال 
هادیانفر؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در 
گفت وگو با تسنیم با اشاره به برگزاری برخی 
از نمایش��گاه ها از جمله »نمایشگاه بهاره« در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
واقع در خیابان سئول اظهار کرد: در خصوص 
محل نمایشگاه های تهران در مجموعه سئول 
باید بگویم که این نمایش��گاه سالیان قبل با 
توجه به شرایط عبور و مرور و ترافیکی در آن 
محل ایجاد شده است.وی افزود: این نمایشگاه 
ه��م از لحاظ ترافیکی در آن محل، مش��کل 
ایجاد کرده است و هم همسایگان و ساکنین 
آن مح��ل از عبور و مروره��ای زیاد در مواقع 
برگزاری نمایشگاه گالیه دارند.هادیانفر با بیان 
اینکه »به وزارت صنعت معدن و تجارت اعالم 
کرده ایم تا با ش��هرداری تهران تعامل برقرار 
کنند و کاربری آن محل را تغییر دهند«، گفت: 
ای��ن که پلیس می گوید »کاربری نمایش��گاه 
س��ئول را تغییر دهید« به دلیل این اس��ت که 
نمایشگاه شهر آفتاب با امکانات خوب آمادگی 
میزبانی نمایشگاه ها را دارد.رئیس پلیس راهور 
متذکر ش��د: شاید برای مشتریان هم به صرفه 
نباشد که این همه مسیر را بیایند و در ترافیک 
گیر کنند و جای پارک نداشته باشند و بخواهند 
به دلیل پارک کردن در خیابان جریمه ش��وند، 
فقط به خاطر اینکه کاال را با چند درصد تخفیف 

خریداری کنند!

بارداری »ایران« قطعیت ندارد
مش��اور رئی��س س��ازمان محی��ط زیس��ت 
توضیحاتی درباره ماجرای بارداری »ایران« 
مادر پیروز ارائه داد.پدرام جدی مشاور رئیس 
سازمان محیط زیس��ت در گفت وگو با مهر 
درباره ماج��رای بارداری م��ادر پیروز اعالم 
ک��رد: جفتگی��ری بین ایران و فی��روز پدر و 
م��ادر پیروز انج��ام گرفته اس��ت.وی افزود: 
عالئم اولیه نش��ان می دهد که ایران باردار 
شده البته قطعیت ندارد و انجام سونوگرافی با 
تشخیص تیم دامپزشکی فعاًل توصیه نشده 
اس��ت.وی گفت: انجام سونوگرافی »ایران« 
نیاز ب��ه بیهوش��ی آن دارد بنابراین به دلیل 
عارضه و خطر این موضوع فعاًل منتفی شده 
و دام پزش��کان بیان داش��ته اند تا گذر زمان 
عالئم بیش��تری از بارداری ایران را نش��ان 

دهد.

راه اندازی سامانه عقیق برای همه 
دانش آموزان از سال 1402

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آم��وزان گف��ت: در س��ال 1402 برای همه 
دانش آموزان دسترس��ی ب��ه عقیق را ایجاد 
می کنیم.ب��ه گزارش مهر، نشس��ت خبری 
حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان با موضوع هفته تربیت 
اسالمی ظهر سه شنبه برگزار شد.تاریخی در 
پاسخ به س��وال مهر در خصوص اینکه چرا 
کتاب »من معترضم« علی رغم هزینه های 
ص��ورت گرفت��ه و وعده قبل��ی میان دانش 
آموزان به صورت کامل توزیع نش��د؛ گفت: 
م��ا حدود 170 هزار مدرس��ه داریم؛ از توان 
ما خارج است که به همه مدارس به صورت 
فیزیکی کتاب ها را بدهیم. کتاب به صورت 
الکترونیکی در دس��ترس است با این وجود 
پخش و چاپ کتاب را دس��تور دادیم که به 
سرعت اجرایی شود. به همه دست اندرکاران 
هم این کتب را تحویل دادیم و بازخوردهای 
خوبی از مسئولین و دانش آموزان گرفته ایم. 
ب��رای توزیع کتاب به لحاظ گس��تردگی در 
سراسر کشور نیازمند حمایت های ویژه تری 
بوده ایم.تاریخ��ی ادامه داد: در تکمیل و در 
امت��داد چاپ کتاب »م��ن معترضم« کتاب 
»این پرس��ش ها واقعی اس��ت« ه��م آماده 
شده اس��ت کتاب من معترضم با تمرکز بر 
موضوع حجاب و دختران بود اما کتاب »این 
پرسش ها واقعی اس��ت« ناظر به شبهات و 
سواالت سیاس��ی و اجتماعی دانش آموزان 
اس��ت. یک نوبت از این کتاب چاپ ش��ده 
اس��ت و نوبت ه��ای بعدی در دس��ت چاپ 
اس��ت.دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان در پاسخ به این سوال که چه 
زمانی س��امانه عقیق محلی برای ارائه آثار 
همه دانش آموزان خواهد شد؛ گفت: سامانه 
عقیق س��امانه و زیس��ت بوم مجازی ویژه 
نمایش اقدامات دانش آم��وزان در اتحادیه 
انجمن های اس��المی اس��ت.وی ادامه داد: 
در مرحله اول ما دسترسی به عقیق را فقط 

برای مسئولین اتحادیه ایجاد کرده بودیم. 

کشف بیش از 8 تن مواد محترقه در 
جنوب تهران

مع��اون نظارت بر اماکن عمومی س��ازمان 
اطالعات پلیس پایتخت از کش��ف بیش از 
8 تن مواد محترقه در کهریزک خبر داد.به 
گزارش مهر، س��رهنگ نادر مرادی گفت: 
در پی کس��ب خبری مبنی بر اینکه افرادی 
انبارهای تجاری »کهریزک«  در مجموعه 
اق��دام به دپو مواد محترقه کرده اند و قصد 
دارند در هفته پایانی س��ال به بازار مصرف 
عرضه کنند، بررسی موضوع در دستور کار 
تیم��ی از مأموران قرار گرف��ت.وی با بیان 
اینکه در تحقیقات اولیه پلیسی صحت خبر 
تأیی��د و نتیجه تحقیقات پلیس��ی در اختیار 
مرجع قضائی ق��رار گرفت، تصریح کرد: با 
هماهنگی ه��ای قضائی تیم��ی از مأموران 
عملی��ات معاون نظارت ب��ر اماکن عمومی 
س��ازمان اطالع��ات پلی��س ته��ران برای 
دس��تگیری متهمان و بازرسی از آن محل 
به نش��انی اعالمی اعزام شدند.س��رهنگ 
مرادی بیان داشت: در بازرسی از 2 انبار در 
مجاورت یکدیگر ک��ه مالکین آن اقدام به 
دپو مواد محترق��ه کرده بودند، مقدار 8 تن 
و 525 کیلوگرم انواع مواد محترقه کش��ف 
ش��د.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در 
این رابطه متصدیان انبارها دس��تگیر و هر 
دو انبار پلمپ ش��د، اضافه کرد: کارشناسان 
ارزش ریالی اموال کش��ف شده را بیش از 
20 میلی��ارد ریال برآورد ک��رده اند.مرادی 
بیان داش��ت: با تکمیل تحقیقات پلیس��ی، 
متهم برای س��یر مراح��ل قانونی در اختیار 
مرجع قضائ��ی قرار گرفت.مع��اون نظارت 
بر اماکن عمومی س��ازمان اطالعات پلیس 
تهران بزرگ در پایان به منظور پیش��گیری 
از بروز هرگونه حوادث تلخ، از ش��هروندان 
خواس��ت؛ در صورت کس��ب هرگونه خبر 
در خص��وص تهیه و توزیع م��واد محترقه، 
مرات��ب را با ش��ماره تلف��ن 110 به پلیس 

اعالم کنند.

اخبار

ش��هردار تهران درباره جذب نیروهای سازمان پسماند توضیحاتی داد. به 
گزارش مهر، علیرضا زاکانی ش��هردار تهران در حاش��یه یکصد و س��ی و 
دومین جلس��ه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال 
خبرنگاری مهر و درباره تبدیل وضعیت نیروهای حجمی مدیریت پسماند 
گفت: س��ال گذش��ته در بودجه برای تبدیل وضعیت نیروها حکم آمد و 7 

هزار نفر شامل حکم شدند.وی ادامه داد: برای تغییر وضعیت اقدام شد و در 
دو موضوع خودرو سرویسی ها چون گفتند با خودروها قرارداد بسته شده و 
نیروهای حجمی پسماند دیوان حکم داد که اقدامات میسر نیست.شهردار 
تهران با بیان اینکه این افراد 500 نفر هس��تند گفت: ما کاماًل عالقه مند 
هستیم رسمی شدن نیروها رخ دهد و احکام ناظر بر خودرو سرویس را اخذ 

کرده ایم و حتی در حال گرفتن وکیل برای حل مش��کل هستیم.زاکانی با 
اشاره به بودجه شهرداری تهران گفت: هرچه شورای شهر تصویب کنند ما 
آنرا اجرایی می کنیم و بودجه به معنای کار است و اختالف نظر هرچه باشد 
برای قبل از تصویب اس��ت و بعد از تصویب کار است.وی تصریح کرد: بر 

اساس بودجه سال آینده تحولی در حوزه حمل و نقل رخ خواهد داد.

نحوه استخدام رسمی نیروهای سازمان مدیریت پسماند
شهردار تهران مطرح کرد؛ 

قضات اختالفات فاحش کارشناسی ها را بادقت بررسی کنند 
اژه ای: 

رئیس قوه قضاییه گف��ت: چنانچه قضات، 
اختالفات فاحشی را در روند کارشناسی های 
ی��ک پرونده واحد مش��اهده کردند با دقت 
ای��ن اختالفات را مورد بررس��ی قرار دهند. 
به گزارش ف��ارس به نقل از مرکز رس��انه 
ق��وه قضائیه، حجت االس��الم والمس��لمین 
محس��نی اژه ای طی س��خنانی در جلس��ه 
شورای قضایی اس��تان مرکزی با اشاره به 
مقوله کارشناسی پرونده های قضایی گفت: 
این قضات هس��تند که باید تشخیص دهند 
ی��ک پرونده نیاز به کار کارشناس��ی دارد یا 
خی��ر و چنانچه یک قاضی تش��خیص دهد 
پرونده ای نیازمند امر کارشناسی است، اواًل 
باید م��واردی را که در پرون��ده نیاز به کار 
کارشناسی دارند به صورت دقیق مشخص 
کن��د و ثانیًا برای انجام آن زمان تعیین کند 
و چنانچه زمان تعیین شده به پایان رسید و 
کار کارشناس��ی هنوز به پایان نرسیده بود، 
پیگیری های الزم را انجام دهد. وی افزود: 
چنانچ��ه به نتیج��ه کارشناس��ی پرونده  ای 
اعتراض ش��ود، ای��ن مس��ئولیت در اختیار 
قاضی است که ضمن بررسی ابعاد مختلف 
موضوع و بر اساس شواهد و قرائن موجود، 
در خص��وص کارشناس��ی مج��دد پرون��ده 
کند. حجت االسالم محسنی  تصمیم گیری 
اژه ای ادام��ه داد: چنانچه قضات، اختالفات 
فاحش��ی را در رون��د کارشناس��ی های یک 
پرونده واحد مش��اهده کردند ب��ا دقت این 
اختالف��ات را م��ورد بررس��ی ق��رار دهند؛ 
همچنی��ن در ص��ورت وج��ود اختالف��ات 
فاح��ش میان کارشناس��ی های یک پرونده 
واح��د، نباید لزومًا این تلقی در میان قضات 
وجود داش��ته باش��د که کارشناس��ی پایانی 

نس��بت به کارشناس��ی ابتدایی، مستندتر و 
صحیح تر است. رئیس قوه قضائیه در بخش 
دیگری از س��خنان خود به رئیس سازمان 
زندان ها دس��تور داد که در راستای افزایش 
سطح اش��تغال زندانیان اس��تان مرکزی از 
ظرفیت ه��ای موجود در درون این اس��تان 
استفاده کند. حجت االسالم محسنی اژه ای 
همچنین از مس��ئوالن دادگس��تری استان 
مرکزی خواس��ت تا رس��یدگی به نامه ها و 
درخواست های مردمی واصل شده در جریان 
سفر هیئت عالی قضایی به این استان را در 
اس��رع وقت انجام ده��د. در بخش دیگری 
از این جلس��ه، صاحبکار مع��اون راهبردی 

ق��وه قضائیه ضمن تقدیر از عملکرد س��تاد 
اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی، 
بر ض��رورت ایجاد ق��رارگاه رس��یدگی به 
مسائل موقوفات با حضور استاندار و رئیس 
کل دادگستری اس��تان مرکزی تأکید کرد. 
خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته از ناحیه دادگستری 
اس��تان مرک��زی در رابطه با مع��دن بی4 
منطقه عباس آباد گفت: در نتیجه پیگیری ها 
و اقدامات دادگستری استان مرکزی، معدن 
بی 4 که به س��بب اختالفات س��هامداران و 
پیمان��کاران تعطیل ش��ده بود، ب��ه مزایده 
گذاشته شد و سنگ های تزئینی ساختمانی 

آن به ارزش بیش از 600 میلیارد تومان به 
فروش رس��ید و وجه آن به بیت المال واریز 
ش��د؛ همچنی��ن در نتیجه ای��ن پیگیری ها 
حقوق دولت��ی این مع��دن از 10 درصد به 
28 درصد افزایش یاف��ت. محمدی رئیس 
س��ازمان زندان ها نیز در این جلسه با بیان 
اینکه استان مرکزی در انجام دادرسی های 
الکترونیک رتبه اول را در س��طح کشور در 
اختیار دارد، گفت: 96درصد دادرس��ی ها در 
استان مرکزی به صورت الکترونیکی انجام 
می ش��ود. وی  افزود: همزمان با سفر هیأت 
عال��ی قضایی به اس��تان مرکزی 70 نفر از 
زندانیان این استان با بهره مندی از ارفاقات 

قانون��ی و همچنی��ن کمک ه��ای مردمی 
از زن��دان آزاد ش��دند. رفاه��ی رئیس مرکز 
ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز از دریافت 
س��ه هزار و 130 فقره درخواست مردمی در 
جریان س��فر هیئت عالی قضایی به استان 
مرک��زی خب��ر داد و گف��ت: از ای��ن تعداد 
درخواس��ت، دو هزار و 413 فقره مرتبط با 
سیس��تم قضایی بودند؛ همچنین 437 فقره 
از مجموع درخواس��ت های مردمی، مربوط 
به شهرستان های اس��تان مرکزی و مابقی 
مربوط به شهر اراک بود.وی با اشاره به 453 
مورد مالقات چهره به چهره مسئوالن عالی 
قضایی با مردم در جریان س��فر به اس��تان 
مرکزی، گفت: 74 م��ورد از این مالقات ها 
در شهرستان های استان مرکزی انجام شد 
و 379 مالقات نیز در ش��هر اراک توس��ط 
معاون اول قوه قضائیه، س��خنگوی دستگاه 
قض��ا و رئیس مرکز ارتباط��ات مردمی قوه 
قضائیه صورت گرفت که طبق برنامه ریزی 
ب��ه عمل  آم��ده، حجت االس��الم مصدق با 
مراجعان پرونده های کثیرالش��اکی مالقات 
کردند.رئی��س مرکز ارتباط��ات مردمی قوه 
قضائیه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 
20 فقره درخواس��ت مالق��ات با رئیس قوه 
قضائیه از اس��تان مرکزی در سامانه سامع 
ثبت ش��ده بود ک��ه طب��ق هماهنگی ها و 
برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده، در جریان 
س��فر هیأت عالی قضایی به استان مرکزی 
با ای��ن افراد مالقات صورت گرفت . رفاهی 
خاطرنش��ان کرد: از مجموعه دادگس��تری 
اس��تان مرکزی انتظار داریم که کارگروهی 
ویژه را برای رس��یدگی به درخواس��ت های 

مردمی با رویکرد حل مسئله تشکیل دهد.

طی 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف تهران حوادثی 
رخ داد ک��ه مأم��وران انتظام��ی در آن نقش آفرینی 
کردند. در بسته اخبار پلیسی شهر مهم ترین حوادث را 
بخوانید.به گزارش مهر، رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ از کش��ف کاالی قاچ��اق به ارزش 70 
میلی��ارد ریال در ی��ک کارگاه مخروب��ه در محدوده 

خیابان شهید رجایی خبر داد.
میلیاردیدرتهرانکش�فشد کاالهایقاچاق���۷0

س��رهنگ هدایت بهرام��ی در تش��ریح جزئیات این 
خبر، بیان داش��ت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی 
اس��تان تهران ب��ا اقدامات فنی و تخصصی پلیس��ی 
موفق به کش��ف یک انب��ار کاال دپوی کاالی قاچاق 
در محدوده خیابان »ش��هید رجایی« ش��ده و بررسی 
موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند.وی با بیان 
اینکه تحقیقات پلیس��ی نشان از این داشت که مالک 
ی��ک کارگاه مخروبه محل کارگاه را به دپوی کاالی 
قاچاق تبدیل کرده اس��ت، افزود: مأموران این پلیس 
با هماهنگ��ی قضائی به محل مورد نظر مراجعه و در 
بررس��ی های بیش��تر از محل مذکور، 12 هزار و 960 
عدد قرص بدنس��ازی، 550 ثوب پوش��اک، 5 هزار و 
299 کیلوگ��رم پودر بدنس��ازی، 13 هزار و 300 عدد 
ل��وازم جانبی موبایل، 561 جفت کتانی قاچاق و فاقد 
هرگونه مدارک گمرکی را کشف کردند.رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی تهران بزرگ ابراز داشت: با هماهنگی 
قضائی اموال کش��ف شده توقیف و برای بررسی های 
بیش��تر در اختیار س��ازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی تهران قرار گرفت.این مقام انتظامی با اش��اره 
به اینکه در این رابطه یک متهم دس��تگیر ش��د، ابراز 
داش��ت: کارشناس��ان ارزش ریالی کاالهای قاچاق را 

70 میلیارد ریال برآورد کرده اند.
پایانراهس�ارقانموبایلقاپدریافتآباد ���

سرکالنتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 

2 موبایل قاپ و کشف 5 فقره سرقت خبر داد.سرهنگ 
پیم��ان لطیفی گفت: در اجرای طرح مبارزه با موبایل 
قاپان، روز گذش��ته تیم عملیات کالنتری 151 یافت 
آباد در حال گشت زنی به صورت نامحسوس در سطح 
حوزه اس��تحفاظی بودند که به راکب و ترک نش��ین 
موتورسیکلتی فاقد پالک مشکوک شدند و به صورت 
نامحس��وس آنان را زیر نظر گرفتند.وی با بیان اینکه 
متهمان که قصد س��رقت موبایل یکی از شهروندان 
را داش��تند متوجه حض��ور مأموران می ش��وند افزود: 
عملیات مهار س��ارقان آغ��از و پس از مدتی تعقیب و 
گریز موتورسیکلت سارقان به زمین برخورد و متهمان 
به صورت پیاده از محل متواری می شوند.س��رکالنتر 
پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به اینکه 
متهمان با استفاده از سالح سرد قصد حمله به مأموران 
را داش��تند تصریح کرد: در یک عملیات پلیسی هر 2 
متهم خلع سالح و دس��تگیر شدند.این مقام انتظامی 
ادامه داد: از متهمان 2 دس��تگاه گوش��ی مسروقه که 
به تازگی سرقت کرده بودند کشف شد و متهمان 24 
و33 س��اله به سرقت تلفن های همراه اعتراف کردند.

سرهنگ لطیفی با اش��اره به اینکه با حضور به موقع 
و عملکرد مناس��ب و هوش��مندانه پلیس باعث ناکام 
ماندن سارقان شد خاطر نشان کرد: متهمان به 5 فقره 
س��رقت معترف و تالش برای شناسایی سایر جرایم 

احتمالی ادامه دارد.
دس�تگیریسارقتکروموتورس�یکلتدرجنوب ���

ته�ران
س��رکالنتر هش��تم پلی��س پیش��گیری پایتخ��ت از 
دس��تگیری س��ارق حرفه ای و تک رو محله ابوسعید 
خبر داد.سرهنگ حسین مافی با اعالم این خبر گفت: 
عملیات کالنتری 112 ابوس��عید حین گشت زنی در 
محله به یک دستگاه موتورسیکلت با پالک مخدوش 
ک��ه در حال پرس��ه زنی ب��ی هدف بوده مش��کوک 

می ش��وند.وی با بیان اینکه مأموران متهم را زیر نظر 
گرفته که مش��اهده کردند به سمت خودروهای پارک 
ش��ده رفته و در حال زاغ زنی آن ها می باش��د افزود: 
س��ریعًا وارد عمل ش��ده و در یک عملیات غافلگیرانه 
موتورس��یکلت متوقف و متهم زمین گیر و دس��تگیر 
می ش��ود که در استعالم ش��ماره پالک موتورسیکلت 

مشخص می شود سابقه سرقت دارد.
س��رکالنتر هشتم پلیس پیش��گیری ادامه داد: متهم 
31 س��اله در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و سرقت 
موتورس��یکلت و همچنین اقدام به سرقت محتویات 
خودروها معترف و مال باخته شناس��ایی شد.سرهنگ 
مافی با اش��اره به سوابق سرقت و تحمل حبس متهم 
در زندان در پایان خاطر نش��ان کرد: تحقیقات بیشتر 

جهت کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.
دس�تگیریس�ارقانخودرو ���

جانش��ین پلیس پیش��گیری پایتخت از دس��تگیری 
س��ارقان خ��ودرو در محله تهران نو و کش��ف خودرو 
سرقتی خبر داد.سرهنگ محمدقاسم طرهانی با اعالم 
این خبر گفت: طی رصدهای تصویری صورت گرفته 
ش��بانه روزی پرسنل مرکز فرماندهی و کنترل پلیس 
پیشگیری از سطح ش��هر تهران یک دستگاه خودرو 
س��واری با پالک سرقتی در حال تردد در تهران نو را 
مشاهده و روئیت می کنند.این مقام پلیسی افزود: طی 
اطالعات به دست آمده مراتب به تیم مستقر در محل 
اعالم و محل تردد خودرو مش��خص و تیم عملیاتی 
سرکالنتری یازدهم جهت دستگیری و توقیف خودرو 
وارد عمل می شود.جانشین پلیس پیشگیری پایتخت 
تصریح ک��رد: تیم عملیاتی کالنتری تهران نو خودرو 
مذکور را با راننده و سرنش��ین در حال تردد مش��اهده 
و س��ریعًا به سمت خودرو حرکت و دستور ایست داده 
ش��د که راننده با س��رعت متواری که در یک تعقیب 
و گریز و ش��لیک تیر هوایی و تیر اندازی به س��مت 

خودرو از تردد خودرو جلوگیری و راننده و سرنش��ین 
دس��تگیر و خودرو به پارکینگ منتقل شد.س��رهنگ 
طرهانی با بیان اینکه خودرو روز گذشته سرقت شده 
اس��ت در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهمان 34 و 
50 ساله جهت س��یر مراحل قانونی به مرجع قضائی 

معرفی شد.
دس�تگیریس�ارقانمحتویاتخودروباخودروی ���

س�رقتی
س��رکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری 
س��ارقان حرفه ای محتویات خودرو حین سرقت خبر 
داد و گفت سارقان به همراه خودروی سرقتی دستگیر 
شدند.س��رهنگ کیومرث حسنوند گفت: تیم عملیاتی 
ضربتی س��رکالنتری س��وم در حال گش��ت زنی در 
محله سنایی به یک دس��تگاه خودروی سواری پراید 
با راننده و سرنشین که در کنار خودروهای پارک شده 
توقف کرده بود مش��کوک می شوند.وی با بیان اینکه 
مأم��وران متهمان را زیر نظر گرفتند، افزود: در همین 
حین مش��اهده کردند سرنشین از خودرو پیاده و اقدام 
به باز کردن درب خودرو پارک شده کرد که مأموران 
س��ریعًا وارد عمل شده و با شلیک تیر هوایی در یک 
عملی��ات ضربتی و غافلگیرانه هر دو متهم دس��تگیر 
شدند.سرکالنتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با 
اش��اره به اینکه در بررسی به عمل آمده خودرو سابقه 
سرقت داشته و از داخل خودروی متهمان، 10 دستگاه 
ضبط و باند و آمپیلی س��رقتی کش��ف شد، ادامه داد: 
متهمان 25 الی 36 س��اله در تحقیقات اولیه به جرم 
خود و س��رقت خودرو و 10 فقره س��رقت محتویات 
خودرو اعتراف کردند و مالباختگان شناس��ایی شدند.

حسنوند با بیان اینکه در این خصوص پرونده قضائی 
تش��کیل و متهمان به مرجع قضائی معرفی ش��دند، 
خاطرنش��ان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم 

احتمالی متهمان ادامه دارد.

دستگیری گسترده سارقین موتور و خودرو در روزهای پایان سال

کاهش تصادفات با کاهش تلفات درآمیخته است
فرمانده کل انتظامی کشور:

فرمان��ده کل انتظامی کش��ور ب��ا بی��ان اینکه کاهش 
تصادفات ب��ا کاه��ش در تلفات و کاه��ش مصدومان 
درآمیخت��ه می ش��ود، گفت: ت��الش ب��رای انضباط با 
کاه��ش تصادفات درآمیخته می ش��ود.به گزارش مهر، 
س��ردار احمدرضا رادان در هفدهمین همایش سراسری 
مدیران و رؤسای پلیس راهور فراجا با گرامی داشت ایام 
ش��عبانیه و اعیاد ش��عبان گفت: رمضان امسال برای ما 
مقداری متفاوت تر از رمضان های دیگر است و دلیل آن 
این اس��ت که در رمضان امس��ال شما در طرح نوروزی 
هس��تید.فرمانده کل انتظامی کش��ور خاطرنشان کرد: 
جنس مجاهدت شما با ایام رمضان درآمیخته می شود و 
ثواب آن برای شما دوچندان است.وی با اشاره به قرابت 
پایان سال 1401 گفت: حضور به موقع و به هنگام شما 

سبب ش��د بتوانیم موضوع تصادفات، تلفات و خسارات 
ناش��ی از تصادفات را کنترل کنیم و این ارزشمند است.
رادان در ادامه بیان ک��رد: انضباط می تواند در برگیرنده 
مأموریت ش��ما در اجرای هدف، یعنی کاهش تصادفات 
ناشی از رانندگی باشد.فرمانده کل انتظامی کشور اظهار 
کرد: کاه��ش تصادفات با کاه��ش در تلفات و کاهش 
مصدومان درآمیخته می ش��ود و تالش برای انضباط با 
کاه��ش تصادفات درآمیخته می ش��ود و این یک نقش 
ویژه است.وی با اشاره به وضعیت متفاوت آب و هوا در 
بخش های مختلف کشور و نقش آفرینی پلیس راهور در 
این بخش ها اظهار کرد: اگرچه چندین دستگاه مختلف 
در موضوع انضباط شهری و جاده ای و تصادفات دخیل 
هستند اما بیشترین نمره را مردم برای شما قائل هستند 

و بیش��ترین انتظار را از شما دارند.رادان در ادامه با بیان 
اینکه جلب رضایت مردم و خداوند متعال زمانی حاصل 
می ش��ود که مردم م��ا را به عنوان خادم خ��ود بپذیرند، 
بتوانی��م دغدغه ه��ای م��ردم را خوب شناس��ایی کنیم 
و پاس��خ بدهیم، گفت: انش��اهلل با مطالبه گری از سایر 
دستگاه ها بتوانیم بیش از گذشته در این مأموریت خطیر 
اثرگذار باشیم.رادان تصریح کرد: برآوردها حاکی از این 
اس��ت که پنج درصد از افراد در حوزه ترافیکی متخلف 
هس��تند و 95 درصد مردم رعای��ت قوانین و مقررات را 
انج��ام دهند؛ چط��ور می توان اج��ازه داد آن پنج درصد 
اراده خ��ود را به 95 درصد تحمی��ل کنند؟فرمانده کل 
انتظامی کشور اذعان کرد: جدیت و قاطعیت در برخورد 
ب��ا متخلف، رأفت، مهربانی و آرامش را برای 95 درصد 

دیگر می آورد.وی با بیان اینکه 28 هزار تلفات س��وانح 
رانندگی امروز به 11 هزار نفر رسیده است، عنوان کرد: 
باید از همه ظرفیت های قانونی، اختیارات و کمک های 
دولت محترم در این زمینه استفاده کرد. ریاست محترم 
جمهور خواستند در طول یک برنامه مشخص 50 درصد 
کاهش داشته باش��یم که اعتقاد داریم با وجود شما اگر 
کمک دولت اعمال شود این عدد بیشتر خواهد شد.رادان 
در ادامه با تاکید بر ضرورت تسریع در برنامه های مدون 
و اس��تفاده از تجهیزات مدرن گف��ت: هر جا تجهیزات 
مدرن باش��د می تواند برخورد با تخلف را بدون انتخاب 
انج��ام دهد و حج��م درگیری و رو به روی��ی ما را کم 
می کند و کنترل ما را افزایش می دهد و اجازه می دهد تا 

تحلیل بهتری را انجام دهیم.
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اقتصاد خرد

نیاز 26 هزار میلیارد تومانی برای پروژه 
نیمه تمام بخش کشاورزی

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: س��رمایه 
گذاری در بخش کشاورزی بسیار ناچیز است؛ 
ب��ه طوری که تنها س��ه دهم درص��د از منابع 
درآمدی محصوالت کش��اورزی برای بخش 
کشاورزی سرمایه گذاری می شود.به گزارش 
مهر، صفدر نیازی معاون وزیر جهاد کشاورزی 
درباره مش��کالت کش��اورزی گفت: سرمایه 
گذاری در بخش کشاورزی بسیار ناچیز است. 
به طوری که یک سوم یک درصد از منبع درامد 
محصوالت کشاورزی برای بخش کشاورزی 
سرمایه گذاری می ش��ود.وی افزود: پروژه های 
نیمه تمام معضل دیگری است که به 26 هزار 
میلیارد تومان منابع مالی نیاز اس��ت.این مقام 
مس��ئول در ادامه س��خنان خود گفت: الگوی 
کشت دغدغه وزارت جهاد کشاورزی بوده که 
برای کشت محصول و میزان آن چند شاخص 
وجود دارد که نخستین آن »اسناد باالدستی« 
است که اعالم می شود چه محصولی و به چه 
میزان باید کشت شود. موضوع »امنیت غذایی« 
مسئله بعدی است که کشت بعضی محصوالت 
را با تمام مشکالت موجود ضروری می کند.وی 
اضافه کرد: خصوصیات اقلیمی، منابع پایه خاک، 
اقتصاد تولید، اقتصاد آب و اقتصاد انرژی است.

نیازی یادآور شد: در حوزه منابع آب و خاک باید 
بدانیم مثاًل با مصرف یک متر مکعب آب یا در 
یک هکتار خاک چه میزان محصول باید کشت 
شود و به دست آید.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در پای��ان گفت: محدودی��ت منابع دولتی ما را 
واداش��ته تا از سرمایه گذاران بخش خصوصی 
کمک گرفته ش��ود زیرا که ورود سرمایه گذار 
خصوصی به اتمام پروژه های نیمه تمام یاری 

رسان است.

8 هزار کیلومتر از راه های کشور 
مشمول نقاط پرخطر می شود

وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه هش��ت 
هزار کیلومتر از راه های کش��ور مشمول نقاط 
پرخطر می شود، گفت: با تجهیز منابع درصدد 
هس��تیم تا از بخش مهم��ی از نقاط پرخطر تا 
قبل از پایان س��ال رفع خطر کنیم.به گزارش 
ایرنا مهرداد بذرپاش اظهار کرد: نقاط حادثه خیز 
مورد اش��تراک وزارت راه ب��ا فراجا 880 نقطه 
اس��ت که تالش ما برای رفع حادثه خیزی این 
نقاط، کاهش 200 نقطه پرخطر تا پایان سال 
اس��ت.وی نصب دوربین های نظارتی، اصالح 
ترافیک��ی و آشکارس��ازی را از جمله اقدامات 
انجام ش��ده برای رفع خطر این نقاط برشمرد 
و گفت: برای رفع خطر این نقاط 800 میلیارد 
تومان هزینه ش��ده است.وزیر راه و شهرسازی 
اف��زود: در مجم��وع از 200 ه��زار کیلومتر راه 
اصلی و فرعی در کش��ور هشت هزار کیلومتر 
مشمول این محیط پرخطر می شود، این راه ها 
ه��م مورد تاکید پلیس راه و هم مورد تاکید ما 
برای رفع حادثه خیزی اس��ت که با روش های 
مختلف آشکارسازی، اصالح ترافیکی و نصب 
دوربین های نظارتی باید صورت گیرد.بذرپاش 
گفت: در شورای عالی حمل و نقل و ایمنی که 
اخیراً با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار 
شد تصمیمات خوبی گرفته شد، رییس جمهور 
بر اس��اس گزارش دولت بر تجهیز منابع برای 
این موضوع مهم تاکید کرد، تصمیماتی گرفته 
شده که در صدد حل و نهایی کردن آن هستیم 
تا بتوانیم بخشی را تا قبل از پایان سال و بخشی 
هم در سال جدید رفع نقاط حادثه خیز در دستور 

کار باشد.

ارزش ذخایر کشف شده توسط ایمیدرو 
28 میلیارد دالر است

معاون وزیر صمت ارزش ذخایر برجا و قطعی 
ش��ده معدنی اکتشاف شده توس��ط ایمیدرو و 
شرکت های تابعه در سراسر کشور را 28 میلیارد 
دالر اعالم کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
وجیه اهللهّ جعفری گفت: این ذخایر قطعی شده 
در مناطق مختلف شامل سنگ آهن، سرب و 
روی، طال، مس، بوکسیت، باریت، زغال سنگ 
و همچنین شورابه است که 100 میلیون دالر 
هزینه برای آنها انجام ش��ده است.به گفته او، 
اقدام مهم دیگری که توسط ایمیدرو با کمک 
سازمان زمین شناسی در حال انجام است، تولید 
اطالعات پایه در دو استان کشور و تولید نقشه 
های زمین شناسی با مقیاس یک پنجاه هزارم و 
اقتصادی است که منجر به آنومانی های جدید 
خواهد شد.او ادامه داد: از 92 پهنه اکتشافی به 
وس��عت 540 هزار کیلومتر مربع که در اختیار 
ایمیدرو و ش��رکت تهیه و تولید ق��رار گرفته، 
تاکنون 511 محدوده امیدبخش به وسعت 20 
هزار کیلومتر مربع حاصل شده است و تا امروز 
166 پروانه اکتشاف در پهنه ای به وسعت چهار 

هزار و 600 کیلومتر مربع صادر شده است.

اخبار

قیمت های لوازم خانگی هنوز برنگشته 
است

رئیس اتحادی��ه لوازم خانگی تهران گفت که 
واحدهای��ی که اخیرا افزایش قیمت داش��تند، 
هن��وز قیمت ها را ب��ه قب��ل برنگردانده اند.به 
گزارش ایس��نا، از اواخر دی ماه قیمت برخی 
محصوالت لوازم خانگ��ی 10 تا 15 درصد از 
سوی ش��رکت ها افزایش یافته و پیگیری ها 
نشان می دهد مجوزی برای این افزایش قیمت 
صادر نشده است. به گفته تولیدکنندگان قیمت 
مواد اولیه رها اس��ت و ب��ا دالر تغییر می کند. 
همچنین تولیدکنندگان به دلیل مش��کالت 
مربوط به س��رمایه در گردش خواستار فروش 
اعتباری مواد اولیه هستند. در مقابل سخنگوی 
وزارت صم��ت درب��اره افزای��ش قیمت اخیر 
ش��رکت های لوازم خانگی گفته که مواد اولیه 
این صنع��ت افزایش نیافته و بیش��تر صنایع 
تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان 
را برای پنج ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریده اند، 
بنابراین نی��ازی به افزایش قیمت وجود ندارد. 
موضوعی که تولیدکنن��دگان آن را رد کردند.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی تهران در این رابطه با بیان اینکه فقط 
چند ش��رکت قیمت ها را افزایش داده بودند و 
این موضوع مربوط به همه شرکت ها نیست، 
اظهار کرد: هنوز هیچ کدام از این ش��رکت ها 

قیمت های خود را برنگردانده اند.

مسافران قطار های نوروزی به پیامک 
تایید خرید توجه کنند

رئیس س��تاد هماهنگی قطار ه��ای نوروزی 
گفت: مس��افران پس از خرید بلیت از دریافت 
پیامک تایید خرید و اطالعات س��فر اطمینان 
حاص��ل کنند، ع��دم دریاف��ت پیامک خرید 
بلیت، می تواند فرصت هر گونه س��وء استفاد ه 
از خری��د مس��افر را به وج��ود آورد.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، علیرضا علی سلیمانی گفت:  
عرضه بلیت قطارهای مسافری رجا برای بازه 
زمانی 23 اسفند 1401 تا 15 فروردین  1402، 
از شنبه 13 اس��فند آغاز شده  و فروش بلیت 
قطارهای مسافری رجا برای همه مسیرها به 
غیر از مس��یرهای منتهی به مشهد مقدس و 
بالعکس به صورت  مراجعه حضوری از طریق 
همه مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر 
کشور از س��اعت 8 صبح روز شنبه 13 اسفند  
و فروش غیر حضوری این مس��یرها از طریق 
سایت ها و اپلیکیشن های مجاز از ساعت 14 
همان روز انجام می شود. به گفته رئیس ستاد 
هماهنگ��ی قطارهای نوروزی ش��رکت رجا، 
عرضه بلیت قطار برای همه مسیرهای منتهی 
به مش��هد مقدس، به غیر از تهران- مشهد، 
ته��ران- طبس و ته��ران- خواف و بالعکس 
به صورت حضوری در روز یکشنبه 14 اسفند  
از س��اعت 8 صبح و فروش غیر حضوری این 
مسیرها از طریق س��ایت ها و اپلیکیشن های 
مجاز از ساعت 14 همان روز انجام می شود.او 
همچنین درباره زمان فروش بلیت قطار برای 
مس��یرهای تهران- مشهد، تهران- طبس و 
ته��ران- خواف و بالعکس هم گفت:  فروش 
بلیت در این مسیرها به صورت حضوری روز 
دوشنبه 15 اسفند ماه از ساعت 8 صبح و آغاز 
فروش غیر حضوری بلیت برای این مسیرها را 
از س��اعت 14 همان تاریخ است.او می گوید: 
مس��افران ، هنگام خرید بلی��ت از هر یک از 
روش ه��ای موجود )حضوری یا س��ایت های 
اینترنتی و اپلیکیش��ن ها(، حتما شماره تلفن 
همراه خود را برای اطالع رس��انی های بعدی 
درج ک��رده و پ��س از خرید بلی��ت از دریافت 
پیامک تایید خرید و اطالعات س��فر اطمینان 
حاصل کنند، عدم دریافت پیامک خرید بلیت، 
می تواند فرصت هر گونه سوء استفاد ه از خریِد 

مسافر را به وجود آورد.

55 درصد ماشین آالت کشاورزی 
فرسوده است

رییس مرکز توس��عه مکانیزاسیون کشاورزی 
گفت: 320 هزار تراکتور فرس��وده در کش��ور 
فعالی��ت دارد که 55 درصد ناوگان ماش��ینی 
بخش کشاورزی را شامل می شود.به گزارش 
مهر، کریم ذوالفقاری، اظهار کرد: در گذش��ته 
مفهوم مکانیزاسیون فقط به تراکتور ختم می 
شده است اما امروز این مفهوم یعنی بهره وری 
و ارزش افزوده که باید در بخش کشاورزی به 
دست آید.وی افزود: در حال حاضر 580 هزار 
از تراکتورهای موجود کشور شماره گذاری شده 
اند که از این تعداد 320 هزار تراکتور باالی 13 
سال عمر دارند.او ادامه داد: عمر مفید تراکتور 
در کشور 13 سال تعیین شده که 55 درصد این 
ماشین های کشاورزی در کشور فرسوده بوده 
و نیاز به نوس��ازی دارند.ذوالفقاری اظهار کرد: 
یکی از سیاست هاییخش توسعه ماشین آالت 
وزارت جهاد کشاورزی افزایش اسب بخار در 
نوسازی ناوگان ماشینی کشاورزی کشور است.
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با 
اش��اره به هدررفت س��وخت این تراکتورهای 
فرسوده عنوان کرد: ساالنه 600 میلیون لیتر 
گازوییل برابر با 9 هزار میلیارد تومان در کشور 
به دلیل فرس��ودگی ناوگان بیش از استاندارد 

جهانی مصرف می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه با شرایطی که ایران خودرو و سایپا 
دارن��د به نظر نمی رس��د، بتوانند در حوزه 
کیفیت دس��تاوردی داش��ته باشند، گفت: 
ممکن اس��ت ب��ه دلیل فش��ارهای وارد 
شده، تیراژ تولید آن ها افزایش یابد اما به 
ارتقا کیفیت بی توجهی هس��تند و هرچه 
جلوت��ر می رویم، از کیفیت آن ها کاس��ته 
ملت،اصغر  خان��ه  گ��زارش  می ش��ود.به 

سلیمی گفت: موضوع خودرو به مشکلی 
پیچیده در صنعت و اقتصاد کشور تبدیل 
ش��ده، هرچند ما در مجلس س��اماندهی 
بازار خ��ودرو از طریق واردات را پیگیری 
کردیم اما به نظر می رس��د دولت عزمی 
برای س��اماندهی این بازار ندارد زیرا قرار 
بود امسال حدود 70 هزار دستگاه خودرو 
وارد ش��ود تا از یک س��و عرضه افزایش 
یابد و از س��وی دیگر خودروسازان ملزم 

به ارتقا کیفیت ش��وند این در حالی است 
ک��ه تاکنون هنوز 700 دس��تگاه نیز وارد 
نش��ده اس��ت.نماینده مردم س��میرم در 
مجلس افزود: ایران خودرو و س��ایپا باید 
به بخش خصوصی واگذار می شد تا بستر 
الزم برای رقابتی ک��ردن صنعت خودرو 
فراهم شود که این مهم نیز محقق نشده 
است.وی اضافه کرد: با شرایطی که این 
دو خودروس��از دارند به نظر نمی رسد که 

بتوانند در حوزه کیفیت و بازار دستاوردی 
داش��ته باش��ند، ممکن اس��ت ب��ه دلیل 
فش��ارهای وارد ش��ده، تیراژ تولید آن ها 
افزایش یافته باش��د اما ب��ه ارتقا کیفیت 
بی توجهی ش��ده و هرچه جلوتر می رویم 
، از کیفیت کاس��ته می ش��ود.وی تصریح 
ک��رد: هر س��اله تعداد بس��یاری از مردم 
ب��ه دلی��ل کیفیت های نامناس��ب خودرو 
جان خود را از دس��ت می دهند و بسیاری 

معلول می شوند این درحالی است که اگر 
بازار خودرو ایران را با کشورهای همسایه 
مقایس��ه کنیم، مش��خص می شود که در 
حوزه خودروسازی بس��یار عقب هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: 
هرچند ما باید از تولید داخل حمایت کنیم 
اما تولیدکنن��دگان داخلی باید در فرصت 
مشخص بتوانند کیفیت محصوالت خود 

را ارتقا دهند. 

کیفیت خودروهای داخلی هرچه جلوتر می رویم، کمتر می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ایرالین ها منافع ملت را نادیده می گیرند
فروش بلیط هواپیما منوط به اقامت در هتل!

درخواست وزیر راه و مخالفت ستاد تنظیم بازار با افزایش 
قیمت بلیط هواپیما در س��فرهای نوروزی باعث ش��د تا 
ایرالین ها به دنبال جبران هزینه ها باشند به همین دلیل 
از دولت درخواست کاهش هزینه های جانبی کرده اند.به 
گزارش بازار، س��تاد تنظیم بازار از دو ماه گذشته در حالی 
جایگزین شورای  عالی هواپیمایی و مسئول قیمت گذاری 
بلیط هواپیما ش��د که ایرالین ها دو هفته پیش احتمال 
می دادند س��تاد تنظی��م بازار برای افزای��ش کمتر از 30 
درصدی بهای بلیط به اجماع رسیده است. اما روز گذشته 
و ب��ا مخالفت این س��تاد تا پایان س��ال و توافق وزیر راه 
و شهرس��ازی با ایرالین ها در رش��د نکردن قیمت بلیط 
هواپیما تا اواخر اس��فند م��اه، ایرالین ها به دنبال جبران 
هزینه ها تا چند هفته باقی مانده تا پایان س��ال ش��دند.

مخالفت با افزایش قیمت بلیط هواپیما توسط ایرالین ها 
زمانی جدی شد که انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم 
کرد افزایش قیمت در راس��تای آزادس��ازی نرخ بلیط در 
قانون پنجم توسعه صورت گرفته است اما همین موضوع 
باعث ش��د تا دولت با این موض��وع مخالفت کرده و هر 
گونه قیمت گذاری را به س��تاد تنظیم بازار محول کند. با 
گذشت بیش از یک ماه از این اقدام ایرالین ها هر بار به 
هر نحوی و هر بار با ی��ک روش جدیدی دولت و مردم 
را تحت فش��ار قرار داد.یکی از روش ها از سوی ایرالین 
ها برای تحت فش��ار گذاشتن دولت برای افزایش قیمت 
بلیط هواپیما و جبران تاخیر در اجرایی شدن آن، زمینگیر 
کردن عمدی هواپیماه��ا برای بر هم زدن تعادل عرضه 
و تقاضا بود.بر اس��اس گزارش های س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری، 200 فرون��د هواپیمای مس��افربری زمین گیر 
ش��ده اند که برخ��ی منابع خبری، اجرایی نش��دن مصوبه 
افزای��ش 30 درصدی نرخ بلیط پروازهای داخلی، را دلیل 
این موضوع اعالم کردند.»مقصود اسعدی سامانی« دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی، با اشاره به زمین گیرشدن 
نزدیک ب��ه 200 فرون��د هواپیمای مس��افربری، درباره 
افزایش هزینه  ایرالین ها معتقد است: »حدود 70 درصد 
هزینه شرکت های هواپیمایی ارزی است. با توجه به رشد 
ن��رخ دالر طی ماه ه��ای اخیر، ایرالین ها با مش��کالت 
فراوانی برای سرویس دهی به مسافران مواجه شده اند.« 
به  گفته اس��عدی س��امانی، قیمت کنونی بلیط هواپیما با 
دالر 24 هزار تومانی محاسبه شده؛ در حالی که نرخ دالر 
به محدوده 40 هزار تومان رس��یده است. بدین ترتیب در 
صورت عدم تامین منابع مال��ی، باقی هواپیماهای فعال 
نیز زمین گیر خواهند ش��د.طبق آخرین آمارهای منتش��ر 
شده از مسئولین سازمان هواپیمای کشوری، از مجموعه 
330 هواپیمای مسافربری در ایران، 155 هواپیما به دلیل 
فرس��ودگی و نبودن قطعات از رده خارج ش��ده اند و تنها 
175 فروند در خط پرواز قرار دارند. حال گزارش های اخیر 

نیز نشان می دهد ش��رکت های هواپیمایی 50 هواپیما از 
میان هواپیماهای مسافربری فعال را زمین گیر کرده اند. با 
این اقدام، شمار هواپیماهای مسافربری عملیاتی در ایران 
ب��ه 125 فروند برای 80 میلیون نفر می رس��د، که تقریبا 
ناچیز است.ایرالین ها بعد از اینکه بازی زمین گیر کردن 
هواپیما تا حدودی نخ نما ش��د ب��ه فکر یک روش دیگر 
افتادن��د تا به نوعی عقب ماندگی در عدم افزایش قیمت 
بلیط هواپیما را جبران کنند. این روش اگر چه سالهاست 
ادامه دارد و برای اجرای آن به قانون اس��تناد می ش��ود 
شناورس��ازی قیمت بلیط است. آزادسازی بلیط هواپیما و 
قط��ار که از زمان آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی دولت 
دوازدهم باب ش��د نش��ان داد هنوز نسبت به آن واکنش 
های منفی وجود دارد.مجتبی یوس��فی عضو کمیسیون 
عمران مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این پرسش 
که آزادسازی قیمت بلیط هواپیما آیا مخالف قانون است 
یا خیر؟ می گوید: برخی آزادسازی قیمت بلیط هواپیما را 
به برنامه پنجم توس��عه استناد می دهند، این در شرایطی 
ممکن اس��ت که قدرت و اختیار انتخ��اب را برای مردم 
قائل باشیم. شاید بگویید که آزادسازی قیمت ها در حوزه 
خودروس��ازی هم وجود دارد. این اق��دام می تواند موفق 
باش��د که ق��درت و اختی��ار انتخاب را برای م��ردم قائل 
باشیم.وی با تاکید بر اینکه زمانی که انحصار در خدمات 
رس��انی حاکم باشد متقاضیان خدمات کمتری را دریافت 
می کنند ادامه داد: اگر دقت کنید متوجه خواهید ش��د که 
مسافران پرواز برای تهیه بلیط هواپیما در روزهای عادی 
هم دچار مش��کل می ش��وند. حال وقتی به ایام خاصی 
مثل ایام نوروز و یا مراس��م دینی نزدیک می شویم تهیه 

بلیط هواپیما سخت و س��خت تر می شود.یوسفی ادامه 
داد: این در حالیس��ت که مسافر در ایران نمی تواند حتی 
ایرالین خود را انتخاب کند. در حالیکه در س��ایر کشورها 
خدمات ارائه شده به مسافران با توجه به هزینه پرداختی 
آنها ممکن می شود و مسافران با مراجعه به ایستگاه های 
ریلی و هوایی می توانند انتخاب کنند که کدام وسیله نقلیه 
با چه امکاناتی برای مسافرت مناسب است.نماینده مردم 
اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: شناورسازی قیمت بلیط هواپیما اجحاف در 
حق مسافران است. شناورسازی بلیط  در شرایطی می تواند 
مفید باشد که ایرالین ها خدمات مناسب و رضایت بخش 
به مس��افران ارائه کنند. اما وقت��ی این خدمات ارائه نمی 
شود و مسافران رضایت ندارند قطعا شناورسازی اجحاف 
در حق مسافران است.به نظر می رسد شناورسازی بلیط 
هواپیما نیز که گفته می ش��ود کمیسیون عمران مجلس 
به طور جدی پیگیر شناورس��ازی قیمت بلیط هواپیما در 
قانون برنامه اس��ت مادامی که اصالح نشود ادامه خواهد 
داش��ت.اما سوالی که مطرح اس��ت این است که ایرالین 
ها و شرکتهای هواپیمایی با وجود آزادسازی قیمت بلیت 
هواپیم��ا در آذر ماه 94 همچن��ان از یارانه های دولتی از 
جمله س��وخت تقریبا رایگان اس��تفاده می کنند.هر چند 
برخی ایرالین ها در کنار شناورسازی قیمت بلیط هواپیما 
ب��ا هماهنگی آژانس ها فروش بلی��ط را منوط به اقامت 
در برخ��ی هتل های خاص م��ی کنند. اما رفیعی، رئیس 
انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فروش 
اجباری تور به مس��افران به جای پرواز به مردم را تخلف 
دانسته است.او می گوید: فروش تور به مسافران به جای 

پرواز تخلف است؛ آژانس ها حق ندارند بلیطی را به مردم 
بفروش��ند که هتل هم داشته باشد و باید با آن ها برخورد 
شود.اما ایرالین ها در تازه ترین بازی خود هر چند قدیمی 
به دنبال این هستند که اگر قرار است قیمت بلیط هواپیما 
در تعطیالت نوروز هم افزایش نیابد حداقل دولت به دنبال 
کاهش هزینه های جانبی باشد.به هر صورت باید پذیرفت 
که رش��د بی روی��ه تورم و افزایش قیم��ت دالر و ارز در 
کنار افزایش 57 درصدی کارکنان این مجموعه صنعت 
هواپیمایی نیازمند حمایت هایی برای ادامه حیات است که 
افزایش بلیط مس��افران نیز شاید رفع کننده مشکل آنها 
نباش��د. به همین دلیل ایرالین ها از دولت خواس��ته اند 
تا آنه��ا را در تامین هزینه ها کمک کن��د. چرا که عمده 
هزینه ها در صنعت هوایی بر اس��اس دالر است و هزینه 
فرودگاهی و تامین قطعات سبب شده تا این هزینه برای 
ایرالین ها باال برود.اگر چه بذرپاش وزیر راه و شهرسازی 
امروز اعالم کرده اس��ت که اج��ازه افزایش قیمت بلیط 
هواپیما در سفرهای نوروزی را ندادیم اما قبول داریم که 
ش��رکتها تحت فشار هستند. به هر حال تا االن صبوری 
کرده اند تا س��فر ارزان تر را داشته باشیم و از آنها ممنون 
هس��تیم.اما این تشکر برای ایرالین ها نمی تواند جبران 
کننده هزینه ها و کاهش زیان آنها باشد. به همین دلیل 
درخواس��ت ش��رکت های هواپیمایی برای کاهش برخی 
هزینه های جانبی اگر چه در دولت در حال پیگیری است 
اما به نظر می رسد رشد نرخ ارز در این هفته های اخیر، 
تصمیم هر چه سریعتر برای کاهش هزینه های جانبی را 
از س��وی دولت و وزارت راه و شهرس��ازی بیش از پیش 
ضروری می س��ازد.ایرالین ها معتقد هس��تند که از اول 
آذر ماه س��ال گذش��ته ایرالین ها قیمت بلیت پروازهای 
داخل��ی را داوطلبانه 15 درصد کاهش دادند و قرار ش��د 
در قب��ال آن دولت یک س��ری اقدامات را انجام دهد که 
جبران کاهش را داش��ته باش��د. متاس��فانه تاکنون هیچ 
اقدامی در بحث تسهیالت بانکی، ارز نیمایی، ریالی شدن 
عوارض فرودگاهی، تخفی��ف در هزینه های فرودگاهی 
و... انجام نش��ده است.امسال 39 درصد دستمزد افزایش 
یافت و تعرفه گمرکی قطعات و موتور هواپیما بر اس��اس 
ارز جهانگیری بود که امس��ال به نرخ ETS یعنی حدود 
25 هزار تومان رس��یده است. از سوی دیگر تورم جهانی 
را داش��ته ایم که سبب ش��ده هزینه تامین قطعات را 30 
درصد افزایش دهد. سال گذشته الستیک هواپیما 1200 
دالر خریداری می شد امسال به باالی 2700 دالر رسیده 
است.اینها باعث شده تا هزینه ایرالین ها افزایش یابد و 
اگر قرار اس��ت صنعت هوایی سر پا بماند و مسافران نیز 
ب��ه راحتی و با انتخاب بهتر بتوانند بلیط هواپیما با قیمت 
مناسب تهیه کنند دولت باید نه مقابل ایرالین ها، بلکه در 

کنار آنها و در نهایت به نفع مردم و مسافران اقدام کند.

بررسی ها نش��ان می دهد در ماه های اخیر تحت تاثیر 
نوسانات قیمت مسکن در نقاط برخوردار شهرها از یک 
طرف و تصویب بس��ته تش��ویقی شهرسازانه از سوی 
دیگر، تمایل برای سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده 
افزایش یافته و به گفته مدیرعامل ش��رکت بازآفرینی 
ش��هری، آمار از رش��د تا چهار برابری ص��دور پروانه 
ساختمانی در بافت فرسوده دو کالنشهر تهران و تبریز 
حکایت دارد.به گزارش ایس��نا، برنامه های نوس��ازی 
س��الیانه 100 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده 
طی س��الهای گذش��ته به دلیل نبود برنامه ای جامع و 
هدفمند در این عرصه ش��اید ب��ه 10 درصد از اهداف 
تعیین ش��ده هم نرسیده اس��ت. لذا سر و سامان دادن 

ب��ه وضعیت موجود نیاز به برنامه و اقدام جهادی دارد. 
محم��د آیینی  معاون وزیر راه و شهرس��ازی می گوید 
دول��ت قص��د دارد در ای��ن زمین��ه کار 10 برابری در 
مقایسه با دوره های قبل انجام دهد.دولت سیزدهم در 
شرایطی روی کار آمد که عمده شهرهای کشور درگیر 
سه معضل گسترش بافتهای فرسوده، حاشیه نشینی و 
سکونتگاه های غیررسمی بودند که به بدمسکنی دست 
ک��م 22 میلیون و 500 هزار نفر در ایران منجر ش��ده 
اس��ت. زلزله های 6 ریش��تر و حتی کمتر در هریک از 
مناطق ناکارآمد می تواند زندگی ساکنان را به مخاطره 
بیندازد.بر اس��اس آخرین آماری که مدیرعامل شرکت 
بازآفرینی شهری ایران ارایه کرده است در حال حاضر 

2 میلی��ون و 680 هزار بنای ناپایدار، 166 هزار هکتار 
محدوده هدف بازآفرینی ش��امل 74 هزار هکتار بافت 
فرس��وده میانی، 32 هزار هکتار بافت فرسوده تاریخی 
و نزدیک 60 هزار هکتار بافت حاشیه ای یا سکونتگاه 
غیررس��می در کش��ور وجود دارد.آبان ماه سال بسته 
سیاست ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی 
محله ای در بافتهای فرسوده به تصویب شورای عالی 
معماری و شهرس��ازی رسید و 23 بهمن ماه بسته 19 
بندی از سوی مهرداد بذرپاش � وزیر راه و شهرسازی 
به استانها ابالغ شد.تسهیل در تامین پارکینگ، تسهیل 
ش��رایط توده و نما، اعطای یک یا دو طبقه تش��ویقی 
و ایج��اد کاربری انتفاع��ی در طبقه همکف به منظور 

حمایت از کسب و کارهای خانگی با تامین شرایطی از 
جمله این مشوق ها است که جذابیت سرمایه گذاری در 
بافت ها را باال می برد. طبق این مشوق امکان نوسازی 
خانه های کمتر از 50 متر مربع به شرط رعایت ضوابط 
شهرسازی و معماری وجود دارد.شهرداری ها موظفند 
ب��ه تخفی��ف 50 درص��دی و مجاز ب��ه تخفیف 100 
درص��د عوارض صدور  پروانه س��اختمانی در بافتهای 
فرس��وده هس��تند که بررسیها نش��ان می دهد در این 
زمینه همکاری خوبی بین دولت و شهرداری ها ایجاد 
ش��ده اس��ت. مجلس نیز در روزهای اخیر با افزایش 
2 درصدی هزینه صدور پروانه س��اختمانی در الیحه 

بودجه سال 1402 مخالفت کرد.

سرمایه ها به بافت فرسوده کوچ کرد
با تصویب بسته تشویقی شهرسازانه؛

محاسبه قیمت پایه فوالد بر اساس ارز نیمایی
سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد؛

سخنگوی وزارت صمت گفت: مبنای قیمت 
زنجیره فوالد قیمت ارز نیمایی اس��ت و تمام 
عرضه ها از مس��یر بورس کاال خواهد بود.به 
گزارش مهر، امید قالیباف با اش��اره به افزایش 
قیمت محصوالتی مانند میلگرد، تیرآهن، نبشی 
و سایر محصوالت این زنجیره در بازار، اظهار 
ک��رد: به هیچ وجه دلیلی برای افزایش قیمت 
این محص��والت وجود ندارد، ل��ذا با توجه به 
ش��رایط به وجود آمده وزارت صمت سیاست 
جدی��دی ب��رای کنترل محص��والت زنجیره 
فوالد در پیش گرفته است.س��خنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اس��اس این 
ش��یوه جدید که از شنبه هفته آینده 13 بهمن 
اجرایی می شود، تمام محصوالت زنجیره فوالد 
که در بورس کاال عرضه می شوند و از یکدیگر 

ماده اولیه می گیرند، مکلف هستند قیمت پایه 
محصوالتشان را بر اساس ارز نیمایی محاسبه و 
اعالم کنند.وی افزود: به عنوان مثال اگر میلگرد 
در بورس کاال عرضه می شود، تولیدکننده این 
محصول قطعاً شمش مورد نیاز خود را از بورس 
کاال خریداری می کند و بر این اساس تولیدکننده 
شمش مکلف است که در درجه اول 100 درصد 
تولید را در تاالر داخلی بورس عرضه کند و در 
درجه دوم نیز قیمت پایه ش��مش را بر اساس 
ارز نیمای��ی قیمت گذاری و اعالم کند.قالیباف 
بیان کرد: از آن طرف تولیدکننده شمش از آنجا 
که آهن اسفنجی مورد نیازش را از بورس کاال 
تهیه می کند و تولیدکننده آهن اس��فنجی نیز 
محصول خود را با ارز نیما عرضه کرده است، 
بنابراین تولیدکننده شمش نیز باید بر اساس ارز 

نیمایی قیمت پای��ه را به بورس کاال ارائه کند 
و همین طور کل زنجیره فوالد بر اساس نرخ 
سامانه نیما در بورس کاال از همدیگر ماده اولیه 
را خریداری می کنند و محصول تولیدی را در 
بورس عرضه می کند.سخنگوی وزارت صمت 
اظهار کرد: بنابراین بر اس��اس تصمیم وزارت 
صمت تولیدکنندگان تمام محصوالت زنجیره 
فوالد مکلف ش��دند 100 درصد عرضه خود را 
در تاالر داخلی بورس انجام دهند و قیمت پایه 
محصوالتی را که در بورس عرضه می کنند، بر 
اساس ارز نیمایی باشد و بر این اساس در نهایت 
قیمت کشف ش��ده نیز تابعی از قیمت پایه بر 
اساس ارز نیمایی خواهد بود.وی افزود: از طرفی 
با توج��ه به رفع محدودیت قطع��ی گاز برای 
صنعت فوالد تولیدات این زنجیره رو به افزایش 

است و بر این اساس انتظار ما با توجه به اعمال 
این سیاست کاهش قیمت محصوالت زنجیره 
فوالد است.مشاور وزیر صمت گفت: در همین 
دو روز گذش��ته قیمت میلگ��رد 6 هزار تومان 
در ب��ازار کاهش یافت و به نظر می رس��د این 
روند ادامه داشته باش��د.قالیباف افزود: در ساز 
و کار جدید مقرر ش��د 100 درصد عرضه این 
محصوالت نظیر شمش، ورق، میلگرد و … 
ابتدا در تاالر داخلی بورس کاال عرضه ش��ود 
و فق��ط در صورتی که مازاد بر مصرف صنایع 
داخلی ایجاد ش��د، این مازاد در تاالر صادراتی 
بورس ب��رای تولید کننده محص��ول قابلیت 
صادرات داش��ته باش��د.قالیباف اظهار کرد: در 
توافقی که با گمرک صورت گرفته همزمان با 
درج مازاد محصول توسط شرکت تولیدکننده در 

تاالر صادراتی بورس این اطالعات به صورت 
برخط برای سامانه گمرک نیز ارسال می شود 
و گمرک بر اس��اس داده های دریافتی از تاالر 
صادرات��ی بورس کاال می تواند مجوز صادرات 
بدهد. البته اگر خود تولیدکننده قصد صادرات 
ندارد، می تواند امتیاز صادرات محصول را به غیر 
واگذار کند.وی افزود: با اجرای این س��ازوکار و 
کنترل قیمت محصوالت فوالدی از جمله ورق 
می توان انتظار داشت قیمت محصوالتی مانند 
ل��وازم خانگی و خودرو تحت کنترل قرار گیرد 
و همچنین با کنت��رل قیمت میلگرد، تیرآهن 
و … قیمت محصوالت مورد نیاز س��اختمان 
سازی نیز تحت کنترل قرار می گیرد و در نهایت 
کل محصوالت زنجیره فوالد از نوسانات ارزی 

مصون خواهد ماند.
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بانک و بيمه

جلسه هم اندیشی مدیران فنی بیمه 
“ما” برگزار شد    

جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ مدیران 
فنی بیمه “ما” و تعدادی از نمایندگان شعب 
استان تهران، روز یکشنبه هفتم اسفندماه سال 
جاری برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی 
بیمه “ما”، نشس��ت هم اندیشی و پرسش و 
پاسخ مدیران فنی با نمایندگان داوطلب چهار 
ش��عبه اس��تان تهران با ه��دف دنبال کردن 
راهکاره��ای ارتقاء کیفیت خدمات ش��رکت 
با حضور مدیر بیمه های عمر و مس��تمری، 
مدیر بیم��ه های اتومبیل، مدی��ر بیمه های 
اتش سوزی، مدیر بیمه های اشخاص، مدیر 
بیمه ه��ای باربری، ، سرپرس��ت بیمه های 
مهندسی و مس��ئولیت و سرپرست مدیریت 
بازاریاب��ی، ف��روش و امور مش��تریان برگزار 
ش��د. مصطفی آقارضی سرپرس��ت معاونت 
فنی بیم��ه “ما” ، تعامل با ش��بکه فروش و 
برگزاری جلس��اتی از این قبیل برای اصالح 
روند کار را حائز اهمیت عنوان و خاطرنش��ان 
کرد: اصل همدلی در شرکت، مهمترین عامل 
کسب موفقیت می باشد. تا زمانی که در یک 
مجموعه همدلی و تعامل مثبت وجود نداشته 
باش��د نمی توان به رشد و موفقیت فکر کرد. 
وی بازاریابی و برنامه ریزی صحیح و تقویت 
ش��بکه ف��روش را از دیگر عوام��ل موفقیت 
ما دانس��ت. نادیا ش��جاعی سرپرس��ت امور 
نمایندگان و کارگ��زاران بیمه “ما” برگزاری 
جلسات پرسش و پاس��خ را ضروری دانست 
و افزود: در س��ال جدید، تالش خواهیم کرد 
جلس��ات را به صورت فصلی برگزار کنیم تا 
ضم��ن آگاهی از نیازهای نمایندگان ش��بکه 
فروش، برای رس��یدن به اهداف تبیین شده 
برنامه ریزی م��دون انجام دهی��م. در ادامه 
نشس��ت، نمایندگان منتخب ش��عب شمال، 
ش��رق، غرب و جنوب استان تهران سواالت 
خ��ود را مطرح و مدیران س��تادی ب��ه ارائه 

رهنمون پرداختند.

کارآفرین ضامن صکوک شرکت ریل 
پرداز شد

بانک کارآفرین ضامن صکوک اجاره شرکت 
ریل پرداز نوآفرین )س��هامی عام( به مبلغ دو 

هزار میلیارد ریال شد.
 به گ��زارش روابط عمومی بانک کارآفرین، 
صکوک اجاره ش��رکت ریل پ��رداز نوآفرین 
)سهامی عام( به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از 
طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه دهم 
اسفند به مدت سه روز کاری در نماد نوآفرین 

06 عرضه عمومی خواهد شد.
ضامن ای��ن اوراق بانک کارآفری��ن بوده و 
بازارگردان و متعهد پذیره نویس آن ش��رکت 
تامین سرمایه خلیج فارس است. همچنین، 
عامل فروش این اوراق ش��رکت کارگزاری 

اقتصاد بیدار است.
این اوراق 5 س��اله و با ن��رخ اجاره بهای 18 
درصد می باشد که این اجاره بها هر شش ماه 
یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق به��ادار و تس��ویه وج��وه به حس��اب 
دارن��دگان اوراق واریز می ش��ود. ناش��ر این 
اوراق ش��رکت واسط مالی شهریور پنجم )با 
مسئولیت محدود( بوده و عرضه آن از طریق 

فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.
مبنای انتشار اوراق اجاره ریل پرداز نوآفرین 9 
دستگاه واگن مسافری این شرکت است که 
توسط نهاد واسط از شرکت ریل پرداز نوآفرین 
خریداری ش��ده و س��پس بصورت اجاره به 

شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

افشای امالک بانک آینده در سامانه 
کدال

ارزیابی ها حاکی از افزایش ارزش دارایی ها ی 
بانک آینده اس��ت. بر اساس گزارشات درج 
ش��ده در س��امانه ک��دال، ارزیاب��ی امالک 
خیابان شهید کالهدوز)دولت(، نیرو هوایی و 
شهرری متعلق به شرکت تجارت الکترونیک 
ارتباط فردا)س��هامی خاص( از شرکت های 
زیرمجموع��ه بان��ک آینده، توس��ط هیأت 
کارشناسان رس��می دادگستری مرکز وکال 
،کارشناسان رس��می و مشاوران خانواده قوه 
قضائیه انجام ش��ده است که بیانگر افزایش 
ارزش دارایی های مزبور، نس��بت به گذشته 
اس��ت. با توجه به ارزیاب��ی دارایی های فوق 
پیش بینی می گردد س��ایر دارایی های بانک 
نی��ز از افزایش ارزش قابل توجهی برخوردار 

گردند.

اخبار

تفاهم نامه ی تجمیع امور بیمه ای دانشگاه 

آزاد اسالمی، میان این دانشگاه و بیمه دی 
به امضاء رسید.

ط��ی تفاهم نام��ه ای که با حض��ور دکتر 
صالحی نژاد سرپرس��ت بیمه دی و دکتر 
جاوی��د معاون توس��عه و مدیری��ت منابع 
دانش��گاه آزاد اس��المی به امضاء رس��ید، 
تجمیع ام��ور بیم��ه ای این دانش��گاه به 
بیمه دی س��پرده ش��د. دکتر صالحی نژاد 

با اش��اره به بیمه درم��ان تکمیلی اعضاء 
هیئت علم��ی، کارکنان، بازنشس��تگان و 
دانش��جویان این دانشگاه، به عنوان یکی 
از اهم مفاد این تفاهم نامه اظهار داش��ت؛ 
بیمه دی در حال حاضر یکی از بزرگترین 
پروژه ه��ای درمان تکمیلی در کش��ور را 
هدای��ت و راهبری می کن��د و با توجه به 
تجرب��ه و توانمندی این ش��رکت در این  

خصوص، امید اس��ت تا ارائ��ه ی خدمات 
درم��ان تکملی به این دانش��گاه، به نحو 
مطلوبی انجام شده و تعامل خوبی میان دو 
مجموعه برق��رار گردد. دکتر جاوید نیز در 
نشست امضای این تفاهم نامه بیان داشت؛ 
برای انتخاب شرکت بیمه گر، شاخص های 
تخصصی متع��ددی، ازجمله گس��تردگی 
تعداد شعب )به ازاء هر استان، یک شعبه(، 

سطح توانگری مالی و آنالین بودن مراکز 
درمانی مدنظر بود، که از بین 14 ش��رکت 
بیمه گر، ش��رکت بیم��ه دی واجد بهترین 
شرایط تش��خیص داده شد. ش��ایان ذکر 
است؛ در این جلس��ه دکتر سجاد رامندی 
معاون فنی اش��خاص بیم��ه دی و برخی 
دیگر از مس��ئوالن دانش��گاه آزاد اسالمی 

حضور داشتند.

تجمیع امور بیمه ای دانشگاه آزاد اسالمی به بیمه دی

مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

بان��ک صنعت و معدن بالغ بر13ه��زار میلیارد ریال در 
قالب تسهیالت به 4 واحد صنعتی شهرستان اردستان از 
جمله شرکت تعاونی فوالد کویر، شرکت طالئیه داران 
کویر زواره، نساجی مه آباد میالن و شرکت کویر مقوای 

اردستان تخصیص داده است.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک صنعت و معدن علی 
خورسندیان، مدیر عامل بانک صنعت و معدن به همراه 
هیات مدیره و برخی از مدیران این بانک به شهرستان 
اردس��تان س��فرکردند. دکتر خورس��ندیان در دیدار با 
صنعتگران و کارآفرینان شهرستان اردستان ضمن تاکید 
بر وظیفه بانک صنعت و معدن در توس��عه اش��تغال و 
افزایش تولید اشاره کرد، جهت گیری اصلی این بانک 
در سال 1402، تحول دیجیتال و بانکداری الکترونیکی 
خواهد بود.  وی درباره برنامه های این بانک در س��ال 
آینده، اظهار کرد: باتوجه به تعداد نیروی انسانی و شعب 
بانک چابکی هس��تیم، بر این اساس جمع بندی هیئت 
مدیره با توجه به برنامه ها و سیاس��تهای تدوین ش��ده 
برای سال آتی عالوه برتمرکز بر تحقق تحول دیجیتال، 

بانکداری الکترونیکی و وصول مطالبات می باشد. وی 
افزود توس��عه پلتفرم های ارایه خدمات در این بستر از 
دیگر کارهایی اس��ت که بمنظ��ور ارایه خدمات بهتر و 

متناسب با نیاز مشتریان طراحی خواهد شد تا نیازهای 
آنه��ا را به حداقل برس��انیم. مدیرعامل بانک صنعت و 
معدن افزود: همچنین امید داریم باتوجه به محدودیت 

های منابعی که در ش��رایط اقتصادی کشور وجود دارد 
بتوانیم عالوه بر سایر روش های جذب منابع، درآمدهای 
بانک را از محل ارائه خدمات کارمزدی بمنظور افزایش 
تسهیالت دهی به صنایع افزایش دهیم که این مسئله 
در نشس��ت سراس��ری مدیران که هفته گذشته برگزار 
شد مورد تاکید قرار گرفت. دکتر خورسندیان همچنین 
در این س��فر از 4 واحد صنعتی شهرس��تان اردستان از 
جمله شرکت تعاونی فوالد کویر، شرکت طالئیه داران 
کویر زواره، نساجی مه آباد میالن و شرکت کویر مقوای 
اردس��تان که توس��ط بانک تامین مالی شده اند بازدید 
ک��رد. از جمله واحدهای تولیدی تس��هیالت گرفته از 
بانک صنعت و معدن در اردستان، شرکت تعاونی فوالد 
کویر است که فعالیت خود را با طرح و ایده ای نو آغاز 
کرد. ایده این شرکت در خصوص بهره گیری از فناوری 
تولید آهن اس��فنجی با استفاده از زغال سنگ در ایران 
است. با راه اندازی این شرکت در سال 1386 و تعریف 
و تصویب طرح در سیستم بانکی، طرح این شرکت در 

زنجیره تولید فوالد در افق 1404 قرار گرفت. 

توسعه اشتغال و افزایش تولید از مهمترین وظایف این بانک است

قدردانی نمایندگان مجلس از راه اندازی چکنو بانک صادرات ایران
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ب��ا اهدای ل��وح س��پاس از مدیرعامل بانک 
صادرات ایران به دلیل پیشگامی این بانک در 
راه اندازی چک امن دیجیتال »چکنو« و ایجاد 
بس��تر امن برای مبادالت بانکی، بازگرداندن 
اعتبار به چک و پیامدهای مثبت اجتماعی آن، 
قدردانی کردند. به گزارش روابط عمومی بانک 

صادرات ایران، در متن این لوح خطاب به سید 
ضیاء ایمانی آمده است:

»اج��رای قان��ون جدید چک در چند س��ال 
اخی��ر نقش مؤث��ری در تعام��الت اقتصادی 
ایفا کرد و توانس��ت اعتبار چک را بازگرداند. 
اث��رات مثبت و مطلوب آن در جامعه از جمله 
کاهش چک ه��ای برگش��تی و پرونده های 

قضایی برای جامعه ملموس بوده و پیامدهای 
اجتماعی آن نیز در جامعه مشهود است. ایجاد 
بس��تر امن برای مب��ادالت بانکی و برطرف 
نمودن مشکالت چک های فیزیکی در کنار 
اعتبارآفرینی برای چک می تواند نقطه عطفی 
تحول آفرین در فضای کسب و کار باشد که 
ای��ن مهم با راه اندازی چک امن دیجیتال که 

ثمرده تالش و کوشش بانک صادرات ایران 
اس��ت، عملیاتی ش��ده و این بانک به عنوان 
نخس��تین بانک کش��ور چک امن دیجیتال 
را ب��ه نام »چکنو« مهی��ا و در اختیار فعاالن 
اقتص��ادی قرار داده اس��ت. بر این اس��اس، 
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ضم��ن قدردانی از تالش های آن بانک برای 

راه اندازی چک امن دیجیت��ال، امید داریم با 
تداوم رویکردهای نوآورانه در بانک صادرات 
ایران با روحیه انقالبی که مدیران و کارکنان 
آن بانک بدان ش��هره اند، در آینده نیز شاهد 
نقش آفرین��ی بیش��تر آن مجموعه معظم در 
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران باشیم.«

برگ برنده ای به نام طغیان
یکی از برگ های برنده سریال محبوب »پوست شیر«، شجاعت جمشید محمودی و رضا بهاروند در خلق شخصیت هایی 
است که میانه چندانی با محافظه کاری ندارند. در مورد دالیل موفقیت سریال پوست شیر که به تازگی پخش فصل سوم 
آن در پلتفرم فیلم نت آغاز شده است، می توان به موارد زیادی اشاره کرد: طرح معماهای کنجکاوی برانگیز، توانایی در خلق 
تعلیق، ترکیب چند خط داستانی که هر کدام جذابیت های زیادی دارند، کیفیت باالی کار بازیگران، غیر قابل پیش بینی 
بودن و بسیاری از موارد دیگر. اما یکی از مهم ترین این دالیل را می توان شجاعانه بودن »پوست شیر« دانست. قرن ها 
قبل، ارسطو در »بوطیقا« به جنبه مهمی از عمل تراژیک اشاره کرده بود که آن را هولناک و تکان دهنده می سازد. به نوشته 
او، اگر اتفاق تراژیک میان دو دشمن رخ دهد، نه نفس عمل ترحم انگیز خواهد بود و نه قصد ارتکاب آن تکان دهنده جلوه 
خواهد کرد. تنها تاثیر نمایش چنین کنشی این است که مشاهده رنج دیگران به خودی خود در ما ایجاد ترحم خواهد کرد. 
اگر هم چنین اتفاقی میان افرادی به وقوع بپیوندد که نه دوست یکدیگرند و نه دشمن هم، نتیجه متفاوت نخواهد بود اما 
اوج تاثیرگذاری کنش تراژیک زمانی است که درون خانواده رخ دهد. از دید ارسطو، شاعر )یا نویسنده( باید به دنبال چنین 
موقعیت هایی باشد. نکته مهم این توضیح، صرفا ارتباط عمل تراژیک با نهاد خانواده نیست بلکه ارسطو بر بزرگ بودن 
مقیاس تاثیرگذاری کنش دست گذاشته است. فیلم های سینمایی و مجموعه های نمایشی سال های اخیر ایران عمدتا از 
این جنبه دچار مشکل بوده اند. انگار خیلی از فیلمنامه نویسان و کارگردان های ما از بردن شخصیت ها تا ته خط می ترسند. 
به همین دلیل، کنش های این شخصیت ها کوچک و کم تاثیر به نظر می رسد و حاصل، آثاری است که شاید در مواردی 
ایده هایی برانگیزاننده داشته باشند اما نتیجه کار چندان تاثیرگذار نیست. تاریخ سینما و مجموعه های تلویزیونی هم نشان 
داده است که تماشاگران از رفتارهایی لذت بیشتری می برند که اثرگذاری درونی بیشتری داشته باشد. این که یک نفر در 
خیابان به یک فرد غریبه سیلی بزند از نظر دراماتیک تاثیرگذار است اما وقتی همین آدم سیلی را به یکی از اعضای خانواده 
یا صمیمی ترین دوستش بزند، اثرگذاری کنش چند مرحله افزایش می یابد. این یعنی رفتن شخصیت تا ته خط. این درست 
همان خصوصیتی است که به برانگیزانندگی »پوست شیر« منجر شده است. نعیم )هادی حجازی فر( به خاطر کشته شدن 
دخترش رس��ما حاضر اس��ت هر کاری انجام دهد. او حاضر است جان خود و حتی برخی از دوستانش را به خطر بیاندازد، 

رفتارهایی غیرقانونی انجام دهد، قید روابط قدیمی اش را بزند و نگاه بدبینانه دیگران را به جان بخرد تا این فرایند را به 
نتیجه برساند. با خونی که جلوی چشمان نعیم را گرفته، طبیعی است که رفتار او در خیلی از موارد غریزی به نظر می رسد و 
همین، تعداد اشتباهات او را افزایش می دهد اما اتفاقا همین ویژگی هم به همدلی برانگیزتر شدن شخصیت کمک می کند. 
چرا شخصیتی مثل نعیم را، با وجود این اشتباهات، درک می کنیم و دوست داریم؟ چون ارزش زدن زیر میز، از بین بردن 
ثبات زندگی ش��خصی و رفتن تا ته خط برای گرفتن انتقام و برقراری عدالت را می دانیم. برخی از فیلمنامه نویس��ان از 
نمایش اشتباهات پرتعداد قهرمان می ترسند چون فکر می کنند چنین کاری به کاهش همدلی تماشاگر با شخصیت منجر 
می شود اما درست به همین دلیل است که این دسته از فیلمنامه نویسان نمی توانند شخصیت های برانگیزاننده ای خلق 

کنند. جمشید محمودی و رضا بهاروند )فیلمنامه نویسان »پوست شیر«( این شجاعت را داشته اند که شخصیت اصلی را 
با تمام ابعادش به نمایش بگذارند و جلوی برون ریزی خشم او را نگیرند. همین امر به یکی از کلیدهای موفقیت »پوست 
شیر« تبدیل شده است. ویژگی مشابهی را در بسیاری از شخصیت های دیگر »پوست شیر« هم می بینیم. می توان چنین 
گفت که کاراکترهای کلیدی این س��ریال، هر چقدر هم با یکدیگر متفاوت باش��ند، از این جنبه به هم شباهت دارند که 
مرزی برای پیشروی نمی شناسند. حتی مشکات )شهاب حسینی(، به عنوان یک مامور قانون هم از این ویژگی بی بهره 
نیست. ماموران قانون باید خود را محدود به قیدوبندهایی کنند که دست وپای آن ها را می بندد. مشکات، با توجه به زخم 
روحی عمیقی که در زندگی شخصی اش تجربه کرده، در عین این که خود را موظف به رعایت حدود قانونی می داند تا 
جایی که بتواند مرزهای نمایش شخصیت های وابسته به قانون در آثار ایرانی را گسترش می دهد. او هنگام صحبت از 
دردی که به واسطه حادثه رخ داده برای دخترش تحمل می کند، حتی تا مرز کفر گفتن هم پیش می رود و هنگام بازجویی، 
ابایی از تحت فشار قرار دادن شدید روانی متهم ندارد. برخالف نمونه های جعلی پلیس های به تصویر کشیده شده در برخی 
از آثار ایرانی، مش��کات قرار نیست »نایس« به نظر برسد. به همین دلیل است که این شخصیت به یکی از جذاب ترین 
پلیس های نمایشی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. گزاره مشابهی را می توان در مورد شخصیت هایی چون رضا 
پروانه )علیرضا کمالی( و صدرا )مهرداد صدیقیان( نیز بیان کرد. صدرا عمال دست از زندگی روزمره اش می شوید و تمام 
سختی های این راه )از خطراتی که او را تهدید می کند گرفته تا خستگی و رفتارهای نعیم( را تحمل می کند تا بتواند به 
نتیجه برسد. زندگی شخصی رضا هم به خاطر همراهی خدشه ناپذیر او با نعیم دچار تالطم می شود. رفاقت رضا در حد یک 
کمک مقطعی کوچک نیست بلکه عماًل شرایط زندگی شخصی اش را پیچیده تر می کند. هرچند گروهی از کاربران، چه 
در مورد این دو شخصیت و چه برخی از کاراکترهای دیگر، شائبه دست داشتن در حادثه محرک داستان را مطرح کرده اند، 
اما حتی در مورد اثبات این ادعا در مورد هر کدام از این آدم ها، باز هم این گزاره خدشه دار نمی شود که هر کدام از آن ها 
در مسیر خود تا ته خط پیش رفته اند. آنان برای رسیدن به اهداف خود عمال طغیان می کنند و به همین دلیل است که به 

شخصیت هایی جذاب و کمیاب در مقیاس آثار سینمایی و نمایش خانگی سال های اخیر ما تبدیل شده اند.

جذابیت در سینمای خانگی به کدام سمت می رود؟
فرهنگی

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف رای شماره 140160312009002482 مورخه 
1401/11/18 هيئت قانون تکليف اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان بندرگز در 
خصوص کالس��ه پرونده 140111114412000076 شش��دانگ ي��ک قطعه باغ به 
مساحت 1825/13 مترمربع، جدا شده از پالک 9- اصلی واقع در والفرا بخش دو حوزه 
ثبتی بندرگز ملکی آقای نعمت اله متکی فرزند قدرت اله به کد ملی 2249775540 
که از مالک رسمی آقای ميرهاشم ميرباقری خريداری کرده است. چنانچه اشخاص اعم 
از حقيقی و حقوقی ادعا يا اعتراض نس��بت به اصل، حدود و حقوق ارتفاقی دارند می 
توانند ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز اعالم 
کنند و از تاريخ اعتراض به دادگاه صالح قضائی دادخواس��ت تقديم نمايد و ظر مدت 
يک ماه گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالک بندرگز تقديم نمايد. 
در غير اينصورت س��ند مالکي��ت جديد به نام متقاضی ثبت صادر خواهد ش��د. ضمنا 

صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه معترض و متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتش��ار: نوبت اول: چهارش��نبه 1401/12/10 تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 

1401/12/27
م.الف: 1401/279 محمد فندرسکی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی 
موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف رای شماره 140160312009002483 مورخه 
1401/11/18 هيئت قانون تکليف اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان بندرگز در 
خصوص کالس��ه پرونده 140111114412000083 شش��دانگ ي��ک قطعه باغ به 
مساحت 8263/84 مترمربع، جدا شده از پالک 9- اصلی واقع در والفرا بخش دو حوزه 

ثبتی بندرگز ملکی آقای نعمت اله متکی فرزند قدرت اله به کد ملی 2249775540 
که از مالک رس��می آقای س��يد زمان ميرباقری خريداری کرده اس��ت. چنانچه اشخاص 
اعم از حقيقی و حقوقی ادعا يا اعتراض نسبت به اصل، حدود و حقوق ارتفاقی دارند 
می توانند ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اس��ناد و امالک بندرگز 
اعالم کنند و از تاريخ اعتراض به دادگاه صالح قضائی دادخواس��ت تقديم نمايد و ظر 
مدت يک ماه گواهی تقديم دادخواس��ت را به اداره ثبت اسناد وامالک بندرگز تقديم 
نمايد. در غير اينصورت س��ند مالکيت جديد به نام متقاضی ثبت صادر خواهد ش��د. 
ضمنا صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه معترض و متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتش��ار: نوبت اول: چهارش��نبه 1401/12/10 تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 

1401/12/27
م.الف: 1401/278 محمد فندرسکی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز

آگهي موضوع ماده3 قانون وماده13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 140160301206001866 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در  واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بهارس��تان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای ناصر بخشايشی فرزند 
احمد  بشماره شناسنامه 7182 ، نسبت به ششدانگ  يک قطعه زمين با بناي احداثي 
درآن بمس��احت 105.52 مترمرب��ع  پالک 1192 فرع��ی از149 اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک101 فرعی از 149 اصلی واقع در صالحيه  خريداری از مالک رسمی خانم 
طوبی رنجبر محرز گرديده است ،لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي ميش��ود،در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم 
اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضائی تقديم نمايند.بديهی اس��ت در صورت 
انقض��ای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادرخواهد 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول: 1401.12.10   تاريخ انتشار نوبت دوم:1401.12.25
م الف/ 1005علی رحيمی پردنجانی- رييس ثبت اسنادوامالک بهارستان

آگهی فقدان سند مالکيت
آقای ابوالفضل مومن متولی موقوفه باستناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضا شهود 
و بگواهی دفترخانه شماره 8 سمنان رسيده مدعی ميباشد که سند مالکيت ششدانگ 
پ��الک 23/5627 واقع در بخش يک س��منان مورد ثب��ت 101243 جلد 707 صفحه 
283 به شماره چاپی 488307 بنام موقوفه حاج محمد علی مومن بعلت جابجائی مفقود 
و مالک درخواست صدور سند مالکيت المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 
120 آئيننامه قانون ثبت آگهی ميش��ود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود اس��ناد مالکيت مذکور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل س��ند مالکيت باين اداره تسليم و 
رس��يد دريافت نمايد تا مورد رس��يدگی قرار گيرد واال پس از انقضای مدت مذکور و 
نرسيدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند 

مالکيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 
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روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

وسواس آمریکایی؛ تیک تاک یا اسب تروای چین؟
آزادی بیان از جمله مفاهیم و ارزش هایی است که قرار گرفتن آن در قاموس آمریکایی و غربی، معنا و تفسیر 
متفاوت و حتی وارونه ای پیدا می کند و حساسیت باالی آمریکا نسبت به برنامه چینی »تیک تاک« و نسبت دادن 
صفت هایی مانند »اس��ب تروا« ی چین و »فنتانیل دیجیتال« بیانگر این واقعیت است. اخراج »ایلهان عمر« 
نماینده سیاهپوست و مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا از کمیته مهم روابط خارجی آن هم به خاطر نقد رژیم 
صهیونیستی و بازداشت »جولیان آسانژ« بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس را به عنوان نمونه هایی از آزادی 
بیان به سبک آمریکایی می شناسیم اما وسواس فکری شدید واشنگتن نسبت به شبکه مجازی پر طرفدار چین 
در عصری که ش��بکه های مجازی همه مرزهای جغرافیایی را در نوردیده اند، از موضوعات جالب توجه اس��ت. 
استفاده از تیک تاک در بیش از نیمی از دستگاه های ارتباطی دولتی ایاالت متحده به صورت موقتی یا کامل، 
ممنوع ش��ده است که نش��ان دهنده موجی از اقدامات شدید علیه این شبکه اجتماعی متعلق به چین است. به 
گزارش خبرگزاری پرنسا التینا، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اواسط ماه فوریه در اظهارنظری تاکید کرد 
که هنوز تصمیمی برای ممنوعیت استفاده کامل تیک تاک در این کشور نگرفته است و اطمینان داد که او از این 
برنامه طراحی شده توسط غول فناوری چینی بایت دانس )ByteDance( استفاده نمی کند. بایدن در پاسخ 
به خبرنگاران گفت: من آن را روی تلفن همراهم ندارم. اظهارنظرهای بایدن در مورد تیک تاک، اما و اگرهای 
خود را دارد زیرا این شخص بایدن بود که ماه ها پس از روی کار آمدن، فرمان منع استفاده این شبکه اجتماعی 
توسط همتای سلف خود دونالد ترامپ را لغو کرد. تیک تاک با قابلیت ضبط، ویرایش و اشتراک گذاری موزیک 
ویدئوهای کوتاه، از محبوبیت باالیی در بین کاربران در سراس��ر جهان برخوردار ش��ده و مخاطبان، در مقایسه 
 ،)Statista( با سایر شبکه های اجتماعی، زمان بیشتری را در این برنامه می گذرانند. بر اساس آمار استاتیستا
کاربران تیک تاک به طور متوسط 29 ساعت در ماه را صرف این برنامه می کنند. تیک تاک در حال حاضر بیش 
از یک میلیارد کاربر فعال در سراس��ر جهان دارد و بیش از 100 میلیون نفر از آن ها در ایاالت متحده هس��تند؛ 
این شمار باالی کاربران آمریکایی و محبوبیت این برنامه در این کشور با وجود تالش کاخ سفید برای ممنوع 
کردن آن، حائز اهمیت است. به گزارش سی ان ان، مانع تراشی مداوم فرمانداران و آژانس های ایالتی علیه این 
پلتفرم جهانِی ویدئوی کوتاه، در مناطق تحت هدایت جمهوری خواهان و دموکرات ها در سراسر این کشور در 
حال گسترش است. این روند گسترش ممنوعیت در اواسط دسامبر )اواخر آذر( آغاز شد، زمانی که سنا به اتفاق 
آرا قانونی را برای ممنوعیت اس��تفاده از این برنامه در تلفن ها و دستگاه های دولتی تصویب کرد. پیش از این، 
13 دولت ایالتی تحت هدایت جمهوری خواهان، اس��تفاده محدود از این اپلیکیشن و دانشگاه هایی در تگزاس، 
اوکالهاما، آرکانزاس، جورجیا و آیووا نیز ممنوعیت استفاده از دستگاه های رسمی را اعالم کردند. این الیحه که 
قانون عدم استفاده از تیک تاک در دستگاه های دولتی نامیده می شود، بارگیری یا استفاده از این شبکه اجتماعی 
را ب��رای اف��راد مرتبط با دولت را غیرممکن می کند. جاش هاولی )Josh Hawley( س��ناتور جمهوری خواه 
در بیانیه ای گفت: ایالت ها در حال ممنوع کردن تیک تاک بر روی دس��تگاه های دولتی هس��تند و زمان آن فرا 
 )Mike Gallagher( رسیده است که جو بایدن و دموکرات ها در انجام این کار کمک کنند. مایک گاالگر
جمهوری خواه، یکی از مخالفان اصلی چین در کنگره به ان بی س��ی نیوز گفت که ش��بکه تیک تاک، فنتانیل 
دیجیتال است؛ دارویی که مصرف بیش از حد آن در ایاالت متحده، باعث مرگ هزاران نفر شده است. گرگ 
آبات )Greg Abbott( فرماندار تگزاس به نهادهای ایالتی دس��تور داده تا اس��تفاده از تیک تاک را به دلیل 
تهدیدهای امنیتی تعطیل کنند. سناتور مارکو روبیو )Marco Rubio( با ارائه پیشنهاد مشابه دیگری به دنبال 
جلوگیری از فعالیت این برنامه در داخل ایاالت متحده اس��ت. چاک ش��ومر )Chuck Schumer( نماینده 
جمهوری خواه کنگره در نامه ای خطاب به رهبر اکثریت دموکرات در سنا اطمینان داد که حزب کمونیست چین 
از تیک تاک به عنوان اسب تروا استفاده می کند، برنامه ای در ظاهر سرگرم کننده که کارکرد آن برای جمع آوری 
اطالعات از آمریکایی ها، نظارت و ردیابی اس��ت. با این حال، تاریخ دقیقی برای پروژه ممنوعیت تیک تاک با 
طی مراحل رای گیری، تصویب توس��ط مجلس نمایندگان و سپس امضای رئیس جمهوری برای تبدیل شدن 
به قانون وجود ندارد، اما روند ممنوعیت در سراسر آمریکا گسترش یافته است. جنگ صلیبی علیه تیک تاک به 
فرمان اجرایی صادر ش��ده توسط دونالد ترامپ بر می گردد؛ زمانی که ترامپ به دنبال ممنوعیت بارگیری های 
جدید این برنامه محبوب چینی بود. جو بایدن در ژوئیه 2021، فرمان ترامپ را لغو کرد و خواستار بازنگری این 
برنامه توسط وزارت بازرگانی با هدف شناسایی خطرهای امنیتی ادعایی تیک تاک برای شهروندان آمریکایی 
ش��د. اواسط سال 2022 بود که پس از درخواست کمیته اطالعاتی سنا برای تحقیق درباره تیک تاک به اتهام 
جاسوسی و درز اطالعات به نفع پکن، این محبوب ترین شبکه اجتماعی بار دیگر با اقدامات تحریک آمیز آمریکا 
مواجه شد. در نوامبر گذشته، قانونگذاران حزب جمهوری خواه این پلتفرم را به ارائه اطالعات دروغ یا گمراه کننده 

در مورد استفاده از داده های کاربران متهم کردند.

نفوذ بدافزار سارق اطالعات به ویندوز از 
طریق تبلیغات گوگل

بداف��زار Rhadamanthys س��رقت کننده جدید 
 Google Ads اطالعات اس��ت که با اس��تفاده از
کاربران را به وب س��ایت های مخرب هدایت می کند. 
ب��ه گزارش مرک��ز مدیریت راهب��ردی افت��ا، بدافزار 
Rhadamanthys بالفاصاصل��ه پس از نصب، 
ش��روع به جمع آوری اطالعات سیس��تم قربانی و یا 
اطالعات حیاتی س��ازمان ها می کند که از جمله آنها 
می توان نام دستگاه، مدل، نسخه سیستم عامل، معماری 
سیستم عامل، جزئیات سخت افزار، نرم افزار نصب شده، 
 Hijacks را نام برد. این بدافزار با تکنیک IP آدرس
Google Ads از نرم افزارهای مجاز برای انتش��ار 
خود، سوء استفاده می کند و در تالش است تا دسترسی 
اولیه به سیس��تم قربانی را به دست آورد. هنگام دانلود 
برنامه به ظاهر مجاز، یک نصب کننده نیز دانلود می شود 
که بدون اطالع کاربر، بدافزار سرقت کننده را نیز نصب 
می کند. هدف این بدافزار سیستم های ویندوزی بوده و 
قادر به اجرای برخی از دستورات PowerShell است. 
بداف��زار Rhadamanthys برنامه های مختلفی 
ازجمله FTP Client، برنامه های مدیریت فایل و 
رمزعبور، Email Client، VPN، پیام رسان ها و 
دیگر برنامه ها را نیز برای سرقت اطالعات هدف قرار 
داده اس��ت. مهاجمان سایبری با استفاده از این بدافزار 
 Edge، Firefox، مرورگرهای مختلفی همچ��ون
Chrome، Opera را برای جمع آوری اطالعاتی 
نظیر کوکی ها، اعتبارنامه ها، دانلودهای انجام ش��ده و 

افزونه ها هدف قرار می دهند.

رزمايش مشترک تخصصی پدافند هوايی مدافعان آسمان واليت1401 عکس: تسنيمفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای سوم )291(
حجت االسالم والمسلمین موس��وی مطلق: بسم اهلل 
الرحم��ن الرحیم َو َقَبائِِل الَْماَلئِک��ِة الَهِّذیَن اْخَتَصْصَتُهْم 
لَِنْفِسک. و اصناف فرشتگانی که آنان را به خود اختصاص 
داده  ای.گر چه همه چیز از خداست و متعلق به اوست و 

همه را خداوند خلق کرده است ولکن بعضی از مخلوقات 
را خداوند مستقیم به خود اختصاص داده است از جمله 
آنان قبائل و طبقاتی از فرشتگان هستند چنانچه در بین 
انبیاء عظام نیز این اختصاص را مشخصا برای حضرت 

موسی علیه السالم قرار داده است در سوره مبارکه طه 
آیه شریفه 41 آمده است: َواْصَطَنْعُتَک لَِنْفِسي. پر واضح 
اس��ت  وقتی چیزی اختصاص ب��ه خداوند پیدا می کند 

برای انجام ماموریت های بسیار بزرگ است.

چهار    شنبه 10 اسفند  1401  8 شعبان 1444  1 مارس   2023   شماره 3785

هيئت تحريريه
 سرد  بير: حسام الد  ين حيد  ری  اقتصاد   کالن: ميثم ترکيان  اقتصاد   خرد  : سيد   علی حسينی جامعه: محمود رضا زارع

  انرژی: امير مهد  ی نعمتی صفحه آرايی: مهد  ی صالحی طاهری
info.asreiranian@gmail.com :تلفن: 66922348- 66922966    ايميل

فاکس: 66922966      پيام کوتاه: 888  711  3000  

سازمان آگهی ها
مد  ير سازمان آگهی ها: مريم کاظمی     تلفن: 66435765 � 66923005   فاکس: 66431022

آد  رس د  فتر روزنامه و سازمان آگهی ها: ستارخان، بين توحيد    و باقرخان، کوچه اکبريان آذر، پالک 57، طبقه دوم شرقي
مد  ير سازمان  شهرستانها: وحيد   ملک   تلفن: 02166917312 � 021665562801  فاکس: 02166126139

آد  رس: خيابان انقالب خيابان جمالزاد  ه شمالی، نرسيد  ه به خيابان نصرت، پالک 275، طبقه پنجم واحد   17
vahidmalek282@yahoo.com :ايميل سازمان شهرستان ها

ليتوگرافي و چاپ:گل آذين، تلفن: 66791369

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

دبيرخانه کميسيون معامالت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور در نظر دارد فراخوان با عنوان و شماره  ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
مبلغّ برآورد موضوع مناقصهشماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد(شماره مناقصه

ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار)ریال( براساس 

آیین نامه تضمین معامالت دولتی سال 94 
انجام خدمات حفاظت و مراقبت از ساختمان آموزشی سازمان واقع در خیابان 1401-75-46200100۳012000046
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 12-HJ طبق گزارش یک نش��ریه غربی، موشک های
چین می توانند هر نوع تانکی که کش��ورهای عضو ناتو 
می خواهند به اوکراین ارسال کنند را منهدم کند. نشریه 
آمریکایی »میلیتاری واچ« در گزارشی از موشک های ضد 
تانک HJ-12 چین نوشت که این موشک ها به راحتی 
می تواند هر نوع تانکی که ناتو قصد ارسال به اوکراین را 
دارد، نابود کند. طبق گزارش این نش��ریه آمریکایی، این 
 China« موش��ک ها در سال 2014 به دس��ت شرکت
North Industries Corporation« توس��عه 
یافته و تاکنون فقط ارتش الجزائر این موش��ک ها را دارا 
 12-HJ می باش��د. به نوشته میلیتاری واچ، موشک های
به طور گسترده ای به عنوان توانمندترین سامانه موشکی 
 Javelin در نوع خود در جهان ش��ناخته می شود که با
ایاالت متحده آمریکا و NNB فرانسوی رقابت می کند. 
این س��الح چینی می تواند از داخل س��اختمان ها شلیک 

ش��ده و قبل از اینکه خود مورد ه��دف قرار گیرد، هدف 
مدنظر را به طور کامل نابود کند. بدین شکل که می تواند 
پس از شلیک و انهدام هدف، پنهان شود و فرصت الزم 
برای بارگیری دوباره و شلیک به هدف دوم را فراهم آورد. 
میلیت��اری واچ تأکید کرد که این س��الح چینی می تواند 
برای ارتش اوکراین »بس��یار هراس��ناک« باشد و خطر 
بزرگی برای نسل های جدید تانک های جدید ارسالی به 
اوکراین مانند »لئوپارد 1«، »لئوپارد 2« و »آبرامز« باشد. 
به نوشته این نش��ریه دفاعی آمریکایی، سامانه موشکی 
HJ-12 قابلیت های بسیار پیشرفته را با وزن بسیار سبک 
و تنه��ا 22 کیلوگرم ترکیب کرده اس��ت که به نیروهای 
زمینی امکان می دهد تحرک و پویایی باالیی در صحنه 
نبرد داشته باشند. طبق این گزارش، این موشک های ضد 
تانک چینی قابلی��ت مانور باالیی دارند و طوری طراحی 
شده اند که تانک و خودروهای زرهی را از قسمت باالیی 

جایی که پوشش زرهی کمتری دارد، هدف قرار می دهد. 
این گزارش و هش��دار به کش��ورهای غربی در خصوص 
موش��ک های ضد تانک چینی در حالی اس��ت که برخی 
گزارش های رس��انه ای از احتمال کمک نظامی چین به 
روسیه حکایت دارند. هرچند این موضوع از سوی مسکو و 
پکن به شدت تکذیب شده است. در این راستا »دمی تری 
پسکوف«، سخنگوی کرملین در این باره گفته است که 
دلیلی برای اظهار نظر در خصوص گزارش رس��انه های 
غربی از کمک تس��لیحاتی چین به روسیه نمی بیند، چرا 
که همه این ادعاها از س��وی پکن تکذیب شده است. با 
ای��ن حال »آنتونی بلینکن«، وزیر امور خارجه آمریکا، به 
پکن در مورد تأمین تسلیحات روسیه هشدار داده و ادعا 
کرده که این کار برای پکن عواقب خواهد داشت. »ینس 
استولتنبرگ«، دبیرکل ناتو نیز گفته که این ائتالف نگران 

احتمال ارسال تسلیحات چین به روسیه است. 

یک پلیس صهیونیس��ت اعتراف کرد که به ش��هید »ایاد 
الحالق« که مبتال به اوتیسم بوده، زمانی که مجروح روی 
زمین افتاده بود شلیک کرده است. پلیس رژیم صهیونیستی 
که نام او محرمانه مانده اس��ت، امروز )سه شنبه( در مقابل 
دادگاهی در قدس اشغالی اعتراف کرد که در تاریخ 30 می 
2020 به س��مت شهید »ایاد الحالق« که مبتال به اوتیسم 
بوده و زخمی به زمین افتاده بود، شلیک کرده است. به نوشته 
وبگاه شهاب نیوز، این پلیس با تروریست خواندن شهید »ایاد 
الح��الق« ادعا کرد: »من مطمئن بودم که آن تروریس��ت 
یک زن ]اشاره به معلم ایاد ابو حالق[ را می خواست به قتل 
برساند و من داشتم آن زن را نجات می دادم«. او همچنین 
اعتراف کرد که شهید ایاد الحالق، به داخل اتاق جمع آوری 
زباله ها پناه برده بود و در حالی که در شلیک اول ساق پایش 

تیر خورده بود، ش��لیک  بعدی را انجام داده است. این مأمور 
جنایتکار صهیونیس��ت، همچنین مدعی شد که پس از به 
شهادت رساندن »ایاد الحالق« در اتاق بازپرسی متوجه شده 
اس��ت که این شهید قصد حمله نداشته و مبتال به اوتیسم 
بوده است. او همچنین مدعی شد که گمان می کرده شهید 
ایاد الحالق س��الح در دست دارد. طبق گزارش دادگستری 
رژیم صهیونیستی، شهید »ایاد الحالق« در تاریخ می 2020 
به همراه معلم خود به سمت مدرسه دانش آموزان استثنایی 
در حال حرکت بود و به خاطر شیوع کرونا ماسک به صورت 
خود زده بود. در این میان نظامیان صهیونیس��ت به گمان 
اینکه او قصد حمله را دارد، فرمان ایس��ت می دهند، اما ایاد 
الحالق در حالی که به ش��دت ترسیده بود، به همراه معلم 
خود فرار می کند و هر دو به داخل اتاق جمع آوری زباله ها پناه 

می برند، سپس نظامیان صهیونیست وارد می شوند و شروع به 
تیراندازی به سوی شهید می کنند. طبق این گزارش، مأموران 
صهیونیست با فریاد از شهید ایاد الحالق می خواهند تا سالح 
خود را تحویل دهد، اما او ترس��یده بود و فقط به معلم خانم 
خود اشاره می کرد، اما بار دیگر هدف گلوله از ناحیه شکم قرار 
می گیرد و بعد از هشت ثانیه به شهادت می رسد. در این میان 
»ورده ابو حدید« معلم این شهید نیز می گوید که اولین نفر 
وارد اتاق زباله ها شده و پس از او نظامیان صهیونیست وارد 
شده اند، اما هرچه به صهیونیست ها می گوید که ابو حالق 
اوتیسم دارد، آن ها توجهی نکرده و شروع به شلیک کرده اند. 
ش��هادت این جوان معلول فلسطینی در همان روزی اتفاق 
افتاد که »جرج فلوید« جوان سیاهپوست آمریکایی به دست 

پلیس این کشور جان باخت.

موشک HJ-12 چین، قاتل تانک های ناتو

پس از ۳ سال؛ پلیس صهیونیست به جنایت خود اعتراف کرد

هم��راه اول در اس��تقبال از به��ار طبیع��ت، ف��روش 
س��یمکارت های دائمی و اعتباری با هدایای ویژه 1.5 تا 
2 میلیون تومانی در قالب اعتبار دیجیتال را آغاز کرد. به 
گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، 
هم��راه اول در آخرین روزهای س��ال 1401 طرح ویژه 
فروش س��یمکارت های دائمی و اعتب��اری با »هدایای 
دیجیتال��ی« را اجرا می کند تا عالق��ه مندان عضویت 
در خان��واده ب��زرگ و معتبر همراه اول، با دس��ت پر به 
استقبال نوروز 1402 بروند. در این طرح ویژه به تمامی 
خریداران سیمکارت دائمی هدیه ویژه 2 میلیون تومانی 
و س��یمکارت اعتباری هدیه وی��ژه 1.5 میلیون تومانی 
اعتب��ار خدمات زندگی دیجیتال ارائه می ش��ود.     این 
هدیه ش��امل اعتبار یا تخفیف های ویژه برای اس��تفاده 

از اپلیکیش��ن های جذاب و کاربردی در حوزه های سفر 
و گردش��گری )توریسم(، تفریح و س��رگرمی، فروشگاه 
اپلیکیش��ن های اندرویدی، دوره های آموزش��ی، بیمه 
خودرو، خدمات در منزل و س��المت دیجیتال می شود. 
مشترکان پس از خرید سیمکارت جدید در بازه زمانی 9 تا 
28 اسفند 1401 و فعالسازی آن، می توانند برای دریافت 
هدیه خود وارد اپلیکیشن »همراه من« شده و سپس به 
بخش »خدم��ات« و »خدمات زندگی دیجیتال« بروند. 
در بخ��ش مذکور کدهای اعتب��ار یا تخفیف اختصاصی 
برای هر یک از اپلیکیش��ن ها و پلتفرم های دیجیتالی 
حاض��ر در این طرح به متقاضی ارائه می ش��ود که می 
توان کدهای مذکور را در اپلیکیشن موردنظر وارد و برای 
ثبت سفارش یا دریافت خدمات اقدام کرد. گفتنی است، 

متقاضیان به��ره مندی از این هدای��ای ویژه دیجیتال، 
همزمان با خرید س��یمکارت جدید، بس��ته های معمول 
هدیه مکالمه و اینترنت نیز که به هر مش��ترک جدیدی 
تعلق می گیرد، برای آنان فعال می ش��ود که مش��اهده 
جزئیات بسته های هدیه از طریق سایت فروشگاه همراه 

اول امکانپذیر است. 

نوزدهمین کنفران��س بین المللی مدیریت، با محور ویژه 
»مدیریت نوآوری و توس��عه دانش بنیان کسب وکارها«، 
با حمایت ایرانس��ل در دانش��گاه تربیت م��درس برگزار 
می ش��ود. به گزارش روابط عمومی ایرانسل، نوزدهمین 
کنفران��س بین الملل��ی مدیریت، توس��ط انجمن علوم 
مدیریت ایران و با همکاری دانش��گاه امام صادق )ع( و 
دانش��گاه تربیت مدرس، نهم و دهم اسفند ماه 1401، با 
حمای��ت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران برگزار 
می ش��ود. این کنفرانس هر س��اله توس��ط انجمن علوم 
مدیریت ایران و با همکاری دانش��گاه ها و دانشکده های 
مدیریت برگزار می شود. هدف از برگزاری این کنفرانس، 
ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی، تبادل ایده ها 

و برقراری ارتباطات مؤثر علمی و پژوهشی در حوزه های 
مختل��ف مدیریت، ب��ا محور ویژه »مدیری��ت نوآوری و 
توس��عه دانش بنیان کس��ب وکارها« اس��ت. نوزدهمین 
کنفران��س بین الملل��ی مدیری��ت از کمیته ه��ای علمی 
مدیریت راهبردی، منابع انس��انی، حکمرانی و خط مشی 
گذاری عمومی، مدیریت گردشگری، مسؤولیت اجتماعی 
و اخ��الق حرفه ای، بازاریاب��ی و مدیریت تولید، فناوری 
و عملیات، به دبیری اعضای هیأت علمی دانشگاه های 
تربیت مدرس، ش��هید بهشتی، عالمه طباطبایی، الزهرا 
و تهران تشکیل شده اس��ت. برنامه های این کنفرانس 
شامل افتتاحیه، برگزاری پنل های تخصصی و اختتامیه 
در روزهای نهم و دهم اسفندماه 1401 است و در محل 

دانشگاه تربیت مدرس، میزبان عالقه مندان، دانشجویان، 
محققان و اساتید خواهد بود.

آغاز فروش سیمکارت های همراه اول با هدایای دیجیتالی ویژه

نوزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت با حمایت ایرانسل برگزار می شود

یک روزنامه صهیونیس��تی گزارش داد که در واکنش 
به اقدامات نتانیاهو به بهانه اصالحات قضایی، شماری 
از افس��ران و سربازان یگانهای ذخیره ارتش این رژیم 
و نی��روی هوایی آن قصد اس��تعفا دارند. منابع خبری 
صهیونیس��تی گزارش دادند که ش��ماری از افسران و 
س��ربازان یگانهای ذخیره ارتش ای��ن رژیم و نیروی 
هوایی آن، قصد دارند از این نهاد، استعفا کنند. روزنامه 
صهیونیس��تی هاآرتض گ��زارش داد، این افس��ران و 
سربازان تهدید کرده اند که اگر کابینه بنیامین نتانیاهو 
نخس��ت وزیر صهیونیس��تی، در پارلمان ای��ن رژیم، 
ط��رح اصالح��ات قضایی را تصویب کن��د، حاضر به 
ادامه خدمت نظامی خود نیس��تند. این افراد با امضای 
بیانیه ای، ادعا کردند که خدمت نظامی آنان، مس��تلزم 
»آزادی تفکر بدون ترس است و اگر ما به دیکتاتوری 

تبدیل ش��ویم، این مسئله، قطعاً از بین خواهد رفت«. 
این تحرکات در داخل ارتش صهیونیس��تی، نش��انگر 
نگرانی است که ستاد مش��ترک آن دارد. این روزنامه 
ادامه داد، نشانه های اولیه نشانگر »بحران در نیروهای 
ذخیره به ویژه در نیروی هوایی اس��ت که این مسئله 
به دنبال تضعیف دس��تگاه قضاس��ت«. ل��ذا احتمال 
دارد بر ش��مار کسانی که از ارتش صهینیستی استعفا 
کنند یا از انجام وظایف خود ش��انه خالی کنند، افزوده 
ش��ود. هرتزی هالیوی رئیس س��تاد مش��ترک ارتش 
صهیونیستی برای نخستین بار به صورت علنی گفت 
که »اختالفات، جامعه اس��رائیل را تکان می دهد. این 
اختالفات به نیروهای ذخیره نیز رسیده است. نیروهای 
ذخیره می توانند از طرفین درگیر )نتانیاهو و یائیر الپید( 
به دور باش��ند و خود را به عنوان یک نظامی، دخالت 

ندهند. هالیوی ادامه داد: به احساس��ات سربازان خود، 
توجه خواهیم کرد، نه به خاطر جانبداری از یک طرف 
خاص، بلکه برای حفظ ارتش یکپارچه. دور نگه داشتن 
ارتش از درگیری، تنها راه حفظ خدمت نیروهای ذخیره 
است. این یک مسئله بسیار ضروری است. در واکنش 
به این اظهارات، لیدرهای اعتراضات نیروهای ذخیره 
ارتش صهیونیس��ت به هالیوی گفتن��د: تو باید از ما و 
مس��ئله ما حمایت کنی. این اصالح یا انقالب قضایی 
نیست. این کودتای قضایی است که به امنیت حکومت 
آس��یب وارد می کند.«. در همی��ن ارتباط، پلیس رژیم 
موقت صهیونیستی بامداد یکشنبه اعالم کرد که تعداد 
21 نفر را در جریان تظاهرات چند ده هزار نفری علیه 
سیاست های کابینه »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این 

رژیم در تل آویو بازداشت کرده است. 

نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل از ادامه خدمت انصراف می دهند
روزنامه هاآرتص:


