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دیپلمات های آلمانی به خاطر دخالت 
در امور داخلی ایران اخراج شدند

ایران دخالت در امور داخلی خود را بر نمی تابد؛

رسیدن از وضع موجود به مطلوب، نیازمند 
حرکتی شایسته انقالب  اسالمی
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صفحه3

می ت��وان از طریق واردات گاز از کش��ور قطر اقدام به 
صادرات و ترانزیت گاز و یا تبدیل گاز وارد شده از قطر 
به برق و صادرات آن به کش��ورهای همسایه نمود.به 
گزارش مهر، همه ساله با رسیدن فصل سرما موضوع 

ناترازی گاز به یکی از موضوعات جدی کشور...

ایران شاهراه صادرات گاز قطر

 فرصت مغفول صادرات انرژی به
 کشورهای همسايه از طريق سوآپ 

گروه اجتماعی: سخنگوی قوه قضاییه گفت: جمشید 
شارمهد با رسیدگی عادالنه دستگاه قضایی در دادگاه 
صالحه محکوم به اعدام شده است.به گزارش »عصر 
ایرانیان«، مسعود ستایشی در نشست خبری با اشاره به 

صدور حکم بدوی دادگاه جمشید شارمهد...

از تشکیل پرونده برای وزیر 
پیشین نفت تا اتهام عراقچی

 خودروهای وارداتی تا پایان سال
 تحویل داده می شوند

سخنگوی قوه قضاييه مطرح کرد؛

وزیرخارجهترکیه:
از تحریم ها علیه ایران 

حمایت نمی کنیم

 علم گنج و کلید آن سوال است پس سوال کنید. پیامبر اکرم )ص(
سرمقاله

یادداشت

بستر امر به معروف مردم 
نسبت به مسئوالن فراهم شود

حسنشجاعیعلیآبادی ���
نائبرئیسکمیسیوناصلنود

معاون حقوقی  اظهارات 
رئیس جمهور در خصوص 
برگزاری  الیحه  اصالح 
قابل  قانون��ی  تجمعات 
توجه است، جمهوری اسالمی حکومتی 
مردمی است و بر این اساس مردم نیز در 
مدیریت جامعه نقش فعال و جدی دارند. 
آماده سازی بسترهای مطالبه گری مردم 
می تواند به بهبود اوضاع کش��ور کمک 
کند، مطالبات مردم همواره به حق است 
زیرا ش��اید ظلم، رانت خواری و مس��ئله 
دیگری را مشاهده کردند که می خواهند 
برطرف ش��ود یا درصدد ش��فافیت امور 
هس��تند. ارزش های دینی نیز تاکید بر 
ام��ر به معروف و نه��ی از منکر دارد که 
برای تببین آن نیاز به بسترسازی است، 

در واقع باید بستر امر به معروف...
ادامهدرصفحه���2

غربی ها مواضع خود را به 
تصورات صهیونیست ها گره نزنند

حسینبامیری ���
عض�وکمیس�یونام�ورداخلیکش�ورو

شوراهایمجلس
 گزارش جدی��د آژانس 
ان��رژی  الملل��ی  بی��ن 
اتمی دوپهلو اس��ت، ما 
بر اس��اس حکم شرعی 
مق��ام معظم رهب��ری هرگز ب��ه دنبال 
بهره برداری نظامی از توان هس��ته ای 
خود نیستیم بلکه ما به دنبال استفاده از 
ظرفی��ت های این دانش خ��ود یافته در 
حوزه های پزشکی، انرژی و سایر بخش 
ها هستیم. توان هسته ای ایران وابسته 
به دانشمندان و متخصصان داخلی است 
و ما هستیم که چگونگی استفاده از این 
دانش را مشخص می کنیم و حرکت در 
هر مس��یری برای ما زمانی نخواهد برد 
اما فرماندهی کل قوا مسیر هسته ای را 

روشن کرده اند...
ادامهدرصفحه���2

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 گتوند1106/01/34875
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 ۹ 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 ۹0 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 106/01/34875  

نوبتدوم

شناسهآگهی1463510

پي��رو آگه��ی مناقص��ه عموم��ی ک��ه در دو نوب��ت در تاري��خ ه��ای 1401/12/06 
و 1401/12/13 ب��ه چ��اپ رس��يده اس��ت اع��ام م��ی دارد  ردي��ف س��وم جدول 
آگهی) پروژه ديوار نگار و زيبا س��ازی جداره های س��طح ش��هر به ش��ماره فراخوان 
2001050288000153( از حداقل رتبه 5 راه و ترابری به حداقل رتبه 5 ابنيه 

اصاح می گردد.
شناسه اگهی 1465342

پیام رئیسی  _ شهردار هشتگرد

ش��هرداری هش��تگرد در نظر دارد مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش ضایعات غیر قابل استفاده شامل: آهن آالت ، ضایعات ، لوازم 
اداری اسقاطی ، الستیک های فرسوده تعویض شده ، روغن سوخته ، اتاق کامیون و غیره ، از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( به شماره 100100576۹000001 بصورت 

الکترونیکی واگذار نماید.
1-زمان انتشار در سایت : 1401/12/13 ساعت 8:00

2-آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/15 ساعت 14:30
3-تاریخ بازدید:1401/12/13

4-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/12/25 ساعت13:00
5-زمان بازگشایی: 1401/12/25 ساعت 13:30

6-زمان اعالم برنده مزایده: 1401/12/25
رعایت موارد ذیل الزامی است :

1ـ برگزاری یک مورد مزایده صدراالشاره صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآینده مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم 

از این طریق امکان پذیر می باشد .
2ـ کلیه اطالعات مورد اجاره ش��امل مش��خصات ، ش��رایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ، بررسی و 

انتخاب می باشد.
3ـ عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل 

نمایند:  مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 021-41۹34
اطالع��ات تماس دفاتر نام اس��تانها ،در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir( بخ��ش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود اس��ت.

)1401/12/10(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/12/13

آکهی مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش ضایعات 
غیر قابل استفاده شامل:آهن آالت ، ضایعات ، لوازم 
اداری اسقاطی ، الستیک های فرسوده تعویض شده ، 

روغن سوخته ، اتاق کامیون و غیره

نوبتاول

وزیر کشور گفت: براساس بررسی ها عامل خاصی را 
هنوز پیدا نکرده ایم که بگوییم ماده خاصی بوده که 
در نتیجه آن چنین اتفاقاتی افتاده است. احمد وحیدی 
وزیر کش��ور امروز چهارشنبه )10 اس��فند( در مورد 
مسمومیت های دانش آموزان گفت: پیرو حوادث اخیر 
در مورد مس��مومیت دانش آموزان در خدمت برخی 
مسئوالن بودیم. وی افزود: درصد باالیی از آنچه که 
تحت عنوان عارضه مطرح شده بود باالی نود درصد 
مربوط به عوامل خارجی نبوده است و بیشتر نگرانی 
هایی که بوده، این است که براثر طرح این موضوع 
پیش آمده است. وحیدی در ادامه گفت: کسانی هم 
که عالیمی مثل سردرد داشتند و به بیمارستان رفتند 

غالب آنها در ساعات اولیه بدون نیاز به درمان خاصی 
مرخص ش��دند و تقریبا ده نفر به خاطر بیماری های 
زمینه ای که داشتند، بیشتر نگهداری شدند. وحیدی 
در مورد عوامل این ماجرا گفت: براس��اس بررس��ی 
ها عامل خاص��ی را هنوز پیدا نکرده ایم که بگوییم 
ماده خاص��ی بوده که در نتیج��ه آن چنین اتفاقاتی 
افتاده اس��ت. وی افزود: در م��ورد اینکه ماجراجویی 
ش��خصی یا داخلی بوده اس��ت معلوم کردن عوامل 
موثر از بیرون مدرس��ه تحت بررس��ی دستگاه های 
اطالعاتی اس��ت ک��ه نمی توان در م��ورد آن اظهار 
نظ��ر قطعی کرد. مواردی هم پیدا نش��ده اس��ت تا 
براساس آن بتوانیم قاطعانه بگوییم عامل مشخصی 

باعث این اتفاق ش��ده اس��ت. ولی همچنان دستگاه 
های اطالعاتی در حال کار هس��تند. وحیدی گفت: 
دش��منان ما خیلی عالقه داشتند و دارند که کشور را 
با عملیات های مختلف دچار مش��کل کنند. این بار 
هم خباثت خودش��ان را نشان دادند تا با روح و روان 
عزیزان و دلبندان ما بازی کنند و آنها را دچار هراس 
کنند. این مس��أله را در رس��انه های خارجی و گروه 
های م��زدور می بینم. وی اف��زود: برخی هم بعضًا 
موضع گی��ری های می کنند ک��ه قرین به صحت 
نیست. چون اطالعات دقیقی ندارند. این افراد اظهار 
نظرهای متفاوت��ی می کنند که باید مراقبت کنند و 

بی جهت هراس افکنی نکنند. 

گزارشی از ماده سمی برای مسمومیت دانش آموزان نداشتیم
وزیر کشور:

وزیر خارجه ترکیه ام��روز تصریح کرد: از تحریم  ها علیه 
ایران حمایت نمی کنیم؛ مستقلیم و خود تصمیم می گیریم. 
به گزارش تاس، »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه 
روز چهارش��نبه اعالم کرد که کش��ورش به تحریم های 
یکجانبه علیه روسیه یا هر کشور دیگری نخواهد پیوست 
و همچنین در برابر فش��ارهای وارده در این خصوص نیز 
تسلیم نمی شود. وزیر خارجه ترکیه در این باره ادامه داد که 
آنکارا از تحریم هایی که به صورت یکجانبه و بدون حمایت 

س��ازمان ملل علیه کش��ورهای مختلف اعمال می شود، 
حمایت نمی کند و تسلیم فشارهای خارجی هم در این زمینه 
نمی شود. »مولود چاووش اوغلو« در پاسخ به این سوال که 
آنکارا تا چه زمانی در برابر این تحریم ها و فشارهای مرتبط 
ایس��تادگی خواهد کرد؛ تأکید کرد: م��ا نیازی به مقاومت 
نداریم. ما به عنوان یک کشور مستقل تصمیمات خود را 
می گیریم. ما به هیچ تحریم یکجانبه ای نمی پیوندیم، ما 
فقط از تحریم هایی حمایت می کنیم که با حمایت سازمان 

ملل اعمال شده اند. وی در ادامه اضافه کرد: بنابراین این 
موضوع فقط مربوط به روسیه نیست. ما از تحریم ها علیه 
ایران یا هر کشور دیگری هم حمایت نمی کنیم. ما خودمان 
تصمیم می گیریم. گفتنی است که محور غربی- عبری به 
بهانه هایی مختلفی از قبیل برنامه های دفاعی ایران، مدت 
هاس��ت تهران را هدف تحریم های خود قرار داده اس��ت؛ 
محدودیت هایی که بس��یاری از کشورها به دلیل یکجانبه 

بودن، از آنها حمایت نمی کنند.

 از تحریم ها علیه ایران حمایت نمی کنیم
وزیر خارجه ترکیه:

 سخنگوی وزارت خارجه:
جمهوری اسالمی ایران در قبال زیاده خواهی ها مقتدرانه عمل می کند
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ايران و جهان

بستر امر به معروف مردم نسبت به 
مسئوالن فراهم شود

ادامهازصفحهیک ���
...مردم نسبت به مسئوالن فراهم شود و زمینه 
نهی از منکر برایشان فراهم شود. در این میان 
نیز محدودیت برایش��ان ایجاد نشود و خدایی 
نکرده برچسبی به آنان زده نشود. هر چند در این 
میان باید مراقب بود دشمنان از چنین تجمعات 
و مطالبه گری ها سوءاستفاده نکند؛ البته مردم 
و مس��ئوالن به بلوغ سیاسی رسیده اند که به 
دش��منان بهاء ندهند تا فضا برای سوءاستفاده 
ایجاد نشود. در مصداق های مختلفی مشاهده 
ش��ده که مردم در میدان حضار ش��ده و تاکید 
کردند به جمهوری اسالمی و والیت و رهبری 
معظم انقالب اعتق��اد دارند اما اعتراضاتی نیز 
دارند که باید به آنان رس��یدگی ش��ود. اصول 
قانون اساسی به برگزاری تجمعات قانونی اشاره 
صریح داشته اس��ت، بر این اساس دولت باید 
ت��الش کند در تدوین الیحه اصالحی در این 
رابطه با نمایندگان مردم هماهنگی بیش��تری 
داشته باشد تا زمینه سازی مذکور تسهیل شود.

غربی ها مواضع خود را به تصورات 
صهیونیست ها گره نزنند

ادامهازصفحهیک ���
...به کشورهای غربی توصیه می کنیم مواضع 
خود را به تصورات برخی کشورها نظیر رژیم 
صهیونیس��تی گره نزنند و مس��تقل تصمیم 
گی��ری کنن��د و بهانه جویی ه��ای مختلف 
چ��ه در م��ورد فعالیت هس��ته ای جمهوری 
اس��المی و چه در مورد سیاست های منطقه 
کشورمان نمی تواند مسائل را حل کند. قطعًا 
ما در تعامل با غرب به دنبال برد برد هستیم 
و براس��اس قوانین بی��ن المللی و جهانی اگر 
طرف های غربی در مسیر توافق حرکت کنند 

ما از آن استقبال می کنیم.

هوشیاری متولیان اقتصادی در شرایط 
فعلی کشور ضروری است

دبیر شورای نگهبان گفت: در شرایط فعلی کشور 
هوشیاری متولیان اقتصادی، اتخاذ تصمیمات 
صحیح و اطالع رسانی درست و به موقع ضروری 
است. به گزارش »عصر ایرانیان«، آیت اهلل احمد 
جنتی دبیر ش��ورای نگهبان در ابتدای سخنان 
خود در جلسه این شورا، با تبریک اعیاد گذشته 
و پیش روی ماه شعبان به سالروز میالد حضرت 
ابوالفض��ل )ع( اش��اره کرد و گف��ت: حضرت 
ابوالفضل )ع( کاشف الکرب عن وجه الحسین 
)ع( هستند و این مقام بسیار باالیی است. وی 
ادامه داد: جوانان برای شناخت ابعاد شخصیت 
حضرت عباس )ع( زیارتنامه ایشان که به سند 
معتبر از امام صادق علیه السالم رسیده است را 
حتماً مطالعه کنند. دبیر شورای نگهبان تصریح 
کرد: اوصافی که امام صادق )صلوات اهلل علیه( 
در مورد قمر منیر بنی هاشم دارند، حیرت انگیز 
است و از عباراتی همچون بنده صالح خدا، تسلیم 
در برابر امام و مظهر عمل به اوامر و نواهی امام 
برای حضرت ابوالفضل استفاده می کنند. آیت اهلل 
جنتی با بیان اینکه روز میالد حضرت ابوالفضل 
)ع( به نام روز جانباز نام گذاری شده است و این 
نامگذاری بسیار صحیح است، گفت که جانبازان 
عزیز انقالب اس��المی در وف��اداری و صبر به 
آن حضرت اقتدا کرده اند و با بصیرت مومنانه، 
با انقالب اس��المی همراه��ی کرده اند. وی در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
در روزهای پایانی سال به سر می بریم و در آستانه 
فرارسیدن سال جدید هستیم، اظهار داشت: بنابر 
آموزه های دینی همه و به ویژه مس��ئوالن باید 
به محاس��به عملکرد خود در س��الی که رو به 
پایان است، بپردازیم و با شناختن نقاط قوت و 
ضعف، خود را برای عملکرد بهتر در سال آینده 
آماده کنیم. دبیر شورای نگهبان به اتفاقات سال 
جاری اش��اره و خاطرنشان کرد: در سال جاری، 
شاهد دشمنی همه جانبه دشمنان ایران اسالمی 
بودیم و این لشکرکش��ی سنگین بیشتر از هر 
چیز نشانه ترس دشمن از پیشرفت های کشور 
در حوزه های مختلف اس��ت. آیت اهلل جنتی در 
خاتم��ه با تأکید بر اینکه آنها می خواهند به هر 
وسیله ای که شده مانع این حرکت رو به جلوی 
کشور شوند، اظهار داشت: چند ماه تالش کردند 
با راه انداختن اغتشاشات اولویت های کشور را 
تغییر دهند و وقتی از آن راه موفق نشدند، حاال 
تالش دارند با جنگ روانی و بحرانی نشان دادن 
وضعیت اقتصادی کشور جامعه را نگران کنند؛ 
در این وضعیت هوش��یاری متولیان اقتصادی، 
اتخاذ تصمیمات صحیح و اطالع رسانی درست 

و به موقع ضروری است.

پارلمان رژیم صهیونیستی قانون اعدام 
اسرای فلسطینی را تصویب کرد

پارلمان رژیم صهیونیستی )کنست( در قرائت 
نخس��ت، پیش نویس قانون اعدام آن دسته 
از اس��رای فلسطینی که دس��ت به عملیات 
ضد صهیونیس��تی زدن��د را تصوی��ب کرد. 
به گزارش مرکز اطالع رس��انی فلس��طین، 
پارلمان رژیم صهیونیستی )کنست( در قرائت 
نخست، پیش نویس قانون اعدام آن دسته از 
اسرای فلس��طینی که دست به عملیات ضد 
صهیونیس��تی زدند را تصویب کرد. در پیش 
نویس این قانون که یک عضو پارلمان رژیم 
صهیونیس��تی از حزب »عوتسما یهودیت« 
ارائه داده، آمده اس��ت که دادگاه باید کسانی 
که اقدام به عملیات علیه ش��هرک نش��ینان 
می کنند را به اع��دام محکوم کند. در همین 
حال، مشاور قضائی کابینه نتانیاهو ضمن انتقاد 
از این قانون، آن را غیر بازدارنده خوانده است. 
این اقدام در راس��تای مبادرت کابینه افراطی 
نتانیاهو در تحت فشار قرار دادن فلسطینیان 
و اجرای سیاست فاشیستی صورت می گیرد. 
تصویب چنین قانونی همزمان با ناآرامی های 
موجود در جامعه صهیونیستی می تواند عالوه 
براعتراض شهرک نش��ینان صهیونیست، با 
خیزش سراسری از سوی فلسطینیان همراه 
باش��د. بر همین اس��اس، رادیو ارتش رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که پلیس این رژیم 
3۹ نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات علیه 
کابینه نتانیاهو در تل آویو را بازداش��ت کرده 
است. همچنین، منابع عبری از زخمی شدن 
11 نفر در حمله پلیس به تظاهرکنندگان خبر 

دادند.

4 میلیون کودک انگلیسی در معرض 
فقر غذایی

بنا به بررسی یک نهاد غیر دولتی در انگلیس، 
ش��مار خانواده هایی ک��ه توانایی تامین مواد 
غذای��ی ب��رای ک��ودکان خ��ود را ندارند، در 
این کش��ور رو به افزایش اس��ت. به گزارش 
اسپوتنیک، یک سازمان غیردولتی انگلیسی 
امروز چهارش��نبه هش��دار داده اس��ت که در 
حالیکه بحران افزایش هزینه های زندگی در 
این کش��ور ادامه دارد، در حال حاضر نزدیک 
ب��ه چهار میلی��ون کودک در این کش��ور در 
فقر غذایی به س��ر می برند. نظرسنجی که از 
سوی سازمان غیر دولتی »بنیاد غذا« صورت 
گرفت، نشان داد که 22 درصد از خانواده های 
انگلیس��ی اعالم کردند که در ژانویه امس��ال 
وعده ه��ای غذایی خود را ح��ذف کرده اند یا 
حتی یک روز کام��ل مجبور به غذا نخوردن 
شده اند. بنا به نتایج این نظرسنجی این رقم 
نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری از 
خود نشان می دهد. این سازمان غیردولتی از 
دولت لندن درخواست کرد تا با ارائه وعده های 
غذایی رای��گان در مدارس برای خانواده های 
کم درآمد و آس��یب پذیر، کودکان بیش��تری 
را تحت پوش��ش قرار ده��د. دولت انگلیس 
به دلیل تحریم های مختلف علیه روس��یه از 
جمله تحریم واردات سوخت و مواد غذایی از 
این کشور، بدترین بحران تورم خود را از دهه 
1۹70 تاکنون تجرب��ه می کند. تحریم هایی 
ک��ه از جنگ افروزی این کش��ور در اوکراین 
ناشی می شود و در حال حاضر دامن گیر مردم 

انگلیس و کودکان شده است.

ابرقدرت دنیا اعتماد به نفس خود را 
از داده است

سخنگوی وزارت خارجه چین اقدامات آمریکا 
بر علیه اپ »تیک تاک« را ناش��ی از هراس 
این کش��ور دانس��ت. به گ��زارش نیوزویک، 
س��خنگوی وزارت خارجه چین تالش های 
آمریکا ب��رای ممنوعی��ت اپ »تیک تاک« 
در این کش��ور را هدف انتق��اد قرار داد. »مائو 
نینگ« سخنگوی وزارت خارجه چین امروز 
چهارش��نبه درباره اقدامات آمریکا بر علیه اپ 
تیک تاک اعالم کرد که آمریکا در این زمینه 
اعتماد به نفس خود را از دس��ت داده اس��ت. 
س��خنگوی وزارت خارجه چین در این رابطه 
اعالم کرد که قدرت شماره یک جهان تا چه 
اندازه می تواند نسبت به خود اطمینان نداشته 
باشد، که از چنین برنامه مورد عالقه جوانان 
هراس داش��ته باش��د. مائو در نشست خبری 
وزارت خارجه چین تاکید کرد که آمریکا بیش 
از حد مفهوم امنیت ملی را بس��ط داده است 
و از قدرت دولتی خود برای سرکوب شرکت 
های خارجی سوء استفاده می کند. بنا به گفته 
سخنگوی وزارت خارجه چین، پکن قاطعانه با 
این اقدامات اشتباه مخالف است. این دیپلمات 
ارش��د چین همچنین به دولت آمریکا توصیه 
کرد تا به اصول اقتصاد بازار و رقابت منصفانه 
احترام بگذارد، از سرکوب شرکت های خارجی 
دست بردارد و محیطی باز و عاری از تبعیض 
را برای فعالیت ش��رکت های خارجی در این 
کشور مهیا کند. کمیته روابط خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا امروز چهارشنبه الیحه ای را 
به تصویب رس��اند که بر مبن��ای آن به »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمری��کا اجازه می دهد 
تااستفاده از اپ »تیک تاک« را در سراسر این 

کشور ممنوع کند. 

اخبار

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس گفت: ت��ا االن قریب به 
۹00 دانش آم��وز از اس��تان های مختلف 
کش��ور مسموم ش��دند و این آمار را امروز 
از یک منبع موثق دریافت کردم. ش��هریار 
حیدری در گفتگو با »عصر ایرانیان« درباره 
مسمومیت س��ریالی دانش آموزان، اظهار 
داشت: پیش��نهاد بنده آن است که رئیس 

مجلس ش��ورای اس��المی به کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مأموریت 
دهد ت��ا به هم��راه مس��ئوالن نهادهای 
اطالعاتی و وزارت بهداش��ت و آموزش و 
پرورش و با فوریت این موضوع را بررسی 
کنیم. وی بیان کرد: االن چند استان و چند 
مدرسه درگیر مسمومیت شدند. امروز هم 
برخی از مدارس تهران از جمله در منطقه 

تهران پارس دچار این مشکل شدند. عضو 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی تصری��ح کرد: 
دس��تگاه اطالعاتی و دولت و مس��ئوالن 
حوزه بهداشت کش��ور باید این موضوع را 
با حساس��یت پیگیری کنند و نباید از کنار 
این قضیه به سادگی گذشت. ممکن است 
افراد ضدنظام در این موضوع نقش داشته 

باشند، اما هنوز این موضوع قطعی نیست 
و نمی ت��وان بدون بررس��ی دقیق گروهی 
را متهم ب��ه این کار ک��رد. نماینده مردم 
قصرشیرین در مجلس ش��ورای اسالمی 
ادام��ه داد: نهاده��ای اطالعاتی، امنیتی و 
بهداش��تی باید این موضوع را با حساسیت 
بیش��تری بررس��ی کنند و زودتر به نتیجه 
برس��ند. باید منش��أ این موض��وع زودتر 

مشخص ش��ود تا مردم از نگرانی درآیند. 
حیدری توضیح داد: تا االن قریب به ۹00 
دانش آموز از اس��تان های مختلف کشور 
مسموم ش��دند و این آمار را امروز از یک 
منبع موث��ق دریافت کردم. درب��اره تعداد 
کشته ش��دگان این حادثه آماری ندارم و 
باید وزارت آموزش و پرورش این موضوع 

را بررسی کند.

تاکنون ۹00 دانش آموز مسموم شدند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

موضوع غنی سازی 84 درصدی ایران حل و فصل شده است
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی:

دائ��م روس��یه در س��ازمان های  نماین��ده 
از ح��ل و فص��ل »موض��وع  بین الملل��ی 
غنی سازی 84 درصدی ایران« خبر داد. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، میخائیل اولیانوف، 
دائ��م روس��یه در س��ازمان های  نماین��ده 
بین المللی با انتش��ار پیامی در توییتر نوشت 
که موضوع غنی س��ازی 84 درصدی ایران 
با موفقی��ت حل و فصل ش��د. اولیانوف در 
این توییت نوش��ت: مساله »غنی سازی 84 
درص��دی در ایران« با موفقیت حل و فصل 

شده است. دیگر چیزی برای حدس و گمان 
وجود ندارد. تارنمای خبری بلومبرگ آمریکا 
اخیراً در گزارش��ی ادعا کرده بود که آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی در تالش اس��ت تا 
چگونگی غنی س��ازی اورانیوم تا 84 درصد 
توس��ط ایران را بررسی کند. در این گزارش 
ب��ه نقل از دو دیپلم��ات بلندپایه غربی ادعا 
شده بود که بازرسان آژانس بین المللی اتمی 
در ایران هفته گذش��ته مقادیری از اورانیوم 
غنی ش��ده کش��ف کردند که کمی کمتر از 

می��زان مورد نی��از برای تولید یک س��الح 
هس��ته ای بود! این دیپلمات ها همچنین با 
س��یاه نمایی از فعالیت های هسته ای صلح 
آمیز ایران، این فعالیت ها را باعث ایجاد یک 
بح��ران جدید عنوان ک��رده  بودند! در ادامه 
گزارش گفته شده بود که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در تالش است تا مشخص کند 
که ایران چگونه اورانیوم غنی شده با خلوص 
84 درصد را تولید و انبار کرده اس��ت، چون 
این س��طح از غنی س��ازی باالترین سطح 

غنی س��ازی اورانیوم اس��ت که تا کنون در 
ایران کشف شده و غلظت آن فقط 6 درصد 
کمت��ر از مقدار مورد نیاز برای یک س��الح 
است. آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز 
سه ش��نبه اعالم کرد که ای��ن نهاد در حال 
رایزنی با ایران در مورد منشأ ذرات اورانیوم 
غنی ش��ده تا خلوص 83.7 درصد- بس��یار 
نزدیک به درجه تسلیحات، - در تأسیسات 
هسته ای فردو است. مطابق با این گزارش، 
ایران به آژانس اطالع داده بود که »نوسانات 

ناخواسته در سطوح غنی سازی ممکن است 
در طول دوره انتقال در زمان تزریق فرآیند 
)60 درصد( محصول )نوامبر 2022( یا حین 
تعویض س��یلندر خوراک رخ داده باش��د.« 
بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان 
انرژی اتم��ی، درباره ادعای بلومبرگ اعالم 
کرد: مایه تأسف است که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همچنان به عنوان ابزار سیاسی 
برای فشار بر جمهوری اسالمی ایران مورد 

سوءاستفاده قرار می گیرد. 

رسیدن از وضع موجود به مطلوب، نیازمند حرکتی شایسته انقالب  اسالمی
سعید جلیلی:

نماینده رهبر انقالب در ش��ورایعالی امنیت ملی گفت: 
اگ��ر می خواهی��م از وض��ع موجود به وض��ع مطلوب 
برسیم، این مسئله نیازمند یک حرکت جدی و شایسته 
انقالب اس��المی اس��ت. به گزارش »عصر ایرانیان«، 
س��عید جلیلی در نشس��ت صمیمی با اس��اتید دانشگاه 
علوم پزش��کی بقی��ه اهلل )عج( حضور یاف��ت و با آن ها 
پیرامون مس��ائل روز کش��ور گفت وگو کرد در جلس��ه 
پرسش وپاسخ با دانشجویان این دانشگاه حضور یافت. 
نماینده رهبر انقالب در شورایعالی امنیت ملی، با بیان 
این که آنچه در انقالب اسالمی شکل گرفته یک نگاه 
متعالی بوده، یکی از افتخارات انقالب اس��المی را نگاه 
به قله ها عنوان کرد و اظهار داشت که اگر می خواهیم 
از وضع موجود به وضع مطلوب برس��یم، این مس��ئله 
نیازمند یک حرکت جدی و شایس��ته انقالب اس��المی 

است.
کارویژهومأموریتدانشگاه؛تفکرمدبرانهوفکورانه ���

برایحلمسائلکشور
وی ب��ا بیان اینکه باید بدانیم در چه نقطه ای هس��تیم، 
ترس��یم وضعی��ت کنون��ی را یک��ی از بحث های مهم 
دانس��ت و با اش��اره به بیانات مقام معظ��م رهبری در 
دهه هش��تاد پیرامون برگزاری کرسی های آزاداندیشی 
و نظریه پردازی، یکی از وظایف سترگ دانشگاه و یکی 
از کارویژه های برگزاری این گونه جلسات را تعریف کار 
و مأموریت برای دانش��گاه دانس��ت. جلیلی با اشاره به 
فرمایش چندس��ال قبل مقام معظم رهبری در دیدار با 
دانشجویان و توصیه ایشان به تفکر مدبرانه و فکورانه، 
از دانش��جویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل 
خواست تا برگزاری چنین جلساتی را برای تفکر و تدبر 
در مس��ائل جامعه ادامه دهند. نماینده رهبر انقالب در 
ش��ورایعالی امنیت ملی، فضای دانش��جویی را فضای 
آزادگی و آزاداندیش��ی توصیف کرد که دانشجو در این 
فض��ا با فطرتی پاک و فاقد محافظ��ه کاری، مباحث را 
طرح و ب��ه بحث پیرامون این مس��ائل می پردازد. وی 
در ادامه با اش��اره به فضای جلس��ات پرسش وپاس��خ 
دانش��جویی با تأیید لزوم وجود این فضا، از دانشجویان 
خواس��ت تا قضاوت صحت مطالب را تابعی از سوت و 
کف قرار ندهند. جلیلی با بیان این نکته که دانشگاه نباید 
منفعل ش��ود، اظهار داشت که اگر برای دانشگاه جهت 
اش��تغال زایی و ارزآوری مأموریت تعریف ش��ود، آنگاه 

مهاجرت نیز معکوس می ش��ود. وی نقش دانشجویان 
را در تعریف این مأموریت در برنامه هفتم توسعه بسیار 
مؤثر دانس��ت. وی همچنین از دانش��جویان خواست تا 
روند جاری و مسائل روز کشور را دنبال کنند، کارهای 
خوب انجام شده را تأیید و کارهای اشتباه را بیان کنند. 
همچنین اگر در انجام کاری نواقصی وجود دارد س��عی 

کنند تا نواقص آن برطرف شود.
مس�ئولدانس�تنآحادجامعهدرکن�اردولت؛تمایز ���

اندیشهدینیبادیگراندیشهها
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از تمایزات 
اندیش��ه ی دینی با دیگر اندیشه ها را تعریف مأموریت 
ب��رای آحاد جامعه، در کنار تعیی��ن کارویژه های دولت 
دانست و اظهار داش��ت: عدالت زمانی محقق می شود 
که هم مسئولین برای آن حرکت کنند و هم مردم برای 
آن قیام کنند. جلیلی در ادامه با اشاره به موفقیت های 
حاصل شده در انقالب اس��المی، دفاع مقدس و دیگر 
عرصه ها گفت: این موفقیت ها زمانی حاصل ش��د که 
آحادجامعه نس��بت خود را با این جبهه پیدا کردند. وی 
در ادامه با اشاره به تعالیم دینی و آموزه های امام سجاد 
)ع(، در توضیح این فراز از دعای حضرت که: »خداوندا 
فعالیت های ما را در آن جهتی قرار ده که فردا درباره ی 

آن کار از ما س��ئوال خواهی کرد«، موضوعی که این 
مس��ئله را تعریف می کند را »ُوس��ع افراد« دانس��ت و 
پرس��ید آیا ما به اندازه ی وس��عی که در توان ماس��ت، 

مسئولیت خود را انجام داده ایم؟
تحمی�لهزینههایمضاعفباتکرارتش�خیصهاو ���

تجویزهایغلط
نماینده رهبر انقالب در ش��ورایعالی امنیت ملی با بیان 
اینکه اگر ملتی حافظه تاریخی خود را از دس��ت بدهد، 
گرفت��ار افزایش مکرر هزینه ها می ش��ود، فراموش��ی 
تجربه های تلخ را باعث تکرار آن تجربه ها و فراموشی 
موفقیت ها را باعث صفر شدن پیشرفت ها دانست. وی 
با اشاره به معنی لغوی »ُکفر به معنای پوشاندن«، یک 
بعد رفتارهای دش��منان با انقالب اس��المی را با هدف 
فرام��وش ک��ردن حافظه تاریخی جامع��ه عنوان کرد. 
عضو ش��ورای راهبردی روابط خارج��ی، نگاه به آینده 
با استفاده از تجارب گذشته را نیازمند بررسی تحوالت 
محیطی اعم از تحوالت داخلی، منطقه ای و بین المللی 
دانست. جلیلی، الزمه یک تجویز صحیح در پزشکی را 
تشخیص درست بیماری و توصیف کامل از آن عنوان 
کرد و بیان داش��ت که در همه ی عرصه های کش��ور 
نیز برای ارائه راه حل مش��کالت باید توصیف کامل و 

تشخیص درستی از موضوع داشت. وی در ادامه بیان 
کرد که برای داشتن تشخیص و تجویز کامل عالوه بر 
در نظر گرفتن شرایط بیمار باید محیط حضور بیمار را 
نیز در آن لحاظ کرد. او همچنین تاثیرگذاری بهداشت 
را زمانی مؤثر دانس��ت که عالوه بر »درمان« بیماری 
به »پیشگیری« و »بهزیستی« جامعه نیز کمک شود. 
عض��و ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی با اش��اره به 
تواف��ق صورت گرفته در دولت قبل اظهار داش��ت که 
در آن زمان در موضوعی تشخیص و تجویزی صورت 
گرفت که فالن توافق مس��ائل کش��ور را حل می کند 
و م��ردم ه��م انتخاب کردند، اما در طول هشت س��ال 
نه تنها مس��ائل حل نشد بلکه رشد هشت درصدی که 
در برنامه ششم توسعه تعریف شده بود، به صفر و حتی 
منفی یک رس��ید.« وی در ادامه با بیان اینکه اگر این 
تجویز غلط بوده نباید تکرار شود، تکرار این تشخیص 
و تجوی��ز در افکار عمومی را موج��ب پرداخت هزینه 

مضاعف دانست.
اگرش�ناختوتش�خیصدرس�تینداش�تهباشیم، ���
دشمننقاطقوترابهعنواننقاطضعفمعرفیخواهد

کرد
نماینده رهبر انقالب در ش��ورایعالی امنیت ملی با بیان 
اینکه اگر توصیف و تشخیص درستی از صحنه صورت 
نگیرد دش��من برای ما صحنه آرایی خواهد کرد، اظهار 
داشت: اگر شناخت درستی از تحوالت محیطی صورت 
نگیرد، دش��من نقاط قوت را به  عن��وان نقاط ضعف به 
جامع��ه معرفی خواه��د کرد. عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام با برش��مردن تالش های دش��منان در 
تقاب��ل با انقالب اس��المی از جنگ، ت��رور و تهدید تا 
تحریم و فش��ارهای اقتصادی اظهار داش��ت: دشمنان 
هرچه در توان داش��تند برای تقابل با انقالب اسالمی 
به کار برده ان��د و گزینه ی قابل توج��ه دیگری ندارند. 
جلیلی راه اندازی با صرفه  ی ش��بکه بهداشت، 20 سال 
افزایش در ش��اخص امید به زندگ��ی، کاهش مرگ و 
میر نوزادان، برق رسانی و گازرسانی به اکثر روستاها و 
آبادی های کشور، پیروزی در هشت سال جنگ تحمیلی 
و همچنین اعتراف دش��من به شکست راهبرد »فشار 
حداکثری« را از جمله دس��تاوردهای انقالب اس��المی 
ش��مرد و تأکید کرد راه حل برطرف کردن نقاط ضعف، 

تکیه بر نقاط قوت است.

مش��اور فرماندهی کل قوا در امور ارتش گفت: ایران 
اس��المی جزو 5 قدرت برتر پهپادی در دنیا است. به 
گزارش »عص��ر ایرانیان«، امیر امیر حاتمی مش��اور 
فرمان��ده معظم کل ق��وا در امور ارتش در بیس��ت و 
یکمین دوره تئوری هیئت معارف جنگ ش��هید صیاد 
ش��یرازی که در دانش��گاه علوم و فنون هوایی شهید 
س��تاری برگزار شد، با گرامیداش��ت نام و یاد شهدای 
سرافراز انقالب اسالمی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و 
امنیت ایران اسالمی بخصوص سه وزیر دفاع شهید، 
دکتر مصطفی چمران، سرلشکر سید موسی نامجو و 
سرلش��کر خلبان جواد فکوری، شهیدان را مؤلفه های 
قدرت نرم و اقتدار جمهوری اس��المی ایران در برابر 
نظام س��لطه دانست و افزود: امروز نیروهای مسلح با 
دس��ت یابی به توانمندی های علمی، فناوری و دانش 
پیشرفته به قدرت بازدارندگی باالیی در سطح منطقه 
و بین الملل دست یافته است. وی با بیان مقایسه دو 

مس��یر کاماًل متفاوت تأمین و تجهیز نیروهای مسلح 
در دو مقط��ع قبل و بعد از پیروزی انقالب اس��المی 
تصریح کرد: تأمین تسلیحات و تجهیزات ارتش قبل 
از پیروزی انقالب اس��المی کاماًل وارداتی، وابسته و 
غیر بومی بود ولی بعد از پیروزی ش��کوهمند انقالب 
اس��المی و با نفس قدس��ی بنیانگذار کبی��ر انقالب 
اس��المی، روح خودباوری و خود اتکایی که در کالبد 
جامعه دمیده ش��د و ب��ا هدایت ه��ای حکیمانه رهبر 
عظیم الش��ان انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای 
گام های بزرگی برای رفع وابستگی، استثمار و تحقیر 
ملت ایران برداشته شد. مشاور فرمانده معظم کل قوا 
در ام��ور ارت��ش گفت: عمده تس��لیحات و تجهیزات 
پش��تیبانی کننده دوران دفاع مقدس مربوط به اقالم 
و تجهی��زات خریداری ش��ده و وارداتی توس��ط رژیم 
طاغوت بود که با چندی��ن برابر قیمت به ملت ایران 
با هدف تحقق نقش��ه آمریکا در منطقه تحمیل شده 

بود. امیر س��رتیپ حاتمی دس��تیابی به پیشرفته ترین 
تسلیحات و تجهیزات حوزه رزم زمینی، موشک های 
بالس��تیک و کروز و س��امانه های پدافن��دی، ناوهای 
پیشرفته، ش��ناورهای سبک و تندرو، زیر دریایی های 
غدیر و فاتح، تجهیزات الکترونیکی، راداری و ارتباطی، 
س��اخت ماه��واره و ماهواره بر، س��اخت جنگنده های 
رزمی و آموزشی و… و. را ماحصل تجربه گرانسنگ 
دوران دفاع مق��دس و تحریم های ظالمانه آن دوران 
و قابلی��ت و ظرفی��ت ارزنده صنعت دفاعی کش��ور و 
تالش دانش��مندان ایرانی دانس��ت که ب��دون نیاز به 
نظام سلطه، در راستای تولید قدرت دفاعی جمهوری 
اس��المی ایران در حال مجاه��دت و تالش اند. امیر 
سرتیپ حاتمی، پیروزی در دعاوی حقوقی و استیفای 
حقوق ملت ایران در اخذ 7/1 میلیارد دالر از پول های 
بلوکه ش��ده کش��ورمان از آمریکا و در مورد دیگری 
دریافت حدود 500 میلیون پوند مطالبات کشورمان از 

انگلس��تان بابت » تانک های چیفتن« خریداری شده 
قبل از انقالب را جلوه دیگری از موفقیت های کش��ور 
علی رغم همه دش��منی ها و کارشکنی نظام استکبار 
عنوان کرد. وی با بیان عمق دشمنی استکبار با ملت 
ب��زرگ ایران اس��المی در برهه ه��ای مختلف خاطر 
نش��ان ساخت: جوانان ایران اسالمی بدانند، امروز که 
دش��منان با رویکرد جنگ ترکیبی و جنگ ش��ناختی 
ب��ه مواجهه با ملت ای��ران صف آرایی کرده اس��ت، 
باید روزی را یاد ک��رد که صدام بعثی با حمایت های 
گسترده غرب و ایادی منطقه ای خود، با پیشرفته ترین 
س��الح های مرگ بار به این آب و خاک مقدس تجاوز 
کرد و دنیای ش��رق و غرب در تحریمی خائنانه حتی 
از فروش س��یم خاردارساده به ایران اسالمی ممانعت 
می کردند و در همان زمان با مجهز کردن رژیم بعثی 
عراق به انواع موشک های دور برد، مردم مظلوم و بی 

گناه ایران را به خاک و خون کشیدند.

ایران جزو ۵ قدرت برتر پهپادی دنیاست
امیر حاتمی:

دیپلمات های آلمانی به خاطر دخالت در امور داخلی ایران اخراج شدند
ایران دخالت در امور داخلی خود را بر نمی تابد؛

س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی از اخراج دو 
دیپلمات آلمانی در پی اقدامات مداخله جویانه 
و غیرمسئوالنه دولت آلمان در امور داخلی و 
قضائی جمهوری اسالمی ایران، خبر داد. به 

گ��زارش »عصر ایرانی��ان«، ناصر کنعانی از 
اخراج دو دیپلم��ات آلمانی به عنوان عنصر 
نامطل��وب در پی اقدام��ات مداخله جویانه و 
غیرمس��ئوالنه دولت آلمان در امور داخلی و 

قضائی جمهوری اس��المی ایران، خبر داد. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه با اش��اره به 
احضار س��فیر آلمان توس��ط مدیرکل غرب 
اروپای وزارت ام��ور خارجه و ابالغ تصمیم 

اتخاذ ش��ده، افزود: جمهوری اسالمی ایران 
در قب��ال زی��اده خواهی ه��ا، مقتدرانه عمل 
خواهد کرد. کنعانی خاطرنشان کرد: اولویت 
جمهوری اسالمی ایران همواره حفظ تعامل 

در فضای احترام اس��ت، ام��ا چنانچه برخی 
طرف ها بخواهند موازین اصولی و حاکمیت 
مل��ی کش��ورمان را نادیده بگیرن��د، تعریف 

گزینه های جایگزین اجتناب ناپذیر است.
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اقتصاد کان

عرضه ارز در مرکز مبادله 2 برابر 
تقاضا است 

مدیر نظارت بر تاالر معامالت مرکز مبادالت 
ارز گفت: می��زان تقاضا و معامالت در مرکز 
مب��ادالت ارزی ب��ه طور میانگین ب��ه اندازه 
نص��ف عرض��ه ارز در ای��ن مرکز اس��ت. به 
گزارش فارس، مسعود توکلی، مدیر نظارت بر 
تاالر معامالت مرکز مبادالت ارزی، امروز در 
ارتباط زنده با بخش خبری ساعت 14، اظهار 
داش��ت: به طور میانگین روزانه 450 میلیون 
دالر ارز در مرکز مبادالت ارائه می ش��ود که 
حجم تقاضا و مب��ادالت در این مرکز نصف 
ای��ن رقم و حدود 200 میلی��ون دالر در روز 
اس��ت.وی افزود: امروز هم تا ساعت 13:30 
دقیقه در مجموع در تاالر حواله مرکز مبادالت 
ارزی بانک مرکزی 86 میلیون دالر ارائه شد 
و حجم معامالت و تقاضا فقط 27.6 میلیون 
دالر و کمتر از نصف آن بوده است. البته آمار 
دقی��ق در آخر روز و پ��س از پایان معامالت 
ارائه می ش��ود.توکلی همچنین در مورد ارائه 
ارز در تاالر ارز خدماتی، گفت: امروز 28 هزار 
یورو ارز دانش��جویی ب��ه متقاضیان پرداخت 
کردیم و آم��ار خروج اف��راد از فرودگاه های 
کشور در روز گذشته 1283 نفر بوده است که 
338 هزار دالر ارز دانش��جویی و مسافری به 
آنها پرداخت شده است.وی اضافه کرد: در دو 
روز گذشته 13 میلیون دالر ارز حواله پرداخت 
شد و در مجموع ارز حواله و خدماتی به 14.2 

میلیون دالر رسید.

تحقق 428 هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیاتی تا پایان بهمن 

رش��د درآمدهای مالیاتی همزمان با کاهش 
5 درص��دی مالیات تولیدکنن��دگان و با اتکا 
به شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی 
محقق شده اس��ت. به گزارش تسنیم، 428 
هزار میلیارد تومان مالیات در 11 ماهه س��ال 
1401 از س��وی سازمان امور مالیاتی وصول 
ش��ده اس��ت.درحالی که قانون بودجه 1401 
تا پایان سال جاری وصول 454 هزار میلیارد 
تومانی درآمد مالیاتی را تکلیف کرده اس��ت؛ 
این آمار نشان می دهد در 11 ماه امسال 106 
درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است.از 
428 هزار میلیارد تومان مالیات وصول ش��ده 
سهم مالیات های مستقیم 266 هزار میلیارد 
تومان و س��هم مالیات ب��ر کاالها و خدمات 
162 هزار میلیارد تومان بوده است.در بخش 
مالیات های مس��تقیم 175.2 ه��زار میلیارد 
تومان از محل مالیات اشخاص حقوقی، 74.7 
هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر درآمدها 
و 14.6 هزار میلی��ارد تومان از محل مالیات 
بر ثروت وصول ش��ده است.در حوزه مالیات 
بر کاالها و خدم��ات نیز 110.3 هزار میلیارد 
تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده، 26.3 
هزار میلی��ارد تومان از مح��ل مالیات درآمد 
حاص��ل از یک درصد ن��رخ مالیات بر ارزش 
افزوده موضوع م��اده 37 قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت وصول شده است. 

3 پروژه  شیرین سازی آب دریا در 
استان بوشهر به بهره برداری می رسد  

مدیرعامل ش��رکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور گفت: آب دریا به عن��وان یک منبع 
پایدار به خصوص در استان های نوار ساحلی 
در اولوی��ت بهره ب��رداری قرار گرفت��ه و در 
همین راس��تا، 3 طرح عظیم شیرین س��ازی 
آب در اس��تان بوشهر در س��فر هفته جاری 
رئیس جمهور افتتاح می ش��ود. اتابک جعفری 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
ف��ارس، با اش��اره ب��ه بهره برداری از بس��ته 
طرح ه��ای مدیری��ت منابع جنوب کش��ور، 
اظهار داشت: توس��عه زیرساخت آبرسانی در 
جهت پایان بخش��یدن به تنش آبی ش��هرها 
و روستاهای کش��ور جزء اهداف تعیین شده 
در دولت س��یزدهم بوده و تا این لحظه قطار 
پروژه های آبرس��انی بدون توقف به حرکت 
خ��ود ادام��ه داد اس��ت. مدیرعامل ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور با اشاره به 
بهره ب��رداری از 3 ط��رح آب ش��یرین کن در 
استان بوش��هر گفت: آب دریا به عنوان یک 
منب��ع پایدار به خصوص در اس��تان های نوار 
س��احلی در اولویت فعالیت ق��رار گرفته و در 
همین راس��تا، 3 طرح عظیم شیرین س��ازی 
در اس��تان بوشهر طی هفته جاری و در سفر 
رئیس جمهور به افتتاح می رسد.وی افزود: فاز 
اول آب شیرین کن بوشهر، طرح شیرین سازی 
و انتقال آب از سیراف به جم و آب شیرین کن 
وحدتیه از جمله پروژه های یاد شده است که 
با هدف ارتقای تاب آوری منابع آب شرب این 

استان جنوبی به بهره برداری می رسد.

رئیس کانون صرافان: قیمت دالر 
ریزشی است 

رئیس کانون صرافان گفت: پیش بینی می 
ش��ود نرخ ارز با ریزش بیشتری همراه شود 
و ب��ه مردم توصی��ه می کنم وارد ب��ازار ارز 
نش��وند. به گزارش فارس، کامران سلطانی 
زاده، رئیس کان��ون صرافان، در گفت   و گو با 
صداوسیما اظهار داش��ت: با افزایش عرضه 
ارز از طری��ق ورود صرافی ه��ا به معامالت 
ارز، شاهد کاهش قیمت ارز در بازار هستیم.
سلطانی زاده ادامه داد: پیش بینی می شود با 
افزای��ش عرضه ارز و حمایت بانک مرکزی، 
ریزش قیمت انواع ارز با سرعت بیشتری رخ 
دهد و ارز با قیمت مناسب به همه گروه های 
متقاضی پرداخت خواهد ش��د.رئیس کانون 
صراف��ان تاکید کرد: علت ریزش قیمت ارز، 
افزایش تعداد صرافی هایی است که در حال 
معامله ارز هستند و آغاز طرح ارائه ارز توسط 
صرافی های سراس��ر کشور با حمایت بانک 
مرکزی بوده اس��ت.وی با اش��اره به کاهش 
قیمت ها در ب��ازار، افزود: هم��واره به مردم 
عرض ک��رده ایم که از ورود به ب��ازار ارز و 
بازارهای مالی متش��نج که با صعود ناگهانی 
همراه بوده اند، خودداری کنند. سلطانی زاده 
تصری��ح کرد:  با توجه به ادامه ریزش قیمت 
ارز در بازار، ممکن اس��ت با ضرر بیش��تری 

مواجه شوند. 

آزمون استخدامی وزارت نفت برگزار 
می شود

معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی 
وزارت نف��ت از ثبت ن��ام ب��رای برگ��زاری 
آزمون اس��تخدامی در ماه ج��اری خبر داد.
ب��ه گزارش مهر به نق��ل از وزارت نفت، بر 
اس��اس اعالم معاونت توس��عه مدیریت و 
س��رمایه انس��انی وزارت نفت، شرکت های 
تاب��ع وزارت نفت به منظ��ور تأمین نیروی 
انس��انی متعه��د، شایس��ته و توانمن��د در 
مقاطع کاردانی، کارشناس��ی و کارشناس��ی 
ارشد و رش��ته های تحصیلی مختلف برای 
خدمت در بخش های زیرمجموعه، از محل 
مج��وز اس��تخدامی ش��ماره 802۹6 مورخ 
12/ 10/ 1401 س��ازمان اداری استخدامی 
کش��ور، با برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه 
فنی - تخصصی و روان ش��ناختی و پس از 
طی تش��ریفات اس��تخدامی )گزینش، طب 
صنعتی و…( اقدام به استخدام می کنند.بر 
این اساس از تمامی فارغ التحصیالن واجد 
شرایط دعوت می شود برای کسب اطالعات 
بیشتر درباره ش��رایط عمومی و اختصاصی 
شرکت در آزمون، رش��ته ها و گرایش های 
تحصیل��ی مورد نی��از، محل های خدمتی و 
دیگر جزئیات مربوطه از تاریخ 14 اسفندماه 
به پایگاه اطالع رس��انی سازمان سنجش به 
www.sanjesh.org مراجعه و  نشانی 
پ��س از دریافت دفترچ��ه راهنمای ثبت نام 
بارگذاری ش��ده در سایت و مطالعه کامل و 
دقیق آن، در صورت تمایل و داشتن شرایط 
الزم از تاریخ 15 تا 24 اس��فندماه نسبت به 

ثبت نام در آزمون اقدام کنند.

استاندارد ملی برچسب انرژی 
کولرهای آبی رونمایی می شود

باهدف حمایت وی��ژه وزارت نیرو از تولید 
گسترده الکتروموتورهای پربازده»استاندارد 
ملی جدید برچسب انرژی کولرهای آبی«با 
حض��ور وزیرنی��رو و رئیس س��ازمان ملی 
استاندارد در ابتدای هفته آتی رونمایی می 
ش��ود.به گزارش مهر نق��ل از وزارت نیرو، 
»استاندارد جدید برچسب انرژی کولرهای 
آبی« روز شنبه 13 اسفند، با حضور »علی 
اکبر محرابیان« وزیر نیرو، »محمود کمانی« 
معاون وزیر نیرو و رئیس س��اتبا، »مهدی 
اسالم پناه« رئیس سازمان ملی استاندارد، 
معاون��ان و مدیران مربوطه در وزارت نیرو، 
وزارت صمت، ش��رکت های توزیع نیروی 
برق و همچنین تولیدکنن��دگان کولرهای 
آب��ی و موتورهای پربازده افتتاح می ش��ود.

در برچس��ب جدید استاندارد کولرهای آبی 
که بعد از 13 سال بازنگری شده، رتبه های 
»E، F ، G « از برچس��ب ان��رژی حذف و 
س��ه رتب��ه»A+++، A++ ،A « به باالی 
رده های برچسب انرژی اضافه شده است.
با توجه به اینکه طبق گزارش های سازمان 
ملی استاندارد، حدود 70 درصد نمونه های 
 G،« آزمون کولر آب��ی موجود در رده های
E، F« برچس��ب انرژی جای می گرفتند، 
ب��ا اصالحی��ه جدید ای��ن اس��تاندارد، این 
کولرهای پرمصرف امکان تولید نداش��ته و 
باید با بهینه سازی مصرف برق و استفاده از 
الکتروموتوره��ای با راندمان باالتر، حداقل 
حائ��ز رتبه D برچس��ب انرژی ش��وند تا 
اج��ازه تولید پیدا کنند. پیش بینی می ش��ود 
ب��ا اجرای این اس��تاندارد ب��رای کولرهای 
آبی جدید و نیز گام بعدی آن یعنی الزامی 
ش��دن تولید کولرهای آبی ب��ا موتورهای 
پرب��ازده BLDC، بیش از 1300 مگاوات 
از میزان تقاضای برق طی چهارس��ال آتی 

کاهش یابد.

اخبار

نماین��ده کارگران در ش��ورای عالی کار با 
تأکید بر اینکه عدد س��بد معیشت مالک 
برای ورود به چانه زنی مزد اس��ت، گفت: 
یکی از دستورات جلسه شورای عالی کار، 
بررس��ی پیرامون مزد 1402 است. هادی 
ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار 
در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به آغاز 
جلسات ش��ورای عالی کار برای چانه زنی 
مزد 1402، گفت: پنجشنبه )11 اسفندماه 

1401( جلسه ش��ورای عالی کار با حضور 
ش��رکای اجتماعی با دس��تور کار اصالح 
آیین نام��ه دادرس��ی کار و بحث مذاکرات 
مزدی برگزار می ش��ود.وی در واکنش به 
اظهارات نماینده مجلس ش��ورای اسالم 
پیرامون برگزاری جلس��ه شورای عالی کار 
در 20 اس��فندماه، تصریح ک��رد: مجلس 
در تعیی��ن م��زد جایگاه��ی ن��دارد و تنها 
می تواند تسهیل کننده مسیر برای رسیدن 

به دستمزد منطقی باش��د، تصمیم گیرنده 
نهایی برای افزایش مزد شورای عالی کار 
با ترکیب سه جانبه گرایی است.ابوی با بیان 
اینکه سه شنبه ۹ اسفند 1401، کمیته مزد 
تشکیل شده و بررس��ی ها پیرامون تعیین 
هزینه سبد معیش��ت انجام شده است اما 
هنوز مبلغ سبد معیشت تعیین نشده است، 
گف��ت: مالک نماینده کارگران برای ورود 
به چانه زنی دستمزد سال آینده تعیین عدد 

و رقم سبد معیشت است.نماینده کارگران 
در ش��ورای عالی کار با اش��اره به کاهش 
قدرت خری��د کارگران با ت��ورم حاکم بر 
جامعه ابراز ک��رد: انتظارمان از دولت این 
اس��ت برای دس��تمزد س��ال آینده عدد و 
رقمی تعیین ش��ود که کف��اف هزینه های 
کارگران را بدهد. کارگران در زمان حاضر 
ش��رایط بدی را س��پری می کنند، بخش 
عمده ای از دس��تمزد صرف هزینه مسکن 

می ش��ود و طی چند ماه اخیر، هزینه سبد 
معیش��ت کارگران افزایش زیادی داش��ته 
اس��ت، بس��یاری از اقالم خوراکی به دلیل 
دستمزد پایین از سفره کارگران حذف شده 
است.ابوی گفت: شورای عالی کار تا پایان 
سال چندین جلس��ه برگزار خواهد کرد و 
بعد از تعیین عدد و رقم س��بد معیش��ت، 
کارگ��ران به صورت جدی برای دس��تمزد 

1402 چانه زنی خواهند کرد.

آغاز چانه زنی مزد 1402 بعد از اعالم سبد معیشت 
نماینده کارگران در شورای عالی کار:

کاهش 35 همتی در آمدهای مالیاتی با تغییر معافیت سقف مالیاتی حقوق 
ریی��س س��ازمان امور مالیاتی گف��ت: تغییر 
معافیت مالیاتی حق��وق از 7 میلیون تومان 
به 10 میلیون تومان سبب کاهش 35 هزار 
میلیارد تومانی درآمدهای دولت خواهد شد. 
به گ��زارش تس��نیم، داوود منظ��ور رییس 
سازمان امور مالیاتی در نشست با کارآفرینان 
گفت: نظام مالیاتی زمانی می تواند رش��د و 
تامی��ن مالی کند که کس��ب و کار ها رونق 
بیشتری داشته باشند. در حقیقت موتور رشد 
اقتصاد آنها هستند. آنچه باعث رشد و توسعه 
می شود ظرفیت کارآفرینی کشور است.وی 
افزود: اگر کش��ورها را براساس درآمد سرانه 
مقایسه کنیم شاهد هستیم که تفاوت آنها به 
درصد افراد کارآفرین در جامعه بازمی گردد. 
در نتیج��ه ای��ن افراد نقش بس��یار ممتازی 
دارن��د. هدف ما این اس��ت که مالحظات و 
دغدغه های کارآفرینان را بش��نویم و پاسخ 
دهی��م. در صورتی که نیاز به اصالح و تغییر 
رویکرد باشد نیز براساس نظرات کارآفرینان 
در دس��تور کار قرار می دهیم.رویکرد وزارت 
اقتصاد تس��هیل کس��ب و کار و تشویق کار 
آفرینی نیس��ت. در نتیجه نگاه ما به فعاالن 
اقتص��ادی بخش��ی نیس��ت. بنابراین هدف 

سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات بیشینه 
نیست. البته باید مالیات حقه را وصول کنیم. 
با ای��ن وجود مالی��ات نباید ب��ه یک عامل 
بازدارن��ده تولید تبدیل ش��ود. تابع هدف ما 
تامین مالی دولت اس��ت اما محدودیت مهم 
ما ع��دم ایجاد خلل برای تولید و کس��ب و 
کارهای اس��ت.منظور گفت: با توجه به این 
مسئله هر تس��هیلی که الزم باشد براساس 
مجوزهای قانونی انجام می دهیم. در س��ال 
جاری پنج درصد مالیات تولید و س��ال آینده 
هف��ت درصد کاهش خواهد یافت که باعث 
کاهش درآمد خواهد ش��د اما هدف افزایش 
تولید است. حتی برای شرکت های بورسی 
معافیت افزایش س��رمایه در تولید را در نظر 
گرفتی��م.وی تاکید کرد: معافی��ت حقوق و 
دس��تمزد را نیز در الیحه افزایش دادیم و به 
هف��ت میلیون در ماه و 84 میلیون تومان در 
سال رسانیدیم. البته مجلس این معافیت را 
تا 10 میلیون توم��ان در ماه و 120 میلیون 
تومان در س��ال افزایش داد که این موضوع 
درآمد مالیاتی را کاه��ش خواهد داد.منظور 
گفت: برآورد امس��ال ب��رای مالیات حقوق 
و دس��تمزد 55 ه��زار میلیارد تومان اس��ت. 

پیش بینی با آس��تانه هفت میلی��ون تومان 
ب��رآورد م��ا حدود همی��ن می��زان 54 هزار 
میلیارد تومان اس��ت. براساس تدبیر مجلس 
میزان مالیات حقوق و دستمزد در سال آینده 
حداکث��ر 20 همت خواهد ش��د یعنی ما 35 
هم��ت درآمد را از دس��ت خواهی��م داد. اگر 
الزم است که به افراد حقوق بگیر مساعدت 
بیشتری شود، سازمان امور مالیاتی آمادگی 
پذیرش آن را دارد. البته تالش خواهیم کرد 
تا با شناسایی بیشتر و بستن روزنه های فرار 
این کاهش ها را جبران کنیم.رییس سازمان 
امور مالیاتی گف��ت: برای واحد های تولیدی 
آس��یب دیده در بخشودگی و تقسیط شرایط 

ویژه ای در نظر می گیریم.
از ه�زارمیلی�اردتومان�ی ب�رآورد���332

معافیتهایمالیاتی
رییس س��ازمان امور مالیاتی با اشاره به آمار 
های صدور صورت حساب های الکترونیک 
از زمان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
گفت: از زمان ش��روع اج��رای قانون پایانه 
های فروشگاهی، ارزش صورت حساب های 
صادر ش��ده حدود 800 همت   اس��ت. 55 
همت مالیاتی ابزار، 70 هزار شرکت صورت 

حس��اب ها را دریافت و بال��غ بر 35 میلیون 
صورت حساب صادر ش��ده است. در نتیجه 
جای تش��کر دارد و سایر ش��رکتها نیز باید 
عضویت خود را تسریع کنند. از ابتدای سال 
نیز س��ایر مودیان حقوقی باید وارد س��امانه 
ش��وند و پیش��نهاد ما این اس��ت که از بازه 
اسفند ماه برای تطبیق شرایط خود با سامانه 
مودیان استفاده کنند.وی گفت: قطعا اجرای 
این قانون باعث رضایت مودیان خواهد شد. 
البته تدبیری را با بانک مرکزی جلو می بریم 
تا بتوانیم دستگاه پذیرنده را برای افرادی که 
تمایل دارند به عنوان پایانه در نظر بگیریم تا 
مودیان خرد و متوسط دیگر نیازی به دستگاه 
پایانه فروش��گاهی نداش��ته باش��ند. به این 
ترتیب صورت حس��اب ها از طریق شاپرک 
دریافت خواهد ش��د. اتصال ای��ن موارد گام 
بزرگی در راس��تای اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی خواهد بود. پیش بینی می شود تا 
پایان س��ال آینده قانون ب��ه طور کامل اجرا 
ش��ود. به این ترتیب همه می توانند وضعیت 
خرید و فروش خود را در کار پوش��ه ببینند.
منظور با بیان اینکه در سال گذشته براساس 
اظهارنامه ها بالغ بر 100 همت معافیت ماده 

132 دادیم، گفت: البته اعتقاد داریم مشوق 
ها برای س��رکایه گذاری در مناطق محروم 
حتما خورد نیاز جامعه اس��ت و نظام مالیاتی 
این نوع معافیت ها را برای توسعه تولید الزم 
می داند. البته مجموع معافیت های داده شده 
حدود 332 همت است. تغییر در قوانین برای 
یک س��رمایه گذار نباید باعث کاهش منافع 

شود و ثبات در حوزه اهمیت ویژه دارد.
مالیاتبایدبهصورتعلیالحسابوصول ���
ودرپایانسالاستردادشود/بایدماده104

قانونمالیاتهایمستقیمرااحیاکنیم
منظ��ور در خصوص س��ه دغدغ��ه یکی از 
کارآفرین��ان در موضوع��ات جرای��م قانون 
پایانه ه��ای فروش��گاهی با توج��ه به اینکه 
در ماده 22 قانون پایانه های فروش��گاهی، 
بازه زمانی رسیدگی به قرارهای کارشناسی 
هیئ��ت تخلفات و زمان چند ماهه اس��ترداد 
مالیات گفت: پیش بینی جریمه 10 درصدی 
فروش در قانون پایانه های فروش��گاهی در 
نظر گرفته شده است، این موضوع را تسری 
دهیم به ماده 1۹1 و بخش��ودگی ای را اجرا 
کنیم ک��ه تا 100 درصد به س��ازمان اختیار 

می دهد. 

ایران شاهراه صادرات گاز قطر
فرصت مغفول صادرات انرژی به کشورهای همسایه از طریق سوآپ 

می توان از طریق واردات گاز از کشور قطر اقدام به صادرات 
و ترانزیت گاز و یا تبدیل گاز وارد ش��ده از قطر به برق و 
صادرات آن به کش��ورهای همسایه نمود.به گزارش مهر، 
همه ساله با رس��یدن فصل سرما موضوع ناترازی گاز به 
یکی از موضوعات جدی کشور تبدیل می شود. موضوعی 
که در اوج سرمای زمستان امسال نیز پر حاشیه شد و حتی 
منجر به قطعی موقت گاز در مناطقی از شمال شرق کشور 
شد. قطع سوآپ گاز کش��ور ترکمنستان از جمله دالیلی 
بود که به افت فش��ار در آن مقطع منجر شد.در این راستا 
یکی از راهکارهایی که کارشناسان پیشنهاد می کنند تعامل 
بیش��تر با کشورهای همسایه از جمله قطر در واردات و یا 
س��وآپ گاز است.کش��ور قطر از لحاظ ذخایر گازی اثبات 
ش��ده بعد از روسیه و ایران با 24.7 تریلیون مترمکعب در 
جایگاه س��وم قرار دارد. این کش��ور از آنجا که با تقاضای 
داخلی کمی روبروست؛ می تواند درصد زیادی از تولید گاز 
طبیعی خود را به دیگر کشورها صادر نماید. قطر گاز خود 
را به دو ص��ورت LNG و خط لوله صادرات می کند که 
عمده آن به صورت LNG صادر می شود. به طوری که در 
س��ال 2020 بیش از 82 درصد صادرات گاز این کش��ور 
به ص��ورت LNG و مابق��ی آن از طریق خط لوله صادر 
ش��ده اس��ت.ایران نیز دارای یکی از بزرگترین ذخایر گاز 
طبیعی دنیا اس��ت به طوری ک��ه ذخایر گاز طبیعی اثبات 
ش��ده ایران تا سال 2020، 32.1 تریلیون مترمکعب است 
که پس از روس��یه در رتبه دوم قرار دارد. اما ایران در سال 

2020 بعد از آمریکا، روسیه و چین چهارمین مصرف کننده 
گاز در دنیا بوده است و بیش از 233 میلیارد مترمکعب گاز 
مصرف نموده اس��ت. مصرف باالی گاز در کشور موجب 
ش��ده اس��ت که تنها امکان صادرات میزان اندکی از گاز 
تولید ش��ده وجود داشته باشد. میزان صادرات گاز طبیعی 
ایران در س��ال 2020 حدود 11/5 میلیارد متر مکعب بوده 

که به کش��ورهای ترکیه و عراق از مسیر خط لوله صادر 
ش��ده اس��ت.قطر قصد دارد ظرفیت صادرات گاز خود را 
تا س��ال 2027 به میزان 68 میلی��ارد مترمکعب افزایش 
دهد. با توج��ه به کمبود گاز در دس��ترس برای صادرات 
به کش��ورهای همسایه در ایران؛ می توان با واردات گاز از 
قطر اقدام به صادرات یا ترانزیت آن به کشورهای همسایه 

نمود. همچنین می توان گاز دریافت شده از قطر را به برق 
تبدیل کرده و با ایجاد ارزش افزوده به کش��ورهای منطقه 
صادر نمود.در صورت اجرایی شدن این طرح، قطر می تواند 
عالوه بر حفظ بازارهای فعلی خود و ایجاد تنوع در نحوه 
ارس��ال گاز تولیدی، از مس��یر خطوط لوله گاز یا خطوط 
انتقال برق به کشورهای منطقه، با امنیت باالتری اقدام به 
صادرات نماید و ایران نیز به عنوان مرکز و قطب انرژی و 
گازی منطقه نقش ایفا کند. این وضعیت از نظر اقتصادی 
به سود قطر و کشورهای واردکننده انرژی در منطقه است 
زیرا قطر با کاهش هزینه انتقال درآمد بیش تری به دست 
می آورد و کش��ورهای واردکننده نیز هزینه کمتری برای 
واردات انرژی خ��ود می پردازند.این نقش آفرینی از لحاظ 
اقتصادی موجب افزایش درآمد ملی ایران شده و به رشد 
اقتصادی کش��ور کمک می نماید. همچنین وابسته بودن 
کش��ورهای منطقه به انرژی وارد ش��ده از مسیر ایران در 
بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی کشور نیز مؤثر است. برای 
استفاده حداکثری از این فرصت و تسهیل در روند اجرای 
ای��ن پروژه، می توان به ازای ح��ق ترانزیت و یا هزینه گاز 
واردات��ی از قطر کاالی ایرانی به این کش��ور صادر کرد و 
تسویه مالی را نیز از این طریق انجام داد. این اقدام عالوه 
بر منفعت اقتصادی حاص��ل از ترانزیت انرژی، از طریق 
صادرات کاال و خدمات نیز منفعت نصیب کشور می کند. 
اتفاقی مشابه با شرایطی که مدتی در مبادالت گازی بین 

ایران و ترکمنستان جریان داشت.

آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد رش��د 
بیش��تر از حد انتظار تقاضای چین برای گاز در سال 
جاری، ریس��ک بزرگتری ب��رای تامین گاز اروپا در 
مقایس��ه با توقف کام��ل صادرات روس��یه خواهد 
بود. به گزارش ایس��نا، آژانس بین المللی انرژی در 
گزارش س��ه ماهه خود اع��الم کرد اگرچه تقاضای 
چین، ی��ک عامل نامعل��وم بزرگ مانده اس��ت اما 
تحت یک س��ناریوی خوش بینانه، اگ��ر قیمت گاز 
طبیع��ی مای��ع )ال ان ج��ی( کاهش بیش��تری پیدا 
کند و اقتصاد این کش��ور توس��عه سریع تری داشته 
باش��د، واردات ال ان جی حداکثر 35 درصد در سال 

2023 افزای��ش پی��دا خواهد کرد. ای��ن امر، رقابت 
جهانی ب��رای ال ان جی را تش��دید خواه��د کرد و 
ممکن اس��ت دوباره قیمت آن به س��طح غیرقابل 
قبولی که تابستان گذش��ته دیده شد، برگردد.چین، 
محدودیت ه��ای س��خت گیرانه کووید را که س��ال 
گذشته باعث سرکوب تقاضا برای انرژی شده بود و 
به اروپا کمک کرد رکورد باالیی ال ان جی از سراسر 
جه��ان وارد کند، لغو کرده اس��ت. افزایش واردات 
ال ان ج��ی و زمس��تان مالیم، به اروپ��ا کمک کرد 
فص��ل گرمایش را بدون اتکای چن��دان به واردات 
گاز از روس��یه، س��ر کند و قیمت گاز از رکورد باال، 

بیش از 80 درصد کاهش پیدا کرد.رش��د اقتصادی 
سریع تر چین در س��ال میالدی جاری، تقاضا برای 
سوخت در این کشور را افزایش خواهد داد اما سوال 
بزرگ این است که آیا خرید گاز را به اوج سال های 
قبل خواهد رس��اند.اما در گزارش آژانس بین المللی 
انرژی آمده اس��ت ی��ک اخت��الف 40 میلیارد متر 
مکعبی بین پایین ترین و باالترین برآورد از واردات 
ال ان جی چین در س��ال میالدی جاری وجود دارد. 
طبق باالترین برآورد، واردات چین از رکورد س��ال 
2021 فراتر خواهد رفت. این اختالف برآورد معادل 
حدود هش��ت درص��د از مصرف گاز اروپا در س��ال 

ج��اری ب��وده و ابهامات پیرام��ون تقاضای چین را 
منعک��س می کند. این ابهامات بزرگت��ر از ابهامات 
پیرامون احتمال از دس��ت کل واردات گاز روس��یه 
از طریق خط لوله است.بر اساس گزارش بلومبرگ، 
در حال حاضر، پیش بینی می شود مصرف گاز چین 
در سال 2023، حدود هفت درصد رشد کند. کاهش 
مصرف گاز اروپا در سال 2022، رکورد زد و امسال 
ممکن است اندکی کاهش پیدا کند. مقامات آژانس 
بین المللی انرژی و اتحادیه اروپا هشدار داده اند که 
انضباط در مصرف گاز، با توجه به عرضه کمتر گاز 

از سوی روسیه، برای اروپا ضروری مانده است.

نگرانی بزرگ  اروپا از مصرف گاز چین

کاهش 16 هزار و 350 واحدی شاخص بورس تهران 
ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
پایان معامالت دیروز با عقب نشینی 16 هزار 
و 350 واحد نس��بت به روز قبل همراه ش��د. 
به گزارش فارس،  بورس اوراق بهادار تهران 
دیروز در یک روند رو به کاهش قرار گرفت، 
به گونه ای که شاخص کل در پایان معامالت 
ب��ا کاهش 16 هزار و 3۹4 واحد همراه ش��د 
و ب��ه رقم یک میلی��ون و 821 هزار و 76۹ 
واحد رسید.همچنین شاخص هم وزن دیروز 
با کاهش ۹24 واحد به رقم 537 هزار و 870 
واح��د رس��ید. ارزش بازار در ب��ورس تهران 
ب��ه بی��ش از 6 میلیون و 6۹8 ه��زار میلیارد 

تومان رسید.معامله گران دیروز بیش از 15.6 
میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 
755 ه��زار فقره معامله و ب��ه ارزش ۹ هزار 
و 130 میلیارد تومان داد و س��تد کردند.همه 
ش��اخص های بورس دیروز قرمز ش��دند، به 
گونه ای که ش��اخص کل و ش��اخص قیمت 
با معیار وزنی � ارزش��ی 0.8۹ درصد کاهش 
یافتند و این دو شاخص با معیار هموزن 0.17 
درصد افت کردند. ش��اخص آزاد شناور 1.13 
درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس 
1.08 درصد کاهش یافت، شاخص بازار دوم 
بورس 0.66 درصد افت کرد.دیروز نمادهای 

چادرملو و گروه مپنا بیشترین اثر افزایشی در 
شاخص بورس را داشتند و برعکس نمادهای 
فوالد مبارکه، شستا، ملی مس، پاالیش نفت 
بندرعب��اس و پاالیش نفت تهران به ترتیب 
بیش��ترین اثر کاهشی در ش��اخص بورس را 
از خود به جای گذاش��تند.در فرابورس ایران 
هم دیروز ش��اخص کل با 33 واحد کاهش 
به رقم 23 هزار و 7 واحد رس��ید. ارزش روز 
ب��ازار اول و دوم فراب��ورس ایران به بیش از 
یک میلی��ون و 285 هزار میلیارد تومان بالغ 
ش��د.ارزش ب��ازار پایه فراب��ورس 3۹7 هزار 
میلیارد تومان شد.معامله گران دیروز بیش از 

6.8 میلیارد سهام و اوراق مالی در قالب 357 
هزار فقره معامله و به ارزش 34 هزار و 134 
میلیارد تومان داد و ستد کردند.با این حساب 
ارزش معام��الت دیروز بورس و فرابورس به 
بیش از 43 هزار میلیارد تومان رس��ید.دیروز 
نمادهای سنگ آهن گهرزمین و گروه انتخاب 
الکترونیک بیشترین اثر افزایشی در شاخص 
فرابورس را داش��تند و نمادهای فوالد غدیر 
ایرانیان، ف��والد ارفع، پتروش��یمی زاگرس، 
ف��والد هرم��زگان و پاالی��ش نف��ت الوان 
بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را 
از خود به جای گذاشته اند.به گزارش فارس، 

قرار است سهام بلوکی پتروشیمی خلیج فارس 
و ف��والد مبارکه در روزهای پایانی س��ال به 
صورت حراج و بلوکی از طریق بورس تهران 
عرضه شود.سرمایه گذاری در بورس همواره 
همراه ریسک و نوسان است و بورس یکی از 
محل های مناسب برای جمع آوری نقدینگی 
در گردش در جامعه است و اگر دولت از این 
بازار حمایت کند س��رمایه های سرگردان به 
جای حرکت به س��مت بازار س��که و ارز و یا 
ملک و طال به س��مت بازار سرمایه حرکت 
می کند که بخش��ی از این نقدینگی می تواند 

به تولید شرکت ها اختصاص یابد.
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شهرستان

پروژه NGL دهلران 22 بهمن ماه سال 
آینده به بهره برداری می رسد

مدی��ر س��ایت پتروپاالیش دهل��ران نیز در 
ای��ن نشس��ت خبری ب��ا بیان اینک��ه پروژه 
NGL3100 دهلران در منطقه موس��یان- 
چش��مه خ��وش ب��ه ظرفی��ت 240 میلیون 
فوت مکعب گاز در روز تعریف ش��ده اس��ت 
و هم اکن��ون 83 درصد پیش��رفت فیزیکی 
دارد، گف��ت: خ��وراک این پ��روژه از مخلوط 
گازهای به همراه نفت میادین دزفول شمالی 
ش��امل)دهلران، دانان، آذر، چش��مه خوش، 
پایدار غرب، بنگستان، پایدار غرب آسماری( 

تامین خواهد شد.
مهندس یونس کرمی در جریان تور رس��انه 
ای و در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به اینکه 
کلیه گازها از میادین دهلران و چشمه خوش 
جمع آوری ش��ده و با فش��ار از طریق لوله به 
NGL انتقال می یابند، اظهار داشت: هدف 
از اجرای پروژه؛ جلوگیری از س��وزانده شدن 
گازهای همراه با نف��ت حوزه های نفتی آذر، 
دهلران، چشمه خوش، پایدار غرب)آسماری، 
بنگس��تان(، جلوگیری از آلوده ش��دن محیط 
زیس��ت، تامین خوراک مورد نیاز پتروشیمی 
دهل��ران، تولی��د ارزش اف��زوده، تامین گاز 
م��ورد نیاز جهت تزریق ب��ه چاههای منطقه 
و افزای��ش ط��ول عم��ر آنها و ایج��اد رونق 

اقتصادی و اشتغالزایی است.

قطع جریان گاز 68 اداره پر مصرف 
در ایالم

   مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: از ابتدای 
شروع طرح پایش مصرف گاز ادارات تاکنون، 
گاز 68 اداره پر¬مص��رف در اقص��ی نق��اط 
اس��تان بدلیل عدم رعای��ت الگوی مصرف، 

قطع شده  است.
محم��ود کش��اورز ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در 
بازدیدهای صورت گرفته از آغاز شروع فصل 
سرد سال تاکنون، 2 هزارو 832 مورد اخطار 
کاهش مصرف به دستگاههای اجرایی استان 
داده شده  است، اظهار داشت: تاکنون 8 هزارو 
830 مورد پایش مصرف گاز در سطح ادارات 
استان، مراکز آموزش��ی و فرهنگی، ورزشی، 

عمومی و غیره انجام شده است.
وی افزود: با فرا رس��یدن فصل س��رد س��ال 
و افزای��ش بی رویه مص��رف گاز و ضرورت 
اس��تفاده بهین��ه از این نعمت خ��دادادی، به 
جه��ت جلوگی��ری از قطع احتمال��ی گاز در 
بخش های خانگی کش��ور، وزیر کش��ور در 
آذر ماه س��ال جاری به استانداران کشور ابالغ 
کرد، کلیه دوایر دولتی بایستی دمای وسایل 
گرمایشی خود را در دمای 18 درجه سانتیگراد 

تنظیم کنند.
مدیرعامل ش��رکت گاز ایالم ب��ا بیان اینکه 
طرح پایش مصرف گاز ادارات در اس��تان با 
هدف شناسایی مشترکین عمومی پر مصرف 
انجام می ش��ود، تصریح ک��رد: در این طرح، 
اکیپ های پایش مصرف شرکت گاز استان، 
میزان مصرف گاز ادارات، سازمان های دولتی 
و اماکن عموم��ی را رصد کرده و در صورت 
باال بودن مصرف از میزان ابالغی، در مرحله 

اول تذکر و اخطار داده می شود.

6 هزار لیتر سوخت قاچاق در دهلران 
کشف شد

  فرمانده انتظامی اس��تان ایالم از کش��ف 6 
هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش 12 میلیارد 

ریال خبر داد.
 س��ردار دالور القاصی مهر با اعالم این خبر 
اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق 
سوخت و فرآورده های نفتی، مأموران پلیس 
انتظامی عین خوش هنگام کنترل خودروهای 
عب��وری در یکی از محور های مواصالتی به 
یک دس��تگاه تانکرحامل سوخت مشکوک و 

آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی ب��ا بیان اینکه راننده خودرو فاقد هرگونه 
مجوز و مدرک معتبر و قانونی برای حمل این 
محموله بود افزود: مأموران پس از هماهنگی 
با مرجع قضائی و موفق به کشف 6 هزار لیتر 

گازوئیل قاچاق شدند.
فرمان��ده انتظامی ایالم با اش��اره به این که 
ارزش س��وخت مکش��وفه قاچاق برابر اعالم 
کارشناسان 12میلیارد ریال برآورد شده است، 
تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه تانکر 
توقیف و یک متهم نیز دس��تگیر که پس از 
تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به 

مرجع قضائی تحویل داده شد.
س��ردار القاصی مهر در پای��ان عنوان کرد: از 
شهروندان می خواهیم اخبار و اطالعات خود 
را در زمین��ه قاچاق کاال و ارز از طریق مرکز 
فوریتهای پلیسی 110 با ما در میان بگذارند.

روابط عمومی توزیع برق استان 
مرکزی در سطح کشور شایسته تقدیر 

شناخته شد
رواب��ط عمومی توزیع برق اس��تان مرکزی 
در بخ��ش های رادی��و و تلویزیون و فضای 
مجازی در ارزیاب��ی عملکرد روابط عمومی 
های صنعت آب و برق در تابس��تان 1401 
حائز رتبه شایس��ته تقدیر ش��د . »علی اکبر 
کاظم��ی » مش��اور وزی��ر ومدی��رکل دفتر 
روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت نیرو 
در جش��نواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی 
ها، که در بهمن ماه س��ال جاری در تهران 
برگزار ش��د، ب��ا اهدای لوح تقدی��ر از روابط 
عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
مرک��زی  تقدیر کرد. گفتنی اس��ت، ارزیابی 
رواب��ط عمومی های صنع��ت آب و برق در 
گ��ذر از پیک مص��رف  1401در حوزه های 
تبلیغات محیطی،آم��وزش رو در رو ،اطالع 
رس��انی تعاملی،اطالع رسانی از طریق رادیو 
وتلویزیون،خبرگزاری ها و روزنامه ها،سایت 
های خبری،تولید محتوای محتوای رس��انه 

ای و فضای مجازی برگزار شد

مراسم تکریم و تجلیل جانبازان، 
ایثارگران و یادگاران شهدای واالمقام 

در پاالیشگاه گاز
همزمان با اعیاد ش��عبانیه و میالد با سعادت 
علم��دار کرب��ال حضرت ابوالفض��ل العباس 
)ع( و روز جانب��از، ط��ی مراس��می با حضور 
امام جمع��ه، مهندس ن��وری زاده فرماندار، 
مدیرعام��ل و مدیران ش��رکت پاالیش گاز 
ش��هید هاشمی نژاد، از مقام شامخ جانبازان، 
ایثارگران و یادگاران شهدای واالمقام در این 
مجتمع گازی تجلیل بعمل آمد.  مدیرعامل 
در این مراس��م طی سخنانی گفت: حضرت 
عب��اس)ع( با رش��ادت و جانب��ازی خود در 
کربال در تاریخ اسالم ماندگار شد و از همین 
رو ایش��ان برای همیش��ه الگ��وی جانبازان 
کشورمان هس��تند و این عزیزان با الهام از 
ک��ردار و من��ش قمر بنی هاش��م )ع( در راه 
دف��اع از اهداف مقدس اس��الم و انقالب تا 
پای جان ایس��تادند. مهندس یحیی فیضی 
افزود: ایثارگ��ران و جانبازان عزیز در دوران 
جنگ تحمیلی با فداکاری، از خودگذشتگی و 
رشادت و با اهدا اعضای بدنشان اجازه ندادند 
یک وجب از خاک میهن اس��المی به دست 
دشمنان بیفتد و به برکت این فداکاری ها  به 
مقام جانبازی نایل آمدند و امنیت و آرامشی 
که امروز در جامعه اس��المی داریم مرهون 
زحمات و جانفش��انی های ایشان است. این 
مقام مسئول تاکید کرد: ما امروز وظیفه داریم 
از ایثارگری های این عزیزان و خانواده های 
آنان تشکر و قدردانی نماییم. وی ادامه داد: از 
زمان تاسیس این شرکت یک افتخار بزرگ 
در دفتر کاری مدیران عامل پاالیش��گاه گاز 
شهید هاش��می نژاد به ثبت رسیده و در راه 
انقالب اسالمی تعداد هفت شهید، 54 جانباز 
و یک آزاده این مجتمع گازی تقدیم انقالب 

اسالمی شده است.

شرکت توزیع نیروی برق گلستان رتبه 
برتررا به خود اختصاص داد

روابط عمومی ش��رکت توزی��ع نیروی برق 
گلس��تان در ارزیاب��ی رواب��ط عمومی های 
وزارت نی��رو در بی��ن رواب��ط عمومی های 
صنعت آب و برق کش��ور رتبه برتر را کسب 
نمود.بر اساس رای هیئت داوران در جشنواره 
ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت 
آب و برق کش��ور در تابستان 1401 ،روابط 
عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
گلستان 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 نیرو و مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل ش��رکت توانی��ر و مدیران روابط 
عمومی صنعت آب و برق سراس��ر کشور در 

وزارت نیرو برگزار شد

حفظ و بهبود معابر سطح شهری از 
وظایف ذاتی شهرداری است 

بمنظور رضایت ش��هروندان و افزایش ایمني 
تردد، رفع خرابي هاي موجود ، ارتقاي کیفي 
آسفالت خیابانها و جلوگیري از نفوذ آب به الیه 
هاي زیرس��ازي، عملیات درزگیري آسفالت 
شهر مالرد با مواد پلیمری آغاز گردیده و پس 
اجرای آن بهبود تردد در خیابان های س��طح 
شهر را شاهد خواهیم بود.  علی زرگر معاون 
امور زیر بنایی و ترافیک ش��هرداری مالرد با 
بیان اینکه حفظ و بهبود معابر سطح شهری 
از وظایف ذاتی شهرداری است گفت : بمنظور 
رضایت شهروندان و افزایش ایمني تردد، رفع 
خرابي هاي موجود ، ارتقاي کیفي آس��فالت 
خیابانها و جلوگیري از نفوذ آب به الیه هاي 
زیرس��ازي، عملیات درزگیري آسفالت شهر 
مالرد با م��واد پلیمری آغ��از گردیده و پس 
اجرای آن بهبود تردد در خیابان های س��طح 

شهر را شاهد خواهیم بود. 

اخبار

بمنظ��ور هماهنگی های س��فر ریاس��ت 
جمه��ور به اس��تان بوش��هر جلس��ه ای 
ب��ا حض��ور فرمان��دار بوش��هر ، ش��وراها 
،  ش��هرداران،  دهی��اران بخش مرکزی 
وچغ��ادک وفعالین اجتماعی و رس��انه ها 
در س��الن کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان بوش��هر برگزار ش��د.  فرماندار 
بوش��هر در آس��تانه دومی��ن س��فر هیات 

دولت به اس��تان بوش��هرگفت : از تمامی 
مردم اس��تان تقاضا می ش��ود  تا باحضور 
گسترده خود همانند راهپیمایی 22 بهمن 
به استقبال ریاست جمهور روند و با حضور 
چشمگیر خود از اقصی نقاط استان بهترین 
حضورو مش��ارکت را  به نمایش بگذارند  
. صال��ح رحیمی اظهار داش��ت : متولیان 
س��تادهماهنگی از پایگاهها،  بخش��داری 

ها، دهیاریها، شوراها و ادارات و.. با تمامی 
ظرفیت های موجود امکانات الزم را جهت 
دیدار مردمی و اس��تقبال ازس��فر ریاست 
جمهوری فراهم  م��ی نمایند.  وی افزود 
: مردم استان بوشهر  با حضور و مشارکت 
خود  در مراسم استقبال نقشه های دشمن 
را نقش برآب خواهند کرد ومشت محکمی 
به دهان ابرقدرت هاو یاوه گویان خواهند 

داش��ت .  فرمان��دار بوش��هر تصریح کرد: 
مردم اس��تان بوشهراز شیعه وسنی  نشان 
دادن با داش��تن مشکالت موجود هم پای 
نظ��ام جمهوری اس��المی ایس��تاده اند و 
باردیگروح��دت و همدل��ی در کنار آبهای 
نیلگ��ون خلیج فارس ب��ه نمایش خواهند 
گذاش��ت  .  در پایان متولیان س��فر هیات 
دول��ت  به بیان  برنام��ه ها و دیدگاههای 

خ��ود جهت هرچه باش��کوه برگزار کردن 
مراس��م استقبال از ریاس��ت جمهوری به 

استان بوشهر  پرداختند.     

استان بوشهر میزبان رئیس جمهور می شود 

مراسم تکریم و تجلیل جانبازان، ایثارگران و یادگاران شهدای واالمقام در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
مش��هد مقدس سحررحمتی-همزمان با اعیاد شعبانیه و 
میالد با سعادت علمدار کربال حضرت ابوالفضل العباس 
)ع( و روز جانب��از، طی مراس��می با حض��ور امام جمعه، 
مهندس نوری زاده فرماندار، مدیرعامل و مدیران شرکت 
پاالیش گاز ش��هید هاشمی نژاد، از مقام شامخ جانبازان، 
ایثارگ��ران و یادگاران ش��هدای واالمقام در این مجتمع 

گازی تجلیل بعمل آمد.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد،در این 
مراسم طی سخنانی گفت: حضرت عباس)ع( با رشادت 
و جانبازی خود در کربال در تاریخ اسالم ماندگار شد و از 
همین رو ایشان برای همیشه الگوی جانبازان کشورمان 
هس��تند و این عزیزان با الهام از کردار و منش قمر بنی 
هاش��م )ع( در راه دفاع از اهداف مقدس اسالم و انقالب 

تا پای جان ایستادند.
یحیی فیضی افزود: ایثارگران و جانبازان عزیز در دوران 
جنگ تحمیلی با فداکاری، از خودگذش��تگی و رشادت و 
با اهدا اعضای بدنش��ان اجازه ندادند یک وجب از خاک 

میهن اسالمی به دس��ت دشمنان بیفتد و به برکت این 
ف��داکاری ها  ب��ه مقام جانبازی نایل آمدن��د و امنیت و 

آرامش��ی ک��ه ام��روز در جامعه اس��المی داریم مرهون 
زحمات و جانفشانی های ایشان است. این مقام مسئول 

تاکید کرد: ما ام��روز وظیفه داریم از ایثارگری های این 
عزی��زان و خانواده های آنان تش��کر و قدردانی نماییم. 
وی ادامه داد: از زمان تاس��یس این شرکت یک افتخار 
بزرگ در دفتر کاری مدیران عامل پاالیشگاه گاز شهید 
هاش��می نژاد به ثبت رس��یده و در راه انقالب اس��المی 
تعداد هفت ش��هید، 54 جانباز و ی��ک آزاده این مجتمع 
گازی تقدیم انقالب اسالمی شده است. فیضی در ادامه 
به بخشی از افتخارات بدست آمده از سال 1362 در این 
پاالیش��گاه تا به امروز اش��اره و تصریح کرد: راه اندازی 
واحدهای پاالیش��گاه به دست توانمند مهندسان ایرانی 
و جامع��ه ایثارگران و جانبازان صنع��ت نفت در منطقه 
عملیاتی خانگیران سرخس، بومی سازی تجهیزات ابزار 
دقیقی، برق و مکانیکی به میزان ۹0، ۹3 و ۹۹ درصدی، 
راه ان��دازی پروژه تغلیظ گاز اس��یدی و افزایش 11 هزار 
تنی تولید گوگرد بخش مهمی از اسناد افتخارات جامعه 
ایثارگ��ران و جانب��ازان در ش��رکت پاالیش گاز ش��هید 

هاشمی نژاد است.

پیگیری های مدیریت شهری برای ارتقای سرانه ورزشی چهارباغ
جلسه بررسی مسائل ورزشی شهر چهارباغ 
با حضور مشاور وزیر ورزش جوانان ، رئیس 
اداره فرامهندسی اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان البرز ، رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان و مدیریت شهری چهارباغ جلسه 
بررس��ی مسائل ورزش��ی با حضور رئیس و 

اعضای شورای اس��المی شهر و  شهردار ، 
مهندس حسنی مشاور وزیر ورزش و جوانان 
، دکتر ملکی رئیس اداره فرا مهندسی اداره 
کل ورزش و جوانان اس��تان البرز  و رئیس 
اداره ورزش و جوان��ان شهرس��تان چهارباغ 
به ریاس��ت مهندس کتابدار رئیس شورای 

اس��المی ش��هر در محل س��الن جلس��ات 
ش��ورای اسالمی ش��هر برگزار شد.  در این 
جلس��ه موضوعات مهم ورزش چهارباغ به 
وی��ژه دغدغه های اهالی ورزش و توس��عه 
فضاهای ورزش��ی مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت. 

مهندس کتابدار رییس شورای اسالمی شهر 
چهارباغ در این جلسه گفت: افزایش سرانه 
ورزشی شهر چهارباغ و نواحی یکی از برنامه 
های مدیریت ش��هری است و در این مسیر 
همکاری های الزم را با اداره کل ورزش و 

امور جوانان استان البرز خواهیم داشت.

 آذر یعقوبی��ان : رییس س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ای��الم گف��ت:  پروژه 
پتروشیمی دهلران یکی از پروژه های مهم 
اس��ت که با بیش از 40 درصد پیشرفت و 
اعتبار مصوب 500 میلیون دالری در حال 

اجراست.

،رضا محمدرحیمی  در نشس��ت خبری با 
جمعی از اصحاب رس��انه استان ایالم  در 
مجتم��ع آن جی ال 3100 دهلران با بیان 
اینکه چهره این استان با افتتاح پروژه های 
صنعتی بویژه در حوزه نفت و گاز دگرگون 
خواهد ش��د،اظهار داش��ت:طی 2 س��ال 
گذش��ته اولویت در حوزه س��رمایه گذاری 
بخش صنعت و معدن اقداماتی چون حفظ 
و نگهداش��ت واحدهای تولیدی و صنعتی 

موجود بوده تا شاهد تعطیلی آنها نباشیم.
وی با بیان اینکه س��ال جاری هیچ واحد 
تولیدی در س��طح اس��تان تعطیل نش��ده 
اس��ت، افزود: پیامد نشست های مختلف 
س��تاد تس��هیل اس��تان احیای 36 واحد 
تولیدی بود و استان در این خصوص رتبه 

چهارم کش��وری را به خود اختصاص داده 
است. رییس س��ازمان صمت ایالم تاکید 
ک��رد: همچنین در بخ��ش واحدهایی که 
پایین تر از ظرفیت خود کار می کردند نیز 
22 واحد تولیدی افزایش ظرفیت داش��ته 
اند. محمدرحیمی با تاکید بر تسریع پروژه 
های نیمه تمام گفت: تالش ما این است 
هرچه زودتر پروژه های در دس��ت اجرا را 
تکمیل و به بهره برداری برسانیم، چراکه 
ای��ن پروژه ه��ا تبدیل ب��ه ارزش افزوده، 

اشتغالزایی و تولید خواهند شد.
وی افزود: ه��م اکنون 82 ه��زار میلیارد 
تومان پروژه های سرمایه گذاری در سطح 
استان در دس��ت اجراست که با تکمیل و 
بهره برداری از آنها نقطه امیدبخش��ی در 

تولید رخ خواهد داد.
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
ایالم گف��ت: ب��رای پ��روژه ان . جی. ال 
دهلران 545 میلیون دالر از محل صندوق 
توس��عه ملی تعریف ش��ده اس��ت، پروژه 
پتروشیمی دهلران هم یکی دیگر 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 گفت: در پ��روژه ان. جی. 
ال دهلران یک هزار نفر و در پتروش��یمی 
دهلران نیز یک هزار نفر اشتغالزایی انجام 

شده است.
وی به روند س��اخت پتروش��یمی هلیالن 
پرداخت و یادآور ش��د: مش��کالت مربوط 

به زمین و معافیت برطرف ش��ده و برای 
این پروژه 125 میلیون یورو امسال اعتبار 

سرمایه گذاری خواهد شد.
محمدرحیم��ی گفت: پروژه ف��والد ایوان 
تولید کننده ش��مش نیمه اول سال آینده 
تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید، این  
واحد صنعتی یکی از پروره های بزرگ در 
دس��ت اجرای استان اس��ت که با سرمایه 
گ��ذاری 10 میلی��ون دالر به��ره برداری 

می شود.
ب��ه گزارش آفت��اب ایالم ،ای��الم یکی از 
اس��تان های بسیار مهم کش��ور در حوزه 
نفت و گاز محس��وب می شود، استانی که 
بی��ش از ۹0 درصد منابع نفت و گاز غرب 

کشور در آن قرار دارد.

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

قبوض گاز دی ماه مشترکین تربت جامی که گاز آنها قطع شده بود رایگان صادر شد
وعده وزیر نفت محقق شد؛

مش��هد مق��دس س��حررحمتی-مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان رضوی از ارسال قبوض  
رایگان گاز برای بالغ بر 17 هزار مشترک در 
تربت جام به دلیل افت فشار و قطع گاز دی 

ماه امسال خبر داد.
حس��ن افتخاری با بیان این مطلب که افت 
فش��ار گاز ورودی ایس��تگاه ترب��ت جام به 
کمت��ر از 15 پوند بر اینچ مرب��ع در دی ماه 
امس��ال موجب قطع محدود جریان گاز 17 
هزار مش��ترک برای مدت دو تا سه روز شد 
گفت: مطابق دستور وزیر نفت گازبهای دوره 
دی م��اه این تعداد از مش��ترکین به صورت 

رایگان محاسبه و صادر شده است.
وی افزود: مجموع مشترکین خانگی گاز در 
شهرستان تربت جام 58 هزار مشترک است 

که بدلیل افت فش��ار، جریان گاز حدود 17 
هزار مشترک قطع ش��د. وزیر نفت در سفر 
یک روزه به این شهرستان اعالم کرد قبض 
دوره دی ماه امس��ال این دسته از مشترکین 

بصورت رایگان صادر خواهد شد.
افتخاری ب��ا اعالم این مطل��ب که قبوض 
رای��گان برای تمام مش��ترکان تربت جامی 
که گاز  آنها در دی ماه امس��ال قطع ش��ده 
بود ارسال ش��ده اس��ت گفت: درصورتیکه 
مشترک خانگی در تربت جام که گاز منزل 
مس��کونی وی در روزه��ای 24 و 25 و 26 
دی ماه قطع شده و به هر دلیلی همانند تغییر 
شماره تلفن همراه، قبض رایگان را دریافت 
ننموده اس��ت می تواند تا بیس��تم اسفندماه 
جهت بررسی موضوع به اداره گاز شهرستان 

تربت جام مراجعه کنند. مدیرعامل ش��رکت 
گاز خراس��ان رضوی اضافه کرد: با توجه به 
پیشنهاد وزارت نفت و موافقت هیات وزیران، 
مبلغ قبض برق دوره دی ماه مشترکین تربت 
جامی که گاز آنها  قطع ش��ده بود نیز توسط 

شرکت ملی گاز ایران پرداخت خواهد شد.
وی مهمتری��ن عل��ت اف��ت فش��ار گاز در 
شهرستان تربت جام را وضعیت خط انتقال 
آن عنوان کرد و گفت: یکی از برکات حضور 
وزی��ر محت��رم نف��ت در تربت جام دس��تور 
اجرای خط انتقال تقویتی تربت جام اس��ت 
که هم اکنون در دستور کار شرکت ملی گاز 
ایران قرار گرفته است . افتخاری یادآور شد: 
دی ماه امس��ال به دلیل برودت بی س��ابقه 
هوا و قطع گاز وارداتی از کشور ترکمنستان، 

ش��بکه گاز منطقه شرق کش��ور برای مدت 
کوتاهی دچار چالش شد و جریان گاز تعداد 
محدودی از مش��ترکین در شهرستان تربت 
جام قطع شد. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اف��زود: در ابتدای بروز ای��ن بحران، رییس 
جمهور در ستاد شرکت ملی گاز ایران حاضر 
ش��د و از طری��ق ارتباط زنده و مس��تقیم با 
مس��ئوالن پیگیر آخرین وضعیت گازرسانی 
در استان خراسان رضوی شد. همچنین وزیر 
محترم نفت و اس��تاندار خراسان رضوی به 
صورت میدانی در تربت جام حاضر ش��دند و 

دستورات حمایتی و فوری را صادر کردند.
افتخ��اری اضافه کرد: اقدامات انجام ش��ده 
فرهنگی و تبلیغی از طرق راه اندازی پویش 
»ه��ر خانه یک ات��اق گ��رم« و همراهی و 

تعام��ل تاریخی مردم موج��ب صرفه جویی 
بی��ش از 33 میلیون مترمکعب گاز در مدت 
هفت روز ش��د و زمینه تقویت شبکه انتقال 
گاز را فراهم کرد؛ به نحوی که از گس��ترش 
قطع گاز در س��ایر نقاط استان و استان های 
همجوار که گاز مورد نیاز آنها از طریق منابع 
گازی استان خراسان رضوی تامین می شد 

نیز جلوگیری شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان به سهم باالی 
گازطبیع��ی در س��بد انرژی بخ��ش خانگی 
اس��تان هم اش��اره کرد و گف��ت: خاموش 
کردن یک وسیله گرمایشی و استفاده از یک 
اتاق گرم در منزل در روزهای س��رد موجب 
پایداری و بهره مندی همگان از نعمت الهی 

گاز می شود.

رسیدگی به درخواستهای ساکنین از اولویتها است
قنبری مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید مهستان:

در راس��تای پاس��خ ب��ه مطالب��ات مردمی 
و رس��یدگی ب��ه درخواس��تهای س��اکنین، 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ش��رکت 
عمران ش��هرجدید مهس��تان از پروژه های 
عمرانی در حال س��اخت شهر بازدید کرده و 
ضمن تقدیر و تش��کر از پیمانکار و مجریان 
طرح ها، پیش��رفت فیزیکی پروژه ها را مورد 
بررسی قرار دادند. مدیرعامل شرکت عمران 
شهرجدید مهستان در نشستی که در حاشیه 
این بازدید با حضور پیمانکاران برگزار ش��د، 
ب��ه اهمیت خدمات رس��انی به ش��هروندان 
اشاره کرد و اظهار داشت:یکی از مهم ترین 
مولفه های داشتن شهری زیبا و مدرن، ایجاد 
بسترهای مناسب توسعه ای است. در همین 

راس��تا، یکی از اصلی ترین اهداف مجموعه 
ش��رکت عمران، رفاه و آرامش ش��هروندان 
است. عباس قنبری تاکید کرد که این پروژه 
های عمرانی باید در اسرع وقت تکمیل شوند 
و از پیمانکاران خواس��ت مش��کالت خود را 
مطرح نموده تا هر چه سریعتر برطرف گردد 
چرا که رضایت ش��هروندان در گرو تکمیل 
پروژه های عمرانی است.مدیرعامل شرکت 
عم��ران ش��هرجدید مهس��تان از همکاران 
مجموعه شرکت عمران  خواستارشد:معطل 
دس��تگاههای خدمات رس��ان نب��وده و در 
صورت نیاز اقدامات الزم را در جهت پیشبرد 

اهداف به کار ببرند.
وی اف��زود: امیدوار هس��تیم که این روند به 

جهتی حرکت کند که رضایت ش��هروندان 
به حداکثر خود برس��د و روز به روز، ش��اهد 

شکوفایی و رشد بیشتر شهرمان باشیم.
قنب��ری تصریح ک��رد:از این پ��س یکی از 
برنامه های ما حضور مستمر روزانه و هفتگی 
برای نظارت مس��تقیم بر پروژه های در حال 
اجرا می باشد که این امر بسیار حائز اهمیت 

بوده و در نظر داریم کماکان تداوم یابد.
عم�ران ش�رکت مدیرعام�ل حض�ور ���
ش�هرجدیدمهستاندرس�امانهسامدبرای

پاسخگوییبهسواالتشهروندان
 قنبری با حضور در مرکز س��امد استانداری 
البرز به صورت تلفنی پاس��خگوی مسائل، 
ش��هروندان  پیش��نهادهای  و  مش��کالت 

شهرجدیدمهس��تان در حوزه مس��کن مهر، 
مسکن ملی و پروژه های مشارکتی شهر شد 
و دس��تورات الزم برای رس��یدگی به آن ها 
را صادر کرد.س��امانه ارتباطی مردم و دولت 
)س��امد( با هدف تس��هیل دسترس��ی های 
مردم به اطالعات و خدمات، ارتقای س��طح 
پاسخگویی مسئوالن، افزایش رضایتمندی 
عموم��ی، افزای��ش نظ��ارت بر نح��وه ارائه 
خدمات دولتی و سرعت در پاسخگویی، راه 

اندازی شده است.
اختص�اصزمی�نبهکمیت�هام�دادامام ���

خمینی)ره(
مدیرعام��ل ش��رکت عم��ران ش��هرجدید 
مهستان  با اشاره به اختصاص یک هزار متر 

مربع زمین با مصوبه هیئت مدیره به کمیته 
امداد امام خمینی )ره( گفت:مقرر گردیده 5 
هزار متر مربع زمین با قیمت کارشناسی به 

جمعیت هالل احمر واگذار گردد.
قنب��ری همچنین در خص��وص اختصاص 
اتوبوس به حمل و نقل شهری اظهار داشت: 
مجموعه شرکت عمران شهرجدید مهستان 
س��ال گذشته زمینی به مبلغ 7 و نیم میلیارد 
تومان به شهرداری شهر جدید مهستان و 2 
و نیم  میلیارد تومان به صورت نقد به سازمان 
اتوب��وس رانی ته��ران به منظ��ور واگذاری 
اتوبوس به ش��هر جدید مهستان اختصاص 
داده که مقرر گردیده شهرداری این مبالغ را 

صرف خرید اتوبوس و مینی بوس نماید.

همزمان با اعیاد شعبانیه
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بودجه شهرداری تهران بسته شد؛تالش 
سه شیفته برای دخل و خرج بهشت

اعضای ش��ورای اسالمی شهر تهران بودجه 
سال آینده ش��هرداری تهران را در دو جلسه 
فش��رده و در س��ه نوبت کاری صبح، عصر و 
شب مورد بحث و بررسی قرار دادند.به گزارش 
خبرنگار فارس، بودجه سال آینده شهرداری 
مورد بحث و بررسی اعضای شورای اسالمی 
شهر تهران  قرار گرفت.در جلسه آخر بودجه 
با تصویب ردیف بودجه حوزه دفتر شهردار و 
معاونت ه��ای مالی و اقتصادی، حمل و نقل، 
اجتماعی و فرهنگی و معاونت هماهنگی امور 
مناطق بودجه ش��هرداری تهران برای سال 
1402 را تصوی��ب کردند.محم��د آخوندی، 
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه ش��ورا  در 
این باره گفت: اعتب��ارات هزینه ای معاونت 
مال��ی و اقتصادی را یک هزار و 786 میلیارد 
تومان، اعتبارات سرمایه ای یک هزار و 182 
میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی که 
بازپرداخت اس��ت را 4 ه��زار و 500 میلیارد 
تومان اعالم ک��رد .وی ادامه داد:در مجموع 
بودجه ای��ن معاونت 7 ه��زار و 468 میلیارد 
تومان بوده و بیشترین کاهش به مبلغ 5 هزار 
میلیارد در این بخش رخ داده است.بر اساس 
این گزارش، بودجه پیش��نهاد شده با موافقت 

اعضای شورا، تصویب شد.
 

الحاق 150 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
اتوبوسرانی تا پایان امسال

ته��ران  اتوبوس��رانی  ش��رکت  سرپرس��ت 
گفت:اولویت اول شرکت واحد خرید اتوبوس، 
بهسازی و نوس��ازی ناوگان است.به گزارش 
گروه ش��هری خبرگ��زاری ف��ارس، مهدی 
علیزاده سرپرست ش��رکت واحد اتوبوسرانی 
تهران با تاکید بر اینکه اولویت اول ش��رکت 
واح��د خرید اتوبوس، بهس��ازی و نوس��ازی 
ناوگان اس��ت، گفت: مهمتری��ن ماموریت و 
اولویت اول ما در اتوبوس��رانی این است که 
ب��ا تمام توان و از ه��ر طریق ممکن، ناوگان  
را بهسازی و نوسازی کنیم.سرپرست شرکت 
واحد اتوبوس��رانی ته��ران افزود: با دس��تان 
توانمند کارکنان فنی اتوبوسرانی، 80 دستگاه 
اتوبوس بازسازی و اورهال شده که به ناوگان 
اضافه می شود.علیزاده بیان کرد: همچنین 30 
دستگاه اتوبوس بازسازی شده نیز از شرکت 
شهاب خودرو تحویل می گیریم که مجموعًا 
110 دس��تگاه اتوبوس تا عید نیمه ش��عبان، 
وارد چرخ��ه خدمات رس��انی به ش��هروندان 
شریف پایتخت خواهد شد.سرپرست شرکت 
واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه با تمام 
توان و همت جه��ادی تالش می کنیم تا با 
افزایش ناوگان فعال زمان توقف مس��افران 
در ایس��تگاه ها را به حداق��ل ممکن کاهش 
دهی��م، اضافه کرد: قراردادی نیز با ش��رکت 
عقاب افش��ان بس��ته شده اس��ت و دوستان 
قول داده اند 40 دس��تگاه اتوبوس به شرکت 
واحد تحویل دهند و با احتساب این تعداد، تا 
پایان سال 150 دس��تگاه اتوبوس به ناوگان 

اتوبوسرانی اضافه می شود.

اجازه نمی دهیم تخلفات 5 درصدی 
آرامش ۹5 درصد جامعه را مختل کند

فرمانده فراجا گفت: اجازه نمی دهیم خانه های 
خالی مردمی که در ایام نوروز در سفر هستند، 
مکان امنی برای سارقان باشد.به گزارش ایسنا، 
سردار احمدرضا رادان درحاشیه  مراسم دانش 
آموختگی فراگیران درجه داری آموزشگاه های 
علمی، تخصصی فراجا که در مرکز آموزشی 
شهید چمران کرج برگزار شد، از اجرای طرح  
مبارزه با سارقان و مالخرها در کشور خبر داد 
و گف��ت: ای��ن طرح در ایام ن��وروز و در ادامه 
ماموریت های پلیس مورد توجه مضاعف قرار 
دارد.وی ب��ا تاکید بر اینکه اج��ازه نمی دهیم 
خانه ه��ای خالی مردمی ک��ه در ایام نوروز در 
س��فر هستند، مکان امنی برای سارقان باشد، 
گفت: پلیس تمام امکانات و ظرفیت های خود 
را برای امنیت سفرهای شهروندان بسیج کرده 
تا مردم نوروز امسال را بهتر از گذشته سپری 
کنند.بر اس��اس اعالم پایگاه اطالع رس��انی 
پلی��س، رادان اف��زود:  پلیس اج��ازه نخواهد 
داد تخلفات پنج درص��دی آرامش ۹5 درصد 
جامعه را مختل کند، لذا متخلفان آگاه باشند 
پلیس با اقتدار نسبت به ناهنجاری ها و جرایم 
برخورد خواهد کرد.فرمانده فراجا اقتدار پلیس 
در انج��ام ماموریت ها را به میزان آش��نایی با 
فناوری و آموزش های الزم فراگیران مرتبط 
دانست و گفت:  برای این مهم باید حرکت به 
سمت پلیس هوشمند در زمینه های تجهیزات، 
نیروی انسانی و ساختار را در خدمت همدیگر 
قرار دهیم تا تس��لط و اش��راف اطالعاتی بر 

ماموریت ها داشته باشیم.

توضیح قاضی شهریاری درباره کشف 
جسد زنی به نام »دنیا« در تهران

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اشاره 
به کش��ف جسد یک زن در تهران گفت: نام 
خانمی که روز گذش��ته فوت شده است دنیا 
است و علت فوت وی در پزشکی قانونی در 
حال بررسی است.به گزارش ایسنا به نقل از 
میزان، صبح روز گذشته یکی از روزنامه ها از 
پیدا شدن جس��د یک بالگر خانم در تهران 
خبر داد و نوشت: دختر بالگر پس از گذاشتن 
یک الیو عجیب، به طرز مش��کوکی جانش 
را از دس��ت داد و جسدش در خیابان کشف 
شد.پیگیری ها از قاضی شهریاری سرپرست 
دادس��رای امور جنایی تهران نشان می دهد 
برخالف ادعای صورت گرفته از سوی یکی 
از رسانه ها، خانمی که روز گذشته فوت شده 
است بالگر معروفی نبوده و علت تامه فوت 
وی نیز با انتقال جس��د به پزش��کی قانونی 
در ح��ال بررس��ی است.ش��هریاری در این 
باره گفت: نام خانمی که روز گذش��ته فوت 
شده اس��ت دنیا است و مطابق تحقیقات به 
عمل آمده فعالیت خاصی در فضای مجازی 
نداشته اس��ت که به واسطه فعالیتش فردی 

شناخته شده به حساب بیاید.

صدور قرار منع تعقیب برای روزنامه 
سازندگی

بازپرس رس��یدگی کننده به پرونده روزنامه 
س��ازندگی که به علت انتشار مطلبی درباره 
گرانی گوش��ت توقیف شده بود، رای به منع 
تعقیب ای��ن روزنامه داد.به گزارش ایس��نا، 
اول اس��فند ماه هیات نظ��ارت بر مطبوعات 
در جلسه خود روزنامه سازندگی را به استناد 
تبصره دو ماده )5( و بند یازده ماده )6( قانون 
مطبوعات توقیف کرد. پس از انتشار این خبر 
و توقی��ف روزنامه س��ازندگی پرون��ده این 
روزنامه به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع 
ش��ده و به یکی از شعب بازپرسی رفت.پس 
از بررسی های صورت گرفته و تحقیقات به 
عمل آمده از پرونده تش��کیل شده، بازپرس 
ب��رای روزنامه س��ازندگی ق��رار منع تعقیب 
صادر کرد. در قرار صادر شده بازپرس پرونده 
عنوان شده: در گزارش روزنامه سازندگی با 
موضوع گرانی گوشت مطلب خالف واقعی 
مش��اهده نشده اس��ت.طبق قرار صادر شده 
مطلب مورد اش��اره بر مبنای وضعیت بازار و 
با توجه به گرانی گوش��ت به تحریر درآمده 
بوده و بازپرس مطلب خالف واقعی که جرم 

انگاری شده باشد مشاهده نکرده است.

حرکت در شانه خاکی جاده مساوی 
است با »توقیف«؛زرنگی نکنید!

رئی��س پلیس راهور انتظامی کش��ور گفت: 
حرکت در شانه راست جاده منجر به توقیف 
ساعتی خودرو می شود حتی اگر افراد خانواده 
در خودرو حضور داش��ته باشند.س��ردار سید 
کم��ال هادیانفر رئیس پلیس راهور انتظامی 
کش��ور در گفت وگو ب��ا خبرن��گار انتظامی 
خبرگزاری فارس در خصوص خط قرمزهای 
پلیس راهور در طرح نوروزی اعالم کرد: خط 
قرمز پلیس تخلفات حادثه س��از است.وی با 
بیان اینکه بیشترین مورد تخلفات حادثه ساز، 
سرعت و سبقت غیر مجاز است اعالم کرد: 
البته در طرح ن��وروزی به ضرورت موضوع 
بس��تن کمربند ایمنی هم تاکی��د کرده ایم.

رئیس پلیس راهور انتظامی کش��ور تصریح 
کرد: در خصوص کاهش س��رعت نیز بنا بر 
تاکید پلیس راهور در ش��ورای عالی ترافیک 
هم مصوب شد که ده کیلومتر سرعت جاده 
ها را کاه��ش دهیم چرا ک��ه در تصادفات، 
سرعت بسیار کش��نده است.سردار هادیانفر 
در ادامه به موضوع مه��م ترافیک و به تبع 
آن تردد وس��ایل نقلیه از شانه راست جاده ها 
پرداخت و گفت: در سفرها در جاده هایی که 
دچار ترافیک می شوند اگر راننده ای از شانه 
راست جاده حرکت کند حتماً پلیس ماشینش 
را متوقف می کند؛ آن هم توقیف ساعتی سه 
تا پنج س��اعت.وی ادامه داد: چنین راننده ای 
فک��ر می کرد که با حرکت در ش��انه خاکی 
راه مث��اًل پنج دقیقه در مس��یر جلو می افتد 
در حال��ی که در ادامه با توقیف پلیس، س��ه 
س��اعت در مح��ل متوقف می شود.س��ردار 
هادی��ان فر اعالم کرد: توقیف س��اعتی این 
دس��ته از خودروها حتما اجرا می شود حتی 
اگر در خودرو، افراد خانواده هم حضور داشته 
باش��ند.رئیس پلیس راهور کشور خطاب به 
هموطنان اعالم کرد: رانندگان به این نکته 
توجه کنند که در ط��رح نوروزی در معابر و 
ج��اده ها قطعاً در ترافیک خواهند بود و این 
را  بدانن��د که اگر ی��ک محور را قبال از مبدا 
تا مقصد به طور معمول سه ساعت می رفتند 
در ایام تعطیالت نوروزی بطور مثال باید در 
هش��ت س��اعت طی کنند؛ پس دقت کنند 
و ای��ن ش��رایط را در نظر بگیرند و آس��تانه 
تحمل ش��ان را باال ببرند؛ از طرف دیگر هم 
تجهیزات کامل و سوخت کافی داشته باشند 
چون ترافیک و معطلی در مسیر طبیعی است 
و همه در آن مقطع  می خواهند به سفر رفته 

و نمی توان استثنایی قائل شد.

اخبار

گ�روهاجتماع�ی:رئیس ق��وه قضائیه در 
خصوص رأی وحدت رویه هیات عمومی 
دیوان عالی کش��ور درخص��وص »آنی« 
بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و 
باغ ها و مشمول مرور زمان شدن این جرم 
گف��ت: از نظر من این مقوله، متخلفین و 
مجرمی��ن حوزه اراض��ی را جری می کند 
لذا در صورت موافق��ت اعضا با این نظر 

و تصوی��ب آن، در زمره مصوبات جلس��ه 
امروز گنجانده شود که بررسی کنیم رأی 
دی��وان عالی را به ط��رق قانونی ممکن 
ی��ا از طری��ق فوق العاده اص��الح کنیم.
به گ��زارش »عصر ایرانیان«، محس��نی 
اژه ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ 
حقوق بیت المال، ضمن اشاره به »آمارها 
و مس��تندات در مورد توفیقات به دس��ت 
آم��ده طی یک س��ال گذش��ته در مورد 
مب��ارزه با زمین خ��واری و تغییر کاربری 
ه��ای غیر مج��از« اظهار ک��رد: هنوز با 
نقط��ه مطل��وب فاصله داریم، متأس��فانه 

علی رغ��م تالش های ص��ورت گرفته در 
ط��ول س��ال های اخیر، در ام��ر مقابله با 
تغیی��ر کاربری های غیرمج��از اراضی و 
ساخت وسازهای غیرمجاز، توفیق مطلوب 
حاصل نشده  و نتوانسته ایم در این رابطه، 
به طور کامل، منویات مقام معظم رهبری 
وقانونگ��ذار را اجرای��ی کنیم.رئیس قوه 
قضائی��ه در ادامه با آسیب شناس��ی مقوله 
تغیی��ر کاربری های غیرمج��از اراضی و 
ساخت وس��ازهای غیرمج��از، گف��ت: در 
مواردی، یک دس��تگاه حاکمیتی مباردت 
به تخل��ف در مقوله تغییر کاربری اراضی 

و ایجاد مس��تحدثات در ش��هر و خارج از 
ش��هر می کن��د و همین تخل��ف موجب 
می گردد، مردم عادی نیز به لحاظ ذهنی، 
خود را مس��تحق ارت��کاب تخلف در این 
حوزه ها بدانند؛ در موارد دیگری، مشاهده 
می ش��ود که فردی اقدام به ساخت وساز 
در یک بخ��ش از زمین زراعی می کند و 
س��پس، ایجاد این مس��تحدثات را در آن 
زمی��ن توس��عه می دهد؛ ب��ه گونه ای که 
زمین مورد اش��اره، دیگ��ر کارکرد زراعی 
خود را از دس��ت می دهد.رئیس دس��تگاه 
قض��ا همچنی��ن با اش��اره ب��ه تکالیف و 

مس��ئولیت های دس��تگاه های ذیربط در 
ام��ر مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز 
اراض��ی و ساخت وس��ازهای غیرمج��از، 
گفت: برخی دستگاه های مسئول در این 
حوزه، بهانه هایی نظی��ر کمبود یا فقدان 
بودجه و امکان��ات را مطرح می کنند؛ در 
واقع متولیان این دس��تگاه ها قبول دارند 
ک��ه کار در این حوزه بر روی زمین مانده 
است، اما مقصر بودن خود را قبول ندارند؛ 
مقول��ه مقابله با ترک فعل که مدام بحث 
آن را مطرح می کنن��د در چنین مواردی 

است که بروز و ظهور پیدا می کند.

رای دیوان عالی کشور درباره تغییر کاربری، مجرمین را جری می کند
رئیس قوه قضائیه:

از تشکیل پرونده برای وزیر پیشین نفت تا اتهام عراقچی
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد؛

گروهاجتماعی:س��خنگوی قوه قضاییه گفت: جمش��ید 
ش��ارمهد با رسیدگی عادالنه دس��تگاه قضایی در دادگاه 
صالحه محکوم به اعدام ش��ده اس��ت.به گزارش »عصر 
ایرانیان«، مس��عود ستایشی در نشست خبری با اشاره به 
صدور حکم بدوی دادگاه جمشید شارمهد رییس گروهک 
تندر ب��ه اعدام  گفت: از اقدام مقتدرانه س��ربازان گمنام 
در بازداش��ت س��رکرده یکی از تروریس��ت ترین عناصر 
ضدبشری که دستش به خون ده ها نفر آلوده است، تشکر 
می کنم.وی افزود: جمش��ید شارمهد با رسیدگی عادالنه 
دستگاه قضایی در دادگاه صالحه  محکوم به اعدام شده 
اس��ت و با راه اندازی یک گروهک تروریستی وابسته به 
س��رویس های امنیتی آلمانی و انگلیسی و امریکایی به 
خاک و خون کش��یدن ده ها زن و کودک دس��ت داشته 
اس��ت که با کمک سربازان گمنام در دیگر پروژه هایش 
ناکام مانده است.ستایش��ی تصریح ک��رد: با کدام قاعده 
انس��انی و عقلی و بین المللی ده ه��ا کودک زن و مرد را 
به خاک و خون کش��یده ش��ده اند؟  این عمل از ناحیه 
وی صورت گرفته و به صراحت به آن اقرار داشته است.
س��خنگوی قوه قضاییه ادامه داد:  مس��تند به اعتراف و 
اقاریر صریح ش��ارمهد نه تنها زنان کودکان و مردان بی 
گناه را مورد اهداف تروریس��تی قرار داده بلکه برای وی 
مطلق��اً مهم نبوده و عامدان��ه و آگاهانه در صدد افزایش 
قربانی��ان بوده اس��ت. در کنار اقدامات کور تروریس��تی 
اهداف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد هدف وی قرار 
داشته است. امروز تروریست های رسانه ای با بی شرمی و 
وقاحت از این عنصر جنایتکار حمایت می کنند و مدعیان 
حقوق بشر، مدعی زن، زندگی و آزادی انسان ها هستند.
س��خنگوی قوه قضایی��ه ادام��ه داد: در خصوص تعیین 
تکلیف کانتینرهای کاال در گمرکات، خودروهای سبک، 
سنگین و ماش��ین آالت اقدامات زیادی صورت گرفته و 
تمامی موارد تعیین تکلیف شدند. درآمد اموال تملیکی در 
اس��تان بوشهر سه هزار میلیارد تومان بود و در گمرکات 
نیز ح��دود 6  هزار و 800 میلیارد تومان در آمد داش��ته 
اس��ت.وی درباره نرخ دیه سال آینده گفت: ما به موجب 
مق��ررات ماده 54۹ قانون مج��ازات تکلیف داریم که در 
ابتدای هر س��ال نرخ دیه را اعالم کنیم.  کارهایی که در 
رابطه با تعیین این نرخ باید شود، انجام شده و ان شاءاهلل 
وعده می کنیم قبل از س��ال جدید ما نرخ دیه را از ناحیه 
ریاس��ت قوه قضاییه اعالم کنیم.سخنگوی قوه قضاییه 
افزود: موضوع گازهای موصوف در میادین نفتی و گازی  
به دلیل ارزش آنها به وزارت نفت تکلیف شده است چرا 
که این گازها س��رمایه یک کشور و ثروت عظیم ملی و 
دارایی بالفعل وزارت نفت است  و این تذکرات داده شده و 
این وزارتخانه از اختیارات در این زمینه  در قانون برخوردار 
است و مورد غفلت واقع شده است و اقدام موثری نشده 
اس��ت و موجب آلودگی ش��ده است.ستایشی افزود: عدم 
اقدام موثر وزیر وقت نفت در زمینه جمع آوری مش��عل 
میادین نفتی و گازی که موجب آلودگی و تخریب محیط 

زیست ش��ده از مصادیق تخریب اموال عمومی و تهدید 
علیه بهداش��ت عمومی است. گزارش آن برای دادستان 
تهران ارس��ال شده و در مرحله بازپرسی است و در شعبه 
تخصصی دادسرای تهران مورد رسیدگی قرارگرفته است .
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سما 
جهانباز دختر جوان اصفهانی گم ش��ده در ش��یراز گفت: 
پرونده ای در ش��عبه 13 بازپرس��ی دادس��رای شیراز که 
ویژه رس��یدگی به امور جنایی اس��ت مفتوح و در مرحله 
تحقیقات مقدماتی اس��ت و یک نفر ب��ا حفظ نام در 24 
بهمن سال جاری به اتهام مقید در پرونده  دستگیر شده 
و با صدور قرار تامین صادره فعال در بازداشت است. اجازه 
دهید ت��ا ببینیم تحقیقات به کجا می رس��د هرجا که به 
نتیجه رسید اعالم می کنیم .سخنگوی قوه قضاییه درباره 
اتهام متهم دس��تگیر شده در پرونده گفت: اتهام این فرد 
همان چیزی اس��ت که در پرونده مطرح شده و  در حوزه 
آدم ربایی اس��ت.وی درباره نوس��انات  نرخ دالر و سکه 
و اقدامات دس��تگاه قضای��ی در این زمینه گفت: ما همه 
چی��ز را با دالر می بینیم و بهتر اس��ت بگوییم ارز. ما به 
کلیه شهروندان این اطمینان را می دهیم که قوه قضاییه 
آمادگ��ی  کامل  برای همکاری جامع ب��ا قوای دیگر در 
راستای رفع مش��کالت اقتصادی مردم و بازگشت ثبات 
به ب��ازار دارد. در این زمینه هرگونه تخلفی صورت گیرد 
با سرعت برخورد می کنیم و کوتاهی نمی کنیم. چرا که 
خط قرمز ما رضایتمندی مردم اس��ت. نگاه قوه قضاییه 
در این ش��رایط حس��اس همافزایی است.سخنگوی قوه 
قضاییه افزود: در حوزه ارز جلساتی را هیات دولت به طور 
مس��تمر دارند و جلسه غیرعلنی هم در مجلس داشتیم و 
مصوباتی سران قوا داشتند و تمام اهتمام و برنامه ریزی 
در راس��تای تحقق اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با 
تخلفات اس��ت. ان شاءاهلل آرامش و رضایتمندی مردم را 

به دنبال داش��ته باشد.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به 
س��والی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه س��اختمان 
متروپ��ل آبادان گفت: این پرونده  به اجرای احکام ارجاع 
شده و در مرحله اجرای حکم قطعی است.وی با اشاره به 
پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
اجرای قانون آیین نامه دادرسی داخلی مجلس، گزارش 
تخلفاتی که مربوط به جلس��ه روز س��ه شنبه مورخ دوم 
اسفند ماه 1401 بود، جهت رسیدگی و اعمال قضایی به 
قوه قضاییه ارجاع ش��ده و برخورد قاطع با متخلفین این 
حوزه قطعا موجبات پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی 
و موارد مشابه می شود.  در راستای تعامل خوب و سازنده 
قوه قضائیه با مجلس ش��ورای اسالمی شعب ویژه برای 
بررسی گزارش نظارتی از ناحیه مجلس شورای اسالمی 
تشکیل شده اس��ت که با بهترین رسیدگی، کوتاه ترین 
زم��ان ممک��ن و مطابق موازی��ن قانونی و ش��رعی به 
گزارش ها رس��یدگی خواهیم کرد.سخنگوی قوه قضاییه 
در پاس��خ به سوالی در خصوص وضعیت زندان ها گفت: 
تمام اهتمام و برنامه ریزی قوه قضائیه برای زندانیان این 
است که شرایط مطلوب و مناسبی داشته باشند. در حوزه 
اشتغال زندانیان کارهای ارزشمندی صورت گرفته است و 
اگر در حوزه زندان  کسی ادعایی دارد، مطرح کند و مستند 
حرف بزند، ما نیز به صورت مس��تند در مقام پاسخگویی 
خواهیم بود.وی درپاس��خ به س��والی درباره پرونده وحید 
اش��تری و اینکه چرا او  مورد عفو ق��رار نگرفت؟ گفت: 
ما دامنه عف��و را توضیح دادیم  و بخ��ش اول مربوط به 
اغتشاشات اخیر بود که شامل او نبود و  بخش دوم درباره 
محکومان است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: نسبت به 
او پرونده هایی مطرح اس��ت که نس��بت به یکا یک این 
پرونده ها مرجع مربوطه مطابق  قانون رسیدگی و تصمیم 
قانونی اتخاذ کرده اس��ت و در این فرایندها تمام رافت و 

توجه ویژه مقام رس��یدگی کننده  تمس��ک به تاسیسات 
ارفاقی بوده اس��ت.وی افزود: او تع��دادی پرونده دارد و 
باید مطابق قانون تجمیع ش��ود و برعهده مرجع قانونی 
صادر کننده حکم قطعی اس��ت. آقای وحید اشتری بداند 
که رسیدگی دس��تگاه قضایی منطبق با قانون و موازین 
شرعی است.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد 
پرونده تعزیراتی در زمینه گوش��ت تش��کیل شده است؟ 
گفت: مناس��ب اس��ت از تعزیرات بپرسید و گفتنی است 
پاس��خ ما مناس��ب بودن فرایندها در حوزه مواد پروتینی 
نیست. ان شاءاهلل تصمیمات ما پیشگیرانه باشد.وی افزود: 
پرونده های وارده به تعزیرات در رابطه با گوش��ت قرمز 
در س��ال جاری بال��غ بر 8 هزار و 112 فقره بوده اس��ت 
که به آن رس��یدگی ش��د. در واقع تعزیرات  پرونده های 
جاری و مانده  ای قبلی را رس��یدگی کرد و رقم اعالمی  
تعزیرات  8 هزار و  210 پرونده بوده که مختومه ش��ده 
است.ستایشی تاکید کرد: پرونده های تشکیل شده در این 
زمینه  در رابطه با عرصه دام و امور بهداشتی دام و قاچاق 
و گران فروش��ی دام بوده و متخلفی��ن به پرداخت 646 
میلیارد و 775 میلیون و 611 هزار ریال محکوم ش��دند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به سوالی درباره اینکه 
بانک مرکزی اعالم کرده که در ماه آینده در بازار فردایی 
مداخله می کند به دلیل اینکه این بازار در نوس��ان قیمت 
موثر است، با این حس��اب تکلیف پرونده برخی مدیران 
س��ابق ارزی مثل احمد عراقچی که به دلیل مداخله در 
بازار متهم ش��ده بودند چگونه می شود، گفت: امیدواریم 
با تمهیدات و تدابیری که مراجع تصمیم س��از و تصمیم 
گیر در حوزه تنظی��م معامالت ارزی و طال مدنظر دارند 
شاهد رفع مشکالت باشیم.ستایشی در خصوص اتهامات 
عراقچی اظهار ک��رد: اتهامات عراقچی در حوزه مداخله 
در ب��ازار ارز نبود بلکه اخالل در نظام اقتصادی از طریق 
اخالل در نظام ارزی بوده اس��ت بنابراین برای رسیدگی 
و اتخاذ تصمیم نسبت به افرادی که حسب مورد با فعل 
و ترک افعالش��ان که ب��ه موجب قانون قاب��ل مجازات 
است دستگاه قضایی رس��یدگی می کند و تعارفی ندارد.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین 
وضعیت پرونده »جاسوس��ان فرانس��وی« گفت: تاکنون 
نتیج��ه اعالم نش��ده و به محض اعالم، اطالع رس��انی 
خواهد شد.ستایش��ی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه 
آیا بازیگرانی از جمله هنگامه قاضیانی، کتایون ریاحی و 
ترانه علیدوستی مشمول عفو اخیر می شوند، گفت: طبق 
اعالم معاونت قضایی قوه قضاییه تا پایان بهمن، بخش 
عمده  و حدود 70 درصد کار انجام شده است و دسترسی 
آسان مردم به حوزه اطالع رسانی بوده است و تمهیداتی 
اندیشیده شده و تالش میکنند تا نیمه شعبان فرایند عفو 
به اتمام برسد. عفو معیاری است و باید پرونده اشخاص با 
شرایط عفو تطبیق داده شود و در مورد افراد مورد سوال 
نیز تا نیمه ش��عبان مشخص خواهد شد که مشمول عفو 

هستند یا خیر.

رئیس انجمن علمی ش��نوایی شناس��ی ایران گفت: در 
کشور ما 35 تا 50 درصد کم شنوایی مادرزادی به علت 
ازدواج فامیلی است؛ بنابراین آگاهی بخشی به خانواده ها 
می تواند این مش��کل را حل کند و باید آزمایش ژنتیک 
حتما انجام ش��ود. به گزارش ایرنا، نسرین گوهری  در 
آس��تانه روز جهان��ی کم ش��نوایی )13 اس��فند( افزود: 
ازدواج ه��ای فامیلی و م��وارد مادرزادی و اکتس��ابی از 
علل کم شنوایی محس��وب می شود.وی اظهار داشت: 
همچنی��ن در کودکان به علت بیماری های ویروس��ی، 
سرخک، س��رخجه و اوریون، ضربه سر و عفونت های 
مادرزادی و در نوجوانان نیز استفاده از هندزفری به مدت 

طوالنی می تواند منجر به کم شنوایی شود، به طوری که 
یک نوج��وان باید هنگام اس��تفاه از هندزفری در یک 
س��اعت از 60 درصد وولوم اس��تفاده کند، کودکانی که 
اسباب بازی پر و سر و صدا دارند، استفاده از ترقه به ویژه 
در چهارشنبه سوری به خصوص در مادران باردار باعث 
آس��یب به گوش می ش��ود.گوهری ادامه داد:سالمندان 
باالی 60 س��ال نی��ز باید به ص��ورت دوره ای، ارزیابی 
شنوایی سنجی ش��وند زیرا بسیاری از آنها کم شنوایی 
را ان��کار می کنند، کودکانی که زیاد دچار عفونت گوش 
میانی می شوند نیاز به بررس��ی دوره ای دارند.گوهری 
تصریح کرد: در دوره بزرگسالی نیز ممکن است فرد یک 

روز از خواب بیدار ش��ود و بگوید که یکی از گوش هایم 
نمی ش��نود؛ او در افت ناش��نوایی ناگهانی شده و باعث 
سریع به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کند و 
در مدت زمان 72 ساعت باید تحت اقدامات درمانی قرار 
گیرد؛ در غیر این صورت شانس بهبودی شنوایی کاهش 
می یابد.وی تاکید کرد: ورود هر جسم خارجی به گوش 
ممنوع است زیرا گوش به طور خدادادی جرم را به سمت 
بیرون حرکت می دهد و نباید از گوش پاک کن، ریختن 
روغن، دود دادن به گوش استفاده کرد همچنین توصیه 
می ش��ود در آب های آلوده شنا نکنید و از محافظ های 
گوش در اماکنی که پر س��ر و صدا است، استفاده کنید.

گوهری با اشاره به اینکه در سال گذشته تعامالت زیادی 
با اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت داشتیم، ابراز 
امیدواری کرد این تعامالت در سال آینده مستمر باشد.
وی خاطرنش��ان کرد: اکنون کمبود سمعک وجود دارد، 
کلینیک های ش��نوایی در تامین سمعک دچار مشکل 
هس��تند و امیدواریم در س��ال آینده این موضوع کمتر 
باش��د.گوهری گفت: کودکان کم شنوایی که به مراکز 
مراجعه می کنند، نیاز به سمعک خوب و با کیفیت دارند 
تا از لحاظ تحصیلی یا فرد ش��اغل در فعالیت روزمره و 
برقراری ارتباط دچار مشکل نشوند، از مسئوالن انتظار 

می رود مشکالت سمعک کمتر شود.

۳۵ تا ۵۰ درصد کم شنوایی به علت ازدواج فامیلی است 

فعال سرنخی در خصوص عوامل مسمومیت دانش آموزان نداریم
توضیحات وزیر کشور درباره مسمومیت برخی دانش آموزان:

وزیر کشور در واکنش به موضوع مسمومیت دانش آموزان 
در مدارس برخی اس��تان های کش��ور با تاکید بر اینکه 
برخ��ی اخبار از جمله دس��تگیری عوامل این موضوع به 
کلی کذب اس��ت، گفت: حجم زی��ادی از دانش آموزان 
و باالی ۹0 درصد، عارضه شان مربوط به عامل خارجی 
نبوده و ناش��ی از استرس های طرح این موضوع رخ داده 
اس��ت.به گزارش ایس��نا، احمد وحیدی در پایان جلسه 
ویژه بررس��ی مس��مومیت دانش آموزان در مدارس چند 
اس��تان در جمع خبرنگاران گفت: پیرو ح��وادث اخیر و 
مسمومیت دانش آموزان که موجب نگرانی مردم در چند 
استانی که این اتفاق افتاده بود، جلسه مفصلی با حضور 

دس��تگاه های ذیربط همچون آموزش و پرورش، وزارت 
بهداش��ت، پدافند غیر عامل، دس��تگاه های اطالعاتی و 
امنیتی و استاندارانی که این موضوع در آن استان ها رخ 
داده بود، برگزار و موضوع مورد بررس��ی قرار گرفت.وی 
افزود: حاصل جمع بررس��ی ها نشان داد درصد باالیی از 
آنچ��ه که تحت عنوان عارضه برای فرزندانمان رخ داده 
ب��ود و حجم زیادی در حدود باالی ۹0 درصد، مربوط به 
عوامل خارجی نبوده و ناشی از مواردی همچون استرس 
ناش��ی از طرح این موضوع بوده است. آن دسته از دانش 
آموزانی که عالئمی همچون سردرد، سرگیجه و سوزش 
گلو داشتند و به بیمارستان منتقل شدند نیز اغلب آنها در 

یکی دو ساعت اولیه بدون نیاز به درمان خاصی مرخص 
شدند. تعدادی نیز حدود 10 نفر که بیماری های زمینه ای 
داشتند برای حصول اطمینان خاطر بیشتر، زمان بیشتری 
در بیمارستان نگهداشته شدند و پس از آن مرخص شدند.
وزیر کش��ور در خصوص عوام��ل و علت بروز این موارد 
گفت: با توجه به بررسی هایی که تا کنون در مکان هایی 
که این اتفاق افتاده انجام ش��ده، عامل خاصی همچون 
ماده خاصی که این موضوع آثار ناش��ی از آن ماده باشد 
مش��اهده نش��ده و گزارش خاصی که برای مثال نشان 
دهنده ماده س��می که حادثه ناش��ی از آن بوده باشد نیز 
نداش��ته ایم.وی ادامه داد: تالش برای تعطیلی مدارس و 

موضوعاتی شبیه به این که خارجی ها مایل به آن هستند 
نبای��د اتف��اق بیفتد. بی تردید در م��ورد این موضوع اگر 
مشخص ش��ود به اطالع مردم خواهیم رساند. متاسفانه 
خبرهای مختلفی در این خصوص منتش��ر می ش��ود که 
کذب اس��ت. خبرهای��ی همچون اینکه یک��ی از دانش 
آموزان مان بر اثر این حادثه فلج ش��ده نیز کذب است و 
چنین موردی نداشته ایم. همچنین تا کنون دستگیری در 
این مورد نداشته ایم. دستگاه اطالعاتی موضوع را دنبال 
می کند. اگر فردی از سر ماجراجویی و یا عواملی در این 
خصوص وجود داشته باشند، دستگیری انجام می شود اما 

چنین سرنخی تا حاال نداشته ایم.
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اقتصاد خرد

دلیل کمبود سویا، عدم تامین ارز است
رییس هیات مدیره انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوش��تی اظهار داش��ت: در حال حاضر 
مش��کل اصلی س��ویا تامین ارز است، چون 
تقریباً ۹۹ درصد آن از واردات تامین می شود.

به گزارش ایلنا، محمد یوسفی اظهار داشت: 
از ی��ک ماه پیش تقاضای مرغ افزایش یافته 
اس��ت. البته باید توجه داش��ت که معموال در 
ایام نوروزی قیمت ها هم افزایش می یابد که 
در س��ال جاری نباید از عام��ل کمبود نهاده 
غافل ش��د. در ضمن دولت ذخایر کافی مرغ 
دارد، بنابراین جای نگرانی بیشتر وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت مرغ آماده 
برای طبخ، 70 هزار تومان و مرغ زنده نیز 45 
هزار تومان است. عامل اصلی در قیمت مرغ، 
نهاده ها هستند که تحت کنترل دولت است 
یعنی مرغداران باید از سامانه بازارگاه نهاده ها 
را تهی��ه کنند، که اگر در زمان نیاز و به اندازه 
کافی باش��د می توان در مورد تولید و قیمت 
پیش بینی کرد. اما هنوز امکانات درستی برای 
رساندن آذوقه وجود ندارد و مرغداران مجبور 
به تهیه نهاده ها از بازار آزاد هستند که قیمت 
آن نیز روزانه تغیی��ر می کند.وی افزود: برای 
نمونه قیمت سویا روزانه تغییر می کند، در این 
ش��رایط چگونه می توان قیمت را پیش بینی 
کرد. با همه شرایط و مشکالت کنونی، تولید 
مرغ ادامه دارد. باید توجه داش��ت که در حال 
حاضر مش��کل اصلی س��ویا تامین ارز است، 
چ��ون تقریباً ۹۹ درص��د آن از واردات تامین 
می ش��ود. این واردات ب��ه دو صورت کنجاله 
یا دانه وارد ش��ده که بعداً روغن کشی صورت 
می گیرد، حتی افزایش اندک قیمت روغن نیز 

مربوط به کمبود دانه سویا است. 

صرفه جویی 3 میلیارد متر مکعبی آب 
با اجرای الگوی کشت

معاون وزیر جهادکش��اورزی گف��ت: با اجرای 
الگوی کش��ت دست کم س��الی 3 میلیارد متر 
مکعب آب در بخش کش��اورزی صرفه جویی 
می شود و این در حالی است که تولید در سطح 
فعلی حفظ خواهد شد. به گزارش صدا و سیما، 
سید مجتبی خیام نکویی گفت: امنیت غذایی 
مسئله درجه یک کشور است و رییس جمهور 
هم در خصوص امنیت غذایی، الگوی کشت 
و ضرورت اج��رای آن مطالب مفصلی مطرح 
کرده اند و جهادکش��اورزی بر پای��ه تاکیدات 
رییس دولت برنامه های خود را به اجرا گذاشته 
اس��ت. رئیس س��ازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کشاورزی گفت: اقتدار غذایی خواسته 
حاکمیت از وزارت جهادکش��اورزی است و ما 
در ادامه دس��تیابی به امنی��ت غذایی پایدار در 
دولت سیزدهم به سوی اهداف حاکمیتی که 
همانا اقتدار غذایی است به پیش خواهیم رفت.
نکویی اف��زود: امنیت غذایی فرات��ر از تامین 
غذاس��ت و چه��ار مؤلفه؛ فراوانی، دسترس��ی 
اقتصادی، س��المت و ثبات و پایداری در کنار 

هم شاکله امنیت غذایی را می سازد.

سردرگمی واردکنندگان تجهیزات 
موبایل

رئیس اتحادیه فناوران گفت: در تالطم عدم 
ثبات ارز س��ود و یا ضرر بی منطق خواهد بود 
و در هر ص��ورت مصرف کننده بیش از همه 
متضرر می شود، اگر نرخ باال برود قدرت خرید 
ندارد و اگر کاهش یاب��د ترس از خرید دارد، 
بنابراین عرضه و تقاضای بازار بهم می ریزد.
ب��ه گزارش ایلنا، فرهاد غن��ی زاده درباره تاثر 
نوس��انات نرخ ارز بر تجهیزات و لوازم جانبی 
موبایل اظهار داش��ت: با توجه به اینکه تمام 
تجهی��زات آی تی بی��س واردات دارند اولین 
چیزی که روی آنها تاثیر دارد نرخ دالر است، 
دالری که همراه با بی ثباتی باشد چه گران و 
چه ارزان شود یک نتیجه دارد و آن هم ضرر 
مصرف کننده و واردکننده اس��ت. در تالطم 
عدم ثبات ارز سود و یا ضرر بی منطق خواهد 
بود و در هر صورت مصرف کننده بیش از همه 
متضرر می شود، اگر نرخ باال برود قدرت خرید 
ندارد و اگر کاهش یاب��د ترس از خرید دارد، 
بنابراین عرضه و تقاضای بازار بهم می ریزد. 
وی اف��زود: در 3 ماه گذش��ته دالر حدود 70 
درصد روند افزایش��ی داشته است این نشان 
می ده��د بازار کلپس ک��رده یعنی همه گیج 
شده و ترس دارند، مثال بازرگان نگران است 
که کاالیی را داش��ته و یا وارد کرده باشد اگر 
بفروشد قدرت جایگزینی دارد یا خیر. قدرت 
جایگزین��ی هم به چند فاکتور بس��تگی دارد 
م��ورد اول اینکه آیا دول��ت ارزی تخصیص 
می دهد که کاالی وارداتی جایگزین ش��ود، 
دوم اینک��ه وقتی دالر افزایش پیدا می کند و 
بخواهیم کاال را به نرخ روز بازار قیمت گذاری 

کنیم متهم به گران فروشی هستیم.

اخبار

ذخیره سازی 15 هزار تن سیب و 
پرتقال برای تنظیم بازار شب عید

معاون برنامه ری��زی و اقتصادی وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: 15 هزار تن سیب و پرتقال 
برای تنظیم بازار شب عید ذخیره شده است، 
همچنین 1.3 میلیون تن خرما تولید داریم که 
در ایام ماه رمضان عرضه می شود.به گزارش 
مهر، شاپور عالیی مقدم، معاون برنامه ریزی 
و اقتصادی وزیر جهاد کش��اورزی در حاشیه 
اولین کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی در 
جمع خبرنگاران درباره عدم اختصاص ارز به 
نهاده های دامی و واردات آنها به کشور اظهار 
کرد: وزارت جهاد کشاورزی با درخواست هر 
وارد کننده ای که بخواه��د نهاده دامی وارد 
کند، موافق��ت می کند، اما ارز م��ورد نیاز را 
بانک مرکزی باید اختصاص دهد.وی افزود: 
سیاستگذاری و تعیین صرف و صالح کشور 
برای اختصاص ارز را بانک مرکزی می داند و 
وزارت جهاد کشاورزی نیاز به تأمین ارز برای 
واردات نهاده ها دارد.عالیی مقدم با اشاره به 
تغیی��رات نرخ ارز در واردات نهاده های دامی 
و تأثیر آن در هزینه های تولید گوشت قرمز 
گفت: با وجود این که اکنون نرخ ارز واردات 
نهاده های دامی 28 هزار تومان اس��ت اما با 
همین نرخ ارز نیز ما ش��اهد تغییر زیادی در 
بخش هزینه های تولید هس��تیم به طوری 
ک��ه ن��رخ هر کیلوگ��رم جو به یک ب��اره از 
2.200 توم��ان به 14 ه��زار تومان افزایش 
یاف��ت ک��ه البته همی��ن نرخ ارز نی��ز برای 
واردات اختصاص نمی یابد.وی تصریح کرد: 
هزینه های تولید در بخش کش��اورزی مانند 
دیگر صنایع و پتروش��یمی ها باال رفته است 
و این معادله ای س��اده اس��ت که با افزایش 
هزینه های تولید قیمت ها نی��ز باال می رود. 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی اف��زود: 15 
هزار تن س��یب و پرتقال ب��رای تنظیم بازار 
شب عید ذخیره شده اس��ت، همچنین 1.3 
میلی��ون تن تولید خرما داریم که در ایام ماه 
رمضان عرضه می ش��ود.عالیی مقدم گفت: 
ذخیره استراتژیک برنج کشور 550 هزار تن 
است همچنین وضعیت مناسبی نیز در بخش 
تولید داریم، بنابراین مشکلی برای تأمین این 

محصول نیز در ایام پایانی سال نداریم.

24 کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار 
ساحلی جنوب کشور افتتاح می شود

بی��ش از 24 کیلومت��ر از کری��دور بزرگراهی 
نوار ساحلی جنوب کش��ور با حضور وزیر راه 
و شهرس��ازی به بهره برداری خواهد رسید.به 
گزارش عصرایرانیان از وزارت راه و شهرسازی، 
همزم��ان ب��ا س��فر دو روزه رئیس جمهور به 
استان بوشهر از 11 کیلومتر باند دوم بزرگراه 
کریدور بزرگراهی نوار س��احلی جنوب کشور 
)ح��د فاصل اهرم- برازجان( به ارزش 3 هزار 
میلیارد ریال و س��یزده و نیم کیلومتر بزرگراه 
چه��ار خط��ه به هم��راه دو دس��تگاه تقاطع 
غیرهمسطح از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی 
جنوب کشور )حد فاصل کنگان- دوراهک( به 
ارزش 8 هزار و 500 میلیارد ریال بهره برداری 
و افتت��اح خواهد ش��د.کریدور بزرگراهی نوار 
ساحلی جنوب کش��ور به موازات نوار ساحلی 
جنوبی کش��ور، از پس��ابندر در جنوب شرق 
شروع شده و تا شلمچه در جنوب غربی کشور 
امتداد دارد.این پروژه به طول 1850 کیلومتر 
در استان های خوزس��تان، بوشهر، هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان قرار دارد.نوار ساحلی 
جنوب کش��ور به لحاظ برخ��ورداری از منابع 
عظیم نفت و گاز، دسترس��ی از طریق خلیج 
فارس و دریای عمان به آبهای آزاد و همچنان 
سواحل زیبا و منحصر به فرد از جایگاه خاص 
و ویژه ای در اقتصاد دریا محور برخوردار است.
با توجه به قطب اقتصادی استان های جنوبی و 
توسعه اقتصاد دریایی در کریدور جنوب، نقش 
عمده درآمد کش��ور از این استان ها و اهمیت 
حمل و نقل باری کش��ور، محور ایمن در نوار 

ساحلی ضرورتی انکارناپذیر است. 

25 هزار و 600 دستگاه خودرو در 
طرح جایگزینی خودروی فرسوده 

اختصاص یافت
س��خنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اختص��اص 25 ه��زار و 600 دس��تگاه  از 
خودرو در قالب قرعه کش��ی برای جایگزینی 
خودروهای فرسوده در سال  جاری خبر داد.

ب��ه گزارش عصرایرانی��ان از وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، امی��د قالیب��اف درب��اره 
جایگزین��ی خودروهای فرس��وده اف��زود: از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون ح��دود 25 هزار 
و 600 دس��تگاه در قالب قرعه کش��ی برای 
جایگزین��ی خودروهای فرس��وده اختصاص 
داده شده اس��ت.وی افزود: بر اساس قانون 
بودج��ه امس��ال وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت مکلف بود که 10 درصد از ظرفیت 
قرعه کش��ی خودروها را به طرح جایگزینی 
خودرو فرس��وده اختصاص دهد.س��خنگوی 
وزارت صمت اضافه کرد: البته به دلیل اینکه 
این طرح با تاخیر و در 6 ماهه دوم امس��ال 
اجرا ش��د، 20 درصد ظرفیت قرعه کشی به 

این امر اختصاص پیدا کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: 
رقم تخصیص داده ش��ده به واردات چای 
حدود 550 میلیون یورو است که تخصیص 
پیدا ک��رده و محموله های چای نیز طی 2 
م��اه اخیر وارد کش��ور ش��ده اند.به گزارش 
خان��ه ملت،علیرضا عباس��ی اظه��ار کرد: 
یکی از اتفاقاتی ک��ه طی هفته های اخیر 
رخ داده، تخصیص ارز نیمایی واردات چای 

به مجموعه ای که تنها ش��امل 3 شرکت 
می ش��ود و جمعا 20 درص��د از بازار داخلی 
را در اختیار دارد بود و 80 درصد باقی مانده 
بازار چای از ارز نیمایی محروم ش��ده اند و 
رانت و انحصاری برای این مجموعه خاص 
ایجاد شده است.نماینده مردم کرج، اشتهارد 
و فردیس در مجلس ادامه داد:  اگر قرار است 
از تولید داخلی حمایت و از واردات جلوگیری 

کنیم باید واردات توسط تمامی مجموعه ها 
متوقف شود نه اینکه تنها مجموعه ای خاص 
بتوان��د چای با ارز نیمایی وارد کند و مابقی 
محروم ش��وند، وزارت جهاد کشاورزی این 
محدودی��ت در واردات چای را ایجاد کرده 
و سه شرکت خاص آزاد هستند.وی تصریح 
کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید دلیل انجام 
کار خود در زمینه ایجاد محدودیت و رانت 

در واردات چای را توضیح دهد، باید فضای 
بازار باز باش��د و اینکه تنها 3 شرکت بدون 
ارائه دلیل بتوانند واردات چای با ارز نیمایی 
را انجام دهند قابل قبول نیست.عباس��ی با 
تاکید بر اینکه ساالنه به حدود 40 هزار تن 
چای نیاز داری��م اما واردات به 55 هزار تن 
رس��یده است، عنوان کرد: مسئولین وزارت 
جهاد کش��اورزی بای��د در خصوص ایجاد 

انحص��ار در واردات چای و افزایش واردات 
چای توضیح ارائه کنند. عضو کمیس��یون 
کش��اورزی، آب، مناب��ع طبیع��ی و محیط 
زیست مجلس شورای اسالمی، گفت: رقم 
تخصیص داده شده به واردات چای حدود 
550 میلیون یورو است که تخصیص پیدا 
کرده و محموله های چ��ای نیز طی 2 ماه 

اخیر وارد کشور شده اند.

انحصار در واردات چای قابل قبول نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

1.3 میلیون هکتار از گندم زارهای کشور زیر کشت قراردادی
معاون وزیر جهادکشاورزی مطرح کرد؛

معاون امور زراعت وزارت جهاد کش��اورزی 
گف��ت: بیش از ی��ک میلی��ون و 300 هزار 
هکتار از اراضی گندم کش��ور تحت پوشش 
کش��ت قراردادی قرار دارد.به گزارش مهر، 
علیرضا مهاج��ر، اظهار کرد: یکی از دالیلی 
ک��ه منجر به افزایش قیمت پیاز ش��د ارزان 

بودن پیاز در س��ال گذشته بود که باعث شد 
کشاورزان کمتر پیاز بکارند. موضوع دیگر نیز 
این بود که صادرات اقالم سبزی و صیفی را 
ممن��وع نکردیم و با توجه به اختالف قیمت 
ارز قسمت زیادی از پیاز صادر شد.وی ادامه 
داد: خوشبختانه در حال حاضر صادرات این 

اقالم محدود شده است و امیدواریم در هفته 
آینده قیمت ها کاهش یابد، البته واردات هم 
انجام می ش��ود.معاون ام��ور زراعت وزارت 
جهاد کشاورزی به وضعیت تولید گندم اشاره 
ک��رد و گفت: حدود 5 میلی��ون و ۹00 هزار 
هکتار اراضی زیر کش��ت گندم داریم که از 

ای��ن میزان حدود یک میلی��ون و ۹50 هزار 
هکتار اراضی آبی و سه میلیون و ۹50 هزار 
هکتار نیز اراضی دیم اس��ت.مهاجر تصریح 
کرد: هنوز ب��رای پیش بینی تولید گندم زود 
اس��ت، زیرا باران های اردیبهشت ماه بسیار 
مهم اس��ت، اگر بارش خوبی در اردیبهشت 

داشته باش��یم قطعاً امسال ش��رایط بهتری 
نسبت به سال گذشته خواهیم داشت و تولید 
ما نسبت به سال زراعی گذشته بیشتر خواهد 
ش��د. به گفته وی بیش از دو میلیون هکتار 
جو کشت شده که امیدواریم بخش زیادی از 

نیاز دام ها را تأمین کند.

خودروهای وارداتی تا پایان سال تحویل داده می شوند
مدیر طرح واردات خودرو:

مدی��ر طرح واردات خ��ودروی وزارت صمت با بیان اینکه 
قیمت خودروهای وارداتی توس��ط سازمان حمایت تعیین 
می ش��ود، از تحویل اولین خودروها تا پایان سال خبر داد.

به گزارش مهر، مهدی ضیغمی اظهار کرد: تا شب گذشته 
حدود 51 هزار نفر در س��امانه یکپارچه تخصیص خودرو 
برای خرید خودروهای وارداتی ثبت نام کرده اند که البته این 
موضوع به معنای ثبت نام قطعی نیست.مدیر طرح واردات 
خودروی وزارت صمت افزود: باید برخی مس��تندات بعد از 
اینکه فرایند ثبت نام اولیه انجام ش��د بررس��ی شود و بعد 
اسامی برندگان قطعی را اعالم می کنیم.وی ادامه داد: ثبت 
نام تا فردا س��اعت 18 ادامه خواهد داشت و فعاًل مبحثی 
در رابطه با تمدید زمان ثبت نام اعالم نش��ده است ضمن 
اینک��ه امکان ویرایش و انصراف در س��ایت فراهم خواهد 
شد تا کس��انی که می خواهند انصراف دهند قبل از انجام 
قرعه کشی انصراف خود را اعالم کنند.ضیغمی تصریح کرد: 
بنا نیس��ت که حتماً 100 هزار نفر در سامانه ثبت نام کنند 
و ه��ر چقدر هم که افراد ثبت نام کنند ما فردا س��امانه را 

می بندیم.
ارزخودروهایوارداتیازکجاتأمینمیشود؟ ���

وی در ادامه در مورد محل تأمین ارز خودروها، گفت: تأمین 
ارز از مح��ل ارزهای خارج از کش��ور و ارزهای رفع تعهد 
شده، اس��ت؛ یعنی این ارزها به راحتی امکان بازگشت به 
کشور برای مصارف دیگر را ندارد.مدیر طرح واردات خودرو 
وزارت صمت افزود: بانک مرکزی به گونه ای طراحی کرده 
است که این ارزها برای واردات خودرو استفاده شود و برای 
کشور هم منافع داشته باشد.وی ادامه داد: بیش از ۹6 درصد 
ارزی که دریافت می کنیم از محل ارزهای خارج از کش��ور 
است و قابلیت استفاده برای خودرو را دارد و به راحتی برای 
سایر محصوالت قابل استفاده نیست. جزئیات منشأ ارز را 

نمی توان اعالم کرد.
تعیینقیمتنهاییخودروهاتوسطسازمانحمایت ���

ضیغمی در مورد تعیین قیمت خودروی چانگان گفت: من 
مسئول قیمت گذاری نیس��تم و سازمان حمایت مسئول 
است. یک بار چانگان را برای بورس اعالم کردیم اما هم 
ن��رخ ارز و هم ن��رخ تعرفه متفاوت بود و با توجه به رقابت 
خورد در بورس قیمت علی الحساب اعالم و مقرر شد پس 
از بررسی قیمت نهایی اعالم شود.وی افزود: هنوز خودروها 
ترخیص نشده است و باید با دستور وزارت صمت ترخیص 
شود زیرا ترخیص ها باید طبق برنامه عرضه صورت گیرد.
ضیغمی اضافه ک��رد: ترخیص خودروه��ا قانونی صورت 
می گیرد و گمرک ترخیص می کند و تمامی عوارض اعمال 
و قیمت نهایی ظرف یک روز از س��وی س��ازمان حمایت 

مشخص می شود.
فیاتدرمس�یراخ�ذمج�وز/هیوندای�یمجوزهارا ���

گرفت
مدیر طرح واردات خ��ودروی وزارت صمت در مورد اینکه 
هم اکنون چه تعداد ش��رکت عرضه کننده خودرو هستند، 
اظهار کرد: ش��رکت س��ایپا تمام��ی مجوزه��ا را برای دو 
خ��ودروی چانگان CS35 پالس و CS55 گرفته اس��ت 
و ای��ن خودروها امکان عرضه دارند و ب��رای دو خودروی 
دیگر هم از شرکت کمپانی چانگان تاییدیه گرفته است.وی 
ادامه داد: مجوزهای هیوندا نیز اخذ شده و فقط قیمت پایه 
ارزش گمرکی مانده که هنوز اعالم نشده است که این عدد 
حداکثر طی اوایل هفته آینده تأیید می شود.ضیغمی افزود: 
بخش عمده ای از مجوزهای خودروی فیات نیز اخذ شده و 
ما سعی می کنیم این خودرو را به عرضه اولیه برسانیم. اما 
به هر حال به نظر می رسد شاید عرضه این دو خودرو یعنی 
هیوندای النترا و فیات نسبت به عرضه اولیه یکی دو هفته 
به تأخیر بیفتد.وی گفت: در حال حاضر شرکت های سایپا، 

پارسیان گالری و کی تی ال خودرو عرضه خواهند کرد.
افزایشحجموارداتخودروازخرداد���1402

ضیغمی در مورد هدف گذاری واردات در سال بعد، گفت: با 
توجه مذاکرات انجام شده و قراردادهای منعقد شده بیشتر 
حجم واردات خودرو از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد کلید 
می خورد.وی افزود: اولین عرضه خودروهای وارداتی قبل از 

عید انجام و به دست مردم هم می رسد.
خالیفروشیخودرو،تهمتاست ���

ضیغمی در مورد اینکه گفته می ش��ود خالی فروشی قرار 
است صورت گیرد، گفت: خودروهایی در حال حاضر عرضه 

می شود که یا در کش��ور موجود است و یا اینکه به کشور 
رسیده و یا روی آب قرار دارد و یا اینکه در حال تولید برای 
کش��ور است. بنابراین بحث خالی فروشی مطرح نیست و 

تهمت است.
ریالیازپولمردمبرایوارداتخودروخرجنمیشود ���

وی همچنین در مورد تعداد شرکتهای واردکننده خودرو، 
اظهار کرد: باالی 20 شرکت توانسته اند مجوزهای الزم 
را اخذ کنند که از این تعداد 10 شرکت تا االن توانسته اند 
ثبت سفارش انجام بدهند.این مقام مسئول همچنین در 
مورد علت بلوکه ش��دن 500 میلیون تومان در حس��اب 
افراد، اظهار کرد: این رقم مطابق اعالم و شرایط شورای 
رقابت مبنی بر دریافت حداقل 50 درصد هزینه خودروی 
ثبت نامی است و در عمل میانگین رو به پایینی از قیمت 
خودروها را اعالم کردیم. قیمت علی الحس��اب خودروها 
تا حد زیادی مش��خص اس��ت، یعنی سود قطعی است و 
قیمت را سازمان حمایت مش��خص می کند، اما در ادوار 
گذش��ته واردکنندگان بر اساس شرایط و سودی که خود 
تعیین می کردند، به تعیی��ن قیمت می پرداختند.ضیغمی 
اف��زود: نرخ ETS در زمان ترخیص خودرو مهم اس��ت، 
باید همه هزینه ها مشخص باشد تا مردم و واردکنندگان 
متضرر نش��وند و به همین دلیل اس��ت که قیمت نهایی 
مشخص نیس��ت.وی ادامه داد: ریالی از پول مردم برای 
واردات خودرو نمی رود، مردم پس از عقد قرارداد بخشی 
از پولی را می دهند که قباًل کاماًل پرداخت ش��ده اس��ت. 
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در مورد میزان 
واردات خ��ودرو تا این لحظ��ه، اظهار کرد: تاکنون 1200 
خودرو خارجی وارد کش��ور شده اس��ت، گفت: به غیر از 

خودروهای آمریکایی و فرانسوی هیچ محدودیتی برای 
واردات خودرو وجود ندارد.

قرعهکش�یب�همعنایتعیی�ننوبتدریاف�تخودرو ���
است

مدیر طرح واردات خ��ودروی وزارت صمت در مورد مبنی 
نحوه قرعه کش��ی خودروهای وارداتی، گفت: قرعه کشی 
به معنای قرعه کش��ی هایی که تاکنون برای خودروهای 
داخلی انجام شده، نیست؛ این قرعه کشی به جهت تعیین 
نوبت دریافت خودرو و تعیین لیست انتظار افراد متقاضی و 
نوبت تخصیص است که چه زمان خودروی خود را تحویل 
بگیرند.ضیغمی تاکید کرد: بنابراین فردی حذف نخواهد شد 
مگر آنکه خود متقاضی بخواهد انصراف دهد.وی در مورد 
زمان انجام قرعه کش��ی، گفت: حدوداً دو تا سه روز زمان 
الزم اس��ت تا بررسی ها انجام شود که افراد ثبت نام کننده 
حائز همه شرایط ثبت نام باشند. فرآیند قرعه کشی هم طی 

یک روز انجام خواهد شد.
بانوسانارز،قیمتخودروتغییرنمیکند ���

ضیغمی در ادامه اظهار کرد: بخش��ی از هزینه های واردات 
خودرو مربوط به قیمت خودروها اس��ت که از کمتر از 10 
هزار ی��ورو تا 1۹ ه��زار و ۹00 یورو اس��ت.وی گفت: در 
طرح حاضر، پس از استعالم گیری از دستگاه های ذیربط، 
عرضه خودروها آغاز می شود و شرط عرضه نیز این است 
ک��ه خودروها باید از اس��تانداردهای الزم برخ��وردار بوده، 
استاندارد محیط زیستی داشته باشند و قیمت پایه آنها در 
کمیته ارزش گمرک به تصویب رسیده باشد.به گفته مدیر 
طرح واردات خودرو وزارت صمت، پولی که واردکننده بابت 
واردات خودرو پرداخته اس��ت، ارز آن تعیین شده و قیمت 
آن مشخص است. یعنی با نوس��ان نرخ ارز قیمت خودرو 
تغییر نمی کند. همچنین نرخ ارز در موضوع واردات خودرو، 
نرخ ت��االر مبادله ارز و طال یا همان تاالر دوم اس��ت.وی 
تاکی��د کرد: امیدواریم پس از پایان فرآیند ثبت نام بتوانیم 

پنج خودرو از سه برند را همزمان عرضه کنیم.
هزاردستگاهخودرو ثبتسفارش���۹5

ضیغم��ی با بیان اینکه به دلیل صیان��ت از حقوق مردم و 
واردکنندگان، اسامی برخی برندها را اعالم نمی کنیم، گفت: 
تقریباً از همه برندها به جز خودروسازانی که ممنوعیت دارند 
درخواس��ت واصل شده است؛ بر همین اساس نیز تاکنون 
33 درخواست از 33 شرکت به وزارت صمت ارائه شده که 
تقریباً همه آنها بیش از یک برند را درخواست کرده بودند.

به گفته مدیر ط��رح واردات خودرو وزارت صمت، تاکنون 
۹5 هزار درخواست ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام 

شده است.

رییس س��ازمان هواپیمایی گفت: در حال حاضر قیمت 
بلیت هواپیما کنت��رل شده اس��ت و در چارچوب دامنه 
قیمت های مصوب به فروش می رسد. در صورت تخلف، 
دستگاه قضایی پس از ارائه گزارش مردمی به سازمان 
هواپیمایی، ورود می کند و سازمان در لحظه گزارش های 
گران فروش��ی را مورد رسیدگی قرار می دهد.به گزارش 
ایلنا، سه هفته مانده به آغاز سفرهای نوروزی بلیت های 
هواپیما نایاب و گران شده است. البته در ماه های قبل از 
اسفند هم دسترس��ی مردم به بلیت هواپیما سخت بود 

و عمال امکان خرید بلیت لحظه ای بلیت حذف ش��ده 
اما در ماه  پایانی س��ال هر چند که س��تاد تنظیم بازار با 
افزایش قیمت 30 درصدی بلیت هواپیما مخالفت کرده 
و اج��ازه افزایش را ن��داد، این روزها بلیت هواپیما برای 
ایام نوروز بیشتر از آن 30 درصِد رد شده هم به فروش 
می رس��د. این در حالی اس��ت که وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرده بلیت های نوروزی هیچ افزایش��ی نخواهند 
داش��ت.   ش��رکت های هواپیمایی عامل این افزایش 
قیم��ت را چارترکنندگان می دانند و مدعی هس��تند که 

طبق نظارت س��ازمان هواپیمایی هیچ افزایش قیمتی 
در بلیت ها اعمال نکردند ام��ا دخالتی در قیمت گذاری 
بلیت هایی که به چارترکنن��دگان فروخته اند و افزایش 
قیمت در مرحله فروش از چاتر به مسافر اعمال می شود. 
محم��د محمدی بخش، ریی��س س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری درباره نظارت بر قیمت بلیت هواپیما از سوی 
چارترکنندگان و شرکت های فروش بلیت اظهار داشت: 
م��ردم و مس��افران بلیت گ��ران را که چ��ه به صورت 
مستقیم از ش��رکت هواپیمایی و چه از شرکت فروش 

بلیت خریداری کرده اند، به سازمان هواپیمایی کشوری 
گزارش دهند و قیمت بلیت هواپیما مشمول هیچ گونه 
افزای��ش قیمتی ب��رای ایام نوروز نشده اس��ت.   معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: در حال حاضر قیمت 
بلیت هواپیما کنترل ش��ده  اس��ت و در چارچوب دامنه 
قیمت های مصوب به فروش می رسد. در صورت تخلف 
دستگاه قضایی پس از ارایه گزارش مردمی به سازمان 
هواپیمایی ورود می کند و سازمان در لحظه  گزارش های 

گران فروشی را مورد رسیدگی قرار می دهد.

ورود دستگاه قضا به گرانفروشی چارتری بلیت هواپیما
رییس سازمان هواپیمایی اعالم کرد؛

پیشنهاد روس ها برای تأمین مالی راه آهن رشت-آستارا به تهران رسید
معاون وزیر راه و شهرسازی:

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: 
پیش نویس متن موافقتنامه ارس��الی از سوی 
طرف روسی برای تامین مالی ساخت راه آهن 
آس��تارا – رشت به طول 162 کیلومتر توسط 
وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در حال بررسی و نهایی شدن است.به 
گزارش ایسنا،  شهریار افندی زاده در خصوص 
نشس��ت ویدئو کنفرانس با ازب��روف همتای 
روسی خود بیان کرد: بر اساس توافقات اولیه 
صورت گرفته با معاون حمل ونقل وزارت حمل 
و نقل فدراسیون روسیه در جلسه تشکیل شده 
مذکور، مقرر شد نحوه تامین مالی، طراحی و 

اجرا پروژه ریلی آستارا - رشت در جلسات فی 
مابین دو کش��ور در مدت سه ماه نهایی شود. 
مسائل فنی و کارشناسی مربوط به احداث این 
مسیر، چگونگی مبنای طراحی ابنیه فنی مسیر 
از جمل��ه پلها و تونل های واقع در آن توس��ط 
طرفین مورد بررس��ی قرار گرفت و مقرر شد 
جلسات مستمر کارشناسی تا رسیدن به تهیه 
پیش نویس نهایی موافقتنام��ه نهایی تامین 
مالی، طراحی و س��اخت پروژه ریلی رش��ت-

آستارا ادامه یابد.وی افزود: در این جلسه بخش 
به بخش پیش نویس موافقتنامه ارسالی دولت 
روسیه بررسی و مقرر شد در تمامی ماده های 

پیش نوی��س موافقت نامه ضواب��ط و مقررات 
جمهوری اسالمی ایران لحاظ شود و همچنین 
تاکید شد که طرفین بایستی به تعهدات خود 
در موافقتنامه پایبند بوده و در برنامه زمانبندی 
مقرر، این اقدامات را به اجرا رسانند.معاون حمل 
و نقل وزیر راه و شهرسازی، به همتای روسی 
خ��ود تاکید کرد که پ��س از امضا موافقتنامه 
مذکور، ظرف مدت س��ه م��اه طراحی اولیه و 
حداکثر ظرف مدت شش ماه مطالعات نهایی 
خط مذکور انجام شود و اجرای پروژه در اواخر 
سال 2023 میالدی آغاز و جمهوری اسالمی 
ایران نیز به فواصل زمانی، تملک زمین های 

مورد نیاز احداث مسیر را بدون اینکه وقفه ای 
در کار اجرایی صورت پذیرد، انجام و در اختیار 
پروژه مذکور ق��رار دهد.افندی زاده با یادآوری 
موقعیت جغرافیایی کشورمان به عنوان محل 
تالقی کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-
غربی، اس��تفاده از حمل ونقل ترکیبی را یکی 
از راهکارهای موثر در بهبود ترانزیت عبوری 
کشور با زیرساخت های موجود در حال حاضر 
اعالم و تاکید کرد: می توان از ترکیب مدهای 
حمل ونقل تا زمان اتمام  مسیر ریلی آستارا – 
رشت استفاده کرد.وی در خصوص جمع بندی 
ای��ن دیدار عن��وان کرد: انتظار از فدراس��یون 

روس��یه این اس��ت از هم اکن��ون تمهیدات 
الزم برای ایجاد تعهد حداقل 15 میلیون تن 
کاالی ترانزیت ساالنه از این مسیر را پس از 
اتمام اجرای مس��یر در برنامه ریزی آتی کشور 
خود ق��رار دهد که البته نیاز اس��ت این مورد 
در موافقتنامه س��ه جانبه ای بین کش��ورهای 
جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون روسیه و 
جمهوری آذربایجان به توافق برسد. همچنین 
در جهت ایجاد تعرفه یکسان حمل و نقل بار 
برای عبور کاال از کریدور شمال – جنوب در 
خاک سه کشور توافقات اولیه در جلسه صورت 

گرفت.



اخبار

پنج شنبه 11 اسفند 1401  9 شعبان 1444
2 مارس  2023   شماره 3786

7
w w w . a s r e - i r a n i a n . i r

بانک و بيمه

خوزستان؛ مقصد دهمین سفر استانی 
مدیرعامل صندوق تامین 

مهدی قمصریان، در س��فر خود به خوزستان 
از ش��عبه صندوق تامین، بازدید و با مقامات 

استانی، دیدار و گفتگو کرد.
مدیرعام��ل صن��دوق، در جریان این س��فر 
در یادم��ان و مزار ش��هید گمن��ام در محل 
استانداری خوزس��تان حضور یافته و به مقام 

رفیع شهدا ادای احترام کرد.
وی در این سفر با امید احمدی “مدیر کل امور 
اقتصادی و دارایی”، علی دهقانی “رییس کل 
دادگستری”، صادق جعفری چگنی “دادستان 
عمومی و انقالب” و ولی اهلل حیاتی “معاون 
امنیتی و انتظامی” اس��تان خوزستان دیدار و 

گفتگو کرد.
مهمتری��ن مح��ور ای��ن دیداره��ا بررس��ی 
راهکاره��ای افزایش همکاری ه��ا و بهبود 
خدمات صندوق در استان و همچنین برخورد 

با تخلفات احتمالی بود.

هفت روزه خسارت های درمان را 
پرداخت میکنیم

مدیرعام��ل بیمه ایران در س��فر به اس��تان 
قزوین با حضور در محل کارخانه کاشی الوند 

با هیات مدیره بیمه گزار دیدار کرد
در امتداد س��فرهای اس��تانی ،حسن شریفی 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل بییمه ایران 
با یکی از بزرگترین بیمه گذاران استان قزوین 
دیدار و بر اهمیت خدمت رس��انی به موقع به 
مردم و کارگران تاکید کرد. ش��ریفی در این 
دیدار اشاره نمود علیرغم اینکه شرکتی دولتی 
هستیم اما به دنبال آن هستیم که مثل بخش 

خصوصی چابک رفتار کنیم.
در ادم��ه ش��ریفی گفت : هم��واره به عنوان 
مش��اور به بیمه گزار گفته ایم که دارایی ها 
و ام��وال خود را ب��ه ارزش روز بیمه کنند تا 
در زمان خس��ارت ، خدای نکرده ما شرمنده 

نشویم.

پذیرش سهام بانک گردشگری در 
بازار دوم فرابورس 

هی��ات پذیرش فرابورس، با پذیرش س��هام 
بان��ک گردش��گری در ب��ازار دوم ش��رکت 
فرابورس ایران به صورت مش��روط موافقت 

کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، 
درخواس��ت پذیرش س��هام ش��رکت بانک 
گردش��گری )س��هامی ع��ام( در ش��رکت 
فرابورس در جلسه ۹ اسفند ماه 1401 مورد 

موافقت قرار گرفته است.
مقرر شد قبل از درج نام شرکت در فهرست 
نرخ های فرابورس و آغاز معامالت اطالعات 
الزم و تعیین ش��ده توسط بانک گردشگری 
ارائه گردد. بر اساس این گزارش، در راستای 
بند 4 ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 
13 دس��تورالعمل اجرایی افش��ای اطالعات 
ش��رکت های ثبت ش��ده در سازمان بورس 
و اوراق بهادار ، اطالعات مذکور در س��امانه 

کدال برای آگاهی عموم درج شد.
همچنین الزم به ذکر اس��ت امکان وکالتی 
کردن حس��اب ب��رای ثبت نام در س��امانه 
یکپارچه فروش خودروهای وارداتی در بانک 

گردشگری فراهم شده است.
مش��تریان می توانن��د ب��رای وکالتی کردن 
حساب به یکی از ش��عب این بانک مراجعه 

کنند.

رفع مشکالت خرد آحاد جامعه با 
تسهیالت بانک کارگشایی

بانک کارگش��ایی در راس��تای ارایه خدمات 
مطل��وب و رفع نیاز اقش��ار آس��یب پذیر و 
محروم جامعه وام قرض الحسنه و تسهیالت 
جعاله رفع احتیاجات ضروری را به مشتریان 
و متقاضیان پرداخت کرده است به گونه ای 
که در مجموع طی 10 ماه امس��ال پرداخت 
وام قرض الحسنه و جعاله به مشتریان از مرز 

158 هزار فقره عبور کرد.
بانک کارگشایی یکی از واحدهای تابعه بانک 
ملی ایران است که به منظور گره گشایی از 
مشکالت و رفع نیازهای فوری و احتیاجات 
ضروری اف��راد محروم و نیازمن��د جامعه از 
ابت��دای فروردین ماه امس��ال ت��ا پایان دی 
ماه در مجم��وع تعداد 158هزار و 340 فقره 
وام قرض الحس��نه و جعال��ه رفع احتیاجات 
ض��روری به ارزش16 ه��زار و ۹18 میلیارد 

ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

اخبار

به دنبال وع��ده بیمه مرکزی در خصوص 

پاس��خ ب��ه مش��کالت و ابهام��ات بیمه 
گذاران در فرایندهای مختلف بیمه گری، 
سخنگوی نهاد ناظر صنعت بیمه به پرسش 
ها و ابهامات مردم پاس��خ داد. به گزارش 
اداره کل رواب��ط عمومی و امور بین الملل 
بیمه مرک��زی، دکتر مجید مش��علچی در 

ادامه ایفای وظایف سخنگویی و ماموریت 
محول��ه در حکم انتصاب خود در چارچوب 
شفاف س��ازی و رفع ابهامات بیمه ای به 
پرسش های مردمی پاسخ داد. گفتنی است 
در این ارتباط مستقیم مردم و مسئول ارشد 
صنعت بیمه، متقاضیان با طرح پرسش ها و 

مشکالت بیمه ای خود، پاسخ های مرتبط 
را دریافت کردند. ش��ایان ذکر است فرایند 
پاسخگویی توسط قائم مقام و سخنگوی 
بیمه مرکزی در هفته های آینده نیز ادامه 
خواهد داش��ت و برای تقوی��ت ارتباط بی 
واسطه، عالوه بر شماره تلفن اعالم شده، 

صندوقی ب��رای طرح مس��ائل و انتقادات 
بیمه ای در مح��ل نهاد ناظر صنعت بیمه 
نیز طراحی و نصب ش��ده است. متقاضیان 
می توانند برای طرح مشکل خود از ساعت 
۹ تا 12 روزهای دوشنبه هر هفته با شماره 

تلفن 245512۹5 تماس گیرند.

فصل تازه پاسخگویی نهاد ناظر 

دریازدهمین پویش فناورانه سه شنبه های نوآورانه؛

   یازدهمین پویش فناورانه سه ش��نبه های 
نوآورانه صنعت بیمه به رونمایی از نرم افزار 
فرآیند کاوی ایرانی بیمه س��ینا اختصاص 

پیدا کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بیمه سینا؛ در یازدهمین پویش فناورانه سه 
شنبه های نوآورانه صنعت بیمه که با حضور 
رئیس کل، معاونین و مدیران بیمه مرکزی، 
مدیرعامل و مدیران ارشد بیمه سینا برگزار 
شد، بیمه س��ینا به عنوان اولین بهره بردار 
نرم افزار فرآیند کاوی ایرانی در صنعت بیمه 
معرفی شد.مجید بهزادپور رئیس کل بیمه 
مرکزی گف��ت: در سه ش��نبه های نوآوری 
تالش می کنیم ش��رکت های فن��اوری و 
اس��تارتاپ ها را با شرکت های بیمه مرتبط 
کنیم تا ش��رکت های بیم��ه از محصوالت 
فناوری آنها استفاده کنند. رئیس کل بیمه 
مرکزی ب��ا تقدیر از مدیرعامل و همکاران 
بیمه سینا در بهره برداری و استفاده از این 
نرم افزار و ارائه این نوآوری در صنعت بیمه 
افزود: فناوری ک��ه مبتنی بر داده کاوی در 
شرکت بیمه س��ینا اس��تفاده می شود نیاز 
جدی برای صنعت بیمه اس��ت و هدف ما 
این است که توس��عه ابزارها و فناوری در 

صنع��ت بیمه رونق گیرد تا به این وس��یله 
ضری��ب نفوذ بیمه در جامع��ه افزایش پیدا 
کن��د. بهزادپور همچنین ب��ا تأکید براینکه 
بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر در صنعت 
بیم��ه قص��د دخالت در کس��ب و کارهای 
ش��رکت های بیم��ه ای را ن��دارد، عن��وان 
کرد: ما می خواهیم اس��تفاده از فناوری در 
ش��رکت های بیمه س��رعت گی��رد و حتمًا 
در کنار شرکت های اس��تارتاپی و فناوری 

هس��تیم تا بی��ن آنها و ش��رکت های بیمه 
ارتباط برقرار شود.علی بنیادی معاون بیمه 
مرک��زی در آغاز این مراس��م گفت: هدف 
فناوری های نو تسهیل خدمات به مردم و 
کاهش هزینه  بیمه گذاران است. به عنوان 
مث��ال وقتی در ی��ک روز تع��داد پرداخت 
خسارت از سوی شرکت های بیمه افزایش 
می یابد اگر شرکت های بیمه هزینه استفاده 
تاکس��ی اینترنتی به دارن��دگان خودروی 

دارای ح��ق بیمه پرداخت کن��د هزینه آن 
کمتر از پرداخت خس��ارت تصادف در روز 

خاص خواهد شد.
عبداله سلطانی ثانی مدیرعامل بیمه سینا 
در یازدهمین پویش فناورانه سه شنبه های 
نوآورانه بیان داشت: مدیریت و بهینه سازی 
فرآیندها در صنعت بیمه مستلزم اختصاص 
زمان زیادی توس��ط کارشناسان و مدیران 
اس��ت لذا با بهره ب��رداری از این نرم افزار 

ایرانی در بیمه سینا، کشف، نظارت و بهبود 
فرآیندهای عملیاتی با اس��تخراج داده ها از 
فرآیند  سیس��تم،  رویدادهای  گزارش های 
ها اصالح و توسعه خواهند یافت.سلطانی 
ثانی تصریح داشت، داده های شرکت بیمه 
به صورت خام در اختیار شرکت های فناور 
قرار داده شده تا با استفاده از نرم افزارهای 
فرآیند کاوی بهفالب نسبت به داده کاوی 
داده ها و افزایش سرعت خدمات، کیفیت و 

دقت داده ها ارتقا یابد.
نائب رئیس هیئت مدیره بیمه س��ینا اعالم 
ک��رد: در مراحل پرداخت خس��ارت، تعداد 
فرآیندها شناس��ایی و از طریق نرم افزارها 

تحلیل داده ها صورت می گیرد.
وی تاکی��د کرد، ن��رم اف��زار داده کاوی با 
بررسی داده ها، تحلیل جامعی از رویدادها و 
فرآیندهای بیمه گری نظیر فرآیند پرداخت 
خسارت ارائه کرده و تحلیل های مختلفی 
از جمله تحلیل س��اختاری، زمانی و فرآیند 
ه��ا را به منظور بهبود رون��د فعالیت ها را 
در اختیار مدیران قرار می دهد.ش��ایان ذکر 
اس��ت در پویش فناورانه س��ه شنبه های 
نوآورانه، دس��تاوردهای جدید صنعت بیمه 

مورد بررسی قرار می گیرد.

بیمه سینا؛ اولین بهره بردار نرم افزار ایرانی فرآیند کاوی در صنعت بیمه

مهمترین رکن موفقیت همدلی و همبستگی در شعب است
جلس��ه کارکن��ان ش��عب مدیریت اس��تان 
ه��ای اصفهان، قم، مرک��زی و چهارمحال 
و بختی��اری با حضور مدیر و معاون ش��عب 
اس��تان در راس��تای بررس��ی عملکرد سال 

جاری برگزار شد.
به گزارش به نق��ل از روابط عمومی؛ وحید 

علیزاده مدیر شعب استان های اصفهان، قم، 
مرکزی، چهارمحال و بختیاری کار گروهی 
را عام��ل موفقیت بانک بی��ان کرد و گفت: 
روحیه تعامل س��ازنده بین همکاران ستاد و 
ص��ف می تواند در تحقق اهداف س��ازمانی 
موث��ر ب��وده و کارکن��ان باید با اس��تفاده از 

اطالعات به روز و بررسی نحوه ارائه خدمات 
س��ایر رقبا در انجام تصمیم گیری درست و 

به موقع اقدام کنند.
علیزاده مس��ئولین هر شعبه را یک تحلیلگر 
عن��وان ک��رد و اف��زود: باید تم��ام عملکرد 
همکاران و می��زان ورودی و خروجی منابع 

را آنالیز و نقاط ضعف را تش��خیص داد و به 
نقاط قوت تبدیل کرد.

مدیر شعب اس��تان همکاران فعال در شعب 
را ص��ف اول و خط مقدم بانک دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: شناس��ایی نیاز مشتریان، 
ارائه خدمات مطلوب، معرفی سرویس های 

بانکداری مدرن وظیفه همه همکاران است.
در ادامه جلس��ه بهزاد ترویجی معاون اداری 
مال��ی منطقه بر نکاتی از قبیل ارائه خدمات 
در اس��رع وقت به مشتریان، معرفی خدمات 
بانکداری دیجیتال و پاسخگویی به موقع به 

مکاتبات اداری تاکید کرد.

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر 
م��اده 3 و م��اده 13 آيين نامه قانون تعيين تکلي��ف برابر رای ش��ماره 140160312005004057 مورخ 
1401.10.28 هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقردرواحد ثبتی علی آباد انتقال ملک رس��می بصورت سلس��له ايادی از مالک رس��می بهار علی زنگانه 
تصرف��ات مالکان��ه بامع��ارض کاس��ه 1401114412005000015  تقاضای آقای رضازنگانه به ش��ماره 
شناس��نامه 30 کدملی 2269620089 صادره از – علی آباد فرزند بهار علی  در ششدانگ اعيان يک قطعه 
زمين مزروعی به انضمام 23 سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ عرصه که جهت مابقی آن اجاره نامه بااداره 
اوق��اف تنظيم ش��ده به مس��احت 3996.83 متر مربع مفروض مجزا ش��ده از پ��اک از 20- اصلی  واقع در 
علی آباد کتول – خيابان جنگلده –جنب ش��رکت تعاونی پيام -  بخش 6 حوزه ثبتی علی آباد کتول به اس��تناد 
تاييديه شماره 140110073 مورخ 1401.10.26 اداره اوقاف و مجوزشماره 181642 مورخ 1401.10.13 
جهادکش��اورزی علی آباد و نامه شماره 23.1401.339.2431 مورخ 1401.10.01 اداره منابع آب علی آباد 
تائيد گرديد. مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز  در روزنامه محلی و کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود از 
اين رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر ش��ماره پرونده به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رسيد 
ظ��رف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواس��ت خ��ود را به  مرجع ذيصاح قضايی 

تقديم نمايد.م.الف : 154 تاريخ انتشار نوبت اول:1401.12.11 تاريخ انتشار نوبت دوم:1401.12.27
محمود خاندوزی رئيس اداره ثبت اسناد واماک  علی آباد کتول ازطرف مصطفی رحيم آبادی

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر 
م��اده 3 و م��اده 13 آيين نامه قانون تعيين تکلي��ف برابر رای ش��ماره 140160312005004233 مورخ 
1401.11.18 هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مس��تقردرواحد ثبتی علی آباد انتقال ملک رس��می بصورت سلس��له ايادی از مالک رس��می آقای حاجی جواد 
باباکردی تصرفات مالکانه بامعارض کاس��ه 1401114412005000210  تقاضای آقای اس��ماعيل بوزار 
به ش��ماره شناس��نامه 43 کدملی 4879651206 صادره از – راميان فرزند ش��مس الدين  در ششدانگ 
عرصه واعيان يک قطعه زمين که درآن اجداث بنا ش��ده  به مس��احت 297.41 متر مربع مفروض مجزا شده 
از پاک از 29- اصلی  واقع در علی آباد کتول – خيابان پاس��داران 46 غدير 3 پاک 3  بخش 6 حوزه ثبتی 
علی آباد کتول تائيد گرديد. مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز  در روزنامه محلی و کثيراالنتشار آگهی 
می ش��ود از اين رو اشخاصی که نس��بت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به  مرجع ذيصاح 

قضايی تقديم نمايد.م.الف : 155
تاريخ انتشار نوبت اول:1401.12.11 تاريخ انتشار نوبت دوم:1401.12.27

محمود خاندوزی رئيس اداره ثبت اسناد واماک  علی آباد کتول

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر 
م��اده 3 و م��اده 13 آيين نامه قانون تعيين تکلي��ف برابر رای ش��ماره 140160312005004193 مورخ 
1401.11.11 هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مستقردرواحد ثبتی علی آباد انتقال ملک رسمی بصورت سلسله ايادی از سند رسمی مشاع شماره 742150 
اتصرفات مالکانه با معارض کاسه 1401114412005000067  تقاضای آقای محمد خسروی کتولی  به 
ش��ماره شناسنامه 258 کدملی 2269985834 صادره از – علی آباد فرزند قربانعلی  در ششدانگ عرصه 
واعيان يک قطعه زمين که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت 307 متر مربع مفروض مجزا ش��ده از پاک 
شماره فرعی 1211 از 21 - اصلی  واقع در علی آباد کتول – شهرک فرهنگيان – استاد 12 – ابتدای کوچه 
بخش 6 حوزه ثبتی علی آباد کتول تائيد گرديد. مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز  در روزنامه محلی 
و کثيراالنتشار آگهی می شود از اين رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراض داشته 
باش��ند می توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر ش��ماره پرونده به اين 
اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست 

خود را به  مرجع ذيصاح قضايی تقديم نمايد.م.الف : 163
تاريخ انتشار نوبت اول:1401.12.11 تاريخ انتشار نوبت دوم:1401.12.27

محمود خاندوزی رئيس اداره ثبت اسناد واماک  علی آباد کتول

 چهره ها به میدان آمدند
همزمان با آغاز دور تازه کنس��رت ها بعد از چن��د ماه دوری اغلب 
خوانندگان و گروه های موسیقی، فرآیند انتشار و عرضه تک آهنگ ها 
نیز روند رو به رشدی را در هفته های اخیر آغاز کرده است.به گزارش 
»عصر ایرانی��ان«، فرآیند تولید، بازاریاب��ی و فروش محصوالت 
موسیقایی طی پنج ماه گذشته، متأثر از حوادث و اتفاقات اخیر در 
ش��رایط اضطرار و بحرانی قرار داشت. شرایطی که موجب توقف 
تقریباً کامل برگزاری کنسرت ها و تولید آثار موسیقایی در گونه ها و 
ژانرهای مختلف شد و می توان گفت اغلب هنرمندان و گروه های 
فعال حوزه موسیقی در این مدت نه تنها در حوزه کنسرت ها فعالیت 
چندانی نداشتند، بلکه در حوزه تولید تک آهنگ و آلبوم نیز با شرایط 
مطلوب��ی رو به رو نبودند.اما طی یکی دو هفته گذش��ته برخی از 
خوانندگان و گروه های موس��یقایی به ویژه در حوزه موسیقی پاپ 
عالوه بر برنامه ریزی برای برپایی کنسرت های موسیقی که طبیعتًا 
با شرایط ویژه و خاص تری در حوزه محتوایی پیش روی مخاطبان 
قرار می گیرد، تک آهنگ هایی را نیز در دس��ترس مخاطبان قرار 
داده ان��د. آث��اری که برخی از آنها بعد از مدت ه��ا دوری خواننده ها 
در حوزه فرآیند عرضه محصوالت موس��یقایی صورت می پذیرد و 
دربرگیرنده شرایطی است که می توان برخی ها از آنها آغازگر فصل 
تازه ای از فعالیت هنرمندان با در نظر گرفتن شرایط فعلی جامعه در 
نظر گرفت. فرآیندی که دیگر معطوف به تولید آلبوم نیست و فعاًل 
این تولید تک آهنگ اس��ت که در اولویت انتشار قرار دارد.آنچه در 
این گزارش می خوانید، معرفی اجمالی و بدون تقدم و تأخر به معرفی 
برخی از تک آهنگ های منتشرش��ده از سوی برخی خوانندگان و 
گروه های شناخته شده موسیقی کشورمان طی هفته های گذشته 
اس��ت که با تاکید بر ح��ال و هوای ویژه ای��ن روزهای جامعه در 

دسترس مخاطبان قرار گرفته اند.
ساالرعقیلی؛»رفتیسفر« ���

ساالر عقیلی خواننده موسیقی ایرانی که در این چند ساله عالوه بر 
فعالیت در عرصه موسیقی ردیف دستگاهی ایرانی در حوزه موسیقی 
پ��اپ نیز فعالیت های قابل توجهی داش��ته، دریک همکاری ویژه 
قطعه ای را با تک نوازی س��نتور اردشیر کامکار منتشر کرد.در این 
قطعه که با نام »رفتی س��فر« منتشر شده، محمد سلمانی شاعر، 
حمیدرضا گلشن آهنگساز، ایمان کی پیشینیان تنظیم کننده، اردشیر 

کامکار نوازنده سنتور گروه اجرایی را تشکیل می دهند.
محمدعلیزاده؛»همسفر« ���

محمد علیزاده یکی از خوانندگان پرطرفدار این سال های موسیقی 
پاپ کشورمان است که همچنان آثار و کنسرت هایش با استقبال 
مخاطب��ان مواجه می ش��ود.وی که پس از جدای��ی از صدرالدین 
حسینخانی، مجتبی امینی تهیه کننده مطرح سینما و تلویزیون را به 
عنوان تهیه کننده در کنار خود دارد، طی روزهای گذشته تک آهنگ 
»همسفر« را منتشر کرد.در این قطعه شاهین شیخی و علی تیرداد 
به عنوان ترانه سرا و آهنگساز، فراز فراهانی نوازنده گیتار برخی از 

عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.
حامد همایون؛ »مراقبتم«

حامد همایون از خوانندگان پرطرفدار و شناخته شده موسیقی پاپ 

کشورمان که طی سال های اخیر تحت مدیریت محسن رجب پور 
به فعالیت مشغول است، در روزهای گذشته بود که تازه ترین قطعه 
خود به نام »مراقبتم« را پیش روی مخاطبان قرار داد.در این قطعه 
طاها یوسفی ترانه سرا و آهنگساز، حسین احمدی میکس و مستر، 
محس��ن رجب پور ناشر و حامد همایون به عنوان خواننده حضور 

دارند.
رضابهرام؛»پناهآخر« ���

»پناه آخر« عنوان یکی دیگر از قطعات جدید این روزهای موسیقی 
است که به خوانندگی رضا بهرام در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

این خواننده که به واسطه همکاری با محمدحسین توتونچیان راه 
و چاه ورود به نظام اقتصادی موسیقی ایران را بلد شد، در روزهای 
گذشته بود که قطعه »پناه آخر« را منتشر کرد.در این قطعه معین 
عمران و سجاد خیرآبادی ترانه سرا، حامد دهقانی آهنگساز، امین 
آئین تنظیم کننده، نیکان واحد نوازنده گیتار، حمید حاتمی میکس 

ومستر، رضا بهرام را همراهی کردند.
راغب؛»چشمبندی« ���

مصطفی راغب که طی ماه های گذشته با نام هنری »راغب« آثار 
پرطرفداری را برای مخاطبان عرضه کرده و در این مدت هم تمام 
تالش خود را به کار گرفته تا نس��بت به برخی حاش��یه ها و اظهار 
نظرات سیاس��ت س��کوت را به کار ببند، طی روزهای گذشته بود 
که قطعه جدیدی به نام »چشم بندی« را منتشر کرد.در این قطعه 
موسیقایی راغب به عنوان ترانه سرا، آهنگساز و خواننده و احسان 

احمدی به عنوان تنظیم کننده حضور دارند.
بهنامبانی؛»کجایاینشهری« ���

بهنام بانی از خوانندگان همیشه پرطرفدار موسیقی پاپ که در این 
مدت بازیگری سینما را هم تجربه کرده، در همین روزهای گذشته 
بود که قطعه جدیدش را منتشر کرد.»کجای این شهری« عنوان 
این اثر تازه بهنام بانی است که با ترانه کارن موسوی، آهنگسازی 
حامد برادران و علیرضا خان، نوازندگی گیتار نایلون مجید پارس��ا، 
نوازندگی گیتار الکتریک علیرضا الیاسوند و تهیه کنندگی برادران 

حاتم پور پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
گرشارضایی؛»خبرخبر«���

گرش��ا رضایی خواننده ای که در این یکی دو سال اخیر طرفدارانی 
را برای خود دس��ت و پیدا ک��رده و در این مدت هم کم و بیش با 
حاشیه هایی مواجه شده، طی روزهای آغازین اسفند ماه امسال بود 

که قطعه جدیدش به نام »خبر خبر« را منتشر کرد.در این خواننده 
هادی زینتی ترانه س��را و آهنگس��از، گرشا رضایی تنظیم کننده، 

خواننده و میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل می دهند.
امیرعباسگالب؛»پَرت« ���

»پرت« عنوان یکی دیگر از تک آهنگ های منتش��ر ش��ده طی 
روزهای اخیر اس��ت ک��ه به آهنگس��ازی و خوانندگی امیرعباس 
گالب در در دس��ترس مخاطبان قرار گرفته است.این خواننده که 
طی س��ال های گذشته سبک و سیاق متفاوتی در خوانندگی را به 
طرفدارانش ارائه می دهد، در این تک آهنگ تالش کرده همچون 
اغلب آثارش حال و هوای عاش��قانه ای را برای شنوندگان فراهم 
سازد.علی بحرینی و امیرعباس گالب ترانه سرا، امیرعباس گالب 
آهنگساز و خواننده، فرهاد مهاجرپور تنظیم کننده، محمد فالحی 

میکس و مستر گروه اجرایی این تک آهنگ را تشکیل می دهند.
»نروجانم«؛محسنابراهیمزاده ���

محسن ابراهیم زاده خواننده پاپی که سال گذشته یکی از رکورداران 
برگزاری کنسرت و البته پول سازترین هنرمندان موسیقی پاپ بود، 
در روزهای گذش��ته تک آهنگ »نرو جانم« را منتشر کرد.در این 
قطعه محسن ابراهیم زاده خود به عنوان ترانه سرا، آهنگساز و تنظیم 
کننده حضور داشته است. ضمن اینکه مهدی کرد یار همیشگی این 

سال های او به عنوان تهیه کننده وی را همراهی می کند.
علیرضاطلیسچی؛»ارتشسری« ���

علیرضا طلیسچی دیگر خواننده موس��یقی پاپ کشورمان که در 
این س��ال ها آثارش به یکباره با اس��تقبال مخاطبان مواجه شده، 
طی روزهای آخر بهمن ماه بود که قطعه »ارتش سری« را منتشر 
کرد.این خواننده قرار اس��ت که به زودی کنسرتی در سالن میالد 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می کند تا بار دیگر مخاطبان این 
خواننده شاهد اجرای زنده او باشند.علیرضا طلیسچی در این کنسرت 
تصمیم دارد قطعه »قاف« را به همراه منتخبی از قطعات گذشته و 

جدید خود چهارشنبه شب روی صحنه اجرا کند.
فرزادفرزین؛»کوهیخ« ���

فرزاد فرزین از خوانندگانی که طی سال های اخیر به طور همزمان 
عالوه بر خوانندگی، بازیگری س��ینما را هم تجرب��ه کرده در این 
روزهای گذشته بود که در کنار برگزاری یک کنسرت، تک آهنگ 
جدیدی را هم منتشر کرد.»کوه یخ« عنوان اثر جدید این خواننده 
موس��یقی پاپ است که با ترانه و آهنگ امین همه خوانی، تنظیم 
احسان احمدی و امیرمیالد نیکزاد در دسترس مخاطبان قرار گرفته 

است.
آرونافشار؛»دردشیرین«���

آرون افشار از جمله خوانندگانی که طی هفته های گذشته حضور 
فعالی در فضای مجازی داش��ته، در همین چن��د هفته بود که از 
جدیدترین تک آهنگ خود رونمایی کرد.این خواننده موسیقی پاپ 
طی روزهای پایانی بهمن ماه بود که تک آهنگ »دردشیرین« را 
منتشر کرد.در این قطعه موسیقایی علی ایلیا ترانه سرا، آرون افشار، 
معین راهبر تنظیم کننده آرون افش��ار را در تولید این تک آهنگ 

یاری کردند.

کورس »تک آهنگ ها« در سایه احیای کنسرت ها؛
انرژی



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

تشدید تنش ها بین آمریکا و چین؛ از تحریک تا تحریم
تش��دید تنش های سیاس��ی و اقتصادی بین ایاالت متحده و چین بر س��ر موضوعاتی همچون تایوان، جنگ 
در اوکراین، تعرفه های گمرکی و تراش��ه های الکترونیکی، رهبران دو کش��ور را به س��مت افزایش فش��ارها و 
یارگیری های جدید در عرصه بین المللی کشانده است. با قدرت گرفتن صنعت و اقتصاد چین در دهه های اخیر، 
آمریکا و متحدانش با حریف جدیدی در عرصه بین الملل مواجه ش��دند که بُعد جدیدی از توازن قوا را ترس��یم 
می کرد؛ عرصه نوینی که بی تردید از نگاه رهبران کاخ سفید مطلوب ارزیابی نشد و این امر به تشدید تنش ها 
بین واش��نگتن – پکن و به تعبیری جنگ س��رد اقتصادی بین این دو قدرت منجر شد. روندی که در ماه های 
گذشته با تحریک سیاسی پکن در حوزه تایوان و در هفته های گذشته با سیل اتهامات واشنگتن مبنی جاسوسی 
بالون های چینی و همزمان تنش آفرینی های اقتصادی وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله ای که تحلیلگران 
آن را پیش زمینه ای برای یک جنگ تمام عیار ارزیابی می کنند. به اعتقاد تحلیلگران سیاس��ی، روند حاکم بر 
روابط پکن – واش��نگتن میانه راهی اس��ت که به برهم خوردن نظم جهانی ختم می شود و می تواند کشورها 
و دولت های جهان را به دو دس��ته تقس��یم کرده و به تکرار مسیر جنگ سرد در ابعادی گسترده تر بکشاند. در 
تبیین این ش��رایط می توان به سیاست تحریک آمیز آمریکا در گسترش روابط نامتعارف دیپلماتیک با تایوان و 
به دنبال آن بهانه بالون های تحقیقاتی چین و س��پس محدودیت ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا در 
حوزه فناوری های نوین و تراشه های الکترونیکی چینی اشاره داشت؛ مسیری که با هدف گذاری دقیق تبلیغاتی، 
احساس��ات مردم جهان را نشانه گرفته و تالش دارد دولت ها و ملت ها را در جهت اجرای برنامه های آتی خود 
متقاع��د و هم فکر کند. در همین پیون��د مجلس جدید نمایندگان ایاالت متحده آمریکا که در کنترل اکثریت 
جمهوری خواه است، اواخر دیماه امسال طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن صادرات ذخایر نفتی آمریکا به 
چین ممنوع می ش��ود؛ اگرچه این اقدام در س��نا با سرنوشتی نامشخص مواجه است. اما در طرف دیگر پکن در 
پاسخ به تحریم های گسترده آمریکا علیه شرکت های چینی به بهانه حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین، تاکید 
کرده است که اقدامات واشنگتن نه مبنایی در قوانین بین المللی دارد و نه حکمی از سوی شورای امنیت سازمان 
ملل. آن ها تحریم های یکجانبه و غیرقانونی هس��تند که به منافع چین ضربه می زنند. مائو نینگ س��خنگوی 
وزارت امور خارجه چین هشتم اسفند جاری در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، ضمن ابراز تأسف از 
تحریم شرکت های چینی از سوی آمریکا، تاکید دارد که پکن این تحریم ها را رد کرده و اعتراض جدی خود را 
به طرف آمریکایی انتقال داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین، موضع این کشور درباره جنگ اوکراین 
را عین��ی و منصفان��ه توصیف و تاکید کرد که ما به طور فعال مذاکرات صلح را ترویج کرده و به دنبال راه حل 
سیاسی برای این موضوع هستیم. با این حال، آمریکا شعله آتش را با ارسال تسلیحات بیشتر شعله ورتر کرده و به 
ادامه درگیری ها دامن زده است. نینگ تصریح کرد که آمریکا تا به امروز، بیش از 32 میلیارد دالر کمک نظامی 
از جمله مقادیر زیادی تسلیحات پیشرفته در اختیار اوکراین قرار داده است. همین چند روز پیش، واشنگتن یک 
بخش دیگر از کمک نظامی به اوکراین را به ارزش 2 میلیارد دالر اعالم کرد. وی ادامه داد: آمریکا سالح ها را 
روانه یک طرف درگیری می کند، در نتیجه جنگ را طوالنی تر کرده و صلح را دور می سازد. با این حال آمریکا 
اطالعات نادرستی را منتشر می کند که چین به روسیه سالح می دهد و شرکت های چینی را به این بهانه تحریم 
می کند. این هژمونیس��م و اس��تاندارد دوگانه و ریاکاری مطلق است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهار 
داش��ت: در سالگرد تشدید کامل بحران اوکراین، چین سند موضع خود را در مورد حل و فصل سیاسی بحران 
منتشر کرد، در حالی که آمریکا تحریم هایی را علیه شرکت های چینی و دیگر شرکت های خارجی اعمال کرد. 
چه کسی صلح و تنش زدایی را ترویج می کند و چه کسی به تنش ها دامن می زند و جهان را بی ثبات تر می کند؟ 
پاسخ این سؤال نسبتاً واضح است. نینگ خاطرنشان کرد: ما از آمریکا می خواهیم تا در رفتار خود تأمل کند، آنچه 
برای جهان خوب است را در نظر داشته باشد و کاری انجام دهد که در واقع به کاهش تنش و ادامه مذاکرات 
صلح کمک کند. آمریکا همچنین باید از انتشار اطالعات نادرست دست بردارد و تحریم های شرکت های چینی 
را لغو کند. طرف چینی به انجام اقدامات الزم برای حفاظت از حقوق قانونی و منافع شرکت های چینی ادامه 
خواهد داد. بر اساس گزارش های منتشر شده، چین پیش تر از ایاالت متحده به اتهام »به خطر انداختن« صلح 
و ثبات در تنگه تایوان انتقاد و تاکید کرده که عبور هواپیمای نظامی آمریکایی از تنگه تایوان که هفته گذشته 
صورت گرفت، صلح و ثبات در این آبراه حس��اس را »به خطر« انداخته است. چین همواره تایوان را بخشی از 
خاک خود می داند و از تمام کشورهای جهان می خواهد به اصل چین واحد و تمامیت ارضی این کشور احترام 
بگذارند و آمریکا اگر چه استقالل تایوان را به رسمیت نمی شناسد، اما گفته است چنانچه چین اقدام نظامی علیه 
تایوان انجام دهد، از آن حمایت خواهد کرد. تحلیلگران معتقدند که از همین رو، نشست وزرای خارجه گروه 20 
در حالی یکم و دوم مارس )دهم و یازدهم اسفند جاری( در هند برگزار می شود که تشدید تنش ها بین ایاالت 

متحده و چین از موضوعات محوری آن مطرح شده است.

قرص های چند بار مصرف جایگزین کرم 
مرطوب کننده می شوند

محققان راهی یافته اند تا مرطوب کننده های کرمی 
را به ماده خش��ک و کاغ��ذ مانند تبدیل کنند که در 
صورت نیاز می توان دوباره به آن آب افزود. به گزارش 
پرس اسوسیشن، محققان دانشگاه »ایست آنجلیا« در 
انگلیس فناوری را توسعه داده اند که روغن و آب را 
از محصوالت زیبایی مانند کرم، شامپو و نرم کننده 
ها حذف و صفحه هایی از مواد می س��ازند که می 
توان با مقدار کمی آب ساختار آن را دوباره بازسازی 
کرد. آنها مدعی هستند با کمک فناوری مذکور می 
توان صنعت زیبایی را تا حد زیادی دگرگون کرد تا از 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین دور ریز 
مربوط به بسته بندی کاسته شود. شنگ چی محقق 
ارشد پژوهش می گوید: بیشتر محصوالت زیبایی و 
آرایشی تا ۹5 درصد آب دارند و به همین دلیل حجم 
س��نگین و بس��ته بندی بزرگی دارند. اما ورقه های 
مرطوب کننده ای که ما ابداع کردیم فقط چند میلی 
گ��رم وزن دارند. میزان وزن ب��ه اندازه قابل توجهی 
کاهش یافته است. بنابراین در خصوص هزینه های 
حمل و نقل صرفه جویی می ش��ود. پروفسور چی و 
همکارانش از فرایندی به نام الکترو ریس��ی استفاده 

کردند تا آب و روغن را از محصول جدا کنند.

سيزدهمين جشنواره بين المللی فيلم 100 عکس: تسنيمفناوري

اخاق

شرح صحیفه سجادیه دعای سوم )2۹2(

حجت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق: بسم 
��َراِب  َعاِم َو الَشّ اهلل الرحم��ن الرحیم َو أَْغَنیَتُهْم َعِن الَطّ

بَِتْقِدیِسک. و به وسیله تقدیس خود ایشان را از خوردنی 
و آشامیدنی بی نیاز نموده ای.اساساً فرشتگان موجوداتی 
مادی نیستند که نیازمند غذا و آشامیدنی باشند ولکن 
همچن��ان که ادام��ه حیات مادی به ام��وری از جمله 
خوردن و آشامیدن نیازمند است در عالم فرشتگان نیز 
ادامه حیات آنان به خوردن و آشامیدن نیازمند است اما 
نه از جنس اکل و شرب معنوی بلکه از جنس نور است 
که فرشتگان بواسطه تقدیس خداوند متعال از این نیاز 
بی نیازند ولو این فرشتگان در زمین  و عالم ماده رفت 

و آمد کنند نیازمند این گونه امور نیس��ت خداونِد غنی 
که قادر اس��ت مخلوقات خود را از هر حیث که طلب 
کنند از غیر خود بی نیاز کند فرش��تگان را نیز در این 
زمینه غنی کرده است و صدالبته محو شأنی از شئون 
الهی مخلوقات را عاش��ق می کند و عشق عاشق را از 
بس��یاری از امور بی نیاز می کند. شنیدن این حکایت 
نیز خالی از لطف نیس��ت، شنیدم از بعضی اعاظم که 
در حاالت عالم عارف و عاش��ق مرحوم آیت اهلل شیخ 
عباس طهرانی که فرموده بودند در جوانی چنان مست 

عش��ق خدا بودم که غذاهای خوش آب و رنگ برایم 
بی مزه بود و مثل این که مزه کاه می داد یعنی بی مزه 
بود و به احترام مادرم که زحمت کشیده بود می خوردم. 
وابستگی به خوردن و آشامیدن متعلق به ملک نشینان 
است و ملکوتیان وابسته به اینها نیستند گرچه در این 
عالم به حسب ظاهر استفاده می کنند، دستورات شرع 
مقدس مانند روزه های واجب و مس��تحب و انفاق ها 
به همین جهت اس��ت که این تعلقات کم گردد تا به 

سمت ملکوت جان به پرواز درآید.
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هزاران اس��رائیلی روز چهارش��نبه برای محکوم کردن 
دول��ت راس��تگرای بنیامین نتانیاهو ب��ه خاطر تصویب 
قانونی که قدرت سیس��تم قضای��ی را محدود می کند، 
به خیاب��ان ها آمدند.  ب��ه گزارش ایرن��ااز خبرگزاری 
آناتولی، تظاهرکنن��دگان تعدادی از خیابان ها از جمله 
بزرگراه بیت المقدس - تل آویو را بستند که این اقدام 
موجب ترافیک و توقف تردد دراین بزرگراه شد.  پایگاه 
خب��ری« الخلیج آنالین » نیز نوش��ت: تظاهرکنندگان 
ای��ن تظاه��رات را با عنوان »روز اخ��الل ملی« به راه 
انداخته اند و طبق برنامه ش��امل تظاهرات در تل آویو 
و در مقابل اقامتگاه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی 

در بیت المقدس غربی اعالم ش��ده است.  پلیس رژیم 
صهیونیس��تی ب��ا صدور بیانیه ای از بازداش��ت ش��ش 
معت��رض در منطقه تل آویو »به خاطر ایجاد بی نظمی 
و س��رپیچی از دستورات پلیس« خبرداده است.  دراین 
تظاهرات تعدادی دان��ش آموز به همراه و والدین خود 
نیز ش��رکت کردند.  س��ازمان رادی��و و تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی اع��الم کرد: ای��ن تظاهرات با ش��رکت 
کارگ��ران حوزه فناوری پیش��رفته، های  تک و کاروان  
هایی از کشاورزان س��وار بر ماشینهای کشاورزی خود 
از 70 روس��تا برگزار ش��د، همچنین تظاهرات مشابهی 
درخیابان های تل آویو و ش��هرهای دیگر سرزمینهای 

اش��غالی ب��ه راه افتاده اس��ت.  ای��ن منبع ب��ه نقل از 
برگزارکنن��دگان تظاهرات گفت: »م��ا در اعتراض به 
دولتی که س��عی در بی ثبات ک��ردن نظام دموکراتیک 
دارد، نظ��م عمومی را مخت��ل خواهیم کرد. ده ها هزار 
نفر دیگر نیز در سراس��ر فلسطین اشغالی برای متوقف 
کردن کودتای جاری علیه سیستم قضایی بدون جلب 
نظر مردم، تظاهرات خواهند کرد.  آنها افزودند: »امنیت 
)در سرزمینهای اشغالی( از دست رفته است، اقتصاد در 
حال فروپاش��ی اس��ت، و جامعه در حال از هم پاشیدن 
اس��ت مردم برای مقابله با این وضعیت، دولت اسراییل 

را به مسیر اعالمیه استقالل بازمی گردانند.

ادامه اعتراضات علیه نتانیاهو در سرزمین های اشغالی

انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا درگفت وگو با فصلنامه آلمانی »سیاست بین المللی« 
گف��ت: ما می خواهیم تا برجام راهمچنان روی میز نگه 
داریم. تمامی کانال ها را باز نگه داش��ته ایم ولی دشوار 
است. فکر می کنیم که برجام تنها راه رسیدگی به مشکل 
هس��ته ای ای��ران و تنها راه موجود برای ماس��ت. مورا، 
هماهنگ کننده مذاکرات رفع تحریم ها در این گفت وگو 
که دیروز )۹ اس��فند( در تارنمای فصلنامه مذکور منتشر 
ش��د، هنگام پاسخ به س��والی در مورد آثار حمله روسیه 
به اوکراین بر سیاس��ت خاورمیان��ه ای اتحادیه اروپا، به 
»مس��ئله ایران« اشاره کرد و گفت: در چند سال گذشته 
ایران روابط نظامی بس��یار قوی با روس��یه برقرار کرده 
که پس از آغاز تجاوز علیه اوکراین تش��دید شده است. 
حل وفصل مناقشه در س��وریه نیز متاسفانه بسیار دشوار 
اس��ت و به دلیل حضور و دخالت گسترده روسیه در این 
کش��ور گزینه ها بسیار محدود شده اند. هماهنگ کننده 
کمیس��یون مشترک برجام در پاس��خ به سوالی در مورد 
مناس��بات کنونی ایران و اتحادیه اروپا پس از اغتششات 
اخی��ر و با توجه به تالش ها ب��رای احیای برجام مدعی 
شد: ایران خود را در مرکز یک توفان کامل که تهران به 
وجود آورده قرار داده است. سه مسئله )این توفان( را پدید 
آورده اند. نخس��ت اوضاع داخلی ایران. قتل مهسا امینی 
اعتراض��ات قدرتمندی را کلید زد ک��ه زنان در صدر آن 
قرار داش��تند و طوالنی تر از انتظارات ادامه داشته است. 
نحوه واکنش زنان و دختران تماش��ایی بوده است. ایران 
با سرکوب پاس��خ داده و نه با گفت وگو. البته پیامدهای 
آن به خصوص در جهان غرب گس��ترده بوده و به وجهه 
دولت ایران آسیب وارد شده است. مورا افزود: عامل دوم 
که بی نهایت برای ما اهمیت دارد روابط نظامی ایران و 
روسیه و این واقعیت است که آنها پهپاد در اختیار روسیه 
قرار می دهن��د. تاکنون تنها نوک کوه یخ را می دیدیم. 
این یک موضوع بی نهایت جدی و جدی ترین مس��ئله 
ما با ایران به خصوص توقف این نقل و انتقاالت اس��ت. 

وی ادامه داد: عامل س��وم برجام اس��ت. از پائیز گذشته 
متنی آماده اس��ت تا )اجرای برجام( از سرگرفته شود. اما 
ایرانیان می گویند که نخست می خواهند مسائل پادمانی 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی بس��ته شود. با این حال 
هیچ کاری برای رس��یدگی به این مسائل انجام نداده و 
هیچ پاسخی در اختیار آژانس قرار نداده اند. مختصر آنکه 
رفتارشان نشان نمی داد که به دنبال برجام باشند. اکنون، 
شاید تمایل بیشتری برای ازس��رگیری برجام دارند چرا 
ک��ه در این توفان کامل قرار داش��ته و فکر می کنند که 
راحت ترین راه خروج از آن، برجام اس��ت. با این حال به 
صراح��ت بگویم که چارچوب الزم ب��رای این کار وجود 
ندارد. هنوز فکر می کنیم که برجام تنها راه رسیدگی به 
مشکل هسته ای ایران و تنها راه موجود برای ماست. ما 
می خواهیم تا برج��ام را روی میز نگه داریم و در همان 
حال با ایرانیان گفت وگو می کنیم و به اوکراینی ها کمک 
می کنیم تا با ایرانیان و دیگران گفت وگو کنند و ارس��ال 
پهپادها پایان یابد. اما این کار دش��وار اس��ت چرا که در 
ای��ران مراکز قدرت متعددی وجود دارد و یکی از آنها به 
ش��دت به روابط نظامی با روسیه عالقمند است. اوضاع 
واقعاً بد اس��ت. تمامی کانال ها را باز نگه داشته ایم ولی 
دشوار اس��ت. وی در پاسخ به سوالی با تائید تغییر توجه 
اتحادیه اروپا به سوی ایران و منطقه خلیج فارس گفت: 
اگر به غرب این منطقه نگاه کنید، وضعیت فعلی سوریه 
مش��اهده می ش��ود که راه حل سیاس��ی را در دسترس 
نمی بینیم و اوضاع انس��انی وخیم تر می شود. همزمان 
تحوالت دو سوی خلیج )فارس( را مدنظر قرار می دهیم. 
به دلیل خصومت ایران و عربس��تان سعودی، تحوالت 
نگران کننده ای وجود دارد. از اتحادیه اروپا انتقاد می شد 
ک��ه چرا با ایرانیان گفت وگو می کند، اما به تازگی متهم 
می ش��ویم که به ان��دازه کافی با آنها گف��ت و گو نمی 
کنیم. تمرکز ما دیگر مس��ئله ای راهبردی که مه 2022 
در »همکاری راهبردی با کش��ور های خلیج )فارس( » 
بیان ش��ده نیس��ت. اگر درگیری در آن بخش خاورمیانه 

رخ دهد، اوضاع ممکن است به شدت برای اتحادیه اروپا 
زیانبار شود. ترجیح می دهیم بر این منطقه تمرکز کنیم 
و با تمامی کش��ورها تعامل داشته باش��یم. مورا در مورد 
تاثیر جنگ روس��یه و اوکراین بر سیاست خاورمیانه ای 
اتحادی��ه اروپا گف��ت: تأثیر جنگ در برخ��ی مناطق، به 
وی��ژه در خاورمیانه، این بوده که تعام��ل خود را در آنجا 
تقویت کنیم. بنابراین، تجاوز روس��یه سیاس��ت های ما 
را در مس��یری کاماًل متفاوت قرار داده است. قباًل برای 
تامین گاز و نفت کاماًل به روس��یه وابسته بودیم. عالقه 
ما به تامین ان��رژی از خاورمیانه، به ویژه خلیج )فارس(، 
در جهت تامین انرژی س��بز - یعنی هیدروژن سبز - در 
آینده بوده که با تهاجم روسیه، مجبور شدیم کل رویکرد 
خ��ود را تغییر دهیم. با این ح��ال مورا با انتقاد تلویحی از 
سیاست کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: این کشورها 
نمی خواهند با تحریم های ما یا رویارویی نظامی با روسیه 
همراهی کنند. به نظر می رس��د آنه��ا فکر می کنند که 
دنیای چند قطبی فرصت های بیشتر و استقالل بیشتری 
را ب��رای آنها فراهم می کند. بنابراین، ما مجبور به اقدام و 
مضاعف کردن تالش های خود ش��دیم تا آنها را متقاعد 
کنیم که اقدام های روسیه در واقع آنها را نیز تهدید کرده 
و ماهیت نظام چندقطبی را تضعیف می کند. این دیپلمات 
اس��پانیایی در عین حال مدعی ش��د که روسیه از لحاظ 
اقتصادی چیزی برای عرضه به خاورمیانه نداشته و تنها 
تامین کننده اقالم نظامی است. وی افزود: مصر هنوز یکی 
از بزرگترین خریداران تجهیزات نظامی روسیه است. البته 
پس از مشاهده ناکارامدی تجهیزات نظامی روسیه ممکن 
اس��ت تجدیدنظر کنند. مورا در ادامه این مصاحبه هشدار 
داد که »درگیری اسرائیل و فلسطین« بهبود نیافته و دیگر 
نم��ی توان تحوالت این منطق��ه را نادیده گرفت. وی با 
اش��اره به پایبندی اتحادیه اروپا ب��ه »راه حل دو دولتی« 
گفت: صادقانه بگوی��م، با توجه به تحوالت میدانی، باید 
ببینیم که در نهایت چقدر )این راه حل( امکان پذیر است 

و نگرانی ما از همین موضوع است. 

انریکا مورا:
 می خواهیم برجام را حفظ کنیم


