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درحالی که اقدامات سرکوبگرانه آل سعود در موضوع 
آزادی بیان و حقوق شهروندی ادامه دارد، رژیم حاکم 
بر عربس��تان با برگزاری جشن و مراسم مبتذل غربی 
تالش می کند تا چهره سیاه حقوق بشری خود را بزک 
کند. روزنامه انگلیسی »تایمز« در گزارش مفصلی به 

چهره سیاه حقوق بشری آل سعود و...

چهره بزک شده آل سعود
روايت تايمز از تالش ناکام برای تطهير يک رژيم؛

کارش��ناس دانشگاه اس��پانیا معتقد اس��ت که حضور 
ایران در کانال پاناما به طور حتم آمریکا را خش��مگین 
خواهد کرد و نش��انه چالشی برای هژمونی آمریکا در 
 Moisés( آمریکای التین است. مویِسس گاردونیو
Garduño( دانش آموخته مطالعات معاصر عربی و 

اسالمی از دانشگاه خودمختار مادرید در...

  چالش واشنگتن 
در آمریکای التین

مدیریت صحیح و برنامه بلند مدت ؛ 
حلقه های مفقوده بهینه سازی مصرف گاز

حضور ناوهای ايرانی در کانال پاناما؛

سازمان بازرسی کل کشور:
کل تهران در روزهای 

آلودگی هوا باید 
تعطیل می شد

سالروز بازگشت حضرت امام خمینی )ره( به کشور و آغاز یوم اهلل دهه فجر مبارک باد
سرمقاله

یادداشت

 فیلیمو پاسخگوی 
عملکرد خود باشد

احمد راستینه  ���
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس

تنها  قان��ون  براس��اس 
س��ازمانی که مسئولیت 
ص��وت  انحص��اری 
را  فراگی��ر  تصوی��ر  و 
دراختیار دارد س��اترا است و صدا و سیما 
مکلف ش��ده تا آئین نامه های نظارتی بر 
تمام ص��وت و تصویره��ای فراگیر را با 
هم افزایی دستگاه ها تدوین و ابالغ کند. 
طبیعتا هر پلتف��رم یا مجموعه ای که در 
براب��ر قانون سرکش��ی کن��د و قانون را 
نپذی��رد و یا در اج��رای آن تخطی کند، 
وفق قانون باید پاس��خگو باش��د و حتما 
سازمان صدا و س��یما و مجموعه ساترا 
به عنوان تنها دس��تگاهی که مسئولیت 
انحص��اری نظارت بر ص��وت و تصویر 
فراگیر را برعهده دارد، مس��ئولیت دارد با 

افرادی که در این حوزه قواعد را...
ادامه در صفحه ���2

 تعامل حداکثری انصاراهلل
 با همه جریان های یمنی 

عباس گلرو   ���
عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 

خارجی مجلس
نشس��ت کمیت��ه روابط 
شورای  مجلس  خارجی 
اسالمی با حضور ابراهیم 
محمد دیلمی سفیر دولت 
نجات ملی یمن در تهران، برگزار ش��د، 
این جلسه با حضور تعدادی از نمایندگان 
و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس 
برگزار شد، با توجه به وضعیت فعلی یمن 
و اینکه گروه دوس��تی م��ا از طرف یمن 
نداریم، کارگروه پارلمانی یمن در مجلس 
تشکیل شده که به بررسی روابط دو کشور 
می پردازد و در نشست امروز اقدامات این 
کارگروه هم بررس��ی شد. سفیر یمن در 
جلس��ه امروز درباره آخری��ن تحوالت و 
وضعیت میدانی و سیاسی یمن گزارشی 

ارایه کرد، تحوالت یمن به...
ادامه در صفحه ���2

بدينوسيله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاوني مصرف 
کارکنان و کارگران بيمارستان روحاني بابل به شماره ثبت 
6513 و ب��ه شناس��ه ملی 14000198863 می رس��اند  
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم  راس ساعت 
11:30 دقيق��ه  مورخ 1401/12/02 در محل به آدرس 
استان مازندران ، شهرستان بابل،بيمارستان روحانی بابل، 
سالن آمفی تئاتر بيمارستان روحانی با دستور کار به شرح 

ذيل برگزارميگردد . لذا از کليه اعضاء سهامداران دعوت به 
عمل ميآيد راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند. 
تذکر اول:متقاضيان اعطای نمايندگی می توانند همه روزه 
به غير از ايام تعطيل  از ساعت 10 صبح الی 12 به همراه 
نماينده)وکيل( خود تا دو روز قبل از برگزاری مجمع مهلت 
دارند تا در محل دفتر قانونی شرکت تعاونی حاضر و نسبت 
به معرفی نماينده خود جهت حضور در مجمع اقدام نمايند. 

دستور جلس��ه: 1-تغيير ماده 3 اساسنامه)تغيير موضوع 
فعاليت شرکت(

2-طرح و تصويب تغيير ماده 22 اساسنامه شرکت)کاهش 
تعداداعضای اصلی هيات مديره از 5 نفر به 3 نفر(

3-طرح و تصويب اصالح ماده 21

آگهی دعوت)نوبت سوم( شرکت تعاوني مصرف کارکنان و کارگران بیمارستان روحاني بابل
شماره ثبت:6513 ، شناسه ملی: 14000198863

تاریخ انتشار:1401/11/12

رئيس هيات مديره 

بدينوسيله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاوني مصرف 
کارکنان و کارگران بيمارستان روحاني بابل به شماره ثبت 
6513 و بشناس��ه مل��ی 14000198863 م��ی رس��اند 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم راس 
ساعت 12 روز سه شنبه  مورخ 1401/12/02 در محل 
به آدرس اس��تان مازندران ، شهرستان بابل،بيمارستان 
روحان��ی بابل، س��الن آمفی تئات��ر بيمارس��تان روحانی با 
دستور کار به شرح ذيل برگزارميگردد . لذا از کليه اعضاء 
س��هامداران دعوت به عمل ميآيد راس س��اعت مقرر در 

جلسه حضور بهم رسانند.تذکر:متقاضيان اعطای نمايندگی 
می توانند همه روزه به غير از ايام تعطيل  از س��اعت 10 
صبح الی 12 به همراه نماينده)وکيل( خود تا سه روز قبل 
از برگ��زاری مجم��ع مهلت دارند تا در مح��ل دفتر قانونی 
شرکت تعاونی حاضر و نسبت به معرفی نماينده خود جهت 
حض��ور در مجمع اقدام نمايند. ضمنا هر عضوی می تواند 
وکال��ت 3 نفر و ه��ر غير عضو می تواند وکالت 1 نفر را بر 

عهده بگيرد.دستور جلسه: 1-گزارش هيئت مديره 
2-گزارش بازرس  3-طرح تصويب بيالن  مالی سال 97 

لغايت 1400 4-طرح و تصويب پيش بينی بودجه س��ال 
1401 5- طرح و تصويب ادامه پيگيری شکوائيه موجود 
در مراج��ع قضائی. 6-طرح و تصويب اخذ تس��هيالت از 
بانکها و موسس��ات اعتباری دولتی يا خصوصی 7-تعيين 
روزنام��ه کثيراالنتش��ار جه��ت درج آگهی های ش��رکت. 
8-انتخ��اب عضو اصلی و علی الب��دل  هيات مديره برای 
مدت س��ه س��ال. 9- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

برای مدت يک سال مالی.

آگهی دعوت)نوبت دوم( شرکت تعاوني مصرف کارکنان و کارگران بیمارستان روحاني بابل
شماره ثبت:6513 ،  شناسه ملی: 14000198863

تاریخ انتشار:1401/11/12

رئيس هيات مديره 

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي )پاالیشگاه یازدهم( در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:
2001096697000032 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

 -01R11/AA-019 مناقصه شماره  -AA R11-4111201326 تقاضای شماره مناقصه و تقاضا 
دستگاه های فرزکاری، برشکاری و دریل ساخت داخل کشور موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

000/000/000/6   ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

120/000/000/000 ریال مبلغ برآوردي مناقصه
حداقل 5 روز  پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد. آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان کنگان- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پاالیشگاه یازدهم )فاز13( -ساختمان امور کاال- اداره خرید آدرس مناقصه گزار

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری 
داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره  تلفن کارشناسان خرید: ) 07731314923 ( - ) 4547-4546-4545 -0773231 ) تماس حاصل فرمایند. 

 تجدید آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

نوبت اول

شناسه اگهی 1449479

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای سایبان ) سازه فضاکار( 
رواق ورودی شمالی و جنوبی مسجد جامع شهر) مصلی جدید(  به شماره 2001004916000088را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر س��ازمانی اقدام الزم 

را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

 تاریخ انتشار فراخوان: تاریخ12/11/1401 ساعت 12:00

 مهلت دریافت اسناد فراخوان: تاریخ 1401/11/18 تا ساعت 19:00
 مهلت ارسال پیشنهادات: تاریخ1401/11/30  ساعت19:00

 زمان بازگشایی پاکت ها: تاریخ:  1401/12/01 ساعت13:00
این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید ش��هرداری تهران تس��ری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت 

منتشر می گردد.
ن�وع و مبل�غ تضمین ش�رکت در فرایند ارج�اع کار: ضمانت نام��ه بانکی یا فیش واری��زی به مبلغ 

1/000/000/000 ریال
اطالع�ات تماس و آدرس دس�تگاه : ش��هرداری بندرعباس ب��ه آدرس بلوار امام خمینی )ره( ش��ماره 

076-33625029
شناسه اگهی 1449731

 تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

نوبت اول

شرکت تولید نیروی برق رامین - امور تدارکات 
شرکت تولید نیروی برق رامین در نظر دارد مناقصه عمومی خرید آببندهای توربین )سگمنت ( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکتهای....

آگهی تجدید مناقصه و فراخوان ارزیابی کیفی 
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 401/213 م  

رجوع به صفحه آخرشناسه 1450257

معاون اول رئیس جمهور گفت: با برنامه ریزی انجام شده 
مشکالت مناطق زلزله زده خوی به زودی رفع می شود. 

به گزارش »عصر ایرانیان«، محمد مخبر عصر سه شنبه 
در حاشیه بازدید از کمپ اسکان موقت زلزله زدگان شهر 
فی��رورق در گفت و گو با خبرن��گاران گفت: امروز برای 
بازدید و ارزیابی میزان خسارت زلزله به شهرستان خوی 
سفر کردم. مخبر با بیان اینکه، امکانات و اقالم مورد نیاز 
برای بخش��ی از مردم در قسمتی از شهر یکسان توزیع 
نشده است گفت: دس��تور داده شد مشکالت منطقه در 
ش��هر نیاز سنجی شود و اقالم مورد نیاز بین آنها تقسیم 
شود. وی ادامه داد: مردم حق دارند گالیه کنند بخشی از 

انتقادات مردم نسبت به روند امداد رسانی کاماًل بجا بوده 
و انش��ااهلل طی روزهای آینده این کمبودها و کاستی ها 
را جب��ران خواهیم ک��رد. معاون اول رئی��س جمهور در 
مورد اعطای تسهیالت بالعوض برای زلزله زدگان نیز 
گفت: امروز ما اینجا هستیم تا نیازمندی های مردم را به 
درس��تی بررسی کرده و در جلسه هیأت دولت به سمع و 
نظر رئیس جمهور برسانیم. وی ادامه داد: با جمع بندی 
مناس��ب مش��کالت حتماً در روزهای آینده کمبودها و 

نیازهای مردم برطرف خواهد شد.

مشکالت مناطق زلزله زده به زودی رفع می شود
معاون اول رئیس جمهور:
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ايران و جهان

فیلیمو پاسخگوی عملکرد خود باشد
ادامه از صفحه یک ���

...رعای��ت نک��رده و قانون ش��کنی می کنند 
برخ��ورد کند. م��ا در بودجه س��ال 1402 به 
دنب��ال این هس��تیم که با اص��الح بعضی از 
مواد و اح��کام قانون، پلتفرم های��ی را که از 
قان��ون تخط��ی می کنند و مس��ئولیت های 
تصریح ش��ده در قانون را انجام نمی دهند و 
از آن عبور می کنند، براس��اس احکام بودجه 
که پیگیری های الزم را در مورد آنها خواهیم 
داش��ت، این پلتفرم ها باید مجازات ش��وند و 
هزینه ه��ای عب��ور از قانون و قانون ش��کنی 
را بای��د پرداخت کنند. آنچ��ه که مورد تأکید 
کمیسیون فرهنگی اس��ت، اجرای مر قانون 
و ض��رورت هم افزایی دس��تگاه ها در اجرای 
قانون و گزارش��ات مس��تمر صدا و س��یما و 
ساترا به کمیسیون فرهنگی درباره دستگاه ها 
و پلتفرم هایی است که نسبت به اجرای قانون 
تخطی دارند. االن اتفاقی که در بحث فیلیمو 
رخ داده این است که قاعده قانونی را رعایت 
نکرده، به ای��ن معنا که فیلمی��و بدون آنکه 
مراحل قانونی را برای کس��ب مجوزها برای 
یک اثر و بازنش��ر آن کس��ب نکرده و بدون 
طی مراح��ل قانونی اقدام به پخش اثر تولید 
شده کرده که طبیعتا براساس موضوع مربوط 
به مسئولیت انحصاری صوت و تصویر فراگیر 
برای ساترا طبیعتاً فیلیمو باید پاسخگوی عدم 

مسئولیت پذیری خود در این قصه باشد.

تعامل حداکثری انصاراهلل  با همه 
جریان های یمنی 

ادامه از صفحه یک ���
...لح��اظ میدانی با مقاومت مردم یمن، رو به 
جلو اس��ت. آمریکایی ها مح��ور ائتالف علیه 
یم��ن بودن��د و اروپایی ها هم از عربس��تان 
حمای��ت می کردند اما بعد از این همه س��ال 
تجاوز و حمله به مردم مظلوم یمن و محاصره 
این کشور، نتوانستند به اهداف خود برسند و 
مردم یمن را شکست دهند. انصاراهلل توانسته 
تعام��ل حداکثری با هم��ه جریان های یمنی 
داشته باش��د. ما در این جلسه از تالش های 
سفیر یمن در تهران تشکر و از رهبر انصاراهلل 
یمن تجلی��ل کردیم، ما بر ایس��تادگی ملت 
ای��ران در کن��ار مردم یم��ن و نقش تاریخی 
مردم یمن تاکید کردیم. سعودی ها به گفتگو 
با انص��اراهلل یم��ن تمایل پی��دا کردند، چند 
دور مذاک��ره در صنعا و مس��قط بین یمنی ها 
و س��عودی ها انجام ش��ده اس��ت. امیدواریم 
آنهایی که فکر می کردند یمن را با محاصره 
شکس��ت می دهند به سمت پذیرش مشکل 
رفتند، همانطور که جمهوری اسالمی ایران از 
گذشته اعالم کرده، راه حل یمنی-یمنی باید 
تدارک دیده شود و برای توافق حول یک راه 

سیاسی مذاکره انجام گیرد.

مرگ های زنجیره ای بومیان استرالیا 
نوک کوه یخ نقض حقوق بشر است

س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: استمرار 
مرگ های زنجی��ره ای بومیان و پناهجویان در 
استرالیا نوک کوه یخ نقض حقوق بشر است. به 
گزارش »عصر ایرانیان«، ناصر کنعانی سخنگوی 
وزارت ام��ور خارجه در حس��اب توئیتری خود 
نوشت: استمرار مرگ های زنجیره ای پناهجویان 
و مرگ 500 بومی در زندان های استرالیا ممکن 
اس��ت، تنها نوک کوه یخ نقض حقوق بشر در 
آنجا باشد. وی با اش��اره به وجود استاندارهای 
دوگانه، تاکید کرد: آیا »جامعه بین المللی« کانبرا 

را پاسخگو خواهد کرد؟

60 هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در 
کشور برگزار می شود

رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقالب اسالمی 
از برگزاری 60 هزار مراس��م به مناسبت دهه 
فجر خبر داد. به گزارش »عصر ایرانیان«، سید 
نظام الدین موسوی رئیس ستاد مرکزی دهه 
فجر انقالب اس��المی پیش از ظهر سه شنبه 
11 بهمن ماه در آستانه فرا رسیدن دهه فجر 
در نشس��ت خبری درب��اره جزئیات برگزاری 
مراسمات و رویدادهای این ایام گفت: از 12 
تا 22 بهمن مراسم های مختلفی در مدارس، 
دانشگاه ها، مساجد، کارخانه ها، ادارات و سایر 
اماکن برگزار می ش��ود. برگزاری مراسم روز 
12 بهم��ن در مرقد مطهر امام با س��خنرانی 
رئیس مجلس، نواخته شدن زنگ انقالب در 
110 هزار مدرسه و برگزاری مراسم مهمانی 
الله ها در 19 هزار گلزار ش��هدا در 13 بهمن، 

از مهمترین برنامه های این ایام است .

رژیم صهیونیستی مسئول تشدید 
اوضاع است

رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین رژیم 
صهیونیستی را مسئول تشدید اوضاع دانست 
و تاکید کرد که ملت فلس��طین نمی پذیرد 
که تا ابد تحت اشغال باقی بماند. به گزارش 
پایگاه خبری صدی البلد، »محمود عباس« 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین پس از 
دیدار ب��ا »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه 
آمریکا گفت: در سایه نبود فشار بین المللی 
به کابینه تل آویو، رژیم صهیونیستی مسئول 
تشدید اوضاع اس��ت. وی افزود: ما همیشه 
به قطعنامه  های بین  المللی پایبند بوده  ایم؛ 
ما به دنبال همکاری با واش��نگتن و جامعه 
بی��ن  المللی بر اس��اس قطعنام��ه  های بین 
 المللی در راس��تای تشکیل کشور فلسطین 
هستیم. رییس تش��کیالت خودگردان ادامه 
داد: ما از تالش  های آمریکا برای رس��یدن 
به صلح قدردانی می  کنیم، اما ملت ما ادامه 
اش��غالگری را برای همیشه نمی  پذیرد و با 
تداوم نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان، امنیت 
منطقه تقویت نمی  ش��ود. محمود عباس در 
ادامه تاکید کرد که رژیم صهیونیس��تی باید 
اقدام��ات یکجانب��ه خود را ک��ه قوانین بین 

 المللی را نقض می  کند، متوقف کند.

ادعای خصمانه جمهوری آذربایجان 
علیه ایران

جمهوری آذربایج��ان ادعای خصمانه و بی 
اساسی را علیه ایران مطرح کرد. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، نیروهای امنیتی جمهوری 
آذربایجان از صبح س��ه  شنبه 31 ژانویه ادعا 
کردند که عملیات گسترده  ای را علیه آنچه 
باکو مدعی »ش��بکه جاسوسی« ایران شده 
اس��ت؛ آغاز کردند. بر اساس ادعای بی سند 
و مدرک وزارت کشور جمهوری آذربایجان، 
عملی��ات گس��ترده ادعایی در ش��هر باکو و 
دیگر شهرهای این کشور ادامه دارد! پلیس 
جمه��وری آذربایج��ان مدعی اس��ت که در 
چارچ��وب عملیات فوق مراکز یک ش��بکه 
تلویزیون��ی و یک خبرگزاری هم بازرس��ی 
شده اس��ت! منابع وزارت کش��ور جمهوری 
آذربایج��ان هم مدعی اند که تا کنون 7 نفر 
طی عملیات پلیس بازداشت و تحویل دادگاه 

شده  اند!

استرالیا 16 شخص و یک نهاد ایرانی 
را تحریم کرد

در ادامه مواضع خصمانه کانبرا علیه تهران، 
اس��ترالیا 16 ش��خص و یک نهاد ایرانی را 
تحریم ک��رد. به گ��زارش گاردی��ن، دولت 
اس��ترالیا امروز اعالم ک��رد که تحریم  های 
این کشور علیه ایران را گسترش داده است. 
بر اس��اس اعالم این رس��انه، بهانه استرالیا 
از اعم��ال تحریم های ضدایران��ی مذکور، 
مقابله با اغتش��اش گ��ران و برهم زنندگان 
امنیت مردم و نیز ارس��ال ادعایی تسلیحات 
از سوی تهران برای مسکو ادعا شده است. 
در بیانی��ه دولت کانبرا در ای��ن ارتباط آمده 
اس��ت که عبدالرحیم موس��وی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اس��المی ای��ران و مقامات 
ارش��د بس��یج در میان تحریم شدگان امروز 

قرار دارند.

زخمی شدن دو یمنی در حمله ائتالف 
متجاوز سعودی

دو شهروند یمنی در حمالت ائتالف متجاوز 
سعودی به مناطق مرزی یمن زخمی شدند.

به گ��زارش المس��یره، در حم��الت ائتالف 
متجاوز س��عوی به مناطق م��رزی یمن دو 
نفر زخمی ش��ده و برای مداوا به بیمارستان 
منتق��ل ش��دند. همچنین ائت��الف متجاوز 
سعودی در ادامه نقض آتش یمن، تنها طی 
ساعات گذشته 73 بار آتش بس را در مناطق 
مختلف یمن نقض کرد. آتش بس یمن که 
بارها از سوی ائتالف متجاوز سعودی نقض 
شده است به دنبال رایزنی های سازمان ملل 
متحد پیش از این یک بار تمدید ش��ده بود. 
تمدید 2 ماهه ای��ن آتش بس 11 مرداد ماه 
به پایان رس��ید که مجدداً تمدید ش��د و 10 
مه��ر پایان یافت. پیش تر سرلش��کر جالل 
الرویش��ان معاون دفاعی و امنیتی نخس��ت 
وزیر یمن گفته ب��ود که وضعیت نه صلح و 
نه جنگ یک تهدید است و تکیه ما بر اتحاد 
ملت و مسئوالن اس��ت. همچنین »مهدی 
المش��اط« رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
گفت��ه بود که آتش بس یم��ن با نقض مکرر 
آن توسط ائتالف سعودی تقریباً از بین رفته 
است. عربستان س��عودی از ششم فروردین 
94 در قال��ب ائتالفی از چند کش��ور عربی 
از جمل��ه ام��ارات و با کمک و چراغ س��بز 
آمریکا و حمایت رژیم صهیونیستی، حمالت 
گس��ترده ای را علیه یمن - فقیرترین کشور 
عربی - آغاز کرد. این کشورها پس از 7 سال 
تجاوز به یمن و کشتار هزاران نفر و تخریب 
زیرس��اخت های این کشور نه تنها به اهداف 
خود نرسیدند بلکه به دنبال ضربات موشکی 
و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک 

آن ها مجبور به پذیرش آتش بس شدند.

اخبار

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اش��اره به آخرین وضعیت کارخانه های 
تولید کاغذ در کش��ور، گفت: پیش بینی می کنیم که برای نیمه دوم سال 
1402 به خودکفایی در صنعت کاغذ برسیم. محمدمهدی اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفت وگو با »عصر ایرانیان« با اشاره به لزوم 
خودکفایی کشور در صنعت کاغذ گفت: اساساً بخش عمده ای از موضوع 
خودکفای��ی در صنعت کاغذ بر عهده بخش خصوصی اس��ت و ما نقش 
حمایتی و تس��هیل گری داریم. وی افزود: هم اکن��ون بخش عمده ای از 

این کار در ش��رکت صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام می شود و بخش 
دیگری در یک مجموعه بس��یار خوب در اس��تان ف��ارس که در حال راه 
اندازی اس��ت و یکی دو مجموعه دیگر در استان خوزستان پیش خواهد 
رفت که ان شاءاهلل اگر این ها در کنار هم اتفاق بیفتد، ما در سال آینده تمام 
نیازهای داخلی کاغذ را پوشش خواهیم داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خاطرنشان کرد: قراردادی که همین امسال وزارت آموزش و پرورش بسته 
اس��ت، بیش از 70 درصد کاغذهای کتاب های درس��ی را با تولید داخلی 

تأمین می کنیم. هم اکنون ش��رکت صنایع چ��وب و کاغذ مازندران ماهی 
هزار ُتن کاغذ را در اختیار معاونت فرهنگی ما قرار می دهد تا میان ناشران 
توزیع کنیم. اسماعیلی ادامه داد: ما پیش بینی می کنیم که برای نیمه دوم 
سال 1402 به خودکفایی در صنعت کاغذ برسیم. هم اکنون قرارداد برای 
تأمین بخشی از نیاز کاغذ آموزش و پرورش و ناشران بسته شده و ناشران 
ما ماهی هزار ُتن کاغذ دریافت می کنند که اگر این تقریباً به دو یا سه برابر 

افزایش پیدا کند، ما تمام نیاز داخلی مان را پوشش داده ایم.

 ماهانه هزار تُن کاغذ میان ناشران توزیع می کنیم
وزیر ارشاد:

 آشتی تهران-ریاض در بغداد؟
سعودی به دنبال صعود روابط با ایران؛

می توان امیدوار بود با پش��ت س��ر گذاشتن 
ناآرامی های داخلی ایران؛ ریاض واقعیت های 
طبیعی کشورمان را پذیرفته و احتمااًل شاهد 
بریده ش��دن کیک آشتی تهران و ریاض،در 
بغداد خواهیم بود.یخ روابط ایران و عربستان 
در حال آب شدن است. دو قدرت اصلی خلیج 
فارس، منطقه و جهان اسالم در نزدیک ترین 
حالت برای برقراری روابط هس��تند.ایران بر 
ش��رایط داخلی خود مسلط شده و ناآرامی ها 
را مدیری��ت کرده اس��ت. غربی ها خواس��تار 
تعامل بیش��تر با ایران بر س��ر برجام هستند. 
همس��ایگان تاریخی مان نی��ز می خواهند تا 
سوار قطار توسعه روابط ایران با جهان شوند.

در مدت کوتاهی پیام های زیادی از سوی تنی 
چند از مقامات کشورهای همسایه رسانه ای 
شده است. شاه بیت همه آنها برقراری روابط 
با جمهوری اسالمی ایران است. گویا کیک 
آش��تی تهران و ریاض ب��ه زودی و احتمااًل 
در بغداد ِس��رو خواهد ش��د.»محمد ش��یاع 
السودانی« نخست وزیر عراق گفت: به زودی 
برای مذاکرات تهران و ریاض اقدام می کنیم. 

ایران و عربستان به ازسرگیری این مذاکرات 
زی��ر نظر بغداد اهتمام دارند و به زودی برای 
دی��داری در بغ��داد اقدام خواهد ش��د.وی به 
رسانه های سعودی اظهار داشت: »فیصل بن 
فرحان« وزیر امور خارجه عربستان به زودی 
برای گفت وگو درباره از س��رگیری مذاکرات 
بی��ن ریاض و تهران به بغداد س��فر می کند.
همچنین »فؤاد حس��ین« وزیر خارجه عراق 
در سخنانی خاطر نشان ساخت: »محمد بن 
سلمان« ولیعهد سعودی از ما خواست میزبان 
دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان باشیم.
از طرفی »فیصل ب��ن فرحان« وزیر خارجه 
عربستان در س��خنانی خاطر نشان ساخت: 
ریاض با تهران ارتباط برقرار کرده و به دنبال 
زمین��ه و راهی برای ادامه گفتگوها اس��ت، 
زیرا گفتگو بهتری��ن راه برای حل اختالفات 
در منطق��ه اس��ت.در همی��ن رابط��ه »امیر 
عبدالهی��ان« وزیر امور خارجه کش��ورمان با 
اش��اره به رواب��ط تهران ری��اض گفت: این 
طرف سعودی اس��ت که باید تصمیم بگیرد 
که چگونه رویکرد سازنده ای را در برابر ایران 

دنبال خواهد کرد.در چند روز گذشته »ناصر 
کنعانی« سخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
اس��المی ایران با اش��اره به برخی از مواضع 
مطرح ش��ده از س��وی مقامات س��عودی در 
ارتباط با ایران، تصریح کرد: به تازگی مواضع 
مثبتی از س��وی برخی از کش��ورها از جمله 
عربستان ش��نیده ایم. ما این مواضع مثبت را 
ارج می نهیم و نش��انه مثب��ت می دانیم.حتی 
در س��فر روز یکش��نبه گذشته »شیخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثان��ی« وزیر امور خارجه 
قطر، وی حامل پیام های سازنده ای از سوی 
کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس از جمله 
عربس��تان برای گفتگو با جمهوری اسالمی 
بود.همه این س��خنان و پیام ها، نشانه مثبتی 
از آغاز فصل جدیدی از کاهش تنش ها میان 
تهران و ری��اض خواهد ب��ود. تعامالتی که 
شاید به برقراری مجدد روابط بین دو کشور 
منجر ش��ود. کمتر از دو سال است که ایران 
و عربس��تان در حال مذاکره هستند. قبل از 
ش��روع ناآرامی های اخیر در کش��ور قرار بود 
دور شش��م گفتگوها در بغداد برگزار ش��ود، 

که اینگونه نش��د. ناآرامی ها در ایران شروع 
شد و س��عودی ها در انتظار تضعیف ایران و 
گرفتن امتیازی نشس��تند.با پایان اغتشاشات 
و آغاز پیام های برجامی کش��ورهای غربی، 
مجدداً عربس��تان به دنبال ت��داوم گفتگو و 
تعامل با جمهوری اس��المی ای��ران افتاد. در 
این خصوص پیام های مثبتی رد و بدل ش��د 
و مقامات دو کش��ور در اظهاراتی پالس های 
مثبتی ب��رای یکدیگر فرس��تادند.هرچند به 
نظر می آید همچنان س��ایه میل و اراده کاخ 
س��فید بر ش��اهزاده های س��عودی سنگینی 
می کند. آن��ان خود را تابع��ی از اراده آمریکا 
می بینند. به همین خاطر تمایل و توانی برای 
اصالح مس��تقل روابط خود ب��ا ایران ندارند؛ 
اما واقعیت های میدانی ای��ران، آمریکایی ها 
را مجبور کرده اس��ت تا به ریاض چراغ سبز 
نش��ان دهد تا دستکم بخش��ی از مشکالت 
خ��ود را ب��ا تهران ح��ل کند.ش��اهزاده های 
سعودی در زمان حضور دونالد ترامپ در کاخ 
سفید بیش��ترین فاصله را از ایران گرفتند. با 
آمدن دموکرات ها علی رغ��م آنکه برخالف 

شعارهای انتخاباتی بایدن، گسل های رابطه 
میان ریاض و واش��نگتن چندان فعال نشد، 
اما دس��تکم فشارهایی بر سیاست منطقه ای 
عربس��تان وارد آمد. در نتیجه سعودی ها که 
خ��ود در یمن درگیر هس��تند، ب��رای جبران 
برخی خالءها مجدداً به س��مت تهران دست 

دراز کردند.
آغوش ب�از ایران برای حل مش�کالت با  ���

سعودی ها
رضا میرابیان کارش��ناس ارشد غرب آسیا در 
گفتگو با »عصر ایرانیان« گفت: همواره روابط 
ایران و عربس��تان با رویکرد رقابت منطقه ای 
مواجه بوده اس��ت.وی افزود: چه در 44 سال 
گذشته و چه در زمان حکومت قبلی ایران، این 
روابط به صورت رقابتی بوده اس��ت.میرابیان با 
اشاره به مذاکرات دو سال گذشته میان تهران 
و ریاض تش��ریح کرد: بعد از 5 دور مذاکره در 
بغداد، سعودی ها تصور می کردند که اغتشاشات 
داخلی ایران موجب می ش��ود تا کشورمان در 
موضع ضعف واقع شده و در میز مذاکره امتیاز 

می دهد که اینگونه نشد.

چهره بزک شده آل سعود
روایت تایمز از تالش ناکام برای تطهیر یک رژیم؛

درحالی که اقدامات س��رکوبگرانه آل س��عود در موضوع 
آزادی بیان و حقوق ش��هروندی ادامه دارد، رژیم حاکم 
بر عربس��تان با برگزاری جش��ن و مراسم مبتذل غربی 
تالش می کند تا چهره سیاه حقوق بشری خود را بزک 
کن��د. روزنامه انگلیس��ی »تایمز« در گ��زارش مفصلی 
به چهره س��یاه حقوق بشری آل س��عود و تالش حکام 
س��عودی برای پوش��اندن آن زیر نقابی پر زرق و برق و 
مفاس��د اخالقی، تصاویری از این جشن ها و مراسم در 
عربس��تان را به تصویر کشیده که در آن، نوشیدن انواع 
مش��روبات الکلی، روابط نامشروع و رقص های مختلط 
دیده می شود. تایمز افزود که محافل رقص در صحرای 
عربس��تان با حضور جوانان به قیمت دور جدید سرکوب 
های ش��دیدی اس��ت که توس��ط »محمد بن سلمان« 
ولیعهد عربس��تان علیه مخالفان و منتق��دان انجام می 
شود. به نوشته این روزنامه، با آنکه نوشیدنی های الکلی 
و مواد مخدر همچنان در عربستان سعودی ممنوع است 
اما دستیابی به آن در قالب تغییراتی که بن سلمان ایجاد 
کرده، آسان ش��ده است و همچنین زنان و مردان اجازه 
دارند تا در پارتی های مختلط ش��بانه که از طرف دولت 
تامین مالی می ش��وند، ش��رکت کنند. تایمز نوشت که 
عربس��تان در حالی میلیاردها دالر ب��رای اجرای برنامه 
های س��رگرمی و ورزشی هزینه می کند که بسیاری از 
س��عودی ها برای گذران زندگی، یافتن شغل و پرداخت 
اجاره بها می جنگند. این رسانه انگلیسی اضافه کرد که 
حامیان بن سلمان در تالش برای مشروعیت بخشی به 
برنام��ه های اصالحی وی هس��تند و آنها این برنامه ها 

را در راس��تای برداشتن محدودیت های اجتماعی که به 
زعم آنها انحراف از دین صحیح بوده اس��ت، می دانند. 
حامیان بن سلمان همچنین این برنامه های بن سلمان 
را در راستای بازگرداندن نظام طبیعی فرهنگ عربستان 
می ش��مارند. این منبع خبری نوشت: سطح سرکوب در 
عربستان سعودی به حدی رسیده که جان افراد حتی به 
صرف اش��تیاق نش��ان ندادن به برنامه های بن سلمان، 
ممکن اس��ت در معرض خطر قرار گیرد. امروز شهروند 

س��عودی حتی با سکوت خود نیز در امان نیست، چرا که 
موظف است از دیدگاه و شیوه های حکمرانی بن سلمان 
ترجیحاً در شبکه های اجتماعی تمجید کند و هر چیزی 
کمتر از آن، از س��وی مقامات س��عودی مشکوک تلقی 
خواهد ش��د. برپایه این گزارش، بن س��لمان به جوانان، 
مراسم رقص و پایکوبی، محافل آواز و سرپیچی از ارزش 
های اجتماعی عربستان را ارائه می کند تا در قبال آن، از 
آنها اطاعت محض و وفاداری مطلق بخواهد. به نوشته 

تایم��ز، بن س��لمان قدرت خود را با س��رکوب صداهای 
مخالف حتی در نهادهای حکومتی، خانواده پادش��اهی و 
جامعه تجاری محکم تر کرده و همان میزان آزادی بیان 
محدود که قبال وجود داشت نیز دیگر در عربستان وجود 
ندارد. بر اس��اس این گزارش، این صحنه ها در کشوری 
اتفاق می افتد که تا 5 سال پیش موسیقی فضایی متفاوت 
داشت اما اکنون با برنامه های بن سلمان، مردان و زنان 
در پارتی های مختلط و در جش��نواره »میدل بیس��ت« 
دیده می شوند که بخشی از هزینه های آن توسط دولت 
عربستان تامین می شود. عربستان در 5 سال گذشته در 
سایه حکمرانی بن سلمان ش��اهد تحوالت زیادی بوده 
اس��ت؛ به گونه ای که زنان می توانند به س��بک غربی 
زندگ��ی کنند، اما در حوزه سیاس��ت از ای��ن آزادی ها و 
گش��ایش ها خبری نیست. تایمز نوش��ت: اگرچه آزادی 
بیان همیش��ه در عربستان س��عودی محدود بوده اما در 
دوران حکومت بن سلمان به طور کلی ناپدید شده است. 
صندوق ثروت دولتی در عربستان سعودی اکنون سهام 
بزرگی در توییتر دارد. حدود 14 میلیون کاربر فعال در این 
کشور هس��ت و از این رو، عربستان می تواند هر کسی 
را که انتقادی از برنامه های اصالحات بن س��لمان دارد 
و یا از حقوق بازداش��ت شدگان دفاع می کند، بازداشت 
کند. این روزنامه انگلیس��ی نوشت: بازداشت شدگان نیز 
از وقتی پش��ت میله های زندان ق��رار می گیرند، نه تنها 
از محاکمه عادالنه ای برخوردار نیس��تند بلکه بر اساس 
مستندات ارائه شده از سوی گروه های حقوق بشر، مورد 

شکنجه جسمی و آزار جنسی نیز قرار می گیرند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه راه مصون سازی جوانان 
امروز، آشنایی با شخصیت امام است، گفت: امروز بیش 
از هر زمانی نیاز داریم انقالب و امام و ابعاد ش��خصیتی 
ایشان را بشناسیم. به گزارش »عصر ایرانیان«، آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و اعضای هیات دولت 
صبح سه ش��نبه 11 بهمن در آستانه ایام اهلل دهه فجر با 
حضور در مرقد مطهر ام��ام خمینی )ره(، ضمن قرائت 
فاتحه، با آرمان های واالی بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران و شهدا تجدید میثاق کردند. رئیس جمهور در این 
مراسم گفت: انقالب اس��المی به رهبری امام خمینی 
)ره(، علی رغ��م همه توطئه ها و نقش��ه های دش��من و 
دشمنی ها، امروز ماندگار شده و جلوه های بیشتری نیز 
در دنی��ا پیدا می کند. فتنه های زیادی برای از بین بردن 

انق��الب و این میراث گرانقدر امام انجام ش��د ولی این 
انق��الب به خاطر اخالص امام، حقانیت پیام و س��خن 
انقالب اسالمی و وفاداری جانانه مردم نسبت به انقالب، 
ماندگار و پویا اس��ت. وی اف��زود: خداوند این انقالب و 
تح��ول بزرگ را خود ایجاد ک��رد و خود او نیز نگهبان 
آن است. ما امروز بیش از هر زمان نیازمند این هستیم 
که این انقالب و شخصیت امام را خوب بشناسیم. این 
را همه اهالی فرهنگ بدانند که راه مصون سازی جوان 
های امروز ما که دوران حیات امام و دوران دفاع مقدس 
را درک نکردند، آشنایی با شخصیت امام و ابعاد انقالب 
اس��المی است. این کار باید بسیار هنرمندانه و به زبان 
امروز صورت بگیرد. رئیس��ی اظهار کرد: امروز بیش از 
هر زمان نیاز داریم که جامعه ما به ویژه جوانان، سلوک 

و س��یره امام را بشناس��ند. حضور هر ساله رهبر معظم 
انق��الب در ایام دهه فجر و رحلت امام خمینی در حرم 
ایشان، به این خاطر است که ما متوجه شویم که امروز 
باید به ش��خصیت و راه امام توجه ویژه داش��ته باشیم. 
وی با بیان اینکه آرمان هایی که امام داشتند، مبتنی بر 
اخالق و معنویت بود، تصریح کرد: باید آرمان های امام را 
اجرایی و برای تحقق آن ها تالش کرد؛ دشمنان به دنبال 
محقق نش��دن آرمان های امام )ره( است و نمی خواهند 
تمدنی به نام اس��الم شکل بگیرد. رئیس جمهور با بیان 
اینکه خواس��ت امروز مردم اجرای عدالت است، اظهار 
کرد: وظیفه دولت و همه کسانی که در کسوت خدمت 
گذاری هستند، توجه به عموم مردم است. تمام تالش 
دولتمردان باید این باشد که آرمان های اما راحل تحقق 

پیدا کند. تمامی بخش ها در کشور باید امید آفرینی کنند 
و ما معتقدیم آینده بس��یار درخشان خواهد بود. رئیسی 
اضافه کرد: هر کسی با قلم، عمل و با اقدامات اش مردم 
را امی��دوار کند، بداند ک��ه در جهت راهبرد رهبر معظم 
انقالب و نظام حرکت کرده زیرا راهبرد نظام جمهوری 
اسالمی، راهبرد ایجاد امید و راهبرد دشمن ایجاد یأس 
اس��ت. وی با تأکید بر اینکه باید ب��ا همه وجود از روح 
مطه��ر امام )ره( و ارواح مطهر ش��هدا مدد بگیریم و با 
تالش، مجاهدت و کار شبانه روزی امید را در مردم ایجاد 
کنیم، گفت: ایجاد امی��د در مردم برای اهل بیان، اهل 
سخن و اهل قلم با جهاد تبیین  و بیان و قلم شان و برای 
دولتمردان با اقدامات خودشان است تا ان شاءهلل بتوانند 

امید را در دل مردم روز به روز زنده کنند.

انقالب اسالمی با وجود تمام فتنه  ها همچنان پابرجاست
رئیس جمهور:

 چالش واشنگتن در آمریکای التین
حضور ناوهای ایرانی در کانال پاناما؛

کارش��ناس دانشگاه اس��پانیا معتقد است که 
حض��ور ای��ران در کانال پاناما ب��ه طور حتم 
آمری��کا را خش��مگین خواهد کرد و نش��انه 
چالش��ی برای هژمونی آمری��کا در آمریکای 
 Moisés( التین است. مویِس��س گاردونیو
Garduño( دان��ش آموخت��ه مطالع��ات 
معاصر عربی و اسالمی از دانشگاه خودمختار 
مادری��د در مصاحبه ای با اس��پوتنیک گفت: 
حض��ور ای��ران در کانال پاناما ب��ه طور قطع 
موجب خش��م آمریکا خواهد ش��د، کشوری 
که حضور نیروهای نظام��ی ایرانی را تعدی 

به امنیت خود تفس��یر می کن��د. امیر دریادار 
ش��هرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران به تازگی تایید کرد 
که نیروهای مسلح ایران در حال آماده شدن 
برای گسترش حضور خود در کانال پاناما در 
س��ال 2023 هستند. اس��پوتنیک با اشاره به 
اینکه طبق اعالم مقام های ایرانی، این کشور 
در حال حاضر در دو تنگه استراتژیک جهان 
حضور ندارد اما امس��ال قصد دارد در یکی از 
آن ها حضور یابد؛ یعنی کانال پاناما، همچنین 
این س��وال را مطرح کرده اس��ت که واکنش 

ایاالت متحده به این اقدام چگونه خواهد بود؟ 
به گفته این کارشناس بین المللی، »از منظر 
اندیش��ه راهبردی آمریکای شمالی، هرگونه 
حضور ایران در آب ه��ای آمریکای التین را 
می توان تعدی به امنیت این کش��ور در ابعاد 
استراتژیک تعبیر کرد«. مویسس معتقد است 
این مس��ئله، هژمونی آمریکای شمالی را در 
زمانی که آمریکای التین به س��مت گرایش 
چپ مترقی می چرخد، به چالش می کشد. این 
کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به اینکه 
دلیلی برای حضور احتمالی ایران در آب های 

آمریکای التین وجود دارد، گفت: این کشور 
تجربه حفاظ��ت از کانتینره��ای مختلف به 
وی��ژه نفت در دریای س��رخ و خلیج فارس را 
دارا می باش��د. وی افزود: حضور ایران در این 
مسیرها، منافعی برای این کشور در ارتباط با 
ونزوئال دارد و به دلیل اهمیت تجاری کانال 
پاناما، ایران می خواهد به طور مستقیم در آنجا 
حضور یابد. مویسس تصریح کرد: قصد تهران 
برای عب��ور از طریق کانال پاناما، این پیام را 
صادر می کند که امکان گشت زنی در آب های 
آمریکای التین وجود دارد. وی گفت: از نظر 

سیاس��ی، ایاالت متحده کاماًل روی اوکراین 
متمرکز اس��ت، در حالی که آمریکای التین 
نی��از دارد تا به کش��ورهای دیگر مانند چین، 
روس��یه و اکنون ایران نزدیک شود. به گفته 
این تحلیلگر بین المللی، »ق��اره به دنبال راه 
دیگری برای همزیس��تی در مواجهه با خالء 
هژمونیک اس��ت ]...[ این یک نوع همسویی 
مجدد ژئوپلیتیکی است که اکنون شاهد آن 
هس��تیم. نزدیک شدن ایران به این کشورها 
)آمریکای التین( بخش��ی از این همس��ویی 

مجدد است«.
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اقتصاد کالن

اوپک پالس برای تصمیم دست نگه 
می دارد

اوپک پ��الس محتاطانه در حال س��نجیدن 
اوضاع ب��رای تصمیم گیری درباره سیاس��ت 
نفتی خود بوده و منتظر شفافیت بیشتر درباره 
بازگشایی اقتصادی چین و تحریم های جدید 
علیه مسکو است. به گزارش ایسنا، چهره های 
صنعت از گروه گلدمن ساکس گرفته تا غول 
بازرگانی ترافیگورا، با اش��اره به بهبود اقتصاد 
چی��ن و تحریم اروپا علیه صادرات روس��یه، 
روند افزایش قیمت ها را پیش بینی می کنند. 
ام��ا همزم��ان با اقدام عربس��تان س��عودی 
و ش��رکایش ب��رای ارزیابی ق��دم بعدی که 
باید بردارند، س��یگنال ها بی��ش از حد مبهم 
اوپ��ک پالس می گویند  مانده اند.نمایندگان 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدان��ش، در نشس��ت کمیت��ه نظارتی 
مش��ترک وزیران در روز چهارش��نبه، توصیه 
خواهند کرد سطح تولید این گروه بدون تغییر 
بماند و کاهش تولید بزرگی که اواخر س��ال 
گذشته اعالم کردند را حفظ می کنند.گابریل 
ام باگا اوبیانگ لیما، وزیر نفت گینه استوایی 
که امسال رئیس اوپک است، گفت: در مقطع 
فعلی بای��د درباره هر گونه تصمیمی بس��یار 
محتاط باش��یم. روشن اس��ت که بازگشایی 
چین و همزم��ان جنگ روس��یه و چین، دو 
عامل مهم هستند.پس از یک ماه پرنوسان، 
قیمت های نفت در بازار لندن حدود 85 دالر 
در هر بش��که اس��ت که برای پوشش هزینه 
دولت برای بسیاری از کشورهای عضو اوپک 
پالس کافی است اما کمتر از قیمت مورد نیاز 
برای کشورهایی نظیر عراق است که از نظر 

مالی، در تنگنای بیشتری قرار دارند.

رشد صادرات نفت روسیه در آسیا 
بازارهای آسیایی هیچ نشانی از کاهش تقاضا 
برای نفت روس��یه نش��ان نمی دهند و رشد 
بزرگ صادرات نفت اورال را در ژانویه جذب 
ک��رده و کمک کردند با وج��ود تحریم های 
خری��داران غربی، صادرات روس��یه افزایش 
پی��دا کند. به گزارش ایس��نا، بنا بر اظهارات 
معامله گ��ران و آمار رفینیتی��و آیکان، حداقل 
5.1 میلیون تن نف��ت اورال از بنادر اروپایی 
پریمورس��ک، اوس��ت لوگا و نووراسییسک 
روس��یه در ژانویه به آس��یا صادر شده است. 
مقصد نهای��ی 1.9 میلیون تن دیگر از گرید 
نفتی اورال هنوز مش��خص نش��ده است. اما 
معامله گران انتظ��ار دارند عمده این نفت به 
هند یا چین ب��رود. در نتیجه، بارگیری نفت 
اورال به مقصد آس��یا، در ژانویه ممکن است 
به حدود هفت میلیون تن برسد که حدود دو 
میلیون تن باالتر از دسامبر خواهد بود.ترکیه 
و بلغارس��تان تنها خریداران این گرید نفتی 
از بنادر اروپایی روسیه مانده اند.رشد صادرات 
نفت اورال به آسیا، در بحبوحه افزایش کلی 
صادرات نفت روسیه که از طریق دریا حمل 
می ش��ود، روی داده اس��ت. بارگیری نفت از 
بنادر پریمورسک و اوست لوگا، در ژانویه 50 
درصد نسبت به دس��امبر افزایش پیدا کرده 
و ب��ه بیش از هفت میلیون تن می رس��د که 
باالترین میزان در چهار س��ال گذشته است. 
عرضه نفت اورال برای انتقال بین دو کشتی 
برای تحویل بیشتر به آسیا، در ژانویه به 1.4 

میلیون تن خواهد رسید.

بی دلیل از خرید و فروش ارز 
خودداری نکنید 

بان��ک مرکزی در اخطاری ب��ه صرافی های 
مج��از اعالم کرد: صراف��ی نباید بدون دلیل 
موجه و تایید این بانک از خرید و فروش ارز 
خودداری کند. به گزارش تسنیم، اداره نظارت 
بر موسس��ات پولی غیر بانکی بانک مرکزی 
در نام��ه ای به صرافی ها اعالم کرد: حس��ب 
بررسی های به عمل آمده توسط بازرسان این 
بان��ک محرز گردیده، برخی از ش��رکت های 
صرافی ب��دون دلی��ل موجه و ب��دون تایید 
این بانک، اقدام ب��ه متوقف نمودن عملیات 
خود نم��وده و از فعالیت خری��د و فروش ارز 
خودداری می نمایند. این اقدام عالوه بر اینکه 
مص��داق تخل��ف موضوع بن��د 5 از ماده 41 
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت 
بر صرافی ها می باشد، در صورت استمرار این 
تخلف می تواند منجر به تعلیق یا ابطال مجوز 
فعالیت صراف��ی در چارچوب مقرارت ذیربط 
گردد. ب��ا توجه ب��ه اینکه ط��رح رتبه بندی 
شرکت های صرافی در دستور کار این بانک 
قرار دارد، حجم معام��الت و حضور موثر در 
بازار ارز از مولفه های مهم این طرح محسوب 
ش��ده و منجر به افزایش رتبه کمی و کیفی 
صراف��ی می گردد؛ ک��ه در ادامه صرافی های 

برتر مشمول مشوق های ویژه خواهند شد.

رشد منفی اقتصادی آلمان در سه 
ماهه پایانی 2022

اقتصاد آلمان در سه ماهه پایانی سال گذشته 
رش��د منفی را به ثبت رساند و باعث شدت 
گرفتن نگرانی ها نس��بت به ب��روز رکود در 
بزرگ تری��ن اقتص��اد اروپا ش��د. به گزارش 
خبرنگار اقتصادی به نقل از رویترز، آمارهای 
رس��می که امروز منتشر شد، نشان می دهد 
اقتصاد آلمان در سه ماهه پایانی سال 2022 
رش��د منفی را به ثبت رس��انده و همین امر 
باعث شده تا نگرانی ها نسبت به ورود اقتصاد 
آلمان به رکود بیش تر شود.اقتصاد آلمان در 
س��ه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به سه 
ماهه قبل از آن رش��د منف��ی 0.2 درصدی 
داش��ته که البته برخی کارشناسان اقتصادی 
قباًل پیش بینی رش��د منف��ی را برای اقتصاد 
آلمان ک��رده بودند.از نظر فن��ی در صورتی 
که طی دو بازه زمانی سه ماهه اقتصاد یک 
کش��ور رش��د منفی را به ثبت برساند، رکود 
تکنیکال اتفاق افتاده است. با توجه به آنکه 
در س��ه ماهه گذشته رش��د اقتصادی آلمان 
منف��ی ب��وده، احتمال رک��ود در اقتصاد این 
کشور افزایش یافته اس��ت؛ چراکه بسیاری 
از کارشناس��ان برای سه ماهه نخست سال 
2023 رش��د منف��ی را برای اقتص��اد آلمان 
پیش بینی کرده اند.توماس گیتزل، کارشناس 
بانک VP می گوید: ماه های زمستان برای 
آلمان سخت بوده اس��ت؛ اگرچه شدت این 
س��ختی آن گونه ک��ه انتظ��ار می رفت، باال 
نبوده اس��ت.وی گفت: پیش بینی یک رکود 
نس��بی در اقتصاد آلمان همچن��ان یکی از 

گزینه هاست.

گاز به زودی به تنها بندر اقیانوسی 
ایران می رسد

نوش��ادی گفت:پس از موفقیت  درگازرسانی 
به شهرهای زابل و خاش به زودی باتکمیل 
خط لوله گاز ایرانشهر،چابهار،کنارک به طول 
290 کیلومتر،س��ومین طرح بزرگ گازی در 
این استان پهناوربه ثمر می نشیند.به گزارش 
مهر به نقل از ش��رکت ملی گاز ایران، رضا 
نوش��ادی در این باره اظهار کرد: در آس��تانه 
فرارسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی 
انق��الب اس��المی، رس��یدن گاز طبیعی به 
چابه��ار، یک��ی از دس��تاوردهای ش��اخص 
صنعت گاز در استان سیستان و بلوچستان و 
زمینه ساز شکوفایی تنها بندر اقیانوسی کشور 
اس��ت.وی ادامه داد: این پ��روژه راهبردی، 
افزون بر تأمین ان��رژی مورد نیاز واحدهای 
پتروش��یمی و نیروگاهی، فرصت های رشد 
برای تجارت دریایی مهیا می کند تا س��نگ 
بن��ای توس��عه مت��وازن و پای��دار در جنوب 
ش��رق ایران محکم بنا نهاده شده و فعاالن 
اقتص��ادی، صنعتی و گردش��گری به منظور 
س��رمایه گذاری، رهس��پار جوان ترین استان 
کشور ش��وند.مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توس��عه گاز ایران با بیان اینکه این شرکت 
اکنون احداث پروژه های تأسیس��ات تقویت 
فش��ار گاز نورآباد )ش��هید سیف االسالمی(، 
دوراه��ان )ش��هیدان هلیس��ائی( و پل کل��ه 
)ش��هید ش��یروانی( را روی خ��ط لوله دهم 
سراسری در حال اجرا دارد، اظهار کرد: خط 
دهم سراس��ری گاز از اس��تان های مختلفی 
می گذرد و به سمت نیزار قم امتداد می یابد، 
بنابراین پروژه های اجراش��ده روی این خط 
می توانند نیاز مرکز و غرب کشور را پوشش 
دهند که راه اندازی قریب الوقوع تأسیس��ات 
تقویت فش��ار گاز پل کله )شهید شیروانی(، 
قدرت مانور بهره ب��ردار را در خط لوله دهم 
سراس��ری گاز به طرز قابل توجهی افزایش 
می ده��د. مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و 
توس��عه گاز ایران با بیان اینکه ش��هرهای 
»جوی��م« و »بنارویه« در اس��تان فارس از 
معدود شهرهایی هستند که تاکنون به شبکه 
گازرسانی کشور متصل نشده اند، توضیح داد: 
دورافتاده بودن این ش��هرها سبب برخوردار 
نش��دن این دو ش��هر از نعمت گاز ش��د، اما 
هیچ ی��ک از این دالیل، متخصصان صنعت 
گاز کش��ور را قانع نک��رده و به همین دلیل 
برنامه ریزی منس��جمی برای گازرس��انی به 
اهالی این دو شهر در نظر گرفته شده است.

تا پایان سال حداقل یکبار از کارت 
سوخت خود استفاده کنید

ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
طی اطالعی��ه ای اعالم کرد: حداقل یکبار تا 
پایان س��ال 1401 از کارت سوخت شخصی 
خود اس��تفاده کنید. به گزارش مهر به نقل از 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
در این اطالعیه آمده است: قابل توجه مالکین 
محت��رم خودروه��ا لطفاً ب��رای جلوگیری از 
غیرفعال ش��دن کارت های سوخت شخصی، 
حداق��ل یکبار تا پایان س��ال 1401 از کارت 
سوخت شخصی خود استفاده کنید و از صحت 
عملکرد آن اطمینان حاصل فرمائید.شرکت 
ملی پخش در بخش دیگری از این اطالعیه 
یادآوری کرده: لطفاً در صورت نداشتن کارت 
سوخت شخصی نس��بت به ثبت درخواست 

المثنی در دفاتر پلیس +10 اقدام فرمائید

اخبار

ریی��س دیوان محاس��بات کش��ور گفت: 
دیوان محاس��بات ب��ه دنب��ال گنجاندن 
فصلی ب��ه عنوان فصل نظارتی در احکام 
بودجه و همچنین در برنامه توسعه هفتم 
است. به گزارش خانه ملت، سید احمدرضا 
دس��تغیب، رییس کل دیوان محاس��بات 
کش��ور پس از پایان نشس��ت با اعضای 
کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس شورای اسالمی گفت: ما به نوعی 

خودمان را عضوی از کمیس��یون برنامه، 
بودجه  و محاس��بات مجل��س می دانیم 
چراکه این کمیس��یون، کمیسیون مرتبط 
با دیوان محاس��بات کل کشور است.وی 
تاکید کرد: آنچه را که دیوان محاس��بات 
در مجلس دنبال می کند، فصلی است به 
عنوان فصل نظارت که باید ان شاءاهلل در 
احکام بودجه و همچنین در برنامه توسعه 
هفتم گنجانده ش��ود. الحمداهلل همکاری 

الزم هم توس��ط نماین��دگان مجلس در 
ای��ن بخ��ش مدنظر ق��رار گرفته اس��ت.
دس��تغیب با بیان اینکه دیوان محاسبات 
به دنبال انضباط مالی در بودجه س��الیانه 
اس��ت، بیان کرد: از این رو می کوش��یم 
احکام��ی را در زمینه انضباط بخش��ی به 
بودج��ه ، در بودجه بگنجانی��م البته این 
موارد در س��ال های گذش��ته بوده و بعضا 
کارکرده��ای آنها را دریافت کردیم.با این 

ح��ال امیدواریم با  ی��ک تعامل نزدیک و 
پیوس��ته و با کمک معاونین دیوان و سایر 
کارشناسان بتوانیم احکام قوی تری را در 
بودجه س��ال آینده قرار دهیم.وی با بیان 
اینکه دیوان محاس��بات، سیاس��ت های 
جدیدی را در ارتباط با حسابرسی شرکت 
ها مدنظر دارد، بیان ک��رد: برنامه ما این 
است که این موضوع را در ارتباط و تعامل 
نزدیک با نمایندگان پیش ببریم.دستغیب 

در ادام��ه و در پاس��خ به س��والی درباره 
ارزیابی خ��ود پیرو نظ��م و انضباط مالی 
بودجه سال آتی بیان کرد: البته این سوال 
مقداری کلی است، با این حال پیش بینی 
ما این اس��ت که اگر احکام نظارتی مورد 
نی��از ما در فصل نظارت قرار داده ش��ود، 
ابزار الزم را برای نظارت خواهیم داش��ت 
و ان ش��اءاهلل آن انضباط مالی مدنظر هم، 

محقق خواهد شد.

مباحث نظارتی دیوان محاسبات در احکام بودجه و برنامه توسعه لحاظ می شود
دستغیب:

طرح »مولدسازی« خوب یا بد؟
مولدسازی دارایی های دولت چند ابهام دارد که در صورت از بین رفتن ابهامات 
و دقت باال در انتقال اموال می تواند راهکار مناسبی برای اقتصاد باشد.به گزارش 
مهر، با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی یک 
کمیته 7 نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، امالک و دارایی های دولت را به منظور 
تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند. این خبری 
بود که در رسانه ها از زبان عضو کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد.این کمیته که 
اعضای آن عمدتاً از اشخاص حقوقی هستند، از هر گونه تعقیب قضائی مصون 
هستند و دستگاهی نمی تواند آنها را مورد پیگرد قضائی قرار دهد. این کمیته در 
کمترین زمان ممکن اموال و امالک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت 
واریز می کند. ارزش دارایی های دولت حدود 4 میلیون میلیارد تومان است.اما برای 

فروش چنین ثروتی از دستگاه های دولتی و مولدسازی آن چند نکته اساسی است 
که عدم رعایت آن می تواند طرح را به س��رانجام خوبی نرس��اند. در این گزارش 

ضمن آشنایی با ساختار طرح به صورت مختصر به این نکات نیز اشاره می شود.
شفافیت ���

شفافیت مهمترین رکن واگذاری امالک دولتی است، آنگونه که قربان زاده رئیس 
سازمان خصوصی سازی مدعی شده است؛ »مصوبه محرمانه نیست و در سایت 
س��ازمان خصوصی سازی منتشر شده اس��ت و همه فرآیند زیر ذره بین مردم و 
رسانه ها خواهد بود.« اما نگرانی ها از این است که شفافیت واگذاری با مصوبه های 
متعدد در آینده زیر سوال رفته و نتوان برآیند دقیقی از وضعیت فروش اموال دولتی 
و خریداران آن را داش��ت، البته بهترین راه برای واگذاری ش��رکت های دولتی از 

طریق بازار سرمایه است، اما آن دسته از شرکت ها و اموال غیر بورسی می تواند 
در آینده برای دولت ایجاد چالش کند، به ویژه شرکت های تودلی و شرکت های 

پوششی بنگاه ها و نهادهای بزرگ اقتصادی.
ارزش گذاری و خریدار خصوصی واقعی ���

نکته مهم دیگر ارزش گذاری شرکت های دولتی است، یکی از نکات مهم اقتصاد 
ایران کوچک شدن بخش اقتصاد خصوصی واقعی و فربه شدن شرکت های دولتی و 
یا نیمه دولتی است که از آن به نام خصولتی نام می برند، نکته اینجاست که سرمایه 
زیادی دست شرکت های خصولتی بوده و احتمال می رود با البی بتوانند با قیمت های 
کمتری اموال رسمی دستگاه های دولتی را به نام خود کرده و این بدین معناست که 

بخش خصوصی واقعی که بازده محور است از این فرصت ناکام می ماند.

مدیریت صحیح و برنامه بلند مدت ؛ حلقه های مفقوده بهینه سازی مصرف گاز
ایران نهمین مصرف کننده انرژی دنیاست

مصرف س��االنه گاز طبیعی کش��ور بیش از 228 میلیارد 
مترمکعب می رس��د که 70 درص��د آن در بخش صنعتی 
و 30 درصد در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود، 
این نسبت در زمس��تان برعکس بوده به گونه ای که 70 
درصد گاز از س��وی مش��ترکان خانگی، تجاری و صنایع 
غیر عمده مصرف می شود و حتی این مقدار به 80 درصد 
هم رسیده است. به گزارش ایسنا، در این روزهای زمستان 
با وجود تولید و تزریق بیش از 848 میلیون مترمکعب گاز 
در روز به خطوط سراسری، اکنون بیش یک ماه است که 
روزانه بیش از 600 میلیون مترمکعب در بخش خانگی، 
تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می شود که هدررفت 
منابع، س��رمایه و ثروت را در پی دارد.  از روزهای دی ماه 
1401 مص��رف روزانه بخش خانگ��ی، تجاری و صنایع 
غیرعمده به دلیل س��رمای شدید و پایداری هوا نسبت به  
مدت مشابه پارس��ال تا 150 میلیون مترمکعب افزایش 
یافته است.آن طور که جواد اوجی وزیر نفت اعالم کرده  
مص��رف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری معادل 2 
فاز پارس جنوبی نس��بت به زمان مشابه پارسال افزایش 
یافته اس��ت. ش��دت مصرف انرژی در ای��ران 2.5 برابر 
میانگین جهانی اس��ت،   هم اکن��ون روزانه 990 میلیون 
مترمکعب گاز ترش در کش��ور برداش��ت می شود، روزانه 
از این مق��دار گاز حدود 848 میلی��ون مترمکعب در 21 
پاالیش��گاه گازی کشور شیرین س��ازی و در بخش های 
مختلف کشور مصرف می شود.به گفته وی، امسال تولید 
گاز کش��ور نسبت به پارسال 13 تا 15 میلیون مترمکعب 
افزایش یافته است. هم اکنون روزانه بیش از 190 میلیون 
مترمکعب گاز به نیروگاه های سراسر کشور تحویل داده 
می شود و هیچ گونه قطعی برق در سراسر کشور گزارش 

نشده است.
جای خالی مدیریت صحیح  ���

صرفه جویی در مصرف آن هم برای گاز محدود به مردم و 
جامعه نمی شود بلکه دارای مسائلی است که باید از لحاظ 
زیر ساختی مورد توجه قرار بگیرد.به گزارش مهر، صرفه 
جویی در مص��رف آن هم برای گاز مح��دود به مردم و 
جامعه نمی شود بلکه دارای مسائلی است که باید از لحاظ 
زیر ساختی مورد توجه قرار بگیرد. به عنوان مثال زمانی 
که ساختمانی شروع به ساختن می شود با رعایت نکاتی از 
قبیل عایق کاری، تأسیسات ساختمان ها و حتی دوجداره 
کردن پنجره ها راهی برای گریز از هدر رفت انرژی است 
و همین موضوع بارها کارشناسان را به این واداشته است 
که نسبت به عدم رعایت موارد فوق مجوز ساخت و ساز 
ابطال شود یا اصاًل مورد تأیید قرار نگیرد تا از این طریق 
بتوان در مسیر صرفه جویی انرژی گام برداشت که در این 
راستا می توان به اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 

در س��اختمان های جدید و بهس��ازی و نوس��ازی تمامی 
س��اختمان های اداری و عمومی دولتی با هدف مصرف 
کمتر انرژی، سرمایه گذاری و بهبود راندمان نیروگاه های 
کش��ور با بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژی های روز و 
تبدیل نیروگاه های حرارتی به سیکل ترکیبی و همچنین 
نوس��ازی و بهسازی ش��بکه انتقال برق، توسعه و نصب 
فراگیر کنتورهای هوش��مند و قرائت از راه دور با قابلیت 
قطع و وص��ل گاز و برق به منظور مدیریت پرمصرف ها 
اش��اره کرد.اگر چه ارزان بودن حامل های انرژی در ایران 
باعث ش��ده تا نه تنها مردم بلکه مسئوالن امر نسبت به 
چنین اقداماتی بی توجه باشند و هر که به راه خود بروند، 
ام��ا با تدابی��ری می توان از هدر رفت بی��ش از پیش گاز 
جلوگیری کرد. تعرفه پلکانی که دولت برای مش��ترکان 
پ��ر مصرف در نظر گرفت یکی از راه های بازدارنده برای 
مردم باشد اما به عقیده برخی از کارشناسان امر این مساله 
تنها برای محدوده زمانی مشخصی کار ساز است و پس 
از مدتی به امری معمول تبدیل می شود.البته مقوالتی که 
گفته شد چند راهکار برای بهینه سازی مصرف گاز است 
که عوامل دیگری هم بر آن تأثیر گذارند، به عنوان مثال 
جمع آوری مشعل های گازی می تواند راه حلی بلند مدت 
برای جلوگیری از ناترازی گاز است و باید به آن توجه ویژه 
ای داشت چرا که جمع آوری و استفاده از گازهای همراه به 
عنوان خوراک در پاالیشگاه های گاز، می تواند بیش از 50 
میلیون مترمکعب در روز به حجم تولید گاز طبیعی کشور 
اضافه کند.صرفه جویی در دنیای امروز یکی از معیارهای 
سنجیدن میزان توسعه و پیشرفت کشورها نیز است که 

با یک نگاه کوتاه به سرانه مصرف در کشورهای پیشرفته 
اروپایی و ایاالت متحده این موضوع را ملموس تر می کند، 
چرا که میزان مصرف گاز آنها در مقایس��ه با کشوری در 
حال توسعه مانند ایران، زمین تا آسمان تفاوت دارد. دلیل 
این کم بودن و بهینه بودن مصرف انرژی در کشورهای 
پیشرفته نیز اس��تفاده از بروزترین تکنولوژی ها و رعایت 
نکات مهم برای صرف��ه جویی و جلوگیری از هدر رفت 
انرژی و منابع طبیعی است.از دیگر اقداماتی که می توان 
در این راستا به آن عمل کرد جایگزینی انرژی خورشیدی 
با تس��هیالت مناسب است که مردم را به سمت استفاده 
از آن س��وق دهد. جمع آوری بخاری ها بحثی که مدت 
زمانی است بر سر زبان ها افتاده است و هیچ آمار و ارقامی 
در رابطه با چنین اقدامی منتشر نشده است. مسأله ای که 
در صورت اجرایی ش��دن آن نیاز به وس��ایل کم مصرف 
گرمایشی وجود دارد و همچنین از دور خارج کردن وسایل 
گرمایش��ی فرسوده می تواند در این راستا تأثیر گذار باشد 

اما کافی نیست. 
ایران نهمین مصرف کننده انرژی دنیاست ���

در مورد ش��دت ان��رژی، چند عامل مه��م تأثیرگذار بر 
کش��ورهای مختلف وجود دارد؛ »وس��عت جغرافیایی و 
عوامل آب و هوایی«، »اس��تفاده درست و همه جانبه از 
ش��بکه های اطالعاتی و مخابراتی و اینترنت«، »میزان 
درآمد«، »قیمت انرژی«، »نس��بت س��رمایه - نیروی 
کار«، »گس��ترش شهرنشینی« و به خصوص »وضعیت 
اقتصاد و تجارت«، »کشاورزی و شبکه های حمل ونقل« 
در هر کش��ور تأثیری مستقیم بر »شدت انرژی« دارند. 

حاال اگر همین چند عامل گفته شده را متناسب با آنچه 
در کشورمان وجود دارد، محاسبه کنیم، متوجه خواهیم 
ش��د که چرا بر اساس اس��تانداردهای جهانی، میانگین 
مص��رف ان��رژی در ای��ران 2.5 برابر مص��رف جهانی 
اس��ت.در آمارهای جهانی که هر س��ال بررسی مجدد 
و به روزرس��انی می ش��ود، ایران همچن��ان در میان 10 
کش��وری قرار دارد که بیش��ترین میزان مصرف انرژی 
را به خود اختصاص داده است. این موضوع سال هاست 
که به عنوان ی��ک موضوع مه��م و نگران کننده، مرکز 
بح��ث و نظر ق��رار دارد تا عوامل و ریش��ه های اصلی، 
شناسایی و راهکارهایی برای آن پیدا شود، اما اثرگذاری 
این بررس��ی ها در زندگی عموم مردم، به شکل مطلوب 
دیده نمی شود.طبق آخرین اعالم  نهمین مصرف کننده 
انرژی دنیاست و شاخص شدت مصرف انرژی ایران به 
بیش از 0.63 درصد رسیده و طبق آمار، مجموع میزان 
مص��رف و تلفات انرژی از عرضه، س��بقت گرفته و این 
موض��وع می تواند در آینده، ایران را به واردکننده انرژی 
تبدیل کن��د یا همچون کمبود مناب��ع آب که امروزه با 
بحران آن مواجه ش��ده ایم، در م��ورد انرژی هم صدق 
کن��د، به طوری  که روزی با بح��ران تأمین منابع انرژی 

هم مواجه شویم.
چگونه مصرف را کاهش دهیم؟  ���

راه کارهای کوتاه مدت و میان مدتی برای کاهش مصرف 
گاز در کشور وجود دارد، از جمله راهکارهای کوتاه مدت 
در بازه یک تا پنج س��اله می ت��وان به افزایش قیمت گاز 
در همه بخش ها شامل نیروگاه ها، صنایع فوالد، سیمان 
و پتروش��یمی ها، صنایع خرد و مص��ارف خانگی بخش 
پرمص��رف، اداری و تجاری ب��ا هر روش ممکن از جمله 
پلکانی، تدریجی، اعمال جرایم و حتی آزاد س��ازی کامل 
قیمت ها، افزایش قیمت گاز در روزهای خیلی سرد و قیمت 
برق در روزهای خیلی گرم به منظور ترغیب مشترکان به 
کاهش مصرف انرژی در بازه زمانی اعالم ش��ده اش��اره 
کرد.همچنی��ن به واردات س��ریع وس��ایل گرمایش��ی و 
سرمایشی با راندمان باال و از نوع کم مصرف بدون تعرفه 
گمرکی و فروش توأم با تسهیالت آنها به مردم، تعطیلی 
یا محدودس��ازی مصرف گاز در صنایع عمده در روزهای 
اوج مصرف گاز، توس��عه س��ریع نیروگاه های خورشیدی 
فوتوولتائی��ک از طری��ق واردات پنل های خورش��یدی و 
احداث آنها در نزدیکی شهرهای پرجمعیت یا دارای سابقه 
کمبود، نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی نیروگاه های 
فرس��وده با هدف بهبود راندمان آنها، تس��هیالت ارزان 
قیم��ت بانکی برای تعویض در و پنجره های فرس��وده با 
انواع دوجداره، نوسازی موتورخانه ها، پکیج ها و کولرهای 

گازی قدیمی و فرسوده می توان اشاره کرد.

در الیحه بودجه سال 1402 آمده است انتشار اوراق در 
سال آینده به میزان 2 برابر انتشار اوراق در سال جاری 
اس��ت.به گزارش خبرنگار مهر، در الیحه بودجه س��ال 
1402 آمده اس��ت: »به دولت اجازه داده می شود برای 
تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ 185 هزارمیلیارد 
تومان, انواع اوراق مالی اسمی( ریالی- ارزی )را منتشر 
کند.«اسناد خزانه اسمی منتشره با سررسید تا پایان سال 

1405 به طلبکاران دس��تگاه های اجرای��ی بابت تأدیه 
مطالبات واگذار می ش��ود.در بررسی مرکز پژوهش های 
مجلس درباره وضعیت اوراق دولتی آمده است: »با توجه 
به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سالهای 1398 
و 1399، اعتب��ار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات 
دولت( که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررس��ید 
شده است )با رشد 48 درصدی همراه بوده است. تملک 

دارایی های سرمایه ای( اعتبارات عمرانی )نیز نسبت به 
قانون بودجه سال 1401 افزایش 26 درصدی و نسبت 
به پیش بینی عملکرد س��ال 1401 بیش از 90 درصد 
افزایش داشته اس��ت. دلیل اصلی این اختالف پرداخت 
کمت��ر از مصوب مخارج عمران��ی به دلیل عدم تحقق 
بخشی از منابع عمومی دولت در سال 1401 است.«به 
گزارش خبرنگار مهر، س��ال 1401 میزان انتشار اوراق 

مبلغ 85 هزار میلیارد تومان بوده که در س��ال آینده به 
185 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 2 برابر آن رسیده 
اس��ت و می تواند در برهه هایی فش��ار ف��روش در بازار 
سرمایه را بیشتر کند.نکته دیگر این است که اگر فضای 
بازار سرمایه به صورت هیجان خرید به علت انتظارات 
تورمی باشد می توان امیدوار بود که عرضه اوراق باعث 

افزایش فشار فروش در بازار سرمایه نشود.

افزایش ۲ برابری انتشار اوراق در الیحه بودجه

بازگشت قابل پیش بینی بورس در معامالت سه شنبه
همانطور که در معامالت دوشنبه نشانه هایی 
از بازگشت دیده ش��د، شاخص کل توانست 
در روز س��ه شنبه مثبت شود.به گزارش مهر، 
شاخص کل امروز همانطور که در معامالت 
دیروز پیش بینی می شد با رشد مواجه شد.علی 
فراقی، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت 
بورس در این هفته گفت: اگر به صحبت های 
قبلی گریزی داش��ته باشیم اشاره به کاهش 
ش��یب و توان بازار در مسیر رشدی شده بود، 
موردی که ارزش و حجم معامالت هم نشان 
از ای��ن مورد داش��ت و زودتر از قیمت حامل 
نشانه هایی از افت توان بازار بود هرچند نباید 

بعد از آن از ش��دت و نحوه رفتارها غافل بود.
فراق��ی ادامه داد: در معام��الت دیروز بازار از 
لحاظ نموداری به ناحیه ای از بازار که یک خط 
روند صعودی را شکل داده بود واکنشی داشت 
و وضعیت بازار بسیار مس��اعد تر از روزهای 
قبل پیگیری شد و همینطور ارزش معامالت 
نه آنچنان قدرتمند ولی بازهم وضعیت بهتری 
را تا انتهای تایم معامالتی به ثبت رساند.این 
کارش��ناس بازار سرمایه افزود: اگر نگاهی به 
رفت��ار بازار پیش از ش��روع این حرکت رو به 
پایین داشته باشیم روز معامالتی دوشنبه 19 
دی ماه را داش��تیم که بازار در وضعیت بسیار 

مساعدی که تابلو معامالت را کاماًل سبز رنگ 
نشان می داد و ما با یک حجم قابل توجهی در 
محدوده شاخص یک میلیون ششصد و چهل 
هزار مواجه ش��دیم ولی پ��س از آن موردی 
که از چش��م خیل��ی از اف��راد دور ماند و اگر 
به مصاحبه ه��ای قبلی نگاه کنیم صحبت از 
شکست ناموفق محدوده های برخی از نمادها 
داشتم پس از ثبت یک حجم خوب این روند 
ماندگاری نداش��ت و به خوبی می توانس��تیم 
ی��ک واگرایی بین حج��م و قیمت های بازار 
مش��اهده کنیم، م��وردی که برخ��ی از افراد 
آن را به خوبی شناس��ایی کردند. اگر هم به 

حافظه قیمتی ب��ازار برگردیم این رفتار یک 
مورد تکرار ش��ونده اس��ت ولی بازهم توسط 
بسیاری از افراد با سوگیری ها منفی و مثبت 
خود نادیده گرفته می ش��ود، موردی که پس 
از روز بسیار س��بز بازار قابلیت رؤیت داشت.

علی فراقی ادامه داد: در معامالت س��ه شنبه 
با توجه به واکنش ب��ازار به خط روند موجود 
می تواند در وضعیت��ی که حداقل بهتر از روز 
دوشنبه بود و امید به چرخش قیمتی بسیاری 
از نمادها زنده ش��د و این رفتار در نمادهایی 
تأثیر بیشتری برروی شاخص های بازار دارند 
دیده شده و بازار توانست صعودی شود.فراقی 

در پایان گفت: در پایان هم باکس های توقفی 
بازار بهترین نواحی شکار بازار برای صعود یا 
فرصت خروج از بازار هستند ولی همانطور که 
به خوبی باعث س��ود خواهند ش��د فریبنده و 
زیان ساز هس��تند که به خوبی در رفتارهای 
حرکتی گذش��ته نمایان هستند و قابل پیش 
بینی و زمانی که صحبت از حجم می شود یا 
من توصیه خاصی به آن دارم این اس��ت که 
بازار در هر وضعیتی هم که باش��د در صورت 
وجود حجم بیش��تر تقاضا کنن��ده یا عرضه 
کننده به خوبی می تواند چرخش های قیمتی 

خوبی را رقم بزند.
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شهرستان

دهه فجر فرصتی مغتنم برای رسیدگی 
به امور روستاییان و عشایر است

به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان مرکزی، حجت االسالم 
محمدتقی توکلی، مس��ئول حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
مرک��زی،  در نشس��ت کمیت��ه روس��تایی و 
عش��ایری دهه مبارک فجر اس��تان، ضمن 
تس��لیت فرا رسیدن س��الروز ش��هادت امام 
ه��ادی)ع(، به فرمایش ایش��ان »َخی��ٌر ِمَن 
الَخی��ِر َفاِعُل��ُه، َو اَجَمُل ِمَن الَجمی��ِل قائُِلُه، 
بهت��ر از نیک��ی، انج��ام دهنده آن اس��ت و 
زیباتر از زیبا، گوینده ی آن اس��ت« اس��تناد 
ک��رد و افزود: پیروزی انقالب در س��ال 57، 
اقدام��ی ارزش��مد و خدایی بود، ام��ا بهتر از 
آن حافظان نظام هس��تند ک��ه با جان و مال 
خود از ارزش ها، دس��تاوردها و آرمان های آن 
پاسداری می کنند. وی دین و نظام جمهوری 
اس��المی را امانت خداوند متعال دانس��ت و 
اضاف��ه کرد: ما مس��ئوالن مکلفیم با رفتار و 
عمل درس��ت و الهی از دی��ن و ارزش های 
آن دف��اع کنیم و با همی��ن رفتار و اعمال ما 
است که که دین می ماند و دشمنی دشمنان 
به خودشان بازگش��ته و ناکام در عرصه های 
مختلف راهی برای دفاع ندارند. توکلی اجرای 
احکام و موازین الهی همچون تولی و تبری 
در جامع��ه را م��ورد تأکید ق��رار داد و با بیان 
اینکه این دو مؤلفه مهم دو روی سکه است 
و باید مورد اهمیت واقعا شود، افزود: به برکت 
انقالب اس��المی در ایام اهلل دهه مبارک فجر 
گفتمان سازنده در کش��ور وجود دارد توکلی 
اجرای اح��کام و موازین الهی همچون تولی 
و تب��ری در جامعه را مورد تأکید قرار داد و با 
بیان اینکه این دو مؤلفه مهم دو روی س��که 
است و باید مورد اهمیت واقع شود، افزود: به 
برکت انقالب اسالمی در ایام اهلل دهه مبارک 
فجر گفتمان س��ازنده در کشور وجود دارد و 
امروز گفتمان غالب در کشور که به گفتمان 
عمومی تبدیل شده است دهه فجرست. وی 
آماده س��ازی برنامه های دهه مبارک فجر در 
استان به ویژه در روستاها و مناطق عشایری 
را خواستار شد و افزود: روستاها در طول سال 
کمت��ر از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاس��ی، 
علمی و اقتصادی مورد توجه هستند و ایام اهلل 
دهه فج��ر فرصت خوبی اس��ت که همه ما 
از نظر شرعی و دس��تگاهی مکلف به انجام 
آن هس��تیم. توکلی با تأکید براینکه اقتصاد، 
فرهن��گ، تولی��د، مبانی علمی و معیش��تی 
روس��تاها باید مورد بررسی قرار گیرد، اضافه 
کرد: روس��تاها منبعی برای تولید هستند که 

باید مورد توجه همه مسئوالن واقع شود. 

48 پروژه عمرانی برق رسانی با 
اعتباری افزون بر 736 میلیارد ریال 

در دهه فجر افتتاح می شوند
 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در 
نشست خبری با حضور اصحاب رسانه گفت: 
به میمنت دهه فجر و چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، 48 پروژه برق رسانی 
با مبلغ 736 میلیارد و 711 میلیون راال افتتاح 
می شوند.  سید محمد حسینی نژاد بیان کرد: 
هشت پروژه اصالح و بهینه سازی شبکه های 
توزیع برق با اعتبار 141 میلیارد و 726 میلیون 
رال��ر، 14 پروژه تبدیل ش��بکه فش��ار ضعیف 
سیمی به کابل خودنگهدار با مبلغ 249 میلیارد 
و 17 میلی��ون رال��ش، 19 پ��روژه تامین برق 
متقاضیان جدید ش��هری و روستایی با اعتبار 
308 میلی��ارد و 12 میلیون رال  و هفت پروژه 
هوشمند سازی شبکه و تجهیزات الکتریکی با 
مبلغ 37 میلیارد و 956 میلیون رالل به عنوان 
پروژه های قابل افتتاح این ش��رکت به شمار 
می روند. وی گفت: احداث 102 کیلومتر شبکه 
هوایی و زمینی، نصب 221 ایستگاه توزیع برق 
با ظرفیت 30 مگاولت آمپر، جذب هشت هزار 
و 484 مش��ترک جدید، تامین برق دو روستا، 
نصب دو هزار و 36 دستگاه سرچراغ روشنایی 
معابر و دایر نمودن 62 انش��عاب برق چاه آب 
کش��اورزی، از جمله اقدامات این ش��رکت از 
سال قبل تا به حال به شمار می رود که مبلغ 
دو هزار و 61 میلی��ارد رالع صرف اجرای این 
اقدامات ش��ده است.  حسینی نژاد به ارائه سه 
خدمت رایگان در ای��ام اهلل دهه فجر خبر داد 
و اف��زود: از 12 تا 22 بهمن ماه س��ال 1401 
، مش��ترکان برق خانگی تک فاز اس��تان می 
توانند از طریق سامانه »برق من«، سه خدمت 
»تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری انشعاب 
تک فاز خانگی«، »تغییر مالکیت انشعاب تک 
فاز خانگی « و »آزمایش ل��وازم اندازه گیری 
انش��عاب ت��ک فاز خانگ��ی « را ب��ه صورت 

الکترونیکی اخذ نمایند.

اشتغال پایدار، تضمین کننده 
خودکفایي خانواده ها

 مدی��رکل کمیته ام��داد اس��تان اردبیل در 
جلسه شوراي مدیران یکي از محوري ترین 
برنامه هاي کمیته امداد در مس��یر توانمندي 
خانواده ه��ا را کم��ک به اج��راي طرح هاي 
اش��تغال عنوان کرد و گفت: ایجاد اش��تغال 
پایدار تضمین استقالل اقتصادي خانواده ها 
را فراه��م م��ي آورد. ب��ه گ��زارش پای��گاه 
اطالع رساني کمیته امداد، علیرضا حسین نژاد 
با اشاره به اینکه 6000 فرصت شغلي جدید 
در 10 ماهه سال جاري براي مددجویان تحت 
حمایت ایجاد ش��ده اس��ت، گفت: بیشترین 
ت��وان خ��ود را ب��ر روي اج��راي طرح هاي 
جدی��د و نوین گذاش��ته ایم تا با اس��تفاده از 
ظرفیت هاي موجود، بتوانیم شاهد توانمندي 
خانواده ها در تمامي زمینه ها باش��یم. وي با 
اع��الم اینکه 64 درص��د از منابع تخصیص 
یافته از بانک هاي عامل جذب ش��ده است، 
بی��ان کرد: در طول این م��دت براي اجراي 
6000 طرح هاي اش��تغال زایي، بیش از 307 
میلیارد تومان تسهیالت اشتغال و خودکفایي 
پرداخت شده است. حسین نژاد با بیان اینکه 
در صورت هم��کاري بهتر بانک هاي عامل 
تا پایان س��ال 100درصد اعتبارات در حوزه 
اش��تغال جذب و براي اش��تغال خانواده هاي 
در نوب��ت دریاف��ت تس��هیالت تخصیص 
داده خواه��د ش��د، اف��زود: بانک هاي عامل 
در تحقق برنامه هاي اش��تغال و خودکفایي 
نق��ش تاثیرگ��ذاري دارن��د ک��ه امیدواریم 
همکاري هاي بیش��تري را از سوي بانک ها 
ش��اهد باش��یم. مدیرکل کمیته امداد استان 
اردبیل با اش��اره به اینکه ارائه آموزش هاي 
فني و تخصصي از دیگر برنامه هاي این نهاد 
است، اعالم کرد: 4750 نفر از مددجویان نیز 
آموزش هاي الزم شغلي را فراگرفته اند تا بر 
اساس استعداد و توانایي هاي خود وارد بازار 
کار شوند. وي بیان کرد: همچنین از طریق 
کاریاب��ي 300 نفر از مددجوی��ان نیز جهت 
اش��تغال به واحدهاي تولیدي، کارخانجات، 
ش��رکت هاي خصوص��ي و فروش��گاه هاي 
بزرگ معرفي ش��ده اند.  حسین نژاد با اشاره 
به اینکه یکي از مهم ترین راهکارهاي کمیته 
امداد براي پایدارس��ازي فرصت هاي شغلي 
نظارت و بازدیدهاي مستمر ازطرح ها است، 
بیان کرد: امدادگران کمیته امداد در کنار این 
امر به مجریان طرح هاي اشتغال راهنمایي و 
مشاوره هاي الزم را ارائه مي کنند تا هیچگونه 

انحرافي در اجراي طرح ایجاد نشود.

بمناسبت دهه مبارک فجر اجرای 
5600 فعالیت فرهنگی، اجتماعی و 

خدمات رسانی از سوی کمیته بسیج و 
نیروهای مسلح  در استان سمنان 

فرنگیس غیاث : جانشین سپاه استان سمنان 
با اشاره به تهیه و تدارک 100 محور برنامه 
شاخص به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر 
امس��ال گفت: در این ای��ام پنج هزار و 600 
فعالیت فرهنگی، اجتماعی و خدمات رسانی 
در استان سمنان اجرا می شود. سردار منصور 
شوقانی در نشست خبری تشریح برنامه های 
دهه مبارک فجر که در سالن شهید بسطامی 
ستاد سپاه اس��تان سمنان برگزار شد، اظهار 
داش��ت: در آس��تانه جش��ن پیروزی انقالب 
اس��المی و چهل و چهارمین سال پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی با همین رویکرد 
ش��عار امسال ایران اس��توار 44 سال افتخار 
نامگذاری شده است. وی با بیان اینکه برنامه 
های ایام اهلل دهه مبارک فجر در دو کمیته 
بسیج و نیروهای مسلح در استان سمنان که 
بعهده ماست با س��ه رویکرد تهیه و تدوین 
ش��ده اس��ت؛ افزود: رویکرد نخس��ت جهاد 
تبیین و روایت پیش��رفت است که در قالب 
برنام��ه های اردوی راهیان پیش��رفت برای 
طیف اثرگذار به ویژه مجموعه فرهنگیان که 
مجموعه بس��یج فرهنیگان پیش بینی کرده 
اس��ت و قرار اس��ت در ایام اهلل دهه مبارک 
فجر حضور فرهنگیان را در مجموعه پارک 
ملی و نمایش��گاه هوا و فضای س��پاه داشته 
باش��یم و دانش آم��وزان در ش��هرک های 
صنعتی و اماکنی که ظرفیت های پیشرفت 
را دارد؛ دی��دن کنند و همچنین بس��یجیان 
پایگاه های مقاومت بس��یج را در مجموعه 
اس��تان و خارج از اس��تان در قالب اردوهای 
راهیان پیش��رفت اعزام کنیم. جانشین سپاه 
استان س��منان بیان کرد: بخش دوم برنامه 
های مجموعه س��پاه استان سمنان در قالب 
برنامه ه��ای امیدآفرینی و جهاد پیش��رفت 
اس��ت که در قالب برنامه ه��ای فرهنگی و 
شور و نشاط اجتماعی که در همه شهرستان 
های اس��تان برنامه ریزی شده است. سردار 
شوقانی خاطرنش��ان کرد: حدود 100 محور 
برنام��ه ش��اخص و 5600 فعالیت فرهنگی، 
اجتماعی و خدمت رس��انی انجام خواهد شد 
که از جمله آنها برگزاری اختتامیه شش��مین 
جش��نواره ابوذر، رونمای��ی از نماهنگ ها و 
برنامه های فرهنگ��ی، برپایی کاروان های 
شادی معابر و میادین شهری، اجرای سرود 

و .... است.

اخبار

راضیه دارابی: ش��هردار ک��رج از تولید 138 
هزار تن آسفالت گرم از ابتدای سال تا پایان 
دی ماه س��ال جاری در کارخانه آس��فالت 
س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاهای 

شهری خبر داد.
مهرداد کیانی در گفت وگو با پایگاه خبری 
کرج امروز این خب��ر را اعالم کرد و گفت: 
این میزان آسفالت گرم در دو شیفت کاری و 
به صورت میانگین در هر شیفت از روزهای 

کاری به میزان 582 تن آسفالت تولید شده 
است.وی اضافه کرد: از این میزان آسفالت 
تولید ش��ده 94 هزار و 229 تن به صورت 
مکانی��زه و 33 ه��زار و 236 تن به صورت 
دستی به منظور لکه گیری در سطح مناطق 
ده گانه شهر کرج توزیع شده است.شهردار 
کرج عنوان کرد: بر اس��اس تفاهم نامه ای 
که با اداره بسیج سازندگی سپاه امام حسن 
مجتب��ی )ع( و اداره کل نوس��ازی مدارس 

اس��تان البرز صورت گرفته است، کارخانه 
آسفالت سازمان عمران و بازآفرینی در ازای 
دریافت قیر رایگان از سوی این نهادها، سه 
هزار و 258 تن آسفالت به اداره کل بسیج 
س��ازندگی و هفت هزار و 424 تن آسفالت 
به اداره کل نوس��ازی مدارس استان البرز 
تحویل داده اس��ت.وی خاطر نش��ان کرد 
که هشت هزار و 122 تن آسفالت بازیافتی 
تا پای��ان دی ماه در مجموع��ه تولیدات و 

کارخانج��ات س��ازمان عم��ران بازآفرینی 
فضاهای شهری تولید شده که در تولید این 
نوع آسفالت هزار و 202 تن تراشه آسفالت 
بازیافت و به چرخه مصرف بازگشته است.
به گفته ش��هردار کرج بودجه پیش��نهادی 
س��ال 1402 س��ازمان عمران و بازآفرینی 
شهری شهرداری کرج برای پروژه خدمات 
مهندسی، خرید مصالح و تولید آسفالت )قیر، 
شن و ماسه، قیر پلیمری، سوخت و... ( 200 

میلیارد تومان و برای پروژه تراش، قیرپاشی، 
حمل و پخش، لکه گیری مکانیزه، آسفالت 
و آسفالت سطح شهر به صورت برآورد کل 
50 میلیارد تومان بوده که تقدیم ش��ورای 

اسالمی شهر کرج شده است.

تولید حدود 140 هزار تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری کرج
شهردار کرج:

کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی در قضیه تربت جام از دل و جان مایه گذاشتند
مشهدمقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل 
ش��رکت گاز اس��تان با حضور در اداره گاز 
شهرس��تان تربت جام از اقدامات و فعالیت 
های رییس و کارکن��ان این اداره در مدت 
بحران قطع گاز تقدیر و تشکر کرد و گفت: 
کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی در این 
م��دت با تالش ش��بانه روزی از دل و جان 

مایه گذاشتند.
حس��ن افتخاری در دیدار با کارکنان اداره 
گاز ناحی��ه تربت جام اظهار ک��رد: احتمال 
افت فش��ار در شهر تربت جام از یک هفته 
قبل به متولیان اطالع رس��انی ش��ده بود. 
عل��ت ضع��ف گاز در تربت ج��ام وضعیت 
خ��ط انتقال آن اس��ت که با دس��تور وزیر 
نف��ت در کوتاه ترین زم��ان ممکن اصالح 
خواهد ش��د. وی افزود: خراسان رضوی در 
س��ال 86 نیز تجربه قطع گاز در شهرستان 
کاشمر را داشت. ولی نکته ای که در تربت 
جام حائز اهمیت اس��ت وص��ل جریان گاز 
در کوت��اه زم��ان ممکن ب��دون حادثه و با 
رعایت کامل نکات ایمنی است. مدیرعامل 
ش��رکت گاز خراس��ان رضوی با بیان این 

مطل��ب که همه پ��ای کار خدمت به مردم 
بودند ادامه داد: حضور وزیر نفت و استاندار 
خراس��ان رضوی در شهرس��تان تربت جام 
در کوتاهتری��ن زمان ممکن نش��ان دهنده 
رویک��رد متفاوت و مردم��ی وزارت نفت و 
دولت سیزدهم اس��ت. افتخاری با قدردانی 

از کارکنان شرکت گاز استان گفت: حضور 
رییس بهره برداری شهرس��تانهای شرکت 
گاز استان به همراه تیم عملیاتی متخصص 
و روسای ادارات گاز تایباد، تربت حیدریه و 
فریمان همراه با نیروهای عملیاتی در تربت 
ج��ام موجب دل گرمی ش��د. همه پای کار 

بودند و اجر این اقدام بی ش��ک نزد خداوند 
متعال محفوظ و باقی است. وی با بیان این 
مطلب ک��ه در مدت قطع گاز تربت جام در 
سه بخش کار کردیم افزود: در کنار فعالیت 
های فن��ی و عملیاتی حضور ب��ه موقع در 
مباحث پش��تیبانی و فرهنگی کمک بزرگی 

به مدیریت ش��رایط ک��رد. تامین بخاری و 
تحویل آن به فرمانداری و س��تاد مدیریت 
بحران شهرس��تان از دیگر اقدامات شرکت 
گاز اس��تان ب��ود. مدیرعامل ش��رکت گاز 
خراس��ان رضوی تصریح کرد: همه ارکان 
اس��تان پای کار بودند. حاص��ل این اقدام 
و البته تالش ش��ما، وصل ف��وری و ایمن 
گاز منطقه بود که موجب تقدیر مس��ئولین 

و مردم شد.
وی تاکید کرد: موضوع گاز و گرمابخش��ی 
بس��یار مهم است و باید در هر مرحله آماده 
باشیم. علی رغم دستورالعمل های مدیریت 
بح��ران و پدافندغیرعامل مبنی بر آمادگی 
تمام دس��تگاهها برای اس��تفاده از سوخت 
دوم، متاسفانه بسیاری از مراکز هنوز آماده 

این شرایط نیستند.
بهش��تیان رییس اداره گاز ناحیه تربت جام 
نیز از حمایت مدیران و روسای شرکت گاز 
استان قدردانی کرد گفت: حضور همکاران 
از س��تاد ش��رکت گاز اس��تان و شهرستان 
های معین به صورت میدانی در تربت جام 

موجب دلگرمی شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان:

کلیه خدمات بانکی پیمانکاران پاالیشگاه گاز ایالم در بانک های استان انجام می شود
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم ؛ 

 آذر یعقوبیان : مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم گفت: حس��اب های 
خدمات��ی وعمرانی پیمان��کاران طرف قرارداد این پاالیش��گاه به صورت 
حس��اب مش��ترک در بانک های استان انجام می ش��ود. روح اله نوریان 
در نشس��ت با رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که در محل 
سالن جلس��ات این شرکت برگزار شد با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکن��ون عوارض آالیندگ��ی این واح��د صنعتی به حس��اب امورمالیاتی 
اس��تان واریز ش��ده اس��ت، افزود: پرداخت اینگونه مالیات ها و عوارض 
آالیندگی باعث رش��د پروژه های عمرانی در اقصی نقاط استان می شود و 
این ش��رکت هر س��اله با پرداخت مالیات و ارزش افزوده به رشد و توسعه 
اس��تان کمک می کند. وی از افزای��ش میانگین 10 درصدی تولید و 16 
درصدی فروش محصوالت در 10 ماهه نخس��ت امسال خبر داد و اظهار 
داشت: در مجموع تولید و فروش محصوالت پنجگانه این شرکت شامل 
متان، اتان، گاز مایع خام، گوگرد، میعانات گازی از ابتدای س��ال گذش��ته 
تاکنون رش��د قابل قبولی داش��ته است. مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز 
ایالم با اش��اره به اینکه کارکرد بدون حادث��ه در این واحد صنعتی از مرز 
7 میلیون و 328هزارنفر س��اعت عبور کرده اس��ت، تصری��ح کرد: التزام 
همگانی به قواعد و مقررات بهداش��ت، ایمنی و محیط زیس��ت و رعایت 
شایس��ته اصول و الزامات ایمنی، دقت و مس��ئولیت پذی��ری کارکنان از 
مهم ترین عوامل در بهبود ش��اخص های HSE و ثبت رکورد س��اعت 
کار بدون حادثه در این مجموعه بوده اس��ت. نوریان با بیان اینکه در این 

پاالیشگاه مولکوالرسیو و کاتالیست های ساخت داخل که پیش تر توسط 
شرکت های اروپایی تامین می ش��د، با حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و رونق بازار کاالهای ایرانی به کار گرفته ش��ده است،گفت:این پاالیشگاه 
همسو با سیاس��ت های خودکفایی، کاهش و حذف وابستگی به خارج، با 
شناسایی ش��رکت های توانمند دانش بنیان گام های خوبی برداشته است. 
وی با اش��اره به اینکه حمایت و همراهی با شرکت های دانش بنیان سبب 
س��رعت بخشیدن در بهبود کس��ب وکار داخلی و قطع وابستگی به خرید 
کاالهای خارجی شده است،افزود: تأمین تجهیزات و فناوری های کلیدی 
م��ورد نیاز با تکیه بر توان ش��رکت های دانش بنیان یک��ی از راهبردهای 
اصلی برای تحقق اقتص��اد مقاومتی، مقابله با تحریم های ظالمانه غرب، 
رفع وابس��تگی و حفظ عزت و استقالل کشور بوده که برای آن گام های 
خوبی در این پاالیش��گاه برداشته ش��ده است. مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز ایالم با اش��اره به اینکه 16 تجهیز اساسی و حیاتی این پاالیشگاه که 
در گذش��ته از سوی ش��رکت های خارجی تامین می ش��د، اکنون به دست 
توانمند متخصصان داخلی بومی س��ازی شده است،اظهار داشت:در حوزه 
دانش بنی��ان ب��ا راهبرد تکمیل حلق��ه توزیع فناوری بومی س��ازی و قطع 
زنجیره وابس��تگی به خارج از کش��ور و تعمیق س��اخت داخل، 24 قلم از 
کاالهای اساس��ی مصرفی مورد نیاز این شرکت در حوزه شیمیایی و ابزار 
دقیق با کمک شرکت های دانش بنیان تأمین شد. نوریان به دستاوردهای 
این ش��رکت در طول سال گذش��ته تاکنون اشاره کرد و گفت: پاالیشگاه 

گاز ای��الم افتخاراتی نظیر عنوان برتر در حوزه س��المت اداری، کس��ب 
س��طح عالی در نظام ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز، انتخاب پاالیشگاه 
گاز ای��الم بعنوان دس��تگاه اجرای��ی برتر پدافند غیرعامل ، پیاده س��ازی 
سیس��تم مدیریت امنیت اطالعات در حوزه س��رویس های فاوا و ش��بکه 
کنترل صنعتی، انتخاب پاالیش��گاه ایالم بعنوان کارفرمای سالمت محور 
استان، کسب رتبه برتر پژوهش برتر در بین شرکت های پاالیشی کشور 
و کس��ب تندیس 3 س��تاره شش��مین جایزه ملی مدیریت انرژی ، کسب 
رتبه اول آتش نش��انان در س��طح شرکت ملی گاز ایران و غیره بخشی از 

دستاوردهای این شرکت در طو ل دو سال گذشته بوده است.

مصدق کش��اورزی مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اس��تان بوشهر گفت:  مرکز 
تماس طرح پایش اش��تغال کشور، ضمن 
نظارت بر طرح های اشتغال در سه مرحله 
پیامکی، تلفنی و میدانی، صحت س��نجی 

اش��تغال ایجاد شده را انجام می دهد مدیر 
کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان 
بوشهر؛ بیان کرد: در حال حاضر دبیرخانه 
ش��ورای عالی اشتغال مسئولیت نظارت بر 
طرح های اش��تغال کشور را برعهده دارد و 
مرکز ملی پایش سیاس��ت ها و برنامه های 
اش��تغال نیز ذی��ل دبیرخانه ش��ورای عالی 
اشتغال اس��ت که وظیفه ایجاد هماهنگی 
میان سطوح مختلف نظارتی اعم از پیامکی، 
تلفن��ی و میدان��ی را دارد و متول��ی اصلی 
نظارت عملیاتی اجرای برنامه زیس��ت بوم 
ملی اشتغال است. کشاورزی افزود: نظارت 

در س��ه مرحله »صحت سنجی پیامکی«، 
»صحت سنجی تلفنی« و »نظارت میدانی« 
صورت می گیرد و مهمترین بخش نظارت 
اشتغال، مرحله نظارت میدانی است که در 
پنج س��طح انجام می شود. صحت سنجی 
پیامکی: پس از ثبت اش��تغال متقاضی در 
سامانه رصد، در قالب پیامک به فرد اطالع 
رس��انی خواهد ش��د. فرد پ��س از دریافت 
پیامک با ورود به سامانه استعالم به آدرس  
job.mcls.gov.ir  وضعی��ت ش��غلی 
مربوط به خود را مش��اهده خواهد نمود. در 
صورت وجود مغایرت در اطالعات فرد به 

ص��ورت خود اظهاری، هر گونه مغایرت را 
در این س��امانه ثبت خواهد کرد. اعتراض 
به کاربر دستگاه اجرایی و مدیر شهرستان 
ارس��ال خواهد ش��د و پ��س از اصالح به 
مرحله تماس ارس��ال خواهد شد.  صحت 
س��نجی تلفنی: به تمام ط��رح های ثبت 
شده در سامانه رصد اشتغال توسط اپراتور 
تلفنی تماس گرفته می ش��ود و نسبت به 
صحت اطالعات ثبت ش��ده پرسش هایی 
مطرح می شود. در صورت ثبت اعتراض، 
ع��دم اجرای طرح و ی��ا مغایرت پرونده به 
کاربر ثبت کننده دس��تگاه اجرایی مربوطه  

جهت بررس��ی ارس��ال خواهد شد. مرکز 
تماس شرکت پیمانکار موظف است کلیه 
طرح ها را دو بار در فاصله زمانی مشخص، 
به ص��ورت تلفنی نظ��ارت نماید.  نظارت 
میدان��ی: پ��س از صحت س��نجی تلفنی، 
فرایند صحت س��نجی حضوری با حضور 
ناظر فنی در محل طرح توسط اپلیکیشن 
سانار انجام می ش��ود. وی ادامه داد: ثبت 
آمار اش��تغال ایجاد شده توسط دستگاهها 
در سامانه رصد از اهمیت باالیی برخوردار 
است چرا که معیار ارزیابی اشتغال ایجادی 

خواهد بود.

نظارت میدانی بر فعالیت ها و طرح های اشتغال زایی دراستان بوشهر با جدیت دنبال می شود  

افتتاح 1200 واحد مسکونی در ایام اهلل دهه فجر
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی:

رحمتی-مدیرکل  محمدرضا  مقدس  مشهد 
کمیته امداد خراسان رضوی گفت: همزمان 
با ایام اهلل دهه فجر 1200 واحد مس��کونی 
افتتاح و تحوی��ل مددجویان کمیته امداد در 

سطح استان می شود.
رضا س��لم آبادی در خصوص اقدامات حوزه 
فرهنگی کمیته امداد خراسان رضوی در ایام 
اهلل ده��ه فجر بیان ک��رد: این نهاد همراه با 
همه مردم، دس��تگاهها، س��ازمان ه��ا و... 
در جهت هر چه با ش��کوه تر برگزار ش��دن 
دهه مب��ارک فجر تالش می کند و با توجه 
به اینکه این نهاد  ب��ا فرمان امام  راحل 22 
روز بعد از 22 بهمن  س��ال 57 شکل گرفت  
نشان از نگاه ویژه امام راحل به کمیته امداد 
و فعالی��ت های مردمی اس��ت، تالش کرده 

ویژه تر در این خصوص گام بردارد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان  افزود:  برپایی 
نمایش��گاههای عرضه تولی��دات فرهنگی 
انق��الب اس��المی در اکثر شهرس��تان ها ، 
برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و هنری 
وی��ژه جامعه مخاطبان  ، برپایی نمایش��گاه 
دختران انقالب و عرضه محصوالت عفاف 
و حجاب که در حوزه اشتغال توسط مجریان 
طرح های خودکفایی تولید ش��ده اس��ت به 
همراه جشن تکلیف در این ایام برنامه ریزی 

و انجام خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی تعداد 
نمایش��گاههای برنام��ه ریزی ش��ده را 13 
نمایش��گاه عن��وان کرد و اف��زود: تجلیل از 
خان��واده های  مددج��وی جهت تکریم آنها 

برگزار خواهد شد.
وی در ادام��ه ب��ه برگ��زاری همایش ها و 
نشست های بصیرت افزایی در سطح استان 
و توزیع و تحویل جهیزیه به نوعروس��ان به 
صورت هدفمند در ایام دهه فجر را از دیگر 
برنامه های ح��وزه فرهنکی کمیته امداد در 
ایام دهه فجر عنوان کرد و گفت: در س��ال 
جاری بالغ بر 5000 سری جهیزیه در استان 
توزیع خواهد شد که 2783 سری جهیزیه در 
دهه مبارک فجر به نوعروس��ان اهدا خواهد 

شد و به خانه بخت خواهند رفت.
س��لم آبادی بیان ک��رد: در حوزه مس��کن 
مددجویی و فعالیت های عمرانی در س��ال 
جاری 4000 مسکن مددجویی هدفگذاری 
ش��ده که در دهه فج��ر 1200 واحد از این 

مس��کن های مددجویی با حضور مسئولین  
محل��ی تحوی��ل نیازمندان تحت پوش��ش 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه دو طرح تجمیعی س��اخت 
مس��کن در شهرک ش��هید رجایی با عنوان 
پروژه ام��ام رض��ا )ع( در دو هکت��ار زمین 
در حال انجام اس��ت، اف��زود: دو هکتار نیز 
اخیرا واگذار ش��ده اس��ت و حدود 40 درصد 
پیش��رفت فیزیکی داشته اس��ت. همچنین 
ی��ک پ��روژه مددجویی مس��کن در پنجتن 
در حال اجراست. س��لم آبادی بیان کرد: در 
حوزه اشتغال در س��ال جاری 1850 میلیارد 
تومان تس��هیالت در استان پیش بینی شده 
ک��ه 34 هزار فرصت ش��غلی با اس��تفاده از 
این تس��هیالت ایجاد خواه  شد که تاکنون 

30هزار فرصت شغلی به بهره برداری رسیده 
و 2000 از این 30000 فرصت شغلی ایجاد 
شده در ایام دهه فجر به بهره برداری خواهد 
رسید. وی با بیان اینکه تمرکز فعالیت های 
فرهنگی کمیته امداد در روز 22 بهمن است، 
گفت: همه ساله در مسیر راهپیمایی 8 پایگاه 
اک��رام  برای ثب��ت نام از نیک��وکاران برای 

حمایت از ایتام برپا می شود 
س��لم آبادی افزود: یکی دیگر از برنامه هادر 
ایام دهه فجر، اجرای طرح مفتاح الجنه است 
ک��ه در قالب این طرح مس��ئولین محلی به 
عیادت بیماران زمینگیر و صعب العالج می 
روند و با نخبگان تحت حمایت کمیته امداد 
دیدار دارند که 300 مورد در سطح استان در 

این ایام پیش بینی شده است.
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جامعه

 شهرداری تهران
 چه تعداد نیرو استخدام کرد؟

معاون شهردار تهران در خصوص جذب نیرو 
در ش��هرداری تهران گفت: زی��ر 500 نفر در 
این دوره مدیریت ش��هری نی��رو جذب کرده 
ایم .مجید باقری معاون برنامه ریزی، توس��عه 
سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران 
در گفت و گو ب��ا خبرنگار اجتماعی فارس در 
خصوص جذب نیروی انس��انی در شهرداری 
تهران در دوره جدید مدیریت ش��هری گفت: 
بر اساس قانون ش��هرداری تهران اجازه دارد 
ب��ه ازای ه��ر 2 نفری ک��ه از مجموعه خارج 
می ش��وند یک نفر را ج��ذب کند ، 3000 نفر 
از مجموعه مدیریت ش��هری خارج شدند ولی 
ما که بر اس��اس قانون می توانس��تیم 1500 
نفر جذب کنیم، ای��ن کار را انجام ندادیم.وی 
ب��ا تاکید بر اینکه ما زیر 500 نفر در این دوره 
مدیریت شهری جذب نیرو داشته ایم، گفت: ما 
یک سوم مجوزی که داشتیم ، نیرو جذب کرده 
ایم.معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و 
امور ش��ورای شهرداری تهران  ادامه داد: ما با 
ارزیابی و وسواس فراوان نیرو می گیریم و تمام 
نیروها مراحل قانونی جذب را طی می کنند و 
حتما ارزیابی می شوند.باقری به لیستی که از 
جذب نیروهای ش��هرداری تهران منتشر شده 
بود اشاره کرد و گفت: این لیست درست نبود 
و طی بررسی که کردیم پایگاهی که این خبر 
را زده در خارج از کش��ور است.وی با اشاره به 
تبدیل وضعیت نیروی های شهرداری تهران 
گف��ت: ما بر اس��اس قانون تبدی��ل وضعیت 
نیروهای ایثارگر را انجام دادیم و 2 هزار وخرده 
ای از نیروها قراردادش��ان تغیی��ر کرد.باقری 
اضافه کرد: ما لیس��ت نیروهای جذب شده در 
ش��هرداری تهران را به شورای اسالمی شهر 
تهران ارائه کردیم و چیز محرمانه ای نداریم.
معاون شهردار تهران در پاسخ به این پرسش 
که لیست افرادی که جذب شده اند در سامانه 
شفافیت شهرداری تهران درج می شود، گفت: 
لیس��ت تمام نیروهای که از شهرداری تهران 
حقوق دریافت می کنند در س��امانه شفافیت 
وجود  دارد و افراد جذب شده هم به آن لیست 
اضافه خواهند ش��د و حتما س��امانه را به روز 
رسانی خواهیم کرد.ما کارها را بر اساس روال 

قانونی انجام می دهیم.

 نمایشگاه کتاب در 
شهر آفتاب برگزار شود

عضو ش��ورای ش��هر تهران گفت: از دس��ت 
ان��درکاران نمایش��گاه کت��اب می خواهیم که 
مسئله برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب 
را بررس��ی کنند، وقتی نمایشگاه صنعت نفت 
در ش��هر آفتاب برگزار می شود حتما می توان 
نمایش��گاه کتاب را نی��ز برگ��زار کرد.مهدی 
عباس��ی  گفت:  نمایش��گاه موتورسیکلت با 
موفقیت در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شد و 
در روز آخ��ر 200 هزار نفر بازدید کننده به این 
نمایشگاه مراجعه کردند.وی ادامه داد: نمایشگاه 
موتورسیکلت جزو نمایشگاه های پر مخاطب 
بود و همچنین ش��هر آفت��اب تفاهم نامه ای را 
برای برگزاری نمایش��گاه صنعت نفت منعقد 
کرده است که نیازهای نمایشگاه صنعت نفت با 
نمایشگاه کتاب برابری می کند.عباسی گفت: از 
دست اندرکاران نمایشگاه کتاب می خواهیم که 
مسئله برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب 
را بررس��ی کنند، وقتی نمایشگاه صنعت نفت 
در ش��هر آفتاب برگزار می شود حتما می توان 

نمایشگاه کتاب را نیز برگزار کرد.

 دستگیری کارمند اداره
 دولتی البرز به دلیل دریافت رشوه

رئی��س پلی��س امنی��ت اقتص��ادی الب��رز از 
دس��تگیری یکی از کارکن��ان ادارات البرز به 
جرم ارتشاء خبر داد و گفت: در بازرسی از دفتر 
متهم 200 عدد س��که ی��ک گرمی به ارزش 
چهار میلیارد ریال کشف شده است.سرهنگ 
مهدی افشاری با اعالم این خبر گفت: در پی 
دریافت اخباری مبنی بر دریافت رش��وه های 
کالن توسط یکی از کارکنان دولتی در استان 
البرز، بررسی موضوع در دستورکار اداره مبارزه 
با جرائم اقتصادی ق��رار گرفت.وی افزود: در 
ادامه پس از بررسی های اطالعاتی و اطمینان 
از صح��ت خبر، ماموران با هماهنگی قضائی 
متهم را دس��تگیر و به پلیس امنیت اقتصادی 
منتقل کردند.رئیس پلی��س امنیت اقتصادی 
اس��تان البرز اضافه کرد: در بازرس��ی از دفتر 
این ش��خص، 200 قطعه سکه یک گرمی به 
ارزش چهار میلیارد ریال کشف شد.سرهنگ 
افشاری در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان 
می توانند اخبار و اطالعات خودشان در زمینه 
جرائم اقتصادی را از طریق شماره تلفن 110 

به پلیس اعالم کنند.

مجوز شورا به شهرداری تهران برای 
فروش 6  ملک جهت تسویه بدهی 

اعضای ش��ورای ش��هر تهران به شهرداری 
مجوز دادند که شش ملک خود را به ارزش 
5700 میلیارد تومان صرفا برای تسویه بدهی 
وام هایش به بانک ها به فروش برساند.اعضای 
شورای شهر تهران بررسی الیحه اخذ مجوز 
فروش شش ملک شهرداری تهران را روی 
میز بررس��ی قرار دادند که در ابتدا لطف اهلل 
فروزنده معاون مالی شهرداری تهران با بیان 
اینکه در نیمه دوم س��ال تحقق بودجه غیر 
نقد را با جدیت دنبال کردیم، گفت: در مورد 
فروش امالک با بانک شهر صحبت کردیم 
و الزم اس��ت بتوانیم با ف��روش این امالک 
بدهی مان را تسویه کنیم تا بتوانیم تسهیالت 
جدید بگیریم.وی با بیان اینکه با این فروش 
می توانیم س��ود و جرایم را نیز تسویه کنیم، 
گفت: س��هامدار بانک شهر شهرداری است.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی 
در واکنش به این الیحه، افزود: بانک ش��هر 
برای ما نیس��ت بلکه شهرداری سهامدار آن 
اس��ت و اگر برای ما اس��ت بیاید وام هایش 
را صف��ر کند.وی ب��ا بیان اینکه م��ا باید به 
فک��ر درآمد پایدار آینده باش��یم، گفت: نباید 
مجتمع ه��ا را دانه به دانه واگذار کنیم و باید 

به فکر آینده نیز باشیم.

برگزاری آزمایشی کنکور هوشمند 
برای نخستین بار در بهمن ماه

معاون امور آزمون های س��ازمان  س��نجش 
آموزش کش��ور از برگزاری کنکور هوشمند 
به صورت آزمایشی در دو استان در بهمن ماه 
امسال خبر داد.حسن مروتی در گفت وگو با 
ایس��نا، در خصوص نحوه برگ��زاری کنکور 
هوش��مند اظهار کرد: هوشمند شدن کنکور 
سراسری مس��تلزم اقداماتی است که برخی 
از این اقدامات را باید سازمان سنجش انجام 
دهد. در حال حاضر برخی از این کارها انجام 
شده و آماده هستیم که اولین کنکور آزمایشی 
هوشمند بهمن ماه امس��ال برای متقاضیان 
برگزار ش��ود.وی افزود: کنکور هوش��مند در 
دهه فجر به صورت آزمایش��ی و محدود در 
دو اس��تان برگزار می ش��ود و شرکت در آن 
به ثبت نام خاصی نی��از ندارد. برگزاری این 
آزمون آزمایش��ی برای این است که ببینیم 
می توان کنکور را به صوت هوش��مند برگزار 
کرد یا نه و نتیجه آن هیچ تاثیری در کنکور 
اصلی ندارد.  معاون امور آزمون های سازمان  
س��نجش آموزش کش��ور بیان کرد: الزمه 
اینکه کنکور سراس��ری به صورت هوشمند 
در سراسر کش��ور برگزار شود این است که 
در کشور س��الن های مجهزی داشته باشیم 
که این امکان هنوز در کشور فراهم نیست، 
ه��ر چند امیدواریم تا س��ال 1403 امکانات 
آن فراهم ش��ود.وی در پاس��خ به اینکه آیا 
هوشمند شدن آزمون سراسری جلوی تقلب 
در کنکور را خواهد گرفت؟ عنوان کرد: بله، 
قطعا بس��یار می تواند جل��وی تقلب را بگیرد 
اما خود این هم س��ازوکارهایی دارد؛ ممکن 
اس��ت راه های دیگری نیز وجود داشته باشد 
که خدای ناکرده در مسیر کنکور بتوانند این 

کار را انجام دهند.

هشدار پلیس فتا به متقاضیان خرید 
اینترنتی خودرو

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نس��بت به 
احتمال کالهبرداری از شهروندان از طریق 
تبلیغ��ات جعلی ف��روش خ��ودرو در فضای 
مجازی همزمان با شروع طرح پیش فروش 
محصوالت برخی از شرکت های خودروساز 
هشدار داد.س��رهنگ داود معظمی گودرزی 
در گفت وگو با ایسنا با اشاره به پیش فروش 
اینترنتی محصوالت برخی از ش��رکت های 
خودروس��ازی در کش��ور، گف��ت: مجرمان 
اینترنت��ی هم��واره از هر فرص��ت و فضایی 
برای سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی 
و کالهبرداری از آنان استفاده می کنند، یکی 
از ای��ن فرصت ها هم که ش��هروندان باید با 
هوشیاری خود از سودجویان بگیرند، فرصت 
پیش فروش اینترنتی خودرو است. در همین 
راس��تا الزم اس��ت که متقاضیان ثبت نام و 
خرید خودرو یکس��ری موارد را رعایت کنند.  
معظم��ی گودرزی با اش��اره به درخواس��ت 
وجه نقد و تضمین ثبت نام اینترنتی توس��ط 
کالهب��رداران در فضای مج��ازی ادامه داد: 
ارس��ال لینک های جعل��ی از طریق پیامک 
برای ثبت ن��ام خودرو صرفا ب��رای هدایت 
افراد به لینک های جعلی و غیرواقعی اس��ت 
و ثب��ت نام اینترنتی خ��ودرو صرفا از طریق 
رسانه های معتبر و اطالعیه های مربوط به 
نحوه و شرایط فروش خودرو از طریق پایگاه 
رس��می اینترنتی ش��رکت های خودروساز 
انجام خواهد شد.  رئیس پلیس فتای تهران 
بزرگ با اش��اره به اینکه برخی از مردم برای 
ثبت نام خودرو مبالغ هنگفتی به حساب افراد 
ناشناس واریز می کنند افزود: ثبت نام و واریز 
وجه خودرو باید به نام ش��رکت خودرو س��از 
ص��ورت پذیرد و هموطنان باید از واریز وجه 

به هر گونه حساب دیگر پرهیز کنند.

اخبار

گروه اجتماعی:سرپرس��ت معاونت نظارت 
و بازرسی امور سیاس��ی و قضایی سازمان 
بازرس��ی کل کش��ور از نظارت و بررس��ی 
عملک��رد کارگ��روه اضط��رار آلودگی هوا 
تهران خب��رداد و تاکی��د کرد:به طور حتم 
ب��ا ترک فع��ل ه��ای انجام ش��ده در این 
حوزه برخورد می ش��ود.به گزارش »عصر 
ایرانی��ان«، محمدمهدی بلندیان از نظارت 

و بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی 
هوا تهران خبرداد و با اشاره به اینکه آلودگی 
هوای به عنوان یکی از مهمترین معضالت 
شهری و دغدغه ش��هروندان به خصوص 
در فصول پاییز و زمس��تان طی سال های 
اخیر به ش��مار می رود؛ گفت: این موضوع 
عالوه بر پیامده��ا و اثرات منفی فرهنگ، 
اجتماع��ی، اقتصادی، سیاس��ی و...، اثرات 
جب��ران ناپذیری بر بهداش��ت و س��المت 
ش��هروندان دارد.سرپرست معاونت نظارت 
و بازرس��ی امور سیاسی بخشی از اقدامات 
س��ازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای 

قانون هوای پاک را ناظر بر بررسی عملکرد 
کارگ��روه اضط��رار آلودگی ه��وا از حیث 
برگزاری جلسات و ابالغ مصوبات دانست و 
افزود: با وجود تصریح قانونی مبنی بر حضور 
باالترین مقام دس��تگاه اجرایی در کارگروه 
مواقع اضطرار آلودگ��ی هوا، در اکثر مواقع 
مدیران برخ��ی از دس��تگاه ها در کارگروه 
حاضر نشده و جلس��ه با حضور نمایندگان 
آن ها برگزار شده است.بلندیان با بیان اینکه 
برخی از جلسات به صورت حضوری برگزار 
نشده و مصوبات از طریق دبیرخانه کارگروه 
ابالغ ش��ده؛ اظهار ک��رد: به موجب تبصره 

م��اده)4( آئین نامه اجرائ��ی، در مواقع لزوم 
به تشخیص اس��تاندار، نمایندگانی از سایر 
دستگاه های ذیربط و بخش های غیردولتی 
مرتبط بدون ح��ق رای به کارگروه دعوت 
می ش��وند، اما بر اساس بررسی های بعمل 
آمده با وجود ارسال دعوتنامه برای برخی از 
دستگاه ها، نمایندگان آنها در جلسات حاضر 
نشده اند.سرپرست معاونت نظارت و بازرسی 
امور سیاس��ی و قضایی س��ازمان بازرسی 
کل کش��ور به بررسی نحوه تصمیم گیری 
کارگروه پیرامون نحوه میانگین ش��اخص 
آلودگی هوا و س��ایر موارد مربوط نیز اشاره 

کرد و افزود: بر اساس تبصره ماده )2( آئین 
نامه اجرائی تبصره )3( ماده )3( قانون هوای 
پاک، دستورالعمل محاسبه و اعالم شاخص 
کیفیت هوا باید ظرف مدت یک ماه توسط 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست 
تهیه و ابالغ می شده که مشخص گردید با 
گذشت حدود 3 سال از تصویب آئین نامه، 
دس��تورالعمل مزبور توسط وزارت بهداشت 
تهیه؛ اما مورد تأیید سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت قرار نگرفته و تاکنون ابالغ نشده 

است.

کل تهران در روزهای آلودگی هوا باید تعطیل می شد
سازمان بازرسی کل کشور:

تکذیب بازداشت وزیر دولت قبل در پرونده علیرضا اکبری
سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد؛

گ�روه اجتماعی:س��خنگوی ق��وه قضایی��ه در خصوص 
موضوع آزار و اذیت 15 نوجوان در یک باش��گاه فوتبال 
مشهد، گفت: هیچ یک از والدین ادعایی مبنی بر تجاوز 
به نوجوانان در باش��گاه ورزش��ی مش��هد ندارند و طبق 
آخرین وضعیت پرونده، حدود 500 میلیون یورو از اموال 
داخل��ی و خارج��ی بابک زنجانی به ش��رکت ملی نفت 
واگذار شد.به گزارش »عصر ایرانیان«، مسعود ستایشی  
در نشست خبری، در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پیرو 
اظهارات یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
مبنی بر دس��تگیری مقام مس��ئول از وزرای دولت قب، 
اظهار داشت: باید مستند سخن بگوییم و همانگونه که 
مطالبه رهبر معظم انقالب و ریاست قوه قضاییه است، 
نباید روان مردم و آرامش جامعه را برهم زنیم.وی ادامه 
داد: آنچه بررسی شده است، تاکنون در مورد وزیر مورد 
بحث موضوعی مطرح نش��ده و هیچ پرونده ای تشکیل 
نشده است و این موضوع را تکذیب می کنیم.سخنگوی 
قوه قضاییه در پاس��خ به سئوالی درباره آزار و اذیت 15 
نوجوان در یک باش��گاه فوتبال، گفت: پرونده ای در این 
زمینه در دادسرای عمومی و انقالب مشهد تشکیل شده 
و پرون��ده در مرحله تحقیقات ق��رار دارد.وی ادامه داد: 
اخباری در مورد تعرض مطرح ش��د و مطالبی منتش��ر 
ش��د. اکنون درخواست پنج خانواده از بازیکنان مبنی بر 
تغییر رفتار فرزندانش��ان طرح ش��د که بالفاصله پرونده 
قضایی نس��بت به بررس��ی صحت و سقم مطالب طرح 
ش��ده است.ستایشی با تاکید بر اینکه پرونده با مداقه از 
ناحیه بازپرس در حال بررس��ی و تحقیقات است، افزود: 
تحقیقات تا این مرحله طبق مدارک و مستندات حاکی 
از آن اس��ت که اختالفی میان افراد مجموعه باش��گاه 
فوتبال وجود داش��ته و تعدادی از والدین توسط هدایتی 
که صورت گرفته با 6 امضاء شکایتی را طرح کرده اند و 
گالیه کرده اند که رفتار فرزندان ما تغییر کرده اس��ت و 
تمایل و رغبتی به شرکت در جلسات فرهنگی و انقالبی 
ندارند و به هیچ وجه نس��بت به تجاوز و تعرض جنسی 
اشاره ای نشده است و هیچ یک از والدین مدعی تجاوز 
به فرزندانشان نش��ده اند.وی اضافه کرد: انگیزه و علت 
درج خبر در حال بررس��ی است که چگونه این خبر نشر 
داده شده است و البته انگیزه های مختلفی مطرح است 
که حس��ب مورد و در صورت لزوم اطالع رسانی خواهد 
شد.سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: مربی فوتبال نیز 
ش��کایتی با عنوان نش��ر اکاذیب به قصد تشویق اذهان 
عموم��ی و افترا علیه 2 تن از خبرن��گاران مطرح کرده 
اس��ت و هر کس��ی حق دارد که مس��تند و مستدل به 
دادگستری مراجعه کند و دستگاه قضایی حسب وظیفه 
ذات��ی خود و طب��ق مقررات موضوعه به ش��کایت ها و 
دعاوی رسیدگی می کند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ 
به س��ئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی 
و احتم��ال تخفیف مجازات، گفت: تاکنون مبلغی حدود 

500 میلی��ون یورو از اموال داخلی و خارجی محکوم به 
ش��رکت ملی نفت ایران واگذار ش��ده است و او اکنون 
با رعایت مقررات قانونی در زندان اس��ت و با همکاری 
خ��وب و موثر وزارتخانه های نفت، امور خارجه، کش��ور 
و بان��ک مرکزی انتقال اموال متهم در خارج کش��ور در 
دس��تور کار قرار دارد.ستایش��ی اظهار داشت: این اموال 
باید تادیه ش��ود زیرا حقوق مردم و دولت است که باید 
به بیت المال بازگردد.سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: 
محکوم علیه در زندان اس��ت و امکان تخفیف مجازات 
با نظر قاضی صادر کننده رأی و مرجع قضایی مربوطه 
اس��ت. اصل بر همکاری اس��ت و امور در حال پیگیری 
اس��ت. امیدواریم اجرای احکام به نتیجه مطلوب برسد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به 
پرونده حمید نوری گفت: پس از اینکه حکم غیرقانونی 
و غیرشفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضایی 
کش��ور سوئد صادر شد، وی و خانواده اش با وجود اینکه 
تا مدت ها به متن ترجمه ش��ده رأی صادره دسترس��ی 
نداش��تند همچنین موانع جدی به ویژه در تعیین وکیل 
بود، در دقیقه 90 موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به 
این حکم شدند.وی با بیان اینکه حمید نوری همچنان 
در برقراری ارتباط با خانواده خود دچار مش��کل اس��ت، 
گفت: خطاب من به دادس��تان و رئیس دادگاه رسیدگی 
کننده اس��ت، آقای نوری همچنان در انفرادی اس��ت و 
ارتباطی با خانواده اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بس��یار 
محدود بوده است.سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادگاه 
تجدید نظر سوئد از روز 11 ژانویه 2023 مصادف با 21 
دی بررس��ی لوایح اعتراضی ن��وری و وکالیش را آغاز 
کرده و تاکنون هفت جلس��ه در این راس��تا برگزار شده 
است و وکالی س��وئدی او موفق شدند اولین بخش از 

دفاعایت خود را در شش��مین جلس��ه دادرسی او مطرح 
کنند و دومین بخش در جلس��ه هفتم دادگاه تجدیدنظر 
بوده اس��ت.وی گفت: نکته مه��م در دادگاه تجدید نظر 
اینکه وکالی س��وئدی او از افراد ش��اخص و سرشناس 
در این کشور هستند و براساس تحقیقاتی که این وکال 
انجام دادند به جمع بندی کاملی در مس��تندات تاریخی 
این پرونده رس��یدند و این مستندات را به دادستان ارائه 
و در دادگاه نیز مطرح کردند.س��خنگوی دس��تگاه قضا 
یادآور ش��د: پرون��ده آقای نوری بر اس��اس ادعایی که 
وجود دارد، در بس��تر تاریخی تشکیل و منجر به صدور 
حکم سنگینی برای او ش��ده است. وکالی آقای نوری 
با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک 
تروریس��تی منافقان را زیر س��وال بردند. این گروهک 
قبل از انقالب وارد فاز مبارزه مس��لحانه ش��ده است و 
بع��د از انقالب هم اقداماتی مس��لحانه را علیه مردم در 
دس��تور کار خود قرار داده است. برخی کشورها اعضای 
ای��ن گروهک را به دلی��ل انجام کاره��ای مذبوحانه و 
مسلحانه در لیست گروهک های تروریستی قرار دادند.

وی اضاف��ه کرد: وکالی آقای ن��وری در دفاعیات خود 
اشاره به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک تروریستی 
منافقین با صدام در جنگ علیه ایران داش��تند همچنین 
توضیحات دقیقی از اقدامات صورت گرفته در س��ال 67 
که براساس تحقیقات و اطالعات کامل بوده را در دادگاه 
ارائه کرده اند.سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ایران 
امیدوار اس��ت دستگاه قضایی س��وئد به خود بیاید و به 
دفاعی��ات وکالی آقای نوری توجه کند و این پرونده را 
مورد بررس��ی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی 
نکرده از عدالت خارج نشود.وی افزود: رئیس دادگاه آقای 
نوری، امیدواریم با این دالیل متقن ارائه شده حکم تبرئه 

آق��ای نوری را صادر کنید ت��ا در تاریخ بمانید. امیدواریم 
س��وئدی ها با وجود همه مشکالتی که دارند بخصوص 
مشکالتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای 
آنها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقالنیت و قانون 
را در رس��یدگی به این پرونده ب��ه منصه ظهور بگذارند.
ستایش��ی اضافه کرد: از آنها م��ی خواهیم هرچه زودتر 
محدودیت های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که علیه 
آقای نوری اعمال شده را بردارند و به ایشان اجازه تماس 
ب��ا خانواده اش را بدهند و او را از س��لول انفرادی بیرون 
بیاورند و ق��وه قضاییه نیز این موض��وع را تا پایان کار، 
بررسی می کند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره افزایش س��رقت پس از اغتشاشات اخیر در کشور 
گفت: بر اس��اس گزارش های دریافت��ی افزایش محدود 
سرقت داشتیم ؛ مواردی مانند سرقت از اماکن خصوصی 
و سرقت از خودرو و لوازم داخل آن افزایش محدود داشته 
است البته در صف اغتشاشات پلیس با قاطعیت برخورد 
کرد.وی گفت: سرقت از مواردی است که روان مردم را 
بهم می ریزد. دستگاه قضایی با این موارد تعارف ندارد و 
م��ا در ارتباط با اینگونه پرونده ها س��خت گیرانه برخورد 
می کنیم و ارفاق های قانونی مثل مرخصی به این افراد 
داده نمی شود.ستایش��ی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینک��ه قانون کاهش مجازات حب��س تعزیری باعث 
افزایش س��رقت شده است گفت: قانون کاهش مجازات 
حبس تعزیری تاثیر چندانی در افزایش س��رقت نداشته 
است.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر 
ادعای مطرح ش��ده در مورد اختالس 92 هزار میلیاردی 
در فوالد مبارک��ه گفت: موضوعی که مع��اون اول قوه 
قضاییه در نشس��ت خبری مطرح کرد راجع به تخلفات 
اعالم شده در پرونده فوالد مبارکه بود و سوال این است 
که چطور زمانی که هنوز پرونده در مراجع قضایی مورد 
بررس��ی قرار نگرفته، عدد و رقم دقیق و عنوان اتهامی 
اعالم می شود و س��وال دیگر این است که چطور بدون 
ارائه مستندات و مدارک ادعای غیردقیق مطرح و موجب 
نگرانی مردم می شود.وی ادامه داد: اوال تشخیص عنوان 
اتهامی برعهده قاضی رس��یدگی کننده به پرونده است 
همچنین باید توجه داشت که عناوین اتهامی تعریف های 
حقوقی و قانونی دارد و دوم اینکه افراد بدون اطالع کافی 
اعداد و ارقامی را مطرح می کنند که صرفا سلب آرامش 
مردم را در پی دارد.ستایشی تصریح کرد: آنچه تاکنون به 
دست آمده است این است که عدد 92 هزار میلیاردتومان 
صحت ندارد و مبالغ بس��یار کمتر اس��ت و در مورد نوع 
عنوان اتهامی نیز تاکن��ون طبق اطالعات موجود جمع 
بندی مبنی بر اختالس حاصل نشده است.سخنگوی قوه 
قضاییه اظهارداش��ت: این پرونده در بازپرسی دادسرای 
عموم��ی و انقالب تهران در جریان رس��یدگی قرار دارد 
و در م��ورد روند این پرونده  اطالع رس��انی الزم انجام 

خواهد شد.

رئی��س پلی��س آگاهی ته��ران بزرگ از دس��تگیری 
عامالن قتل یکی از اعضای س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی در تهران خبر داد و تاکید کرد که این موضوع 
هی��چ ارتباطی با موقعیت ش��غلی این فرد نداش��ته و 
متهمان در حین فرار از صحنه س��رقت دست به این 
جنای��ت زده اند.علی ولی پور گ��ودرزی در گفت وگو با 
ایس��نا، درباره جزئیات دستگیری عامالن این جنایات 
گفت: در تاریخ 14 دی ماه امس��ال یک مورد سرقت 
مس��لحانه منجر به قتل در خیابان مختاری تهران به 
مرکز فوریت های پلیس��ی 110 اطالع داده شد که در 
جریان آن ماموران در محل حاضر ش��ده و تحقیقات 
میدان��ی را در ای��ن زمینه آغاز کردن��د. در ادامه نیز با 

دس��تور مقام قضایی رس��یدگی به پرون��ده بر عهده 
ماموران پلیس آگاهی ته��ران بزرگ قرار گرفت.وی 
با بیان اینکه ماموران پلیس آگاهی در تحقیقات خود 
متوجه شدند که دو سارق برای سرقت وارد یک خانه 
ش��ده بودند، گفت: این اف��راد در حین فرار از محل با 
م��ردم مواجه ش��ده و برای آنکه ب��ه دام نیفتند اقدام 
به ش��لیک تیر کرده بودند که یک��ی از این تیرها به 
یکی از همس��ایه ها اصابت کرده و گلوله دیگر نیز به 
یکی از اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به نام 
قاسم فتح الهی اصابت کرد که متاسفانه منجر به فوت 
این فرد شد.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان 
اینکه تیمی ویژه از ماموران پلیس آگاهی رسیدگی به 

موضوع را در دستورکار خود قرار داده و سرنخ هایی از 
دو سارق کش��ف کردند، گفت: در تحقیقات ماموران 
مش��خص شد که این دو نفر سارق مسلح بوده و پس 
از اقدام به جنایت به یکی از ش��هرهای غربی کش��ور 
متواری شده اند.ولیپور با بیان اینکه در اقدام پیچیده و 
فنی ماموران این دو س��ارق شناس��ایی، دستگیر و به 
تهران منتقل ش��دند، گفت: این افراد تحت بازجویی 
قرار گرفت��ه و در جریان آن معترف ش��دند که برای 
س��رقت وارد آپارتم��ان چهار طبقه ای ک��ه در اختیار 
خان��واده آقای فتح الهی بود ش��ده و هن��گام خروج 
از من��زل با همس��ایه ها مواجه ش��ده و در حین فرار 
بدون آنکه ش��ناختی از این فرد داشته باشند اقدام به 

تیراندازی به س��مت آنان کرده و متواری شده اند.ولی 
پور در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه مجرمان با 
چه سالحی اقدام به تیراندازی و قتل این پاسدار کرده 
بودند، گفت: این افراد به وسیله یک قبضه کلت کمری 
که آن را از یکی از ش��هرهای غربی کشور تهیه کرده 
بودند اقدام به تیراندازی و قتل کرده بودند. فرد مجروح 
نیز در همان لحظه به بیمارستان منتقل شده و در حال 
حاضر مرخص ش��ده است.رئیس پلیس آگاهی تهران 
بزرگ با بیان اینکه انگیزه این افراد صددرصد سرقت 
بوده است، گفت: این افراد شناختی از محلی که برای 
سرقت انتخاب کرده بودند نداشتند و این مورد به هیچ 

عنوان امنیتی یا از پیش تعیین شده نبوده است.

بازداشت عامالن قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در تهران

تصمیم گیری برای برگزاری کالس های جبرانی در پنج شنبه ها با شورای مدرسه است
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

مع��اون آم��وزش ابتدای��ی وزارت آموزش و پ��رورش با 
اش��اره به اس��تفاده از ظرفی��ت روزهای پنج ش��نبه برای 
برگ��زاری کالس های جبرانی به ویژه در اس��تان تهران 
در پی تعطیلی های اخیر مدارس گفت: این عقب ماندگی 
تحصیلی از طریق برگزاری دوره های جبرانی پنج شنبه ها 
رفع می ش��ود البته خود شورای مدرس��ه باید در این باره 
تصمیم بگیرد.معصومه نجفی پازوکی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره راهکارهای جبران افت یادگیری دانش آموزان در پی 
تعطیلی های ماه گذشته مدارس اظهار کرد: این چالش در 
استان تهران پررنگ تر است و این حجم از تعطیلی ها را در 
سایر استان ها شاهد نبودیم.وی افزود: در پی تعطیلی 26 

ماهه مدارس به واسطه کرونا، دولت تصمیم گرفت طرح 
تثبیت و جبران یادگیری را اجرا کند و دوره های آموزشی 
در تابستان برای دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی شده 
بودند برگزار ش��د اما بنا به دالیلی هنوز بخش دوم طرح 
را آغ��از نکرده ایم.معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه مباحثی مبنی بر اس��تفاده از ظرفیت 
روزهای پنج ش��نبه برای برگزاری کالس های جبرانی به 
ویژه در استان تهران مطرح است گفت: این عقب ماندگی 
تحصیلی از طریق برگزاری دوره های جبرانی پنج شنبه ها 
رفع می ش��ود. البته خود شورای مدرس��ه باید در این باره 
تصمی��م  بگیرد. معلمانی را داش��تیم که گفتند در همان 

فضای مجازی وقت و انرژی بسیاری گذاشته اند و دانش 
آموزانشان کامال مسلط هستند و مشکلی ندارند لذا اجرای 
این برنامه به تشخیص شورای مدرسه است و معلم است 
که ارزیابی می کند بچه ها دچار مشکل هستند و باید جبران 
ش��ود یا نیازی نیست.نجفی پازوکی تاکید کرد که جبران 
افت یادگیری در ای��ام آموزش غیرحضوری یک موضوع 
جدی است گفت: البته آمارها حاکی از آن است که شبکه 
ش��اد در آن روزها فعال بوده و روزانه 12 میلیون کاربر در 
این شبکه حضور داشتند و گفتمان آموزشی در جریان بوده 
اس��ت.وی ادامه داد: اما ب��ه هرصورت با توجه به وقفه ای 
ک��ه در آموزش حض��وری رخ داد معلم باید وقت و انرژی 

بیشتری صرف کند.محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش 
متوس��طه وزارت آموزش و پرورش نی��ز در آخرین اظهار 
نظ��ر خود در این باره گفته اس��ت: برای جبران خألهای 
ایجاد ش��ده می توان از نوبت بعدازظهر و نیز پنج شنبه ها 
اس��تفاده کرد که معلمان عالقه مند، گروه های جهادی و 
خیرین حضور یابند و همچنین می توان در صورت تأمین 
اعتبار برای این ظرفیت های خالی برنامه ریزی کرد. برای 
س��رویس مدارس نیز موضوع بازگش��ت هزینه روزهایی 
ک��ه آموزش غیرحضوری بوده مدنظر اس��ت و همچنین 
بر برگش��ت هزینه کالس های فوق برنام��ه در مدارس 

غیردولتی نیز تأکید شده است.
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اقتصاد خرد

ایران کشوری امن برای تردد کاال 
است

مدیر کل س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
ای��ران از نظر امنیت، امن ترین کش��ور برای 
تردد کاالست و برای جذب اقتصادی کردن 
صاحبان کاال باید بتوانی��م خدمات خوبی را 
ارائه دهیم.به گزارش عصرایرانیان به نقل از 
سازمان بنادر و دریا نوردی عادل دریس مدیر 
کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با 
بیان اینکه این سازمان براساس اصل ابالغی 
44 قانون اساسی عمده عملیات بندری خود را 
به بخش خصوصی واگذار کرده است، گفت: 
نظارت و بررس��ی بر کیفیت ارائه خدمات به 
صورت مس��تمر در اولوی��ت برنامه های امور 
بندری بوده و در جلس��ات کارشناس��ی این 
موارد را بررس��ی می کن��د.او افزود: در همین 
راس��تا همایش س��ه روزه تخصص��ی ارتقاء 
کیفیت ارائه خدمات بندری در اداره کل بنادر 
و دریانوردی گیالن با هدف ارتقا کیفیت ارائه 
خدمات بندری با استفاده از نظارت مستمر بر 
اپراتور های بخش خصوصی، جذب صاحبان 
کاال در کریدور ش��مال به جنوب و اثرگذاری 
در قیمت تمام ش��ده کاال برگزار ش��ده بود.
دریس با اشاره به به فرصت های فراهم شده 
از سوی کشور های همسایه برای جذب کاال، 
گفت: این فرصت ها لزوم بازنگری در کیفیت 
ارائه خدمات و ش��اخص هایی ک��ه می تواند 
نح��وه خدمات ارائه ش��ده از نظ��ر زمانی را 
اندازه گیری کند، تاکید دارد.او ابراز امیدواری 
کرد: با اقداماتی از این قبیل س��ازمان بنادر و 
دریانوردی می تواند بر قیمت تمام شده کاال از 
طریق افزایش بهره وری خدمات به صاحبان 
خطوط اثر گذار باشد که درصورت تحقق این 
امر سازمان بنادر و دریانوردی قادر خواهد بود 
ب��ا حداقل زمان، خدمات خوب��ی ارائه کند و 
صاحبان کاال رغبت بیشتری برای مراجعه به 

بنادر خدمات دهنده خواهند داشت.

تحویل 20 هزار مسکن نیمه تمام 
شهرهای جدید تا پایان سال

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی از تحویل 50 
درصد مس��اکن مه��ر نیمه تمام ش��هرهای 
جدید تا پایان س��ال خبر داد و گفت: تا پایان 
سال 20 هزار مسکن مهر تحویل متقاضیان 
می شود.به گزارش تس��نیم،علیرضا جعفری 
، اظه��ار کرد: زمانی که به ش��هرهای جدید 
آمدم، حدود 60 هزار واحد نیمه تمام مسکن 
مهر در شهرهای جدید سراسر کشور داشتیم.
وی ادامه داد: ب��ا برنامه ریزی صورت گرفته 
ط��ی ماه های اخی��ر تاکنون 10 ه��زار واحد 
این تعداد تکمیل و تحویل متقاضیان ش��ده 
اس��ت. وی افزود: ب��ر اس��اس برنامه ریزی 
ص��ورت گرفته تا آخر امس��ال نی��ز 20 هزار 
واحد نیمه تمام دیگر مس��کن مهر شهرهای 
جدید به متقاضیان تحویل می شود.مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید ایران با بیان 
»به ای��ن ترتیب 50 درصد از واحدهای نیمه 
تمام شهرهای جدید تحویل می شود« گفت: 
با توجه ب��ه وضعیت بازار مس��کن، افتتاح و 
تحویل این واحده��ا تغییر مثبت و خوبی در 
بازار اجاره بها خواهد داشت.جعفری بیان کرد: 
عمده واحدهایی که تاکنون تکمیل و تحویل 
شده و واحدهایی که قرار است تا آخر امسال 
تحویل ش��ود مربوط به ش��هرهای پردیس، 

هشتگرد و پرند است.

27 فرودگاه کشور نونوار می شوند
معاون وزیر راه وشهرس��ازی گفت: 53 پروژه 
ب��ه ارزش 9 ه��زار و 803 میلیارد رال  در 27 
فرودگاه کش��ور در آستانه بهره برداری است.
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرنگاران،حمیدرضا 
س��یدی معاون وزی��ر، رئیس هیئ��ت مدیره 
و مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری 
هوایی ایران گفت: 53 پروژه به ارزش 9 هزار 
و 803 میلیارد رال  در 27 فرودگاه کش��ور در 
آس��تانه بهره برداری است.سیدی گفت: این 
پروژه ها در 17 اس��تان از جمله استان های 
خراس��ان رضوی، شمالی و جنوبی،کرمانشاه، 
ایالم، س��منان، مازندران، آذربایجان ش��رقی 
و غربی، هرمزگان، سیس��تان و بلوچس��تان، 
فارس، گلستان، اردبیل، لرستان، خوزستان و 
چهارمحال بختیاری متمرکز است.او ادامه داد: 
فرودگاه های استان خراسان رضوی با 9 پروژه 
به ارزش 3 هزار و 966 میلیارد راال بیشترین 
س��هم را در این پروژه ها دارد که شامل بهره 
ب��رداری از فرودگاه گناب��اد و همچنین بهره 
 SLFS برداری از دس��تگاه ایربریج، سیستم
و پس��ت کامپکت می شود. معاون وزیر راه و 
شهرسازی همچنین گفت: فرودگاه کرمانشاه 
باند جدید و توس��عه و بهس��ازی اپرون را در 

آستانه بهره برداری دارد.

اخبار

واگذاری تنظیم بازار قند و شکر به 
انجمن صنفی کارخانه های قند وشکر

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
از واگذاری تنظیم بازار قند و شکر به انجمن 
صنفی کارخانه های قند و ش��کر کشور خبر 
داد.به گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت 
جهاد کش��اورزی، محسن ش��یراوند معاون 
توس��عه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در 
این خصوص گفت: با توجه به سیاست های 
کل��ی دولت در جهت کاه��ش تصدی گری 
و با هدف س��اماندهی ام��ور اجرایی صنایع 
قند و ش��کر از جمله کنترل قیمت، توزیع و 
واردات این محصول، تفاهم نامه ای از سوی 
معاونت توس��عه بازرگانی ب��ا انجمن صنفی 
کارخانه های قند و شکر ایران به امضا رسید.
وی افزود: این تفاهم نامه به منظور واگذاری 
امور اجرایی به بخش خصوصی و اس��تفاده 
از ظرفی��ت و توانمندی ه��ای اتحادیه ه��ا و 
تش��کل های بخش خصوص��ی در کنترل و 
تنظیم بازار اس��ت که بعد از این، مسؤولیت 
امور اجرایی از قبی��ل برنامه ریزی تولید قند 
و ش��کر، تنظی��م ب��ازار و مدیری��ت واردات 
ش��کر در سطح کشور در چارچوب ضوابط و 
سیاست های ابالغی وزارت جهاد کشاورزی 
به انجمن صنفی کارخانه های قند و ش��کر 

ایران واگذار می شود.

قیمت مرغ تا پایان سال تغییر نمی کند
معاون وزیر جهادکش��اورزی ضمن اش��اره 
به اینکه قیمت مرغ تا پایان س��ال افزایشی 
نخواهد داش��ت، از آغاز روند کاهش قیمت 
گوش��ت قرمز در ب��ازار خب��ر داد.به گزارش 
ایسنا، حس��ین دماوندی نژاد ، با بیان اینکه 
قیمت گوش��ت مرغ تا پایان س��ال تغییری 
نخواهد داش��ت، گفت:ذخایر بسیار خوبی در 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام داریم و برنامه 
های تولیدی  که به تولیدکنندگان ارائه شده 
از شاخص های تولید، جوجه های ریخته شده 
تا خروجی ها مش��خص می کند که تولید به 
میزان کافی خواهد بود.وی اضافه کرد: برای 
بهمن، اس��فند و همچنین برای ماه رمضان 
ذخایر بس��یار خوبی در گوشت مرغ خواهیم 
داش��ت.معاون ام��ور تولیدات دام��ی وزارت 
جهادکشاورزی به وضعیت بازار گوشت قرمز 
اش��اره کرد و  گفت: بازارگوشت قرمز درگیر 
داللی و واسطه گری شده بود که با واردات 
گوشت گرم بازار به ثبات رسیده است و این 
ثب��ات ادامه دار خواهد ب��ود و قیمت ها نیز 

کاهشی خواهد شد.

تعیین قیمت بلیت هواپیما در ستاد 
تنظیم بازار به ما ابالغ نشده است

دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی گفت: 
قانونی که اعالم می کند قیمت بلیت هواپیما 
باید در س��تاد تنظیم بازار بررسی شود، هنوز 
به دس��ت ما نرسیده است.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران،سامانی گفت: قیمت بلیت هواپیما  
را اعالم کرده اند که باید در ستاد تنظیم بازار 
برود اما قانونی که قیمت بلیت هواپیما باید 
برود در س��تاد تنظیم ب��ازار نداریم اگر وجود 
داشته باشد باید به ما ابالغ کنند ولی تاکنون 
ابالغ نشده است.به گفته دبیر انجمن شرکت 
های هواپیمایی، قیمت بلیت هواپیما پارسال 
در تیر ماه 40 درصد اضافه ش��د ولی آذر ماه 
15 درصد از این قیمت کم شد.او می گوید:  
در حال حاضر  ایرالی��ن ها وضعیت خوبی 
ندارند و هواپیماها زمین گیر هس��تند، با این 
وضعیت  هواپیمایی،  هزینه های نشس��ت 
و برخاست پوش��ش داده نمی شود.سامانی 
گفت: قیمت هر صندلی که ایرالین ها می 
فروشند 17 دالر است اما هزینه  هر صندلی 
باید 40 دالر باش��د. با سازمان سر 35 دالر 
صورت جلس��ه  کردیم و قیمت کارشناسی 

ما را قبول کردند.

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای 
مسافری اسفند ماه 

پیش فروش بلیت قطارهای مس��افری برای 
بازه زمانی یکم تا بیس��ت و دوم اس��فند، از 
امروز چهارشنبه، 12 بهمن ماه آغاز می شود.
به گزارش ایرنا، راه آهن جمهوری اس��المی 
ایران اعالم کرد: پیش فروش بلیت قطارهای 
مسافری برای همه مس��یرها در بازه زمانی 
یکم تا بیست و دوم اسفند ماه، از ساعت 11 
روز چهارشنبه )12 بهمن( توسط فروشندگان 
حضوری )آژانس ه��ا و دفاتر فروش( انجام 
می ش��ود.همچنین پیش فروش بلیت توسط 
)س��ایت های  غیرحض��وری  فروش��ندگان 
مجاز(، از س��اعت 17 روز )چهارشنبه( انجام  
خواهد شد.افراد برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به صورت ش��بانه روزی با س��امانه 
اطالع رس��انی راه آهن به شماره 0215149 
www. تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی
rai.ir مراجعه کنند.گفتنی است رئیس مرکز 
ایمنی حمل ونقل و مدیریت بحران وزارت راه 
و شهرسازی پیش تر از آماده سازی پایانه ها، 
نصب عالئم، خط کش��ی و روکش آسفالت 
شبکه جاده ای و به سازی ناوگان بخش ریلی 

و دریایی خبر داد.

با  رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
بیان اینکه تنها ش��رکت ای��ران ایر)هما( 
پروازه��ای اروپای��ی را انج��ام می دهد، 
گفت: نه تنها مسیرها و مقاصد پروازهای 
اروپایی ایران ایر کاهش پیدا نکرده و هیچ 
مقصدی حذف نشده بلکه مقاصد اروپایی 
ایران ایر نس��بت به سال گذشته افزایش 
پیدا کرده اس��ت.به گ��زارش ایلنا،محمد 
ایرالین ها  انتقاد  محمدی بخش، درب��اره 

درباره ورود س��تاد تنظیم ب��ازار به تعیین 
قیم��ت بلیت هواپیما و در پاس��خ به این 
سوال که آیا س��تاد افزایش 30 درصدی 
قیمت بلی��ت هواپیما را لغو کرده اس��ت، 
اظهار داش��ت: ورود س��تاد تنظی��م بازار 
ب��ه افزایش قیمت بلی��ت هواپیما قانونی 
اس��ت و ابالغ رییس جمهوری است که 
هر گون��ه افزایش قیمتی پس از تصویب 
در س��تاد تنظیم بازار قابلیت اجرایی دارد.

وی با اش��اره به تصوی��ب افزایش قیمت 
بلیت هواپیما در شورای عالی هواپیمایی 
گف��ت: ش��ورای عال��ی هواپیمای��ی هم 
یک��ی از چرخه های قیمت گ��ذاری برای 
بلی��ت هواپیما اس��ت. قب��ل از ابالغ این 
دس��تور رییس جمهوری، ش��ورای عالی 
هواپیمایی مطاب��ق قانون افزایش قیمت 
بلیت را ابالغ می کرد و شرکت ها هم آن 
را ب��ه اجرا می رس��اندند. اما پس از ابالغ 

ای��ن دس��تور رییس جمه��وری، افزایش 
قیم��ت بلی��ت هواپیما حتم��ا باید با طی 
فرایند در س��تاد تنظیم بازار تایید ش��ود 
که درباره بلی��ت هواپیما بخش عمده ای 
از ای��ن فرایند طی ش��ده  و تنه��ا منتظر 
تنفیذ و ابالغ ستاد تنظیم بازار مانده است.      
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی همچنین 
درباره کاهش پروازه��ای ناوگان داخلی 
در مس��یرهای خارجی به ویژه مسیرهای 

اروپایی به دلیل کمبود هواپیمای مناسب 
اظهار داشت: تنها شرکت ایران ایر)هما( 
پروازه��ای اروپایی را انج��ام می دهد که 
مانند روال گذش��ته پروازهای اروپایی را 
انجام می دهد و نه تنها مسیرها و مقاصد 
پروازهای اروپای��ی ایران ایر کاهش پیدا 
نکرده و هیچ مقصدی حذف نش��ده بلکه 
مقاصد اروپایی ایران ایر نس��بت به سال 

گذشته افزایش پیدا کرده است.

هیچ یک از مقاصد اروپایی از برنامه پروازی حذف نشده  است
رییس سازمان هواپیمایی کشوری:

10 هزار هکتار زمین به نهضت ملی مسکن جان می دهد
با مولدسازی دارایی های دولت؛

 بررسی ها نشان می دهد اگر برنامه مولدسازی 
دارایی ه��ای دولت به نتیجه برس��د، در گام 
اول بی��ش از 10 هزار هکت��ار زمین مازاد و 
بالاستفاده ی دستگاه های دولتی می تواند به 
طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند 
که قابلیت س��اخت حدود 500 هزار خانه در 
این اراضی فراهم می ش��ود.به گزارش ایسنا، 
پروژه نهضت ملی مس��کن در محدوده های 
ش��هری با چالش تامین زمین مواجه شده و 
این در حالی اس��ت که بعضی از دستگاه ها و 

ارگان های دولتی چندین هکتار زمین مازاد در 
شهرهای کشور دارند.بر اساس صحبت های 
مس��ئوالن تا کنون 23 ه��زار و 800 هکتار 
زمین برای طرح نهضت ملی مسکن  تامین 
ش��ده که تصور می ش��د برای س��اخت 2.4 
میلیون واحد مس��کونی کفاف می دهد. اما با 
توجه به تغییر رویکرد این طرح از توس��عه ی 
عمودی به توسعه ی افقی، اراضی تامین شده 
ممکن اس��ت برای حدود 1.2 میلیون واحد 
پاسخگو باشد.حدود یک ماه قبل، مسئوالن 

اعالم کردند که ت��ا کنون برای 2.4 میلیون 
واحد نهضت ملی  مسکن تامین  زمین شده 
اس��ت. این در حالی است که از اوایل امسال 
رویکرد خودمالکی و ساخت خانه های یک تا 
سه طبقه به سیاست غالب در پروژه نهضت 
ملی مسکن تبدیل شده است. بر این اساس 
طبیعتا نیاز به زمین بیشتری نسبت تصورات 
قبلی احساس می ش��ود.یکی از ظرفیت های 
مهم ب��رای تامی��ن  اراضی ط��رح نهضت 
ملی مس��کن، الحاق زمین ه��ای  در اختیار 

دستگاه های دولتی است که بر اساس ماده 10 
قانون جهش تولید و تامین مسکن پشتوانه ی 
قانونی دارد اما ظاهرا برخی دستگاه ها دلشان 
نمی خواهد از زمین ها دل بکنند. این اراضی 
غالبا مربوط به پروژه هایی است که قرار بوده 
در سال های گذشته ادارات و دستگاه ها اجرا 
کنند اما به نتیجه نرسیده است.طبق آخرین 
آماری که سرپرس��ت س��ازمان ملی زمین و 
مس��کن ارایه کرده تا کنون 23 هزار و 800 
هکتار زمین در محدوده ش��هرها تامین شده 

که بر اس��اس طرح های تفصیل��ی، قابلیت 
ساخت یک میلیون و 200 هزار واحد در آن 
وجود دارد.هم چنی��ن 10 هزار و 174 هکتار 
زمی��ن در راس��تای م��اده 10 قانون جهش 
تولید مسکن )اراضی مازاد سایر دستگاه های 
دولتی( شناسایی شده که از این میزان 4 هزار 
و 160 هکتار زمین نیز اخذ س��ند شده است. 
بدین معنا که این زمین ها به نام وزارت راه و 
شهرسازی سند خورده و برای طرح نهضت 

ملی مسکن مورد  استفاده قرار می گیرد. 

فروش متری کمکی به خانه دار شدن خانوارها نمی کند
تکرار طرح ناموفق گذشته؛

خانه دار شدن همیش��ه یکی از دغدغه های مردم بوده 
اس��ت، دولت هم در این مدت تمام تالش خود را برای 
رفع کمبود مسکن انجام داده است اما متاسفانه نتوانسته 
این مش��کل را تا کنون برطرف س��ازد.به گزارش مهر، 
دولت برای تأمین مس��کن جوانان و مردم از طرح هایی 
همچون مس��کن مهر، نهضت ملی مس��کن و وام های 
متف��اوت برای خرید خانه رونمایی کرد و این طرح ها به 
خانه دار شدن مردم کمکی نکرد با توجه به اینکه برای 
به نتیجه رس��یدن این طرح ها نیاز به سرمایه گذار است.

یکی از طرح هایی که یکبار در دهه 70 اجرایی ش��د اما 
بعد از مدتی مس��کوت شد و اکنون دوباره در دستور کار 
قرار گرفته است هم فروش متری خانه است، این طرح 
با مخالف��ان و موافقان زیادی رو به رو اس��ت. موافقان 
این طرح معتقد هستند که این طرح راهی برای سرمایه 
گذاری مردم اس��ت و حتی شاید این طرح بتواند ارزش 
پول ملی مردم را حفظ کن��د اما قطعاً نمی تواند مردم را 
خانه دار کند.در این میان مخالفان بر این باورند که این 
متغیر باعث می شود که بازار مسکن را دچار نوسان کند 
و قیمت خانه دچار تحول ش��ود بسیاری از شرکت های 
س��اختمانی معتقد هس��تند اگرچه با ط��رح خرید متری 
مس��کن کسی نمی تواند خانه دار شود، اما می تواند با این 
ط��رح دارایی خود را پس ان��داز و مانع اثرگذاری تورم بر 
این مساله شد. فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری 
انبوه س��ازان در خصوص فروش متری مس��کن گفت: 
بحث فروش متری مسکن در واقع یک ابزار چند وجهی 
اس��ت، این عمل ی��ک مکانیزم ب��رای تأمین نقدینگی 
پروژه های عمرانی از یک سوی دیگر با توجه به شرایط 
اقتص��ادی که دچار چالش تورم اس��ت ارزش پول ملی 
مردم حفظ ش��ود.وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر 

مردم نمی توانند خانه خریداری کنند و با اندک پولی که 
دارند حداقل می توانند چند متر از یک واحد مسکونی را 
خریداری کنند این طرح قرار نیس��ت کس��ی را خانه دار 
کند و فقط برای تأمین س��رمایه پروژه های شهرداری و 
سرمایه گذاری است.دبیر کانون سراسری انبوه سازان در 
ادامه در خصوص اینکه فروش متری خانه در تعارض با 
ساخت و س��ازهای دولتی است بیان کرد: فروش متری 
خان��ه همانطور که گفتید در تعارض با برنامه های دولت 
همچنین حتی در تعارض با ساخت مسکن اجتماعی خود 
ش��هرداری اس��ت با توجه به اینکه طرح ساخت مسکن 
اجتماعی ه��دف اصلی آن خانه دار ک��ردن دهک های 

مورد هدف جامعه است، طرح فروش متری با این طرح 
در تعارض است.فرش��ید پور حاج��ت گفت: به نظر بنده 
بهتر بود ش��هرداری به جای طرح فروش متری خانه به 
برنامه ریزی برای ساخت مسکن اجتماعی در چارچوب 
دولت می پرداخت با توج��ه به اینکه فروش متری خانه 
ساختاری است که بنگاه های اقتصادی برای تأمین مالی 
پروژه های خود اقدام می کنند، این طرح قرار نیست بازار 

را تنظیم کند.
طرح های پوچ ���

مرتضی افقه، کارش��ناس اقتصادی در خصوص فروش 
مت��ری خانه نیز گفت: طرح هایی که مطرح می ش��ود تا 

وقتی که سرمایه گذار نداشته باشد قابلیت اجرایی ندارد 
و مردم را خانه دار نمی کند به طور مثال مس��کن مهر یا 
مسکن ملی با مشکل زمین و سرمایه گذار رو به رو است 
اگر قرار بود مش��کل مس��کن با طرح حل شود با طرح 
س��اخت و سازها حل می شد.وی در ادامه بیان کرد: این 
طرح ها برای این است که تنش های بازار مسکن کاهش 
پی��دا کند اما قطعاً طرح فروش متری خانه مردم را خانه 

دار نخواهد کرد.
طرح ناموفقی که دوباره در دستور کار است ���

حسن محتشم، انبوه ساز و کارشناس مسکن درخصوص 
ف��روش متری خانه در بورس نی��ز گفت: فروش متری 
مس��کن در اواخ��ر دهه 70 تجربه ش��د اما ب��ه دالیل 
نامعلومی متوقف شده است اما این فروش متری تأثیری 
ب��ر روی تولید نخواهد گذاش��ت.وی در ادامه بیان کرد: 
تنه��ا تأثیری که این کار خواهد داش��ت این اس��ت که 
س��رمایه های کوچک وارد خرید خانه ش��ود با توجه به 
اینک��ه ارزش پول هر روز با توج��ه به تورم کاهش پیدا 
می کند طرح فروش متری خانه مقابل کاهش سرمایه ها 
را می گیرد.این کارشناس مس��کن در ادامه درخصوص 
ساخت مسکن در طرح فروش متری مسکن گفت: این 
طرح باعث ساخت و س��از نمی شود و حتی تقاضا را نیز 
کاهش نمی دهد فقط باعث می ش��ود حداقل ارزش پول 
م��ردم با خرید یک یا ده متر خانه حفظ ش��ود اما باعث 
تسریع در ساخت و س��از نخواهد شد.حسن محتشم در 
پایان بیان کرد: انتظ��ارات جامعه از طرح فروش متری 
کنترل بازار مسکن و همچنین خانه دار کردن مردم است 
ام��ا با توجه به اینکه خانه در پایتخت متری 50 میلیون 
است و خرید ده متر خانه مردم را خانه دار نمی کند فقط 

ارزش سرمایه مردم را حفظ می کند.

معاون وزیر صمت ضمن اشاره به تجارت 1.5 میلیارد 
دالری ایران و  افغانس��تان در 9 ماهه امس��ال گفت: 
امیدواری��م با افتتاح مرکز تجاری ایران در افغانس��تان 
روابط تجاری فیما بین گسترش یابد.به گزارش مهر، 
س��ید محمد موسوی در نشست توس��عه تجارت بین 
ایران و افغانس��تان اظهار داش��ت: طی 9 ماهه س��ال 
ج��اری 1.5 میلی��ارد دالر مراوده تج��اری بین ایران 
و افغانس��تان صورت گرفته اس��ت که به هیچ عنوان 
این رقم قابل قبول نیس��ت.وی افزود: ما می خواهیم 
در کش��ور افغانستان س��رمایه گذاری کنیم و در رشد 

پایدار این کشور مشارکت داشته باشیم. در همین جا از 
تجار دو کشور به خصوص صنعت گران ایرانی دعوت 
می کنم از فرصت افغانستان استفاده کنند و نسبت به 
تکمیل زیرس��اخت های افغانستان اقدام کنند و کاری 
که اس��تعمارگران در افغانس��تان نکرده اند را ما انجام 
دهیم.موس��وی گفت: م��ا قصد داریم که افغانس��تان 
را به س��مت فناوری، احداث زیرس��اخت ها و توس��عه 
ساخت س��وق دهیم.معاون تجهیزات و ماشین آالت 
وزیر صمت به حوزه تجهیزات پزشکی درکشور اشاره 
و تصریح ک��رد: در حال حاضر حجم بازار محصوالت 

تجهیزات پزشکی در ایران 2.7 میلیارد دالر است که از 
این میزان 1.2 میلیارد دالر توسط شرکت های ایرانی 
س��اخته می ش��ود که می توانیم از این بخش به کشور 
افغانس��تان صادرات داشته باشیم. همچنین می توانیم 
در این حوزه نخبگان افغان را پرورش دهیم.وی ادامه 
داد: حجم تجارت ماش��ین آالت و تجهیزات در ایران 
19 میلیارد دالر بوده که هم اکنون به 17 میلیارد دالر 
رس��یده اس��ت. از این میزان 9 میلیارد دالر مربوط به 
واردات و 8 میلیارد دالر س��اخت داخل است.موسوی 
گفت: به عنوان مثال دستگاه ونتیالتور که اروپا تحریم 

ک��رده بود را در ایران تولید ک��رده و چند روز پیش در 
نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار دادیم. همچنین 
تمام تجهیزات اتاق عمل ایرانی را در ایران می سازیم. 
بنابراین می توانیم موارد مصرفی تجهیزات پزش��کی 
افغانس��تان را تأمین کنیم. این مس��ئله برای کش��ور 
افغانستان نیز سود دارد زیرا به راحتی و با اعتماد کامل 
می توان��د کاالها را در مرز تحوی��ل بگیرد.معاون وزیر 
صمت تأکی��د کرد: امیدواریم با افتت��اح مرکز تجاری 
ایران در افغانستان طی اسفندماه سال جاری گام رو به 

جلویی برای توسعه روابط دو کشور برداریم.

مرکز تجاری در افغانستان، اسفند افتتاح می شود
معاون وزیر صمت:

هند دوباره بار کیوی ایران را برگرداند
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی:

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی 
گفت: هندی ه��ا مج��وز واردات 10 کانتینر 
کیوی را به ما دادند که اگر آفت شپشک توت 
نداش��تند مجوز عموم به کیوی ایران بدهند؛ 
متاسفانه از 10 کانتینر اعزامی سازمان حفظ 
نباتات، 8 کانتین��ر را مرجوع کرد.به گزارش 
ایلنا، رضا نورانی با بیان اینکه صادرکنندگان 
خرد توانایی واردات ش��مش طال را در ازای 
صادرات م��واد خ��ام ندارند، گف��ت: راهکار 
بازگش��ت ارز ب��ه ازای واردات ش��مش طال 
امکان پذیر اس��ت؛ مش��روط به اینکه دولت 
متخصصان و واردکنندگان شمش طال را به 
اتحادیه های محصوالت کشاورزی و بخش 
خصوصی معرفی و تعامل بین واردکنندگان 
طال و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
ایجاد ش��ود چراک��ه دان��ش صادرکنندگان 
محص��والت کش��اورزی در ح��وزه صادرات 
محص��والت فس��ادپذیر اس��ت و تخصص 
کافی در زمینه واردات ش��مش را ندارند.وی 

با اشاره به امکان واردات شمش از کشورهای 
حوزه خلیج ف��ارس به ای��ران، تصریح کرد: 
صادرکنندگان خرد در این کشورها ارز دارند 
و تمای��ل دارند که ای��ن ارز را ارائه بدهند و 
آنه��ا می توانن��د اظهارنامه های خ��ود را به 
واردکنندگان ش��مش بدهند و این افراد طال 
را وارد کنند؛ سال گذشته تصمیم گرفته شد 
که ارز حاصل از خش��کبار را ب��رای واردات 
موبایل تخصیص بدهند که در عمل نیز این 
طرح موفق نشد از این رو اگر می خواهند این 
طرح موفق ش��ود باید واردکنندگان ش��مش 
به اتحادیه ها معرفی ش��وند.عضو کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بانک 
مرکزی در طول یک س��ال بخش نامه های 
زیادی مص��وب کرد و در کمت��ر مصوبه ای 
دیدگاه بخش خصوصی و تش��کل ها را جویا 
شد اگر یکبار با تش��کل ها مشورت و با آنها 
تفاهم نامه منعقد می کرد دیگر نیازی به این 
بخش نامه ها احساس نمی ش��د.به گفته این 

فعال اقتص��ادی؛ صادرکنندگان محصوالت 
فسادپذیر در حوزه حمل و نقل با چالش های 
جدی مواجه هس��تند؛ ارز حاصل از صادرات 
خش��کبار سنگین اس��ت و قابل قیاس با ارز 
حاص��ل از فروش میوه و س��بزی نیس��ت. 
صادرکنندگان سبزی و صیفی نمی توانند ارز 
را دپو کنند چراکه تولید آنها منوط به بازگشت 
ارز است و در ش��رایط تحریم امکان واردات 
ارز چمدان��ی نیز وجود ن��دارد و در گمرکات 
کش��ورهایی ه��دف صادرات��ی محصوالت 
کش��اورزی، نمی توان ب��االی 10 هزار دالر 
ارز خ��ارج کرد. صادرکنن��دگان ایرانی ارز را 
به صرافان محلی می فروش��ند و آنها به راال 
ارز را به حساب صادرکنندگان واریز می کنند.
وی ادام��ه داد: در تنگناه��ای ارزی وظیف��ه 
صادرکنندگان این است که ارز را وارد کشور 
کند اما راهکارهای ارائه شده درعمل کارها را 
دشوار می کند؛ به عنوان مثال 4 ماه پیش خرید 
یخ دان برای محصوالت فسادپذیر دانه ای 28 

هزار تومان برای خریداران تمام می ش��د اما 
در ب��ازه زمانی قیمت آن به 100 هزار تومان 
رسید به عبارتی افزایش قیمت 400 درصدی 
را تجربه کرد این افزایش نرخ در تولید، حمل 
و نق��ل و صادرات نیز نم��ود عینی پیدا کرده 
اس��ت.صادرکنندگان باید با دشواری ارز وارد 
کش��ور کند و با ارز آزاد هزینه کنند اما بعد از 
وارد کردن ارز دولت با نرخ ارز نیمایی از آنها 
ارز حاص��ل از صادرات را خریداری می کند و 
این منطقی نیست.نورانی با بیان اینکه دولت 
در شرایط تحریم باید مددرسان تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان باشد، گفت: نباید این تصور 
را کرد که ب��ا افزایش نرخ ارز صادرکنندگان 
منتف��ع می ش��ود چراکه به افزای��ش نرخ ارز 
هزینه ه��ای جانبی نیز باال م��ی رود و جایی 
برای مانور س��ود برای صادرکنندگان وجود 
ن��دارد به خصوص میوه  و س��بزی که اگر از 
این محصوالت مراقبت نش��وند فاسد و باید 
آنها را دور ریخت.وی با اش��اره به ادامه روند 

ص��ادرات محص��والت جالیزی به روس��یه، 
خاطر نش��ان ک��رد: محص��والت گلخانه ای 
مانن��د فلفل دلمه ای، کیوی و س��یب درختی 
به روس��یه ص��ادر می ش��ود و امیدواریم که 
روند صادرات به این کش��ور توسعه پیدا کند؛ 
اما هن��وز موفق به صادرات مرکبات به چین 
نش��دیم و تفاهم نامه ای بین ما و چین امضا 
نشده است چینی ها باید به درخواست وزارت 
کشاورزی ایران پاسخ بدهند و این وزارتخانه 
ب��ه بخش خصوص��ی اعالم کند ک��ه آیا ما 
می توانیم پرتقال را به این کشور صادر کنیم.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی 
در پاس��خ به این پرس��ش که آیا ممنوعیت 
صادرات کیوی به هند رفع شد؟، گفت: هند 
چارچوب��ی را برای واردات کیوی تعریف کرد 
که مسئوالن در استان ها این چارچوب را به 
صادرکنن��دگان اعالم نکردند تا مطابق با آن 
عمل کنند و مجوز ص��ادرات کیوی به چند 

سردخانه دار در استان ها داده شد. 
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بانک و بيمه

بیمه سامان خسارت کارخانه مبل 
سازی را پرداخت کرد

مدیر بیمه های آتش س��وزی ش��رکت بیمه 
س��امان،اعالم کردکه این ش��رکت، خسارت 
601 میلیارد ریالی کارخانه مبل س��ازی واقع 
در شهرک صنعتی شمس آباد را درکوتاهترین 

زمان ممکن پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، 
فریبا نقی پور، گفت: کارخانه مبل سازی واقع 
در شهرک صنعتی شمس آباد، تحت پوشش 
بیمه آتش س��وزی این شرکت بود که اواخر 
تیرماه س��ال جاری و به دلیل اتصال درکابل 
روش��نایی برق،دچار س��انحه آتش س��وزی 
گس��ترده ش��د. وی، توضیح دادکه خسارت 
وارده به کارخانه مبل س��ازی بسیارگسترده 
بود،ب��ه گون��ه ای که ساختمان،تاسیس��ات، 
تجهی��زات، ماش��ین آالت و موجودی محل 

کارخانه را تحت تاثیر قرار داده بود.
به گفته نقی پور،ش��رکت بیمه سامان پس از 
اعالم خسارت توسط بیمه گذار، فرایند ارزیابی 
خس��ارت را آغاز کرد و پ��س از ارزیابی های 
فنی الزم توس��ط کارشناسان،در کوتاهترین 
زمان ممکن ، خسارت بیمه گذار را پرداخت و 

رضایت بیمه گذار را جلب کرد.

پیشنهاد بخشودگی کامل جرایم کلیه 
وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث

پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه نامه شخص 
ثالث به مناس��بت دهه فج��ر و اعیاد رجب و 
ش��عبان از س��وی مدیرعامل صندوق تامین 
خسارت های بدنی برای طی مراحل قانونی 
به بیمه مرکزی اعالم ش��ده است.قمصریان 
دلیل این پیشنهاد را ضرورت حمایت از اقشار 
کم برخوردار جامعه با توجه شرایط اقتصادی 
و همچنین تقویت شبکه فروش و نمایندگان 
و نی��ز افزایش ضریب نفوذ بیمه عنوان کرده 
اس��ت.درصورت موافقت وزیر امور اقتصادی 
و دارایی این بخش��ودگی از 15 بهمن تا 19 

اسفند اجرا خواهد شد.

قدردانی رئیس سازمان غذا و دارو از 
بانک صادرات ایران

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و رئیس س��ازمان غذا و دارو از بانک صادرات 
ای��ران به دلیل کمک به تأمین به موقع دارو و 
تولید پایدار و مستمر آن در کشور قدردانی کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
س��یدحیدر محمدی با ارس��ال نامه ای خطاب 
به س��یدضیاء ایمانی، مدیرعامل این بانک از 
حمایت بانک ص��ادرات ایران برای پرداخت 5 
هزار میلیارد ریال تس��هیالت به شرکت های 
دارویی و کمک به جلوگی��ری از بروز بحران 
ناشی از کمبود دارو در کشور و استمرار تولید آن 
قدردانی کرد. بانک صادرات ایران تامین مالی 
واحدهای تولیدی و اقتصادی از جمله صنایع 
غذایی و دارویی کشور را به عنوان بخش های 
حائز اهمیت و دارای اولویت مدنظر داش��ته و 
همراستا با سیاست های کالن اقتصادی از این 

بخش ها با جدیت حمایت خواهد کرد.

گردهمایی کارکنان امور حراست 
پست بانک ایران برگزار شد

گردهمایی سراس��ری مس��ئوالن و کارکنان 
مدیریت امور حراست پست بانک ایران با حضور 
بهزاد شیری مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و 
معاون توسعه سرمایه انسانی و  پشتیبانی امالک 
در سالن همایش های ساختمان آموزش، برگزار 
ش��د. شیری در این جلس��ه با اشاره به وظیفه 
بانک در قبال ذی نفعان، گفت: وظیقه حراست 
شناسایی چالش ها، پیشگیری و کنترل عملکرد 
برای کس��ب رضایت همه ذی نفع��ان اعم از 
دولت، سهامداران خرد، کالن و کارکنان بانک 
اس��ت. مدیر کل اقتصادی حراست کل کشور 
نیز در این مراس��م با برشمردن شاخص های 
یک مدی��ر از کالم حضرت عل��ی )ع(، اظهار 
کرد: وظیفه حراس��ت در حمایت و صیانت از 
مدیران و کارکنان بس��یار، مهم است. در ادامه 
فره��اد بهمنی عضو هیات ب��ا تاکید بر نقش 
مه��م حراس��ت در امور بانک��ی تصریح کرد: 
حراست می تواند با آسیب شناسی به موقع، از 
بروز تخلفات جلوگیری کند. محسن اخالقی 
مدیر امور حراست گزارشی از عملکرد سالیانه 
این واحد ارائه داد و افزود: یکی از اولویت های 
اصلی حراست حفظ س��المت اداری و ایجاد 
فض��ای آرام و بدون تن��ش و حمایت از برای 
مدیران و همکاران برای تحقق اهداف پست 

بانک ایران است.

اخبار

آیی��ن معارفه محمدرض��ا جواهری تفتی 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن با 

حضور دکتر علی عسکری سرپرست بانک 
مسکن برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن – 
هیبنا؛ دکتر عس��کری با تقدیر از زحمات 
ش��رکت  س��ابق  سرپرس��ت  ش��یرزادی 
س��رمایه گذاری مس��کن، بر اهمیت حفظ 
ثب��ات مدیریت��ی در این ش��رکت تاکید و 

اظهار امیدواری کرد که با یک برنامه ریزی 
میان مدت، فرایندهای جاری شرکت های 
تابعه در مسیر تحقق کامل اهداف هدایت 

شود.
سرپرس��ت بان��ک مس��کن همچنین از 
انتظ��ارات خ��ود در خص��وص بازطراحی 
فرآینده��ای کاری و نظم دهی امور برای 

حصول نتایج مورد انتظار سخن گفت.
وی ب��ر نظارت فن��ی و دقیق بر طرح ها و 
پروژه ه��ا تاکید کرد و گف��ت: باید از ابتدا 
پیشرفت فیزیکی هر پروژه در کنار تامین 
مالی آن پیگیری و نواقص و موانع موجود 

برطرف شود.
دکتر عس��کری در ادامه با اشاره به اینکه 

در بانک مسکن محدودیتی برای افزایش 
سرمایه شرکت ها وجود ندارد گفت: ارتقای 
پایه سرمایه شرکت ها و افزایش توان مالی 
آن ها در ارتقای بانک نیز موثر خواهد بود.

سرپرس��ت بانک مس��کن در پایان برای 
جواهری در س��مت جدید آرزوی موفقیت 

کرد.

معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن 

سخنگوی بیمه مرکزی در نشست صمیمانه با خبرنگاران:

هم اندیشی با رس��انه ها از نیازهای جدی صنعت بیمه 
کشور است که در ترسیم راهبردها و اجرای سیاست های 
نه��اد ناظر صنعت بیمه نقش غیرقاب��ل انکاری را ایفا 
می کن��د. به گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی و امور 
بین الملل بیمه مرکزی، دکتر مجید مش��علچی که در 
جمع خبرنگاران حوزه اقتصاد و بیمه سخن می گفت، با 
اعالم این مطلب افزود: شفاف سازی عملکردها در گرو 
پاسخگویی س��ریع و صریح است و به همین خاطر از 
شرکت های بیمه درخواست کرده ایم تا در ظرف زمانی 
مشخصی نسبت به معرفی سخنگوی خود اقدام کنند 
تا نمونه عینی از صنعت بیمه پاس��خگو بعد از عملیاتی 
ش��دن بیمه مرکزی پاس��خگو را به نمایش بگذاریم. 
س��خنگوی بیمه مرکزی انسجام بخشی به رسانه های 
تخصصی بیمه را یک ضرورت آشکار دانست و گفت: 
برطرف کردن معایب و اش��کاالت در نظ��ارت و اداره 
صنعت بیمه در س��ایه هم افزایی و هم اندیشی رسانه ها 
و مدیران متولیان بنگاه های بیمه ای امکان پذیر خواهد 
بود.دکتر مش��علچی در پاس��خ یک��ی از خبرنگاران در 
خصوص اخ��ذ گزارش هزینه عوارض بیمه ای تصریح 

کرد: بر اس��اس قان��ون، اختصاص ع��وارض بیمه ای، 
مستلزم کاهش هزینه های خس��ارت حوادث رانندگی 
اس��ت که انتظار می رود به صورت ش��فاف از س��وی 

نهادهای ذیربط به شورای عالی بیمه اعالم شود.

قائ��م مقام بیمه مرکزی از ضرورت ارائه گزارش س��ه 
ماهه هزینه کرد عوارض بیمه ای و همچنین اراده بیمه 
مرک��زی برای نظارت بر فرآیند این هزینه کرد خبر داد 
و اظهار داشت: نهادهای دریافت کننده عوارض بیمه ای 

اعم از وزارت بهداش��ت، راهنمایی و رانندگی، سازمان 
راه��داری و نظای��ر آن تکالیفی را بر عه��ده دارند که 
چکی��ده آن کمک به کاهش تلفات جاده ای و قربانیان 
تصادف اس��ت و بیم��ه مرکزی حق بررس��ی گزارش 

عملکرد آنان را برای خود محفوظ می داند.
دکتر مش��علچی در پاسخ خبرنگاری دیگر در خصوص 
همراه��ی صنع��ت بیمه با س��امانه نظام نس��خه های 
الکترونیکی، گفت: موضوع سالمت الکترونیک از جمله 
تکالیفی است که در قالب نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیکی بر عهده دولت های پیشین بود که در دولت 

سیزدهم به مرحله اجرا رسیده است.
وی در همی��ن راس��تا ب��ا تاکید بر ای��ن مطلب که در 
خصوص سالمت الکترونیک تکلیف قانونی و ماموریت 
اختصاصی بر عهده نهاد ناظر صنعت بیمه نیس��ت، از 
عزم بیم��ه مرکزی و صنعت بیمه ب��رای ورود به این 
عرص��ه خبر داد و گفت: اتصال چند ش��رکت بیمه به 
سامانه یکپارچه “س��پاس” نهایی شده و شرکت های 
دیگ��ر بیمه نیز ب��ه تدریج به این س��امانه و همچنین 

چرخه تبادل اطالعات و ارائه خدمات می پیوندند.

صنعت بیمه باید نماد صنایع پاسخگو باشد

خاطره سازی با جشنواره زمستانه بانک تجارت
کمک هزین��ه 300 میلی��ون تومانی خرید 
خودرو؛ ده ها تلفن همراه و کنس��ول بازی؛ 
این، تنها بخشی از جوایز جشنواره زمستانه 
بانک تجارت است که از ابتدای دی ماه آغاز 

شده و تا پایان اسفند ادامه دارد.
ب��ه گ��زارش اداره روابط عموم��ی و ارتقاء 
سرمایه اجتماعی بانک تجارت، امروزه شعار 
مشتری مداری و تش��ویق مردم به استفاده 
از خدم��ات نوی��ن بانکی با هدف تس��هیل 
در خدمت رس��انی ب��ه مش��تریان و تکمیل 

س��بد خدمات بانک��داری غیرحض��وری در 
شبکه بانکی کشور بس��یار شنیده می شود. 
اما در این میان »تجارت« نامی آشناس��ت 
که همزم��ان با ارائه این خدم��ات روزآمد، 
جوایزی را هم برای اس��تفاده کنندگان آنها 
در نظر گرفته است. حاال شما فرصت برنده 
ش��دن و بهره من��دی از جوای��ز ارزنده ای را 
دارید که تنها با اس��تفاده از خدمات مالی و 
بانکی »بانک تجارت« برایتان فراهم شده 

است.

»به پاس همراهی ش��ما، به وقت قدردانی 
ما«؛ اگر جایی این شعار را شنیدید یا دیدید، 
بدانید که همه چیز برای ش��رکت کردنتان 
در جشنواره زمستانه باشگاه مشتریان بانک 
تجارت فراهم شده اس��ت. جشنواره ای که 
ح��اال و بعد از ی��ک ماه از آغازش، ش��اهد 
اس��تقبال قابل توجهی از طرف مش��تریان 
بانک بوده و رقابت بر سر برنده شدن کمک 
هزینه خرید خودرو، ده ها گوشی تلفن همراه، 
ساعت هوشمند و کنسول بازی را تنگاتنگ 

کرده اس��ت. اما برای اینکه ش��انس برنده 
ش��دن کمک هزینه 300 میلی��ون تومانی 
خرید خودرو برایتان بیشتر کنید باید بدانید 
که با محاس��به مانده امتیاز ش��ما در پایان 
جش��نواره به صورت خودکار در قرعه کشی 
کمک هزینه خودرو محاس��به خواهد ش��د. 
عالوه بر این، حتماً باید خبر داش��ته باشید 
که قرعه کش��ی گوشی تلفن همراه، ساعت 
هوشمند، هدست، کیف اعتباری 50 میلیون 
ریالی و 3 میلیون ریالی هم در پایان هر ماه 

و در سه دوره انجام می شود.
یکی از جایزه های ویژه این جش��نواره اهدا 
اعتب��ار ماهان��ه BNPL )االن بخ��ر بعداً 
پرداخت کن( بانک تجارت است؛ جایزه ای 
ب��ه ارزش 10 میلی��ون تومان ک��ه برایش 
قرعه کش��ی ه��م انجام نخواهد ش��د. فقط 
کافی است با به دس��ت آوردن 1000 امتیاز 
در جش��نواره، اعتبار ماهان��ه )BNPL( را 
درخواست کرده و با نصب اپلیکیشن باجت 

از این امکان بهره مند شوید

آئین نامه ضوابط پوششی بازیگران به زودی ابالغ می شود
دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی و رئیس ساماندهی کارگروه مدولباس 
کش��ور میگوید آئین نامه ضوابط پوش��ش بازیگری در محصوالت و 
تولیدات نمایش��ی توس��ط کارگروه س��اماندهی مد و لباس کش��ور 
تصویب و به زودی ابالغ می ش��ود. یکی از مؤثر ترین و گسترده ترین 
دستگاه های مهم حوزه رس��انه در جهان امروز، تلویزیون است. این 
رس��انه در مقایس��ه با دیگر رسانه ها، به دلیل اس��تفاده از جاذبه های 
تصوی��ری و هنری، تأثیرگذاری بیش��تری بر اف��کار عمومی و رفتار 
مخاطب��ان خود دارد. امروزه تلویزیون ها، تنه��ا اطالعات الزم برای 
زندگ��ی در یک جامعه مدرن را به ما نمی دهند؛ بلکه تعیین می کنند 
که مس��ئله با اهمیت چیس��ت؟ چه چیز بی اهمیت است؟ مطلوب و 
نامطلوب چیست؟ برای مثال در تلویزیون طرز لباس پوشیدن، آداب 
معاش��رت یا ورزش کردن، سالم زیس��تن و … نشان داده می شود. 
بنابرای��ن، دیگ��ر نمی توان تلویزیون را وس��یله دانس��ت. از آنجا که 
رسانه ای همچون تلویزیون می تواند الگویی در بسیاری از رفتارهای 
افراد باش��د، باید در ثانی��ه به ثانیه آنچه که قرار اس��ت از این جعبه 
جادویی پخش ش��ود، باید شاهد انجام دقت های الزم از سوی دست 
اندرکاران این امر باشیم. یکی ازموارد مورد توجه در این امر بحث مد 
و لباس است؛ موضوعی که بشدت این روزها مورد توجه است و بهتر 
است بگوییم گاهی شاهد تناقض گویی هایی از سوی مسئوالن امر 
هس��تیم. البته مطابق ماده یک قانون ساماندهی مد و لباس، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت 
ایرانی اس��المی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و 
ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح ها و 

الگوه��ای داخلی و نی��ز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و 
مصرف الگوهای بیگانه و نامأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، مکلّف 
شده است اقداماتی فرهنگی و اجرایی انجام دهد. طبق ماده دو همین 
قانون، سازمان صداوسیما نیز در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مکلّف اس��ت نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق 
مختلف ایران را ترویج کند و از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی 
اس��المی بپرهیزد. به همین بهانه گفت و گویی با س��یدمجید امامی 
دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس ساماندهی کارگروه مد و لباس 

کشور، انجام داده ایم.
مشروح این گفتگو در ادامه می آید:

نق�ش صداوس�یما ب�ه وی�ژه تلویزیون در ح�وزه م�د و لباس چه  ���
مواردی می تواند باشد؟

ما در س��اماندهی کارگروه مد و لباس کش��ور که سازمان صداوسیما 
عضو آن اس��ت، همکاری و تعامل مناسبی داریم که به صورت ویژه 
و به دلیل همدلی شأن از نماینده تام االختیار سازمان صداوسیما در 
ح��وزه مد و لباس و حجاب جناب آق��ای مفاخری و مجموعه مرکز 
برنامه ریزی س��ازمان صداوس��یما تش��کر می کنم. ما در این بخش 
س��ه کار داریم؛ اولین کار این اس��ت که هم در مورد تولیدات در کل 
تولیدات نمایش��ی تلویزیون، وی او دی ها و سینما باید حداقل هایی 
در نظم ارزش��ی و عرفی رعایت ش��ود که این امر به بحث پوشش و 
آرایش مربوط می شود و ما در حوزه پوشش آئین نامه ای را اماده کرده 
ایم که این آئین نامه مورد توافق هر سه جریان وی او دی ها، تولیدات 
نمایش��ی تلویزیون رسمی و س��ینما قرار گرفته است، اما اعمالش بر 

عهده ناظران خود این سه جریان است؛ بنابراین به لحاظ نظارت ما 
باید حتماً به این سمت برویم که پوشش های ناروا از طریق تولیدات 
نمایشی ترویج نش��ود و بالعکس در آثار فاخر و تولیدات و همچنین 
ش��کل و ش��مایل و مد و تیپ و ش��اکله متقارن با فرهنگ ما باشد 
حت��ی در بازیگرانی که نقش منفی را ایفا می کنند. نباید بگذاریم که 
این شمایل حتی بازیگران با نقش های منفی در جامعه تداعی شود. 
نکته دوم که بسیار در رسانه ملی مهم است، مسأله تبلیغات ارزان یا 
رایگان صنایع و مؤسس��ات و طراحان بزرگ پوشاک اجتماعی است؛ 
البته این امر در شرف انجام است. متأسفانه هنوز این امر به یک نظم 
کامل نرس��یده و معتقدیم تولیدکنندگان برتر مانتو، ملزومات حجاب 
و چادر باید الاقل در طی دوس��ال آین��ده در این نظم قرار بگیرند تا 
ای��ن نظم بازار بهتر ش��ود و این گروه بتوانن��د از تبلیغات رایگان در 
صداوسیما برخوردار باشند. نکته سوم برنامه های ترکیبی و جذاب از 

جمله برنامه های زنده مد و لباس، مستند مسابقاتی که کارش ترویج 
و توس��عه نظام مد و طراحی در کش��ور است و این که کارآفرینان ما، 
طراحان، مؤسس��ات و کارخانه دارهای ما در این مس��ابقات هم دیده 
ش��وند تا هم سواد پوشاک و هم س��واد مد جامعه در راستای تحقق 
ارزش های فاخر تاریخی و س��نتی و دینی مان افزایش یابد. بنابراین 
ما این س��ه عرصه مهم و کلیدی را در نسبت با صداوسیما داریم که 
امیدواریم واقعاً جدی تر این مرکز برنامه ریزی سازمان صداوسیما و 
عزیزان مان در معاونت سیما موضوع را جدی بگیرند و بتوانیم شاهد 

اتفاقات مثبت در این مسیر باشیم.
درباره آئین نامه ابالغی به صداوس�یما در حوزه پوش�ش توضیح  ���

می دهید؟
این آئین نامه هنوز ابالغ نش��ده است اما آئین نامه به نوعی ضوابط 
پوشش بازیگری در محصوالت و تولیدات نمایشی کشور است. این 
آئین نامه در کارگروه ساماندهی مد و لباس تصویب شده است و طی 
روزهای آینده به صداوس��یما ابالغ خواهد شد که این ابالغ به ساترا، 
معاونت س��یما، سیما فیلم و به سازمان س��ینمایی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
به نظرت�ان وضعی�ت پوش�ش در برنامه ه�ای صداوس�یما چگونه  ���

است؟
ما در نفس پوش��ش چندان مش��کلی نداشته ایم؛ مسأله در میزانسن 
و نحوه حرکت و ش��رایط کلی اس��ت که در آثار در نسبت با زیست 
عفیفانه وجود دارد که این مستقیماً کار کارگروه ساماندهی مد و لباس 
نیست، اما ما در ستاد حجاب و عفاف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و در ش��ورای فرهنگ عمومی باید ت��الش کنیم کلیت این موضوع 
را در م��وردش یک تحول و یک بازنگری و یک مس��ئولیت پذیری 

بیشتری انجام دهیم.
آق�ای امامی درباره معرفی طراحان م�د و لباس یا ترویج فرهنگ  ���

مناسب مد و لباس در صداوسیما برنامه مشخصی دارید؟
هم اکن��ون در برنامه های ترکیبی خانوادگی تلویزیون ش��اهد پخش 
برنامه هایی هس��تیم اما اصاًل از آنها راضی نیستیم؛ چراکه ما نیازمند 
مستندمس��ابقه ها و مستندنمایشی هایی هستیم که با رقابت جذابیت 
ایجاد کند. برای مثال چطور آش��پزی توانس��ته آن ق��در جذابیت در 
تلویزیون ایجاد کند و هیچ کس اش��کالی ب��ر آن نگیرد؟ اتفاقی هم 
نیفتد؟ حتی غذهای ایرانی و فرنگی هم آموزش داده شد و در کنارش 
ش��اهد تقویت فرهنگ و س��نت های بومی بودیم. ما به این ش��کل 
نیازمند این چنین برنامه ها در حوزه مد و لباس هس��تیم که متأسفانه 
همکاران سازمان صداوسیما علی رغم میلی باطنی شان نتوانستند به 

این موضوع بپردازند و حتی حامی خوبی برای این کار جذب کنند.
��� چ�را خ�ود کارگ�روه س�اماندهی مد و لب�اس به طور مس�تقیم به 

برنامه سازی و صرف هزینه وارد نمی شود؟
م��ا ت��الش داریم ت��ا در اعتبارات س��ال 1402، اعتب��ارات و ردیف 
بودجه های��ی را برای این کار اختص��اص دهیم؛ همچنین از بند چ و 
مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ پوشاک در ایران سعی خواهیم کرد 
خطی را به س��مت آنتن ایجاد کنیم تا ما در سال آینده شاهد تولید و 
س��اخت چنین برنامه هایی در حوزه مد و لباس از شبکه های مختلف 

رادیو و تلوزیون باشیم. 

دبیر شورای فرهنگ عمومی و رئیس ساماندهی کارگروه مدولباس:
فرهنگی

آگهی نوبتی س��ه ماهه دوم 1401  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گمیشان نظر به ماده 
11 قانون ثبت امالکی که در س��ه ماهه س��وم سال جاری از آنها تقاضای ثبت پذیرفته شده 
جه��ت اطالع عم��وم آگهی می گردد: 1- پالک 2107- اصلی بخش 4 ثبت گمیش��ان واقع در 
اراضی قریه خواجه نفس ملکی آقای اسحاق بحری فرزند بگ محمد ششدانگ اعیانی احداثی 
پالک فوق الذکر در یک قطعه زمین با محوطه محصور آن به مس��احت  363/3 متر مربع که 
این اعیان بر روی عرصه پالک 4166 فرعی از 1- اصلی بخش 4 ثبت گمیشان. لذا اشخاصی 
که نسبت به امالک فوق الذکر اعتراضی دارند می توانند مطابق ماده 16 قانون ثبت  از زمان 
انتشار اگهی به مدت 90 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک گمیشان تسلیم 
نموده و عالوه بر تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع محترم قضایی 
تقدیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند در پایان مدت 
اعتراض به اداره مربوطه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت اس��ناد 
و امالک گمیش��ان تس��لیم فرمایند در صورت عدم وصول واخواهی اداره ثبت وفق مقررات 
مبادرت به صدور س��ند مالکیت خواهد نمود. عبدالرحمن ایری- رئیس اداره ثبت اس��ناد و 
امالک شهرستان گمیشان تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1401/10/12 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: چهارشنبه 1401/11/12
م.الف: 1401/201

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اس��ناد ذمه( آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه( پرونده 
اجرائی کالس��ه 140103395 به موجب پرونده اجرائی کالسه 140103395 ششدانگ پالک 

ثبت��ی 10186 فرع��ی از 123-اصلی ده هزار و یکصد و هش��تاد و ش��ش فرعی از یکصد و 
بیست و سه – اصلی در بخش 97 ناحیه دو کرمانشاه به مساحت 98.6 متر مربع به آدرس: 
کرمانش��اه – میدان آزادگان، کوچه منتهی به ضلع غربی تاالر انتظار، اواس��ط ضلع شمالی 
کوچه 130 )فاقد پالک ش��هرداری و کدپس��تی منصوب( طبقه همکف، که سند آن بنام آقای 
حسین بختی به شماره مستند مالکیت 115137 تاریخ 1389/09/27 محدود به حدود: شماال: 
بط��ول 8/50 مت��ر دیوار به دیوار پالکهای 3803 و 3804 فرعی ش��رقا: اول بطول 8/55 متر 
دیواری اس��ت به پالک 3792 فرعی دوم که جنوبی اس��ت بطول 2 متر دیوار و درب براه پله 
اشتراکی س��وم بطول 4/75 متر درب و دیوار ببه راه پله اش��تراکی جنوبا: بطول 6/50 متر 
دیوار و پنجره به حیاط اشتراکی غربا: بطول 13/30 متر دیواری است به پالک 3790 فرعی، 
طبق نظر کارش��ناس رس��می دادگس��تری با توجه به موقعیت محلی و بدون در نظر گرفتن 
دی��ون و تعهدات احتمالی به اش��خاص حقیقی و یا حقوقی و ی��ا ادارات و محاکم قضائی و 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری و با فرض بالمعارض بودن ملک مذکور با در نظر گرفتن 
قدرالس��هم از عرصه مشاعی و فضاهای مشترک به مبلغ 13/000/000/000 ریال به حروف 
سیزده میلیارد ریال ارزیابی شده و پالک فوق به مساحت 98.6 مترمربع شامل: ملک مذکور 
یک واحد مس��کونی در طبقه همکف از یک ساختمان دو طبقه مسکونی در آدرس فوق الذکر 
میباشد که مش��تمل بر دو اتاق، هال و پذیرائی، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی است. 
ساختمان از نوع سازه بنائی و شمالی است. کفپوش واحد سرامیک و نمای ساختمان از سنگ 
است.با توجه به تصویر مستندات ارائه شده مساحت واحد 98.6 متر مربع میباشد. ساختمان 
دارای امتیازات و انشعابات معمول است. احداث گردیده و دارای انشعابات آب و برق و گاز 

اس��ت و پالک فوق از س��اعت 9 الی 12 روز چهارش��نبه 1401/11/26 در اداره اجرای ثبت 
شهرستان کرمانش��اه واقع در کرمانشاه – بلوار بنت الهدی – روبروی فرمانداری از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نمایده قانونی او در جلسه مزایده است. 
برنده مزایده مکلف اس��ت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به 
حس��اب س��پرده واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استراد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. و مطابق 
تحقیقات بعمل آمده ملک مذکور به ورت یک واحد مسکونی در همکف یک ساختمان یک طبقه 
)همکف و اول( می باشد و با تحقیقات بعمل آمده ملک مذکور از اهالی محل محرز گردید که 

ملک مذکور محل سکونت خانم وجیهه قدیری می باشد. ضمنا ملک بیمه نمی باشد.
تاریخ انتشار 1401/11/12

2760 م الف



روزنامه صبح ايران

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

مديرمسئول: بيژن نوباوه وطن

بين الملل

مأموریت سّری ناتو در شرق آسیا
س��فر جاری دبیرکل ناتو به منطقه ش��رق آس��یا به مقصدهای س��ئول و توکیو که در ظاهر با هدف تقویت 
همکاری های این بلوک نظامی تحت رهبری آمریکا با کره جنوبی ژاپن انجام ش��ده به نظر می رس��د اهداف 
پنهانی را نیز برای محقق کردن برخی اهداف جنگ طلبانه آمریکا در آینده در منطقه شرق آسیا داشته باشد. 
سفر جاری چهار روزه و مفصل ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو به سئول و توکیو از 29 ژانویه )9 بهمن( شروع 
شده اول فوریه )12 بهمن( خاتمه می یابد. او در نخستین گام از سفرش به دو کشور کره جنوبی و ژاپن در سئول 
بدنبال تقویت و تحکیم روابط با متحدان اسیایی ناتو و آمریکا در جنگ اوکراین و افزایش رقابت با چین است. 
موضوع چین و جنگ اوکراین را باید اصلی ترین محور سفر استولتنبرگ به شرق آسیا و شاه بیت حرفهای او با 
مقامات سئول و توکیو دانست؛ البته زمانی که صحبت از شرق آسیا می شود، به نظر می رسد »چین« اصلی ترین 
هدف باشد؛ موضوعی که در واقع بخش اصلی و پنهان مأموریت وی به شرق آسیا را تشکیل می دهد. دبیرکل 
ناتو در سخنرانی خود در بنیاد »چی« در مطالعات پیشرفته در سئول از کره جنوبی برای کمک هایش به اوکراین 
قدردانی کرد اما درعین حال این کش��ور را به حمایت بیش��تر نظامی ترغیب کرد و افزود اکنون نیاز فوری به 
مهمات جنگی برای اوکراین وجود دارد. دبیرکل ناتو قبل از آغاز س��فر جاری خود به ش��رق اسیا، در حرفهایی 
وسوسه کننده برای کره جنوبی و ژاپن و البته خطرناک برای امنیت منطقه و جهان گفته بود: چین، روسیه و 
کره شمالی )سه کشوری که آمریکا سخت بدنبال تضعیف آنهاست( سالح های هسته ای دارند اما متحدان ناتو 
)اشاره تلویحی به کره جنوبی و ژاپن( چنین سالح هایی ندارند و این یک وضعیت خطرناک برای جهان است«. 
در دیدار استولنبرگ با مقام های رسمی کره جنوبی، وی در سخنانی که حکایت از نقشه های ناتو برای گسترش 
نفوذ و مداخله جویی هایش در منطقه ش��رق آس��یا با هدف محدود کردن و مهار چین دارد، خاطرنش��ان کرد 
رویدادها در اروپا و آمریکا به سایر مناطق به هم می پیوندند و متحدان خواستار کمک برای مدیریت تهدیدهای 
جهانی با افزایش شراکت در آسیا هستند. دبیرکل ناتو با اشاره به افزایش ظرفیت های نظامی پکن و عملکردش 
در منطقه گفت باوجود این که چین رقیب و مخالف ناتو نیس��ت اما »به ش��کلی بیشتر و ویژه تر در دستورکار 
ناتو قرار گرفته است«. وی همچنین افزود ما باید درباره مسائلی از جمله کنترل سالح، تغییرات اقلیمی و سایر 
موضوعات با چین وارد گفتگو شویم. سفر جاری دبیرکل ناتو و حرفهای نه چندان عادی او درباره چین در این 
سفر، وقتی در کنار اظهارات اخیر مایک مینیهان )Mike Minihan( ژنرال چهار ستاره و رییس فرماندهی 
تحرک هوایی ارتش آمریکا درباره چین قرار می گیرد، معنایی واضح تر و البته خطرناک تر به خود می گیرد. مایکل 
مک کال نماینده تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا نیز هش��دار ژنرال چهار ستاره مایک مینیهان مبنی بر 
اینکه آمریکا در سال 2025 بر سر تایوان با چین وارد جنگ خواهد شد را تأیید کرد. شاید حرفهای اخیر و عجیب 
فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن که گفته بود »شرق آسیا، اوکراین فردا خواهد »، با توجه به حرفهای این ژنرال 
آمریکایی چندان هم بی ربط و بیراه نباشد. این مقام نظامی ارشد آمریکا به تازگی در یادداشتی پیش بینی کرده 
است که آمریکا و چین تا 2 سال آینده وارد جنگ خواهند شد و آن ها باید خودشان را »برای خالی کردن یک 
خشاب با شلیک به سر آماده کنند«. کارشناسان معتقدند آمریکا بعد از دخالت غیرمستقیم برای به راه انداختن 
جنگ اوکراین و حاال هم با حمایت مستقیم از اوکراین در برابر روسیه به دنبال تضعیف و مهار حداکثری روسیه 
به عنوان یکی از اصلی ترین قدرت های رقیب است، بعید نیست بخواهد در آینده و بعد از تجدید قوای خود و 
متحدان ناتویی اش، سناریویی مشابه جنگ اوکراین و روسیه را این بار در شرق آسیا و با هدف مهار و تضعیف 
چین به راه بیاندازد. آمریکا به ویژه از سال گذشته تا کنون همواره به دنبال داغ تر کردن و متشنج تر کردن مسئله 
تایوان و تا حدودی هم کره شمالی بوده و همواره بطور مستقیم و نیز از طریق ابزاری در اختیار به نام »ناتو«، 
سعی در تحریک کره جنوبی و ژاپن و ترغیب آنها به افزایش بودجه دفاعی، گسترش توانمندی های نظامی و 
اس��تفاده از آنها به عنوان جبهه ای مؤثر در جنگی احتمالی آینده علیه چین دارد. از سوی دیگر استولتنبرگ در 
مصاحبه با خبرگزاری یونهاپ گفت: ما باید مشارکت میان ناتو و کره جنوبی را تقویت کنیم زیرا امنیت ما بیش 
از پیش در هم تنیده شده است. آنچه در آسیا و هند-اقیانوسیه رخ می دهد برای اروپا و ناتو مهم است. وی در 
بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: ما باید با تهدیدها و چالش های جهانی از جمله تهدیدهایی که از سوی 
چین ایجاد می شود، مقابله کنیم. یکی از راه های مقابله با این تهدیدها همکاری نزدیک تر با شرکایمان در منطقه 
است. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن و یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی در نشست ائتالف نظامی 
ناتو که از 28 تا 30 ژوئن )7 تا 9 تیر( در مادرید برگزار شد، شرکت کردند. در آن زمان سران ژاپن و کره جنوبی 
این ادعا را مطرح کردند که کشورهایش��ان به واسطه تجاوز روسیه تهدید می شوند و به همین دلیل به سمت 
ناتو روی گردان شده اند. از آنجا که ژاپن درگیر مناقشات ارضی با روسیه است و مرز دریایی با این کشور دارد 
و حمایت تاریخی کرملین از کره شمالی نیز یک نگرانی امنیتی برای سئول محسوب می شود، این دو کشور از 

نگرانی های امنیتی خود دست آویزی برای پیوستن به ناتو بدست آوردند.

موشک مافوق صوت با سرعت بیش از 5 ماخ 
آزمایش شد

طی ی��ک پروژه با هم��کاری دارپا تس��ت نهایی 
موش��ک مافوق صوتی انجام شده که سرعت آن 
در ارتف��اع 18 ه��زار متری زمین بی��ش از 5 برابر 
س��رعت صوت بود. ب��ه گ��زارش نیواطلس، این 
موش��ک مجهز به موتور اسکرم جت توسعه یافته 
در شرکت »آئروجت راکتداین« است و سرعت آن 
در مس��افت 560 کیلومتر به بیش از 5 ماخ رسید. 
موتوره��ای اس��کرم جت در س��رعت های مافوق 
صوت به کار می روند و طرز کار آنها بس��یار مشابه 
موتورهای رم جت است. این پرواز آزمایشی پروژه 
ای مش��ترک می��ان دارپا، نیروی هوای��ی آمریکا، 
آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی، الکهید مارتین 
و آئروجت راکتداین ب��ود. در این آزمایش مانند 2 
تس��ت قبلی، وس��یله نقلیه هوایی شامل 2 بوستر 
موتور موش��ک جامد، یک پوشش محافظ گالیدر 
و یک وس��یله نقلیه گالیدر حاوی کالهک جنگی 
از بمب افکن 52H-B بود که پرتاب شد. موشک 
پس از پرتاب، به طور خودکار روشن شد و گالیدر 
را به سرعت مافوق صوت رساند. پس از آن موتور 
اسکرم جت فعال شد و سرعت گالیدر را در ارتفاع 
18 ه��زار متری زمین به بیش از 5 برابر س��رعت 

صوت رساند.

رهبر انقالب اسالمی در مرقد امام خمينی)ره( عکس: Leader.irفناوري

اخالق

شرح صحیفه سجادیه دعای سوم )281(
حجت االس��الم والمس��لمین موس��وی مطلق: بسم 
اهلل الرحم��ن الرحی��م َو اَل یْقَطُعُهْم َع��ْن تَْعِظیِمک 
َس��ْهُو الَْغَفاَلِت. و س��هو ناش��ی از غفلت  ها آنان را از 
بزرگداش��ت تو جدا نمی  کند. اگر س��هو نداش��تن را 
ب��ه معنای عصم��ت بدانیم و عصم��ت را به معنای 
مبرا دانس��تن از گناه و عصی��ان بدانیم البته مالئکه 
مراتب��ی از عصمت را دارند، علی القاعده فرش��تگان 
س��هو ندارند چنانچه در بعضی اخبار امده اس��ت:…

ال یغش��اهم نوم العیون و ال س��هوا العقول …)بحار 
االن��وار، ج 56، ص 157( همچنین؛ ال فترة األبدان 
و ال غفل��ة النس��یان. در مقابل روایت��ی چون روایت 
فطرس یا مس��خ مالئکه و همین عبارت امام سجاد 
علیه السالم نش��ان از غفلت و سهو مالئکه البته در 
جایگاه خود دارند. ممکن اس��ت اگ��ر بخواهیم این 
نظریه سهو مالئکه را بپذیریم منظور طبقاتی از آنان 
این امکان برایش��ان وج��ود دارد. و یا اینکه امام می 

فرماید سهو ناش��ی از غفلت یعنی سهو مراتبی دارد 
که س��هو مالئکه با انسان فرق دارد آنان سهو ناشی 
از غفل��ت را دارند چنانچه به خ��دا اعتراض گونه یا 
پیش��نهاد گونه در جریان خلقت آدم علیه السالم این 
امر هویدا ش��د و  گفتند: ما تو را تسبیح و تقدیس می 
کنیم. یا میخواهد بگوید فرشتگان مثل انسان ها که 
دچار سهو می ش��وند یا امکان سهو دارند برای آنان 

این امکان وجود ندارد.
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روز نامه صبح ايران

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

دیپلمات ارش��د روس��یه در مذاکرات رفع تحریم ها، تدابیر 
جبران��ی ایران در برجام را که در برابر بدعهدی طرف های 
مقاب��ل در اجرای تعهدات ای��ن توافق صورت گرفت و به 
بهانه ای برای هیاهوی غرب تبدیل شده است، برگشت پذیر 
توصیف و بر لزوم بازگشت به میز مذاکرات برای ازسرگیری 
اجرای برجام تاکید کرد. میخائیل اولیانوف این مطلب را در 
گفت وگو با اسپوتنیک مطرح کرد و افزود؛ خروج واشنگتن 
از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( باعث توسعه برنامه 
هسته ای ایران شد و آن را فراتر از محدودیت های تعیین 
شده در این توافق برد، اما این اقدامات قابل برگشت هستند. 
اولیانوف افزود: اوال گام های ایران در توسعه برنامه هسته 
ای اش تحت کنترل کامل و هوشیارانه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی صورت گرفته و در ثانی برگشت پذیر هستند. 
اولیانوف بر همین اساس نتیجه گرفت که بازگشت ایران 
به اجرای تعهدات برجامی »نیازمند اقدامات زیادی نیست 
و تنها بازگشت به میز مذاکرات و احیای توافق هسته ای را 
نیاز دارد.« دیپلمات روس در ادامه با اشاره به اینکه مذاکرات 
وین در وضعیت بن بس��ت قرار دارد گفت: از اول سپتامبر 
تاکنون مذاکره دیپلماتیک جدی صورت نگرفته است اما 
برای این که بگوییم برجام مرده  اس��ت، هنوز زود است. از 
نظر اولیانوف »شانس احیای برجام وجود دارد و این مسئله 
نیازمند تصمیم سیاس��ی تمامی طرف ه��ای برجام برای 
بازگشت به میز مذاکرات است تا بتوان مذاکرات را به یک 

نقطه عقالنی رس��اند« وی با بیان اینکه ایران برای پایان 
دادن به این بن بست از اراده سیاسی برخوردار است، اضافه 
کرد: چین و روسیه نیز از خود چنین اراده ای را نشان داده اند 
اما طرف های غربی در حال حاضر چنین اراده سیاس��ی را 
از خود نشان نداده اند. این دیپلمات روس درباره گمانه زنی 
یک رسانه  انگلیسی مبنی بر احتمال بازنگری لندن نسبت 
حمای��ت از برجام هم گفت: حضور یا عدم حضور انگلیس 
در توافق هس��ته ای، در شرایط فعلی چندان اهمیتی ندارد 
و تصمیم گی��ری در ای��ن زمینه بر عهده انگلیس اس��ت. 
وی اف��زود: به طور کلی طبق برجام هیچ فرایند خروج یا 
اقدام یکجانبه تعریف نشده و همانطور که ایاالت متحده 
به صورت یکجانبه از برجام خارج ش��د، هرگونه اقدام این 
چنینی به مفه��وم نقض قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت 
سازمان ملل است. هفته نامه ساندی تلگراف چندی پیش 
با انتشار گزارشی به نقل از منابع دولت لندن ادعا کرد که 
این کش��ور در پی اعدام علیرضا اکبری جاسوس سرویس 

اطالعات مخفی انگلی��س در ایران، در حال تجدیدنظر و 
بازنگری درباره حمایت از برجام است. این نشریه انگلیسی 
به نقل از مقام یادش��ده مدعی ش��د که »چشم انداز« روند 
مذاکرات رفع تحریم ه��ا به طور قابل توجهی تغییر کرده 
و انگلیس در حال بررس��ی گزینه ه��ای خود در این رابطه 
است. ساندی تلگراف بر همین اساس در گزارشی نتیجه 
گرفت که انگلیس درپی اعدام جاس��وس انگلیس در حال 
بازنگری موض��ع خود در قبال برجام اس��ت. همان زمان 
یک سخنگوی دفتر نخست وزیر انگلیس به خبرنگار ایرنا 
گف��ت که موضع دولت لندن در قبال توافق هس��ته ای و 
مذاکرات رفع تحریم ها تغییری نکرده و دست یابی به توافق 
نهایی همچنان امکان پذیر است. مذاکرات رفع تحریم ها 
بعد از ماه ه��ا گفت وگوهای فش��رده دیپلماتیک به دلیل 
عواملی همچون تناقض در رفتار، تعلل در تصمیم گیری، 
زیاده خواهی و طرح درخواس��ت های جدید از سوی آمریکا 
معطل مانده و تجربه نش��ان داده که کاخ س��فید به رغم 
ادعای دیپلماسی اراده الزم را برای تصمیم گیری در زمینه 
بازگشت به برجام و جبران سیاست شکست خورده دولت 
ترامپ علیه ایران ندارد. جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد 
که اگر طرف آمریکایی واقع بینانه عمل کند، امکان دستیابی 
به توافق نهایی وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است 
که عالوه بر تضمین طرف های مقابل به پایبندی، تحریم ها 

را به صورت موثر و قابل راستی آزمایی رفع کند.

تاکید روسیه بر ازسرگیری مذاکرات رفع تحریم ها

ینس استولنبرگ دبیرکل ناتو روز سه شنبه در ادامه سفر 
خود به شرق آسیا و پس از پایان سفرش به کره جنوبی، 
صبح سه شنبه وارد توکیو شد، اما هدف وی برای انجام 
این س��فر چندان خوشایند به نظر نمی رسد. به گزارش 
پایگاه خبری گلوبال تایمز، اس��تولنبرگ در جریان سفر 
خود به کره جنوبی عمدتا پیرامون موضوعات مربوط به 
جدیدترین تحوالت در کره شمالی باب سخن را گشود. 
بر اساس این گزارش، سفر دبیر کل ناتو به کره جنوبی 
از اهمی��ت افزای��ش همکاری می��ان دو طرف حکایت 
دارد. وی همچنین اش��اره کرد که نات��و و کره جنوبی 
می توانند اطالعاتی را در پاس��خ به تردیدهای ناش��ی 
از برنامه هس��ته ای و موش��کی کره شمالی با یکدیگر 
به اشتراک بگذارند و بر ضرورت بازدارندگی هسته ای 

س��خن گفت. دبیر کل ناتو تصریح کرد: چین، روسیه و 
کره شمالی به سالح های هسته ای دسترسی دارند اما 
در زمره متحدان ناتو به شمار نمی آیند و این مساله دنیا 
را به جای خطرناکی تبدیل کرده اس��ت. بر اساس این 
گزارش، استولتنبرگ از تهدید هسته ای چین، روسیه و 
کره شمالی به عنوان دستاویزی برای تقویت همکاری 
با کره جنوبی اس��تفاده می کن��د. به بعارت دیگر هدف 
ناتو بس��یار روشن اس��ت و این هدف توسعه همکاری 
با کره جنوبی. در واقع به اش��تراک گذاش��تن اطالعات 
هس��ته ای تنها بهانه اس��ت که ناتو م��ی خواهد از آن 
طریق به ش��مال شرق آس��یا نزدیکتر شده و نفوذ خود 
را افزای��ش دهد. به باور برخی از تحلیلگران، مهمترین 
دلیل نزدیک ش��دن ناتو به کره جنوبی، گسترش نفوذ 
این س��ازمان در منطقه هند-اقیانوسیه برای مهار چین 
اس��ت. اگرچه ناتو مدعی است که موقعیتش به عنوان 
یک اتح��اد دفاعی منطقه ای همچن��ان به قوت خود 
باقی اس��ت، اما این س��ازمان از س��ال گذشته میالدی 
تحرکاتی را با هدف توس��عه روابط با کشورهای اسیا-
اقیانوس��یه مانند ژاپن و کره جنوبی آغاز کرده اس��ت. 
بر اس��اس این گزارش، بن بس��ت ایجاد شده در حل و 

فصل مش��کالت شبه جزیره کره و ناتو از جمله بقایای 
جنگ س��رد در منطقه اوراس��یا به شمار می آید. اکنون 
ش��به جزیره کره از جمله قربانیان جنگ سرد به شمار 
می آید، اما ناتو از ذینفعان است. ناتو پس از پایان یافتن 
جنگ س��رد به نوعی ضرورت و مشروعیت موجودیت 
خود را از دس��ت داد اما با سوءاستفاده از فضای پرتنش 
و پرالتهاب ناشی از وقوع بحران و درگیری های جدید 
در جهان جان س��الم به در برد. بر اساس این گزارش، 
ناتو در حال حاضر چش��م اندازهای های جدیدی را در 
ش��به جزیره کره برای خود متصور ش��ده است و دقیقا 
مانند کفتاری است است که به زخم های عفونی دیگر 
حیوانات خیره شده است و مترصد فرصت است. به باور 
کارشناس��ان، دبیرکل ناتو در سفری که به سئول کرده 
و نخس��تین گام از س��فرش به دو کشور کره جنوبی و 
ژاپن به ش��مار می آید بدنبال تقویت و تحکیم روابط با 
متحدان آمریکایی در جنگ اوکراین و افزایش رقابت با 
چین بود. تحلیلگران همچنین می گویند سفر دبیرکل 
نات��و به کره جنوبی و ژاپن مقدمه ای برای ایجاد ایجاد 
نس��خه آس��یایی ناتو و تقابل و جنگ در منطقه آسیا-

پاسیفیک به شمار می آید.

وسوسه هسته ای؛
 طعمه خطرناک ناتو برای جلب توجه سئول

نوبت اول

شرکت تولید نیروی برق رامین - امور تدارکات 

شرکت تولید نیروی برق رامین در نظر دارد مناقصه عمومی خرید آببندهای توربین )سگمنت ( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکتهای واجد صالحیت واگذار نماید 
www. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکتها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. 
شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :) ستاد( 2001005534000024 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/11/17  می باشد. 
هزینه خرید اسناد مناقصه از طریق سامانه 500/000 رالد 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/300/000/000 رال  
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/11/23  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 09:00 روز شنبه تاریخ 1401/12/06 
زمان بازگشایی پاکتها ساعت 09:30 روز شنبه تاریخ 1401/12/06 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف، ب و ج : آدرس اهواز - بلوار آیت اهلل بهبهانی - ابتدای بلوار شهید 
نواب صفوی - معاونت بهره برداری شرکت تولید نیروی برق رامین و تلفن : 32242835 و 061-32266686 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 021-41934
 دفتر ثبت نام : 88969737 - 021-85193768 

WWW.Setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 https://iets.mporg.ir  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

 http://tender.tpph.ir  پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
شناسه 1450257

آگهی تجدید مناقصه و فراخوان ارزیابی کیفی 
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 401/213 م  

بهروزکاویانی شهردارشهر اندیشه 

شهرداری اندیشه درنظر دارد به استناد مجوز شماره 5/671/د مورخ 1401/10/05 موضوع ابالغ بند 10 مصوبه شماره 81 
مورخ 1401/09/15 شورای اسالمی شهراندیشه ،نسبت به واگذاری امتیازبهره برداری از 17 غرفه قدرالسهم شهرداری 
اندیش��ه ازبازار روزبهستان واقع درفاز4 اندیش��ه ازطریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام 

نماید .
1_موضوع مزایده :عبارت اس��ت ازواگذاری امتیازبهره برداری از 17غرفه بازارروز بهس��تان به مدت یک سال و به صورت 

یکجا
2_شرایط فروش :مبلغ پایه کارشناسی شده به شرح جدول ذیل می باشد :

8/454/000/000 ریال جمع کل اجاره بهای مورد مزایده بابت یک سال
3_تضمین شرکت در مزایده :سپرده شرکت درمزایده 422/700/000 ریال می باشد که می بایست تا پایان مهلت تسلیم 

پیشنهاد قیمت به یکی ازصورت های ذیل به واحد دبیرخانه شهرداری تسلیم و شماره ثبت پاکت الف را دریافت نمایید .
الف :رس��ید بانکی واریزوجه مزبور به شماره حساب سپرده ضمانت شرکت در مزایده 0113994456001 نزد ملی شعبه 

شهراندیشه کد 2417
ب:ضمانت نامه بانکی  

تذکر1 : مدت اعتبارتضمین فوق باید حداقل سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهادها بوده . برای سه ماه دیگرنیزقابل تمدید 

باشد و عالوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرمهای قابل قبول تنظیم شود .
تذکر2_ به پیشنهادهایی که سپرده شرکت در مزایده آنها به غیراز موارد فوق باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد .

4_مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده :متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می بایست از طریق سامانه تدارکات 
 اقدام نمایند.www.setadiran.ir ااکترونیک دولت 

5_مهلت و محل دریافت اسناد مزایده :از تاربخ انتشارآکهی لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/11/20 . 
 می باشد .www.setairan.ir محل دریاقت آن صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

6_مهلت و محل تسلیم پیشنهادات :متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ 
مزایده تنظیم شده است را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 در سامانه تدارکات 

 بارگزاری نمایند .www.setadiran.ir الکترونیک دولت 
تذکر:درجلسه بازگشایی صرفا اسناد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است .

7_تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات :پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/12/1 از طریق سامانه تدارکات 
 می باشد .www.setadiran.ir الکترونیک دولت 

8_هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است .
9_شهرداری اندیشه در رد یا قبول پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است .

نوبت اولآگهی مزایده عمومی

نوبت اول : 1401/11/12
نوبت :1401/11/19 


