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ســرویس سیاسی- رییس سازمان وظیفه 
عمومــی فراجا توضیحاتــی را درباره تعویض 

کارت های قدیمی سربازی ارائه کرد.
»ســردار تقی مهری« رییــس نظام وظیفه 
عمومی فراجا با بیان اینکه ســه میلیون مشمول 
غایب داریــم گفت: از کل مشــموالن تنها ۱۴ 
درصد افرادی هســتند که به سربازی نیامده اند و 
۸۵ درصد به سربازی آمده اند و وضعیت خدمت 
آن ها هم تعیین تکلیف شده اند این ۱۴ درصد هم 

حدود ۳ میلیون نفر را شامل می شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر محدودیت هایی 
مانندعدم پرداخت تسهیالت بانکی به مشموالن 
غایب نیز وجود دارد اما مشــموالن غایب یک 

 ســری خدمــات را مانند یارانــه و… دریافت 
می کنند.

رییــس نظام وظیفه عمومــی فراجا درباره 
برخی پیشنهادات مبنی بر ایجاد محدودیت های 
بیشــتر برای مشــموالن غایب خاطرنشان کرد: 
پیشنهادات زیادی مطرح می شود. ما در سازمان 
وظیفه عمومی تابع مقررات و قوانینی هستیم که 
به ما ابالغ می شــود. شــاید این عدد سه میلیون 
که درخصوص مشموالن غایب مطرح می شود 
همه شــان هم غایب نباشند و باید پاالیش دقیق 

صورت بگیرد.
وی ادامه داد: ممکن اســت کســی کارت 
خدمــت قدیمــی دارد و هنوز بــرای تعویض 
کارت قدیمی و دریافت کارت هوشــمند اقدام 
نکرده باشد وقتی این افراد مراجعه کنند برای ما 
مشخص می شــود و پاالیشی صورت می گیرد. 
افــرادی که دارای کارت پایان خدمت قدیمی یا 
کاغذی هســتند اگر برای هوشمندسازی اقدام 
کنند قطعا از این آمار که ما در حال حاضر داریم 

کمتر می شود.
رییس نظام وظیفه عمومی فراجا خاطرنشان 
کرد: از سال ۹۰ قانون مشخص کرد تمام کارت ها 
تجمیع شده و وسط سازمان وظیفه عمومی صادر 
 شــود و ایــن اقدام از همان ســال در حال اجرا 
است. سردار مهری تصریح کرد: در حال حاضر 
تعــدادی از افــراد همچنــان دارای کارت های 
قدیمی هستند و این افراد هم باید برای هوشمند 
کردن کارت هایشــان اقدام کنند. گاهگاهی ما با 

این مواجه هستیم که افرادی که دارای کارت های 
قدیمی هســتند به ما مراجعه می کنند هیچ منعی 
هم بــرای این افــراد وجود نــدارد، می توانند 
به پلیــس +۱۰ مراجعه کــرده و از طریق یگان 
مربوطه صحت ســنجی می شود و اگر تایید شود 

برای آن ها کارت صادر می شود.
وی در پاســخ به این ســوال که آماری از 
کارت های تعویض نشده دارید، ادامه داد: تعداد 
این افراد به نســبت ســال های گذشته کم شده 
است چراکه از سال ۹۰ برای همه سربازان کارت 
هوشمند صادر می شود افرادی که تا پیش از سال 
۹۰ کارت دریافت کرده اند مراجعه می کنند و به 

آن ها خدمات داده می شود.
رییس سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره 
ســربازان فراری تصریح کرد: تعداد ســربازان 
فراری کم اســت. ســازمان قضایــی نیروهای 
مســلح برای این افراد تخفیفات ویژه نیز در نظر 
گرفته اند و این موارد از سوی ستاد کل نیز مطرح 

شده است.
ســردار مهری خاطرنشــان کرد: سربازان 
فراری که قصد دارند برای ادامه خدمت سربازی 
اقدام کنند هیچ محدودیتی برای آن ها نیســت و 
قطعــا فرماندهان تعامل را با ایــن افراد دارند و 
همچنین ســازمان قضایی نیروهای مســلح با 
این افراد تعامل دارند و چندین بار هم ســازمان 
قضایی در مصاحبه هایــی این را اعالم کرده اند 
که با ســاده ترین و سهل ترین روش این افراد را 

دوباره به خدمت سربازی باز می گردانند.

سرویس سیاســی- وزیر آموزش و پرورش 
گفت: سال گذشته با سازو کارهای انجام شده حدود 
۱۶۴ هــزار نفر از بازماندگان از تحصیل وارد چرخه 
آموزش شــدند، اما باید همه نیروها بسیج شوند که 

بازمانده از تحصیل نداشته باشیم.

یوســف نوری درباره تمهیــدات آموزش و 
پرورش برای بازگشــت بازمانــدگان از تحصیل به 
چرخه آموزش اظهار کرد:  اول باید انســداد مبادی 
ورودی را داشــته باشیم یعنی افرادی که به پایه اول 

می آیند، حتما ثبت نام کنند.
وی افزود: برخــی از خانواده ها فرزندان را در 
هفت ســالگی و برخی دیگر در ۵ سالگی به مدرسه 
می فرستند، اما باید انسداد مبادی بی سوادی را از پایه 
اول داشته باشــیم که این اقدام انجام شده است و با 
اخــذ گزارش از ثبت احوال فرزندانی که از تحصیل 

جا بمانند را به استان ها اعالم می کنیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین اینکه 
با باالرفتن پایــه تحصیلی دانش آموزان در برخی از 
مکان ها از جمله  شــهرهای بزرگ، دانش آموزان به 
دلیل مهاجرت انجام شــده وارد بازار کار می شوند و 

به این واسطه از تحصیل جا می مانند.
نوری با بیان اینکه برای بازگشــت بازماندگان 
از تحصیــل به چرخه آمــوزش باید اقدامات جدی 
انجــام دهیم، افزود: اکنــون نیروهای جهادی برای 
بازگشت بازماندگان از تحصیل به ما کمک می کنند، 

البته برخی از این بازماندگان از تحصیل ممکن است 
که برنگردند، بطور مثال در برخی فرهنگ های خاص 
دختران ازدواج کرده اند وحتی چند بچه دارند اما ما 
باید با این بازماندگان هم در ارتباط باشیم تا از طریق 
سازمان نهضت ســوادآموزی و سامانه های مجازی 

بتوانند تحصیل خود را ادامه دهند.
وی ادامه داد: افراد باید در هر سنی درس خود را 
ادامه دهند و اگر هم از سن دانش آموزی عبور کردند، 

به نهضت سوادآموزی بروند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد:  بطور 
مثال فردی معلول کامل و در خانه است، یا برخی در 
روستایی هســتند که فقط یک یا دو نفر دانش آموز 
دارد، بنابراین باید به ســازو کاری برسیم که افراد در 
دور دست هم بواسطه بسته های آموزشی و آموزش 

برخط بتوانند به چرخه تحصیل بازگردند.
براســاس اعالم مسووالن آموزش و پرورش با 
توجه به آمار بدســت آمــده حدود ۹۰۰ هزار دانش 
آموز بازمانده از تحصیل داریم که بواســطه اقدامات 
انجام شده حدود ۱۶۴ هزار نفر آنها به چرخه آموزش 

بازگشتند.

واکنش نظام وظیفه عمومی فراجا به پیشنهاد محدودیت های 
بیشتر برای مشموالن غایب

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

بازگشت ۱۶۴ هزار بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش

حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

دولت می تواند رویه فعلی گشت ارشاد را 
متوقف کند

ســرویس سیاسی- شــهریار حیدری افکار 
عمومی بعد از اتفاقــات اخیر از نمایندگان مجلس 
مطالبه می کند که به موضوع گشت ارشاد ورود کند 
آیا مجلس می تواند به این قضیه وارد شــود، گفت: 
مجلس با تصویب قوانیــن می تواند این موضوع را 
تعریف کند؛ زیرا در حال حاضر تمام ســازوکار در 
اختیار دولت است که می تواند این موضوع را متوقف 
و یــا اجرایی کند، باالخــره مجلس هم نگاهش این 
اســت آنچه که به مصلحت نظام و مردم است اتفاق 

بیفتد. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی یادآور شد: شکلی از قانونی 
در دولت و مجلس گذشــته اتفاق افتاده است و در 
دولت جدید اجرا می شــود که بــه نظر من نیازمند 
یک بازنگری جدی هســتیم به هر صورت آنچه که 
اتفاق می افتد اتفاق مناســب و مبارکی نیست و این 
امر به اعتماد ملی آســیب می رساند و همچنین برای 
جریاناتی که دشــمن این نظام و آب و خاک هستند 
راه سوءاستفاده را باز می کند تا یک بهانه و مستمسکی 
پیدا کنند. لذا به صالح کشور نیست و یک بازنگری 
جدی نیاز است که  باید حتما مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کــرد: مجلس نگران مصالح و منافع 
ملت و کشور است و به هیچ وجه تمایلی ندارد این 
برخوردها به اعتماد مردم و حاکمیت آسیب برساند.

حیدری دربــاره این کــه در اعتراضات اخیر 
افرادی بازداشت شده اند آیا کمیسیون امنیت ملی به 
ایــن موضوع ورود خواهد کرد یا خیر، بیان کرد: این 
موضوع در کمیسیون امنیت قابل پیگیری است البته 
بیشــتر در اختیار کمیسیون امور داخلی است، آقای 
قالیباف ماموریت رسیدگی به مساله را به کمیسیون 
داخلــی محول کردند امــا در کل تبعات امنیتی این 
موضوع و اثراتش در کمیســیون امنیت قابل بحث 
است که البته کمیسیون امنیت از چند روز گذشته تا 

به حال به این موضوع پرداخته است.

این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی خاطرنشان کرد: آنچه مصالح و منافع کشور 
اســت و برای کمیســیون امنیت ملی و نمایندگان 
اهمیت دارد،  قانونی اســت که از نظر مبادی اسالمی 
قانون خوبی است اما اجرای آن را به یک دستگاهی 
ماننــد پلیس داده اند که تخصــص امر به معروف و 
نهی از منکر نــدارد، زیرا ابزاری برای این کار ندارد 
و این یک اشــتباه بزرگ است که برای این کار اتقاق 

افتاده است.
وی ادامــه داد: پلیس ابزار امر به معروف و نهی 

از منکر نیســت، پلیس یک دســتگاهی است برای 
تامیــن امنیت عمومی و در مواردی با ابزاری که دارد 
کنترل وضعیــت را انجام می دهد اما در حال حاضر 
هم امر به معروف کننده است هم برخوردکننده، امر 
به معروف شان همان تنش، برخورد و درگیری است 
که پیش می آید بنابراین بهتر اســت چون اجرای این 
قانون در حال حاضر به مصالح و نفع کشــور نیست 
و صرفا تنشی بین مردم و پلیس است و نهایتا باعث 
سوءاستفاده مخالفان و معاندان پشت مرزها می شود، 

این قانون اصالح شود.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: پلیس ابزار امر به معروف و نهی از منکر نیست، پلیس یک دستگاهی است
 برای تامین امنیت عمومی و در مواردی با ابزاری که دارد کنترل وضعیت را انجام می دهد اما در حال حاضر هم امر به معروف کننده است هم برخورد کننده، 

امر به معروف شان همان تنش، برخورد و درگیری است.

 ســرویس سیاسی - عضو کمیســیون عمران مجلس گفت: قیمت این 
واحدها نباید از مبلغی که برای دهک های کم درآمد در نظر گرفته شــده باالتر 
بــرود در غیر این صورت دولت مکلف اســت مــازاد آن و مابه التفاوت ها را 

بپردازد.
بیش از یک ســال از عمر دولت ســیزدهم می گذرد، طبق وعده رییس 
دولت ســیزدهم قرار بر این بود که هر سال یک میلیون واحد مسکن ساخته و 
به متقاضیان تحویل شود. پس از آن نظر دولت تغییر کرد و اعالم کردند که هر 
دو ســال دو میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته خواهد شد. حاال پس از 
گذشــت بیش از یک ســال هنوز اقدام نه تنها اقدام جدی در اجرای مگا پروژه 
نهضت ملی مســکن دیده نمی شود بلکه هنوز قیمت نهایی این واحدها برای 
متقاضیان مشــخص نیســت و نمی دانند برای هر واحد چه هزینه ای را باید 
بپردازند. آنچه که دولت درباره آن صحبت می کند تامین زمین برای دو میلیون 
واحد فاز اول این پروژه است و هر انچه که به مرحله ساخت رسیده از پروژه 

میراث دولت قبل یعنی اقدام ملی مسکن بوده است.    
اقبال شــاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره عقب ماندگی وزارت راه و شهرســازی از اجرای پروژه 
نهضت ملی مسکن یا همان قانون جهش تولید مسکن که در مجلس به تصویب 
رسیده ، اظهار داشت: باید توجه داشت پروژه ساخت ۴ میلیون واحد در ۴ سال، 
طرح دولت اســت و نه فقط وزارت راه و شهرســازی و پیش از آن هم ساخت 
۴ میلیون مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن قانونی بوده که در مجلس 
به تصویب رسید بنابراین این پروژه فقط مربوط به یک وزارتخانه نیست و کل 

دولت درباره آن متعهد هستند .
وی تاکید کرد: کل دولت مســئول تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن 
هستند و حواشی اخیر وزارت راه و شهرسازی )بازداشت مشاور و بازرس ویژه 
وزیر راه و شهرســازی، کسالت رستم قاسمی و تفکیک وزارت راه از مسکن 
وشهرســازی( نمی تواند تمام دولت را تحت تاثیر قرار دهد. دولت به تعهدی 
که داشته باید عمل کند و ساخت ۴ میلیون در ۴ سال قانونی بوده که به تصویب 
مجلس رسیده و باید اجرا شود، از این جهت مجلس مطالبه گری خود را برای 
اجرای پروژه جهش تولید مســکن )نهضت ملی مسکن( انجام می دهد و هیچ 

کاری هم به حواشی گفته شده ندارد.
شاکری با بیان اینکه مجلس باید مطمئن باشد که دستگاه اجرایی که محور 
اجرایی این قانون است راه درست را طی می کند و موانعی بر سر راه نیست و 
توانایی اجرای قانون و کنترل آن را دارد، گفت: در راستای نظارت بر عملکرد 
دولت و وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این پروژه  کمیسیون عمران پی 
در پی با مســئوالن جلســات ارایه گزارش پیشرفت و وضعیت پروژه را دنبال 
می کند اما سرعت اجرای نهضت ملی مسکن ُکند است و باید به تسریع اجرای 

این پروژه کمک کنیم. 
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: عالوه بر وزارت راه و شهرسازی، 
ســازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و  وزارت 
نیرو در اجرا و ســاخت پروژه نهضت ملی مســکن نقش دارند و مدام با این 
دستگاه ها در حال مذاکرات هستیم که تا مشکالت موجود برطرف شود و کار 
ســرعت بگیرد. شاکری با بیان اینکه اجرای این پروژه در عمل باید برای مردم 
ملموس باشد و اثرات آن را در بازار مسکن ببینند، اظهار داشت: صحبت ها و 
سخنرانی ها از پیشرفت فیزیکی و وضعیت ساخت پروژه کافی نیست، پیشرفت 
فیزیکی این پروژه باید برای مردم ملموس شــود و تاثیر در زندگی آنها و در 
کاهش هزینه های مســکن آنها نمایان باشد. وی درباره قیمت نهایی هر واحد 
نهضت ملی مسکن تاکید کرد: مجلس با اینکه ساخت این واحدها با چه قیمتی 
تمام می شود کاری ندارد و تاکید داریم قیمت این واحدها نباید از مبلغی که برای 
دهک های کم درآمد در نظر گرفته شــده باالتر برود و این مهم ترین خواست 

مجلس از دولت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه دارد: دولت و وزارت راه و شهرسازی 
هر اقدامی که انجام می دهد در هر صورت نباید از این مدل مالی خارج شوند و 
نباید قیمت ها برای دهک های کم درآمد از سقف تعیین شده بیشتر شود در غیر 

این صورت دولت مکلف است مازاد آن و مابه التفاوت ها را بپردازد.
شــاکری با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم مشــکالت مسکن مهر تکرار 
شــود، گفت: اگر قرار باشــد که قیمت ها با هر تورمی تغییر کند، مردم به هیچ 
وجه صاحبخانه نمی شــوند. افزایش قیمت ها با هر تکانه تورمی برای مسکن 
مهر پردیس رخ داد و تالش ما این است که اجاره ندهیم اشکاالت مسکن مهر 
تکرار شود. اگر قیمت ها تغییر کرد دولت باید مابه التفاوت آن برای متقاضیان 
را جبران کند البته راهکارهایی در نظر گرفته شــده که در صورت قطعی شدن 

اجرای آنها، اعالم خواهند شد.

 ســرویس سیاسی - بانک مرکزی اعالم کرد: فهرست بدهکاران بانکی 
حداکثر تا دو هفته آینده به صورت رســمی بر روی تارنمای این بانک منتشــر 

می شود.
بانک مرکزی با دریافت اطالعات برخی بانک ها در قبال »مانده تسهیالت 
و تعهــدات کالن و میزان پرداختی« و همچنین »مانده تســهیالت و تعهدات 
اشــخاص مرتبط و میزان پرداختی«، به موجب مصادیق تعیین شــده توسط 
شــورای پول و اعتبار، طبق مهلت قانونی در حال بررسی و استانداردسازی و 
صحت ســنجی اطالعات دریافتی بوده و حداکثر این اطالعات را تا دو هفته 
آینده به صورت رسمی بر روی تارنمای خود منتشر می کند.بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی هم که اطالعات مربوط به »مانده تسهیالت و تعهدات کالن 
و میزان پرداختی« و همچنین »مانده تســهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و 
میــزان پرداختی« را در موعد مقرر قانونی )در پایان هر فصل( به بانک مرکزی 
ارائه نداده باشند، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، این هفته به مراجع نظارتی مصرح 

در قانون معرفی می شوند.

عضو کمیسیون عمران  :

قیمت واحدهای نهضت ملی باال برود، 
دولت مابه  التفاوت را می پردازد

فهرست بدهکاران بانکی به روزرسانی 
می شود

پیمان شانگهای 

حق آبه ایران 

محمدرضا جالیی پور 

۶۹ نفر بازداشت 

بیمار است

منشأ فساد و فتنه 

نخبه و البته بی دین 

مسدود نکرده ایم

۱۱ میلیارد دالر 

کمتر شد

مرغ منجمد 

رکوردشکنی نرخ اجاره بها

اخبار ویژه ...

دژکام امام جمعه شیراز با بیان اینکه عضویت ایران در پیمان شانگهای یعنی 
شکستن تحریم ها و محدودیت های ۴۰ ساله گفت: هر کدام از کشور های عضو 
این پیمان از نظر سیاســی، اقتصادی و جمعیتی برای ما می تواند راهگشای یک 
گشایش اقتصادی باشد، اما متاسفانه فضاسازی های رسانه ای و به میدان آوردن 
یک جریان های خاصی در وســط خیابان می خواهد مــا را از فکر کردن به این 

مسئله دور کند.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: افغانستان مطرح می کند که 
شرایط موجود به دلیل تغییر اقلیم است اما داده های ما نشان می دهد که بر اساس 
داده های خود کشور افغانستان سه تا چهار میلیارد متر مکعب آب وارد رودخانه 

هیرمند شده و سپس به سمت گودزره منحرف شده است.

فارس نوشــت: محمدرضا جالیی پور جلب و بــه زندان تحویل داده 
شــد. این خبرگزاری نوشت: براساس اخبار واصله از منابع آگاه، محمدرضا 
جالیی پور که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/2۳ پس از طی فرآیندهای قضایی، در شعبه 
۳۶ دادگاه تجدید نظر اســتان تهران به اتهام و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت 
ملی و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شده بود، ا جلب و به 

منظور تحمل دوران محکومیت، به زندان تحویل داده شد.

روابط عمومی فرمانداری مالیر اعالم کرد: عده ای اغتشاشــگر قصد داشتند 
شهرستان مالیر را ناامن و به صورت مردم چنگ زنند اما با حضور فداکارانه نیروهای 
مقتدر انتظامی و امنیتی و هوشمندی مردم اوضاع مدیریت و نقشه بدخواهان نقش 
برآب شد. در اتفاقات اخیر  ۶۹ نفر بازداشت شدند و از تعدادی از آنها انواع سالح 
گرم و سرد، فشنگ و مواد انفجاری کشف شد و تاکنون سابقه و ارتباط تشکیالتی 
بعضی از آنها با سازمان تروریستی منافقین و ضدانقالب خارجی محرز شده است. 

خبرگزاری فارس نوشــت: آیا پوشش در ایجاد و مدیریت شهوات نقشی 
ایفا می کند؟

پاسخ به این سوال مثبت است، نقش پوشش در ایجاد و مدیریت شهوات، 
نقشی جدی است. البته معموالً چنین دیده ام که وقتی چنین مطلبی مطرح می شود 
افرادی با ژست فکورانه گرفتن، مدعی می شوند که اگر کسی با پوشش دیگران 
دچار شــهوت می شود و یا در مدیریت شهواتش تغییری حاصل می شود بیمار 
است و بیماری ذهنی و فکری او را نباید مالک و معیار قانون گذاری برای دیگران 
قرارداد. این ادعا البته دقیق و درست نیست؛ معمول بلکه قریب به اتفاق انسان های 
عادی و ســالم چنین هستند. یعنی نوع و شکل پوشــش دیگران در شهوات و 
مدیریت شهوات آن ها اثر دارد. هزینه های فراوانی که در عرصه تبلیغات شهوانی 
صرف می شود و اقدامات فراوانی که در دنیا در این زمینه صورت می گیرد شاهد 
صدق این ادعاســت. انسان عادی از پوشش دیگران اثر می پذیرد؛ انکار این امر 
فقط دروغ گفتن به خودمان است. اگر کسی از پوشش دیگران هر چه باشد و هر 
نوعی که باشد هیچ اثری نمی پذیرد باید گفت که عادی نیست، اگر نگوییم که با 

نوعی بیماری مواجه هستیم.

ســعیدی امــام جمعه قم گفت: فکری فوری بــرای فضای مجازی رها و 
بی حساب و کتاب که منشأ فساد و فتنه بسیار است گرفته شود، چون ضد انقالب 
آشوب گران از طریق فضای مجازی با سو استفاده از ماجرای اخیر و با تحریک 

احساسات در پی آشوب و تخریب اموال عمومی هستند.

علم الهدی امام جمعه مشهد گفت: یک عده نخبه و البته بی دین در کشور 
هســتند که درباره گشت ارشاد نظریه می دهند و نظریه آن ها نشان می دهد که با 
دشــمن دســت داده اند که تا این حد با دین مقابله می کنند، اما ملت ایران، ملتی 
مسلمان و مردم ما زهرا شناس و زینب شناس هستند و آرم و نشان حضرت زینب 

)س( هم مساله حجاب است.

واتس اپ در واکنش به فیلتر شــدنش در ایران و اختالل شماره های ایرانی 
خارج کشــور پیامی منتشر کرد. واتس اپ در واکنش به فیلتر شدنش در ایران و 
اختالل شماره های ایرانی خارج کشور در پیامی نوشت: هسته ماموریت ما اتصال 
امن افراد به هم است. ما دسترسی به پلتفرم خود را محدود نمی کنیم و شماره های 
ایرانی را هم مسدود نکرده ایم. تالش می کنیم تا سرویس خود را برای همه کاربران 

در سراسر جهان فعال نگه داریم.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه عراق تا ۱۰ 
سال آینده در حوزه های اقتصادی بزرگترین بازار برای فعاالن اقتصادی در منطقه 
و بویژه ایران به شمار می رود، اظهار داشت: عراق از نظر اقتصادی کشور ضعیفی 
نیست و تنها در ماه گذشته ۱۱ میلیارد دالر نفت صادر کرد است و براساس برنامه 
ریزی های صورت گرفته قصد دارد تا در این حوزه در سال جاری ۱2۰ میلیارد 
دالر درآمد داشته باشد. وی افزود: در حالی که بازار بزرگ عراق تا ۱۰ سال آینده 
فرصت های تجاری خوبی را می تواند در اختیار فعاالن اقتصادی ما قرار دهد اما 

اگر واقعیت های عراق را درست درک نکنیم این بازار از دست خواهد رفت. 

بررسی ها بیانگر این است که در مرداد ماه سال جاری شاخص تولید صنعتی 
شرکت های بورسی نسبت به سال گذشته ۶.۷ درصد رشد داشته و در سه ماهه 
ســال جاری، زیان ساخته شده صنعت خودروسازی ۳۷.۴ درصد کمتر از زیان 
ساخته شده در فصل مشابه سال قبل است اما بدترین وضعیت را از نظر سودآوری 

در بین صنایع بورسی دارند.

سرپرست جهاد کشاورزی اســتان تهران گفت: با توجه به روند افزایشی 
قیمت مرغ گرم در بازار و در راستای رفاه حال مصرف کنندگان، عرضه گوشت 
مــرغ منجمد در تمامی مراکز عرضه اعم از فروشــگاه های زنجیره ای، صنوف 
منتخب و سازمان میادین آغاز شد. با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت 
پشتیبانی امور دام با هدف تسریع در تنظیم بازار این کاالی اساسی، هر کیلوگرم 
مرغ منجمد با کاهش ۵ هزار تومانی نســبت به قیمت مصوب، هر کیلوگرم ۴۰ 

هزار تومان عرضه می شود. 

مرکز آمار در گزارشــی با عنــوان نتایج طرح گردآوری اطالعات قیمت و 
اجاره مســکن نقاط شــهری کشور در زمستان ۱۴۰۰ اعالم کرد: در فصل پایانی 
سال قبل، متوسط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه  سه درصد ودیعه  پرداختی برای اجاره  
یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در 
سطح کشور  ۳۶۸۶۹۴ ریال با میانگین مساحت ۱۰۳ مترمربع و متوسط عمر بنای 
۱۵ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  

۶۰.۹ درصد افزایش داشته است.

آنچــه مصالح و منافع کشــور اســت و برای کمیســیون امنیــت ملی و 
نماینــدگان اهمیت دارد،  قانونی اســت کــه از نظر مبادی اســامی قانون 
خوبــی اســت اما اجــرای آن را به یک دســتگاهی مانند پلیــس داده اند که 
تخصــص امر به معروف و نهــی از منکر ندارد، زیرا ابــزاری برای این کار 
ندارد و این یک اشــتباه بزرگ اســت که بــرای این کار اتقاق افتاده اســت.
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