
 

بانک پاســارگاد که به تازگی توســط نشریه بنکر موفق 
به کســب عنوان های بانک ســال و بانک سال اسالمی 
ایران شده است در موفقیتی دیگر در بیست وچهارمین 
رتبه بندی شــرکت های برتر ایران که توســط سازمان 
مدیریت صنعتی که اوایل بهمن ماه ســال جاری برگزار 
شــد، در شــاخص های فروش، ارزش افــزوده و میزان 
دارایی ها رتبه های برتر را کســب کــرد. در این مطلب 
نگاه جزئی تری از منظــر مالی به موفقیت بانک و گروه 

پاسارگاد ارائه خواهد شــد.در این ارزیابی، شرکت ها با 
33 شــاخص کّمی براساس رشد شرکت ها، سودآوری و 
شــاخص های عملکرد بازار ارزیابی شدند. روش ارزیابی 
این رتبه بندی مشابه بسیاری از فهرست های رتبه بندی 
متعــارف از قبیل فورچون500 بر پایــۀ مجموعه  ای از 
شاخص های خروجی گرا و بر مبنای آخرین صورت های 
مالی حسابرسی شدۀ شرکت ها انجام می شود. روش های 
خروجی گــرا برخــالف روش هــای فرآیندگــرا اتکا به 
خوداظهاری نداشــته و برای مقایسۀ تعداد زیادی بنگاه 
اقتصــادی با زمینه های فعالیت متنوع قابلیت اســتناد 
بیشــتری دارنــد. در ایــن ارزیابی پــس از رتبه بندی 
شــرکت ها براســاس میزان فروش -به عنوان شاخص 
کلیدی- و تقسیم کل شرکت ها به دسته های صدتایی، 
شرکت های هر دسته براساس 32 شاخص دیگر مقایسه 
و رتبه بندی شــده اند. از جمله ســایر شاخص های این 
رتبه بندی می توان به رشــد فروش، ارزش افزوده، تعداد 
کارکنان، رشــد اشتغال، میزان دارایی، رشد سود، سهم 
دارایی های غیرجاری، نســبت مالکانه، بهره وری کل و... 
اشاره داشت.بانک پاســارگاد در رتبه بندی اخیر، ضمن 
کســب رتبه 6 از نظر بیشــترین دارایــی و رتبه 8 در 
شــاخص ارزش افزوده، از لحاظ میزان فروش موفق به 
کســب رتبۀ 12 در بین100 شــرکت برتر شد. در بین 

15 شرکت اول این رتبه بندی، نام چهار بانک دیگر نیز 
به چشــم می خورد که بانک پاسارگاد از بین بانک های 
عضو کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران 
باالترین جایگاه را به خود اختصاص داده است. هم چنین 
در بین 100 شرکت برتر ایران، نام دوازده بانک به چشم 
می خورد که بانک پاسارگاد در بین تمام آن ها -از جمله 
بانک های دولتی- رتبۀ چهارم را به خود اختصاص داده 
اســت.در مراسم معرفی 100 شــرکت برتر ایران سایر 
شرکت های گروه پاســارگاد نیز درخشش چشمگیری 
داشــتند که از جمله آن ها می توان به کســب رتبۀ 5 
میزان فروش توســط شرکت سرمایه گذاری پارس آریان 
اشــاره کرد. شرکت پارس آریان به عنوان هولدینگ مادِر 
بانک پاسارگاد میان شــرکت های سرمایه گذاری ایرانی 
باالترین جایگاه را کســب کرد. از ســوی دیگر شرکت 
ارزش آفرینان پاسارگاد به عنوان شرکت سرمایه گذاری 
زیرمجموعۀ بانک پاسارگاد و شــرکت گسترش انرژی 
پاســارگاد به عنوان هولدینگ انرژی گــروه به ترتیب با 
کسب رتبه های 22 و 27 و صعود 8 و 6پله ای نسبت به 
دورۀ گذشته در لیست 10 شرکت پیشرو این رتبه بندی 
قرار گرفتند.شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو(، بیمه پاسارگاد و شرکت فوالد 
سیرجان ایرانیان از زیرمجموعه های گروه پاسارگاد نیز 

به ترتیب رتبه های 41، 58 و 75 را کسب کردند. میدکو 
و بیمه پاسارگاد از برترین شرکت های بورسی ایران نیز 
به شمار می روند و از نظر ارزش بازار )طبق آمار ارائه شده 
در آذرمــاه 1400( به ترتیب در ردیف های ســوم و نهم 
شــرکت های بزرگ بورسی ایران قرار دارند.حضور بانک 
و زیرمجموعه های گروه پاسارگاد در لیست 100 شرکت 
برتر ایران نشان از عملکرد مطلوب این گروه در حوزه های 
مختلف دارد. انتخاب بانک پاسارگاد به عنوان بانک سال 
ایران توسط نشریه بنکر، کســب رتبۀ اول خاورمیانه و 
رتبۀ ســیزدهم جهانی از نظر نرخ بازده سرمایه در سال 
2021 بین بانک های جهان، کسب باالترین سطح جایزه 
مدیریــت مالی ایران در دی ماه گذشــته و حضور بانک 
پاسارگاد به عنوان تنها بانک ایرانی حاضر در لیست 500 
برند برتر بانکی مؤسســۀ برندفاینانس در ســال 2020 
مؤید این مطلب اســت.گروه پاسارگاد به جز فعالیت در 
حوزه های مالی، بانکی، انرژی و معدن، در بخش فناوری 
اطالعات، علوم پیشرفته و حوزۀ سالمت نیز فعالیت های 
مهمی را به انجام رســانده است و در حال حاضر توسعۀ 
سرزمین هوشــمند پاد بر پایه ارائه خدمات زیرساختی 
اقتصاد دیجیتالی به کســب وکارها، ساخت یک شهرک 
دانشگاهی و احداث چند شهرک سالمت را نیز در دست 

اقدام دارد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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آیت اهلل رئیســی با اشــاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت الزم را برای استفاده 
مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به فرصت 
مغتنم معنوی در ماه های مبارک رجب، شعبان و رمضان تاکید کرد : مردم نباید در ادارات سردرگم باشند و کارکنان با »مردم داری« و »اخالق حرفه ای« به مشکالت 
مراجعین رسیدگی کنند.رئیسی در همین زمینه افزود : سازمان اداری و استخدامی باید ساز وکار اصالح مشکالت اداری را بیابد و برای اصالح آن اقدام نماید.رئیس 

جمهور ادامه داد: برای شفافیت و نظارت بر سالمت اداری، ضروری است ارائه...

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

دولت تاکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد
info@sobh-eqtesad.ir

مشاور وزیر اقتصاد:
مجلس نباید ساختار و شاکله بودجه را 

دستخوش دگرگونی کند
 مشــاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه الیحه ای که از سوی دولت به مجلس 
رفته، دســتخوش یک دگرگونی اساسی شده است، افزود: مجلس نباید 
ســاختار، شاکله و متغیرهای کلیدی لوایح بودجه را بهم بریزد، اگر ارقام 
شاخص ها را افزایش یا کاهش دهد یا درآمدها را دستکاری کند، کسری 
بودجه را به دولت تحمیل کرده اســت.»وحید شــقاقی شهری« دیروز 
چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به بررسی الیحه 
بودجه 1401 در مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: الیحه 
بودجه ســال آینده پس از بررسی در کمیســیون تلفیق از این هفته به 
صحن مجلس آمده و شنیده ها واقعا نگران کننده است، زیرا الیحه بودجه 
دســتخوش تغییر شده است.این اقتصاددان تاکید کرد: دولت یا نماینده 
دولت که همان سازمان برنامه و بودجه است، باید با جدیت جلوی انحراف 
بودجه را بگیرد زیرا در غیر این صورت، پیشنهاد الیحه از سوی دولت به 
مجلس کامال بی معنی خواهد بود.وی ادامه داد: سئوال اینجاست که وقتی 
تورم و کسری بودجه اتفاق افتاد و هزینه های دولت امکان تحقق نداشت، 
چه کســی باید به مردم پاسخگو باشــد، حتما دولت؛ زیرا مردم دولت را 
می شناسند؛ آیا نماینده مجلس پاسخگو خواهد بود؟.مشاور وزیر اقتصاد 
تصریح کرد: وقتی دولت با یک پیش بینی و برآورد از هزینه ها و درآمدها 
و با توجه به وضعیت ســال آینده و شرایط اقتصادی و سیاسی الیحه ای 
ارایــه می دهد و اعداد و ارقامی را در آن در خصوص قیمت نفت، نرخ ارز، 
میزان مالیات، تسهیالت تکلیفی بانک ها و شاخص های دیگر اقتصادی را 
تعریف می کند، نباید این شاخص ها در مجلس بهم بریزد، اما کل ساختار 
بودجه در مجلس به هم ریخته و ماحصل آن، کســری بودجه رخ خواهد 
داد که سبب نارضایتی ها می شود و بعد دولت باید پاسخگوی وضع پیش 
آمده باشد.این استاد اقتصاد دانشــگاه ادامه داد: اعتبار طرح رتبه بندی 
معلمان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از 25 هزار میلیارد تومان به 
40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، در حالی که خود دولت 
اعالم کرد سال آینده بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای این کار الزم 
است، حاال دولت از کجا باید این منابع را باید تامین و آن را اجرایی کند؟.

شــقاقی شهری با بیان اینکه اتفاق نامناسبی در بررسی الیحه بودجه در 
کمیسیون تلفیق رخ داده است، اضافه کرد: آمارها و شاخص های کلیدی 
الیحه بودجه کاًل بهم خورده است قیمت و میزان فروش نفت، سقف اوراق 
بدهی، سقف تسهیالت تکلیفی و سقف هزینه های جاری در الیحه بودجه 
با مصوبات کمیســیون تلفیق افزایش پیدا کرده و یا به مالیات ها اضافه 
کردند. تحقق این ها واقعا بــرای دولت امکان پذیر نخواهد بود و حاصل 
این الیحه، کسری بودجه، فشار به بانک ها، عدم تامین منابع مالی، فشار 
به نظام مالیاتی خواهد شد که نتیجه آن در سال آینده تورم می شود که 
در نهایت خود مجلس به دولت فشار می آورد که حاال باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: ســئوال اینجاست که دولت چگونه باید پاسخ دهد. دولت 
الیحــه را به مجلس ارایه کرده و مجلس هم یا باید مفاد الیحه بپذیرد یا 
رد کند و برای اصالح به دولت برگرداند، نه اینکه خودش شروع به بودجه 
نویسی کند و کار را به هم بریزد. دولت باید مقتدر روی الیحه ای که داده 
بایستد تا فردا بتواند پاسخگوی مردم باشد. اگر در این کشور تورم ایجاد 
شود، کسی پاسخگو نخواهد بود جز دولت؛ از این منظر سازمان برنامه و 
بودجه و در کالن آن، دولت باید اجازه ندهد به این میزان، ساختار بودجه 
دستخوش گرگونی شود و خطای فاحش اتفاق بیفتد.این اقتصاددان بیان 
کرد: البته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک گام برداشته اند و مجبور شدند 
در خصوص بحث تسهیالت تکلیفی به رهبر انقالب اسالمی نامه بنویسند، 
اما مشکل فقط تسهیالت تکلیفی نیست، سایر حوزه ها هم االن بهم ریخته 
مثال میزان صادرات نفت براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به اندازه ای که 
در الیحه افزایش پیدا کرده که در شــرایط عادی هم این میزان افزایش 
صادرات را نداشتیم.شقاقی شهری با بیان اینکه آنچه در الیحه بودجه سال 
1401 اتفاق افتاده واقعا نگران کننده است، افزود: در قانون اساسی، رئیس 
جمهور دومین رکن کشــور است، اداره کشور، برنامه ریزی برای کشور و 
اجرای برنامه های توســعه برعهده دولت است، یعنی عمال برنامه ریزی و 
مصرف درآمدها به نحوی با دولت اســت و در قانون اساسی سهم مهمی 
برعهده دولت گذاشته شده که پاسخگویی به مردم هم بخشی از آن است.

این اقتصاددان افزود: دولت الیحه بودجه را به مجلس می برد و مجلس به 
جای بررسی، تائید یا رد الیحه، خودش بازنویسی و آن را کامال زیر و رو 
می کند و ساختارش به هم می ریزد. مجلس باید در نظر داشته باشد که 
دولت مبتنی بر شناخت از بخش های مختلف و برنامه هایی که دارد، یک 
بسته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را در قالب بودجه سالیانه به 

مجلس ارایه داده که نباید شاکله آن بهم بریزد.

 شناسایی ۱۵۳۴۰ بیمار جدید کرونایی در کشور
 و فوت ۲۲۷ تن دیگر 

بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته 227 تن دیگر 
به دلیل ابتال به کووید1۹ جان باختند.به گزارش ایســنا، تا دیروز 4 اســفندماه 1400 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، 15 هزار و 340 بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی 
شد که دو هزار و 333 نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به 6 میلیون و 
۹۹8 هزار و ۹75 نفر رسید.متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 227 بیمار کووید1۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 135 هزار و 726 نفر رسید.خوشبختانه 
تا کنون 6 میلیون 561 هزار و 376 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده 
اند.سه هزار و ۹84 نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها 
تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 46 میلیون و 862 هزار و 12۹ آزمایش تشــخیص کووید1۹ در 
کشور انجام شده است.در حال حاضر 337 شهرستان در وضعیت قرمز، 64 شهرستان در وضعیت 

نارنجی، 47 شهرستان در وضعیت زرد و صفر شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

سازمان جهانی بهداشت:
زیرسویه اُمیکرون شدیدتر از سویه اصلی نیست

 2.BA در بیانیه ای اعالم کرد: عالئم زیرسویه اُمیکرون موسوم به )WHO( سازمان جهانی بهداشت
شدیدتر از سویه اصلی نیست.به گزارش ایسنا، »ماریا ون کرخوف«، یکی از مقامات ارشد سازمان 
جهانی بهداشت گفت: بر اساس نمونه های آزمایشگاهی گرفته شده از افراد در کشورهای مختلف، 
تفاوتی در شــدت بیماری زایی BA.1 )سویه اولیه امیکرون( در مقایسه با زیرسویه BA.2 مشاهده 
نکردیم.وی افزود: بنابراین ســطح شــدت بیماری زایی که به خطر بستری شدن در بیمارستان 
مربوط می شــود، مشابه است و این موضوع واقعا مهم اســت زیرا در بسیاری از کشورها گردش 
قابــل توجهی از موارد ابتال به BA.1  و BA.2 وجود دارد.به گزارش هندوســتان تایمز، یافته های 
کارشناســان سازمان جهانی بهداشت مبنی بر برابر بودن شدت بیماری زایی BA.1  و BA.2 برای 
کشورهایی مانند دانمارک که انتشار هر دو عامل بیماری زا را به طور گسترده تجربه کرده است، 

خبر خوبی خواهد بود.

 وزیر امور خارجــه با بیان اینکه از طرف آمریکایی تاکنون عمدتاً حرف 
و پیام های مثبت شــنیده ایم ولی تا این لحظه هیــچ اقدام عملی برای 
اثبات حســن نیت خود به عمل نیاورده اســت، گفت: مذاکرات وین به 
مرحله حساس و مهمی رسیده اســت.به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین 
امیرعبداللهیان ظهر دیروز چهارشنبه در کنفرانس خبری پس از دیدار 
با وزیر خارجه سلطنت عمان در تشریح جزئیات این دیدار گفت: روابط 
دو کشــور در مسیر بســیار خوبی قرار دارد و ما امروز از روابط سیاسی 
جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان به عنوان روابطی ممتاز نمونه و 
راهبردی در کشورهای حوزه خلیج فارس یاد می کنیم.  وزیر امور خارجه 
کشورمان اضافه کرد: در گفت وگوهای امروز توافق داشتیم که مناسبات 
سیاســی دو کشور در عالی ترین سطح خود قرار دارد و ما پیشرفت های 
زیادی را در حوزه همکاری های اقتصادی و تجاری در ماه های گذشــته 
داشته ایم. اما با توجه به ظرفیت های دو کشور این حجم از روابط تجاری 
را هنوز کافی نمی دانیم و توافق کردیم که نســبت به توســعه هر چه 
بیشتر مناســبات تالش های بیشتری را داشته باشیم.  وی ابراز داشت: 
امیدواریم در آینده نه چندان دور امکان ســفر روســای دو کشور فراهم 
شــود. از سوی عالیجناب سلطان عمان از آیت اهلل رئیسی دعوت رسمی 
به عمل آمده اســت که امیدواریم در اولین فرصت ممکن این سفر را در 
این حوزه مهم همسایگی خودمان بتوانیم داشته باشیم و در جریان این 
سفر می توان یک نقطه عطف جدید برای مناسبات دو کشور ایجاد کرد.  
امیرعبداللهیان تأکید کرد: در راستای سیاست همسایه محور جمهوری 
اســالمی ایران در دولت مردمی و تحول گرای جدید، در دو روز گذشته 
آقای دکتر رئیسی مالقات ها و تماس های مهمی را با امیر قطر به عمل 
آوردند و 14 سند در زمینه های مختلف این دو کشور به امضا رسید.وزیر 
امــور خارجه در مورد مذاکرات وین، اضافه کرد: مذاکرات وین به مرحله 
حســاس و مهمی رسیده اســت و ما امروز عالوه بر مناسبات دوجانبه 
در موضوعات مختلف مســائل منطقه ای و از جملــه مذاکرات وین را با 

جناب آقای وزیر امور خارجه ســلطنت عمــان مورد بحث و تبادل نظر 
قــرار دادیم.وی با تاکید بر اینکه همچنان موضوعات اندک ولی بســیار 
مهــم در مذاکرات ما در وین باقی مانده اســت گفــت: من در مونیخ و 
همکارم آقــای دکتر باقری در وین به صراحت بــه طرف های غربی در 
مالقــات های دیپلماتیک و همچنین آقای جوزف بورل هماهنگ کننده 
اتحادیــه اروپا، تاکید کردیم که به هیچ وجه در مذاکرات وین از خطوط 
قرمز خود عبور نخواهیم کرد و این مسئله با قوت نشان خواهیم داد.وزیر 
امور خارجــه تأکید کرد: در عین حال الزمه هرگونه مذاکره ای را مفید 
بودن آن می دانیم و اینکه منافعی برای ملت بزرگ ایران در آن مذاکره 
متصور باشــد.  وی تصریح کرد: ما کماکان گفتگوهای مستقیم مذاکره 
کننده ارشــد ایرانی را با نمایندگان کشــورهای 1+4 در وین داریم و از 
طریق آقای مورا نماینده اتحادیه اروپــا و تبادل non-paper ها نماینده 
آمریکا با نماینده جمهوری اســالمی ایــران هم تبادل پیام ها انجام می 
شود.  امیرعبداللهیان افزود: پیام های زیادی را از مقامات آمریکا مبنی بر 
گفتگوی مستقیم دریافت می کنیم برای ما مهم این است که چه نفعی 
در ایــن گفتگو خواهد بود و آیا آینــده متفاوتی از آنچه که در مذاکرات 
کنونی روی داده و آیا دستاوردی فراتر از این وجود خواهد داشت.  رئیس 
دستگاه دیپلماســی گفت: از طرف آمریکایی تاکنون عمدتاً حرف پیام 
های مثبت شــنیده ایم ولی تا این لحظه هیــچ اقدام عملی برای اثبات 
حسن نیت خود به عمل نیاورده است.امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: ما 
در مجموعه مذاکرات وین خوشبین هستیم و امیدواریم اندک موضوعات 
حساس مهم و باقیمانده در مذاکرات با واقع بینی طرف غربی طی روزهای 
آینده به نتیجه برسد و از تالش هایی که در بیش از ۹ ماهه گذشته در 
وین حاصل شده است به این نتیجه برسیم که همه طرف های مقابل ما 
در بازگشــت به تعهدات کامل خودشان ذیل توافق سال 2015 میالدی 

در وین پایبند خواهند ماند.
ادامه در صفحه دوم

بازرس ویژه رییس جمهور:

 در حال بررسی انتصاب ها هستیم
معاون اقتصادی بانک مرکزی خبرداد؛

کاهش 18.4 واحد درصدی 
تورم نقطه به نقطه

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی:

سود سهام عدالت متوفیان را یکجا به وراث 
پرداخت می کنیم

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در دولت ســیزدهم شاهد کاهش 18.4 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و 
کاهش 7 واحد درصدی متوسط تورم 12 ماهه بوده ایم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیمان 
قربانی در اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: شاهد کاهش 18.4 واحد 
درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش 7 واحد درصدی متوسط تورم دوازده ماهه و کاهش 25 واحد درصدی تورم 
تولید کننده بوده ایم.وی افزود: همچنین در بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن عملیات انتقال 

حسابداری بانک مهر اقتصاد....

حداقل حقوق معلمان ۷.۳ میلیون تومان خواهد بود

وضعیت نامناسب اشتغال ۱۴ میلیون ایرانی
امیر عبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه عمان:

مذاکرات وین به مرحله حساس و مهمی رسیده است

6

3

3

3

2

5

فقدان والد مکرمتون متاثرمون کرد این ضایعه مؤلمه 
را بــه حضرتعالی  و خانواده و خاندان زندی از صمیم 
قلب تســلیت عرض نموده  برای همــه بازماندگان 

صبــوری و برای آن ســفر کرده خوش 
عاقبتی در محضر اولیاء الهی مسئلت 
دارم خــدا رحمت واســعه خود را  

قسمتشون کناد.

ربارد ارجمندم
جناب مستطاب 

آاقی رسول زندی

االحقر - حمیدرضا نقاشیان

نگاهی دقیق تر به 
درخشش بانک سال ایران 
در میان ۱00 شرکت برتر
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گزیده خبر
امیر عبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه عمان:

مذاکرات وین به مرحله حساس و مهمی 
رسیده است

وزیر امور خارجه با اشاره به تحوالت اخیر اوکراین، اظهار کرد: از آنچه در 
اوکراین رخ می دهد خرســند نیستیم. رفتارهای تحریک کننده آمریکا و 
ناتو شرایط اوکراین را بحرانی تر کرده است و معتقدیم مداخله آمریکا و ناتو 
کمکی به شــرایط روسیه و اوکراین نخواهد کرد.رئیس دستگاه دیپلماسی 
افزود: همه طرف ها را ترغیب می کنیم که به این بحران، مســالمت آمیز 
پایــان دهند.امیرعبداللهیان همچنین در مورد روند تحوالت افغانســتان 
خاطرنشان کرد:وزیر امور خارجه با اشاره به تحوالت اخیر اوکراین، اظهار 
کرد: از آنچه در اوکراین رخ می دهد خرســند نیستیم. رفتارهای تحریک 
کننده آمریکا و ناتو شــرایط اوکراین را بحرانی تر کرده اســت و معتقدیم 
مداخلــه آمریکا و ناتو کمکی به شــرایط روســیه و اوکراین نخواهد کرد.

رئیس دســتگاه دیپلماسی افزود: همه طرف ها را ترغیب می کنیم که به 
این بحران، مســالمت آمیز پایان دهند.امیرعبداللهیان همچنین در مورد 
روند تحوالت افغانستان خاطرنشان کرد: با تمام اقوام افغان در تماس دائم 
هســتیم و هیئت حاکمه افغانســتان را ترغیب می کنیم که دولتی فراگیر 
تشــکیل دهند.وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ادامه مذاکرات ایران 
و عربستان ســعودی با بیان اینکه پیامی را از طریق وزیر خارجه عراق از 
طرف سعودی برایآمادگی گفت وگوها دریافت کردیم، گفت: آمادگی خود 
را بــرای مذاکرات اعالم کردیم و آمادگی داریم با همکاری های مشــترک 
با همه طرف ها را درباره مســائل منطقه با جدیــت ادامه دهیم.وزیر امور 
خارجه کشــورمان تصریح کرد: حل بحران هــا در منطقه هیچ راهی جز 
گفت وگــو و همکاری ندارد و رقابت ها جز تخریــب منطقه و بر باد رفتن 
ثروت های منطقه به همراه نخواهد داشــت. کشورهای منطقه نمی توانند 
امنیت خود را در ســایه ناامن سازی دیگران کســب کنند. آمادگی خود 
را بــرای ابتکار منطقه ای برای رشــد منطقه اعالم می کنیم.وی با اشــاره 
به تحوالت یمن نیز اظهار کــرد: اکنون وضعیت در یمن به فاجعه بزرگ 
انســانی تبدیل شده اســت. ایران فعاالنه آمادگی دارد برای تحقق صلح و 
امنیت در منطقه و لغو محاصره انســانی و توقف جنگ در یمن و شــروع 

گفت وگوهای یمنی-یمنی اقدام کند.

حامل نامه سلطان عمان برای رئیس جمهور ایران هستم/امیدواریم 
سفر آقای رئیسی به عمان در آینده نزدیک صورت بگیرد

برپایه این گزارش، »بدر بن حمد البوســعیدی« وزیر خارجه عمان نیز در 
این کنفرانس خبری گفت: نامه ســلطان عمــان را به رئیس جمهور ایران 
منتقل می کنم. امیدواریم ســفر آقای رئیســی به عمان در آینده نزدیک 
صــورت بگیرد.وی اضافه کرد: می خواهیم در ســطح بخش خصوصی هم 
روابط اقتصادی بین دو کشــور را گســترش دهیم. روابط سیاسی بین دو 
کشــور مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل است و تالش می کنیم به نفع دو 

کشور و منطقه باشد.

در نشست ستاد تنظیم بازار تاکید شد؛
واردات لوازم خانگی در صورت 

همکاری نکردن کارخانجات تولیدی، 
آزادسازی می شود

تهران - ایرنا - ستاد تنظیم مقررات بازار با تاکید برافزایش عرضه، 
کنترل قیمت، توزیع هوشمند و تشدید نظارت برای تنظیم بازار 
کاالهای اساسی در پایان سال اعالم کرد واردات لوازم خانگی در 
صورت همکاری نکردن کارخانجات تولیدی، آزادسازی می شود.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون 
اول رییس جمهوری، محمد مخبر دیروز چهارشنبه در بیستمین 
جلســه ســتاد تنظیم بازار که با حضور وزرای صنعت، معدن و 
تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری، سخنگوی دولت، شهردار 
تهران و سایر مسووالن دســتگاه های عضو برگزار شد،  با اشاره 
به کنترل آشــفتگی های اولیه در بازار از همه اعضا خواست تا با 
تمهیدات مناسب و افزایش نظارت ها ایجاد ثبات در قیمت و بازار 
کاالهای اساسی را دنبال کنند.معاون اول رییس جمهور با تاکید 
بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت بخصوص در روزهای پایانی 
سال افزود: همه کسانی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند 
مورد تشــویق قرار گرفته و با متخلفان در هر صنعتی به شــدت 
برخورد شــود.در این نشســت در خصوص وضعیت قیمت ها در 
صنعت لوازم خانگی گزارش مبســوطی ارائه شــد. بر اساس این 
گزارش و با توجه به توقف افزایش قیمت ها، ایجاد شــفافیت در 
سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج  قیمت تولید 
کننده، کاهش قیمت تمام شــده از طریق ساخت مواد داخل و 
کاهــش تعرفه واردات قطعات و تالش برای افزایش تیراژ تولید و 
ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این 
صنعت و بازار عنوان و مقرر شــد در این زمینه برنامه ریزی الزم 
اعمال شود. براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شد چنانچه 
تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگــی قیمت های خود را در بازار 
واقعی نکنند، برنامه ریزی الزم برای آزادسازی واردات متناسب با 
نیاز مردم انجام شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه 
گزارشی از آسیب شناسی و آخرین وضعیت قیمت های ۱۸ قلم از 
طیف وسیعی از کاالهای مورد نیاز شب عید و همچنین گزارشی 
از آخرین وضعیت درج قیمت تولید کننده بر روی کاالها ارائه داد.

بر اســاس این گزارش تعداد کاالهای مشمول طرح درج قیمت 
تولیدکننده هفت هزار قلم کاال اعالم شــد که از این تعداد حدود 

۴۵۰۰ قلم کاهش قیمت پیدا کرده اند.

بازرس ویژه رییس جمهور:

 در حال بررسی انتصاب ها هستیم
بــازرس ویژه رییس جمهور از بررســی برخی انتصابات توســط 
مجموعه متبوعش خبر داد و گفت که »دو مورد انتصاب در وزارت 
راه و سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل فقدان صالحیت های الزم 
با مکاتبه بازرســی ویژه ملغی شــده اســت«.به گــزارش ایرنا، 
حجت االسالم حسن درویشیان دیروز چهارشنبه با ارائه گزارشی از 
اقدامات  دولت در این حوزه، موضوع فساد و مقابله  و مبارزه با آن را 
از مقوله های پیچیده و درهم تنیــده  و نیازمند اراده و همکاری و 
همراهی همه بخش های حاکمیت  دانســت و گفت: فرمان مقام 
معظم رهبری به هر سه قوه و دستگاه های نظارتی است و ایشان 
بارها درباره بحث فساد، رهنمودهایی به ارکان حاکمیت و دولت ها 
داشتند.وی با تاکید بر وجود روحیه فساد ستیزی و مبارزه در همه 
افراد ادامه داد: فساد عامل بسیاری از مشکالت کشور است که اگر 
جلوی آن گرفته نشود به اصل حاکمیت صدمه می زند.بازرس ویژه 
و نماینده رییس  جمهور در امر مبارزه با فساد با بیان اینکه مردم 
مشکالت را تحمل می کنند اما فساد واقعاً قابل تحمل نیست ، اظهار 
داشــت: مردم فساد را چه سیاســی و اقتصادی و چه اداری باشد 
عامل بروز مشکالت شان می دانند. گاهی یک فساد اقتصادی ناشی 
از فساد فرهنگی  و نادیده گرفتن ارزش ها و آموزه هاست که نهایتاً 
موجب بروز ناهنجاری ها و معضالت اجتماعی و کاهش تولید ملی 
و اشتغال می شــود.وی افزود: رییس  جمهور در قوه قضاییه عزم 
جزمی برای مقابله همه جانبه با فساد داشت که آثار و برکاتش را 
مردم می دیدند. آیت اهلل رئیســی در دولت هم همواره به مســأله 
مقابله با فساد و ناکارآمدی توجه و به طور جدی روی آن حساسیت 
دارد.حجت االسالم درویشیان یادآور شــد: مردمی بودن، عدالت 
محوری، فسادستیزی و کار انقالبی و جهادی کردن رویکرد دولت 
سیزدهم است  که رییس جمهور اختیارات خود در حوزه مبارزه با 
فساد را به بازرسی ویژه تفویض کرد.وی ادامه داد: آیت اهلل رئیسی 
در همان آغاز به کار دولت، نقشه ملی ۱۲ گانه  پیشگیری و مقابله 
با فســاد را ابالغ کرد  که میثاق نامه وزرا و همه مسئوالن دولتی و 
مالک ارزیابی عملکرد آنهاست .نماینده ویژه رییس جمهور در امر 
مبارزه با فساد گفت: همه بخش ها بر اساس اصل ۴۷ قانون اساسی 
مکلفند اموال مســئوالن را که از طریق نامشــروع حاصل شده 
شناســایی و به مراجع قضایی اعالم کنند اما این مأموریت هم به 
صورت ویژه به بازرســی ریاست جمهوری تفویض شده است.وی 
شفاف سازی و اصالح بسترها و روندهای فسادزا در دولت و کشف 
و برخود قاطع با فساد را یکی دیگر از مأموریت های بازرسی ویژه 
ریاست جمهوری عنوان کرد و افزود: جلساتی با دستگاه های امنیتی 
و نظارتی و بازرسی درون و بیرون دولت برای هماهنگی امور برگزار 
شــد تا از همــه ظرفیت ها در امر مقابله  با فســاد بهــره ببریم.

حجت االسالم درویشیان با تأکید بر لزوم شفاف سازی در همه امور 
بیان کرد: همه فعالیت های دســتگاه هایی کــه فاقد طبقه بندی 
محرمانه و قابل انتشار هستند، باید از طریق پایگاه های اطالع رسانی 
به آگاهی عموم برســد.وی اضافه کرد: در دولت ســیزدهم وزیر 
اقتصاد صورت  وضعیت مالی شــرکت ها را منتشر کرد که بازتاب 
خوبی داشــت اما همه دســتگاه های دولتی و نهادهای عمومی 
غیردولتی باید بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطالعات، این کار 
را انجام دهند.بازرس ویژه و نماینده رییس  جمهور در امر مبارزه با 
فســاد با اعالم اینکه همه دستگاه ها به این قانون به طور مطلوب 

عمل  نکرده انــد، تصریح کرد: حدود یک ماه قبل با همه بخش ها 
مکاتبه شد تا ظرف ۲۰ روز مواردی چون صورت های مالی، سود و 
زیان ساالنه، میزان حقوق و پاداش و میزان سهام شرکت ها را در 
پایگاه اطالع رسانی و سامانه »کدال« درج کنند یا در اختیار کسانی 
که درخواست می کنند قرار بدهند.حجت االسالم درویشیان با بیان 
اینکه اگر این مــوارد در اختیار متقاضی قرار نگیرد، قابل تعقیب 
است ، خاطر نشان کرد: هیچ چیز نباید پنهان باشد؛ چرا که جنایت 
در تاریکی و فســاد در سایه پنهان کاری انجام می شود.وی خاطر 
نشــان کرد: بر اساس برنامه ششم توســعه باید سامانه »پاکنا« 
راه اندازی می شــد تا تمام اطالعات حقوق و مزایای مســئوالن و 
مدیران در همه بخش های حاکمیتی در این سامانه قرار بگیرد و 
برای مردم و دســتگاه های نظارتی قابل رصد باشد.حجت االسالم 
درویشــیان با بیان اینکه این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم 
مورد تأکید قرار گرفته است، گفت که امروز در نامه ای رسمی به 
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، پیگیری اجرای این قانون 
ابالغ می شــود.بازرس ویژه رییس جمهور با اشاره به نحوه انتصاب 
مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت ها گفت: دو مورد انتصاب در 
وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد که افراد منصوب 
صالحیت های الزم را نداشــتند که با مکاتبات ما این انتصاب ها 
متوقف و لغو شد.حجت االســالم درویشــیان افــزود: در بانک ها 
همچون بانک کشــاورزی هــم در چندین مــورد ورود کردیم و 
خواســتار بازنگری در انتصاب ها شدیم و برخی انتصاب ها از قبل 
بوده اند که پرونده قضایی داشتند و جابه جایی صورت گرفت و یک 
مورد هم واگذاری ســهام دولت در پتروشــیمی خلیج فارس در 
بورس بود که ابهاماتی در زمینه تجدید دارایی ها صورت نگرفته بود 
و ارزش گذاری هــا مربوط به ســال ۹۲ بود که با مکاتبات صورت  
گرفته خواســتار ارزیابی های به روز صورت های مالی شدیم و این 
واگذاری هم فعاًل متوقف شــده است.بازرس ویژه رییس جمهور با 

تأکید بر شایسته گزینی به عنوان یکی دیگر از اصول مبارزه با فساد 
گفت: شایســته گزینی یکی از دغدغه های رییس جمهور است و 
بازرسی ویژه دو ماه قبل در مکاتبه ای از وزرا و مسئوالن خواست 
تا مالک ها و شاخص های انتصابات خود را بر اساس قانون اعالم 
کنند تا از جنبه تطبیق با مقررات بررســی شود.حجت االسالم 
درویشیان ادامه داد: برای نمونه در قانون انتخاب اعضای هیأت 
مدیره شرکت ملی نفت ۱۵ سال سابقه با ۵ سال مدیریت در این 
حوزه باشــد و برخی دستگاه های دیگر هم شرایطی دارند که بر 
اساس آنها در حال ارزبایی انتصابات هستیم و اگر موارد خالفی 
احصا شود، به رییس جمهور گزارش داده می شود.وی با بیان اینکه 
درباره تعارض منافع در کشور خأل قانونی وجود دارد، ادامه داد: 
در بسیاری از کشورها این موضوع به جد دنبال می شود و دولت بر 
همین اساس به دنبال آن است که با همکاری معاونت حقوقی و 
مرکز پژوهش های مجلس و اندیشکده ها قانونی در این خصوص 
تصویــب شــود و در حال تدویــن پیش نویس آن هســتیم.

حجت االسالم درویشیان گفت »کســی که می خواهد مسئول 
شود، باید تمام اموال و روابط او بررسی شود و از او تعهد می گیرند 
تا پای منابع شخصی در میان نباشد و اگر کوچک ترین مسأله ای 
وجود داشت، باید برکنار و محاکمه شود«.وی »تعارض منافع« را 
از دیگر بسترهای فسادزا عنوان کرد و گفت: بسیاری از فسادها 
ناشی از تعارض منافع در دستگاه های اجرایی و حاکمیتی است 
که برخی از آنها به دلیل یکی بودن مجری و ناظر است که گاهی 
هم موقعیت های تعارض در بیرون دستگاه ها باعث تشدید مسأله 
می شود.حجت االسالم درویشیان با ذکر مثالی در این زمینه ادامه 
داد: اگر کسی که مطب دارد یا رئیس بیمارستان است بخواهد بر 
حوزه دارو و شرکت دارویی نظارت کند، در تعرفه گذاری و توزیع 
و تخصیص ارز و داروهای گران قیمت اثرگذار می شود و یا کسی 
که در حوزه آموزش مدیر است، خودش مؤسسه آموزشی داشته 

باشد حتماً مشکل می آفریند.وی خاطر نشان کرد که معاون اول 
رییس جمهور مأموریت دارد موقعیت های تعارض منافع در همه 
بخش ها را شناسایی کند و اگر بازرسی ویژه هم در این خصوص 
به موردی برخورد کند، حتماً جلوی آن را می گیرد.نماینده ویژه 
رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، با انتقاد از اجرا نشدن طرح 
جامع مالیاتی اظهار داشت: این طرح از سال ۸۱ شروع شد اما با 
گذشت قریب ۲۰ سال هنوز کامل اجرا نشده و فرارهای مالیاتی 
و عــدم درآمد دولت، مشــکالت فراوانی به وجود آورده اســت.

حجت االسالم درویشیان بر همین اســاس بر لزوم کامل شدن 
سامانه های تجارت و مالیاتی تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون 
اطالعات همه دستگاه ها باید به سامانه مرکزی تجارت الصاق شود 
اما با گذشــت زمان اجرای این قانون که برای آن استمهال هم 
شده بود، رییس جمهور تأکید کرد باید ظرف ۱۰۰ روز اطالعات 
سامانه ها کامل شــود ولی هنوز سامانه بســیاری از دستگاه ها 
همچون گمرک و سازمان غذا و دارو تکمیل نشده است.وی خاطر 
نشــان کرد که راه حل بسیاری از معضالت و چالش ها و کاهش 
خیلی از فسادها در گرو شفاف سازی و کامل شدن و یکپارچگی 
اطالعات همه سامانه هاست.بازرس ویژه رییس جمهور در بخش 
دیگری از سخنانش با اشــاره به دستورالعمل ۹ ماده ای آیت اهلل 
رئیسی برای مقابله با قاچاق گفت: رییس جمهور در این زمینه به 
بازرسی ویژه مأموریت داد که بحث گرانی دارو را بررسی کند که 
هیأت بازرسی کار را آغاز کرده و نتایج بررسی ها نیز اعالم خواهد 
شد.حجت االســالم درویشیان با اشاره به برخی گزارش ها درباره 
قاچاق از طریق مناطق آزاد و ویژه تجاری - اقتصادی افزود: ادعا 
می شود بخشی از قاچاق از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی 
انجام می شــود که این را آسیب شناســی کردیم و پیشنهادات 
اصالحات ساختاری را هم به زودی ارائه می دهیم.وی با اشاره به 
نقش نظارتی بازرسی ویژه در آزادسازی سواحل نیز تصریح کرد: 
اطالعات الزم از ۶ اســتان ســاحلی دریافت شــده و بیشترین 
تصرفات در بوشــهر، پس از آن سیستان و بلوچستان و بعد هم 
اســتان های شمالی کشور بوده و در اســتان گلستان موردی از 
تصرف مشاهده نشده است.حجت االسالم درویشیان با کم نظیر و 
جهــادی خواندن همکاری و همگرایی دســتگاه ها و نهادها در 
عقب نشینی از حریم دریا، گفت که بازرسی ویژه میزان اجرایی 
شــدن دستور رییس جمهور برای آزادسازی سواحل را به صورت 
میدانی رصد و بررســی می کند و اگر دســتگاهی در این زمینه 
تخلف کرده باشــد، با آن برخورد خواهد شــد. وی حریم دریا، 
رودخانه و جاده را جزو انفال و متعلق به عموم مردم دانســت و 
تأکید کرد: اگر کسی برای ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم ها 
سند هم گرفته باشد قانونی نیست و باید ابطال و معلوم شود چه 
کســی با صدور مجوز، موجب ضرر و زیان بیت المال شده است.

بــازرس ویژه رییس جمهور درباره تــداوم حضور برخی مدیران 
دولت گذشــته در پُست هایشان با وجود عدم اعتقاد به گفتمان 
دولت جدید و داشــتن پرونده های قضایی نیز گفت: در جریان 
بررسی انتصابات به مواردی برخورد کردیم که ضوابط و شرایط در 
صدور حکم اعضای هیأت مدیره  دســتگاه ها و شرکت ها رعایت 
نشده که برای برکناری این افراد مکاتبه کردیم اما هنوز این روند 

در استان ها به نقطه مطلوب نرسیده است.



افزایش پرونده های قصور پزشکی در کشور
مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی کشور 
از رســیدگی به ۸۸۵۰ مورد پرونده قصور پزشــکی در ۹ 
ماهه امســال خبرداد و رشته های پزشکی دارای بیشترین 
شــکایت در این مدت را تشــریح کرد.بابک سلحشور در 
گفت وگو با ایســنا، درباره آمارهای قصور پزشــکی که در 

کمیســیون های سازمان پزشکی قانونی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه در مجموع ۸۸۵۰ مورد پرونده قصور پزشکی به 
کمیســیون های پزشکی قانونی ارجاع شده است که این تعداد در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل که تعداد ارجاعات ۷۹۱۹ مورد بود، افزایشی ۱۱.۸ درصدی داشته 
است.وی درباره تعداد پرونده های منجر به صدور حکم محکومیت نیز گفت: ۴۶.۶ 
درصد از این پرونده ها معادل ۴۱۲۴ مورد منجر به صدور حکم محکومیت شــده 
و ۵۳.۴ درصد یعنی معادل ۴۷۲۶ مورد نیز به تبرئه منجر شــده اســت.مدیرکل 
امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی کشور درباره بیشترین رشته های دارای 
شــکایت نیز اظهار کرد: صرف نظر از موارد منجر به محکومیت یا تبرئه به ترتیب 
رشته های دندانپزشــکی با ۹۲۱ مورد، جراحی عمومی با  ۷۷۵ مورد، پرستاری با 
۵۷۶ مــورد، زنان و زایمان با ۵۲۷ مورد و پزشــکی عمومی با ۵۱۷ مورد در صدر 
شــکایات ثبت شــده در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۰ قرار دارند. البته این آمار مربوط به 
امســال است و الزاما همین الگو و نســبت در سال های قبل نیز تکرار نشده است.

سلحشور درباره دالیل این افزایش قصور پرشکی در آمارهای امسال نیز گفت: یکی 
از دالیل این موضوع، کم شدن کرونا و کاهش نگرانی مردم دراین باره است. همین 
دلیل ســبب مراجعه بیشتر مردم به پزشکی قانونی و البته مراجعه بیشتر مردم به 
پزشــکان و کادر درمان  برای امور پزشــکی به غیر از کرونا نیز شده است.به گفته 
وی کارشناســان پزشکی قانونی در کمیسیون های مربوطه با دقت تمام مستندات 
و مدارک موجود را بررســی کرده و بدون هیچگونه سوگیری نسبت به صدور رای 

اقدام خواهند کرد.

سرپرست شهرداری تبریز تاکید کرد؛
اولویت بندی در برنامه ریزی ها با رویکرد 

خدمات رسانی به مردم
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: سرپرســت شهرداری 
تبریز به منظور بررســی و ارزیابی فعالیت های منطقه یک 
شهرداری این کالنشــهر به صورت سرزده در این منطقه 
حضور یافت.سرپرست شهرداری تبریز با حضور در منطقه 
یک شهرداری کالنشهر تبریز به بررسی برنامه ها، پروژه ها 

و وضعیت فعالیت های این منطقه در حوزه های مالی، عمرانی و خدماتی پرداخت.
دکتر مهدی یوســفی در این بازدید بر اولویت بنــدی در برنامه ریزی ها با رویکرد 
خدمات رســانی به مردم به ویژه در محالت کم برخوردار و طرح اســتقبال از بهار 
تاکید کرد و گفت: در آستانه سال جدید با تالش و جدیت همه جانبه در خصوص 
پاکسازی محالت، درختکاری و زیباسازی سطح شهر باید وارد عمل شد.سرپرست 
شــهرداری تبریز، اســتفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه منطقه یک شهرداری این 
کالنشهر به واســطه تالش  و آگاهی شهردار منطقه و معاونین و مدیران در جهت 
پیشــبرد اهداف شهرداری که همانا خدمت به مردم و رفع مشکالت است را امری 
مهم عنوان کرد و بر این مهم تاکید ورزید.در این بازدید اکبر پورخردمند شــهردار 
منطقه یک تبریــز از فعالیت های این منطقه در چندین حوزه نام برد که می توان 
به اجرای پروژه های رمپ یوسف آباد، احداث پل عابر پیاده در چند مسیر، پل عابر 
پیاده با شــکل سنتی در پارک کالنتر باغی و پروژه ساماندهی و تعویض نرده های 
چند مسیر سطح منطقه و کانال هدایت آب های سطحی خیابان انقالب اشاره کرد.
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گزیده خبر

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی:
سود سهام عدالت متوفیان را یکجا به 

وراث پرداخت می کنیم
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی از پرداخت 
سود سهام عدالت متوفیان به وراث خبر داد.محمد 
باغســتانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره تعیین تکلیف ســود سهام عدالت متوفیان 
اظهار داشــت: از ســال ۸۵ که بحث انتقال سهام 

عدالت مطرح شــد تا به امروز بیش از ۳ میلیون نفر از سهام داران عدالت 
فوت شــده اند که شرکت ســپرده گذاری مرکزی با همکاری و هماهنگی 
دســتگاه های متعدد برای ایجاد ســامانه انتقال ســهام به وراث در حال 
برنامه ریزی است.وی افزود: همزمان با انتقال قهری سهام عدالت به وراث، 
برای پرداخت سود سهام عدالت سال های ۹۸ و ۹۹ به صورت یکجا، اقدام 
خواهد شد.  مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی با اشاره به محاسبه و 
پرداخت سودهای قبل از سال ۹۸ گفت: اساسا پرداخت سود سهام عدالت 
از ســال ۹۵ آغاز شــد و اعداد و ارقام سودهای قبل از سال ۹۸ در اختیار 
سازمان خصوصی سازی است. با توجه به امکان انتقال قهری  سهام عدالت 
به وراث این امکان برای ســازمان خصوصی سازی هم ایجاد می شود که 
سودهای سنوات گذشته را به حساب وراث واریز کند.باغستانی همچنین 
درباره سهامدارانی که پیش از این شماره حساب بانک های ادغام شده در 
بانک ســپه را در سامانه مورد نظر ثبت کرده  بودند، ادامه داد: این گروه از 
سهامداران می توانند شماره شبا جدید بانک های ادغام شده ازجمله کوثر، 
انصار، حکمت، قوامین، ایرانیان و مهر اقتصاد در بانک ســپه را به صورت 
رایگان در ســامانه ثبت و به روز رســانی کنند و هیــچ نیازی به مراجعه 

حضوری به بانک سپه نیست.

حداقل حقوق معلمان ۷.۳ میلیون تومان 
خواهد بود

رییس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی گفت: تغییراتــی را در الیحه 
رتبه بندی معلمان اعمال کردیم به این صورت که 
حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل تغییر یافت 
و برای نخســتین رتبه معلمان ۴۵درصد این سه 

موضوع محاسبه می شود.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تسنیم، مجلس 
شورای اســالمی اصالحات اعمال شده در رتبه بندی معلمان را به منظور 
تامین نظر شــورای نگهبان تصویب کرد و مجــدد این الیحه برای اعمال 
نظر شــورای نگهبان ارسال شد.۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 
رتبه بندی معلمان در ســال ۱۴۰۱ و نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ تعیین شده 
اســت.پیش از این مجلس با اعمال تغییراتی در الیحه رتبه بندی معلمان، 
مصوب کرده بود، هیچ معلمی کمتر از ۸۰ درصد مربی رتبه یک دانشگاه 
تهران دریافت نکند.این موضوع با اشــکال اصل ۷۵ شورای نگهبان مواجه 
شد بنابراین در تغییرات جدید اینگونه مصوب شد:  برای رتبه های موضوع 
این قانون، فوق العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود.

فوق العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج 
درصد، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد، استادیار معلم حداقل شصت 
و پنج درصد، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصدو استاد معلم حداقل 
نود درصدمجموع امتیازات حق شــغل و حق شــاغل و فوق العاده شغل 
است.در همین ارتباط علیرضا منادی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: شورای نگهبان معتقد است، تعیین این موضوع که معلمان 
کمتر از ۸۰ درصد حقوق دانشگاه خاصی را دریافت نکنند، صحیح نیست، 
چگونه حقوق جمعیت یک میلیونی معلمان را به جمعیتی که اندک است 
ارتباط می دهید از ســوی دیگر این دانشــگاه هیات امنایی است و حقوق 
مربی ۱۰ میلیون تومان بود که هیئت امنا ۲ میلیون تومان حقوق را پایین 
آورد. وی افــزود: تغییراتی را در الیحه رتبه بندی معلمان اعمال کردیم به 
این صورت که حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل تغییر یافت و برای 
نخستین رتبه معلمان، ۴۵ درصد این سه موضوع محاسبه می شود یعنی 
معلمی که هیچ ســابقه ای ندارد یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشــت و ســال آینده حداقل حقوق ۵ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است بنابراین معلمان تازه کار حداقل ۷ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.منادی با اشــاره به اینکه تغییرات مد 
نظر شورای نگهبان در الیحه رتبه بندی معلمان اعمال شد، گفت: در الیحه 
آمده بود معلمان پس از دو ســال ورود به این شــغل مشمول رتبه بندی 
شــوند که در مجلس آن را به از همان بــدو ورود تغییر دادیم همچنین 
الیحه فاصله میان رتبه ها یعنی ارتقاء به رتبه باالتر را ۶ سال تعیین کرده 
بود و در مجلس به ۵ ســال کاهش دادیم، این موارد با اشــکال شــورای 
نگهبان مواجه شد و گفتند که این تغییرات با بار مالی همراه است.رییس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد: این مسائل را با توجه به 
دو موضوع تغییر دادیم، نخســت آن که الیحه خودش پول دارد و رقم آن 
مشــخص است و چون رتبه بندی برای سال ۱۴۰۰ از نیمه دوم سال اجرا 
خواهد شد، پول کفایت می کرد همچنین دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۵ 
هزار میلیــارد تومان اختصاص داد در حالی که دولت قبل رقم پایین تری 
را می پذیرفت همچنین مجلس ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص 
داد تا اگر پول برای اجرای رتبه بندی در ســال ۱۴۰۰کفایت نکرد، اعتبار 

وجود داشته باشد.

فراز و فرود تولید در دی ماه

 تداوم کاهش تولید مواد اولیه
طــی ۱۰ ماه امســال از ۲۸ کاالی صنعتــی ۱۰ کاال و از ۱۲ 
کاالی معدنی ۵ کاال نسبت به مدت مشابه پارسال روند تولید 
نزولی را تجربه کــرده و ۱۸ کاالی صنعتی و ۷ کاالی معدنی 
نیز افزایش تولید داشــته اند.به گزارش خبرنگار مهر، مروری بر 
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دهمین ماه ســال 
جاری نشــان می دهد که از ۲۸ کاالی صنعتــی ۱۰ کاال و از 
۱۲ کاالی معدنی ۵ کاال نســبت به مدت مشابه پارسال روند 
نزولی را تجربه کرده و ۱۸ کاالی صنعتی و ۷ کاالی معدنی نیز 
افزایش تولید داشــته اند.بر این اساس تولید کامیون، کامیونت 
و کشــنده، در صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در ۱۰ ماه 
اول ســال ۱۴۰۰ با ۷۱.۸ درصد رشد قرار گرفته و پس از آن 
نام صنایعی همچون روغن نباتی با ۳۳.۷ درصد، چرم با ۳۷.۹ 
درصد، ماشین لباسشــویی با ۲۳ درصد، شمش آلومینیوم با 
۲۴.۸ درصد، اتوبوس، مینی بوس و ون با ۲۹.۹ درصد، دوده با 
۱۸.۸ درصد، شیشه با ۱۷.۳ درصد، کمباین با ۱۰.۸ درصد، نخ 
فیالمنت پلی استر با ۱۴.۴ درصد، ظروف چینی با ۹.۷ درصد، 
یخچال و فریزر با ۹ درصد، نئوپان با ۱۰.۷ درصد، کاتد مس با 
۴.۸ درصــد، انواع کاغذ با ۵.۳ درصد، روغن صنعتی و موتور با 
۴.۲ درصد، تراکتور با ۵.۱ درصد، الیاف پلی استر با ۵.۱ درصد، 

کولر آبی با ۵.۲ درصد، پتروشــیمی با ۲.۱ درصد، کارتن ۰.۴ 
درصد، انواع ســواری ۱.۱ درصد، آلومینا با ۰.۶ درصد و ظروف 

شیشه ای ۱.۱ درصد به چشم می خورد.

تداوم کاهش تولید مواد اولیه صنایع
نکته قابل توجه آنکه مشــابه آذر ماه در بخش مواد اولیه برخی 
صنایع همچنان شــاهد کاهش تولید هستم آن هم در شرایطی 

که اغلب تولیدکنندگان محصول نهایی از قیمت باال و متغیر مواد 
اولیه گالیه دارند؛ به عنوان نمونه در حوزه هایی همچون سیمان، 
فوالد، کنســانتره و الیاف که مواد اولیه صنایع دیگر محســوب 
می شــوند تولید کاهش یافته که همین امر می تواند توازن بازار 
و قیمت کاالها را بر هم بزند.بر همین مبنا ســموم دفع آفات با 
۲۹.۸ درصــد، فوالد خام با ۲ درصــد، محصوالت فوالدی با ۴.۷ 
درصد، الستیک خودرو با ۴.۳ درصد، نخ سیستم پنبه ای با ۱۵.۲ 
درصد، کنســانتره ذغالسنگ ۱۲ درصد، ســیمان با ۸.۴ درصد، 
وانت با ۴.۲ درصد، پودر شــوینده بــا ۱۵.۹ درصد، فیبر با ۸.۶ 
درصد، الکتروموتور با ۱۷.۵ درصد، کاشی و سرامیک با ۳ درصد، 
انواع پاپوش و کفش با یک درصد، تلویزیون با ۰.۱ درصد، چینی 
بهداشتی با ۱۷.۶ درصد و الیاف اکریلیک با ۷۵.۴ درصد با کاهش 
تولید مواجه شده اند.همچنین باید اشاره شود که اغلب کاالهایی 
که با کاهش تولید مواجه شــده اند در بازارهای جهانی جایگاهی 
دارند و رشــد تولید آنها می تواند نه تنها برای پاسخگویی به نیاز 
داخلی و عدم خروج ارز از کشــور برای وارداتشان مورد استفاده 
قرار گیرد، بلکه می توانند با صادرات مناسب برای کشور ارزآوری 
هم داشته باشند. از این رو دولت باید برای سرپا ماندن این صنایع 

تدبیری اساسی بیاندیشد.

نمایندگان مجلس با معافیت مالیاتی کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسالمی دولت که در سال ۱۴۰۱ منتشر می شود، 
موافقت کردند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشســت علنی نوبت صبح دیروز )چهارشنبه ۴ اسفند ماه( مجلس شورای 
اســالمی در جریان بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشــور، با بند )ز( تبصره )۵( ماده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۸۷ رأی 
موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در بند )ز( تبصره )۵( ماده واحده الیحه بودجه آمده 
است: اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسالمی دولت )منتشرشده در سال ۱۴۰۱( مشمول 
مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معامالت بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف  نظر از استفاده یا عدم  استفاده از نهادهای واسط، 
مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده )۱۴( قانون رفع موانع تولید رقابت  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می شود.کلیه کارمزدهای انتشار و معامالت اوراق دولت در 
بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.همچنین نمایندگان با جز )۱( بند )ی( بخش درآمدی تبصره )۵( این الیحه موافقت 
کردند که در این بخش آمده است: به دولت اجازه داده می شود مبلغ سی هزار میلیارد )۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند که پیش بینی شده است از این منابع 
جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش با اولویت مدارس عشایر و دانشگاه فرهنگیان استفاده شود. الزم به ذکر است که نمایندگان هنوز 
بخش هزینه ای این جزء را بررسی نکرده اند.بر اساس این گزارش همچنین نمایندگان با بخش درآمدی جز )۲( بند )ی( تبصره )۵( موافقت کردند که در این بخش آمده است: به دولت اجازه 

داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد)۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متأسفانه ۱۴ میلیون ایرانی فاقد کار شایسته 
هستند و برای رفع این مشکل باید روی مزیت اقتصادی و بومی هر منطقه تمرکز کرد.به گزارش اقتصاد آنالین به 
نقل از مهر، محمود کریمی بیرانوند شــامگاه سه شنبه در کارگروه اشتغال استان کردستان در سنندج اظهار کرد: 
تمرکز بر طرح های زودبازده و اشتغال های خرد و خانگی می تواند به کاهش میزان بیکاری در جامعه کمک کند.وی 
افزود: هم اکنون ۲.۳ میلیون نفر بیکار مطلق، ۶.۸ میلیون نفر ناامید از کار و ۱۴ میلیون نفر فاقد کار شایســته در 

کشور وجود دارد که این مهم باید با تالش و مجاهدت همگانی اصالح شود.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 
توجه به مزیت های اقتصادی و بومی، طرح های با اشتغال زایی بیشتر و ایجاد فعالیت های اقتصادی که عموم مردم بتوانند در آنها مشارکت داشته باشند 
از جمله مواردی است که می تواند در این راستا تأثیرگذار باشد.کریمی بیرانوند اظهار داشت: توسعه زنجیره های ارزش و حمایت از تولیدکنندگان از دیگر 
مواردی است که زمینه ساز افزایش اشتغال در کشور خواهد شد.وی افزود: در استان هایی همچون کردستان نیز که عالوه بر مزیت مرزی و جغرافیایی 
یکی از مناطق حاصلخیز کشــور از لحاظ کشــاورزی است باید سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها بر روی این مزیت ها صورت گیرد.کریمی خاطرنشان 
کرد: طرح زیست بوم ملی اشتغال در جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم تصویب شده و در این طرح وظیفه همه دستگاه ها، مدیران و 

بخش های مختلف مشخص شده است.

وضعیت نامناسب اشتغال ۱۴ میلیون ایرانییک معافیت مالیاتی جدید تصویب شد
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فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء:

بابت مطالبات از دولت 
نفت خام میگیریم

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیــاء گفت: این قرارگاه، نفت خام 
را بابت مطالبات خود از دولت تحویل می گیرد. بخشــی از 
نفت خام توســط سازمان های قانونی و دارای مجوز فروش، 
می تواند به فروش رســانده شود و منابع حاصل از آن صرف 
پرداخت بدهی به پیمانکاران شود و بخش دیگر از این نفت 
خام هم برای تکمیل پروژه ها اســتفاده می شود.به گزارش 

ایسنا، سیدحسین هوش الســادات دیروز در مراسم توزیع 
۲۰۰ هزار بســته معیشــتی و تحویل ۶۸۰ مســکن ویژه 
معلوالن سازمان بهزیستی اظهار کرد: قرارگاه خاتم االنبیاء 
در کنار فعالیت های جهــادی و عمرانی خود که باعث حل 
نیازمندی های کشــور در حوزه توســعه و عمران شده، به 
مسوولیت اجتماعی خود در راستای رفع محرومیت زدایی 
نیز پایبند بوده اســت.وی با بیان اینکه توزیع بســته های 
معیشــتی در ادامــه اقدامات اجرای مســوولیت اجتماعی 
قرارگاه خاتم االنبیاء بوده و از ابتدای سال این اقدامات انجام 
شــده است: گفت: امروز نیز به مناسبت اعیاد پیش رو و در 
آستانه روز پاســدار ۲۰۰ هزار بسته معیشتی با استفاده از 
اقالم مرغوب نیازمندان توزیع می شود.فرمانده قرارگاه خاتم 

االنبیاء با بیان اینکه در کنار این اقدام کارگاه های اشتغالزایی 
نیز ایجاد شــده و همزمان با توزیع بسته های معیشتی، ۳۸ 
هزار بســته لوازم التحریر با کیفیت خــوب بین نیازمندان 
توزیع می شــود.او درباره اقدامات قرارگاه خاتم االنبیاء برای 
تامین مسکن محرومان گفت: بیش از  ۶۵۰ واحد مسکونی 
برای اعضای تحت حمایت سازمان بهزیستی با کیفیت خوب 
ساخته شده که تقریبا اکثرا تحویل داده شده و تعداد خیلی 
کمی باقی مانده که تا پایان سال تحویل خواهد شد.هوش 
السادات افزود: در راستای صحبت های مقام معظم رهبری 
بیش از ۵۰۰ بسته جهیزیه به اقالم با کیفیت برای زوج های 
جوان تهیه شده که این بسته ها به دست نیازمندان می رسد.

وی با اینکه امیدواریم بتوانیم این اقدامات را در ســال های 

آینده توســعه دهیم، تاکید کرد: بخشــی از این بسته های 
حمایتی در شــعاع ۷۰ کیلومتری کارگاه های خاتم االنبیاء 
توزیع می شود چراکه نســبت به رفع محرومیت زدایی در 
مجاور فعالیت های عمرانی خود مسئولیت اجتماعی داریم 

اما بخش دیگری از طریق سپاه استانی توزیع خواهد شد.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء با اشاره به شناسایی خانوارها، 
اظهار کرد: از طریق سپاه استانی این مساله انجام می شود 
مگر در مواردی که در محدوده قرارگاه باشد. اقالم این بسته 
ها شــامل برنج، ماکارونی، رب گوجه،  چای و روغن است، 
توزیع بسته های پروتئینی به دلیل بعد مسافت کار سختی 
اســت و امکان فســادپذیری دارد و به همین دلیل بســته 

پروتئینی توزیع نمی شود.

گزیده خبر

بارشی که روی زمستان را سفید کرد
مهندس آرش آریانژاد: براساس تصاویر ماهواره ای بارشهای اخیر پوشش حدود 
9۰ تا 1۰۰ درصدی برف را در اســتان رقم زد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای کردستان، مدیر عامل این شرکت از پوشش حدود 1۰۰ درصدی 
برف براســاس تصاویر ماهواره ای در اســتان خبر داد و گفت: در بهمن ماه سال 
گذشته حدود ۳۵ درصد پوشش برفی داشتیم که خوشبختانه با توجه به بارندگی 
های اخیر در حال حاضر نزدیک به 1۰۰ درصد پوشــش برف در استان را شاهد 
هســتیم.مهندس آریانژاد اضافه کرد: در اوایل اسفند ماه سال گذشته حدود نیم 
میلی متر بارندگی داشتیم در حالیکه در مدت مشابه امسال حدود ۲۵ میلی متر 

میانگین بارش استان بوده است.

رتبه عالی ارزیابی عملکرد شرکت های آب و 
فاضالب کشور به هرمزگان رسید

بر اســاس ارزیابی های انجام شده و اعالم گزارش آن از سوی مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور، آبفای هرمزگان موفق به کسب باالترین رتبه در 
ارزیابی عملکرد تصفیه خانه آب بندرعباس شد.به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان، امین قصمی در تشریح جزئیات کسب 
این رتبه در ارزیابی های شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور افزود: بر اساس 
ارزیابی به عمل آمده بر اساس شاخص های عملکرد معتبر و استاندارد، دو تصفیه 
خانه آب شــماره یک و دو بندرعباس موفق به کسب رتبه عالی از سوی ناظران 

آبفای کشور شدند.

اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه 
توزیع برق استان زنجان انجام شد

اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع با هدف بهبود ایمنی همزمان با 
سراسر کشور در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی، معاون بهره برداری و 
دیسپاچینگ این شرکت گفت: در این اقدام فراگیر ۵9 اکیپ عملیاتی  مشارکت 
داشتند که شامل 1۷۶ برق کار، 41 ناظر فنی، 1۲ ناظر ایمنی با به کارگیری ۸۷ 
دستگاه خودرو سبک و۲۰ دســتگاه باالبر و جرثقیل از امورهای ده گانه شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان، نسبت به تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق 
استان زنجان اقدام کردند.جوادی با بیان این که در این عملیات، ۷9 پروژه اصالح 

حریم شبکه و ۳۵ پروژه جابجایی پایه های حادثه ساز ساماندهی شد 

کسب رتبه برتر آبفای استان اصفهان 
در ارزیابی جامع عملکرد سالیانه بخش بانوان 

و خانواده شرکت های آب و فاضالب کشور
آبفای استان اصفهان رتبه برتر ارزیابی عملکرد امور بانوان و خانواده صنعت آبفای 
کشــور در سال های 1۳99 و 14۰۰ را به خود اختصاص داد.این ارزیابی در پنج 
شاخص توانمند سازی و ارتقاء توانمندی های  بانوان، انجام فعالیت های فرهنگی- 
ورزشی و آموزشی، فرهنگ سازی مدیریت مصرف در خانواده، تعامل و همکاری 
زنان و خانواده با سمن ها و برنامه ریزی استانی و ملی برای توسعه فعالیت های 
بانوان شاغل در صنعت آبفا صورت گرفته است.  مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
در آیین تقدیر از بانوان موفق شرکت گفت: رمز موفقیت سازمان ها و شرکت های 
پیشرو ، ایجاد  تحول و تغییر سازنده  در روند فعالیت ها از سوی کارکنان است 

که آبفای اصفهان از این اصل مستثنی نیست.

طی بازدید سفیر فنالند از بندر چابهار؛
تمایل فنالند برای ارتباط با کشورهای 

آسیایی از طریق بندر چابهار
  سفیر جمهوری فنالند در ایران صبح امروز )۳ اسفند 14۰۰( 
از اسکله ها، تجهیزات و زیرساخت های بنادر شهید بهشتی و 
شهید کالنتری چابهار بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، کاری کاهیلوئوتو 
سفیر جمهوری فنالند در ایران در جریان سفر به چابهار با بهروز 
آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان دیدار و 
از بندر شهید بهشتی و اسکله ها، زیرساخت ها و تجهیزات طرح 
توســعه بندر چابهار بازدید کرد.این بازدید در راستای بررسی 
فرصت های سرمایه گذاری و زمینه های توسعه همکاری ها در 
بخش های حمل و نقل و ترانزیت صورت گرفت.ســفیر فنالند 
در این بازدید اظهار کــرد: بندر چابهار خریدار تکنولوژی برتر 
می باشــد و فنالند به عنوان ارائه کننده تکنولوژی برتر از  ارائه 
خدمات به بندر چابهار استقبال می کند.کاهیلوئوتو تصریح کرد: 
بندر چابهار در زمینه کمک های بشردوســتانه به افغانستان و 
ارتباط با کشورهای آسیایی برای فنالند حائز اهمیت است.وی 
خاطرنشــان کرد: در این بازدید شــناخت خوبی حاصل شد و 
در زمینه ظرفیت های بندر چابهار به شــرکت های فنالندی 
اطالع رسانی خواهد شد.مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان 
و بلوچستان نیز با بیان اینکه در سال جاری غالب کشتی های 
کاالی اساســی وارده به بندر شهید بهشتی باالی ۷۰ هزار تن 
بــوده اند گفت: بندر چابهار در چند ســال گذشــته در بحث 
های عمرانی و زیرساختی پیشــرفت های خوبی داشته و این 
بندر برای ارائه خدمات محدودیتی ندارد و هر کشــوری که در 
ســرمایه گذاری در بندر چابهار پیشقدم باشد مورد استقبال ما 

قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی توزیع توانیر

خسارت ماهانه ۱۰ میلیاردی در پی سرقت تجهیزات برقی
معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: میزان ســرقت تجهیزات 
برقی در استان های مختلف متفاوت است، سرقت ها یک روند 
ثابتی دارند و نمی توان گفت نســبت به سال گذشته افزایش 
داشته اســت، اما می توان اعالم کرد که این سرقت ها ماهانه 
1۰ ها میلیارد تومان به شــبکه برق خسارت وارد می کنند.به 
گزارش ایســنا، غالمعلی رخشانی مهر در حاشیه برنامه اقدام 
فراگیر صنعت برق با عنوان تعمیرات و بهینه ســازی شبکه 
توزیع در سراسر کشور به منظور رفع نقاط خطر آفرین و بهبود 
ایمنی در شبکه های توزیع برق در جمع خبرنگاران و در پاسخ 
به سوال ایسنا در خصوص آخرین وضعیت سرقت تجهیزات 
صنعت برق  و میزان خسارت آن، گفت: متاسفانه شبکه های 
سیمی هوایی در معرض سرقت تعدادی سودجو است که فکر 
می کنند یک صدمه اقتصادی ساده را به شبکه و صنعت برق 
تحمیل می کنند در صورتی که این چنین نیســت.وی افزود: 
در پی این مســاله تعداد زیادی از وســایل شهروندان دچار 
سوختگی و آسیب می شــود، معموال این کار در شب انجام  
و ســاعت های متمادی هم وطنان دچار بی برقی می شــوند، 
البته در سال های گذشته اقداماتی برای مقابله با این مساله 
انجام شــده، طی دو سال اخیر بالغ بر ۳۰ هزار کیلومتر کابل 
خودنگهدار را جایگزین شــبکه های سیمی و فرسوده کردیم، 
طبیعتا ظرفیت تولید کشــور نیز در زمینــه کابل های خود 
نگهدار و منابع در اختیار محدود است اما این ۳۰ هزار کیلومتر 
1۰ درصد شبکه های توزیع را در برگرفته که انجام شده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیــر تاکید کرد: خواهش من این 
اســت اگر در مکانی هم وطنان شــاهد تعرض افراد سودجو 
به شــبکه برق بودند حتما بــه واحدهای 1۲1 گزارش دهند 
و یا در ســامانه برق من بارگذاری کنند، بالفاصله نیروهای ما 

وارد عمل خواهند شد.رخشــانی مهر با بیان اینکه امروز یک 
حرکت هماهنگ برای رفع کانال های خطر در شــرکت های 
توزیع به راه افتاده اســت و بالغ بر ۵۰۰۰ نیرو مشغول انجام 
این عملیات هستند، از قبل عیب یابی ها صورت گرفته است 
و اکنون در حال رفع مشــکل هســتیم، اظهار کرد: منظور از 
کانال های خطر این اســت که اصوال در مکان هایی که درب 
تابلوها به ســرقت می رود و یا باز می ماند، حوادث رانندگی 

موجب ایجاد خسارت شده و یا تجهیزات به سرقت می روند 
مورد ارزیابی قرار گرفته اند تا مشکالت آن ها برطرف شود.وی 
افزود: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از وقوع حادثه است، 
معموال شــهروندان این موارد را اطــالع می دهند، امروز این 
اقدام فراگیر و هدفمند انجام می شود، از پنج صبح آغاز شده 
و امیدواریم تا آخر وقت امروز بتوانیم بخش عمده ای از عیب 
ها را مرتفع کنیم. خواهش ما از شــهروندان این است که در 

صورت مشاهده چنین مواردی آن را در سامانه برق من ثبت 
کنند.معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به اعمال خاموشی 
ها در معابر شهری گفت: خاموشی چراغ ها به صورت یک در 
میان ادامه دارد و تعدیل میکنیم یعنی روشــنایی خیابان ها 
به شــکل فعلی باقی می ماند.وی در خصوص احتمال وقوع 
خاموشی ها در تابستان، گفت: تمام برنامه ریزی های وزارت 
نیرو در بخش های مختلف تولید، انتقال و توزیع به گونه ای 
انجام گرفته تا شاهد خاموشی های گسترده نباشیم، اما شرط 
اصلی این کار این اســت که مشــترکان برق الگوها را رعایت 
کنند و باتوجه به اینکه قبوض جدید نیز با محاســبه دیگری 
لحاظ می شــود الزم است تا مشترکان مدیریت مصرف را در 
دستور کار خود قرار دهند.رخشانی مهر ادامه داد: مشترکان 
پــر مصرف بخش عمده ای از مصرف برق را به خود اختصاص 
می دهند که الزم است به موضوع مدیریت مصرف توجه ویژه 
ای داشته باشند اگر این اتفاق بیفتد قطعا خاموشی نخواهیم 
داشت.وی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش تعرفه ای برق 
در ســال آینده، اظهار کرد: برای ســال آتی پیشنهاد ویژه ای 
تاکنون برای افزایش تعرفه ها اعالم نشــده و شــرایط مانند 
گذشته است.معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه اکنون 
پروژه نصب کنتورهای هوشــمند در حال نصب اجرا است و 
مبالغ نیز به صورت اقســاطی اخذ می شــود اما دستور ویژه 
وزیر نیرو این بوده که قســط بندی برای کنتورهای هوشمند 
برای بخش خانگی و تجاری به مهر ماه موکول شــود، گفت: 
تاکنون تعداد کنتورهای هوشــمند به یک میلیون رسیده و 
برنامه وزارت نیرو این است که بتواند تا پیک سال آینده بالغ 
بر چهار میلیون و ۵۰۰ هزار کنتور را برای بخش های خانگی، 

تجاری، صنعتی، عمومی و اداری نصب کند.

قیمت نفت برنت که روز گذشته تحت تاثیر وخامت بحران پیرامون اوکراین تا مرز 99 دالر و ۵۰ سنت در هر 
بشکه صعود کرده بود، در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی نزدیک به باالترین رکورد هفت سال اخیر معامله 
شد.به گزارش ایسنا، بهای نفت برنت ۳۰ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت و به 9۷ دالر و 14 سنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۰ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به 9۲ دالر 
و ۲1 سنت در هر بشکه رسید در حالی که روز سه شنبه تا مرز 9۶ دالر صعود کرده بود.چشم انداز بازگشت 
نفت ایران به بازار در صورت احیای توافق هسته ای، رشد قیمتها را محدود کرده است.واندانا هری، موسس شرکت تحلیلی واندا اینسایتس در این 
باره گفت: متحدان ناتو از برخی از اقدامات تنبیهی برای حفظ قدرت چانه زنی خودداری کرده اند که به معنای باز ماندن در به روز دیپلماسی است. 
توافق هسته ای ایران همچنان یک احتمال باقی مانده است. این دو عامل باعث شده اند نفت در بازه معامالتی محدودی بماند و مانع صعود نفت 
برنت به 1۰۰ دالر شده اند.قیمتها روز سه شنبه به دلیل نگرانیها نسبت متاثر شدن تامین انرژی از تحریمهای غربی علیه روسیه که به تالفی اقدام 
این کشــور در اعزام نیرو به دو جمهوری خودخوانده در شــرق اوکراین اعالم شدند، جهش پیدا کردند اما آمریکا روشن کرد که این تدابیر تنبیهی 
تاثیری روی صادرات انرژی نخواهد گذاشــت.یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز گذشــته به خبرنگاران گفت: تحریمهایی که امروز وضع شدند و 

تحریمهایی که در آینده نزدیک اعالم می شوند، جریان نفت و گاز را هدف نمی گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، میزان بهای گاز و برق مشترکان واحدهای مسکونی، تجاری و روستایی را برای سال آتی تعیین کردند.به گزارش 
ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 14۰1؛ بند )ه( و بند 
)و( تبصره ۶ الیحه را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.بر اساس جزء 1 بند ه تبصره ۶؛ مطابق ماده)1۲( قانون الحاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۲ (به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه 

از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار)۲۰۰۰ (ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار )1۰۰۰(ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ 
ده هزار )1۰۰۰۰( ریال أخذ و به حســاب درآمد عمومی موضوع ردیف های 1۶۰1۸۵ و 1۶۰1۸۶ جدول شــماره )۵( این قانون نزد خزانه داری کل کشــور واریز کنند. برای مشترکان 
روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود.بر اساس 
جزء ۲ بند ه تبصره ۶؛ در اجرای مواد )۲ (و )4( قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/ ۸/ 1۳99 حداکثر حق بیمه پایه ساالنه هر واحد مسکونی دارای انشعاب 
قانونی برق در سال 14۰1 مبلغ یک میلیون )1۰۰۰۰۰۰ (ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار )۲4۰۰۰۰(ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج 
در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

بررسی الیحه بودجه 14۰1نفت برنت از مرز ۱۰۰ دالر عقب کشید

تعیین میزان بهای گاز و برق مشترکان برای سال آینده
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گزیده خبر

لزوم تغییرنگاه در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران برای توسعه فعالیت 
بخش خصوصی

تاکید بر توجه به اشتغالزایی نخبگان
رییس هیات عامل ایمیدرو بر لزوم تغییرنگاه برای ایجاد تحول در مرکز تحقیقات 
فرآوری مواد معدنی و توسعه فعالیت بخش خصوصی تاکید کرد.به گزارش روابط 
عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، وجیه 
اله جعفری رییس هیات عامل ایمیدرو در نشســت بــا رییس مرکز تحقیقات 
فرآوری مواد معدنی ایران اعالم کرد: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران 
پتانســیل و بستر مناسبی اســت تا بتوان با تغییر نگاه در آن، به توسعه و رشد 
شــرکت های بخش خصوصی در تحقیقات فرآوری مواد معدنی کمک کرد.وی 
افزود: از آنجا که ســرعت تصمیم گیری در بخش خصوصی بیشــتر از سازمان 
های دولتی است. نباید مانع رشد شرکت های خصوصی شد و از امکانات مرکز 
تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران می بایســت در این راستا استفاده کرد. اگر 
این دیدگاه تغییرکند و برنامه ها براســاس توســعه و ایجاد بستر مناسب برای 
حرکت شرکت های خصوصی تنظیم شود، نه تنها در کسب درآمد، ثبت اختراع 
و افزایش تعداد نمونه ها شاهد رشد خواهیم بود بلکه این مرکز به جای اجرا به 
عنوان محور این فعالیت ها قرار خواهد گرفت.جعفری تصریح کرد: جایگاه مرکز 
تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران به عنوان زیرمجموعه ایمیدرو که سازمانی 
توسعه ای اســت نباید بنگاه داری کند بلکه باید به دنبال توسعه، تولید دانش 
و توزیع آن در ســطح مراکز دیگر باشد. حفظ دانش روز و ارتقائ آن از وظایف 
مرکزتحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران اســت.وی یادآور شد: این مرکز برای 
اینکه حرکت دهنده بخش پژوهش در حوزه معدن و صنایع کشــور باشــد در 

مرحله اول نیاز به نیروی انسانی نخبه و مستعد دارد. 

فوالد مبارکه با تعالی سازمانی مستمر به 
دنبال سرآمدی در عرصه جهانی است

محمدیاســر طیب نیا در حاشیه نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی  اظهار 
کرد: مســیر تعالی یک مسیر بی انتها اســت و شرکت های پیشرو در این عرصه 
باید رشد و تعالی خود را به صورت مستمر و مداوم ادامه دهند.وی افزود: شرکت 
فوالد مبارکه و شــرکت های زیرمجموعه مــا در همایش ملی جایزه ملی تعالی 
سازمانی حضوری چشم گیر داشتند و در دریافت بسیاری از جوایز این همایش 
نیز ســهیم بودند.مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: پیش از این، 
شــرکت ها و صنایعی را داشتیم که در ســال های گذشته در این مراسم حضور 
داشــتند اما در سال های اخیر در این همایش مشارکت آن ها کمتر شده است.

طیب نیا ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه در این مسیر رشد و تعالی را برای خود 
ترســیم کرده تا بــا تولید پایدار بتواند به نقش محــوری خود در صنعت فوالد 
کشور در مقیاس جهانی ادامه دهد.وی تاکید کرد: رسیدن به جایگاه تراز جهانی 
یکی از اهداف مهم شــرکت فوالد مبارکه است و برای دست یابی به این هدف 
ما باید فعالیت های خود را بیش از پیش توسعه دهیم و در این راستا با افزایش 
بهره وری به دنبال سرآمدی در مقیاس بین المللی هستیم.وی اذعان داشت: در 
این مســیر به دنبال رقابت با رقبای جهانی هســتیم و در ارزیابی های عملکرد 
شــرکت فوالد مبارکه در رشد و توسعه پایدار دائمی شرکت برای دست یابی به 
تعالی سازمانی همیشه پیشرو بوده ایم.مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: 
امروز در جهان شــرکت های پیشرو به صنعت سبز توجه جدی دارند و شرکت 
فوالد مبارکه در درجه نخست با نگاه ملی برنامه های توسعه خود را تعریف و به 

دنبال تحقق آن است.

امضای تفاهم نامه همکاری بین منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس و دانشگاه هرمزگان

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از امضای 
تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری با دانشگاه 
هرمزگان خبــر داد و گفت: تقویــت پیوند صنعت و 
دانشگاه سبب ارتقا دوسویه خواهد شد.به گزارش روابط 
عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، »حســن 

خلج طهرانی« در تشــریح این خبر بیان داشت: پس از برگزاری جلسات متعدد 
کارشناسی و بحث بر سر مفاد، تفاهم نامه ی همکاری علمی، پژوهشی و فناوری 
بین منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و دانشگاه هرمزگان به امضا رسید.وی این 
تفاهم نامه را ســبب ایجاد ارتباط مؤثرتر و فعال در زمینه ی آموزشی و پژوهشی 
بین صنعت و دانشــگاه خواند و افزود: ارائه ی خدمات مشــاوره ای تحت عنوان 
مشاور پشتیبان علمی، تعریف بسته سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، رصد 
سایر مناطق ویژه مستقر در حوزه ی خلیج فارس، ارائه ی گزارش تحلیل بازارهای 
مرتبط با صنایع مستقر در منطقه ویژه خلیج فارس، خدمات مشاوره تخصصی 
در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و تحلیل موانع حقوقی جهت چابک سازی 
سیســتم حقوقی از مهم ترین مفاد این تفاهم نامه است.مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس در ادامه از ایجاد دفتر ارتباط با دانشــگاه در این منطقه 
عظیم اقتصادی خبر داد و افزود: پشــتیبانی در تأمین منابع انسانی متخصص، 
ارائه ی خدمات آموزشی و انجام مشاوره های تخصصی از اهداف ایجاد این دفتر 
است.وی تأکید کرد: با دایر شدن این دفتر به صورت روزانه یکی از اساتید دانشگاه 
هرمزگان در منطقه ویژه حضور خواهد یافت و متناســب با دغدغه های صنعت 
در راستای جذب سرمایه گذار و رفع موانع تولید به عنوان مشاور فعالیت خواهد 
کرد.خلج طهرانی در پایان پیوند صنعت و دانشــگاه را سبب ارتقا جایگاه هر دو 
نهاد دانست و افزود: اســتفاده از نیروهای کارآمد دانشگاه می تواند به توسعه ی 

بیشتر صنعت هرمزگان بیانجامد .

رونمایی محصول جدید بهمن موتور؛
عرضه کارگو ون اینرودز از 

اردیبهشت  ماه ۱۴۰۱
شــرکت بهمن موتور طی مراســمی از 
کارگــو ون جدید خود با نشــان تجاری 
اینــرودز رونمایی کرد.محمــد ضرابیان 
مدیرعامــل شــرکت بهمن موتــور در 
مراســم رونمایی از محصول جدید این 
شرکت گفت: با گســترش خریدهای آنالین و کسب و کارهای 
نوین، فروش خودروهای تجاری سبک که برای حمل بار مناسب 
هســتند افزایش یافته است. شــرکت بهمن موتور نیز با همین 
رویکرد و تــالش متخصصان خود، خودرو جدید اینرودز )کارگو 
ون( بــرای اولین بــار تولید و آماده ورود به بازار کرده اســت تا 
جایگزینی برای وانت های قدیمی پیش روی مشتریان قرار دهد.

مدیرعامل بهمن موتور در خصوص برنامه داخلی سازی قطعات 
خودرو اینرودز گفت: بر اساس سیاست های وزارت صمت مبنی 
بر افزایش سطح داخلی سازی، میزان داخلی سازی این خودرو در 
سال اول تولید به 30 درصد خواهد رسید و براساس برنامه ریزی 
 های انجام شــده در طی سال های آتی با همکاری قطعه سازان 
کشور درصد داخلی سازی اینرودز افزایش خواهد یافت.وی ادامه 
داد: بر اساس هدف گذاری ها در سال ۱۴0۱ سه محصول جدید 
دیگر به ســبد محصوالت بهمن موتور اضافه می شود.ضرابیان 
در خصوص زمان عرضه اینــرودز به بازار گفت: تولید انبوه آغاز 
و مجوزهای الزم صادر شــده است. انشــاهلل از اوایل اردیبهشت 
 ماه ۱۴0۱ سری اول این کارگو ون به بازار عرضه شود.بر اساس 
اعالم مدیرعامل بهمن موتور، این شرکت در تالش است قیمت 
گذاری اینرودز مانند ســایر محصوالت رقابتی و به نفع مصرف 

کننده باشد.

در دیدار وزیر صمت ایران با وزیر صنعت و تجارت قطر مقرر شد

ایجاد مرکز تجاری ایران در دوحه و راه اندازی کارگو و حمل هوایی بار
در دیدار وزیر صمت ایران با وزیر صنعت و تجارت قطر مقرر 
شــد مرکز تجاری با همکاری طرف قطری ایجاد شــود و با 
توجه به نزدیک شــدن جام جهانی فوتبال که در کشور قطر 
برگزار می شــود هم مقرر شد طی هفته های آتی با توافقات 
صورت گرفته اولین پرواز کارگو آغاز شود.به گزارش ایسنا، به 
نقل از شــاتا،  ایران و قطر درحاشیه جنوبی خلیج فارس و از 
طریق یک راه دریایی به طول ۲۶۸ کیلومتر به هم پیوند می 
خورند. قطر همانند بیشتر همســایه های ایران از اشتراکات 
تاریخی و فرهنگی دیرینه ای با ایرانیان برخوردار اســت، اما 
سطح روابط تجاری دوکشور جز چند سال اخیر بطور تقریبی 
یک روابط حداقلی بوده اســت.در حال حاضر حجم تجارت 
ایران و قطر در حال حاضــر رقم ناچیزی حدود 300-۴00 
میلیون دالر اســت که ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد 

دالر در سال آینده را دارد.

برگزاری همایش بزرگ ایرانیان مقیم قطر
در جریان ســفر وزیر صمت به همراه رییس جمهور به دوحه 
قطــر، همایش بزرگ ایرانیان مقیم قطر با حضور وزیر صمت 
و رییس کل ســازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.در این 
همایش بزرگ جمعی از فعــاالن اقتصادی ایرانی مقیم قطر 
به بیــان مهمترین نقطه نظرات و دغدغه های خود در جهت 
ارتقا مراودات تجاری کشــورمان با امــارات پرداختند.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت کشورمان دیداری نیز با وزیر صنعت 
و تجارت قطر در دوحه داشت. دو طرف در این دیدار بر ارتقا 
مراودات و مبادالت تجاری و اقتصادی با اســتفاده از ظرفیت 
ها و پتانسیل های مشــترک دو کشور تاکید کردند.به گفته 
فرزاد پیلتن،  مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه 
تجارت ایران در این دیــدار یافتن راهکارهای جدید ارتقای 
تجاری و شناسایی ظرفیت های جدید همکاری ها مورد تأکید 
قرار گرفت و برنامه اجرایی تفاهمات قبلی دو کشور در حوزه 

صنعت و تجارت مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.

موافقت قطر با ایجاد مرکز تجاری ایران در دوحه
همچنیــن در دیدار با وزیر صنعت و تجارت قطر در خصوص 
ایجاد مرکز تجاری ایران در این کشــور به منظور مدیریت و 
پیگیری مســائل و مشکالت تجار و برنامه ریزی برای ارتباط 
صحیح تاجران برتر دو کشــور گفت وگو و مقرر شــد مرکز 
تجاری با همکاری طرف قطری ایجاد شــد.در همین راســتا 
موافقتنامه هــای الزم بدین منظــور و همچنین ایجاد پایانه 
مشــترک صادراتی با حضور وزیر صمت، توسط معاون وزیر 
و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران و مسئوالن قطری 
به امضا رسید.در جلســات و نشست هایی که در قطر برگزار 

شد، پروژه های صنعتی و دانش بنیان ایرانی با استقبال طرف 
قطری مواجه شــد و با توجه به مذاکرات انجام شده، هیئت 
سرمایه گذاری این کشور طی ماه های آتی به منظور بازدید 
از برخی پروژه ها به ایران ســفر خواهــد کرد.در این دیدارها 
همچنین ضمن بررســی مسائل مربوط به پهلوگیری کشتی 
های ایرانی مقرر شــد با توجه به تفاهم نامه میان وزیر راه و 

شهرسازی ایران با وزیر همتای خود در قطر، تسهیل شود.

پیگیری صادرات مجدد و ترانشیپمنت
ظرفیت ایران به عنوان پل ارتباطی میان کشــورهای حاشیه 
خزر و روســیه با قطر، هند و کشورهای آفریقایی به منظور 
صادرات مجدد و ترانشــیپمنت)TRANSHIPMENT( بررسی 
و مورد اســتقبال طــرف قطری قرار گرفــت و وزات صمت 

مسئولیت پیگیری و انجام آن را عهده دار شد.

توسعه همکاری های دو کشور در زمینه های استاندارد 
و گمرک

به گفته فرزاد پیلتن،  مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان 
توســعه تجارت ایران، موضوعات مرتبط با توســعه همکاری 
های دو کشــور در زمینه های اســتاندارد و گمرک، تسهیل 
حمل و نقل هوایــی و دریایی نیز با امضای اســنادی میان 
دو کشــور پیگیری شد که از جمله دســتاوردهای این سفر 
محسوب می شود و تقویت کننده زیرساخت های تجاری میان 

ایران و قطر و تســهیل ارتباطات تجاری برای فعاالن بخش 
خصوصی است.

مشارکت قطر در توسعه ظرفیت برخی صنایع ایرانی
مســائل بانکی، مالی و پولی و همچنیــن ضمانت ها و فعال 
ســازی صندوق ضمانت صادرات در قطــر نیز مورد بحث و 
بررسی جدی قرار گرفت. همچنین مشارکت قطر در توسعه 
ظرفیت برخی صنایع مانند تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی 
و دارویی در ایران بررســی و مورد اســتقبال قــرار گرفت.

همچنین در چارچوب جلســاتی که برگزار شد در خصوص 
صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای مختلف 
مانند عراق، جنوب شــرق آسیا و آفریقا بحث و گفتوگو شد و 
طرف قطری به منظور همکاری در این زمینه ابراز عالقمندی 

کرد.

راه اندازی کارگو و حمل هوایی بار به قطر
از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن جام جهانی فوتبال که 
در کشور قطر برگزار می شود، یکی از موضوعات مهم که در 
این دیدارها مورد مذاکره قرار گرفت، راه اندازی کارگو )یکی 
از روش هــای انتقال بار( و حمل هوایی بار به قطر بود و مقرر 
شد طی هفته های آتی با توافقات صورت گرفته اولین پرواز 

کارگو آغاز شود.
برگزاری کمیته مشترک بازرگانی میان دو کشور

مدیــرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توســعه تجارت 
ایران در خصوص دیگر جلســات جانبی این سفر نیز گفت: 
در جلســه ای که علیرضا پیمان پــاک »معاون وزیر و رییس 
کل ســازمان توســعه تجارت ایران« با معاون امور بین الملل 
وزارت صنعت و تجارت قطر داشــتند، بر توســعه ارتباطات 
دو کشــور در حوزه های تجاری و برگزاری کمیته مشترک 
بازرگانی میان دو کشور بر اساس تفاهم نامه هفتمین اجالس 
کمیســیون دو کشور)سال گذشته( تاکید شــد. حمایت از 
بخش خصوصی دو کشور و توسعه همکاری های نمایشگاهی 
و تقویــت اعزام هیات های تجــاری از جمله موضوعات دیگر 

مورد تأکید در این دیدار بود.

اصالح آئین نامه اتاق مشترک ایران و قطر
همچنین نشســتی با رئیس اتاق بازرگانــی قطر و با حضور 
اعضای اتاق مشــترک ایران و قطر برگزار شد تا در خصوص 
ارتبــاط اتاق های بازرگانی و همچنین اصالح آئین نامه اتاق 
مشــترک ایران و قطر برای فعال تر شدن این اتاق گفت وگو 

و تبادل نظر صورت گیرد.

توجه به کشت فراسرزمینی
از سوی دیگر نشست هایی با سرمایه گذاران قطری و به ویژه 
شرکت هایی که امنیت غذایی قطر را بر عهده داشتند برگزار 
و مقرر شد در زمینه کشت فراســرزمینی برای تأمین اقالم 
مورد نیاز اقدام کرده و در قالب مشارکت تولید و تجارت نیز 
برای برخی محصوالت حوزه های دارای مزیت ایران مذاکرات 

جدی انجام شود.

تجاری سازی حوزه های دانش بنیان
همچنین برخی از پروژه ها مانند تجاری ســازی حوزه های 
دانــش بنیان در قطر و ایران مــورد بحث قرار گرفت و پس 
از معرفی فهرســتی از پروژهــا، با اعالم آمادگــی برخی از 
ســرمایه گذاران قطری، تعدادی از آنهــا مورد موافقت اولیه 
قرار گرفت و مقرر شد طی یک ماه آینده هیات های سرمایه 
گذاری قطری جهت بازدید به کشــورمان ســفر کنند و این 
شــیوه از همکاری با تأمین منابع مالی از سوی قطر در گام 
نخســت برای پروژه های کوچک و متوسط آغاز شود.حوزه 
هایی که در این ســفر تفاهم شد که در آینده بستر افزایش 
همکاری هــای اقتصادی و تجاری دو کشــور را فراهم آورد، 
عــالوه بر تجــارت کاال، همکاری در حــوزه خدمات فنی و 
مهندســی، ترانزیت، سرمایه گذاری، صادرات مجدد و انرژی 
بوده که می تواند زمینه ساز ارتقای حجم مبادالت تجاری دو 

کشور در آینده باشد.

آیت اهلل رئیســی با اشاره به سیاســت دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر 
ساخت الزم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
دیروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به فرصت مغتنم معنوی در ماه های مبارک رجب، شعبان و رمضان تاکید کرد : مردم نباید در ادارات سردرگم باشند و کارکنان 
با »مردم داری« و »اخالق حرفه ای« به مشــکالت مراجعین رســیدگی کنند.رئیسی در همین زمینه افزود : سازمان اداری و استخدامی باید ساز وکار اصالح مشکالت اداری را 
بیابد و برای اصالح آن اقدام نماید.رئیس جمهور ادامه داد: برای شفافیت و نظارت بر سالمت اداری، ضروری است ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطالعات با جدیت دنبال 
شود.رئیسی با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت خاطر نشان کرد : وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت الزم را برای استفاده مردم از مزایای 
اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت درختکاری اشاره و بر ضرورت توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط 
زیست با استفاده از شیوه های علمی تاکید کرد.رئیسی اجرای مصوبات شورای عالی ایرانیان را مهم برشمرد و اظهار داشت: یکی از وظایف مهم شورای عالی ایرانیان تسهیل در 

سرمایه گذاری و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است و تضمین اصل و سود سرمایه الزامی است.

قیمت طال پس از این که روز گذشته تحت تاثیر بحران اوکراین، به باالترین حد ۹ ماه اخیر صعود کرد، در معامالت روز چهارشنبه بازار 
جهانی پایین مرز ۱۹00 دالر ایســتاد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری تغییر چندانی نداشت و در ۱۸۹۸ دالر و 
۸۱ ســنت ایســتاد. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه تا مرز ۱۹۱3 دالر و ۸۹ سنت صعود کرده بود که باالترین قیمت از اول ژوئن 
بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، بهای هر اونس طال با 0.3 درصد کاهش، به ۱۹0۱ دالر رسید. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه با 
0.۴ درصد افزایش، در ۱۹0۷ دالر و ۴0 سنت بسته شد.ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی دیلی فارکس با اشاره به بحران میان روسیه 

و اوکراین، گفت: عامل اصلی تاثیرگذار فروکش ریسک تشدید بحران بوده که بدترین سناریوی این بحران حداقل از نظر ابهامات تازه اتفاق نیفتاده است.آمریکا، اتحادیه اروپا، 
انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن اعالم کردند بانکها و نخبگان روسی را هدف تحریم قرار می دهند. آلمان هم خط لوله گازی نورد استریم ۲ روسیه را در واکنش به یکی از بدترین 
بحرانهای امنیتی اروپا در چند دهه گذشته متوقف کرد. در این حال مسکو منکر برنامه ریزی حمله به اوکراین شده است.بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق خزانه آمریکا روز 
سه شنبه تحت تاثیر چشم انداز افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا در مارس، باالتر رفت. بازارهای پولی 3۶.۵ درصد روی احتمال افزایش ۵0 واحدی نرخ بهره در 
ماه آینده حساب می کردند که از حدود ۶0 درصد پیش بینی قبلی کاهش پیدا کرده است.بازده باالتر و افزایش نرخهای بهره، هزینه نگهداری طال که دارایی بدون بازدهی 
است را افزایش داده و به جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند آسیب می زنند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با 0.۵ درصد افزایش، به 

۲۴ دالر و ۲0 سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 0.3 درصد افزایش، ۱0۷۸ دالر و ۹۹ سنت بود.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

 دولت تاکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت 
در اختیار مردم باشد

قیمت طال در قله ۹ ماهه ایستاد
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دکتر اخالقی: سوپرمارکت مالی بانک تجارت 
در خدمت توسعه صنعت پتروشیمی کشور

نشست تخصصی روش های تامین مالی توسط بانک تجارت و سوپر مارکت مالی 
این بانک با حضور دکتر اخالقی مدیر عامل و فرخ نژاد رئیس هیئت مدیره بانک 
تجارت و مدیران عامل شرکت های صنعت پتروشیمی کشور در حاشیه سومین 
نمایشــگاه و همایش تخصصی حمایت از ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی 
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخالقی مدیرعامل این 
بانک در نشســت تخصصی روش های تامین مالی توســط بانک تجارت و سوپر 
مارکت مالی این بانک با تاکید بر اینکه همکاری با صنعت پتروشیمی و مجموعه 
زنجیره تولید و خریداران محصوالت این صنعت از اهداف بلندمدت بانک تجارت 
اســت گفت: ســوپرمارکت مالی بانک تجارت متشکل از شرکت های تخصصی، 
متناســب با نیاز صنایــع مختلف از جمله صنعت نفت و پتروشــیمی، خدمات 
کارآمدی را در اختیار فعاالن اقتصادی کشور قرار داده و ما آماده هستیم از طریق 
انعقاد تفاهم نامه همکاری و ایجاد بسترهای تعامل، خدمات متنوع این شرکت ها 

را بیش از پیش در اختیار توسعه اقتصادی کشور قرار دهیم.

وام های قرض الحسنه پرداختی در سال 
1400 به 11 هزار میلیارد ریال رسید

بانک سینا در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر 
جامعه، با اجرای طرح های متعدد قرض الحســنه حدود 11 هزار میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه از ابتدای سال 1۴۰۰ تا پایان بهمن ماه جاری پرداخت کرده است.

وام های قرض الحســنه پرداختی بانک سینا در سال 1۴۰۰ به 11 هزار میلیارد 
ریال رسیدبه گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ پرداختی های این بانک شامل وام 
قرض الحســنه ازدواج، اشتغالزایی، تامین نیازهای ضروری و کمک هزینه خرید 
مسکن محرومان بوده که از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه تعداد 2355 فقره 
از این وام ها به مبلغ 1983 میلیارد ریال به وام ازدواج اختصاص داشته است. طی 
این مدت همچنین تعداد 825۰ فقره وام اشتغالزایی به مبلغ 395۴ میلیارد ریال 
پرداخت شده و وام پرداختی تامین نیازهای ضروری هم به تعداد 2۰7۰3 فقره به 
مبلغ ۴۰۴۰ میلیارد ریال بوده است.پرداخت وام قرض الحسنه کمک هزینه خرید 
مسکن هم در ســه ماهه آذر، دی و بهمن با رشد صعودی همراه شده و به 337 

مورد رسیده که رقمی بالغ بر 113 میلیارد ریال را شامل می گردد.

طراحی و رونمایی از کیوسک خدمات مالی در 
شرکت تندرنور

  شــرکت تندرنور وابسته به بانک ســامان برای نخستین بار موفق به طراحی و 
تولید کیوســک خدمات مالی شد.هومن سپهری مدیرعامل شرکت دانش بینان 
تندرنور وابسته به بانک سامان، از طراحی و تولید کیوسک خدمات مالی در این 
مجموعه خبر داد و گفت: این کیوســک ها با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته 
پرداخت ازجمله کارت خوان و کارت های غیرتماسی گزینه مناسبی برای استفاده 
در فودکورت ها، مراکز تجاری، بیمارســتان ها و مشاغلی هستند که با مراجعات 
مردمی روبرو هستند و از این طریق امکان مدیریت زمان و سفارش های مشتریان 
وجود دارد.وی ســپس ادامه داد: عالوه بر این، کیوســک های خدمات مالی که 
 CASH در مجموعه تندرنور طراحی شده، جایگزین مناسبی برای دستگاه های
LESS یا همان پایانه های غیرنقد بانکی هستند که در حال حاضر از خارج کشور 
تهیه می شوند و بانک ها هزینه زیادی برای خرید این دستگاه ها می پردازند و ما 
با طراحی و تولید این دستگاه ها تالش کردیم تا عالوه بر صرفه جویی ارزی باعث 

ارتقا تولید داخلی شویم.

گزیده خبر

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد؛
ابالغ شیوه نامه اجرای طرح نهضت ملی به 

شعب بانک مسکن
عضو هیات مدیره بانک مســکن از ابالغ شیوه نامه اعطای تسهیالت احداث و 
نوســازی مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن به شعب این بانک خبر 
داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا ، محمدحســن علمداری 
عضو هیات مدیره بانک مســکن با بیان اینکه اشــخاص و پروژه های مشمول 
طرح نهضت ملی مسکن در قالب های مختلف )انبوه سازی، گروه های ساخت، 
خودمالکی و...( از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی تایید و به بانک معرفی 
می شوند، سقف تسهیالت قابل اعطا در قالب طرح نهضت ملی مسکن به منظور 
احداث واحدهای مســکونی را برای شهر تهران ۴5۰۰ میلیون ریال، شهرهای 
باالی یک میلیون نفر جمعیت )مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز( 
۴۰۰۰ میلیون ریال، ســایر مراکز اســتان ها )با جمعیت کمتر از یک میلیون 
نفر( 35۰۰ میلیون ریال، ســایر شــهرها 3۰۰۰ میلیون ریال و برای روستاها 
25۰۰ میلیون ریال، عنوان کرد.علمداری نرخ ســود تســهیالت را بر اساس 
نرخ ســود مصوب شورای پول و اعتبار )در حال حاضر 18 درصد( عنوان کرد 
و گفت: در صورتی  که پرداخت بخشــی از ســود تسهیالت در قالب یارانه )با 
ارایه تضمین نامه( توسط دولت تضمین شود، اعطای تسهیالت به متقاضیان با 

نرخ های یارانه ای امکان پذیر خواهد بود.

 گردهمایی روسای برتر شعب 
بانک ایران زمین

گردهمایی تقدیر از ده رئیس شــعبه برتر بانک ایران زمین، با عنوان آموزش 
و توســعه منابع انسانی شعب« برگزار شد.به گزارش روابط عمومی؛ به منظور 
قدردانی از تالش های مســتمر شعب، مراســم تقدیر از روسای شعب موفق 
بانک ایران زمین با حضور عبدالمجید پورسعید مدیرعامل، سیدحسن سلطانی 
فیروز رییس هیئت مدیره، محمد حسینی کنارویی مدیر امور شعب استان ها، 
مصطفی یزدانجو مدیر امور شعب استان تهران، سید محمد حسین استاد مدیر 
امور روابط عمومی، مدیران اســتانی و روسای موفق شعب و جمعی از روسای 
ادارات مرکزی بانک برگزار شد.سیدحسن سلطانی فیروز رئیس هیئت مدیره 
بانک ایران زمین در این مراسم شعب را سنگر و پیشانی بانک دانست و گفت: 
اگر همکاران شــعبه زمانی که مشتری وارد شــعب می شود، بتوانند درست 
خدمات را به مشتریان معرفی کنند، ارزیابی مشتری از بانک و پرسنل مثبت 
خواهد بود.سلطانی فیروز به روسای شعب موفق گفت: شما نمایندگان پرسنل 
بانک هستید و باید بتوانید این شرایط را حفظ کنید و اگر در سنوات بعد هم 

این موقعیت را کسب کنید، خیلی ارزشمند خواهد بود.

بازدید مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس از غرفه بانک پارسیان

در اولین روز برپایی ســومین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در 
صنعت پتروشیمی، علی عســگری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس در مســیر بازدید از نمایشگاه از غرفه بانک پارسیان بازدید و در جریان 
آخرین دســتاوردها و محصوالت و خدمات جامع بانک پارسیان در حمایت از 
تولیدات داخلی قرار گرفت.وی از حضور فعال بانک پارسیان در این نمایشگاه و 
ارائه خدمات متنوع بانکی برای تسهیل شرایط حضور مردم در حوزه پتروشیمی 
قدردانی کرد.گفتنی اســت؛ هدف بانک پارسیان برای حضور و حمایت از این 
نمایشــگاه، تحقق شعار سال با عنوان » تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و 
حمایت از صنایع ساخت داخل در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، رفع موانع 
تولید و کمک به ایجاد اشــتغال در کشــور است.سومین نمایشگاه حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پتروپاالیش 
با حضور مقامات ارشد اقتصادی کشور، مسئوالن ، دست اندرکاران، مدیران و 
کارشناسان از 2 اسفند در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش آغاز به 

کار کرد و تا ۴ اسفندماه ادامه دارد.

حضور موثر بانک کارآفرین در نمایشگاه 
پتروشیمی کیش

بانک کارآفرین با حضور فعال در نمایشــگاه پتروشــیمی کیش در راستای 
حمایت از تولید ملی، جلسات متعددی با شرکت های حوزه پتروشیمی، نفت 
و گاز برگزار و نســبت به ارائه انواع خدمات بانکی به آنها اعالم آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، در این جلسات که با حضور اعضای 
هیا ت مدیره، هیات عامل، مدیرعامل شرکت صرافی و جمعی از مدیران ارشد 
بانک کارآفرین با شــرکت های مختلف حوزه پتروشیمی، نفت و گاز برگزار 
شــد، نســبت به رفع نیازهای ضروری و دغدغه های اصلی این شرکت ها در 
حــوزه تولید بحث و تبادل نظر صورت گرفت و انواع خدمات بانک کارآفرین 
در بخش های ارائه تســهیالت، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی،حواله جات و... 
معرفی شــدکه استقبال قابل توجهی را نیز در پی داشت.همچنین تعامالت 
مثبتی با شرکت های دانش بنیان انجام شد. سومین دوره نمایشگاه و همایش 
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پاالیش 
و پتروپاالیش از دوم اسفندماه سال جاری در محل نمایشگا ه های کیش آغاز 
به کار کرده اســت. این رویداد از دو بخش نمایشگاه و نشست های تخصصی 
تشــکیل شده و پذیرای 35۰ شرکت و بنگاه اقتصادی در حوزه های مختلف 

صنعت پتروشیمی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خبرداد؛

کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در دولت ســیزدهم شــاهد 
کاهش 18.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش 7 واحد 
درصدی متوســط تورم 12 ماهه بوده ایم.به گزارش خبرگزاری 
مهــر به نقل از بانک مرکزی، پیمــان قربانی در اولین کنفرانس 
ملی دیپلماســی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: 
شــاهد کاهش 18.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش 
7 واحد درصدی متوســط تورم دوازده ماهه و کاهش 25 واحد 
درصدی تورم تولید کننده بوده ایم.وی افزود: همچنین در بحث 
نقدینگی، رشــد نقدینگی بدون در نظــر گرفتن عملیات انتقال 
حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه به 37.9 درصد و رشد 
پایه پولی به 35 واحد درصد کاهش یافته اســت.به گفته معاون 
اقتصادی بانک مرکزی، هر چند سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی 
و رشــد پایه پولی مطلوب نیســت ولی تالش می کنیم با برنامه 
ریزی و سیاســتگذاری مناسب به نقطه مطلوب در شاخص های 
اقتصادی دســت پیدا کنیم.قربانی بر لزوم اصالح بازارهای مالی 
تاکیــد کرد و افزود: اصالح رابطه بانــک مرکزی با دولت، اصالح 
رابطــه بانک ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شــبکه 
بانکی از طریق اصالح قوانین و ارتقای سیستم های نظارتی برخط 
از اولویت های بانک مرکزی در اصالح بازارهای مالی اســت.وی با 
تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی ریال در نظام پولی کشور گفت: 
رویکرد بی ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش صادرات 

یک رویکرد شکست خورده است.
قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار 
ارز از طریق رفع عوامل انتظاری، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و 
توجه به رقابت پذیری در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه گذاری 
خارجی با اســتفاده از دیپلماسی اقتصادی در راستای حمایت از 
تولید داخلی و جهش صادرات عمل می کند.معاون اقتصادی بانک 
مرکزی، بهره مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماســی اقتصادی 
و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مســتلزم افزایش رقابت پذیری و 
تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد.قربانی تجارب 
اقتصادی کشــور در دهه های گذشــته و آســیب پذیری باال در 
مواجهه با شــوک های وارده و به تبع آن مقاوم ســازی و افزایش 
تاب آوری اقتصاد را ضروری دانست و گفت: جنگ اقتصادی نقطه 
تمرکز دشــمن برای ضربه زدن به کشور بود ولی به اذعان خود 

دشمن سیاست فشار حداکثری با شکست مواجه شده است.

اقتصاد مقاومتی؛ مترقی ترین سیاست کالن اقتصادی
قربانی سیاســت های اقتصــاد مقاومتی را یکــی از مترقی ترین 
سیاســت های کالن اقتصادی کشور خواند و افزود: راهبرد اصلی 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی به تغییــر الگوی اقتصادی 
کشــور و حرکت به ســمت اقتصادی درون زا و برون گرا معطوف 
شده اســت و در تبعیت از الگوی اقتصاد مقاومتی، برای گذار از 
اقتصاد تک محصولی متکی به صادرات نفتی که در عین حال به 
عنوان یک اقتصاد باز در معرض شکنندگی قرار دارد، اتخاذ راهبرد 
توسعه صادرات غیرنفتی در عمل انتخابی گریزناپذیر برای کشور 
اســت.وی ادامه داد: ضمن آنکه بهبود صادرات غیرنفتی عالوه بر 
تأثیرات مثبت در زمینه اشتغال زایی و ارزآوری، به عنوان یکی از 
اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی که از رونق فرصت های 
تجاری در خارج از مرزهای ملی بهره می گیرد، مورد توجه و واجد 
اهمیت است و در تقویت رویکرد درون زایی و برون گرایی اقتصاد 
نقش مهمی ایفا می کند.قربانی با اشاره به مفاد سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بر اساس بند 1۰ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، موضوع حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات 
کاالها و خدمات به تناســب ارزش افزوده و بــا خالص ارزآوری 
مثبت از طریق اقداماتی نظیر »برنامه ریزی تولید ملی متناسب با 

نیازهای صادراتی« و »شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی به 
پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه« مورد 
توجه قرار گرفته است.معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: 
همچنین در بند 12 این سیاست ها، »توسعه پیوندهای راهبردی 
و گســترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به 
ویژه همسایگان«، »بهره گیری از ظرفیت سازمان های بین المللی 
و منطقه ای« و »استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف 
اقتصادی« از جمله راهکارهــای افزایش توان مقاومت و کاهش 
آســیب پذیری اقتصاد کشور معرفی شده اســت. به این ترتیب 
همانگونه که مالحظه می شود، تقویت موضع دیپلماسی اقتصادی 
در سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و توجه قرار 
گرفته است.وی با بیان اینکه به طور مشخص ضرورت بهره گیری 
مؤثر از دیپلماسی اقتصادی در رهنمودهای مقام معظم رهبری 
نیز به کرات تجلی و نمود یافته است، افزود: در سال جاری ایشان 
در بیانــات خود طی دیدار با اعضای هیئت دولت )به مناســبت 
هفته دولت(، به اهمیت دیپلماســی اقتصادی و ضرورت تقویت 
جنبه اقتصادی در حوزه دیپلماسی مجدداً تاکید فرمودند.معاون 
اقتصادی بانک مرکزی با معرفی دیپلماســی اقتصادی به عنوان 
تمامی اقداماتی که دولت ها برای حفظ و تقویت منافع کشورهای 
خود در عرصه بین الملل به انجام می رسانند، تشریح کرد: از این رو 
ارتقای قابلیــت و توانمندی دولت ها در بهره گیــری از ابزارها و 
اهرم های دیپلماتیک جهت تحقق اهداف اقتصادی امری مهم و 
حائز اهمیت تلقی می شود. بدین ترتیب می توان چنین بیان کرد 
که در رویه کنونی محیط بین الملل، دیپلماسی اقتصادی همسو 
و همانند دیگر سیاست های اقتصادی پولی، مالی، ارزی و تجاری، 
از نقش و اهمیت بســزایی در تحقق اهداف اقتصادی کشــورها 
برخوردار اســت و در واقع به منزله یکی از شئون سیاست گذاری 

کالن اقتصادی در نظر گرفته می شود.
وی با اشــاره به اینکه در عمل هر کشــور برای ارتقای موقعیت 
خود در عرصــه بین الملــل و تنظیم روابط با ســایر ذی نفعان 
خارجــی، مدل دیپلماســی اقتصادی منحصر بــه فرد و خاص 
خــود را دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، تعیین 
جایگاه دیپلماسی در نقشه راه توســعه اقتصادی کشور و اتخاذ 
یک دیپلماســی فعال و در عین حــال همکاری جویانه می تواند 
به تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی کمک شایان توجهی 
کند.قربانی جهش در عملکرد صادرات به ویژه در بخش صادرات 
غیرنفتی را عامل پایدارســازی و تقویت مازاد حساب جاری تراز 
پرداخت های خارجی و افزایش عوائد ارزی کشور دانست و عنوان 
کرد: این امر واجد تأثیرات مثبت در زمینه توسعه تولید و اشتغال 
خواهد بود. با این حال باال بودن درجه شــاخص تمرکز صادرات 
ایران، حاکی از شــرکای تجاری محدود و نیز عدم تنوع در سبد 
محصوالت صادراتی کشور است که بالطبع این موضوع به افزایش 
آسیب پذیری اقتصاد به ویژه در مواجهه با تحریم ها و شوک های 
خارجی منجر می شود.عضو هیئت عامل بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اساسی جهت تقویت 
همکاری ها و تعامالت مالی و تجاری کشور در عرصه بین الملل و 
نیز گسترش بازارهای صادراتی برای تولیدات داخلی، بهره گیری 
از ابزار دیپلماسی از طریق رایزنی های سیاسی و اقتصادی با دیگر 
کشــورها اســت که در این ارتباط به طور مشخص فعال سازی 
دیپلماسی اقتصادی در قالب پیگیری انعقاد توافقنامه های تجاری 
جدید دو یا چندجانبه و بهره مندی حداکثری از ترتیبات موجود 
)همچون پیمان شــانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا( می تواند نقش مؤثری در تقویت جریان صادرات 

کشور ایفا کند.

تأکید دولت سیزدهم بر توســعه کریدورهای ترانزیتی 
شمال-جنوب و شرق به غرب

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشــاره به برخورداری کشور از 
مزایای ژئواکونومیک مناســب و نیز قرار گرفتن در پل ارتباطی 
مســیر کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب و جنوب به شمال از 
ظرفیت های تجاری و اقتصادی، تصریح کرد: بالطبع برنامه ریزی 
و بهره گیــری از ظرفیت ایــن کریدورها در قالــب رایزنی های 
دیپلماتیک در کنار تقویت زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک 
می تواند ضمن کاهش هزینه های تجاری و مبادالتی به گسترش 
همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه 
و توسعه روابط تجاری کشور کمک کند.وی بهره مندی حداکثری 
از ظرفیت دیپلماســی اقتصادی و ترســیم دقیق نقشه راه آن را 
مســتلزم افزایش رقابت پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید 
داخلی عنوان کرد و گفت: در راستای تبیین اهمیت این مسئله 

می بایســت اشاره شود که دســتیابی به هدف توسعه صادرات با 
تکیــه بر صنایع پویا و رقابت پذیر و نیز تغییر در ترکیب کاالهای 
صادراتی به نفع محصوالت بــا ارزش افزوده باال، در گرو تجدید 
ســاختار و تحول نهادی در عرصه اقتصاد داخلی و ایجاد محیط 
مناســب و مساعد برای کسب وکار و تولید در کشور است.قربانی 
با بیان اینکه در این ارتباط به نظر می رســد، تدوین اســتراتژی 
بلندمدت توســعه می تواند یک نقشــه راه و چارچوب سازگار و 
هدفمند در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه های مختلف پولی، 
اعتباری، مالی، ارزی و تجاری جهت راهبری و ارتقای نظام تولید 
در کشــور ایجاد کند، ادامه داد: با اتکا بــه رونق تولید داخلی و 
ارتقای ســطح کیفیت، فناوری و رقابت پذیری محصوالت ایرانی، 
مواضع دیپلماســی اقتصادی ایران در مناسبات خارجی به شکل 

مؤثری تقویت می شود.
معاون اقتصــادی بانک مرکزی راهبری فعالیت های اقتصادی در 
راســتای توسعه تولید و متنوع ســازی کاالها و مقاصد صادراتی 
کشــور را نیازمند آگاهی از تحوالت محیــط اقتصاد بین الملل، 
ساختار بازارهای هدف و کنکاش در توانمندی های فنی و تولیدی 
دیگر کشــورها دانســت و افزود: همین امر موجب شده است تا 
میدان عمل و عرصه دیپلماســی اقتصادی ابعادی فراتر از تمرکز 
صرف به رایزنی های سیاسی و اقتصادی داشته باشد؛ به طوری که 
بخش قابل توجهی از اقدامات دستگاه دیپلماسی عرصه اقتصاد، 
به جمع آوری اطالعات در خصوص محیط اقتصادی و سیاســی 
کشورها، وضعیت و مختصات بازارهای هدف، کشف فرصت های 
تجاری، تحلیل وضعیت رقبا، شناسایی فناوری های جدید، رصد و 
کنکاش در محیط نهادی و حقوقی، ارزیابی سیاست های اقتصادی 
متخذه در دیگر کشورها و نیز آینده پژوهی و درک صحیح از روند 
رویدادهای آتی در صحنه بین الملل معطوف می شود.وی با اشاره 
به لزوم هماهنگی و همکاری همه جانبه میان دستگاه های مختلف 
نظیر وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارتخانه های ذی ربط در 
حوزه تجارت خارجی گفت: یکی از رویکردهای نوین در راستای 
افزایــش تعامالت اقتصادی، ناظر بر تقویت نقش بازیگران بخش 
خصوصی در مناسبات خارجی کشــورها است؛ به طوری که در 
دهه های اخیر شمار بازیگران عرصه دیپلماسی اقتصادی افزایش 
یافته است و در کنار دولت ها، دیپلماسی شرکتی نیز نقش بسزایی 
در پیش برد اهداف و سیاســت های اقتصادی کشورها ایفا کرده 
اســت.قربانی با بیان اینکه در ســطح دیگر، موضوع شناساندن 
ظرفیت ها و توانمندی هــای داخلی به طرف های خارجی مطرح 
است افزود: رسالت تحقق این امر خطیر بر عهده سفرا و نمایندگان 

جمهوری اسالمی ایران در اقصی نقاط جهان خواهد بود.

سپام؛ سوئیفت ایرانی
وی تاکید کرد: همچنین به طور مشخص بانک مرکزی در عرصه 
دیپلماســی اقتصادی تالش دارد با همــکاری و همیاری وزارت 
امور خارجه و ســایر دستگاه های ذی ربط اقدامات الزم در زمینه 
افزایش همکاری ها و ارتباطات بانکی با کشورهای طرف تجاری، 
آزادســازی منابع ارزی بلوکه شــده کشور در خارج و نیز تقویت 
سیستم پیام رسان سپام ارزی با افزایش پوشش اتصال بانک های 
خارجی انجام گیرد تا بدین ترتیب ضمن تسهیل مبادالت مالی 
فرامرزی، آسیب پذیری کشــور در مقابل توطئه ها و تحریم های 

خارجی به نحو چشم گیری کاهش یابد.
گفتنی است، اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری 
اســالمی ایران )فرصت ها و چالش های 1۴۰۴-1۴۰۰( روز ســه 
شنبه 3 اسفندماه با حضور مسئولین و مدیران حوزه های اقتصاد 
و روابط خارجی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران و دانشجویان این 

حوزه در دانشگاه امام صادق )ع( برگزار شد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به 
لزوم رصد جریان پولی در کشور با هدف هدایت 
اعتبــار به ســمت تولید، از برنامــه های بانک 
مرکزی در تکمیل فرآیندهای هوشمندســازی 
ســامانه های نظارتی این بانک خبر داد. مهران محرمیان در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا 
ضمن تشریح فرآیند نظارت سیستمی در شبکه بانکی کشور بر مبنای هوشمندسازی 
ســامانه ها گفت: در بخش اتوماســیون چند گام اجرایی وجــود دارد از جمله تبدیل 
اطالعات کاغذی به اطالعات دیجیتال که به عنوان گام نخســت مدتهاست در شبکه 
بانکی کشور اجرا شده است. مرحله بعدی این است که اطالعات دیجیتال را ساماندهی 
و جمع بندی کنیم که این گام هم خوشبختانه به مرحله اجرا رسیده است.  وی ادامه 
داد: مرحله ســوم، تحلیل اطالعات اســت که در حال اجراست و هم اکنون در نقطه 

شروع مرحله چهارم هستیم که هوشمندســازی پردازش اطالعات خواهد بود.معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در مرحله هوشمندســازی، با استفاده از 
هوش انســانی و در نهایت تبدیل آن به هوش ماشینی ، اشکاالت احتمالی  شناسایی 
شــده و تحلیل هایی ارائه خواهد شــد تا منجر به سیاســت گذاری مناسب بشود. در 
واقع این سیاست گذاری باید در راستای منافع کالن کشور و تصمیمات سیاستگذاران 
اقتصادی که همان هدایت منابع مالی و تســهیالتی به سمت تولید و رونق اقتصادی 
است، باشد. محرمیان معتقد است: این مهم مستلزم ارتباط نزدیک بین متخصصان این 
حوزه اعم از نظارتی، اقتصادی و اعتبارات است. ایده از بخش مربوط پیشنهاد می شود 
و ما در فنآوری ایده به الگوریتم تبدیل می کنیم و البته ایجاد تعامل و همکاری در این 
سطح پیچیدگی های خاصی دارد اما در بانک مرکزی ما توانسته ایم این ارتباط را برقرار 
کنیم. این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: حوزه های مختلف در بانک، می توانند 

نیازمندهایی که دارند را در قالب گزاره های قابل تبدیل به برنامه هوشمند به معاونت 
فناوری منتقل کنند و ما  نیز، این گذاره ها را با تبدیل به الگوریتم ها و فرآیندهای برنامه 
ریزی شــده، تبدیل به ابزارهای فناورانه و هوشمندسازی شده خواهیم کرد. در مرحله 
نخست با تحلیل های دستی و بعد با تحلیل های خودکار این کار انجام می شود که البته 
این فرآیندها در تمام بخش ها اعم از تســهیالت، سپرده، مبارزه با پولشویی ، نظارت ، 
سالمت بانکی و ... در حال انجام است. خوشبختانه رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز 
ضمن برخورداری از اشراف و اعتقاد کامل به این رویکرد، حمایت جدی و کاملی از این 
روند دارند؛  برهمین اساس به نظر می رسد اتفاقات خوبی در این حوزه رخ دهد. معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی همچینن در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
حاکمیت ریال، گفت: به طور قطع هوشمندســازی سامانه های نظارتی در نظام بانکی 
شــفافیت گردش ریال را به دنبال خواهد داشت. در مسیر حکمرانی ریال، پروژه های 

متعددی تعریف شــده که با تاکید رئیس کل بانک مرکزی به طور کامل دسته بندی 
شده و با تمرکز بیشتری در راستای تحقق هدف نهایی در حال برنامه ریزی و اجرا است. 
محرمیان با اشاره به اینکه مالیات در کشورهای دنیا نقطه کانونی فعالیت های اقتصادی 
و نظارتی است، اظهار کرد: اگر فرایندهای مالیات ستانی هوشمند و شفاف باشد بخش 
های دیگر اقتصاد نیز شفاف خواهد شــد. وی گفت: برنامه ریزی دقیقی برای اجرای 
تکالیفی که از ســوی قانونگذار بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده، صورت گرفته و 
در همین راستا با هوشمندسازی عموم فرآیندهای مالی و اقتصادی، قطعا دغدغه های 
فعالین اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت، چرا که برای اثبات شفافیت فعالیت و کسب 
و کارهــای اقتصادی و اعالم عدم فرار مالیاتی دیگر نیاز بــه طی فرآیندهای اداری و 
بروکراتیــک فعلی و ارایه اظهار نامه مالیاتی نخواهد بود.معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی در پایان تصریح کرد: ما خوشبختانه و به درستی در این مسیر قرار گرفته و به 
سرعت نیز در حال حرکت هستیم که البته حرکت طوالنی مدتی خواهد بود است و در 
بسیاری از کشورهای دیگر از 5 سال تا حتی 2۰ سال طول کشیده اما خوشبختانه ما 
با زیرساخت های فنی خوبی که در شبکه بانکی کشور داریم ، به نظر می رسد بتوانیم 

زمان تحقق این فرآیند را کوتاهتر کنیم.

معاون بانک مرکزی؛

هوشمندسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی در حال توسعه است
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گزیده خبر

عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل 
خارج شد

وزیر خارجه عراق خروج کشورش از فصل هفتم منشور سازمان ملل را اعالم 
کرد. همزمان شورای امنیت سازمان ملل پس از تسویه کامل مبلغ غرامت 
جنگ کویت توســط عراق این پرونده را مختومه کرد.به گزارش ایســنا، به 
نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، شورای امنیت با برگزاری نشستی به اتفاق 
آرا و رســما به مأموریت کمیته سازمان ملل ویژه جبران خسارات ناشی از 
تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ پایان داد.این تصمیم پس از آن اتخاذ 
شد که عراق تمامی مبلغ ۵۲.۴ میلیارد دالر غرامت تعیین شده را به کویت 
پرداخت کرد.شورای امنیت همچنین اعالم کرد که دولت عراق دیگر ملزم 
به پرداخت درصدی از درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت، فرآورده های 
نفتــی و گاز طبیعی به صندوق تحت مدیریت کمیته غرامت نیســت.فواد 
حســین، وزیر امور خارجه عراق نیز که در نشست مذکور حضور داشت از 
این تصمیم شورای امنیت استقبال و تاکید کرد که عراق امروز در حال ورق 
زدن صفحه مهمی از تاریخ خود است که بیش از سی سال به طول انجامید.

وی افزود: عراق صفحه جدیدی را باز می کند و درصدد تقویت چارچوب های 
همکاری با جامعه بین المللی و در خط مقدم آن با ســازمان ملل است.فواد 
حسین همچنین گفت که بغداد تمامی تعهدات بین المللی خود را بر اساس 
قطعنامه های ســازمان ملل اجرا کرده و تمامی مبلغی را که باید به کویت 
پرداخت می کرد، به طور کامل پرداخت کرده است و دیگر ملزم به پرداخت 
مبلغ اضافه نیســت و از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج می شود.وی 
خروج عراق از ذیل فصل هفتم منشــور ســازمان ملل را به ملت کشورش 
تبریک گفت.کمیته غرامت سازمان ملل متحد در ماه مه سال ۱۹۹۱میالدی 
و بعد از اشــغال کویت توسط عراق بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان 

ملل تشکیل شد.

  ماکرون را مایه تمسخر رقبای 
انتخاباتی کرد

رقبای انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه، ماکرون را بــه خاطر ناکامی 
تالش های دیپلماتیکش برای اجتناب از بروز جنگ در اوکراین مورد تمسخر 
قرار داده و می گویند او کاری از پیش نبرده است.به گزارش ایسنا، به نوشته 
روزنامه دیلی میل، مارین لوپن، رقیب اصلی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری 
فرانســه وی را بابت این ادعا که می گوید گفت وگویی بالقوه را با والدیمیر 

پوتین، رئیس جمهوری روسیه تضمین کرده بود، مورد تمسخر قرار داد.
لوپن همچنین گفت: نمی دانستم که آیا ماکرون واقعا در تمام این فرآیند به 

عنوان رئیس جمهور عمل می کند یا به دنبال بردن جایزه صلح نوبل است؟
ژان لوک مالنشــن، رهبر چپ افراطی فرانســه از دیگر رقبای ماکرون در 
انتخابات آوریل ۲۰۲۲ نیز سابقه ناراحت کننده رئیس جمهوری فرانسه را 
در تمامی این مدت مورد انتقاد قرار داد و گفت:  واقعا جای تاســف دارد اگر 

امید داشته باشیم او بهتر می شود.

نخســت وزیر اســترالیا می گوید انتظار می رود که حمله 
ادعایی روسیه به اوکراین ظرف ۲۴ ساعت آینده انجام شود 
حال آنکه کی یف هم از شــهروندانش خواســت فوراً خاک 
روســیه را ترک کنند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 

تلگراف، اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا طی اظهاراتی 
مدعی شد تهاجم روسیه به اوکراین احتماالً ظرف ۲۴ ساعت 
آینده اتفاق می افتــد.وی در ادامه این ادعــا افزود: تهاجم 
علیه اوکراین عماًل آغاز شــده اســت. استرالیایی ها همواره 
علیه قلدری می ایســتند و در برابر روسیه نیز همین کار را 
می کنند.این ادعا در حالی مطرح می شود که وزارت خارجه 
اوکراین از شــهروندان خود خواست به دلیل وخامت اوضاع 
و امکان قطع خدمات کنســولی، فوراً خاک روسیه را ترک 
کنند.در پی به رسمیت شناختن جمهوری های دونتسک و 
لوهانسک در شرق اوکراین، غرب تحریم هایی را علیه روسیه 
اعمال کرده و مدعی اســت که در صورت تشدید اقدامات 
مسکو علیه کی یف، این تحریم ها تشدید می شود.والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز طی اظهاراتی گفته بود: 

بهترین راه حل برای مســئله جاری، صــرف نظر مقامات 
کی یف از پیوســتن به ناتو و پایبندی به بی طرفی اســت. 
من این را نگفتم که نیروهای نظامی ما هم اکنون به منطقه 
دونباس اعزام خواهند شد؛ بلکه حمایت نظامی از لوهانسک 
و دونتسک را اعالم کردم.وی امروز چهارشنبه هم در پیامی 
ویدئویی اعالم کرد: کشــورمان همواره از گفتگوی مستقیم 
و صادقانــه با هدف یافتن راه حل هــای دیپلماتیک برای 
پیچیده ترین مشکالت استقبال می کند. اما منافع روسیه و 
امنیت شهروندانمان قابل مذاکره نیستند.با این حال، به نظر 
می رسد که پوتین با اســتفاده از کارت استقالل دونتسک، 
در واقع به متحدان آمریکا می گوید حاال که سرنوشتی جز 
تحریم پیش پای من نمی گذارید، خودتان انتخاب کنید که 
می خواهید در روشــن کردن تکلیف اوکراین تا کجا پیش 

بروم؟بایدن از مدت ها پیش امنیت اوکراین را به عنوان ابزار 
چانه زنی روی میز مذاکره با پوتین گذاشته بود. اکنون، تنها 
کاری که رئیس جمهور روسیه انجام داد، این بود که تعارف 

را کنار بگذارد و با آن ابزار بازی کند.

اوکراین دلواپس عملی نشدن وعده های آمریکا
تهران –ایرنا- دولت آمریکا که به خلف وعده و عهدشــکنی 
شناخته می شــود، در روزهای اخیر وعده هایی درحمایت 
از اوکراین البته با هدف تقابل دیرینه با روســیه داده است، 
اما اوکراین با نگاه تردید و دلواپســی به عملی شــدن این 
وعــده ها می نگرد.به گــزارش ایرنا، دیمیتــرو کولبا وزیر 
امــور خارجه اوکراین که برای دیدار با رهبران کاخ ســفید 
به آمریکا ســفر کرده است، تالش می کند تا تضمین های 
الزم را از واشــنگتن در حمایت از کی یف در قبال مســکو 
بدست آورد، چرا که دولت مطبوع وی نسبت به خلف وعده 
دولت آمریکا نگران است.کولبا در مصاحبه با شبکه خبری 
فاکس نیز نسبت به خلف وعده آمریکا ابراز نگرانی و در این 
زمینــه به طرف غربی هشــدار داد.دولت های قبلی آمریکا 
بخصوص دولت پیش از بایدن آشکارا از بسیاری از تعهدات 
و پیمان های بین المللی خارج و آنها را نقض کرده اند.شبکه 
خبری فاکس نیوز با اشاره به اینکه رئیس جمهوری روسیه 
اســتقالل  دو جمهوری خلق دونتســک و لوگانتسک را به 
رســمیت شناخت، از کولبا  پرسید چرا مردم آمریکا باید از 
اوکراین حمایت کنند و از تالش های دولت بایدن درجهت 
کمک رسانی به کی یف پشتیابانی کنند؛ گفت: چراکه این 
موضوع مربوط به حفظ وعده های آمریکا اســت.وزیر امور 
خارجه اوکراین نسبت به خلف وعده کاخ سفید در حمایت 
از اوکراین هشدار دادو به صراحت به فاکس نیوز دراین باره 
گفت: چنانچه آمریکا به وعــده خود در حمایت از اوکراین 

عمل نکند، آنگاه پیامی آشکار به تمامی جهان می دهد که 
غرب قادر به دفاع از موازین و اصول )ادعایی( خود نیســت، 
آنگاه بنابر آنچه واشنتگن دراین میانه بر کی یف روا داشت، 

دیگر بازیگران )جهانی( بزودی آمریکا را به چالش خواهند 
کشــید.کولبا در مصاحبه با فاکس نیز تاکید کرد که قصور 
آمریکا و غرب در عمل نکردن به وعده هایشــان بر تمامی 

کشــورهای غربی تاثیر منفی خواهد گذارد.وزیرامورخارجه 
اوکراین به این رسانه تصویری آمریکایی گفت: قصور غرب 
در عــدم حمایت از اوکرایــن، پیامدهای عمیقی برای بقیه 
کشــورهای غربی بدنبال خواهد داشــت، این ضعف باعث 
قدرت گرفتن هرچه بیشتر رهبران روسیه در آینده خواهد 
شــد.به گزارش ایرنا، دیمیترو کولبا وزیر امورخارجه آمریکا 
که برای گرفتن تضمین ها الزم جهت حمایت کاخ ســفید 
از اوکراین در واشــنگتن با جو بایدن دیدار کرد، درنشست 
خبری مشــترک با همتای آمریکایــی خود گفت: چنانچه  
کی یف و متحدان این کشــور به شیوه ای بسیار محتاطانه 
عمل کنند و به افزایش فشــار بر رهبر روسیه ادامه دهند، 
می توان جلوی والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه را 
گرفت.دیمیترو کولبا با بیان اینکه آنچه پوتین را متوقف می 
کند تنها اتحاد و عزم ما اســت، خواستار تشدید فشار علیه 
روسیه شــد.وی ادامه داد که اوکراین هیچ برنامه ای برای 
تخلیه ماریوپل - شــهری بندری واقع در منطقه دونتسک 
در شرق اوکراین -  ندارد.وزیر خارجه اوکراین دراین نشست 
خبــری  اظهار داشــت ما دو برنامه داریم، برنامه نخســت 
استفاده از همه ابزارهای دیپلماسی برای بازدارندگی روسیه 
و جلوگیری از تشدید تنش ها است. اگر این برنامه شکست 
بخورد، برنامه دوم این اســت که برای هر وجب از سرزمین 
خود، هر شــهر و هر روســتا بجنگیم. البته این جنگ را تا 

پیروزی ادامه می دهیم.

در  خودکار  گرانول پاش  دستگاه  اولین 
کشور به دست توانمند جوانان متخصص فوالد خوزستان 

ساخته شد.
تشدید تحریم های ظالمانه از یک سو و خروج شرکت های خارجی 
و عمل نکردن به تعهداتشان از سوی دیگر، جوانان غیرتمند فوالد 
خوزستان را بر آن داشت که با پیروی از منویات رهبری و در مسیر 

تحقق شعار ما می توانیم، کاری کنند کارستان. 
اینبار سخن از مهندسی معکوس و بومی سازی نبود، بلکه تبلور 
شرکت های  از  جستن  یاری  و  جوانان  به  اعتماد  و  فنی  دانش 
دانش بنیان، به ساخت دستگاه گرانول پاش خودکار ختم شد و 
معنی اش ایجاد دانش فنی و دستیابی به توانایی ساخت دستگاه 
است. دستگاهی که تولید آن تنها در اختیار شرکت هایی چند 
خودکار  گرانول پاش  دستگاه  است.  آمریکایی  و  اروپایی  ملیتی 
وظیفه ی پاشش گرانول مخصوص قالب ماشین های ریخته گری 

مداوم )اسلب( را بر عهده دارد. 
 امین مدیرعامل ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در 
گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی گفت: این دستاورد از سال 
و  خوزستان  فوالد  متخصصان  از  گروهی  تشکیل  با  و   ۱۳۹۸

همکاری شرکت دانش بنیان دانش پردازان میثاق شکل گرفت. 
 وی افزود: از مهم ترین دالیلی که به ساخت دستگاه گرانول پاش 
به: تشدید تحریم ها و دسترسی نداشتن به  ختم شد، می توان 
مشابه خارجی و باج خواهی شرکت های چندملیتی سازنده اشاره 
کرد. ابراهیمی تاکید داشت: در چنین شرایطی متخصصان 
فوالد خوزستان برای ساخت و بومی سازی این دستگاه 
اقدام کردند. نتیجه اعتماد به توانمندی داخلی، پس 
از دو سال تالش مستمر به ساخت دستگاه 

گرانول پاش تمام ایرانی منجر شد.
 وی افزود: مهم ترین ویژگی های دستگاه، قابلیت تولید انبوه و رفع 
نیاز شرکت های فوالدسازی کشور است. مدت زمان اجرای طرح 
۲۴ ماه بود که پس از گذراندن مراحل مختلف آزمایشی، سرانجام 
در شهریورماه ۱۴۰۰، دستگاه در مسیر خط ریخته گری نصب و 
به بهره برداری رسید. بهینه سازی مصرف گرانول تا پنجاه درصد، 
ضریب ایمنی قابل اطمینان و حذف نیروی انسانی از فرآیند خط 
ریخته گری) ایمن سازی فرآیند(، جلوگیری از خروج ارز و کاهش 
هزینه ساخت از دیگر مزایای اجرای طرح هستند. نمونه خارجی 
دستگاه حدود پنجاه هزار یورو است که با احتساب هزینه های 
ارسال، به هفتاد و پنج هزار یورو معادل دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون 
راه اندازی  و  نصب  و  ساخت  هزینه  حالیکه  در  می رسد.  تومان 
دستگاه گرانول پاش ایرانی ششصد میلیون تومان معادل بیست 
هزار یورو است. از طرفی تامین قطعات و تضمین کیفیت محصول 
و در دسترس بودن سازنده، از دیگر مزایای ساخت به شمار می آید.
 گزارش خبرنگار ما حاکی است، مراحل ایده، طراحی، ساخت و 
در مدار قرار گرفتن دستگاه گرانول پاش با حمایت شرکت فوالد 
خوزستان، از سوی متخصصان بسیج سازندگی حوزه شهید بقایی 
دانش پردازان  دانش بنیان  با همکاری شرکت  و  فوالد خوزستان 

میثاق انجام شد.
 گفتنی است: از دستگاه  گرانول پاش خودکار در کارگاه تخصصی 
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران که ۱۹ الی ۲۱ بهمن 
ماه در سالن همایش های هتل المپیک تهران برگزار شد، با حضور 
مدیران  از  و جمعی  فوالد خوزستان  مدیرعامل  ابراهیمی  امین 

شرکت های فوالدی رونمایی شد.

وقتی تبلور غیرت ایرانی تحریم ها را بی اثر می کند؛

 ساخت اولین دستگاه گرانول پاش خودکار 
 در کشور به دست توانمند جوانان 

متخصص فوالد خوزستان

همزمان با هشدار کی یف؛
استرالیا: احتماالً روسیه 
ظرف 24 ساعت آینده 
حمله می کند
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پژوهشــگران »دانشگاه جانز هاپکینز« در بررســی جدید خود، از 
قابلیت یک ماده موجود در قارچ جادویــی)Magic mushroom( در 
درمان افســردگی خبر داده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، 
»قارچ سیلوسایبین«)Psilocybin mushroom( که در اصطالح به قارچ 
جادویی معروف اســت حاوی ماده توهم زای سیلوسایبین است که 
در بسیاری از پژوهش ها مشخص شــده که برای درمان افسردگی 
و اضطراب، امیدبخش است.پژوهشی که پیشتر توسط پژوهشگران 
 Johns Hopkins(»دانشــکده پزشــکی »دانشــگاه جانز هاپکینــز
University( انجام شــده بود، نشــان داد که درمان با سیلوسایبین، 
نشانه های اختالل افسردگی شدید را در بزرگساالن کاهش می دهد.

این گروه پژوهشــی در بررســی جدید خود دریافته اند که مزایای 
ضدافسردگی درمان با سیلوسایبین همراه با روان درمانی، می تواند 
نشانه های افسردگی را برای برخی بیماران پس از دو نوبت مصرف، 
حداقل تا یک ســال حفظ کند.این خبر، امیدوارکننده اســت زیرا 
درمان هــای موجود باید به طور منظم و مکرر برای دوره های زمانی 
طوالنی انجام شــوند و برای همه مؤثر نیستند.پژوهشگران در این 
پروژه، ۲۷ شــخص با سابقه بلندمدت افســردگی را که بیشتر آنها 
حدود دو ســال پیش از این پروژه از نشــانه های افســردگی رنج 
می بردند، انتخاب کردند. آنها ســپس از یک سیســتم امتیازدهی 
موسوم به مقیاس رتبه بندی افســردگی »GRID-Hamilton« برای 
ارزیابی نشــانه های افسردگی شرکت کنندگان استفاده کردند. نمره 

باالتر از ۲۴، نشان دهنده افسردگی شدید بود.

محققــان برای اولین بار فعالیت مغز یک انســان در حال مرگ را ثبت 
کردند و شــاهد یک فعالیــت رویا گونه و یــادآوری خاطرات بودند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، »تمام زندگی من از جلوی چشمانم 
گذشت«. این عبارتی است که اغلب در مورد تجربیات نزدیک به مرگ 
می شــنویم و ممکن است حقیقت داشته باشــد، چرا که دانشمندان 
برای اولین بار فعالیت مغز یک انســان در حال مرگ را ثبت کرده اند و 
الگوهــای امواج مغزی مرتبط با فرآیندهایی مانند خواب و رویا دیدن و 
یادآوری خاطرات را شناســایی کرده اند.این مطالعه به طور خاص برای 
ضبط فعالیت مغز در زمان مرگ طراحی نشده بود، بلکه به طور اتفاقی 
رخ داد. محققان به طور مداوم امواج مغزی یک بیمار ۸۷ ســاله مبتال 
به صرع را با اســتفاده از نوار مغزی زیر نظر داشتند تا تشنج ها را رصد 
کنند. اما در حین درمان، بیمار ناگهان دچار حمله قلبی شد و فوت کرد.

به این ترتیب، محققان موفق شدند ۱۵ دقیقه فعالیت مغزی وی را در 
حال مرگ ثبت کنند. آنها روی ۳۰ ثانیه قبل و بعد از زمانی که ضربان 
قلب متوقف شد، تمرکز کردند و افزایش فعالیت در انواع امواج مغزی به 
نام »نوســانات گاما« را مشاهده کردند. این امواج در فرآیندهایی مانند 
رویاپردازی، مدیتیشن و بازیابی حافظه نقش دارند و نگاهی اجمالی به 
آنچه ممکن است فرد در آخرین لحظات خود تجربه کند، به دانشمندان 
می دهد.دکتر »اجمل زمار« نویســنده اصلی این مطالعه گفت: مغز از 
طریق ایجاد نوســان هایی که در بازیابی حافظه دخیل هستند، ممکن 
است آخرین یادآوری رویدادهای مهم زندگی را درست قبل از مرگ ما 
انجام دهد، مشــابه آنچه در تجارب نزدیک به مرگ گزارش شده است. 
این یافته ها درک ما را از اینکه دقیقاً چه زمانی زندگی به پایان می رسد.

ادامه پژوهش ها روی »قارچ های 
جادویی« برای درمان افسردگی

ضبط فعالیت مغز یک انسان در 
حال مرگ برای اولین بار

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جمع کردن ماهی های تلف شده از کرانه سواحل "کولیمو" در شیلی

بیانکو کورمایر، عضو جدید کلکسیونی فراری
تمام فراری ها به معنای واژه خاص و ویژه هســتند؛ اما برخی از آن ها خاص تر دیگری می شــوند. مجموعه ۵ عددی ویژه »گرامیداشِت 
دهمین ســال رژه فراری ها« جزو همین خودروهای به شــدت ویژه هستند. چهارمین خودروی این مجموعه یک فراری SF9۰ اسپایدر 
است. فراری اعالم کرده که وفادارترین مشتریان )ثروتمند( می توانند مدل کوپه استراداله را هم با همین مشخصات خریداری کنند. اگر 
هم ثروت خریدار از پارو باال می رود، می تواند از طرح بدنه این خودرو برای مدل های ۸۱۲ کامپتیت زیونه و آپرتا اســتفاده کنند.فراری 
این مدل خاص را »بیانکو کورمایر« نامیده است. طرح و رنگ بدنه شامل رنگ سفیدی است که با آبی آمیخته شده و جلوه ای خاص به 
SF9۰ بخشده است. فراری این طرح را این گونه توصیف می کند:این طرح با رنگ سفید و پرتو آبی خود، خلوص و زیبایی برف را تعداعی 
می کند. در حقیقت مجموعه ای از احساســات را در یک رنگ خالصه می کند.در مقایســه با ۳ خودروی دیگر این مجموعه که تاکنون 
رونمایی شده اند، بیانکو کورمایر ساده ترین و شاید شکیل ترین آن ها باشد. همانند سایر خودروهای این مجموعه، این خودرو هم ازطریق 
»فراری تیلور مود«، بخش توســعه ویژه خودروهای مارانلو ســاخته شده است. در کنار رنگ خاص، عدد ۳9 روی بدنه، پرچم ایتالیا در 

بخش پایینی در شاگرد و پرچم آمریکا در بخش پایینی در راننده این SF9۰ اسپایدر حک شده است.

 لهستان خواستار گرفتن میزبانی انتخابی جام جهانی 
از روسیه شد

اتحادیه فوتبال روسیه پیشنهاد وزیر ورزش لهستان مبنی بر اینکه دیدار مقدماتی جام جهانی بین روسیه و لهستان باید به مکان بی طرف 
منتقل شود را رد کرده است.به گزارش ایسنا و به نقل از استار، روسیه و لهستان قرار است ماه آینده در نیمه نهایی پلی آف جام جهانی 
قطر به مصاف هم بروند. بورتنیچوک وزیر ورزش لهستان خواستار گرفتن میزبانی این دیدار حساس از روسیه شد. او گفت: معتقدم در 
چنین شرایطی ورزشکاران لهستانی نباید به روسیه بروند. این نظر من است و روی آن تاکید دارم. من معتقدم که دنیای ورزش به هیچ 
وجه نباید به عملکرد والدیمیر پوتین بی تفاوت باشد.گزارش ها همچنین حاکی از آن است که فدراسیون فوتبال لهستان قصد دارد با 
یوفا و فیفا تماس بگیرد تا نگرانی های خود را در مورد میزبانی مسکو اعالم کند.با توجه به وضعیت متشنج سیاسی در روسیه و اوکراین و 
همچنین وقوع احتمالی درگیری مسلحانه، فدراسیون فوتبال لهستان برای شفاف سازی فوری مسائل مربوط به برگزاری مسابقه با روسیه 

در مسکو به فیفا مراجعه کرد.باید دید باالترین مرجع فوتبال درباره این دیدار چه تصمیمی خواهد گرفت.

پوشیده رخ آن بت طناز بدیدیمما چشم جهانیم، هک این راز بدیدیم
هم صورت او از همه نقشی بشنیدیم

هم لهجهٔ او رد همه آواز بدیدیم
نست بی عشوه خرامان شد و بی انز بدیدیمآن اقمت و باال، هک هب جز انز ندا

ز بدیدیمشیپ از زحل و زرهه و ربجیس بگفتیم ما طلعت خورشید یک اندا چون شمع هب یک لمعه گران نور نمودیم
صد بار زبان رد دهن گاز بدیدیم او را ز وجود همه ممتاز بدیدیمات گشت وجود و عدم ما متساوی

پیشنهاد

چهره روز

کتاب بی قراری
کتاب بی قراری موضوعات مختلفی را شامل می شود اما 
می توان گفت موضوع اصلی آن داســتان عشق حسین، 
مســلمانی ترک، بــه ملک ناز – یک پناهجــوی ایزدی 
سوری – است که داستان این عشق را، ابراهیم، دوست 
روزنامه نگار حسین برای خواننده روایت می کند. از جمله 
دیگر موضوعاتی که کتاب بی قــراری به آن می پردازد 
می توان به جنگ، عشــق، باور و یقین اشــاره دارد. این 
کتاب همچنین به حوادث خاورمیانه در چند سال اخیر و 
ظهور گروه های قشری و تکفیری و پیامدهای مصیبت بار 
آن می پردازد. در واقع می تــوان گفت دو روایت در این 
کتاب همزمان با هم پیش می روند؛ اولی ماجرای حسین 
و ملک ناز و روایت دوم، شــرح درونیات ابراهیم اســت. 
بخش هایی از کتاب که در مورد حســین، ملک ناز، خانواده حســین و زنان ایزدی و پناهجویان سوری 
بود؛ واقعا تکان دهنده و هولناک بود. روایت ظلم ها و دردهایی که در خاورمیانه اتفاق می افتند. اما وقتی 
نوبت به روایت ابراهیم می رسد، ناگهان داستان افت می کند و نویسنده شروع می کند به موعظه در مورد 
شــرقیان غرب زده و مسائلی از این قبیل.همان طور که اشاره شد راوی اصلی این رمان، شخصی به نام 
ابراهیم است که در استانبول زندگی می کند. او به واسطه ی شغل خبرنگاری به طور اتفاقی متوجه کشته 
شــدن دوست دوران کودکی اش حسین، در شهر محل تولدش می شود و برای مراسم تدفین او بعد از 
مدت ها به زادگاهش یعنی شهر ماردین بازمی گردد.ابراهیم که برای فرار از محدودیت ها، شهرش را ترک 
و به استانبول کوچ کرده است، در مواجهه با مرگ دوست و شرایط کنونی شهر، خود را با شکاف هویتی 
عمیقی بین اکنون و گذشته اش مواجهه می شود. در آن شهر قدیمی، به دنبال سرنوشت حسین که با 
عشق و زخم آمیخته شده به نام ملک ناز دختر ایزدی می رسد و داستان بی قراری آغاز می شود.ملک ناز 
دختری ایزدی است که از چنگال نیروهای تکفیری داعش گریخته و به امید آزادی و پیدا کردن زندگی 
جدید به ترکیه پناهنده شده است. در کمپ پناهندگان سوری در ماردین با پسری ترک آشنا می شود 

که برای کمک به کمپ آمده است. حسین و ملک ناز به هم دل می بازند. 

محمود حسابی
ســید محمــود حســابی )۱۲۸۱–۱۳۷۱( فیزیک دان، 
سناتور و یکی از وزیران فرهنگ در زمان سلطنت پهلوی 
و بنیان گذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بود. 
وی از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۱ وزیر فرهنگ ایران در کابینه 
نخســت وزیر محمد مصدق بود. محمود حســابی در ۳ 
اسفند ســال ۱۲۸۱هجری خورشیدی )۱۳۲۱ ه .ق( در 
تهران، از پدر و مادر تفرشی زاده شد. پدرش سید عباس 
معزالسلطنه شغل دولتی داشــت و از طرف وزارت امور 
خارجه به ماموریت هایی می رفت. پدربزرگش حاج میرزا 
علی حسابی )یمین الملک( در کابینه فرمانفرما وزیر مالیه 
بود. پس از ســپری شدن چهار ســال از دوران کودکی 
در تهران، به همراه خانواده عازم شــامات گردیدند. در 
هفت ســالگی تحصیالت ابتدایی خود را در بیروت، با تنگدســتی و مرارت های دور از وطن در مدرسه 
کشــیش های فرانســوی آغاز کرد. در همان زمان تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی را نزد مادر فداکار 
و متدین خود )خانم گوهرشــاد حسابی( فرامی گرفت. او قرآن و دیوان حافظ را از حفظ می دانست. او 
همچنین بر کتب بوستان سعدی، گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مثنوی مولوی و منشآت قائم مقام 
فراهانی اشراف کامل داشت. حسابی با شعر و موسیقی سنتی ایران و موسیقی کالسیک غرب به خوبی 
آشنا بود. او در نواختن ویولن و پیانو مهارت داشت. وی در چند رشته ورزشی نیز موفقیت هایی کسب 
کرد، از جمله کســب مدرک نجات غریق در رشته شنا در دوران نوجوانی در بیروت. شروع تحصیالت 
متوسطه او همزمان با آغاز جنگ جهانی اول و تعطیلی مدارس فرانسوی زبان بیروت بود. از این رو به 
مدت دو ســال در منزل به تحصیل پرداخت. پس از آن در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده 

فرانسوی مهندسی در بیروت فارغ التحصیل شد.

سینما

فیلمبــرداری فیلم ســینمایی »اوپنهایمــر« درباره 
زندگی »رابــرت اوپنهیمر« دانشــمند و فیزیکردان 
آمریکایی ملقب به پدر بمب اتمی آغاز شد.به گزارش 
ایســنا به نقل از اســکرین، فیلمبرداری این فیلم در 
چندین لوکیشــن در آمریکا از جملــه نیومکزیکو، 
کالیفرنیا و نیوجرســی انجام خواهد شــد و همزمان 
با آغاز ســاخت این فیلم سینمایی نخستین تصاویر 
از »کیلین مورفــی« در نقش »رابرت اوپنهایمر« نیز 
منتشر شــده است. ســاخته جدید نوالن به صورت 
ترکیبی از فرمت هــای IMAX و ۶۰ و ۶۵ میلیمتری 
فیلمبرداری خواهد شــد و بر اســاس اعالم کمپانی 
یونیورسال نخستین پروژه سینمایی است که در آن 
از فیلمبرداری آنالوگ ســیاه و سفید IMAX استفاده می شود. فیلم نامه این فیلم بر اساس کتاب 
»پرومته آمریکایی، پیروزی و تراژدی جی رابرت اوپنهایمر« نوشته شده و عالوه بر »کیلین مورفی« 
در نقش اصلی »امیلی بالنت«، »رابرت داونی جونیور« و مت دیمون نیز در این فیلم بازی خواهند 
کرد و اخیرا نیز »کنت برانا« به عنوان بازیگر به این پروژه پیوســته که پیش از این در دو ساخته 
دیگر نوالن شامل »دانکرک« و »تنت« نیز بازی کرده بود. فیلم سینمایی »اوپنهایمر« برای اکران 

در تاریخ ۲۱ جوالی ۲۰۲۳ از سوی کمپانی یوینورسال برنامه ریزی شده است

 آغاز ساخت فیلم نوالن درباره 
پدر بمب اتمی
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