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کنعانی در نشست خبری گفت: جزییات اقدام به عمل ایران در نطنز و فردو چه بوده است را سازمان انرژی اتمی متناسب با شرایط و نیاز اطالع رسانی خواهد کرد.
اقتصادآنالین _ پرستو بهرامی راد؛ ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با حضور خبرنگاران شرکت کرد.او در مورد اقدامات سازمان انرژی اتمی در 
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اخیر شورای حکام آژانس بود. قطعنامه ای که متاسفانه با اقدام سیاسی دولت آمریکا و سه کشور اروپایی در رویکردی سیاسی تصویب شد و عمال با فشار سیاسی بر 
شورای حکام تحمیل کردند. جزییات اقدام به عمل آمده از سوی ایران چه بوده است را سازمان انرژی اتمی متناسب با شرایط و نیاز اطالع رسانی خواهد کرد و من در 
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بررسی آثار بهداشتی و اقتصادی هوای آلوده در ۲۷ شهر کشور؛
افزایش ۸۷ درصدی مرگ های منتسب 

به آلودگی هوا در سال گذشته
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به انجام 
مطالعه ای برای کمی ســازی اثرات بهداشــتی و اقتصادی منتسب به 
آالینده ذرات معلق PM ۲.۵، به تشریح عوارض این معضل بهداشتی در 
کشــور پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد همه مرگ های منتسب 
به مواجهــه طوالنی مدت با ذرات معلــق PM۲.۵ بیش از ۸۷ درصد 
نسبت به ســال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.دکتر عباس شاهسونی در 
گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به عوارض آلودگی هوا بر سالمت افراد، گفت: 
مواجهه با آلودگی هوا در کشورهای توسعه یافته چهارمین عامل مرگ 
در جهان پس از خطرات متابولیک، رژیم غذایی و دود ســیگار است. 
این در حالیست که در کشورهای در حال توسعه، آلودگی هوا سومین 
ریسک فاکتور مرگ اســت. در واقع مطالعات جهانی نشان داده است 
آلودگی هوای آزاد و داخل در مناطق شهری و روستایی سالیانه منجر 

به بیش از هفت میلیون مرگ زودرس می شود.

بررسی آثار بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوا در 27 شهر
شاهسونی با اشاره به آخرین مطالعه وزارت بهداشت در ایران در زمینه 
آلودگی هوا تحت عنوان »کمی ســازی اثرات بهداشــتی و اقتصادی 
منتســب به آالینده ذرات معلق PM ۲.۵«، توضیــح داد: این مطالعه 
در ۲۷ شهر تهران، اهواز، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایالم،  سنندج، 
همدان، خرم آباد، اراک، کرج، کرمانشاه، آبادان، شهرکرد، یزد، ارومیه، 
کرمان،   قزوین، بیرجند، قم،  زابل، بجنورد، زنجان، بوشــهر، اردبیل و 
زاهدان در ســال ۱۴۰۰ با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر انجام شده 
اســت.او در پاسخ به سوالی درباره علت نبودن شهرهای شمالی کشور 
در این مطالعه، توضیح داد: در شهرهای شمالی علی رغم اینکه ایستگاه 
سنجش کیفیت هوا وجود دارد، اما داده معتبر و پیوسته نداشتیم و یا 
آمار ارائه شده به ما با شواهد فرق داشت که این موضوع سبب شد این 
شهرها در مطالعه قرار نگیرند.وی افزود: بر اساس این مطالعه مشخص 
شد در ســال ۱۴۰۰ میانگین غلظت ذرات معلق PM۲.۵ در ۲۷ شهر 
ذکر شده بیش از ۶ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت ) ۵میکروگرم 
در مترمکعب( و بیش از ۲.۵ برابر اســتاندارد ملی ) ۱۲ میکروگرم در 
مترمکعب( اســت. همچنین در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۴۲ روز 
میانگین غلظت روزانه ذرات معلق PM۲.۵ در ۲۷ شهر ذکر شده باالتر 
از رهنمــود روزانه ســازمان جهانی بهداشــت )۱۵ میکروگرم در متر 
مکعب( بوده است که باالترین تعداد روزها مربوط به مشهد با ۳۵۷ روز 
در طی ســال ۱۴۰۰ بوده است. در شهر تهران نیز ۳۵۵ روز میانگین 
غلظت روزانه ذرات معلق PM۲.۵ باالتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی 

بهداشت بوده است.

5 کالنشهر تنها 10 روز هوای خوب داشتند
شاهسونی ادامه داد: طی سال ۱۴۰۰ در شهرهای مورد مطالعه کشور 
تقریبا ۱۶.۷ درصد از روزهای ســال شاخص کیفیت هوا ذرات معلق 
PM۲.۵ در محــدوده خوب، ۶۲.۶ درصد در محدوده هوای قابل قبول، 
۱۶.۵ درصد در محدوده هوای ناســالم برای گروه های حســاس، ۳.۴ 
درصد در محدوده هوای ناســالم برای همــه گروه ها، ۰.۴۲ درصد در 
محدوده هوای خیلی ناسالم و ۰.۴۱ درصد در محدوده هوای خطرناک 
بود و مشخص شد نسبت به ســال ۱۳۹۹ تعداد روزهای دارای هوای 
خوب پنج درصد کاهش یافته اســت. شــهرهای تهران،  مشهد، اهواز، 
اصفهان و کرج نیز دارای کمتر از ۱۰ روز هوای خوب در ســال ۱۴۰۰ 

بوده اند.

بیشترین تعداد روزهای هوای خوب در اردبیل
وی افزود: پایین ترین میزان غلظت ذرات معلق PM۲.۵ مربوط به شهر 
اردبیل بود و در واقع بیشــترین تعداد روزهای هوای خوب مربوط به 

شهر اردبیل با ۲۹۷ روز است.

افزایش تاثیر پدیده طوفان گرد و غبار در 4 شهر
وی با تاکید بر لزوم تالش بیشتر مسئوالن برای افزایش تعداد روزهای 
بــا هوای خوب، بیان کرد: هرچند با توجه به اقدامات انجام گرفته طی 
ســال های اخیر تعداد روزهای با هوای قابل قبول افزایش یافته است، 
اما هنوز با اســتانداردهای جهانی و رهنمود سازمان جهانی بهداشت 
فاصله زیادی داریم. در شــهرهای مورد مطالعه کشور تقریبا ۱۹۷ روز 
ســال کیفیت هوا قابل قبول اســت؛ گرچه آلودگی هوا در این سطح 
هم ممکن است برای تعداد بسیار کمی از افراد با مالحظات بهداشتی 
خاص همراه باشــد. در این شــرایط افرادی که نسبت به ذرات معلق 
حساسیت ویژه ای دارند ممکن اســت عالئم تنفسی در آنها مشاهده 
شود. بیشترین تعداد روزهای ناسالم برای همه گروه ها، خیلی ناسالم و 
خطرناک مربوط به شهرهایی است که با پدیده طوفان گرد و غبار روبرو 
هســتند از جمله زابل، اهواز، کرمانشــاه و دزفول که باعث اثرات سوء 
بهداشتی بسیاری بر سالمتی ساکنین این شهرها شده است.شاهسونی 
تاکید کرد: سازمان های مسئول باید اقدامات بسیار فوری را در مناطق 
تولید گرد و غبار اجرا کنند تا حداقل روند رو به رشد تولید گرد و غبار 
و تعداد روزهایی که این پدیده در این استان ها رخ می دهد، کاهش یابد.

بیش از 20 هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال گذشته
او درباره مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: 
میانگین تعداد مرگ کل منتســب به مواجهــه طوالنی مدت با ذرات 
معلق PM۲.۵ در بزرگساالن باالتر از ۳۰ سال در ۲۷ شهر مورد مطالعه 
۲۰۸۳۷ نفر بوده اســت. در شهر تهران در سال قبل به طور میانگین 
 PM۲.۵ مرگ ۶۳۹۸ نفر منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق
اســت. نتایج نشان می دهد در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین جزء مرگ 
کل منتسب به ذرات معلق در کشور برابر با ۱۲.۵۹ درصد است که این 
جزء منتســب در شــهرهایی نظیر اهواز، تهران، زابل، کرج، اصفهان و 
دزفول که با آلودگی هوای شهری و و پدیده گرد و غبار درگیر هستند، 

باالتر از میانگین کشوری است.
ادامه در همین صفحه

بررسی آثار بهداشتی و اقتصادی هوای آلوده در ۲۷ شهر کشور؛
افزایش ۸۷ درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در 

سال گذشته
بررسی میزان مرگ و میر 4 بیماری مهم منتسب به آلودگی هوا

رییس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، گفت: تعداد مرگ به علت بیماری های مزمن 
انســداد ریوی)COPD( منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در ســال ۱۴۰۰ در 
شهرهای مورد مطالعه به طور میانگین ۵۷۴ نفر بوده است. در شهر تهران نیز به طور میانگین تعداد 
 PM۲.۵ مرگ به علت بیماری های مزمن انسداد ریوی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق
تعداد ۱۲۰ نفر بوده است. در سال ۱۴۰۰ هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی از بیماری های مزمن 
انسداد ریوی ۲۲۵ میلیون دالر تخمین زده شده است.وی افزود: میانگین تعداد مرگ در سال ۱۴۰۰ 
به علت سرطان ریه در بزرگساالن باالتر از ۳۰ سال در مجموع ۲۷ شهر مورد مطالعه به طور میانگین 
۵۱۳ نفر بود. در شهر تهران به طور میانگین مرگ ۱۶۱ نفر منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات 
معلق PM۲.۵ به علت سرطان ریه بوده است. در سال ۱۴۰۰ هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشی از 
سرطان ریه ۲۰۱ میلیون دالر تخمین زده شده است. میزان خسارت اقتصادی مرگ و میرهای ناشی از 
سرطان ریه منتسب به آلودگی هوا به نحو چشمگیری بیشتر از پنج سال قبل بوده است.او درخصوص 
تعداد مرگ های سال ۱۴۰۰ به علت بیماری های ایسکمیک قلبی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با 
ذرات معلق PM۲.۵، تصریح کرد: تعداد این مرگ ها در ۲۷ شهر مورد مطالعه به طور میانگین ۴۹۲۳ 
نفر بوده است و در شهر تهران این آمار به شکل میانگین ۱۳۲۲ نفر گزارش شده است. در سال ۱۴۰۰ 
هزینه های مرتبط با مرگ ومیر ناشــی از ایسکمیک قلبی ۱۹۳۲ میلیون دالر تخمین زده شده است.

شاهســونی ادامه داد: میانگین تعداد مرگ در ســال ۱۴۰۰ به علت سکته مغزی منتسب به مواجهه 
طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر مورد مطالعه به طور میانگین ۱۹۷۲ 
نفر بوده است که در شهر تهران این آمار به شکل میانگین ۶۶۶ نفر گزارش شده است. در سال ۱۴۰۰ 

هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از سکته مغزی ۷۷۴ میلیون دالر تخمین زده شده است.

افزایش 87 درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال1400
وی با اشــاره به کاهش تعداد مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تصریح 
کرد: اما این روند در سال ۱۳۹۹ متوقف و افزایشی شد و در سال ۱۴۰۰ تعداد همه مرگ های منتسب 
به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافت. 
این روند افزایشــی در تمامی علل مرگ به علت مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ مشهود 
اســت؛ چنانچه تعداد مرگ به علت بیماری های ایسکمیک قلبی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با 
ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹، تعداد مرگ به علت سکته 
مغزی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ درصد نسبت 
 PM۲.۵ به سال ۱۳۹۹، تعداد مرگ به علت سرطان ریه منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق
در سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ و تعداد مرگ به علت بیماری های مزمن انسداد 
ریوی منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ درصد نسبت 

به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

هزینه 227 هزار میلیاردی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا طی یک سال
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ در مجموع هزینه مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به ذرات 
معلق PM۲.۵ مقدار ۸.۱۷ میلیارد دالر )معادل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان( برآورد شده است. این مقدار 
نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.او تاکید کرد: کل هزینه های مرتبط با مرگ 
و میر ناشــی از همه علل منتسب به ذرات معلق PM۲.۵، مرگ و میر ناشی از بیماری های ایسکمیک 
قلبی، سکته مغزی،  سرطان ریه و بیماری های مزمن انسداد ریوی در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱.۳ 

میلیارد دالر )معادل ۳۱۴ هزار میلیارد تومان( برآورد شده است.

پایتخت متحمل بیشترین خسارت اقتصادی از آلودگی هوا
وی بیان کرد: بیشترین خسارت اقتصادی در کالنشهر تهران )۳.۴ میلیون دالر معادل ۹۴ هزار میلیارد 
تومان( بر آورد شــده بود. پس از کالنشــهر تهران شهرهایی که دارای بیشترین جمعیت و یا باالترین 

مقادیر آلودگی هوا بودند از جمله مشهد، شیراز،   کرج، اصفهان و اهواز قرار گرفتند.

مدیرعامل توانیر:

در حال مذاکره با ترکیه برای صادرات برق هستیم
گرانی زیرپوستی سیمان با پروژه 
نهضت ملی مسکن چه می کند؟

جزییات افزایش حقوق بازنشستگان 

 معوقات حق عائله مندی کی وایز می شود؟

افزایش ۳۵ درصدی قیمت ســیمان اعمال شود! این درخواست انجمن سیمان در شرایطی به بورس کاال 
ارایه شــده که طی شش ماه گذشته هر پاکت ســیمان از ۲۸ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده 
بود. سازندگان می گویند که قیمت فوالد و مس و یونولیت هم اخیرا دچار نوسان شده است. در این شرایط 
عضو شــورای عالی مســکن گفت که قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مســکن به ۸ میلیون تومان 
رسید.به گزارش ایسنا، قیمت سیمان برای سومین بار در سال جاری رشد داشته است. سیمان در ماه های  
اردیبهشت و خرداد، همزمان با ورود به بورس با رشد غیررسمی قیمت مواجه شد و به حدود ۲۸ هزار تومان 

به ازای هر پاکت رسید، سپس...

پس از معرفی رضوانی فر به جای مجید عشقی

عشقی در سازمان بورس ماندگار شد
اجبار در استفاده از پیام رسان بی معناست

 اقتصاد دچار چالش شده است
گروسی: 

آژانس هنوز در رابطه با ایران به نقطه بی بازگشت نرسیده  است
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در سال های اخیر به همت جوانان و نخبگان ایرانی و با حمایت مجموعه اقتصادی کوثر، 
تحریم های تهدیدی اقتصادی تبدیل به فرصت های ارزشمندی در میدان خودکفایی و 
عدم وابستگی شد که امروز با تولید ۸۰ دستگاه جوجه کشی در سال، باعث جلوگیری 
از خروج حدود ۶ میلیون یورو ارز از کشــور می شــود.کارخانه جوجه کشی انزلی که 
بــه دلیل تحریم ها و نبــود تجهیزات و امکانات کافی ســال ها در انتظار بهره برداری 
بود امروز پس از ۱۰ ســال افتتاح و بهره برداری شــد.صنعت تولید، گرداننده اصلی 
اقتصاد کشور هاست، راه اندازی واحد های تولیدی عالوه بر اینکه سرمایه گذاری سودآور 
محسوب می شود، فرصت های شغلی بی شماری نیز ایجاد می کند.باتوجه به تحریم های 
ظالمانه ای که در ســال های اخیر گریبانگیر صنعت ها به خصوص واحد های تولیدی 
شــده است آغاز فعالیت های تولیدی حتی در ابعاد کوچک، کار آسانی نیست و عماًل 
ایجاد واحد تولیدی و اشتغالزایی همان قدر که نتیجه ای ارزشمند و بزرگی در پی دارد، 
مسیری پر چالش نیز در پیش رو دارد.استان گیالن ۱۷ درصد تولید در بخش طیور 
کشــور را تأمین می کند که متأسفانه بخشــی از زنجیره صنعت طیور در سال ۹۵ به 
علت تحریم ها به چالش کشــیده شد و در پی آن عزم جدی دشمنان برای بر زمین 
زدن صنعت و تولید کشور بیش از پیش برای همگان آشکار شد.کارخانه جوجه کشی 
فتح خرمدشت در ســال ۹۵ خریداری شد که پس از تجهیز کامل و به روزرسانی با 
ظرفیت تولید ۳۶ میلیون قطعه جوجه یک روزه در ســال به بهره برداری رســید.این 
کارخانه با ســه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۸۵ میلیارد ریال تسهیالت بانکی 
در ابعاد ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار افتتاح شد.این پروژه که به همت سازمان اقتصادی کوثر 
و بخش خصوصی محقق شد بیانگر عملکردی مثبت در راستای حمایت از کارآفرینی 
و ایجاد اشتغال پایدار است.ناصر فخاری رئیس سازمان اقتصادی کوثر می گوید امروز 
بهره برادری از تجهیزی را جشــن می گیریم که توســط فرزندان شهدا و جانبازان و 
ایثارگران شــکل گرفت.فخــاری این افتخار را مدیون جوانانی می داند که در پاســخ 
به تحریم کنندگان دســتگاه هایی انحصاری در دست ابرقدرتان، را بومی سازی کردند 
بطوری که اگر کسی به ماشین آالت روز دنیا در جوجه کشی نیازمند باشد می تواند در 
داخل کشــور آن را تهیه کند.به گفته رئیس این سازمان اقتصادی در حال حاضر ۱۷ 
درصد مرغ اجداد کشور در گیالن تولید می شود، که این یعنی ۱۷ درصد امنیت غذایی 
کشور در حوزه طیور در استان گیالن است و اگر می خواهیم این مسئله حفظ شود 
و ادامه داشته باشد باید حمایت شود و زیرساخت های مورد نیاز آن را تامین کنیم.وی 
معتقد است که امروز دشمن نمی تواند هیچ ضربه ای در امنیت غذایی به کشور و مردم 
وارد کند و می گوید اگر می خواهیم این امنیت حفظ شود و به سطوح باالتر برود باید 
مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.دکتر مهربخش فرزند شهیدی که بانوی نخبه و مدیر 
عامل شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر نیز هست از افزایش تقاضا 
و  پذیرش پروژه های دیگر  از جمله افتتاح  چهار کارخانه در کشور که ۲ واحد آن در 

سیستان و بلوچستان با هدف محرومیت زدایی احداث می شود خبر می دهد و می گوید 
»مجموعه مکانیزاسیون این ظرفیت را در خودش می بیند که با افزایش ظرفیت بتواند 
پشتیبانی الزم را نسبت به واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای جوجه کشی  سراسر 
کشور اعمال کند.«مهربخش با اشاره به تشدید تحریم ها می گوید که از سال ۹۶ و ۹۷ 
در پی شــدت گرفتن تحریم ها و به دلیل وابستگی که حوزه طیور به واردات داشت، 
این حوزه متوجه تهدید جدی تحریم شــد و این مهم یادآوری شــد که اروپاییان و 
آمریکاییان هرزمان که قرار بود فن آوری به ما انتقال دهند از چهار حالت خارج نبوده 
یا نمی آمدند یا می آمدند و  امین نبود، یا می آمدند و به بهانه ای کار را ر ها می کردند و یا 
می آمدند و سواستفاده می کردند که بند سوم این مهم شامل حال ما شد و کار را نیمه 
تمام ر ها کردند و رفتند که سرانجام پس از دوسال به همت جوانان متعهد و متخصص 
ایرانی تهدید تحریم به فرصت تبدیل شد.حجت االسالم بخشعلی موالیی مدیر عامل 
کارخانه در آیین کارخانه تمام ایرانی می گوید خداوند در قرآن می فرماید هیچگاه به 
ظالم تکیه نکنید و مانیز با تکیه بر این آیه و تالش و همت دلسوزان و جوانان غیرتمند 
این مرز و بوم توانســتیم به افتخارات بسیاری دســت یابیم که امروز نمونه اش را در 
گیالن شــاهد بودیم.موالیی به تحریم های ظالمانه اشاره می کند و می گوید در ابتدا 
در ســال ۹۵، تعداد ۶ دستگاه وارد کردیم که به علت مواجه شدن با تحریم ها امکان 
واردات دســتگاه های دیگر را نداشتیم که تصمیم گرفتیم با سرمایه گذاری از ساخت 
دســتگاه ها و بومی ســازی آن حمایت کنیم که امروز نتیجه اش را شاهد بودیم و این 
افتخار را مدیون مهندسین، کارشناسان و کارگران و تالش شبانه روزی آنان هستیم.
وی در ادامه با اشــاره به باال بودن کیفیت دســتگاه های بومی سازی شده می گوید، 
»دستگاهی که توسط مهندســین ایرانی تولید شد از نمونه های خارجی چیزی کم 
ندارد و طبق بررســی های به عمل آمده حتی در مواقعی راندمان باالتری نســبت به 
نمونه خارجی را به ثبت رســانده و دیگر دشمن نمی تواند درزمینه تولید به خصوص 
گوشت و مرغ و کشاورزی تهدیدی برای ما ایجاد کند.«مدیر عامل کارخانه در انتهای 
صحبت هایش می گوید که در شــرکت ما ۳۰۰ نفر بصورت مســتقیم مشغول به کار 
هســتند که به دلیل جذب پرسنل توانمند امید اســت شاهد افزایش ظرفیت در این 
کارخانه باشیم.محمد پورخوش سعادت فرماندار بندر انزلی می گوید دولت های مختلف 
جمهوری اسالمی در سال های گذشته کمک های بسیاری در رسیدن به امنیت غذایی 
کردند که امروز بتوانیم در تحریم شکنی اقدامات مثبتی انجام دهیم.وی معتقد است 
فشار هایی که سال هاســت با اهداف شوم از هرسو بر جمهوری اسالمی وارد می شود 
نباید موجب شود مردم نسبت به تالش های جوانان و نخبگان کشور بی تفاوت شوند.
پور خوش ســعادت می گوید که این حجم از فشار و دشمنی چیز جدیدی نیست و 
کشور ایران در طول تاریخ به دلیل دارا بودن منابع ثروت و مردم متمدن موجب طمع 
کشور های غاصب بوده و ما همچنان تالش خواهیم کرد تمامی ظرفیت های کشور به 
ویژه استان گیالن که دارای ظرفیت های باالیی است را در جهت بهبود سطح زندگی 
مردم بکار بگیریم.محمد صادق واعظی مدیر عامل هلدینگ کشاورزی کوثر نیز در این 
مراسم  هلدینگ کشاورزی کوثر را متنوع ترین هلدینگ کشاورزی کشور دانست که 
بخش عمده پورتفوی این شــرکت در حوزه تولید طیور گوشتی و تخم گذار است.به 
گفته مدیر عامل هلدینگ کشاورزی کوثر این هلدینگ ۷۰ درصد جوجه پدر و مادر 
گوشــتی و ۴۰ درصد جوجه پدر و مادر تخم گذار را تولید می کند و در این هلدینگ 
شرکت های متعددی در بخش های دام های و سبک و سنگین، خوراک دام، زراعت و 
آبزیان فعالیت می کنند و عماَل کار توسعه و تکمیل زنجیره تشکیل شرکت ها در حوزه 
را برعهده دارد.مجموعه اقتصادی کوثر کار توســعه و تکمیل شرکت ها در حوزه های 
متنوع را برعهده دارد و با تولید ۸۰ دســتگاه جوجه کشی در سال باعث جلوگیری از 
خروج حدود ۶ میلیون یورو ارز از کشــور خواهد شد.با توجه به گام هایی که در حوزه 
دانش بنیان توسط جوانان این مرز و بوم برداشته شده امیدواریم با حمایت های بیشتر، 

تکمیل حوزه های دیگر به ویژه در بخش اقتصادی را شاهد باشیم.

خودکفایی و ۶ میلیون یورویی که در کشور ماند

بهره برداری از نخستین کارخانه جوجه کشی هوشمند تمام ایرانی
تبدیل تحریم به فرصت این بار در گیالن
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گزیده خبر
امیرعبداللهیان:

افتتاح سرکنسولگری ایران درقاپان تحولی 
بزرگ درروابط باارمنستان بود

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار معاون وزیر امور خارجه ارمنستان گفت: 
افتتاح سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در قاپان را گام عملی و مهم دو 
کشور برای افزایش مبادالت تجاری بود.به گزارش خبرگزاری مهر، مناساگان 
صافاریان معاون وزیر امور خارجه ارمنستان که در تهران به سر می برد، عصر 
امروز با حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان دیدار و گفتگو 
کرد.امیرعبداللهیان در این دیدار با ابراز خرسندی از مناسبات رو به رشد دو 
کشور دوست و همسایه، افتتاح سرکنســولگری جمهوری اسالمی ایران در 
قاپان را گام عملی و مهم دو کشــور برای افزایش مبادالت تجاری و حرکت 
در جهت دستیابی به چشم انداز مطلوب در مناسبات اقتصادی ارزیابی کرد.

معاون وزیر خارجه ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به سفر اخیر وزیر امور 
خارجه کشورمان به ارمنستان و افتتاح سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران 
در قاپان، این اقدام را تحولی بزرگ و نقطه ی عطف در روند رو به گســترش 
مناســبات بین دو کشــور ارزیابی کرد و قدردانی دولت ارمنستان از مواضع 
اصولی و سازنده ی جمهوری اسالمی ایران در قبال حق حاکمیت کشورها در 
منطقه و تغییر ناپذیری مرزهای بین المللی ابراز کرد.وی با تاکید بر ظرفیت ها 
و زیر ساخت های مستعد موجود برای گسترش مناسبات اقتصادی دوجانبه، 
لزوم پیگیری و تالش در جهت عملی ساختن توافقات به عمل آمده را مورد 

تاکید قرار داد.

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه خبر داد؛
آغاز دور جدید حمالت موشکی و پهپادی به 

مقرهای تروریست ها در اقلیم
روابط عمومی نیروی زمینی ســپاه در اطالعیه ای از آغاز دور جدید حمالت 
موشــکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( به مقرهــای باقی مانده 
تروریست های تجزیه طلب در اقلیم شمال عراق خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای 
از آغاز حمالت جدید موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السالم 
برای انهــدام مقرها و مراکز باقی مانده گروهک های تروریســتی تجزیه طلب 

ضدایرانی مستقر در شمال اقلیم عراق خبر داد.

کنعانی در نشست خبری؛

 جزییات اقدامات در فردو و نطنز را سازمان انرژی اتمی اطالع رسانی می کند
کنعانی در نشســت خبری گفــت: جزییات اقدام به عمــل ایران در 
نطنز و فردو چه بوده اســت را سازمان انرژی اتمی متناسب با شرایط 
و نیاز اطالع رســانی خواهد کرد.اقتصادآنالین _ پرســتو بهرامی راد؛ 
ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با حضور 
خبرنگاران شرکت کرد.او در مورد اقدامات سازمان انرژی اتمی در نطنز 
و فردو در واکنش به قطعنامه شورای حکام گفت: موضع وزارت خارجه 
در ارتباط با این تحول دیشب منتشــر و رسما اعالم شد. اقدام ایران 
در واکنش به قطعنامه اخیر شــورای حکام آژانس بود. قطعنامه ای که 
متاسفانه با اقدام سیاسی دولت آمریکا و سه کشور اروپایی در رویکردی 
سیاســی تصویب شد و عمال با فشار سیاسی بر شورای حکام تحمیل 
کردند. جزییات اقدام به عمل آمده از ســوی ایران چه بوده اســت را 
سازمان انرژی اتمی متناسب با شرایط و نیاز اطالع رسانی خواهد کرد 
و من در جایگاهی نیستم که راجع به جزییات صحبت کنم.کنعانی در 
ادامه توضیح داد: آژانس در جریان قرار گرفته بود و اقدام به عمل آمده 
با حضور بازرســان آژانس صورت گرفت. صدور قطعنامه با انگیزه های 
سیاســی در حالی صورت گرفت که ایران شــفاف ترین برنامه صلح 
آمیز هسته ای را در مقایســه با میزان تاسیسات تحت نظارت آژانس 
در جهان دارد و بیشــترین بازرسی های از فعالیت های هسته ای ایران 
صورت گرفته است. انتظار این بود که از اقدامات سیاسی پرهیز شود. 
همکاری هــای خوب ایران با آژانس که بــه ویژه گفت وگوهای هیأت 
ایرانی با مدیرکل آژانس که وارد روند جدیدی شده بود ادامه یابد. اقدام 
چهار کشور غربی نشان داد که همچنان مایلند با رویکردهای سیاسی 
فعالیت های فنی ایران و آژانس را دچار خلل کنند و  ایران واکنش الزم 
را نشــان داد. سخنگو بیان کرد: مبنای ایران در ارتباط با آژانس تعهد 
در مقابل حقوق است. اگر ایران در ارتباط با آژانس تکالیفی دارد، حتماً 
حقوقی هم دارد. حقوق ایران باید رعایت شود. ایران هم به تکالیف خود 
پایبند است و اثبات کرد که به روند همکاری و تعامل و انجام تکالیفش 
پایبند است و در همین چارچوب فعالیت ها و اقداماتش را ادامه خواهد 
داد.کنعانی در مورد قطعنامه حقوق بشری علیه ایران گفت: نگاه ایران 
این است که سیاسی کردن موضوع حقوق بشر به هیچ عنوان سازنده 
نیست. کشورهایی در این ارتباط در حال پیشگامی هستند که سوابق 
حقوق بشری آنها تیره و تار اســت. کشورهایی هم در شورای حقوق 
بشــر سازمان ملل حضود دارند و هم عضو دائم شورای امنیت هستند 
که در طول تاریخ جنایات گسترده ای علیه بشریت انجام دادند و جان 
هزاران انسان را قربانی امیال سیاسی خود کردند. بنابراین این اقدامات 
ازســوی کشورهایی با اینگونه سوابق نشــان دهنده استفاده ابزاری از 
مقوله حقوق بشر است. این اقدامات به جایی نخواهد رسید و دیدگاه ما 
روشن است معتقدیم ادعاهای حقوق بشری علیه کشورهای مستقل و 
استفاده از آنها برای پیشبرد اهداف سیاسی مخل روند ارتقای موضوع 

حقوق بشر به عنوان موضوع دارای جایگاه رفیع در جامعه جهانی است. 
تأکید می کنیم کشورهایی که به مقوله حقوق بشر اهمیت می دهند در 
مقابل این رویکردهای غیرسازنده باید بیاستند. دولت آلمان در طول 
تاریخ ســوابق تاریکی در زمینه حقوق بشر دارد و حق انجام اقدامات 
اینگونه علیه کشورهای مستقل از جمله ایران را ندارند.وی در پاسخ به 
این سوال که برخی معتقد هستند قطعنامه شورای حکام مقدمه ارجاع 
پرونده ایران به شورای امنیت و فعال شدن مکانیسم ماشه است، گفت:  
مایل به پیش بینی در خصوص اقدامات بعدی نیستم، اما موضوع مهم 
این است که جمهوری اســالمی ایران در مقابل تعامل سازنده، اقدام 
سازنده خواهد داشــت و در مقابل هرگونه اقدام غیرسازنده احتمالی 
واکنش موثر و جدی خواهیم داشت.کنعانی در پاسخ به سوالی درباره 
سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به تهران تصریح کرد: بعد از سفر 
هیئت ایران به وین و مذاکرات خوب با آژانس توافق هایی انجام شــده 
بود برای ادامه همکاری های خوب و سازنده دو طرف برای رفع اختالف 
نظرها و کمک به حل و فصل موضوعات باقیمانده که موضوع ســفر 
هیأت آژانس به تهران جزو همین موضوعاتی بود که در چارچوب توافق 
وجود داشت. با توجه به قطعنامه سیاسی صادر شده در شورای حکام 
علیه ایران، اقدامات بعدی با توجه به شرایط جدید صورت می گیرد و 
الزم است موضوعات یک ارزیابی مجددی شود و در این ارتباط سازمان 
انرژی اتمی بررسی و اقدامات الزم را انجام می دهند.سخنگو در پاسخ به 
سوالی درباره اقدامات گروهک های تروریستی در خاک اقلیم کردستان 
عــراق علیه ایران اظهار کرد: انتظار ایران این اســت که از خاک عراق 
هیچگونه تهدیدی متوجه امنیت ایران نشــود. این انتظار را داریم که 
دولت عراق و مقامات دولت محلی اقلیم به مسئولیت های بین المللی 
خود عمل کرده و هم به تعهداتی که در چارچوب مذاکرات دوجانبه با 
مقامات ایران دادند، عمل کنند. این اتفاق به رغم قول های مکرری که 
از مقامات دولت عراق و اقلیم دریافت کردیم، رخ نداد و ایران مبتنی بر 
حقوق قانونی خود برای حفاظت از امنیت مرزها و سرزمین و شهروندان 
بــرای تامین امنیت و دفع تهدید اقدام می کند. در یک ماه گذشــته 
شاهد برگزاری دو جلسه در تهران و بغداد بین مسئوالن عالی امنیتی 
دو کشــور بودیم و در این دو جلسه مشخصاً انتظارات و توقعات ایران 
به وضوح بیان و تأکید شد که نباید اقلیم کردستان عراق محل صدور 
تسلیحات و تجهیزات برای داخل ایران باشد. اما تا االن این انتظاراتی 
که ایران داشت برآورده نشد. ایران حتما معتقد به احترام به حاکمیت 
و تمامیت ارضی عراق است و این موضوع برای ما بسیار مهم است. در 
عین حال گروه های تجزیه طلب و تروریستی که در داخل خاک عراق 
هستند قبل از آنکه امنیت ایران و مرزبانان و شهروندان ایران را نقض 
کنند با این اقدامات تروریستی حاکمیت عراق را نقض کردند. ایران از 
بسط حاکمیت دولت عراق در طول نوار مرزی با عراق استقبال می کند 

و امیدواریــم با این اقدام دولت عراق از ادامه اقدامات گروه های تجزیه 
طلب مسلح علیه امنیت ملی ایران پیشگیری کند.سخنگوی در پاسخ 
به سؤالی درباره انتخابات میان دوره ای کنگره در آمریکا اظهار داشت:  
ما دوران مختلفی را از ســلطه دموکرات ها و جمهوریخواهان در مراکز 
سلطه آمریکا مشــاهده کردیم و در طول سالیان متمادی از سیاست 
خصمانه آمریکا علیه ایران چیزی کم نشده است. به تغییر و تحوالت 
داخلی در آمریکا توجهی نمی کنیم. انتظار ایران این اســت که دولت 
آمریکا از اقدامات خصمانه و غیرقانونی علیه ایران دست بردارد و اجازه 
دهد روند مناســبات بین المللی در مدار صحیح و درست خود حرکت 
کند. ایران پایبند به مســیر مذاکره است و میز مذاکره را ترک نکرده 
و تا االن مســئوالنه عمل کرده و امیدواریم طرف های مقابل در همین 
چارچوب و مسئوالنه عمل کنند.کنعانی در پاسخ به سوال خبرنگاری 
درباره ســفر وزیر خارجه عمان و بحث  آزاد شدن پول های بلوکه شده 
ایران نیز توضیح داد:  رابطه ما با عمان بسیار نزدیک، دوستانه و سازنده 
اســت. گفت وگوهای اخیر در تهران متمرکز بر همین موضوعات بود. 
مناسبات اقتصادی و تجاری بین دو کشور روند رو به رشدی را در یک 
سال گذشته شــاهد است. تقویت این مناسبات و تحکیم آن نیازمند 
مشــورت های نزدیک دو کشور در حوزه بانکی و اقتصادی دارد. عمان 
تالش های خیرخواهانه داشته و ایران همواره از تالش های خوب و نیات 
صادقه این کشور در حوزه های مورد نظر تشکر و استقبال کرده است و 

در این جا از این تالش ها تقدیر و تشکر می  کنیم.
وی در پاسخ به ســؤالی درباره پروپاگاندا علیه ایران توسط جمهوری 
آذربایجان گفت: اصل ما در روابط با همســایگان و به صورت مشخص 
جمهوری آذربایجان ارتقای مناســبات و توســعه همکاری ها مبتنی 
و از هرگونه تحول مثبت در مناســبات دوجانبه اســتقبال می کنیم. 
موضوعاتی حادث می شــود که در خالف روند توسعه مناسبات است. 
توصیه ما به مقامات آذربایجان این بوده که روی موضوعات مشــترک 
تمرکز کنید و در خصوص موضوعات اختالفی و سوءتفاهم ها از پشت 
تریبون ها صحبت نکنید و رســانه ها را فرصتی برای تقویت دوستی ها 
و تحکیم برادری قرار دهیــم. در بازه زمانی اخیر واکنش دیپلماتیک 
نشان داده و توجه مقامات آذربایجان را بر توجه به موضوعات مشترک 
جلب کردیم و اینکه از سوءتفاهمات پیشگیری کنیم. اخیرا پیام های 
مثبتی را در قالب گفتگوهــای دوجانبه با مقامات آذربایجان دریافت 
کردیم.ناصر کنعانی در مورد تحلیل اشتباه زمستان سرد اروپا در روند 
مذاکــرات گفت: اینکه ایران روند مذاکرات را به موضوعی که اشــاره 
کردید یعنی زمستان ســرد اروپا گره زده بود و منتظر تحولی در این 
زمینه بوده گمانه زنی رســانه ای است و این موضوع را تایید نمی کنم. 
هیچ یک از مقامات وزارت خارجه در این باره هیچ اظهارنظری نداشت. 
من در خصوص اظهارنظرهای رسانه ای هیچ فردی اظهارنظر نمی کنم. 
ایران در عمل نشان داد پایبند به میز مذاکره برای دستیابی به توافق 

قوی، خوب و پایدار در ســریع ترین زمان بود. چیزی تحت عنوان گره 
زدن روند مذاکرات به تحوالت جنگ اوکراین و زمســتان ســرد اروپا 
تایید نمی کنیم. آنچه باعث عدم جمع بندی نهایی مذاکرات شد عدم 
وجود اراده سیاســی در طرف های مقابل و مخصوصا آمریکا بود. ایران 
معتقد است اگر طرف مقابل اراده داشته باشد در کمترین زمان ممکن 
دستیابی به توافق ممکن است.سخنگو درباره گزارش واشنگتن پست 
در مورد ســاخت کارخانه تولید پهپاد ایرانی در روسیه و اینکه قبل از 
جنگ اوکراین چه تعداد پهپاد فروخته شده، گفت: در موقعیتی نیستم 
که در این خصوص پاسخ بدهم. اینکه مقامات دولت آمریکا و رسانه های 
این کشــور در ارتباط با جنگ اوکراین هر از چند گاهی موضوعاتی را 
به ایران منتسب می کنند ناشی از نگاه سیاسی آنها است. در ارتباط با 
موضع وزیر خارجــه موضع حاوی مطلب جدیدی نبوده و بارها اعالم 
شــده بود که همکاری های فناورانه ایران و همکاری های دفاعی ایران 
با روســیه همکاری هایی اســت که تاریخ آن به قبل از جنگ روسیه 
و اوکرایــن برمی گردد.کنعانی درباره اظهارات مداخله جویانه دبیرکل 
شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران گفت: اظهارات دبیرکل شورای 
همکاری خلیج فارس را بی ارزش و فاقد ارزش پاســخگویی می  دانم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره برخی گزارش ها در خصوص وضعیت 
سالمت علی کریمی و اینکه وزارت خارجه نگران وضعیت او به عنوان 
شهروند ایرانی نیست؟ گفت: برای همه شــهروندان ایرانی در هر جا 
هســتند آرزوی سالمتی می کنم و همچنان ارتباط سازنده ای با وطن 
و شــهروندان خود داشته باشند.کنعانی بیان کرد: از حمله به کشتی 
متعلق به رژیم صهیونیســتی اطالعاتی ندارم که اظهارنظر کنم. وی 
در پاســخ به سؤالی درباره خبر منتشر شده مبنی بر قصد ایران برای 
عملیات زمینی در عراق گفت: امیدواریم دولت مرکزی عراق با گسترش 
حاکمیت خودش و استقرار نیروهای مرزبانی و نظامی خودش در طول 
مرزهای مشترک مانع فعالیت های گروه های تجزیه طلب و تروریستی 
علیه امنیت ایران و مرزهای مشترک شوند و ایران مجبور نباشد برای 
دفع تهدید از ســوی این گروه ها به اقدامات بازدارنده دیگری دســت 
زند. به وعده های دولت عراق امیدواریم و آرزو می کنیم دولت عراق در 
اجرای تعهدات موفق باشد.سخنگوی درباره مذاکرات ایران و عربستان 
گفت: مذاکرات انجام شــده به توافقاتی منجر شد که اگر این توافقات 
اجرایی شــود می تواند زمینه ساز برداشتن گام های جدید برای ادامه 
مذاکرات در بخش های سیاســی دو کشور و برداشتن گام های جدید 
باشــد. اقدامات کشورهایی که در آژانس علیه ایران رای داده و موضع 
گرفند تحت فشار آمریکا و اقدام سیاسی کشورها سازنده نبوده و این 
اقدام در خرداد ماه نیز ســازنده نبوده اســت. باید ایــران با آژانس در 
چارچوب موضوعات فنی و فارغ از فشــارهای سیاسی مسائل خود را 

حل و فصل کنند.
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اعالم آمادگی ۸ شرکت چینی  
برای ساخت ترمینال جدید شهر 

فرودگاهی امام )ره(
سرپرست شــهر فرودگاهی امام خمینی )ره( از اعالم آمادگی 
۸ شرکت چینی  برای ساخت ترمینال جدید این فرودگاه خبر 
داد و گفت: ۳ میلیارد یورو پروژه برای ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی تعریف شــده اســت.به گزارش خبرنــگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم،  ســعید چلندری در نشست خبری و در 
آستانه تاسیس شــهر فرودگاهی حضرت امام )ره( با اشاره به 
این که مطالعات فرودگاه امام از سال 1۳47 شروع شد و با وجود 
فراز و نشــیب های زیاد در آن سال ها، نهایتا در سال ۸4 بحث 

فرودگاه به اتمام رســید و راه اندازی شد. از سال ۸4 تا 1۳9۳ 
در فرودگاه یک ســری فعالیت ها در حوزه هوانوردی انجام داد. 
یــک ترمینال حدود ۸0 هزار متری و امکانات پروازی برای آن 

ساخته شده بود.

22 ماه از عدم انتشار عملکرد شهر فرودگاهی گذشت
وی افزود: به دلیل مشــکالت و محدودیت ها در فرودگاه امام، 
دولت یازدهم )اواخر ســال 9۳( تصمیم گرفت این فرودگاه به 
اولین شــهر فرودگاهی تبدیل شد. بالفاصله اقدامات زیربنایی 
خوبــی در فرودگاه انجام شــد. منطقه آزاد نیز ســال  1۳9۸ 
عملیاتی شــد و عمال یک سری فعالیت های دیگری را در شهر 
فرودگاهی آغاز کردیم.وی با بیان این که عمده فعالیت ها با توجه 
به اســتقرار دولت سیزدهم طی یک سال و چند ماه اخیر آغاز 

شده است،  ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده امروز اعالم 
می کنم شــهر فرودگاهی امام )ره( 15 پــروژه به ارزش حدود 
۳000 میلیارد تومان در حال انجام اســت. از این تعداد 2120 
میلیارد تومان توسط شهر فرودگاهی امام تامین اعتبار می شود 
و حدود ۸75 میلیارد تومان ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
اســت.وی با اعالم این که 1۸ پروژه برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی آماده شــده که ارزش ســرمایه گذاری آن حدود ۳ 
میلیارد یورو اســت، افزود: از این تعداد 1۳ پروژه در محدوده 
شــهر فرودگاهی امام خمینی قرار دارد کــه به زودی فراخوان 
آنها انجام می شــود. یکی از پروژه ها، ترمینال 410 هزار متری 
فرودگاه حضرت امام )ترمینال شــماره ۳( اســت که برای این 
پروژه ۸ شــرکت چینی و 4 شــرکت داخلی برای این پروژه ها 
اعــالم آمادگی کرده انــد.وی با تاکید بر این که تا پایان ســال 

بحث ترمینــال 410 هزار مترمربعی را به مرحله تفاهمنامه یا 
امضای قرارداد برسد، گفت: این ترمینال یک ترمینال ترکیبی 
است؛ در فرودگاه ایرالین های داخلی زمانی که پرواز دارند، باید 
خالی بــه مهرآباد برگردند و یک پرواز انجام دهد که این برای 
ایرالین ها مقرون به صرفه نیســت. همزمان پروازهای داخلی و 
هم پروازهای خارجی را از این ترمینال انجام دهیم. این مسئله 
در اکثر فرودگاه های خارجی مرسوم است اگر این اتفاق بیفتد 
بخش قابل مالحظه ای از مشکالت ایرالین ها برطرف می شود.

سرپرست شهر فرودگاهی حضرت امام )ره( با بیان » بر اساس 
اسناد باالدستی شهر فرودگاهی مقدمه ای برای توسعه صنعت 
هوانوردی اســت« اضافه کرد: 4 شــهر در کشور به عنوان شهر 
لجستیکی انتخاب شده اند که شهر فرودگاهی امام یکی از این 

شهرهاست.

گزیده خبر

در نامه ای به رئیس جمهوری اعالم شد
مخالفت قاطع بخش خصوصی با جابجایی کمیته 

اقدام ارزی
رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید که اتاق های سه گانه با هرگونه جابجایی در 
کمیته انتقال ارزی مخالف هســتند و این مخالفت را در قالب نامه ای به رئیس 
جمهوری اعالم کرده اند.به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 
در نشســت  شورای روسای اتاق های استانی با تاکید بر اینکه موضوعات مربوط 
به صادرات باید در سازمان توسعه تجارت مورد تصمیم گیری قرار گیرد و بانک 
مرکزی نیز ابزار الزم برای مدیریت ارز را در اختیار دارد، گفت: زمانی که موضع 
انتقال کمیته اقدام ارزی از ســازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی عنوان شد، 
اتاق ایران مخالفت خود را اعالم کرد با این وجود نامه ای هم با امضای روسای هر 
سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تهیه کردیم و مخالفت خود را با این موضوع به 
اطالع رئیس جمهوری رساندیم.او در ادامه ضمن تشریح مجموعه اقداماتی که در 
طول یک ماه گذشته صورت گرفته است به سفر هیات روس به ایران و برگزاری 
همایش تجاری بین دو کشــور به میزبانی اتاق ایران اشــاره و نتایج حاصل از 
مذاکرات انجام شده بین روسای اتاق های دو کشور را امیدوارکننده ارزیابی کرد و 
گفت:در این گفت وگوها دو طرف بر تسهیل شرایط حمل ونقل و ترانزیت، تشکیل 
یک صندوق مشــترک و استفاده از پول ملی دو کشور تاکید داشتند.شافعی به 
دستاوردهای حاصل از اعزام هیات تجاری اتاق ایران به پاکستان اشاره کرد و از 
رایزنی با طرف پاکســتانی درباره سازوکار اجرای تهاتر سخن گفت.بررسی روند 
اصالح قانون اتاق ایران که در حال حاضر در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی 
مجلس در دســت بررسی است، موضوع این نشست شــورای روسای اتاق های 
اســتانی بود.رئیس اتاق ایران درباره قانون و اصالح آن، توجه به قانون اتاق های 
موفق جهان را مورد تاکید قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که قرار نیســت در 
اصالح قانون اتاق، اقدام کوتاه مدتی انجام دهیم، پس الزم است به عمق موضوع 
رجوع کرده و با نگاه بلندمدت اصالحات الزم را پیگیری کنیم. از طرف دیگر باید 
برای استقالل اتاق ها و افزایش شفافیت در عملکرد آنها نیز فکری کنیم.بر اساس 
اعالم سایت اتاق بازرگانی ایران، در ادامه این نشست روسای اتاق ها دیدگاه های 
خود را درباره قانون اتاق ایران و بندهای اصالح شده آن مطرح کردند. در این بین 
موضع عضویت فراگیر به عنوان یکی پیشــنهاد اصلی که باید در بندهای قانون 
دیده شــود پیشنهاد شــد و از طرفی جلوگیری از دولتی شدن اتاق ایران مورد 

تاکید فعاالن اقتصادی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
 بدهکاران بزرگ مالیاتی معرفی می شوند

رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس شورای اســالمی گفت: 10 بدهکار بزرگ 
مالیاتی کشــور معرفی می شــوند؛ برخی از این افراد 20 سال مالیات پرداخت 
نکردند.به گزارش ا تسنیم، حجت االسالم نصراهلل پژمانفر امروز در نشست خبری 
با اشــاره به اعالم اسامی بدهکاران بانکی و بدهی مالیاتی کالن در کشور اظهار 
داشــت: قرار اســت 10 نفر با بدهکاری مالیاتی باال معرفی شوند، در خصوص 
بدهکاری های بانکی هم اقداماتی داشــتیم و بانک ها گزارش های خود را ارسال 
کردند بعضی از این افراد بیش از 20 سال مالیات پرداخت نکرده اند و اگر مالیات 
خود را پرداخت نکنند از ابزار های مختلف اســتفاده خواهیم کرد.نماینده مردم 
مشــهد و کالت در بخش دیگری از ســخنان خود به مشکالت شهری مشهد 
اشــاره کرد و افزود: جریانات رانتی به بهانه توســعه شهر اتفاقات ناگواری را در 
کمربندجنوبی مشهدرقم زدند که خوشبختانه جلو آن گرفته شد.وی افزود: به 
شــدت مخالف بلندمرتبه سازی در این منطقه از شهر هستیم، لذا با تصمیمات 
ملی که صورت گرفته شــد، دیگر چیزی به عنوان کمربند جنوبی و مسیر تردد 
خودرو نخواهیم داشت و اگر اتفاقی بیفتد جلو بازگشایی آن را خواهیم گرفت..
رئیس کمیســیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی گفت: مسائل 
کشــف رود باید به صورت شفاف به مردم اعالم شود و اگر کوتاهی صورت بگیرد 
از طریق کمیسیون اصل 90 به عنوان کوتاهی استانداری ورود خواهیم کرد چرا 
که کشــف رود امنیت غذایی مردم مشهد را تهدید می کند و استانداری باید با 
جدیت ورود پیدا کند وتا امروز به دلیل عدم ارائه گزارش رسمی کشف رود تخلف 
کرده است.پژمانفر درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از استانداری خراسان 
رضوی نیز اظهار داشــت: یکی از حقوق نمایندگی نظارت است که می تواند در 
قالب سوال یا تحقیق و تفحص باشد. این موضوع توسط چند نفر از نمایندگان 
اســتان در مجلس مطرح شده اســت در این تحقیق و تفحص همه نمایندگان 
مشارکت نداشــتند البته من در جریان جزییات آن نیستم و هنوز تیم بررسی 
انتخاب نشــده است.رئیس کمیســیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای 
اســالمی بیان کرد: جای تاسف است که مســئولین استان نتوانستند حمایت 
داشته باشند از فوتبال و تیمی که روشن بود در آستانه فروپاشی است از دست 
کسی که با روحیات جوانان ما بازی کرد ورود پیدا نکردند. ورزش برای مسئوالن 
اجرایــی اولویت نبود و هم وزارت خانه و هم مســئولین محلی کوتاهی کردند. 
ضعف مدیریت در حوزه ورزش استان خراسان رضوی نمایان است و این وضعیت 
نابســمان را ایجاد کرده است. استانی مانند خراسان رضوی و مشهد با توجه به 
منابعی که دارد یک تیم فوتبال ندارند در همین راســتا در کمیسیون اصل نود 
شکایتی از ورزش خراسان رضوی داریم که در دست بررسی است.پژمانفر با اشاره 
به اینکه همواره آثار سوء تلویزیون های خانگی، گیم بازی های رایانه ای و رسوبات 
ذهنی که در بچه های ما شکل گرفته هشدار داده بودیم بیان کرد: این اتفاقاتی 
که درجامعه رخ می د هد برای امروز نیست، بلکه مربوط به گذشته است که امروز 
شاهد رونمایی آن هستیم. برای حل این مسئله یکسان باید پیش برویم و رویکرد 
دیگر اینکه با افرادی که با سرویس های جاسوسی ارتباط دارند برخورد امنیتی 
کنیم. اما درصد قابل توجهی از افراد که در خیابان نیامدند و آسیب خورده های 

این تجمعات هستند باید با رویکرد فرهنگی زمینه سازی کرد و پاسخ داد.

آزادراه اصفهان-شیراز ۱۵۰۰ 
میلیارد دیگر اعتبار می خواهد

مدیرعامل شــرکت زیرســاخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 
با بیان اینکه بــرای تکمیل آزادراه 
 1500 حــدود  اصفهان-شــیراز 
میلیــارد تومان اعتبار نیــاز دارد، 
گفــت که با تامین ایــن اعتبار، تا 
پایان ســال این آزادراه  به بهره برداری می رسد.خیراهلل خادمی 
در گفت وگو با ایســنا درباره آزادراه اصفهان-شیراز توضیح داد: 
برای اجرای آزادراه آزادراه اصفهان-شیراز به طول 225 کیلومتر 
تا کنون حدود 5000 میلیارد تومان هزینه شــده و ارزش روز 
آن هم بیش از 20 هزار میلیارد تومان می شــود و برآورد ما این 
است که حداقل 25 هزار میلیارد تومان ارزش امروز پروژه باشد.

وی با بیان اینکه اکنون پیشرفت فیزیکی آزادراه اصفهان-شیراز 
در حدود 94 درصد اســت، افزود: برای اتمام اولیه عملیات این 
پروژه و به بهره برداری رساندن آن، حدود 1500 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داریم و برای تکمیل آن از ســاختمان های جنبی و 
کلیه تاسیسات بین راهی و اقدامات روشنایی، نزدیک به 2900 
میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.مدیرعامل شرکت زیرساخت 
و توســعه زیربناهای حمل ونقل کشور با بیان اینکه 50 درصد 
اعتبار را دولت و 50 درصد را سرمایه گذار تامین می کند، گفت: 
برنامه زمان بندی ما این اســت که تا پایان ســال این آزادراه  را 
به بهره برداری برســانیم و زیر ترافیک قــرار دهیم. البته برای 
تامین 1500 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، ســرمایه گذار که 
بنیاد تعاون وزارت دفاع اســت باید سرمایه گذاری را انجام دهد 
و درصورت تامین اعتبار، امکان بهره برداری وجود دارد و برنامه 

اجرایی آن انجام شده است.

گرانیزیرپوستیسیمانباپروژهنهضتملیمسکنچهمیکند؟
افزایش ۳5 درصدی قیمت سیمان اعمال شود! این درخواست 
انجمن ســیمان در شرایطی به بورس کاال ارایه شده که طی 
شش ماه گذشته هر پاکت سیمان از 2۸ هزار تومان به حدود 
50 هزار تومان رسیده بود. ســازندگان می گویند که قیمت 
فوالد و مس و یونولیت هم اخیرا دچار نوســان شده است. در 
این شرایط عضو شورای عالی مسکن گفت که قیمت هر متر 
از واحدهای نهضت ملی مسکن به ۸ میلیون تومان رسید.به 
گزارش ایسنا، قیمت سیمان برای سومین بار در سال جاری 
رشد داشته است. ســیمان در ماه های  اردیبهشت و خرداد، 
همزمان با ورود به بورس با رشد غیررسمی قیمت مواجه شد و 
به حدود 2۸ هزار تومان به ازای هر پاکت رسید، سپس با طی 
نوســاناتی حدود 50 هزار تومان شد. در روزهای گذشته نیز 
انجمن سیمان درخواست افزایش ۳5 درصدی قیمت سیمان 

را به  بورس کاال اعالم و از هفته جاری اعمال کرد.
قیمت ســیمان معموال ســالیانه دو بار به شــکل رسمی و 
غیررسمی افزایش می یابد. این رشدها در کنار افزایش قیمت 
فوالد و دیگر نهاده های ســاختمانی هزینه ی ساخت مسکن 
را باال برده و در سه ســال اخیر برآوردها از قیمت واحدهای 
نهضت ملی مسکن را مرتبا تغییر داده است. مصالح ساختمانی 
در شرایطی روند صعودی داشته که ساخت و ساز در رکود قرار 
دارد و حتی برخی شرکت ها طرح فروش اقساطی گذاشته اند. 
بنابراین با توجه به بحث اقتصاد بازار نباید قیمت آن افزایش 

پیدا می کرد.

درخواست افزایش 35 درصدی قیمت سیمان در بورس
در روزهای گذشته انجمن سیمان به بهانه افزایش هزینه های 
تولید، در نامه ای رســمی به بورس کاال درخواست افزایش تا 
۳5 درصدی قیمت سیمان را اعالم کرد. بر این اساس قیمت 

هر پاکت ســیمان 50 کیلویی تیــپ 2 در بورس کاال به 5۸ 
هــزار و 570  تومان و ســیمان تیپ 5 بــه 59 هزار و 710 
هزار تومان افزایش یافت. تاثیر این رشد در خرده فروشی ها به 
شــکل بی نظمی و قیمت های دلبخواه بروز پیدا کرده است.تا 
پیش از این هر پاکت ســیمان در مصالح فروشی ها حدود 50 
هــزار تومان بود که احتماال با نرخ های جدید به حدود ۶7 تا 
۶۸ هزار تومان می رســد. البته سیمان تیپ 5 در بسیاری از 
مناطق تا 5۸ هزار تومان معامله می شد که با این اوصاف باید 

منتظر قیمت 7۸ هزار تومانی برای این کاال باشیم.اواسط سال 
1۳99 که قیمت هر پاکت ســیمان 17 هــزار و 500 تومان 
بود، هزینه هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن 2.7 
میلیون تومان برآورد شــده بود. فروردین سال 1400 قیمت 
سیمان ۳5 درصد و سپس در خردادماه همان سال 40 درصد 
رشد کرد. اوایل امسال نیز با بورسی شدن سیمان شاهد رشد 
قیمت و رســیدن هر پاکت به حــدود 50 هزار تومان بودیم. 
حاال با ســیمان 7۸ هزار تومانی که ظاهرا نرخ آن به شــکل 

رســمی و غیررسمی پذیرفته شده برآوردها از قیمت ساخت 
واحدهای نهضت ملی مسکن نیز دچار تغییر خواهد شد.روز 
گذشته احمد دنیامالی ـ عضو شــورای عالی مسکن، قیمت 
ســاخت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن را ۸ میلیون 
تومان اعالم کرد. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی 
هنوز نرخ 4 میلیون و 750 هــزار تومان خود را به روز نکرده 
و طبق بررسی ها برخی ســازندگان در حال کنار کشیدن از 
این پروژه هستند.البته نوســان قیمت نهاده های ساختمانی 
فقط مختص ســیمان نیســت. قیمت میلگرد هم از کیلویی 
15 هزار تومان در روزهای گذشته به 17 هزار تومان افزایش 
یافته اســت؛ در حالی که دو سال قبل و در آغاز پروژه نهضت 
ملی مســکن قیمت هر کیلو میلگرد حدود 4000 تومان بود. 
بنا به گفته ی فرشــید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون 
انبوه ســازان، یونولیت نیز که برای سقف استفاده می شود به 
یکباره در هفته های گذشته از 110 هزار تومان به 4۳0 هزار 
تومان رسیده است. قیمت مس هم که یکی از کاالهای مهم 
در ســاختمان محسوب می شود قرار است  افزایش پیدا کند.

پورحاجت تاکید کرد: از یک ماه قبل موضوع نوســان قیمت 
نهاده های ســاختمانی را به نمایندگان مجلس اعالم کردیم 
و در نهایــت به یک تذکر به وزیر صمت بســنده کردند.عضو 
هیات مدیره کانون انبوه ســازان تاکید کرد: بارها به مسئوالن 
و نمایندگان مجلس درخصوص افزایش هزینه های ساخت و 
رکود بخش مسکن هشدار داده ایم. از حدود سه سال قبل قرار 
بود کارت مصالح ســاختمانی به سازندگان پروژه های نهضت 
ملی مسکن بدهند اما تا کنون خبری در این خصوص نشده 
است. اصال ما کارت مصالح نخواستیم؛ دست کم شرایط صدور 
پروانه، خدمات دســتگاه های خدمات رسان، نظام مهندسی، 

بیمه کارگران و غیره را تسهیل کنید.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری جزییات ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین این صندوق را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، اکبر شیرمحمدی اظهارکرد: در اجرای الیحه اصالح قانون 
بودجه 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری مصوب ۸ آبان ماه 1401 مجلس شورای اسالمی، با اقدامات انجام شده افزایش مصوب در احکام بازنشستگان و موظفین 
این صندوق اعمال شده است و حقوق آبان ماه مشترکین این صندوق به همراه معوقه مهرماه واریز می شود.وی با اشاره به جزییات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری گفت: بر اساس بند )2-1( 
ماده واحده قانون مزبور مبلغ مقطوع 900 هزار تومان به حقوق بازنشســتگان و موظفین مشــمول قانون بودجه 1401 از تاریخ اجرای قانون که ابتدای مهرماه 1401 است و همچنین به میزان 5 
درصد حقوق شهریورماه، برای تعداد یک میلیون و 5۸9 هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران ذینفع )بازنشستگان قبل از 01/07/1401( اضافه شده است.شیرمحمدی به افزایش 50درصدی مبلغ کمک هزینه عائله مندی بازنشستگان 
کشوری اشاره کرد و گفت: این مبلغ از 407 هزار و ۳۸9 تومان به مبلغ ۶11 هزار و ۸4 تومان افزایش یافته است؛ تعداد افراد مشمول این کمک هزینه 9۶7 هزار ۸90 نفر است.معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین 
تصریح کرد: مبلغ حق اوالد نیز به ازای هر فرزند با افزایش 100 درصدی از مبلغ 105هزارو ۶19 تومان به مبلغ 211هزار و 2۳9 تومان بهبود یافته است.الزم به ذکر است، با توجه به عدم بارگذاری اطالعات افزایش مبلغ عائله مندی و 
اوالد توسط دستگاه ها، افزایش حق عائله مندی، اوالد و معوقات مهر ماه و آبان ماه همراه با حقوق آذر ماه پرداخت خواهد شد.وی یادآور شد: مطابق توضیحات تبصره بند )1-2( برای افرادی که پس از اجرای این قانون یعنی پس از تاریخ 
اول مهر 1401 بازنشسته شده یا می شوند نیز 900 هزار تومان به حقوق بازنشستگی آنان اضافه می شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به گفته وی، با افزایش های صورت گرفته، میانگین 
حقوق بازنشستگان کشوری از مبلغ 7میلیون و 95۳ هزار و 54۶ تومان در نیمه اول سال 1401، به مبلغ 9میلیون و 241هزار و 29۸ تومان در مهرماه سال جاری در مهر ماه سال جاری )به طور میانگین 1۶.2 درصد( ترمیم یافته که 
افزایش های مربوط به عائله مندی و حق اوالد نیز مازاد بر آن خواهد بود.گفتنی است، بازنشستگان کشوری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی www.sabasrm.ir  »یک روز پس از پرداخت حقوق 

آبان ماه« می توانند نسبت به دریافت فیش حقوقی و حکم افزایش خود اقدام کنند.

مدیرکل گمرک بوشــهر از اختصاص دو مجوز ویژه گمرکی به گمرک 
دیر به عنوان مهمترین پایانه صادراتی و ترانزیتی کاال از کشــورمان به 
کشــور قطر خبر داد.به گزارش ایسنا، علی سلیمانی گفت: با موافقت 
گمرک جمهوری اســالمی ایران مجوز رویه هــای گمرکی »ترانزیت 

خارجی مبدأ« و رویه » کارنه تیر ورودی )بین راهی(« به گمرک دیر صادر شــده است. از این پس فعاالن 
اقتصادی و متقاضیان ترانزیت خارجی از گمرک دیر دیگر نیاز به مراجعه به گمرک بوشهر ندارند و می توانند 
به صورت مستقیم نسبت به ترانزیت کاالی خود از طریق گمرک بندر دیر اقدام کنند.ناظر گمرکات استان 
و مدیرکل گمرک بوشهر خاطرنشان کرد: اخذ مجوزهای یاد شده عالوه بر ارز آوری و تسهیل در تجارت و 
بازرگانی موجب کاهش هزینه ها و توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در این منطقه را فراهم خواهد کرد.

ســلیمانی یادآور شد: بندر دیر به واسطه موقعیت مکانی در بین بنادر ایرانی حوزه خلیج فارس از کمترین 
فاصله با بندر الرویس کشور قطر برخوردار است که این موضوع منجر به افزایش صادارت از این گمرک به 

کشور قطر شده است.

جزییات افزایش حقوق بازنشستگان 

 معوقات حق عائله مندی کی وایز می شود؟
گمرک اعالم کرد

افزایش صادرات به قطر
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گزیده خبر

ویژه برنامه »آب بانان کوچک« در باغ بهادران 
برگزار شد

ویژه برنامه آب بانان کوچک در قالب چهاردهمین دوره 
جشنواره نخســتین واژه آب در منطقه لنجان برگزار 
شــد.این برنامه به همت آبفای لنجــان و با همکاری 
آموزش و پرورش این شهرستان، با حضور 200 دانش 
آموز دبســتان خیرســاز حاج نصراهلل فتحی در محل 
کانون تربیت فرهنگی مطهره باغ بهادران انجام شــد.مدیر آبفای لنجان در این 
ویژه برنامه که با حضور مســئوالن آموزش و پرورش، جمعی از اعضای شورای 
اســالمی و مسئوالن هالل احمر شهرستان لنجان برگزار گردید، با اشاره به این 
که کشــور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و در چند سال اخیر با 
بحران کمبود آب مواجه شــده ایم، بیان کرد: در قرآن کریم آب به عنوان مایه 
حیات بشــریت بیان شده اســت و بر همه ما ضروری است تا از این مایع گران 
بها حفاظت و مراقبت کنیم تا به خوبی به نسل آیندگان انتقال یابد.علی ناظمی 
تصریح کرد: گذشــتگان ما به خوبی خود را با نحوه درســت مصرف کردن آب 
ســازگار کرده بودند اما در زمان کنونی با گســترش صنایع و افزایش جمعیت، 
اصالح الگوی مصرف و ترویج مدیریت بهینه مصرف آب امری ضروری اســت و 
آموزش این فرهنگ به دانش آموزان مقطع ابتدایی از همان سنین کودکی باعث 

نهادینه شدن آن خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
بهره گیری از ظرفیت سفیران ایمنی در سطح 

مدارس
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل  بر استفاده از 
ظرفیت سفیران ایمنی در سطح مدارس برای فرهنگ 
ســازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تاکید کرد.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل، میر 
سعید ســید متین مدیر عامل این شرکت در حاشیه 
جلســه  امضای تفاهم نامه فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی فی 
ما بین شــرکت گاز و آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت عظیم دانش آموزان 
بخصوص در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی به منظور فرهنگ سازی در حوزه 
استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعی را فرصتی مغتنم برشمرد و گفت: آموزش و 
پرورش از ظرفیت باالیی برای رشد فرهنگ مصرف بهینه و استفاده ایمن از گاز 
طبیعی  برخوردار است و اگر واقع بینانه به جامعه نگاه کنیم تقریباٌ هر خانواده ای 
با تعلیم و تربیت ســروکار دارد، این ارتباط به واسطه دانش آموزان و معلمان در 
همه خانواده ها ایجاد شده و بهترین بستر برای فرهنگسازی است.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود گاز طبیعی را اصلی ترین انرژی مصرفی خانوار برشمرد و 
اظهار داشت: در حال حاضر تمامی 29 شهر و بالغ بر 97 درصد خانوار روستایی 
در اســتان اردبیــل از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و پروژه گازرســانی به 44 

روستای استان نیز در دست اجراء می باشد.

واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان؛ یک 
تیر و ۲ نشان

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت پاالیش 
نفــت اصفهان، مصطفی نظری، رئیــس برنامه ریزی، 
تحلیل سیستم ها و توسعه سامانه های شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با بیان اینکه پروژه تصفیه گازوئیل برای 
تولید بهینه سوخت دیزل در پکیج طرح بهینه سازی 
پاالیشــگاه قرار گرفته است، اظهار داشــت: باید توجه داشت که روزانه ۱۵0 تا 
۱۵۵ هزار بشکه گازوئیل در پاالیشگاه اصفهان تولید می شد که عمده آن دارای 
گوگرد باال و در حد استاندارد یورو 2 بوده است. همچنین برای صیانت از هوای 
اصفهان، پیش از این، ۱0 هزار بشــکه از گازوئیل یورو 4 واحدهای آیزوماکس، 
برای مصرف در شهر اصفهان اختصاص داده می شد.وی افزود: با راه اندازی واحد 
تصفیه گازوئیل، شرکت پاالیش نفت اصفهان از این پس روزانه ۱00 هزار بشکه 
گازوئیــل یورو پنج تولید کرده که این میزان می تواند همه گازوئیل قابل فروش 
ما را به استاندارد جهانی یورو 4 تبدیل کند.رئیس برنامه ریزی، تحلیل سیستمها 
و توســعه سامانه های شرکت پاالیش نفت اصفهان با تاکید بر اینکه اصلی ترین 
هدف شرکت برای بهره برداری از واحد تصفیه گازوئیل کاهش گوگرد رها شده 

در هوا ناشی از مصرف گازوئیل است.

استان گلستان پیشتاز درگازرسانی به 
روستاییان

علی طالبی مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان درنشست خبری گفت: این 
استان در زمینه گازرســانی به روستاییان حدود 99 درصد زیر پوشش دارد در 
حالی که میانگین کشوری 90 درصد است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان گلســتان ،وی ادامه داد: دراستان گلستان از999 روستای استان  تعداد 
9۵6 روســتا واجد شرایط برخورداراز گاز وجود دارد که تاکنون  92۸ روستای 
آن از مزایا گاز طبیعی برخوردار هســتند.به گفته طالبی تاکنون گازرســانی به 
2۱ روستا در دست اجرا است و گازرسانی به هفت روستا هم مرحله طراحی را 
می گذراند.مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان ادامه داد: ایجاد 270 کیلومتر 
شبکه  گاز، نصب 6 هزار و ۸۵0 علمک گاز و جذب ۱9 هزار و ۵00 مشترک و 
خانوار درســال جاری برنامه این شرکت در توسعه خدمات گازرسانی در استان 

گلستان است

خدمت به روستاییان از اهداف اصلی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی است

 محمدپور-گیالن؛ مهندس حامد دائمی مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان گیالن، به همراه سید محمود بشــیری معاون عمران روستایی و سید 
ابراهیم خوشروی سقا مســئول روابط عمومی با حضور در فرمانداری رودبار با 
مهندس طهمورث عموپور فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار 
فرماندار رودبار توسعه روستایی را یکی از خدمات و برکات نظام اسالمی دانست 
و گفت : توسعه روستایی با محرومیت زدایی و خدمت به روستاییان جلوه گر می 
شــود، این اقدام به همراه مدیریت جهادی و کمک به نیازمندان و ایجاد سرپناه 
برای طبقات و اقشار با سطوح درآمدی مختلف از جمله اموری است که موجب 
افزایش ســطح رضایتمندی مردم می شود. عموپور به نقش مهم بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در زمینه رسیدگی به محرومان و مستضعفین توسعه ی عدالت 
اجتماعی، بستر ســازی در جهت ســازندگی به ویژه اجرای طرح های هادی، 

بهسازی روستایی و ارائه خدمات بیشتر به روستائیان اشاره نمود.

مدیر روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی:
سطح تعامل و همکاری مجتمع گاز پارس 
جنوبی با اصحاب رسانه تقویت می شود

رئیس روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی در راســتای تعامل و 
همکاری با جامعه پیرامونی، مطبوعات و رسانه استان 
بوشهر، همگام و همسو خواهد بود. ابوالحسن بی باک، 
در نشست با مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه کشور 
بیان کرد: با برنامه ریزی و رویکرد جدید، ســطح تعامل و همکاری مجتمع گاز 
پارس جنوبی با مطبوعات، اصحاب رسانه و خبرنگاران فعال استان بوشهر بیش 
از پیش تقویت می شود.بی باک در ادامه عنوان داشت: مجتمع گاز پارس جنوبی 
با تامین 7۵ درصدی از گاز مورد نیاز کشــور به عنوان بزرگترین تامین کننده 
گاز و محصوالت جانبی در ایران تبدیل شــده است، مطبوعات و اصحاب رسانه 
کشــور و در راس آن خبرنگاران استان بوشهر باید در انعکاس و بازتاب شایسته 
این اقدامات و دســتاوردهای مهم با مجتمع گاز پارس جنوبی هم قدم و همسو 
حرکت کنند.رئیس روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: خبرنگاران و 
اصحاب رسانه کشور و اســتان بوشهر جزو زحمتکش ترین و نجیب ترین اقشار 

جامعه هستند.

کلنگ احداث اولین پالتوی تخصصی تئاتر 
شهر کرج بر زمین زده می شود

خزانه دار شورای اسالمی شهر کرج از احداث دو پالتوی 
نمایش در این شــهر با تخصیص پنــج میلیارد تومان 
اعتبار خبــر داد و گفت: یکی از این پالتوها با ظرفیت 
70 نفر در پارک خانواده جانمایی شــده و دیگری نیز 
در حال جانمایی اســت.علی ذبیحی، در حاشیه آئین 
رونمایی از پوستر یازدهمین جشنواره تئاتر استانی که در تئاتر شهر کرج برگزار 
شــد، اظهارداشت: اســتان البرز در حوزه فرهنگ و هنر از حداقل ها هم محروم 
است؛ امروز یک پالتوی تخصصی حوزه نمایش در شهر کرج وجود ندارد و حتی 
زیرساخت احداث آن نیز فراهم نشده است. خزانه دار شورای اسالمی شهر کرج 
تصریح کرد: در دوره ششــم شورای اسالمی شهر کرج، بودجه فرهنگی شهر از 
20 به 40 میلیارد تومان و در مباحث عمرانی تا 60 میلیارد تومان افزایش یافت.

در سفر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان به گیالن
کاستن دغدغه نیروی انسانی با هدف خدمت 

رسانی با کیفیت مطلوب به بیمه شدگان
محمدپور-گیالن؛ دکترعفت نژاد معاون توسعه و منابع انسانی سازمان در دومین 
روز سفر به گیالن از بیمارستان تازه تاسیس تامین اجتماعی کومله لنگرد دیدار 
نمود .معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان در دومین روز سفر خود به 
گیالن در دیدار از بیمارســتان 64 تختخوابی تازه تاسیس کومله لنگرود اظهار 
داشــت ان شــاءا... در روز های آتی با اعالم نتایج آزمون و جذب نیروی انسانی 
کارخدمت رسانی بیمارستان به مردم منطقه آغاز خواهد شد.دکتر عفت نژاد در 
ادامه دیدار از مراکز درمانی تامین اجتماعی، از پلی کلینیک تخصصی شــماره 
یک رشت که از مراکز درمانی پر ازدحام تامین اجتماعی کشور از لحاظ پذیرش 
بیماران اســت درگفتگو با همکاران گفت: کاســتن دغدغه های نیروی انسانی 
سازمان در راستای ارائه خدمات با کیفیت تر به بیمه شدگان از برنامه های مهم 

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان خواهد بود.

مدیرعامل توانیر:

در حال مذاکره با ترکیه برای صادرات برق هستیم
مدیرعامل توانیر اظهار کرد: مذاکــرات اولیه برای صادرات برق 
به ترکیه صورت گرفته است و اکنون منتظر موضوعات تکمیلی 
هســتیم تا با خود دولت و یا بخــش غیردولتی این کار را انجام 
دهیم.به گزارش ایســنا، آرش کردی در حاشیه بیست ودومین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت برق در نشستی خبری و در پاسخ 
به ســوال ایســنا در خصوص آخرین وضعیت صادرات برق به 
ترکیه تصریح کرد: 400 تا 600 مگاوات پتانســیل تبادل برق با 
ترکیه وجود دارد ترک ها نیز در این زمینه سرمایه  گذاری انجام 
دادند؛ اقدامات اولیه انجام شــده و اکنون این قابلیت وجود دارد 
که سنکرون شویم.وی با بیان این که برای تعیین نرخ اکنون در 
حال مذاکره هستیم و این مساله تابع بازار برق ترکیه است، گفت: 
زمینه ارتباطی با کشــورهای خلیج فارس، کشورهای شمالی و 
بحث  افزایش صادرات به پاکستان نیز مطرح است. در خصوص 
افغانســتان نیز باید گفت که به دلیل شرایط سیاسی خاص این 
کشــور اکنون نمی توان اظهارنظر قطعی را اعالم کرد.مدیرعامل 
توانیر اضافه کرد: نکته اساســی این اســت که ما با محدودیت 
مصرف مواجه هســتیم اما با این حال نســبت به قراردادهایی 
کــه برای صادرات منعقد کرده ایــم از نظر حقوقی و بین المللی 
پایبند خواهیم بود ولی ارجحیت تامین نیازهای داخل اســت.
کردی با بیان این که از اساس استراتژی و تبادل در صنعت برق 
یک استراتژی پذیرفته شده در تمام کشورها به حساب می آید، 
تصریــح کرد: این مســاله دالیل مختلفی دارد کــه می توان به 
موضوع اقتصادی و فنی اشــاره کرد دلیل اقتصادی این مســاله 
این است که کشــورها می توانند با صادرات برق ارزآوری داشته 
باشند و از نظر فنی نیز هرچه شبکه گسترده تر شود مدیریت آن 
پایدارتر خواهنــد بود.مدیرعامل توانیر تاکید کرد: بنابراین اصل 
ارتباط و صادرات برق را در دســتور کار خود قرار داده ایم. توان 
صادراتی ما اکنون به صورت قــراردادی حدود ۱000 تا ۱۵00 
مگاوات اســت و این قابلیت وجود دارد که این عدد را به 2000 
تا 2۱00 مگاوات ارتقــاء دهیم.وی در خصوص صادرات برق به 
اروپا نیز گفت: در شــمال کشور نیاز به مســیرهای زیردریایی 
وجــود ندارد و از طریــق خطوط موجود می توانیم به روســیه 
متصل شــویم همچنین از طریق ترکیه نیز می توانیم برق را به 
اروپا صادر کنیم اما به دلیل این که این کار می بایســت از طریق 
کشورهای واســط انجام شود با مسائلی مواجه هستیم.کردی با 
بیان این که با دو کشور حاشــیه خلیج فارس مذاکراتی را برای 
این مســاله انجام داده ایم و مطالعات برای اتصال به عمان و قطر 
آغاز شــده که قابلیت اجرا نیز دارد، اظهار کرد: با قطر مذاکرات 

جدی داشته ایم و امیدواریم اولین کابل های دریایی را با عمان و 
قطر داشــته باشیم. براساس پیش بینی های صورت گرفته با هر 
کدام از این کشــورها قابلیت تبــادل ۱000 مگاوات را خواهیم 
داشــت.مدیرعامل توانیر در خصوص زیرســاخت های موجود 
برای صــادرات و واردات گفت: در بخش صادرات 2000 مگاوات 
زیرساخت وجود دارد و براساس برنامه  ریزی های صورت گرفته 
قراردادهایی را جهت توســعه این موضوع در دستور کار داریم. 
زیرساخت واردات نیز ۵00 تا 600 مگاوات تخمین زده می شود 
که اگر طرح های ترکمنستان و ارمنستان اجرایی شود می توانیم 
تا ۱200 مگاوات این ظرفیت را افزایش دهیم.کردی با اشاره به 
اقدامــات صورت گرفته در حوزه رمزارزها گفت: از همان ســال 
۱400بحث رمزارزها در دست بررسی قرار گرفت به گونه ای که 
نقش آنها در پیک به چه صورتی باشد. دولت اخیرا نیز مصوبه ای 
را ابالغ کرد که براساس آن نحوه برخورداری رمزارزها مشخص 
شــد عمدتا این برخورداری به شکلی بود که منابع جدید تامین 
برق مانند تجدیدپذیرها و یا سایر روش های بهره وری بتواند منبع 
رمزارزها شــود و فشار به شبکه نیاید.مدیرعامل توانیر گفت: در 

ســال جاری شرایطی را پشت سر گذاشتیم که در آن توانستیم 
رضایت تمام بخش ها را ایجاد کنیم و در بخش خانگی تالش بر 
این بود که رضایت مطلق باشد و با استفاده از برنامه های تشویقی 
کاهش مصرف را شاهد بودیم. در بخش خانگی ۱۱00 تا ۱200 
مگاوات مدیریت مصرف صورت گرفت و در حوزه بارهای بزرگ 
نیز توانستیم 9400 تا ۱0 هزار مگاوات مدیریت مصرف را اعمال 
کنیم و درصدد هســتیم تا امسال 2۵00 مگاوات دیگر را به این 
بخش اضافه کنیم.وی با بیان این که برای سال آینده برنامه های 
مدیریــت مصرف را تعریف خواهیم کــرد، گفت: صنایع موظف 
هســتند پنج درصد نیاز خــود را از طریق تجدیدپذیرها تامین 
کنند که در این راســتا مشوق هایی نیز در دستور کار قرار دارد 
همچنین با بخش صنعت و کشاورزی تفاهم نامه هایی را منعقد 
کردیم که براساس آنها میزان مصرف کاهش یافته است. تعداد 
این تفاهم نامه ها در سال ۱400، ۳20 هزار مورد بود که به 4۵6 
هزار افزایش یافت تفاهماتی که به لحاظ کیفیت و حجم تاثیرات 
باالیــی در صنعت برق دارند.کردی با بیان این که در ســال های 
قبل این تفاهم نامه ها به صورت اقتضایی صورت می گرفت بدین 

گونه که زمان و تاریخ مشخصی برای آن تعریف نمی شد. در دور 
جدیــد از ابتدای طرح زمان و نحوه انجــام کار را به طور کامل 

تبیین کردیم و همین مساله باعث افزایش کاهش مصرف شد.
مدیرعامــل توانیر با بیان این که بــه صنایع اعالم کردیم هر چه 
صرفه جویی بیشــتری انجام دهند می توانند از آن با عنوان رفع 
محدودیت ها در تابســتان اســتفاده کنند، گفت: اکنون چنین 
بازاری در حال ایجاد است و اگر قیمت برق اقتصادی شود اجرای 
این طرح مفهوم جدی تری پیدا می کند.وی با اشاره به وضعیت 
تلفات شبکه برق اظهار کرد: در بخش توزیع میزان تلفات هفت تا 
7.۵ درصد مطلوب است و این عدد در ایران طی ۱0 سال گذشته 
۱6 تا ۱7 درصد بوده که با اقدامات صورت گرفته توانسته ایم آن 
را بــه 9.7 تا 9.۸ درصد کاهش دهیم و این روند نیز ادامه دارد.

مدیرعامل توانیر با بیــان این که کاهش هر یک درصد از تلفات 
کار ســخت و پیچیده ای است، تصریح کرد: تلفات در دو بخش 
فنی و غیرفنی ارزیابی می شــوند در حال حاضر تلفات غیرفنی 
چندان قابل توجه نیست و باال ارزیابی نمی شوند. در بخش فنی 
با انجام اقداماتی در حال کاهش تلفات هستیم.وی ادامه داد: در 
شبکه انتقال نگرانی چندانی در حوزه تلفات وجود ندارد به طوری 
که اکنون بین 2.6 تا 2.9 درصد اســت.کردی با تاکید بر این که 
هیچ افزایش قیمتی ناشــی از تغییر و تحول در صنعت برق در 
بخش صنعت اتفاق نیفتاده است گفت: برنامه های تعریف شده 
برای اعمال محدودیت بر صنایع امسال برای 460 صنعت بزرگ 
و صنایع شهرکی تعریف شــد که آن هم با اعمال سیاست های 
درست توانستیم با موفقیت و کمترین مشکل پشت سر بگذاریم.
مدیرعامل توانیر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای هوشمند 
سازی شبکه برق اظهار کرد: در حال حاضر ۳9 میلیون مشترک 
در صنعت برق وجود دارد که برای هوشــمند سازی کنتور این 
میزان مشــترک با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم. برای 
۱۵ میلیون کنتور در چهار سال آینده پیش بینی منابع 42 هزار 
میلیارد تومان شده است که مربوط به کنتورهای سه فاز صنایع، 
کشاورزی و تجاری می شود.وی ادامه داد: برای سال ۱402 برنامه 
 ریزی شــده که هیچ مشترک کشاورزی، صنعتی و تجاری فاقد 
کنتور هوشمند نباشــد در کنار آن نیز بحث اولویت مشترکان 
خانگی که دو برابر الگو مصرف می کنند در دستور کار قرار دارد و 
در مرحله آخر نیز به سراغ مشترکانی که الگو را رعایت می کنند 
خواهیم رفت.به گفته کردی، امســال حدود 46 درصد بار را به 
صورت هوشمند رصد کردیم و برای سال آینده نیز قرار شده این 

عدد را به باالی ۵۵ درصد افزایش دهیم.
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 قیمت جدید پژو، تیبا، سمند و تارا در بازار
این خودرو ۱۰ میلیون تومان دیگر گران شد

بازار خودرو همچنان در مســیر صعودی حرکت می کند، به طوری که دیروز 
در اغلب خودروها شاهد رشد ۲ تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت بودیم.به گزارش 
خبرگزاری خبرآنالین، همراه با افزایش قیمت دالر، بازار خودرو نیز در مســیر 
صعودی قرار گرفته و هر روز گزارش های میدانی، از فتح قله های جدید قیمتی 
خودروها حکایت دارد.این پیش بینی پیش از این از سوی کارشناسان نیز مطرح 
می شــد؛ این که با توجه به روند افزایش قیمتی تورم، باید منتظر رشد قیمت 
دالر و به تبع، ســایر کاالها در بازار بود.در همین رابطه فربد زاوه، کارشــناس 
صنعت خــودرو در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین گفته بود: روند تصحیح 
تورمی که روزهای اخیر مجددا شــروع شده، تاثیر سیاست های غلط پولی و 
بی انضباطی مالی دولت است.وی افزوده بود: به نظر می رسد این روند تصحیح 
که قبال در بازه های طوالنی تر اتفاق می افتاد و اخیرا تواتر زمانی کوتاه تری پیدا 
کرده، در نیمه دوم سال که کسری بودجه فزاینده تر می شود، ادامه پیدا کند.

این کارشناس صنعت خودرو در عین حال تصریح کرده بود: عدم حل و فصل 
پرونده هســته ای و بالتکلیفی برجام هم نور امید افزایش حقیقی درآمدهای 
ارزی را از بین برده اســت.زاوه تاکید کرده بود: به نظر روند افزایشــی تورمی 
حتی با تشــدید عرضه خودرو ادامه دار خواهد بود و احتماال حداقل یک موج 
تصحیح تورمی دیگر هم تا آخر سال در بازار به راه خواهد افتاد.بر همین اساس، 
گزارش های میدانی حاکی از آن است که امروز در حالی بازار خودرو آغاز به کار 
می کند که دیروز در اغلب خودروها شــاهد افزایش قیمت ها بودیم، به طوری 
کــه قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۳ میلیون تومانی قیمت، ۳۲۹ میلیونی 
شــد. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز ۲ میلیون تومان گران شد و به ۳۸۹ میلیون 
تومان رســید.از ســوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتومات با افزایش ۱۰ میلیون تومانی 
قیمت، با قیمت ۶۴۰ میلیون تومان فروخته شــد. پژو پارس اتوماتیک هم با 
قیمت ۴۹۶ میلیون تومان در بازار خودرو فروخته شد.در این میان، گزارش ها 
نشان می دهد سمند EF۷ هم ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۳۷۰ 
میلیون تومان رسید. تارا دنده ای هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، با قیمت ۴۸۰ 
میلیون تومان به فروش رفت.از سوی دیگر، قیمت پراید ۱۱۱ بدون تغییر ۲۰۸ 
میلیون تومان قیمت گذاری شد. قیمت پراید ۱۳۱ هم تغییری نداشت و ۱۹۰ 
میلیون تومانی ماند.اما قیمت تیبا صندوقدار ۲ میلیون تومان گران شــد و به 

۲۰۹ میلیون تومان رسید.

گزیده خبر
در نشست با فعاالن معدن و صنایع معدنی زنجان اعالم شد:

جعفری: شناسایی ۲۳ محدوده امیدبخش 
اکتشافی در استان زنجان توسط ایمیدرو

رئیس هیات عامــل ایمیدرو با بیان اینکه ۲۳ محدوده امیدبخش به ســبب 
اکتشــافات ایمیدرو و شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در هشت پهنه 
اســتان زنجان شناسایی شده اســت، گفت: محدوده های امیدبخش در پهنه 
های معدنی طارم، ســلطانیه، گلوجه و بخشی از پهنه زرشوران استان زنجان 
قرار دارد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری که امروز پس از 
بازدیــد از واحدهای معدنی و صنایع معدنی زنجان در محل اتاق بازرگانی این 
شهر سخن می گفت، افزود: توسعه اکتشافات و زیرساخت معادن استان زنجان، 
در شــمار برنامه های ایمیدرو قرار دارد.وی با اعالم اینکه در حوزه اکتشافات، 
مراحل پی جویی و اکتشافات عمومی و تفصیلی نیاز به زیرساخت دارد، عنوان 
کرد: یکی از زیرســاخت های مورد نیاز، تامین تجهیزات و ماشــین آالت این 
حوزه اســت که با راهبری ایمیدرو و مشــارکت شــرکت های بزرگ و بخش 
خصوصی، ۱۱۹ ماشــین آالت حفاری ثبت سفارش شد.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: ۵۰ دســتگاه حفاری وارد کشــور شده است. همچنین 
آموزش های حفاری این حوزه آغاز شــده که تاکنون سه دوره آن برگزار شده 
اســت.وی با اشاره به گسترش فعالیت های اکتشافی توسط ایمیدرو، گفت: با 
اجرای عملیات های اکتشافی و شناسایی ذخایر، ارزش برجای مواد معدنی به 

۲۷ میلیارد دالر رسیده است.

برای اولین بار در کشور انجام شد:
تولید دستگاه اتوماتیک تزریق گاز کمک فنر 

در ایندامین سایپا
بهره برداری از دستگاه پیشرفته تزریق گاز کمک فنر با روش مهندسی معکوس 
در ســایت ۲ شرکت ایندامین سایپا آغاز شد.به گزارش سایپانیوز، نادر نوری، 
مدیرعامل شرکت ایندامین ســایپا با اشاره به توانمندی نیروهای داخلی این 
شــرکت گفت: ارتباط نزدیک با شرکت های دانش بنیان و همکاری نیروهای 
متخصص این شــرکت با شرکت های دانش بنیان برای رفع مشکالت موجود 
باعث شــد اقدامات بزرگی در رفع موانع موجود برداشته شد.او افزود: یکی از 
گلوگاه های مهم در افزایش توان تولید، کمبود دســتگاه تزریق گاز کمک فنر 
بود که تکنولوژی آن به متعلق به ۵ دهه قبل است. این دستگاه با مصرف باالی 
گاز و کندی بسیار و هزینه های جانبی باال باعث انباشت کمک فنر تولیدی در 

صف تزریق گاز و پایین آمدن آمار تولید نهایی می شد.

در بازدید مسوولین شهرستان بردسیر از طرح  های توسعه ای این شهرستان 
مطرح شد؛

  عزم گهرزمین در اشتغالزایی پایدار 
ستودنی است 

بــه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
ســنگ آهن گهرزمیــن در هفته جاری مســوولین 
شهرســتان بردســیر از جمله امام جمعه، فرماندار، 
فرمانــده انتظامــی و تنی چنــد از مســووالن این 
شهرستان از محل اجرای پروژه های گهرزمین بازدید 

کردند.محمد گلبن در ابتدای ایــن بازدید از روند و مراحل اجرای طرح های 
توســعه گهرزمین از جمله: تولید آهن اسفنجی، ذوب، نورد و سایر زیرساخت 
هــای الزم ) تامین برق ، آب ، گاز و ...( در بردســیر ارائه نمود.در ادامه، امام 
جمعه بردسیر ضمن تقدیر از اقدامات گهرزمین عنوان کرد: خوشبختانه اکثر 
شاغلین این پروژه ها از بومیان شهرستان خواهند بود که این مهم بسی جای 
خورسندی دارد. درواقع عزم گهرزمین در اشتغالزایی پایدار ستودنی است.وی 
در ادامه بر لزوم همکاری هرچه بیشتر مسوولین شهرستان در راستای تحقق 
و به ثمر نشستن این پروژه ها تاکید نمود.فرماندار بردسیر نیز ضمن تشکر از 
مدیرعامل و هیات مدیره گهرزمین و همچنین تیم اجرایی این پروژه ها، عنوان 
کرد: خوشــبختانه با اجرای این طرح ها، شاهد اشتغالزایی وسیعی در سطح 
منطقه هستیم که در حدود ۵۰۰۰ نفر به طور مستقیم و ۱۸ هزار نفر به طور 

غیر مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
امکان همکاری در خودروسازی با 

فرانسوی ها
عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید بر اســاس آنچه که اعالم شــده 
ممنوعیــت فقط برای واردات خودروهای فرانســوی بــوده و امکان 
همکاری بــا آنها در خطوط تولید یا قطعات وجــود دارد.محمدرضا 
نجفی منش در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: ممنوعیت اعمال شده 
از یک زوایه می تواند برای صنعت خودروی ایران نتیجه مثبت داشته 
باشد. در صورتی که شرکت های فرانسوی احساس خطر کنند که بازار 
ایران را از دست می دهند قطعا امکان مذاکرات تازه برای همکاری در 
خطوط تولید مشــترک چه در خودرو و چه در قطعات وجود خواهد 
داشت و آنها باید در این زمینه تصمیم گیری کنند.وی با بیان این که 
کنار گذاشــتن خودروهای فرانسوی در بحث واردات به معنی خالی 
شدن بازار نیست توضیح داد: آنچه که در این زمینه بیشترین اهمیت 
را دارد عمل به برنامه اعالم شده از سوی نهادهای تصمیم گیر است. 
این که ما از ســویی باید استانداردهای ۸۵ گانه خودرو را رعایت کنیم 
و از سویی دیگر خودروهایی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو به کشور 
وارد کنیم قطعا نیاز به بررسی های جدی دارد. با توجه به این مقررات 
تعــداد خودروهایی که امکان وارد شــدن به ایــران را دارند محدود 
می شوند اما قطعا در بازار نمونه هایی برای ورود به کشور وجود خواهد 
داشــت که البته فعاالن در این بازار باید نظر نهایی را در رابطه با آنها 
ارائه کنند.عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به امکان ایجاد تغییرات 
جزئی در مقررات واردات خودرو بیان کرد: نظر شخصی من این است 
که می توان حداکثر حدود پنج درصد از سهم واردات را به خودروهایی 
با قیمت های باالتر اختصاص داد زیرا به هر حال در جامعه ما افرادی 
هستند که به دنبال خریدن خودروهای گرانقیمت تر خواهند بود و در 
صورتی که نیاز آنها در این چارچوب پاسخ داده نشود باز هم فشاری 
تازه به خودروسازان داخلی وارد می شود.نجفی منش با اشاره به لزوم 
توجه به فناوری های داخلی و ارتقاء آنها تاکید کرد: موضوعی که برای 
صنعت خودروی ما اهمیت زیادی خواهد داشــت استفاده از فرصت 
واردات برای انتقال تکنولوژی و همکاری با شــرکت های خارجی در 
خطوط داخلی است. در این صورت می توان انتظار داشت که در کنار 
واردات خودرو شرایط برای ارتقاء صنعت خودروسازی کشور نیز فراهم 
شود.وی افزود: این همکاری ها می تواند برای مشتریان این خودروهای 
وارداتی نیز شرایط بهتری را فراهم کند زیرا موضوعاتی مانند قطعات 
یدکی یا خدمات پس از فروش اهمیت بسیار زیادی دارد و در صورتی 
که فکری به حال آن نشود خریداران این خودروها در آینده با چالش 

مواجه خواهند شد.

اجبار در استفاده از پیام رسان بی معناست

 اقتصاد دچار چالش شده است
نایب رییس اول کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق 
بازرگانی ایران خاطر نشــان کرد: تجار خارجی تصویر روشــنی 
از پیام رســان های داخلی ندارد و وقتی این پلتفرم ها نمی تواند 
در مارکتینگ دنیا قــرار بگیرد در واقع محدودیتی برای فعاالن 
اقتصادی ایجاد می شــود و به زبان بی زبانــی به آنها می گوییم 
که دور ما را خط بکشند.ســادینا آبایی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، در پاســخ به این پرســش که آیا بعد از مسدود 
شدن پلتفرم های خارجی کســب وکارها تمایلی برای پیوستن 
به پیام رســان های داخلی از خود نشــان داده اند؟ گفت: به نظر 
می رســد سیاست گذاران و سیاســت مردان داخلی باید در باره 
نحوه بهره گیری و نقش فضای مجازی در اقتصاد آموزش ببینند.

وی عدم آگاهی مســئوالن را عامل مسدودسازی فضای مجازی 
معرفی کرد و افزود: اقتصاد دنیا به صورت یکپارچه درآمده است 
و مرزبندی بین اقتصاد کشورها وجود ندارد و این عدم مرزبندی 
به معنای استفاده کردن فعاالن اقتصادی از فضای مجازی است. 
حال این پرســش مطرح اســت که ابزار فضای مجازی چیست 
پاسخ روشن است همین شبکه های اجتماعی که به واسطه آنها 
می توان با دیگران ارتباط برقرار کرد.این فعال اقتصادی ادامه داد: 
زمانی که این فضا مسدود و محدود شود چگونه فعاالن اقتصادی 
می تواند از دنیای خارج از کشــور  آگاه شوند؟ من نمی دانم چرا 
در کشــور ما تصمیماتی که این میزان تبعات منفی دارد گرفته 
می شود و از سوی دیگر نیز کســی خود را ملزم به پاسخگویی 
نمی داند.بــه گفته آبایی؛ هر سیاســتی یــک خروجی دارد که 
می توان آن را بررسی کرد. سیاست مسدود کردن پیام رسان های 

خارجی چند درصد به نفع اقتصاد کشور  و چند درصد به ضرر ما 
تمام شد. در شرایط فعلی ایجاد اشتغال برای دولت ها دشوار است 
و طبق آمار برخی از خانواده ها معیشــت خود را در کسب وکار 
در این فضا به دســت می آورند و وقتی این فضا مسدود شود در 

واقع معیشت این افراد را به مخاطره انداخته ایم.نایب رییس اول 
کمیســیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی ایران 
ادامه داد: تجار خارجی تصویر روشــنی از پیام رسان های داخلی 
نــدارد و وقتی این پلتفرم ها نمی توانــد در مارکتینگ دنیا قرار 

بگیرد در واقع محدودیتی برای فعاالن اقتصادی ایجاد می شــود 
و بــه زبان بی زبانی به آنها می گوییم که دور ما را خط بکشــند. 
اقتصاد دچار چالش شــده است اما متاسفانه مسئوالن درکی از 
موضــوع ندارند.وی با بیان اینکه اجبار در دنیا برای اســتفاده از 
پیام رســان های خاص بی معناست، خاطر نشان کرد: اجبار برای 
اســتفاده کردن از پیام رســان های خاص این ذهنیت را ایجاد 
می کنــد که یک جای کار می لنگد و من نتوانســتم کار خود را 
خــوب انجام بدهم به همین دلیل دیگران را مجبور می کنم که 
آن کار را انجــام بدهند؛ به عنوان مثال پدر و مادر فرزندانشــان 
را از انجــام کاری منع می کند و فرزنــد در نبود آنها مبادرت به 
انجام آن کار می کند.آبایی در پاســخ به این پرســش که بخش 
اعظمی از شــاغالن در فضای مجازی زنان بودند بعد از مسدود 
شــدن این فضا چه آســیب های متوجه آنها می شود؟ گفت: در 
  ITU ســال ۲۰۱۲ با توجه به شعار اتحادیه بین المللی مخابرات
سازمان ملل شــعار توانمندی زنان و دختران در فضای آی تی 
ســی را مطرح کرد. دولت مردان ما در این جلســات  شــرکت 
کردند اما هیچ آورده ای نداشــتند. واقعیت این است که فضای 
مجازی ابزاری برای توانمندســازی زنان و دختران در حوزه های 
تجارت و اجتماعی بوده و در همه جای دنیا شناخته شده است؛ 
متاسفانه ما زنان را به این سمت سوق دادیم اما امروز از معایب 
آن می گوییم.این فعال اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: امروز 
دنیای نت ورکینگ است و زنان شاغل در خانه می توانند با بهره 
گیــری از این فضا محصوالت تولیدی خــود را عرضه کنند که 

متاسفانه امروز از این فضا محروم شده اند.

طبق آمار، در هفت ماهه امســال، روند افزایش تولید فوالدی ها طی ماه های اخیر تا مهر 
ماه هم ادامه پیدا کرد و در نهایت تولید صعودی ۱۲ تا ۱۹ درصدی را نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته تجربه کرده و بدین ترتیب میانگین ۱۵ درصد افزایش تولید را ثبت کرده است.طبق  آمار ارائه شده توسط 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به ایسنا، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، تولید آهن اسفنجی بیشترین افزایش تولید را 
معادل ۱۹ درصد داشــته  و در مقابل کمترین میزان افزایش را مجموع مقاطع تخت فوالدی آن هم به میزان ۱۲ درصد به خود 
اختصاص داده  است.در مجموع طی این مدت مقاطع تخت فوالدی تولید شده معادل پنج میلیون و ۳۱۴ هزار تن ثبت شده که 
نسبت به چهار میلیون و ۷۷۴ هزار تن تولیدی طی نیمه نخست ۱۴۰۰، رشد ۱۲ درصدی داشته است.پس از آن ۱۲ میلیون و 
۶۷۰ هزار تن محصوالت فوالدی و ۱۸ میلیون و ۲۶۸ هزار تن شمش فوالد تولید شده که به  ترتیب تولید محصوالت فوالدی 
۱۵ درصد و تولید شمش فوالد، ۱۶ درصد بیشتر از میزان تولید آن ها در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ است. در مجموع هفت ماه 
نخست سال گذشته به ترتیب ۱۱ میلیون و ۲۹ هزار تن محصوالت فوالدی و ۱۵ میلیون و ۷۶۹ هزار تن فوالد میانی )شمش 
فوالد( به تولید رسیده بود.تولید مجموع مقاطع طویل فوالدی نیز با افزایش ۱۷ درصدی تولید از شش میلیون و ۲۸۵ هزار تن 
در مدت هفت ماهه ابتدایی ســال گذشــته، به هفت میلیون و ۳۵۶ هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است.در نهایت 
نیز تولید آهن اسفنجی با بیشترین میزان افزایش تولید از ۱۷ میلیون و ۳۷۸ هزار تن طی مجموع هفت ماه نخست ۱۴۰۰ به 
۲۰ میلیون و ۷۳۷ هزار تن در هفت ماهه ۱۴۰۱ رسیده است که نشان از رشد ۱۹ درصدی تولید این محصول معدنی/ فوالدی 
دارد.همانطور که پیش از این نیز اعالم شده است، مدیریت توزیع و محدودیت برق صنایع طی تابستان سال جاری موجب شد 
تا همچون تابستان سال گذشته، قطعی برق صنایع بزرگ همچون فوالدی ها و سیمانی ها بر روند تولید تاثیرگذار نباشد و خللی 

از این حیث ایجاد نکند. علت این موضوع مدیریت برق این صنایع بوده است.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد اشــتغال پایدار در کشور باشیم، 
می گوید: وقتی از ســاماندهی دستفروشــان صحبت می کنیم باید به نحوی باشد که 
بازخورد عملیاتی داشــته باشد و دستفروشــی نمی تواند پایداری مشاغل را به دنبال 
داشــته باشد.ناصر چمنی در گفت و گو با ایســنا، درباره تبدیل دستفروشی به شغل 
رسمی ابراز عقیده کرد و گفت: از نظر من این کار به اشتغال کشور چه اشتغال خدماتی 

چه اشتغال پایدار ضربه می زند و باعث می شود هرج و مرج اجتماعی در خیابان ها بیشتر شود، ما منکر دستفروشی نیستیم 
و همین حاال در بسیاری از کشورها دستفروشی رایج است و مکان های خاص خود را دارد ولی آنها در زمینه ساماندهی 
خوب عمل کرده اند در حالی که ما در ابتدای کار راهکارهای خوبی ارائه می دهیم ولی وقت عمل نمی توانیم اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: کسی که به خاطر تامین معاش دستفروشی می کند، انسان شریف و باغیرتی است ولی اینکه دستفروشان را 
وارد بازار کار کنیم که درصد اشتغال باال برود، منطقی نیست و نمی توان دستفروشی را در زمره اشتغال درصدبندی کرد 
و جزو آمار آورد.به گفته چمنی، در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که دستفروشان را به رسمیت بشناسد و ساماندهی 
خوبی در این خصوص وجود ندارد.این فعال حوزه کار متذکر شد: درست است که یک دستفروش با بساط کردن اجناس 
خود در کف پیاده رو یا خیابان به دنبال روزی و تامین معاش خود و خانواده اش است ولی از آن طرف ممکن است باعث 
ایجاد ترافیک و ازدحام جمعیت شود و در برخی موارد فعالیت او به کسبه و بازاریان لطمه بزند.چمنی با اشاره به تعریف 
شغل شایسته اظهار کرد: دستفروشی در زمره شغل شایسته  نیست و ما تاکید داریم که مشاغل باید جایگاه و کرامت خود 
را داشته باشند ولی دستفروشی و بساطی هنوز چنین جایگاهی را ندارد.وی افزود: نمی توانیم مشکالتی را که دستفروشان 
به لحاظ ســد معبر در پیاده روها یا برای صاحبان مغازه ها و کسبه که فرضا چند کارگر را هم به خدمت گرفته اند نادیده 
بگیریم؛ درعین حال منکر این نیستیم که دستفروشی در بسیاری از کشورها یک پدیده رایج است ولی راهکارهای خاص 
خود را می طلبد و مکان و زمان مشخصی برای چنین فعالیت هایی وجود دارد که باید به شکل جدی ساماندهی شود و 

اینطور نیست که هر کسی در هر جایی که خواست دستفروشی کند.

طی 7 ماهه امسال صورت گرفت

رشد میانگین ۱۵ درصدی تولید 
در صنعت فوالد

دستفروشی شغل پایدار نیست
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گزیده خبر

 نگاهی به بهبود شاخص های بانکی
 در بانک سینا

گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری بیانگر رشد مطلوب شاخص های 
مهم بانکداری در بانک سیناست.در شرایطی که مبلغ سپرده های بانک سینا طی 
این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد 11 درصدی مواجه بوده، 
جذب سپرده های بدون هزینه این بانک حدود 28 درصد رشد داشته است. این 
موضوع از آن جهت مهم اســت که جذب سپرده بدون هزینه، نقش بسزایی در 
کاهش قیمت تمام شده پول در بانک دارد.این بانک همچنین در وصول مطالبات 
خود از سایر بانک ها و موسسات اعتباری، موفقیت چشمگیری داشته است. در 
حالی که مجموع این مطالبات در پایان ســال گذشته سه هزار و 961 میلیارد 
ریال برآورد شــده بود، این رقم در پایان شــهریورماه سال جاری به عدد 838 
میلیارد ریال رســیده و کاهش 79 درصدی را تجربه کرده است که این موضوع 
تزریق نقدینگی به بانک و در نتیجه افزایش قدرت تســهیالت و خدمات دهی را 
به همراه دارد.بانک سینا طبق بودجه سال 1401 برای هر سهم 295 ریال سود 
پیش بینی کرده و طبق بودجه فصلی تا پایان شــهریورماه می بایست 147 ریال 

آن تحقق پیدا می کرد.

مدیر عامل موسسه اعتباری ملل،در همایش بررسی عملکرد مناطق و حوزه 
ها بیان داشت:

محیط شعبه را برای مشتریان، مفرح، صمیمی 
وخاطره انگیز کنید

جلســه بررســی عملکرد مناطق و حوزه ها، در ســه ماهه دوم سال با حضور 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، معاونین و مشاورین مدیرعامل، مدیران ادارات 
و روسای مناطق و حوزه ها، در ساختمان مرکزی موسسه برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی موسســه اعتباری ملل،مدیرعامل موسسه ضمن بیان حدیثی از 
امام صادق)ع( در خصوص کســب دانش وتفکــر در انجام هر اقدام گفت: بهره 
دین خرد و بهترین ذخیره، حسنات و کارهای نیک است، انجام این گونه کارها 
برای آینده و عاقبت بخیری مهم می باشد. آقای جوادی در خصوص ایجاد یک 
شغل پایدار تصریح کرد: در اسالم، ثواب وام دادن، بیشتر از صدقه  است. بنابراین 
سعی کنید روند اعطای تســهیالت را به سمت واحدهای تولیدی و کارآفرینی 
هدایت کنید، تا مردم بتوانند در خصوص ایجاد و توسعه واحدهای خود دغدغه 
ای نداشــته باشند. مدیر عامل موسسه در ادامه بیان داشت: عملکرد حوزه ها و 
شــعب در سه ماهه دوم خوب بوده است،ولی تاپایان سال زمان مناسبی داریم.
پس ضروریست  با سختکوشی و جدیت،برنامه ها و اهداف تعیین شده تا پایان 
ســال را محقق نمایید.ایشان با اشاره به رقابت در بین بانکها گفت: همه بانکها، 
ســرمایه های کشورعزیزمان هســتند و ضمن احترام به تمامی بانک ها، با آنها 

رقابت سالم داریم.

برای تصویب قوانین
تاکید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر 

تعامل سازنده با نظام بانکی 
 “نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
و شــورای هماهنگــی بانک ها” برگزار و بر وضع قوانین در کشــور بر اســاس 
شــناخت دقیق از بخش های مربوطه تاکید شد.به گزارش رسانه ها، سیدعلی 
حســینی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در نشست مشترک کمیسیون 
برنامه،بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی و شورای هماهنگی بانکها با 
تشــریح عملکرد این بانک گفت:نظام بانکی ایران یک نظام نسبتا سالم است و 
به عنوان دارایی ارزشمند کشــور باید مورد حراست قرار بگیرد و صیانت شود.
وی افزود: بانک های توســعه ای در ایران در مقایسه بانک های مشابه در دیگر 
کشورها، سرمایه اندکی دارند اما نسبت به آنها پروژه های بسیار بزرگ و مهمی 
را در دست تامین مالی دارند.حسینی تاکید کرد:بانک توسعه صادرات از سیستم 
پرداخت تســهیالت خرد برخوردار نیست اما در مصوبه مجلس شورای اسالمی 

آمده است که این بانک باید تسهیالت خرد پرداخت کند.

 قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران:
ارائه خدمات بانکی متنوع اولویت بانک 

صادرات ایران است
اولویــت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد 
اســت و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به ســمت تولید، رعایت 
بهداشــت اعتباری و بهره بردن از توانمندی های بانک دنبال می شود.به گزارش 
روابط عمومــی بانک صادرات ایــران، رضا صدیق در آئیــن افتتاحیه همایش 
تخصصی آموزشی مبارزه با پولشــویی ویژه بازرسان مدیریت شعب استان ها و 
مناطق تهران این بانک، با بیان این مطلب، ضرورت جلب رضایت مشتریان بانک 
را خاطر نشان کرد و افزود: چرخش منابع در نظام بانکی و مالی کشور، بر اقتصاد 
و زندگی مردم تاثیرات با اهمیتی دارد و با رعایت بهداشــت اعتباری می توان به 
کاهش مشــکالت در بخش های غیرواقعی اقتصاد کمک کرد. این موضوع برای 
بانک صادرات ایران به عنوان بانکی که در اقصی نقاط ایران شعبه دارد و خدمات 
مختلف به مردم ارائه می کند، حائز اهمیت است.صدیق توجه به مشتری مداری 
را نیز از دیگر ویژگی های بارز بانک صادرات ایران طی 70 سال گذشته برشمرد 
و تاکید کرد: ارائه بهترین خدمات به مردم اولویت بانک است و از هیچ کوششی 

در این زمینه فروگذار نخواهد شد.

سواد دیجیتال کاربران بانک ایران زمین 
موجب ارائه خدمات مطلوب می شود

به منظور آشــنایی بیشــتر کارکنان از آخرین تحوالت بانکداری دیجیتال در 
بانک ایران زمین و معرفی سرویس های جدید در این حوزه، همایش بانکداری 
دیجیتــال با حضور مدیران ارشــد بانک در تبریز برگزار شــد.به گزارش روابط 
عمومی؛ در این همایش فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین؛ 
بانکداری دیجیتال را ارائه ســرویس و خدمات به کسب و کارهای دیجیتال که 
در ســوپر اپلیکیشن های مختلف فعال هســتند معنا کرد و گفت: بانک ایران 
زمین از سال 96 در این عرصه قدم گذاشت و در حال حاضر با تالش مستمر و 
مجدانه همکاران در حوزه بانکداری دیجیتال توانسته است به نتایج قابل توجهی 
برســد.اینالوئی ایجاد تجربه مطلوب ارائه سرویس های دیجیتال به مشتریان را 
از اولویت های بانک بیان کرد و افزود: تجهیز شعب، افزایش سرعت ارتباطات و 
ایجاد مرکز داده های بانک از اقدامات موثر در مسیر ارائه خدمات با کیفیت در 
حوزه بانکداری دیجیتال بوده است و بر همین اساس خدمات مورد نیاز مشتری 
شناسایی، طراحی و در اختیار آن قرار می گیرد.وی الزمه ارائه خدمات دیجیتال 

مطلوب را داشتن سواد دیجیتال کاربران دانست .

پرداخت 7000 فقره تسهیالت قرض 
 الحسنه فرزندآوری در بانک 

توسعه تعاون 
7000 فقره تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری در شعب بانک توسعه 
تعاون پرداخت شده است.محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون در جلسه کمیته اجرای مواد قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت اظهار داشــت: رشد متوازن جمعیت و تاکید بر حفظ 
نسبت جوانی کشور از ضروریات و مبانی رشد و توسعه فراگیر جامعه 
است.رییس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک توسعه 
تعاون افزود: توجه ویژه کشــور به تثبیــت جمعیت جوان و ورود آن 
به بازار کار و تولید می تواند بســیاری از مشــکالت جامعه از جمله 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مرتفع سازد.ایرانی گفت: مستند به 
آمار و تقاضای مشــتریان بانک متبوع، توانسته ایم در برخی استانها 
از جمله بوشــهر، کهگیلویه و بویر احمد و ایــالم بالغ بر صد در صد 
تســهیالت ودیعه و خرید مســکن و فرزندآوری مستند به جزء الف 

تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 را پرداخت نماییم.

گزارش "نگاهی به GITEX ۲0۲۲ “ با 
تالش شرکت عصر امین کارآفرین تهیه 

و منتشر شد
 GITEX به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، گزارش "نگاهی به
2022” به همت تیم تحقیق و توســعه کســب و کار شــرکت عصر 
امین کارآفرین در نیمه اول آبان ماه 1401 تهیه شــده است. در این 
گزارش سعی شده تا آخرین روندهای فناورانه، اخبار و تازه های جهان، 
مســابقات استارت آپی، و نشســت های فین تکی برگزار شده در این 
رویداد، مورد بررســی قرار گیرد.از نکات قابــل توجه در این گزارش، 
مروری بر چکیده رویدادهای فین تکی، اعم از نشست ها و پنل ها است. 

هدف واحد اتکایی بیمه تعاون
 افزایش ظرفیت قراردادها در

 رشته های تخصصی
سرپرست بیمه های اتکایی بیمه تعاون، از تالش برای افزایش ظرفیت 
قراردادها در رشته های تخصصی سخن گفت.به گزارش روابط عمومی 
بیمه تعاون، الهام وفائی، سرپرســت بیمه های اتکایی شرکت با اشاره 
به فعالیت مجدد شــرکت مبنی بر افزایش ســرمایه و دریافت قبولی 
اتکایی مطرح کرد: »اخذ مجوز قبولی اتکایی به عنوان یک منبع درآمد 
جدید برای شرکت تلقی شده و امتیازی است که به سبب دریافت آن 
موجبات ایجاد تنوع در ســبد حال حاضر پورتفوی شرکت نیز فراهم 
خواهد شــد«.وی همچنین به تمرکز فعالیت واحد تحت سرپرستی 
خود اشاره کرد و اظهار داشت: »با توجه به افزایش ظرفیت قراردادها 
در رشته های آتش سوزی، مهندسی و باربری و نیز با توجه به افزایش 
ظرفیت شــرکت بیمه تعاون، میزان واگــذاری اختیاری بیمه نامه ها 
کاهش یافته و بر این اساس تالش می شود در راستای تعامل و ارتباط 
با بیمه گران اتکایی، ضمن بهره گیری از دانش و تجارب شرکت های 
همکار، بیمه نامه ها را به شیوه بهینه، اتکایی کرده تا شرکت نیز بتواند 

به اهداف استراتژیک خود نزدیک تر شود«.

صالح آبادی خبر داد؛

 پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ثبات نسبی بازار حواله 
دالر در ســامانه نیما گفت: تأمین ارز در ســامانه نیما از 
ابتدای ســال جاری تا 26 آبان به 42 میلیارد دالر رسیده 
است.به گزارش ایلنا، علی صالح آبادی در شصت و دومین 
اجالس مجمع عمومی عادی و فــوق العاده بانک مرکزی 
)1400( کــه صبح با حضور ریاســت محتــرم جمهوری 
برگزار شــد با اشــاره به برنامه های این بانک برای کنترل 
تورم و نقدینگی، گفت: این روند از سال گذشته آغاز شده 
و نرخ تورم از 59.3 درصد در پایان شــهریور سال 1400 
بــه 39.6 درصد در پایان شــهریور ســال 1401 کاهش 
یافته اســت که نشــان دهنده کاهش 19.7 درصدی نرخ 
تورم به صورت متوســط 12 ماهه اســت.رئیس کل بانک 
مرکزی تصریح کرد: شــاخص 12 ماهه بهای تولیدکننده 
نیــز از 82.6 درصد در ابتدای دولت به 41 درصد درپایان 
شهریور ســال 1401 کاهش یافته اســت و نرخ نقطه به 
نقطه این شــاخص نیز از 70.1 درصــد در ابتدای دولت 
به 35 درصد در پایان شــهریور سال 1401 کاهش یافته 
اســت.صالح آبادی با اشاره به رشــد 3 برابری وصولی های 
ارزی در ســال 1401 در مقایسه با سال 1399 گفت: این 
شــاخص از 7 میلیارد دالر در سال 1399 به 21 میلیارد 
دالر در پایان ســال 1400 رســیده است.رئیس کل بانک 
مرکزی همچنین کاهــش مدت زمان تخصیص ارز دارو و 
تجهیزات پزشکی از 30 به حداکثر دو روز و نیز راه اندازی 
بازار توافقی ارز برای پاســخگویی بــه نیاز متقاضیان را از 
دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته عنوان 
کرد.صالح آبادی همچنیــن گفت: وصول مطالبات ارزی از 
کارگزاران داخلی و خارجی، افزایش 5 برابری نســبت به 
سال گذشته داشته است که اقدام مهمی به شمار می رود.

وی با اشــاره بــه کاهش بیش از 5 واحد درصدی رشــد 

نقدینگی در پایان شــهریور ســال 1401 نسبت به مدت 
زمان مشابه سال گذشــته، گفت: رشد نقدینگی از 40.6 
درصد در سال 1399 به 39 درصد در پایان شهریور سال 
1400 و 35 درصد در پایان شــهریور سال 1401 کاهش 
یافته اســت.رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به رشد 54 
درصدی پرداختی شــبکه بانکی بــه بخش های اقتصادی 
در ســال 1400، گفت: تســهیالت پرداختی شبکه بانکی 
به بخش های اقتصــادی از 19,267 هزار میلیارد ریال در 
پایان ســال 1399 به 29,682 هزار میلیارد ریال در پایان 

ســال 1400 افزایش یافته اســت.صالح آبادی از رشد 45 
درصدی پرداخت تســهیالت بانکی در 7 ماهه اول ســال 
1401 نســبت به مدت زمان مشــابه سال قبل خبر داد و 
با اشــاره به حمایت بانک مرکزی از بخش تولید به صورت 
غیر تورمی، گفت: میزان انتشار اوراق گام به عنوان حمایت 
غیــر تورمی از تولید از 7.7 هزار میلیارد تومان در ســال 
1400 به 32 هزار میلیارد تومان تا 28 آبان ســال 1401 
رسیده اســت که رشد 4 برابری را نشــان می دهد.رئیس 
بانک مرکزی اظهار داشت: میزان اعتبارات پرداختی برای 

خرید تضمینی گندم از 17 هزار میلیارد تومان در ســال 
1400 به بیــش از 29 هزار میلیارد تومان تا آبان ســال 
1401 افزایش یافته اســت.افزایش پرداخت تســهیالت 
ازدواج جوانان از 80 هزار میلیارد تومان در ســال 1400 
بــه 86 هزار میلیارد تومان تا آبان ســال 1401، پرداخت 
21 هزار میلیارد تومان تســهیالت قرض الحســنه فرزند 
آوری تا آبان ســال 1401، افزایش تسهیالت پرداختی به 
شرکت های دانش بنیان از 66 هزار میلیارد تومان در سال 
1400 به بیــش از 74 هزار میلیارد تومان تا آبان ســال 
1401 از دیگر نکات برجسته گزارش رئیس بانک مرکزی 
به رئیس جمهور بود.رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به 
اقدامات نظارتی این بانک بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل 
مقداری ترازنامه بانک ها و حرکت به ســمت برنامه ریزی 
های کمی، کنترل و پیگیری اضافه برداشت برخی بانک ها، 
ساماندهی پرداخت تســهیالت در بانک های دارای اضافه 
برداشت، رتبه بندی بانک ها بر اساس شاخص های نظارتی 
و تطبیق ســطح فعالیت و خدمات آنها بــا رتبه مربوطه، 
طراحی داشــبوردهای نظارتی هوشمند در دو سطح کالن 
و خرد، برقراری ارتباط ســامانه سمات با سایر سامانه های 
نظارتــی حاکمیتی، تکمیل ســامانه نهــاب، بازنگری در 
روش های فروش اموال مازاد بانک ها در راســتای افزایش 
انگیزه شبکه بانکی و تســهیل فرآیند ضمانت بانک ها در 
انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه را از مهمترین اقدامات 

نظارتی بانک مرکزی برشمرد.
صالح آبادی به اقدامــات مرتبط با فناوری های نوین برای 
تســهیل در ارائه خدمات بانکی به متقاضیان اشاره کرد و 
گفت: راه اندازی ســامانه های مختلف در راستای تسریع و 
یکپارچه ســازی خدمات بانکی مانند سامانه ایمن چک و 

چک الکترونیک در این حوزه انجام شده است.

در حالیکه برخی از اعضای شورای عالی بورس از جایگزینی 
رضوانی فر به جای مجید عشقی در سمت ریاست سازمان 
بورس خبر داده بودند، نتیجه جلســه شورای عالی بورس 
از ماندگاری عشــقی در این سمت حکایت دارد.به گزارش 
ایسنا، صبح دیروز مجید عشقی استعفای مکتوب خود را 

تقدیم شــورای عالی بورس کرد تا این استعفا در شورای 
مذکور مورد بررســی قــرار بگیرد.براین اســاس، اخباری 
از ســوی برخی منابع مبنی بر این کــه محمد رضوانی فر 
جایگزین مجید عشــقی می شود، منتشــر شد در نهایت 
توییتر مدیر روابط عمومی سازمان بورس حاکی از آن است 

که با مخالفت اکثریت قاطع اعضای شــورای عالی بورس 
پذیرش عشــقی مورد قبول واقع نشــده و وی در ریاست 
سازمان بورس باقی خواهد ماند.در این راستا محمدهادی 
سلیمی زاده - رئیس روابط عمومی سازمان بورس - ضمن 
تاکید این خبر که عشــقی در سازمان بورس ماندگار شد 
به ایســنا اظهار کرد: اعضای شورای عالی بورس استعفای 
مجید عشقی را نپذیرفتند و حتی یکی از اعضاء هم با این 

استعفا موافقت نکرد.

عشقی در سازمان بورس ماندگار شد
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گزیده خبر

کره شمالی، گوترش را »عروسک خیمه  شب  
بازی« آمریکا خواند
وزیر خارجه کره شــمالی )دوشــنبه( نسبت به اقدام 
دبیرکل ســازمان ملل مبنی بــر محکومیت وضعیت 
شبه جزیره کره ابراز تاسف و این دبیرکل را »عروسک 
خیمه شب بازی آمریکا« توصیف کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقــل از خبرگزاری تاس، خبرگزاری رســمی کره 

شــمالی موسوم به کی سی ان ای در گزارش خود به نقل از »چو سون هی« وزیر 
امور خارجه کره شمالی نوشت: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد این 
واقعیت را که آمریکا و دست نشانده هایش مسائل و امور داخلی کره شمالی را به 
شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می دهند تا علیه پیونگ یانگ فشاری را اعمال 
کنند، نادیده گرفت. این امر خود به خوبی ثابت می کند که دبیرکل سازمان ملل 
عروســک خیمه شب بازی آمریکاست.این دیپلمات ارشد کره شمالی با اشاره به 
اظهارات گوتــرش در تاریخ ۱۸ نوامبر مبنی بر اینکه »تمرینات و رزمایش های 
جمهوری دموکراتیــک خلق کره برای دفاع از خود، نوعی تحریک به حســاب 
می آیــد«، گفت: »من اغلب دبیرکل ســازمان ملل را عضوی از کاخ ســفید یا 
وزارت امور خارجه آمریکا تلقی می کنم. من قویا نسبت به رویکرد بسیار شرم آور 
دبیرکل ســازمان ملل و اهداف و اصول منشور سازمان ملل که گویا وظیفه آن 
حفظ عدالت و برابری در تمامی زمینه ها است، ابراز تاسف می کنم.«وزیر خارجه 
کره شمالی با اشاره به »تمرینات تحریک آمیز  و مربوط به جنگ هسته ای« که 
توســط آمریکا و متحدانش بارها انجام شــد، گفت: علی رغم این تحریکات، اما 
دبیرکل سازمان ملل به جای آنکه آمریکا را پاسخگو کند، جمهوری دموکراتیک 
خلق کره را مسئول دانست.روز جمعه، آنتونیو گوترش پرتاب موشک بالستیک 
قاره پیما توسط کره شمالی را محکوم کرد و از پیونگ یانگ خواست تا مذاکرات 
صلح درخصوص شبه جزیره کره را از سر بگیرد.کره شمالی از ابتدای سال جاری 
میالدی آزمایش های موشکی متعددی را به خصوص در پاسخ به رزمایش های 
مشترک آمریکا و کره جنوبی انجام داده است و از طرفی این دو کشور متحد ادعا 

می کنند که پیونگ یانگ در حال آماده شدن برای »آزمایش هسته ای« است.

اردوغان و سیسی در افتتاحیه جام جهانی با 
یکدیگر دست دادند

خبرگــزاری آناتولی ترکیه عکســی از رئیس جمهور 
این کشــور را که در افتتاحیه مســابقات جام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲ در حال دســت دادن با همتای مصری 
خود اســت، منتشــر کرد.به گزارش ایسنا، در عکسی 
که آناتولی منتشــر کرده، رجب طیب اردوغان، رئیس 

جمهور ترکیه در کنار تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر ایستاده و در حال دست 
دادن با عبد الفتاح سیسی، همتای مصری خود و خوش و بشی کوتاه با او است.
روابط ترکیه و مصر از زمان کودتای سیســی علیه محمد مرسی، رئیس جمهور 
فقید مصر که اولین رئیس جمهور مدنی و منتخب این کشــور پس از برکناری 
حسنی مبارک در سال ۲۰۱۲ محسوب می شد، دچار تنش شده بود. از آن تاریخ 
به دلیل اعدام هایی که در مصر در پی کودتا انجام شــد و ادامه یافتن بازداشت 
مرســی تا زمان فوتش در زندان و نیز به دلیل سرکوب شدید مخالفان سیسی، 
اردوغان از دیدار با او خودداری می کرد اما در چند سال اخیر رایزنی ها میان دو 
طرف با هدف ازسرگیری روابط آغاز شدند و دیدارهایی میان مسؤوالن دو کشور 

برای پایان دادن به اختالفات چند ساله انجام شدند.

پنتاگون با نگاه به چین و روسیه، تسلیحات 
فراصوت را توسعه می دهد

مدیر برنامه سیستم های استراتژیک نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا گفت، 
واشــنگتن قصد دارد ســرعت آزمایش و تحقیقات تســلیحات مافوق صوت را 
افزایش دهد تا با روســیه و چین در این زمینه همگام شود.به گزارش ایسنا، به 
نقل از شــبکه خبری سی ان ان، آدمیرال »جانی وولف« مدیر برنامه سامانه های 
استراتژیک نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه گفت: تا همین اواخر، هیچ محرک 
واقعــی برای ما وجود نداشــت که آن فناوری را دریافت کــرده و آن را در یک 
سیســتم تسلیحاتی قرار دهیم. نیاز ما تا آن حد نبود. اکنون نیاز ما در این حد 
اســت و برای همین ما فوریت آن را حس می کنیم که به دنبال آن برویم.  این 
مقام آمریکایی در رابطه با دو آزمایش موشــکی مافوق صوت ماه گذشته ارتش 
آمریکا برای جمع آوری داده ها برای توســعه تسلیحات مافوق صوت، گفت که 

چین و روسیه سالح هایی ساخته اند که ایاالت متحده آنها را در اختیار ندارد.

وزیر دفاع اندونزی: برنامه خرید جنگنده های 
اف-۱۵ در مراحل پایانی است

وزیر دفاع اندونزی امروز )دوشنبه( گفت که برنامه های این کشور مبنی بر خرید 
جت های جنگنده اف-۱۵ در مراحل پایانی به سر می برد و منتظر تاییدیه نهایی 
از سوی دولت است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پرابوو سوبیانتو، 
وزیر دفاع اندونزی پس از گفت وگو با لوید آســتین، همتای آمریکایی  خود در 
جاکارتا اظهار کرد: شرکت بوئینگ با پیشنهاد مالی مطرح شده، موافقت کرده و 
مطمئن هســتیم که این طرح امکان پذیر و قابل تهیه می باشد.وی افزود: اکنون 
تصمیم با دولت اندونزی اســت و مذاکرات در این خصوص به خوبی انجام شده 
است.پنتاگون گفت که در ماه فوریه، وزارت امور خارجه آمریکا فروش احتمالی 
اف-۱۵ و تجهیزات مربوطه به اندونزی را طی قراردادی به ارزش ۱۳.۹ میلیارد 

دالر تایید کرد.

توکایف پیروز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان شد
رئیس کمیســیون مرکزی انتخابات قزاقستان امروز دوشنبه با اشاره به نتایج اولیه اعالم کرد، قاسم جومارت توکایف رهبر کنونی این 
کشــور با کســب ۸۱.۳۱ درصد از آراء در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام به پیروزی رسید.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، »نورالن عبدیروف« رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان در نشست همین کمیسیون با اشاره به مشارکت مردمی 
۶۹.۴۴ درصدی مردم گفت: قاسم جومارت توکایف به ۸۱.۳۱ درصد آراء دست یافت.همچنین نظرسنجی پس از انتخابات که توسط موسسه تحقیقات اجتماعی 
»جامعه آزاد« انجام شد، نشان داد قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور کنونی قزاقستان با کسب ۸۲.۴۵ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام 
این کشور پیروز است.نتیجه این نظرسنجی پس از انتخابات نشان داد: قاسم جومارت توکایف ۸۲.۴۵ درصد آرا را از آن خود کرده است.در همین حال، اعضای 
دومای روسیه که به عنوان ناظر بر انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان دعوت شده بودند، اعالم کردند که هیچ نقض و تخلف جدی در جریان این 
انتخابات رخ نداد.آندری شوچنکو، رئیس کمیته ساختار فدرال، سیاست منطقه ای، دولت محلی و امور شمالی دومای روسیه گفت: انتخابات زودهنگام ریاست 
جمهوری قزاقســتان در ســطح بسیار باالیی سازماندهی شد. ما هیچ نقض و تخلف جدی ثبت نکرده ایم. بدون شک می توان این انتخابات را معتبر، مشروع و 
همسو با قوانین ملی و بین المللی دانست.  قاسم جومارت توکایف روز یکشنبه گفته بود، این انتخابات طبق قوانین برگزار شد و به تمام نامزدها فرصت های برابر 

اعطا شده بود. وی افزود: این انتخابات باعث ظهور یک »عصر سیاسی جدید« می شود و تمامی نهادهای دولتی در قزاقستان باید اصالح شوند.

مقتدی صدر: 
جام جهانی در قطر بزرگ ترین پیروزی در برابر 

غرب است
رهبر جریان صدر عراق در سخنانی نسبت به میزبانی قطر به 
عنوان یک کشــور عربی از جام جهانی ۲۰۲۲ واکنش نشان 
داد و این اتفاق را »بزرگ ترین پیروزی« در برابر غرب توصیف 
کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت شفق نیوز، مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر با انتشــار توییتی در این باره نوشت: 
اولین ثمره جام جهانی فوتبال در اولین نســخه عربی آن؛ از سرگیری روابط قطر و 
عربســتان بود و امید است که جامی برای وحدت صف عربی و اسالمی و گسترش و 
توســعه صلح به ویژه در یمن، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای عربی باشد.وی تاکید 
کرد: این اتفاق به جهان ثابت می کند که عرب ها و مســلمانان قادر به مدیریت جام 
جهانی و برگزاری آن هستند و می توانند صلح و وحدت عربی-اسالمی و بین المللی را 
توسعه دهند.رهبر جریان صدر در ادامه توییت خود نوشت: این بزرگ ترین پیروزی و 
موفقیت در برابر غرب است.جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال عصر یکشنبه و در مراسمی با 
حضور مقامات بلند پایه کشورهای مختلف و در رأس آنها رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه، عبدالفتاح سیســی، همتای مصری او و محمد بن سلمان، ولیعهد 

عربستان سعودی افتتاح شد.

باالخره چه کسی به لهستان موشک شلیک کرد؟
نخســت وزیر لهستان شامگاه یکشنبه گفت که اطالعات جمع آوری شده هنوز این 
اجازه را نمی دهد که مشخص کنیم چه کسی به لهستان موشک شلیک کرده است.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس، »ماتیوس موراوسکی« نخست وزیر لهستان 
گفت که هنوز نمی توان مشخص کرد که چه کسی موشک به خاک لهستان شلیک 
کرده است.وی در سخنانی گفت: »اطالعاتی که توسط تحقیقات درباره انفجار راکت 
جمع آوری شده، هنوز به ما اجازه نمی دهد که به صورت دقیق مشخص کنیم که این 
موشک ها از کجا شلیک شده اند«.در تاریخ ۱۵ نوامبر )۲۴ آبان( موشکی در روستایی 
در لهستان نزدیک مرز اوکراین سقوط کرد که دو قربانی برجای گذاشت. آندری دودا 
رئیس جمهور لهستان چهارشنبه گفت که این موشک بخشی از سامانه دفاع هوایی 
اوکراین بوده اســت. وزرات خارجه آمریکا هم گفــت که درباره صحت نتیجه گیری 
لهستان اطمینان کامل دارد. پیش از آن اوکراین تالش داشت روسیه را مقصر جلوه 
دهد. وزارت خارجه روسیه اظهارات کی یف در رابطه با این حادثه را فتنه انگیزی بزرگ 
خواند و اعالم کرد این موشک توسط سامانه پدافند هوایی اس-۳۰۰ اوکراین شلیک 
شــده است. نماینده روسیه در ســازمان ملل هم گفت که مقامات کی یف و ورشو با 
اســتفاده از حادثه برخورد موشک به شرق لهستان، سعی کردند به شروع درگیری 

مستقیم بین ناتو و روسیه دامن بزنند.

حمله راکتی یگان های مدافع خلق به استان 
غازی آنتپ ترکیه

منابع خبری )دوشــنبه( از حمله راکتی یگان های مدافع خلق )ی پ گ( به شهری 
در استان غازی آنتپ ترکیه خبر دادند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
مقامات محلی در اســتان غازی آنتپ ترکیه لحظاتی قبل اعالم کردند که نیروهای 
یگان های مدافع خلق ُکرد با شلیک پنج موشک منطقه »کارکمیش« را در این استان 
هدف قرار دادند.شبکه اسکای نیوز عربی تعداد کشته های این حمله را سه تن از جمله 
یــک کودک اعالم کرد.خبرنگار آناتولی نیز در این باره گزارش داد که موشــک های 
شلیک شــده به یک مدرسه، دو خانه و یک منطقه کشــاورزی در نزدیکی گذرگاه 

مرزی کارکمیش اصابت کرده اند.

یک مقام آمریکایی ادعا کرد:

 از حمله ایران به عربستان ممانعت کردیم
یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایران قصد حمله به عربستان 
را داشــت که به احتمال زیاد به دلیل همکاری امنیتی میان 
ریاض و واشنگتن انجام نشد.به گزارش ایسنا به نقل از الخلیج 
آنالین، مک گورک، هماهنگ کننده شورای امنیت آمریکا در 
امور خاورمیانه و شمال آفریقا در اظهاراتی در نشست امنیتی 
منامه گفت که کشورش برای مقابله با تهدیدات قریب الوقوع 
در منطقه راهبردی و غنی از منابع انرژی تمرکز کرده است.
وی مدعی شد که نیروهای آمریکایی یک تهدید قریب الوقوع 
از ســوی ایــران را رصد، با آن مقابلــه و از انجام آن ممانعت 
کردند.مک گورک در ادامه مدعی شــد که ایران برای حمله 
به عربستان آمده می شــد و به احتمال زیاد این امر به دلیل 
همکاری امنیتی گسترده میان عربســتان و آمریکا رخ نداد.
این مقــام آمریکایی همچنین گفت که کشــورش به دنبال 
ایجاد زیرساخت دفاعی دریایی و هوایی پیشرفته در خاورمیانه 
است.پیش از این مقامات آمریکایی و عربستانی در گفت وگو 
با روزنامه وال استریت ژورنال ایاالت متحده مدعی شدند که 
ریاض و واشــنگتن به دلیل دریافت اطالعاتی مبنی بر اینکه 
ایران ممکن اســت در آینده نزدیک برای حمله به عربستان 
سعودی و عراق آماده شود، در وضعیت هشدار قرار گرفتند.وال 
استریت ژورنال ادعا کرده بود که ایران ممکن است به زودی 
گزارش، با اشاره به اینکه عربستان این اطالعات را با مقامات توجه افکار عمومی را از اعتراضات داخلی منحرف کند.در این به اهدافی در عربستان سعودی و شهر اربیل عراق حمله کند تا 

آمریکایی در میان گذاشته است، ادعا شده است که ارتش دو 
کشور و برخی دیگر از کشورها به حالت آماده باش در آمده اند.

یکی از مقامات شورای امنیت ملی کاخ سفید در این خصوص 
به خبرنگار خبرگزاری آناتولی گفــت: ما نگران تهدید ایران 
هســتیم و از طریق کانال های نظامی و اطالعاتی با عربستان 
سعودی در تماس دائم هســتیم. در انجام هیچ گونه اقدامی 
برای دفاع از منافع خود و شــرکای خــود در منطقه تردید 
نخواهیم کرد.ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، 
در پاسخ به ســوال خبرنگاران در مورد  گزارش منتشر شده 
در روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر تهدیداتی علیه یکی 
از کشــورهای منطقه و اتهامات بی پایه و اساس به جمهوری 
اســالمی ایران در این خصوص اظهار کرد: اینگونه خبرسازی 
های مغرضانه از ســوی برخی محافل غربی و صهیونیســتی 
بــا هدف ایجاد فضای منفی علیه جمهوری اســالمی ایران و 
تخریب روندهای مثبت جاری با کشــورهای منطقه صورت 
می گیرد.سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس احترام متقابل و در چارچوب اصول و 
قواعد بین المللی، به سیاست حسن همجواری با همسایگان 
ادامه می دهد و برقراری و ارتقای ثبات و امنیت در منطقه را 
در برقراری تعامل ســازنده با همسایگان می داند و با جدیت 

آن را ادامه خواهد داد.

مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگویی مطرح کرد که آژانس اطالعاتی برای اثبات وجود 
برنامه هســته ای تســلیحاتی در ایران ندارد.به گزارش خبرگزاری تاس، رافائل گروســی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در بخشــی از گفت وگو با شبکه سی بی سی گفت که آژانس فکر نمی کند هنوز زمان آن فرا رسیده باشد که اذعان کند 
ایران یک قدرت هســته ای است و هیچ اطالعاتی دال بر این که جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر در حال پیش برد یک برنامه تسلیحات 
هسته ای است، در اختیار ندارد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، گروسی در پاسخ به این که از نظر او، ایران چقدر به ساختن یک بمب 
هسته ای نزدیک است، گفت: در این سطح از تولید اورانیوم]با این میزان خلوص[ ایران تا کنون مواد کافی برای داشتن بیش از یک بمب را در 
صورتی که بخواهد تولید کند، در اختیار دارد. اما هیچ گونه اطالعاتی نداریم که نشان دهد ایران در حال حاضر یک برنامه هسته ای تسلیحاتی 
دارد.او در ادامه در پاســخ به این که آیا در رابطه با ایران به نقطه بی بازگشــت رسیده است یا نه گفت: نه هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. اما باید 

سخت تالش کنیم تا به آن جا نرسیم.

رئیس جمهوری فرانسه، روسیه را به ارائه اطالعات غلط به آفریقا با هدف پیشبرد »پروژه غارتگری« خود در این قاره متهم کرد؛ جایی که پاریس در آن متحمل 
شکست های نظامی شده است.به گزارش ایسنا، به نقل از گاردین، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی »Monde TV۵« در 
حاشیه کنفرانس کشورهای فرانسوی زبان در تونس گفت: یک »پروژه غارتگری« وجود دارد که اطالعات غلط و نادرست را به طرف کشورهای آفریقایی سوق 
می دهد؛ پروژه  سیاسی که توسط روسیه و گاهی اوقات توسط دیگران تامین مالی شده است.وی افزود: تعدادی از قدرت های جهان می خواهند نفوذ خود را در 

آفریقا گسترش دهند. آنها این کار را با هدف ضربه زدن به فرانسه و زبان فرانسوی، کاشتن بذر شک و از همه مهم تر تعقیب یک سری منافع مشخص انجام می دهند.ماکرون اوایل ماه جاری میالدی 
رسما خروج نیروهای فرانسوی از کشور مالی را اعالم کرد و به هشت سال ماموریت مبارزه با تروریسم در این کشور غرب آفریقا پایان داد.فرانسه پس از به قدرت رسیدن ارتش مالی در کودتای ۲۰۲۰ 
در بحبوحه قطع روابط، نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. رهبران نظامی مالی متعاقبا »گروه واگنر« مرتبط با کرملین را برای کمک به مبارزه با افراطگرایان دعوت و روابط با فرانسه را قطع 
کردند.همزمان با مطرح شدن ادعاهایی دال بر اینکه نیروهای گروه واگنر، شبکه ای از شرکت های خصوصی که توسط یکی از متحدان نزدیک کرملین اداره می شود در قتل عام صدها غیرنظامی دست 
داشتند، مقامات غربی به شدت نسبت به حضور مزدوران روسی در مالی نگران هستند؛ ادعاهایی که روسیه آنها را رد کرده است.اتحادیه اروپا سال گذشته با اشاره به نقش گروه واگنر در نقض های 
جدی حقوق بشری از جمله شکنجه و کشتارهای غیرقانونی و همچنین فعالیت های بی ثبات کننده در کشورهایی چون لیبی، سوریه، اوکراین و جمهوری آفریقای مرکزی، تحریم هایی را علیه این گروه 

و هشت تن از اعضای کلیدی اش اعمال کرد.ماکرون گفت: فقط کافی است به آنچه که در جمهوری  آفریقای مرکزی یا جاهای دیگر در حال وقوع است نگاه کنید و پروژه روسیه در آنجا را ببینید. 

گروسی: 

 آژانس هنوز در رابطه با ایران به نقطه
بی بازگشت نرسیده  است

ماکرون: 

روسیه، آفریقا را با اطالعات غلط تغذیه می کند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به 
این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1401/1105 آقای فواد محمدی فرزند ابراهیم به شماره ملی 3859895079 نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب ســاختمان به مســاحت 141/38 متر مربع به شماره پالک 13329 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای 
ســتار مرادی 2-برابر رای شــماره 1401/1139 آقای فرزاد خداکرمی فرزند محمد کریم به شــماره ملی 3762027668 نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب ساختمان به مساحت 141/38 متر مربع به شماره پالک 13329 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ستار 
مرادی 3-برابر رای شماره 1401/1137 آقای مهران اسدی فرزند حبیب اله به شماره ملی 3850175782 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به 
مساحت 30/60 متر مربع به شماره پالک 13328 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد جهانی 4- برابر رای شماره 
1401/1060 آقای فتح اله طالشی فرزند اسمعیل به شماره ملی 3858778257 نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی 
شان قره ویس به مساحت 110210/08 متر مربع به شماره پالک 13320 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان عبداهلل 
و یداهلل ویسی 5-برابر رای شماره 1401/1862 آقای محمد صدیق عبدی فرزند احمد به شماره ملی 3858779423  نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی شان قره ویس به مساحت 110210/08 متر مربع به شماره پالک 13320 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
خریداری از مالک رسمی آقایان عبداهلل و یداهلل ویسی 6-برابر رای شماره 1401/1107 آقای توفیق محمدی فرزند علی به شماره ملی 3859007270 نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی کانی گاومه الی ریگای زرینه به مساحت 17070/96 متر مربع به شماره پالک 79 فرعی از 65 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای علی محمود 7-برابر رای شماره 1401/1066 خانم شهین فتاحی فرزند عارف به شماره ملی 
3859767461 نسبت به دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین آالت و مکانیکی و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی 
به مساحت 1243/8 متر مربع به شماره پالک 13312 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای احمد عبدی 8-برابر رای شماره 
1401/1070 خانم کوثر فتاحی فرزند عارف به شماره ملی 3850022757 نسبت به دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین آالت و مکانیکی 
و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی به مساحت 1243/8 متر مربع به شماره پالک 13312 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره 
خریداری از مالک رســمی آقای احمد عبدی 9-برابر رای شــماره 1401/1068 خانم ثریا فتاحی فرزند عارف به شماره ملی 3858792942 نسبت به دو دانگ از 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تعمیرگاه ماشین آالت و مکانیکی و سنگ فروشی ساختمان با مشهوریت محلی جاده ساحلی به مساحت 1243/8 متر مربع به 
شماره پالک 13312 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای احمد عبدی 10-برابر رای شماره 1401/916 آقای ناصر نصری 
فرزند علی به شماره ملی 3859008978 نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بگزاده مرده به مساحت 4269/51 متر 
مربع به شماره پالک 56 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 11-برابر رای شماره 1401/920 
آقای محمد رئوف نصری فرزند علی به شماره ملی 3859011480 نسبت به سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی بگزاده مرده به 
مساحت 4269/51 متر مربع به شماره پالک 56 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 12- برابر 
رای شــماره 1401/922 آقای ناصر نصری فرزند علی به شماره ملی 3859008978 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی بگزاده 
مرده به مساحت 21019/72 متر مربع به شماره پالک 57 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عباس امیری 
13-برابر رای شماره 1401/946 آقای فاروق اللهی فرزند محمد رحیم به شماره ملی 3859523031 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت 
محلی ته وه نه به مساحت 60142 متر مربع به شماره پالک 71 فرعی از 29 اصلی واقع در بخش 3 قریه قشالق سرخه خریداری از مالک رسمی آقای محمد لطفی.

  تاریخ انتشار نوبت اول یکشنبه 1401/8/1 و تاریخ انتشار نوبت دوم   دوشنبه 1401/8/16 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره  )م الف1۷8(
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پژوهشگران »دانشگاه هاروارد« سعی دارند با طراحی عناصر مایع برای 
ربات های نرم، این ربات ها را به عصر جدیدی وارد کنند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از ادونســد ســاینس نیوز، با افزایش تقاضا برای سیستم های 
رباتیک، عالقه بــه ربات های نرم نیز افزایش یافته اســت. مزیت این 
ماشــین های نرم، افزایش توانایی ظریف لمس کــردن، جا گرفتن در 
فضاهای محدود و قابلیت کار کردن به صورت ایمن در اطراف انسان های 
آســیب دیده است.با وجود این، ربات های نرم هنوز دارای عناصر سفت 
و ســختی هســتند که مانع از کاربرد آنها می شوند زیرا این ماشین ها 
همچنان به واحدهای کنترل حاوی دریچه های الکترومکانیکی بزرگ 
وابسته هســتند. این موضوع می تواند مقیاس پذیری ربات های نرم را 
محــدود کند و تحــرک آنها را کاهش دهد. این امــر به ویژه در مورد 
ربات های نرم که برای پرسه زدن آزادانه طراحی شده اند، دشوار است.
این محدودیت باعث شــده است تا پژوهشــگران، کنترل کننده های 
رایانه ای و میکروکنترل کننده های مایع را برای جایگزینی سیستم های 
ســفت و ســخت در نظر بگیرند.پژوهش جدیدی که در »دانشــگاه 
هاروارد«)Harvard University( انجام شــده اســت، یک تقویت کننده 
الکترونیکی نرم و مایع را پیشنهاد می کند و طراحی، ساخت و تجزیه و 
تحلیل آن را ارائه می دهد؛ به این امید که این تقویت کننده الکترونیکی 
بتواند گامی به سوی ابداع ربات های نرم کامال مستقل با حداقل اجزای 
سفت باشــد. در قلب این طرح، ریزسیاالت و رایانه هایی قرار دارند که 
سیگنال های الکتریکی انتقال یافته را با سیگنال های حمل شده توسط 

مایعات تعویض می کنند.

پژوهشگران »دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی« با الهام از سفره ماهی، 
نخستین نمونه از سریع ترین ربات نرم را ابداع کرده اند.به گزارش ایسنا 
 NC(»و به نقل از وب ســایت رسمی »دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی
 Manta(»پژوهشــگران با الهام از بیومکانیک »ســفره ماهی دیو ،)State
ray(، یک ربات نرم کارآمد ابداع کرده اند که می تواند بیش از چهار برابر 
ســریع تر از ربات های نرم شناگری که پیشــتر ابداع شده اند، شنا کند. 
این ربات ها، »ربات های پروانه ای« نامیده می شــوند زیرا حرکت شنای 
آنها شبیه به حرکت بازوهای یک انسان هنگام شنای پروانه است.»جی 
یین«)Jie Yin(، دانشــیار مهندسی مکانیک و هوافضا در دانشگاه ایالتی 
کارولینای شمالی و از پژوهشگران این پروژه گفت: تا به امروز، ربات های 
 )BL/s(»نرم شناگر قادر به شنا کردن سریع تر از یک »طول بدن در ثانیه
نبوده اند اما موجودات دریایی مانند ســفره ماهی دیو می توانند بســیار 
ســریع تر و کارآمدتر شــنا کنند. ما تصمیم گرفتیم از بیومکانیک این 
موجودات استفاده کنیم تا ببینیم که آیا می توانیم ربات های نرم سریع تر 
و کارآمدتری را بسازیم. نخستین نمونه هایی که ما ابداع کرده ایم، بسیار 
خوب کار می کنند.پژوهشگران، دو نوع ربات پروانه ای ساختند. یکی از 
آنها که به طور ویژه برای سرعت ساخته شده است، می تواند به سرعت 
میانگین ۳.۷۴ طول بدن در ثانیه برسد. دومین ربات به گونه ای طراحی 
شــده است که قابلیت مانور باالیی داشته باشد و چرخش های تندی را 
به راســت یا چپ انجام دهد. نخســتین نمونه از این ربات توانست به 
 Yinding(»سرعت ۱.۷ طول بدن در ثانیه دســت یابد.»ییندینگ چی
Chi(، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: پژوهشگرانی که آیرودینامیک و 

بیومکانیک را مطالعه می کنند.

طراحی مغزهای مایع برای 
ربات های نرم

ساخت سریع ترین ربات نرم با 
الهام از سفره ماهی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پارکی در شهر داکا بنگالدش/ گتی ایمجز

کاوازاکی از موتورسیکلت  هیبریدی خود رونمایی کرد
شرکت کاوازاکی پس از نمایش موتورسیکلت برقی خود در ماه گذشته اقدام به معرفی موتورسیکلت های هیدروژنی و هیبریدی خود در 
نمایشگاه EICMA 2022 کرد. این محصوالت که از قوای محرکه جدید استفاده می کنند بخشی از برنامه های کاوازاکی برای رسیدن به 
هدف کربن خنثی خواهند بود. انتظار می رود نسخه های تولیدی این محصوالت نیز در ظرف 2 تا ۳ سال آینده راهی بازار شوند. اگرچه 
این کمپانی خوش نام در نمایشگاه یاد شده اقدام به معرفی محصوالت برقی، هیدروژنی و هیبریدی کرده اما تأکید دارد به صورت کامل 
تولید محصوالت بنزینی را متوقف نخواهد کرد. در واقع کاوازاکی تائید کرده حدود ۳0 موتورسیکلت با پیشرانه درون سوز را برای سال های 
202۴ و 202۵ تولید خواهد کرد. اما می خواهیم در ادامه نگاهی بیندازیم به موتورسیکلت های جدید این شرکت پس با ما همراه باشید.

 Z BEV این شرکت در میالن ایتالیا نسخه به روز شده از پروتوتایپ برقی و نیکد خود را به نمایش گذاشت و برای اولین بار آن را با نام
معرفی کرد. هیروشی ایتو رئیس کاوازاکی تائید کرده است این موتورسیکلت با قوانین گواهینامه A۱ اروپایی هماهنگی داشته و از سال 
202۳ راهی بازار خواهد شد. در خبرهای قبلی آمده بود که Z BEV از پیشرانه ای با قدرت ۱۴.۸ اسب بخار استفاده خواهد کرد و یک 

باتری ۳ کیلووات ساعتی نیز در آن نصب خواهد شد. 

رئال رونالدو را ناکام گذاشت
باشگاه رئال مادرید در فصل نقل و انتقاالت تابستانی بازیکن جدیدی را جذب نخواهد کرد تا بحث بازگشت رونالدو به این تیم 
منتفی شود.به گزارش ایسنا و به نقل از  مارکا، به نظر می رسد که کریستیانو رونالدو باتوجه به مشکالتی که با باشگاه منچستر 
یونایتد دارد در زمستان از تیم جدا شود.جدایی رونالدو از شیاطین سرخ بعد از صحبت های تندی که علیه باشگاه و به ویژه اریک 
تن هاخ بر زبان آورد تقریبا قطعی شده است و این بازیکن پرتغالی هم چنان اعتقاد دارد که می تواند در سطح نخست فوتبال اروپا 
بازی کند و به همین خاطر گمانه زنی های درباره بازگشــت او به رئال مادرید به گوش می رســد.روزنامه دیلی میل اعالم کرد که 
رونالدو دوســت دارد به رئال مادرید برگردد اما رئال در زمستان قصد جدب بازیکن جدیدی را ندارد. روزنامه مارکا هم این خبر 
را تایید و اعالم کرد که رئال در زمستان هیچ بازیکن جدیدی را جذب نخواهد کرد.روزنامه اسپورت در شماره امروز خود مدعی 
شــد که رونالدو پیشــنهاد جایگزینی کریم بنزما را به رئالی ها داده است اما بسیار بعید است که این انتقال صورت گیرد.پیش از 
این فلورنتینو پرس به صراحت اعالم کرده بود که به عقب باز نمی گردد و دوباره با رونالدو قرارداد نمی بندد این درحالی اســت 

که بعد از او هم کارلو آنچلوتی اعالم کرد که از وضعیت خط حمله تیمش راضی است و بازیکن جدیدی را جذب  نخواهد کرد.

گل ز روی او رشمسار شد
دل چو موی او بی رقار شد

ماه رب زمینش نهاده رخ
چون رب اسب خوبی سوار شد

گار من وانکه دید روی ن
گار شد ز اکش دیده رویش ن

رس هب خاک اپیش رد افکنم
چون هک دست عقلم ز کار شد

می هک نوشیدم، آتشی رب زد
کار شد غم هک پوشیدم، آش

همراهن من، گو: سفر کنید
کار شد کاوحدی هب دامی ش

پیشنهاد

چهره روز

کتاب انجمن شاعران مرده
کتاب انجمن شاعران مرده داستانی این کتاب درباره  
تغییر است. نانسی اچ.کالین بام، روزنامه نگار و نویسنده 
آمریکایی اســت. او رمان های متعددی نوشــته که 
بیشترشان در سینما مورد اقتباس قرار گرفته اند. فیلم 
»انجمن شاعران مرده« در سال ۱۹۸۹ به کارگردانی 
پیتر ویر و پیش از چاپ رمان آن ساخته شد و توانست 
جایزه بهترین فیلم مراســم اسکار آن سال را به خود 
اختصاص دهد. تام شــولمن جایزه بهترین فیلم نامه 
را به دســت آورد و فیلم در دو بخش بهترین بازیگر 
مرد )رابین ویلیامز( و بهترین کارگردانی نامزد دریافت 
جایزه شد. معلم جدید با اصول خاص خودش، بچه ها 
را از زندگی یکنواخت و سنتی مدرسه دور می کند و 
آینده ای را برای دانش آموزان ترسیم می کند که در دستان خود آن ها قرار دارد. کتینگ به بچه ها 
یاد می دهد با عصاره حیات و آگاهی مواجه شــوند و با دیدی باز و گســترده به زندگی و اطراف 
خود نگاه کنند. حتی برای لحظه ای کوتاه هم که شــده از عادات همیشگی خود دست بشویند و 
آن گونه زندگی کنند که خودشان می خواهند.تا ریشه کن کنم هر آنچه را که زندگی بخش نیست،
و نمی خواهم لحظه ی مرگ دریابم هرگز زندکی نکرده ام. )کتاب انجمن شاعران مرده – صفحه ۶۳(

انجمن شــاعران مرده اســم گردهمایی است که پنهانی در زمان تحصیل کیتینگ بر پا می شد و 
دختران و پســران جوان مخفیانه در یک غار دور هم جمع می شدند و شعرهای مورد عالقه خود 
یا اشعاری را که خودشان سروده بودند می خواندند. حال بچه های مدرسه ولتون به فکر می افتند 
دوباره آن انجمن را برپا کنند که این کار باعث می شود به خود حرکتی بدهند و از سکون خارج 
شــوند. باعث می شود سراغ کارهایی بروند که به آنها عالقه شدید دارند. در این رمان خانواده ها و 
مراکز تربیتی بر روحیه فرزندان خود حاکم هستند به طوری که بچه ها در مقابل رفتار تند آن ها 
تظاهر به اطاعت می کنند ولی دنبال دلبستگی های خود می روند.شخصاً کتاب را بی نهایت دوست 
داشتم. از آن دسته کتاب هایی بود که امید و تکاپو را در دل آدم زنده می کرد و زنده نگاه می دارد. 
عاشق شخصیت جان کیتینگ شدم که توانست شیوه درست زندگی کردن و تبدیل کردن لحظه ها 
به طال را به خوبی به بچه ها یاد بدهد.داستان سراسر پر از جمله های زیبا و ناب است و شعرهایی 
که در این رمان استفاده شده بسیار زیبا و امیددهنده هستند. این موضوع برای ما عاشقان ادبیات 
نکته مثبتی است و هر کسی کتاب را بخواند عاشق آن خواهد شد. ترجمه کتاب هم خوب بود ولی 

این رمان هم مثل بیشتر رمان ها در سایه مانده و دیده نشده است.....

یانی
 Yiannis انگلیســی:  )بــه  کریســومالیس  ــس  ی ن ا ی
Chryssomallis( )زادهٔ ۱۴ نوامبــر ۱۹۵۴ - کاالماتــا( 

معروف به یانی )به انگلیســی: Yanni(، موســیقی دان، 
پیانیست، نوازندهٔ کیبورد و آهنگساز مشهور اهل یونان 
و ساکن ایاالت متحده آمریکا است.موسیقی یانی تلفیقی 
از سبک های جاز، موسیقی دوره کالسیک، سافت راک، 
و موســیقی جهان اســتو بخش عمدهٔ آهنگ های او را 
سازهای موسیقی تشکیل می دهند.یانی با کنسرت یانی، 
زنده در آکروپولیس به شــهرت رســید،به طوری که این 
آلبوم با فروش بیش از ۷ میلیون نسخه، دومین کنسرت 
موسیقی ویدئویی پرفروش تاریخ است.عالوه بر آن، یانی 
به دلیل اجرا در مکان های تاریخی از قبیل تاج محل در 
هند، شــهر ممنوعه در چین، برج خلیفه در امارات متحده عربی،کاخ کرملین در روسیه،دژ اِل مورو در 
پوئرتوریکو،شهر باستانی جبیل در لبنان،تئاتر رومی کارتاژ در تونس،کاخ الکشمی ویالز در هند،اهرام 
مصر و ابوالهول بزرگ جیزه،و جبل القلعه در اردنشناخته شده است.دست کم ۱۶ آلبوم یانی رتبهٔ نخست 
را در دسته بندی »آلبوم عصر نوی برتر« مجله بیلُبرد به دست آورده اند،و دو آلبوم در زمان من و جرئت 
آرزو نامزد جایزه گرمی شــده اند.تا پایان ســال 20۱۱ میالدی، یانی دربرابر بیش از 2 میلیون نفر در 
20 کشــور دنیا کنســرت زنده اجرا کرده و آلبوم هایش فروشــی بیش از 20 میلیون نسخه داشته اند.

ساخته های یانی در برنامه های تلویزیون های تجاری، و به ویژه برای رخدادهای ورزشی استفاده شده اند،و 
از دیرباز در جمع آوری کمک های مالی برای تلویزیون های همگانی مؤثر بوده اند.او موســیقی فیلم نیز 
کار کرده است و ساخت موسیقی برای یک آگهی تلویزیونی شرکت بریتیش اِروِیز که برندهٔ جایزه شد 

را عهده دار بوده است.

سینما

قوه قضاییه از جلب کتایون ریاحی خبر داد.به گزارش 
ایسنا به نقل از قوه قضاییه، شب گذشته بود که خبر 
احضار برخی چهره های معروف هنری و ورزشــی در 
پی اظهار نظر در مورد وقایع اخیر، همچنین انتشــار 
مطالب تحریــک آمیز در جهت حمایت از اعتراضات 
خیابانی جهت پاسخگویی به مقام قضایی منتشر شد.

در همیــن رابطه، به حکم بازپرس ، هنگامه قاضیانی 
جلــب و بازداشــت شــد.همچنین، پیگیری هــای 
خبرگزاری میزان از دادســتانی تهران نشان می دهد 
کتایون ریاحی نیز ســاعتی پیــش، به حکم بازپرس 
جلب شده است.این گزارش حاکی است طی روزهای 
گذشــته از تعدادی افراد در مــورد صحت ادعاهای 
تحریک آمیز مطرح شده در مورد اعتراضات مستندات و ادله خواسته شده که با گذشت چند روز 
هیچ مســتند و دلیلی ارائه نشده بود.بنابر این گزارش اتهامات قاضیانی و ریاحی دایر بر اجتماع و 

تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

بازداشت دو هنرمند
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