
پژوهش هایی که طی ســال های اخیر در مورد نحوه پخت غذاها 
انجام شده اند، نشان می دهند که سرخ کردن سیب زمینی می تواند 

به تشکیل شدن مواد مضر در آن منجر شود.
به گزارش ایســنا، سیب زمینی منبع قابل توجهی از مواد مغذی 
ضروری و بســیاری دیگر از مواد شیمیایی گیاهی تقویت کننده 
سالمتی اســت. با وجود این، مواد مضر و نامطلوبی ممکن است 
تحت پردازش حرارتی در ســیب زمینی تشکیل شوند و آن را به 
قاتل انسان تبدیل کنند. فرآیند خانگی یا صنعتی حرارت دادن 
به مواد غذایی، یک عمل دیرینه است که به بهبود خواص غذاها، 
ایمنی میکروبیولوژیکی و نگهداری آنها کمک می کند. از ســوی 
دیگر، فرآوری حرارتی مواد غذایی می تواند دلیلی برای تشــکیل 
شــدن آالینده های غذایی سمی ناشــی از گرما همراه با خواص 

سرطان زا و سمیت ژنتیکی باشد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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در جهــان دروغی که برســاخته شــده، »بختیاری قــرآن و نماز 
نمی خواند«، اما تنها چند روز بعد، عکس  جاده ی بی انتهای تشییع 
کنندگان تابوت شــهید گمنام ۱۷ ساله در شهر پردنجان یکی از 
شهرستان های چهارمحال و بختیاری، همه را مبهوت و شگفت زده 
می کند. گروه اندیشــه تســنیم – محمد جواد نجفی: به نام خدای 
رنگین کمان.وقتی نور خورشید از منشور یا هر چیز شبیه آن، مثل 
قطرات باران عبور کند، تجزیه می شود. حاال هفت رنگ در کنار هم 
وجود دارد که رنگین کمان نامیده می شــود. هفت رنگی که هیچ 
کدام به تنهایی قابلیت نور ســفید را ندارند اما جزئی از نور هستند 
و هنوز به سختی قابلیت دیدن را فراهم می کنند. این مثال ممکن 
اســت شما را به اشتباه بیاندازد. جنگ روایت ها، روایت کردن یکی 
از آن رنگ ها برای رســیدن به کل ماجرا نیســت. جنگ روایت ها، 
شــکاندن منبع نور با روایت های دروغ اســت، دعوت مخاطب به 
دنیایــی تاریک و غیرواقعی. روز 25 آبــان ۱40۱  برای اعتصاب و 
اعتراض فراخوان داده شــد. فقط بیســت و یک روز پس از حمله 
تروریســتی داعش به شاهچراغ، هنوز روز به پایان نرسیده که ایذه 
سر خط اخبار می شود. خبر می گوید دو موتورسوار در ایذه به سمت 
مردم شلیک کرده اند. این خبر را زودتر یکی از صفحات مجازی که 
در فراخوان شــرکت داشــته به عالمت پیروزی منتشر کرده است. 
کم کم نام شــهدا اعالم می شــود. کیان پیرفلک، پسرک ده، ساله 
یکی از شهداســت. خبر شهادت کیان باعث تغییر موضع صفحات 
و حســاب های مجازی ای شد که اولین بار خبر حمله مسلحانه به 
ماموران امنیتی در ایذه را به عنوان پیروزی منتشر کرده  بودند. این 
اکانت ها با تک روایِت »کیان را مامورها کشتند«، به جنگ واقعیت 
آمدند، هرچند توانایی تغییر واقعیت را نداشتند اما توانستند دنیایی 
دروغین بسازند که در آن، »بختیاری قرآن و نماز نمی خواند«. این 
جمله ای بود که برخی بر سر مزار کیان فریاد می زد. بعضی دیگر هم 
گفتند کیان قرآن نمی خوانده. مدتی بعد فیلم هایی از کیان منتشر 
می شود که در حال قرائت قرآن است. روایتی دروغ که بارها و بارها 
توســط قوم غیور بختیاری در دنیای واقعی خالفش ثابت شده اما 
هنوز که هنوز است تکرار می شود تا در جهاِن دروِغ ساخته شده به 
وسیله آن، »کیان را مامورها کشتند« راحت تر باور شود. این دنیای 
دروغ، آنقدر همه گیر می شود که همه از فیلم تشییع شهید گمنام 
در لردگان و سیل جمعیت متعجب هستند. طرفدار و مخالف نظام 
از عکس شهرستان پردنجان و جاده ی بی انتهای تشییع کنندگان 
تابوت شــهید گمنام ۱۷ ساله شگفت زده می شوند. جهان دروغین 
در تالش اســت تجزیه طلبی را نرمال جلوه دهد اما در واقعیت، لر 
و کرد و ترک و عرب در سخت ترین شرایط اقتصادی برای تشییع 

شهید در برف و باران حاضرند.
جنگ روایت ها ، انکار واقعیت ها

جنگ روایت ها اصطالحی اســت که این روزها شــاید حتی بیش 
از اندازه اســتفاده می شود. ســال ها ایرانی ها با این جنگ دست و 
پنجه نرم می کنند اما کمتر به تالش برای فهم چیستی و چگونگی 
کارکرد این جنگ پرداخته شده است. آیا استفاده از جنگ در این 

اصطالح زیاده روی نیست؟ جنگ روایت ها چیست؟
جنگ روایت ها، جنگ علیه واقعیت است، استراتژی ای پست مدرن 
برای کمرنگ شــدن واقعیت ها است. وقتی واقعیت کمرنگ شود، 
دروغ جای واقعیت را می گیرد. جنگ روایت با انکار واقعیت، جهانی 
دروغین می سازد. جهانی که شناخت افراد با تنفس مستمر در این 
جهان ساخته  می شــود و هنگامی که پای این شناخت به ساحت 
کنش و عمل کشــیده  می شــود هزینه های گوناگونی را تحمیل 

می کند.
جنــگ روایت ها از همــان روزهای ابتدایی انقالب اســالمی علیه 
تصویر انقالب در جهان و ایران شروع به کار کرد.هجومی از جنس 
پســاحقیقت، که روز به روز با پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباط 
جمعی ابعاد و تاثیرش روشن تر شد. اتفاقات اخیر که باتوجه به تکثر 
روایت های دروغ نام »بلبشو« برازنده اش است، این جنس دنیاهای 

متضاد را به خوبی نشان داد.

سـرمقـاله

پروفسور نادر انقطاع، دانشمند دانشگاه پنسیلوانیا، موفق به دریافت مدال بنجامین فرانکلین 202۳ شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از پن تودی، پروفسور نادر انقطاع، استاد مهندسی برق و سیستم در دانشگاه 
پنســیلوانیا یکی از ۹ نفری اســت که امسال به دلیل دســتاوردهای فوق العاده اش در رهبری علمی، 
مهندســی و تجاری موفق به دریافت جایزه بنجامین فرانکلین شــد. از برندگان این جایزه در روز 2۷ 

آوریل)هفتم اردیبهشت( در مراسمی در موسسه فرانکلین در فیالدلفیا تجلیل خواهد شد.
دکتر انقطاع می گوید: من به عنوان یک دانشمند و یک اهل فیالدلفیا، از دریافت مدال فرانکلین بسیار 
مفتخر هســتم. دریافت جایزه ای که برندگان پیشــین آن برخی از قهرمانان علمی من مانند آلبرت 
اینشتین، نیکوال تسال، الکساندر گراهام بل و ماکس پالنک بوده اند، باالترین افتخار است. من از مؤسسه 

فرانکلین برای اعطای این جایزه بسیار سپاسگزارم.
مدال بنجامین فرانکلین یکی از قدیمی ترین جوایز علمی در حوزه علم و مهندســی است که از سال 

۱۸24 توسط موسسه فرانکلین در آمریکا اهدا می شود.
لری دوبینســکی)Larry Dubinski(، رئیس و مدیر عامل موسســه فرانکلین، می گوید: ما مفتخریم که 
میراث دیرینه مؤسســه فرانکلین را در به رسمیت شناختن افراد برای کمک هایشان به بشریت ادامه 
می دهیم. این پیشــرفت های خارق العاده در حوزه های مهمی مانند برابری اجتماعی، پایداری و ایمنی 
به طور قابل توجهی ما را به ســمت تغییرات مثبت حرکت می دهند و بنابراین زمینه را برای آینده ای 
بســیار خوب فراهم می کننــد. مدال بنجامین فرانکلین 202۳ در مهندســی برق به انقطاع به دلیل 
نوآوری های دگرگون  کننده اش در مهندســی مواد جدید که با امواج الکترومغناطیســی با روش های 
بی سابقه ای در تعامل هستند و کاربردهای گسترده ای در محاسبات فوق سریع و فناوری های ارتباطی 
دارند، اهدا شــد. لیز مگیل)Liz Magill(، رئیس دانشگاه پنسیلوانیا، می گوید: کار پیشگامانه پروفسور 
انقطاع در زمینه فرامواد و نانو اپتیک، راه را برای دســتیابی به قابلیت های محاسباتی جدید و متحول 
کننده در آینده باز می کند. دانشــگاه پنســیلوانیا عصر رایانه ها را با ایجاد اولین رایانه دیجیتال قابل 
برنامه ریزی در جهان در سال ۱۹45 آغاز کرد. کار پروفسور انقطاع ادامه دهنده ی این سنت تحقیقات و 
اکتشافات پیشگامانه است که آینده را متحول خواهد کرد. ما خوشحالیم که او مدال بنجامین فرانکلین 
را دریافت کرده است پروفســور انقطاع حوزه نانو مدارهای نوری را پایه گذاری کرد که نانوالکترونیک 
و نانوفوتونیک در آن با هم ادغام شــده اند. او همچنین به ایجاد و توسعه حوزه اپتیک نزدیک به صفر 
و مواد اپســیلون نزدیک به صفر)ENZ( با گذردهی الکتریکی نزدیک به صفر مشهور است. او از طریق 
فعالیت های خود مرزهای جدیدی را پشــت سر گذاشته که برای مثال می توان به محاسبات نوری در 
مقیاس نانو و کنترل پراکندگی برای پوشــش و شفافیت اشــاره کرد. کار او پیامدهای گسترده ای در 
شاخه های مختلف مهندسی برق، علم مواد، اپتیک، امواج مایکروویو و الکترودینامیک کوانتومی داشته 
است. پروفسور انقطاع متولد ۱۶ مهر ۱۳۳4 در تهران از پیشتازان حوزه نانوفناوری در جهان به شمار 
می آید. دکتر انقطاع مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه تهران دریافت کرد. 
او که در سال 5۷ مهاجرت کرده است مدرک دکترای خود را از موسسه فناوری کالیفرنیا گرفت. وی 
تاکنون موفق به دریافت جوایزی چون مدال طالی انجمن بین المللی اپتیک و فوتونیک، مدال موسسه 

اسحاق نیوتن، مدال جزیره الیس، جایزه مکس  بورن و بسیاری جوایز دیگر شده است.

وزیر کار گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 
حدود ۱میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید 

ایجاد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
چند سالی اســت که بیکاری به عنوان یکی از 
چالش های اقتصاد کشور، به مرز بحران رسیده 
است. این شــرایط صرفاً متأثر از سیاست های 
یک دولت نیســت، بلکه به علت سیاست های 
ناکارآمــد اشــتغال زایی در دولت های مختلف 
پدید آمده است، چراکه طرح های اشتغال زایی 
در دولت های مختلف موفق نشــدند دردی از 
مشکل اشــتغال را دوا کنند. نگاهی به عملکرد 
این طرح هــا، بیانگر عدم کارایــی و اثرگذاری 
آنهــا در افزایش فرصت های شــغلی و کاهش 
بیکاری اســت. امــا دولت ســیزدهم با نگاهی 
متفاوت برای اشتغال اقدام کرده است. بخشی از 
اقدامات دولت سیزدهم در زمینه ایجاد اشتغال 
شــامل طراحی و ابالغ زیست بوم ملی اشتغال، 
راه اندازی ســامانه ملی اشــتغال و کسب و کار 
کشور، تدوین اطلس ملی الگوهای اشتغالزایی، 
تدوین و تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار، 
معیشت مرزنشــینان و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق مرزی،کاهش زمان صدور سه روزه مجوز 
تأیید مجوز مشاغل خانگی،تصویب  رشته های 
و آغاز اجرای ســند مهارت آموزی و اشــتغال 

سربازان و ... است.
دریافت تسهیالت اشــتغالی مانع استخدام در 
دستگاه دولتی نمی شود سید صولت مرتضوی, 
وزیر کار در نشست استانداران سراسر کشور با 
بیان اینکه حدود ۱میلیون شغل از ابتدای دولت 
ایجاد شده است، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم 
تاکنون حدود ۱میلیون فرصت شــغلی و بیمه 
شده جدید ایجاد شده است. وی اظهار داشت: 
رئیس جمهور در چند حوزه دســتوراتی صادر 
کرد که یکی از سر فصل ها، بحث اشتغال بود. 
عملکرد استان ها در ۱0ماهه اول امسال طبق 
آنچه در ســامانه رصد ثبت شده، بیش از پیش 
بینی ها اشــتغال محقق شده اســت؛ از ابتدای 
دولت سیزدهم تاکنون حدود ۱میلیون فرصت 

شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است.
وزیــر کار در ادامه بیان کــرد: دولت در الیحه 
بودجه ۱402، نگاه وســیعی به اشتغال داشته 
است. ساختار تبصره ۱۸به کمیته ای محول شده 
که من و وزیر کشــور در آن عضو هستیم. این 
تبصره ۱۸با گذشته قابل قیاس نیست و منابعی 
که دیده شده، بسیار مطلوب و برنامه محور است 
و تفکیک اختیار به دستگاه اجرایی و استان ها 
صادر شده است.  45همت از محل هدفمندی 
منابع پیش بینی شده است و 200هزار میلیارد 
از تبصره ۱۶به تبصره ۱۸منتقل شده است. وی 

گفت: باید بــه جای مدرک دادن هنر و مهارت 
بیاموزیم. به معاونت اشــتغال گفته ایم اطلس 
اشتغال استان را که خروجی آن تعداد بیکاران 
و تعداد شــاغلین و میزان فرصت های شغلی و 
استعداد اســتان برای کارآفرینی است را به ما 
بدهند. اولویت سال ۱402برای ما اشتغال  است 
زیرا اشــتغال، جرات مسکن دار شدن و ازدواج 
را فراهم  میکند؛ بســتر اشــتغال  فراهم شده 
اســت و رئیس جمهــوری و دولت حجت را بر 
ما تمام کرده اســت. بحث دوم  مسکن است که 
خود مسکن هم اشتغال زاست. بحث سوم طرح 
جوانی جمعیت است که در این زمینه با تهدید 
مواجه هستیم. جهاد تبیین هم که یک وظیفه 
و رسالت همگانی است. مرتضوی اظهار داشت: 
عالوه بر شرکت های وزارتخانه، سایر شرکت ها 
و سایر دســتگاه های متولی اشتغال  را در این 
زمینــه دعوت  می کنیم تا موضوع اشــتغال  را 
ســاماندهی کنیم. استان به استان سند توسعه 
اشــتغال  را تنظیم خواهیم  کــرد. ملزم  کردن 
دستگاه های اجرایی به تعهدی که در رابطه با 
اشتغال دارند و ارائه برنامه اشتغال زایی در سال 
۱402 از موضوعات مهم است. جلسات شورای 
اشتغال اســتان را باید شخص اســتاندار اداره 
کند. بانک های عامل گاهی از پاســخگویی فرار 

می کنند و اینها باید ملزم به پاسخگویی شوند.

وزیر کار: از ابتدای دولت ۱ میلیون شغل ایجاد شد

محمد قاســمی )نویسنده و کارگردان( می گوید: معموال تصمیم گیران در 
سیاســت های کالن، زمانی که با اتفاق یا مقوله ای سخت روبرو می شوند 
به جای آنکه آن را اصالح نمایند، حذفش می کنند! امیدوارم این سیاست 
حذف در رابطه با جشنواره منطقه ای در دوره های بعدی رخ ندهد. درنهایت 
اتفاقات مثبت رخ داده در جشــنواره امسال در دوره های بعدی هم تکرار 
شود و به تکامل برسد. تصمیم گیرندگان جشنواره سیاست حذف را کنار 
بگذارند/ جشنواره منطقه ای خاستگاه بچه های شهرستان است. به گزارش 
خبرنگار ایلنا، چهل و یکمین جشــنواره تئاتر فجر در حال برگزاری است. 
این رویداد امســال نسبت به هفت دوره قبل قالب جدیدتری دارد؛ چراکه 
روند انتخاب نمایش ها بر اساس رقابت هایی بوده که در قالب جشنواره های 
اســتانی و منطقه ای شــکل گرفته و طی چند ماه گذشته در بخش های 
مختلف ایران برگزار شــده است.  این رویداد که در سه قالب جایزه بزرگ 
صحنه ای، ویژه و بین الملل برگزار می شود شامل آثاری از شهرهای مختلف 
ایران اســت و سهم تهرانی ها در جشنواره امسال تنها بیست درصد است. 
این در حالی اســت که عمده فعاالن عرصه تئاتر تهران همچنین استادان 

این عرصه را اهالی شهرســتان تشــکیل می دهند. بنابراین می توان گفت 
وجود روال انتخاب آثار براســاس ارزیابی های استانی و منطقه ای اتفاقی 
خوشایند اســت که تکرار آن در ادوار بعدی به ارتقای کمی و کیفی تنها 
جشنواره رسمی تئاتر کشور خواهد انجامید. در میان آثار پذیرفته در بخش 
بین الملل چند نمایش ایرانی هم حضور دارند که »مانداک« به نویسندگی 
و کارگردانی محمد قاسمی یکی از آن هاست. این اثر یکی از نمایش هایی 
اســت که با طی کردن روال رقابتی در جشنواره منطقه ای فجر به بخش 
اصلی آن راه یافته اســت.  محمد قاســمی )نویسنده و کارگردان نمایش 
"مانداک" که در سومین روز از چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر در تئاتر 
شهر روی صحنه رفته درباره جزییات حضور اثرش در رویداد امسال با ایلنا 
گفتگو کرد. او همچنین از اهمیت وجود توجه به تئاتری های شهرســتان 
در قالب جشنواره های فجر منطقه ای گفت.  عالوه بر حضور قاسمی روی 
صحنه بــه عنوان بازیگر، پری بارانی، حامــد ترابی، محیا جباری، مهدی 
عسگری، مژده دریانی برخی دیگر از بازیگران نمایش »مانداک« هستند. 

کارگردان نمایش "مانداک" مطرح کرد:
تصمیم گیرندگان جشنواره سیاست حذف را کنار بگذارند/ جشنواره منطقه ای 

خاستگاه بچه های شهرستان است

بهگلوگاهخطرناکبحرانآبنزدیکمیشویم

نگاهی به وضعیت اقتصادی 
آلمان

السودانی:بهنیروهایرزمیخارجینیازینداریم/بهدنبالنزدیککردنریاض
وتهرانهستیم

بانک فدرال آلمان اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سال 2022 راکد شد.
به گزارش ایســنا به نقل از بیزنس، بانک فدرال گفت که اقتصاد آلمان احتماالً در سه ماهه چهارم سال 

2022 تقریبا رکود داشته که فراتر از انتظارات است.
»جنگ در اوکراین و تورم بر اقتصاد تاثیر گذاشــته اســت اما وضعیت در بازارهای انرژی در مقایســه با 

تابستان به طرز محسوسی کاهش یافته است.«

امیرعبدالهیان در اجالس اکو:
رفتارهایاحساسیبرایاروپاهزینهزاست/لزوممشارکتاکودرانرژی

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
بهگلوگاهخطرناکبحرانآبنزدیکمیشویم/تهرانسالآیندهتحملکاهشحجمآبسدهاراندارد

اوراق ارزی فروش نفت به زودی رونمایی می شود
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کسب مدال »بنجامین فرانکلین« توسط دانشمند 
ایرانی دانشگاه پنسیلوانیا

سیب زمینی هایی که می توانند 
قاتل انسان باشند!

ترور حقیقت با دروغ های مسلح در جنگ روایت ها
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گزیده خبر

رشیدی کوچی: اروپایی ها می دانستند مصوبه آنان علیه سپاه راه به 
جایی نمی برد

رشیدی کوچی: اروپایی ها می دانســتند مصوبه آنان علیه سپاه راه به جایی 
نمی برد

یک عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: اروپایی ها از همان 
ابتدا می دانستند که مصوبه پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران قابلیت اجرایی 

نداشته و بیشتر اهداف سیاسی و روانی را دنبال کردند.
جالل رشیدی کوجی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اقدام پارلمان اروپا 
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  با بیان اینکه این مصوبه وجاهت قانونی 
ندارد، بیان کرد: از نظر بنده از همان ابتدا اروپایی ها می دانستند که مصوبه 
آنها قابلیت اجرایی نداشته و راه به جایی نمی برد و می دانستند این اتفاق 
نخواهد افتاد و اروپایی ها بیشتر سعی کردند یک نمایش در این زمینه داشته 
باشند. وی در ادامه اظهار کرد: اروپایی ها به نوعی تالش کردند تا در داخل 
ایران نیز آزمایشی انجام داده و بسنجند که واکنش ها چقدر قوی خواهد بود 
و سپس تصمیم گیری انجام دهند و به عینه متوجه شدند که با این تصمیم، 
با واکنش سنگینی مواجه خواهند شد. رشیدی کوچی با بیان اینکه از همان 
ابتدای امر نیز می شــد حدس زد که در عمل اروپایی ها، سپاه پاسداران را 
تحریم نخواهند کرد، تصریــح کرد: رئیس اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده که 
اروپا نباید احساسی عمل کند. از همان ابتدا هم مشخص بود که این مصوبه 

اروپا اهداف سیاسی و روانی دارد.

ارتش اسرائیل ظرفیت حمله به هیچ جایی را 
ندارد

یک. کارشناس مســائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: ارتش اسرائیل ظرفیت 
حمله به هیچ کجا را ندارد، اما به هم ریختگی داخلی رژیم صهیونیســتی 
وقوع هر حادثه ای را ممکن می کند و در این شرایط ممکن است جریان های 
داخلی اســرائیل کاری را علیه خاک همسایه انجام دهند، در همین راستا 
ارتش لبنان نیز تمهیداتی را در نظر گرفته است. سعداهلل زارعی در گفت وگو 
با ایسنا در تحلیل از تحوالت اخیر رژیم صهیونیستی و آمادگی ارتش لبنان 
در نزدیکی مرزها گفــت: این که ارتش لبنان تمهیداتی در مناطق جنوبی 
اندیشــیده به معنای این اســت که با توجه به آشفتگی هایی که در داخل 
رژیم صهیونیســتی پیش آمده، درگیری های داخلی از یک طرف و تنش 
های شدیدی که بین این رژیم و مردم فلسطین به وجود آمده، ارتش لبنان 
احتمال می دهد که در این آشفته بازار اتفاقاتی پیش آید و بر امینت لبنان 
تاثیر گذارد.  وی خاطرنشــان کرد: بنابرایــن در یک جمع بندی می توان 
گفت از این که ارتش اســرائیل از لحاظ آمادگــی بتواند کاری علیه آنان و 
یا  فلســطینیان انجام دهد در وضعیت زیر صفر قرار دارد. این کارشــناس 
مســائل منطقه همچنین بیان کرد: طبق آماری که منتشــر کرده اند ۵۰ 
درصد ارتش رژیم صهیونیســتی در کرانه باختری درگیر هستد و براساس 
این آمار دست کم سال گذشته میالدی ۵۰ کشته داده و حدود ۲۷۰ نفر از 
فلســطینی ها نیز  شهید شدند.  زارعی تاکید کرد: این آمار نشان می دهد  
ارتش اسرائیل ظرفیت حمله به هیچ کجا را ندارد، اما به هم ریختگی داخلی 
رژیم صهیونیســتی وقوع هر حادثه ای را ممکن می کند و در این شــرایط 
ممکن است جریان داخلی اسرائیل کاری را علیه خاک همسایه انجام دهند، 

در همین راستا ارتش لبنان نیز تمهیداتی را در نظر گرفته است.
وی همچنین به وضعیت کابینه جدید رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: 
برای سقوط کابینه نتانیاهو حذف ۴ کرسی از ائتالف کنونی کفایت می کند، 
یعنی اگر ۴ کرسی از ائتالف راست به اصطالح جریان صهیونیست مذهبی 
کم شود، دولت ســقوط می کند. این کارشناس مسائل غرب آسیا تصریح 
کرد: هم اکنون یکی از وزرا در پارلمان که دارای ۱۱ رای بوده، برکنار شده 
و تهدید کرده از ائتالف خارج می شــود، اگر  از ائتالف خارج شــود دولت 
سقوط می کند بالفاصله تبدیل به یک دولت  اداره امور جاری می شود که 
دیگر نمی تواند تصمیم بگیرد و ماموریت دولت تبدیل به برگزاری انتخابات 
زود هنگام خواهد بود. وی با بیان این که اســرائیل طی ۴ سال ۶ انتخابات 
پارلمانی را برگزار کرده، گفت: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است 
که اسرائیل در وضعیت بغرنج تاریخی قرار دارد و انواعی از مشکالت به این 
رژیم رو آورده نه تنها با فلســطینی ها درگیر است و براساس آمار طی سال 
۲۰۲۲ بیش از ۱۰ هزار بار از سوی فلسطینی ها در معرض درگیری و آسیب 
قرار گرفته است. زارعی اظهارداشت: درگیری دیگر اسرائیل با اعضای چپ 
تاریخی یا همان حزب آبی ســفید است، تظاهراتی که شب ها در تل آویو و 
حیفا برگزار می شود مربوط به اعضای چپ است، بنابراین درون کابینه هم 
درگیری میان راســت صهیونیستی با مذهبی ها وجود دارد این کارشناس 
مســائل منطقه در پایان گفت: در نتیجه وضعیت تاریخی  پیش آمده می 
تواند فراتر از پیش بینی ها منجر به سقوط اسراییل شود و ملت های منطقه 

مخصوصا فلسطینی ها باید در اردوگاه ها  آماده شرایط باشند.

مرتضوی: از ایجاد یک میلیون شغل عبور 
کردیم

مرتضوی وزیر کار خبر داد که از ایجاد یک میلیون 
شغل عبور کردیم و گفت: برای سال آینده دو طرح 
تحولی در حوزه اشــتغال داریم. همچنین از ابتدای 
دولت تاکنون بالغ بر یــک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 

بیمه شده جدید داشتیم.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تســنیم، 
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در حاشــیه جلســه امروز هیات دولــت در جمع 
خبرنــگاران درباره وعده داده شــده در مورد ایجاد 
ســالیانه یک میلیون فرصت شــغلی، اظهار داشت: 
خوشــبختانه از این رقم عبور کردیم. وی در ادامه با 
اشاره گزارش فصلی مرکز آمار ایران که روز گذشته 
منتشر شــد، عنوان کرد: نرخ بیکاری در فصل پاییز 
نسبت به فصل بهار در ســال جاری، ۷ دهم درصد 

کاهش پیدا کرد و به 8.۲ درصد رسید.
مرتضوی همچنین خبر داد: بر اساس همین گزارش، 
درصد اشــتغال کامل نیز افزایش و اشــتغال ناقص 
کاهش پیدا کرد. وزیر کار در خصوص راستی آزمایی 
میزان اشــتغال ایجاد شده گفت: سامانه رصدی در 
وزارتخانه و ادارات کل در سراســر کشور داریم. این 
سامانه پیشــخوان دارد و قابل مالحظه است. با سه 
روش پیامکی، تلفنی و حضوری با فرد ارتباط برقرار 

و راستی آزمایی می کنیم.
وی همچنین خبر داد: براســاس اطالعات سازمان 
تامین اجتماعی از ابتدای دولت ســیزدهم تاکنون 
بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید 

داریم.
وی خاطرنشان کرد: برای سال آینده دو طرح تحولی 
در حوزه اشــتغال داریم که جزئیــات آن در آینده 
اعالم خواهد شد. مرتضوی همچنین گفت: دیروز ۴ 
هزار میلیــارد تومان به صورت نقدی بابت بدهی به 
مراکز بهداشتی و درمانی و داروخانه های طرف قرار 

پرداخت شد.

روایت معاون سازمان اطالعات سپاه از نشست اطالعاتی دشمن در یکی از کشورهای منطقه

شورای رقابت: بازار خودرو در حال حاضر هیچ راه حل بهینه ای ندارد

ــالم  ــه ای اع ــت در اطالعی ــورای رقاب ش
ــه  ــدت ب ــاه م ــه کوت ــا در برنام ــرد: م ک
دنبــال برطــرف کــردن التهابــات و ایجــاد 
آرامــش در بــازار خــودرو هســتیم امــا بــاز 
تاکیــد مــی شــود بــازار خــودرو براســاس 
ــارز انحصــاری اســت و  ــون مصــداق ب قان
مشــمول بنــد ۵ ایــن مــاده مــی باشــد.

اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــت در  ــورای رقاب ــنیم، ش ــزاری تس خبرگ
دومیــن اطالعیــه خــود کــه بــه موضــوع 
ــدداً  ــت مج ــه اس ــودرو پرداخت ــازار خ ب
تأکیــد کــرد طبــق مــاده ۵8 قانــون 
اصــل  کلــی  هــای  اجــرای سیاســت 
ــام  ــات انج ــی و مطالع ــون اساس ۴۴ قان
شــده در مرکــز ملــی رقابــت، بــازار 
ــوده  ــاری ب ــازار انحص ــداق ب ــودرو مص خ
ــاده اســت. در  ــن م ــد ۵ ای و مشــمول بن
ــن  ــده اســت: تعیی ــاده آم ــن م ــد ۵ ای بن
مصادیــق و تصویــب دســتورالعمل تنظیــم 
ــه  ــی ب ــرایط دسترس ــدار و ش ــت مق قیم
بــازار کاالهــا و خدمــات انحصــاری در 
ــوط  ــررات مرب ــت مق ــا رعای ــورد ب ــر م ه
ــالح  ــون اص ــب قان ــه موج ــی ب )اصالح
ــل ۴۴  ــی اص ــای کل ــت ه ــرای سیاس اج
مــی باشــد(. در ادامــه ایــن اطالعیــه 
شــورای رقابــت تاکیــد کــرده اســت کــه 
ــه دلیــل  ــازار خــودرو کشــور ب ســاختار ب

ــد،  ــه )تولی ــرف عرض ــای ط محدودیت ه
ــررات غیرضــروری  ــن و مق واردات(، قوانی
و بعضــاً مزاحــم، شــرایط تورمــی مزمــن 
و  ارزی  نوســانات  ایــران،  اقتصــاد  در 
از  بازارهــا  در  بازانــه  ســفته  رویکــرد 
جملــه بــازار خــودرو و مؤلفــه هــای 
ــال  ــازار، در ح ــن ب ــا ای ــط ب ــر مرتب دیگ
حاضــر هیــچ راه حــل بهینــه ای نداشــته 
ــد  ــالش می کن ــت ت ــورای رقاب ــذا ش و ل

ــازار  ــت ب ــرای مدیری ــن نســخه را ب بهتری
خــودرو، در شــرایط کنونــی، در دو مقطــع 
ــاه مــدت و بلنــد مــدت برنامه ریــزی  کوت
ــن راســتا برنامــه  ــی کنــد. در ای و عملیات
ــه دنبــال  ــاه مــدت شــورای رقابــت ب کوت
برطــرف کــردن التهابــات و ایجــاد آرامش 
در بــازار خــودرو بــا در نظــر گرفتــن 
ــای  ــت ه ــان و واقعی ــام ذینفع ــع تم مناف
موجــود در بــازار و برنامــه بلند مــدت 

و  اساســی  اصالحــات  انجــام  پــی  در 
ــن  ــه کــردن فضــای رقابتــی در ای نهادین
ــه گــزارش خبرگــزاری  ــازار می باشــد. ب ب
تســنیم، شــورای رقابــت ســه روز گذشــته 
ــورس  ــه ســازمان ب ــا ارســال نامــه ای ب ب
ــود براســاس  اوراق بهــادار اعــالم کــرده ب
ــازار  ــات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶8 ب مصوب
کلیــه  شــامل  انحصــاری  خودروهــای 
ــران  ــرکت ای ــواری دو ش ــای س خودروه
خــودرو و ســایپا بــه جــز دو خــوردو 
آنهــا  عرضــه  و  اســت  تــارا  و  هایمــا 
ــا  ــق ب ــق روال پیشــینی و مطاب ــد طب بای

مصوبــات ۴۱۴ و ۴۲۰ صــورت گیــرد.
قیمــت ایــن خودروهــا نیــز بایــد براســاس 
فرمــول  و ۴۴۲ طبــق  مصوبــات ۱۴8 
محاســبه گــردد ولــذا عرضــه خودروهــای 
خانــواده دنــا، پــژو۲۰۷ و شــاهین در 
ــار  ــد. انتش ــی باش ــاز نم ــورس کاال مج ب
ــورس کاال  ــا ب ــد ت ــث ش ــه باع ــن نام ای
ــد  ــالم کن ــمی اع ــری رس ــع گی در موض
ــی از  ــورس کاال یک ــودرو در ب ــه خ عرض
مصوبــات شــورای بــورس اســت وبــورس 
کاال موظــف اســت تــا در چارچــوب ایــن 
مصوبــه رفتــار کنــد ولــذا ضمــن احتــرام 
ــورس کاال  ــه جایــگاه شــورای رقابــت، ب ب
ــورس  ــی ب ــورای عال ــات ش ــع مصوب تاب

اســت.

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که سازمان همکاری های اسالمی در پی 
هتک حرمت قرآن کریم باید اجالس فوق العاده ای برگزار کند، گفت: مســلمانان باید کاالهای ســاخت سوئد و هر 
کشوری که دست به چنین اقدامی می زند را تحریم کنند. عالءالدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با هتک 
حرمت قرآن کریم در ســوئد اظهار داشــت: این اقدام رذیالنه را شدیدا محکوم می کنم، با توجه به اینکه همه کتاب 
های آسمانی از دید ما مسلمانان قابل احترام هستند، هتک حرمت قرآن کریم هتک حرمت همه کتاب های آسمانی از جمله انجیل و تورات است. 
وی تصریح کرد: همچنین با عنایت به این که این کتاب های آسمانی براساس وحی الهی به پیامبران الهی است، هتک حرمت الهی تلقی می شود، 
در نتیجه خروش مسلمانان و اعتراض و اقدام به هنگام ضروری و به جاست. رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین 
بیان کرد: فکر می کنم از سوی سازمان همکاری های اسالمی که متاسفانه امروز به هیچ وجه توجهی به مسائل جهان اسالم نمی کند، برگزاری اجالس 
فوق العاده ضروری است. بروجردی پیشنهاد کرد: همه مسلمانان باید کلیه کاالهای ساخت سوئد و هر کشور دیگری که این گونه جسورانه، عالمانه و 
آگاهانه به ساحت مقدس قرآن کریم و پیامبر توهین می کند، تحریم کنند. وی افزود: همچنین مسلمانان مقیم کاالهای آن کشور را خریداری نکنند 

و اقدام همگانی در سطح جهان اسالم توسط جمعیت دو میلیاردی مسلمانان انجام شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: با افزایش دو برابری اعتبارات حوزه ورزش و جوانان در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، بودجه وزارت ورزش و جوانان کشور به بیش از ۶۵۰۰ میلیارد خواهد رسید.

حســین نوش آبادی نماینده مردم ورامین، پیشــوا و قرچک در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ در 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا بیان کرد: با افزایش دو برابری اعتبارات حوزه ورزش و جوانان در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، بودجه وزارت 

ورزش و جوانان کشور به بیش از ۶۵۰۰ میلیارد خواهد رسید.
نوش آبــادی افــزود: از این اعتبار ، حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به حوزه ورزش و دو هزار و پانصد میلیارد به حوزه جوانان اختصاص پیدا 
خواهد کرد. رئیس مجمع نمایندگان شهرســتان های استان تهران اظهار امیدواری کرد که با پیگیری مدیر کل ورزش و جوانان استان 

تهران، سهم قابل توجهی از این اعتبار به استان تهران و جنوب شرق استان تهران تعلق گیرد.

افزایش 2 برابری اعتبارات حوزه ورزش و جوانان در بروجردی: خروش و اعتراض مسلمانان بجا است
بودجه سال آینده

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار محمد توالیی معاون هماهنگ کننده سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نشست خبری که صبح امروز 
)چهارشنبه( به منظور تشریح برنامه های یادواره چهلمین سالگرد شهادت شهید حسن باقری و شهدای اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دانشگاه افسری و 

تربیت پاسداری امام حسین برگزار شد، اظهار داشت: در آستانه سالگرد شهدای اطالعات سپاه پاسداران هستیم؛ سردار حسن باقری مؤسس سازمان اطالعات سپاه بود 
و به همین دلیل روز نهم بهمن روز شهادت ایشان »روز شهدای اطالعات سپاه پاسداران« نام گذاری شده است.
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گزیده خبر

طبق نتایج رتبه بندی 500 شرکت ایرانی برتر در بیست و پنجمین 
IMI۱۰۰ همایش

صعود ۲۲ پله ای ایساکو در فهرست شرکت های برتر ایران
شــرکت خدمات پس از فروش ایران  خودرو )ایســاکو(، در ارزیابی ساالنه 
سازمان مدیریت صنعتی موسوم به IMI۱۰۰، در جمع ۱۰۰ شرکت برتر ایران 
قرار گرفت.ایکوپرس- ایساکو تاکنون چندین بار موفق به حضور در لیست 
۱۰۰ شرکت برتر ایران شده و بر اساس نتایج کسب شده در سال ۱۴۰۰ نیز 
با ۲۲ پله صعود نســبت به سال قبل در میان شرکت های صاحب نام کشور 
در لیســت ۱۰۰ شــرکت برتر IMI۱۰۰ جای گرفت. این شرکت همواره در 
ارزیابی های سازمان مدیریت صنعتی جزء سه شرکت برتر در حوزه خدمات 
بازرگانی بوده اســت.به گزارش روابط عمومی این شرکت، ایساکو در حالی 
به این جایگاه دســت یافت که در طی ســال های اخیر بیش از پیش بر بار 
تحریم های ظالمانه و مشــکالت اقتصادی افزوده شــده، اما تامین و توزیع 
قطعات یدکی و حوزه بازرگانی و فروش آن در عرض ۹ ماهه ابتدایی ســال 
جاری موفق به گذر از رکورد فروش یک ســاله خود در سال ۱۴۰۰ شد.این 
مهــم با تالش مضاعف مدیران و کارکنــان، برنامه ریزی مدون و هدفمند و 
برگزاری کارگروه های مختلف در حوزه های کسب و کار و تسهیل دسترسی 
مشــتریان به قطعات با کیفیت و خدمات پس از فروش استاندارد با هدف 
حفظ و ارتقای رضایت مشتریان میســر شد. الزم به ذکر است، رتبه بندی 
شــرکت های برتر ایرانی از سال ۱۳۷۷ از ســوی سازمان مدیریت صنعتی 
انجام می شــود و شرکت های برتر ایران بر اساس شاخص های اندازه و رشد، 
ســودآوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار، ارزیابی و 

معرفی می شوند.

فعالیت 186 دوربین ثبت تخلف در شهر کرج
شــهردار کرج گفت: در راســتای افزایش پهنه نظارت ترافیکی شــهری از 
طریق دوربین ها و به منظور مدیریت ترافیــک و کاهش آلودگی هوا تعداد 

دوربین های نظارتی و ثبت تخلف سطح شهر به ۱۸۶ دستگاه رسید.
مهرداد کیانی ؛ با اشــاره به اینکه سیاســت مدیریت شــهری اجرای شهر 
هوشــمند بوده اظهار داشت: در این راســتا معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری کرج با نصب ۹ دوربین نظارتی، ۶ دوربین پالک خوان و ســه 
دوربین ثبت تخلف سرعت، طی سال جاری که همزمان با دهه فجر فعالیت 
خود را آغاز می کنند، توانسته تعداد دوربین های نظارتی را به ۱۸۶ دستگاه 

برساند.
 شــهردار کرج با اشاره به تکمیل زیرساخت های اجرای طرح LEZ)کاهش( 
در سطح شــهر عنوان کرد: ۶ دوربین ثبت تخلف پالک خوان که عالوه بر 
ایمنی معابر منجر به کاهش تصادفات می شــود، به دوربین های شهر اضافه 

شده است.
 کیانی هدف از اجرای این طرح را کاهش آالیندگی در ســطح شــهر کرج 
دانست، چراکه بیشترین درصد آالیندگی هوا ناشی از تردد و آالیندگی دود 

خودروها در سطح شهر بوده که با اجرای طرح کاهش می یابد.
 وی همچنین به تشریح عملکرد شهرداری در نصب دوربین های ثبت تخلف 
سرعت پرداخت و افزود: نصب این دوربین ها در محل هایی صورت گرفته که 
آمار تصادفات باال بوده و در نقاطی که سامانه نصب و راه اندازی شده است، 

آمار مذکور کاهش چشمگیری داشته است.
 شــهردار کرج در ادامه با بیان اینکه تأمین و تهیه ز یرساخت های ترافیکی 
از عمده وظایف مدیرت شهری اســت، گفت: در این راستا شهرداری کرج 
ســامانه هایی را که از سال های گذشته خریداری کرده است در سال ۱۴۰۲ 

در غالب سه طرح کالن اجرایی خواهد کرد.
 مهرداد کیانی ادامه داد: این سه طرح در غالب طرح بار و کاال که از مطالبات 
اصلی شــورای ششم شهر است و نقش بسزایی در کاهش ترافیک و کنترل 
آلودگی هوا خواهد داشت، طرح دائمی ترافیک هسته ای شهر و طرح پارک 

حاشیه ای سال آینده اجرایی خواهد شد.
 وی با تاکید بر اینکه هوشــمند سازی معابر از اولویت های مهم شهرداری 
در حوزه حمل ونقل و ترافیک اســت، افزود: اجرای این سه طرح می تواند به 
تنفس شهر در رهایی از ترافیک های طاقت فرسا و آلودگی هوا کمک شایانی 
کند.  تجهیز تمام دوربین های مبادی ورودی شهر به کد تخلف معاینه فنی

 شهردار کرج در ادامه صحبت های خود عنوان کرد: طی سال ۱۴۰۲ مبادی 
ورودی شــهر کرج به دوربین های ثبت تخلف مدیریــت بار و معاینه فنی 
مجهزمی شــوند. مهرداد کیانی گفت: به منظور اجرای این طرح، اســناد و 

مناقصات مربوطه انجام شده و امیدوارم تا سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.
 وی با اشــاره به اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا از ورودی 
شهر، گفت: در این راستا با نصب دوربین هایی ثبت تخلف در مبادی ورودی 
شهر امکان ورود خودروهای فاقد معاینه فنی به شهر کاهش و به محض ورود 
جریمه خواهند شد. شهردار کرج همچنین خاطرنشان کرد: اهداف مجموعه 
مدیریت شهری عالوه برافزایش امنیت شهر، نظارت بر روند ترافیک، کاهش 
و رفع مشــکالت ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور خودروها و شهری آرام 

و قانونمند است.

برگزاری بزرگترین گردهمایی صنعت ساختمان آسیا در تهران
بزرگترین و تخصصی ترین گردهمایی بین المللی  سازندگان 
، تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت ساختمان اسقند ماه 
ســال جاری در تهران برگزار می شــود.به گــزارش دبیرخانه 
گردهمایی ؛ میثاق سلماسی مدیرعامل انجمن مدیریت ساخته 
ها و دبیر برگزاری ، با اعالم خبر فوق افزود:  در راستای تحقق 
سیاست های توســعه پایدار اقتصادی ایران اسالمی در جهان 
و همچنیــن افزایــش و تقویت  تولیــدات و خدمات صادرات 
محور صنعت ســاختمان، همزمان با گرامیداشت روز مهندس 
و با حضور بیش از ۱۱ کشــور آســیایی  فعال در این حوزه از 
جمله : چین ، قطر ، عمان ، ترکیه ، ارمنســتان ، نخســتین 
گردهمایی آسیایی سازندگان، تولیدکنندگان و صادر کنندگان 
صنعت ســاختمان، مورخه چهارم اسفند ماه سال جاری ، در 
تهران ، مرکز بین المللی همایش های سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی برگزار می گردد.میثاق سلماسی ادامه داد 
: مراســم فوق با محوریت نقش مذاکره و تنظیم قرارداد های 
بین المللی در صادرات محصوالت و فناوری های نوین صنعت 
ساختمان ، صادرات خدمات فنی و مهندسی، بیمه های تجاری 
و قوانین حمل و نقل بین المللی در توسعه تجارت بین الملل 
، تولید صادرات محور و جذب ســرمایه گذار خارجی و معرفی 
دســتاورهای دانش بنیان صنعت ساختمان برپا می شود.وی 
خاطرنشــان کرد : رویداد بین المللی فوق با مشارکت سازمان 
توسعه تجارت ، سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ، مراکز 
علمی و دانشــگاهی ، ســازمان نظام مهندسی تهران ، انجمن 
مدیریت ســاخته ها ، مرکز تجارت فناوری فیال ، سامانه بین 
المللی ســاخت بازار ، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه ســازان 
مسکن و ساختمان تهران . کانون سراسری انبوه سازان کشور 
، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی و با حضور 
نماینــدگان مراکز تجاری کشــورهای دعوت شــده ،  فعاالن 
اقتصادی بین المللی ، کارشناسان و مدیران علمی و مسوولین 
کشور برگزار می شود.دبیر برگزاری مراسم گفت: امید است با 
حمایت مســوولین و بهره گیری از توان علمی و عملی فعاالن 
این حوزه در کشور ، گامهایی عملی در راستای توسعه صادرات 
محور محصوالت و خدمات فنی و مهندســی ساختمان کشور 

برداریم.

طبق اعالم شرکت ارتباطات زیرساخت کشور اختالل ۱۰ دقیقه ای رخ داده در اینترنت کشور حل 
شده است.

به گزارش ایسنا،  شرکت ارتباطات زیرساخت کشور در اطالعیه ای اعالم کرد: "امروز از ساعت ۱۱:۴۳ 
به مدت ۱۰ دقیقه شاهد افت ترافیک بین الملل بودیم که به سرعت برطرف شد. شرکت ارتباطات 
زیرساخت به دلیل این اتفاق از مردم عزیز عذرخواهی می کند. الزم به ذکر است که تیم های فنی در 

حال بررسی علت بروز این حادثه هستند".
اینترنت ثابت و همراه در بازه زمانی ۱۱:۴۴ تا ۱۱:۵۷ امروز،  کامال قطع و دسترسی کاربران به اینترنت 
غیرممکن شد. هنوز دلیل این امر مشخص نیست اما پیگیری از برخی اپراتورها به این نتیجه رسید که 
ظاهرا مشکلی از سوی ارتباطات زیرساخت وجود داشته است. گفتنی است سایت مرکز تبادل ترافیک 
داده تهران که وضعیت شبکه اینترنت را نشان می داد، در روزهای گذشته از دسترس خارج شده است. 
اختالل در اینترنت کشور طی هفته گذشته هم وجود داشت که در نهایت سهراب آغ بیات - معاون 
فنی شرکت ارتباطات زیر ساخت کشور - درباره دلیل اختالل رخ داده در اینترنت کشور اظهار کرده 
بود با توجه حجم ترافیک داخل کشور  و توسعه ای که باید اتفاق بی افتد، موقتا شاهد افت ترافیکی 
هستیم که با تالش شبانه روزی همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت، ان شاءاهلل این مشکل در حال 

حل شدن است و به زودی دیگر این مشکل پیش نخواهد آمد.

مسلم معین  مسئول سازمان فضای 
مجازی بسیج مطرح کرد؛

این رویداد ذیل محور نهضت تولید محتوا انجام 
می شود

مســلم معین گفت: حوزه تولیدات دیجیتال، 
نرم افزار های موبایلــی و بازی ها یک رویداد 
هسته ای فضای مجازی است. نشست خبری 
سازمان فضای مجازی بسیج با عنوان »مرحله 
نهایــی چهارمین رویــداد سراســری تولید 
محتوای دیجیتال کشــور« برگزار شد.مسلم 
معین مسئول ســازمان فضای مجازی بسیج 
در این نشســت گفت: سازمان فضای مجازی 
بسیج ذیل ســازمان بسیج مســتضعفین به 
عنوان مردمی تریــن نهاد دنیا فعالیت می کند 
و بر اســاس همین محور کار ویژه اصلی خود 
را در حــوزه فضــای مجــازی روی مردمی تر 
کــردن رویدادها قــرار داده اســت.وی افزود: 
ایــن رویداد و اتفاقات پیــش روی آن یکی از 
اقدامات اصلی این ســازمان بــرای ایجاد هم 
افزایی شبکه مردمی فعال و مولد در این حوزه 
است همچنین ایجاد شبکه مردمی برای تبلیغ 
و ترویج ارزش های ملــی در فضای مجازی را 
دنبال می کند اما یکی دیگر از اقدامات پیگیری 
نهضت سواد رســانه ای در کشور است که در 
تمام کشــور بر عهده دارد و برای ارتقای سواد 
رسانه ای مردم مأموریت دارد.مسئول سازمان 
فضای مجازی بسیج با اشــاره به اینکه حوزه 
تولیــدات دیجیتال، نرم افــزار های موبایلی و 
بازی ها یک رویداد هســته ای فضای مجازی 
است گفت: این ســازمان در حوزه سرویس ها 
و خدمات مبتنی بر فضای مجازی خدماتی را 
ارائه می دهد همچنین در حوزه ایجاد نهضت 

تولید محتوا فعالیــت دارد و تمامی اهداف در 
حوزه بومی در فضای مجازی دنبال می شــود 
که بخشی از تولیدات آن مردمی بوده و بخشی 
اختصاصی اســت.معین گفت: این رویداد ذیل 
محور نهضت تولید محتوا انجام می شــود و در 
بخش تولیدات تخصصی است. در حال حاضر 
حدود چهار ســال اســت این رویداد در حال 
برگزاری است.وی با اشاره به اینکه این رویداد 
در سه سطح برگزار می شود افزود: این رویداد 
در ســه سطح به صورت گســترده در سراسر 
کشور از طریق فراخوان و با شناسایی تیم های 
متخصص در حوزه تولیــد محتوای دیجیتال 
برگزار می شــود که در آن افراد در یک رقابت 
شهرســتانی ۴۸ ساعته شرکت کرده و برترین 
ها به مرحله استانی می روند.مسئول سازمان 
فضای مجازی بسیج گفت: برای چهارمین سال 
متوالی امســان نیز در آبان ماه مرحله استانی 
این رویداد برگزار شده و در حال حاضر مرحله 
نهایی برگزار می شــود در مرحله استانی نیز 
تمــام تیم ها در یک ســالن بــا موضوعات از 
پیش تعیین نشده در سه رشته پویانمایی، نرم 
افزارهای تلفن همراهف بازی های موبایلی ۴۸ 
ساعت متمادی روی موضوعات کار می کنند.

معین افزود: با توجه به پهنه برگزای این رویداد 
ما این رویداد را بزرگترین رویداد تولید محتوا 
می دانیم چراکه هزار تیم شــرکت کننده در 
مرحله استانی با ۴۱۰۰ نفر شرکت کننده که 
نســبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته 
اســت در آن حضور دارند.وی با اشاره به اینکه 
تعداد بانوان شــرکت کننــده در این رویداد 
افزایش ۳۵ درصدی داشــته است گفت: ۵۶۲ 
نفر در بخش پویانمایــی، ۲۲۸ نفر در بخش 

نرم افزارهای تلفن همراه و ۱۳۵ نفر در بخش 
بازی های تلفن همراه در این رویداد شــرکت 
داشــته اند کــه از این میان ۲۵۰۰ شــرکت 
کننــده آقایان و ۱۵۰۰ نفر از بانوان در مرحله 
استانی و گروه سنی نوجوان و جوانان بوده اند.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج افزود: در 
تاریخ نهم تا ۱۱ بهمن ماه در سالن تخصصی 
رویداد تولید محتوا النه جاسوســی ۱۱۸ تیم 
برگزیده و ۶۰۰ تیم شــرکت کننــده در این 
محفل حضور دارند کــه از این میان ۴۱ تیم 
در بخش پویانمایــی، ۲۸ تیم در بخش تولید 
کننده بازی های تلفن همراه و ۳۷ تیم تولید 
کننده نرم افــزار های تلفن همراه هســتند.

وی با اشــاره به اینکه برگزاری این رویداد به 
۷۲ ســاعت افزایش داشته اســت گفت: یک 
ورکشاپ آموزشی برای اعضای شرکت کننده 
در این رویداد قبل از زمان شروع آن برگزار می 
شــود همچنین بعد از این رویداد هم حمایت 
کنندگان و سرمایه گذاران حوزه بازی این افراد 
را به فضای کسب و کار دعوت می کنند.معین 

افزود: مجموعه ســازمان فضای مجازی برای 
پشــتیبانی این افراد و اتصال آنها به مجموعه 
هایی که می توانند از ظرفیت آنان اســتفاده 
کنند فعالیت می کنــد. همچنین تعدادی از 
محصوالت سال گذشته اعم از بازی و انیمیشن 
در افتتاحیه رویداد رونمایی می شوند.مسئول 
سازمان فضای مجازی بسیج گفت: این رویداد 
به یک اختتامیه بزرگ تبدیل شده است و پس 
از اتمام آن در روز ۱۲ بهمن در سالن پنج آذر 
سازمان بسیج مســتضعفین با حضور بیش از 
هزار نفر فعاالن مجازی برترین های این رویداد 
تجلیل می شوند همچنین چهره سال فضای 
مجازی نیز معرفی می شود.وی درباره شاخصه 
های انتخاب چهره فضای مجازی افزود: چهره 
فضای مجازی از باب اثر بخشی فرد در فضای 
مجازی و به چند روش رای گیری نخبگانی از 
فضای مجازی و با نظر هیئت علمی این رویداد 

انتخاب می شود.

به گزارش ایلنا از گمرک ایران، محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران با بیان این مطلب گفت : میزان صادرات قطعی کاالهای 
غیرنفتی کشــور به اســتثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتســاب صادرات از محل تجارت چمدانی و 
صادرات خدمات فنی و مهندســی و برق در ۱۰ ماهه ســالجاری ، بالغ بر ۱۰۳ میلیون تن و به ارزش ۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
دالر بوده است که این میزان صادرات غیر نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۲ و ۹۳ صدم درصدی در وزن و 
۱۷ و ۶۶ صدم درصدی در ارزش دالری داشته است. رئیس کل گمرک ایران گفت: میزان واردات کشور در این مدت به  میزان ۳۱ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون دالر بوده است که کاهش ۷ و ۶ صدم درصدی در وزن و افزایش ۱۶ و ۸۶ صدم درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

رضوانی فر تشریح کرد: در این مدت متوسط ارزش گمرکی هر تن کاالی صادراتی از ۳۸۵ دالر در ۱۰ ماهه سال گذشته به ۴۴۰ دالر در ۱۰ ماهه سال جاری رسیده 
است، که نشانگر رشد ۱۴ و ۳۱ صدم درصدی است. وی در خصوص متوسط ارزش گمرکی کاالی وارداتی اظهار داشت: متوسط ارزش گمرکی هر تن کاالی وارداتی 
۱۵۷۱ دالر بوده که نســبت به رقم ۱۲۴۹ دالر در ۱۰ ماهه ســال گذشــته ، ۲۵ و ۷۴ صدم درصد رشد داشته است. وی اظهار داشت : عمده ترین کاالی صادراتی 

گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر بوده است که سهمی بالغ بر ۱۵ و ۴ صدم درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.
رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد :  بزرگترین مقاصد صادراتی در این مدت کشوره

رییس کل ســازمان خصوصی ســازی تاریخ واگذاری باشگاه پرسپولیس را در تاریخ ۷ اسفند اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه 
صورت مالی باشگاه استقالل هنوز به تایید سازمان حسابرسی نرسیده تاریخ مزایده مشخص نیست. جزییات واگذاری ۵۱ درصدی 
سرخابی ها/ عرضه سهام پرسپولیس؛ ۷ اسفندماه به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین قربانزاده در نشست خبری واگذاری 
بلوک ۵۱ درصدی سرخابی ها اظهار داشت: در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۰ افزایش سرمایه دو باشگاه صورت گرفت و بعد از چند عرضه 

باشگاه به مردم و آغاز فرایند خصوصی سازی پارسال به ثمر نشست و تا روزهای پایانی سال گذشته افزایش سرمایه ادامه داشت و ۱۰ درصد در اختیار خریداران و ۹۰ 
درصد در حال واگذاری بلوکی است. وی افزود: اخیرا واگذاری ۵۱ درصد سهام با قیمت مصوب تصویب شد. رییس کل سازمان خصوصی سازی تاریخ مزایده باشگاه 
پرسپولیس را در تاریخ ۷ اسفند اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه صورت مالی باشگاه استقالل هنوز به تایید سازمان حسابرسی نرسیده تاریخ مزایده مشخص نیست.

وی گفت: آگهی عرضه سهام استقالل را تا شنبه شاهد خواهیم.  قربانزاده خاطرنشان کرد: با ۱۰ درصد واگذاری قبلی اگر ۵۱ درصد واگذاری موفق شود ۶۱ درصد 
هر دو باشگاه واگذار شده است. وی با بیان اینکه جز قیمت شرایط واگذاری هر دو باشگاه یکسان است، تصریح کرد: ۵۱ درصد استقالل از نرخ ۲۳۸۶ میلیارد تومان 
است و خریدار باید ۲۰ درصد را در ۲۰ روز کاری پرداخت کند، مدت اقساط ۶ سال و فاصله اقساط ۶ ماهه است. خریدار یک سال تنفس پرداخت از اولین قسط را 

دارد یعنی ۱.۵ سال بعد از معامله پرداخت می کند.

جزییات واگذاری ۵۱ درصدی سرخابی هاصادرات غیرنفتی کشور رکورد زد

شرکت ارتباطات زیرساخت اعالم کرد

عذرخواهی به خاطر اختالل ۱۰ دقیقه ای در اینترنت کشور

افزایش رسمی قیمت بلیت هواپیما از کی اجرا می شود؟
ــتای  ــن کار در راس ــد ای ــش داده و معتقدن ــئول افزای ــازمان های مس ــی س ــه نهای ــت تاییدی ــدون دریاف ــا را ب ــت هواپی ــت بلی ــته قیم ــای گذش ــا در روزه ایرالین ه

آزادســازی نــرخ بلیــت در قانــون پنجــم توســعه صــورت گرفتــه؛ امــا رئیــس ســازمان هواپیایــی بــا وجــود اینکــه یــک مــاه پیــش گفتــه بــود افزایــش قیمــت بلیــت 

هواپیــا در دســتور کار اســت، می گویــد رشکت هــا بایــد صــر کننــد تــا زمانــی کــه افزایــش قیمــت بــه تصویــب ســتاد تنظیــم بــازار برســد. بــه گــزارش ایســنا، بــه گفتــه 

رشکت هــای هواپیایــی، بــا اجرایــی شــدن قانــون آزادســازی نــرخ بلیــت در ســال ۱۳۹۴، رشکت هــا توانســتند بــا توجــه بــه عرضه وتقاضــا، نــرخ تســعیر ارز و قیمــت 

متام شــده، بلیت هــای خــود را عرضــه کننــد و تــا ســال ۱۳۹۷، تعــداد نــاوگان و تعــداد مســافران افزایــش یافــت. ایــن نشــان داد کــه آزادســازی باعــث شــده مــردم 

ســفرهای خــود را مدیریــت کــرده و بیشــر از صنعــت هواپیایــی اســتفاده کننــد، هــم مــردم اســتفاده بیشــری از مزایــای حمل ونقــل هوایــی بردنــد، ایــن موضــوع 

در رونــق مناطــق کم برخــوردار هــم تاثیــر خــود را گذاشــت و صنعــت هواپیایــی توانســت هواپیاهــای جدیدتــری را وارد نــاوگان کنــد و در کل بــه اقتصــاد کشــور 

کمــک کــرد. ایرالین هــا همچنیــن معتقدنــد از زمــان افزایــش نــرخ ارز از ســال ۱۳۹۷، بــا تعییــن ســقف نــرخ بلیــت و مانعــت بــرای اجــرای قانــون آزادســازی نــرخ 

ــود و رشکت هــا منی توانســتند هزینه هایشــان را  ــن ســال ها هــم چــون قیمت هــا مناســب نب ــی وارد عرصــه رکــود شــد. در ای ــون، صنعــت هواپیای ــق قان بلیــت طب

پوشــش دهنــد، امــکان تامیــن هواپیــای جدیــد بــرای کشــور فراهــم نشــد و ســال بــه ســال، ســن نــاوگان افزایــش پیــدا کــرد و در ایــن میــان، تحریم هــا هــم بــر ایــن 

مشــکالت اضافــه کردنــد. اگرچــه برخــی کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد زمین گیــری نــاوگان بــه دلیــل تحریم هــا و مشــکالت اقتصــادی، بهانــه ای بــرای افزایــش نــرخ 

ــرای ســودجویی فراهــم کــرده کــه  ــی ب ــی و عــدم تخصــص برخــی اشــخاص، فرصت ــا تحریم هــای بین امللل بلیــت پروازهــا از ســوی ایرالین هاســت و رشایــط حاکــم ب

منجــر بــه فســاد در پشــتیبانی و تــدارکات فنــی و تأمیــن قطعــات شــده و در واقــع منافــع برخــی از افــراد تــداوم رشایــط تحریــم اســت.  
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گزیده خبر

رتبه های دوم و سوم ذخایر گاز و نفت جهان در اختیار ایران

 
وزارت انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش خود از رتبه های رتبه های دومی 
و سومی ایران در میان بزرگ ترین دارندگان ذخایر گاز و نفت جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره اطالعات انرژی آمریکا وابسته به وزارت 
انرژی این کشور در جدیدترین گزارش خود از آمار ذخایر نفت و گاز جهان، 
کل ذخایر نفت ایران در پایان ســال 2021 را 209 میلیارد بشــکه برآورد 
کرده که این رقم بیشــتر از همه کشــورهای جهان بجز دو کشور ونزوئال و 

عربستان بوده است.
بر اســاس گزارش این نهاد دولتی آمریکا، ایران سومین دارنده بزرگ ذخایر 
نفت جهان در سال 2021 بوده است. ونزوئال با ذخایر 304 میلیارد بشکه در 
رتبه نخست جهان از این نظر قرار داشته و عربستان با 262 میلیارد بشکه 
در رتبه دوم قرار داشته است. ذخایر نفت ایران و ونزوئال نسبت به سال قبل 
از آن تغییری نداشته اما عربستان با افزایش 3 میلیارد بشکه ای ذخایر نفت 

خود در سال 2021 مواجه شده است.
کانادا با ذخایر 168 میلیارد بشکه ای بعد از ایران در رتبه چهارم جهان قرار 
گرفته اســت و عراق با 107 میلیارد بشــکه، امارات با 107 میلیارد بشکه، 
کویت با 102 میلیارد بشــکه، روســیه با 80 میلیارد بشــکه، آمریکا با 61 
میلیارد بشــکه و لیبی با 48 میلیارد بشــکه به ترتیب پنجمین تا دهمین 

دارندگان بزرگ ذخایر نفتی جهان شناخته شده اند.
ذخایر نفت کانادا در این سال 2 میلیارد بشکه کاهش و ذخایر نفتی امارات 
9 میلیارد بشکه افزایش یافته است. ذخایر نفتی آمریکا نیز 8 میلیارد بشکه 
معادل 11 درصد کاهش پیدا کرده اســت. ســایر کشــورها همچون ایران 

تغییری در این زمینه نداشته اند.

* ذخایر گازی ایران 3 تریلیون فوت مکعب افزایش یافت
در میان دارندگان ذخایر گازی جهان، روسیه با ذخایر 1688 تریلیون فوت 
مکعبی در رتبه اول قرار داشته و ایران با ذخایر 1203 فوت مکعبی رتبه دوم 

را به خود اختصاص داده است.
ذخایر گازی ایران در سال 2021 نسبت به سال قبل از آن 3 تریلیون فوت 
مکعب افزایش یافته است. اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش سال قبل 

خود ذخایر گازی ایران را 1200 تریلیون فوت مکعب برآورد کرده بود.
قطر با داشــتن 843 تریلیون فوت مکعب گاز در رتبه ســوم جهان از این 
نظر قرار داشــته و آمریکا با 433 تریلیون فوت مکعب، ترکمنستان با 400 
تریلیون فوت مکعب، عربستان با 298 تریلیون فوت مکعب، امارات با 273 
تریلیــون فوت مکعب، چین با 247 تریلیــون فوت مکعب، نیجریه با 203 
تریلیــون فوت مکعب و ونزوئال با 197 تریلیــون فوت مکعب به ترتیب در 

رتبه های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته اند.
ذخایر گازی آمریکا نیز همچون ذخایر نفتی این کشــور در ســال 2021 
کاهش یافته و با افت 5.4 درصدی معادل 25 تریلیون فوت مکعبی مواجه 
شده است. ذخایر گازی عربســتان نیز 10 درصد برابر با 35 تریلیون فوت 
مکعب کاهش داشته است. ذخایر گازی ونزوئال نیز 3 تریلیون فوت مکعب 
افت داشته است؛ اما ذخایر گازی امارات 26 درصد معادل 58 تریلیون فوت 
مکعب افزایش پیدا کرده است. سایر کشورها تغییری در ذخایر گازی خود 

نداشته اند.

پایان پروژه تبدیل سیم به کابل شبکه های 
توزیع برق روستایی شهرستان خدابنده

قائم مقام مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
از اتمام طرح بزرگ تبدیل ســیم مســی به کابل خودنگهدار 
شبکه های توزیع برق روستایی شهرستان خدابنده خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
داود دولتیاری با اشــاره به این که شهرستان خدابنده یکی از 
بزرگترین شهرستان های شمالغرب کشور می باشد گفت: طول 
شبکه های توزیع برق روســتایی شهرستان خدابنده بیش از 
650کیلومتر است و به سبب گستردگی جغرافیایی و فراوانی 
روســتاهای این شهرستان با هدف پیشــگیری از فرسودگی 
شــبکه و کاهش تلفات انتقال و توزیع انرژی در این شــبکه 
گســترده پروژه بزرگ تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار 
این شهرســتان در ســال 1390 آغاز و بــه همت اکیپ های 
اجرایــی و عملیاتی مدیریت توزیع برق شهرســتان خدابنده 
در آســتانه دهه مبارک فجر 1401 به پایان رسید.دولتیاری 
افزایش ایمنی و پیشگیری از سرقت انرژی را از دیگر مزایای 
پروژه های تبدیل ســیم مســی به کابل خودنگهدار عنوان و 
اضافه کرد: شبکه های سیم مسی با توجه به قیمت باالی این 
فلز مورد دســتبرد سارقان قرار می گرفت و همین امر موجب 
افزایش خاموشی و نارضایتی مشترکان می شد و با انجام این 
پروژه و تبدیل این سیم ها به کابل خودنگهدار خاموشی های 
حاصل از سرقت کاهش چشمگیری خواهد داشت و از سوی 
دیگر با اجرای این پروژه انشــعابات غیرمجاز نیز شناسایی و 
جمع آوری شدند که با کاهش تلفات، پایداری شبکه و رضایت 

مشترکان را در پی دارد.

امیرعبدالهیان در اجالس اکو:

رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زاست
ســه دهه از تالش 10 کشــور برای همگرایی منطقه ای در این 
پهنه تاریخی و تمدنی گذشته است و بسترهای ارزشمندی برای 
همکاری منطقه ای شکل گرفته است هرچند کماکان فاصله قابل 
توجهی میان دستاوردها و ظرفیت های واقعی منطقه اکو به چشم 
می خورد. اینجانب در مراسمی که به مناسبت سی امین سالگرد 
پیوســتن 7 عضو جدید به ســازمان همکاری اقتصادی در 11 
دســامبر در تهران برگزار شد تصریح کردم سازمان اکو می تواند 
الگوهای موفقــی در همکاریهای جنوب-جنوب؛ همکاری مابین 
کشــورهای محصور در خشکی و کشــورهای ترانزیت؛ همکاری 
مابین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی، همکاریهای 
مردم-محور بویــژه در حوزه گردشــگری؛ همکاریهای علمی و 
دانشــگاهی؛ و همکاریهای فنآورانه و نوآورانــه ارائه نماید. براین 
باوریم که ارزشها و میراث مشترک غنی فرهنگی، مذهبی و آئینی 
کشورهای عضو بن مایه ای قوی جهت چنین چشم انداز روشنی 

در منطقه است.
تحوالت سالهای اخیر در جهان و تأثیرات آن بر منطقه ما ضرورت 
همگرایی و همسویی مابین کشورهای منطقه را دوچندان کرده 
اســت. کوید 19 و آثار مخــرب آن و نیز بحران های اخیر امنیت 
غذایــی و امنیــت انرژی در جهان به روشــنی آســیب پذیری 
کشــورهای مختلف، صرف نظر از حجم اقتصادی آنها، را نمایان 
ســاخت. لذا برای همه کشــورهای جهان و منطقه، تقویت تاب 
آوری در مقابل شوک های احتمالی در آینده، نه یک انتخاب که 
یک ضرورت است. البته در تحقق این تاب آوری یکی انتخاب های 
موجــود، همکاریهای جمعی در قالب ســازو کارهای چندجانبه 
است. سازمان اکو و بنیان هایی که در این سی سال بوجود آورده 
اســت می تواند اولین انتخاب برای همکاری در این راستا باشد. 

مایلم به چند نکته در این زمینه اشاره نمایم:
تاب آوری از طریق تجارت

اکو باید ارتقا دهنده تجارت درون- منطقه ای مابین اعضا باشــد. 
تاکنون کمتر چنین بوده است و تجارت فی مابین اعضا، حمایت 
کافی را از سازوکارهای تجارِی اکو دریافت نکرده است. پیشنهاد 
می کنم و درخواست می کنم همه اعضا، و نه فقط 5 کشور عضو 

موافقتنامه تجاری اکوتا، از شروع مذاکرات برای آزاد سازی تجاری 
در سطح منطقه حمایت نمایند و در آن مشارکت کنند.

تاب آوری از طریق مواصالت
مواصالت و حمل نقل یکی از پیشــرانه های همگرائی و توســعه 
جمعی و شــکوفایی هر چه بیشتر ظرفیت های اقتصادی منطقه 
در سالهای پیِش رو می باشد. اکو به عنوان یک منطقه، خود یک 
مسیر ترانزیتی برای اتصال مناطق پیرامونی شامل شرق و جنوب 

آسیا، اروپای شمالی و شرقی، و جنوب خلیج فارس می باشد.
تاب آوری از طریق انرژی

بحران امنیت انرژی جاری در جهان و منطقه به وضوح آســیب 
پذیری کشــورهای مصرف کننده انرژی نســبت به شوک های 

غیرمنتظره را عیان ساخت. تغییرات اقلیمی و سرمای زمستانی 
اخیر نیز آسیب پذیری برخی کشــورهای تولیدکننده انرژی را 
گوشــزد نمود. منطقه اکو می تواند به الگویی از مشارکت مابین 
کشورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده انرژی تبدیل 
شــود. بی تردید، مشارکت در حوزه گاز و حوزه برق از اولویتهای 
اکو در این راستاســت. مایلم به ابتکار ریاست محترم جمهوری 
اسالمی ایران تحت عنوان "گاز در خدمت بازیابی اقتصاد جهانی 
پس از کووید" اشاره کنم که در مجمع کشورهای صادر کننده گاز 
ارائه گردید. این ابتکار می تواند مبنایی برای مشارکت در منطقه 

اکو نیز باشد.

تاب آوری از طریق نوآوری و فنآوریهای نو:
اکو بیش از پیش نیازمند ســرمایه گــذاری درحوزه فنآوریهای 
نــو، صنایع دانش بنیان و دیجیتالی کردن فعالیت های اقتصادی 
اســت. جمهوری اسالمی ایران آماده است دستاوردهای خود در 
حوزه های دانش بنیان را با کشورهای عضو اکو به مشارکت گذارد.

تاب آوری از طریق پیوستگی حداکثری:
ما همواره از ابتکارات و پیشنهاداتی که به تقویت نقش و جایگاه 
اکو در توسعه اقتصادی کشورهای عضو منجر شود استقبال کرده 
ایم. در این راستا، "تقویت احساس تعلق به اکو" درنزد بخشهای 
خصوصی و دولتی و نیز نخبگان کشــورهای عضو و باالتراز همه 
در نزد مردم منطقه بسیار کلیدی است. همچنین نیازمند حضور 
همه 10 کشور عضو در سازوکارها و ترتیبات همکارِی اکو هستیم. 
این مهم می تواند، و باید، یکی از دست آورده ای دهه چهارم باشد. 
در همین نشســت وزرا ایجاد دو سازوکار جدید همکاری شامل 
تأســیس "مرکز منطقه ای مدیریت ریسک بالیای طبیعی اکو" 
در جمهــوری ایران و "مرکز انرژی هــای پاک اکو" در جمهوری 
آذربایجان در دستورکار می باشد و انتظار درایم همه اعضا از ایجاد 

آنها حمایت نموده به آنها بپیوندند.
افغانســتان یک عضو بسیار مهم و بخشــی از خانواده بزرگ اکو 
می باشد. جمهوری اســالمی ایران از جمله کشورهای اصلی در 
طراحی و تصویب " سیاســت حمایتی اکو برای افغانستان" بوده 
و همواره از ضرورت اجرای کامل و مؤثر آن حمایت نموده است. 
این حمایت عالوه بر کمک های دوجانبه برای رفع مشکالت مردم 

نجیب افغانستان و جلوگیری از بحران های انسانی می باشد.
بی تردید، ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان نه تنها می تواند 
به برنامه های کمک رسانی و نیز بازسازی کشور یاری رساند بلکه 
تهدیدهای ناشی از عملیات تروریســتی، آوارگان و قاچاق مواد 

مخدر برای منطقه را کاهش خواهد داد.
ما اقدام هیأت حاکمه افغانستان در محروم کردن زنان و دختران 
از تحصیــل را، اقدامی در تعارض با تعالیم دین رحمانی اســالم 

می دانیم و نگرانی عمیق خود را از آن اعالم می داریم.

انتقال 183 میلیارد 
مترمکعب گاز در منطقه 
ده عملیات انتقال گاز 

کشور
 

سرپرســت منطقه 10 عملیات انتقــال گاز از انتقال 183 
میلیارد مترمکعب گاز و تحقــق برنامه های عملیاتی این 

منطقه در 9 ماهه امسال خبر داد. علی مغدانی افزود:  در 9 
ماهه گذشته سال جاری توانستیم با بهره گیری از نیروهای 
متخصص وجوان ضمن انجام برنامه های عملیاتی در حوزه 
تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله 
سراسری، 183 میلیارد استاندارد مترمکعب گاز را از طریق 

خطوط لوله سراسری  به سرتاسر کشور انتقال دهیم.
وی با اشــاره به اینکه تاسیسات تقویت فشار و خطوط لوله 

در محــدوده این منطقه عملیاتی بــا حداکثر توان درحال 
انتقــال گاز به بخــش های مختلف مصرف اســت، گفت: 
درحــال حاضر  روزانه 670 میلیــون مترمکعب گاز از این 
منطقه انتقال داده می شــود. مغدانی در ادامه بر ضرورت 
صرفــه جویی در مصرف گاز تاکید کرد و گفت: با توجه به 
کاهش دما در نقاط مختلف کشور و افزایش میزان مصرف 
گاز طبیعی، مصرف بهینه گاز توسط مشترکین از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است و ضرورت دارد مردم برای پایداری و 
استمرار گاز رسانی صرفه جویی را جدی بگیرند.

به گفته سرپرست منطقه ده عملیات انتقال گاز، کارکنان 
تالشگر این منطقه شــبانه روز در تالش هستند تا در این 
روزهای ســرد، گاز به صورت مطلــوب و پایدار گرمابخش 
خانه های هم وطنان باشد که این تالش ها وزحمات وصف 

ناشدنی است.

با بهره برداری از یک طرح دانش بنیان، ضمن ارتقای بهره وری نیروگاه خرمشهر، ظرفیت تولید برق 
این نیروگاه به میزان 120 مگاوات افزایش یافت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تســنیم، سید پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم 
افتتاح طرح افزایش 120 مگاواتی ظرفیت تولید نیروگاه خرمشهر، اظهار داشت: این نیروگاه با تولید 
1.8 درصد از تولید کل برق کشور، یکی از نیروگاه های مهم صنعت برق کشور است و در حال حاضر 

با دارا بودن 6 واحد 160 مگاواتی، ظرفیتی اسمی معادل 1000 مگاوات انرژی را تولید می کند.
وی ادامه داد: همکاران ما در بنیاد با بهره گیری از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان موفق شــدند 
بدون مصرف سوخت بیشــتر و با افزایش راندمان واحدها، ظرفیت تولید هر واحد این نیروگاه را از 
160 مگاوات به 180 مگاوات ارتقاء دهند و میزان تولید برق در این نیروگاه به میزان 120 مگاوات 

افزایش یابد.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت از معرفــی اوراق ارزی فروش نفت در آینده نزدیک در مراســمی در 
هماهنگی با دولت خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تســنیم، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در 
جمع خبرنگاران درباره اوراق ارزی فروش نفت گفت: این اوراق ارزی هستند و قابلیت تسعیر به نرخ 
ای تی اس و معامله در بازار ثانویه دارند و خوشبختانه مصوبه شورای اقتصاد برای آن دریافت شده است.

وی به رونمایی از این اوراق در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: با هماهنگی دولت در یک مراسم از این 
اوراق که یک طرح ملی به شمار می رود رونمایی می کنیم. این طرح بسیار ارزشمند است و می تواند به 

مدیریت مالی و جریان نقدی در طرح های باالدستی شرکت ملی نفت ایران منجر شود.

افزایش بهره وری نیروگاه خرمشهر با بهره برداری از یک 
طرح دانش بنیان

اوراق ارزی فروش نفت به زودی رونمایی 
می شود

دهه فجر قفل ۲۰ ساله تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی باز می شود؟
ــی دارد؛  ــد گاز عقب ماندگ ــعه و تولی ــال در توس ــت، 20 س ــترک اس ــدان مش ــن می ــاز ای ــن ف ــه مرزی تری ــی ک ــارس جنوب ــاز 11 پ ف
ــود؟ ــاز می ش ــال ب ــر امس ــه فج ــد گاز در ده ــا تولی ــاز ب ــن ف ــاله ای ــل 20 س ــیزدهم، قف ــت س ــات دول ــا اقدام ــه ب ــت ک ــوال اینجاس س

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، فــاز 11 پــارس جنوبــی در مــرز میــدان مشــترک پــارس جنوبــی اســت و در حالــی 
ایــن فــاز در ســمت ایــران توســعه نیافته باقــی مانــده کــه طــرف قطــری طــی یــک دهــه گذشــته برداشــت های بســیاری از ایــن بخــش از 
میــدان مشــترک بــا ایــران داشــته اســت. شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت توتــال فرانســه در ســال 2000 میــالدی بــرای توســعه بخــش 
باالدســتی فــاز  11 پــارس جنوبــی و ســاخت یــک کارخانــه حــدود 10 میلیــون تنــی تولیــد LNG بــه توافــق رســیدند و ســرانجام در پایــان 
ســال 2000 )ســال 1379 شمســی( تفاهمنامــه ای میــان دو طــرف امضــا شــد. پــس از امضــای ایــن تفاهمنامــه، شــرکت پترونــاس مالــزی 
ــا توافقــی ســه جانبه شــرکت ملــی نفــت ایــران 50 درصــد، شــرکت توتــال  نیــز بــرای توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی پیشــقدم شــد و ب
فرانســه 40 درصــد و پترونــاس مالــزی 10 درصــد از ســهام توســعه بخــش باالدســتی و پایین دســتی فــاز 11 پــارس جنوبــی را در اختیــار 
گرفتنــد. در ســالهای 1385 تــا 1387، مذاکــرات دنبالــه داری در تهــران و اروپــا میــان دو طــرف آغــاز شــد و در نهایــت توتــال فرانســه کــه 
بــه دنبــال خــروج از ایــن پــروژه بــود بــا ارائــه رقمــی بســیار بــاال بــرای توســعه ایــن فــاز، ایــران را در شــرایطی قــرار داد کــه نتوانــد پــس 
از حــدود 8 ســال معطــل مانــدن فــاز 11 بــرای اقــدام موثــر توتــال، ایــن قــرارداد را بــا شــرکت فرانســوی بــه امضــا برســاند؛ شــرکت ملــی 
نفــت ایــران بــا پیشــنهاد حــدود 10 تــا 11 میلیــارد دالری فرانســویها مخالفــت کــرد و بــه ایــن ترتیــب شــرکت توتــال از ایــن پــروژه کنــار 
گذاشــته شــد.چینی ها گزینــه بعــدی ایــران بــرای توســعه فــاز 11 پارس جنوبــی بودنــد. ایــن طــرح در ســال 1388 بــا هزینــه 4 میلیــارد 
دالری بــه شــرکت سی.ان.پی.ســی. واگــذار شــد. بعــد از گذشــت چهــار ســال از امضــای قــرارداد توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی بــا ایــن 
شــرکت چینــی، به دلیــل اینکــه چینی هــا هیــچ اقــدام مؤثــری بــرای توســعه ایــن فــاز انجــام نــداده بودنــد، طــی یــک توافــق دوجانبــه 
ــی، اعــالم شــد توســعه بخــش  ــارس جنوب ــار رفتــن سی.ان.پی.ســی. از پ ــا چینی هــا فســخ شــد. بعــد از کن ــاز ب ــن ف ــرارداد توســعه ای ق
فراســاحل فــاز 11 پــارس جنوبــی بــه دو شــرکت پتــرو ایــران و مهندســی و ســاخت تأسیســات دریایــی واگــذار شــده اســت، امــا کمــی 
بعــد واگــذاری ایــن فــاز بــه دو شــرکت نام بــرده تکذیــب شــد. شــرکت پتروپــارس ســومین شــرکتی بــود کــه بعــد از رفتــن چینی هــا از 
طــرح توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی، نــام آن به عنــوان پیمانــکار طــرح اعــالم شــد. حتــی قــرارداد فــاز 11 پــارس جنوبــی بیــن پتروپــارس 
و شــرکت ملــی نفــت ایــران در قالــب بیــع متقابــل امضــا شــد امــا  بــا روی کار آمــدن دولــت یازدهــم بخشــنامه ای ابــالغ شــد مبنــی بــر 
اینکــه هرگونــه امضــای قــرارداد پیــش از تاریــخ جلســه رأی اعتمــاد مجلــس و انتخــاب وزیــران باطــل اســت، بــر ایــن اســاس چــون قــرارداد 
مــورد نظــر در مردادمــاه 1392 نهایــی شــده بــود قــرارداد »کان لم یکــن« محســوب شــد. البتــه وزیــر نفــت وقــت در مــورد علــت برکنــاری 
ــرای توســعه فــاز 11 نداشــت و  ــود )ســال 92( کــه ایــن شــرکت پولــی ب شــرکت پتروپــارس از توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی گفتــه ب
ــود. ــه می ش ــت گرفت ــر فرص ــاز 11 س ــاره ف ــم درب ــت و تصمی ــای 12، 15 و 16، 17 و 18 اس ــا فازه ــعه ب ــت توس ــر اولوی ــال حاض در ح
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گزیده خبر

رئیس دانشــکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در بازدید از 
سایپا:

محصوالت ســایپا کامال بر اساس مالحظات کیفی، دقت نظر به لحاظ فنی 
و تنوع محصول است

رئیس دانشــکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی گفت: از نگاه 
مدیرعامل گروه سایپا در همکاری کامال هدفمند، مستمر و پایدار با دانشگاه 
خوشــحالم چرا که در این تعامل هم نگاه به بهره گیری از این ارتباط برای 
نیازهای دقیق و واقعی ســایپا مطرح است و هم به عرصه دانش و دانشگاه 
کمک می شود.به گزارش سایپانیوز، رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده 
مدیریت و حسابداری دانشگاه شــهید بهشتی از مرکز تحقیقات و نوآوری 
صنایع خودرو و خطوط تولید سایپا بازدید کردند و در نشستی با مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا به تبادل نقطه نظرات و چگونگی تعامل پرداختند.

محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در این نشست با 
اشــاره به روند مناسب صنعت خودروسازی در دو دهه 70 و 80  گفت: در 
این زمان خودروســازان روند مناسبی را در زنجیره تامین و تولید داشتند و 
با افزایش تیراژ تولید خود توانســتند درآمد خوبی را کسب کنند.او افزود: 
متاســفانه در ابتدای دهه 90 ریل گذاری نامناسبی در گروه خودروسازی 
سایپا ایجاد شــد و درآمد به دســت آمده از فروش محصوالت که باید در 
حوزه طراحی، تولید و توســعه سرمایه گذاری می شد در حوزه خرید سهام 
تودلی سایپا هزینه شــد.تیموری تصریح کرد: با وجودی که سایپا در سال 
های گذشته شرایط نامناسبی را داشت خوشبختانه در حال حاضر با برنامه 
ریزی انجام شــده در حوزه افزایش تیراژ تولید، تکمیل خودروهای ناقص، 
توســعه محصوالت جدید، افزایش کیفیت محصوالت، صادرات محصوالت 
اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار گرفته است.او افزود: با وجود همه تحریم 
هــای بیرونی و موانع داخلی که وجود داشــت توانســتیم با تغییر ترکیب 
محصوالت در گروه ســایپا شرایط مناســب مالی ایجاد کنیم و با صادرات 
اقتصادی محصوالت به کشــورهای هدف و تولید خودرو مشترک در کشور 
روسیه این روند بهتر از قبل خواهد شد.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
تاکید کرد: در سال آینده با عرضه خودروهای جدید، با درصد ساخت باال و 
بهره گیری از قوای محرکه مناسب قطعا بهترین سال را خواهیم داشت و این 
محصــوالت برای ما ارزش افزوده ایجاد خواهند کرد.او گفت: در همکاری با 
هر دانشگاهی بر اساس توانی که آن دانشگاه دارد و می تواند به سایپا کمک 
کند حاضر به همکاری و انعقاد قرارداد هســتیم چرا که اعتقاد داریم بنگاه 
های صنعتی با کمک دانشگاه ها صاحب دانش سازمانی می شوند.تیموری 
در خصوص همکاری با دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی افزود: مقرر 
شــد کارخانه ای به صورت پایلوت انتخاب و در وجوه مختلف اقدامات آن 
بر اســاس مدل جدیدی معرفی و ارائه شود.او افزود: در این کارخانه پایلوت 
بر اســاس استراتژی تعریف شــده اقدام خواهیم کرد و بر این اساس نظام 
مدیریتی جدیدی که متعلق به خود شرکت است در مدت سه سال در آن 
ایجاد خواهد شــد و بعد از آن قابل گسترش به سایر شرکت های گروه نیز 
خواهد بود.در این برنامه بهروز ُدّری، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری 
دانشگاه شهید بهشتی گفت: دانشگاه همواره به دنبال محیط های عملیاتی 
و کاری مطرح در کشور جهت انجام تعامل و همکاری است و در این زمینه 
بررســی می کند که نیاز مشتریان چیســت و چگونه بدست می آید.او با 
بیــان اینکه در این همکاری به دنبال ایجــاد محصوالت ایمن و با کیفیت 
در سایپا هســتیم تا بتواند در رقابت جهانی حضور موثرتری داشته باشند، 
گفت: امروز و در بازدید از خطوط تولید سایپا و براساس نگاه دقیقی که به 
کار سیستمی داریم مشاهده شد که نگاه سیستم محور در تولید محصوالت 
حاکم است و این سیستم در نهایت به محصول گرایی تبدیل می شود.ُدّری 
ضمن ابراز خوشــحالی از تغییراتی کــه در کیفیت و تنوع محصوالت گروه 
سایپا ایجاد شده، گفت: تولید محصوالتی که در خطوط تولید مشاهده شد 
کامال بر اســاس مالحظات کیفی، دقت نظر به لحاظ فنی و تنوع محصول 
نسبت به گذشته ایجاد شده و تغییر کامال محسوس است و امیدوارم بتوانیم 
بــا نگاه به توانمندی گروه ســایپا در آینده نزدیــک در عرصه های جهانی 
موفقیت حاصل شود.او افزود: از نگاه مدیرعامل گروه سایپا در همکاری کامال 
هدفمند، مستمر و پایدار با دانشگاه خوشحالم چرا که در این تعامل هم نگاه 
به بهره گیری از این ارتباط برای نیازهای دقیق و واقعی سایپا مطرح است 
و هم به عرصه دانش و دانشــگاه کمک می شود تا بتواند فعالیت هایی که 
به محصوالت مطمئن تبدیل شود را دنبال کند.رئیس دانشکده مدیریت و 
حسابداری دانشگاه شهید بهشتی افزود: بر اساس صحبت انجام شده مقرر 
شد همکاری فی مابین در قالب مدلی چند وجهی باشد که نیازهای مختلفی 
که در ارتباط با موفقیت یک واحد تولیدی مطرح است دنبال شود و دانشگاه 
نیز از تمام امکانات علمی و دانشی استفاده کند تا این مدل را در عین حال 
که محصولش برای ســایپا است به عنوان یک مدل بومی و ملی ارائه کند.

او افزود: این مدل به نام مدل "مدیریت کارخانه" اســت و در آن کارخانه به 
عنوان مجموعه ای از بسیاری فعالیت ها تعریف شده که از همه جنبه های 
فنی و غیر فنی، ساختاری و منابع انسانی و خطوط کاری از ابتدا تا انتها از 
ایده به عمل تبدیل شــود و تمام شرایطی که برای شناسایی مسائل در این 
موضوع می تواند مورد توجه قرار گیرد در نظر گرفته شود.ُدّری تصریح کرد: 
بر اساس این مدل می توانیم از کار با کیفیت مناسب برخوردار باشیم و برای 
این مدل ابتدا نیاز به یک تعریف مفهومی وجود دارد و بعد از آن تبدیل به 
برنامه عملیاتی خواهد شــد تا بتواند تغییراتی که بر اساس این مدل انجام 
می شود نسبت به آنچه در حال حاضر در سایپا در حال انجام است مقایسه 

و سنجیده شود.

بهگلوگاهخطرناکبحرانآبنزدیکمیشویم

یک کارشــناس حوزه آب گفت: اکنون به نقطه ای می رسیم که 
پرتگاه است تا جایی که بزرگترین نگرانی بحران تامین آب شهر 
تهران است چراکه به جایی می رسیم که حدود 4 میلیون نفر از 
جمعیت در کم آبی قــرار می گیرند، امکان جیره بندی هم وجود 
ندارد و ذخیره سدها هم پاســخگو نیست. داریوش مختاری در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تاثیر بارندگی های اخیر 
بر کاهش تبعات خشکســالی ها اظهار داشت: دامنه خشکی هر 

ســاله اضافه می شــود و بارش ها نیز لزوما ما را به وضعیت بهتر 
نمی رســانند، ما در طبیعت دســت برده ایم و در پیرامون نقاط 
تهدیــدی مثل تهران و اصفهان و شــهرهایی کــه به منابع آب 
سطحی وابسته شده اند شهرک سازی ادامه دارد و هر سال دامنه 

مخاطرات افزایش پیدا می کند. 
علیرغم بارندگی ها؛ مخازن کماکان 40 درصد کسری دارند وی 
افزود: به طور معمول بارندگی ها 30 تا 40 درصد نسبت به سال 
قبل و 50 درصد نسبت به میانگین چند سال اخیر کاهش پیدا 
کرده است، از یک سو بارگذاری افزایش و از سوی دیگر همچنان 
کاهش بارندگی را داریم،  بنابراین مسئله این است که بارش در 
مقطع کوتاه مالک نیست بلکه باید بتواند کسری مخزن ذخیره 
سدها را پر و جبران کند. مخازنی که که کماکان حدود 30 تا 40 
درصد کســری دارند، در نتیجه ما تصویر مثبتی از دیدگاه منابع 
آبی کشور نداریم، چون شیوه ای که مدیریت کردیم و بارگذاری 

اضافه انجام دادیم ما را دائم در تنگنا قرار می دهد.
تهران سال آینده تحمل کاهش حجم آب سدها را ندارد

این کارشــناس حوزه آب تصریح کرد: بنده زمســتان پارســال 
پیش بینــی کردم که ذخایر آبی تهران به پاییز هم نمی رســد و 
جیره بندی مشــکل را حــل نمی کند، اگر حتی از امســال هم 
عبور کنیم باز هم برای ســال آینده مشــکل خواهیم داشت هر 
ســال حدود 20 تا 30 درصد کاهش بارش داریم و این کاهش 

بارندگی ها می تواند برای سال بعدتر مخاطره آمیز باشد. اگر تهران 
پایین 1401 را هم با دشواری عبور کرد این کاهش حجم مخزن 
را برای ســال بعد نمی تواند تحمل کند، بنابراین همواره در حال 

کم کردن فاصله کم آبی ها هستیم.
انتفاع از عدم صرفه جویی در مصرف آب!

وی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی گفت: منابع 
آب زیرزمینی و ســطحی دشت به دشت متفاوت است، مثال در 
شیراز  70 درصد وابستگی به منابع آب زیرزمینی داریم در تهران 
بر عکس 70 درصد به ســدها وابسته ایم. همین امسال تهران با 
حدود یــک میلیارد و 150 میلیون متر مکعب آب شــهری در 
حوزه آبفا و 400 میلیون متر مکعب آب فضای ســبز شهری در 
حوزه اختیار شــهرداری را داراســت، به تناسب اینکه ما کاهش 
مخازن ســدها را داریم باید 30 درصــد مصرف را کاهش دهیم 
تا پاییز ســال آینده به بن بست نخوریم، اما تاکنون هیچ کاهش 
مصرفی در کار نبوده ولی در مقابل بارگذاری و انشــعاب جدید 
در شهرهای جدید اطراف تهران اتفاق می افتد، در تهران تفکیک 
آب شرب و فضای ســبز انجام شده و ظرفیت بازچرخانی آب را 
داریم ولی هنوز عملیاتی نشــده است، 30 درصد کاهش مصرف 
نیاز به فرهنگسازی و ابزارهای کاهنده و آموزش دارد. تفکیک آب 
شرب و بهداشتی هزینه بر است و کاهش هدررفت هم هزینه های 
سرســام آور چند هزار میلیارد تومانی نیاز دارد و ناممکن است 

امــا در هر صورت با فرهنگســازی و آمــوزش 20 تا 30 درصد 
می توان مصرف را کاهش داد که به دالیل حقوقی انجام نمی شود 
فرهنگسازی ارزان است اما موضوع این است که شرکت های آب و 
فاضالب تراز سود و زیان دارند و نمی توانند کاهش مصرف بدهند 

زیرا به پول فروش آب نیاز دارند.
گرداب نگران کننده آبی

مختاری خاطرنشــان کرد: مثال در شیراز از حدود 135 میلیون 
متر مکعب 70 درصد آب چاه ها استفاده می شود، اکنون فاز دوم 
آبرسانی از سد درودزن انجام شده که 60 میلیون متر مکعب آب 
را منتقل می کند با این پروژه باید چاه ها پلمپ شــوند که دچار 
فرونشست که آثار آن تا فرودگاه هم رسیده؛ نشویم، اما این اتفاق 
نمی افتد، شهرداری از 60 میلیون متر مکعبی که باید جایگزین 
آب زیرزمینی و چاه ها شود انتفاع دارد، شرکت آب و فاضالب هم 
از توسعه اراضی و انشعاب آب استقبال می کند زیرا پول می گیرد 
و در نتیجه یک گرداب بوجود می آید که بســیار نگران کننده و 

نتیجه یک توسعه خطرناک شهری است.
به گلوگاه خطرناک بحران آب نزدیک می شویم

وی بیان داشــت: در تهران 28 هزار حلقه چاه غیرمجاز و مجاز 
داریم که باید برای آنها راه حل پیدا کنیم، اما عمال این راه حل ها 
متوقف است، پس در یک گردابی هستیم که برآیند آنها ما را به 

گلوگاه خطرناک بحران آب ایران می رساند

ایســنا/هرمزگان رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بر به کارگیری همه ظرفیت ها برای خرید مرغ 
مازاد تولیدی در استان تاکید کرد.

عباس مویدی صبح امروز )5 بهمن ماه( در تشریح این خبر، افزود: گام نخست در مدیریت تولید مرغ ارائه 
برنامه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری بر مبنای کار کارشناسی است و اتحادیه مرغداران باید در این 

زمینه نظارت های الزم را انجام دهد.
وی با تاکید بر به کارگیری همه ظرفیت ها برای خرید مرغ مازاد تولیدی در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: اولویت بندی خرید مرغ 

مازاد تولید شده باید بر اساس شاخص های سن مرغ و تقاضای مرغدار در سراسر استان انجام و به اتحادیه مرغداران اعالم شود.
مویدی با بیان اینکه اتحادیه مرغداران ملزم به ارائه تقاضای خرید مرغ مازاد تولیدی در قالب طرح جامع تامین نقدینگی به سازمان جهاد 
کشاورزی است، عنوان کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان نیز به منظور کمک به اجرای این طرح باید پیگیری های 

الزم را برای تامین اعتبارات مورد نیاز تا سقف 100 میلیارد ریال انجام دهد و نتیجه را به سازمان جهاد کشاورزی اعالم کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار خاطر نشان کرد: امسال حدود 130 هزار تن پسته تولید کردیم که از این عدد حدود 10 
درصد آن در داخل کشور مصرف می شود؛ به نظر می رسد در سال جاری مازاد تولید پسته خواهیم داشت چرا که میزان مصرف 

و تقاضا برای خرید به شکل چشم گیری کاهش پیدا کرده است و می توان گفت که خشکبار از سبد خانوارها حذف شده است.
محمدحســن شمس فرد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از کاهش 70 درصدی صادرات خشکبار در سال جاری خبر داد 
و افزود: افزایش نرخ ارز در کشــور و متعاقب آن افزایش نرخ خشکبار باعث شد حجم صادرات خشکبار از ایران افت کند و دیگر 
صــادرات برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. وی با بیان اینکه صادرکنندگان با دالر آزاد از باغداران خشــکبار خریداری 
می کنند، گفت: باغداران ساعتی نرخ دالر را رصد می کنند و با نرخ روز جنس را به تجار می فروشند؛ صادرکنندگان بعد از اینکه 

محموله را به مقصد رسانند حداقل 4 ماه زمان می برد که پول محموله ای که صادر کردند به دست آنها برسد. این در حالیست که بعد از دریافت ارز حاصل از صادرات، 
باید مطابق با قانون پیمان ســپاری ارزی آن را در ســامانه نیما ثبت کنند و اینگونه در هر دالر 20 هزار تومان ضرر می کنند و همین عامل انگیزه صادرکنندگان را 
می گیرد؛ چراکه صادرکننده باید با دالر آزاد خرید و خرج کنند اما از سوی دیگر در سامانه نیما باید ارز خود را بفروشند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار آمار 
گمرک در زمینه صادرات خشکبار را غیرواقعی دانست و افزود: صادرکنندگانی که از سال های پیش تعهد داده اند ناچاراند که به روند صادرات ادامه بدهند تا اینگونه 

اعتبار خود را در بازارهای جهانی از دست ندهند.

به  کارگیری تمامی ظرفیت ها برای خرید مرغ مازاد تولیدی در 
هرمزگان

کاهش ۷۰ درصدی صادرات خشکبار

تجارت۳میلیارددالریمیانایرانوقزاقستانهدفگذاریشد
وزیــر جهــاد کشــاورزی از هدفگــذاری 3 میلیارد 
دالری در بخــش تجــاری بیــن دو کشــور ایــران 
و قزاقســتان خبــر داد کــه یک ســوم حجــم 
ــاورزی  ــش کش ــه بخ ــوط ب ــارت مرب ــن تج ای
ــه  ــنیم ب ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ــت. ب اس
وزارت جهــاد  اطالع رســانی  پایــگاه  از  نقــل 
وزیــر  ســاداتی نژاد  ســیدجواد  کشــاورزی، 
ــرای  ــی ب ــه در راس هیات ــاورزی ک ــاد کش جه
ــیون  ــالس کمیس ــن اج ــرکت در هجدهمی ش
ــران  مشــترک اقتصــادی جمهــوری اســالمی ای
و قزاقســتان بــه ایــن کشــور ســفر کــرده 
ــی  ــرودگاه بین الملل ــه ف ــدو ورود ب ــت، در ب اس
گفتگویــی  در  قزاقســتان  پایتخــت  آســتانه 
ــران و  ــار داشــت: کمیســیون اقتصــادی ای اظه
ــت  ــن نشس ــال هجدهمی ــه امس ــتان ک قزاقس
ــیون های  ــی از کمیس ــود، یک ــزار می ش آن برگ
و  اســت  بیــن دو کشــور  اقتصــادی  فعــال 
در ایــن راســتا امســال 6 هیــات از طــرف 
هیات هــای  تــا  رئیس جمهــور  از  قزاقســتان 
ارتبــاط  لــذا  آمدنــد  ایــران  بــه  مختلفــی 
ــن  ــعه بی ــال شــکل گیری و توس ــی در ح عمیق
دو کشــور وجــود دارد. وی از هدفگــذاری 3 
میلیــارد دالری در بخــش تجــاری بیــن دو 
ــزان در  ــن می ــت: از ای ــر داد و گف ــور خب کش
ــون دالر  ــه 500 میلی ــک ب ــر نزدی ــال حاض ح
انجــام شــده کــه بایــد بــه 6 برابــر ارتقــا یابــد. 
ــار  ــد تج ــت و آم ــوص رف ــی از آن درخص بخش
ــه در  ــود ک ــد ب ــه روادی ــوط ب ــای مرب و بحث ه
اجــالس قبلــی در ایــران مطــرح شــد و شــرایط 
ــود  ــاری بوج ــوزه تج ــده ای در ح ــهیل کنن تس
ــاع دو  ــرای 14 روز اتب ــه ب ــوری ک ــه ط ــد ب آم
ــر  ــد. وزی ــردد کنن ــم ت ــا ه ــد ب کشــور می توانن
جهــاد کشــاورزی بــا بیــان ایــن کــه دو برنامــه 
اصلــی شــامل بحث هــای لجســتیک در اجــزای 
مختلــف مواضــع حمــل و نقلــی )ریلــی، هوایی، 
ــن اجــالس ــای بانکــی در ای ــی( و بحث ه زمین

داریم، گفت: این دو برنامه اصلی ما در این سفر است و حوزه بازرگانی و تجار ما هم در این سفر نشست های خوبی با اتاق 
بازرگانی خواهند داشت. به گفته وی، عالقمندی زیادی هم در زمینه سوآپ غالت و ترانزیت وجود دارد و در سفرهای اخیر 

اتفاقات خوبی رقم خورده و در این راستا در بندر شهید رجایی، قزاقستانی ها باراندازی را احداث خواهند کرد تا بتوانند در 
مورد ارتباط با جنوب در حوزه غالت از آن استفاده کنند.
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گزیده خبر

سرمایه گذاری 200 میلیون یورویی بانک صادرات ایران 
در صنعت نفت و پتروشیمی

عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: این بانک در سال گذشته، 
بیش از ۲۰۰ میلیون یورو در بخش نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان 
در مراســم افتتاحیه دومین نمایشــگاه و همایش معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری و توســعه حوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی و انرژی های 
تجدیدپذیــر در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی با بیــان این خبر گفت: 
استفاده از ظرفیت های اعتباری نظام بانکی به جای استفاده از تسهیالت 
ریالی برای تأمین مالی واحد های تولیدی در این صنعت ضروری است. 
بانک های بزرگ ســاالنه حداکثر توان پرداخت معــادل ریالی ۱.۵ تا ۳ 
میلیارد دالر تســهیالت جدید به بخش های مختلف اقتصادی را دارند 
و این در مقایســه با حجم تقاضای موجود، بســیار اندک است.وی در 
این همایش که با حضور حجت اهلل عبدالملکی، مشــاور رئیس جمهور 
و دبیر مناطق آزاد، مرتضی شــاه میرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت صنایع پتروشیمی، افشار فتح الهی مدیرعامل منطقه آزاد قشم، 
سیدعلی اکبر صالحی، رییس اسبق سازمان انرژی اتمی و  رئیس انجمن 
باشــگاه صاحب نظران انرژی، فعاالن صنعت پتروشیمی، مدیران ارشد 
بانک صادرات ایران و مسئوالن و مقامات محلی برگزار شد، افزود: با توجه 
به افزایش شدید هزینه های مختلف تولید، شرکت هایی که سال گذشته 
از بانک صادرات ایران تســهیالت دریافت کرده انــد، متقاضی افزایش 
۳۰  تا ۱۰۰ درصدی تســهیالت جدید هستند. در صورتی که پاسخ به 
تمامی این درخواست ها موجب کاهش شدید نقدینگی بانک ها خواهد 
شد و بانک ها توان تامین مالی همزمان همه بخش های اقتصادی کشور 
را ندارند.وی تاکید کرد: شــرایط فعلی اقتصادی امکان انجام معامالت 
اعتباری در فعالیت های تجاری را حذف کرده است. تحریم موجب حذف 
اعتبارات خارجی شده ضمن اینکه در شرایط تورمی، فروش اعتباری و 
نسیه فروشی کاهش یافته است.عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران با 
تاکید بر اینکه باید فروش اعتباری و منش نسیه فروشــی را دوباره احیا 
کنیم، افزود: نظام بانکی در ســال های اخیر طرح های مختلفی معرفی 
کرد و بانک صادرات ایران با ارایه طرح »طراوت«، اســتفاده از اعتبارات 
اســنادی مدت دار ریالی به جای اعتبارات اسنادی ارزی را برای تأمین 
مالــی واحد های اقتصادی ترویج داد و پــس از آن بانک مرکزی، اوراق 
»گام« را به سیســتم بانکی معرفی کرد تا اعتبار دوباره وارد سیســتم 
بانکی شود.یوسفیان با اشاره به تنزیل زودهنگام اعتبارات اسنادی افزود: 
متاسفانه زنجیره اســتفاده از اعتبارات اسنادی مدت دار ریالی با تنزیل 
زودهنگام در شــعب موجب کاهش نقدینگی بانک ها و کاهش موفقیت 
قابل انتظار اعتبارات اسنادی در چرخش اعتبار و تکمیل زنجیره تامین 
در واحد های اقتصادی شده است.یوسفیان با اشاره به ظرفیت های ریالی 
نظام بانکــی و انتظارات تامین مالی بانک ها بــرای صنعت نفت، گاز و 
پتروشیمی، درخواســت کرد تا استفاده از ظرفیت اعتباری نظام بانکی 
به صورت back to back تســری یابد تا شــرایط تامین مالی ۵ برابری با 
یک واحد تسهیالتی بهتر از گذشته فراهم شود.عضو هیئت مدیره بانک 
صــادرات ایران تاکید کرد: برای تامیــن مالی تقریبا ۳۰ میلیارد دالری 
قابل انتظار در این صنعت باید امکان گردش چندین مرتبه ای اعتبارات 
بانکی به خصوص اعتبارات اســنادی ریالی در این صنعت را فراهم کرد.

یوسفیان از اعالم آمادگی بانک های بزرگ برای تأمین مالی بهینه صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی با رعایت مدل و الگوی مناسب استفاده متواتر از 
اعتبارات اســنادی ریالی خبر داد و افزود: در تالش هستیم تا از طریق 
بسط بیشتر از خدمات اعتباری بانک ها در این صنعت، عملکرد مؤثرتری 

داشته باشیم.

ارائه خدمات با کیفیت از شاخصه های شعب بانک 
ایران زمین

در راستای ارائه خدمات با کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان بانک 
ایران زمین، گردهمایی متصدیان شــعب شــیراز با حضور مدیر شعب 
اســتان برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی؛ در ابتدای جلسه محمود 
حسن شاهی مدیر منطقه بانکداران را سربازان خط مقدم عرصه خدمت 
به مشتری دانست و گفت: رفتار، کردار و توانمندی متصدیان بانکی در 
میزان موفقیت بانک تاثیر فراوانی دارد و وجود این کارکنان نقش مهمی 
در حیات سازمان ایفا می کند.حسن شاهی بر یکسان بودن کالم و رفتار 
بانکــداران تاکید کردند و افزودند: صــدای رفتار از صدای گفتار بلندتر 
است.مدیر شعب اســتان متصدیان را مدیران و روسای آینده دانست و 
خاطرنشان کرد: با شناسایی مهارت های خویش شایستگی خود را برای 
ارتقاء به پســت های باالتر نشان دهید.حسن شاهی نقش ارائه خدمات 
بانکداری دیجیتال را مهم بیان کرد و گفت: جایگاه بانک ایران زمین در 
این زمینه بسیار قابل توجه است و با سرمایه گذاری های وسیعی که در 
جهت زیرساخت های آن انجام شده است، در آینده نزدیک بانک ایران 
زمین را به بانکی بی رقیب تبدیل خواهد ســاخت.در ادامه سید مهدی 
فاطمی معاون شعب اســتان ضمن بررسی نمرات نظرسنجی کارکنان 
گفت: رفتار حرفه ای پرســنل به عنوان یکی از ارکان مهم حفظ اعتبار 
و حسن شهرت بانک اســت.فاطمی افزود: احترام درکنار ارائه خدمات 
بــا کیفیت و آگاهی از قوانین و مقــررات از مهم ترین ارزش ها و اصول 
بانکداری هستند.معاون شعب استان بانکدار را سرمایه ای با ارزش برای 

آگهی تبصره 3 ماده 120 قانون ثبت 
نظر به اینکه تعدادی از وراث مرحوم رجبعلی ترابی ) نیلوفر، مریم، بنفشه ، 
زیور،  صغری ، غالمرضا و داوود ( درخواست سند مالکیت نسبت به سهمی 
خویش و همچنین ســهم االرث پدری خود از پالک ۵49 و ۵۵۰ فرعی از 
۱7۰ اصلــی را نموده اند و با توجه بــه اینکه در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۲۰ 
مراتب به بهنام ترابی جهت ارائه اصل سند مالکیت اخطار گردیده و نامبرده 
در موعد مقرر مراجعه ننمود و با توجه به اینکه اخطار ابالغ واقغی نگردیده 
لــذا در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۲۰ قانون ثبت یــک نوبت در روزنامه کثیر 
االنتشــار آگهی می گردد . بدیهی است چنانچه پس از سپری شدن مهلت 
مقرر اصل سند مالکیت پالک مذکور به این اداره ارسال نگردد این اداره به 

وظیفه قانونی خود وفق مقررات خواهد نمود . 
حسین رضا نوری شاد                 
از طرف عیسی شاعدی پاپکیاده        
ثبت اسناد و امالک ناحیه ۳ کرج        

شناسه آگهی : ۵۰9/ف 

آگهی تشکیل پرونده المثنی
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پالک 

۱۰86 فرعی از ۱ اصلی واقع در روستای
شهرستانک حوزه ثبتی کرج که برابر استعالم از ثبت شمیران دو سهم از نه 

سهم سه دانگ واقع مشاع از ششدانگ که ذیل
ثبــت 496۰ دفتر ۳۰/۲ صفحه ۱99 به نام باباعلی آقاجانی ثبت و ســند 

مالکیت صادر گردیده است . سپس دو سوم مورد
ثبت باال به انضمام ســهام دیگر در بیع شرط میرزاعلی کرمعلی قرار گرفته 

است که سند مالکیت صادر نگردیده است
همچنین مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد ثبت فوق در صفحه ۱97 

دفتر مذکور به نام ریم آقاجانی ثبت و سند
صادر گردیده اســت و متاسفانه پس از جستجوی فراوان پرونده ثبتی یافت 

نگردیده و در یک نوبت در روزنامه های
کثیراالنتشار چاپ می گردد. مراتب برابر بند ۲۳۲-۲۳۳ مجموعه بخشنامه 

ها ثبتی و کد ۰۱ تکریم ارباب رجوع انجام
می گردد .

مسلم مرزآرا
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
از طرف عاطفه شریفی تبار

شناسه اگهی ف/۵۰9

پرداخت تسهیالت ساخت۱۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی توسط بانک ملی ایران

وزیر راه و شهرســازی بــا امضای تفاهم نامه همــکاری با مدیر 
عامــل بانک ملی برای پرداخت تســهیالت ســاخت ۱۵۰ هزار 
واحد مســکونی نهضت ملی در سراسر کشــور تفاهم کردند.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،  شامگاه سه شنبه 4 بهمن 
»مهرداد بذرپاش« وزیر راه و شهرسازی و »ابوالفضل نجارزاده«، 
سرپرســت بانک ملی تفاهم نامه  تامین مالی برای ســاخت۱۵۰ 
هزار واحد مســکونی طرح نهضت ملی مسکن را امضا کردند.در 
این تفاهم  نامه بانک ملی تعهد کرده اســت تا تامین مالی ۱۵۰ 
هزار واحد مســکونی را در برنامه قرار دهد.این تعداد شامل انواع 
ساخت مســکن در طرح نهضت ملی مسکن اعم از خود مالکی، 
احداث پروژه های حمایتی در اراضی 99 ســاله توســط وزارت 
راه و شهرســازی و مربوط به ساخت واحد های مسکونی توسط 
متقاضیان در زمین  های واگذار شده برای احداث خانه های یک 
طبقه حیاط دار خواهد بود.بر اساس این تفاهم نامه شرایط اعطای 
تســهیالت در طرح نهضت ملی مسکن، متقاضیان واجد شرایط 
از طــرف وزارت راه و شهرســازی معرفی می شوند.تســهیالت 
ســاخت مســکن موضوع قانون جهش تولید و تامین مسکن در 
تهران معادل 4۵۰ میلیون تومان، در شــهرهای باالی ۱ میلیون 
نفر جمعیت معادل 4۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان  ها ۳۵۰ 
میلیون تومان در سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در 
روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است.بر همین اساس این تسهیالت 
مطابق با پیشــرفت پروژه به صورت تدریجی معادل پرداخت ۱۰ 
درصــد در مرحله پی کنی و فنداســیون، 4۰ درصد در مرحله 
اسکلت و سقف، ۲۵ درصد در مرحله سفت کاری و ۲۵ درصد در 

مرحله نازک کاری پرداخت می شود.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بانک سامان چهل و نهمین شرکت برتر ایران شد
بانک ســامان بر اســاس آخرین رتبه بندی صورت گرفته توسط 
ســازمان مدیریت صنعتی به عنوان چهل و نهمین شــرکت برتر 
ایران انتخاب شــد.به گزارش ســامان رسانه، ســازمان مدیریت 

صنعتی رتبه بندی ســال ۱4۰۰ شــرکت های برتر ایران را برای 
بیســت و پنجمین ســال متوالی اعالم کرد که بر این اســاس، 
هولدینگ بانک ســامان بر اســاس اطالعات مالی سال ۱4۰۰، 
به عنوان چهل و نهمین شــرکت برتر ایران انتخاب شد. گفتنی 
اســت این رتبه بندی بر اســاس میزان فروش و درآمد شرکت ها 
صــورت می پذیرید و رتبه 49 در حالی توســط بانک ســامان 
کسب شــده که این بانک توانســته میزان درآمد خود در ســال 
۱4۰۰ را به رغم شــرایط خاص ناشی از پاندمی کرونا و همچنین 
تحریم های ناجوانمردانه به میزان چشمگیری افزایش دهد و نام 
خود را باالتر از بسیاری از شرکت های نام آور حوزه اقتصادی قرار 
دهد.الزم به ذکر است که در این رتبه بندی بیش از ۵۰۰ شرکت 
مختلف بررسی و طبقه بندی شده است و این رتبه بندی دورنمایی 
از عملکرد و اقدامات شــرکت ها در حوزه اقتصادی ارائه می دهد 

و نشان دهنده میزان اثرگذاری آنان در حوزه اقتصاد ملی است.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

شهردار شیراز در مراسم آغاز به کار کنگره بین المللی 
سالمت همراه:

جامعه پزشــکی می تواند بــر روی عملکرد چابــک و خدمات 
اجتماعی بانک شهر حساب کند

شــهردار کالنشــهر شــیراز با اشــاره به وجود نیروهای انسانی 
متخصص و تکنولوژی های به روز در حوزه عملکردی بانک شهر 
گفت: جامعه پزشــکی می تواند بر روی عملکرد چابک و خدمات 
اجتماعی این بانک حســاب کند.به گزارش روابط عمومی بانک 
شهر، محمد حسن اسدی در مراسم آغاز به کار" پنجمین کنگره 
بین المللی سالمت همراه" اظهار داشت: دستاوردهای این کنگره 
می تواند به توســعه خدمات حوزه سالمت در شهر شیراز، استان 
فارس و سراســر کشور کمک کند.وی با بیان اینکه بالغ بر ۳۵۵ 
وظیفه برای ارائه خدمات به شهروندان بر عهده شهرداری ها قرار 
دارد اظهار داشــت: اگر این حجم از وظایف را بخواهیم با ســایر 
نهادها و دستگاه های مقایسه کنیم می بینیم که حجم مسئولیت 

هایی که شــهرداری بــر عهده دارد بالغ بر دو و نیم برابر ســایر 
دستگاه هاست.شــهردار شیراز با اشــاره به اینکه در کنار وظایف 
عمرانــی و خدماتی؛ وظایف اجتماعــی و فرهنگی هم بر دوش 
شهرداری ها قرار دارد، ابراز داشت: برخالف گذشته که شهرداری 
به عنوان یک نهاد خدماتی شــناخته می شد، امروز می بینیم که 
شــهرداری یک نهاد اقتصادی و یک نهــاد درآمد هزینه ای هم 
هست.اســدی با اشــاره به اینکه این کالنشهر را به عنوان قطب 
پزشــکی کشور می شناسند، گفت: کســب این عنوان با حضور 
نخبگان و تالشگران جامعه پزشکی امکان پذیر شده که بخشی 
از آنها در این مراسم حضور دارند و باعث افتخار هستتد.شهردار 
شــیراز در بخش دیگری از ســخنان خود به نقش بانک شهر در 
توسعه زیرساخت های این کالنشهر نیز اشاره و خاطرنشان کرد: 
عملکرد بانک شــهر در طول ۱۳ ســال فعالیت خود مناسب و 
مطلوب بوده است.اســدی خطاب به دست اندرکاران کنگره بین 
المللی ســالمت نیز ابراز داشت: شما می توانید بر روی عملکرد 
چابک، رسالت اجتماعی و خدمات الکترونیک بانک شهر حساب 
کنید.به گفته شهردار شــیراز امروز هیچ بانکی در سراسر کشور 
تکنولوژی استفاده شده در پیشخوان های شهرنت بانک شهر را 
در اختیار ندارد و این یک ظرفیت قابل توجه در راستای تسهیل 

و ارائه خدمات بانکی است.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

نشست مشترک معاون دادستان استان قم با مدیرعامل 
صندوق تأمین خسارتهای بدنی برگزارشد.

در گفتگو با معاون دادســتان قم تاکید شــد؛ توســعه و تقویت 
همکاری های صندوق تامین و دستگاه قضا

به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی، مهدی 
قمصریان در این نشســت با اشاره سیاست پرداخت خسارت در 
مرحله دادسرا توسط صندوق و کاهش زمان رسیدگی و پرداخت 
خســارت به زیان دیدگان مشــمول تعهدات صنــدوق تأمین 
خسارتهای بدنی، اجرای کامل بخشنامه فروردین ماه سال ۱4۰۱ 

معاون اول قوه قضائیه درخصوص دریافت و اعالم شماره حساب 
زیان دیدگان جهت تســریع در پرداخت خســارت و همچنین 
دعوت از نمایندگان حقوقی صندوق در مرحله دادسرا در راستای 
ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای ارائه خدمات بهتر 
به مردم را خواســتار شد.مدیرعامل صندوق تامین خسارت های 
بدنی همچنین به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره و ابراز 
امیدواری کرد با اجرای دقیق این بخشنامه ضمن اجرای صحیح 
تکالیف مقرر قانونگذار در قانون بیمه شــخص ثالث در راستای 
احقاق حقوق ذینفعان و تســریع در خدمت رســانی به قربانیان 
حوادث رانندگی، از منابع این صندوق که در حکم وجوه عمومی و 
بیت المال است، صیانت شود.قمصریان همچنین به تکلیف قانونی 
صندوق تأمین خســارتهای بدنی در خصوص وصول مطالبات و 
بازیافت خسارات پرداختی از مقصرین فاقد بیمه نامه شخص ثالث 
اشاره و خواستار تداوم و حمایت همه جانبه دستگاه قضایی و سایر 
مراجع ذیربط جهت اجرای کامل این تکلیف قانونی شــد.حجت 
الســالم و المسلمین مصطفی قاسم زاده سرپرست مجمتع ویژه 
تصادفات و معاون دادســتان استان قم نیز در این دیدار با اشاره 
به رضایت مندی از نحوه خدمات رسانی صندوق تامین خسارت 
های بدنی به آســیب دیدگان حوادث رانندگی در اســتان قم، 
ضمن اعالم آمادگی توسعه همکاری ها با صندوق تأمین خسارت 
هــای بدنی اظهار کرد: تاکید رئیس محترم قوه قضائیه تســریع 
در پرداخت خسارت و کاهش اطاله دادرسي است.وی همچنین 
بر ضرورت تمهید بســترهای الزم برای شناسایی افراد سودجو و 
متخلف تأکید کرد و گفت: این مهم نیازمند همکاری همه دستگاه 
های ذی ربط از جمله پزشکی قانونی، اورژانس و پلیس و صنعت 

بیمه و سایر دستگاه های مسئول است.

با امضاء تفاهم نامه5جانبه صورت 
می گیرد؛

احــداث ۵۵هــزار واحد مســکونی با 
حمایت بانک کارآفرین

تفاهم نامه۵ جانبه احداث ۵۵ هزار واحد 
مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بین 
وزارت راه و شهرســازی، قوه قضاییه، 
ســتاد اجرایی فرمان امــام )ره(، بانک 
کارآفرین وبانک پارســیان امضا شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، 
در ایــن مراســم که با حضــور عارف 
نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان 
امــام)ره(، محمد مصدق معــاون اول 
قوه قضاییه،مهرداد بذرپاش وزیر راه و 
مدیرعامل  بهاروندی  شهرسازی،احمد 
بانــک کارآفرین و کــوروش پرویزیان 

برگزار  پارســیان  بانــک  مدیرعامــل 
شــد،مقرر شــد طبق مفاد تفاهم نامه؛ 
۵۵ هزار واحد مســکونی طی ۳ سال 
برای متقاضیان مســکن بــا امکانات و 
تســهیالت وزارت راه و شهرسازی، قوه 
قضاییه و ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، 
بانک کارآفرین و بانک پارسیان احداث 
شــود.طبق مفاد این تفاهم نامه مقرر 
شد؛ تا اراضی مازاد توسط قوه قضاییه 
در اختیار وزارت راه و شهرســازی قرار 
بگیرد.همچنین مقرر است تا وزارت راه 
و شهرسازی با ارایه اراضی موردنیاز این 
طرح در مناطقــی که زمین دارد برای 
کمــک به احداث مســکن گام بردارد. 
بانک های کارآفرین و پارســیان نیز در 
ارایه تســهیالت به متقاضیان معرفی 
و تاییــد شــده از ســوی وزارت راه و 

شهرسازی همراهی خواهند کرد.
رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران؛

 بانک گردشــگری بــا ۱8 پله صعود 
در رتبــه ۳4 و در جمع شــرکت های 

"پیشرو"بانک گردشگری
 در همایش شــرکت هــای برتر ایران 
به عنــوان رتبه ۳4 صد شــرکت برتر 
ایــران و به عنوان شــرکت "پیشــرو" 
برگزیده شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک گردشــگری، در ارزیابی عملکرد 
ســال ۱4۰۰ شــرکت های برتر، بانک 
گردشــگری موفق شــد از نظر میزان 
فروش نســبت به عملکرد سال ۱۳99 
معــادل ۱8 پلــه صعــود کنــد و در 
جایگاه ۳4 قرار گیرد.بانک گردشگری 
همچنین به دلیل پیشــرفت در رتبه 
فروش طی چند ســال گذشــته، در 

ارزیابی امســال به عنــوان یکی از ۱۰ 
شــرکت " پیشــرو" برگزیده شــد و 
را دریافت کرد.این  تندیس همایــش 
گزارش حاکیست: شــرکت های برتر 
نقش مهمی در تولید ملی، اشتغالزایی، 
صادرات و دیگر متغیرهای اقتصاد ملی 
دارند .سازمان مدیریت صنعتی در سال 
۱4۰۱ نیز مانند سال  های گذشته اقدام 
به رتبه بندی شــرکت های برتر ایران 
)IMI-۱۰۰( کرده است. این رتبه بندی 
که ۵۰۰ شــرکت بزرگ و تاثیرگذار در 
اقتصاد کشور را معرفی می کند، با هدف 
شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و 
مختلف  )رشته های  صنعتی  گروه های 
کســب و کار(، گســترش رقابت بین 
بنگاه های اقتصادی و کمک به سیاست 

گذاران اقتصادی کشور انجام می شود

 

رئیس کل بانک مرکزی در توضیح چرایی حذف دالر توافقی گفت: از این پس امکان خرید ارز بدون  نوبت و 
ثبت نام از تمام صرافی ها با نرخ تابلو وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تصمیم بانک مرکزی از امروز سه شنبه 4 بهمن ماه معامالت 
توافقی دالر و یورو از بازار متشکل ارزی حذف شد.

این اقدام برگرفته از سیاســت ارزی جدید بانک مرکزی بود؛ چراکه صبح امروز فرزین از ورود بانک مرکزی به بازار ارز خبر داده و گفته 
بود:  از امروز بانک مرکزی و صرافی ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می دهند. او تأکید کرد: بانک مرکزی از 

این به بعد به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بین64.۱ درصد برای دهک هشتم تا 
68.9 درصد برای دهک  اول است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای- دی ماه 
۱4۰۱ از سوی مرکز آمار اعالم شد.
نرخ تورم دی ماه 46.۳ درصد شد

نرخ تورم کل کشور در دی ماه ۱4۰۱ برابر 46.۳ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 4۳.7 درصد، دهک   دهم تا ۵۳.۲ درصد برای دهک  اول نوسان 
دارد.هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین۳4.۳ درصد برای دهک اول،سوم، چهارم و پنجم تا ۳8.۱ درصد برای دهک 
دهم است. فاصله تورمی دهک های هزینه ای بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 9.6 واحد درصد 
رسید که نسبت به ماه قبل )9.۲ واحد درصد( ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 

قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

چرا بانک مرکزی دالر توافقی را حذف کرد؟/ فرزین: از تمام 
صرافی ها بدون نوبت »ارز« بخرید

تورم دهک های درآمدی اعالم شد
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گزیده خبر

نفت ستاره خلیج فارس دومین شرکت برتر کشور

در بیست و پنجمین ســال رتبه بندی شرکت های برتر کشور، نفت ستاره 
خلیج فارس مقام دوم را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، در 
بیســت و پنجمین ســال رتبه بندی شــرکت های برتر کشور که به همت 
ســازمان  مدیریت  صنعتی برگزار شد، شرکت نفت ســتاره خلیج فارس از 
میان 100 شــرکت بزرگ رتبه بندی شده کشور توانســت مقام دوم را از 

آن خود کند.
این رتبه بندی با الهام از رســالت ســازمان با فراهم نمودن آمار و اطالعات 
شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری از کسب 

و کار اقتصادی کشور ارائه می دهد.
بیست و پنجمین دوره انتخاب شــرکت های برتر و پیشرو ایران موسوم به 
IMI-100 هرســال با شاخص های مختلف کارشناســی، اقدام به انتخاب 

شــرکت های برتر ایران در زمینه های مختلف می کنــد. هدف از برگزاری 
همایش IMI-100، شــفاف سازی فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی 

بین شرکت های برتر ایران است.
مبنای اولیه این رقابت میزان فروش شرکت هاســت؛ این شاخص، از منطق 
اقتصادی باالیی برخوردار بوده و بیانگر خروجی شرکت ها و اثر گذاری شان 

بر اقتصاد ملی است.

پایان پروژه تبدیل ســیم به کابل شبکه های توزیع برق روستایی شهرستان 
خدابنده

قائم مقام مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان از اتمام طرح 
بزرگ تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار شبکه های توزیع برق روستایی 
شهرســتان خدابنده خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق استان زنجان، داود دولتیاری با اشاره به این که شهرستان خدابنده یکی 
از بزرگترین شهرستان های شمالغرب کشور می باشد گفت: طول شبکه های 
توزیع برق روســتایی شهرســتان خدابنده بیش از 650کیلومتر است و به 
ســبب گستردگی جغرافیایی و فراوانی روســتاهای این شهرستان با هدف 
پیشگیری از فرســودگی شــبکه و کاهش تلفات انتقال و توزیع انرژی در 
این شــبکه گسترده پروژه بزرگ تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار این 
شهرســتان در ســال 1390 آغاز و به همت اکیپ های اجرایی و عملیاتی 
مدیریت توزیع برق شهرســتان خدابنده در آستانه دهه مبارک فجر 1401 
به پایان رســید.دولتیاری افزایش ایمنی و پیشــگیری از سرقت انرژی را از 
دیگر مزایای پروژه های تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار عنوان و اضافه 
کرد: شبکه های سیم مســی با توجه به قیمت باالی این فلز مورد دستبرد 
ســارقان قرار می گرفت و همین امر موجب افزایش خاموشــی و نارضایتی 
مشترکان می شد و با انجام این پروژه و تبدیل این سیم ها به کابل خودنگهدار 
خاموشی های حاصل از سرقت کاهش چشمگیری خواهد داشت و از سوی 
دیگر با اجرای این پروژه انشعابات غیرمجاز نیز شناسایی و جمع آوری شدند 
که با کاهش تلفات، پایداری شــبکه و رضایت مشترکان را در پی دارد.قائم 
مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در امور شهرستان ها 
با اعالم  این که تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار140 کیلومتر از شبکه 
توزیع برق روستایی شهرستان خدابنده در سال 1401 به اتمام رسیده است 
گفت: شبکه توزیع برق 87 روستای شهرستان خدابنده امسال در این پروژه 
بزرگ، اصالح و بهســازی شد، همچنین پارسال نیز 143 کیلومتر از شبکه 
توزیع برق 71روستای این شهرستان در قالب این طرح به بهره برداری رسید 
که با اتمام این پروژه ها کل شــبکه روســتایی شهرستان خدابنده به کابل 

خودنگهدار مجهز شده است.

نفت ستاره خلیج فارس دومین شرکت برتر کشور
در بیست و پنجمین ســال رتبه بندی شرکت های برتر کشور، نفت ستاره 

خلیج فارس مقام دوم را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، در 
بیســت و پنجمین ســال رتبه بندی شــرکت های برتر کشور که به همت 
ســازمان  مدیریت  صنعتی برگزار شد، شرکت نفت ســتاره خلیج فارس از 
میان 100 شــرکت بزرگ رتبه بندی شده کشور توانست مقام دوم را از آن 
خود کند.این رتبه بندی با الهام از رســالت سازمان با فراهم نمودن آمار و 
اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری 
از کسب و کار اقتصادی کشور ارائه می دهد.بیست و پنجمین دوره انتخاب 
شرکت های برتر و پیشرو ایران موسوم به IMI-100 هرسال با شاخص های 
مختلف کارشناســی، اقدام به انتخاب شرکت های برتر ایران در زمینه های 
مختلف می کند. هدف از برگزاری همایش IMI-100، شــفاف سازی فضای 
کســب و کار و ایجاد فضای رقابتی بین شرکت های برتر ایران است.مبنای 
اولیه این رقابت میزان فروش شرکت هاست؛ این شاخص، از منطق اقتصادی 
باالیی برخوردار بوده و بیانگر خروجی شرکت ها و اثر گذاری شان بر اقتصاد 

ملی است.

مدیر مجتمع نفلین سینیت کلیبر خبر داد: رشد 10 
درصدی نسبت به برنامه تولید 1401

مدیر مجتمع نفلین سینیت کلیبر از رشد 10 درصدی تولید این 
مجتمع در مدت 9 ماهه ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه، نسبت به 
برنامه تولید 9 ماهه سال 1401 خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
ایمپاسکو، علیرضا خوش مقام مدیر مجتمع نفلین سینیت کلیبر 
عنوان کرد: در مدت 9 ماهه سال جاری همچنین در برنامه فروش 
رشــد 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم.وی 
درباره اهم فعالیت های انجام شده در حوزه معدن توضیح داد: به 
روز آوری و بهینه ســازی عملیات انفجار با هدف کاهش ریسک 
آسیب و افزایش ایمنی روستاهای مجاور و منابع طبیعی، ترمیم 
جاده دسترسی به معدن به طول 6 کیلومتر و … از جمله اقداماتی 
بوده که در این مدت به انجام رسانده ایم.خوش مقام درباره میزان 
فروش 9 ماهه مجتمع نفلین ســینیت کلیبر عنوان کرد: میزان 
فــروش این مجتمع در بازه زمانی 9 ماهــه از ابتدای فروردین تا 
پایان آذر ماه 1401 به 5 هزار و 188 تن رسیده که در مقایسه با 
4 هزار و 577 تن که در 9 ماهه 1400 به فروش رساندیم، حاکی 
از افزایش 13 درصدی اســت.وی همچنین تاکید کرد:  در تولید 
هم نسبت به برنامه از پیش تعیین شده، 10 درصد فراتر رفته ایم.

مهندس شهلی شهردار قدس خبر داد؛
احداث همزمان 2 ایستگاه آتش نشانی در شهرقدس

قدس – نرگس اصالنی - مهندس ســعید شهلی شهردار قدس از 
احداث همزمان ۲ ایستگاه آتش نشانی در شهرک فرزان و میدان 
9 دی خبر داد و گفت: با بهره برداری از این ایستگاه ها، استاندارد 
جهانی سرانه ایستگاه های آتش نشانی در شهرقدس محقق خواهد 

شد.
بــه گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــورای اســالمی و 
شــهرداری قدس، وی اظهار داشت: خوشــبختانه در دوره ششم 
مدیریت شهری با توجه و همراهی اعضای محترم شورای اسالمی 
شــاهد تامین اعتبارات قابل توجه و ارتقای تجهیزات ســازمان 
آتش نشــانی هســتیم که توان عملیاتی نیروهای آتش نشانی را 

تقویت خواهد کرد.
شهردار قدس از احداث ایستگاه های 6 و 7 آتش نشانی در شهرک 
فرزان و میدان 9 دی خبــر داد و گفت: این پروژه ها هم اکنون با 
پیشرفت فیزیکی حدود 30 درصد در پروژه شهرک فرزان و حدود 
60 درصــد در پروژه میدان 9 دی در دســت اجرا قرار دارد که با 
بهره برداری از این ایســتگاه ها در آینده نزدیک، استاندارد جهانی 

سرانه ایستگاه های آتش نشانی در شهرقدس محقق خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تامین و ارتقای تجهیزات مورد نیاز 
ســازمان آتش نشــانی را به تبع افزایش ایستگاه ها در دستور کار 
داریم که در همین راستا خرید لباس های ضدحریق با استاندارد 
اروپایی، پیش بینی و تصویب خرید خودروهای عملیاتی و باالبر و 
تزریق تجهیزات ضروری عملیاتی به ایســتگاه های آتش نشانی از 

اقدامات مهم انجام شده است.

نگاهی به وضعیت اقتصادی آلمان

کارشــناس مســائل بین الملل گفت: برخالف روسیه که در چاله و مخمصه اوکراین گیر افتاد و برای این کار مورد تشویق ایاالت 
متحده هم بود، چینی ها به شدت نسبت به وقایع این چنینی حساس و محتاط هستند.

اردشیر سنایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این پرسش که نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا سال 
گذشته سفری به تایوان داشت که با حاشیه هایی نیز همراه بود، اکنون نیز خبرها از قصد کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا برای ســفر به این کشــور حکایت دارد، با توجه به تنش های موجود در روابط چین و ایاالت متحده، چنین سفری با چه 
اهدافی صورت خواهد گرفت، گفت: استراتژی کلی ایاالت متحده در قبال چین، مهار این کشور است. این را چه در زمان ترامپ به صورت انفرادی و در چه در دوره 
بایدن به صورت متحد و از طریق همکاری های منطقه ای و پیمان های دســته جمعی و درگیر کردن همه متحدان با این الگو دنبال می کنند. زمانی که جو بایدن در 

آمریکا به قدرت رسید، این سیاست را علنا و رسما هم اعالم کردند و اولویت سیاست خارجی آمریکا، سیاست مهار چین است.
وی ادامه داد: دالیل این سیاست هم مشخص است؛ چین به سرعت در حال رشد و توسعه اقتصادی است و شاید خیلی سریع تر از آنچه پیش بینی می کردند بتواند به 
عنوان قدرت اول اقتصاد دنیا تبدیل شود. یعنی به عبارتی اگر چین بتواند قدرت اول اقتصادی در دنیا شود و آمریکا را پشت سر بگذارد، با توجه به اینکه این قدرت 
اقتصادی، نفوذ و قدرت سیاسی، نظامی و فرهنگی آمریکا را در دنیا در حوزه های مختلف و در مناطق مختلف یعنی در آسیا تا خاورمیانه، شمال آفریقا و آفریقا، مناطق 

مرکزی و شرقی در اروپا و آمریکای التین، به چالش خواهد کشید.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: نگاه آقای رئیسی این است که ما بخشی از فعالیت های بین الملل را به سایر استان ها منتقل کنیم 
به همین دلیل در هماهنگی با دبیرخانه اکو مقرر شد که دبیرخانه این مرکز در مشهد باشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، حســین امیرعبداللهیان در پایان ســفر به تاشــکند با حضور در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
دستاوردهای سفر خود عنوان کرد: این نشست اوال یک دستاورد برای کشورمان داشت و ما توانستیم اساسنامه  مرکز هماهنگی ریسک بالیای طبیعی را در این نشست 

به تایید وزرا برسانیم و سند آن را تمام وزرا امضا کردند.
وی افزود: نگاه آقای رئیسی این است که ما بخشی از فعالیت های بین الملل را به سایر استان ها منتقل کنیم به همین دلیل در هماهنگی با دبیرخانه اکو مقرر شد که 

دبیرخانه این مرکز در مشهد باشد.
وزیر امور خارجه کشــورمان یادآور شــد: با توجه به رویکرد اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اقتصادی اکو در این نشست، تمرکز بحث وزرا روی توسعه مسیرهای 
ترانزیتی از جمله مسیر ترانزیت شمال-جنوب و شرق به غرب از موقعیت ایران و سایر کشورهای عضو بود و مورد توجه جدی قرار گرفت. البته مسائل زیست محیطی 

و برخی موضوعات سیاسی مبتالبه منطقه هم در دستور کار قرار داشت.

هدف آمریکا درگیر شدن در موضوعات حساس مجاور چین برای مهار این 
کشور است

امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران:

دبیرخانه اکو در مشهد مستقر می شود

 
بانک فدرال آلمان اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور 

در سه ماهه چهارم سال ۲0۲۲ راکد شد.

به گزارش ایســنا به نقل از بیزنس، بانک فدرال گفت که اقتصاد 
آلمان احتماالً در سه ماهه چهارم سال ۲0۲۲ تقریبا رکود داشته 

که فراتر از انتظارات است.

»جنگ در اوکراین و تورم بر اقتصاد تاثیر گذاشته است اما وضعیت 
در بازارهای انرژی در مقایسه با تابستان به طرز محسوسی کاهش 

یافته است.«

در حالی که اقدامات مالی به خانوارها و مشاغل کمک کرده است، 
تنگناهای عرضه نیز تا حدودی کاهش یافت.

بر اساس گزارش ماهانه بانک فدرال آلمان، تولید ناخالص داخلی 
)GDP( در ســال ۲0۲۲ به میزان 1.9 درصد به صورت ســاالنه 

افزایش یافت که کمی باالتر از سطح قبل از همه گیری بود.

در حالی که افزایش قیمت ها و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی رشــد 
را کاهش داد، مصرف خصوصی به شدت افزایش یافت. صادرات 
صعود کرد و ســرمایه گذاری در تجهیــزات تولیدی جدید روند 

افزایشی طی کرد.

در این گزارش آمده است که »از سوی دیگر، سرمایه گذاری های 
ســاختمانی در شرایطی که قیمت های ساخت و ساز و نرخ بهره 

ساخت  و ساز به شدت افزایش یافته، نزول کرده است«.

به مناسبت دهه فجر رونمایی می شود؛

تجلی ، اراده  ، تخصص  مهندسان جوان  ایرانی در طراحی و 
ساخت  رمپ فلزی شناور بندرگاه خمیر

 پــروژه طراحــی، ســاخت، حمــل و نصــب رمــپ فلــزی چنــد منظــوره 
بنــدر خمیــر بــه ســفارش اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان 
ــدف  ــادرات، واردات و باه ــق ص ــعه و رون ــتای توس ــزگان در راس هرم
ــر تــوان و دانــش  ــا تکیــه ب افزایــش اشــتغال نیــروی انســانی بومــی  ب
ــدی  ــرفت 80 درص ــا پیش ــم ب ــا قش ــن دری ــرکت مکی ــان ش متخصص
آمــاده بهــره بــرداری در ایــام اهلل دهــه فجــر مــی باشــد.بوروغنی رئیــس 
اداره تعمیــرات نگهــداری بنــدر شــهید رجایــی گفــت: رمــپ هــای فلزی 
ــی چنــد منظــوره ای هســتند  کــه قابلیــت  شــناور ســازه هــای دریای
پهلــو گیــری تخلیــه و بارگیــری انــواع شــناور هــای بــاری  ماننــد بــارج،  
ــاری و مســافری در  ــه ب ــا کاربــری دوگان لندینکرافــت و شــناور هــای ب
ــاز  ــد و نی ــی کنن ــم م ــاده فراه ــر دور  افت ــاحل و جزای ــاط س ــام نق تم
ــد .از  ــت را برطــرف مــی نماین ــواره هــای ثاب ــا دی ــادر ب ــه احــداث بن ب
ویژگــی بــارز ایــن گونــه ســازه هــا  عــدم تاثیــر جــزر و مــد دریــا بــر 
شــناور پهلــو گرفتــه بــه ایــن رمــپ هــا مــی باشــد چــرا کــه همزمــان با 
شــناور بــاری و همــگام بــا جــزر و مــد در جهــت عمــودی حرکــت نموده  
و قابلیــت تخلیــه و بارگیــری را در تمــام شــرایط جــزر و مــدی فراهــم 
مــی نماینــد بنــدرگاه خمیــر واقــع  در غــرب اســتان هرمــزگان  بــزودی 
شــاهد نصــب  دو   فرونــد از ایــن گونــه رمــپ هــا بــوده  کــه  در ایــام 
ــکات ســاخت  ــن ن ــد. از مهمتری مبــارک دهــه فجــر افتتــاح مــی گردن
ــا  ــل تمــام مراحــل ســاخت  از طراحــی ت ــا اجــرای کام ــپ ه ــن رم اب
تامیــن مصالــح و اجــرا توســط مهندســان جــوان و تیــم اجرایــی شــامل 
جوشــکاران ماهــر مونتــاژکاران  متخصــص مــی باشــد.  بــا بهره بــرداری 
از ایــن رمــپ انتظــار مــی رود اقتصــاد ســاحل نشــینان رونــق ببشــتری 
ــد.به  ــته باش ــراه  داش ــه هم ــی ب ــی مطلوب ــتغال زای ــوده و اش ــدا نم پی
گفتــه مدیــر پــروژه شــرکت مکیــن دریــا قشــم، کلیــه مراحــل طراحــی، 
ســاخت و نصــب  ایــن ســازه و همچنیــن عملیــات شــمع کوبــی تمامــاً 
بــا تــوان متخصصــان و بکارگیــری زیرســاخت هــای ایــن شــرکت و بــه 
صــورت %100 داخلــی تولیــد گردیــده است.ســید علــی موســوی افــزود، 
عملیــات طراحــی و ســاخت ســازه رمــپ فــوالدی  بــه طــول 30 متــر 
، مســاحت 36۲ متــر مربــع و ارتفــاع آزاد ۲.1 متــر  تمامــا بــا اســتفاده 
ــد  ــوالد گری ــی شــامل ورق هــا و پروفیــل هــای ف ــه داخل ــواد اولی از م
دریایــی، ضربــه گیرهــای الســتیکی و... تحــت نظــر و کســب تاییدیــه 
هــای موسســه رده بنــدی طراحــی و ســاخته شــده اســت ، همچنیــن  
ــچ در ۲8  نقطــه  ــوالدی 30 این ــای ف ــی شــمع ه ــات شــمع کوب عملی
بوســیله تجهیــزات بــارج ، یــدک کــش ، چکــش و جرثقیــل اختصاصــی 
ایــن شــرکت اجــرا گردیــده اســت.  در مجمــوع ســاخت و شــمع کوبــی 
ایــن پــروژه در کمتــر از 45 روز بــه انجــام رســیده اســت کــه بــه نوبــه 
ــی  ــای دریای ــازه ه ــد س ــه تولی ــد در عرص ــوردی جدی ــت رک ــود ثب خ
ــوان یکــی  ــه عن ــا قشــم ب ــن دری ــزود ، شــرکت مکی مــی باشــد.وی اف
از شــرکت هــای دریایــی پیشــرو ، بــا طراحــی و اجــرای انــواع اســکله 
ــوار  ــه از ن ــش از ۲5 نقط ــوالدی در بی ــی و ف ــناور آلومینیوم ــای ش ه
ســاحلی شــمال و جنــوب کشــور ، ســهم بســزایی در ایجــاد و توســعه 

زیرســاخت هــای دریایــی میهــن عزیــز داشــته اســت.

السودانی: به نیروهای رزمی خارجی نیازی نداریم
نخست وزیر عراق در آستانه سفر به فرانسه در گفتگو با یک نشریه فرانسوی از عدم نیاز کشورش به نیروهای رزمی خارجی سخن گفت.

بــه گــزارش گــروه بیــن الملــل خبرگــزاری تســنیم، منابــع عراقــی خبــر دادنــد کــه نخســت وزیــر عــراق روز پنج شــنبه در هفتمیــن ســفر خارجــی خــود بــه فرانســه خواهــد رفــت. »العربــی الجدیــد«  بــه نقــل از منابــع دولتــی در 
عــراق خبــر داد کــه »محمــد شــیاع الســودانی« در رأس یــک هیئــت بلندپایــه روز پنج شــنبه بــه فرانســه خواهــد رفــت. ایــن منابــع گفته انــد کــه محــور اصلــی مذاکــرات الســودانی در پاریــس همکاری هــای امنیتــی دو کشــور در 
مبــارزه بــا تروریســم و موضــوع خریــد ســالح از فرانســه بــه خصــوص در پدافنــد هوایــی اســت. بــه گفتــه ایــن منابــع، الســودانی همچنیــن افزایــش ســرمایه گذاری فرانســه در عــراق بــه خصــوص در بخش هــای نفــت و انــرژی و نیــز 
وضعیــت اردوگاه الهــول ســوریه را بررســی خواهــد کــرد. منابــع مذکــور اعــالم کردنــد کــه الســودانی بــا مســئوالن فرانســوی اهمیــت حمایــت پاریــس از عــراق در پرونــده اقتصــاد و اهمیــت ســرمایه گــذاری شــرکت هــای فرانســوی 
در عــراق بــه ویــژه نفــت و انــرژی را مــورد بحــث قــرار خواهــد داد.  ایــن منابــع بیــان کردنــد کــه پرونده هــای اقتصــادی و ســرمایه گــذاری و نیــز امــور آوارگان و اردوگاه الهــول روی میــز مذاکــرات عــراق و فرانســه خواهــد بــود. ایــن 
هفتمیــن ســفر الســودانی پــس از انتخابــش بــه نخســت وزیری عــراق اســت. او پیــش از ایــن، بــه اردن، ایــران، عربســتان، کویــت، آلمــان و قطــر ســفر کــرده بــود. وی در 1۲ ژانویــه ســال جــاری میــالدی بــه آلمــان رفتــه و یادداشــت 

تفاهــم بــا شــرکت »زیمنــس« آلمــان بــه امضــا رســانده و بــا مســئوالن آلمانــی پرونده هــای امنیتــی و اقتصــادی را مــورد رایزنــی قــرار داده بــود. الســودانی قبــل از ســفر بــه فرانســه: بــه نیروهــای رزمــی خارجــی نیــازی نداریــم.

ــان آزاد  ــزب اهلل و جری ــردی ح ــبات راهب مناس
ــی مل

توافــق موســوم بــه »مــار میخائیــل« کــه در ســال ۲006 توســط 
ــون«  ــل ع ــزب اهلل و »میش ــر کل ح ــراهلل« دبی ــن نص ــید »حس س
ــان  ــس جری ــان رئی ــه در آن زم ــان ک ــابق لبن ــور س ــس جمه رئی
ــتراتژیک  ــط اس ــاز رواب ــأ آغ ــد، سرمنش ــا ش ــود امض ــی ب آزاد مل
میــان حــزب اهلل و ایــن جریــان بــود. هــدف از ایــن توافــق، اجــرای 
ــت  ــت و صیان ــا و حمای ــل بحران ه ــرای ح ــی ب ــوی مل گفت وگ
ــی  ــان آزاد مل ــه جری ــود، البت ــان ب ــتقالل لبن ــت و اس از حاکمی
مهمتریــن ضلــع مســیحی ائتــالف 8 مــارس به رهبــری حــزب اهلل 
نیــز محســوب می گــردد امــا بعــد از توافــق مــار میخائیــل اتحــاد 
و همــکاری دو حــزب در چارچــوب ابعــاد گســترده تری قــرار 

ــت. گرف
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رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره طرح های پیشنهادی 
این صندوق در ارتباط با تغذیه و خوابگاه های دانشــجویی 
گفت: 3 طرح پیشــنهادی که یکی از آنها ادامه روش فعلی 
اســت، درباره تغذیه دانشجویی درنظر گرفته ایم که اجرای 
هرکدام از این طرح ها منوط به تصمیم دولت اســت. دکتر 
مسعود گنجی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اگر دولت 
پرداخت تمام هزینه های تغذیه دانشجویان را متقبل شود به 
روش کنونی ادامه خواهیم داد، اظهار کرد: روش فعلی ارائه 
تغذیه دانشجویی با مشکالتی مواجه است که این مشکالت 
باید رفع شوند. از جمله مشکالت اینکه سهم دانشجویان از 
قیمت تمام شده تغذیه دانشجویی، کم است و این موضوع 
می تواند عاملی برای حیف و میل شــدن وعده های غذایی 
باشد. وی ادامه داد: اگر دولت بتواند تمام هزینه های تامین 
غذای دانشــجویان را پرداخت کند با بهینه ســازی روش 
فعلی بــه کار خود ادامه می دهیم اما اگر چنین شــرایطی 
فراهم نباشــد، صندوق رفاه دانشجویان 2 سناریوی دیگر 
برای جایگزینــی طرح کنونی دارد. دکتــر گنجی با بیان 
اینکه طرح های پیشــنهادی  صندوق رفاه دانشجویان در 
راســتای جلوگیری از حیف و میل شدن وعده های غذایی 
اســت، تصریح کرد: موضوعی به نام "آموزش رایگان" در 
دانشگاه های کشور برای دانشجویان دوره روزانه وجود دارد. 

رئیس مرکز ملــی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
از بارندگی در اکثر نقاط کشــور، افزایش نســبی دما در تمام نقاط 

همچنین تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی خبر داد.
صادق ضیاییان در گفت و گو با ایســنا، درباره شرایط جوی کشور 
اظهار کرد: چهارشنبه )۵ بهمن( در استان های فارس، بوشهر، نیمه 
غربی کرمان و هرمزگان، جزایر واقع در شــرق خلیج فارس و تنگه 
هرمز، کهگیلویه و بویر احمد، جنوب اصفهان و ارتفاعات زاگرس واقع 

در غرب و جنوب غرب کشور ابرناکی و بارش پیش بینی می شود. 
وی ادامه داد: در مناطق گرمســیر رگبــار و رعد و برق و وزش باد 
شدید موقتی و در مناطق سردسیر و مرتفع برف مورد انتظار است. 

شرق خلیج فارس و تنگه هرمز نیز مواج و متالطم خواهد بود. 
به گفته رئیس مرکز ملی پیش بینــی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا پنجشنبه )۶ بهمن( عالوه بر مناطق ذکر شده گستره بارش 
کل استان های کرمان، هرمزگان، یزد و مناطقی از آذربایجان غربی و 

کردستان را نیز شامل می شود. 
وی افزود: جمعه )۷ بهمن( از مقدار بارندگی در نیمه جنوبی کشور 
کاســته می شود فقط در مناطقی از استان کرمان، هرمزگان، جزایر 
واقع در شــرق خلیج فارس و تنگه هرمز، سیســتان و بلوچستان، 
خراســان جنوبی، ارتفاعات زاگرس در کردستان، همدان و مرکزی 

ابرناکی، وزش باد و بارش پراکنده پیش بینی می شود. 
ضیاییان گفت: شــنبه)۸ بهمن( در ارتفاعات کرمان، سیســتان و 
بلوچستان و شرق هرمزگان، ابرناکی، رگبار باران و برف و وزش باد 
رخ می دهد. در نوار شرقی نیز وزش باد افزایش می یابد و به تدریج در 

نوار غربی کشور روند افزایش نسبی دما حاکم می شود.

به دنبال تحمیل هزینه بیشتر به 
دانشجویان در بحث تغذیه نیستیم

بارش برف و باران در غالب نقاط کشور/تداوم آلودگی 
هوای کالنشهرها تا شنبه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خطر در کمین بازار قیصریه - اصفهان

بررسی دو خودروساز برتر آلمانی
کشــور آلمان در طول ســال ها به عنوان یکی از مهم ترین و مشهورترین تولیدکننده های خودروهای لوکس و با کیفیت در دنیا 
شناخته شده است. دو شرکت خودروسازی بسیار مشهور آلمان یعنی مرسدس بنز و بی ام و در این شهرت بی شک نقش بسزایی 
داشته اند. این دو شرکت با تاریخ بسیار طوالنی و پر افتخار توانسته اند صنعت خودروسازی را به پیش رانده و سبب پیشرفت های 
بسیاری در این حوزه گردند. هر دو شرکت بنز و شرکت بی ام و در تاریخ پر فراز و نشیب خود دارای لحظات سختی نیز بوده اند. 
شــاید بتوان ســخت ترین لحظات این دو شرکت را پس از پایان جنگ جهانی دوم دانست. با این حال این دو شرکت با موفقیت 
از این لحظات سخت گذشته و اکنون به عنوان مهم ترین تولیدکننده های خودرو مطرح هستند. یکی از مهم ترین موضوعاتی که 
شــاید ذهن بســیاری از افراد را درگیر می کند مقایسه بنز و بی ام و است. به نظر می آید شرکت بی ام و با تاریخ پر افتخار خود 
همچنان در شــرایطی برابر با کمپانی مرســدس بنز است. هر دو شرکت همچنان با نوآوری های خود در صف اول پیشرفت های 

خودروسازی قرار دارند و تمایز قائل شدن میان تولیدات آن ها چندان ساده نیست.

توصیه به نویر برای کناره گیری از تیم ملی آلمان
کنــد. گیــری  کنــاره  ملــی  تیــم  از  کــرد  توصیــه  نویــر  مانوئــل  بــه  آلمــان  ملــی  تیــم  ســابق  دروازه بــان 

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از بیلد، تونــی شــوماخر، دروازه بان ســابق تیــم ملی فوتبــال آلمــان به نویر ۳۶ ســاله 
توصیــه کــرد کــه از تیــم ملــی آلمــان کنــاره گیــری کنــد و از دینــو زوف، اســطوره ایتالیایــی الگوبــرداری کند.

شــوماخر ۶۸ ســاله گفــت: اگر جــای نویــر بودم تیــم ملی را رهــا می کــردم و کامــال روی بایــرن تمرکز مــی کردم. 
او بایــد ایــن کار را انجام دهد. در این صورت می تواند تا ۴۰ ســالگی برای باشــگاه خود بازی کند درســت مانند دینو زوف.
زوف، دروازه بــان اســطوره ای ایتالیــا حتــی در ســال ۱۹۸۲ در حالــی کــه ۴۰ ســاله بــود قهرمــان جام جهانی شــد.

مارک آندره تراشتگن )بارسلونا(، کوین تراپ )اینتراخت فرانکفورت( و برند لنو )فوالم( اخیراً وضعیت خوبی داشته اند و همگی شانس 
حضور در تیم ملی آلمان را دارند. هنوز مشخص نیست که فعال چه کسی این پست را به عنوان شماره یک بر عهده خواهد گرفت.

آلمــان میزبــان یــورو ۲۰۲۴ اســت و شــانس دارد تــا چهارمیــن قهرمانــی خــود در یــورو را بعــد از ســال ها ناکامی 
بــه دســت بیــاورد. معلوم نیســت بــرای ایــن رقابت هــا هانســی فلیــک روی چــه دروازه بانی حســاب خواهــد کرد.

پیشنهاد

چهره روز

کتاب »گــردان نانواها« بــا تحقیق محمدمهدی 
رحیمی و محمدتقی رهایی و تدوین فاطمه ملکی 
توسط انتشارات راه یار منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گــزارش خبرگزاری مهر، کتاب »گردان نانواها؛ 
خاطرات شفاهی مردم روستای خانوک از پشتیبانی 
دفاع مقدس« به قلم فاطمه ملکی به تازگی توسط 
انتشارات راه یار منتشر و راهی بازار نشر شده است.

تحقیــق مطالب این کتاب به عهــده محمدمهدی 
رحیمی و محمدتقی رهایی بوده و تدوینش توسط 

فاطمه ملکی انجام شده است.
خانوک، چشمه سار است؛ این را دهخدا می گوید. 
خانوک، زمینی را گویند که همه جای آن چشمه 
داشته باشد! چشمه بود که َکل زهرا، چریک پیرش شد. همانی که لحظه مرگش، حاج قاسم 
کنارش بود و به جایش، ســالم بر اباعبداهلل )ع( داد. وقت حمله، اســماعیل های خانوک در 
آب همان چشمه سار غســل شهادت کردند و موقع دفاع، زنان خانوک از دل همان خانه ها 
جوشــیدند برای پشتیبانی از مردان شأن در جنگ.خانوک همان جایی است که حاج قاسم 
شــهیدمان در وصفش گفت: »مرحبا به خانوک، مرحبا به مردم خانوک، مرحبا به دینداری 
مردم خانوک، خانوک حقیقتاً شهر ذی قیمتی است؛ با وضو باید به این شهر وارد شد.«زنان 
روستای خانوک در روزهای جنگ تحمیلی، با سرپرستی مرحومه حاجیه زهرا اسدی معروف 
به کل زهرا که بعدها لقب »چریک پیر« از طرف حاج قاســم به او داده شــد، با پختن نان به 
صف پشتیبانی مردمی دفاع مقدس پیوستند. »گردان نانواها« خاطراتی از مردم خانوک درباره 

انقالب اسالمی، پشتیبانی جنگ و شهدای این روستاست.

اسماعیل آشتیانی

»گردان نانواها« به کتابفروشی ها آمد

تهران- ایرنا- اســماعیل آشــتیانی یکی از هنرمندان و 
نقاشان برجسته ایرانی در سده ۱۳ هجری بود که بیش 
از صد اثر از خود برجای گذاشــت. توانایی قابل توجه در 
طراحی، هماهنگی رنگ ها و به کارگیری ذوق شاعرانه از 

ویژگی های آثار اوست.
نقاشــی طبیعت بی جان برای نخســتین بار در نقاشی 
رنســانس شــمال اروپا و همچنین در نقاشی باروک به 
تدریج از سده ۱۶میالدی ظاهر شد اما این نوع از نقاشی 
در ایران از دســتاوردهای بی بدیل مکتب کمال الملک 
است و بعد از وی این شیوه در ایران تجلی یافت، یکی از 
بزرگترین شاگردان کمال الملک که توانست این شیوه را 
به حد کمال برساند، اسماعیل آشتیانی بود در واقع وی 
هنرمندی طبیعت گرا و پیرو مکتب کمال  الملک بود و بسیاری از آثار خود را مستقیماً از روی طبیعت 
و به کمک مدل زنده می کشــید. کمال الملک که در آشــتیانی افزون بر توانایی هنر، نیک اندیشــی و 
راست روی را دیده و او را راهرو راستین مکتب خود یافته بود، وی را به معلمی مدرسه برگزید. ظاهراً در 
همین زمان آشتیانی بر آن شد که تحصیالت خود را در رشتۀ دیگری جز نگارگری ادامه دهد. در نامه ای 
که در این هنگام به استاد خود کمال الملک نوشت، از وی اجازه خواست که مدرسه صنایع مستظرفه 
را رها سازد، اما کمال الملک در دیداری که با او داشت، وی را از این کار بازداشت. آشتیانی که به استاد 
خویش به دیده مراد می نگریست، ماندن در کنار او را از ادامه تحصیل برتر شمرد و اندکی پس از آن به 
معاونت مدرسه برگزیده شد )۱۳۳۵ق/ ۱۹۱۶م(. وی در سال ۱۳۰۷ ش، به ریاست مدرسه انتخاب شد 
و در ســال های مدیریت او آموزش درس های تازه ای چون مینیاتورسازی، تذهیب، کالبدشناسی، تاریخ 

هنر، ریاضیات و قواعد مناظر و مرایا به درس های مدرسه افزوده شد.

فرهنگ

مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی از 
دبیرخانه چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 

بازدید کرد.
سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی 
در گفتگو با ســتاد خبری چهل و یکمین جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر درباره حضــور کارگردانان کار 
اولی در این دوره از جشــنواره فیلم فجر اظهار کرد: 
یکی از سیاست های سازمان سینمایی در دوره جدید 
سرمایه گذاری  بنیاد سینمایی فارابی و توجه جدی تر 
به اســتعدادیابی کارگردانان فیلــم اولی، همچنین 
»راه اندازی باشگاه فیلم اولی ها در بنیاد فارابی« بوده 
اســت. وی ادامه داد: تغییر مکانیزم تایید صالحیت 
کارگردانان فیلم اولی، احتماال موجب خواهد شد، امسال نسبت به سال های گذشته آثاربیشتری 
از کارگردانان فیلم اولی در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر داشته باشیم که تصور می کنم بخش 
قابل توجه ای از آثار خیره کننده امســال که توجه مخاطب را به خود جلب خواهد کرد، محصول 

کارگردانان جوان و فیلم اولی باشد که استعدادها و سرمایه های  آینده سینمای ما هستند.
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با بیان این که جشنواره فیلم فجر همواره مورد توجه اهالی سینما 
بوده اســت چرا که بزرگترین رویداد سینمایی کشور اســت، مطرح کرد: با توجه به آنچه که در 
عرصه تولید فیلم شاهد بوده  یا با اهالی سینما گپ زده ایم، فکر می کنم جشنواره امسال هم فارغ 

از جشنواره دوره های گذشته نباشد.

تنوع ژانر آثار در جشنواره چهل ویکم

لعل سیراب هب خون تشنه لب یار من است

وز پی دیدن او دادن جان کار من است

رشم از آن چشم سیه بادش و ژمگان رداز

کار من است ره هک دل ربدن او دید و رد ان

ساروان رخت هب ردوازه مبر کان رس کو

شارهاهیست هک منزلگه دلدار من است

بنده طالع خویشم هک رد این قحط واف

عشق آن لولی رسمست رخیدار من است

طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش

فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است

نسیمم ز رد خویش رمان
باغبان همچو 

کآب گلزار تو از اکش چو گلنار من است

رشبت قند و گالب از لب یارم رفمود

رنگس او هک طبیب دل بیمار من است

حافط
.
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