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سـرمقـاله
چالش های پژوهش؛ تکرار ِمکررات از دیروز تا فردا

استخوان الی زخم بازار گوشت

قیمت گوشت قرمز در بازار هنوز در سطوح باال باقی مانده و تداوم این شرایط می تواند سهم گوشت در 
سفره مصرف کنندگان را پایین تر بیاورد. پیگیری از فروشندگان و تولیدکنندگان گوشت درباره دالیل 
این اتفاق به این نتیجه ختم می شود که نان برخی واسطه ها و دالالن وقتی چرب تر می شود که دست 
مردم کمتر به گوشــت برســد؛ موضوعی که با وجود اقداماتی که با هدف مدیریت بازار گوشت انجام 
شــده، به برخورد جدی نیاز دارد. به گزارش ایسنا، قیمت گوشت در هفته های اخیر روندی صعودی 
داشته و مشــاهدات میدانی از مغازه های تهران نشان می دهد که قیمت گوشت گوسفندی و گوساله 
بسته به نوع آن به حدود  کیلویی 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. البته گوشت با قیمت کمتر 
هم به دســت مصرف کننده می رســد، ولی احتماال یا در میادین میوه و تره بار و یا به صورت منجمد، 
که در این موارد قیمت ها حدود ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلو گزارش شــده است. خریداران در بازار 
و مغازه ها در مواجهه با قیمت های جدید گوشت در بازار راهکارهای مختلفی در پیش گرفته اند، برخی 
ســمت خرید گوشت نمی روند و این کاالی پروتئینی را از سبد غذایی خود حذف یا به شدت محدود 
کرده اند، برخی قدرت خریدشان کم شده و شاید هر چند وقت  یک بار آن هم به مقدار کم خرید کنند 
و مرغ را جایگزین گوشــت قرمز کرده اند و برخی دیگر نیز گوشت مورد نیاز خود را تامین می کنند و 
سعی می کنند از هزینه های دیگر خود بکاهند. مشکل از کجاست؟ با فروشندگان گوشت و اتحادیه های 
مرتبط با آنها که صحبت می کنیم می گویند عرضه دام کم شــده، دام های مولد به کشتارگاه رفته اند، 
خوراک دام گران شــده، قیمت دام باال رفته، قاچاق و صادرات هم شده و همه این موارد قیمت دام را 
باال برده و طبیعی اســت که گوشت هم گران شود. با دامداران و فعاالن صنعت دامپروری که صحبت 
می کنیم می گویند افزایش قیمت دام زنده و گوشــت تناســبی با یکدیگر ندارد و اگر مثا دام ۱۰۰۰ 
تومان گران شــود ۵۰۰۰ تومان قیمت گوشت باال می رود. آنها می گویند که صادرات دام متوقف شده 
و پیــش از آن هــم صادرات به حدی نبود که بر بازار داخل اثر بگذارد، قیمت دام هم افزایش چندانی 
نداشته است ولی در  فاصله تولید تا مصرف هزاران واسطه قرار گرفته اند که برای مصرف کننده و تولید 
کننده تصمیم می گیرند و دود دالل بازی در بازار گوشت اول به چشم مصرف کننده و سپس به چشم 
تولیــد کننده می رود. آنها همچنین می گویند که برخی افراد بــا برهم زدن بازار داخل به دنبال  این 
هســتند که دولت را مجبور به واردات گوشت کنند تا ســودی نصیب خودشان شود. اقدامات وزارت 
جهادکشاورزی چه بود؟ وزارت جهاد کشاورزی تاکنون موضع گیری رسمی در خصوص افزایش قیمت 
گوشت در بازار اعام نکرده، اما تاش کرده تا با اقدامات خود از نوسانات بازار بکاهد. یکی از این اقدامات 
توزیع گسترده گوشت منجمد در بازار با قیمت های معقول تر و مناسب تر و همچنین اقدام  دیگر نیز 
واردات گوشت گرم از برخی کشورها بوده است. اقدامات چقدر موثر بوده اند؟ توزیع گوشت منجمد بنابر 
نظر کارشناسان اگر چه می تواند تا حدی از تنش بازار بکاهد و سفره برخی اقشار را پر کند، اما واقعیت 
این است که نمی تواند جای گوشت گرم را در بازار بگیرد و گوشت گرم همچنان مشتری های خود را 
دارد. از طرفی آنها معتقدند  که توزیع گسترده گوشت منجمد بدون برنامه ریزی می تواند باعث کاهش 

قیمت گوشت گرم و در نهایت ضرر تولیدکنندگان شود.

معاون اشتغال وزیر کار از افزایش نرخ مشارکت 
اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در ۱۹ اســتان 
کشــور خبر داد و تزریق ۱۰۰ همت به فضای 
اشتغال کشــور را از جمله سیاست های تحولی 
دولــت برای رونــق اقتصادی عنــوان کرد. به 
گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین گزارش مرکز 
آمار ایران نرخ بیکاری از ۹.۴ درصد در تابستان 
سال گذشــته به ۸.۹ درصد در تابستان امسال 
رســیده و تا پاییز با تــداوم روند به ۸.۲ درصد 
کاهــش یافته اســت. طبق این گــزارش، نرخ 
بیکاری در فصل تابستان امسال از ۸.۹ درصد به 
۸.۲ درصد در فصل پاییز کاهش یافته است. این 
رقم در تابستان ســال گذشته در اوایل آغاز به 
کار دولت سیزدهم ۹.۴ درصد بوده است. پیشتر 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه 
هیات دولت اعام کرده بود که نرخ بیکاری در 
فصل پاییز نســبت به فصل بهار ۷ دهم کاهش 
داشته و به ۸.۲ رســیده است و درصد اشتغال 
کامل، افزایش و درصد اشــتغال ناقص کاهش 
داشته است.در همین راســتا، محمود کریمی 
بیرانوند - معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تایید کاهش 
آمار بیکاری می گوید: براســاس گزارش جدید 

مرکز آمار از وضعیت بازار کار نســبت به پاییز 
ســال گذشته، شــاهد کاهش نرخ بیکاری کل 
بوده ایم.طی این مدت نرخ مشــارکت اقتصادی 
افزایش داشته است و افزایش اشتغال جمعیت 
۱۵ ســال به باال و کاهش نرخ بیکاری جوانان 
و فارغ التحصیان با اجرای سیاست های دولت 

مردمی و بخش خصوصی محقق شده است.
وی از کاهش نرخ بیکاری در ۱۹ اســتان کشور 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته خبر داده 
و آن را تاکیدی بــر حرکت رو به جلوی دولت 
سیزدهم در رونق فضای کسب وکار و اثربخشی 
طرح هــای تحولی دانش بنیــان در این زمینه 
دانسته است. معاون اشــتغال وزیر کار درعین 
حال کاهش اشــتغال ناقص، کاهش اشتغال در 
بخش های صنعت و کشاورزی و افزایش اشتغال 
بخش خدمات از دیگر داده های مرکز آمار اعام 
کرد و اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار 
به فضای اشتغال کشور را از جمله سیاست های 

تحولی دولت برای رونق اقتصادی عنوان کرد.
بسیاری از کارشناســان و تحلیلگران بازار کار 
کاهش زمان صدور مجوزها، تســهیل در صدور 
مجوزهای کســب و کار و اجرای سیاست های 
فعــال بــازار کار را در تحرک بخشــی به بازار 

اشــتغال و کاهش نرخ بیکاری خصوصا بیکاری 
فارغ التحصیان دانشگاهی موثر می دانند. دولت 
ســیزدهم با اجرای نهضت احیا گام بزرگی در 
جهــت احیــای بنگاه های راکــد و نیمه فعال 
برداشــت و با فعال ســازی مجدد کارخانه های 
تعطیل و غیرفعال زمینه بازگشت کارگران بیکار 
شــده به کارخانه ها و راه اندازی مجدد خطوط 
تولید را فراهم کرد. به گزارش ایســنا، دولت در 
الیحه بودجه ۱۴۰۲مبلغ 3۱ هزار میلیارد تومان 
برای ایجاد اشــتغال در نظر گرفته که سهم هر 
اســتان هزار میلیارد تومان است و درآمد مازاد 

استان در صندوق اشتغال استان قرار می گیرد.

کاهش نرخ بیکاری در دو سوم کشور

عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران می گوید کــه قاچاق در اقتصاد ایران 
تنهــا به واردات غیرمجاز محدود نیســت و کاالهای ارزان داخلی نیز 
در ســطحی گسترده با خطر قاچاق معکوس مواجه هستند. جمشید 
عدالتیان شــهریاری در گفت وگو با ایســنا، تشــریح کــرد: در تمام 
اقتصادهای دنیا، بحث قاچاق و فعالیت های اقتصادی غیرمجاز و پنهان 
وجود دارد و دولت ها تاش می کنند در ســطوح مختلف با آن مبارزه 
کنند اما در اقتصاد ایران متاســفانه گستردگی قاچاق بسیار باالتر از 
آمارهای جهانی اســت و این نشــان می دهد که ما باید برای عبور از 
این شرایط راهی جدید پیدا کنیم. وی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با 
قاچاق چند سوال مهم وجود دارد که باید برای آنها راه حل پیدا کنیم، 
تصریح کرد: کدام کاالها به کشــور قاچاق می شــوند؟ مبادی ورودی 
آنها کجاســت؟ چرا راه هایی که تاکنون برای مقابله با قاچاق در نظر 
گرفته شده پاسخگو نبوده اند؟ چرا مصرف کنندگان با وجود ممنوعیت 
واردات همچنان ترجیح می دهند که از این کاالهای قاچاق اســتفاده 
کنند؟ و البته از همه مهم تر این سوال است که تامین کنندگان منابع 

مالی قاچاق چه افرادی هستند؟ این فعال اقتصادی به آمارهای نهایی 
قاچاق کاال در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی ما می گوییم که در طول 
سال چند میلیارد دالر قاچاق کاال در کشور وجود دارد، یعنی نمی توان 
انتظار داشــت که این ارقام از ســوی کوله بران یا ته لنجی ها به ثبت 
رســیده باشد. اگر قصد داریم با قاچاق فعلی مبارزه کنیم باید ببینیم 
چه افرادی تامین کننده این منابع مالی برای قاچاق هستند و با توجه 
به اینکه تعداد افرادی که بتوانند این حجم از پول را وارد قاچاق کنند 
زیاد نیست، مقامات می توانند برای آن راهکارهایی پیدا کنند. عدالتیان 
به وضعیت کوله بران و ساکنان مناطق مرزی نیز پرداخت و توضیح داد: 
واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ساکنان این مناطق تحت تاثیر 
عوامل کوتاه مدت نیست و فراموشی مسائل کان و عدم برنامه ریزی 
برای توسعه اقتصادی باعث شده که زیرساخت های فعالیت اقتصادی 
در این مناطق به وجود نیاید. کار دشــوار کوله بری که می تواند برای 
افراد خطر مرگ داشــته باشد نمی تواند انتخاب اول افراد باشد و تنها 

تحت تاثیر شرایط دشوار شکل گرفته است.

عضو سابق اتاق بازرگانی مطرح کرد

خطر قاچاق معکوس سوخت جدی است

روشنایی تابلوهای تبلیغاتی ۵۰ درصد کاهش یافت

انتشار ۶24 مقاله اعضای هیات 
علمی دانشگاه شهید چمران 

ISI اهواز در نشریات

پاالیشگاه های پارس جنوبی در ایستگاه آخر

ایسنا/خوزستان مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز از چاپ ۶۲۴ مقاله اعضای هیات 
علمی این دانشــگاه در نشــریات با نمایه ISI و بر اساس شاخص های پایگاه استنادی Web Of Science از 

آذرماه سال گذشته تاکنون خبر داد.
 ISI دکتر ســیدمحمد اشرفی در این باره اظهار کرد: سرانه چاپ مقاالت دانشگاه در نشریات دارای نمایه

یک و پنج دهم درصد و در نشریات با نمایه ISC یک و یک دهم درصد است.

رشد ۲.۵ برابری سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم

پاالیشگاه های پارس جنوبی در ایستگاه آخر بازار ارز تحت تاثیر فضای احساسی
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نظام پژوهش کشــور در سال های گذشــته با سه چالش »تامین 
منابع مالــی«، »پژوهش های غیر کاربــردی« و »نگاه کمی نگرانه 
به پژوهش« مواجه بوده اســت. در این گزارش، نیم نگاهی به این 
ســه چالش مهم می اندازیم. به گزارش ایسنا، در سال های اخیر در 
سرویس پژوهش ایسنا، مصاحبه های متعددی در مورد مشکات و 
چالش های پژوهش و فناوری در کشور با متخصصان، صاحب نظران 
و پژوهشــگران انجام دادیم. به نظر می رسد که برخی چالش ها با 

وجود این که بسیار در مورد آن ها صحبت شده، هنوز وجود دارند.
در ایــن گزارش تاش کردیم به بازخوانی ســه چالش مهم حوزه 
پژوهش و فناوری کشــور که در پنج ســال اخیر به طور متناوب 
توسط کارشناسان مطرح شده اند، بپردازیم. بودجه و هدف هایی که 
به آن نرسیدیم.گل سر سبد و پر تکرارترین موضوع در این سال ها 
که همیشــه نگرانی پژوهشــگران را به دنبال داشته است، بودجه 
پژوهش اســت. مسئولین تراز اول کشور، همواره بر توجه به علم و 
فناوری و همچنین افزایش بودجه های پژوهش توصیه می کنند و 
بر اساس اسناد باالدستی به افزایش بودجه پژوهش به سه درصد از 
تولید ناخالص داخلی تاکید شده است. به طوری که در برنامه های 
توسعه دوم )سال های ۱3۷۴ تا ۱3۷۸( سهم هزینه های تحقیقات 
از تولید ناخالص ۱.۵ درصد هدف گذاری شده بود و تا برنامه ششم 
توسعه )۱3۹۶ تا ۱۴۰۰( نیز این هدف گذاری انجام شده بود و قرار 
بود سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص 
داخلی تا سال ۱۴۰۰ به ۱.۵ درصد برسد؛ ولی با وجود گذشت ۲۷ 
ســال، هنوز سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی کم تر 

از نیم درصد است و فرسنگ ها از اهداف تعیین شده فاصله دارد.
این در حالی اســت که آمــار مقاالت نمایه شــده در پایگاه های 
بین المللی و همچنین میزان استنادات مقاالت پژوهشگران ایرانی 
همواره در حال افزایش بوده است. این سرمایه گذارِی اندک بر روی 
پژوهش و تحقیق و توسعه در کشور و همچنین افزایش هزینه های 
تحقیق در سال های اخیر به دلیل افزایش چشمگیر قیمت ارز، باعث 
شده پژوهشگران و اساتید که تا دیروز برخی هزینه ها را شخصاً از 
جیب پرداخت می کردند، دیگر نتوانند از پس هزینه های پژوهش 
برآیند. به گفته دکتر فریدون عزیزی، رییس پژوهشکده علوم غدد 
درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ در این 
شرایط پژوهشــکده ها و مراکز تحقیقاتی به تدریج تبدیل به یک 
مؤسســه اداری می شــوند که می تواند حقوق و مزایای کارمندان 
و محققیــن خود را تا حــدودی برآورده کند، ولــی توانایی انجام 
پژوهش های خاق و نوآور را از دســت می دهند. در این شــرایط 
اتفاقاتی مانند مهاجرت پژوهشگران، انجام پژوهش های تکراری  و 
کم کیفیت و حتی مقاله سازی  و ... ممکن است دور از ذهن نباشد و 
به گفته دکتر ایرج فاضل، استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، در کشورهای پیشرفته، پژوهشگر دغدغه ای در زمینه 
تأمین نیازهای اولیه و معیشتی ندارد. پژوهشگر تا حدی تاب آوری 
دارد، اگر ایمان و توکل به خدا نداشته باشد، مشکل تأمین معیشت 
و رفع نیازهای اولیه زندگی داشــته باشد، نمی تواند هر شرایطی را 
تحمل کند و ممکن اســت مرتکب خطا شده یا از کشور مهاجرت 
کند. در کنار این کمبود منابع مالی برای پژوهش، نحوه هزینه کرد 
و مدیریت منابع مالی اندک نیز از دیگر چالش های این حوزه است. 
به گفته دکتر کمال خدایی، رئیس پژوهشکده علوم پایه کاربردی؛ 
مسئله محور نبودن پژوهش ها درد بسیار بزرگی است. کمبود بودجه 
هم درد دیگری است؛ اما از همه بدتر، مسئله محور نبودن پژوهش ها 
است که باعث می شود همین بودجه محدود پژوهشی جایی خرج 
شــود که عمًا مشــکلی از جامعه را حل نمی کند. کاربردی سازی 
پژوهش؛ از »ســاعت« تا »نان«! در مورد کاربردی شدن، نیاز محور 
و مســئله محور شــدن پژوهش ها، در دوران مســئولین مختلف، 
اقداماتی انجام شــده، ولی آنطور که باید و شاید چرخه ورود نتایج 
تحقیقات به جامعه و حل نیازهای کشــور، تکمیل نشده است. به 
گفته دکتر افشین زرقی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، عصر انجام پژوهش های هزینه بر و منتج به 
مقاله بی اثر تمام شده و دانشگاه ها و ارکان آن باید به سمت انجام 
پژوهش های کاربردی، مؤثر و منتج به حل مســاله حرکت کنند؛ 
چراکه تا  زمانی که دانشــگاه ها به سمت پژوهش های مسئله محور 
و کاربردی حرکت نکنند، باور مســئولین نسبت به پژوهش تغییر 
نخواهد کرد. یکی از اقداماتی که برای نیازمحورشدن پژوهش ها در 
سال های گذشته انجام شد، ایجاد سامانه هایی برای پیوند عرضه و 
تقاضای پژوهش بودند. یکی از قدیمی ترین آن ها سامانه »ساعت«؛ 
ســامانه عرضه و تقاضای پژوهش بود که در ســال ۱3۹۶ توسط 
ایرانداک با هدف تقاضامحور شــدن پژوهش ها راه اندازی شد و تا 
سال ۱3۹۸ به فعالیت ادامه می داد. در سال ۱3۹۸ سامانه دیگری 
با نام »ســاتع«؛ ســامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری 
توســط دبیرخانه شــورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف 
به کارگیری توانمندی های داخلی جهت رفع نیازهای فناورانه کشور 
راه اندازی شد. همچنین امسال نیز ســامانه »نان«؛ نظام ایده ها و 
نیازها به درخواســت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، توسط 
مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری )ISC( راه اندازی شد 
تا تمام سامانه های موجود در کشور برای ارائه نیازها، زیر مجموعه 
یک پنجره واحد فعالیت کنند. تا کنون دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها، 
پارک های علم و فناوری، ســازمان های مدیریت و برنامه ریزی در 
اســتان ها، سامانه های مرتبط از جمله ســامانه مدیریت اطاعات 
تحقیقاتی )سمات(، سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری 
)ساتع(، سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه )ساجد(، سامانه 
توانمندی ها و اعام نیازهای ایران )توانیران( و برخی وزارتخانه ها از 
جمله وزارت نفت و وزارت نیرو، با سامانه »نان« همکاری می کنند.

بر اســاس آخرین اطاعات از سامانه »نان« تا نیمه آذر ماه ۱۴۰۱، 
تعــداد ایده های دریافتی ۵۸۰ ایده در قالب های طرح پژوهشــی، 
توانمنــدی فناورانــه، محصول دانش بنیــان و پارســا )پایان نامه 
کارشناسی ارشد و رســاله دکتری( و ۶3۲۱ نیاز در این سامانه به 

ثبت رسیده است.
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گزیده خبر

امیر دریادار ایرانی در گفتگوی تفصیلی با مهر:
تولید بالگردهای جدید دریایی/ همه رخدادهای سطح 

دریا را رصد می کنیم
فرمانــده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی گفت: یکســری 
بالگردهای جدید دریایی تولید شــده اســت که در فرصت مناسب 
از آن ها رونمایی خواهد شــد. خبرگزاری مهر، گروه سیاست، هادی 
رضایی: با روی گشــاده و لبخندی که بیشتر اوقات بر لب دارد و به 
نوعی شناســه او در میان فرماندهان شده، پذیرای ما شد و صحبت 
با او را آغــاز کردیم. صجبت از امیر دریادار شــهرام ایرانی فرمانده 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اســامی ایران است. او که 
فارغ التحصیل رشــته ناوبری و فرماندهی کشتی از دانشگاه علوم و 
فنــون دریایی امام خمینی )ره( نوشــهر اســت و فرماندهی انواع 
یگان های شناور سطحی کاس سبک و سنگین از جمله؛ ناوچه های 
توپدار، ناوهای موشک انداز، ناوهای پشتیبانی و نیروبر، ناوشکن های 
کاس الوند و ناو بالگردبر جمهوری اسامی ایران خارگ را بر عهده 
داشــته اســت.  امیر ایرانی همچنین فرماندهی برخی از مهمترین 
مأموریت هــای ناوگروه های ارتش از جملــه مأموریت عبور از کانال 
ســوئز در سال ۱۳۹۱ و عملیات متعدد امداد و نجات دریایی را نیز 
در کارنامه خود دارد. دریادار ایرانی معتقد است دریا می تواند محور 
توسعه و پیشرفت کشور باشــد و تاکید دارد که یک فرصت بسیار 
بزرگ برای توسعه کشور از طریق دریا برای ما وجود دارد و سواحل 

مکران به عنوان دروازه این دسترسی برای توسعه دریا محور است.
وی بهره مندی از دریــا را برای ایران یک مزیت ژئوپلیتیک می داند 
و می گوید کشــوری که از این ظرفیت برخوردار نیستند دچار یک 
خفگی ژئوپلیتیکی اســت. امیر ایرانی صحبت های مهمی نیز درباره 
توانمندی های نظامی کشــورمان ارائــه می دهد، هر چند در برخی 
حوزه ها مثل »تجهیزات« به دلیل برخی محذورات اطاعاتی و البته 
در برخی موارد به دلیل اینکه هنوز این تجهیزات به صورت رسمی 
رونمایی نشده اند از ارائه جزئیات خودداری می کند. البته می گوید؛ 
برنامه ها برای رونمایی همچنان پابرجاســت. اما با توجه به شرایط 
موجود فعًا دست نگه داشــتیم. قطعاً در آینده نزدیک رونمایی ها 
صورت خواهد گرفت. وی در ادامه صحبت ها به توامندی های کشور 
در حوزه تجهیزات سطی اشــاره کرده و می گوید در حوزه سطحی 
تــاش می کنیم که ظرفیت تناژ خود را باال ببریم. با توجه به اینکه 
سکویی که در اختیار می گیریم چه سطحی و چه زیر سطحی باشد، 
امکان اینکه انوع تجهیزات نظامی را با توجه به اولویت نظامی بر روی 
آن قرار دهیم، حتماً وجود دارد. امیر ایرانی حوزه زیر سطحی را نیز 
جز اولویت های ارتش اعام می کند و تاکید دارد در این حوزه پروژه 
رو به جلو پیش می رود و امیدواریم به زودی به نتیجه برســیم. در 
حوزه زیر سطحی با توجه به اینکه حساسیت باالست و یک طراحی 
داخلی در ابعاد بزرگ است، قطعاً باید با احتیاط بیش تر پیش رفت تا 
وقتی در صحنه عملیاتی قرار گرفت، نگرانی وجود نداشته باشد و به 

راحتی در عرصه دریاها فعالیت کند.
 

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن:
افزایش قیمت های چندباره دسترسی گروهی را به هواپیما 

قطع می کند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی گفت: 
افزایش قیمت بلیت هواپیما باید یک مبنای مشخصی داشته باشد و 
توجیهی ندارد که ساالنه چندین بار قیمت بلیت ها افزایش پیدا کند.
حجت االسام سید جواد حسینی کیا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
بــه تاش ایرالین ها برای افزایش قیمت بلیت هواپیما، بیان کرد: با 
توجه به شرایط اقتصادی مردم افزایش قیمت بلیت هواپیما به صاح 
نیست. از طرف دیگر افزایش قیمت در هر حوزه ای معموال در ابتدای 
سال و سالی یکبار اتفاق می افتد، لذا افزایش قیمت بلیت هواپیما در 

این مقطع منطقی نیست.
ایرالین ها باید در مسیر متعادل سازی قیمت ها گام بردارند

وی در ادامــه اظهار کرد: ایرالین ها باید تاش کنند تا قیمت بلیت 
هواپیما متعادل شود. از طرف دیگر افزایش قیمت ها باید یک مبنای 
مشــخصی در کل چهارچوب حاکمیتی داشــته باشد. این افزایش 
قیمت های متعدد ســبب می شود تا دسترسی جمعیتی به حمل 

و نقل هوایی قطع شود.
نماینده مردم ســنقر در مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: اینکه 
ســاالنه چندین بار قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا کند توجیهی 
ندارد و در این شــرایط سبب فشار بیشتر به مردم می شود. افزایش 

قیمت ها باید یک مبنای معینی داشته باشد.

طحان نظیف خبر داد
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به سازمان همکاری 

شانگهای تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید الیحه الحاق دولت جمهوری اسامی ایران 
به سازمان همکاری شانگهای خبر داد. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف 
در توییتر نوشــت: "الیحه الحاق دولت جمهوری اســامی ایران به سازمان 
همکاری شــانگهای" که در مرحله قبل با ابهامات و اشــکاالتی مواجه شده 
بود، پس از انجام اصاحات در مجلس و بررســی مجدد در شورای نگهبان، 
خاف موازین شــرع و قانون اساسی شناخته نشد." طحان نظیف همچنین 
در گفتگو با بخش خبری ساعت ۱۴در این باره گفت: این الیحه در مجلس 
شورای اسامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان آمد، اما در مرحله قبل 
با اشــکاالت و ابهاماتی مواجه شد. وی با بیان اینکه در گذشته مشروح این 
ابهامات و اشکاالت را ذکر کردم، اظهار داشت: عمده ایرادات مربوط به اصول 
۱۵ و ۱۷ قانون اساســی بود. در مورد ضمائم نیز ابهام هایی وجود داشــت. 
سخنگوی شــورای نگهبان در ادامه عنوان کرد: اشکاالت و ابهامات در روز 
سه شــنبه هفته گذشته در مجلس شورای اســامی برطرف شد و اعضای 
شــورای نگهبان در جلسه ای اصاحات را بررسی و این الیحه را مغایر شرع 
و قانون اساســی ندانســتند. وی در ادامه بیان داشت: این الیحه ضمایم و 

موافقت نامه هایی در مورد مسائل مختلف دارد؛ 

نوری در گفت وگو با ایلنا:

ضعف های مدیریتی به خود رئیس جمهور هم اثبات شده است
رئیس فراکســیون مســتقلین والیی، گفت: مشکات در برخی 
حوزه ها زیاد است و ضعف مدیریت ها هم اکنون دیگر محسوس 
است. به نظر می رسد که به خود آقای رئیس جمهور هم این مسائل 
اثبات شــده که ضعف های مدیریتی وجــود دارد که باید جبران 
شــود. به عقیده من بهترین راهکار انجام تغییرات از سوی دولت 
اســت چراکه این اقدام هم صادقانه تلقی می شــود، هم سریع تر 

اتفاق می افتد و هم مورد استقبال افکار عمومی قرار می گیرد.
غامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای 
اســامی در گفت وگو با خبرنگار ایلنــا، در رابطه با تغییراتی که 
دولت در برخی حوزه ها انجام داده و تغییراتی که مورد نیاز است، 
گفت: دولت در بحث ترمیم کابینه یا تغییر مدیران در ســطوح 
عالی تغییرات خیلی محسوسی نداشته اما به نظرم انجام برخی 
کارها خیلی ضروری است و اگر منتظر این باشند که مجلس به 
مساله ورود کند و اســتیضاح کند، این مساله زمان بر و هزینه بر 
خواهد شــد و فرصت ها از دست می رود، لذا بهتر است که دولت 
خودش اقدام به برخی تغییرات کند.وی ادامه داد: مشــکات در 
برخی حوزه ها زیاد اســت و ضعف مدیریت هــا هم اکنون دیگر 
محسوس است. به نظر می رســد که به خود آقای رئیس جمهور 
هم این مســائل اثبات شــده که ضعف های مدیریتی وجود دارد 
که باید جبران شود. به عقیده من بهترین راهکار انجام تغییرات 
از سوی دولت است؛ چراکه این اقدام هم صادقانه تلقی می شود، 
هم سریع تر اتفاق می افتد و هم مورد استقبال افکار عمومی قرار 
می گیرد. رئیس فراکســیون مستقلین والیی مجلس یازدهم در 
پاسخ این سوال که »به نظر شما کدام حوزه ها اکنون نیاز به تغییر 
افراد در مدیریت ها دارد؟«، عنــوان کرد: من فکر می کنم حوزه 
بهداشــت و درمان، حوزه های اقتصادی و حــوزه انرژی مواردی 

هستند که نیاز به تغییر و ترمیم با قید فوریت دارند.
نوری در رابطه با مشکالت حوزه بهداشت و درمان ابراز داشت:

 مشــکاتی اکنــون در حــوزه دارو وجــود دارد و یک عده هم 
می گوینــد که چه ربطی به وزیر دارد؟ خــب ارز مورد نیاز برای 

دارو چند صد میلیون دالر که بیشتر نبود، سال گذشته آقای وزیر 
باید پای این مساله می ایســتاد و می رفت با آقای رئیس جمهور 
صحبت و ایشان را توجیه می کرد که ارز برای دارو عددی نیست 
و ایــن را با همین نرخ پایین تامین کنیم تا دارو با نرخ پایین به 
دســت بیمار برســد. وی ادامه داد: بعضی از داروها االن ده برابر 
قیمتشان افزایش پیدا کرده است، بنا بر این بود که در این کشور 
فرد بیمار به غیر از رنج بیماری رنج دیگری نداشــته باشد، شما 
ببینید اگر یک آمپول که ســال گذشــته ۸ میلیون تومان بوده، 
امســال بشود ۸۰ میلیون تومان، این رنج نیست؟ متاسفانه سال 
گذشته این هایی که تشکیاتشان مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود 
به جای مقاومت بیشتر از ســایر وزرا، داوطلب حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی بودند که نتیجه شده وضعیتی که االن مشاهده می کنیم.
نماینده مردم بستان آباد خاطرنشان کرد: در بحث دارو ما خودمان 
داروهای با کیفیــت داخلی در حوزه آنتی بیوتیک داشــتیم اما 
هماهنگی کارها طوری شد که مجبور شدیم از خارج وارد کنیم 
که حاال شاید کیفیتش هم به کیفیت تولیدات ایرانی نمی رسد، 
اگر این روند ادامه پیدا کند، احتماال مشــکات دیگری هم بروز 
پیدا خواهد کرد چون از نظر مدیریتی ضعف در این حوزه کاما 
محسوس اســت. همچنین در مقایســه با اجرای برخی قوانین 
مثل صدور مجوزهای کســب وکار و این ها شاید بتوان گفت که 
عقب ترین وزارتخانه وزرات بهداشــت است و هیچ اعتنایی هم به 
گزارش های مجلس نمی کنند. به نظر ما دولت باید خودش به این 

مساله و مشــکات موجود در این حوزه توجه کند. نایب رئیس 
کمیسیون جهش تولید در واکنش به این مساله که »نرخ ارز در 
کشــور به صورت ثابت روند افزایشی دارد و اخیرا هم دو مرحله 
موج گرانی را تجربه کرده اســت، چه راهکاری می تواند آرامش 
را بــه این بازار بازگرداند؟«، اظهار داشــت: حتما باید با موضوع 
علمی و درست برخورد کرد، چرا قیمت ارز روند افزایشی به خود 
گرفته است؟ خب مشخص است که عرضه و تقاضا دچار مشکل 
شده، تقاضا بیشتر شــده و از آن طرف هم عرضه یک مقدار کم 
شده است، باید بین این دو شاخص تعادل برقرار کرد. یعنی هم 
باید به دنبال رفع تحریم ها و درآمد ارزی بیشــتر باشــیم و هم 
از طرف دیگر باید شــرایطی در جامعه ایجاد شــود که عاقه به 
تبدیل ســرمایه به ارز و سکه و یا خروج سرمایه از کشور کاهش 
پیدا کند. وقتی این دو شاخص تنظیم شود، قیمت ارز به مرحله 
ثبات نزدیک خواهد شد. وی ادامه داد: البته این بخشی است که 
خیلی به شدت افزایش داریم و به نوعی موج ها را پدید می آورد. 
یک بخش از این افزایش ها هم ریشه های اقتصادی دارد خب در 
رابطه با رشــد اقتصادی مان آنچه مدنظر بود محقق نشد و این ها 
روی ارزش پول کشــور و نرخ برابری آن با ارزهای متعارف تاثیر 
می گذارد. محقق شدن رشد اقتصادی و توسعه یک مقدار زمان بر 
است اما بخشی که خیلی سریع می توان با سیاست ها و اقدامات 
عاجل مدیریت کرد، همین تنظیم عرضه و تقاضاســت که دولت 
قادر به تنظیم آن است. بخش دیگر این مساله به روابط خارجی 
و مراودات بین المللی باز می گردد و بخشی به تحریم ها بازمی گردد 
و بخشــی هم به اجرایی شدن برجام که این ها نیز قابل مدیریت 
از ســوی دولت هســتند. نوری گفت: یک راهکار دیگر هم برای 
این مســاله داریم و آن اینکه واردات و تنظیم ارزبری واردات مان 
را با داشــته هایمان متناسب کنیم و آن را با ارزهای متنوعی که 
در اختیارمان است، تنظیم کنیم؛ یعنی نسبت به آنچه که داریم 

برنامه ریزی شود تا تقاضا های بیش از توان موجود ایجاد نشود.

امورداخلی  رئیــس کمیســیون 
کشور و شوراها در مجلس گفت: 
اروپایی ها از ابتدا می دانســتند 
که مصوبــه پارلمــان آنها علیه 
اسامی  انقاب  پاســداران  سپاه 
جنبه اجرایی نــدارد و این اقدام 
بیشــتر نوعی مانور سیاسی بود.

محمدصالح جــوکار در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به اقدام پارلمان 
انقاب  اروپا علیه سپاه پاسداران 
اسامی،  با بیان اینکه این مصوبه 
وجاهت قانونــی ندارد، بیان کرد: 
مصوبه پارلمان اروپا علیه ســپاه 
پاســداران انقاب اسامی بیشتر 
جنبه مانور سیاسی داشت؛ از ابتدا 
نیز آنها می دانســتند این مصوبه 
جنبه اجرایی نخواهد داشــت و 
عملیاتی نیســت و خود آنها نیز 
نتوانستند این مصوبه را با قوانین 
بین المللی تطبیق دهند. وی در 
ادامه با بیان اینکه از سوی دیگر 

این اقدام نوعی آزمایش و تمرین 
بود و آنها قصد داشــتند واکنش 
های متقابل از ســوی جمهوری 
بســنجند،  را  ایــران  اســامی 
اظهارکرد: در نهایت اروپایی ها با 

واکنش قاطعانه و محکم از سوی 
جمهوری اســامی مواجه شدند. 
طــرف های اروپایــی نیز متوجه 
شدند که نمی توانند یک سازمان 
نظامی در یک کشــور مستقل را 

زیر سوال برده و به آن انگ هایی 
بزنند که اصا قابل قبول نیست.

رئیس کمیسیون امور داخلی در 
مجلس شــورای اسامی، تصریح 
کرد: پیشــینه تاریخی این دولت 
های استعمارگر پر از جنایت هایی 
اســت که علیه ملــت های دیگر 
انجام داده اند. این اقدام پارلمان 
اروپا نیــز دنباله روی از شــیوه 
ترامپ بــود، در حالی که ترامپ 
فردی احمق بــود که حتی خود 
آمریکایی ها نیز آن را شناخته اند.

جــوکار در پایــان گفت: ســپاه 
اسامی همواره  انقاب  پاسداران 
خادم ملت ایران بوده و در منطقه 
غرب آسیا نیز امنیت پایدار برقرار 
کــرده اســت و پرچــم مقابله با 
تروریسم در دست سپاه پاسداران 

انقاب اسامی است.

جوکار: پرچم مقابله با تروریسم در دست سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی است

بسیاری از کارشناسان معتقدند حل مسایل باقی مانده پادمانی میان ایران و آژانس به حل سیاسی موضوعات میان ایران و آمریکا 
بستگی دارد، اما آیا ایران و آمریکا در موقعیت یک تفاهم سیاسی هستند؟به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
کشورمان هفته گذشته در چند سخنرانی نسبت به "عملیاتی شدن یکی از گام های تعریف  شده در مسیر توافق احیای برجام در 
آینده نزدیک" ابراز امیدواری کرد. وی با تاکید دوباره بر این که مسیر تبادل پیام ها در ارتباط با مذاکرات رفع تحریم ها همچنان 
ادامه دارد، خاطرنشــان کرد: ما در مسیر دستیابی به توافق، گام هایی را تعریف کرده ایم و فکر می کنیم در آینده ای نزدیک یکی 
از این گام ها عملیاتی می شود.هم زمان با اظهارات وزیر خارجه کشورمان درباره احتمال تحقق یکی از گام های رسیدن به توافق، 
اعام شد که رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه فوریه به ایران سفر خواهد کرد و این احتمال که گام تعریف شده مورد نظر، مسایل باقی 
مانده میان ایران و آژانس باشد شدت گرفت.محمد اسامی، رییس سازمان انرژی اتمی نیز در همین رابطه چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیات دولت 
گفت که "برنامه و رایزنی برای تنظیم سفر مدیرکل آژانس به ایران در دستور کار قرار دارد." آخرین بار مدیرکل آژانس آذر ماه ۱۴۰۰ به ایران سفر کرد و در مهر ماه 
سال جاری با رییس سازمان انرژی اتمی در وین در حاشیه کنفرانس عمومی ساالنه دیدار کرد.روابط ایران و آژانس در یک سال گذشته متاثر از اختاف نظر دو طرف 
بر ســر ســواالت پادمانی آژانس از ایران تا حدی متشنج بوده است. مقامات ایرانی معتقدند که به طور مقتضی پاسخ و همکاری الزم را با آژانس در رابطه با سواالت 
مذکور داشته است اما آژانس هم چنان به دنبال پاسخ و همکاری ایران است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا در سخنانی در کمیته روابط 
خارجی پارلمان اروپا یک بار دیگر بر موضع خود مبنی بر اینکه ایران به آژانس درباره آثار رادیواکتیو یافت شده در مکان های مورد بحث پاسخ "رضایت بخش" نداده 
است، تاکید کرد. با وجود اینکه گروسی سعی کرد در این نشست تا حد زیادی کارشناسی و فنی سخن بگوید اما استفاده از برخی عبارات و تاکید بر برخی اقدامات 

بدون شک با رویکردی سیاسی و دور از استانداردهای فنیـ  هسته ای بود.

ســخنگوی فراجا با محکوم کردن حادثه تیراندازی در سفارت آذربایجان در تهران گفت: پلیس تامین امنیت اماکن دیپلماتیک را 
وظیفه خود دانسته و در این خصوص اهتمام ویژه دارد. به گزارش ایسنا، سردار مهدی حاجیان با اشاره به حادثه تیراندازی در سفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران که روز گذشته رخ داد، گفت:  حادثه تلخ و تأسف بار روز گذشته در سفارت کشور دوست و همسایه، 
جمهوری آذربایجان در تهران را که متأسفانه به جان باختن یک دیپلمات این کشور منجر شد، به دولت و ملت عزیز آذربایجان و 
خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنیم. وی ادامه داد: فرمانده انتظامی تهران بزرگ بافاصله پس از اطاع از این رخداد تلخ و 

ناگوار، در صحنه حاضر و با مدیریت میدانی ضمن بازداشت فرد ضارب تحقیقات مقدماتی برای طی مراحل قانونی آغاز شد.
سخنگوی فراجا با اشاره به تحقیقات به عمل آمده در این رابطه تصریح کرد: بررسی های اولیه و نیز اظهارات صریح متهم حاکی از انگیزه های شخصی وی در ارتکاب این 
جرم است، بدیهی است که بررسی های کامل انتظامی، امنیتی و قضائی ادامه دارد. بر اساس اعام پایگاه خبری پلیس، حاجیان با اشاره به امنیت اماکن دیپلماتیک در 
جمهوری اسامی ایران گفت: پلیس ایجاد شرایط امن برای انجام ماموریت های دیپلماتیک سفارتخانه ها و نمایندگی های کنسولی و بین المللی مقیم جمهوری اسامی 
ایران را از ماموریت های مهم و وظایف ذاتی خود می داند و در انجام این وظیفه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. وی ضمن ابراز تاسف مجدد از این حادثه ناگهانی 
خاطرنشان کرد: اطمینان داده می شود که هیچگونه نگرانی در ارتباط با تامین امنیت اماکن دیپلماتیک و فعالیت امن و حرفه ای دیپلمات های خارجی وجود ندارد.

واکنش سخنگوی پلیس به حادثه سفارت آذربایجانآیا »سفر گروسی به تهران« به احیای برجام منجر می شود؟

اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی مجلس در 
نشســت های هفته جــاری خود نشســت های 
مشــترکی با فرمانده کل نیروی انتظامی و رئیس 
ســتاد و معاون هماهنگ کننــده ارتش خواهند 
داشت. به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در 
جلسات روزهای یکشنبه ۹ بهمن ماه الی چهارشنبه 
۱۲ بهمن ماه به بررسی موضوعات مطروحه و طرح 
و لوایح در دســتور خواهند پرداخت که به شرح 

زیر است:
یکشنبه - ارائه گزارش مصوبات کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی برای ارایه به کمیسیون 
تلفیق بودجه ســال ۱۴۰۲ کل کشــور- بررسی 

نهایی طرح تشــکیل ســازمان پدافند غیرعامل 
کشور با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئوالن 
دستگاه های ذی ربط- بررسی نهایی طرح تاسیس 

سازمان حفاظت و اطاعات قوه قضاییه- نشست 
مشترک با فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری 

اسامی ایران
دوشــنبه- اســتماع گزارش ذی ربــط در حوزه 

سیاست خارجی
سه شــنبه- مروری بر آخرین اخبــار و تحوالت- 
انتخاب ســه نفر از اعضای کمیســیون به منظور 
عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی 
ایران- نشست مشــترک با رئیس ستاد و معاون 

هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسامی ایران
چهارشــنبه- نشســت اعضــای هیات رئیســه 

کمیسیون.

در نشست هفته جاری انجام می گیرد؛
برگزاری نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی با فرمانده فراجا و معاون هماهنگ کننده ارتش
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در همایش رتبه بندی سال 1401 شرکت های برتر ایران IMI-100 مشخص شد

فکورصنعتفراترازهدفگذاریها
ارتقای 26 پله ای با افزایش بهره وری

شرایط بی ثبات امروز اقتصاد کشور با اینکه دستیابی و دسترسی به چشم اندازها و هدفگذاری ها را برای شرکت های 
تولیدی و صنعتی به امری بس��یار دش��وار تبدیل کرده اس��ت و حتی باعث شده که بس��یاری شرکت ها از پیگیری 
طرح ه��ای توس��عه ای خ��ود نیز ب��از بمانند، اما همچنان ش��رکت هایی در کش��ور وجود دارند که ب��ا وجود تمامی 
س��نگ اندازی های خارجی و خود تحریمی های داخلی، نه تنها به نفع اقتصاد کشور و منافع ملی خوش می درخشند 
بلکه از چش��م انداز و موقعیتی که در آینده برای خود ترس��یم کرده اند، جلو می زنند.از جمله این شرکت ها می توان 
به ش��رکت فکور صنعت تهران اشاره کرد که در بیس��ت وپنجمین دوره همایش معرفی شرکت های برتر سال ایران 
که از س��وی س��ازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود، توانس��ت افتخار آفرینی کند. در واقع شرکت  مهندسی فکور 
صنعت و محمدوحید ش��یخ زاده عالوه براینکه بار دیگر در لیس��ت 100 مدیر و شرکت برتر ایران قرار گرفتند، بلکه 
از مهندس ش��یخ زاده به عنوان مدیرعامل یکی از 5 ش��رکت پیشرو و حضور فکور صنعت در میان 10 شرکت رشد 
سریع تقدیر شد. اما آنچه جای مباهات دارد این است که این شرکت با تمرکز بر سودده بودن و افزایش بهره وری 
توانس��ته نس��بت به رتبه 93 در س��ال 1400، 26 پله ارتقا پیدا کند و به رتبه 67 نائل آید.نکته جالب توجه اینکه 
حضور در بین 80 ش��رکت برتر ایرانی اگرچه چش��م اندازی بود که از س��وی این شرکت تا سال 1405 ترسیم شده 
بود، اما ش��رکت فکور صنعت تهران توانس��ت در سال 1401 و 4 سال زودتر از آنچه تصور می کرد، به رتبه پایین تر 

از 70 دس��ت پیدا کند.
* سطح بلوغ شرکت ها، فاکتور مهم پیشرو بودن

فکور صنعت تنها ش��رکت پیمانکاری اس��ت که جزو 100 ش��رکت برتر در میان بانک ها، پتروش��یمی ها، فوالدی ها 
و دیگر ش��رکت های تولیدی قرار گرفته و روحیه جمعی، نوآوری و س��رمایه های انس��انی در این شرکت باعث شده 
برند بس��یار خوبی از فکور صنعت در کش��ور ایجاد شود. این شرکت در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در سال 
99 نیز موفق به کس��ب رتبه 99 از 500 ش��رکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور شد و عنوان شرکت پیشرو را 
نیز به خود اختصاص داد. در رتبه بندی س��ال 1400 نیز این ش��رکت توانس��ت با تمرکز بیشتر بر بهبود عملکرد و 
افزایش بهره وری، رتبه 93 را در میان 100 شرکت برتر ایران به خود اختصاص دهد. اما حاال این شرکت در میان 
70 ش��رکت برتر و تاثیرگذار و همچنین 10 ش��رکت پیش��رو قرار دارد.معیار اصلی در انتخاب شرکت های پیشرو، 
تغییر رتبه فروش ش��رکت های فهرس��ت 100 شرکت برتر ایران طی چهار سال اخیر است که از جمله آنها می توان 
به وجود اطالعات ش��رکت در رتبه بندی IMI-100 برای حداقل س��ه س��ال اخیر، منفی نبودن تغییر رتبه فروش 
ش��رکت در س��ال اخیر و زیان ده نبون شرکت اش��اره کرد. این درحالی است که پس از انجام مراحل فوق، فهرست 
به دس��ت آمده توس��ط کمیته ای از خبرگان صنعت و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته و 10 شرکتی که 
بهترین نتایج را کس��ب کرده باشند، به عنوان ش��رکت پیشرو شناسایی و معرفی می شوند. در انتخاب شرکت ها ی 
پیش��رو، این کمیته به سطح بلوغ ش��رکت ها توجه ویژه ای دارد. در مورد شرکت های بالغ، تغییر مثبت رتبه فروش 
با حتی حفظ جایگاه دارای اهمیت بیش��تری اس��ت.در واقع هدف سازمان مدیریت صنعتی به عنوان زیرمجموعه 
وزارت صمت از رتبه بندی که اتفاقا کامال اختیاری و به صورت داوطلبانه از س��وی ش��رکت ها انجام می ش��ود تا  
خود را محک بزنند، تولید اطالعات بنگاه های بزرگ اقتصادی و شفاف سازی فضای کسب و کار، میزان اثرگذاری 

شرکت ها در اقتصاد ملی و گسترش رقابت بین بنگاه هاست.
* فروش فکور صنعت نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شد

در این خصوص معاون توس��عه بازار ش��رکت فکور صنعت تهران به »جهان صنعت« گفت: روش انتخاب 10 
ش��رکت پیشرو براساس یک س��ری معیارهاست که از سوی س��ازمان مدیریت صنعتی مدنظر قرار می گیرد. از 
جمله آنها می توان به تغییر رتبه فروش طی 4 س��ال اخیر به عنوان پارامتر اصلی اش��اره کرد.س��هیل باقریان 
اظهار کرد: اگر ش��رکتی در رقابت رتبه بندی برای 3 س��ال متوالی حضور داش��ته باش��د، رتبه فروش او منفی 
نش��ده باش��د و در این دوره زیان ده نیز نباش��د، جزو ش��رکت های پیش��رو خواهد بود. در نهای��ت کمیته ای 
وج��ود دارد ک��ه خبرگان صنعت در آن حضور دارند و نتایجی که کس��ب می ش��ود را صحه گذاری می کنند و 
براس��اس آن، نتایج اعالم می ش��ود. به هر شکل ما نه تنها در سال 1400 بلکه در سال جاری نیز طبق بررسی 
س��ازمان مدیریت صنعتی و باتوجه به عدد فروش 116 هزار و 22 میلیارد ریالی و س��ایر پارامترها، در میان 
10 ش��رکت پیش��رو در کش��ور قرار گرفتیم. نکته مهم اینکه عدد فروش فکور صنعت نس��بت به سال گذشته 
تقریبا دو برابر ش��ده اس��ت.معاون توسعه بازار ش��رکت فکور صنعت تهران بیان کرد: هدفگذاری ما در برنامه 
اس��تراتژیک خودمان این بود که تا س��ال 1405 به صورت تدریجی و طی هر سال، به رتبه 80 تا 85 در بین 
100 ش��رکت برتر ایران دس��ت پیدا کنیم. اما به واس��طه عملکرد مطلوب ش��رکت در سال مالی 1400، رتبه 

ما از چیزی که در چش��م انداز دیده بودیم، پا را فراتر گذاش��ت و در نهایت توانستیم به جایگاه باالتری دست 
پی��دا کنیم، به عقی��ده بن��ده ای��ن موض��وع ب��رای مجموع��ه فک��ور صنع��ت ج��ای فخ��ر و مباه��ات دارد.

* شما شرکت های بزرگی هستید!
در این راس��تا مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی روز دوشنبه خطاب به ش��رکت های برتر ایران اظهار کرد: شما 
ش��رکت های بزرگی هس��تید چرا که در س��ال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در توس��عه تولید و داخلی سازی 
محصوالت و خدمات حوزه اقتصادی کش��ور نقش آفرینی، اش��تغال آفرینی و کارآفرینی کرده اید و موجب توس��عه 
بهره وری، فن آوری و نوآوری های منحصر بفرد ش��ده و ارزش افزوده خلق کرده اید و با سودآوری در کنار پرداختن 
به مس��ئولیت اجتماعی و رفع محرومیت ها، مش��تری محوری کرده اید، صادرات محور بوده اید و در حفظ جایگاه و 
رتبه و ارتقای آن خس��تگی ناپذیر تالش کرده اید.ابوالفضل کیانی بختیاری خاطرنش��ان کرد: در کنکاش علل برتری 
ش��رکت های برتر ایران در این 25 س��ال در آموخته هایی اس��تخراج شده اس��ت که برای دیگران چراغ راه خواهد 
بود.کیانی بختیاری افزود: این ش��رکت ها فرهنگ س��ازمانی ایده آل رقم زده اند و کارگروهی منسجم انجام داده اند، 
راهبری ش��رکتی شایسته و مطلوب داش��ته اند، نیروی انسانی توسعه یافته و هوشمند به کار گرفته و در نگهداشت 
آنها کوش��ا بوده اند. آینده پژوهی کس��ب و کار و سناریوس��ازی های مطلوب انجام داده اند و اما برای بزرگتر شدن و 

رقابت بین المللی ناگزیر به توجه به ابرروندهای جهانی هم هس��تند.
* اهداف رتبه بندی شرکت ها

معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی و مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر ایران نیز در این همایش 
اندازه و رش��د شرکت، س��ودآوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار را از جمله دسته بندی های 
اصلی IMI-100 برای ارزیابی ش��رکت ها عنوان کرد که هر یک ش��امل شاخص های مختلفی هستند.مجید درویش 
افزود: در رتبه بندی عالوه بر اینکه جایگاه هر ش��رکت در فهرس��ت های عمومی نش��ان داده شده، جایگاه شرکت در 
گروه صنعتی مربوط نیز مشخص می شود.مدیر مرکز رتبه بندی شرکت ها با اشاره به اهداف سازمان مدیریت صنعتی 
از رتبه بندی ش��رکت های بزرگ ایران گفت: تولید اطالعات بنگاه های بزرگ اقتصادی و شفاف س��ازی فضای کس��ب 

و کار، میزان اثرگذاری ش��رکت ها در اقتصاد ملی و گس��ترش رقابت بین بنگاه ها از جمله اهداف رتبه بندی اس��ت.
* تالش برای توسعه نظام رتبه بندی

در ادامه همایش، س��یدمهدی نیازی، قائم مقام وزیر صمت نیز اعالم کرد: توس��عه نظام رتبه بندی باعث طیف بندی 
قوانین و مقررات شده که به طور مثال در وزارت صمت این موضوع در حال پیگیری است و در برنامه ها نقش خود 
را ایفا می کند و برای همه کس��ب و کارها در حال پیاده س��ازی و پیگیری اس��ت.قائم مقام وزیر صمت افزود: دولت 
به زودی نظام رتبه بندی را برای بنگاه های برتر ملی که براس��اس ش��اخص های وزارت صمت هماهنگ شده، اجرایی 
می کند تا خدمات دستگاه های دولتی برای این بنگاه ها به صورت ویژه پیگیری شود.وی خاطرنشان کرد: شرکت های 
ب��زرگ نقش مهمی در اقتصاد کش��ور ایفا می کنند که این نوع بنگاه ها حکمرانی متفاوتی دارند و نقش پیش��ران را 
در اقتصاد بازی می کنند که حفظ و توس��عه فعالیت آنها، به عنوان نکته ای قابل توجه برای دولت و حاکمیت اس��ت 
خوش��بختانه اجتماعات خوبی توس��ط بنگاه های بزرگ با محوریت انجمن ها و کنسرس��یوم ها در حال پیگیری است 
تا برنامه های حاکمیت با این بنگاه ها همراس��تا باش��د.نیازی تصریح کرد: عدم توازن در برخی از عرصه ها نظیر رشته 
فعالیت ها، مناطق و... مش��اهده می ش��ود که برای حل این مش��کل از ش��رکت های بزرگ در حال گرفتن برنامه های 
عملیاتی هس��تیم. وی تاکید کرد: ظرفیت خوبی که در این مراس��م ایجاد شده و سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور 
را به خود اختصاص داده باید همکاری قابل توجهی را ش��کل داد تا در نهایت موانع برای این بنگاه ها برطرف ش��ود.
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گزیده خبر

از بانوان شاغل در شركت توزیع نیروی برق استان گلستان تقدیر به عمل آمد
در مراسمی که به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن با حضور 
مدیرعامل ، معاونین و بانوان شــاغل در شــرکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان برگزار شد، از مقام شامخ بانوان شرکت تقدیر به عمل آمد.در ابتدا 
خانم رضاپور، مســول امور بانوان، ضمن خیرمقدم گویی به مدعوین گفت: 
بانوان شاغل در کنار نقش محوری در خانواده، در ایفای وظایف و مسئولیت 
هــا محوله در راســتای اهداف و برنامه های ســازمان نیز تالش می کنند 
که مساعی و همت ارزشــمند آنان جای تقدیر و قدردانی دارد.پس حجت 
السالم بیرقدار مسول هســته گزینش شرکت با تبریک این روز خجسته ، 
با برشمردن ســجایای اخالقی این بانوی عفیفه گفت: حضرت فاطمه زهرا 
)س( الگوی بی مثال برای تک تک بانوان در همه دنیا بوده و شناخت ایشان 
نیاز به تحقیق و تامل عمیق و فراوان اســت.در ادامه ســیداحمد موسوی ، 
مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: موفقیت هر مجموعه ای مرهون 
همکاری، همدلی و مشــارکت صمیمانه و دقت در اجرا و ظرافت های امور 
توسط بانوان است چرا که تجربه ثابت کرده است اموری که به بانوان کارمند 
در هر مجموعه ای سپرده شود بهتر و به نحو احسن اجرا خواهد شد.ایشان 
در ادامه گفت: نقش آفرینی پــر رنگ بانوان در جامعه و ادارات بطوری که 
شأنیت و کرامت زنانه خود را حفظ کرده اند شاخصه انقالب اسالمی است و 
ما تکریم این حضور را وظیفه خود می دانیم.در پایان این مراسم هدایایی به 

بانوان حاضر در این مراسم اهدا گردید.
توزیع سوخت جایگزین به 1080 مصرف كننده فراورده های نفتی در استان گلستان انجام شد

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از توزیع سوخت 
جایگزین به 1080 مصرف کننده فراورده های نفتی در شرایط افت فشار گاز 
در اســتان خبر داد.سید محمد حسینی گفت: تمامی نفتکش ها، نیسان ها 
و فروشــندگان در سطح استان برای توزیع سوخت جایگزین بسیج شده و 
178 فروشنده نفت سفید و گازوئیل استان تکمیل ظرفیت شدند.وی افزود: 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گلســتان با توجه به شرایط بحرانی 
افت فشار گاز، در راستای حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی خود، در 
کوتاه ترین زمان ممکن با برگزاری نشست با روسای نواحی در سطح استان 
اولویت خود را انجام اقدامات مناســب برای زمان قطعی کامل گاز قرار داد.

حســینی ادامه داد: با تقسیم کار صورت گرفته تمام نفتکش ها، نیسان ها و 
178 فروشنده فعال در سطح استان را برای توزیع به موقع سوخت جایگزین 
بر اساس اولویت هر شهرستان  بسیج کردیم و هم نفت سفید و هم نفت گاز 
تکمیل ظرفیت شــد.وی گفت: تصمیم گیری به موقع استاندار گلستان به 
همراه دیگر مدیران ستادی در کنار سپاه در بحث فعالیت ادارات، مدارس و 
دانشگاه ها باعث مدیریت خوب بحران کمبود گاز شد و شرکت نفت به مانند 
زمان جنگ آماده فعالیت جهادی برای جلوگیری از کاهش مشکالت ناشی 
از کمبود گاز است.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گلستان افزود: 
نیروهای شرکت شبانه روزی در حال فعالیت هستند و از زمان افت فشار گاز 
به 600 باب نانوایی، ۲50 مرغداری، 50 باب گلخانه و ۲80 مورد از اصناف و 

صنایع تبدیلی و کشاورزی سوخت جایگزین توزیع شده است
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه ها و شركت توزیع نیروی برق استان گلستان امضا شد

نشست تبادل تفاهمنامه ارتباط صنعت و دانشگاه فی مابین شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان گلستان، دانشگاه آزاد اســالمی واحد علی آباد کتول و 
دانشگاه فنی حرفه ای استان گلســتان برگزار شد.این تفاهم نامه با هدف 
اســتفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های فرهنگی، آموزشی، 
پژوهشی و تحقیقاتی جهت استمرار ارتباط سازمان یافته فی مابین طرفین 
به منظور برطرف نمــودن نیازهای متقابل منعقد گردید.از موضوعات مهم 
این تفاهم نامه می توان به دکترای مشترک ، پسا دکترا و فرصت مطالعاتی 
برای طرفین اشاره کرد.سید احمد موسوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان در این مراســم ضمن تاکید بر لزوم ارتباط مداوم بین 
شرکت توزیع برق گلستان و دانشگاه خاطر نشان کرد سیاست و   خط مشی 
شــرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در انعقاد قرارداد های پژوهشی ، 
ضمن انتقال دانش و تجربیات علمی خود به دانشــگاه ها از آخرین تئوری 
های علمی در حل مشــکالت صنعت برق استفاده نماییم.در انتهای جلسه 
نیز تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه ها و شــرکت توزیع استان گلستان 

امضا گردید.
برخورداری 34 روستاي استان اردبیل با بیش از 1800 خانوار از نعمت گاز طبیعي 

مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل، از برخورداری 
1830 خانوار روستای همزمان با دهه مبارک فجر از 
نعمت گاز طبیعی خبر داد.  به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل، میر سعید سید متین مدیر 
عامل این شــرکت ؛ ضمن گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر، یاد و خاطره امام 
راحل، شهیدان هشت سال دفاع مقدس و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
گفت: توســعه متوازن اقصی نقاط استان در حوزه انرژی و رفع مشکالت در 
مناطق محروم و روستایی از مهمترین دستاوردهای نظام مقّدس جمهوری 
اسالمی در بخش محرومّیت زدایی می باشد وخدا را شاکریم از اینکه امروز 
تمامی شهرها بیش از 97 درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردارند. وی با اشــاره به اینکه دهه فجر فرصت مغتنمی برای معرفی و 
ارائه دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی است، تا از این طریق مردم 
نیز از مزایا و خدمات این فعالیت ها آگاه شوند، گفت : طی سالهای گذشته 
در حوزه گازرسانی در سطح استان اردبیل خدمات ارزنده ای انجام شده و در 
حال حاضر 100 درصد خانوار شهری و بیش از 97 درصد از خانوار روستایی 
استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و در دهه فجر امسال نیز پروژه هاي 
گازرساني به 34 روستاي اســتان اردبیل در قالب 9 پروژه با 1830 خانوار 

روستایي به بهره برداری خواهد رسید.

آیین عملیات اجرایی احداث 1000 مگاوات نیروگاه برق خورشیدی در استان اصفهان  برگزار شد 

رسول موسیرضایی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان اصفهان در این 
آیین اظهار کرد: زیرســاخت های مناســبی در سال های گذشته در سطح 
استان اجرا شده و برنامه هایی برای توسعه این زیرساخت ها در دست اقدام 
اســت البته در منطقه اصفهان نیاز به زیرساخت های بیشتری نیز هست تا 
شبکه و نیروگاه های موجود توسعه پیدا کند.  وی گفت: یکی از طرح های 
بزرگ پروژه 1000 مگاواتی فوالد مبارکه است که پیشرفت خوبی داشته و 
در آینده ای نزدیک فاز اول آن به بهره برداری می رسد. این در حالی است 
که امروز به خاطر کمبود سوخت قســمتی از ظرفیت نیروگاه های استان 
قابل اســتفاده نیســتند که برای برون رفت از این مشکالت باید به سمت 
تولید انرژی با اســتفاده از روش های پاک حرکت کنیم.  مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای اســتان اصفهان افزود: 860 گیگاوات نیروگاه تا سال ۲0۲۲ 
در کل دنیا ایجاد شــده که ایران نیز در بین کشورهای دنیا سرمایه گذاری 
خوبی در این زمینه داشته است که فوالد مبارکه با سرمایه گذاری در حوزه 
نیروگاه خورشیدی، ظرفیت موجود نیروگاه های خورشیدی کشور را به دو 
برابر می رساند.  موسیرضایی خاطر نشان کرد: هم اکنون 10 درصد ظرفیت 
نیروگاهی کشور در استان اصفهان است که شامل تعدادی نیروگاه کوچک 
و بزرگ است. همچنین کمتر از 5 درصد ظرفیت نیروگاه های بادی کشور، 
در اســتان اصفهان ایجاد شده و امیدواریم در این زمینه نیز اصفهان بتواند 
توسعه قابل توجهی را انجام دهد. وی تصریح کرد: بیشترین میزان مناقصه به 
ثمر رسیده در سطح کشور در زمینه نیروگاهی به استان اصفهان تعلق دارد 
که ظرفیت آن چیزی حدود 4 هزار مگاوات است که فوالد مبارکه عملیات 
اجرایی بخشــی از آن را امروز آغاز می کند. طیب نیا در ادامه خاطر نشان 
کرد: با اجرای طرح های فوالد مبارکه از ســال گذشته، بیش از ۲500 نفر 
مشغول به کار شده اند و عالوه بر این با برگزاری آزمون استخدامی بیش از 
1100 نفر تا پایان امســال فرآیند استخدامشان تکمیل می شود. همچنین 
بیش از ۲000 شــغل دانش بنیان با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی و 
دانشگاه ها طی دو سال آینده ایجاد می شود. وی افزود: اقداماتی در زمینه 
بومی سازی انجام شده که در نتیجه بیش از 90 درصد صنعت فوالد بومی 

سازی شده و 3 میلیارد دالر صرفه جویی ارزی حاصل این تالش ها است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در زمینه توسعه شهری فوالد 
مبارکه اقدامات خوبی را در عرصه های مختلف نظیر احداث مترو و ورزشگاه 
نقش جهان رقم زده و امروز فوالد مبارکه در زمینه رفع مشکل آلودگی هوا 
قدم های بزرگی برداشته است. نهضت خوبی در کشور برای حل این مشکل 
برداشته شده و تالش فوالد مبارکه این است که چالش های محیط پیرامونی 
خــود را حل کند.طیب نیا ادامه داد: تا امروز فوالد مبارکه 40 هزار میلیارد 
تومان در حوزه مصارف انرژی و همراهی با مســائل مرتبط با محیط زیست 

سرمایه گذاری انجام داده است .

روشنایی تابلوهای تبلیغاتی ۵0 درصد كاهش یافت
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ از کاهش 50 درصدی روشنایی تابلوهای 
تبلیغاتی خبر داد و گفت: به منظور مدیریت مصرف 
برنامه هایی را برای کاهش مصرف تابلوهای تبلیغی در 
اتوبان هــای تهران درنظر گرفته ایم که با جدیت اجرا 

می شود.
رامین پوریا در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه  بالغ 
بر 1000 تابلوی تبلیغاتی تعدیل روشنایی شده است، 
اظهار کرد:  تقریبا همه این تابلوها دارای المپ های 

فوق کم مصرف ال ای دی هستند.
وی بــا تاکید بر اینکــه روش تعدیل به صورت یکی 
در میان کردن روشــنایی ها بوده است، اظهار کرد: 
بیشــترین تعداد این تابلوها در محدوده شمال غرب 

تهران قرار دارد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ با بیــان اینکه تمامی این تابلوها مجهز 
به ســاعت های نجومی برای تنظیم زمان روشــن و 
خاموش شدن هستند، تاکید کرد: با نصب ساعت های 
نجومی، از روشــن ماندن تابلوهای تبلیغاتی در طول 

روز جلوگیری شده است.
پوریا افزود: در حال حاضر 50 درصد این تابلوها مجهز 
به کنتورهای هوشمند شده اند و مابقی نیز تا پیش از 
آغاز پیک مصرف برق سال آینده مجهز به کنتورهای 

هوشمند خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه با تعدیل انجام شــده معادل دو 
مگاوات در لحظه مصرف برق شهر تهران کاهش پیدا 
کرده اســت، گفت: با توجه بــه کاهش دمای هوا در 
راستای تامین آسایش شهروندان با همکاری سازمان 
زیباسازی شــهرداری تهران و شرکت های تبلیغاتی 
اکثریت غالب این تابلوها در روزهای اخیر به صورت 

کامل خاموش شده اند.

اتصال 16 نیروگاه جدید به شبکه برق کشور در 9 ماه/  نیروی کار فعال در نیروگاه سازی 6 برابر شد 
در 9 ماه نخست سال 1401 تعداد 16 نیروگاه حرارتی در کشور ساخته شد و نیروی کار فعال در نیروگاه سازی از ۲ هزار و 980 
نفر به 19 هزار و 600 نفر رسید. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نیروگاه سازی در کشور پس از 8 سال بار دیگر 
جان دوباره گرفته است و ساخت واحدهای تولید برق با تمرکز تکمیل واحدهای بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی در دستور کار 
دولت قرار دارد. به معنای دیگر راهبرد جهش در ظرفیت تولید برق کشور به عنوان یک راهبرد اساسی در کنار مدیریت تقاضا و همچنین تعمیرات واحدهای نیروگاهی 
از جمله مهمترین راهکارهای حل مسئله ناترازی برق است. در راستا، اجرای این راهبرد، از ابتدای سال جاری تا پایان آذر سال 1401، تعداد 16 نیروگاه بزرگ حرارتی 
ساخته شده و برق خود را به شبکه کشور تزریق کرده است. گزارش شرکت برق حرارتی از پروژه  های نیروگاه حرارتی سنکرون شده از ابتدای سال تا آذر سال 1401 
بیانگر آن است که نیروگاه 1 زرند، نیروگاه ۲ زرند، نیروگاه 3 شهید باکری سمنان، نیروگاه 1 زاهدان، نیروگاه ۲ زاهدان، نیروگاه 4 ایران LNG بوشهر، نیروگاه 5 ایران 
LNG بوشهر، نیروگاه 1 بعثت پارس جنوبی، نیروگاه غرب کارون، نیروگاه 1 آریان زنجان، نیروگاه ۲ آریان زنجان، نیروگاه 1 راشد تربت حیدریه، نیروگاه شرکت فوالد 
بوتیای کرمان، نیروگاه قشم پاسارگاد، نیروگاه عسلویه بوشهر و نیروگاه فردوسی خراسان رضوی، از جمله 16 واحد نیروگاهی هستند که به شبکه برق کشور متصل 

شده اند.میزان ظرفیت اضافه شده به عدد ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور پس از اتصال مستقیم این 16 نیروگاه ۲769.۲ مگاوات است.

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد: مقدار تحویل سوخت مایع به نیروگاه ها امسال نسبت به سال 
1400 یک میلیارد و 300 میلیون لیتر افزایش یافته است.

 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از از وزارت نفت، علی اکبر نژادعلی  اظهار داشــت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
بزرگ ترین شرکت اقتصادی توزیع فرآورده های نفتی در خاورمیانه است و در 31 استان کشور به منظور سوخت رسانی، 37 منطقه عملیاتی دارد.

وی افزود: همچنین 53 مرکز سوختگیری هواپیمایی، چهار هزار و۲00 عرضه سوخت مایع و ۲ هزار و 535 جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( داریم که 
حجم عملیاتی آنها معادل روزانه ۲50 میلیون لیتر فرآورده نفتی است.

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه امســال استثنایی ترین سال این شــرکت در 94 سال فعالیت آن است، اظهار کرد: ذخیره سازی 
فرآورده های نفتی امســال کمترین مقدار بود و با افزایش مســافرت ها با کاهش شیوع ویروس کرونا و افزایش 70 درصدی تعداد زوار اربعین، گاهی تاب آوری تحویل 
سوخت به جایگاه ها به حتی یک روز هم می رسید و احتمال قطع سوخت رسانی وجود داشت، اما به همت کارکنان و مدیران مناطق 37 گانه با سربلندی از این بحران 

عبور کردیم.

افزایش 1.۳ میلیارد لیتری تحویل سوخت مایع به اتصال 16 نیروگاه جدید به شبکه برق کشور در 9 ماه
نیروگاه ها نسبت به سال گذشته

پاالیشــگاه فاز 14 ســیزدهمین و آخرین پاالیشگاه پارس 
جنوبی اســت که به روزهای افتتاح خود نزدیک می شود. با 
بهره برداری از این پاالیشــگاه، پرونده طرح های توسعه ای در 
بخش پاالیشــگاهی پارس جنوبی بســته می شود.به گزارش 
ایســنا،   میدان گازی پارس جنوبی میدان مشــترک گازی 
میان ایران و قطر بوده، بنابراین هر چه تولید از فازهای پارس 
جنوبی زودتر شــروع شود به همان میزان به نفع ایران است. 
تولید فاز 14 پارس جنوبی معادل 56 میلیون مترمکعب گاز 
غنی در روز تخمین زده می شود که معادل مصرف نیمی از 

گاز مورد نیاز استان تهران در اوج مصرف است.
هم اکنــون ظرفیت تولید گاز میدان پــارس جنوبی به 700 
میلیون مترمکعب در روز رسیده و این در شرایطی است که 
در روزهای ســرد سال نیز مصرف بخش خانگی و تجاری به 
600 میلیون مترمکعب در روز هم میرسد، همین آمار حاکی 
از نقش مهم پارس جنوبی در تولید گاز ایران است. پاالیشگاه 
فاز 14 پارس جنوبی را می توان ایستگاه پایانی پاالیشگاه های 
میدان گازی پارس جنوبی برشــمرد. پیش از ســاخت این 
مجتمع، 1۲ پاالیشگاه با دریافت گاز از بخش دریا و فرآورش 
آن، گاز شیرین به شبکه سراسری تزریق می شد، اما با توجه به 
اینکه 4 سکوی دریایی فاز 14 به مدار آمدند و انجام کارهای 
اجرایی آغاز توســعه فاز 11 پارس جنوبی، با احتمال افزایش 
تولید، نیاز به ایجاد ظرفیت پاالیشی در این منطقه روزبه روز 
حیات تر می شد. بر همین اساس دولت سیزدهم عزم خود را 
برای تکمیل ساخت پاالیشگاه فاز 14 پارس جنوبی متمرکز 
کرد و انتظار می رود تا پایان ســال جاری شاهد تکمیل این 
پاالیشــگاه باشیم. طرح توســعه فاز 14 پارس جنوبی به دو 
بخش خشکی و فراساحل تقسیم می شود.   بخش خشکی این 
طرح شــامل تأسیسات پاالیشگاهی است و بخش فراساحلی 
شامل 4 سکوی گازی )دو سکوی اصلی و دو سکوی اقماری(، 
44 حلقه چاه و دو رشــته خط لوله 3۲ اینچ است که گاز را 
از دریا در فاصله 105 کیلومتری ساحل کنگان به پاالیشگاه 
منتقل می کند و در عمل فرآیند شیرین سازی گاز را در بخش 
خشــکی انجام می دهد. با توجه بــه اولویت بندی طرح های 
پارس جنوبی در ســال های پیشــین و سیاست وزارت نفت 
مبنــی بر جلوگیری از عدم النفع برداشــت گاز از این میدان 
مشــترک، به کنسرسیوم فاز 14 ابالغ شد تا بخش فراساحل 

را سریع تر وارد مدار کند تا تولید از این طرح را شروع کنیم. 
بر این اساس، در اردیبهشت ماه 1397 دو سکوی فراساحلی 
این طرح به بهره برداری رســید و تا پایان سال 1398 نیز دو 
ســکوی دیگر وارد مدار تولید شد و به این ترتیب روزانه 56 

میلیون مترمکعب گاز غنی از این طرح تولید می شود.
تولیــد تجمعی گاز فــاز 14 تا به امروز قریــب 6۲ میلیارد 
و  قــراردادی  ارزش  مترمکعــب تخمیــن زده می شــود، 
سرمایه گذاری در بخش حفاری، سکوهای دریایی، خطوط لوله 
و تأسیسات خشکی 5.۲ میلیارد دالر بوده که از سوی شرکت 
ملی نفت ایران تأمین و پرداخت شده است.   محصوالت این 
پاالیشگاه مشابه طرح های دو فازی پارس جنوبی شامل روزانه 

50 میلیون متر مکعب گاز متان به منظور تزریق به خط لوله 
سراســری، 77 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و 
ساالنه یک میلیون تن اتان و یک میلیون تن ال پی جی است. 
طبق اعالم وزارت نفت، آنطور که محمدمهدی توســلی پور، 
مجری فاز 14 در شــرکت نفت و گاز پــارس گفته با توجه 
به مأموریتــی که وزارت نفــت برای ما تعیین کــرده بود، 
توانستیم از ســال 1400 تاکنون سه ردیف گازی پاالیشگاه 
را عملیاتی کنیم. اولین ردیف شیرین سازی گاز در اسفندماه 
1400، دومین ردیف آبان ماه 1401 و ســومین ردیف نیز از 
دی ماه 1401 راه اندازی شــده اســت و در تالش هستیم تا 
فعالیت های اجرایی آخرین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه نیز 
در آینده نزدیک تکمیل شود. وی با بیان اینکه اجرای بخش 
پاالیشــگاهی فاز 14 دقیقاً با تشدید تحریم های غرب علیه 

ایران آغاز شد، همان طور که انتظار می رفت شرکای خارجی 
از ارائه خدمات به ما خودداری کردند، با این حال توانســتیم 
پاالیشــگاه فــاز 14 را بدون حضور شــرکت های خارجی با 
استفاده از توان فنی و تخصصی نیروهای ایرانی تکمیل کنیم، 
گفت:  در بحث ساخت تجهیزات نیز سهم بخش داخل حدود 
70 درصد اســت که یک رکورد در ســاخت پاالیشگاه های 
پارس جنوبی به شــمار می رود. باید ایــن را اضافه کنم که 
شــرکت های خارجی که برخی از تجهیزات پاالیشــگاه را از 
آن ها خریداری کرده بودیم و براساس قرارداد باید مسئولیت 
راه اندازی تجهیز را به عهده می گرفتند و هنگام راه اندازی در 
کنــار نیروهای ایرانی حاضر می شــدند، به دلیل تحریم ها از 
اجرای این قسمت از قرارداد خودداری کردند و ما با استفاده 
از توان شــرکت های دانش بنیــان کار را پیش بردیم. مجری 
فاز 14 در شــرکت نفت و گاز پارس افــزود: در ابتدا نگرانی 
زیادی بابت اســتفاده از توان شرکت های دانش بنیان به دلیل 
حساســیت تجهیزات به کار رفته در پاالیشــگاه داشتیم، اما 
اکنون که یک سال از راه اندازی نخستین ردیف شیرین سازی 
گاز پاالیشــگاه می گذرد، شاهد موفقیت شرکت های داخلی 
هســتیم. اگرچه در ابتدا، فعالیت های ایــن بخش مقداری 
ســخت و زمان بر بود، اما در راه اندازی ردیف های بعدی کار 
با ســرعت قابل توجهی پیش رفت و توانستیم بدون حضور 
شرکت های خارجی همه واحدهای پاالیشگاهی را وارد مرحله 
تولید کنیم. توســلی پور با بیان اینکه در اجرای استانداردها 
انعطاف نداریم. کار حساس است و کوچک ترین اشتباه عالوه 
بر هزینه های مالی، هزینه های جانی نیز بر ما تحمیل می کند. 
وزارت نفت به هیــچ عنوان تمایلی ندارد کــه با اغماض در 
اجرای استانداردها به دلیل تحریم ها، جان انسان ها را به خطر 
بیندازد، همچنین سبب آلودگی محیط زیست و نهایتاً کاهش 
عمر مفید پاالیشــگاه و سکوهای دریایی شود، گفت: صنعت 
نفت ایران همواره تحریم بوده اســت، اما ما تالش کردیم که 
حداقل انحراف ها را نســبت به طراحی و مشخصات پروژه ها 

داشته باشیم.

پاالیشگاه های پارس جنوبی در ایستگاه آخر
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گزیده خبر

در نشست تخصصی نمایندگان شرکت هندی IPGL در بندر شهید بهشتی چابهار مطرح شد؛
ادامه انتقال گندم های اهدایی هند به افغانستان از طریق 
بندر چابهار در نشست تخصصی نمایندگان شرکت هندی 
IPGL در بندر شهید بهشتی چابهار درباره ادامه انتقال گندم 
های اهدایی هند به افغانستان از طریق بندر چابهار بحث و 
تبادل نظر شــد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
 IPGL سیستان و بلوچستان، در نشست تخصصی نمایندگان شرکت هندی
که روز گذشــته )5 بهمن( با حضور قاسم عسکری نسب مدیر کل بنادر و 
دریانوردی سیســتان و بلوچستان در بندر شهید بهشتی برگزار شد درباره 
ادامه انتقال گندم های اهدایی هند به افغانســتان از طریق چابهار بحث و 
تبادل نظر شد.شایان ذکر است در این جلسه موضوعات ترانزیت کاال از هند 
و آفریقای جنوبی به کشورهای )CIS(، صادرات مواد معدنی به هند از بندر 
چابهار و اراده قوی شرکت هندی IPGL در خصوص تأمین جرثقیل گنتری 

کرین جهت استقرار در بندر شهید بهشتی چابهار بحث و بررسی شد.
بازدید رهبر معظم انقالب اسالمی از غرفه ایمیدرو در نمایشگاه توانمندی های صنعتی

مقام معظم رهبری صبح امروز)شــنبه( از غرفه ایمیدرو در نمایشگاهی که 
به مناسبت شعار سال برپا شده بود دیدن کردند. 
طی این برنامه، رضا فاطمــی امین وزیر صنعت 
معدن و تجارت و وجیه اله جعفری رئیس هیات 
عامل ایمیدرو توضیحات الزم درباره دستاوردهای 
کســب شــده در حوزه معدن و صنایع معدنی را ارایه کردند.ایشان در این 
برنامــه، همچنین از توانمندی های صنایع مختلف و دانش بنیان ها دیدن 

کردند.
معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه سایپا خبر داد:

 گروه سایپا در ٤ بهمن ماه رکورد کل تولید سال ١٤٠٠ را شكست
 معاون برنامه ریزی جامع تولید ســایپا گفت: گروه خودروســازي سایپا در 
اواخر ســال گذشته بر اســاس اهداف تعیین شده از سوي مدیرعامل گروه 
مبني بر افزایش تولید در ســال ١٤٠١، استراتژي خود را بر همین اساس 
تعیین و تمامی تامین کنندگان و قطعه سازان را مکلف به اجراي آن کرد.به 
گزارش سایپانیوز، مسعود پروین گفت: این گروه خودروسازي با وجود خروج 
٣ محصول پرتیراژ تیبا، تیبا٢ و ساینا از سبد محصوالت، توانست در ٤ بهمن 
ماه سال جاري با تولید ٣98 هزار و  ١١١ دستگاه خودرو از کل تولید سال 
١٤٠٠ گروه سایپا با تولید ٣97 هزار و  8٠ دستگاه  عبور کند. او افزود: این 
رکوردشــکنی حاصل برنامه ریزی انجام شده در ابتدای سال جاری و اجرا 
در ســایت های تولیدی و تامین کنندگان و بر اساس اهداف تعریف شده از 
سوی مدیریت ارشد سازمان صورت پذیرفت و نتیجه آن رکوردشکنی های 
متعدد طي ماه هاي گذشته بوده است. معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه 
خودروسازی ســایپا تصریح کرد: در زمان های مختلف طی سال جاری، ٣ 
سایت تولیدي این گروه خودرو سازي توانست  از رکورد تولید سال گذشته 
عبور کند. در همین رابطه سایت بن رو در ٢ آبان با تولید ٢٣ هزار و  ٦٠٠ 
دستگاه خودرو، سایت سایپا دیزل در ٢8 آبان با تولید هزار و ١٠5 دستگاه 
خودرو و سایت پارس خودرو در 8 دي ماه با تولید ١٠٣ هزارو  ١59 دستگاه 
خودرو  توانستند رکورد کل سال گذشته خود را بشکنند.او افزود: عالوه بر 
این گروه خودروســازي در ٦ آذرماه سال جاري توانسته با تولید ٢٠ هزار و  
8٦9 دستگاه شاهین، از رکورد تولید این محصول استراتژیك نیز عبور کند.

با حكم معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو؛
کامران داســتانی با حکم معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ســازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( به عنوان سرپرست 
جدید منطقه ویژه اقتصادی صنایــع معدنی و فلزی خلیج فارس منصوب 
شــد.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، وجیه اهلل جعفری 
معــاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در 
حکمــی کامران داســتانی را به عنوان سرپرســت 
جدید منطقه ویژه اقتصادی صنایــع معدنی و فلزی خلیج فارس منصوب 
کرد.»داســتانی« از مدیران باسابقه ی سازمان توســعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران است که طی بیش از دو دهه کارنامه خود، سمت هایی 
همچون مجری طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی 
ایران- به عنوان یکی از طرح هایی بزرگ ایمیدرو برای ایجاد و توسعه پروژه 
های برق رسانی و راه سازی در مناطق معدنی-، نماینده تام االختیار رئیس 
هیات عامل ایمیدرو در غرب کشور و مدیر پروژه سیویل و احداث ابنیه های 
این سازمان پس از زلزله استان کرمانشاه را ثبت کرده است. وی عالوه بر آن، 
مشاور اجرایی معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو در امور شرکت های 
معدنی و صنایع معدنی، مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران در 
طرح های فوالد استانی و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت ایراسکو 

و مشاور مدیرعامل شرکت )MME( را در فعالیت های خود دارد. 
بازدید مدیران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( از گروه صنعتی مپنا

تعدادی از مدیران عامل و مســئوالن قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در بازدید از گروه 
صنعتــی مپنا در جریان آخرین دســتاوردها 
و توانمندی هــای این مجموعــه قرار گرفتند.

به گــزارش روابط عمومی قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص(، تعــدادی از مدیران و مســئوالن قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( از گروه صنعتی مپنا بازدید کردنــد و با توانمندی های 
این مجموعه در در زمینه مهندســی، احداث و توسعه نیروگاه های حرارتی، 
نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر، تأسیســات تولیــد همزمان برق و حرارت، 
تأسیســات تولید همزمان برق و شیرین سازی آب، مهندسی، اجرا و توسعه 
پروژه های نفت وگاز در خشــکی و دریا و ارائه خدمات بهره برداری، تعمیر و 
نگهداری در صنایع مذکور آشنا شدند.شایان ذکر است گروه مپنا، با عنوان 
»شــرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران« یا به اختصار »مپنا« در ٢٢ 

مرداد ماه سال ١٣7٢ خورشیدی تأسیس  شد. 

دادستان تهران

تا پایان سال تمام دستورالعمل ها درباره 
ساختمان های ناایمن اجرایی شود

دادستان تهران گفت: ســاختمان های ناایمن در تهران مانند بمب 
ساعتی عمل می کنند و مسئولیت نهادهای متولی در حل مشکالت 
این مســأله کامال مشخص است. به گزارش ایسنا به نقل از میزان، 
علی صالحی اظهار کرد: دادستانی تهران در خصوص ساختمان های 
ناایمن به صورت هفتگی جلســات مداومی را برگزار می کند که در 
جلسه اخیر مصوب شد تا پایان سال جاری تمامی دستورالعمل ها 
توسط نهادهای متولی و مالکان ساختمان های ناایمن اجرایی شود. 
وی افزود: جلسه اخیر با حضور نماینده دادستانی تهران، شهرداران 
نواحی ٢٢ گانه پایتخت، مسئوالن سازمان آتش نشانی، نمایندگان 
شــورای شهر و بیش از ١٠٠ نفر مالکان و متصرفان ساختمان  های 
ناایمن اعم از دولتی و خصوصی در سالن همایش های آتش نشانی 
تهران برگزار شــد و هشــدارهای الزم به حضار داده شــده است. 
دادســتان تهران با بیان این که »ســاختمان های ناایمن پایتخت 
مانند بمب ســاعتی عمل می کنند«، تصریح کرد: به تمام مالکان 
ســاختمان های ناایمن هشدار داده شد تا پایان سال جاری، تمامی 
دســتورالعمل های ایمن ســازی را رعایت و نسبت به ایمن سازی 
ســاختمان ها اقدام کنند، در غیر این صورت دادســتانی تهران در 
راســتای پیگیری حقــوق عامه و به منظور جلوگیــری از هرگونه 
حوادث ناگوار احتمالی، با متخلفان برخورد و اقدامات قاطعی را علیه 

متخلفان این حوزه لحاظ خواهد کرد.

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران تشریح کرد:

تاثیر راه اندازی بندر فاو عراق بر تجارت بنادر جنوبی ایران
رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیك اتاق ایران خاطر 
نشان کرد: به نظر می رســد در آینده بندر فاو می تواند به 
رقیب ما تبدیل شود. عراق به کمك ترکیه و امارات تالش 
دارد که بندر فاو را به راهن آهن سراسری عراق متصل و از 
شــمال راه آهن را به ترکیه وصل کند و بخشی از ترانزیت 
از طریــق امارات و بندرعباس به ترکیــه می رود. بنابراین 
این کریــدور جدید در ترانزیت ما بــه ترکیه تاثیر منفی 
می گذارد. علی حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، در پاســخ به این پرســش که به نظر شــما فعالیت 
بندر فاو در عــراق نقش ایران را در کریدورهای منطقه ای 
کاهش می دهــد، گفت: بندر فاو یك کریدور جدید و یك 
بازار دســت نخورده اســت. پیش از جنگ، بنادر در عراق 
اقدام به ترانزیت کاال می کردند اما مســائل امنیتی باعث 
شــد که بخشــی از ترانزیت از این بنادر متوقف و به بنادر 
ایران شیفت شود. در حال حاضر عراق می خواهد این بازار 
دست نخورده را احیا کند و به نظر می رسد که در ترانزیت 

و تجارت ما این موضوع تاثیر بگذارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: عراقی ها از مدت ها پیش طرح 
توســعه بندر فاو را دنبال می کردند و در سال میالدی که 
گذشت عراقی ها توانستند با عرضه نفت در بازارهای جهانی 
مبالغ قابل توجهی از محل فروش نفت عایدشان شد و این 
موضوع به توسعه زیرســاخت های آنها کمك کرد. وی با 
بیان اینکه راه اندازی و فعالیت بندر فاو برای عراق جدی تر 
از گذشته شده است، تصریح کرد: عراق مسیر کوتاهی به 
آب هــای آزاد و خلیج فارس دارد و این مســیر منتهی به  
بندر فاو و ام القصر  است و از آنجایی که بندر ام القصر امکان 

گسترش نداشت از این رو بر توسعه بندر فاو متمرکز شدند. 
حســینی تاکید کرد: عراق جزو اتحادیه عرب اســت و در 
اتحادیه عرب پیمانی در خصوص مسائل گمرکی، ترانزیت 
و حمل و نقل تعریف شــده است که مطابق با آن تعرفه ها 
در برخــی موارد صفر و یا اندک اســت که این موضوع در 
راه اندازی این کریدور کمك بــه عراق می کند. همچنین 
عراق می تواند از این مسیر کاالها را به شرق سوریه، اردن 

و حتی عربستان انتقال دهد. رئیس کمیسیون حمل ونقل 
و لجســتیك اتاق ایران با اشــاره به همکاری امارات برای 
توسعه و ســرمایه گذاری در بندر فاو در عراق، اضافه کرد: 
به نظر می رســد در آینده این بنــدر می تواند به رقیب ما 
تبدیل شــود. عراق به کمك ترکیه و امــارات تالش دارد 
کــه بندر فاو را به راهن آهن سراســری عراق متصل  و از 
شــمال راه آهن را به ترکیه وصل کند و بخشی از ترانزیت 

از طریق امارات و بندرعباس به ترکیه می رود این راهگذر 
جدید در ترانزیت مــا به ترکیه تاثیر منفی می گذارد. این 
فعال اقتصادی ادامه داد: بندر فاو در کوتاه مدت نمی تواند 
تاثیر منفی در روند صادرات ما بگذارد و باید منتظر ماند و 
نتایج آن را مشاهده کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا بندر فاو می تواند زنگ خطری برای بندرهای جنوبی ما 
باشد؟ گفت: باید دید که این بندر  توانایی جابه جایی چه 
حجم از کاال را دارد. ظرفیت جابه جایی بنادر ما در حدود 
٣5٠ میلیون تن است و ما دو بندر بزرگ شهید رجایی و 
بندر امام را در خلیج فارس داریم همچنین بنادر کوچکتر 
خرمشهر، آبادان و بندرلنگه سال های سال است که فعالیت 
می کند. اما از سوی دیگر  ورود عراق به  بنادر خلیج فارس 
جزو حقوق آنهاســت و ما نمی توانیم مانع آن شویم و باید 
دیــد که عراق چه مقدار می تواند تخلیه و بارگیری در این 
بندر داشته باشــد. با توجه به اینکه عراق به دنبال توسعه 
زیرســاخت های حمل و نقل اســت و بدون تردید توسعه 
آن نقش منفی در بنادر ایران خواهد گذاشــت. حسینی با 
بیان اینکه سیاست مداران راه برای تجار باز می کنند، افزود: 
روابط سیاســی ما هر میزان با کشورها رو به بهبودی برود 
در اقتصاد تاثیر مستقیم می گذارد. اگر روابط اقتصادی بین 
کشورها عمیق تر شود مسائل امنیتی نیز بهتر خواهد شد و 
بقول معروف از مرزی که کاال رد شود نیروی نظامی عبور 
نمی کند. معاونت اقتصــادی وزارت خارجه در دوره جدید 
فعالیت بیشتری داشــته و بیش از گذشته کار می کند  و 

به نظر می رسد که این روابط باید بیشتر توسعه پیدا کند.

مدیر امور مهندسی های بهره برداری شرکت در گفتگو با خبرنگار ما به تشریح تجهیزات و قطعات بومی سازی شده در ذوب آهن 
اصفهان پرداخت و گفت: با وجود کارگاه های ساخت و تولید در کارخانه و استفاده از تجارب و خدمات شرکت های تابعه، ذوب 
آهن بیش از 85 درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی را بومی سازی کرده است. به گزارش ایلنا، مدیر امور مهندسی های بهره 
برداری شرکت در گفتگو با خبرنگار ما به تشریح تجهیزات و قطعات بومی سازی شده در ذوب آهن اصفهان پرداخت و گفت: با 
وجود کارگاه های ساخت و تولید در کارخانه و استفاده از تجارب و خدمات شرکت های تابعه، ذوب آهن بیش از 85 درصد از قطعات و تجهیزات مکانیکی را بومی 
سازی کرده است.مهدی نصیری افزود: بومی سازی، طراحی، ساخت و نصب درب های فلکسیبل باتری های کك سازی و دریچه کشویی پاتیل فوالد در ذوب آهن 
اصفهان، نماد خود باوری در شرایط تحریم است و ایران را در جمع معدود کشورهای برخوردار دنیا از این تکنولوژی قرار داد.وی با بیان این که در ذوب آهن اصفهان، 
بومی ســازی به عنوان یك فرآیند مســتمر پیگیری می شــود، تأکید کرد:  طراحی و ساخت شل فلزی دودکش کائوپر کوره شماره ٢ به همراه نسوز کاری با توان و 
دانش داخلی کارکنان شرکت برای اولین بار به ارتفاع 7٠ متر، طراحی، ساخت و نصب درب های فلکسیبل باتری شماره٣ ، بازسازی برج های خنك کننده ایستگاه 
ریختهگری شماره 5 و بازسازی دیگ اوتیلیزاتور کنورتور شماره ٢ تجهیزاتی بوده که در ذوب آهن اصفهان بومی سازی شد. نصیری، طراحی، ساخت و نصب دریچه 
کشویی فوالد ١٣٠ تنی، ساخت مکانیزم دریچه کشویی تاندیش و بومی سازی نسوز بدنه کوره بلند شماره یك را از دیگر اقدامات بومی سازی در شرکت عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی فوالد هرمزگان در خصوص نقش و اهمیت 
این شرکت در توسعه اقتصادی استان هرمزگان، بیان کرد: فوالد هرمزگان نه تنها از منظر یك بنگاه تولیدی و اقتصادی اهمیت زیادی 
دارد، بلکه نقش آفرینی این شرکت هم از منظر محلی، منطقه ای و ملی مشخص و کاماًل منحصربه فرد است. یکی از مسائلی که برای 
استانداری هرمزگان اهمیت دارد، جامعه آماری افرادی است که در این بنگاه اقتصادی مشغول به فعالیت هستند. طبیعتاً بخشی از 

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور مرهون تالش هایی است که در این بنگاه اقتصادی انجام می شود.
رضا مدرس، افزود: یکی از چالش هایی که در حوزه زیرساخت وجود دارد، تأمین پایدار انرژی برای این بنگاه اقتصادی است. در برخی از فصول سال، محدودیت هایی 
که در زمینه برق و گاز به وجود می آید، ممکن است بخشی از تولید بنگاه های اقتصادی را دچار مشکل کند. برای حل شدن این چالش، پروژه ای را به صورت مشترک 
با فوالد هرمزگان و فوالد مبارکه پیش می بریم که یکی از راهبردهای بزرگ کشور خواهد بود. ممکن است این فرایند در شرایط کنونی به عنوان یك پروژه تأمین انرژی 

یك بنگاه اقتصادی دیده شود؛ اما احیا کردن یك پاالیشگاه و یا حوزه گازی کشور می تواند استان هرمزگان را به عنوان هاب منطقه ای در جنوب کشور مطرح کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: در حال تعریف یك پروژه بین فوالد هرمزگان، شرکت گاز و شرکت ملی نفت هستیم تا بتوانیم 

در یك تعامل چندجانبه بخشی از انرژی موردنیاز فوالد هرمزگان را به صورت انحصاری و اختصاصی برای تولید کنونی و توسعه های آینده این شرکت تأمین کنیم. 

مدیر امور مهندسی های بهره برداری شرکت تأکید کرد:

حمایت از صاحبان ایده و سازندگان داخلی در ذوب آهن اصفهان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان:

تأمین زیرساخت های فوالد هرمزگان در اولویت ماست
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گزیده خبر

طالعیه برای مشتریان دارنده نسخه IOS همراه بانک توسعه 
صادرات ایران

مشــتریان دارنده نسخه IOS همراه بانک توســعه صادرات ایران باتوجه به 
منقضی شدن مجوز نسخه IOSهمراه بانک در تاریخ ششم بهمن ماه تا اطالع 
بعدی از نسخه تحت وب استفاده کنند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران به نقل از مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات این بانک، 
مشتریان می توانند با مراجعه به نشانی https://mbn.edbi.ir از طریق مرورگر 
سافاری گوشی مبتنی بر IOS خود، گزینه Add to Home Screen را انتخاب 
 IOS سامانه همراه بانک، مشابه با تجربه برنامک های PWA کرده تا نســخه

روی گوشی شما اجرا شوند.
بانک صادرات ایران ٢١٨ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه و 

حمایتی پرداخت کرد
تعداد وام های قرض الحسنه و حمایتی پرداخت شده بانک صادرات ایران از 
فروردین تا نیمه دی ماه ســال ١٤٠١ بــه ٢٣٥ هزار فقره به ارزش بالغ بر 
٢١٨ هزار میلیارد ریال رسید.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
پرداخت تســهیالت حمایتی این بانک در راستای کمک به تحقق اقتصاد 
مقاومتی، بهبود معیشت مردم اقصی نقاط کشور، پشتیبانی از رونق تولید در 
واحدهای خرد و کالن اقتصادی و عمل به مسئولیت اجتماعی در همکاری با 
سازمان های حمایتی، در سال ١٤٠١ نیز ادامه یافته به نحوی که تا نیمه دی 
ماه سال جاری ٢١٨ هزار میلیارد ریال برای پرداخت حدود ٢٣٥ هزار فقره 
وام های قرض الحسنه و تسهیالت حمایتی پرداخت شده است.بانک صادرات 
ایران در این مدت با پرداخت ١٨٠ هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 
به ٢٠٨ هزار نفر در قالب وام های ازدواج و تهیه جهیزیه، اشتغالزایی کمیته 
امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، استانداری ها، اعطای وام فرزندآوری، 
ودیعه مسکن مددجویان سازمان های حمایتی، وام های ضروری ستاد دیه و 
اشتغال زندانیان، وام ضروری، درمان و حمام روستایی سهم قابل توجهی در 

تامین نیاز مردم کشور داشته است.
پرداخت ١.۴هزار میلیاردریالی تسهیالت ازدواج و ۳۴٢ 

میلیاردریال تسهیالت فرزندآوری
بانک کارآفرین در١٠ ماهه ســال ١٤٠١ ، بیش از هزار و ٤۷۷ میلیاردریال 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج و٣٤٢ میلیاردریال تسهیالت فرزندآوری 
پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومــی بانک کارآفرین،این بانک به منظور 
ترویج سنت حســنه ازدواج، از ابتدای ســال ١٤٠١ تا اول بهمن ماه هزار 
و ١١٣فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج معادل یک هــزار میلیاردو  
٤۷۷میلیــون و ۹٠٠ریــال به متقاضیــان پرداخت کرد.این در شــرایطی 
اســت که تا پایان آذرماه ســال جاری ۷٨٠ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت شــده بود. از نظر حجم تســهیالت پیش از این و تا پایان 
آذر در بانــک کارآفرین بیش از ١٠٣میلیارد و ۹٠٠هزار ریال به متقاضیان 
پرداخت شده بود.بر اساس این گزارش، تا کنون کلیه متقاضیان تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج، جهت اخذ تسهیالت به شعب عامل بانک معرفی  شدند 
و در حــال حاضر تعداد ١۶٢ نفر متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت 
اخذ تسهیالت هستند.فرآیند دریافت تســهیالت قرض الحسنه ازدواج در 
بانک کارآفرین به این شــرح اســت؛ هر یک از زوجین به صورت جداگانه 
باید در سامانه تســهیالت وام ازدواج بانک مرکزی، ثبت نام و کدرهگیری 
دریافت کنند. سپس توسط سرپرستی بانکی که در سامانه از طرف شخص 
متقاضی مشخص شده اســت، شعبه پرداخت کننده تسهیالت مشخص و 
برای فرد ثبت نام کننده، پیامک ثبت اطالعات و شروع مرحله بعدی دریافت 
تسهیالت ارسال می شود.در مرحله آخر فردمتقاضی باید به شعبه مراجعه 
کرده با ارائه مدارک الزم پرونده خود را تکمیل و وام ازدواج خود را دریافت 
کند.شــایان ذکر است این فرآیند نباید بیشتر از یک ماه زمان ببرد، در غیر 

این صورت فرد متقاضی باید مجددا ثبت نام کند.
تاکید سرپرست بانک ملی ایران بر حمایت از تحول آفرینی و 

بهبود معیشت و تامین رفاه کارکنان بانک
سرپرســت بانک ملی ایران در نشست تصویب صورت های مالی منتهی به 
اســفند ماه ١٤٠٠ موسســه همیاری کوثر و بررسی و ارزیابی عملکرد این 
موسســه با بیان این که بهبود وضع معیشت و رفاه کارکنان از اولویت های 
مهم و اهداف اساســی بانک است، تصریح کرد: گام های موثری در راستای 
تحول آفرینی و حمایت از وضع معیشــتی، رفاهی و درمانی کارکنان بانک 
توسط مدیران ارشــد بانک برداشته شده است و درتالش هستیم از طریق 
ظرفیت های موجود درموسسه همیاری کوثر گام های موثرتری برداریم.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این نشست که با حضور اعضای هیات 
مدیره بانک ملی ایران و اعضای هیات عامل موسســه همیاری کوثر برگزار 
شد، ابوالفضل نجارزاده با بیان این مطلب که موسسه همیاری کوثر در اجرای 
خدمت رسانی و تامین آتیه وکمک به امور رفاهی ودرمانی کارکنان در شبکه 

بانکی پیشرو و پیشگام است.
 آغاز کمپین ۴۴55 صندوق تامین خسارتهای بدنی در دهه فجر 

١۴0١
هم زمان با چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران، کمپین 
بهره برداری از پروژه های سامانه محور و تکمیل شعب کشوری در صندوق 
تامین خســارت های بدنی، آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی صندوق 
تامیــن خســارتهای بدنی، در کمپیــن )٤٤٥٥( که مقارن بــا آغاز پنجاه 
و پنجمین ســالروز آغــاز فعالیت های صندوق تامین خســارت های بدنی 
است، قرار است دو شــعبه دیگر صندوق در استان های خراسان جنوبی و 
چهارمحال و بختیاری، افتتاح شــوند.این دو شعبه در راستای فرآیند کامل 
شدن شعب کشوری و تکمیل زنجیره خدمت، به بهره برداری خواهند رسید.
در کمپین ٤٤٥٥، همچنین بهره بردای از سامانه های الکترونیکی صندوق 

تامین در مسیر تسهیل ارائه خدمات در دستور کار قرار دارد.
شهروندان از مزایای قانون بیمه شخص ثالث در حوزه ریلی بهره 

مند خواهند شد
تاکنون حوادث ناشی از وسایل نقلیه ریلی، تحت پوشش قانون بیمه اجباری 
خســارات ناشی از وسایل نقلیه نبود که خوشــبختانه با تصویب آن، ملت 
شریف ایران که در حوادث ریلی دچار آسیب می شوند از مزایای کامل این 
قانون برخودار خواهند شــد.به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین 
الملل بیمه مرکزی، مهندس مجید بهزادپور که در حاشیه پویش سه شنبه 

های نوآورانه در نهاد ناظر صنعت بیمه سخن می گفت.

رییس سازمان سرمایه گذاری ایران خبر داد؛

رشد ۲.۵ برابری سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم
پنج میلیارد و ۹٥٠ میلیون دالر ســرمایه گذاری 
خارجی در دولت جذب شــده است که ٢.٥ برابر 
نسبت به ســال پایانی دولت قبل رشد داشت.به 
گزارش ایِبنا، »علی فکری« در نشست خبری اظهار 
داشت: ماموریت اصلی سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصــادی و فنی ایران جلب و جذب 
ســرمایه گذاری خارجی است و در دولت کنونی 
تالش کردیم تشــتت آماری را اصالح کنیم و تا 
زمانی که ســرمایه گذاری واقعی انجام نشده، در 
آمار ارایه نکنیــم. وی افزود: از ابتدای آغاز به کار 
دولت سیزدهم ٣٣٨ طرح سرمایه گذاری به مبلغ 
١٠ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دالر مصوب شده است 
و در این دولت ٤۶٣ میلیون دالر افزایش سرمایه 
مصوب داشتیم؛ به این معنی که سرمایه گذاران 
پس از رسیدن به سوددهی سرمایه خود را خارج 
نکردند و دوبــاره ســرمایه گذاری کردند.رییس 
سازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران گفت: در دولت سیزدهم پنج میلیارد و 
۹٥٠ میلیون دالر از ١٠ میلیارد و ٢٠٠ میلیون 
دالر ســرمایه گذاری اجرا شده است و بقیه چهار 
میلیارد ســرمایه گذاری که اجرا نشــده به دلیل 
شرایط سیاسی بوده است. برای نمونه ٢ میلیارد و 
۷٠٠ میلیون دالر سرمایه گذاری از کشور انگلیس 
اعالم شد، اما نمود بیرونی نداشت.وی ادامه داد: در 
یک سال گذشته بزرگترین سرمایه گذار خارجی 
واقعی روســیه با مبلغ ٢ میلیارد و ۷٠٠ میلیون 
دالر در دو طرح نفتی بوده است و امارات، ترکیه، 
چین و افغانستان به ترتیب مهمترین کشور های 
ســرمایه گذار در داخــل کشــور بودند.فکــری 
بیان داشــت: جذب ســرمایه گذاری خارجی در 
یک ســال ابتدایی دولت سیزدهم ٢.٥ برابر سال 

پایانی دولت دوازدهم بوده است و پنج میلیارد و 
۹٥٠ میلیون دالر رسیده است.وی درباره میزان 
سرمایه گذاری در ســال های ۹٥ و ۹۶ همزمان 
با اجرایی شــدن برجام، گفت: در ســال ۹٥ کل 
طرح های مصوب ١٥٣ طرح با حجم ١٠ میلیارد 
و ٤٠٠ میلیون دالر بود که ۷٨ طرح با حجم یک 
میلیارد و ۷٣٠ میلیون دالر اجرا شد.فکری ادامه  
داد: در ســال ۹۶ که سال دوم تجربی برجام بود، 
١۹٨ طرح به مبلــغ ١٠ میلیارد و ٨٠٠ میلیون 
دالر مصوب شد که ۹٥ طرح با حجم ٢ میلیارد 
و ۶٠٠ میلیون دالر اجرا شد. همچنین بزرگترین 
طرحی که در این ســال ابطال شــد مربوط به 
شرکت توتال بود.وی درباره سرمایه گذاری چین 
در کشــور، افــزود: حضور چین بیشــتر در حد 
ســرمایه گذاری کوچک و متوســط در ٢٥ طرح 
با رقم ١٨٥ میلیون دالر اســت و سرمایه گذاری 
بیشتر در پروژه های معدنی و پایانه های حمل و 
نقلی است.این مقام مســئول درباره مشوق های 
جذب سرمایه گذاری خارجی، بیان داشت: سرمایه 
ورودی به ایران را تضمین می کنیم و هر زمان که 
سرمایه گذار بخواهد می تواند سرمایه خود را خارج 
کند، همچنین خروج سود عملیاتی سرمایه گذاری 
یعنی نتیجه عملکــرد کارخانه به صورت ارز نیز 
تضمین می شود.وی ادامه داد: از دیگر مشوق های 
صادراتی صدور مجوز اقامت پنج ساله، واردات سه 
خودرو خارجی عبور موقت به ازای ٣٠٠ هزار دالر 
سرمایه گذاری خارجی و لغو ممنوعیت صادرات 
برای ســرمایه گذار خارجی درنظر گرفته شده و 
تنبیه مالیاتی برای آن ها نداریم.رییس کل سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
اظهارداشت: رتبه ریسک اعتباری در کشور هفت 

اســت و این رقم تغییری نکرده است، البته این 
رقم به معنای فاصله گرفتن سرمایه گذار خارجی 
نیســت و مهم این است که طرف خارجی نوعی 
از ســود را برای خود درنظر بگیرد و به آن هدف 
برسد و ما سرمایه گذارانی از اروپا و آمریکا داریم.

وی درباره سرمایه گذاری روسیه در کشور گفت: 
سرمایه گذاری این کشــور در قالب قرارداد است 
و معتقدم که این کشــور برنامه ای برای خروج از 
ایران ندارد و آمده است که بماند و بعید است که 
قرارداد ها لغو شود.فکری بیان  داشت: سرمایه هایی 
که از کشور های همسایه وارد می شود مشخص و 
کم است و اقدامی که باید انجام دهیم این است 
که فازبندی شود و قابلیت جذب سرمایه گذاری 

خارجی را داشته باشد.وی گفت: در بخش مسکن 
نیز سرمایه گذاری شده است، اما قابل توجه نیست 
و با وزارت راه و شهرســازی نیز رایزنی شده، زیرا 
قابلیت سرمایه گذاری داریم.رییس کل سازمان 
ســرمایه گذاری و کمک هــای اقتصادی و فنی 
ایران در پایان گفت: سرمایه گذاری ایران و چین 
مطابق همان سند همکاری است که دی ماه سال 
گذشته اجرای آن توسط وزیر امور خارجه اعالم 
شــد و پروژه های عملیاتی در قالب سند تعریف 
شد. زمانی که پروژه ها به نتیجه برسد جزئیات به 

اطالع عموم خواهد رسید.

قیمــت ارز در بازار از نظر اقتصادی 
و برابــری نرخ هــا واقعی نیســت و 
بــازار تحت تاثیر فضای احساســی 
حمیدرضا  است.  تورمی  انتظارات  و 
اقتصادی درباره  جیهانی، کارشناس 
فضای هیجانــی خرید و فروش ارز 
تعیین  ایِبنا گفــت:  بــه خبرنــگار 
نرخ ارز های خارجی در کشــور های 
مختلــف فرمــول و معادالتی دارد 
که می تــوان آنها را بــا چند مدل 
این  تمام  ولــی در  محاســبه کرد، 
انتظــارات تورمی و  مدل ها بحــث 
رفتــاری مصرف کننــدگان در نظر 
ادامه  در  اســت.وی  نشــده  گرفته 
اضافه کرد: فضایی که در بازار ارز و 
سکه و طال در موقعیت فعلی کشور 
بــه وجود آمده، بیشــتر تحت تاثیر 
احساسات  و  رفتاری  اقتصاد  شرایط 

معامالتی افراد است که بر تغییرات 
قیمتــی اثر گذارده، زیــرا به لحاظ 
ریال  نرخ  برابــری  قیمت  معادالتی 
با ارز هــای خارجی در عدد هایی که 
مشاهده می شود، واقعی نیست. این 
این رابطه  اقتصادی در  کارشــناس 
یادآور شــد: سوداگران فعال در این 
بــازار و مردمی کــه در صدد خرید 

ارز یا سکه برمی آیند، تنها به دلیل 
ایجاد پوشــش برای کاهش ریسک 
بی ارزش شــدن دارایی اســت. بر 
مانند  پارامتر هایــی  اســاس  همین 
تــورم چنــد ده درصدی در ســال 
آینده یا موضوعاتــی ازاین قبیل را 
مــورد توجه قــرار می دهند و اقدام 
به خرید ســکه، طال یا ارز می کنند. 

احساســی  مدیریت  درباره  جیهانی 
رفتار کردن مردم در چنین مواقعی 
تصریح کرد: بانــک مرکزی چنانچه 
به این سمت وسو رود که ابزار های 
مالی مانند اوراق ســلف ارز یا سکه 
و طال را منتشــر کند، بخش زیادی 
را مدیریــت خواهد کرد.  بــازار  از 
وی در ادامــه افــزود: نکتــه مورد 
توجه که بایــد خریداران ارز به آن 
قرار گرفتن  باشــند،  داشــته  دقت 
مولفه های اقتصاد در شــرایط بسیار 
بهتر نسبت به ســال گذشته است. 
و  نفتی  غیر  مولفه ها صــادرات  این 
افزایش فروش نفت در طول ســال 
١٤٠١ نسبت به ١٤٠٠ است که از 
ورود ارز به کشور خبر می دهد، اما 
اینکه به چه ســمت و سویی خواهد 

رفت، بحث دیگری است.

کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایِبنا عنوان کرد؛

 بازار ارز تحت تاثیر فضای احساسی

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ٣٢ درصد تسهیالت پرداختی صندوق را متعلق به بانوان کارآفرین عنوان کرد و از حمایت مالی 
بیش از ٥٥٠٠ صندوق خرد محلی خبر داد. نعمت اهلل رضایی در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: در یکســال و نیم گذشته بیش از 
٣٠٠٠ صندوق خرد محلی در سراسر کشور تشکیل شده و تعداد صندوق هایی که تاکنون مورد حمایت قرار گرفته اند به بیش از 
٥٥٠٠ صندوق رسیده است. وی در توضیح مزیت راه اندازی صندوق های خرد محلی گفت: ویژگی صندوق ها این است که بخشی 
از منابع، آورده افراد است که معادل یا بیشتر از آن را صندوق تسهیالت می پردازد تا در قالب مدیریت خودشان به اعضا تسهیالت 
پرداخت کنند یا برای انجام فعالیت های اقتصادی و وام های ضروری مدنظرشان استفاده کنند تا در مواقع خاص اقتصادی بتوانند منابع حداقلی را در اختیار گرفته و 
متناسب با آن فعالیت خود را پیش ببرند. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در ادامه ٣٢ درصد تسهیالت پرداخت شده از سوی صندوق را مربوط به کارآفرینان زن 
عنوان کرد و گفت: زنان عمده شاغالنی هستند که از طریق منابع صندوق اقدام به راه اندازی کسب و کار کرده اند و حدود ٤۷ درصد اشتغال مدنظر که رصد کرده 
ایم مربوط به بانوان بوده اســت. رضایی بخش اعظم تســهیالت پرداختی صندوق را متعلق به طرح های خرد و اشتغالزا دانست و گفت: ٥٠ درصد تسهیالت صندوق  
به بخش خدمات، ٣٤ درصد کشاورزی و ٢۶ درصد به صنعت پرداخت شده است. وی همچنیت درباره میزان تسهیالتی که صندوق کارآفرینی امید در اجرای طرح 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت کرده است، گفت: تاکنون بیش از ٣٨٠٠ میلیارد تومان تسهیالت از سوی صندوق کارآفرینی امید در قالب اشتغال پایدار 

روستایی پرداخت شده و بیشتر طرح هایی که از تسهیالت بهره مند شده اند، متعلق به طرح های بخش کشاورزی بوده است.

معاون گمرک ایران اظهار داشــت: تا زمانی خودرو در بورس به فروش نرسد، برای خودروهای موجود در 
گمرک پروانه ترخیص صادر نمی کنیم.

فرود عسگری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت خودروهای وارداتی در گمرک 
تهران اظهار داشت: مصوبه ساماندهی واردات خودرو توسط دولت ابالغ و در آنجا ماخذ سود بازرگانی به صورت علی  لحساب معین شد و 
دولت فعال سود بازرگانی را برحسب قدرت موتور و میزان ارزش خودروها مشخص کرده است. وی افزود: پس از اینکه خودروها ترخیص 
شدند این خودروهای وارداتی در بورس کشف قیمت و عرضه خواهند شد. معاون گمرک ایران گفت: تفاوت قیمت فروش باید از طریق 
بورس یه حساب گمرک واریز شود و در آن زمان پروانه قطعی ترخیص صادر خواهد شد.  عسگری تاکید کرد: بنابراین تا زمانی خودرو 

در بورس به فروش نرسد، برای خودروهای موجود در گمرک پروانه ترخیص صادر نمی کنیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اعالم کرد:

پرداخت ۳۲ درصد تسهیالت به زنان کارآفرین
معاون گمرک ایران در گفت وگو با ایلنا اعالم کرد:

شرط گمرک برای صدور پروانه قطعی ترخیص خودروهای وارداتی

 "هفتمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با 
رویکرد رهبری و تعالی" و "هفتمین دوره جایزه 
مسئولیت اجتماعی مدیریت"، با حمایت بانک 
پاسارگاد و با حضور دکتر مجید قاسمی رئیس 
انجمن مدیریت ایران و رئیس دانشگاه خاتم، 
اعضای هیأت مدیــره انجمن مدیریت ایران و 
همچنین جمعی از اساتید و اندیشمندان این 
حوزه، در تاریخ های ٤ و ٥بهمن١٤٠١ در محل 
دانشگاه خاتم برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این کنفرانس با هدف 
بهبود و ارتقای توانمندی رهبری سازمانی، ارائه راهکارهای کاربردی تعالی فرهنگ سازمانی 
و ارائه تجارب برتر از طریق نشست های علمی و تخصصی با حمایت بانک پاسارگاد، برخی 
از شرکت های گروه پاسارگاد، نهادهای علمی و دانشگاهی و با حضور استادان، پژوهشگران 
و دانشجویان عالقه مند هم زمان به  صورت حضوری و مجازی برگزار شد.این همایش در سه 
محور فردی، سازمانی و اجتماعی و بررسی موضوعاتی همچون: حکمرانی شرکتی مبتنی 

بر مسائل اجتماعی و زیست محیطی در مسئولیت اجتماعی سازمان ها، روندهای جدید در 
مسئولیت اجتماعی شــرکتی، مسئولیت اجتماعی بنگاه ها با تأکید بر نوآوری و... صورت 
گرفت و اســاتید و صاحب نظران حوزه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی ضمن ارائه 
ســخنرانی، بیان اطالعات و تجارب، در قالب نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی 
بــه تبادل اطالعات پرداختند.از جمله موضوعات مطرح شــده در این همایش می توان به 
نظریه ها، الگوها و آینده مصادیق مسئولیت اجتماعی سازمانی، ارائه الگوی مهندسی مجدد 
سازمانی از طریق حاکمیت فناوری های نوین، گذار از مسئولیت اجتماعی به توسعه پایدار، 
عوامل مهم در رشد صنایع با فناوری های پیشرفته، ابعاد فرهنگ سازمانی در دستگاه های 
اجرایی و... اشــاره کرد.دکتر مجید قاسمی در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس با بیان اینکه 
موضوع مسئولیت های اجتماعی روزبه روز در حال توسعه است و همواره ضرورت آن افزایش 
می یابد گفت: »ســازمان ملل از دهه ١۹٨٠ وارد موضوع محیط زیست، سالمت و ایمنی 
)EHS( شد و برای آن چارچوب تعریف کرد. با مطرح شدن این موضوع در جوامع بین المللی، 

اهمیت آن در مدیریت کالن کشورها افزایش یافت. 

هفتمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با حمایت بانک پاسارگاد توسط انجمن مدیریت ایران و همکاری دانشگاه خاتم برگزار شد

تفاهــم نامــه بانــک ســپه و وزارت راه و شــهر ســازی جهــت 
پرداخــت تســهیالت طــرح نهضــت ملــی مســکن

بانــک ســپه و وزارت راه و شهرســازی بــه منظــور ارائــه تســهیالت بانکــی 
جهــت تســریع در اجرایــی شــدن طــرح نهضــت ملــی مســکن تفاهــم 
نامــه همــکاری امضــا کردنــد. بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی بانــک 
ــه  ــت ال ــر آی ــازی و دکت ــهر س ــر راه و ش ــاش وزی ــرداد بذرپ ــپه؛ مه س
ــرای  ــی ب ــه تامیــن مال ــک ســپه تفاهــم نام ــر عامــل بان ابراهیمــی مدی
ســاخت ٢٠٠ هــزار واحــد مســکونی در طــرح نهضــت ملــی مســکن را 
امضــا کردند.بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه متقاضیــان واجــد شــرایط در 
ــی  ــی مســکن از ســوی وزارت راه و شهرســازی معرف طــرح نهضــت مل
مــی شــوند و میــزان تســهیالت مذکــور در تهــران معــادل ٤٥٠میلیــون 
ــادل ٤٠٠  ــت مع ــر جمعی ــون نف ــاالی ١ میلی ــهرهای ب ــان، در ش توم
ــایر  ــان و در س ــون توم ــتانها ٣٥٠  میلی ــز اس ــان، در مراک ــون توم میلی
ــون  ــتاها ٢٥٠ میلی ــان و در روس ــون توم ــور ٣٠٠ میلی ــهرهای کش ش

تومــان اســت.
معرفی دستاوردهای بانک شهر در نخستین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار

ــا حضــور  ــدار« ب نخســتین »اجــالس و نمایشــگاه بین المللــی شــهر پای
بین المللــی  نمایشــگاه های  و  و در مرکــز همایش هــا  بانــک شــهر 
کیــش آغــاز بــه کار کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک شــهر، ایــن 
رویــداد بــا مشــارکت بیــش از ٢٨٠ شــرکت کننــده شــامل وزارتخانه هــا، 
دانشــگاه ها، اســتانداری ها، شــهرداری تهــران، کالنشــهرها و مراکــز 
بیمه هــا،  بانک هــا،  جدیــد،  شــهرهای  آزاد،  مناطــق  اســتان ها، 
ــان،  ــش بنی ــرکت های دان ــا، ش ــازها، اپراتوره ــبز، خودروس ــع س صنای
ــغ  ــاحتی بال ــمند در مس ــزات هوش ــاخت ها و تجهی ــرکت های زیرس ش
ــاه در  ــا نهــم بهمــن م ــع فضــای نمایشــگاهی ت ــر مرب ــر ٢١ هــزار مت ب

ــزاری اســت. حــال برگ
تقدیر رئیس کل بیمه مرکزی از بیمه تعاون به دلیل نقش توسعه بخش در فعالیت های ورزش کشور

ــه دلیــل فعالیــت  رئیــس کل بیمــه مرکــزی از شــرکت بیمــه تعــاون ب
ــن شــرکت در توســعه فعالیــت هــای ورزش کشــور  هــای گوناگــون ای
تقدیــر کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه تعــاون، مجیــد بهزادپــور، 
ــه ای  ــی نام ــران ط ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــه مرک ــس کل بیم رئی
خطــاب بــه یونــس مظلومــی، مدیرعامــل شــرکت بیمــه تعــاون بــه دلیل 
ــش  ــش آن در افزای ــن شــرکت و نق ــای ورزشــی ای ــت ه ــعه فعالی توس
نشــاط و ســالمتی آحــاد جامعــه تقدیــر کــرد.در متــن بهزادپــور آمــده 
اســت: »یکــی از ابزارهــای افزایــش نشــاط و ســالمتی در میــان آحــاد 
مــردم، توســعه فعالیــت هــای ورزشــی اســت. حمایــت از ورزش، عــالوه 
بــر آنکــه از جــزو مســئولیت هــای اجتماعــی محســوب مــی شــود، منتج 
ــن  ــه مهمتری ــه ک ــد جامع ــانی کارآم ــروی انس ــرمایه نی ــظ س ــه حف ب

ســرمایه ملــی کشــور نیــز بــه شــمار مــی آیــد، مــی گــردد«.
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گزیده خبر

واکنش های جهانی به عملیات شهادت طلبانه قدس

حمله روز جمعه در شــمال قدس علیه گروهی از اســرائیلی ها در نزدیکی 
کنیسه یهودی که بیش از ۲۰ کشته و مجروح بر جای گذاشت واکنش های 

بین المللی را به همراه داشته است.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فلســطینی وفا، استفان دوجاریک، 
ســخنگوی سازمان ملل در بیانیه ای اعالم کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل 
این سازمان به شدت از تشدید تنش فعلی میان صهیونیست ها و فلسطینی ها 

نگران است و هر دو طرف را به نهایت خویشتن داری فرا می خواند.
وی گفت که گوترش همچنین حمله جمعه که منجر به کشــته و مجروح 
شدن شماری در یک شهرک در اطراف قدس شد را به شدت محکوم کرد.

وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه ای نسبت به تشدید درگیری ها در اراضی 
اشــغالی فلسطین به شــدت ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است که 
بازگشــت به چشم انداز راه حل دو کشوری اکنون بیش از هر زمان دیگری 
ضرورت دارد و این تنها راه حلی اســت که صلــح عادالنه و پایدار را میان 
اسرائیلی ها و فلســطینی ها به همراه خواهد داشت. وزارت خارجه فرانسه 
همچنین تاکید کرد: فرانسه بر ضرورت احترام به قوانین بین المللی انسانی 
و نیاز به حمایت از غیرنظامیان در ســرزمین های اشغالی تاکید می کند که 
مســؤولیت آن بر عهده اسرائیل است، این در حالی است که خشونت ها در 

کرانه باختری تنها در ژانویه ۲۰۲۳ باعث کشته شدن ۳۰ فلسطینی شد.
وزارت خارجه ترکیه در واکنشــی جانبدارانه در بیانیه ای اعالم کرد: حمله 
»تروریســتی« به کنیسه یهودی را که ۲۷ ژانویه اتفاق افتاد و جان بسیاری 
از مــردم را گرفت، محکوم می کنیم. در ادامه این بیانیه آمده اســت: نگران 
هستیم که حمالتی که اخیراً در منطقه تشدید شده است، به سیر جدیدی 
از خشــونت تبدیل شــود. از همه طرف ها می خواهیم اقدامات الزم را برای 
آرام کردن و توقف این حوادث انجام دهند. وزارت خارجه ترکیه در پایان به 
خانواده های جان باختگان این حمله و دولت و مردم اسرائیل تسلیت گفت 
و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. امارات نیز به "شدت" عملیات قدس 
را محکوم کرد. وزارت خارجه این کشــور در بیانیــه ای اعالم کرد: »امارات 
متحده عربی این اقدامات جنایتکارانه را به شدت محکوم کرده و تمام اشکال 
خشــونت و تروریســم را رد می کند که هدف از آن بی ثبات کردن امنیت 
و ثبات بوده و با ارزش ها و اصول انســانی در تضاد اســت .« خبرگزاری وام 
امــارات اعالم کرد که این وزارتخانه »صمیمانه به دولت اســرائیل و مردم 
دوستش تســلیت می گوید، با خانواده های قربانیان این جنایت شنیع ابراز 
همدردی می کند و برای همه مجروحان آرزوی شــفای عاجل دارد«. دفتر 
سیاسی جنبش انصاراهلل یمن نیز در بیانیه ای این عملیات را تبریک گفت. 
در این بیانیه آمده اســت: دست مجاهدان فلسطینی را به منظور ادامه این 
عملیات مبارک که امت اسالمی را سر بلند می کند، می فشاریم. دفتر سیاسی 
انصاراهلل همچنین از آزادگان امت عربی و اسالمی خواست که ملت فلسطین 
را یاری کنند. در این بیانیه همچنین تاکید شــده است که حمایت از ملت 

فلسطین تنها راه صحیح در راستای تضمین شکست رژیم اشغالگر است.
الزم به ذکر است که در عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی که توسط 
خیری علقم جوان ۲۱ ساله فلسطینی انجام گرفت، ۹ صهیونیست به هالکت 

رسیده و بیش از ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

روسیه: ناتو حمالت سایبری به مسکو و کالینینگراد را شبیه سازی می کند

معاون وزیر خارجه روسیه گفت، حمالت سایبر به نهادهای دولتی در منطقه 
کالینینگراد و زیرســاخت انرژی مسکو حین تمرین های ناتو که انگلیس به 
صورت منظم برگزار می کند، شبیه سازی شده است.به گزارش ایسنا، »اولگ 
ســیرومولوتوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفت وگو با خبرگزاری 
تاس تاکید کرد: انگلیس به شــکل سیستماتیک روســیه را با قابلیت های 
تهاجمی خود در فضــای اطالعاتی هدف می گیرد. این تمرین ها به صورت 
منظم برگزار می شود، از جمله تحت نظارت ناتو و هدفش حمالتی با استفاده 
از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی علیه تاسیســات زیرســاختی اطالعاتی 
حیاتی روســیه اســت. به ویژه حمالتی علیه نهادهــای دولتی در منطقه 
کالینینگراد و سیســتم انرژی مسکو شبیه سازی می شود. سیرومولوتوف در 
مورد گزارش های تایمز مبنی بر اینکه نیروهای امنیت سایبری ملی انگلیس 
به طور هدفمند آن دسته از متخصصان فناوری اطالعات را که به زبان روسی 
مســلط هستند، اســتخدام می کنند، گفت که در این تالش ها »هیچ چیز 
تعجب آور و شگفت انگیزی« وجود ندارد. عالوه بر این، او ادعا کرد که لندن 
به طور روشمند روس هراســی را در اینترنت ترویج می کند تا واقعیت های 
مربوط به سیاســت خارجی روســیه در حوزه اطالعات غرب را تغییر دهد. 
سیرومولوتوف همچنین اظهار داشت که لندن به شدت فعالیت ضد روسی 
هکرهای اوکراینی را تشــویق می کند. این دیپلمات روس افزود: به تازگی 
گزارش هایی در رسانه ها مبنی بر حمله سایبری به خدمات پستی انگلیس 
منتشر شده اســت. روزنامه نگاران انگلیســی بدون آنکه منتظر یافته های 

تحقیقات شوند، آن را به روسیه مرتبط کردند. 

مقتدی صدر: اهانت به قرآن »بالیای آسمانی« را بر سوئد 
نازل می کند

رهبر جریان صدر مجددا نســبت به اهانت به قرآن کریم در ســوئد 
واکنش نشان داد و این اقدام را یک اقدام تروریستی ارزیابی کرد. به 
گزارش ایســنا، به نوشته روزنامه القدس العربی، مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر در بیانیه ای نوشت: نخست وزیر سوئد بخشنامه ویژه ای 
درباره موضوع آتش زدن قرآن در کشــورش صادر کرد که طبق آن، 
"سوزاندن قرآن آزادی بیان و یکی از اصول دموکراسی است و قانون 
آن را تضمین کرده است." وی سپس با مسلمانان ابراز همدردی کرد. 
صدر افزود: سوال این است اگر آتش زدن قوانین آسمانی مسلمانان 
در چارچوب آزادی بیان جای می گیرد، پس چرا فکر می کنید آتش 
زدن قوانین دست ســاخته شما در چارچوب آزادی بیان نیست؟ آیا 
آزادی بیان اجازه تجاوز به احساســات دیگران را می دهد؟ پس چرا 
قلدری کالمی )آزارِ زبانی( آزادی بیان نیست؟! چرا آتش زدن پرچم 
همجنســگرایان یا قوانین آنها آزادی بیان نیســت؟ وی خطاب به 
نخســت زیر سوئد تاکید کرد: اگر بگویی شما یک کشور مسیحی یا 
ملحد هستید و قرآن را نمی خواهید، به جای سوزاندن قرآن از پخش 
آن جلوگیری کنید، بهتر اســت چراکه تفاوت بسیار زیادی بین این 
دو مساله )سوزاندن و جلوگیری از پخش( وجود دارد. اگر کشورهای 
مســلمان تورات یا انجیل را با پوشش دولتی بسوزانند چه می شود؟ 
پاسخ شما این خواهد بود: "این اقدام به معنای بستن دهان ها است 
و آزادی و قانون اساســی را نقض می کند! مقتدی صدر خاطرنشان 
کرد: همدردی شــما به چه درد ما می خورد، پس به جای همدردی 
نیروهای امنیتی خود را مهار کنید که از عامالن سوزاندن قرآن دفاع 
می کنند. وی در پایان گفت: این کار شــما بالیای آسمانی را بر شما 

نازل می کند و نشانه های آن آشکار شده است.

نگرانی از ناآرامی های گسترده در آمریکا 
پس از آن کــه ۵ مامور پلیس ممفیس بــه علت ضرب و جرح 
شدید منجر به مرگ یک مرد جوان به نام "تایر نیکولز" در شهر 
ممفیس از کار برکنار و سپس رسما به قتل متهم شدند، پلیس 
این شــهر آمریکا عصر جمعه برای نخستین بار ویدیوهای ضبط 
شــده از طریق دوربین های شــهری و پلیس را به طور عمومی 
منتشــر کرد. به گزارش ایســنا، تایر نیکولز، ۲۹ ســاله که یک 
سیاه پوســت آمریکایی بود، روز دهم ژانویه بر اثر شدت جراحات 
در بیمارستان درگذشت. او سه روز پیش از مرگ - هفتم ژانویه 
- در حین رانندگی توســط پنج مامور پلیس، که همگی آنها هم 
سیاه پوست اند، به اتهام »بد راندن خودرو« متوقف شد و ساعتی 
بعد بر اثر شــدت جراحات راهی بیمارستان شد. مرگ او در دو 
هفته گذشته موجب شــکل گیری موج جدیدی از اعتراضات به 
خشونت پلیس در شهر ممفیس ایالت تنسی و دیگر نقاط آمریکا 
شده و اکنون با انتشار ویدیو چگونگی این رویداد، انتظار می رود 
این اعتراضات به اوج برســد. غروب جمعــه مقام ها در ممفیس 
چهــار ویدیو مرتبط با این رویــداد را علنی کردند. در ویدیو اول 
که از زاویه دوربین روی یونیفورم یکی از ماموران پلیس ماجرا را 
نشان می دهد، خودرویی مشاهده می شود که متوقف شده و چند 
مامور پلیس در حال نزدیک شدن به آن هستند. دشنام هایی که 
ماموران پلیس در هنگام نزدیک شدن به خودرو تایر نیکولز سر 
می دهند به قدری زیاد اســت که تقریبا بخش اعظم این ویدیو 
اول با بوق گذاری آماده انتشار عمومی شده است. در لحظه بعدی 
این ویدیو، یک مامور پلیس در حالی که به شدت عصبانی است 
و دشــنام می دهد در خودرو تایر نیکولــز را باز می کند و او را به 
پایین می کشــد و در حالی که او را می زند فریاد می زند که روی 
زمین دراز بکشد. در این ویدیو صدای تایر نیکولز شنیده می شود 
که می گوید: »اوکی. باشه. باشه. اما من که کاری نکردم«. در این 
ویدیو صدای یک افسر پلیس دیگر شنیده می شود که تایر نیکولز 
را تهدید می کند که روی زمین به شکم دراز بکشد وگرنه دستش 
را که در اختیار افســر پلیس بود می شکند. به نظر می رسد این 
گالویزی با پلیس که طی آن افسران دایما از او می خواهند روی 
زمین دراز بکشــد، پیش درآمد لحظه ای  است که تایر نیکولز از 

دست ماموران خود را رها می کند و پا به فرار می گذارد. ماموران 
با اسپری فلفل و دست کم یک بار شلیک اسلحه برقی - تیزر - 
تالش در متوقف کردن او می کنند. مابقی ویدیو دوم چند مامور 
پلیسی که به طور اتفاقی آنها هم اسپری فلفل خورده اند را نشان 
می دهد که با آب در حال شستشــوی چشــمان خود هستند و 
افســری که دوربیــن روی یونیفورم او را می بینیــم به دیگران 
می گوید امیدوار اســت این بار که تایر نیکولز را گرفتند زیر لگد 
له اش کنند. افسری که تصاویر دوربین یونیفورم او در ویدیوی اول 
دیده می شود سفیدپوست است و یکی از ۵ افسر اخراجی پلیس 
ممفیس نیست - آنها همگی همچون تایر نیکولز آفریقایی تبارند.

در ویدیو دوم که بخشــی از تصاویر یک دوربین شهری و از زاویه 

باالست، به نظر می رسد افســران پلیس دوباره موفق به متوقف 
کردن تایر نیکولز شده اند و این بار او را به شدت زیر مشت و لگد 
می گیرند. در این ویدیو یک افسر پلیس باتومی را بیرون می آورد 
و چندین بار با آن تایر نیکولز را که در ویدیو سوم می شنویم نام 
مادرش را در این لحظات فریاد می کشد، می زند. مامور دیگری با 
مشت به سر و صورت او می زند. شدت ناسزاگویی ماموران پلیس 
در ویدیوی ســوم هم کامال مشهود اســت. ویدیو سوم مجددا از 
زاویه یک دوربین روی یونیفورم پلیس است و از نزدیک تصاویر 
ضرب و جرح شــدید تایر نیکولز را نشان می دهد، تصاویری که 
بخشــی از آن را از باال و دوربین شهری هم می شود در نمای باز 

مشاهده کرد.

 افسران پلیس دخیل در قتل نیکولز
ویدیوی چهارم که آخرین ویدیو منتشر شده در غروب جمعه - 
۲۷ ژانویه - است از لحظه تعقیب و گریز دوم میان ماموران و تایر 
نیکولز شروع می شــود و بعد لحظات ضرب و جرح او پس از آن 
که ماموران او را متوقف می کنند نشان می دهد. در این ویدیو تایر 
نیکولز بعد از آن که به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد در 
مقابل یک خودرو بدون آرم و نشان پلیس دیده می شود در حالی 
که سر و صورت او خونین است و نمی تواند سر پا خود را نگه  دارد.

در ویدیو چهارم مکالمه میان افســران پلیس شنیده می شود که 
اتهاماتــی را علیه تایر نیکولز عنوان می کنند. مانند این که تصور 
می کنند تایر نیکولز مواد مصرف کرده و یا این که تالش می کرده 
اســلحه پلیس را تصاحب کند و این که قصد داشــته با خودرو 
پلیس فرار کند. اتهاماتی که هیچ نشانی از وقوع آنها در ویدیوها 

دیده نمی شود و هیچ کدام هنوز رسما طرح یا اثبات نشده است.
افسران همچنین در ویدیو چهارم شنیده می شوند که می گویند 
در داخل خودرو تایر نیکولز »چیزی« پیدا نکرده اند. انتشــار این 
تصاویر موجب نگرانی از شــکل گیری موج جدیدی از اعتراضات 
علیه خشــونت پلیس شده و در شــهر ممفیس اوضاع متشنج 
گزارش شــده به طــوری که خیلی از مغازه ها بــا نصب تخته و 
پایین کشــیدن کرکره ها در صدد پیشگیری از خسارات احتمالی 
ناآرامی در این شــهر بر آمده اند. همزمان در بسیاری از شهرهای 
دیگر آمریکا چون آتالنتا، شــیکاگو و چند شهر دیگر معترضان 
خود را برای برگزاری تجمع در روزهای آخر هفته آماده می کنند 
و ســاعت ها و نقاط تجمع را هم اعالم کرده اند. روز جمعه - ۲۷ 
ژانویه - قبل از انتشار ویدیوهای شهری و پلیس تحوالت دیگری 
هم در همین رابطه روی داد: خانواده نیکولز و وکالی سرشناسی 
که به خدمت گرفته اند ســاعتی قبل از انتشار ویدیوها کنفرانس 
خبری برگزار کردند. مادر تایر نیکولز - رووان ولس - به مادران و 
والدین توصیه کرد که نگذارند کودکان این ویدیوهای »هولناک« 
را تماشــا کنند. بن کرامپ، وکیل حقوق بشر که وکالت خانواده 
نیکولــز را برعهده گرفته در این کنفرانــس خبری مرگ تایر را 

نتیجه »رسم و عرف سازمان یافته در نیروی پلیس« دانست.

   جنبش جهاد اســالمی فلســطین 
مواضع کشــورهای امارات و ترکیه را 
درباره عملیات قدس، خیانت به ملت 
فلسطین توصیف کرد که روزانه در اثر 
اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی 
کشته می شوند. به گزارش ایسنا، داود 
شهاب، مدیر اطالع رسانی این جنبش 
به ســایت خبری روسیا الیوم گفت، 
وزارت خارجه  محکومیت  بیانیه های 
ترکیه و امارات در خصوص عملیات 
قدس بیانگر عقب نشــینی از موضع 
عربی، اسالمی و اخالقی و خیانت به 
مردم فلسطین است که هر روز توسط 
تروریسم اسرائیل کشته می شوند. این 
جنبش با صــدور بیانیه ای به مواضع 
بین المللی صادر شده از سوی سفرای 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا 
واکنش نشــان داد. طارق ســلمی، 
ســخنگوی جنبش جهاد اســالمی 
فلســطین گفت، مواضع شتاب زده 
سفیران اتحادیه اروپا و ایاالت متحده 
بار  درباره عملیــات قهرمانانه قدس 

دیگر اســتاندارد دوگانــه غرب را به 
نمایش گذاشــت و یکی از جنبه های 
سیاست یک بام و دو هوا را فاش کرد 
کــه این کشــورها در پیش گرفته و 
درد و رنج ملت فلسطین را که در اثر 
اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی 

متحمل می شوند، نادیده می گیرند.
وی در بیانیــه ای مطبوعاتی که این 

جنبش در وبسایت خود منتشر کرد، 
افزود: »این کشــورها و ســازمان ها 
در مقابل صحنه های کشــتار روزانه 
کــه زنان و کــودکان را هــدف قرار 
می دهد و جان ده ها انسان بی گناه را 
می گیرد، الل شده اند«. سلمی گفت: 
اظهارات کشورهای اروپایی به وضوح 
فقدان ارزش ها و ســوگیری نســبت 
به تروریسم اســرائیل و تغذیه آن را 

امارات  نشان می دهد. وزارت خارجه 
و ترکیه صبح امروز شــنبه عملیات 
قدس را محکوم کردند که در جریان 
آن ۹ صهیونیست کشته شدند. وزارت 
خارجه ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد: 
حمله »تروریستی« به کنیسه یهودی 
را کــه ۲۷ ژانویه اتفــاق افتاد و جان 
بسیاری از مردم را گرفت، محکوم می 
کنیم. در ادامه این بیانیه آمده است: 
نگران هستیم که حمالتی که اخیراً 
در منطقه تشدید شده است، به سیر 
جدیدی از خشــونت تبدیل شود. از 
همه طرف ها می خواهیم اقدامات الزم 
را برای آرام کردن و توقف این حوادث 
انجام دهنــد.وزارت خارجه ترکیه در 
پایان بــه خانواده های جان باختگان 
این حمله و دولت و مردم اســرائیل 
تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی 
بهبودی کرد.وزارت خارجه امارات نیز 
در بیانیه ای اعالم کرد، امارات متحده 
عربی ایــن اقدامات جنایتکارانه را به 

شدت محکوم کرد.

جهاد اسالمی:

 موضع ترکیه و امارات درباره عملیات قدس خیانت به
 ملت فلسطین است

منابع رســانه ای از جلوگیری حکومت بحرین از 
برگزاری تجمع اعتراضی شهروندان این کشور در 
محکومیت اهانت به قرآن کریم پرده برداشــتند. 
به گزارش ایســنا، شــبکه خبری المیادین اعالم 
کرد که رژیــم آل خلیفه بحرین مانع از برگزاری 
تجمع اعتراضی شــهروندان بحرینی علیه اهانت 
به قرآن کریم شــد؛ اما شهروندان با منتقل شدن 
به مکانی دیگر تجمع خود را برگزار کردند. طبق 
این گــزارش، حکومت بحریــن همچنین چند 
شهروند این کشــور را که در تدارک برای حضور 
در تجمع مذکور بودند، بازداشــت کرد. طبق این 
گزارش، شهروندان بحرینی ابتدا قصد داشتند که 
این تجمع را در نزدیکی ســفارت سوئد در منامه 

برگزار کنند؛ اما به دلیل تدابیر شــدید امنیتی و 
بســتن خیابان های منتهی به این منطقه توسط 
حکومت بحرین ناگزیر به تجمع در منطقه »رأس 

رما« شدند. شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل 
جمعیت ملی-اسالمی الوفاق بحرین در سخنانی 
این اقدام حکومــت بحرین را محکوم کرد.وی در 
بیانیــه ای گفت: رفتار رژیم شــرم آور و منعکس 
کننده ماهیت ذهنیت ســرکوبگر آن است که هر 
روز یک لکه ســیاه دیگــر را در کارنامه پر از ابزار 
سرکوب خود، ثبت می کند. وی افزود: جلوگیری 
از اعتراض به سوزاندن قرآن، یک سابقه خطرناک 
است. الدیهی همچنین تاکید کرد: رژیم شعارهای 
دروغین درباره تسامح دینی را به عنوان پوششی 
برای افتــادن در آغوش صهیونیســت ها مطرح 
می کنــد و بزرگ ترین مقابله کننده با آزادی بیان 

است.

حکومت بحرین از برگزاری تجمع اعتراضی علیه اهانت به قرآن کریم ممانعت کرد

سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که آمریکا در روابط خود با عربستان بازنگری می کند؛ اما روابطش را قطع 
نکرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای 
امنیت ملی کاخ سفید اعالم کرد: آمریکا در روابط خود با عربستان بازنگری می کند؛ اما آن را قطع نکرده است.همچنین یکی از اعضای 

کنگره اعالم کرد: کنگره از فروش سالح به ریاض در ازای عادی سازی روابط با اسرائیل حمایت خواهد کرد.
پیش از این مایکل اریک کورال، فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه اعالم کرد، عربستان طرح هایی برای ایجاد استراتژی دفاع ملی 
و استراتژی نظامی ملی با هماهنگی آمریکا دارد.فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان ماه میالدی گذشته اعالم کرده بود که روابط 
عربستان و آمریکا به رغم اختالفات قوی می ماند. وی گفت: ما مذاکرات خوبی با شرکایمان در آمریکا داریم؛ اما به مذاکرات استراتژیک 

واقعی نیاز داریم. آمریکا پیشتر از سفر شی جینپینگ، رئیس جمهور چین به ریاض ابراز ناخرسندی کرد.

وبسایت "اینتلیجنس آنالین" به نقش عمان در یمن و ناراحتی ریاض از بابت این مساله پرداخت.
به گزارش ایسنا، این وبسایت با انتشار مقاله ای با عنوان »محمد النعمانی، رئیس دفتر سلطنتی 
عمان وارد خط میانجیگری در مذاکرات یمن شــد«، به نقش مهم عمان در مذاکرات و حمایت 

آمریکا از آن پرداخت و اینکه چگونه این نقش باعث آزردگی شدید عربستان سعودی می شود.
در این مقاله آمده است، در حالی که درگیری در یمن وارد هشتمین سال خود می شود، مسقط با حمایت واشنگتن تالش 
می کند نقش خود را به عنوان یک میانجی کلیدی حفظ کند، موضوعی که باعث آزردگی ریاض شــده است که می خواهد 
هدایت این روند را برعهده بگیرد. محمد النعمانی، رئیس دفتر سلطنتی عمان، دهم ژانویه هیئتی از افسران اطالعاتی را برای 
دیدار با مقامات انصاراهلل به صنعا اعزام کرد، ابتکاری که نشان دهنده تمایل النعمانی برای باقی ماندن به عنوان میانجی اصلی 
در درگیری یمن اســت. این وبســایت در مورد حمایت دولت آمریکا از این ابتکار صحبت کرد و در عین حال اشاره کرد که 

تحرکات مسقط، ریاض را آشفته کرده تا جایی که این ماه یک کانال ارتباطی مستقیم با خود انصاراهلل باز کرد. 

کاخ سفید:

 آمریکا روابط خود را با عربستان قطع نمی کند؛ اما در آن بازنگری می کند
وبسایت »اینتلیجنس آنالین« گزارش داد

ناراحتی ریاض از نقش مسقط در مذاکرات انصاراهلل و ائتالف عربی
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 چه کسی "تیم ملی" را به ساحل امن می رساند؟ 
در روزهایی هســتیم که تیــم ملی فوتبال ایران، ســکان دار اصلی خود را 
نمی شناســد و اگر کی روش هم به قطر برود، در این صورت گمانه زنی برای 

انتخاب سرمربی آینده تیم ملی هم کار سختی خواهد بود.
به گزارش ایســنا، با اتمام جام جهانی و پابرجاماندن طلســم حذف شدن 
در دور گروهی این مســابقات، فوتبال ایران باز هم به نقطه صفر بازگشته و 
فدراســیون فوتبال باید یکی از سرنوشت سازترین تصمیمات خود را بگیرد. 
وقتی سیستم و زیرساخت های پایدار و مشخصی وجود ندارد و مولفه هایی 
مانند شخصیت یک مدیر یا سرمربی می تواند بر نتایج سالیان آینده و حتی 
یک تغییر بزرگ تاثیر بگذارد، پس پر بیراه نیســت اگر بگوییم که در ایران، 
مربیان فوتبال ملی می توانند بر سبک فوتبال و حتی شرایط اجتماعی حاکم 
بر این رشته تاثیر بگذارند. گاهی اهمیت انتخاب سرمربی تیم ملی، با مطرح 
شدن برخی گزینه ها - که حتی شایستگی عبور از مقابل نیمکت تیم ملی 
را هم ندارند - زیر ســوال می رود. از سوی دیگر در گذشته شاهد بودیم که 
گاهی مقامات رده باالی ورزش و کشــور برای انتخاب ســرمربی تیم ملی 
تصمیم گیری کرده اند. اگر قرار باشد برای این روزهای فوتبال ایران شعاری 
طراحی شود، باید به شعار یک سرمربی، یک کشور و هزاران گزینه فکر کرد. 
در کشوری که انتخاب ها نه بر مبنای نیاز و برنامه از پیش تدوین شده، بلکه 
بر اساس سالیق مدیران صورت می گیرد، باید هم شاهد اختالف نظرها بود. 
هنوز گزینه های رسمی اعالم نشده اند اما چندی قبل، وزیر ورزش و جوانان 
به طور تلویحی از توافق فدراسیون فوتبال با کارلوس کی روش خبر داده بود 
اما به نظر می رســد قطری ها که به دنبال کسب موفقیت در جام ملت های 
سال آینده هستند، کی روش را گزینه عمل گرایی یافته اند و شاید سرمربی 
پرتغالی پیوند تازه ای را با سران متمول فوتبال قطر ایجاد کند. وزیر ورزش: 
گزینه های ســرمربیگری تیم ملی فوتبال داخلی و خارجی است پنج گزینه 
جانشینی احتمالی کی روش اگر کی روش راهش را به سمت دوحه کج کند، 
فدراسیون فوتبال ایران باید به خانه اول برگردد و گزینه های خود را با توجه 
به اختالف نظرها - که می تواند فشــار را بر سرمربی تیم ملی افزایش دهد 
- بررسی کند؛ به خصوص که تجربه تلخ انتخاب ویلموتس بعد از کی روش، 
هنوز از خاطره جمعی فراموش نشده و همه از هر گزینه جدیدی می ترسند 
و بعد از دو، سه ناکامی باید به انتظار افزایش فشارها روی مربی تیم ملی بود.

گزینه های هدایت تیم ملی در نگاه کلی به دو دسته ایرانی و خارجی اما در 
یک نگاه موشکافانه، به چندین بخش مختلف تقسیم می شوند.

مربی خارجی؟
نگاه غالب کارشناســان، مربی خارجی اســت. عده ای به شــدت به دنبال 
مربی خارجی هســتند اما مسائل مالی و مشــکالت تحریمی و کمبود ارز 
را در نظــر نمی گیرند که منجر به پیدا کردن یک گزینه ارزان و شــاید کم 
طرفدار با توانایی های محدود شــود اما همین انتخاب هم، اختالف هایی بر 
سر جزییات دارد. تا به حال به جز کی روش و برانکو که به طور سنتی جزو 
گزینه ها هســتند، نام به خصوصی به طور جدی مطرح نشــده اما نام هایی 
مانند پتکوویــچ، برت فن مارویک، هکتور کوپــر، فلیکیس ماگات، لوئیس 
انریکه، دونگا، دونادونی، مارچلو بیلسا، کلینزمن، خراردو مارتینو، پائولو بنتو 
و اسلوان بیلیچ هم باب میل کارشناسان و مردم هستند که شاید چندان به 
واقعیت نزدیک نباشد. علت این اختالف به خواسته های متفاوت برمی گردد.

۱- طرفــداران مربی خارجی در موارد مختلف اختالف دارند. گروهی مربی 
خارجی جوان و شاید کم تجربه تر را به یک مربی خارجی پا به سن گذاشته 

ترجیح می دهند و برعکس.
۲- گروهی معتقدند مربی خارجی اهل اروپای غربی از نظر فوتبالی مدرن تر 
و به روزتر است اما تجربه ثابت کرده مربیان شرق اروپا سازگاری بیشتری با 

فوتبال نه چندان توسعه یافته ایران دارند. 
۳- شناخت مربیان از فوتبال ایران هم بحث دیگری است. اگر به سراغ این 
شــاخص برویم، انتخاب ها محدود به مربیانی می شود که قبال در ایران کار 
کرده اند و در ســوی مقابل، مربیانی هســتند که شاید توانمندتر باشند اما 

شناخت اندک میان طرفین، ریسک موفقیت را کاهش می دهد.
مربی ایرانی؟

ایده بازگشــت به مربی ایرانی نیز با قدرت جریان دارد. موافقان و مخالفان، 
مزایا و معایبی را در این انتخاب می بینند. به طور کلی گزینه های زیادی به 
عنوان سرمربی احتمالی مطرح نیستند و انتخاب ها محدود به امیر قلعه نویی، 

یحیی گل محمدی، جواد نکونام و فرهاد مجیدی است.
۱- اولین مساله، ضریب نفوذ مربی ایرانی در جامعه است. معموال تاب آوری 
ایرانی ها به عنوان سرمربی تیم ملی برابر انتقادهای افکار عمومی زیاد نیست 
و گاهی مدیران فوتبال و حتی مدیران ارشــد خارج از فدراســیون، دستور 

برکناری سرمربی را صادر می کنند که نمونه های این اتفاق هم کم نیست.
۲- مربیان ایرانی دســتمزد کمتری می گیرند و شناخت بیشتری از فوتبال 
ایران دارند و همین مســاله سازگاری با محیط تیم ملی را برایشان راحت تر 
می کند اما نکته ای که مطرح می شــود، بحث فنــی و میزان موفقیت این 
مربیان اســت و تردیدهایی درباره سطح فنی مربیان با توجه به حضور تیم 

ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ وجود دارد.

یک کشتی و ۱۰۰۰ ناخدا

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

زمستان در  تهران

جنرال موتورز و فورد به رکود می رسند؟
جنرال موتورز و فورد باید ســرمایه گذاران را متقاعد کنند که با کاهش قیمت ها می توانند ســود ببرند. به گزارش ایسنا، انتظار 
می رود که جنرال موتورز و فورد موتور در هفته آینده ســود باالیی را برای سال ۲۰۲۲ گزارش کنند که با استفاده از پیکاپ های 
با قیمت باالتر و خودروهای اسپرت خواهد بود. اکنون، رقبای دیترویتی باید سرمایه گذاران را متقاعد کنند که فرمول سود سال 
گذشته، زمانی که هزینه های باتری خودروهای الکتریکی افزایش می یابد، نرخ های بهره باال قدرت خرید مصرف کننده را کاهش 
می دهد و تسال قیمت ها را کاهش می دهد، می تواند به کار خود ادامه دهد. در حال حاضر نشانه هایی وجود دارد که خودروسازان 
دیترویت هزینه های خود را کاهش می دهند تا فشار رقابتی و اقتصادی را جبران کنند. فورد در حال مذاکره با اتحادیه های آلمانی 
برای کاهش هزاران شغل در فعالیت های اروپایی خود و احتماالً فروش یک کارخانه مونتاژ خودرو در آلمان است. جنرال موتورز 
و فورد هر دو برای بخش عمده ای از سود جهانی خود به فروش وانت و شاسی بلندها در ایاالت متحده متکی هستند. امسال، هر 
دو خودروســاز قصد دارند فروش خودروهای برقی بسیار کم سود را در آمریکای شمالی و سایر بازارها افزایش دهند. خطر برای 
ســودآوری خودروسازان دیترویت در بهترین زمان ها یک چالش خواهد بود اما اکنون، جنرال موتورز و فورد باید پیش بینی های 

کاهش رشد یا حتی رکود در اقتصاد ایاالت متحده را در نظر بگیرند.

معاون وزیر: قطر سیاسی ترین جام جهانی برای ایران بود
محمد پوالدگر در مجمع آنالین فدراسیون فوتبال به انتقاد از تحریم وزیر ورزش از سوی اتحادیه اروپا پرداخت.

به گزارش ایسنا، محمد پوالدگر، معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مجمع فدراسیون فوتبال گفت: ما یک رویداد بزرگ 
ملی و ورزشی را سپری کردیم و اینجا فرصت مغتنمی است که از همه دست اندرکاران تشکر کنم. قضاوت های مختلفی درباره جام جهانی فوتبال 
انجام شد. شاید خیلی ها اتفاق های حاشیه ای را ندانند اما به شما عرض می کنم که ما متفاوت ترین جام جهانی فوتبال را در ادواری که جام جهانی 
برگزار شده و ایران حضور یافته بود، تجربه کردیم. این را از زبان دوستانی می گویم که تجربه حضور در ادوار مختلف جام جهانی را داشتند. معاون 
ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: علی رغم اینکه همه نهادهای ورزشی شعار جدایی سیاست از ورزش را می دهند، سیاسی ترین جام 
جهانی را داشتیم. این روزها هم می بینیم که وزیر ورزش را تحریم می کنند. این یک کار بی سابقه در دنیا است که یک نهاد سیاسی یک شخصیت 
ورزشی را به جرمی که نمی دانیم، تحریم می کنند. آیا این جرم است؟ چرا چنین برخوردی شده است؟ وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاسی ترین 
جام جهانی ها را داشتیم. شاید دوستان فراموش کنند اما اگر کسی با قلم خوب حواشی این جام جهانی را بنویسد آیندگان خواهند فهمید تیم 
ملی ما با چه شرایطی در این جام جهانی حاضر شد. دشمن  با همه قوا و از همه کانال ها حاضر شده بود و شرایطی را فراهم کرده بود که تیم ملی 
ما در جام جهانی هم نباشد. با وجود همه ترفندها، این توطئه ها نقش بر آب شد و کسانی که بعضی از موارد را می دانند و منصف هستند، نمره 
قبولی را به ورزش ایران و مدیریت کشور ما در این رویداد بزرگ می دهند. با وجود همه این اتفاقات تلخ، یک حضور عزت مندانه و چشم گیر در 

این رویداد بزرگ داشتیم و به لطف خدا همه آنچه که برای ما رشته بودند، با تدابیری که عزیزان در نظر گرفتند، پنبه شد.

اال یا ایها الساقی ارد کاسا و انولها

مشکل اه
هک عشق آسان نمود اول ولی افتاد 

هب بوی انهف ای کارخ صبا زان رطه بگشاید

مشکینش هچ خون افتاد رد دل اه
ز اتب جعد 

رما رد منزل جاانن هچ امن عیش چون ره دم

رجس رفیاد می دارد هک رببندید محمل اه

هب می سجاده رنگین کن رگت ریپ مغان گوید

هک سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ه

پیشنهاد

چهره روز

از تاثیر مشاوره پیش از ازدواج بر سالمت روان چه می دانید؟

ایسنا/مرکزی انتخاب همسر از مهم ترین تصمیمات 
فرد در زندگی اســت زیرا می تواند آینده فرد را رقم 
بزند. تشــکیل خانواده سالم متعادل و پایدار به تفکر 
منطقی نیازمند است. مشاوره پیش از ازدواج در ابتدا 
به روشــن ســاختن مالک هایی می پردازد که برای 
داشتن یک انتخاب مناسب در ازدواج ضروری هستند 
و عدم توجه به تعیین چنین مالک ها و ارزش گذاری 
و اولویت بندی نامناسب آنها، اغلب موجب ناکامی های 
بعدی می شــود. به گزارش ایســنا، کتاب "مشــاوره 
ازدواج؛ راهنمای بهبود ســالمت روان زوج ها" به قلم 
حسین کشاورز افشار و فهیمه باهنر با هدف آشنایی 
بــا فرایند ازدواج و بهبــود عملکرد زوجین، در هفت 
فصل تدوین شده است. در فصل اول به عنوان کلیات 
پژوهش، نگاه کاملی به بحث ازدواج صورت گرفته اســت. در فصل دوم تحت عنوان ازدواج پایدار 
و عوامل تحکیم بخش و تضعیف کننده ازدواج موفق؛ مراحل ازدواج پایدار، پیش بینی کننده های 
ازدواج موفق، نظریه خانه، روابط ســالم، نقش عشق در ازدواج تمایز بین عشق واقعی و دروغین، 
اثر تمایز یافتگی در ازدواج، عوامل تحکیم بخش و عوامل شکســت در ازدواج بیان شده است. در 
فصل ســوم موضوع اختالالت شــخصیتی در ازدواج، شاخص های شناخت اختالالت شخصیتی، 
دالیل عمده جذب شدن به افراد دچار اختالالت شخصیتی و انواع اختالالت شخصیتی به صورت 
مختصر بحث شــده است. در فصل چهارم به برنامه های حوزه ازدواج، تاریخچه برنامه های ازدواج 
و فوایــد برنامه های حوزه غنی ســازی ازدواج و در فصل پنجم به طور اختصاصی به برنامه پایش 
ازدواج، مباحــث نظری، اهداف برنامه، ویژگی های اصلی برنامه پایش ازدواج، مراحل انجام برنامه، 
مصاحبه انگیزشــی، تکنیک های مصاحبه انگیزشــی و عناصر اثربخش در مداخالت کوتاه مدت، 

پرداخته شده است.

علی  نقی وزیری
علی  نقی وزیری ملقب به ُکُلِنل از مشــاهیر فقید 
و برجسته  ی موسیقی ســنتی ایرانی است که در 
اواسط دهه ۱۲۶۰ هجری شمسی در تهران به دنیا 
آمد. وزیری در دوران نوجوانی با موسیقی آشنا شد 
و به یادگیری ســازهای ویولــن و تار روی آورد. او 
برای فراگیری علم هارمونی )هماهنگی( و آواز در 
آموزشگاه عالی موسیقی پاریس به تحصیل مشغول 
شد و سپس به آلمان رفت تا در رشته  های مختلف 
موســیقی به مطالعه و تحقیق بپــردازد. او پس از 
بازگشت به ایران در سال ۱۳۰۲ آموزشگاهی تحت 
عنوان خانه موسیقی بنا نهاد. وزیری برای آشنایی 
هرچه بیشتر مردم با موسیقی از هیچ تالشی دریغ نکرد و در این راستا به تألیف کتاب  هایی 
در این زمینه و برگزاری کنســرت  ها و همایش  ها پرداخت. از ابداعات وی می  توان به عالمات 
تغییر دهنده  ی ُســری و ُکرن به منظور ربع پرده کردن موسیقی ایرانی و تقسیم گام به ۲4 
ربع پرده اشاره کرد. استادان برجسته  ای همچون روح اهلل خالقی، پدیدآورنده سرود ای ایران 
و ابوالحســن صبا از جمله شاگردان وزیری محسوب می  شوند. استاد علی  نقی وزیری پس از 
یک عمر تالش و ممارست در جهت ترویج و آموزش موسیقی، در سال ۱۳58 دیده از جهان 

فروبست. وی در طول حیات خود آثار فاخر و ماندگاری بر جای گذاشت .

فرهنگ

کامران محمدی در مجموعه داســتان جدید خود با 
عنوان »باغ وحش انســانی« به دنیای فانتزی ســیاه 
وارد شــده است. به گزارش ایســنا، در نوشته پشت 
جلد کتاب هم می خوانیم که این نویسنده با نوشتن 
داستان های مینی مالیستی برای مطبوعات دهه هفتاد، 
خودش را به دنیای ادبیات معرفی کرد. کتاب اول او 
هم مجموعه ای از داستان های مینی مال بود که سال 
هشتاد و یک منتشر شد. اما نام او اواخر دهه هشتاد 
با رمان کوتاه »آن جا که برف ها آب نمی شوند« بیشتر 
شنیده شــد. زمانی که در واقع رمان اول سه گانه ای 
بود به نام »ســه گانه فراموشی«. »باغ وحش انسانی« 
هشتیمن کتاب داستانی محمدی است که نسبت به 
آثار گذشته اش تا حد زیادی فضای تازه ای دارد. او این بار سراغ موضوعاتی رفته است که در آن ها 
تخیل نقش پررنگ تری بازی می کند. حتی می توان »باغ وحش انســانی« را اثری در گونه فانتزی 
سیاه دانست. پنج داستان به هم پیوسته این کتاب، جهان داستانی ویژه ای را به وجود آورده اند و 
در عین  حال، استقالل خود را نیز حفظ می کنند.  داستان ها از یک سو عمیقا دردناکند و از سوی 
دیگر در بسیاری از  لحظات، خواننده را به لبخند وا می دارند. به این ترتیب می توان گفت، از جهانی 
با یک گروتســک مدرن و البته روان شــناختی هم مواجهیم. شاهین، گوسفند، گربه، ماهی و مار 
داستانی های این مجموعه هستند. در برشی از کتاب می خوانیم: فقط می خواست تنها باشد تا زمان 
بگذرد. این طور وقت ها مثل همه وقت های دیگر، زمان معجزه می کند. زمان فراموشــی به همراه 
می آورد. و با این که هیچ وقت به عقب برنمی گردد، اما انگار ماهیت دایره وار دارد که باعث می شود 

دوباره همه چیز به حالت قبل برگردد. انگار پیش نمی رود، دور خودش می چرخد.

»باغ وحش انسانی« در بازار کتاب

شب اتریک و بیم موج و رگدابی چنین اهیل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل اه

همه کارم ز خود کامی هب بدانمی کشید آرخ

محفل اه
نهان کی ماند آن رازی زک او سازند 

حضوری رگ همی خواهی از او غایب مشو حافظ

متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

حافط
.
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