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وزیر خارجه کشورمان در اجالس وزرای خارجه اکو درخواست کرد که همه اعضای اکو از شروع مذاکرات برای آزادسازی تجاری در سطح منطقه حمایت کنند.
به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در بیست و ششمین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی )اکو( تاکید کرد: بی تردید تبعات منفی 
رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زا می باشد و لذا مسیر درست، تمرکز بر دیپلماسی، تعامل سازنده و عقالنیت است.در ابتدا الزم می دانم خرسندی خود و 
هیات همراه را از حضور در نشست شورای وزیران اکو ابراز نمایم. از دولِت دوست و ملت عزیز ازبکستان بواسطه مهمان نوازی گرم و میزبانِی این نشست در شهر 

زیبای تاشکند سپاسگزاری می کنم. ریاسِت جمهوری آذربایجان بر سازمان اکو در سال ۲۰۲۳ را به برادر عزیزم....

www.sobh-eqtesad.ir

در اجالس وزرای خارجه اکو

امیرعبداللهیان: رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زاست
info@sobh-eqtesad.ir

وزیر آموزش و پرورش:
مدارس دنیا با شاخص آلودگی ۱۵۰ 

هوا، تعطیل نمی شوند
وزیر آموزش و پرورش درباره اظهارات اخیر خود مبنی بر درخواست 
تجدید نظر در تغییر شاخص های در نظر گرفته شده آلودگی هوا برای 
تعطیلی مدارس، گفت: من شاخص های آلودگی هوا در دنیا را دیدم و 
کاری هم در این زمینه بچه های المپیادی ما انجام دادند و من بعد از 
آن موضع گیری کردم. در دنیا مدارس را به دنبال این شاخص آلودگی 
هوا )شــاخص ۱۵۰( تعطیل نمی کنند. سالمت دانش آموز اولویت و 
اصل اول ما اســت اما نه اینکه با شاخص آلودگی ۱۵۰ تعطیل کنیم.

به گزارش ایسنا، یوســف نوری در اختتامیه سومین جشنواره طب 
ایرانی تاکید کرد: در دنیا تا وقتی شاخص آلودگی کمتر از ۲۰۰ باشد، 
تعطیلی مدارس نداریم و من روز گذشته هم شاخص ها را رصد کردم 
که هنوز به ۲۰۰ نرسیده بودیم. این موِضع خود را ان شاءاهلل در هیئت 
دولت هم مطرح خواهم کرد؛ همانگونه که مقاله مطالعه انجام شــده 
را به دکتر عین اللهی تقدیم کردم. در دنیا در موقعیت آلودگی هوای 
بنفش مقطع متوسطه را هم اصال تعطیل نمی کنند و در دوره ابتدایی 
برخی جاها مدارس را تعطیل می کنند. کشــورهایی نظیر مکزیک، 
فرانســه و ... با گذر شاخص آلودگی از ۳۰۰ به بعد تعطیل می کنند.

نوری تاکید کرد: خواهش می کنم منابع علمی و تجارب دنیا را در این 
زمینه نگاه کنید و صرفا به بخش نامه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران در این 
حیطه اکتفا نکنید.وی ادامه داد: البته بچه ها باید ماسک بزنند و رعایت 
کنند ولی نباید جریان تعلیم و تربیت به عنوان مهم ترین ســرمایه 
اجتماعی و فرهنگی تعطیل شــود.وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
همکاری آموزش و پرورش و وزارت بهداشــت برای آغاز طرح نهضت 
سوادآموزی سالمت برای دانش آموزان، بیان کرد: بسیاری از مدارس 
و دانشگاه های کشور ما آموزش محور هستند که مرحله اول سواد و 
نســل اول است اما نسل دوم ســواد، پژوهش محور است. نسل سوم 
سواد، عملکردی است که به دانشگاه ها و مدارس مبتنی بر عملکرد و 
کارآفرینی، دانشگاه های نسل سوم گفته می شود. نسل چهارم سواد 
نیز به معنای نمایش گذاشته شدن مسئولیت اجتماعی توسط افرادی 
است که سواد می آموزند.نوری ادامه داد: در کتاب های درسی درباره 
ســالمت، بحث های متعددی داریم اما به دلیل آن که دانش آموزان 
فقــط از خواندن این درس ها نمره می گیرند، این مطالب در کتاب ها 

به جایی نمی رسد.

این خانواده ها کارت خرید ۳ میلیون تومانی 
دریافت می کنند

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از توزیع ۲ هزار و ۱۵۰ کارت خرید ۳ میلیون تومانی به زنان 
سرپرست خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستان های استان تهران خبر داد.به گزارش ایسنا 
، پس از واریز دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حســاب سرپرستان خانوار، برخی از 
اعضای اقتصادی دولت احتمال تبدیل آن به کاالبرگ الکترونیکی را مطرح کردند. اما شــب گذشــته 
ابراهیم رئیســی اعالم کرد که فعال موضوع کاالبرگ منتفی است و تا وضع کاال برگ اطمینان بخش 

نشود، پرداخت نقدی یارانه معیشتی ادامه پیدا می کند.

افزایش 40 درصدی یارانه معیشتی این دهک ها
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ که توسط رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده است، به دریافتی مستمری 
بگیران توجه ویژه ای نشده و این میزان مناسب وضعیت مستمری بگیران نیست.بر اساس این گزارش 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کشور گفت: دریافتی معلوالن و دیگر مستمری بگیران دو سازمان 
بهزیستی و کمیته امداد در الیحه بودجه سال آینده ۳۸ درصد افزایش یافته است.علی بابایی کارنامی 
با اشــاره به برخی ایرادهای ایــن الیحه افزود: از ایرادها، یکی کاهش نمودارهای پشــتیبانی از گروه 
معلوالن و دیگر مســتمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد اســت. به ویژه در تبصره های ۱۴ و ۱۶ و 
دیگر تبصره ها، آن کمک هایی که باید و شاید، درخور معلوالن و دیگر مستمری بگیران گرامی باشد؛ 
در الیحه بودجه دیده نمی شــود.وی گفت: با کمیسیون تلفیق و دیگر کمیسیون های وابسته مجلس 
در حال گفت وگو و چانه زنی هســتیم تا بتوانیم درصد کمک ها به مستمری بگیران در الیحه بودجه 

۱۴۰۲ کشور را افزایش دهیم.

یارانه معیشتی 3 میلیونی برای این خانوارها
معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور از توزیع ۲ هزار و ۱۵۰ کارت خرید ۳ میلیون تومانی به 
زنان سرپرســت خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرســتان های استان تهران خبر داد.محمد 
نصیری معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اقدامات خیرخواهانه که با همکاری موسسات خیریه، 
سازمان های مردم نهاد و خیرین صورت پذیرفت را تشریح کرد.وی از توزیع ۲ هزار و ۱۵۰ کارت خرید 
۳ میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستان های استان تهران 
خبر داد و گفت: همچنین ۸ هزار دست لباس گرم، کاپشن و کفش برای فرزندان زنان سرپرست خانوار 
در سراسر کشــور به مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان خریداری و مراحل توزیع را طی می کند.وی با اشاره به 
توزیع سبد پروتئین برای مستمری بگیران تحت پوشــش، یادآور شد: در این راستا با مشارکت بنیاد 
احســان ستاد اجرایی فرمان امام)ره( ۲۰۰ تن مرغ بین خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور 
توزیع شد؛ همچنین با مشارکت مجمع خیرین ۵۰ گهواره برقی برای کودکان مقیم در شیرخوارگاه ها 
تهیه شده است تا کودکان خوابی راحت را تجربه کنند.حمیدرضا علیان زادگان روز یکشنبه در دیدار 
با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه ایالم اظهارکرد: پویش »لبخند مادری« با همکاری ستاد 
اجرایــی فرمان حضرت امام خمینــی )ره( و بنیاد ۱۵ خرداد با هدف حمایــت از جوانی جمعیت و 
فرزندآوری و تجلیل از خانواده های دارای فرزند چند قلو و متولد شده در سال ۱۴۰۱ برگزار می شود.

وی عنوان کرد: پویش »لبخند مادری« شــامل خانواده هایی است که در سال ۱۴۰۱ دارای فرزند سه 
قلو و یا بیشتر شده اند و به ازای هر فرزند یک کارت هدیه یک میلیون تومانی، پوشک رایگان تا شش 
ماه و بسته »لبخندمادری« که شامل ۴۰ قلم لوازم مادر و فرزند به ارزش پنج میلیون تومان به آنان، 
اهدا خواهد شد.مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد یادآور شد: ۱۵ هزار نفر مشمول این طرح می شوند که به 
خانواده های نیازمند مایحتاج و ضروریات یک نوزاد اختصاص می یابد.علیان زادگان تاکید کرد: در طرح 
ملی ایران جوان به پنج هزار زوج دانشگاهی که دارای فرزند می شوند با اولویت فرزند سوم، بسته های 
حمایتی ارائه می شــود، ضمن اینکه پنج هزار زوج دیگر نیز در ۱۶ استان کشور شناسایی شده است.

سرپرســت معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از پرداخت مابه التفاوت مستمری 
مهرماه مددجویان سازمان بهزیستی خبر داد.علیرضا انجالسی اظهار کرد: با همراهی دولت و مجلس 
شــورای اسالمی مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ۳۰ درصد افزایش یافت 
که از آبان ماه به حساب مددجویان مستمری بگیر واریز شد.وی با بیان این که مابه التفاوت مستمری 

مددجویان امروز واریز شد.....
ادامه در صفحه پنجم

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
ضمن اشــاره به عوارض شدید آلودگی هوا بر سالمت 
کودکان، گفت: هر چه که در راســتای سالمت مردم 
باشد، وزارت بهداشت با آن موافق است و هرچه که به 
سالمت مردم آسیب برساند، وزارت بهداشت به عنوان 
متولی ســالمت مردم با آن مخالف خواهد بود. دکتر 
عباس شاهســونی در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی 
اظهارات اخیر مسووالن وزارت آموزش و پرورش مبنی 
بر لزوم تغییر شــاخص های تعطیلی مدارس ناشی از 
آلودگی هوا، گفت: بعضی روزها در تهران غلظت ذرات 
معلق PM۲.۵ بیش از ۱۰ برابر راهنمای سازمان جهانی 
بهداشــت می شــود که این یعنی غلظت ذرات معلق 
به حدی زیاد اســت که برای ســالمتی مردم و بویژه 

گروه های حساس خطرناک است. 

کاش وزیر آموزش و پرورش پیشــنهاد بهتری 
داشت

وی افزود: یکی از گروه های حســاس کودکان هستند 
و این درست نیست که صرفا با تغییر شاخص آلودگی 
هوا، صورت مســئله را پاک کنیم. ما باید اقدام جدی 
بــرای کاهش مواجهه و کاهش غلظت آالینده های هوا 
داشــته باشیم. ای کاش وزیر محترم آموزش و پرورش 
پیشــنهاد می دادند که اقداماتی نظیر نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومــی، از رده خارج کردن خودروهای 
فرســوده، بهبود کیفیت ســوخت و بهبــود کیفیت 
خودروهــای تولید داخلــی و... بــرای کاهش غلظت 
آالینده های هوا صورت گیرد. ما هم در وزارت بهداشت 
تعطیلی مدارس را راهکار اصلــی نمی دانیم، اما چاره 
دیگری جز این نداریم که با این کار مواجهه کودکان با 

آلودگی هوا را کاهش دهیم. 

عدد مبنای غیرحضوری شــدن مدارس مصوب 
هیئت وزیران است

او تاکید کرد: مبنای رسیدن غلظت آالینده های هوا به 
۱۵۰ که به دنبال آن غیرحضوری شدن مدارس صورت 
می گیرد، در راســتای قانون هوای پاک مصوب هیئت 
وزیران در ســال ۱۳۹۶ است. برای تغییر این شاخص 
که در قانون مطرح شــده است باید کمیته ای متشکل 
از وزارت بهداشــت، ســازمان محیط زیســت، وزارت 
کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا 
تصمیماتی با رویکرد سالمت محور اخذ کنند و نه اینکه 
بیاییم صورت مسئله را پاک کنیم. مگر سازمان محیط 
زیست که استانداردهای ذرات معلق هوا را افزایش داد، 
به هدف خود رســید که ما با عدم غیرحضوری کردن 

مدارس به هدف خود برسیم؟

وزارت بهداشــت؛ مخالف هر آنچه که به ضرر 
سالمت باشد 

شاهســونی با تاکید بر اینکه اولویت وزارت بهداشــت 
سالمت همه مردم بویژه گروه های آسیب پذیر از جمله 
کودکان، ســالمندان و بیماران زمینه ای است، اظهار 
کرد: هر چه که در راســتای سالمت مردم باشد وزارت 
بهداشت با آن موافق است و هرچه که به سالمت مردم 
آسیب برساند، وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت 
مردم با آن مخالف خواهد بود. وی افزود: از طرفی نکته 
حائز اهمیت این است که خوشبختانه با زیرساختی که 
خود وزارت آموزش و پرورش به دنبال شیوع کرونا راه 
انداخت و اپلیکیشن شاد را طراحی کرد، مدارس امسال 
هیچ وقت تعطیل نشدند و به شکل مجازی فعال بودند 
درحالی که سال های قبل که زیرساختی وجود نداشت، 
مدارس تعطیل می شدند. اما اکنون آموزش از راه دور 

برقرار است.

استاندارد ســالیانه ذرات معلق در ایران 6 برابر 
WHO راهنمای

او ادامه داد: مقایســه کشــور ما با ســایر کشورها که 
وضعیــت آلودگی هوای بدتری از ما دارند مانند چین، 
هنــد و... نمی تواند راهکار باشــد. ما بایــد خود را با 
کشورهایی مقایســه کنیم که آلودگی هوا ندارند و یا  
میزان غلظت آالینده های هوای آنها کنترل شده است. 
باید ببینیم چه استانداردهایی دارند و چه کار کرده اند 
که به آن شــرایط رسیده اند. اســتاندارد سالیانه ذرات 
معلق ما در کشــور ۶ برابر راهنمای سازمان بهداشت 
جهانی است و این یعنی مواجهه مردم با آلودگی هوا باال 
است؛ پس باید به جای تغییر شاخص ها، رویکرد خود 

را بر کاهش آالینده ها و کنترل منابع انتشار بگذاریم.

چرا ســالمت کودکان زمان آلودگی هوا به خطر 
می افتد؟

او با اشاره به اینکه کودکان یکی از مهم ترین گروه هایی 
هستند که به شدت در معرض خطرات ناشی از آلودگی 
هوا قرار دارند، تصریح کرد: این خطرات بیشتر بر اثرات 
ســمی آالینده ها بر سیستم تنفسی تاکید دارند. البته 
تاثیــرات زیان بــار آالینده ها بر ارگان هــای دیگر نیز 
اهمیت دارد. سیســتم تنفســی در کودکان مهم ترین 
بخش آسیب پذیر در اثر آلودگی هوا شناخته شده است. 
کودکان در واحد زمان، هوای بیشتری را نسبت به وزن 
بدن شان استنشاق می کنند در حالی که سطح کوچکتر 
از ریه به آن معنی اســت که هوای تنفســی بیشتری 
را به ریه ها می رســاند.وی افزود: از طرفی سطح وسیع 

فعالیت فیزیکی و گذراندن زمان بیشتر در فضاهای باز 
نسبت به بزرگساالن، احتمال مواجهه بیشتر با آالینده 
ها را در کودکان فراهم می کند. نتایج مطالعات نشــان 
داده است کودکانی که زمان بیشتری را در فضاهای باز 
مناطق شهری آلوده سپری می کنند با احتمال نارسایی 
بیشتری در عملکرد دستگاه تنفسی مواجهند. مجاری 
تنفســی در کودکان باریک تر از بزرگساالن است و تا 
قبل از بلوغ دســتگاه تنفسی رشد نیافته تر و عملکرد 
ضعیف تــری دارد؛ به طوری که ۸۰ درصد آلوئول ها در 
کودکان پس از تولد تشــکیل می شود و این تغییرات 
تــا نوجوانی ادامه می یابد. به ایــن ترتیب درصد ورود 
آالینده ها به سیستم تنفسی کودکان بیش از افراد دیگر 

خواهد بود.

آثار آلودگی هوا بر توســعه دســتگاه تنفسی 
کودکان

شاهســونی ادامه داد: همین امر می تواند زمینه ســاز 
تشدید اثرات نامطلوب آالینده ها در کودکان شود. حتی 
در مقادیر بی اثر آالینده ها برای بزرگســاالن، دستگاه 
تنفسی در معرض سمیت ناشی از آالینده ها قرار دارد. 
از طرفی به دلیل رشــد نیافتگی دســتگاه تنفسی در 
کودکان، ترمیم آسیب های وارد به سلول های اپیتیکال 
مجرای تنفسی به طور صحیح انجام نمی شود. مطالعات 
نشــان داده اســت که آالینده هایی مانند دی اکسید 
نیتروژن و بویژه ازن بر توسعه دستگاه تنفسی در سنین 
کودکان تاثیرگذار اســت. او با اشاره به اینکه کودکان 
قادر به متابولیزه، سم زدایی و دفع مواد سمی همانند 
بزرگســاالن نیستند، توضیح داد: در نتیجه مواد سمی 
به مدت طوالنی تری در دستگاه گردش خون می ماند 
و سبب آسیب بیشتر به اندام ها می شود. به طور نمونه 
کودکان تا ۷۰ درصد سربی را که وارد بدنشان می شود 
را جذب می کنند؛ در حالی که در بزرگساالن حدود ۲۰ 
درصد آن جذب می شــود. از طرفی بزرگساالن کمتر 
از یک درصد از ســرب جذب شــده را حفظ می کنند 
در حالــی که در بدن کودکان تمایل به حفظ ســرب 
بیشتر است. به طور کلی تکامل نیافتگی دستگاه ایمنی 
و دیگر دستگاه های حیاتی در کودکان، احتمال آسیب 

در مواجهه با آالینده های هوا را افزایش می دهد.

وجود بیش از 6 میلیون کودک مبتال به آسم در 
جهان

وی با اشــاره به اینکه آســم به عنــوان یک بیماری 
غیرواگیر و مزمن شناخته شده است، تصریح کرد: این 
بیماری ســبب التهاب و تنگی مجاری هوایی می شود. 
آســم به عنوان یکی از بیماری های شایع در کودکان 

است. بر اساس آمار در دنیا بیش از ۶.۳ میلیون کودک 
مبتال به آســم وجود دارد. برخــی از مطالعات صورت 
گرفتــه در ایران هم حکایت از شــیوع این بیماری در 
دو دهــه اخیر بویژه در میان کودکان دارد. مشــخص 
شــده است که برخی از آالینده های هوا باعث حمالت 
حاد آسمی، اختالل رشــد ریه و در نتیجه کاهش در 
عملکرد ریوی در طول زمان بویژه در کودکان می شود. 
مطالعات، همبستگی مثبتی میان مراجعه به بیمارستان 
برای بیماری آسم و افزایش غلظت روزانه آالینده های 
ذرات معلق PM۲.۵، ازن و دی اکسید نیتروژن را نشان 

می دهد.

عفونت تنفسی؛ شایع ترین علت مرگ کودکان در 
کشورهای درحال توسعه

وی بــا بیان اینکــه عفونت های حاد تنفســی یکی از 
شــایع ترین دالیل بیمــاری و مرگ در کــودکان در 
کشــورهای در حال توسعه هســتند، گفت: خطر این 
بیماری در کودکان بیشــتر از دیگر گروه های ســنی 
اســت. براســاس مطالعات صورت گرفته آلودگی هوا 
و آالینده هــای موجود در مناطق شــهری و صنعتی 
در ایجاد یا تشــدید برخی دیگر از بیماری ها از جمله 
لوسمی )سرطان خون( یکی از شایع ترین سرطان ها در 
کودکان موثر است. مطالعات ارتباط معنی داری میان 
مواجهه با آالینده های ناشی از ترافیک و خطر ابتال به 
لوســمی در میان کودکان را نشان می دهند. بنزن به 
عنوان یکی از آالینده ها از احتراق ناقص در موتورهای 
بنزینی ایجاد می شود و عامل خطری در ایجاد لوسمی 
شناخته شده اســت. در کل برخی از شواهد حاکی از 

افزایش بروز لوسمی در ایران است. 

تنفس ســرب در هوا و کاهش ضریب هوشــی 
کودکان

وی افــزود: تاثیــر برخــی از آالینده هــا مانند فلزات 
ســنگین و هیدروکربن های آروماتیک حلقوی مرتبط 
با اثرات عصبی تکاملی و عصبــی رفتاری در کودکان 
از جمله طیف اختالالت اوتیســم مشخص شده است. 
در مطالعات مختلف تاثیر فلز سنگین سرب در کاهش 
ضریب هوشــی کودکان مشخص شده است. تترا اتیل 
ســرب افزوده شــده به بنزین، ســوخت های فسیلی، 
کارخانه های ســیمان، کارخانه های ذوب و اســتخراج 
فلزات مهم ترین منبع ایجاد ســرب در هوا هســتند. 
او در خاتمــه تاکید کرد: در کل آلودگــی هوا جدا از 
پیامدهای نامطلوب مستقیمی که بر سیستم تنفسی 
کودکان می گذارد، می تواند ســبب اختالل و بیماری 
در دیگر سیســتم های بدن کودکان )در شدتی بیشتر 
از آنچه در بزرگســاالن ممکن است دیده شود( شود. 
ناکارآمدی سیستم ایمنی بدن، تکامل نیافتگی بسیاری 
از ارگان های بدن و ناآگاهی از خطرات به دلیل اقتضای 
سن، زمینه ساز آسیب های بیشتر در مواجهه با آلودگی 

هوا در کودکان خواهد شد.

برای عدم تعطیلی مدارس

مخالفت وزارت بهداشت با تغییر استانداردهای شاخص آلودگی هوا

وزیر اقتصاد اعالم کرد

نفع ۲۷۵۰ میلیارد تومانی مردم از خرید خودرو بورسی
 ثبت سفارش با دالر انجام نمی شود

دامنه تحریم ها به کشورهای دوست 
ایران هم کشیده شد

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:

ایرالین ها براساس قانون بلیت هواپیما را گران کردند!

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دامنه تحریم ها به کشــورهای دوست ما از جمله چین، امارات 
عراق هم کشیده شده است و آنها نیز از تحریم ها آمریکایی حمایت و تبعیت می کنند و ارتباط خود را با ایران از 
نظر تجاری محدود کرده اند؛ بسیاری از شرکت ها مستقیم با ایران ارتباط ندارند و با واسطه کار می کنند.مهراد عباد 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به احتمال وضع تحریم های جدید علیه ایران از سوی کشورهای 
اروپایی و تاثیر آن در اقتصاد کشور، گفت: بعد از پیروزی انقالب اسالمی، آمریکا بیشترین تحریم ها را علیه ایران 
وضع کرد و ایران از نظر تجاری ارتباط خود را با آمریکا از دســت داد؛ اما کشورهای اروپا همچنان رابطه تجاری 
خود را با ما حفظ و در انتقال تکنولوژی و فناوری در این سال ها به ما کمک کردند.وی با بیان اینکه در سال های 

اخیر اروپاییان نیز به کشورهای تحریم ....

چگونه و با چه قیمتی از بورس سکه بخریم؟

صربستان:

 جنگ اوکراین به زودی گسترش خواهد یافت
قبض های جدید گاز با هدف مدیریت مصرف منتشر شد

پرمصرف ها نقره داغ شدند، خوش مصرف ها پاداش گرفتند
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رئیسی در دیدار وزیر دفاع سوریه مطرح کرد
اعالم آمادگی ایران برای همکاری های همه  
جانبه اقتصادی در دوران بازسازی سوریه

رئیــس جمهــوری گفــت: 
ایران،  اســامی  جمهــوری 
ملت سوریه  واقعی  دوســت 
اســت چرا که همانگونه که 
در دوران مقاومــت در برابر 
تروریســم در کنــار ملت و 
در  ایســتاد،  دولت ســوریه 
دوران بازســازی نیــز آماده 
تقویت همکاری های  با  است 
همه جانبه اقتصادی در کنار آنان باشد.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی 
ظهر سه شــنبه در دیدار ســپهبد »علی محمود عباس« وزیر دفاع سوریه، 
روابط دو کشــور را راهبردی توصیف و تصریح کرد: روابط ایران و سوریه بر 
پایه اعتقادات و باورهای مشــترک و نیز روحیه ایستادگی و مقاومت مردم 
دو کشور بنا شده اســت.رئیس جمهوری صیانت نیروهای مسلح سوری از 
ملت و دولت این کشــور در برابر فتنه انگیزی ها را برای آینده مردم و کشور 
سوریه امیدبخش دانســت و افزود: جمهوری اسامی ایران، دوست واقعی 
ملت سوریه است چرا که همانگونه که در دوران مقاومت در برابر تروریسم 
در کنار ملت و دولت ســوریه ایســتاد، در دوران بازسازی نیز آماده است با 
تقویت همکاری های همه جانبه اقتصادی در کنار آنان باشد.ســپهبد »علی 
محمود عباس« وزیر دفاع ســوریه نیز در این دیدار با بیان اینکه سوریه با 
حمایت برادران و دوســتان واقعی خود در مصاف با تروریســم پیروز شد و 
قدرتمندتر از قبل به عنوان یکــی از حلقه های محور مقاومت ایفای نقش 
خواهد کرد، اظهار داشــت: محور مقاومت نقش مهمی در شــکل دادن به 
جهان جدید خواهد داشت.وزیر دفاع سوریه گفت: دشمنان همواره مترصد 
فرصتی برای خدشه وارد کردن به روابط عمیق و برادرانه سوریه و ایران بوده 
و هستند، اما روابط دو کشور ریشه دارتر و مستحکم تر از آن است که کسی 
بتواند به آن خدشه ای وارد کند و این روابط هر روز نسبت به قبل گسترده تر 

و عمیق تر خواهد شد.

در اجالس وزرای خارجه اکو

امیرعبداللهیان: رفتارهای احساسی برای اروپا هزینه زاست
وزیر خارجه کشورمان در اجاس وزرای خارجه اکو درخواست کرد 
که همه اعضای اکو از شــروع مذاکرات برای آزادســازی تجاری در 
سطح منطقه حمایت کنند.به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان 
در بیست و ششمین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( تاکید کرد: بی تردید تبعات منفی رفتارهای احساسی 
برای اروپا هزینه زا می باشد و لذا مسیر درست، تمرکز بر دیپلماسی، 

تعامل سازنده و عقانیت است.
متن کامل ســخنرانی وزیر خارجه کشورمان در این نشست بدین 

شرح است:
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر عزیزم جناب آقای بختیار سعیدوف، وزیر محترم امور خارجه 

جمهوری ازبکستان،
همکاران محترم،  عالیجنابان، خانم ها و آقایان،

سام علیکم،
در ابتدا الزم می دانم خرســندی خود و هیات همراه را از حضور در 
نشســت شورای وزیران اکو ابراز نمایم. از دولِت دوست و ملت عزیز 
ازبکستان بواسطه مهمان نوازی گرم و میزبانِی این نشست در شهر 
زیبای تاشکند سپاسگزاری می کنم. ریاسِت جمهوری آذربایجان بر 
سازمان اکو در ســال ۲۰۲۳ را به برادر عزیزم جناب آقای جیحون 
بایرامــف تبریک عرض می نمایــم و از دبیرکل محترم جناب آقای 
خســرو ناظری و همکاران ایشان بواسطه تاشهای موثر در پیشبرد 
امور و نیز آماده سازی این نشست تشکر می کنم.سه دهه از تاش 
۱۰ کشــور برای همگرایی منطقه ای در این پهنه تاریخی و تمدنی 
گذشته است و بسترهای ارزشمندی برای همکاری منطقه ای شکل 
گرفته اســت هرچند کماکان فاصله قابل توجهی میان دستاوردها 
و ظرفیت های واقعی منطقه اکو به چشــم می خورد. اینجانب در 
مراســمی که به مناسبت سی امین سالگرد پیوستن ۷ عضو جدید 
به ســازمان همکاری اقتصادی در ۱۱ دسامبر در تهران برگزار شد 
تصریح کردم ســازمان اکو میتواند الگوهای موفقی در همکاریهای 
جنوب-جنوب؛ همکاری مابین کشــورهای محصور در خشــکی و 
کشورهای ترانزیت؛ همکاری مابین کشورهای تولید کننده و مصرف 
کننده انرژی، همکاریهای مردم-محور بویژه در حوزه گردشــگری؛ 
همکاریهای علمی و دانشــگاهی؛ و همکاریهــای فنآورانه و نوآورانه 
ارائه نماید. براین باوریم که ارزشها و میراث مشترک غنی فرهنگی، 
مذهبی و آئینی کشورهای عضو بن مایه ای قوی جهت چنین چشم 

انداز روشنی در منطقه است.   

تحوالت ســالهای اخیر در جهان و تاثیرات آن بر منطقه ما ضرورت 
همگرایی و همســویی مابین کشــورهای منطقه را دوچندان کرده 
است. کوید ۱۹ و آثار مخرب آن و نیز بحرانهای اخیر امنیت غذایی و 
امنیت انرژی در جهان به روشنی آسیب پذیری کشورهای مختلف، 
صرفنظــر از حجم اقتصادی آنها، را نمایان ســاخت. لذا برای همه 
کشــورهای جهان و منطقه، تقویت تاب آوری در مقابل شــوکهای 
احتمالی در آینده، نه یک انتخاب که یک ضرورت اســت. البته در 
تحقق این تاب آوری یکــی انتخابهای موجود، همکاریهای جمعی 
در قالب سازو کارهای چندجانبه است.  سازمان اکو و بنیانهایی که 
در این ســی سال بوجود آورده اســت می تواند اولین انتخاب برای 
همکاری در این راستا باشد. مایلم به چند نکته در این زمینه اشاره 

نمایم:

تاب آوری از طریق تجارت
اکــو باید ارتقا دهنده تجارت درون- منطقه ای مابین اعضا باشــد. 
تاکنون کمتر چنین بوده اســت و تجارت فی مابین اعضا، حمایت 
کافی را از ســازوکارهای تجارِی اکو دریافت نکرده اســت. پیشنهاد 
می کنم و درخواســت می کنم همه اعضا، و نه فقط ۵ کشور عضو 
موافقتنامه تجاری اکوتا، از شروع مذاکرات برای آزاد سازی تجاری در 

سطح منطقه حمایت نمایند و در آن مشارکت کنند.

 تاب آوری از طریق مواصالت
مواصات و حمل  نقل یکی از پیشــرانه های همگرائی و توســعه 
جمعی و شــکوفائی هر چه بیشــتر ظرفیتهای اقتصادی منطقه در 
سالهای پیِش رو می باشد. اکو به عنوان یک منطقه، خود یک مسیر 
ترانزیتی برای اتصال مناطق پیرامونی شــامل شرق و جنوب آسیا، 

اروپای شمالی و شرقی، و جنوب خلیج فارس می باشد.

 تاب آوری از طریق انرژی
بحران امنیت انرژی جاری در جهان و منطقه به وضوح آسیب پذیری 
کشورهای مصرف کننده انرژی نســبت به شوکهای غیرمنتظره را 
عیان ســاخت. تغییرات اقلیمی و سرمای زمستانی اخیر نیز آسیب 
پذیری برخی کشورهای تولیدکننده انرژی را گوشزد نمود. منطقه 
اکو می تواند به الگویی از مشارکت مابین کشورهای تولید کننده و 
کشورهای مصرف کننده انرژی تبدیل شود. بی تردید، مشارکت در 
حوزه گاز و حوزه برق از اولویتهای اکو در این راستاســت. مایلم به 
ابتکار ریاســت محترم جمهوری اسامی ایران تحت عنوان »گاز در 

خدمت بازیابی اقتصاد جهانی پس از کووید« اشاره کنم که در مجمع 
کشورهای صادر کننده گاز ارائه گردید. این ابتکار می تواند مبنایی 

برای مشارکت در منطقه اکو نیز باشد.

 تاب آوری از طریق نوآوری و فنآوریهای نو:
اکو بیش از پیش نیازمند ســرمایه گذاری درحــوزه فنآوریهای نو، 
صنایع دانش بنیان و دیجیتالی کردن فعالیتهای اقتصادی اســت. 
جمهوری اسامی ایران آماده است دستاوردهای خود در حوزه های 

دانش بنیان را با  کشورهای عضو اکو به مشارکت گذارد.

 تاب آوری از طریق پیوستگی حداکثری:
ما همواره از ابتکارات و پیشنهاداتی که به تقویت نقش و جایگاه اکو 
در توسعه اقتصادی کشورهای عضو منجر شود استقبال کرده ایم. در 
این راستا، »تقویت احساس تعلق به اکو« در نزد بخشهای خصوصی 
و دولتی و نیز نخبگان کشــورهای عضو و باالتراز همه در نزد مردم 
منطقه بسیار کلیدی است. همچنین نیازمند حضور همه۱۰ کشور 
عضو در ســازوکارها و ترتیبات همکارِی اکو هســتیم. این مهم می 

تواند، و باید، یکی از دســت آوردهای دهه چهارم باشــد. در همین 
نشست وزرا ایجاد دو سازوکار جدید همکاری شامل تاسیس »مرکز 
منطقه ای مدیریت ریســک بایای طبیعی اکو« در جمهوری ایران 
و »مرکز انرژیهای پاک اکو« در جمهوری آذربایجان در دســتورکار 
می باشــد و انتظار درایم همه اعضــا از ایجاد آنها حمایت نموده به 

آنها بپیوندند.  
 

افغانستان
افغانستان یک عضو بســیار مهم و بخشی از خانواده بزرگ اکو می 
باشد. جمهوری اسامی ایران از جمله کشورهای اصلی در طراحی 
و تصویب » سیاست حمایتی اکو برای افغانستان« بوده و همواره از 
ضرورت اجرای کامل و موثر آن حمایت نموده اســت. این حمایت 
عــاوه بر  کمکهــای دوجانبه برای رفع مشــکات مــردم نجیب 

افغانستان و جلوگیری از بحرانهای انسانی می باشد.
بی تردید، ایجاد یک دولت فراگیر در افغانســتان نه تنها می تواند 
به برنامه های کمک رســانی و نیز بازسازی کشور یاری رساند بلکه 
تهدیدهای ناشی از عملیات تروریستی، آوارگان و قاچاق مواد مخدر 

برای منطقه را کاهش خواهد داد.
ما اقدام هیات حاکمه افغانستان در محروم کردن زنان و دختران از 
تحصیل را، اقدامی در تعارض با تعالیم دین رحمانی اسام می دانیم 

و نگرانی عمیق خود را از آن اعام می داریم.   
 جناب آقای رئیس، همکاران محترم،

جمهوری اسامی ایران عاوه بر رویکردهای مسئوالنه در چارچوبهای 
منطقــه ای، در عرصه های جهانــی نیز به تعهدات خود پایبند می 
باشــد. از جمله، در چارچوب مبانی و اصول ملی و اســامی، قانون 
اساســی و تعهدات بین المللی، توجه به موضوعات حقوق بشری در 
زمره اولویت های جمهوری اسامی ایران است و همواره از گفتگو در 
چارچوب احترام متقابل و از تعامل معنادار با شرکای جدی استقبال 
کرده و می کند.در ابتکارات و برنامه های جهانی و منطقه ای برای 
مواجهه با چالشهای زیســت محیطی و تغییر آب هوا و آثار آنها از 
جمله بر منابع آبی و وقوع بایای طبیعی فعاالنه و مسئوالنه حضور 
داریــم.  مدیریت آب در داخل و همکاری با کشــورهای منطقه در 
ارتباط با رودخانه های مشترک و نیز مقابله با ریشه ها و آثار طوفان 
های گرد و غبار از جمله حوزه هایی هستند که به آنها اهتمام داریم. 
در ســال ۲۰۲۲ اجاس منطقه ای در ســطح وزراء محیط زیست 
در تهران با هدف تدوین کنوانسیون منطقه ای برگزار شد. درصدد 
هســتیم اجاس بین المللی گرد و غبار را براساس قطعنامه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد برگزار نمائیم.سیاست خارجی جمهوری 
اســامی ایران  بر پایه دکترین سیاســت خارجی متوازن، تعامل و 
همکاری با جهان و عدم مداخله در امور داخلی استوار است. صدور 
قطعنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان اروپا را قویا محکوم می 
کنیم. بی تردید تبعات منفی چنین رفتارهای احساســی برای اروپا 
هزینه زا می باشــد و لذا مسیر درست، تمرکز بر دیپلماسی، تعامل 

سازنده و عقانیت است.

 حضار ارجمند
جمهوری اســامی ایران رفتار اهانت آمیز نسبت به مقدسات ادیان 
الهی به ویژه اهانت به ســاحت مقدس قرآن کریم و حمایت دولت 
های غربی از آن تحت عنوان آزادی بیان را به هیچ وجه قابل قبول 
ندانســته و آن را شــدیدا محکوم می کند.در پایان الزم می دانم از 
دبیرکل محترم اکو و همکارانشان در دبیرخانه بواسطه تاش برای 
اجرایی کردن برنامه های سازمان اکو تشکر کنم و بار دیگر حمایت 

جمهوری اسامی ایران از سازمان اکو را اعام می دارم.
از توجه شما متشکرم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت گروه خودرو سبز پارس )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که 
رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 در نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان 2، 
انتهــای کوچه پژوهش، پالک 13  برگزار می گردد حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه:

1- کاهش سرمایه مبتنی بر ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم
2- سایر امور که درصالحیت مجمع عمومی فوق العاده است

به شماره ثبت  247750 و شناسه ملی  10102883560

هیأت مدیره
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گزیده خبر

 چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان 
اجرایی نشد؟

رییــس کمیســیون برنامه و بودجــه با بیان اینکــه با وجود تحقــق بیش از 
۱۰۰درصدی منابع، همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام نشده است،گفت: 
سهام عدالت جاماندگان شامل ســه دهک پایینی جامعه و افراد تحت پوشش 
با وجود مصوبه مجلس عملیاتی نشــده است.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
تســنیم، حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیســیون برنامه و بودجه با تشکر از 
دولت برای تحقق بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون برنامه و بودجه 
قرار است که سه گزارش را به مجلس ارائه کند. یکی واگذاری دارایی های مالی 
اســت که امروز تقدیم شد. موارد دیگر نیز شامل واگذاری دارایی های سرمایه و 
درآمدهای دولت به ویژه مالیات و گمرک است.وی در مورد گزارش دارایی های 
مالی گفت: دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۷۶ همت واگذاری دارایی مالی داشته است. 
از این رقم ۱۰۳ همت مربوط به اوراق و مابقی مربوط به واگذاری شــرکت های 
دولتی اســت. به اضافه بند ی تبصره ۲ کــه ۱۳۰ همت برای تهاتر بدهی های 
دولت در نظر گرفته است.در سال ۱۴۰۲، ۱۷۶ همت واگذاری در سال جاری به 

۲۹۴ همت افزایش پیدا کرده است. 

همزان به دهه ایام دهه فجر؛
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی  هشت  
پروژه عمرانی راه و شهرسازی استان بوشهر

مدیرکل راه و شهرســازی بوشــهر بهره برداری و آغاز 
عملیات اجرایی  هشت  پروژه در حوزه راه و شهرسازی 
در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۳۳5 میلیارد تومان 
در دهه مبارک فجر سال جاری خبر داد.سید محمود 
دســتغیبی ضمن گرامی داشــت دهه مبــارک فجر 

اظهارداشت: این پروژه ها در بخش های مهندسی و ساخت و بازآفرینی شهری 
می باشند.دســتغیبی تصریح کرد: افتتاحات و کلنگ زنی های یاد شــده،  در 
شهرستان دشتستان شــامل ۴ پروژه و در شهرستان دشتی، تنگستان، کنگان 
و دیلم هر کدام یک پروژه قراردارند.مدیرکل راه و شهرســازی بوشــهر، قطعه 
سوم احداث بزرگراه کنارگذرکنگان-دوراهک به طول ۱۳کیلومتر که بخشی از 
کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور با ارزش روز ۶۰۰ میلیارد تومان به 
عنوان پروژه افتتاحی راهســازی و تکمیل باند دوم ورودی دیلم از سمت گناوه 
را بــه طول ۶ کیلومتر را به عنوان پروژه کلنگ زنی در دهه مبارک فجر ۱۴۰۱ 
برشمرد.وی خاطر نشان کرد: منابع تأمین اعتبار جهت بهره برداری از این پروژه 
ها از دو محل استانی و ملی بوده است.دستغیبی عنوان کرد: پروژه های احداث 
دیوار حفاظتی دره فصلی علی آباد برازجان، بهسازی و بازسازی شبکه توزیع آب 
محالت حســین آباد، علی آباد، گرمسیری برازجان، احداث دیوار حفاظتی دره 
فصلی حسین آباد برازجان و احداث ساختمان سرای محله برازجان با اعتباری 
بالغ بر حدود  ۱۰ میلیارد تومان نیز از پروژه هایی بازآفرینی شهری می باشد که 

انشاءاله در ایام اله دهه مبارک فجر افتتاح و به بهره برداری می رسد.

آغاز عملیات اجرایی سه پروژه حوزه 
شهرسازی گلستان در دهه فجر 1401

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی گلستان از آغاز 
عملیات اجرایی سه پروژه حوزه شهرســازی در دهه فجر سال جاری خبر داد.
مهندس محمود سوقی اظهار کرد: همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اســالمی و دهه مبارک فجر عملیات سه پروژه در حوزه شهرسازی توسط اداره 
کل راه و شهرسازی گلستان آغاز می شود.وی افزود: تهیه نقشه پایه شهر گرگان 
بــه روش فتوگرامتری یکی از پروژه هــای قابل کلنگ زنی در دهه فجر ۱۴۰۱ 
است.سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی گلستان 
ادامه داد: نقشــه پایه، نقشه ای اســت که در آن عرصه مستحدثات در شهرها 
توسط عکســبرداری هوایی انجام می شود و این تصاویر در راستای تهیه طرح 
های توسعه و عمران شهری مورد استفاده قرار می گیرد.مهندس سوقی با بیان 
اینکه در تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها از این تصاویر استفاده خواهد 
شد، گفت: افق طرح جامع شهر گرگان تا سال ۱۴۰۰ بود و برای بازنگری طرح 

جدید تهیه نقشه هوایی با روش فتوگرامتری انجام می شود.

بکارگیری ظرفیت های داخلی دولت در 
بازسازی بافت های فرسوده شهر مالرد

مالرد – نرگس اصالنی - درجلســه هم اندیشی شهردار مالرد با معاون وزیرراه 
و شهرســازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید مشکالت شهر مالرد 
مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
مالرد عصر شنبه مهندس محمد بهمنی شهرداربه اتفاق مهندس نظری افشار 
معاون شهرســازی شهرداری مالرد به منظور بررسی و طرح مسائل و مشکالت 
شــهر مالرد با دکترعلیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیر عامل 
شرکت عمران شهرهای جدید دیدار و گفتگو کردند .محمد بهمنی شهردار مالرد 
در این دیدار ضمن معرفی شــهر و طرح مسائل درخواست مساعدت در زمینه 
اختصاص قیر رایگان و استفاده از ظرفیت های داخلی دولت در بازسازی و احیای 
بافت فرسوده شهر را مطرح نمود.دکتر جعفری معاون وزیر در این دیدار ضمن 
قدردانی از مدیریت شهری در پیگیری و حل مسائل،قول مساعد در زمینه مرتفع 

ساختن مسائل شهری در حوزه اختیارات این وزارت را داد.

اعضای مؤثر مراکز نیکوکاری و مراکز 
نیکوکاری برتر در استان قم تجلیل شدند

هفت مرکز نیکوکاری برتر استان قم، ۲۷۳ عضو مؤثر در مراکز نیکوکاری استان 
و ۱۰ نفر از بانوان فعال این مراکز تجلیل شــدند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
کمیته امداد، محسن مسعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد استان قم در همایش 
تجلیل از مؤثرین مراکز نیکوکاری در اســتان قم که با حضور مدیران این نهاد 
در مجتمع حضرت معصومه)س( برگزار شــد با اشاره به درآمدهای ۶5 میلیارد 
تومانــی مراکز نیکوکاری  که حدود ۴۰ درصد از مجموع درآمدهای اســتان را 
تشــکیل می دهد گفت: بحمداهلل جایگاه اســتان در این زمینه جایگاه خوبی 
اســت ولی برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر باید تالش این مراکز مضاعف شود.
وی خواستار اقدامات محوری معیشــت، درمان، اشتغال و کارآفرینی و مسکن 
نیازمندان توسط مراکز نیکوکاری شد و تأکید کرد: این مراکز باید با راهبرد نقطه 
زنی فقر، روستاهای استان را در ابعاد مختلف از فقر خارج کنند.در این همایش 
کــه با حضور نمایندگان ۱۰۰ مرکز نیکــوکاری عمومی و ۲۰ مرکز نیکوکاری 
تخصصی فعال استان برگزار شد از هفت مرکز نیکوکاری برتر، ۲۷۳ عضو مؤثر و 
۱۰ بانوی فعال مراکز نیکوکاری استان قم با اهدای لوح سپاس و صنایع دستی 

نفیس تجلیل شد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:
ایرالین ها براساس قانون بلیت هواپیما را 

گران کردند!
به گفته دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی ایران، آزادسازی نرخ صنعت 
هواپیمایی جزو تکالیف دولت است و شرکت های هواپیمایی بر اساس قانون 
نرخ بلیت را ۳۰ درصد افزایش دادند.به گزارش ایسنا، مقصود اسعدی سامانی 
در نشست خبری درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر مدعی 
شــد: شرکت ها کار غیرقانونی نکردند و مطابق قانون عمل کردیم؛ اقداماتی 
که برای توقف افزایش قیمت صورت گرفته، فراقانونی است؛ مجلس پذیرفته 
که طبق قانون برنامه ششــم توسعه آزادسازی نرخ صنعت هواپیمایی جزو 
تکالیف دولت اســت و نباید از آن عدول کند.  نهایتا شرکت ها ناگزیر شدند 
که بر اســاس مصوبه شــورای عالی هواپیمایی، ۳۰ درصد افزایش قیمت را 
اعمال کنند.وی درباره درخواست انجمن هواپیمایی برای تغییر قیمت بلیت 
گفت: ســال گذشته بعد از استقرار دولت ســیزدهم، مرحوم قاسمی تاکید 
داشتند که از اول آذر شرکت های هواپیمایی ۱5 درصد نرخ بلیت را کاهش 
دهند، مشروط بر اینکه دولت یک سری اقدامات انجام دهد که این کاهش 
قیمت جبران شــود؛ اما اقدامی صورت نگرفت. ازجمله اینکه قرار بوده یک 
سری تسهیالت بانکی در اختیار شرکت ها قرار بگیرد یا ریالی شدن عوارض 
فرودگاهی کــه تحقق پیدا نکرد. با توجه بــه محدودیت های ۶۰ درصدی 
ظرفیت مسافر به دلیل کرونا هم قرار بود خدمات فرودگاهی با قیمت پایین تر 

در اختیار شرکت ها قرار گیرد که این کار صورت نگرفت.

وزیر اقتصاد اعالم کرد

نفع ۲۷۵۰ میلیارد تومانی مردم از خرید خودرو بورسی
وزیر اقتصاد از پابرجا ماندن یارانه نان در ســال آینده خبر داد 
و اعــالم کرد: امروز بیش از ۲۷5۰ میلیارد تومان قیمت خرید 
خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد اســت و این پول در 
جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان بندی 

منظم برای عرضه خودرو در بورس کاالست.
به گزارش ایســنا، احســان خاندوزی - ســخنگوی اقتصادی 
دولت - دیروز )سه شنبه( در ابتدای نشست خبری هفتگی با 
نمایندگان رسانه ها با بیان اینکه به دنبال شفاف سازی در بودجه 
کشور و اصالح ساختار هستیم، اظهار کرد: افزایش میزان حقوق 
کارکنان دولت که در میانه ســال اضافه شده بود و جزو قانون 
بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصالح قانون اضافه شد، رقمی را به 
عنوان هزینه جاری اضافه کرده که باید در مقایسه اعداد الیحه 

با اعداد قانون بودجه این دقت را در نظر داشته باشیم.

دولت به دنبال افزایش هزینه ها و انبساط بودجه نیست
وی تأکیــد کرد: احســاس اینکــه دولت در حــال حرکت به 
سمت افزایش هزینه ها و انبســاط بودجه است، ناشی از سوء 
برداشت هاســت. چون در شرایطی هســتیم که اولویت اصلی 
دولت کنترل کســری بودجه، کنترل رشــد نقدینگی و ایجاد 
ثبات در بازار دارایی هاســت که در مجموع به مهار تورم کمک 
کند.خاندوزی با اشاره به دیگر ویژگی های الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
گفت: سقفی برای تسهیالت تکلیفی شبکه بانکی برای اولین بار 
در الیحــه بودجه آینده تعیین شــده کــه امیدواریم مجلس 
همراهی کنــد تا رقمش تغییر نکند؛ ایــن امر کمک می کند 
به اینکه رابطه دولت با شــبکه بانکی کشــور و میزان فشاری 
کــه از ناحیه بودجه می تواند به ناترازی های بانکی وارد شــود 
کاهــش یابد.وزیر امور اقتصادی و دارایــی ادامه داد: در زمینه 
طرح های عمرانی هم اســتفاده از ابزار مالی درون سالی که به 
مدیریت ناترازی های ابتدا و انتهای ســال کمک می کند و هم 
ســهم و ضریبی که استان های محروم تر کشور در هزینه های 
عمرانی ســال آینده دارند، قابل توجه است.خاندوزی افزود: در 
خصوص استان لرستان ۱۱۰ درصد، سیستان و بلوچستان ۱۰۹ 
درصد، کرمان ۱۰۱ درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد 
و مواردی از این دست جزو هدف گیری های توزیع عادالنه منابع 

منطقه ای است.

کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدی
وی تاکیــد کــرد: در مورد درآمــد نفتی، دولــت تالش کرد 
بیش برآورد نداشــته باشد و عدد واقع بینانه ای را در نظر بگیرد. 
همچنیــن در مورد بخش تولید هم برای دومین ســال پیاپی 
کاهش نرخ مالیات بر شــرکت های تولیــدی را مصوب کردیم 
که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.ســخنگوی اقتصادی 
دولت با بیان اینکه عدالت در پرداخت ها، حمایت از سهامداران 
خرد و بازار سرمایه و واگذاری اموال مازاد هم در الیحه بودجه 
سال آینده مورد تأکید قرار دارد، اظهار کرد: در هفته های آینده 
شاهد بهره برداری از مجموعه پروژه هایی هستیم که از دهه فجر 
تا پیش از پایان سال رونمایی می شود. از جمله آغاز بهره برداری 
از پاالیشــگاه ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیــت فرآوری گاز را به 
حدود 5۶ میلیون مترمکعب در روز می رساند و آغاز بهره داری 
از اولین سکوی تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر 
مکعب گاز خــام در روز را تولید می کند.خاندوزی افزود: طرح 
جمع آوری گازهای همراه نیز به طور رســمی تا پایان سال به 
بهره برداری می رسد. طرح تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان هم 
در دستور کار است که امسال افتتاح می شود و ظرفیت جدید 
پاالیشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت.وزیر اقتصاد 
افزود: طرح تکمیل پاالیشــگاه اصفهان با هدف تولید گازوئیل 
کم گوگرد و گازرسانی به روستاهای جدید و بهره برداری رسمی 
بخشی از خط لوله گاز ایرانشــهر به چابهار هم در دستور کار 
قرار دارد.خاندوزی با اشــاره به بهره برداری از طرح های آبی و 
نیروگاهی گفت: در دهه فجر و تا پایان ســال، طرح های جدید 
نیروگاهی آبگیری ســدها و آبرسانی به روستاها در دستور کار 
قــرار دارد که جزئیات آن را اطالع رســانی خواهیم کرد. بیش 

از ۷۰۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی هم به بهره برداری می رسد.

وزارت صمت در پی زمان بندی منظم برای عرضه خودرو 
در بورس است

وزیر اقتصاد با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: این 
امر یک سازوکار است و دولت برای تامین منفعت مردم در این 
زمینه دو اقدام را در دستور کار داشته است؛ یکی اقدامات ناظر 
به حوزه عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه کردن دست دالالن 
از این عرصه بود.وی یادآور شــد: یکــی از راه های کوتاه کردن 
دســت دالالن، عرضه خــودرو در بورس کاالســت که آمارها 
نشان می دهد از روش های قبلی موثرتر است . اگر کارشناسان 
اقتصادی روش های دیگری هم ارائه دهند، استقبال می کنیم.

خاندوزی تأکید کرد: امروز بیش از ۲۷5۰ میلیارد تومان قیمت 
خرید خــودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد اســت و این 
میزان در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی 

زمان بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کاالست.

روزانه 5000 تن آرد یارانه ای به نان تبدیل نمی شود!
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره با اجرای فــاز اول طرح 
هوشمندســازی یارانه آرد، یادآور شــد: با اجــرای این طرح 
مشــخص شــد روزانه حداقل 5۰۰۰ تن از ۲۱ هــزار تن آرد 
یارانه ای از شبکه توزیع خارج می شود و به نان تبدیل نمی شود. 
شناســایی این هدررفت، دســتاورد فاز اول طرح اســت که 
متاسفانه با شیطنت های سیاست زده ای، به عنوان نقطه ضعف 

دولت معرفی شد.

یارانه نان حذف نمی شود
وی بــا بیان اینکه در فــاز دوم بصورت تدریجــی جلوی این 
هدررفــت گرفته خواهد شــد، تصریح کرد: دولت ســیزدهم 
یارانه نــان را حذف نخواهد  کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد 
تومان در قانون بودجه امســال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در 
الیحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.خاندوزی با 
یادآوری اینکــه در فاز اول اجرای این طرح بیش از ۹۸ درصد 
نانوایی های کشور مجهز به مکانیسم رصد هوشمند توزیع آرد 
شدند، اظهار کرد: 5۸ هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی 
در روستاها به این سیستم مجهز شده اند. امیدوارم فاز دوم این 

طرح تا پایان سال در تمام ۳۰ استان کشور اجرا شود.

محدودیت تخصیص آرد یارانه ای به نانوایان برداشــته 
می شود

وی افزود: بنابراین خبری از آزادســازی قیمت نان وجود ندارد 
و محدودیتــی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد. ضمن آنکه 
محدودیت تخصیص آرد به نانوایان نیز در مرحله دوم برداشته 
خواهد شــد.وزیر اقتصاد با اشــاره به میــزان افزایش حقوق 
کارکنان دولت برای ســال آینده اظهار کرد: در الیحه ۱۴۰۲ 
ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده که بین ۱5 
تا ۲5 درصد خواهد بود که به تناسب رده های حقوقی، رویکرد 
توازن و ایجــاد عدالت را رعایت می کنیم. ما برای اینکه میزان 
پیشنهادی افزایش حقوق در کشــور به تورم دامن نزد تالش 
کردیم اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل دولت و درآمد 

بودجه ممکن است را در حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.

وضع منابع ارزی کشور خوب است
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور 
و مدیریــت این بازار تاکید کرد: بنــا به اعالم رییس کل بانک 
مرکزی، وضعیت منابع ارزی کشور خوب است. حتی به جهت 
کنترل مصارف ارزی کشور هم وضعیت مطلوبی داریم و بیش از 
۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور در بازار رسمی یعنی سامانه نیما 

و بازار متشکل برای اسکناس ارزی تامین می شود. 
خاندوزی گفت: متاسفانه در شبکه ها و کانال هایی که خرید و 
فروش کاغذی و قمار ارز انجام می شــود، بدون توجه به منابع 
ارزی کشــور و درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی کشــور، شاهد 
افزایش نرخ در این بازارها بوده ایم که امیدواریم دســتگاه هایی 
که در این زمینه از سوی دولت مسئولیت دارند، نقش خود را در 

این بازارهای کاغذی و مهار آن به خوبی ایفا کنند. 

سفرهای ارزی رییس بانک مرکزی به کشورهای شریک 
تجاری 

وی افزود: تاکید رئیس جمهوری این اســت که بانک مرکزی 
تمام اهتمام خود را برای ایجاد ثبات ارزی به کار بگیرد. در این 
راستا رییس کل بانک مرکزی سفرهایی به کشورهای شریک 
تجاری داشته  اســت تا هم آسان تر و در زمان کوتاه تری منابع 
ارزی الزم را تامین کنیم و هم برنامه ریزی الزم برای مبادله ارز 
داشته باشیم تا ثبات را به بازار ارز بازگرداند.وزیر اقتصاد درباره 
وضعیت ســامانه مودیان و پیگیری دولت در این زمینه گفت: 
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی جزو اصالحات ساختاری 
نظام مالیاتی و شــفافیت معامالت اقتصادی در کشور است که 
بســیاری از مشکالت حوزه قضائی و پرونده در حوزه معامالت 

شرکت های اقتصادی به حداقل خواهد رساند.
خاندوزی گفت: دولت ســیزدهم در زمان شروع به کار کرد که 
موعد قانونی تکمیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به 
پایان رسیده بود، اما تقریباً پیشرفت جدی در این زمینه حاصل 
شــده بود که با توجه به اینکه اهتمام جــدی دولت و وزارت 
اقتصاد بر این اســت که این طرح حتماً باید عقب افتادگی های 
پیشین را جبران کند دوران مربوط به تست گرم و سرد سامانه 

انجام شد.

اخطار و جریمه برای شرکتهایی که به سامانه مودیان و 
پایانه های فروشگاهی ملحق نشدند

وی تأکید کرد: به طور رســمی از ماه های گذشته در فراخوان 
اعالم شد که شرکت ها ابتدا شرکت های بورسی و شرکت های 
دولتی و بزرگ و به همین ترتیب گام به گام به سایر شرکت ها 
به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی بپیوندند و امروز حدود 
۳۰۰ شرکت غیربورســی به شکل رسمی و کامل از مکانیسم 
سامانه فروشگاهی استفاده می کنند.سخنگوی اقتصادی دولت 
گفت: بیش از ســه میلیون و ۲۱۸ هــزار فاکتور الکترونیکی 

در ســامانه مودیان دریافت شده اســت. بر این اساس به سایر 
شــرکت هایی که در پیوستن به ســامانه مودیان و پایانه های 
فروشگاهی تاخیر کردند اخطار داده شده و برای آنها جریمه های 

قانونی در نظر گرفته شده است.

پرداخت بیش از 50 هزار میلیارد تومان وام خرد بدون 
ضامن 

خاندوزی همچنین با ارائه آماری از پرداخت تسهیالت خرد از 
سوی شبکه بانکی کشور اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون یک 
میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از 5۰ هزار میلیارد 
تومان فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است.وی ادامه 
داد: از ابتدای ســال تاکنون ۷۸۰ هزار و ۶5۹ فقره وام ازدواج 
به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شــده که نسبت به 
دوره مشــابه سال قبل5۴ درصد رشــد داشته است. از ابتدای 
امســال تا اول بهمن ماه ۶۷۷ هزار و ۷۸5 فقره وام فرزندآوری 
به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.وزیر اقتصاد 
یادآور شد: از تیرماه امسال از مجموع ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل 
شده در شبکه بانکی برای دریافت وام ودیعه مسکن، ۱۹۲ هزار 
نفر تسهیالت خود را به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت 

کرده اند.

آخرین آمار از پرداختی ها در حوزه مسکن
ســخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت نهضت ملی مسکن 
تصریح کرد: تغییر روش تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر 
مدیریت در وزارت راه و شهرسازی موجب شد عملکرد بانک ها 
در پرداخت تسهیالت در این طرح در حد انتظار نباشد و تالش 
می کنیم این عقب ماندگی ها جبران شود.خاندوزی با بیان اینکه 
در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب داشتیم، ادامه 
داد: بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی خود را تکمیل 
کرده اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان 
تخصیص داده اســت.وی با اشــاره به میزان واریزی به حساب 
ســازندگان مسکن در این طرح تا پایان دی ماه آن را ۴۷ هزار 
و ۲۱۶ میلیــارد تومان برآورد کــرد و گفت: در کنار این روش 
تامین مالی مســکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک های 
کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، 
پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می سازد 

و بعد از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می شود.

اجرای طرح کاال برگ الکترونیکی منتظر نهایی شــدن 
بودجه

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درباره اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیکی در اســتان ها گفت: تأمین منابع مالی الزم در این 
زمینه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می گیرد و برای سال 
آینده پیش بینی های الزم نیز شده است؛ اگر تکلیف متفاوتی در 
بودجه سال آینده نداشتیم به همین روند پیش خواهیم رفت. 
پس تا زمان نهایی شدن بودجه سال آینده نمی توانیم اظهار نظر 

قطعی در این زمینه داشته باشیم.

در شفافیت اطالعات اقتصادی کوتاهی نمی کنیم
وی با تاکید بر اینکه شفافیت اقتصادی در این دولت مورد توجه 
ویژه است، گفت: در ســنوات گذشته دولت ها در امر شفافیت 
اقتصــادی در خصــوص بدهکاران بانکی اراده ای نداشــتند یا 
جریانات منفعت محور اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی دادند 
اما دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطالعات اقتصادی حتی 
اگر انتقاد هم بشــود، کوتاهی نمی کند و پیش از ابالغ رسمی 
الیحه بودجه، اقدام به اجرای این تکلیف و فهرست های مربوط 

به ابربدهکاران بانکی را منتشر کردیم.

تالش می کنیم قدرت خرید مردم پایین نیاید
وزیر اقتصاد درباره میزان دســتمزد کارگران، گفت: معیشــت 
جامعه کارگری جزو دغدغه های اصلی دولت است و تالش خود 
را برای تامین امرار معاش کارگران خواهد داشت. البته ارتقای 
معیشت کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده 
است و غیر از مصوبات شورای عالی کار، دولت تالش دارد تا با 
کنترل ریشه های تورم و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، 

قدرت خرید مردم کاهش نیابد.

دور دوم عرضه ربع ســکه توســط بانک 
مرکزی در بورس کاال امروز آغاز می شود؛ 
با این تفاوت که قیمت توسط بانک مرکزی 
تعیین نخواهد شد و سازوکار بورسی دارد. 
از سوی دیگر نه تنها قرار است عرضه تا 
زمانی که ۴5۰ هزار سکه به اتمام برسد، 
ادامه یابد و بلکه ممکن است نیم سکه و 
تمام سکه نیز در بورس کاال عرضه شوند.

به گزارش ایسنا، قرار است ۴5۰ هزار ربع 
ســکه طالی بهار آزادی از امروز به مدت 
۱۰ روز کاری از طریــق بــورس کاالی 
ایران توســط بانک مرکزی عرضه شود. 
براین اساس، حجم عرضه به میزان مانده 
دارایی سکه طالی ربع بهار آزادی متعلق 
به بانک مرکزی در نماد معامالتی گواهی 
سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهار آزادی 
خزانه بانک رفاه کارگران با نام ربع سکه 
۰۳۱۲ رفاه )ن( و نماد )ســکه ۰۳۱۲ ن 
۰۶( خواهد بود که از امروز با دامنه نوسان 
مثبت و منفی ۱۰۰ درصد میانگین قیمت 

موزون معامالت قابل معامله است.
ساعت ثبت سفارش

معامالت گواهی سپرده کاالیی این نماد به 
صورت ثبت سفارش انجام می شود. بدین 
منظور دوره ثبت سفارش خرید از ساعت 
۹ صبح شروع می شــود و تا ساعت ۱۳ 
ادامه دارد.خریداران در دوره ثبت سفارش 
خرید، ســفارش خود را در دامنه نوسان 
قیمت ثبــت می کنند. پس از پایان دوره 
ثبت ســفارش خرید و حداکثر تا ساعت 
۱5 روز عرضه بانک مرکزی نسبت به ارائه 

کل اوراق قابل عرضه اقدام می کند.

نحوه تعیین قیمت
در صورتی که حجم کل ســفارش های 
خرید ثبت شــده با قیمتی معادل سقف 
دامنه تعیین شده بیش از کل اوراق قابل 
عرضه باشد،  قیمت عرضه معادل قیمت 
سقف بوده و گواهی ســپرده کاالیی به 

شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص 
داده می شود. در غیر این صورت تخصیص 
گواهی ســپرده کاالیی براساس اولویت 
قیمت و پرداخت به قیمت ثبت شــده 
هر سفارش انجام می شود.در پایین ترین 
قیمــت معاملــه چنانچه حجــم تقاضا 
بیشــتر از حجم عرضه باقی مانده باشد 
میزان باقی مانده به شــیوه تخصیص به 

روش تسهیم تخصیص داده می شود. در 
تخصیص به روش تسهیم در هر مرحله 
از تخصیص گواهی سپرده کاالیی تعداد 
۱۰۰ ورقه بهادار )معادل یک ســکه ربع 
بهار آزادی( به هر کد متقاضی خرید در 
ســامانه معامالتی تخصیص داده شده و 
این روند تا تخصیص کل اوراق بهادار قابل 
عرضه ادامه می یابد.بر اساس این گزارش، 
منظور از تخصیص به شیوه تسهیم این 
اســت که برای مثال تعداد گواهی سکه 
شش عدد است و سه نفر برای این گواهی 
ثبت سفارش کرده اند اما تعداد سفارش ها 
در مجموع به ۱۲ عدد رســیده و درواقع 
میزان تقاضا از عرضه بیشتر شده است، در 
چنین شرایطی میانگین گرفته می شود 
و به هر فرد به نســبتی که سفارش ثبت 
کرده اســت، گواهی سکه تخصیص داده 
می شــود. برای مثال ممکن است فردی 
شش گواهی را ثبت سفارش کرده باشد؛ 
بنابراین نصف عرضه به این فرد تعلق می 

گیرد.

چگونه و با چه قیمتی از بورس 
سکه بخریم؟
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مجتمع آریان فوالد با بیش از ۲۰ ســال سابقه فعالیت در سال 
۱۳۸۰ تاسیس و هم اکنون با ۵ خط نورد با ظرفیت بیش از ۲ 
میلیون تن با باالترین کیفیت  و دارا بودن دو خط ذوب القایی 
۲۰ تن و نیز یک خط ذوب قوس الکتریکی ۲۰ تن ضمن اینکه 
جایگاه بزرگترین و باالترین تولید نوردی در ایران و خاورمیانه 
را دارد  سعی می کند مقداری از مواد اولیه خود را تولید نماید، 
الزم به ذکر اســت تا اواخر بهار ســال آینده نیز امیدواریم سه 
خط القایی ۵۰ تن با ظرفیت حدود ۳۵۰ هزار تن در ســال به 
بهره برداری برســد هم اکنون نیز پروژه صد در صد قابل بهره 
برداری با هزینه کرد بیــش از ۶۰ میلیون یورو از محل منابع 
داخلی شرکت آماده بهره برداری است و منتظر افزایش ظرفیت 

برق می باشد .
-طرح های در دست اقدام شرکت :

آریان فوالد متنوع ترین ســبد کاالیی کشــور از قبیل نبشی 
ناودانــی تیرآهــن ریل میلگرد و ورق کم عــرض تا عرض ۶۰ 
ســانتی متر را دارد  که تاکنون تا عرض ۴۰ سانتی متر تولید 
شده و بقیه در دســت انجام می باشد.این شرکت با حدود ۴۰ 
درصد ظرفیت فعالیت می نماید و در ۹ ماه گذشته ۶۰۰.۰۰۰ 
تن انواع محصوالت تولید داشته است که پیش بینی می کنیم 
تا آخر سال به ۸۰۰.۰۰۰ تن تولید و ۴۰ درصد ظرفیت برسیم .

 مدیران آریان فوالد با حدود ۵۰ سال تجربه در صنعت پیشرفته 
و فوالد ســعی می کنند تا میراثی ماندگار در برپایی دو شــعار 
اولیه شرکت بر جای بگذارند :ما آینده میهنمان را به استحکام 
فوالد خواهیم ســاخت  و  ما کاری انجام خواهیم داد که مردم 
میهنمان به آن افتخار کنند .پروژه های در دست اقدام شرکت 
شامل : افزایش قدرت برق از ۵۷ به ۱۲۴ مگاوات و طرح انتقال 
آب فاضالب بویین زهرا به مجتمع می باشــد که امیدواریم تا 
آخر سال پایان پذیرفته و در بهار سال ۱۴۰۲ قابل بهره برداری 
گردند .در بــورس کاال ابتدایی ترین قانون در تمام دنیا مرجع 
بودن قیمت پایانی روز قبل برای فعالیت جلسه بعد می باشد که 
متاسفانه توجه نمی شود لذا تقاضا می کنیم مورد نظر قرار گیرد .

متاسفانه یکی از مشکالت عمده کشور ما عدم توجه به نظرات 

بقیه مردم می باشــد و هــر کس خود را مرجع دانســته و به 
هیچکدام از نظرات اهمیت داده نمی شود .با تاسف بسیار مدیران 
ارشد سیاستگذاری فوالد از صنعت نورد و شرکت های نوردی 
بخش خصوصی حمایت مورد انتظار را اعمال نمیکنند و اغلب 
حمایت ها از شــرکت های مرتبط با زنجیره خودشان می باشد 
،در حالیکه ما ظرفیت نوردی بال استفاده زیادی را داریم که در 
نتیجه عدم حمایت بر باد می رود.از اوایل اردیبهشــت تا اواخر 
شهریور مشــکل برق و در زمستان نیز کمبود گاز و برق تمام 
برنامه های تولید و اشتغال و سودآوری را به بحران میرساند که 
خواهشمندیم رسیدگی حمایتی الزم صورت پذیرد .پیشنهاد 
می کنیم بــه جای تعطیلی مداوم و روزانــه و بالتکلیفی تمام 
عوامل به صورت نوبتی شرکت ها را مطابق برنامه یک هفته یا 
یک ماه یا هر زمانی که شــرایط مقدور میدارد متوقف فرمایید 
.هر دولتی معموال ســعی می کند یــک کار ماندگار و تاریخی 
انجام دهد ما متواضعانه خواهش و استدعا داریم دولت و جناب 
آقای رییسی ریاست محترم جمهور مبلغ دستمزد را به حداقل 
برابری دائمی ۳۰۰ دالر در ماه تثبیت فرموده و مقرر شود در هر 
موقعیتی از سال حتی به دفعات ) مانند اکثر کشورهای جهان 
( باالترین مبلغ لحظه ای دالر مبنای ادامه دستمزد ماهانه بوده 

و در صــورت پایین 
آمدن نــرخ دالر یا 
ارز مقرر دســتمزد 
به  .ما  نشود  تعدیل 
هرگونه دستمزد زیر 
اعتراض  دالر   ۳۰۰
داشــته و از تصمیم 
گیران میپرســیم : 

چگونه می پذیرید هموطنتان در حالیکه بر روی اقیانوســی از 
منابع و معادن ارزشــمند غیر قابل توصیف زندگی میکند ، ده 
دالر در روز در ســایه این همه الطاف خداوندی سهم تالش و 
کوشش اش نشــود ؟ما ضمن اعتراض به اعدام هموطنان مان 
از مقامات میخواهیم نســبت به احکام اعدام تجدید نظر کنند 
و دستگیرشدگان نیز در اســرع وقت آزاد شوند ، اعتقاد داریم 
تعــرض بیشــتر از پراکنده کردن از طــرف نیروهای انتظامی 
رفتاری غیر قابل قبول می باشد که باید رسیدگی گردد.به نظر 
ما حاکمیت باید به ریش سفیدی و وساطت امکان ابراز داده و 
ضمن قدردان بودن میانجیگری منصفانه را ارزشمند دانسته ، 

استقبال نماید و ترتیب اثر بدهد .

گزیده خبر
مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اعالم کرد؛

تردد تمامی شناورها از دوشنبه ٣ بهمن 
ماه تا جمعه ۷ بهمن ماه در غرب استان 

هرمزگان ممنوع است  
مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان از منع تردد تمامی شناورها از 
دوشنبه ۳ بهمن ماه تا جمعه ۷ بهمن ماه در غرب استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب استان 
هرمزگان، مرتضی ســاالری مدیر بنادر و دریانوردی غرب اســتان هرمزگان 
گفت: با توجه به اخطاریه های هواشناســی و شرایط نامساعد جوی و پیش 
بینی وضعیت جوی شــامل وزش بادهای شدید شرقی و شمال شرقی تا ۲۵ 
نات و افزایش ارتفاع موج تا ارتفاع ۵پا و تالطم دریا، از روز دوشــنبه ۳ بهمن 
ماه تا جمعه ۷ بهمن ماه تردد کلیه شناورهای صیادی تفریحی و شناورهای 
سبک ممنوع می باشد.ساالری افزود: از کلیه دریانوردان و صیادان خواهشمند 
است نسبت به دریاروی در طی این ایام خودداری نموده و در صورت در لنگر 

بودن، سریعا وارد حوضچه بنادر و یا موج شکن های مردمی شوند.

افزایش ۹ درصدی فرآورش گاز در 
پاالیشگاه ایالم

ایالم - مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایــالم از افزایش ۹ درصدی فرآورش 
تولید و ۱۶ درصدی فروش محصوالت پنج گانه این شــرکت در سال جاری 
خبــر داد.، روح اله نوریان با اشــاره به این که از ابتدای ســال جاری تا پایان 
آذرماه، یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری تزریق 
شده است، افزود: این مقدار گاز تزریقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 
لحاظ تولید و فروش ۹ درصد افزایش یافته است.وی تصریح کرد: در این بازه 
زمانی اتان تولید شــده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش 
را نشــان می دهد، و فروش آن نیز ۱۸ درصد رشــد داشته است.مدیرعامل 
شــرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش ۲۳ درصــدی تولید گاز مایع خام در ۹ 

ماهه امسال خبر داد.

انتقال 18٣ میلیارد مترمكعب گاز در منطقه 
ده عملیات انتقال گاز کشور 

سرپرســت منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز از انتقال ۱۸۳ میلیارد مترمکعب 
گاز و تحقــق برنامــه های عملیاتی این منطقه در ۹ ماهه امســال خبر داد.

علی مغدانی افزود:  در ۹ ماهه گذشته سال جاری توانستیم با بهره گیری از 
نیروهای متخصص وجوان ضمن انجام برنامه های عملیاتی در حوزه تعمیرات 
اساســی تاسیسات تقویت فشــار گاز و خطوط لوله سراسری، ۱۸۳ میلیارد 
اســتاندارد مترمکعب گاز را از طریق خطوط لوله سراسری  به سرتاسر کشور 
انتقال دهیم.وی با اشــاره به اینکه تاسیســات تقویت فشار و خطوط لوله در 
محدوده این منطقه عملیاتی با حداکثر توان درحال انتقال گاز به بخش های 
مختلف مصرف است، گفت: درحال حاضر  روزانه ۶۷۰ میلیون مترمکعب گاز 
از این منطقه انتقال داده می شــود.مغدانی در ادامه بر ضرورت صرفه جویی 

در مصرف گاز تاکید کرد.

راهكارهای احداث نیروگاه های خورشیدی و 
سیكل ترکیبی در البرز بررسی شد 

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
البرز طی جلسه ای با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی 
و فعاالن بخش خصوصی، موانع و مشــکالت احداث 
نیروگاه های خورشیدی و سیکل ترکیبی در استان 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش اداره کل 
روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری البرز، سیف اله اسداللهی در این 
نشست اظهار داشت: استان البرز با وجود صنایع متعدد باید توجه خاصی به 
توسعه زیرســاخت های انرژی بویژه در حوزه برق داشته باشد. وی افزود: در 
این راستا شایسته است با انجام مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه های 
با انرژی تجدیدپذیر و مساعدت دستگاه های مربوطه شرایط و تسهیالت الزم 
برای این پروژه مهم تخصیص یابد. گفتنی است در این نشست مقرر شد پس 
از انجام مطالعات مقدماتی توسط بخش خصوصی، مذاکرات الزم با وزارت نیرو 
برای خرید برق تولیدی این نیروگاه ها و شــرکت گاز برای تامین گاز پایدار 

مورد نیاز نیروگاه های سیکل ترکیبی صورت پذیرد.

مصرف گاز خانگی به ۶۴۵ 
میلیون متر مكعب رسید

ســخنگوی شــرکت ملی گاز گفت: علیرغم پایدار بودن 
وضعیت تامین و توزیع؛ اما همچنان الزم اســت که مردم 
الگوی مصــرف را رعایت کرده و دمای آســایش ۱۸-۲۱ 
و پویش هر خانه یک اتاق گرم را مدنظر داشــته باشــند.

عباس اعظمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
آخرین وضعیت مصرف گاز در کشــور اظهار داشــت: در 
پی ورود ســامانه جدید بارشــی به کشور که غرب کشور 
را بشــدت درگیر کرد دمای هوا به منفی ۲۰ تا ۲۷ درجه 
در این مناطق رســید به طوری که میزان مصرف گاز را ۴ 
تــا ۵ درصد افزایش داد.وی رقم مصرف گاز بخش خانگی 
و تجاری کشور را در حال حاضر ۶۴۵ میلیون متر مکعب 
در روز عنــوان کرد و افزود: این رقــم ۷۴ درصد مصرف 
کشور است.سخنگوی شــرکت ملی گاز رقم مصرف را در 
اســتان تهران ۱۲۴ میلیون متر مکعب، خراســان رضوی 
۵۱ میلیون متر مکعب، اصفهان ۴۷ میلیون متر مکعب و 
آذربایجان شرقی ۴۲ میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت: 
در تمامی اســتان ها روند مصرف افزایشی بوده است.وی با 
اشــاره به چالش قطع صادرات گاز از ســوی ترکمنستان 
خاطرنشــان کرد: باتوجه به اینکه قطع گاز از ســوی این 
کشور سرشاخه ها را در گیر کرد نگرانی ها افزایش یافت اما 
با تدابیر اندیشــیده شده توانستیم از بحران احتمالی عبور 
کنیم.اعظمی تاکید کرد: در حال حاضر شــرایط تامین و 
توزیع گاز پایدار است، تمامی تجهیزات فعال هستند، گاز 
بدون وقفه به خطوط تزریق می شود، ایستگاه های تقویت 
فشار، فشارافزایی را انجام می دهند، همچنین تمامی نیروها 

در حالت آماده باش کامل هستند.

قبض های جدید گاز با هدف مدیریت مصرف منتشر شد

پرمصرف ها نقره داغ شدند، خوش مصرف ها پاداش گرفتند
از ماه های گذشته زمزمه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف گاز 
در دولت آغاز و در نهایت قبوض جدید با رقم های شوکه کننده 
برای مشترکان بدمصرف صادر شد و همانطور که وزیر نفت نیز 
اخطار داده بود، پرمصرف ها نقره داغ شــدند. البته قبوض جدید 
بــرای خوش مصرف ها نیز لبخند رضایت را به همراه داشــت.

به گزارش ایســنا، ایران با در اختیار داشتن حدود ۳۳ تریلیون 
مترمکعب ذخایر گاز، در کنار کشــور روسیه بزرگ ترین دارنده 
گاز طبیعی در جهان اســت. به لحاظ تولید نیز ایران ســومین 
تولیدکننده بزرگ گاز در جهان بوده، با این حال طی سال های 
اخیر کشــورمان از نظر مصرف گاز در فصل ســرد در وضعیت 
هشــدار قرار گرفته اســت. ایــن وضعیت موجب شــده دولت 
باالخره به ســمت افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و تشویق 
خوش مصرف ها برود و با سیاســت تنبیه و تشویق مشترکان، 
برای واقعی تر شــدن مصرف گاز در کشــور و نزدیک شدن به 
اســتانداردهای جهانی تالش کند.مصوبه ای در همین راستا در 
دولت تصویب شــد که از آذرماه نیز در مرحله اجرا قرار گرفت، 
از همان زمان مســووالن اخطارهایی را نســبت به ارقام باالی 
قبوض به مشترکان پرمصرف دادند، موضوعی که چندان جدی 
گرفته نشــد و اکنون موجب شگفتی برخی از آن ها شده است، 
مســلم رحمانی مدیر هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی 
گاز ایــران اخیرا اعالم کرد که وضع برای مشــترکان پرمصرف 
و بسیار پرمصرف به هیچ وجه خوشایند نخواهد بود و با توجه به 
اعمال تعرفه های جدید برای پلکان های ۴ تا ۱۲،  این مشترکان 
پرمصرف هستند که باید به صورت جدی نگران گازبهای صادره 
در قبض های جدید باشــند، از این رو ضــرورت دارد که درباره 
اصــالح الگوی مصرف گاز طبیعی و حرکت در مســیر مصرف 

بهینه گاز، دقت بیشتری داشته باشند.  

پرمصرف ها از دولت گله مند نشوند
پیش از این نیز جواد اوجی وزیر نفت، صراحتا اعالم کرد: امسال 
هوا سردتر از سال قبل خواهد بود و کاهش شدید دما را داریم، 
بنابراین تدابیر خوبی از سوی صنعت نفت و گاز انجام شده و در 
حال مدیریت مصرف هستیم. تعرفه گاز مشترکینی که خارج از 
الگو، مصرف می کنند افزایش یافته است. ۱۲ پله برای مصرف 
گاز تعیین شده که پله اول تا سوم افزایش قیمت نداشته است 
که این سه پله حدود ۶۰ تا۷۰ درصد مصرف کنندگان را شامل 
می شوند، اما از پله چهار افزایش قیمت را داریم. تعرفه کسانی 
که خیلی بیشتر از الگو مصرف می کنند، افزایش می یابد و این 

مشــترکین نقره داغ می شــوند و آنها از دولت گله مند نشوند 
چون عدالت نیست کســانی الگوی مصرف را رعایت می کنند، 
بهای کسانی را بدهند  که در منزل سونا دارند.وزیر نفت با تاکید 
بر اینکه روی صحبت ما با کســانی است که مصرف آنها بیشتر 
از الگوی مصرف است و در پلکان های آخری هستند که تعرفه 
آنها همان قیمتی است که گاز  تهیه می شود، اظهار کرد: تمامی 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اگر 

الگوی مصرف را رعایت کنند، تعرفه گاز آنها رایگان می شود.

پاداش و جریمه چگونه اعمال می شود؟
برمبنای آیین نامــه اجرایی بند »ک« تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ 
دربــاره افزایش تعرفه گازبها، مشــترکان خانگــی پرمصرف و 
بسیار پرمصرف در قبض های جدید شاهد افزایش تعرفه بودند. 
طبق این آیین نامه تعرفه مشــترکان با مصرف متعارف که در 
سه پله نخست قرار دارند، نســبت به پارسال افزایشی نداشته 
و صورتحساب آنها مشــابه سال های گذشته است. آن دسته از 
مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها در ماه های سرد سال نسبت 
به دوره مشــابه سال پیش کمتر شــود، به ازای هر یک درصد 

کاهش، مشــمول تخفیف پاداش صرفه جویی معادل سه درصد 
در گازبهای صورتحســاب همان دوره نیز شدند که این تخفیف 
تا سقف ۴۵ درصد گازبها در صورتحساب آنها قابل اعمال است.

قبض رایگان به چه کسانی رسید؟
همچنین گازبهای مشــترکانی که در ماه های بسیار سرد سال، 
مصرفشــان حداکثر ۷۰ درصد الگوی متعارف )ســقف پله ۳ 
جدول پلکانی(  باشد، مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف و مصرف آن 
دوره برای مشترک بدون هزینه )رایگان( خواهد بود. در مقابل، 
تعرفه مشترکان پرمصرف بخش خانگی، یعنی از پلکان ۴ به بعد 
افزایش یافته است.بر اســاس بند )ک( تبصره ۱۵ بودجه سال 
۱۴۰۱، گازبهای مشــترکانی که زیر پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی قرار دارند و مصرف آن ها در 
حد متعارف است نیز، رایگان خواهد بود. براین اساس، ۴ میلیون 
نفر از جمعیت زیر پوشــش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 
در قالب یک میلیون و ۲۵۹ هزار اشــتراک )خانوار( می توانند 
با رعایت الگوی مصرف، از امتیاز  رایگان شــدن گازبهای خود 
برخوردار  شوند. با توجه به ثابت ماندن سه پلکان نخست جدول 

تعرفه های گاز و قرار گرفتن ۶۴ درصد از مشــترکان در این سه 
پلکان، می توان گفت بیش از ۶۰ درصد مشترکان بخش خانگی، 
شاهد افزایش تعرفه در قبض های جدید نخواهند بود و حتی با 
رعایت برخی دستورعمل ها مشمول تخفیف در پرداخت گازبها 

تا سقف ۴۵ درصد نیز می شوند.

قبض گاز 4 درصد از مشترکان پرمصرف 4 برابر شد
آنطور که اعالم شــده قبض گاز ۴ درصد مشــترکان پرمصرف 
چهار برابر شــده اســت، جدول ۱ تعرفه جدید گازبهای بخش 
خانگی در ماه های سرد سال را نشان می دهد. طبق این جدول 
گازبهای ســه پله اول مصرفی هیچ تغییری نکرده است. از پله 
چهارم به بعد تعرفه پله بعدی، ۴۰ درصد نســبت به تعرفه پله 
قبلی افزایش می یابد تا اینکه در پله آخر که شــامل مشترکان 
پرمصرِف پردرآمد می شود، تعرفه گاز نسبت به تعرفه های قبلی 
چهار برابر می شود.ســه پله پایانی جدول، شــامل ۴ درصد از 
مشترکان پرمصرف می شود که تعرفه آنها طبق جدول بین ۳ تا 
۴ برابر افزایش یافته است.جریمه و پاداش مشترکان بدمصرف 
و خوش مصرف قطعا می تواند در روند نادرست پیشین مصرف 
گاز نقش داشــته باشــد اما باید توجه داشت که دولت نیز باید 
برای گذر از ناترازی تولید و مصرف دســت به کار شــود، طبق 
برآوردهای صورت گرفته بــرای افزایش تولید باید ۸۰ میلیارد 
دالر در طول هشت سال آینده سرمایه گذاری در حوزه گاز انجام 
گیــرد تا تولید گاز از رکورد یک میلیــارد مترمکعبی فعلی به 
آســتانه ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسد. برای این منظور 
باید ســرمایه داخلی و خارجی به میدان آید. برای مثال اکنون 
بخش هــای زیادی از ســرمایه گذاری ها به هلدینگ های بزرگ 
اقتصادی واگذار شده و برآورد می شود در طول پنج سال آینده 
با افزایش تولید گاز مواجه شویم.  هم اکنون ۱۰۰ میلیارد دالر 
عقد قرارداد با شــرکت های داخلی و خارجی برنامه ریزی شده 
و در بخش خارجی ۴۰ میلیارد دالر تفاهم نامه امضا شــده که 
بیش از ۵ میلیارد دالر آن به عقد قرارداد رســیده اســت.با این 
وجود اما در شــرایط فعلی چاره ای جز مدیریت مصرف وجود 
ندارد، مشترکان باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند 
تا بتوان بدون مشــکل روزهای سرد را پشت سر گذاشت و بعد 
از آن به فکر توســعه طرح ها و افزایــش تولید گاز بود. در حال 
حاضر بیش از ۲۰۰ پروژه مهم و اساسی صنعت گاز در کشور در 
حال اجراست که پس از گذر از ناترازی فعلی می توان با اهتمام 

بیشتری به آن ها پرداخت.

بهمن قاسمی مدیرعامل  شرکت  آریان فوالد :

ما آینده میهنمان را به 
استحکام فوالد خواهیم ساخت  
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تقدیر معاول اول رئیس جمهور از مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه 

معاون اول رئیس جمهــور در آیین تجلیل از فعاالن 
پیشتاز اقتصاد ایران از مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان به عنوان یک مجموعه خوش حساب مالیاتی و 
خوشنام در عرصه اقتصاد و همچنین عملکرد شفاف 
این شرکت تقدیر کرد.محمد مخبر، معاون اول رئیس 
جمهور، ضمن تقدیر از زحمات احســان خاندوزی طی یک سال گذشته، بیان 
کرد: وزیر اقتصاد خط ســیر درســتی را در جهت بهبود تعامل دولت و بخش 
خصوصی در پیش گرفته اســت. بزرگ ترین مشکل اقتصاد ما در حال حاضر، 
نه تحریم ها و نه مســائل مالی ، بلکه عدم تقویت بهینه بخش خصوصی ست. از 
ابتدای انقالب و از زمان جنگ تاکنون هرکجا که مردم پا به میدان گذاشته اند، 
مســیر به خوبی طی شده است اما متأسفانه تاکنون نتوانسته ایم در اقتصاد از 
پتانسیل بخش خصوصی به بهترین نحو استفاده کنیم.مخبر اظهار کرد: حلقه 
مفقوده توسعه اقتصادی عدم تعامل مناسب میان دولت و بخش خصوصی است 
همچنیــن بیش از ۱۱۰ طرح اقتصادی به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد دالر وارد 
مرحله اجرا و سرمایه گذاری شده است.معاون اول رئیس جمهور از عدم اعتماد 
متقابل میان دولت و بخش خصوصی به عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی 
کشور یاد کرد و گفت: بزرگترین مشکل اقتصاد کشور تحریم ها و کمبود منابع 
مالی نیست بلکه مشکل اساسی پیش روی اقتصاد کشور این است که از پیش 
از انقالب اسالمی تاکنون نتوانسته ایم بخش خصوصی را آنطور که باید تقویت 

کرده و به میدان بیاوریم.

گزیده خبر

با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون سازمان ملی بهره وری ایران 
انجام شد:

تقدیر از 36 شرکت در نهمین جایزه ملی بهره 
وری معادن و صنایع معدنی ایران

بــا حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون ســازمان ملی بهره وری ایران از 
36 شــرکت و مجتمع در نهمین جایزه ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی 
ایران تقدیر شــد.به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، بــا حضور وجیه اله جعفری، رئیس هیات عامل 
ایمیدرو و محمدرضا حصاری معاون سازمان ملی بهره وری ایران از 36 شرکت 
و مجتمع در نهمین جایزه ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران تقدیر به 
عمل آمد.در این مراســم 4 شرکت به عنوان تالشگران بهره وری و 4 شرکت به 
عنوان پیشتازان بهره وری_ تندیس برنزین مورد تقدیر قرار گرفتند و همچنین 
28 شــرکت نیز به عنوان پیشــروان بهره وری یک تا 5 ستاره معرفی و تقدیر 
شدند.طی این همایش، شــرکت زغال سنگ البرز مرکزی در جایگاه پیشروان 
پنج ســتاره قرار گرفت. همچنین ۹ شرکت و مجتمع در جایگاه پیشروان چهار 

ستاره قرار گرفتند.

در نهمین دوره جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی؛ 
 ایمپاسکو تندیس برنزین بهره وری 

دریافت کرد
در نهمین دوره برگزاری جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران، شــرکت 
تهیه و تولید مــواد معدنی ایران موفق به دریافت تندیس برنزین و قرار گرفتن 
در جمع چهار شــرکت برتر حوزه معادن و صنایع معدنی شد.به گزارش روابط 
عمومی ایمپاســکو، این مراسم که با حضور مســئوالن ارشد ایمیدرو و سازمان 
ملی بهره وری ایران در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شــد، خدایار کریم نژاد 
مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایــران، تندیس برنزین بهره وری 
معادن و صنایع معدنی دریافت کرد.از مهمترین اقدامات ایمپاسکو برای رسیدن 
به این موفقیت، می توان به توســعه فعالیت های اکتشــافی، تحول در تولید و 
بهره برداری، توسعه طرح های معدنی با استفاده از توان بخش خصوصی و حرکت 

در راستای اجرای سیاست های استراتژیک اشاره کرد.

در ذوب آهن اصفهان با موفقیت انجام شد
به روز رسانی سیستم اتوماسیون کارگاه 

آماده سازی مواد آگلومراسیون
عملیات بازسازی و به روز رسانی سیستم اتوماسیون و 
مانیتورینگ و روشنایی اتاق فرمان OP-2  کارگاه آماده 
سازی مواد اولیه در مدیریت آگلومراسیون با موفقیت 
اجرا شد و مورد بهره برداری قرارگرفت.فرهاد شریعتی 
سرپرســت کارگاه آماده ســازی مــواد اولیه مدیریت 

آگلومراســیون با اعالم این خبر به تشــریح این اقدام پرداخت و گفت: سیستم 
مانیتورینگ اتاق فرمان OP-2 کارگاه آماده سازی مواد اولیه به دلیل عدم تسلط 
کافی اپراتور و جانمایی غیرمناســب و بعضاً کابل کشی های روی کار، مکرراً با 
قطعی سیستم مواجه و دارای مشکالت عدیده ای بود که به همین دلیل اصالح 
و رفع این مشــکل در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: به منظور دسترسی بهتر 
و انجام کنترل دقیق اپراتور به فرآیند ارســال مواد آماده تولید و نظارت بر کلیه 
مسیرهای بارگیری و تجهیزات کارگاه ضمن حفظ پیشگیری از توقف مسیرهای 
 ،UPS بارگیری و مراحل ارســال مواد آماده تولید، اقداماتی از قبیل انتقال برق
کابل کشی ســلکتور، ایجاد و پیش بینی خطوط ارتباطی تلفن و دیسپاچری، 
کابــل انتقال تصویر HDMI  جهت مانیتورهــای larg screen  و همچنین 
نصب پریزهای مربوطه این تجهیزات در کمترین زمان ممکن انجام شد و مورد 

بهره برداری قرارگرفت.

افزایش بهره وری با توجه به شرکت های 
دانش بنیان و ارتقای منابع انسانی

مدیرعامل ســابق منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
توجه به شــرکت های دانش بنیــان را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: افزایش بهره وری در گرو اســتفاده بهینه از 
نیروی انســانی، سرمایه و انرژی است.به گزارش روابط 
عمومی منطقــه ویژه اقتصادی خلیج فارس، حســن 

خلج طهرانی، مدیرعامل ســابق منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با حضور در 
اختتامیه نهمین همایش جایزه بهــره وری معادن و صنایع معدنی ایران ضمن 
تقدیر از داوران این جشــنواره برای بررســی دقیق عملکردها و ایجاد فرصتی 
برای اشــتراک تجربیات مدیران، افزود: امروز تنها چند روز اســت که به دوران 
بازنشستگی خود وارد شده ام، پس دیگر نه ترسی از آینده دارم و نه دلیلی وجود 
دارد برای پرشــکوه جلوه دادن اقدامات گذشــته.وی با بیان این که امروز کشور 
بیــش از هر زمان دیگر به کار و تــالش خالصانه نیاز دارد، افزود: مردم ما مردم 
صبور، شجاع و آزاده ای هستند و زمانی که به عنوان خدمتگزار به تخصص، تالش 
و صداقت ما اعتماد می کنند، ما نیز باید این اعتماد را ارج بنهیم و هم ارز آن به 
دنبال کار و مجاهدت باشیم.خلج طهرانی ادامه داد: در شش سال حضور به عنوان 
مدیرعامل منطقه ی ویژه اقتصادی خلیج فارس هرسال تعهد ایجاد بیش از هزار 
شغل را به یاری تمام مدیران و کارگران و کارمندان شاغل در این منطقه محقق و 
با تأمین و ارتقای زیرساخت های موردنیاز سرمایه گذاران نقش تسهیل گری خود 
را ایفا کردیموی اظهار داشــت: تزریق خودباوری کار ساده ای نبود و این مسئله 
نه تنها از ارکان باالی نظام به ارکان زیرین که از مدیران خرد نیز به تصمیم گیران 
و تصمیم سازان منتقل شد و ما سعی کردیم این خودباوری را ایجاد و در منطقه 

ویژه اقتصادی خلیج فارس از آن حمایت کنیم.

چادرملو پس از کسب رتبه نخست در شاخص فروش و کسب  رتبه اول در 
بهره وری

رتبه دهم در بین ۵۰۰ شرکت برتر را در 
ارزش افزوده  کسب کرد

در بیست و پنجمین همایش 5۰۰ شرکت برتر ایران، شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو موفق شد رتبه نخست شاخص فروش ورتبه اول بهره وری کل عوامل  
در گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جنبی  را کسب نماید . همچنین در این 
رتبــه بندی، چادرملو رتبه پنجم از نظر ارزش بازار را نیز کســب کرد و در کل 
شاخص های ارزیابی، دربین 5۰۰ شرکت بزرگ ایران رتبه دهم را از نظر شاخص 
ارزش افزوده کسب نماید.گفتنی است در این رتبه بندی که همه ساله از سوی 
سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار می شود، شرکتها بزرگ و پیشرو به میزان 

اثر بخشی در اقتصاد کشورمعرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.

اقتصادی المرد موفق به دریافت جایزه 
پیشروان بهره وری سه ستاره شد

منطقه ویژه اقتصادی المرد در نهمین دوره ارزیابی 
جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران در سال 
۱4۰۱ موفق به دریافت جایزه پیشــروان بهره وری 
سه ستاره شد.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه 
اقتصادی المرد، نهمین دوره جایزه بهره وری معادن 
و صنایع معدنی با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو، مقامات سازمان ملی 
بهره وری و مدیران شــرکت های معدن و صنایع معدنی در سالن همایش 
های قلم کتابخانه ملی ایران برگزار گردید.بهره وری به عنوان بنیان رقابت 
پذیری در اقتصاد محسوب می شود.جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی 
در راستای ارتقای ظرفیت یادگیری، ترغیب سازمان ها برای پیمودن مسیر 
شــکوفایی و تعالی، ایجاد فضای رقابتی ســالم بین سازمانها و ایجاد فضای 
مناســب برای تبادل تجربیات ســازمان ها برگزار گردیــد. دبیرخانه جایزه 
بهــره وری معادن و صنایع معدنی پــس از دریافت اظهارنامه های داوطلب 
جایزه تیم های ارزیابی را به گونه ای ساماندهی کرد که هیچ گونه شبهه تضاد 
منافع شــخصی ارزیابان با منافع سازمان متقاضی پیش نیاید. منطقه ویژه 
اقتصادی المرد در موضوعات فرهنگ سازی و حمایت، سرمایه های انسانی، 
منابع سازمانی، فرایند محصوالت و خدمات، نتایج مشتریان و جامعه، نتایج 
جامعه، نتایج کارکنان و نتایج عملکردی بهره وری حائز رتبه برتر و دریافت 

جایزه پیشروان بهره وری سه ستاره گردید.

 ثبت سفارش با دالر انجام نمی شود

دامنه تحریم ها به کشورهای دوست ایران هم کشیده شد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دامنه تحریم ها 
به کشــورهای دوست ما از جمله چین، امارات عراق هم کشیده 
شــده اســت و آنها نیز از تحریم ها آمریکایی حمایت و تبعیت 
می کنند و ارتباط خود را با ایران از نظر تجاری محدود کرده اند؛ 
بسیاری از شرکت ها مستقیم با ایران ارتباط ندارند و با واسطه کار 
می کنند.مهراد عباد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره 
به احتمال وضع تحریم های جدید علیه ایران از سوی کشورهای 
اروپایی و تاثیر آن در اقتصاد کشور، گفت: بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، آمریکا بیشترین تحریم ها را علیه ایران وضع کرد و ایران 
از نظر تجاری ارتباط خود را با آمریکا از دست داد؛ اما کشورهای 
اروپا همچنــان رابطه تجاری خــود را با ما حفــظ و در انتقال 
تکنولوژی و فناوری در این سال ها به ما کمک کردند.وی با بیان 
اینکه در سال های اخیر اروپاییان نیز به کشورهای تحریم  کننده 
ایران اضافه شــدند، تصریح کرد: دامنه تحریم ها به کشــورهای 
دوســت ما از جمله چین، امارات و عراق هم کشیده شده است 
و آنها نیــز از تحریم ها آمریکایی حمایــت و تبعیت می کنند و 
ارتباط خود را با ایران از نظر تجاری محدود کرده اند؛ بســیاری از 
شرکت ها مستقیم با ایران ارتباط ندارند و با واسطه کار می کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به وابستگی 
ایران به اروپاییــان در انتقال تکنولوژی و فنــاوری، تاکید کرد: 
ســال ها از دانش اروپاییان در صنایع مختلف استفاده کردیم اما 
در این سال ها بهره گیری ما از این دانش ها کمتر شده است. قطع 
ارتباط تجاری اروپا با ایــران در 2 حوزه صادرات و واردات تاثیر 
می گذارد؛ در حال حاضر آمار صادرات از ایران به اروپا به کمترین 

حد خود رسیده است و بیشترین حجم صادرات کاالهای ایرانی به 
اروپا )به خصوص شرق اروپا( با واسطه ترکیه انجام می شود.عباد 
تصریح کرد: شــرکت های بزرگ اروپایی از تحریم های آمریکایی 

علیه ایران حمایت و با ما ســخت گیرانه وارد ارتباط می شدند. اما 
شرکت های کوچک و متوسط آلمان و ایتالیا با ایران به همکاری 
خود ادامه می دادند و امروز نیز این همکاری دنبال می شود، اما اگر 

این اتفاق رخ بدهد و ســخت گیری های سخت تری از سوی اروپا 
علیه ایران در نظر گرفته شود بدون تردید در تامین نیازهای خود 
به ویژه در حوزه تکنولوژی  و فناوری های روز در بخش نفت و گاز 
با چالش جدی مواجه خواهیم شــد.وی در پاسخ به این پرسش 
که این روزها شــاهد نوسان های نرخ دالر و تاثیر آن در صنعت و 
معیشــت مردم هستیم این در حالیســت که برخی از مسئوالن 
تالش دارند نقش دالر در اقتصاد ایران کمرنگ جلوه بدهند و به 
عبارت دیگر در ســخنانی اظهار می کنند که خواهان حذف دالر 
در اقتصاد هســتند آیا در عمل چنین امکانی وجود دارد؟ گفت: 
سالهاســت که برای حذف دالر در اقتصاد ایران تالش می کنند 
و در عمل نیز ثبت ســفارش ، واردات و صــادرات با دالر صورت 
نمی گیــرد و نقل و انتقال ها با ارزهــای دیگر انجام می پذیرد اما 
این تصور که بخواهیم دالر را از اقتصاد حذف کنیم کاری نشدنی 
است چراکه جزو قوی ترین ارزهای دنیاست.این فعال اقتصادی با 
بیان اینکه قیمت اولیه خرید با کشــورهای طرف تجاری با دالر 
در نظر گرفته می شود؟ گفت: تصور این است که قیمت دالر باال 
می رود و مشکل خود دالر است اما باید به این نکته توجه داشت 
بحث ارزش پول ملی است و باید قبول کنیم که کشورهای جهان 
عضو سازمان تجارت جهانی هستند و نسبت به قوانین بین المللی 
آی ســی سی ICC، شــبکه حمل و نقل و شبکه های بین المللی 
بانکی از خود تبعیت نشان می دهند؛ یکی از ارزهای رایج در دنیا 
دالر است و به نظر می رسد اینکه بخواهیم در آینده سیاستی در 
نظر بگیریم که در اســتفاده از این ارز خود را متمایز کنیم قضیه 

سخت تر می شود.

ادامه از صفحه اول
، گفــت: این ما بــه التفــاوت برای 
خانواده هــای یک نفــره یک میلیون 
26۰ هزار ریــال، خانوارهای دونفره 
یک میلیــون 8۰۰ هــزار ریال برای 
خانوارهای سه نفره 2 میلیون و 52۰ 
هزار ریــال، بــرای خانوارهای چهار 
نفره ســه میلیون و 24۰ هزار ریال و 
خانوارهای پنج نفره و باالتر 3 میلیون 
و ۹6۰ هزار ریال پرداخت شده است.
مدیریت  توســعه  معاونت  سرپرست 
و منابع ســازمان بهزیستی کشور با 
بیــان این که مســتمری مددجویان 
از مهرماه 3۰ درصد افزایش داشــته 
اســت در خصــوص مبالــغ جدید 
مستمری مددجویان گفت: با افزایش 
3۰ درصدی مســتمری نســبت به 
شــهریور ماه در خانوارهای یک نفره 
از 42۰ هــزار به 546 هــزار تومان، 
در خانوارهای دونفره از 6۰۰ هزار به 
۷8۰ هزار تومان، در خانوارهای ســه 
نفره از 84۰ هزار به یک میلیون و ۹2 
هزار تومان، در خانوارهای چهار نفره از 
یک میلیون و 8۰ هزار به یک میلیون 
و 4۰4 هزار تومــان و در خانوارهای 
پنج نفر و بیشتر از یک میلیون و 32۰ 
هزار به یک میلیون و ۷۱6 هزار تومان 
مستمری افزایش و در آبان ماه واریز 
شده است.با توجه به این که یارانه سه 
دهک اول جامعه به 4۰۰ هزار تومان 
و یارانه شــش دهک دیگــر جامعه، 
3۰۰ هــزار تومان اســت. در صورت 
تصویب مجلس مبلغ یارانه در ســال 
آینده 3۰ تــا 4۰ هزار تومان افزایش 
خواهد داشــت. بر این اســاس یارانه 
سه دهک اول و شش دهک بعدی به 
ترتیــب 44۰ هزار تومان و 33۰ هزار 
تومــان خواهد بود و یارانه یک خانوار 
4 نفره ۱2۰ تا ۱6۰ هزار تومان بیشتر 
می شــود.اما نکته ای کــه وجود دارد 
الیحه مصوب دولت که اوایل دی ماه 
طی نامه رســمی رئیس جمهوری به 

مجلس ارائه شــد، نشان می دهد که 
میزان یارانه های نقدی در سال آینده 
نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد. 
تومانی  یارانه های 3۰۰ هزار  بنابراین 
و 4۰۰ هــزار تومانی کــه از ماه های 
ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت 
تصویب مجلس شورای اسالمی، سال 
آینده هم بــدون تغییــر ادامه پیدا 
خواهد کرد.حاال باید منتظر باشیم و 
ببینیم این افزایــش ۱۰ درصدی در 
صورت تصویب مجلس چطور بر یارانه 
خانوارها اعمال خواهد شــد.در الیحه 
بودجه سال ۱4۰2، میزان یارانه نقدی 
برای سال آینده تغییری نخواهد کرد 
و یارانه های 3۰۰ هزار تومانی و 4۰۰ 
هزار تومانی ادامه دارد.طبق پیگیری ها 
از الیحه مصــوب دولت که اوایل دی 
ماه طی نامه رســمی رئیس جمهوری 
به مجلس ارائه شد، نشان می دهد که 
میزان یارانه های نقدی در سال آینده 
نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد؛ 
تومانی  یارانه های 3۰۰ هزار  بنابراین 
و 4۰۰ هــزار تومانی کــه از ماه های 
ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت 
تصویب مجلس شورای اسالمی سال 
آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.البته 
در بودجــه ۱4۰۱ بیــش از ۷3 هزار 
میلیارد تومان بــرای یارانه نقدی 45 
هزار و 5۰۰ تومانی و همچنین یارانه 
معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی 
شــد که تغییری نســبت به گذشته 
نداشت اما نهایتا دولت تصمیم گرفت 
مبلغ یارانه ها را برای مشموالن به 3۰۰ 
هزار تومان و 4۰۰ هزار تومان افزایش 
دهد.از ســوی دیگر طــرح کاالبرگ 
الکترونیکی که در اســتان هرمزگان 
اجرایی شــده، در ســال آینده ادامه 
پیدا خواهد کرد. بر این اســاس مردم 
می توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی 
می خواهند یــا کاالبرگ الکترونیکی.

اجتماعی  کمیســیون  نائب رئیــس 
مجلس از پیشنهاد دولت برای افزایش 

مبلــغ یارانه های نقدی خبــر داده و 
گفته »افزایش ۱۰درصدی یارانه ها در 
دستور کار دولت است.«با این حساب 
مبلغ یارانه های نقدی در ســال آینده 
3۰ تا 4۰ هزار تومان افزایش خواهد 
داشت و مبلغ یارانه های سه دهک اول 
جامعــه به 44۰ هــزار تومان و مبلغ 
یارانه شش دهک دیگر جامعه، 33۰ 
هزار تومان می شــود. با این حســاب 
نقدی تصویب  یارانه های  افزایش  اگر 
شود، یارانه خانوارها ۱2۰ تا ۱6۰ هزار 
تومان بیشتر می شود.البته این افزایش 
مشــروط به موافقت مجلس اســت. 
چون نائب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس هم گفته اســت »این اعداد و 
ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه 

باید در مجلس نهایی شود.«
اما کمی بعید است که در این شرایط 
اقتصادی، مجلس با پیشنهاد افزایش 
یارانه ها موافقــت نکند.البته پیش از 
این هم رئیس سازمان برنامه و بودجه 
از یارانه 4۰۰ هزار تومانی سال جدید 
خبــر داده بود. اظهارنظــری که این 
گمانه را تقویــت می کرد که احتماال 
مبلغ یارانه نقــدی برای همه گروه ها 
یکسان شــود و ۹ دهک درامدی اول 
جامعه هر کدام 4۰۰ هزار تومان یارانه 
دریافت کنند.البته چنین پیشنهادی 
تنها به نفع شش دهک درآمدی باالی 
جامعه است و ســه دهک اول شامل 
افزایش مبلغ یارانه نمی شوند. بر این 
اســاس احتماال پیشنهاد افزایش ۱۰ 
درصــدی یارانه ها به اجــرا نزدیک تر 
اســت.البته خبر جدید ســخنگوی 
کمیســیون اجتماعی مجلس بیانگر 
نکته دیگری هم هست. آن هم اینکه 
سال آینده یارانه نقدی حذف نمی شود 
و پرداخت آن به قوت خود باقی است. 
این در حالی است که از چند ماه قبل 
مدام مسئله پرداخت کاالبرگ و حذف 
یارانه نقدی در جلسات دولتی و اخبار 
رسانه ها مطرح شده بود. مسئله مهم 

این بود که مجلــس دولت را ملکف 
بــه پرداخت کاالبرگ کــرده و اصرار 
داشت که دولت باید یارانه ها را حذف 
کند و به جــای آن کاالبرگ یا همان 
کوپن الکترونیک بدهد. اما کمی بعد 
مشخص شــد که قرار است انتخاب 
یارانه و کاالبــرگ بر عهده خود افراد 
باشــد. اما حاال به نظر می رســد که 
دولت خواســتار پرداخت یارانه نقدی 
است و همین روند ادامه پیدا می کند.

افزایش یارانه  معیشتی در 1402
اجتماعی  کمیســیون  نائب رئیــس 
مجلس شورای اسالمی گفت: براساس 
آنچه در بودجه سال آینده آمده است، 
دولت عالوه بر اینکه به دنبال افزایش 
2۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان 
را  یارانه ها  افزایش ۱۰درصدی  است، 
نیز در دستور کار دارد.ولی اسماعیلی 
اجتماعی  کمیســیون  نائب رئیــس 
مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
پیشــنهادات دولت دربــاره حقوق و 
دســتمزد در الیحه بودجــه ۱4۰2 
کل کشــور گفت: براســاس آنچه در 
بودجه ســال آینده آمده است، دولت 
به دنبال افزایــش 2۰درصدی حقوق 
و دســتمزد کارکنان است.وی افزود: 
عالوه بر این پیش بینی شده است که 
۱۰ درصد بر میزان یارانه ها به نسبت 
امســال اضافه شود، البته این اعداد و 
ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه 
باید در مجلس نهایی شود، به همین 
دلیل با توجه به اینکه هنوز به شــکل 
رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده 
است و متعاقب آن کمیسیون تلفیق 
برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده 
است، نمی توان راجع به اعداد و ارقام 
دقیق بودجــه اظهارنظر دقیقی کرد.

اجتماعی  کمیســیون  نائب رئیــس 
درباره جلســات شــورای  همچنین 
حقوق و دســتمزد کارگــران گفت: 
آقای صالح آبــادی در یکی از آخرین 
رئیس کل  به عنوان  خود  اظهارنظرات 
بانک مرکــزی گفته بــود؛ “افزایش 
حقوق 5۷درصدی که برای کارگران 
در امسال اعمال شد کفاف سال آینده 

کارگران را هم می دهد

این خانواده ها کارت خرید ۳ میلیون تومانی 
دریافت می کنند

آخریــن روابط مالی بین دو صندوق توســعه 
ملی و صندوق تثبیت بازار ســرمایه حاکی از 
آن اســت که عالوه بر تعهد واریز یک درصد از 
منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت، حدود 
2۰۰۰ میلیارد تومان در این بازار سرمایه گذاری 
مستقیم داشته است.به گزارش ایسنا، حدود دو سال پیش با توجه به تالطمی که در 
بازار سرمایه ایجاد شد، بحث سرمایه گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی 
پیش آمد و طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد 
حدود ۱2 هزار میلیارد تومان به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه گذاری شود.بر 
این اساس، فرایند واریزی تقریبا هر یک ماه یا دو ماه یک بار انجام می شد و تا یازدهم 
مهرماه که 5۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
واریز شد، جمع این مبلغ به 65۰۰ میلیارد تومان رسید؛ به عبارت دیگر طبق قرارداد 
55۰۰ میلیــارد دیگر باقی ماند.از طرف دیگر از حــدود ۱2 هزار میلیارد تومان باید 

5۰۰۰ میلیارد تومان از محل طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی پرداخت 
می شد که فقط 2۰۰۰ میلیارد از پرداخت های صورت گرفته به صندوق تثبیت بازار، 
از محل این طلب بوده اســت و هنوز 3۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی سازمان امور 
مالیاتی به صندوق برگردانده نشــده است.در این راستا، اطالعاتی که صندوق توسعه 
ملی درمورد رابطه مالی بین این صندوق و صندوق تثبیت بازار سرمایه در اختیار ایسنا 
قرار داده، از این قرار است که طبق تبصره 2 ماده 28 قانون رفع موانع تولید، صندوق 
توســعه ملی مجاز شده است که یک درصد از منابع ساالنه خود را در صندوق تثبیت 
بازار سرمایه سپرده کند. عبارت »مجاز شده« نشان دهنده عدم تکلیف است؛ بنابراین 
صندوق توسعه مکلف به سپرده گذاری این مقدار نیست، بلکه مجاز است.مورد دوم این 
اســت که صندوق توسعه ملی طی چند سال اخیر در راستای حمایت از بازار سرمایه 
بیش از 65۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت واریز کرده است که این مبلغ 
بیش از 6۰ درصد از منابع صندوق تثبیت را تشــکیل می دهد.از ســوی دیگر، طبق 
اساسنامه صندوق تثبیت بازار ســرمایه، این صندوق چهار منبع درآمدی دارد. منبع 

نخست سرمایه ای است که توسط وزارت اقتصاد تامین می شود. منبع دوم مبالغی است 
که در لوایح بودجه به صورت ساالنه دیده می شود و منبع سوم نیز از محل کارمزدهای 
سازمان بورس تامین می شود.منبع چهارم به صندوق توسه ملی مربوط می شود. این 
صندوق می تواند بخشی از منابع را در صندوق تثبیت سپرده گذاری کند. بیش از 6۰ 
درصد منابع صندوق تثبیت توسط صندوق توسعه ملی تامین می شود و کمتر از 4۰ 
درصد از منابع دیگر.در این راســتا،  قرارداد دو صندوق مبنی بر اینکه وجوه صندوق 
توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری و یک نرخ بهره ثابتی دریافت 
شود، تغییر پیدا کرد و نرخ بهره ثابت حذف شد. بر این اساس مقرر شد صندوق توسعه 
ملی در سود و زیان صندوق تثبیت شریک باشد و دیگر نرخ بهره ثابت دریافت نکند. 
این موضوع ربطی به سرمایه گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی ندارد.صندوق توسعه 
ملی در جهت حمایت از بازار سرمایه و استفاده از فرصت های این بازار در سال جاری  
عالوه بر وجوه واریزی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، حدود 2۰۰۰ میلیارد تومان در 

این بازار سرمایه گذاری مستقیم داشته است. 

آخرین خبرها از سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بورس
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گزیده خبر

نسخه جدید موبایل بانک سینا با خدمات 
متمایز منتشر شد

در راســتای توســعه بانکداری الکترونیک و ارائه خدمــات مطلوب  و متمایز به 
 ios مشــتریان، نسخه جدید موبایل بانک سینا برای دو سیستم عامل اندروید و
منتشــر شد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا این نسخه با هدف ارائه خدمات 
متمایز به مشــتریان منتشر شده و از طراحی مناســب و قابلیت های متعددی 
برخوردار است. از جمله خدمات جدید این سامانه می توان به امکان انتقال وجه 
ســاتنا، ثبت و انتقال چک های صیادی، مدیریت کارت اعتباری، ســرویس های 
کارپوشه، صورت حساب کارت، قابلیت انتقال وجه پل )پرداخت لحظه ای(، کمک 
به خیریه، سامانه ســماچک و مشاهده سوابق کلی تراکنش ها اشاره کرد.نسخه 
 https://sinabank.ir جدید موبایل بانک سینا از طریق سایت بانک به آدرس

منوی خدمات بانکداری الکترونیک قابل دریافت و استفاده است.

درخشش بانک پاسارگاد در میان 500 شرکت 
برتر کشور

  بانک پاســارگاد در بیســت وپنجمین دوره رتبه بندی شــرکت های برتر ایران 
)IMI100( موفق به کســب رتبه اول از نظر شاخص های بهره وری کل عوامل و 
بازده فروش شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، مراسم معرفی شرکت های 
برتر ایران که هرساله به همت سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود، در سال 
جاری نیز در روز دوشنبه مورخ 3بهمن1401 با حضور مقامات اقتصادی و صنعتی 
کشور، مدیران شرکت های برتر ایران و صاحب نظران اقتصادی و صنعتی در محل 

مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.د

رشد ۱0 برابری تسهیالت دهی بانک مسکن 
در حوزه ودیعه مسکن 

عضو هیات مدیره بانک مســکن با بیان اینکه این بانک در ســال جاری نزدیک 
به 3 هزار میلیارد ریال تســهیالت ودیعه مســکن پرداخت کرده اســت، گفت: 
تســهیالت دهی بانک مسکن در بخش ودیعه مســکن با رشد 10برابری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته روبرو بوده است.صابر عسکرپور عضو هیات مدیره 
و معــاون امور مالی بانک مســکن در گفت وگو با  خبرنــگار پایگاه خبری بانک 
مسکن  - هیبنا  گفت: بانک مسکن تا انتهای دیماه سال 1401 تعداد 7 هزار و 
452 فقره تسهیالت ودیعه مسکن نزدیک به 3 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده 
اســت.وی افزود: این میزان تسهیالت دهی بانک در بخش ودیعه مسکن از رشد 
بیش از 10 برابری این نوع تسهیالت دهی در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته 
حکایت دارد.عضو هیات مدیره بانک مسکن تصریح کرد: بانک مسکن بیشتر به 

فکر خانه دار کردن مردم است .

با حضور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی؛
 محصوالت فناورانه بانک پارسیان

 رونمایی شد
آیین رونمایی از محصوالت فناورانه بانک پارســیان، صبح روزیکشنبه 2 بهمن 
 ماه 1401 با حضور دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل این بانک، مهران محرمیان 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، مسعود پشم چی معاون فناوری های مالی 
و اطالعاتــی بانک پارســیان و برخی از معاونین و مدیــران این بانک و اصحاب 
رسانه برگزار شد.در این مراسم ابتدا دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان تقارن 
این رونمایی و ماه بهمن که ماه پیروزی انقالب اســالمی اســت را به فال نیک 
گرفت و از حضور دکتر محرمیان تشکر کرد.وی کارت های اعتباری چند منظوره، 
محصوالت جدید موبایلی، امضای دیجیتال، ســامانه های پارس2، پارســینس، 
پرداخت تسهیالت غیرحضوری قرض الحسنه و خدمات امنیت اطالعات را از جمله 
محصوالتی برشمرد که به بهره برداری رسید و گفت: سامانه چک الکترونیک بانک 
پارسیان که پیش ازاین در حضور رئیس کل بانک مرکزی برای مشتریان حقیقی 
رونمایی شد، عملیاتی شده و امیدوارم که چک الکترونیکی مشتریان حقوقی نیز 
در ماه های آتی رونمایی و عملیاتی شود.پرویزیان ادامه داد: بعد از پاندمی کرونا در 

ایران امکانات غیرحضوری بانک ها به ویژه بانک پارسیان افزایش پیدا کرد.

تسهیل صدور »چکنو« با »میز امداد« هامون
»میز امداد« نرم افزار »هامون« با هدف رفع مشکالت نرم افزاری مشتریان از سوی 
بانک مرکزی راه اندازی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، از این 
پس، مشــتریان بانک صادرات ایران در صورت مواجهه با مشکالت نرم افزاری در 
فرآیند نصب »هامون«، می توانند با برقراری ارتباط تلفنی با کارشناســان بانک 
مرکزی از طریق شــماره تلفن 27471737 راهنمایی های الزم را دریافت کرده 
و مشــکالت خود را رفع کنند.استفاده از چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران 
نیازمند نصب کردن نرم افزار همراه  بانک صادرات ایران و نرم افزار »هامون« برای 
انجــام امضای الکترونیکی اســت که با نصب این نرم افزار بــر روی تلفن همراه، 
عملیات غیرحضوری احراز هویت انجام خواهد شد و گواهی امضای الکترونیکی 
در اختیار مشــتری قرار خواهد گرفت.این خبر همچنین حاکی اســت، تاکنون 
8460 بــرگ »چکنو« )چک امن دیجیتال بانک صــادرات ایران( در قالب 846 
دسته چک دیجیتال برای مشتریان حقیقی بانک صادرات ایران صادر شده است 

و از این تعداد، 406 برگ چک دیجیتال نقد شده است.

نمایندگی بیمه تعاون در اتاق های تعاون 
استانی ایجاد می شود

مدیرعامل بیمه تعاون در بیست و سومین کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه 
و بانــک گفت: بیمه تعاون اعالم آمادگی می کند مطابق درخواســت اتاق های 
تعاون استانها، نمایندگی بیمه تعاون به آنها واگذار کند.به گزارش روابط عمومی 
بیمه تعاون به نقل از پایگاه اطالع رســانی اتاق تعاون ایران، در بیست و سومین 
کمیسیون تخصصی بازارسرمایه، بیمه و بانک، گزارش مبسوطی از عملکرد بیمه 
تعاون ارائه و مصوبات قبلی این کمیسیون پیگیری شد.در این نشست که با حضور 
آنالین نمایندگان اتاق های تعاون برگزار شد، مهمترین مشکالت و چالش های 
حوزه بیمه مطرح شــد.گفتنی است در این نشست، یونس مظلومی، مدیرعامل 
بیمه تعاون نیز اظهار داشــت: اعطای نمایندگی بیمه تعاون به اتاق های تعاون 
استان ها براساس درخواست اتاق ها صورت می گیرد و اتاق ها می توانند از امتیاز 
و تخفیف های بیمه تعاون جهت اخذ نمایندگی استفاده کنند.قابل ذکر است که 
نخستین بار در شهریور 1395 تفاهم نامه همکاری بین بیمه تعاون و اتاق تعاون 
ایران منعقد شده و در آذر و بهمن 1399 نیز به ترتیب در استان های مرکزی و 
گیالن میز خدمت بیمه تعاون در اتاق تعاون اســتان های ذکر شده افتتاح شده 
است.شــایان توجه است که یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون نیز از خرداد 
1401 و با رأی اعضا به عنوان نائب رئیس کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک 

اتاق تعاون ایران انتخاب شده و مشغول به فعالیت است.

بانک روسیه کدام ارز خارجی را 
می فروشد؟

بانک روســیه ارز خارجی به ارزش 46.66 میلیون دالر را فروخت.
به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، بر اســاس داده های منتشر 
شــده در وب سایت رگوالتوری، بانک روسیه ارز خارجی را به مبلغ 
3.2 میلیارد روبل )46.66 میلیون دالر( در بازار داخلی با تسویه در 
20 ژانویه فروخت.میزان فروش ارز در بازار داخلی نیز با تسویه در 
19 ژانویه به 3.2 میلیارد روبل رسید.وزارت دارایی روسیه عملیات 
فــروش ارز در بازار ارز داخلی را در 13 ژانویه به عنوان بخشــی از 
مکانیســم قوانین مالی جدید از سر گرفت.به گفته این وزارتخانه، 
مجموع وجــوه تخصیص یافته برای فــروش ارز از 13 ژانویه تا 6 
فوریــه به 54.5 میلیارد روبل )792.9 میلیون دالر( و مقدار روزانه 
آن به 3.2 میلیارد روبل می رسد.معامالت خرید و فروش ارز خارجی 
توسط بانک روسیه در بازار داخلی در بخش ارز بورس مسکو با ابزار 

»یوآن چین - روبل« انجام می شود.

عملکرد درخشان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در پاسخگویی سریع به 

درخواست های مشتریان و شهروندان
بر اســاس اطالعات ســامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، 
بانک قرض الحســنه مهر ایران با هدف تکریم مشــتریان به همه 
درخواســت های مطرح شــده در این ســامانه، ظرف مدت مقرر 
پاســخ داده اســت.به گزارش روابط عمومی و امور مشتریان بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری 
موســوم به سامانه 111 در اسفند سال 1400 راه اندازی شد. از آن 
زمان تا کنون 1367 مورد درخواســت )به طور ماهانه بالغ بر 135 
مورد( مربوط به بانک قرض الحســنه مهر ایران در این سامانه ثبت 
شده است.بنابر این گزارش، اکثریت مطلق درخواست های مطرح 
شده و نزدیک به 95 درصد موارد ثبت شده، مربوط به درخواست 
وام از بانک بوده که موارد متناسب با محل سکونت متقاضیان، در 
کوتاه ترین زمان ممکن برای رسیدگی و اقدام به سرپرستی و شعب 
بانک ارجاع شــده و مراتب نیز در اســرع وقت به اطالع متقاضیان 
رسیده است.بخشــی از موارد ثبت شده نیز حاوی اعتراض نسبت 
به طوالنی بودن فرآیندها و ابراز گالیه مندی از ُکندی ارائه خدمات 
توســط بانک بوده که بر اساس موارد مطرح شده، ضمن ارجاع به 
ادارات کل مربوطه در بانک، نتیجه اقدامات با رویکرد تسریع روند 
رسیدگی به درخواست ها یا ارائه توضیحات تکمیلی در این زمینه، 
ظرف مدت مقرر در سامانه بارگذاری شده و هیچ درخواستی بدون 
پاسخ نمانده است.گفتنی است هیچ یک از شکایت های مشتریان 
در حوزه بازرســی، مربوط به تخلف کارکنان بانک نبوده و عمدتاً 
به  علت عدم اشــراف کافی مشتریان از قوانین و مقررات به ویژه در 
حوزه اعطای وام بدون ضامن بوده اســت. در این زمینه نیز ضوابط 
قانونی در بخش اعتبارسنجی مشتریان و نحوه ارائه خدمت و سایر 
محدودیت های قانونی مربوطه به طور کامل برای مشــتریان شرح 
داده می شــود.این گزارش می افزاید، درخواســت های مردمی با 
موضوع جذب و اســتخدام در بانک نیز بخش سوم درخواست های 
ثبت شده در سامانه را به خود اختصاص داده که همه به اداره کل 

توسعه سرمایه انسانی ارجاع شده است.

بغزیان، استاد اقتصاد: طبق سخنان فرزین، بانک مرکزی، قافیه را به کانال ها باخته است

 عامل ایجاد تورم در ایران چیست؟
اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران گفت: در حالــی مقامات دولتی 
می گوینــد، دولت نفعــی از افزایش نــرخ ارز نمی برد که تعیین 
نــرخ ارز در بودجه، گواه آن اســت که قیمت ارز تا چه میزان در 
محاسبات دولتی واجد اهمیت است.ایمان ربیعی- استاد اقتصاد 
تهران با اشــاره به ســخنان اخیر وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
مبنی بر اینکه دولت نفعی از افزایش نرخ ارز نمی برد، گفت: این 
صحبت ها در حالی اســت که همه ابعاد اقتصاد ما تحت تاثیر ارز 
اســت. ببینید که چگونه مدت ها بحث صورت می گیرد که نرخ 
تســعیر دالر در بودجه چقدر باشــد. از این رو چنین صحبت ها 
نوعی فرافکنی تلقی می شــود.آلبرت بعزیان با اشاره به اینکه 90 
درصد از عرضه ارز در ایران در اختیار دولت اســت، گفت: چگونه 
بــاور کنیم، وقتی انحصار عرضه 90 درصد کاالیی در اختیار یک 
نهاد است، آن نهاد از تغییر قیمت متاثر نشود؟وی فرض دیگری 
را در ادامه سخنان خود پیش کشید و گفت: بیایید باور کنیم که 
اصــال دولت نفعی از افزایش نــرخ ارز نمی برد و این فرض محال 
را جدی بگیریــم، در این صورت باید گفت هر چند دولت نفعی 
از رشــد نرخ ارز نمی برد اما همه ی ما شهروندان ایران از افزایش 
قیمت ارز در حال زیان هستیم. اگر چیزی برای دولت سود ندارد 

و بــرای ملت زیان دارد ، دولت و بانک مرکزی باید جوابگوی این 
زیان عجیب و غریب باشند.

بانک مرکزی قافیه را باخته است؟
وی با اشــاره به اعالم اخباری از قول رییس کل بانک مرکزی در 
خصــوص تعیین قیمت ارز در کانال ها و ســایت های خاص و ... 

گفت: آقای فرزین، رییس کل جدید بانک مرکزی نیز حرف های 
پیشینیان خود را تکرار کرده و گفته است که برخی قیمت تعیین 
می کنند و مشــکل درست می کنند،اگر این سخن درست باشد، 
واقعا باید به حال بانک مرکزی تاسف خورد که باوجود این همه 
ابزار و امکانات، قافیه را به چند سایت و کانال تلگرامی و ... باخته 
است. چطور می شود همه سیاست های اصالحی شما تحت تاثیر 
چنین اتفاقی باشد؟وی گفت: اتفاقا اگر حرفتان درست باشد باید 
دنبال ریشه یابی ضعف خود باشید. حاال رییس کل جدید بانک 
مرکزی تاکید کرده ، ما هم می خواهیم قیمت تعیین کنیم، واقعا 
باید صبر می کردید تا نرخ به چهل و چهار هزار تومان برسد بعد 

قیمت تعیین کنید؟

افزایش نرخ ارز تورم زاست
این کارشــناس اقتصــادی با اشــاره به اینکه رشــد قیمت ارز 
تورم زاست، گفت: بســیاری از شرکت های دولتی و دستگاه های 
اجرایی و ... ســهمیه ارزی دارند. طبیعتا این ســهمیه ها در بازار 
فروخته می شــود و این مکانیزم باید شفاف شود که اصل ماجرا 
چیســت؟ سال هاســت می گویید دالالن از افزایش نرخ ارز سود 
می برند. این دالالن چه کسانی هستند که قیمت ارز را به چهل و 
چهار هزار تومان رسانده اند.وی گفت: وقتی سیاست های اقتصادی 
تورم زاســت، نباید تقصیــر را به گردن رســانه انداخت، آن هم 
رسانه ای که تا این حد تحت فشار است، در دولت باید جوابگوی 
این باشــد که چرا کانال های تلگرامی که با وجود فیلترینگ و ... 
این قدر اثرگذاری دارند.او تاکید کرد: کاش مقامات دولتی، عذر 
بدتر از گناه نیاورند و بدانند اتفاقا کســری بودجه و سیاست های 

شوک درمانی و ... عامل مهم ایجاد تورم در کشور هستند.

قیمت طال)سه شــنبه( با کاهش ارزش دالر افزایش یافت، در حالی که سرمایه گذاران با 
امید به افزایش کندتر نرخ بهره فدرال رزرو، منتظر آمارهای اقتصادی ایاالت متحده بودند.

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت 6 و 26 دقیقه صبح به وقت شرقی با 3.8 
درصد افزایش به 1934 دالر و 40 سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با 0.2 درصد افزایش به 1935 دالر و 
40 سنت رسید.شاخص دالر 0.2 درصد کاهش یافت. دالر ضعیف تر، شمش به قیمت دالر را برای بسیاری از خریداران مقرون به 
صرفه تر می کند. سرمایه گذاران اکنون بر برآوردهای رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم ایاالت متحده متمرکز شده اند که 
قرار است در روز پنجشنبه انجام شود.مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در سیتی ایندکس گفت: هرگونه نشانه ای از ضعیف تر 
شــدن اقتصاد ایاالت متحده دلیلی برای انقباض کمتر فدرال رزرو در نظر گرفته می شود و این می تواند از طال حمایت کند که 
جریان های پناهگاه امن را نیز به همراه خواهد داشــت و احتمــاالً به صعود طال به باالی 1960 دالر کمک می کند اما با توجه 
به اهمیت این عدد ممکن است در اولین تالش خود از 2000 دالر عبور نکند.بر اساس گزارش رویترز، نرخ بهره پایین تر برای 
شمش سودمند است و هزینه نگهداری دارایی غیر بازده را کاهش می دهد. انتظار می رود هند تعرفه واردات طال را کاهش دهد که 
می تواند فروش خرده فروشی را با ارزان تر کردن این فلز پیش از فصل اوج تقاضا در دومین مصرف کننده بزرگ شمش در جهان، 

افزایش دهد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با 0.4 درصد افزایش به 23.54 دالر رسید. 

یکی از تحلیلگران محبوب حوزه ارزهای دیجیتال معتقد اســت که بیت کوین )BTC( پس 
از شکل گیری الگوی مشابه در چند هفته گذشته ممکن است در حال تکرار شکست خود 
در سال 2019 باشد.به گزارش ایسنا به نقل از کریپتو، تحلیلگر رمزارز با نام مستعار رکت 
کپتال می گوید که ســاختار فعلی بازار کریپتو بسیار شبیه رخداد ســال 2019 به نظر می رسد، قبل از اینکه بیت کوین جرقه 
صعودی بزرگ را ایجاد کند؛ وی می گوید »روند اکنون در مقایسه با گذشته بسیار کوچک است اما سطوح پایین تر و یک مثلث 
صعودی برای چندین هفته و سپس شکست…پس آیا اینها قابل مقایسه هستند؟ از نظر ساختار بازار و از نظر زمان همچنین 
رالی شکســتی که از آن مثلث صعودی، 27 و 21 درصد شاهد بودیم قابل مقایسه است«.وی افزود: اگرچه افزایش فعلی ارزش 
بیت کوین ممکن است مانند یک رالی ترس از دست دادن یا فومو )FOMO( به نظر برسد اما فوموی کالن واقعی هنوز آغاز نشده 
است.شمع ماهانه بیت کوین در حال حاضر حدود مثبت 38 درصد افزایش یافته است. در کوتاه مدت، مردم فوموی بیت کوین را 
دارند اما در طرح بزرگتر چرخه جدید، این مورد به سختی فوموی بزرگ محسوب می شود.این معامله گر به سرمایه گذاران هشدار 
می دهد که در کوتاه مدت، بیت کوین ممکن است هنوز آماده بازگشت به بازار صعودی جدید نباشد.وی می گوید که بیت کوین با 
مقاومت بزرگی در میانگین متحرک 200 هفته ای )MA( مواجه و ممکن است پیش از سقوط دوباره، گاوهای بیت کوین را جعل 

کند.شایان ذکر است که در اینجا ممکن است یک سناریوی جعلی برای بیت کوین رخ دهد.

کاهش دالر جهانی و صعود 
ادامه دار طال

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در 
جهان

شهــرداري اندیشـه در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 5/167/د مورخ 1401/03/24 موضوع ابـلاغ بنـد 1 صورتجلسـه شـماره 54 مـورخ 1401/03/10 
شوراي اسلامی شهر اندیشه، اجراي پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط (حداقل داراي رتبه 5 راه و باند) واگذار نماید. 

1- موضوع مناقصه: پروژه درزگیري پلیمري آسفالت معابر اصلی شهر با اعتبار 10/000/000/000 ریال با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده  
2- سـپرده شـرکت در مناقصه: مبلـغ تضمین شـرکت در مناقصـه 500/000/000 ریـال (پانصـد میلیـون ریال) اسـت که می بایسـت بـه یـکی از صـورت هـاي مشـروحه ذیـل بـه 

شهرداري تسلیم گردد. 
الف ) رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب جاري سیبا به شماره 0113994456001 نزد بانک ملی شعبه بلوار آزادي به نام شهرداري اندیشه 

ب ) ضمانـت نامه بانکی بـه نفع شـهرداري اندیشـه : مدت اعتبار تضمیـن فوق باید حداقـل سـه ماه پس از تاریخ صـدور ضمانت نامـه معتبر بـوده و بـراي سـه مـاه دیگـر نیـز قابـل 
تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانت نامه هاي بانکی باید طبق فرم هاي قابل قبول تنظیم شود. 

توجه : به پیشنهادهایی که تضمین شرکت در مناقصه آنها به غیر از موارد فوق باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3- مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه: از تاریـخ انتشـار آگـهی لغایـت سـاعت 13  روز پنجشـنبه مـورخ 1401/11/13 و محـل دریافـت آن صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات 

 می باشد. 
4- مهلت و محل تسـلیم پیشـنهادات: متقاضیان می بایسـت تا پایان سـاعت اداري روز یکشـنبه مورخ 1401/11/23 پیشـنهاد قیمت خود را در سـامانه تدارکات الکترونیک دولت 

www.setadiran.ir بارگذاري نموده و تا پایان زمان مقرر اصل ضمانت نامه را به واحد دبیرخانه شهرداري تحویل و شماره ثبت پاکت الف دریافت نمایند. 
• تذکر : صرفا اسـناد پاکت هاي پیشـنهاد (ب) و (ج) داراي امضاي الکترونیکی مورد پذیرش اسـت. در جلسـه بازگشـایی پاکت هاي (ب) و (ج)، اسـناد فیزیکی (کاغذي) و اسـناد 

فاقد امضاي الکترونیکی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. 
- مدارك لازم جهت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند. 

6- زمان بازگشایی پیشنهادها: پایان ساعت اداري روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 می باشد. 
7- شهرداري اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.         8- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

بهـروز کاویـانی – شهـردار شهر اندیشه 

آگهی تجدید مناقصه عمومی 

تاریخ چاپ نوبت دوم : 1401/11/12  تاریخ چاپ نوبت اول : 1401/11/05

نوبت اول 
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گزیده خبر

 بورل: برجام نمرده اما به پیش هم 
نمی رود

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت که برجام نمرده اما به پیش هم 
نمی رود.به گزارش فارس، جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفت که برجام نمــرده اما به پیش هم نمی رود.جــوزپ بورل گفت که برجام 
فعاْل در وضعیت توقف قرار گرفته است.ساعاتی قبل تر مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفته بود که قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست 
سازمان های ترویستی نیازمند تصمیم دادگاه یکی از کشورهای عضو این اتحادیه 
اســت. بورل درجمع خبرنگاران در این خصوص گفت: »نمی توانید بگویید که 
سپاه را تروریست می دانم چون این گروه را دوست ندارم. ابتدا باید دادگاه در این 
زمینه تصمیم بگیرد.«اظهارات بورل از سوی برخی ناظران عقب نشینی اتحادیه 
اروپا دســت کم در مقطع فعلی از قطعنامه نســنجیده و ضدایرانی پارلمان اروپا 
تلقی شــده است.پیش از این نیز، »کریســتوفر برگر« سخنگوی وزارت خارجه 
آلمان نیز روز جمعه هفته گذشته در یک نشست خبری با تأکید بر این که اقدام 
علیه سپاه مشکالتی را به همراه دارد، گفت:»با وجود این ما همیشه این را خاطر 
نشان کرده ایم که قرار گرفتن در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا نه فقط با موانع 
سیاسی بلکه با موانع حقوقی روبرو است.«یک روز قبل از واکنش وزارت خارجه 
آلمان، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای خواســتار قرار دادن ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست سازمان های »تروریستی« اتحادیه اروپا شد. مصوبات 
پارلمان اروپا الزام آور نیســتند و تنها در حکم پیشنهاد به شورای اروپا به شمار 
می روند.تحرکات اروپایی ها برای اقدام ضد ســپاه پاسداران با واکنش مقام های 
جمهوری اسالمی ایران روبرو شده است. سید ابراهیم رییسی رییس  جمهوری 
اســالمی ایران این حرکت را از روی استیصال خواند و افزود این اقدام »پس از 
تالش های ناموفق خیابانی آن ها برای ضربه به مردم ایران انجام شــد تا بلکه به 
خیال خود بتوانند ملت ایران را متوقف کنند. ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
نیروی رسمی و بخشی از سازمان نظامی کشور است و این اقدام برخالف قوانین 

بین الملل و منشور سازمان ملل است«.

/گزارش/
وقتی عراق از اسلحه اشباع می شود

بعد از حمله آمریکا و هم پیمانان به عراق، انبوهی سالح و مهمات به دست مردم 
افتاد که اینک در بازار سیاه خرید و فروش می شوند. ۲۰ سال از جنگ گذشته 
اما خشونت در خیابان های بغداد امری روزمره و عادی است.به گزارش ایسنا، به 
نقل از دویچه وله، حیدر هاشم، شهروند ۴۰ ساله عراقی همیشه یک کالشنیکف 
کهنه را با خود حمل می کند. ســالح گرم به این راننده تاکسی و پدر دو فرزند، 
حس امنیت می دهد، چه در خودرو و چه در خانه کوچکش در حومه بغداد.هاشم 
می گوید تفنگ را شــب ها زیر تخت می گذارد و در تاکسی زیر صندلی: »اینجا 
برای دفاع باید مسلح بود وگرنه طعمه ربایش و سرقت و تهدیدهای روزمره دیگر 
خواهید شد.«بسیاری از مردم عراق ذهنیتی مشابه هاشم دارند. سازمان »اقدام 
علیه خشــونت مسلحانه«، مســتقر در لندن، می گوید یکی از دالیل اصلی این 
ذهنیت، فروپاشی سریع عراق بعد از حمله ایاالت متحده در سال ۲۰۰۲ است. 
سازمان یاد شده سال هاست سرگرم تحقیق در این باره است که ده ها هزار سالح 
در عراق از کجا آمدند و چطور ناپدید شــدند.ایان اورتون، مدیر این سازمان که 
ســال ۲۰۰۳ خبرنگار جنگی بی بی سی در بغداد بود، خأل قدرت ناشی از تهاجم 
را علت امر می داند.با ســقوط رژیم صدام، ارتش عراق از هم پاشید و بسیاری از 
ســربازان و افسران سالح های خود را به خانه بردند. اورتون یادآوری می کند که 

زرادخانه ها و انبارهای اسلحه هم غارت شدند.

تالش عبث برای ثبات
ارتش آمریکا و انگلیس کوشــیدند اوضاع عراق را در ســریع ترین زمان ممکن 
تثبیت کنند. تحقیقات سازمان »اقدام علیه خشونت مسلحانه« نشان می دهد که 
ده ها هزار قبضه اسلحه بین شبه نظامیان مسرور از سقوط صدام و دستگاه امنیتی 
جدید توزیع شــد. از قرار، هدف این تکاپو و فشار، ظهور یک دولت دموکراتیک 
بود؛ اما روند ماجرا معکوس شــد.در کوتاه ترین زمان ممکن، سالح ها به گردش 
درآمدند و تنها چهار ســال بعد، نیمی از آنها بدون هیچ رد پایی، گم شــدند. 
گزارش وزارت دفاع آمریکا در ســال ۲۰۰۷ اذعان می کرد که ۱۱۰هزار مسلسل 
و تیربار و ۸۰هزار تفنگ خودکار ناپدید شدند.بعد از تهاجم آمریکا، میزان جرم و 
جنایت در عراق نیز جهش کرد. سقوط رژیم سیاسی با فروپاشی اجتماعی همراه 
شــد و باندهای مختلفی از این وضعیت سر برآوردند. کارشناسانی مانند اورتون 
ائتالف نظامی آمریکا در عراق را به خاطر ناآگاهی از پیچیدگی های یک جامعه 
و بذرافشانی خشونت و خونریزی در عراق سرزنش می کنند.او می گوید: »وقتی 
به عنوان یک قدرت اشــغالگر هیچ شناختی از چند و چون آن کشور ندارید و 
ساده انگارانه به افراد ســالح می دهید، نتیجه یعنی هرج و مرج مطلق.«اورتون 
می گوید با احتســاب آنچه از زرادخانه های رژیم صدام غارت شــد، صدها هزار 
سالح در عراق به دست مردم افتاده که بخش بزرگی از آنها هنوز هم در چرخش 

هستند.

واقعیات اجتماعی ترسناک 
جنگ عراق مدت هاســت تمام شده اما ســالح ها هم چنان وجود دارند و به کار 
گســترش نفوذ گروه های شــبه نظامی رقیب می آیند. یک نمونه، درگیری های 
مســلحانه و خیابانی حامیان مقتدی صدر با شــبه نظامیان شیعی و نیروهای 
امنیتی دولتی در تابستان گذشته بود که چند روز طول کشید و ده ها کشته به 
جا گذاشت.عالوه بر فساد و منازعات گروه های سیاسی رقیب، بیکاری و ناامنی 
گسترده ای در عراق وجود دارد که بستر بسیاری بزه کاری هاست. از طرف دیگر 
به دلیل آن که در بســیاری خانواده های عراقی اسلحه وجود دارد، اختالفات و 
نزاع های خصوصی هم می توانند به سرعت خونبار شوند.حیدر هاشم، تاکسیران 
بغدادی می گوید خیلی اتفاق می افتد که یکی از پسرعموها دیگری را می کشد؛ 
ســر یک مشاجره ساده یا اختالف مالی و فامیلی و فقط به دلیل این که سالح 
دم دســت قرار دارد.اواخر اکتبر ۲۰۲۲ دولت جدیدی در عراق به قدرت رسیده 

و انتظارات از آن زیاد است.

هشدار سازمان ملل نسبت به 
»فروپاشی ساختاری« افغانستان

دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه ســازمان ملل متحد در گزارش 
جدیدی تاکید کرد که افغانستان در آستانه فروپاشی ساختاری قرار 
دارد و اکنون دو ســوم جمعیت آن نیازمند دریافت کمک هستند.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در این گزارش که روز 
دوشنبه منتشر شد، آمده است: افغانستان با یک بحران بشردوستانه 
بی ســابقه و با خطر بسیار واقعی فروپاشی ساختاری و فاجعه انسانی 
مواجه است... در غیاب فعالیت های توسعه ای که از افزایش نیازهای 
بشردوستانه در سراسر این کشور مشــخص است، مردم افغانستان 
دچار یک لغزش رو به عقب شده اند.تعداد افراد نیازمند به کمک های 
بشردوســتانه در افغانستان در ســال ۲۰۲۲ با ۱۶ درصد افزایش به 
۲۸.۳ میلیون تن رســید که تقریباً ۶۶ درصد جمعیت این کشــور 
را شــامل می شــود. با این حال در این گزارش آمده است که انتظار 
می رود جمعیت افغانســتان ۲.۳ درصد در سال رشد کند که یکی از 
سریع ترین نرخ ها در این منطقه است.این گزارش توضیح داد که پس 
از فروپاشی نظام قبلی کابل، اهداکنندگان کمک های خارجی را که 
۷۵ درصد از هزینه های عمومی از جمله بودجه برای سیستم بهداشت 
عمومی را در بر می گرفت، قطع کردند.این آژانس سازمان ملل متحد 
اعالم کرد که حدود ۱۷ میلیون تن در افغانســتان با گرسنگی حاد 
مواجه هستند، از جمله ۶ میلیون تن در سطوح اضطراری قرار دارند 
که یکی از باالترین آمار در سراســر جهان است. با این حال این نهاد 
هشــدار داد که ممکن است اوضاع بدتر شــود.در این گزارش آمده 
اســت: به دلیل تأثیرات هم زمان زمستان و فصل کم برداشت، تداوم 
قیمت های باالی موادغذایی، کاهــش درآمد و بیکاری و تداوم افت 
اقتصادی، وخامت اوضاع در ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۳ پیش بینی 
می شــود.این آژانس سازمان ملل متحد گزارش داد که این بحران از 
نظر علل ریشــه ای هم با بحران های قبلی کمی متفاوت است. دفتر 
هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داد: در حالی 
که در سال های قبلی، نیازهای بشردوستانه عمدتا برگرفته از درگیری 
بود، اصلی ترین علل نیازهای بشردوستانه در سال ۲۰۲۳ چند بُعدی 
است؛ خشکســالی، تغییرات آب وهوایی، تهدیدات حفاظتی به ویژه 
برای زنان و دختران و بحران اقتصادی.براســاس این گزارش، عالوه 
بر هزینه های انســانی »غیر قابل تصور«، این بحران در حال نابودی 

دستاوردهای ۲۰ سال گذشته از جمله در زمینه حقوق زنان است.

رایزنی آمریکا و قزاقستان پیرامون 
همکاری استراتژیک

کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد، مشاور امنیت ملی آمریکا و نماینده 
ویژه قزاقستان در امور همکاری بین المللی درباره همکاری استراتژیک 
میان این دو کشــور و دیگر مسائل گفت وگو کردند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کاخ سفید در این بیانیه تصریح کرد: 
جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا و ارژان کازیخان، نماینده 
ویژه قزاقســتان در امور همکاری بین المللی در این دیدار بار دیگر بر 
تعهد دو کشور در راســتای حمایت از اصول منشور سازمان ملل از 
جمله حق حاکمیت و تمامیت ارضی تمامی کشورها تاکید کردند.آنها 
همچنین بر مشارکت استراتژیک میان آمریکا و قزاقستان و همکاری 
در مســائل کلیدی دوجانبه و منطقه ای از جمله امنیت انرژی تاکید 

داشتند.

صربستان:

 جنگ اوکراین به زودی گسترش خواهد یافت
رئیس جمهوری صربســتان گفت که بلگــراد به دلیل درگیری 
در اوکرایــن که احتماال به زودی گســترش خواهــد یافت، با 
فشــار آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو بر ســر کوزوو روبروســت.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، »الکساندر ووجیچ« 
رئیس جمهوری صربســتان عصر دوشــنبه گفــت که غرب به 
مقامات آلبانیایی تبار در استان جدا شده کوزوو به خاطر کارزار 
خشونت آمیزشــان علیه صرب ها پاداش می دهد.ووجیچ پس از 
دیــدار با رهبری حزب حاکم خود این ســخنان را مطرح کرد؛ 
جلســه ای که به »پیشــنهاد« غرب پرداخت که از صربستان 
خواســته بود عضویت این اســتان جدا شــده –کوزوو– را در 
ســازمان های بین المللی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ناتو 
بپذیرد. او گفت که این سند »به سختی حاوی چیزی است که 
ما از آن خوشحال باشیم.«رئیس جمهوری صربستان توضیح داد 
که اتحادیه اروپا عماًل در حال جنگ در اوکراین است، بنابراین 
می خواهد »حیاط خلوت« خودش  –  از جمله صربســتان – را 
تحت کنترل بگیرد. اما احســاس این رهبر صربستان این است 
که درگیری در اوکراین »آرام نخواهد شد، بلکه گسترش خواهد 
یافت.«او گفت: خواهید دید که فقط روســیه در مقابل اوکراین 
نیســت. به زودی این وضعیت به مناطق دیگر گسترش خواهد 
یافت. این به ما بســتگی دارد که کشور ما در میان آنها نباشد.

الکساندر ووجیچ از عدم تمایل غرب به شنیدن منطق ابراز تاسف 
کرد، »حتی پس از اینکه مشــخص شد تمام حوادث اخیر در 

کوزوو از طرف مقامات آلبانیایی تبار در پریشــتینا ایجاد شــده 
است. حتی زمانی که اتحادیه اروپا این موضوع را پذیرفت، آنها 
بــه کوزوو پاداش دادند، درخواســت عضویت آن را پذیرفتند و 
اجازه ورود بدون ویزا به آن را دادند.«ووجیچ گفت، در حالی که 

بلگــراد قصد دارد از منافع خود دفاع کند، توقف پذیرش کوزوو 
در شــورای اروپا یا ناتو دشوار خواهد بود. او توضیح داد که این 
سند از بلگراد نمی خواهد که صراحتا کوزوو را به عنوان کشوری 
مســتقل به رسمیت بشناســد، اما به طور ضمنی از صربستان 

می خواهد که با عضویت آن در ســازمان ملل مخالفتی نداشته 
باشد.الکســاندر ووجیچ گفت که اگر صربســتان امتناع کند، 
اتحادیه اروپا همه فرآیندهای ادغام آن را متوقف می کند، رژیم 
ویزا را دوباره اعمال می کند، تمام ســرمایه گذاری های جدید را 
متوقف می کند و همه سرمایه گذاری های فعلی را پس می گیرد. 
او گفت که این بدتر از هر تحریمی است و او مصالحه و سازش 
را به »پذیرش فوری همه چیز« ترجیح می دهد.به گفته ووجیچ، 
در صورت عدم همکاری در موضوع کوزوو اتحادیه اروپا، آمریکا، 
فرانسه، آلمان و ایتالیا به او گفته اند که روند عضویت صربستان 
در این بلوک نمی تواند پیشــرفت کند و سرمایه گذاری ها خارج 
خواهد شــد.رئیس جمهوری صربســتان با اشاره به تحریم های 
اعمال شــده در دهه ۹۰ در طول جنگ های یوگسالوی گفت 
»می دانید منزوی شــدن صربســتان به هر نحوی چه معنایی 
دارد.« او همچنین خاطرنشان کرد که این آخرین دوره ریاست 
جمهوری اوست و اگر معنای »استعفا« حفاظت از این کشور یا 
خرید زمان باشد، او با استعفای خودش مخالف نیست.نیروهای 
ناتو پس از نزدیک به سه ماه بمباران صربستان به نمایندگی از 
شبه نظامیان قومیت آلبانیایی، کوزوو را در سال ۱۹۹۹ به کنترل 
درآوردند. دولت موقت این استان در سال ۲۰۰۸ اعالم استقالل 
کرد، اما بلگراد تاکنون با اتکا به حمایت روسیه و چین در برابر 
فشار ایاالت متحده و اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن آن 

مقاومت کرده است.

هم زمان با اینکه مقامات آمریکایی در تالشــند 
تــا تحریم ها علیــه مقامات روســی را تقویت 
کنند، یک مقام ســابق اف بی آی به همکاری با 
یک الیگارش روسی تحت تحریم متهم شد.به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، 
»چارلز مک گونیگال« مقام ارشد سابق بخش ضدجاسوسی اف بی آی در نیویورک که 
سال ۲۰۱۸ بازنشسته شد، روز دوشنبه در جلسه استماع دادگاه فدرال منهتن به »نقض 
تحریم های آمریکا علیه روسیه« و همچنین »پول شویی« متهم شد.دادستان های آمریکا 
گفتند: مک گونیگال ۵۴ ساله در ســال ۲۰۲۱ به خاطر تحقیق و تفحص درباره یک 
الیگارش رقیب، دستمزد پنهانی را از سوی اولگ دریپاسکا، الیگارش روسی که در سال 
۲۰۱۸ توسط آمریکا تحریم شده بود، دریافت کرد.همچنین، این مقام سابق اف بی آی 

در ســال ۲۰۱۹ به تالش ناموفق برای حذف تحریم های اعمال شــده علیه دریپاسکا 
متهم شد. چارلز مک گونیگال چند روز پیش دستگیر شد اما به کمک وکیلش توانست 
به قید وثیقه ۵۰۰ هزار دالری از زندان آزاد شــود.مایکل دریســکول، دستیار رئیس 
اف بی آی پیشتر در این رابطه اظهار کرد: قوانین برای آنکه تاثیرگذار باشند، باید برای 
تمامی شــهروندان آمریکا به طور یکسان و برابر اجرا شوند. هیچ استثنایی برای هیچ 
فردی از جمله یک مقام سابق اف بی آی وجود ندارد.دادستان های فدرال در واشنگتن 
روز دوشــنبه به طور جداگانه  اعالم کردند که مک گونیگال ۲۲۵ هزار دالر نقد از یکی 
از اعضای سابق سرویس اطالعاتی آلبانی دریافت کرده بود؛ شخصی که به عنوان یک 
منبع در تحقیقات مک گونیگال پیرامــون الیگارش رقیب فعال بود.مک گونیگال با ۹ 
فقره اتهام از جملــه »اظهارات غلط« برای مخفی کردن ماهیت روابطش با این عضو 
ســابق سرویس اطالعاتی آلبانی مواجه شد.ســت دوچارم، وکیل مدافع مک گونیگال 

پس از اســتماع دادگاه منهتن به خبرنگاران گفت: بی شــک روز نگران کننده ای برای 
مک گونیگال و خانواده اش بوده است. ما مدارک و شواهد را از نزدیک بررسی خواهیم 
کرد. ما اعتماد زیادی به آقای مک گونیگال داریم.اولگ دریپاســکا، موســس شرکت 
آلومینیوم روســی »روسال« از جمله الیگارش های روسی بود که توسط واشنگتن در 
سال ۲۰۱۸ در پاســخ به دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 
ایاالت متحده آمریکا تحریم شد.اما این درحالیست که این الیگارش و کرملین چنین 
دخالتی در انتخابات را رد کردند.طبق گزارش رویترز، دریپاسکا سپتامبر سال گذشته 
به دلیل آنکه فرزندانش در آمریکا به دنیا آمدند، به نقض تحریم های اعمال شده، متهم 
شناخته شد.همچنین سرگئی شســتاکوف، دیپلمات سابق شوروی که بعدا شهروند 
آمریکا شد و سپس به عنوان مترجم همزمان زبان روسی برای دادگاه ها و آژانس های 

دولتی آمریکا کار کرد.

مقام سابق اف بی آی به همکاری با الیگارش تحریم شده روس متهم شد
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محققان »موسســه ســلطنتی تحقیقات دریایی هلنــد« در مطالعه 
جدیدشان اظهار کردند باکتری ها می توانند پالستیک را خورده و هضم 
کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از تی ان، پالستیک ها به دلیل سهولت 
مصرف و قیمت پایین، محصوالتی هستند که در مقیاس انبوه در دنیای 
امروز مصرف می شوند اما افزایش روزافزون میزان تولیدات پالستیکی، 
محیط زیست را در خطر بزرگی قرار می دهد. نتایج یک مطالعه جدید 
 )NIOZ( که توسط دانشمندان موسسه سلطنتی تحقیقات دریایی هلند
انجام شده، حاکی از آن است که باکتری ها می توانند پالستیک را تجزیه 
 »Marine Pollution Bulletin« و هضم کنند. این مطالعه به تازگی در مجله
 Maaike(»منتشر شــده است.این مطالعه که توســط »مایکی گودیران
Goudriaan(، دانشــجوی مقطع دکترا در موسســه سلطنتی تحقیقات 
دریایی هلند انجام شــد، بر روی باکتری»Rhodococcus ruber« تمرکز 
داشــت. باکتری» Rhodococcus ruber « در زیستگاه های مختلف یافت 
می شود و می تواند محیط های استرس زا را تحمل کند. همچنین شناخته 
 )Biofilm(یک زیست الیه »Rhodococcus ruber«شده است که باکتری
 )Biofilm(روی پالستیک موجود در طبیعت تشکیل می دهد.زیست الیه
اجتماعی از سلول های میکروارگانیسمی است که به یک سطح متصل 
شــده اند و توسط مواد پلیمری خارج سلولی پوشــیده شده اند. گاهی 
زیســت الیه را می توان به عنوان یک اســتراتژی دانست که بعضی از 
میکروارگانیسم ها از آن اســتفاده می کنند تا بتوانند خود را از اثرات و 
نیروهای زیانباری که در محیط طبیعی و بدن میزبان است، حفظ کنند 

و اینگونه شانس بقای خود را افزایش دهند. 

مطالعات نشــان می دهد که شــامپانزه های جوان ریسک پذیرتر از 
شــامپانزه های مسن هستند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، 
والدین نوجوانان ممکن اســت با سرکش بودن آنها آشنا باشند اما 
اکنون مطالعه ای جدید نشــان می دهد که تنها نوجوانان انســان 
نیســتند که طغیان می کنند.محققان دانشگاه »میشیگان« نشان 
داده اند که شــامپانزه های نوجوان نیز ریسک پذیری بیشتری دارند 
و بیشتر از شــامپانزه های مســن  پرخاش می کنند.در این مطالعه 
به بررسی ۴۰ شــامپانزه نیمه آزاد و وحشــی از پناهگاه شامپانزه 
چیمپونگا)Tchimpounga( در جمهوری کنگو پرداخته شد.الکساندرا 
روزاتــی)Alexandra Rosati( محقــق اصلــی این مطالعه و اســتاد 
روانشناســی و انسان شناســی در دانشگاه میشــیگان، می گوید: 
شــامپانزه های نوجوان بــه نوعی با طوفان روانی مشــابه نوجوانان 
انســان روبرو هستند.شــامپانزه ها می توانند تا ۵۰ سال عمر کنند، 
بنابراین سال های نوجوانی آنها بین سنین هشت تا ۱۵ سالگی است.

شــامپانزه ها نیز مانند انسان ها در طول سال های نوجوانی تغییرات 
سریعی در ســطح هورمون ها دارند که باعث می شود دوستی های 
جدیدی با همســاالن خود برقرار کنند و عــالوه بر آن هورمون ها 
باعث افزایش پرخاشــگری و رقابت برای کسب موقعیت اجتماعی 
 Experimental« در آنهــا می شــود.در این مطالعه کــه در مجلــه
Psychology: General« منتشر شده است، دو آزمایش پاداش غذایی 
بر ۲۱ شــامپانزه نر و ۱۹ شــامپانزه ماده در ســنین مختلف انجام 
شد.شامپانزه ها برای دریافت خوراکی باید داوطلبانه در تعدادی بازی 

شرکت می کردند.

باکتری ها می توانند پالستیک را 
هضم کنند!

شامپانزه های جوان ریسک پذیرتر 
از مسن ها هستند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک تانک منهدم شده در یک جنگل برفی در حومه شهر خرسون اوکراین

سریع ترین موتورسیکلت برقی هند 
موتورسیکلت برقی اولترا ویولت F۹۹ در زمان ۵/۴ ثانیه به سرعت صد کیلومتر برساعت می رسد و توان پیمایش ۳۰۷ کیلومتر 
دارد.کشور هند به خاطر مسابقات موتورسواری شناخته نمی شود اما کمپانی اولترا ویولت که در بنگلور فعالیت می کند به دنبال 
کسب هدفی مهم است و برنامه های خود برای حضور در مسابقات با استفاده از پلتفرم جدید F۹۹ را اعالم دنبال می کند.تا سال 
۲۰۱۹ بیش از ۲۲۰ میلیون موتورسیکلت در هند پالک شده و هر ساله بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون دستگاه دیگر نیز به این رقم اضافه 
می شود. هند دومین بازار بزرگ برای وسایل نقلیه دو چرخ است و پشت سر چین قرار دارد.  به عنوان یک کشور با سرعت توسعه 
باال، بخش اعظم موتورســیکلت های حاضر در کشــور هند از نوع اسکوتر یا موتورسیکلت های کوچک و ارزان قیمت و با پیشرانه 
کم حجم هستند.هند همچنین به خاطر حضور در مسابقات جهانی سرعت باال مشهور نیست و بنا به گفته ردبول تنها ۳ پیست 
مسابقه استاندارد در این کشور ۱.۴ میلیارد نفری وجود دارد. همچنین تنها یک موتورسوار هندی به نام سارات کومار توانسته در 
باالترین سطح مسابقات موتورسواری حضور یابد. او در سه مسابقه سال ۲۰۱۱ با آپریلیا در کالس ۱۲۵ سی سی حضور پیدا کرد 

اما دو بار نتوانست به خط پایان برسد و در مسابقه پایانی نیز رتبه ۲۴ را کسب کرد.

گالتیه: ام باپه تشنه گلزنی است
ســرمربی پاری ســن ژرمن بعد از پیروزی قاطع در جام حذفی به ستایش از کیلیان ام باپه پرداخت. او به جذب مدافع اینتر هم واکنش 
نشان داد.به گزارش ایسنا و به نقل از اکیپ، پاری سن ژرمن با درخشش کیلیان ام باپه در جام حذفی فرانسه با ۷ گل به پیروزی دست 
پیدا کرد. ام باپه در این بازی موفق شد که ۵ گل به ثمر رساند و یک پاس گل هم بدهد که این باعث شد تا گالتیه در نشست خبری بعد 
از بازی به ستایش از این بازیکن بپردازد.گالتیه بعد از بازی گفت: ام باپه یک گلزن بزرگ است. او شیفته گل زدن و بازی هجومی است. 
نمی گویم که او با این گل زدن اعتماد به نفس پیدا می کند بلکه می گویم که او توانایی را که دارد به نمایش می گذارد. کار او گل زدن 
است و این کار را به خوبی در ا ین بازی انجام داد. هم او و هم نیمار بازی بی نقصی را به نمایش گذاشتند و این دستاورد مهمی برای 
ماست.سرمربی پاری سن ژرمن ادامه داد: می دانستیم که حریف به کارهای دفاعی روی خواهد آورد. تا قبل از زدن گل نخست مشکل 
داشتیم اما بعد از آن همه چیز روان شد و توانستیم این پیروزی قاطع را به دست آوریم.او درباره رویارویی با مارسی در یک هشتم نهایی 
گفت: این یک قرعه است و بدون شک باید  در بهترین حالت فنی خود پای به این بازی گذاشت. برای قهرمانی در جام حذفی باید در 

بهترین حالت بود. باید همگی را شکست دهیم و بدون شک دیدار جذابی با مارسی خواهیم داشت.

ردِد ما را نیست ردمان الغیاث
هجِر ما را نیست اپیان الغیاث

دین و دل ربدند و قصِد جان کنند
الغیاث از جوِر خوبان، الغیاث

رد بهاِی بوهس ای جانی طلب
می کنند این دلِستاانن الغیاث

خوِن ما خوردند این کارفدالن
ای مسلماانن هچ ردمان؟ الغیاث

همچو حافظ روز و شب بی خویشتن

گشته ام سوزان و رگیان الغیاث

پیشنهاد

چهره روز

کتاب استونر
کتاب اســتونر داســتان معمولِی یک شخصیِت کامال 
معمولی اســت ولی باعث شد نویســنده آمریکایی آن 
یعنی جان ویلیامز به شهرت برسد. البته این رمان پس 
از انتشار )شاید مانند بسیاری از کتاب های خوب دیگر( 
مورد توجه قرار نگرفت اما به مرور به جایگاهی رسید که 
اکنون از آن به عنوان یکی از کالسیک های بزرگ ادبیات 
معاصر آمریکا یاد می کنند. جــان ویلیامز برنده جایزه 
کتاب ملی نیز شــده است. داستان کتاب استونر بسیار 
ســاده و سرراست است و نکته قابل توجه این است که 
نویسنده در همان ابتدای کتاب خالصه ای از کتاب ارائه 
می کنــد و خواننده در طول کتاب نباید منتظر اتفاقات 
ناگهانی و عجیب باشد. استونر یک فرد کامال عادی است 
و ســخت بتوان میان او با دیگران فرق گذاشــت. از همین رو به این رمان، یک کتاب معمولی با یک 
قهرمان معمولی می گوییم. اما قلم استادانه جان ویلیامز از این داستان ساده، روایتی زیبا و در عین حال 
تلخ می سازد. چیزی که باعث می شود با یک کتاب تاثیرگذار روبه رو باشیم. سختکوشی، عشق، ازدواج، 
فرزند، خیانت، دشــمنی، جنگ، بیماری، مرگ و غیره موضوعاتی هستند که زندگی استونر را تشکل 
می دهند.قطعاً هنگام مطالعه کتاب اســتونر حس خواندن کتاب های کالسیک به شما دست می دهد. 
شما با استونر وارد دانشگاه میزوری می شوید، احساسات مختلفی تجربه می کنید، عصبانی می شوید، 
عاشق می شوید و شاهد دو جنگ جهانی نیز خواهید بود. با یک زندگی عادی و گاهی غمگیِن استونر 
همراه می شوید که در آن استونر هرچیزی که آرزویش را داشت )دوستی، عشق، ازدواج و معلمی( به 
طور ناقص تجربه کرد. شخصیتی که گاهی قوی بود و گاهی ضعیف، مثل همه ی ما.به طور کلی کتاب 
سرگذشــتی است غم انگیز و شاید برای عده ای یک کتاب خسته کننده و نچسب باشد ولی اگر کسی 
خود را در آن غرق کند لذت وافی را خواهد برد. بنابراین کتاب را نمی توان به راحتی به همه پیشنهاد 
کرد اما می توان پیشــنهاد کرد که هنگام انتخاب کتاب جدید برای مطالعه گوشه چشمی به این اثر 

جان ویلیامز داشته باشند.

پل نیومن
 غافل از این که پل نیومن، این سوپراســتار خوش چهره 
که با موی ســفید هم همچنان به دل بردن از مخاطبان 
مشــغول بود، قصد بازنشســتگی نداشت و درست سال 
بعد از آن اســکار افتخاری، با بازی درخشانش در رنگ 
پول اسکورسیزی، در هشــتمین نامزدی به این جایزه 
رســید.البته این پایــان کار نبود و دو بــار دیگر هم در 
ســال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۳ نامزد این جایزه شد تا تعداد 
نامزدی هایش دورقمی شــود. و تمام این ها بخشــی از 
افتخارات پل لئونارد نیومن اســت که ۹۳ سال پیش با 
پدر و مادری که از شرق اروپا به ایاالت متحده مهاجرت 
کرده بودند، در اوهایو به دنیا آمد. او برنده  شش جایزه  و 
نامزد هشت جایزه  دیگر گلدن گلوب، برنده  یک جایزه و 
نامزد سه جایزه  دیگر امی، برنده  یک جایزه و نامزد چهار جایزه  دیگر بفتا، برنده  خرس نقره ای بازیگری 
جشــنواره  برلیــن، و برنده  جایزه  بهترین بازیگــر مرد و نامزد دو نخل طالی جشــنواره  کن )در مقام 
کارگردان( و ده ها جایزه و نامزدی دیگر اســت. نیومن بعد از جنگ جهانی دوم و پایان سربازی اش در 
نیروی دریایی امریکا، درسش را در رشته  تئاتر به پایان رساند و کارش را با گروه های سیار تئاتر آغاز کرد. 
بعدها به نیویورک رفت تا تحت نظر لی استراسبرگ در اکتورز استودیو تحصیل کند. خیلی زود توانست 
در تئاترهای برادوی جایی برای خودش پیدا کند و از آنجا هم به تلویزیون راه یابد.در ســال ۱۹۵۴ با 
جیمز دین برای فیلم شرق بهشت تست بازیگری دادند تا در نقش دو برادر فیلم بازی کنند. جیمز دین 
در این مصاحبه پذیرفته شد و نیومن نقش را به ریچارد داوالوس باخت. بعدها اما پس از مرگ ناگهانی 
جیمز دین در تصادف اتومبیل، نقش اصلی دو فیلمی که او قرار بود بازی کند به پل نیومن واگذار شد. 

در همان سال او در فیلم جام نقره بازی کرد که اگرچه فیلم در گیشه شکست خورد.

فرهنگ

نامزدهای جوایز ساالنه تمشک طالیی برای انتخاب 
بدترین هــای ســینمای هالیوود اعالم شــد و فیلم 
زندگی نامه »بلوند« در ۸ شــاخه نامزد شد و نام »تام 
هنکس« نیز در میــان نامزدهای بدترین بازیگر مرد 
دیده می شــود.به گزارش ایســنا به نقل از سی ان ان، 
نامزدهای چهل و سومین دوره جوایز تمشک طالیی 
برای معرفی بدترین های هالیوود طبق روال هر سال 
در آستانه اعالم نامزدهای اسکار معرفی شدند و فیلم 
»بلوند« ســاخته »اندرو دومنیــک« درباره زندگی و 
حرفه »مریلین مونرو« با ۸ نامزدی پیشــتاز است. از 
نکات جالب این فهرســت حضور »تام هنکس« برای 
بازی در فیلم »پینوکیو« ساخته »رابرت زمیکیس« 
و فیلم «الیوس« ســاخته »باز لورمن« در میــان نامزدهای بدترین بازیگری نقش اصلی و مکمل 
اســت. این بازیگر برنده اســکار در این فیلم محصول دیزنی در نقش پدر ژپتو بازی کرده است. 
»هنکس« پیش از این دو بار برای فیلم »فیالدلفیا« )۱۹۹۳( و »فارســت گامپ« )۱۹۹۴( برنده 
جایزه اسکار شده است. »سیلوستر استالونه« برای فیلم »ساماریتن«، »پنه لوپه کروز« برای فیلم 
»۳۵۵« و »دایان کیتون« برای فیلم »مک و ریتا« نیز از دیگر چهره های مطرح در میان نامزدهای 
بدترین های امســال هستند و فیلم »دنیایطژوراســیک: قلمرو« هم در سه شاخه فرصت کسب 
تمشــک طالیی دارد. در دوره های گذشته این جوایز نیز چهره های مطرحی چون »آل پاچینو«، 

»جان تراولتا« و »بن افلک« نیز نامزد تمشک طالیی شده بودند.

»تام هنکس« در میان بدترین های سال
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