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محمد چکشــیان گفت: جامعه کارگری بسیار بزرگ است و حل 
مسائل آن صرفا از عهده دولت به تنهایی برنمی آید و باید از ظرفیت 
اجتماعی بیشــتری مثل ظرفیت تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز 
کمک گرفت و دولت در این میان نقش حمایت گری و تسهیل گری 
را ایفــا کند. به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت فرهنگی و اجتماعی 
وزارت کار یکی از ارگان ها و نهادهایی ســت که متولی بررســی و 
رسیدگی و پیگیری در حوزه آسیب های اجتماعی و رفع معضالت 
اجتماعی جامعه کار و تولید و همچنین رفع دغدغه های فرهنگی 
این حوزه در کشــور است. بسیاری از فعاالن کارگری پیش از این 
عالوه بر مشــکالت اقتصادی، به بــروز برخی معضالت فرهنگی و 
اجتماعی در جامعه کارگری که اغلب منبعث از مشکالت معیشتی 
است، اشاره کرده اند. محمد چکشیان )معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( در رابطه با مشــکالت مختلف 
مطرح در بحث آسیب های اجتماعی جامعه کارگری به بحث بحران 
تجرد قطعی کارگران اشــاره کرد و گفت: در بحث مشــکل تجرد 
جامعه کارگری یکی از موضوعاتی که وزیر محترم کار در وزارتخانه 
به صــورت ویژه و با تاکید بســیار درحال پیگیری اســت، بحث 
سیاســت های کلی جمعیت است و برای آن قرارگاهی نیز تشکیل 
شده است. شخص وزیر خود در جلســات در ارتباط با این حوزه؛ 
شرکت و برای آن در جلسات قرارگاهی تعیین اولویت کرد. تمرکز 
آن ها این اســت که اولویت وزارت کار هم در بحث سیاســت های 
بازنشســتگی و رفــاه اجتماعی و هم در بحــث تامین نیروی کار، 
مبحث »جوانی جمعیت« است. چکشیان ادامه داد: موضوع ازدواج 
در جامعه کارگری به دلیل اهمیت سیاســت کلی جوانی جمعیت 
نظــام مورد تاکید قرار دارد. در بحــث جامعه کارگری نیز طی دو 
ســه ماهه اخیر به طور ویژه مطالعاتی روی این حوزه درحال انجام 
اســت تا بتوانیم عالوه بر سایر متولیان که بنابر قانون در این حوزه 
باید فعالیت کنند، تســهیالت و حمایت هایی را در جهت تشویق و 
افزایش امکان تاهل کارگران کشور فراهم کنیم. در این زمینه ما به 
دنبال کشف قوانینی هستیم که بتوانیم با تاکید بر ازدواج در جامعه 
کارگری،  از بخش های مختلف در این زمینه مطالبه کنیم. باتوجه 
به ضریب و اولویتی که جامعه کارگری نسبت به سایر اقشار در این 
زمینه برای ما داراســت، تاکید داریم که حمایت ها و تسهیالت در 
جهت ترویج ازدواج در این زمینه متمرکز شــود. معاون فرهنگی و 
اجتماعــی وزارت کار تصریح کرد: دو موضــوع که در بحث ایجاد 
شرایط ازدوج اهمیت ویژه دارد، یکی بحث شغل است که طبیعتا 
برای جامعه کارگری وجود دارد و مسئله دیگر بحث مسکن است 
که بسیار برای جامعه کارگری پررنگ است و از عوامل اصلی  عدم 
تاهل بخش قابل توجهی از کارگران جوان کشور محسوب می شود. 
در بحثی که اخیرا با آقای بابایی کارنامی به عنوان رئیس فراکسیون 
کارگری مجلس داشتیم، این مسئله مطرح شد که ما باید خدمات 
اجتماعی که می توانیم به جامعه کارگــری ارائه دهیم را بازنگری 
کنیم و دوباره بسیاری از آن ها را احیا کنیم و یکی از موارد آن بحث 
مســکن کارگری است. وی افزود: ما این سوال را از برخی متولیان 
امر داشــتیم که آیا ما می توانیم به کارگری که درآمد نهایتا ۷ یا ۸ 
میلیون تومانی دارد، بگوییم که آورده قابل توجه برای ثبت نام در 
طرح »مسکن ملی« بیاورد؟ استدالل ما در دفاع از جامعه کارگری 
برای مدیریت کردن بحث آورده اولیه برای بهره مندی از مســکن 
این بود که »جامعه کارگری« را نمی توان با سایر بخش های شاغل 
کشــور مقایسه کرد و ماجرای این بخش از جامعه با سایر بخش ها 
کامال متفاوت است. در جلسه شورای سیاست گذاری مسکن وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی که تازه شــکل گرفت، ما در جمع سایر 
همکاران چنین مسائلی را مطرح کردیم. در آنجا گفتیم نمی توان 
در بحث مسکن برای جامعه کارگری نسخه ای پیچید که برای سایر 
اقشار می پیچیم. ما اصرار داشتیم که باید به مدل هایی برسیم که 
این مدل ها در تامین مسکن متناسب با جامعه کارگری باشد که از 
هزینه ودیعه رهن خانه نیز نمی تواند بربیاید. ما باید بنشینیم و بعد 
از طراحی چندین ســناریو، بگوییم که یک یا چند سناریو از میان 
سایر گزینه ها عملی تر است و همان سناریوی عملی تر را برای ایجاد 
مدل تامین مســکن کارگری به ویژه برای کارگران مجرد انتخاب 
کنیم.  چکشیان با اشاره به تالش های مسکنی )معاون تعاون وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی( در زمینه »مسکن تعاونی« گفت: آقای 
مســکنی در معاونت تعاون به طور جدی پای کار تامین شــرایط 
مســکن تعاونی برای کارگران آمده اســت و در این حوزه فعالیت 
جــدی دارد، اما همه این تالش ها جدا از آن تدابیری اســت که ما 
برای بحث کارگران مجردی که فاقد مســکن درحال اندیشــیدن 
هســتیم. تعاونی مسکن و طرح های آن برای همه مردم قابل طرح 
است اما جامعه کارگری شرایط خاصی دارد که باعث می شود فاقد 
آورده اولیه الزم باشــد. ما به دنبال راه هایی هستیم که جایگزین 
آورده اولیه برای تامین مســکن حل شود. معاون وزیر کار با بیان 
برخی از مدل ها و گزینه ها به عنوان مثال گفت: یکی از اصلی ترین 
گزینه های مدنظر این اســت کــه از ظرفیت کارفرمایان و حمایت 
آن ها برای تامین مسکن جامعه کارگری استفاده کنیم. باتوجه به 
وظایفی که طبق قانون کار برعهده کارفرمایان نیز هست، ما درحال 
پیش بینی هایی برای امکان مشــارکت کارفرمایان با دولت در این 
زمینه هســتیم. سیاست ما این اســت که ببینیم در چه شرایطی 
می توانیم به کارفرمایان کمک کنیم تا در این زمینه پای کار بیایند. 
وقتی کارفرما بتواند پای این کار بیاید ماجرا کامال متفاوت است. در 
بحث زمین و امکانات و حتی مصالح کارفرمایان می توانند ظرفیت ها 
و مشارکت های خوبی در این زمینه داشته باشند. ضمن اینکه باید 
بررسی کنیم تا ببینیم چه آورده ای می توانیم از وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی بیاوریم تا آورده اولیه الزم برای بهره مندی از مسکن 
را بــرای کارگــران فراهم کرده یا کاهش دهیم. مثال تســهیالتی 
برای تامین آورده اولیه تامین شــود که آن وام ها و تســهیالت در 

بازپرداخت آن در توان کارگران باشد.

سـرمقـاله
 باید از ظرفیت کارفرمایان برای تامین مسکن و تسهیل ازدواج بهره ببریم

مجوز شورا به شهرداری تهران برای فروش شش 

ملک جهت تسویه بدهی وام هایش به بانک ها 
اعضای شــورای شهر تهران به شــهرداری مجوز دادند که شش ملک خود را به ارزش ۵۷۰۰ میلیارد 
تومان صرفا برای تسویه بدهی وام هایش به بانک ها به فروش برساند. به گزارش ایسنا، اعضای شورای 
شهر تهران صبح امروز بررسی الیحه اخذ مجوز فروش شش ملک شهرداری تهران را روی میز بررسی 
قرار دادند که در ابتدا لطف اهلل فروزنده معاون مالی شــهرداری تهران با بیان اینکه در نیمه دوم سال 
تحقق بودجه غیر نقد را با جدیت دنبال کردیم، گفت: در مورد فروش امالک با بانک شــهر صحبت 
کردیم و الزم اســت بتوانیم با فروش این امالک بدهی مان را تسویه کنیم تا بتوانیم تسهیالت جدید 
بگیریم. وی با بیان اینکه با این فروش می توانیم سود و جرایم را نیز تسویه کنیم، گفت: سهامدار بانک 
شهر شهرداری است. مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی در واکنش به این الیحه، افزود: بانک 

شهر برای ما نیست بلکه شهرداری سهامدار آن است و اگر برای ما است بیاید وام هایش را صفر کند.
وی با بیان اینکه ما باید به فکر درآمد پایدار آینده باشیم، گفت: نباید مجتمع ها را دانه به دانه واگذار 
کنیم و باید به فکر آینده نیز باشیم. تشکری هاشمی در مورد این الیحه با بیان اینکه این کار درستی 
اســت و ما باید به فکر بازپرداخت بدهی هایمان به بانک ها و اشــخاص باشیم، تصریح کرد: شهرداری 
۳۰۰ میلیارد تومان از یکی از بانک ها وام گرفته اما سود این وام ۵۰۰ میلیارد تومان شده است و اگر 
بدهی هایمان را تسویه نکنیم قطعا شهرداری ضررهای بزرگی می کند اما وقتی رقم های پیشنهادی را در 
جدول می بینیم متوجه می شویم که برخی ملک ها را متری دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می خواهند 
بفروشند که با واقعیت ها متفاوت است. حبیب کاشانی نیز در واکنش به این الیحه با طرح این سوال 
که چرا این فروش ملک را اول ســال نیاوردید؟ گفت: آیا شــما ملک خودتان را در بهمن و اسفند که 
بازار ملتهب است با این تورم می فروشید؟ در سال جدید حداقل با ۳۰ درصد افزایش قیمت می توانید 
این ملک ها را بفروشید. وی افزود: بازرسی های ما نشان داده که چند ملکی که در این لیست است کار 
کارشناســی در آن انجام نشده است. ناصر امانی با بیان اینکه ما مجوز به شهرداری داده ایم که بودجه 
غیر نقدش را فعال کند، اظهار کرد: بارها در طول ماه های گذشــته به شــهرداری تذکر دادیم که چرا 
بودجه غیر نقد را فعال نکرده ؟ و دقت داشته باشید که در روند فروش و تهاتر امالک شهرداری تهران 
سیر اداری عجیب و پیچیده ای دارد و همین مسئله سبب شده که فروش امالک به بهمن بیفتد و بعد 
مرتبا ما می گوییم که چرا بدهی ها را تسویه نمی کنید. مهدی چمران با بیان اینکه عالوه بر شهرداری 
شــورای شهر نیز تک به تک امالک را کارشناسی کرده است، گفت: قدرالسهم و درصد فیزیکی همه 
امالک مشــخص شده اســت که تک به تک آنها را بیان می کنیم اما دقت داشته باشید که شهرداری 
تهران حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ارزش این شش ملک حدود شش هزار میلیارد تومان 
است و بانک ها نیز از سوی بانک مرکزی تحت فشار هستند تا بدهی هایشان کاهش یابد. فروزنده معاون 
مالی شــهردار تهران نیز با بیان اینکه ما ســه ماه است که با بانک شهر نشسته ایم و در مورد بدهی ها 
صحبــت کردیم، تصریح کرد: خودتان مجوز فعال کردن بودجه غیر نقد را دادید و از یک طرف به ما 
می گویید بودجه غیر نقد محقق نشد و از سمت دیگر اینگونه رفتار می کنید و نباید برای کسی که کار 
می کند چوب الی چرخش گذاشت. به گزارش ایسنا، حبیب کاشانی در واکنش به این سخنان معاون 
شــهردار تهران با تاکید بر اینکه  آقای فروزنده وقتی پشت تریبون می رود باید انصاف را رعایت کند، 
گفت: در ۱۸ ماه گذشــته شــورا جلوتر از شهرداری بود نه اینکه چوب الی چرخ شهرداری بگذاریم و 
بیان این کلمات در صحن درست نیست و نمی شود که هر کسی پشت تریبون رفت حرفی علیه ما بزند.

حبیب کاشانی در واکنش به اعتراض چمران مبنی بر اینکه اعتراض را کش ندهید نیز گفت: توهین 
به من یعنی توهین به شــما و شورا و اگر از ما دفاع نکنید که نمی شود! چمران نیز در واکنش به این 
ســخنان گفت: شــما به خودتان نگیرید و نرم تر باشــید. مهدی چمران در قرائت امالک پیشنهادی 
شهرداری گفت: ملک اول مجتمع مژده در منطقه یک است که بیش از ۵۸۰۰ متر مربع دارد و قیمت 
آن ۱۳۰۴ میلیارد تومان تخمین زده شده است. به گزارش ایسنا، با رأی مثبت اعضا اجازه فروش این 
ملک به شــهرداری تهران داده شد. چمران ادامه داد: مورد دوم بیمارستان آتیه در منطقه ۲ است که 
مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری شــده است. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر 
تهران با رأی موافق خود اجازه فروش بیمارســتان آتیه ۲ را به شــهرداری تهران دادند. چمران افزود: 
پروژه ســوم پارکینگ طبقاتی گرات است که قســمت کارشناسی آن را ۱۵۰۰ میلیارد تومان تعیین 
کردند که این پروژه در منطقه ۲ قرار دارد که عضای شورا با رأی مثبت خود اجازه فروش این پارکینگ 
را به شــهرداری دادند. چمران افزود: پروژه بعدی ۱۱ قطعه زمین در خیابان قلمســتان در محدوده 
احمدآباد مســتوفی در منطقه ۱۸ است که در حریم تهران قرار دارد و خارج از محدوده است و مبلغ 

۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

هشــدار به مالکان خودروها/ برای فعال ماندن 
کارت ســوخت چه کنیم؟ شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتــی ایران طی اطالعیه ای اعالم 
کرد: حداقل یکبار تا پایان سال ۱۴۰۱ از کارت 

سوخت شخصی خود استفاده کنید.
به گزارش ایسنا، شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران اعالم کــرد: مالکین خودروها لطفا 

بــرای جلوگیری از غیرفعال شــدن کارت های 
سوخت شــخصی، حداقل یکبار تا پایان سال 
۱۴۰۱ از کارت ســوخت شخصی خود استفاده 
کنید و از صحــت عملکرد آن اطمینان حاصل 
فرمائید. شــرکت ملی پخش در بخش دیگری 
از این اطالعیه یــادآوری کرده: لطفا در صورت 
نداشــتن کارت ســوخت شــخصی نسبت به 

ثبت درخواســت المثنی در دفاتر پلیس +۱۰ 
اقدام فرمائید. این اطالعیــه خطاب به مالکان 
خودروهایی است که در ســال ۱۴۰۱ تاکنون 
از کارت ســوخت خودرو اســتفاده نکرده اند و 
در صورتی که از کارت ســوخت در سال جاری 
استفاده شده است، نیازی به مراجعه مجدد به 

جایگاه های عرضه سوخت نیست.

هشدار به مالکان خودروها

ثابت ماندن نرخ ســود تسهیالت قرض الحسنه/ با تخلفات برخورد 
جدی می کنیم معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این که نرخ 
سود تسهیالت قرض الحسنه تغییری نکرده است، گفت: با هرگونه 
تخلف در حوزه ســود بانکی در هر سطحی برخورد جدی خواهیم 
کرد. به گزارش ایسنا، پیمان قربانی درباره جزییات اجرای بخشنامه 
جدید درباره نرخ ســود بانکی گفت: شــورای پول و اعتبار مصوبه 
نرخ های سود را تصویب کرد و در جلسه عصر دیروز بانک مرکزی 
با مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی این بخشنامه به آنها 
ابالغ شد و از امروز در همه بانک ها اجرایی می شود. وی افزود: نرخ 
سود تسهیالت قرض الحسنه تابع نرخ سود گذشته است و در این 
مصوبه تغییری نداشــته است اما نرخ ســود تسهیالت سرمایه در 
گردش و ســایر تسهیالت که براســاس مصوبه سابق شورای پول 
و اعتبار ۱۸ درصد بود به ۲۳ رســیده است. معاون اقتصادی بانک 

مرکزی ادامه داد: رعایت نرخ ســود مصوب ابالغ شده از مهم ترین 
موارد و نکات مدنظر بانک مرکزی اســت و عدم رعایت آن نه تنها 
بــه صنعت بانکی لطمه می زند و باعث ناترازی و اضافه برداشــت 
بانک ها می شود بلکه به اقتصاد هم آسیب می زند بنابراین تذکرات 
الزم در ایــن زمینه به همه بانک ها داده شــده و بر رعایت دقیق 
ایــن مصوبه نظارت خواهیم کرد. قربانی در گفت وگویی تلویزیونی 
تصریح کرد: هر بانکی از شعب آن با مدیران میانی و هیات مدیره 
تخلفی در حوزه سود بانکی مرتکب شوند برخورد انتظامی الزم با 
آنها انجام خواهد شد و اگر مردم تخلفی را در این زمینه از بانک ها 
مشاهده کردند به روابط عمومی بانک مرکزی اطالع دهند چرا که با 
تمهیدات اندیشیده شده بانک ها ملزم به اجرای این مصوبه شده اند 
و براساس اختیارات داده شده به بانک مرکزی، از ابزارهای نظارتی 

با قدرت کامل استفاده خواهیم کرد.

معاون بانک مرکزی اعالم کرد

ثابت ماندن نرخ سود تسهیالت قرض الحسنه

 تقصیرها را گردن بخش خانگی نیندازیم

  بدخواهان دنبال این هستند که اهداف و 
آرمان های امام تحقق پیدا نکند

شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی دقیق تر شد

رئیــس جمهــور با تاکید بر اینکه دولت مردمــی بیش از هر زمان دیگر خــودش را متعهد به توجه به 
خواسته های مردم می داند، گفت: دولت مردمی نسبت به شکل دادن جامعه ای مبتنی بر اخالق، معنویت 
و عدالت بر اساس آرمان های امام راحل، تمام تالش خود را در عرصه های مختلف به کار گرفته است و در 
این مسیر با امام راحل و آرمان های بلند او میثاق بسته است. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح 
امروز سه شــنبه در آستانه فرارسیدن ایام گرامیداشت چهار و چهارمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی، 
با حضور در حرم مطهر امام راحل، ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام و شــهدای انقالب اســالمی، 

فرارسیدن دهه فجر را به همه مردم ایران اسالمی تبریک گفت و...

تقصیرها را گردن بخش خانگی نیندازیم

۱۴۵ کشور میزبان کاالهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم

2

3

4

3

4

5



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 12 بهمن 1401  10 رجب 1444  1 فوریه 2023سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5112 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

شاهکار کمیته استقبال از امام
با اعام خبر پایان تبعید ۱۴ ســاله بنیانگذار جمهوری اســامی و برگشت 
امام خمینی به ایران، کمیته ای مرکب از همه ســایق سیاســی و مذهبی 
تشکیل شــد و با فراخوانی که در مســاجد و هیات های مذهبی داده شد، 
۷۵ هزار نفر از مشــتاقاِن داوطلب برای اداره مراسم میلیونی »استقبال« و 
تامین امنیت جانی رهبر محبوب شان سازماندهی شدند و بزرگ ترین مراسم 

خوشامدگویی تاریخ بشر با ایده آیت اهلل مرتضی مطهری جشن گرفته شد.
به گزارش ایســنا، امروز ۱۱ بهمن چهل و چهارمین سالگرد تشکیل کمیته 
استقبال از امام خمینی در سال ۱۳۵۷ است. ریشه کمیته استقبال مرحوم 
ســید احمد خمینی در واپســین ساعات ســی ام دی ۱۳۵۷  از پاریس به 
تهران زنگ زد و در مکالمه ای کوتاه با شــهید مرتضی مطهری به او گفت: 
»امام تصمیم به بازگشــت به ایران گرفته اند و برای ایشان مکانی در تهران 
پیدا کنید.« مکان استقرار امام باید سه شرِط را میداشت؛ در شمال شهر یا 
دور از مرکز نباشــد، در یکی از نقاط مردمی تهران باشد. متعلق به شخص 
خاصی نباشد و جنبه عمومی داشته باشد و نوع فعالیت ها و سوابق این مرکز 

با اهداف نهضت نزدیکی داشته باشد. آیات عظام مطهری، مفتح و خمینی
آیت اهلل مرتضی مطهری ایده تشــکیل کمیته اســتقبال از امام را با اعضای 
شــورای انقاب اسامی در میان گذاشــت و با حمایت آنان کمیته شکل 
گرفت. مرحوم آیت اهلل اکبر هاشــمی رفسنجانی از اعضای شورای مرکزی 
انقاب اســامی در مجموعــه کتاب های خاطراتــش از آن دوران به نحوه 
تشکیل کمیته استقبال اشاره کرده و نوشته است: »با اوج گیری تظاهرات و 
اعتراضات مردمی در سراسر کشور به ویژه در تهران، شاپور بختیار و حامیان 
او به ناچار تن به پذیرش خواســت مردم دادند و با عقب نشــینی نیروهای 
نظامی، بازگشــایی فرودگاه مهرآباد را اعام کردند و با این کار ورود امام به 
کشور قطعی شد و ایشان پس از انتشار پیامی که در آن از مردم نوفل لوشاتو 
تشکر و قدردانی کردند بار سفر بستند و عازم تهران شدند. با حتمی شدن 
آمدن امام و مشــخص شدن روز ورود ایشــان »کمیته استقبال« با حضور 
جمعی از دوستان شکل گرفت. مهمترین وظیفه کمیته تهیه برنامه استقبال 
و برنامه ریزی برای اجرای آن بود. حســاس ترین بخش این برنامه نیز حفظ 
امنیت جانی امام در فرودگاه و در طول مســیر حرکت ایشان از فرودگاه تا 
بهشت زهرا بود. ما ضمن اینکه از بازگشت امام بسیار خوشحال بودیم، نگران 
سامتی ایشان هم بودیم چون می دانستیم رژیم از امام ناراحت است و خطر 
را احساس می کند بنابراین احتیاط هایی، هم در فرودگاه و در بهشت زهرا و 
هم در طول مسیر حرکت امام، کرده بودیم و این مناطق را با نیروهای مبارز 
و مطمئن که بخشــی هم مسلح بودند تحت کنترل داشتیم البته ما دولت 
بختیار و آن بخش از اُمرای ارتش را که هنوز حامی شــاه و رژیم سلطنتی 
بودند به نحوی قانع کرده بودیم که اگر دســت به کار احمقانه ای بزنند به 
نفع آنها نیســت اما با توجه به تردیدهایی که وجود داشت احتیاط را هم از 
دست نداده و تقریبا تمامی نکات امنیتی و حفاظتی را رعایت کرده بودیم.«

رویش کمیته . نیمه شــب ۳۰ دی ۱۳۵۷ محمد صادق اســامی، اسداهلل 
بادامچیان، حسن اجاره دار، محمد کچویی، علی درخشان و شفیق با تماس 
آیت اهلل مرتضی مطهری به منزل ایشــان رفتند تا درباره کم و کیف کمیته 
استقبال، ترکیب اعضای شــورای مرکزی و برنامه های استقبال با یکدیگر  
تبــادل نظر کردند. یک روز بعد جمع دیگری  بــا حضور در منزل آیت اهلل 
شهید ســید محمد حســینی بهشــتی به بحث و تبادل نظر در این باره 
پرداختند که با اطاع آیت اهلل شــهید مطهری از موضوع، ایشــان به همراه 
حجت االســام فضل اهلل محاتی به منزل آیت اهلل بهشتی رفتند و با اطاع 
به اعضای جامعه روحانیت مبارز نشست مشــترکی برگزار کردند. آیت اهلل 
محمدرضا مهدوی کنی، حجت االســام ســیدرضا اکرمی، حجت االســام 
محاتی، مصطفی تاجزاده، مهدی چمران، محمدصادق صالحی منش، محمد 
شریعتمداری، محمد اصفهانی، محسن رفیق دوست و محمدرضا طالقانی به 
اتفاق آیات عظام بهشــتی و مطهری صحبت های مفصلی درباره کم و کیف 

مراسم استقبال و چگونگی برقراری امنیت جانی امام امت کردند.
کاظم سامی در کنار آیت اهلل سید علی خامنه ای .حضرت آیت اهلل سید علی 
خامنه ای از اعضای شورای انقاب نیز نشریه کمیته تبلیغات ستاد استقبال از 
امام را چاپ و منتشر کرد. حجت االسام فضل اهلل محاتی از اعضای شورای 
مرکزی کمیته استقبال از امام با اشاره جلسه مذکور، گفت: »یک روز صبح 
بعد از اذان در منزل در حال استراحت بودم، تلفن زنگ زد، مرحوم مطهری 
بود. گفتند دیشــب احمد آقا از پاریس تلفــن کردند و گفتند امام تصمیم 
گرفتند بیایند ایران. شما رفقا را خبر کنید و به منزل ما بیایید. من به بعضی 
از افــراد تلفن کردم و رفتم صبح اول آفتاب منزل مرحوم شــهید مطهری. 
ایشــان پیام امــام را به ما اباغ کردند و بعد فرمودنــد باید اول فکر محلی 
برای استقرار امام باشیم و سپس کمیته استقبال از امام را تشکیل بدهیم ...

از منزل شهید مطهری تلفن کردیم به مرحوم شهید بهشتی که بیایند آنجا. 
گفتند که بعضی از دوستان اینجا هستند و دارند مذاکره می کنند... د. برای 
اینکه هماهنگ کنیم، به اتفاِق مرحوم مطهری رفتیم منزل شهید بهشتی 
و بقیــه  افراد جامعه روحانیت مبارز را هم خبــر کردیم و همگی در منزل 
شهید بهشتی جمع شــدیم و پس از طرح نظرات، شورای مرکزی تشکیل 
شد. شــورای مرکزی کمیته استقبال دو دسته بود که بعضی از آنان با هم 
خوب نبودند. یک دســته بودند که با آقای مطهری بودند و دوستانی بودند 
که بیشتر با ایشان هم فکر بودند مثل عسکراوالدی، حاج مهدی عراقی، حاج 
محمد صادق اســامی، بادامچیان و رفقایی که از هیأت مؤتلفه  قبلی بودند. 
گروه دیگری هم بودند که همین نهضت آزادی ها و این تیپ ها بودند. به هر 
حال بعد گفتیم: »هر کسی که می خواهد از هر جمعیت که کمیته استقبال 
تشکیل بدهد از بین دوستان روحانیت مبارز، باید در کمیته استقبال حضور 
داشته باشــد و تمام کارها زیر نظر جامعه روحانیت باشد که این پیشنهاد 

پذیرفته شد.

  بدخواهان دنبال این هستند که اهداف و آرمان های امام تحقق پیدا نکند
مراســم تجدید میثاق هیئت دولت با بنیانگذار انقاب اســامی رئیس 
جمهــور با تاکید بر اینکه دولت مردمی بیــش از هر زمان دیگر خودش 
را متعهد به توجه به خواســته های مردم می دانــد، گفت: دولت مردمی 
نســبت به شــکل دادن جامعه ای مبتنی بر اخاق، معنویت و عدالت بر 
اساس آرمان های امام راحل، تمام تاش خود را در عرصه های مختلف به 
کار گرفته اســت و در این مسیر با امام راحل و آرمان های بلند او میثاق 
بســته است. ه گزارش ایسنا، ســید ابراهیم رئیسی صبح امروز سه شنبه 
در آستانه فرارســیدن ایام گرامیداشت چهار و چهارمین سالروز پیروزی 
انقاب اسامی، با حضور در حرم مطهر امام راحل، ضمن تجدید میثاق با 
آرمان های امام و شهدای انقاب اسامی، فرارسیدن دهه فجر را به همه 
مردم ایران اســامی تبریک گفت و یاد امام و شهدای انقاب اسامی را 
گرامی داشت. رئیس جمهور با بیان اینکه این نکته مهمی است که چگونه 
بعد از گذشت ۴۴ سال از پیروزی انقاب اسامی، این میراث گرانقدر امام 
علیرغم همه فتنه ها، توطئه ها و نقشــه های دشمن و دشمنی ها ماندگار 
شده و جلوه های بیشــتری هم در دنیا پیدا کرده است، گفت: ماندگاری 
انقاب اسامی ریشه در اخاص امام و حقانیت این پیام و سخن و دعوت 
دارد. رئیســی وفاداری جانانه و دلدادگی مــردم را دلیل دیگر ماندگاری 
انقاب اســامی عنوان کرد و افزود: دلیل روشن این دلدادگی شهدایی 
پرشماری هستند که با فاصله ای کم از مرقد مطهر امام راحل آرمیده اند و 
جانشان را برای حفاظت و حراست از این انقاب و تحول بزرگ فدا کردند. 
رئیــس جمهور با بیان اینکه این انقاب و این تحول بزرگ را خداوند در 
دل ها ایجاد کرد و خود او هم نگهدار آن است، اظهار داشت: امروز بیش از 

هر زمانی نیاز داریم که این انقاب و ابعاد آن و امام و شخصیت عظیمش 
را به صورت جامع بشناســیم و به دیگران بشناســانیم. در همین راستا 
کار ارزشمندی در مؤسسه تنظیم و نشــر آثار حضرت امام)ره( در تهیه 
دانشــنامه ای جامع انجام شده تا جامعه بشری بیش از پیش با شخصیت 
امام خمینی )ره( آشــنا شود. رئیسی راه مصون سازی جوان های امروز را 
آشنایی با شخصیت امام )ره( و ابعاد انقاب اسامی دانست و تصریح کرد: 
همه اهل فرهنگ، ســخن و قلم بدانند که یکی از راه های مصون ســازی 
جامعه در جهاد تبیین، بویژه جوان های امروز که امام)ره( و دوران جنگ 

را ندیدند، معرفی شخصیت امام)ره( و ابعاد انقاب اسامی است.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه این کار بایــد هنرمندانه و با زبان امروز 
و اســتفاده از تکنیک های روز انجام شــود، اضافه کرد: امروز بیش از هر 
زمانی نیاز به این داریم که جامعه و بویژه جوان ها، سلوک و سیره، هدف 
و آرمان امام )ره( را بشناســند. دلیل اینکه رهبری معظم انقاب اسامی 
پس از رحلت امام راحل، هر ساله به زیارت مرقد نورانی امام )ره( می آیند، 
این اســت که می خواهند ما را متوجه به این کنند که امروز باید به امام، 
شخصیت و راه و سلوک و سیره امام )ره( توجه کنیم. رئیسی در ادامه با 
تاکید بر اینکه آرمان های امام )ره( در برپایی جامعه ای مبتنی بر عقانیت، 
عدالت، اخاق و معنویت را هم باید باور داشــت و هم به صورت اجرایی 
دنبال کرد، خاطرنشــان کرد: دشــمنان و بدخواهان دنبال این هستند 
کــه این اهداف و آرمان ها تحقق پیدا نکند. آنها نمی خواهند ســخنی نو 
و تمدنی به نام اسام شــکل بگیرد. رئیس جمهور گفت: ادعای دشمن 
این است که ما در عالم حرف نو می زنیم، ولی امام )ره( یک نگاه، طرح و 

تمدنی نو به جامعه بشری عرضه کردند که برا اساس آن جامعه می تواند 
مبتنی بر دین، دنیای خودش را بسازد و می تواند با محور قرار دادن دین 
به تمام نیازهایش جامعه عمل بپوشــاند؛ یعنی می تواند دنیا و آخرت را 
جمع و دنیا را زمینه آخرت سعادتمند قرار دهد. رئیسی با اشاره به اینکه 
دشمن می خواست با تحمیل جنگ ۸ ساله، توطئه ها و نقش آفرینی های 
منافقین و فتنه انگیزی هایی که همچنان ادامه دارد، مانع تحقق نگاه نوین 
امام راحل شــود، افزود: دشــمن به دنبال این است که انقابی که دوره 
تشــکیل، تثبیت و توسعه خود را طی کرده، نتواند آثارش را عرضه کند، 
ولی در این جنــگ اراده ها، خداوند تفضل کرد تا یاران امام)ره( با تاش 
و مجاهدت و اهدای خون پاک خود این آرمان ها را به جامعه اســامی و 
جامعه بشری معرفی کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز وظیفه دولت 
و همه کســانی که در کسوت خدمتگزاری مردم هستند، آن است که در 
راستای خواســت امام راحل، به حقوق و خواست مردم توجه کرده و در 
راســتای اجرای عدالت تاش کنند، اظهار داشت: امام خمینی )ره( مثل 
دیگر سیاستمداران عالم نبود که به شکل تشریفاتی و نمایشی دم از مردم 
می زنند، نبود، بلکه حقیقتاً مردم و ضرورت حاکم شــدن اراده مردم که 
همان اجرای عدالت است را باور داشت. وی با تاکید بر اینکه دولت مردمی 
بیش از هر زمان دیگر خودش را متعهد به توجه به خواســته های مردم 
می داند، اضافه کرد: دولت مردمی نسبت به شکل دادن جامعه ای مبتنی 
بر اخاق، معنویت و عدالت بر اســاس آرمان های امام راحل، تمام تاش 
خود را در عرصه های مختلف به کار گرفته اســت و در این مسیر با امام 
راحل و آرمان های بلند او میثاق بسته است. رئیس جمهور با بیان اینکه 

از خداوند متعال یاری می خواهیم تا اخاص و عمل صالح را از امام راحل 
بیاموزیم، تصریح کرد: امروز جامعه ما بیش از هر چیز نیازمند این اســت 
که امیدوار زندگی کند. ما که ظرفیت های کشور، ذخایر مادی و معنوی و 
به ویژه ظرفیت نیروی انسانی کارآمد جوان کشور را می شناسیم، می دانیم 
و معتقدیم آینده بســیار درخشــان خواهد بود. رئیسی با اشاره به اینکه 
معتقدیم علیرغم همه کارشکنی ها، جامعه اسامی به پیش خواهد رفت و 
تمدن نوین اسامی را امری کاما دست یافتنی و تحقق یافتنی می دانیم، 
خاطرنشــان کرد: هر کسی با قلم، عمل و اقداماتش مردم را امیدوار کند 
بداند که در جهت راهبرد رهبری معظم انقاب اســامی و نظام حرکت 
کرده و هر کس با اقدام یا عدم اقدام، با فعل یا ترک فعل با ایجاد شائبه ها 

و گره های ذهنی در مردم،  ایجاد یأس کند. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه این اطمینان را می دهد که در دوره تحول اهتمام ویژه ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را 
برای همه پیگیری کند. به گزارش ایسنا، نشست خبری مشترک محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضائیه 
و مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در محل مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه برگزار شد. در ابتدای این نشست، مسعود 
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک فرا رسیدن دهه فجر  و پیروزی انقاب اسامی گفت: این دهه، فصل حرکت عدالت 
خواهانه ملت ایران بود، ملتی که پشت سر امام )ره( برای مبارزه با فساد و رفع بی عدالتی برخواست و همچنان ۴۴ سال است که 
بر این اراده محکم خود ایستاده است. وی افزود: ملت ایران در سال ۵۷ همه یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هر گونه حرکت تفرقه انگیزانه برخاف خواست و 
اراده عمومی باشد را بر نمی تابد.  دشمنان ۴۴ سال است در خواب و خیال خود وعده داده اند تا انقاب  اسامی برای پیروزی خود جشن نگیرد و برای این هدف 
میلیاردها دالر خرج کرده اند ولی ملت ایران با طراحی های دشــمن همراهی نکرده اســت   و ملت ایران ۴۴ سال ایستاده است و از جان هزینه داده است. ستایشی 
تاکید کرد: قوه قضاییه این اطمینان را می دهد که در دوره تحول اهتمام ویژه ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. قوه قضاییه درصدد است 
با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت عزیز و بزرگوار ایران را شــاد کند و بیش از پیش موجب افزایش وحدت شــود و اعتماد عمومی را فراهم کند. ستایشی درباره 
نشست مشترک امروز با رییس مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه گفت: در مقطع فعلی، قوه قضاییه به جایی رسیده که با بهره وری نوین محدوده زمانی و مکانی 
دسترسی به خدمات قضایی برداشته شده است ودر تمام ۲۴ ساعت شبانه روز امکان بهره برداری به خدمات قضایی از طریق پنجره واحد قوه قضاییه فراهم شده است. 

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اســامی با اعتقاد به غلفت صورت گرفته در حوزه ذخیره سازی گاز در طول سالیان 
گذشــته، گفت: متاســفانه در مقاطع مختلف برای انحال شرکت ذخیره سازی گاز تاش شد و در نهایت در دولت قبلی این اتفاف 
رخ داد، اما دولت ســیزدهم نگاه ویژه ای به حوزه ذخیره ســازی گاز دارد. مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا، ضمن ارزیابی 
سیاست های ذخیره سازی گاز در کشور، بیان کرد: تمام کشورهایی که مصرف کننده گاز طبیعی در سطح دنیا هستند، درصد قابل 

توجه ای از نیاز خود را بعضا تا ۲۰ درصد، برای ســرمایه گذاری در حوزه ذخیره ســازی گاز طبیعی هدف گذاری کرده اند. چه در حوزه ذخایر طبیعی و چه در حوزه 
ذخایر مدرن سرمایه گذاری انجام داده اند. وی در ادامه اظهار کرد: اما درصد ذخیره سازی در کشور ما بسیار پایین است. ما حدود ۷/۱ درصد ظرفیت ذخیره سازی گاز 
در سطح کشور به نسبت مصرف داریم. ذخیره سازی گاز یک نیاز اساسی است که باید به آن توجه شود؛ گرچه اصل کار ما این نیست اما یک شرط الزم برای تامین 
نیاز کشور است. علت عمده انجام این کار نیز تفاوت تراز گاز در فصل گرم و سرد سال است که در فصل گرم که مصرف پایین تر بوده ذخیره سازی صورت گیرد. نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: ذخیره سازی با استفاده از تولید یا واردات تفاوتی ندارد. امروز بسیاری از کشورها واردات گاز دارند اما آن را در فصل 
گرم ذخیره سازی کرده و در فصل سرد از آن استفاده می کنند. ماهم باید این کار را انجام می دادیم اما متاسفانه در این حوزه غفلت کرده ایم. در مقاطع مختلف برای 

انحال شرکت ذخیره سازی گاز تاش شد و متاسفانه در دولت قبل این اتفاق افتاد و بحث ذخیره سازی گاز از دستور کار خارج شد.

ستایشی:
تشکیل پرونده درباره تعرض به فوتبالیست ها در مشهد

سخنگوی کمیسیون انرژی:

در حوزه ذخیره سازی گاز دچار غفلت شده ایم

سخنگوی سپاه خبر داد
خدمت رسانی به هموطنان زلزله زده تا رفع 

مشکالت تداوم می یابد
خدمــت رســانی بــه هموطنــان زلزلــه زده تــا رفــع 
ــا تشــریح  ــریف ب ــردار ش ــد س ــی یاب ــداوم م مشــکات ت

جزئیاتــی از عملیــات امــداد و خدمــات رســانی ســپاه بــه 
ــه زدگان در خــوی تاکیــد کــرد: ســپاه ظرفیــت هــا  زلزل
ــیج و  ــود را بس ــی خ ــدادی و خدمات ــای ام ــی ه و آمادگ
ــنا  ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــته اس ــیل داش ــه گس ــه منطق ب
ــدار  ــرتیپ دوم پاس ــردار س ــوز س ــپاه نی ــل از س ــه نق ب
رمضــان شــریف ســخنگو و مســئول روابــط عمومــی کل 
ســپاه در گفــت وگویــی پیرامــون اقدامــات ســپاه و بســیج 
ــه زدگان خــوی گفــت:  ــه زلزل ــه منظــور امدادرســانی ب ب
ــتقرار  ــکان و اس ــرای اس ــپ ب ــون ۱۲ اردوگاه و کم تاکن
زلزلــه زدگان آمــاده و در حــال کمــک رســانی بــه کســانی 
اســت کــه مشــکل اســکان دارنــد مــی باشــد. وی ادامــه 
ــه  ــان ارومی ــتان عارفی ــیار از بیمارس ــپ س ــک اکی داد: ی
بــا امکانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز اعــم از اتــاق عمــل، 
ارتوپــدی، مغــز و اعصــاب و... در منطقــه مســتقر و فعــال 
اســت. ســردار شــریف خاطرنشــان کــرد: ۳ هــزار بخــاری 
برقــی بیــن مــردم توزیــع شــده اســت ؛ توزیــع نــان نیــز 
بــا اســتقرار یــک اکیــپ نانوایــی ســیار در منطقــه فعــال 
و آغــاز شــده تــا بــه صــورت شــبانه روزی نیازهــای زلزلــه 
زدگان را مرتفــع ســازد. وی گفــت: عــاوه بــر توزیــع بیش 
از یــک هــزار تختــه پتــو طــی روزهــای گذشــته بیــش از 
۲ هــزار چــادر توســط گروهــای جهــادی و ســپاه خــوی 
نیــز تهیــه و توزیــع شــده اســت. ســردار شــریف گفــت: 
تاکنــون بیــش از ۷۲ گــروه جهــادی از ســلماس و خــوی 
بــه منطقــه اعــزام شــده انــد و تعــداد ۸ دســتگاه کامیــون، 
۲ لــودر و یــک بیــل مکانیکــی در منطقــه مســتقر و 
متناســب بــا نیازهــای اعامــی در حــال خدمــات رســانی 
هســتند. وی همچنیــن بــه ســایر اقدامــات ســپاه شــهدای 
آذربایجــان غربــی بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان اشــاره و 
ــا فعــال ســازی  تصریــح کــرد: ســپاه آذربایجــان غربــی ب
ــه ای در ۷۰  ــرارگاه محل ــه ای و ۲۵ ق ــرارگاه منطق ۱۰ ق
روســتای زلزلــه زده منطقــه خــوی و اعــزام ۵۰ دســتگاه 
آمبوالنــس نیــز مبــادرت ورزیــده اســت. ســخنگوی ســپاه 
ــر اینکــه امــداد و خدمــت رســانی  ــا تاکیــد ب ــان ب در پای
بــه هموطنــان عزیــز زلزلــه زده تــا رفــع مشــکات تــداوم 
خواهــد داشــت تصریــح کــرد: طــی ۲ روز گذشــته ۴ هــزار 
پــرس غــذای گــرم در وعــده هــای مختلــف توســط گــروه 
هــای جهــادی در منطقــه توزیــع شــده اســت و عــاوه بــر 
ــز  ــرم توســط مرک ــذای گ ــرس غ ــزار پ ــه ۵ ه ــن روزان ای
پشــتیبانی شــمال غــرب قــرارگاه حمــزه نیــز طبــخ و بیــن 

زلزلــه زدگان توزیــع مــی شــود.
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 در سال ۱۴۰۱ از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم

ممبینی: در ســال ۱۴۰۱ از تنخواه بانک مرکزی اســتفاده نکردیم معاون 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: در ســال ۱۴۰۰ یعنی قبل از دولت 
سیزدهم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی گرفته شد اما 
ما در سال ۱۴۰۱ از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم و تمام تالش خود 
را را به کار گرفتیم که فشاری به بانک مرکزی وارد نشود. به گزارش ایسنا، 
رحیم ممبینی در جلسه علنی امروز )سه شنبه( و در جریان بررسی گزارش 
کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین 
احکام تبصره ها و ردیف هــای مرتبط با درآمدهای عملیاتی )با محوریت 
درآمدهای مالیاتی( و واگذاری دارائی های سرمایه ای در قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشــور گفت: آمال همه مکاتب اقتصادی تحقق رشد اقتصادی 
است که آن نیز در گرو ســرمایه گذاری است. تمام تالش سازمان در این 
راستاســت که منابع عمومی کشور به سمت سرمایه گذاری رود. وی ادامه 
داد: تراز عملیاتی منفی چالش مهم در ساختار بودجه است؛ تالش می شود 
در آینده تراز عملیاتی صفر شده و حتی به سمت مثبت رود. ممبینی وی 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور را ۷ درصد خواند و گفت: 
این عدد در کشــورهای همســایه حدود ۲۰ درصد است و حتی در برخی 
کشــورهای اســکاندیناوی که بیش از ما فروش و صادرات نفت دارند این 
نسبت ۳۰ درصد است این موضوع باید حل شده و تحقق مالیات در بستر 
عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی محقق شود. وی تاکید کرد: باید فروش 
سرمایه ها به ویژه نفت به سمت سرمایه گذاری رود؛  در حوزه مشاغل در 
مالیات با آســیب هایی روبرو هستیم و این آسیب ها به عنوان شاخص در 
نرخ موثر مالیاتی تبلور پیدا کرده است. نرخ موثر مالیاتی مشاغل باید حداقل 
۲۰ درصد باشــد که این عدد کمتر از ۲ درصد است. ممبینی گفت که در 
ســال ۱۴۰۰ یعنی قبل از دولت ســیزدهم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان 
تنخواه از بانک مرکزی گرفته شــد اما ما در ســال ۱۴۰۱ از تنخواه بانک 
مرکزی استفاده نکردیم و تمام تالش خود را را به کار گرفتیم که فشاری به 
بانک مرکزی وارد نشود.وی همچنین گفت که پاداش پایان خدمت کارکنان 
دولت به صورت نقدی پرداخت شده و برای نیروهای مسلح نیز مقرر است 

با حواله های نفت این موضوع محقق شود.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته
رشد ارزش افزوده و اشتغال صنعت به 

اهداف برنامه ششم نرسید
رشد ارزش افزوده و اشتغال صنعت به اهداف برنامه ششم 
نرســید ارزیابی عملکرد برنامه پنج ســاله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت نشــان 
می دهد که متوســط رشــد ارزش افزوده بخش صنعت 
طی ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حــدود ۲.۰۷ درصد در 
مقابل رشد هدفگذاری شده ۹.۳ درصد و متوسط سالیانه 
اشــتغال ۱.۵ درصد در مقایسه رشد سالیانه ۳.۴ درصد 
)هــدف برنامه( بوده و به عبارتی بخش صنعت در ایفای 
نقش خود در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور موفق 
عمل نکرده اســت. به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش های 
مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کالن 
جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش های 
مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش هایی از آن آمده 
است. نتایج کلی بررسی ها نشــان می دهد رویکردهای 
کالن سیاست های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی 
برنامه ششم توســعه در بخش صنعت بر اساس تعیین 
اولویت های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه 
صنعتی، اســتفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب 
فناوری و حمایت از شــرکت های دانش بنیان با استفاده 
از ظرفیت های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب 
شــرکت های معتبر جهانی و منطقــه ای در زنجیره های 
تولید داخلــی از طریق تقویت دیپلماســی اقتصادی و 
تالش برای الحاق به ســازمان تجارت جهانی، اختصاص 
سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیالت بانکی و برنامه ریزی 
برای افزایش سرمایه صندوق های مرتبط با بخش صنعت، 
ممنوعیت معافیت مالیاتی جدیــد و تخصیص منابع از 
محل عــوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع 
تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی، بوده است. بخش 
صنعت در ایفای نقش خود در تحقق رشــد ۸ درصدی 
اقتصاد موفــق نبود اینجا قصد داریم بر همین اســاس 
ارزیابی را در چهار بخش جداگانه سیاست های صنعتی، 
فنــاوری، تجاری، مالی و پولی برنامه بررســی کنیم. در 
بخش اول یعنی سیاســت های صنعتی، باید به این نکته 
توجه کرد که برنامه ششــم توسعه با هدف دستیابی به 
رشد اقتصادی ۸ درصد طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ 

به تصویب رسید.

شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی دقیق تر شد
شورای عالی مقابله و پیشــگیری از جرایم پولشویی و 
تامین مالی تروریســم »ضوابط، معیارهــا و رویه های 
تشخیص اشــخاص مظنون« را اصالح و تصویب کرد. 
به گزارش ایســنا، در جلســه شــورای عالی مقابله و 
پیشگیری از جرایم پولشــویی و تامین مالی تروریسم 
که ســوم بهمن ماه به ریاســت وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی تشکیل شــد، معیارها و رویه های پیشین مورد 
نقد و بررســی قرار گرفت و پــس از اصالح، به تصویب 
رسید. بر اساس این مصوبه، در حوزه اشخاص مظنون، 
بررسی تطبیقی رفتارهای مالی ارباب رجوع با اطالعات 
مالی او و نبود امکان تحقق آن میزان فعالیت اقتصادی 
در زمانی مشخص، نقل و انتقاالت متعدد با مبالغ قابل 
توجــه فاقد مجوز قانونی عملیات صرافی و کارگزاری با 
ســایر افراد که بیانگر رفتار مالی عملیات صرافی باشد، 
هرگونه رفتار مشــارکت گونه در فعالیت های غیرمجاز 
نظیر قمار، شــرط بندی و شرکت های هرمی و هرگونه 
مبادلــه و یا معامله ارزهای مجازی، اســکناس و حواله 
ارزی و نظایر آنها بدون رعایت قوانین و مقررات از جمله 
معیارهای تشخیص اعالم شده است. طبق اعالم مرکز 
اطالعــات مالی، موثران در اجاره حســاب های بانکی، 
متهمان تحت تعقیــب به یکی از جرایم مالی، متهمان 
و فعاالنــی که در معامالت فردایی حســب مقررات در 
سررســید یا پس از پایان مهلت های مقرر قانونی ایفا 
نکرده اند و اشــخاصی که ارز حاصل از صادرات را اعاده 
نکرده اند حسب اعالم مراجع قضایی یا ضابطان، مرتکبان 
جرایم )پولشــویی، تامین مالی تروریسم، قاچاق موارد 
مخدر، انسان، اعضای بدن انسان، کاال و ارز و...( در زمان 
تحمل مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی پس از اعالن 

مراجع قضایی چنانچه حسب اعالم نهادهای ذی ربط از 
جمله ضابطین و مراجع قضایی قرائن و شــواهد مبنی 
بــر تداوم رفتارهای پر خطر یــا احتمال ارتکاب جرایم 
جدید وجود داشــته باشد نیز در زمره اشخاص مظنون 
به پولشوئی قرار می گیرند. همچنین ارتباط مالی کالن 
یا متعدد با متهمان و محکومان پرونده های جرایم یاد 
شده، چنانچه ظن به ارتباط با رفتارهای مجرمانه وجود 

داشته باشد و شرکت هایی که توسط مرکز با همکاری 
ضابطین خاص موضوع تبصره )۳( ماده )۷( قانون مبارزه 
با پولشویی، سازمان امور مالیاتی، دبیرانه شورای مناطق 
آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و ســازمان ثبت 
اسناد و امالک کشــور صوری تشخیص داده می شوند 
از جمله مواردی است که مالک تشخیص مظنونین به 
پولشــوئی قرار خواهد گرفت. در ماده دو این اطالحیه 

که ناظر بر مســوولیت ظابطان اســت تاکید شده است 
دســتگاه های متولی نظارت و مراکز مبارزه با پولشویی 
بانک ها پس از شناسایی اشخاص مظنون مندرج در ماده 
۱ اطالعات افراد را به همراه اسناد، جهت بررسی و تایید 
به مرکز اطالعات مالی ارائه می دهند. البته طبق تبصره 
مندرج در این اصالحیه مرکز می تواند راســا نسبت به 
شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام کند. 
مرکز نیز طــی ۱۰ روز کاری پــس از اخذ مالحظات 
ظابطان اقدام خواهد کرد که در صورت تایید مستندات، 
نام شخص در فهرســت مظنونان قرار خواهد گرفت و 
در غیر این صورت دالیل عدم تایید به دستگاه گزارش 
دهنده اعالم می شود. ماده ۴ نیز در تکمیل این فرایند 
تاکید دارد فهرست اشخاص مظنون پس از تشکیل و در 
هر مرحله پس از به روز رسانی از سوی مرکز، از طریق 
بانک مرکزی در اختیار اشخاص مشمول قرار می گیرد. 
مــاده ۵ مرکز اطالعــات مالی را مکلف کرده اســت با 
همکاری دســتگاه های متولی نظارت نسبت به بررسی 
ســاالنه ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص 
مظنــون اقدام و در صورت ضرورت به روز رســانی آنها 
مراتب به تایید شورا برسد. ماده ۶ نیز اشخاص مشمول 
را مکلف کرده اســت اطالعات و مســتندات الزم برای 
شناســایی اشــخاص مظنون را در اختیار ظابطان قرار 
دهد و البتــه اعمال مقررات این مــاده نافی تکالیف و 
اختیارات اشخاص مشمول یا سایر دستگاه های اجرایی 
در پیگیری ها یا رسیدگی های قضایی با توجه به قوانین 

و مقررات مربوط به خود نخواهد بود.

نماینده گرگان در مجلس شــورای اســالمی گفت که نیاز به پیش بینی پذیری در نرخ ارز است و 
نباید بازار آزاد تعیین کننده نرخ ارز باشد. به گزارش ایسنا، غالمرضا منتظری در جلسه علنی امروز 
)سه شنبه( مجلس شورای اسالمی در تذکری گفت: افزایش بی  رویه مصارف گاز خانگی نارضایتی 
عمومی را به دنبال داشــته اســت، برای گاز مراکز تولیدی به ویژه گلخانه ها تدابیری بیاندیشید 
زیرا تولید از رونق الزم افتاده اســت. وی در تذکر دیگری گفت: نیاز به پیش بینی پذیری در نرخ 
ارز اســت و نباید بازار آزاد تعیین کننده نرخ ارز باشــد؛ همه مردم به ثبات قیمت ارز نیاز دارند و 

پیش بینی پذیری ضریب ریسک در بازار آزاد را کاهش خواهد داد.

نماینده ماکو و چالدران در مجلس شورای اسالمی خواستار پیش بینی اعتبار کافی برای مقاوم سازی 
خانه های روستایی شهرستان خوی در بودجه سال آتی شد. به گزارش ایسنا، محمد علیپور رحمتی 
نماینده ماکو و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ 
بهمن ۱۴۰۱ صحن مجلس در تذکری با اشــاره به وقوع زلزله در شهرستان خوی گفت: به علت پس 
لرزه های فراوان و احساس نا امنی مردم نمی توانند در خانه های خود مستقر شوند و در سرمای زمستان 
با مشکلی جدی مواجه هستند مشکل اصلی به مقاوم سازی خانه ها به ویژه خانه های روستایی باز می 
گردد. وی افزود: با توجه به زلزله های چند ماه اخیر از دولت محترم و مجلس می خواهم که بودجه و 
اعتبار کافی برای مقاوم سازی خانه های روستایی شهرستان خوی در بودجه سال آتی پیش بینی شود.

منتظری: نباید بازار آزاد تعیین کننده نرخ 
ارز باشد

نماینده ماکو و چالدران:

اعتبار کافی برای مقاوم سازی خانه های 
روستایی خوی در بودجه پیش بینی شود
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گزیده خبر

وزیر نفت:
 درآمدهای نفتی در ۱۰ ماهه گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است

وزیر نفت: درآمدهای نفتی در ۱۰ ماهه گذشــته ۴۰ درصد افزایش داشته 
است .وزیر نفت تاکید کرد: درآمدهای حاصل از فروش نفت، میعانات گازی، 
خالص گاز صادراتی و فروش فرآورده های نفتی در طی ۱۰ ماهه گذشــته 
در مقایسه با ۱۰ ماهه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش 
ایسنا، جواد اوجی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی 
گزارش کمیســیون برنامه و بودجه پیرامــون عملکرد تبصره های درآمدی 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در عملکرد دستگاه های وزارت نفت در 
فروش و وصول نفت، گاز، فرآورده های نفتی و میعانات گازی خوشبختانه ما 
در ۱۰ ماهه گذشته ۴۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته ایم. در حوزه 
میعانات گازی بیش از ۷۰ میلیون بشکه در ۱۰ ماهه گذشته فروش و وصول 
درآمد داشته ایم، با توجه به ارقام فروش نفت و میعانات گازی و خالص گاز 
صادراتی پیش بینی ما این است که قطعا درآمدهای پیش بینی شده از این 
محل در بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان سال تحقق می یابد. در خصوص فروش، 
۱۰۰ درصد تحقق داشــته ایم اما در بخش وصول درآمدها تقریبا بین دو تا 
چهار ماه زمان می برد. وی ادامه داد: به طور کلی در تبصره ۱۴ عملکرد قابل 
قبولی داشــتیم، در خصوص فروش فرآورده ها در داخل کشور در ۱۰ ماهه 
گذشته ۱۳۲ درصد فروش داخلی داشتیم و در صادرات فرآورده های نفتی 
بــه دلیل افزایش مصرف بنزین و نفــت گاز در داخل نزدیک به ۷۰ درصد 
تحقق داشــتیم به طور کلی تبصره ۱۴ بودجه سال جاری حدود ۷۸ درصد 
تحقق و وصول یافته اســت. در بخش فروش دارایی و ســهام، وزارت نفت 
دو دارایی عمده دارد یکی پاالیشــگاه شازند و یکی هم ۲۰ درصد از سهام 
پتروشــیمی خلیج فارس. اوجی در ادامه خاطر نشــان کرد: در سال جاری 
۱۲ درصد پتروشیمی خلیج فارس از طریق مزایده به فروش گذاشته شد و 
صندوق نفت در این مزایده برنده شــد و درصدی از سهام پاالیشگاه شازند 
نیز در سال ۱۴۰۱ براساس تکلیف قانونی فروخته شد. همچنین در فروش 
اوراق نیز در سال ۱۳۹۹ در حدود ۲۳.۵ همت واگذار شد و در سال ۱۴۰۰ 
نیز ۲ همت به فروش گذاشته شد و در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت درخصوص 
فروش اوراق چیزی در بودجه نداشــته است. وی در ادامه افزود: در ارتباط 
بــا درآمدهای حاصله از فروش نفت و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی 
و فروش فرآورده ها و وصول آن طی ۱۰ ماهه در حدود ۴۰ درصد نســبت 
به ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ رشــد داشته ایم و در حوزه صادرات گاز هم ۱۵ درصد 
بیش از ســال ۱۴۰۰ عایدی داشتیم و وصولی ما در بحث صادرات گاز طی 
همین ۱۰ ماه کامال محقق شد. وزیر نفت در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه 
به بحث های انجام شــده در دولت در بودجه ۱۴۰۲ و نظر به اینکه میزان 
فروش نفت و میعانات ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه پیش بینی شده است، 
وزارت نفت با تدبیر و پتانسیلی که دارد، تالش خواهد کرد این رقم در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ محقق شــود. تدوین بودجه سنواتی فرآیندی دارد کما اینکه 
کمیسیون های تخصصی دولت و دستگاه های تأمین کننده منابع مباحثی 
در این خصوص مطرح می کنند و در نهایت سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد 
می آورد و در صحن دولت مباحث مطرح و تصمیم گیری می شود. وزیر نفت 
در ادامه تصریح کرد: در مورد بودجه ســال ۱۴۰۰ وقتی دولت ســیزدهم 
فعالیت خود را آغاز کرد تا اوایل شــهریور ماه کل وصولی ۵ هزار دالر بود و 
برخی پیش بینی کرده بودند که تحقق آن محال اســت اما به لطف الهی و 
تالش جهادی وزارت نفت صد درصد این بودجه محقق شــد. همچنین در 
مــورد بودجه ۱۴۰۱ نیز وقتی هم در دولت و هم در مجلس مصوب شــد 
بسیاری پیش بینی کردند که محقق نمی شود اما با تالشی که صورت گرفت 
بازارهای مختلفی را شناســایی و از تمام ظرفیت ها و پتانســیل ها استفاده 
کردیم و به اعدادی در فروش رســیدیم که از ســال ۹۷ ترامپ تحریم های 
ظالمانه ای را علیه جمهوری اســالمی در این حــوزه رقم زده بود به رکورد 
جدیدی دست یافتیم. وی افزود: در مورد بودجه ۱۴۰۲ نیز مباحثی از سوی 
کارشناسان در کمیســیون های مختلف دولت مطرح شد و وزارت نفت هم 
تمام تالش خود را به کار می گیرد تا آنچه در مجلس مصوب شــود محقق 
شود. در مورد تبصره )۱۴( آقای حسینی به نکته دقیقی اشاره کرد، امسال 
در تولید گاز رکورد بی سابقه ای زده شد کما اینکه در پارس جنوبی روزانه 
۷۰۵ میلیون مترمکعب برداشت گاز داشتیم و در کل میادین مشترک ۲۱ 
میلیارد مترمکعب که با اســتفاده از حداکثر فناوری در ۲۱ پاالیشگاه گازی 
اتفاق افتاد. همچنین انتقال از طریق خطوط و شــبکه انتقال کمک بزرگی 
بــرای تأمین گاز بخش خانگی بود اما اگر بخواهیم همین طور تولید کنیم 
کما اینکه ۳۰ درصد مصارف این حوزه در بخش خانگی است با مشکلی که 
امســال ایجاد شد مواجه خواهیم شــد. وی در ادامه بیان کرد: باید مصرف 
گاز خانگــی کاهش یافته و در این زمینه بهینه ســازی صورت گیرد. اگر ما 
در این حوزه صرفه جویی کنیم می توانیم صادرات داشــته باشیم کما اینکه 
قراردادهای گازی خوبی با کشــورهای همســایه داریم در غیر این صورت 
مجبوریم از سوخت مازوت استفاده کنم که باعث می شود درآمدهای دولت 
در تبصره ۱۴ کاهش پیدا کند. در حوزه بهینه ســازی پیشنهادات خوبی در 

بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

تقصیرها را گردن بخش خانگی نیندازیم
در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:تا ۱۴۱۰، ۴۵۰ میلیون متر 
مکعــب کمبود گاز داریم / چالش ناتــرازی راه حلی دارد؟ 
مدیر عامل اســبق شــرکت ملی گاز گفت: اکنون ناترازی 
انرژی در کشــور ما ۲۰۰ میلیون متر مکعب اســت اگر با 
همین روند پیش برویم تا ســال ۱۴۱۰، ۴۵۰ میلیون متر 
مکعب در روز ناترازی خواهیم داشــت یعنی همه مخازن 
افت و از دیگر سو مصرف هم با این روند رشد پیدا می کند، 
ساده ترین راه حل هم واردات است، یعنی به جای صادرات 
و کســب درآمد برای کشــور باید پول واردات گاز هم باید 
بپردازیم. تا ۱۴۱۰، ۴۵۰ میلیــون متر مکعب کمبود گاز 
داریم/ تقصیرها را گردن بخــش خانگی نیندازیم/ چالش 
ناتــرازی راه حلی دارد؟  حمیدرضــا عراقی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، دربــاره آینده تولید و مصرف گاز 
باتوجه به ناترازی  اظهار داشت: البته یک فاز ۱۱ هنوز وارد 
مدار نشــده است و فشــارافزایی در فازهای مختلف پارس 
جنوبی و همچنین نار و کنگان باید انجام شود. دوم اینکه 
باید بدانیم قیمت به تنهایی نمی تواند مشکالت گاز را حل 
کند، باید برای بهینه ســازی برنامه جدی داشته باشیم، ما 
چندین قانون خوب در حوزه بهینه ســازی مصرف انرژی و 
تراز تولید داریم اما کسی نیست که بتواند آنها را اجرا کند. 
وی افزود: ســال ها قبل به جای اینکه دو وزارتخانه نفت و 
نیرو ادغام شوند شورای عالی انرژی تشکیل شد. این شورا 
بیش از ۸۰ بند دارد و دبیرخانه آن سازمان برنامه و بودجه 
اســت اما در مدت ۱۸ ســال تنها کاری که انجام داده ۶ 
جلســه و ۳ اطالعیه داشته است، اکنون اگر این دبیرخانه 
فعال شود تا حد زیادی مشکل اجرای بهینه سازی مصرف 
رفع می شــود. باید کسی متصدی این شورا باشد که انرژی 
و بازار را بشناســد و تجربه جهانی داشته و تمام مصوبات 
را با اولویت بندی تعیین کند، در این صورت مشــکل قابل 
حل خواهد بود. البته به تکنولوژی و سرمایه هم نیاز است، 
با وجود اهمیــت پرداختن به این شــورا اکنون تمام این 

موضوعات را رها کرده اند و فقط گفته می شــود که قیمت 
را باال ببریم مســئله حل می شــود، ما عادت کرده ایم که 
تقصیرها را گردن بخش خانگی بیندازیم اما نمی پرســیم 
مســکن و شهرســازی در این حوزه چه کرده است؟ چرا 
مبحث ۱۹ اجرا نمی شــود؟ چرا امالک و خانه ها بر اساس 
انرژی و عایق بندی خرید و فروش نمی شوند؟ معنی آن این 
اســت که شهرداری، نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی 
کنتــرل نکرده اند، تجهیزات کارخانجات دســت دوم وارد 
کشور می شــود که پرت انرژی شــان باالست نیروگاه های 
حرارتی و گازی تمامــا راندمان پایین دارند در صورتی که 
در کشــورهای دیگر این موارد را رعایت می کنند، علت آن 

هم این است که در کشور ما به حدی گاز داشتیم که تنها 
به این فکر بوده ایم که گاز مخزن پارس جنوی مشترک با 
قطر را هرچه زودتر به مردم و صنایع برســانیم، استراتژی 
بدی نبوده اما حواسمان نبوده که این داشته ها را بابد بهینه 
مصرف کنیم. مدیر عامل اسبق شرکت ملی گاز تاکید کرد: 
شــرکت نفت مخازن زیادی دارد که اکتشاف کرده و فعال 
هســتند، باید آنها را به تولید برساند، کیش و بالل را باید 
به بهره برداری برساند و نه اینکه فقط بگوییم مقصر مشکل 
امروز قبلی ها و یا قبل از انقالب است، حدود ۱۷ فاز پارس 
جنوبی در دولت قبل وارد مدار شــد فاز ۱۱ را با فرانسه و 
چین قرارداد بســتیم اما کشور رفیق مان چین هم کار را با 

ما ادامه نداد. اکنون باید ســعی کنیم وضعیت تولید پایدار 
بماند، توسعه و اکتشاف باید به مرحله بهره برداری برسد، در 
دنیا حفاری افقی به شدت مورد استفاده قرار می گیرد، قطر 
هم این روش را بکار بسته است، در هر حال اصل قضیه نیز 
بهینه سازی مصرف بوده که با حساب و کتاب و اولویت بندی 
شدنی اســت. وی در ادامه گفت: اگر تراز تولید از مصرف 
باالتر برود شرایط ایده آل است و می توانیم صادرات داشته 
باشیم، وقتی مساوی باشد با مدیریت اداره می شود اما وقتی 
تراز منفی است مجبوریم گاز پتروشیمی، نیروگاه و صنایع 
را کم کنیم تا گاز خانگی قطع نشود و در واقع این یک ظلم 
به صنعت اســت چون تولید اکثر کارخانجات و کارگاه های 
کوچک متوقف مانده است. وقتی گاز صنعت قطع می شود 
زنجیروار روی دیگــر تولیدات نیز اثر می گذارد، بنابراین از 
یک ســو باید مصرف را کم و منطقی کنیم و از سوی دیگر 
تولید را باال ببریم تا بتوانیم صادرات داشــته باشیم. عراقی 
گفت: ما بزرگترین مخازن گاز دنیا را داریم اما هرچه تولید 
می کنیم به مصرف می رســانیم. اکنون باید قوانین مربوط 
به تراز گاز تا ۱۴۰۰ اصالح الگوی مصرف و قوانین شورای 
عالی انرژی را اجرایی کنیم و در این راســتا یک دبیرخانه 
فعال زیر نظر ریاست جمهوری داشته باشیم و برای مدیریت 
آن هم صــرف اصولگرا و یا اصالح طلب بــودن و یا با تقوا 
بودن مدنظر نباشــد، باید از بخش خصوصی و کارشناسان 
استفاده کنیم تا بتوانیم بر اساس قوانین کار را جلو ببریم، 
نه اینکه فقط ساختار ایجاد کنیم که به بحران منجر شود، 
باید کسی متصدی شــود که این حوزه را بخوبی بشناسد 
تــا بتوانیم اهداف مدنظر را عملیاتی کنیم. وی تاکید کرد: 
اکنون ناترازی انرژی در کشور ما ۲۰۰ میلیون متر مکعب 
اســت اگر با همین روند پیش برویم تا سال ۱۴۱۰، ۴۵۰ 
میلیون متر مکعب در روز ناترازی خواهیم داشت یعنی همه 
مخازن افت پیدا می کند و از دیگر سو مصرف هم با این روند 

رشد پیدا می کند، ساده ترین راه حل هم واردات است.

تســهیالت پرداختی بانک ها طی ۹ 
ماهه امسال به مبلغ ۲۹۷۹۱.۵ هزار 
میلیارد ریال رسید که در مقایسه با 
دوره مشــابه سال قبل ۴۱.۹ درصد 
افزایش داشــته اســت. به گزارش 
ایســنا، بانک مرکزی اعالم کرد که 
از کل تســهیالت پرداختــی، مبلغ 
۲۵۰۱۲.۴ هزار میلیارد ریال معادل 
۸۴ درصد به صاحبان کســب و کار 
)حقوقــی و غیرحقوقی( و ۴۷۷۹.۱ 
هــزار میلیــارد ریال معــادل ۱۶ 
درصد به مصرف کننــدگان نهایی 
)خانوار( تعلق گرفته اســت. بر این 
پرداختی  تســهیالت  سهم  اساس، 
در قالب سرمایه در گردش در کلیه 
بخش های اقتصــادی طی ۹ ماهه 
ابتدای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۸۸۳۶.۳ 
هزار میلیــارد ریال معــادل ۷۵.۳ 
درصد کل تســهیالت پرداختی به 
صاحبان کسب و کار است. همچنین 
سهم تســهیالت پرداختی در قالب 
خرید کاالی شخصی توسط مصرف 
کننده نهایی )خانوار( مبلغ ۲۱۱۰.۲ 

هزار میلیــارد ریال معــادل ۴۴.۲ 
درصد از کل تســهیالت پرداختی 
به مصرف کنندگان نهایی )خانوار( 
است. سهم تسهیالت پرداختی بابت 
تأمین ســرمایه در گــردش بخش 
صنعت و معــدن در ۹ ماهه ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ معــادل ۶۹۳۹ هزار 
میلیارد ریال بوده اســت که حاکی 

از تخصیــص ۳۶.۸ درصد از منابع 
تخصیص یافته به سرمایه درگردش 
کلیه بخش هــای اقتصادی )مبلغ 
۱۸۸۳۶.۳ هزار میلیارد ریال( است. 
از ۸۸۸۱.۲ هــزار میلیارد  بنابراین 
ریال تســهیالت پرداختی در بخش 
صنعت و معدن معادل ۷۸.۱ درصد 
آن )مبلــغ ۶۹۳۹.۰ هــزار میلیارد 

ریال( در تأمین ســرمایه در گردش 
پرداخت شــده که بیانگــر توجه و 
اولویت دهی به تأمیــن منابع برای 
این بخش توســط بانک ها در سال 
جاری است. شــایان ذکر است که 
همچنان باید در تداوم مسیر جاری، 
مالحظات مربوط به کنترل تورم را 
نیز در نظــر گرفت و همواره مراقب 
قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی 
از فشــار تقاضای کل در اقتصاد نیز 
بود. بر این اساس، ضروری است به 
افزایش توان مالی بانک ها از طریق 
افزایش ســرمایه و بهبــود کفایت 
ســرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت 
غیرجــاری و بازگردانــدن آنهــا به 
مســیر صحیح اعتباردهی بانک ها، 
افزایش بهــره وری بانک ها در تامین 
سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از 
فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها 
و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت 
بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم 
درتامین مالــی طرح های اقتصادی 

)ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

امسال بانک ها ۴۲ درصد 
بیشتر وام دادند

همزمان با برگزاری نمایشگاه نفت و گاز عسلویه رخ داد 
همزمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس جنوبی، دستاوردهای ۱۷۰ شرکت دانش بنیان و 
فناوری عرضه شد. به گزارش ایسنا، ابوالحسن رزمی نیا، رییس پارک علم و فناوری خلیج فارس با اشاره به چهاردهمین نمایشگاه 
نفت،  گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس جنوبی که از ۹ بهمن ماه در عسلویه دایر شده است، افزود: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه، 
۱۲ بهمن ادامه دارد و پذیرای عالقه مندان و به ویژه فعاالن این حوزه است. وی با بیان اینکه در این نمایشگاه ۱۷۰ شرکت داخلی و نمایندگی های شرکت های خارجی 
آخرین دســتاوردهای خود را در حوزه نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی عرضه کرده اند، اظهار کرد: حوزه نفت، گاز و صنایع وابسته از جمله پیشران های اقتصادی در 
جهان و به ویژه ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای ظرفیت در حوزه انرژی نفت و گاز به شمار می رود. رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس )بوشهر( این نمایشگاه 
را فضایی مطلوب برای عرضه توانمندی خدمات و کاالهای شرکت های مرتبط با حوزه های انرژی دانست و گفت: انتظار می رود شرکت ها و کارفرمایان از این ظرفیت 
ایجاد شــده نهایت اســتفاده را ببرند. به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری خلیج فارس، رزمی نیا خاطر نشان کرد: پارک علم و فناوری خلیج فارس مفتخر به 
پذیرای بســیاری از شــرکت ها است و در همین راستا از شرکت های بزرگ حاضر در نمایشگاه دعوت به جذب و پذیرش در پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان 

بوشهر در نقاط مختلف استان را داریم.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد که پاالیشگاه های گاز کشور در فصل زمستان بیشتر از سقف 
تعهد تولیدی، اقدام به فرآورش و تحویل گاز کرده اند. ثبت رکورد تازه تولید گاز در پارس جنوب به گزارش شانا به نقل از شرکت 
ملی گاز ایران، احمد زمانی در این باره گفت: یکی از اقدام های مؤثر در این زمینه، انجام تعمیرات مناســب، مؤثر و نتیجه بخش 
روی تأسیسات و تجهیزات ثابت و دوار است که از پارسال برای آنها برنامه ریزی شده بود. وی ادامه داد: پارسال با وجود تعمیرات 

اساســی انجام شــده در سه مرحله بنا به اقتضای تولید و ضرورت های پیش آمده، توانستیم به صورت ۱۰۰ درصدی، تعمیرات دوره ای را انجام دهیم و همه فرآیندها و 
دستگاه هایی را که به طور مستقیم با تولید مرتبط بودند، تعمیر، بازرسی و بازسازی کردیم که نتیجه این تعمیرات گسترده و برنامه ریزی، آمادگی تولید حداکثری برای 
فصل سرد سال در تأسیسات، بر اساس تعهدات تکلیفی بود. مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بخش دیگری از پیش بینی ها، آماده 
شدن تجهیزات رانش گاز از خروجی های پاالیشگاه ها، به ویژه پاالیشگاه های مجتمع پارس جنوبی بود، تصریح کرد: آماده سازی بخشی از این ناوگان، از طریق تعمیرات 
اساسی روی توربین ها و ماشین های دوار انجام شد. زمانی افزود: برای کسب این حد از آمادگی، همکاری و هم افزایی مناسبی بین مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید 
و دیگر بخش های مربوطه در این حوزه انجام شد که می توان به انتقال، نصب و راه اندازی برخی قطعات و تجهیزات راهبردی در مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره کرد 

و البته نقش و سهم کارشناسان و مهندسان توانمند و فعال در مجموعه شرکت ملی گاز ایران، بسزاست.

ثبت رکورد تازه تولید گاز در پارس جنوبیمعرفی دستاوردهای ۱۷۰ شرکت دانش بنیان در حوزه نفت و گاز

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در اجــرای مفــاد پرونــده اجرایــی ۰۱۰۰۹۱۰ شــعبه اجــرای احــکام 
ــاب  حقوقــی دادگســتری شهرســتان دیوانــدره در نظــر دارد یــک ب
ــع  ــر مرب ــع و ۱۳۴ مت ــر مرب ــه ۲۴۰ مت ــا عرص ــکونی ب ــزل مس من
ــت  ــا مالکی ــی ب ــی از ۵۸ اصل ــالک ۹۳۰ فرع ــماره پ ــه ش ــی ب اعیان
کــورش شــریف پــور بــا قیمــت پایــه ای ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
را از طریــق مزایــده در مورخــه ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ســاعت ۱۱صبــح در 
دفتــر شــعبه اجــرای احــکام حقوقــی بــه فــروش برســاند کســانی که 
تمایــل بــه خریــد دارنــد میتواننــد از ملــک مزبــور قبــل از جلســه 
بازدیــد و نســبت بــه اعــالم قیمــت پیشــنهادی بــه ایــن اجــرا اقــدام 
و در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد برنــده مزایــده بایــد ۱۰ درصــد 
بهــا را فــی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه قســمت اجــرا تســلیم 
ــای  ــی به ــالغ مابق ــخ اب ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــر ظ ــد و حداکث نمای
ملــک را بپــردازد در غیــر اینصــورت ســپرده او پــس از کســر هزینــه 
ــر  ــد میگــردد. مدی ــده تجدی ــت ضبــط و مزای ــه نفــع دول ــده ب مزای
ــتری  ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــعبه اج ــکام ش ــرای اح ــر اج دفت

ــف ۲۷۰ ــدره ،م ال شهرســتان دیوان

مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز ایران:

هیچ گونه کمبودی در زمینه تولید گاز نداریم.
همــدان – محبوبــه یــادگاری: مدیــر منطقــه ۷ عملیــات 
انتقــال گاز ایــران گفــت: ایســتگاه تقویــت فشــار نفت شــهر در 
ایــن منطقــه، عملیــات صــادرات گاز بــه کشــور عــراق را انجــام 
می دهــد کــه بــا توجــه بــه ســرما و افزایــش میــزان مصــرف، 
هفتــه گذشــته  صــادرات گاز از ایــن ایســتگاه بــه صفــر رســید.

مهــدی زارع در جریــان بازدیــد خبرنــگاران از ایســتگاه تقویــت 
فشــار گاز فامنیــن افزود:منطقــه ۷ عملیــات انتقــال گاز ایــران 
ــن  ــت و ای ــور اس ــال گاز کش ــردی انتق ــق راهب ــی از مناط یک
منطقــه در ســال ۱۳۸۸ راه انــدازی شــده اســت  و خدمــات آن 
ــع معــادل ۱۴ درصــد مســاحت کل  ــر مرب ۱۵۰ هــزار کیلومت

ــد. ــش می ده ــور را پوش کش
دکتــر زارع ادامــه داد:   ۶.۸میلیــارد متــر مکعــب گاز از ابتــدای 
ــه ۷  ــال منطق ــاه، توســط خطــوط انتق ــان دی م ــا پای ســال ت

انتقــال گاز ایــران بــه کشــور عــراق صــادر شــده اســت.
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گزیده خبر

در راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو در دستور کار قرار گرفت

خدمات امدادی رایگان ایران خودرو به زلزله زدگان خوی با تاکید و دســتور 
مهدی خطیبی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، امدادرســانی به شهر 
زلزله زده خوی در اســتان آذربایجــان غربی در دســتور کار قرار گرفت.

ایکوپرس- شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در راســتای اجرای 
دستور فوری مدیر عامل ایران خودرو و ایفای نقش مسوولیت های اجتماعی، 
به حمایت از هموطنان زلزله زده خوی خدمات امدادی رایگان ارایه می دهد.

به گزارش ارتباطات امدادخودرو ایران، ســیدعباس میرحسینی مدیرعامل 
شرکت امدادخودرو ایران ضمن اعالم همدردی با هموطنان زلزله زده خوی 
که در شامگاه روز شنبه هشتم بهمن ماه دچار این رخ داد طبیعی و مصیبت 
شــده اند، از ارایه خدمات حمل رایگان برای خودروهایــی که در زیر آوار 
مانده اند خبر داد.میرحســینی با اشــاره به وظیفه اصلی امدادخودرو ایران 
برای ارایه خدمات خودرویی به هموطنان در سراســر کشور، در کنار عمل 
به خدمات رســانی، ارایه خدمات حمل رایگان به نزدیک ترین نمایندگی یا 
پارکینگ را در راســتای مسوولیت های اجتماعی و همراهی این شرکت با 
مردم زلزله زده خوی اعــالم کرد.امدادخودرو ایران با اعزام چند اکیپ ویژه 
امدادی به منظور امدادرســانی به خودروهایی کــه به دلیل زلزله و ریزش 
آوار قادر به حرکت نبوده را از روز یکشــنبه ۹ بهمن ماه در دستور کار خود 
 com.۰۹۶۴۴۰.www قرار داده است.شماره سراسری ۰۹۶۴۴۰ و وب سایت
به همراه اپلیکیشــن  ایساکو به صورت شبانه روزی، آماده خدمات رسانی به 

خودروها در سراسر کشور است. 
مدیر مجتمع فسفات اسفوردی خبر داد: افزایش تولید کنسانتره فسفات در ۹ ماهه ۱۴۰۱

مدیر مجتمع فســفات اسفوردی بافق از افزایش تولید کنسانتره فسفات در 
بازه زمانی ۹ ماهه از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه ســال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ایمپاســکو، حمید رحیمی مدیر مجتمع فسفات 
اســفوردی بافق در این باره عنوان کرد: مجتمع در طول ۹ ماهه از ابتدای 
فروردین تا پایان آذر ماه موفق به تولید ۴۰ هزار و ۱۸۲ تن کنسانتره آهن 
شده است.وی افزود: تولید فسفات مجتمع در ۹ ماهه سال جاری به ۵۰ هزار 
و ۷۹۴ تن رسید که در مقایسه با ۴۴ هزار و ۹۴۰ تن ۹ ماهه ۱۴۰۰ بیانگر 
رشد ۱۳ درصدی اســت.رحیمی همچنین خبر داد: در مدت ۹ ماهه سال 
جاری موفق به فروش بیش از ۴هزار و ۳۰۰ تن فسفات شدیم این در حالی 
است که در سال گذشته فروش فسفات نداشتیم.وی همچنین عنوان کرد: 
یکی از طرح های توسعه ای مجتمع فسفات پس از واگذاری احداث کارخانه 
تولید کود سوپر فســفات تریپل با ظرفیت تولید ساالنه ۲۰ هزار تن و دی 
کلسیم فسفات با ظرفیت ساالنه ۶ هزار تن است و در سال جاری فاز تولید 
کود سوپر فسفات تریپل به پایان رسید و مراحل تست های مربوط به تولید 
کود در حال انجام است و در حال حاضر تولید اسید فسفریک۳۵ درصدی 

در این فاز کارخانه اجرایی شده است.

طرح زوج و فرد از 23 بهمن در کرج اجرا می شود
شــهرداران مکلف به نصــب دوربین ثبت تخلفات و پایش تصویر شــدند 
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری البرز از اجرای طرح 
زوج و فرد خودروها از ۲۳ بهمن تا پایان ســال در مرکز اســتان خبر داد و 
گفت: این طرح از ۲۳ بهمن ماه در شهر کرج از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۱ اجرا 
شده و تا پایان سال نیز ادامه دارد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل استانداری البرز، احمد افضلی با بیان این مطلب در سومین جلسه 
راهبری کاهش تصادفات استان که با حضور اعضای جلسه در سالن شهدای 
البرز استانداری برگزار شد، اظهار داشت: این طرح با هدف انتظام بخشی به 
تردد وسایل نقلیه و کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر کرج با توجه به 
ایام پایانی ســال که با حجم باالیی از ترددها مواجه هستیم، اجرا می شود. 
وی افزود: در این راستا از شهروندان درخواست می کنیم ضمن همکاری با 
عوامل خدوم راهنمایی و رانندگی از تردد در محدوده های مشــخص شده 
خودداری کنند. افضلی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه با اجرای این 
طرح حدود ۴۰ درصد از ترافیک شهر کرج کاهش خواهد یافت، خاطر نشان 
کرد: بر اســاس آمار اعالم شده از سوی پلیس راهور، ۷۸ درصد از تصادفات 
جرحی و فوتی مربوط به عابرین پیاده است که باید به صورت جدی از سوی 
شهروندان مورد توجه قرار گرفته و همکاری الزم را با مسئوالن ذیربط داشته 
باشند. سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز همچنین 
از شــهرداران شهرهای استان خواست نسبت به افزایش سطح ایمنی معابر 
و گــذرگاه ها، نصب حفاظ و همچنین نصب دوربین ثبت تخلفات و پایش 

تصویر اقدام کنند

مدیر مخابرات منطقه گلستان:
سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی ، عامل اصلی قطع ارتباطات است

مدیر مخابرات منطقه گلستان 
بررسی مشکالت  ، در جلسه 
مخابرات مرکز استان ، سرقت 
کابل و تجهیزات مخابراتی را 
ارتباطات  عامل اصلی قطــع 
دانســت. دکتــر غالمعلــی 

شهمرادی که در جلسه بررسی مشکالت مخابرات مرکز استان 
سخن می گفت : ســرقت کابل و تجهیزات مخابراتی را عامل 
اصلی قطع ارتباطات دانســت و گفــت : این معضل اجتماعی 
موجب ایجاد اختالل در خدمات رســانی شــده است . مدیر 
مخابرات منطقه گلســتان در این جلسه که بصورت دوره ای و 
با هدف رفع مشکالت و موانع توسعه مخابرات در مرکز استان 
برگزار می شــود با تاکید بر تســریع در رفع خرابی های علی 
رغم فعالیتهای مخابرات اســت و افــزود :  با وجود اینکه اکثر 
خرابیها ناشی از ســرقت کابل می باشد ، اما نباید رفع خرابی 
های عادی در بین ســرقت ها به تعویــق بیفند .وی آموزش 
نیروهای متخصص جهت مفصل  بندیی وهمچنین سیم بانی را 
برای آینده بسیار مهم دانست وگفت تأمین وپرورش نیروهای 
کاربلــد با امضاء تفاهم نامه با مراکز فنی وحرفه ای از اقدامات 
مهم اســت که باید در دســتور کار قرار بگیرد .در ادامه دکتر 
غالمعلی شهمرادی با مهم برشمردن  رصد روزانه سامانه اعالم 
خرابی تلفن ثابت ۲۰۱۱۷ و تماس با مشــترکینی که در این 
ســامانه  پیام گذاشته اند واعالم شــرایط خط آنان ، بر تکریم 

ارباب رجوع تاکید کرد .
برگزاری کارگاه آموزشی MSP در مخابرات منطقه گلستان 

کارگاه آموزشی MSP در مخابرات منطقه گلستان  برگزار شد 
 Microsoft project- wbs ۲۰۱۶ MSP ( version دوره آموزشی .
) با حضورمهندس اسکندری ، رئیس اداره هماهنگی ومدیریت 
پروژه شــرکت مخابرات ایــران برای تعدادی از کارشناســان 
مخابرات استان برگزار شد . در این کارگاه آموزشی کارشناسان 
معاونت شبکه ، مدیریت تجاری ، مدیریت فناوری و اداره برنامه 
ریزی در مدت ۴ روز از اطالعات این دوره بهره مند و آموزشهای 
الزم را فراخواهند گرفت . هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی 
که از ۹ بهمن آغاز شــده ، مکانیزه کردن فرآیند کنترل پروژه 
های مخابرات منطقه وهمچنین اجرای CPM زمانی پروژه های 

در حال اجرای شرکت مخابرات ایران می باشد .

۱۴۵ کشور میزبان کاالهای ایرانی
در آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، بیش از ۴۳ میلیارد 
دالر انواع کاالهای غیر نفتی به ۱۴۵ کشــور صادر شده است که 
چین با سهمی حدود ۲۸ درصد بزرگترین مشتری و خریدار این 
محصوالت به شمار می رود. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار 
منتشــر شده گمرک، تا دهم دی ماه امسال بیش از ۹۷ میلیون 
و ۸۳۴ هــزار تن انواع محصوالت مختلف ایرانی به ۱۴۵ کشــور 
جهان صادر شــده است که به بیش از ۴۳ میلیارد و ۸۷ میلیون 
دالر می رســد. این آمار از نظر وزنی ۲.۸۶ درصد و از نظر ارزش 
دالری ۱۹.۰۶ درصد نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 
رشد داشته است. گرچه کاالهای غیر نفتی ایران به ۱۴۵ مقصد 
صادراتــی رفته اند اما بیش از ۸۶ درصــد این محصوالت به ۱۰ 
کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، 
پاکســتان، عمان، اندونزی و روســیه صادر شــده است. در این 
فهرســت، چین با بیش از ۱۱ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دالر رتبه 
نخســت را دارد و با سهم ۲۷.۵۱ درصدی در این بازار، بزرگترین 
مشتری کاالهای ایران به شمار می رود. پس از چین، عراق، ترکیه 
و امارات به ترتیب با بیش از هشت میلیارد و ۶۳۱ میلیون دالر، 
شش میلیارد و ۴۱۸ میلیون دالر و چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون 

دالر سهمی معادل ۲۰.۰۳ درصد، ۱۴.۹۰ درصد و ۱۰.۶۸ درصد 
را در بــازار کاالهای صادراتی ایــران از آن خود کرده اند. پس از 
آن ها هند، افغانســتان و پاکســتان با خرید بیش از یک میلیون 
دالر به ترتیب مشتریان پنجم تا هفتم محصوالت ایرانی به شمار 
می روند که البته گرچه این ترکیب تغییر چندانی نســبت به ماه 
گذشته نداشته است، اما افغانســتان و پاکستان همواره یکی از 
مشــتریان پر وپا قرص کاالهای ایرانی در سنوات اخیر بودند که 
جــای خود را با رتبه های پایین تری عوض کرده اند. نهایتا عمان، 
اندونزی و فدراســیون روســیه به ترتیب با بیش از ۸۶۸ میلیون 
دالر، ۶۴۷ میلیون دالر و ۵۶۲ میلیون دالر خرید از بازار صادراتی 
کاالهای ایرانی رتبه های هشتم، نهم و دهم را به خود اختصاص 
داده اند. البته انتظار می رود با تفاهم نامه های امضاء شده بین ایران 
و روسیه میزان و ارزش این مبادالت افزایش چشمگیری در آینده 

داشته باشد.

ایسنا/خوزســتان مدیرعامل شــرکت فوالد ایران با بیان اینکه باید گره های صادرات فوالد باز شود، گفت: از وارد کننده فوالد در 
۱۰ سال گذشته به صادر کننده فوالد تبدیل شده ایم. محمد آقاجانلو در نخستین همایش ارزیابی عملکرد مجتمع های هفتگانه 
فوالدی کشــور که امروز ۱۱ بهمن ماه در اهواز برگزار شــد، اظهار کرد: رتبه دهم تولید فوالد در دنیا و رتبه هفتم ظرفیتی را در 
دنیا داریم. طی ۱۰ سال گذشته با تمام نامالیمات داخلی و خارجی رشد ظرفیت و تولید فوالد کشور به طور متوسط حدود ۸ تا 
۱۲ درصد رقم خورده است. به گزارش ایسنا، وی افزود: طی ۱۰ سال گذشته ایران از وارد کننده بودن شمش و محصوالت فوالدی به صادرکننده عمده تبدیل شده و 
خام فروشی کاهش یافته است. مدیرعامل شرکت فوالد ایران با بیان اینکه شرکت فوالد خوزستان یکی از بازوهای اصلی تولیدکننده فوالد کشور است، گفت: اگر بحث 
های انرژی امسال اجازه می داد تولید بسیار بیشتری در واحدهای تولیدکننده فوالدی کشور محقق می شد. واردات به صفر رسید آقاجانلو عنوان کرد: از حدود ۳.۵ 
میلیون تن واردات فوالد در ۱۰ سال گذشته اکنون به عدد صفر رسیده ایم. این مساله در بحث صادرات برعکس شده است و از صادرات نزدیک به صفر در گذشته، 
در حال رسیدن به صادرات ۶ یا ۷ میلیون تنی هستیم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور در حال رسیدن به ظرفیت باالی تولید فوالد هستیم همه باید کمک 
کنند تا مشکالت صادرات مرتفع شود. با توجه به ظرفیت ۵۰ میلیون تنی فوالد کشور و تولید ۳۰ تا ۴۰ میلیون تنی و اینکه نیاز داخل حدود ۲۰ میلیون تن است 

باید به بحث صادرات فوالد توجه جدی شود.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: در حال حاضر شاهد جذب نیروهایی در دخانیات هستیم که هیچ 
ضابطه ای نداشته فلذا از سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات انتظار می رود به این موضوع رسیدگی 

کنند. به گزارش ایسنا، رمضانعلی سنگدوینی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان کرد: وضعیت 
نابسامان  شرکت دخانیات به ویژه در استان های شمالی غیرقابل قبول است و کشاورزان و تولیدکنندگان به کلی رها شده اند. وی در ادامه اظهار کرد: اکنون  اکثر 
نیروهای فصلی و کشــاورزان بیکار شــده اند و در ســال گذشته مدیرعامل و رئیس صندوق بازنشستگی با سفر به استان گلستان قول هایی برای حل مشکل نیروی 
انسانی و پرداختن به مطالبات ارائه کرد که این وعده هاعملیاتی نشد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر شاهد جذب نیروهایی در 
دخانیات هستیم که هیچ ضابطه ای ندارد. از سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات می خواهم به این موضوع رسیدگی کنند. از سوی دیگر 

انتظار می رود وام های کشاورزی استمهال شده و پرداخت وام خرد توسط بانک ها از سر گرفته شود.

مدیرعامل شرکت فوالد ایران:

گره های صادرات فوالد باز شود
سنگدوینی:

 شاهد جذب بی ضابطه نیرو در دخانیات هستیم

سیداحمد حسینی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی و ماشین آالت تهران:
با تاکید بر حل مشکالت طرح شناسه کاال تا قبل از شروع سال جدید

بــه گــزارش صبــح اقتصاد-وحیــد بهرامی:ســیداحمد حســینی رئیــس اتحادیــه صنــف تولیدکننــدگان و فروشــندگان لــوازم یدکــی و ماشــین آالت تهــران بــا اشــاره بــه موضــوع 
طــرح شناســه کاال گفــت: »متاســفانه در آغــاز طــرح وزارت صمــت قصــد داشــت بــدون تعامــل بــا اتحادیــه و بــا ابــزار نظارتــی ایــن طــرح را در ســطح بــازار اجــرا 
کنــد کــه ایــن موضــوع می توانســت تبعــات جبــران ناپذیــری در ســطح عرضــه ایجــاد کنــد و بــازار را دچــار التهــاب شــود.وی ادامــه داد: » خوشــبختانه در آن مقطــع 
و بــا روی کار آمــدن هیــات مدیــره جدیــد توانســتیم گفتمــان جدیــدی را پایه گــذاری کنیــم و بــا کار تخصصــی و حرفــه ای مشــکالت و تبعــات طــرح را در جلســات 
متعــدد بــا مســئولین دولــت و وزارت صمــت، نماینــدگان مجلــس و در ســطح رســانه ها اعــالم کنیــم و بــا همــکاری رســانه های مســتقل از تبعــات جبــران ناپذیــر 
ــا قبــل از شــروع ســال جدیــد گفــت: » امــروز  ــر حــل مشــکالت طــرح شناســه کاال ت ــا تاکیــد ب ایــن طــرح در آن مقطــع جلوگیــری کنیم.ســیداحمد حســینی ب
اتحادیــه بــا قــدرت در راســتای اقناع ســازی و آمــوزش طــرح در حــال فعالیــت اســت و ســعی کــرده بــا ایجــاد گفتمــان جدیــد در ســطح صنایــع و صنــوف خودرویــی 
بســتر الزم بــرای اجــرای طــرح را فراهــم کنــد و امــروز ایــن وزارت صمــت اســت کــه بایــد مشــکالت طــرح را حــل و ســواالت کارشناســان صنفــی را پاســخ دهــد 
تــا بتــوان ایــن طــرح را بــه خوبــی اجــرا کــرد. رئیــس اتحادیــه صنــف تولیدکننــدگان و فروشــندگان لــوازم یدکــی خــودرو و ماشــین آالت تهــران در بخــش دیگــری 
از صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه موضــوع اخــذ کــد آیســیک بــرای رســته تولیدکننــدگان صنفــی در اتحادیــه لــوازم یدکــی گفــت: » بــرای اجــرای درســت طــرح 
شناســه کاال نیازمنــد ســاماندهی تولیدکننــدگان صنفــی بودیــم کــه بــا همــکاری وزارت صمــت ایــن موضــوع و ســاماندهی ایــن رســته از تولیدکننــدگان کــه ســهمی 
بیــش از ۱۳ درصــد تولیــد قطعــات خــودرو را در اختیــار دارند.ســیداحمد حســینی بــا تاکیــد بــر ســاماندهی تولیدکننــدگان صنفــی در ســطح اســتان تهــران از ســوی 
اتحادیــه گفــت: » اتحادیــه بــا جدیــت ایــن موضــوع را پیگیــری کــرده و شــاخص های تشــخیص تولیدکننــدگان صنفــی را نیــز بــا اســتفاده از کارشناســان حرفــه ای 
بــرای تمایــز از تولیدکننــدگان صنعتــی احصــا کرده ایــم و در ایــن راســتا ذره ای از حقــوق صنفــی اعضــا کوتــاه نخواهیــم آمــد.وی افــزود: » متاســفانه عرضــه کننــدگان 
لــوازم یدکــی دولتــی یــا وابســته بــه خودروســازان از اتحادیــه کــه طبــق قانــون مســئولیت ســاماندهی بــازار را برعهــده دارد از مــا مجــوز نداشــته و کیفیــت قطعــات 
عرضــه شــده توســط آنــان نیــز کیفیــت الزم را نــدارد. همیــن امــر باعــث شــده تــا ســطح قطعــات خــودرو بــه طــور کلــی افــت کــرده است.ســید احمــد حســینی بــا 
ــازار گفــت: » همــه اعضــای صنــف از شــریف ترین انســان ها هســتند و همــواره در  ــر کیفیــت قطعــات عرضــه شــده از ســوی شــرکت های شناســنامه دار ب تاکیــد ب
طــول تحریم هــای شــکننده از ســوی غــرب حتــی یــک روز اجــازه نداده انــد بــا کمبــود قطعــه در کشــور روبــه رو شــویم و ایــن موضــوع در خصــوص بخــش قطعــات 
ماشــین آالت راهســازی و معدنــی بیشــتر نمایــان اســت و اجــازه نداده ایــم حتــی یــک روز صنعــت کشــور منتظــر قطعــه بمانــد و کار متوقــف شــود.رئیس اتحادیــه 
صنــف تولیدکننــدگان و فروشــندگان لــوازم یدکــی خــودرو و ماشــین آالت تهــران بــا اشــاره بــه تعــارض منافــع اصنــاف در کشــور گفــت: » متاســفانه رویــه غلطــی 
تــا پیــش از ایــن در اصنــاف وجــود داشــته و انســجام الزم در اصنــاف وجــود نــدارد و برخــی کارشــکنی هایی در بدنــه اصنــاف و همچنیــن تعــارض منافــع وجــود دارد.
ســید احمــد حســینی، رئیــس کمیســیون حقوقــی اتــاق اصنــاف تهــران ادامــه داد: » بــا توجــه بــه فضــای بــه وجــود آمــده در اصنــاف کشــور اجــازه نخواهیــمداد.
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گزیده خبر

تامین مالی بیش از ۱۷۰ میلیون دالری پروژه ملی تولید ورق توسط بانک توسعه صادارت ایران

 رئیس شــعبه میدان آرژانتین بانک توسعه صادرات ایران از تکمیل و بهره 
برداری قریب الوقوع از پروژه ملی تولید ورق اسلب عریض در خرمشهر خبر 
داد و گفت: تامین مالی ۱۷۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دالری پروژه توســط این 
شعبه و از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام شده است.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات ایران، "حسین آقانبی" ضمن تبریک چهل و 
چهارمین سالگرد پیروزی انقاب اســامی، افزود: این شعبه طی ده ماهه 
اول ســال جاری، بیش از ۸۱۶ میلیارد ریال تســهیات مختص به شرکت 
های دانش بنیان مصوب کرده که این رقم در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل رشد ۲۵۸ درصدی را تجربه کرده است.وی ادامه داد:در راستای تحقق 
سیاســت بانک و در جهت ارائه خدمات و تسهیات به شرکت های دانش 
بنیان، طی مدت یاد شــده پنج شــرکت دانش بنیان فعال در حوزه دارو و 
تجهیزات استخراج نفت جذب و تسهیاتی معادل ۷۵۰ میلیارد ریال به آنها 
پرداخت شــده است.آقانبی از رشد ۱۶۶ درصدی در بخش مانده تسهیات 
اعطایی ریالی در شعبه آرژانتین خبر داد و گفت: مانده تسهیات این شعبه 
تــا پایان دی مــاه ۱۴۰۱ بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده اســت.

رئیس شــعبه میدان آرژانتین بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: پروژه 
ساخت نیروگاه شرکت برق و انرژی خورشیدی غدیر به مبلغ چهار میلیون 
و ۵۰۰ هــزار یورو از محل منابع بانک، در حال طی مراحل اداری پرداخت 

تسهیات قرار دارد.

فروش اسکناس ارز در شعب عامل بانک صادرات ایران
فروش اسکناس ارز تا سقف ۵۰۰۰ دالر آمریکا برای تأمین نیازهای ضروری 
هموطنان از طریق شعب عامل ارزی بانک صادرات ایران آغاز شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صــادرات ایران، فروش ارز معادل ۵۰۰۰ دالر آمریکا به 
افراد حقیقی باالی ۱۸ سال و اشخاص حقوقی مقیم )به استثنای بانک ها و 
صرافی ها( با ارائه کارت ملی یا کارت بازرگانی و کارت ملی نماینده اشخاص 
حقوقی و همچنین شماره تلفن همراه به نام متقاضی در شعب ارزی بانک 
صادرات ایران انجام می شود.فروش ارز به متقاضیان حداکثر به مبلغ ۵۰۰۰ 
دالر یکبار در ســال و به نرخ لحظه ای اعامی پایگاه مدیریت بازار متشکل 

ارزی خواهد بود

ثبت نام پیش فروش شرکت ایران خودرو از طریق بانک پاسارگاد
به اطاع کلیه مشــتریان گرامی می رســاند که امکان ثبت نام پیش فروش 
ایران خودرو از طریق حساب های وکالتی بانک پاسارگاد فراهم شده است و 
کلیه مشتریان گرامی می توانند از ساعت ۱۷ روز جاری از طریق سایت بانک 
پاســارگاد )https://vbank.bpi.ir( حساب موردنظر خود را تعیین و به شرکت 

ایران خودرو معرفی نمایند.
تقدیر نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی از بانک قرض الحسنه مهر ایران

»داوود منظور« نماینده تام االختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی از عملکرد 
بانک قرض الحســنه مهر ایران تقدیر کرد.به گــزارش روابط عمومی و امور 
مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، »حسن پیمانی« نماینده وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و رئیس شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت متبوع 
در استان همدان با حضور در دفتر مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در استان از عملکرد بانک در سفر رئیس جمهوری به استان همدان، تقدیر 
کرد.در قســمتی از این تقدیرنامه که به امضــای »داوود منظور« نماینده 
تام االختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی رسیده، آمده است:»بدین وسیله تشکر 
و امتنان خود را به پاس نقش بارز و مشارکت ارزشمندتان در ستاد اجرایی 
میز ارتباطات مردمی وزارت امور اقتصاد و دارایی و واحدهای تابعه در اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، اعام می دارم. مزید توفیقات شما 

را در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( از خداوند مهربان خواهانم.«
نشست مشــترک رئیس هیات مدیره و سرپرست بانک آینده با مدیرعامل 

ایران خودرو دیزل
نشست مشترک رئیس هیات مدیره و سرپرست بانک آینده با مدیرعامل ایران خودرو دیزل

 اخبار پولی مالی_ شــعبان مرادی رئیس هیات مدیره و سرپرســت بانک 
آینده و جواد توسلی مهر مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو دیزل در سال 
“تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین” ضمن نشستی مشترک که با حضور 
جمعی از اعضای هیات عامل و مدیران بانک آینده و چندی از مدیران گروه 
صنعتی ایران خودرو دیزل برگزار شد، بر حمایت این بانک از تولید، صنعت 
و اشتغال در کشور تاکید کردند.به گزارش اخبار پولی مالی، در این نشست 
طرفین بر تقویت ســطح همکاری های مشــترک و توسعه تعامات مالی و 
اعتبــاری توافق کردند.بانک آینده با تامین اعتبــار در حوزه های اولویت دار 
کشــور و با هدف افزایش تولید و اشتغال از همان ابتدای تاسیس پیشران 
و حامی تولید بوده که در صنایع مختلف این موضوع را نشــان داده است و 
در حال حاضر نیز به صورت مستقیم در کنار تولید قرار دارد.بانک آینده به 
منظور حمایت از تولید، رشــد و ارتقای اقتصاد ملی، در حوزه نقل و انتقال 
و تامیــن مباحث مالی فعال عمل کرده اســت و بر همین اســاس با تمام 
توان می کوشد گره گشای بخش تولید باشد.بانک آینده با نوآوری در سیستم 
بانکی و ایجاد ابزارهای جدیدی مانند: برات الکترونیکی، گام و سایر ابزارهای 
نوین بانکی همواره می کوشد تا در حمایت از تولید با استفاده از این ابزارها، 

رونق و شکوفایی اقتصادی کشور را بیش از پیش فراهم سازد.
آغاز فروش ارز در شعب منتخب بانک سپه

بانک ســپه در راستای تســهیل تأمین تقاضای ارز به صورت اسکناس و با 
هدف فراهم ســازی نیازهای ضروری، ارز به فروش می رســاند. به گزارش 
پایگاه اطاع رســانی بانک سپه؛ این بانک پیرو اباغ بانک مرکزی مبنی بر 
لزوم فروش ارز تحت عنوان سرفصل نیازهای ضروری، اسامی شعب منتخب 

خود را برای فروش ارز در تهران و شهرستان ها اعام کرد.

هر عاقلی نسبت به اجرای مصوبه مولدسازی اقدام می کند
وزیر اقتصاد در پاسخ به ایلنا:

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای مصوبه مولدســازی ۸۵ میلیون 
ناظر خواهد داشت، تاکید کرد: نباید این واگذاری ها قابل برگشت 
باشــد که تزلزل ایجاد کند.  هر عاقلی نســبت به اجرای مصوبه 

مولدســازی اقدام می کند/ ۸۵ میلیون نفر ناظر بر عملکرد هیات 
واگذاری هستند به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان 
خانــدوزی در جمع خبرنگاران در پاســخ به ســوال ایلنا درباره 
ابهامات متعدد مصوبه مولدســازی و موضــوع مصونیت اعضای 

هیات واگذاری گفت: تجارب گذشته نشان می دهد وقتی دولت 
وارد تعامل با بخش غیر دولتی می شود باید بتواند در عین اینکه 
کار کارشناسی، شفافیت هم انجام دهد تا امکان بروز فساد وجود 
نداشته باشد که هر دوی این موضوع در مصوبه مولدسازی لحاظ 

شــده و هم قیمت گذاری کارشناســی در نظر گرفته و هم اعام 
شفاف برای عموم مردم صورت می گیرد. وی با بیان اینکه اجرای 
مصوبه مولدسازی ۸۵ میلیون ناظر خواهد داشت، اظهار داشت: 
در عین حال نباید این واگذاری ها قابل برگشــت باشد که تزلزل 
ایجاد کند.  وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر پیمانکار تصور کند این 
زمینی که امروز به آن واگذار شــده احتمال دارد چند ماه دیگر 
از آن پس بگیرند، مشــخص اســت که وارد پروژه های عمرانی و 
سرمایه گذاری نمی شود تصریح کرد: یکی از بهترین نقاط قوت در 
این مصوبه سران قوا وجود دارد آن است که این اطمینان خاطر 
را به فعاالن اقتصادی داده اســت که اگر قیمت گذاری عادالنه از 
طریق کارشناس رسمی دادگستری صورت بگیرد و این روند هم 
به صورت شفاف به اطاع عموم برسد که امکان فساد هم وجود 
نداشته باشد، حتما باید پای این پیمان بایستیم تا این واگذاری ها 
برنگردد.  خاندوزی در پاســخ به این ســوال که با این مصونیت 
قضایی اگر این روند فسادی ایجاد شد این هیات واگذاری به چه 
کسانی پاســخگو خواهند بود؟، گفت: ۸۵ میلیون نفر ناظر تمام 
مصوبات اعم از مصوبه های ریز و درشــت آن خواهند بود. قبل از 
۲۲ بهمن، ســامانه هایی را راه اندازی و رونمایی خواهیم کرد که 
در این ســامانه تمام کارشناسان در هر سطحی می توانند در باره 
تک تک این مصوبات اظهارنظر کنند. هر گونه کوتاهی که وجود 
داشته باشد هیات واگذاری آن موضوع را مجددا بررسی می کند.  
وی در پاســخ به ســوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه گفته می شود 
دولت به دلیل کسری شدید منابع به دنبال این مصوبه رفته است، 
تصریح کرد: به جهت اینکه ســال های ســال پروژه های عمرانی 
کشور عقب می افتاد، در عین حال تعداد زیادی دارایی های راکد 
وجود داشت و مدیران هم روی دارایی های خود چنبره زده بودند 
و اجازه استفاده کسی از این دارایی را نمی دادند. وزیر اقتصاد ادامه 
داد: این دارایی ها قرار اســت به کمک اجرای پروژه های عمرانی 
بیاید و همه کســانی که این فلسفه را می شنوند که این مصوبه 
به سرمایه گذاری جدید در کشور کمک می کند می دانند که این 

بهترین تصمیمی است که هر عاقلی نسبت به آن اقدام می کند.

شــرایط واردات طا به کشور با مصوبه 
مــورخ 9 بهمن ۱۴۰۱ بانــک مرکزی 
تســهیل شــد. به گزارش ایلنا از روابط 
عمومی بانــک مرکزی، بر اســاس این 
مصوبه که از روز جاری قابلیت اجرا دارد 
تسهیات متعددی برای واردات طا به 
کشور فراهم شده اســت. بر این اساس 
شرط الزام به گشــایش اعتبار اسنادی 
برای واردات طا حذف شــد و از این به 
بعد، وارد کنندگان می توانند با استفاده 
از کلیــه روشــها و ابزارهــای پرداخت 

اقــدام به واردات طــا کنند. همچنین 
محدودیت اســتفاده از منابع ارزی خود 

وارد کننــده بــرای واردات طا حذف و 
استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات 

خود، صادرات دیگران، و ارز دیگران نیز 
برای واردات طا فراهم شــد.  عاوه بر 
این تسهیاتی در رابطه با ثبت اطاعات 
وارده در سامانه تأمین ارز، در نظر گرفته 
شــده که جزئیات آن در بخشنامه ارزی 
بانک مرکزی به کلیه موسســات بانکی 
ذکر شده است. در این راستا انتظار می 
رود بــا مصوبه فوق موانــع ورود طا به 
کشور مرتفع شده و شاهد افزایش ورود 
طا به کشــور و به تبع آن تعدیل نرخ 

آن باشیم.

شرایط واردات طال به کشور تسهیل شد

رئیس سازمات بورس گفت: لیست نهایی جاماندگان را برای دریافت سهام عدالت به سازمان بورس ارایه نداده اند. احتمال توقف 
عرضه دو مدل خودرو در بورس تا تصمیمات نهایی شــورای رقابت/ لیســت نهایی جاماندگان سهام عدالت را به سازمان بورس 
نداده اند به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مجید عشقی در جمع خبرنگاران درباره آخرین تصمیمات درباره عرضه خودرو در بورس 
گفت: موضوع خودرو ریزه کاری های زیادی دارد و در حال مذاکره با شــورای رقابت هســتیم که در دستورالعملی که برای عرضه 
خودرو در بورس در حال تدوین هستند را مانند سایر کاالهایی که از سال های گذشته در بورس عرضه می شوند مانند محصوالت پتروشیمی ها، فوالدی و غیره در نظر 
بگیرند. این موضوع جزییات زیادی دارد و شورای رقابت هم وارد جزییات آن نشده  و تنها کلیات تصویب شده است. وی تاکید کرد: احتماال این موضوع در شورای رقابت 

طوالنی خواهد بود اما در حال پیگیری هستیم که با هماهنگی که ایجاد می شود در نهایت صنعت لطمه نبیند و امکان فروش با قیمت های بازار وجود داشته باشد.
رییس ســازمان بورس در پاســخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه در مدت مذاکرات قرار نیست خودرویی در بورس عرضه شود، اظهار داشت: سعی می کنیم دغدغه های 
دوستان در شورای رقابت را لحاظ کنیم. جمع بندی این موضوع طول نمی کشد و سعی می کنیم مقررات شورای رقابت هم نقض نشود و عرضه ها را بعد از آن شروع 
کنیم. مشخص نیست که چه مدتی عرضه صورت نگیرد. ممکن است دو هفته زمان ببرد و عدم عرضه در مدت زمان مذاکرات هم یکی از موضوعاتی است که با شورای 

رقابت پیگیری می کنیم و اینگونه نخواهد بود که عرصه های متوقف شود.

در پی افزایش ســود سپرده و تســهیات بانکی بررسی شد؛ مصوبه شــورای پول و اعتبار رنسانسی در تصمیمات پولی است و 
مهمترین آثار آن در ترازهای بانک ها نمود پیدا خواهد کرد. به گزارش ایِبنا، ســام حمزه ای، کارشــناس بازار سرمایه اظهار کرد: 
بانک ها طی سال های اخیر به عنوان موتور خلق پول عمل  کرده اند و علت این آسیب نیز ناترازی بانک ها بوده است. ناترازی بانک ها 
به علت نبود اســپرد معقول و مناســب مابین نرخ سود سپرده و نرخ ســود پرداخت تسهیات است که باعث گرایش بانک ها به 

ســرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد می شــود. این معضل در نهایت باعث تهی شدن از منابع در کنار تسهیات تکلیفی و تکلیف به خرید اوراق دالیل اصلی ناترازی 
می شود، بنابراین بانک  مرکزی باید در جهت کنترل و ایجاد شرایطی باثبات اعمال سیاست کند. کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار 
رنسانســی در تصمیمات پولی بانک مرکزی اســت چراکه از ابتدای دهه 9۰ شاهد ناترازی بانک ها در حجم های باال بودیم. وی اضافه کرد: در پنج سال ابتدایی دهه 
9۰ عمده ناترازی ها مربوط به بانک های دولتی می شد و پس از سال 9۵ ناترازی در بانک های خصوصی را شاهد بودیم. حمزه ای افزود: مواردی همچون نسبت  نرخ 
سود سپرده به نرخ سود تسهیات، تسهیات تکلیفی بانک ها، سرمایه گذاری بیش از حد در بازارهای غیرمولد از مهمترین عوامل تاثیرگذار در این موضوع بوده است.

وی تشریح کرد: تصمیم جدید شورای پول و اعتبار تاثیر مثبت چندجانبه ای دارد که از جمله آن می توان به سیگنال مثبت بانک به بنگاه های اقتصادی و تولید اشاره 
کرد.

رییس سازمان بورس

بازی  برد_برد بورس و بانک لیست نهایی جاماندگان سهام عدالت را به سازمان بورس نداده اند

روزهای باقیمانده از سال و جوایزی که در دسترس شما است؛
خاطره سازی با جشنواره زمستانه بانک تجارت

ــد خــودرو؛  ــی خری ــون تومان ــه ۳۰۰ میلی کمــک هزین
ده هــا تلفــن همــراه و کنســول بــازی؛ ایــن، تنها بخشــی 
از جوایــز جشــنواره زمســتانه بانــک تجــارت اســت کــه 
از ابتــدای دی مــاه آغــاز شــده و تــا پایــان اســفند ادامــه 
ــه گــزارش اداره روابط عمومــی و ارتقــاء ســرمایه  دارد.ب
اجتماعــی بانــک تجــارت، امــروزه شــعار مشــتری مداری 
و تشــویق مــردم بــه اســتفاده از خدمــات نویــن بانکــی 
ــتریان  ــه مش ــانی ب ــهیل در خدمت رس ــدف تس ــا ه ب
ــوری در  ــداری غیرحض ــات بانک ــبد خدم ــل س و تکمی
شــبکه بانکــی کشــور بســیار شــنیده می شــود. امــا در 
ــان  ــان »تجــارت« نامــی آشناســت کــه همزم ــن می ای
بــا ارائــه ایــن خدمــات روزآمــد، جوایــزی را هــم بــرای 
ــاال  ــت. ح ــه اس ــر گرفت ــا در نظ ــتفاده کنندگان آنه اس
ــز  ــدی از جوای ــدن و بهره من ــده ش ــت برن ــما فرص ش
ــا اســتفاده از خدمــات  ــد کــه تنهــا ب ــده ای را داری ارزن
مالــی و بانکــی »بانــک تجــارت« برایتــان فراهــم شــده 
ــی  ــت قدردان ــه وق ــما، ب ــی ش ــاس همراه ــت.»به پ اس
ــد،  ــا دیدی ــن شــعار را شــنیدید ی ــی ای ــر جای ــا«؛ اگ م
ــان در  ــرکت کردنت ــرای ش ــز ب ــه چی ــه هم ــد ک بدانی
ــک تجــارت  جشــنواره زمســتانه باشــگاه مشــتریان بان
ــد از  ــه حــاال و بع فراهــم شــده اســت. جشــنواره ای ک
یــک مــاه از آغــازش، شــاهد اســتقبال قابــل توجهــی از 
طــرف مشــتریان بانــک بــوده و رقابــت بــر ســر برنــده 
ــی  ــا گوش ــودرو، ده ه ــد خ ــه خری ــک هزین ــدن کم ش
ــازی را  ــول ب ــمند و کنس ــاعت هوش ــراه، س ــن هم تلف
تنگاتنــگ کــرده اســت. امــا بــرای اینکــه شــانس برنــده 
ــد  ــی خری ــون تومان ــه ۳۰۰ میلی ــک هزین ــدن کم ش
ــا  ــه ب ــد ک ــد بدانی ــد بای ــتر کنی ــان بیش ــودرو برایت خ
ــه  ــان جشــنواره ب ــاز شــما در پای ــده امتی محاســبه مان
صــورت خــودکار در قرعه کشــی کمــک هزینــه خــودرو 
ــد  ــاً بای ــن، حتم ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــد ش ــبه خواه محاس
ــن  ــی تلف ــی گوش ــه قرعه کش ــید ک ــته باش ــر داش خب
همــراه، ســاعت هوشــمند، هدســت، کیــف اعتبــاری ۵۰ 
میلیــون ریالــی و ۳ میلیــون ریالــی هــم در پایــان هــر 

ــود. ــام می ش ــه دوره انج ــاه و در س م
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گزیده خبر

افزایش نرخ بهره بانک سوئیسی برخالف پیش بینی های بازار

بانک سوئیسی »یو بی اس« با افزایش نرخ بهره، از انتظارات سه ماهه چهارم 
پیشی گرفت. به گزارش خبرنگار بین الملل ایِبنا به نقل از سی ان بی سی، 
یو بی اس، با آخرین نتایج خود به دلیل کاهش هزینه ها و نرخ بهره باالتر، 
پیش بینی های بازار را شکست داد. این بانک، درآمد خالص برای سه ماهه 
چهارم سال گذشته را ۱.۷ میلیارد دالر گزارش کرد که مجموع سود ساالنه 
خود را به ۷.۶ میلیارد دالر در ســال ۲۰۲۲ رساند. بر اساس داده های ری 
اینفینیتیو، تحلیل گران انتظار داشــتند که یو بی اس در سه ماهه چهارم 
به درآمد خالص ۱.۳ میلیارد دالری و برای سال ۷.۳ میلیارد دالری دست 
یابد. این بانک سوئیسی گفت که درآمد های سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ تحت 
تأثیر فعالیت مشــتری باالتر، نرخ بهره باالتر و تسهیل قوانین کووید-۱۹ 
در آســیا قرار دارد. رالف همرز، مدیرعامل این شــرکت در بیانیه ای گفت: 
ما نتایج خوب و قابل قبولی را در ســه ماهه چهارم در شرایط سخت کالن 
 ،CET1 اقتصادی و ژئوپلیتیکی ارائه کردیم. چند نکته مهم: نسبت سرمایه
معیاری برای پرداخت بدهی بانک، به ۱۴.۲ درصد رسید که نسبت به ۱۴.۴ 
درصد در سه ماهه قبل کاهش داشت.درآمد از ۸.۷۰۵ میلیارد دالر در سال 
گذشته به ۸.۰۲۹ میلیارد دالر کاهش یافت. سود صاحبان سهام، معیاری 
برای ســنجش عملکرد بانک، در پایان ســه ماهه تا ۱۳.۲ درصد افزایش 
یافت که نســبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشت. بین واحد های این 
بانک، مدیریت ثروت جهانی با توجه به حاشــیه سود باالتر پس از نرخ های 
بهره باالتر، درآمد خالص سود ســه ماهه چهارم را ۳۵ درصد افزایش داد. 
بانکداری شخصی و شرکتی نیز در مدت مشابه در نتیجه افزایش نرخ بهره 
و درآمد های وام، ۲۱ درصد افزایش درآمد خالص ســود را نسبت به سال 
قبل ثبت کردند. اما عدم اطمینان بازار بر بازو های بانکداری سرمایه گذاری 
و مدیریت دارایی این کســب و کار ضربه زد. اولی شاهد کاهش ساالنه ۲۴ 
درصدی درآمد بود، در حالی که درآمد های مدیریت دارایی به دلیل عملکرد 
منفی بازار و اثرات ارز خارجی ۳۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. 
یو بی اس اعالم کرد که در سال ۲۰۲۳ سهام بیشتری را خریداری خواهد 
کرد. هامرز گفت: متعهد به سود سهام پیشرو هستیم و انتظار داریم در سال 

۲۰۲۳ بیش از ۵ میلیارد دالر از سهام را خریداری کنیم.

شمار کشته شدگان انفجار پیشاور به ۹۲ تن رسید 
شمار کشته شدگان انفجار پیشاور  به ۹۲ تن رسید /طالبان پاکستان: کار ما 
نبود طالبان پاکستان پس از ادعای اولیه یکی از فرماندهانش، دست داشتن 
در حمله انتحاری پاکســتان را رد کرده است. این در حالی است که شمار 
کشته شدگان این حمله تاکنون ۹۲ تن اعالم شده است. به گزارش ایسنا به 
نقل از سی ان ان، این حمله  یکی از مرگبارترین حمالت در این کشور در 
ســال های اخیر بود و یکی از تحلیلگران آن را "بحران امنیت ملی" توصیف 
کرد. نصاراهلل خان، یکی از مقامات پلیس که از انفجار جان سالم به در برده، 
گفت که قبل از محاصره شــدن درتوده ای از غبار سیاه، "یک انفجار بزرگ 
از شــعله های آتش" را دیده است. خان گفت که پایش در انفجار شکست 
و سه ساعت در زیر آوار مانده بود. او گفت: "سقف فرو ریخت... فضای بین 
سقف و دیوار جایی اســت که من توانستم زنده بمانم." عکس ها و فیلم ها 
نشان می دهند که دیوارهای مسجد فرو ریخته و شیشه ها تخریب شده اند.

انفجار روز دوشنبه آخرین نشانه از وخامت اوضاع امنیتی در پیشاور، مرکز 
استان ناآرام خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان است و محل حمالت 
مکرر طالبان پاکستانی موسوم به تحریک طالبان )TTP( است. سال گذشته، 
شکست آتش بس متزلزل یک ساله بین تحریک طالبان پاکستان و دولت 
پاکســتان نه تنها به تشدید خشــونت ها در آن کشور بلکه به طور بالقوه 
افزایش تنش های فرامرزی بین دولت های افغانستان و پاکستان را تهدید 
کرد. در ابتدا روز دوشنبه، سربکاف مهمند و عمر مکرم خراسانی، مقامات 
تحریک طالبان پاکستان ادعا کرده بودند که این انفجار "انتقام" کشته شدن 
خالد خراســانی، از اعضای تحریک طالبان پاکستان در سال گذشته بوده 
است. اما سخنگوی اصلی تحریک طالبان پاکستان بعداً دست داشتن این 
گروه در این حمله را تکذیب کرد. محمد خراســانی، ســخنگوی تحریک 
طالبان پاکســتان اواخر روز دوشنبه در بیانیه ای گفت: »در رابطه با حادثه 
پیشاور، الزم می دانیم که توضیح دهیم که تحریک طالبان پاکستان هیچ 
ارتباطی با این رویداد ندارد. بر اســاس قوانین و قانون اساسی ما، هرگونه 
اقدام در مساجد، مدارس، مجالس ترحیم و سایر اماکن متبرکه جرم است.

»شکست بزرگ اسرائیل«
 نبرد با ســنگ تبدیل به نبرد با سالح شده است تحوالت 
اخیر سرزمین های اشغالی و عملیات های ضد صهیونیستی 
با ســالح های گرم پیشرفته نشــان داد که علی رغم اطالع 
دقیق سیســتم های امنیتی اســرائیل از منابع سالح های 
مقاومت و فلسطینی ها در کرانه باختری و اقدامات و تدابیر 
نظامیان رژیم اشــغالگر برای کنترل توزیع سالح در کرانه 
باختری، رژیم صهیونیســتی نه تنها قــادر به جلوگیری از 
دســتیابی فلسطینی ها به سالح نیســت، بلکه بخش قابل 
توجهی از این ســالح ها، متعلق به خود اســرائیلی ها است. 
به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره در گزارشی درباره عملیات 
های ضد صهیونیستی اخیر قدس اشغالی و نحوه دستیابی 
اهالی کرانه باختری به سالح در سایه محدودیت های شدید 
اعمال شده توسط رژیم صهیونیستی و تشکیالت خودگردان 
فلسطین در این زمینه نوشت: سواالت زیادی پس از انجام 
عملیات مقاومتی اخیر در قدس که توسط »محمد علیوات« 
۱۳ ســاله انجام شد، مطرح است و شاید مهم ترین آنها این 
باشد که یک نوجوان ۱۳ ساله چگونه توانسته به یک سالح 
از نوع تپانچه برونینگ بلژیکی دســت یابد؟ صحبت درباره 
تعدادی از کانال هایی اســت که از طریق آنها ســالح ها به 
کرانه باختری منتقل می شــوند و سپس در مراحل بعدی 
به مقاومت می رســند، اتفاقی که منجر به تبدیل درگیری 
از رویارویی با ســنگ به نبرد با سالح  شــد که روز به روز 
در حال تشــدید اســت. براساس گزارشــی که در دسامبر 
گذشته توسط روزنامه یدیعوت آحارونوت منتشر شده است، 
موضوع مربوط به سالح های بومی یا ضعیف نیست، بلکه این 
سالح ها پیشرفته هستند. گزارش ها و تحقیقات مؤسسات 
امنیتی اسرائیلی و فلسطین و اظهارات مقامات هر دو طرف 
در این زمینه، پرده از مهم ترین  راه ها و روش هایی دستیابی 

فلسطینی ها در کرانه باختری به سالح برمی دارند.

اقتصاد پایدار اندونزی در سایه ی رویکرد تثبیت نرخ ارز
تجربه جهانِی بکارگیرِی نظام تثبیت نرخ ارز  تثبیت 
نرخ ارز در اندونزی توانسته است اثرات تورمی کاهش 
ارزش روپیه که به دلیل خروج ســرمایه و کســری 
حساب جاری رخ داده است، کاهش دهد. به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، یکــی از اقتصادهای نوظهور موفق در 
بهره گیری از تثبیت نرخ ارز، اندونزی است. حاکمیت 
اقتصادی اندونــزی معتقد بود که تنها مولفه ی نرخ 
بهره و مدیریت آن نیســت که می تواند به رســالت 
هدفگذاری های تورمــی این اقلیم کمک کند، بلکه 
متغیرهای دیگری هســت که یــاری بخش اقتصاد 
اندونزی خواهد بود و یکــی از این مولفه ها، تثبیت 

نرخ ارز هست.
در ایــن دو مقاله از مجموعــه ی تجربه های موفق 
جهانی در تثبیت نرخ ارز، به سراغ جنوب شرق آسیا و 
سرزمین زمرد استوا یعنی اندونزی می رویم و رویکرد 
و رویه های سیاســتمداران و اقتصادانان این کشور 
را در بکارگیری نرخ ارز تثبیت شــده برای دستیابی 
به اهداف تورمی مرور و بررســی می کنیم. هزارتوی 
تثبیت نرخ ارز در کشور هزار جزیره برای یک اقتصاد 
بــاز کوچک مانند اندونزی، حرکت نــرخ ارز همواره 
اثرگذاری حیاتی و بنیادین در اقتصاد دارد. نوسانات 
فزاینده نرخ ارز در این کشور اغلب در نتیجه جریان 
های بی ثبات سرمایه، رفتار غیرمنطقی بازیگران بازار، 
شرایط ریزساختار بازار و نفوذ بازارهای فراملی رخ می 
دهد. در این حالت، اتکای صرف به سیاست نرخ بهره 
برای دستیابی به هدف تورمی و حفظ ثبات همیشه 
کافی نیســت. استراتژی حاکمیت اقتصادی اندونزی 
این اســت که سیاست نرخ ارز را در ترکیب سیاست 
های پولی و احتیاط کالن شــامل پنج ابزار سیاستی 
شامل سیاســت نرخ بهره، سیاست نرخ ارز، مدیریت 
جریان سرمایه، سیاست احتیاطی کالن و ارتباطات 
سیاســت پولی قرار دهد. در این چارچوب، مداخله 
ارزی با انگیزه اولیه تثبیت نرخ ارز در مســیر اساسی 
آن و حفظ ثبات نظام مالی اجرا می شــود. در مورد 
اندونزی باید به خاطر داشــته باشیم که مداخله ی 
مقامات پولی برای تثبیت نرخ ارز توانسته است اثرات 
تورمی کاهش ارزش روپیه را به دلیل دوره اخیر خروج 
سرمایه و کسری حساب جاری کاهش دهد. همچنین 
بانک مرکزی این کشور برای حمایت از ثبات سیستم 
مالی و بکارگیری یک رژیم ارزی ثابت و پایدار، از سال 

۲۰۱۷ مداخالت دوگانــه ای را هم در بازار ارز و هم 
بازار اوراق قرضه انجام داده است. سیاست تثبیت نرخ 
ارز تحت هدف گذاری تورمی در چارچوب استاندارد 
هدف گذاری تورمی، واکنش نــرخ بهره، ابزار اصلی 
دســتیابی به اهداف تورمی است. نرخ ارز معموالً به 
عنــوان یک ضربه گیر برای شــوک های خارجی به 
اقتصاد داخلی در نظر گرفته می شود. واکنش پولی 
بــه اثر گذاری نــرخ ارز بر اقتصــاد داخلی، از جمله 
دســتیابی به هدف تورمی در اندونزی، اساساً مبتنی 
بر سیاست نرخ بهره است. با این وجود، در نظر داشته 
باشید که حرکت نرخ ارز در اقتصاد در حال توسعه ی 
اندونزی، همیشه ارزش های بنیادی را منعکس نمی 
کند. این امر به ویژه از زمان شروع بحران جهانی در 
ســال ۲۰۰۸ صادق بوده است. جریان های بی ثبات 

سرمایه، افزایش ریسک پذیری در بین سرمایه گذاران 
جهانی، و اخبار پیشــرفت حل بحران در کشورهای 
پیشرفته منجر به افزایش نوسانات نرخ ارز فراتر از نرخ 
اصلی در اندونزی شــد. همین موضوع موجب گردید 
کــه حرکت بیش از حد نــرخ ارز بر اقتصاد داخلی و 
همچنین بر ثبات پولی و مالی اندونزی تأثیرات زیان 
باری بگذارد و حاکمان اقتصادی این کشــور متوجه 
شــدند که مدیریت نرخ ارز نمی تواند صرفاً مبتنی بر 
دستکاری نرخ بهره باشــد. در این شرایط، اندونزی 
سیاســت تثبیت نرخ ارز را بــه عنوان بخش جدایی 
ناپذیر از ترکیب کلی سیاســت های احتیاطی کالن 
پولی خود می داند که برای دستیابی به ثبات قیمت 
و نیل به مولفه های هدفگذاری تورمی طراحی شده 
اســت و در عین حال به رشد اقتصادی و همچنین 

ثبات سیســتم پولی و مالی توجه کمک الزم را می 
کند. پیامدها و ویژگی های تثبیت نرخ ارز در اندونزی 
هدف کلی سیاست تثبیت نرخ ارز در اندونزی از نظر 
عملیاتی بر ۵ ویژگی استوار است: ویژگی ۱: سیاست 
تثبیت نرخ ارز رویکردی را جهت ارزیابی گزینه های 
پیش رو برای تعیین سطح اساسی نرخ ارز که با هدف 
مدیریت تعــادل اقتصاد خارجــی و داخلی اندونزی 
ســازگار اســت، توســعه می  دهد. ویژگی ۲: حفظ 
ثبات نرخ ارز در مســیر اصلی اقتصاد که با نرخ تورم 
و پیش بینی کالن اقتصادی ســازگاری دارد، موجب 
کاهش قابل توجه نوســانات روزانه نرخ ارز شده و به 
عنوان بخشــی از پروسه ی دستیابی به هدف گذاری 
تورمی محسوب می شود. ویژگی ۳: سیاست تثبیت 
نرخ ارز موجب مدیریت جریان های ســرمایه، به ویژه 
جریان های کوتاه مدت و کاهش ریسک های برگشت 
ســرمایه و در نهایت، جلوگیری از بی ثباتی سیستم 

مالی در اقتصاد اندونزی می شود.
ویژگی ۴: سیاســت تثبیت نرخ ارز بر مبنای رویکرد 
احتیاطــی کالن برای تضمین ثبات سیســتم مالی 
و حمایــت از مدیریت تقاضای داخلی در راســتای 
دســتیابی به هدفگذاری تورمی در افق ۵ و ۱۰ ساله 
اندونزی تدوین شــده اســت. هدف در اینجا تقویت 
انعطاف پذیری سیستم مالی، از جمله توانایی آن برای 
مقاومت در برابر ریســک نرخ ارز، کاهش چرخه ای 
بودن تابع واســطه گری و افزایش کارایی سیســتم 
مالی اســت. ویژگی ۵: تثبیت نــرخ ارز در اندونزی 
موجب می شــود ارتباطات سیاســت پولی به طور 
مستمر برای مدیریت انتظارات انجام شود تا با پیش 
بینی تورم و سایر متغیرهای اقتصاد کالن همخوانی 
داشــته باشــد. در اینجا تثبیت نرخ ارز نه تنها برای 
دستیابی به شــفافیت مالی، بلکه مهم تر از آن برای 
تقویت انتظارات آینده نگر و در نتیجه تقویت سیگنال 
های مثبت سیاست های پولی اهمیت دارد. هدف از 
مداخالت ارزی در اندونزی چیست؟ به عنوان عنصر 
حیاتی در اجرای سیاست کلی پولی و احتیاطی کالن 
در اندونــزی، انگیزه اولیه مداخله ارزی دولت در این 
کشــور، تثبیت نرخ ارز در مســیر اساسی آن است. 
تاکید اصلی دولت در بخش مداخله ارزی، بر حمایت 
از ثبات قیمت و پایداری سیستم مالی است . کد خبر 

۱۴۶۱۵۱ :

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را از رشــد اقتصاد جهانی در ســال جاری افزایش داد. به گزارش 
خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از خبرگزاری عمون - صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای 
رشد اقتصاد جهانی در سال جاری از ۲.۷ درصد در برآورد های اکتبر گذشته به ۲.۹ درصد افزایش داد. در 
گزارش چشم انداز اقتصادی که در روز سه شنبه منتشر شد، صندوق پیش بینی خود را برای سال ۲۰۲۴ 
از ۳.۲ درصد در گزارش قبلی خود در اکتبر گذشته به ۳.۱ درصد کاهش داد. این صندوق پیش بینی خود 
را برای رشــد اقتصاد های خاورمیانه و شمال آفریقا به ۳.۲ درصد در سال جاری کاهش داد. این عدد در 
مقایسه با انتظارات ۳.۶ درصدی صندوق بین المللی پول در گزارش اکتبر گذشته که آن را برای نرخ رشد 

سال ۲۰۲۴ با ۰.۲ درصد پیش بینی کرده بود به ۳.۵ درصد افزایش داد. کد خبر : ۱۴۶۱۷۱

تورم اسپانیا به ۵.۸ درصد صعود کرد. به گزارش ایِبنا به نقل از اکونومیک، اداره آمار این کشور در گزارش اولیه خود 
اعالم کرد، تورم ساالنه در اسپانیا در ژانویه )دی و بهمن( به ۵.۸ درصد رسید و خط نزولی پنج ماهه را شکست و 

باالتر از ۵.۷ درصد ثبت شده در دسامبر )آذر و دی( ۲۰۲۲ بود.
با این حال بر اساس آمار ماهانه این رقم در ژانویه ۰.۳ درصد کاهش یافت. در همین حال، قیمت های مصرف کننده 
بدون احتساب مواد غذایی و انرژی ۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد و نرخ ماهانه ۰.۲ درصد کاهش 

یافت. کد خبر : ۱۴۶۱۶۴

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 
اقتصاد جهانی در سال جاری

تورم در این کشور اروپایی 
رکورد زد
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قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تحویل 
پرونده »هگمتانه و مرکز تاریخی همدان« به یونســکو خبر داد. به 
گزارش ایســنا، علی دارابی گفت: پرونــده ثبت جهانی »هگمتانه و 
مرکز تاریخی همدان« گستره ای از محوطه باستانی هگمتانه، میدان 
مرکزی شهر، بازار تاریخی همدان، آرامگاه بوعلی سینا و خیابان های 
تاریخی این محدوده را شامل می شود. او بیان کرد: امیدواریم ثبت 
جهانی این پرونده با مشــارکت همه مسؤوالن محلی، شهروندان و 
ساکنان شهر تاریخی همدان در آینده نزدیک محقق شود. پیش تر 
علی دارابی، در نشست اعضای انجمن میراث فرهنگی استان همدان 
گفته بود: هر سال هر کشور یک سهمیه برای ثبت جهانی دارد، که 
ســهمیه ایران برای سال آینده پرونده »منظر فرهنگی و تاریخی از 
هگمتانــه تا همدان« خواهد بود. ایــران ۲۶ اثر ثبت جهانی دارد و 
امسال، پرونده »کاروانسراها« را داشتیم که به دلیل جنگ اوکراین 
و روســیه، نشست آن لغو شــد. به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری همدان، طبق روال بررسی پرونده هایی 
که در نوبت ثبت جهانی یونســکو قرار می گیرند، تیرماه سال آینده 
ارزیابان یونســکو در همدان حضور خواهند یافت. وســعت »منظر 
فرهنگی و تاریخی از هگمتانه تا همدان« در این پرونده حدود ۱۰۰ 
هکتار درنظر گرفته شده که شامل تپه هگمتانه، بازار، بافت و ۱۴۰ 
اثر تاریخی است و با ثبت جهانی این اثر، انتظار می رود بافت تاریخی، 

بازار سنتی، مسجد جامع و پیاده راه های شهر همدان حفظ شود.

»کاله قرمزی« از دل یک مورچه درآمد و ناگهان غیب شــد! اگر در 
ایران زندگی کرده و کودکی  و جوانی را همین جا گذرانده باشــید، 
بدون شک با »کاله قرمزی« چند سالی را زندگی کرده اید یا دست کم 
در بخشــی از خاطراتتان یادش می کنید؛ پسرکی دل وزبان یکی، با 
پیژامۀ ســبز و پیراهن راه راه آبی که یکریز روده درازی می کرد و اگر 
قلبش از جنس اســفنج نبود، احتماالً امروز مرد بزرگی شده بود و 
خودش فرزندی  داشت. اما حاال مدتی  است که این »همدم و همکار 
مجری«، بین مناســبات آدم بزرگ ها گم شده؛ خاطراتش کم وبیش 
در حافظه ها پرسه می زند اما جسمش میان تیر و تخته های آرشیِو 
انباری صداوســیما، بی صدا می پوسد، غافل از این که »عروسک ها« 
هرگز بازنشسته نمی شوند. به گزارش ایسنا، مرضیه محبوب، طراح 
و ســازندۀ عروسک های مجموعه »کاله قرمزی« چندین سال پیش 
گفته بود، »کاله قرمزی« در سال ۱۳۶۰ از دِل یک مورچه درآمد و 
»پســرخاله« از یک »پینه  دوز«؛ آن ها آمدند که مهمان یک برنامه 
باشند، اما آن قدر شخصیت های شان خوب و جذاب از آب درآمد که 
ماندگار شدند. حمید جبلی هم که یکی از اعضای آن گروه بود، برای 
این عروســک ها صدایی ساخت. او بعدها با ظاهری جدید در برنامۀ 
»صندوق پست« یا »جغجغه و فرفره« که اوایل دهۀ ۱۳۷۰ پخش 
می شــد و ایرج طهماســب اجرای آن را بر عهده داشت، ظاهر شد. 
موضوع اصلی »صندوق پست« خواندِن نامه های ارسالی بچه ها برای 
این برنامه بود. »کاله قرمزی« از دل یک مورچه درآمد!کاله قرمزی، 

آکتورِ سینما »کاله قرمزی« رفته رفته سری میاِن سرها درآورد

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی خبر داد:
 پرونده »هگمتانه و همدان« به یونسکو تحویل شد

جای خالِی عروسک محبوب

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دو روز پس از زلزله خوی

کدام خودروسازان خارجی به ایران می آیند؟
مذاکرات وین علی رغم پیچیدگی های چالش برانگیز دیپلماســی، هم چنان با جدیت پیگیری می شود. دورنمای نهایی این دور از 
گفتگوها، بازگشت آمریکا به برجام و ازسرگیری دوباره تعهدات کشورهای اروپایی است. درصورتی که این اتفاق رخ دهد، گشایش 
قابل توجهی در شرایط سیاسی، اجتماعی و البته اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد. آن چه برای ما اهمیت دارد، چشمان منتظر 
بازار خودرو به پایان این رالی نفس گیر است. در این بین، یکی از اصلی ترین سواالتی که مطرح می شود، این است که در صورت 
ازســرگیری روابط، کدام خودروســازان خارجی به ایران می آیند؟ به گواه اغلب ناظران، اواخر دهه 8۰ و اوایل دهه 9۰ شمسی 
را باید عصر طالیی در بازار خودرو قلمداد کرد؛ زمانی که خودروســازان بدون دغدغه های امروزی نقدینگی، با تیراژ باال فعالیت 
می کردند و شرکای خارجی این صنعت نیز حضوری چشم گیر داشتند. به موازات صنایع خودروسازی، بازار خودروهای وارداتی 
نیز داغ بود. مشتریان به راحتی می توانستند دست روی مدل های مقرون به صرفه چینی، میان رده های کره ای، پرچم داران ژاپنی و 

لوکس-اسپرت های آلمانی بگذارند.

والهوویچ خودش را به رئال مادرید پیشنهاد داد
مهاجم صربســتانی و آینده دار یوونتوس در تالش اســت تا رؤیایش را محقق کند، یعنی پیوســتن به رئال مادرید. به گزارش 
خبرگزاری تســنیم، وضعیت اخیر باشگاه یوونتوس باعث شده تا دوشان والهوویچ که زمستان ۲۰۲۲ از فیورنتینا به بیانکونری 
ملحق شــد، نسبت به ادامه حضورش در این تیم مردد شود. باشــگاه یوونتوس اخیراً به دلیل تخلفات مالی با جریمه کسر ۱5 
امتیازی مواجه شــد و همین باعث شده تا شرایط این تیم برای کسب ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا بسیار سخت  شود. توماس 
گونزالس خبرنگار اســپانیایی مدعی شــد؛ در صورتی که یوونتوس در پایان فصل از کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بازبماند، 
دوشــان والهوویچ  ممکن است از این تیم جدا شود. بر اساس ادعای این خبرنگار؛ مهاجم صربستانی بیانکونری خود را به رئال 
مادرید پیشــنهاد داده و از مدیر برنامه هایش خواسته تا احتمال عملی شدن این انتقال را مورد بررسی قرار دهد.  والهوویچ ۲۳ 
ســاله که رؤیای پیوســتن به رئال مادرید را دارد، یکشنبه شب پس از ســه ماه دوری از میادین به دلیل مصدومیت به ترکیب 
یوونتوس بازگشت و در شکست ۲ بر یک بانوی پیر مقابل مونتزا در سری A ایتالیا، به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و 

۲5 دقیقه هم بازی کرد.

پیشنهاد

چهره روز

 The Moon is Down ماه پنهان اســت با عنوان اصلی
رمانی کوتاه از جان اســتاین بک، نویسنده آمریکایی 
است که در مورد جنگ جهانی دوم نوشته شده است 
و در مورد افزایش فاشیســم در اروپا هشدار می دهد. 
ماه پنهان است در زمان جنگ جهانی دوم به یکی از 
پرخواننده تریــن کتاب های زیرزمینی در اروپا تبدیل 
شده بود که هزاران نسخه از آن به شکل مخفیانه در 
فرانسه، آلمان، نروژ، هلند و… منتشر شده و بالفاصله 
به یکی از نمادهای ادبیات مقاومت تبدیل شــد. این 
کتاب نقش مهمی در تقویت روحیه مردم داشت. در 
پشــت جلد کتاب، قسمت مهمی از متن کتاب آمده 
اســت: و آن مردان پیوســته به یاد خانه بودند. افراد 
گردان کم کم از سرزمینی که اشغال کرده بودند بیزار شدند و با مردم درشتی کردند. مردم نیز با 
آنان درشتی کردند. رفته رفته اندک هراسی در دل فاتحان رخنه کرد، ترس از این که جنگ هرگز 
تمام نشود و آنان هیچ گاه به خانه برنگردند و دیگر روی آسایش را نبینند، ترس از این که روزی از 
پا دربیایند و همچون خرگوشی در کوهستان شکار شوند، زیرا نفرت مردمی که سرزمینشان اشغال 
شده بود هیچ گاه فرو نمی نشست. داستان این کتاب درباره اشغال شهر کوچکی در اروپا است که 
مشخص نیســت در کدام کشــور قرار دارد. )به احتمال زیاد نروژ باشد.( نیروهای مهاجم با یک 
برنامه ریزی دقیق و با کمک یکی از جاسوسان خود که در شهر محبوبیت زیادی داشت، توانستند 
بدون خون ریزی زیاد و بدون زحمت آنچنانی کنترل شهر را در اختیار بگیرند. شهری که مردم آن 

سال های سال است نه با کسی جنگیده اند و نه کسی به آن ها حمله کرده است.

غالمرضا رحیم زاده ارژنگ
غالمرضا رحیم زاده ارژنگ در کیف شوروی، به تحصیل 
مجسمه سازی و نقاشــی پرداخت. از مهم ترین آثار او 
می توان به مجســمه انوشــیروان دادگر در ساختمان 
دادگستری، مجســمه نبرد گرشاسب با اژدها در میدان 
حر تهران، مجســمه  های شیر که در ورودی ساختمان 

صندوق پس انداز بانک ملی نصب شده اند نام برد.
غالمرضا رحیم زاده ارژنگ در دهه ۱۳۴۰ درگذشت.

المرضا رحیم زاده ارژنگ )۱۲۷9 شوروی – درگذشته 
۱۳۳9، تهــران( نقــاش، مجسمه ســاز و پیکرتراش 
ایرانی بود. نقش برجسته انوشــیروان دادگر در کاخ 
دادگســتری )۱۳۲۱( و تندیس »نبرد گرشاســب با 
اژدها« در میدان باغشاه )میدان حر کنونی( )۱۳۱۲–۱۳۱5 انجام پروژه( از آثار برجسته ایشان به 
شمار می روند.وی پسر خاله حسن ارژنگ نژاد، مجسمه ساز مشهور ایرانی است. رحیم زاده ارژنگ 
فارغ التحصیل  دانشگاه کیف در شوروی در رشتهٔ نقاشی و مجسمه سازی بود.این دانشگاه در زمان 
شوروی ســابق جزء سه دانشگاه برتر شوروی سوسیالیســتی بوده و در حال حاضر، معتبرترین 
دانشگاه کشور اوکراین است. »تندیس نبرد گرشاسب با اژدها« که در سال ۱۳۱5 در میدان باغشاه 
)میدان حر کنونی( نصب شد، گرشاسپ از پهلوانان شاهنامه را در حال نبرد با یک اژدها نمایش 
می دهد. گرشاســپ در حالی که نیزه ای به دســت دارد، در حال نبرد با اژدهایی است که به دور 
بدن او پیچیده و دهان به روی گرشاسپ باز کرده است. این اژدها نماد نیروهای اهریمنی است که 
انسان را در حلقه خود قرار داده است. گرشاسپ با نیزه به دهان اژدها حمله کرده و می تواند نماد 

پیروزی نیکی بر بدی باشد.

فرهنگ

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
آذربایجان غربی: ترک خوردگی چندبنای تاریخی در 
»خوی« / آرامگاه »شمس« آسیب جدی ندید آرامگاه 
شــمش تبریزی در خوی مدیــرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی با 
تشــریح وضعیت آثار تاریخی »خوی« در زلزله های 
اخیر گفت: بخش هایی از بازار و ســاختمان تاریخی 
شورای شهر، موزه و چند بنای تاریخی دیگر در خوی 
بر اثر زلزله ترک خورده  و تخریب شده اند، درحالی که 
آرامگاه شــمس آســیب جدی ندیده است. مرتضی 
صفری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به پایش و بررسی 
اولیه بناهای تاریخی شهرستان خوی پس از دو زلزله 
اخیر که آخرین زلزله 5.9 ریشتر قدرت داشت و متاسفانه با تلفات انسانی همراه بود، اظهار کرد: 
در ۱۰ روز گذشته دو زمین لرزه با قدرت باال در »خوی« رخ داد. پس از زلزله اول، به خوی رفتیم 
و از بازار تاریخی خوی و برخی بناهای دیگر آن که در معرض خطر تخریب بودند، بازدید کردیم. 
برخی بناهای تاریخی بر اثر زلزله اول آسیب هایی دیده بودند. در زلزله دوم هم دوباره شاهد ایجاد 
ترک ها و ریختن گچ بری ها از ســقف و نمای برخی بناهای تاریخی بودیم و ترک خوردگی بیشتر 
در بازار تاریخی و ساختمان شورای شهر خوی که یک بنای تاریخی است، مشاهده شد. او اضافه 
کرد: در موزه »خوی« نیز ویترین ها آسیب دیده اند و حتی یکی از اشیای موجود در موزه هم دچار 
آسیب شده اســت.   مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی 
گفت: در شکل کلی تخریب جدی در بناهای تاریخی خوی نداشتیم و برآورد کلی ما این است که 
برای جبران خسارت های ناشی از زلزله های اخیر به اعتباری حدود پنج میلیارد تومان نیاز داریم.

طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش

فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است

نسیمم ز رد خویش رمان
باغبان همچو 

کآب گلزار تو از اکش چو گلنار من است
رشبت قند و گالب از لب یارم رفمود

رنگس او هک طبیب دل بیمار من است
آن هک رد رطز زغل نکته هب حافظ آموخت

یار شیرین سخن انرده گفتار من است

لعل سیراب هب خون تشنه لب یار من است

وز پی دیدن او دادن جان کار من است
رشم از آن چشم سیه بادش و ژمگان رداز

کار من است ره هک دل ربدن او دید و رد ان
ساروان رخت هب ردوازه مبر کان رس کو

شارهاهیست هک منزلگه دلدار من است
بنده طالع خویشم هک رد این قحط واف

عشق آن لولی رسمست رخیدار من است

.حافط
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