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مدیر عامل بورس انرژی گفت: در تالش هســتیم با همکاری ساتبا و نیروگاه های تجدیدپذیر معامالت برق سبز )برق تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر( در 
بورس انرژی ایران آغاز شود. به گزارش ایسنا، علی نقوی در هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی و چهارمین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران، 
بیان کرد: از مدت ها پیش موضوع معامله پذیر شــدن برق نیروگاه های تجدیدپذیر در دســتور کار بورس انرژی بود که با همکاری ســاتبا و انجمن نیروگاه 
تجدیدپذیر زیرساخت های الزم جهت عرضه برق این نیروگاه ها مهیا شده و برق این نیروگاه ها در یک تابلوی جداگانه در بورس معامله خواهد شد. وی تفاوت 
نظام قیمت گذاری برق نیروگاه های تجدیدپذیر و حرارتی و همچنین ظرفیت اندک نیروگاه های تجدیدپذیر در نسبت با کل برق تولیدی کشور را به عنوان 
دو مورد از چالش های بازار برق برشمرد و اظهار کرد: امیدواریم با راه اندازی بازار تجدیدپذیرها در بورس انرژی ایران شاهد باال رفتن جذابیت سرمایه گذاری 

در این بخش باشیم.
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دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز از زبان معاون وزیر جهادکشاورزی
معاون امور برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهادکشاورزی علت افزایش 
قیمت گوشت قرمز را تغییر نرخ ارز واردات نهاده های دامی عنوان 
کرد و گفت که وزارت جهادکشاورزی با توزیع گوشت گرم وارداتی 
و منجمد قیمت گوشت قرمز را کنترل کرده  است. به گزارش ایسنا، 
شاهپور عالیی مقدم در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت 
دهه فجر برگزار شد، دستاوردها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی 
در طول یکسال را تشریح کرد و گفت: الگوی کشت در ۱۵ محصول 
اساســی ابالغ و قرار شد که محصوالت پر آب به محیط های بسته 
منتقل تا مدیریتی در منابع آبی انجام شــود. توفیقاتی در الگوی 
کشت نیز در سال اول اجرا داشتیم ولی معتقدیم باید برای کشاورز 
جذابیــت ایجاد کنیم تا الگوی کشــت را رعایــت کند. همچنین 
بایستی مشوق هایی برای اجرای آن  نیز در نظر بگیریم. وی افزود: 
برای عملیاتی کردن الگوی کشــت ۱۳۲ همت نیاز داریم که ۷۰ 
همت آن به صورت کمک ها و مشــوق ها به بخش کشاورزی و ۶۰ 
همت نیز  به صورت تسهیالت کم بهره بایستی تعلق گیرد. معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد: کاهش ضریب وابســتگی از دیگر 
اقدامات در دســتور کار وزارت جهادکشاورزی است. قصد داریم با 
اجرای الگوی کشت ضریب وابستگی را کاهش دهیم؛ به طوری که 
ضریب وابســتگی گندم را از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد، جو را از ۵۵ 
درصد به ۲۰ درصد، سویا و کلزا از ۸۵ درصد به  ۵۵ درصد برسانیم.

وی همچنین عنوان کرد: در تولید غالت رشد ۱۷ درصدی داشتیم؛ 
به طوری که از ۱۷.۹ میلیون تن به ۲۱ میلیون تن رســیدیم. در 
کشاورزی قراردادی سال گذشــته سطح زیر کشتمان در گندم و 
برنــج زیر ۵۰۰ هزار هکتار بود که امســال به یک میلیون و ۵۵۰ 
هزار هکتار رســیده اســت.۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم سال 
گذشــته خریداری کردیم که ۳۸ هزار تن آن ســن زدگی داشت 
امسال اما ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم خریداری شد که ۷۰۰۰ 
تن آن ســن زدگی داشــت و این یعنی اقدامات الزم جهت رصد 
و پایش نتیجه داده اســت. عالیی مقدم تصریــح کرد: ۲۵درصد 
افزایــش تولید برنج داشــتیم و از یک میلیــون و ۸۰۰هزارتن در 
ســال  زراعی قبل به ۲میلیون و ۳۰۰هزارتن رسیده ایم. همچنین 
بــا افزایش ۳۰درصدی تولید جو از رقم یک میلیون و ۶۰۰هزارتن 
به ۲میلیون و ۳۵۰هزارتن رسیدیم. از طرفی افزایش ۱۶۰درصدی 
ســطح زیرکشت محصوالت دیم نیز از دستاوردهای این وزارتخانه 
بوده اســت. وی در ادامه به آمار تولید محصوالت نیز اشاره  کرد و 
گفت:افزایش ۱۱۰درصدی تولید میوه زیتون،۱۱۴ درصدی روغن 
زیتون، ۱۰۷درصد محصوالت  باغی و همچنین ســطح زیرکشت 
گیاهان دارویی  از ۲۵۴هزارهکتار به ۲۸۰هزارهکتار افزایش داشته 
است. معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه ارزان سازی و فراهم 
سازی محصوالت شیالت را بایســتی داشته باشیم، گفت: ۵۸۰۰ 
کیلومتر ســاحل در ایران داریم ولی در زمینه شیالت توجه کمی 
داشــته ایم. یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن پتانسیل شیالت در کشور 
اســت و در دنیا نیز این رقم ۲۱۴ میلیون تن اســت.  به گفته وی 
افزایش ۲۳ درصدی تولید محصوالت آبزی و ۲۵ درصدی پرورش 
ماهی در قفس را داشــتیم. همچنین تسهیالتی در قالب شیالت 
کارت و دامدار کارت تولید کنندگان ارائه شــده است. وی در ادامه 
صحبت هایش به افزایش قیمت برخی محصوالت کشــاورزی نیز 
اشــاره کرد و گفت:ســیب زمینی و پیاز کاالهای اساســی بخش 
کشــاورزی هستند. پتانسیل تولید ما مشــخص است و باید نگاه 
منطقه ای داشته باشیم. همه کشورهای منطقه به این دو کاال نیاز 
دارند و هاب منطقه هستیم. کمبودی در تولید سیب زمینی و پیاز 
نداریم. اما عوامل مختلفی از مزرعه تا سفره وجود دارد که بر قیمت 
آن در بازار تاثیر گذار اســت که دست وزارت جهاد کشاورزی هم 
نیســت. از جمله این موارد می توان به حمل و نقل، ناوگان و حتی 
فصل نیز اشاره کرد. معاون وزیر جهادکشاورزی در خصوص کمبود 
و بیش بود برخی محصوالت در ایام مختلف ســال اشــاره کرد: از 
گذشته یکسال پیاز زیاد بود و یک سال سیب زمینی. ولی می توان 
با داشتن برنامه و استراتژی موضوع را حل کرد. یکی از راهکارهای 
آن اجرای الگوی کشــت است تا  دقیقاً مشخص شود کدام استان 
چه محصولی به چه میزان بکارد. وی همچنین در خصوص چرایی 
افزایش قیمت گوشت قرمز گفت: ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده 
دامــی وارد می کنیم. که این نهاده ها ارز دریافت می کنند. قبال ارز 
۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می شد و قبل از مردمی سازی یارانه ها 
جو کیلویی ۲۲۰۰ تومان بود. اما چیزی که االن اختصاص می یابد 
ارز ۲۸ هزار تومانی است و طبیعتاً قیمت ها باال می رود. البته در کنار 
آن می توان به این موضوع اشاره کرد که به دلیل سرما و یخبندان 
علوفه هم کم شــده و طبیعی اســت که با افزایش قیمت نهاده ها 
قیمــت دام هم افزایش یابد. اما یک هفته اســت که وزارت جهاد 
کشاورزی با حضور در بازار و واردات گوشت گرم قیمت گوشت قرمز 
را کنترل کرده است. همچنین قرار است گوشت ۱۸۰ هزار تومانی 
وارداتی نیز توزیع شــود. وی در ادامه صحبت هایش به دیپلماسی 
غذایی نیز اشاره کرد و گفت: اگر صادرات درست باشد تولیدکننده 
پایداری تولید خواهد داشت. اسفندماه سال گذشته گفتند که فلفل 
دلمه ای، ســیب زمینی و کیوی برگشت خورده است و مصاحبه 
های بســیاری هم در این زمینه شد اما کســی نگفت که چرا در 
ماه گذشــته هیچ برگشتی نداریم. در صادرات و دیپلماسی غذایی 
باید شــرایط و مقررات کشــورهای مقصد را رعایت کنیم که قباًل 

این اتفاق نمی افتاد. 
اما در حال حاضر با 
مقصد،   کشورهای 
همترازی باقیمانده 
و  گیاهــان  در 
همترازی در لیست 
آفت کش ها اتفاق 

افتاده است.

سـرمقـاله
دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز

یک تغییر در معامالت ربع سکه بورسی

دامنه نوسان ربع ســکه بورسی روز 
گذشته، امروز و یکشنبه هفته آینده 
به مثبت و منفــی ۳۰ درصد تغییر 
کرد. به گزارش ایســنا، از سه شنبه 
هفته قبل دور دوم عرضه ربع ســکه 
توســط بانک مرکزی در بورس کاال 
آغاز شد. بر این اساس اعالم شد که  
۴۵۰ هزار ربع سکه طالی بهار آزادی 
به مدت ۱۰ روز کاری از طریق بورس 

کاالی ایران توسط بانک مرکزی عرضه  می شود که تا کنون هفت روز آن گذشته است. بنابراین، حجم 
عرضه به میزان مانده دارایی ســکه طالی ربع بهــار آزادی متعلق به بانک مرکزی در نماد معامالتی 
گواهی سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهار آزادی خزانه بانک رفاه کارگران با نام ربع سکه ۰۳۱۲ رفاه 
)ن( و نماد )ســکه ۰۳۱۲ ن ۰۶( اســت که از روز عرضه تا امروز  با دامنه نوسان مثبت و منفی ۱۰۰ 
درصد میانگین قیمت موزون معامالت قابل معامله بود. اما طبق اطالعیه بورس کاال، امروز و یکشنبه 
هفته آینده دامنه نوسان ۳۰+/- درصد قیمت پایانی نماد در روزکاری قبل نماد مذکور )طبق مقررات 
دامنه نوسان قیمت توسط عرضه کننده تعیین می شود( است. معامالت گواهی سپرده کاالیی این نماد 
به صورت ثبت ســفارش انجام می شود. بدین منظور دوره ثبت سفارش خرید از ساعت ۹ صبح شروع 
می شــود و تا ساعت ۱۳ ادامه دارد. متقاضیان توجه داشته باشند که در این دور قیمت توسط بانک 
مرکزی تعیین نمی شود و اگر یک متقاضی قیمت ربع سکه را باالتر از قیمتی که تعیین شده ثبت کند 

کاال را با آن قیمت خواهد خرید.

در حاشیه جلسه دولت
زارع پور:

 از فعالیت هر پلتفرمی که حداقل به قواعد خودشان پایبند باشند استقبال می کنیم
وزیــر ارتباطــات گفــت: تمــام 
ارتباطات  وزارت  زیرســاخت های 
پای کار پیام رسان ها آمده تا بتوانند 
خدمات با کیفیتی را به مردم ارایه 
کنند. به گزارش ایســنا، عیســی 
زارع پور وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در جمــع خبرنگاران در 
حاشیه نشست هیئت دولت درباره 
رفع فیلتــر اینســتاگرام و تلگرام 
گفت: دیشــب هم آقــای رییس 
جمهور در صدا و ســیما گفتند از 

فعالیت هر پلتفرمی استقبال می کنیم، مشروط بر اینکه حداقل به قواعدی که خودشان دارند پایبند 
باشند. اخیرا مرکز ملی فضای مجازی با شرکت متا مکاتبه ای کرده و همین جا هم اعالم می کنیم که 
هر پلتفرمی که قواعد جمهوری اسالمی ایران را بپذیرد یا به قواعد خودشان پایبند باشند حتما از آنها 
استقبال می  کنیم. زارع پور گفت: االن ارتباط صوتی و تصویری در پیام رسان های کشور برقرار است و 
روزانه چند میلیون تماس تصویری و صوتی انجام می شود با کیفیت و روز به روز هم بر کیفتشان می 
افزایند. تمام زیرســاخت های وزارت ارتباطات پای کار پیام رسان ها آمده تا بتوانند خدمات با کیفیتی 
را به مردم ارایه کنند. االن چهار تا پنج پیام رســان این کیفیت و قابلیت را دارند و ایتا هم بیشــترین 
اقبال را بعد از اروبیکا دارد به زودی نســخه جدیدش ارایه می شود که تماس صوتی و تصویری در آن 

دیده شده است.

بی دلیل از خرید و فروش ارز خودداری نکنید
بانک مرکــزی در اخطاری به صرافی های مجاز 
تاکید کرد که صرافی نباید بدون دلیل موجه و 
تاییــد این بانک از خرید و فروش ارز خودداری 
کند. به گزارش ایسنا، اداره نظارت بر موسسات 
پولی غیــر بانکی بانک مرکــزی در نامه ای به 
صرافی ها اعالم کرد: حســب بررســی های به 
عمل آمده توســط بازرســان این بانک محرز 

گردیده، برخی از شرکت های صرافی بدون دلیل 
موجــه و بدون تایید این بانک، اقدام به متوقف 
نمودن عملیات خــود نموده و از فعالیت خرید 
و فــروش ارز خودداری می نماینــد. این اقدام 
عــالوه بر اینکه مصداق تخلف موضوع بند ۵ از 
ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت 
و نظــارت بــر صرافی ها می باشــد، در صورت 
اســتمرار این تخلف می تواند منجر به تعلیق یا 

ابطال مجوز فعالیت صرافی در چارچوب مقرارت 
ذیربــط گردد. با توجه به اینکه طرح رتبه بندی 
شرکت های صرافی در دستور کار این بانک قرار 
دارد، حجم معامالت و حضور موثر در بازار ارز از 
مولفه های مهم این طرح محسوب شده و منجر 
به افزایش رتبه کمی و کیفی صرافی می گردد 
که در ادامه صرافی های برتر مشمول مشوق های 

ویژه خواهند.

اخطار بانک مرکزی به صرافی ها

بیدلیلازخریدوفروشارزخوددارینکنید

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن با اشاره به ایجاد زیرساخت های الزم 
در بندر آستارا، گفت: استانداردترین کانال ممکن در دریای خزر در بندر آستارا 

ایجاد شده است و این بندر مشکلی برای پذیرش کشتی ندارد.
به گزارش ایســنا،  حسین یونسی درباره پروژه الیروبی بندر آستارا با اشاره به 
اینکه پروژه مذکور به صورت جهادی از سوی سازمان بنادر و دریانوری طی بازه 
زمانی ۳ ماهه در بخش الیروبی کانال و حوضچه بندر آســتارا به اتمام رسید، 
اظهار داشت: این پروژه به صورت شبانه روزی از سوی الیروب های درنظر گرفته 
شده سازمان بنادر و دریانوردی کامل و در نهایت از ابتدای مهرماه سال جاری 
پروژه به شــرکت مربوطه تحویل شد. وی ادامه داد: به دالیل اعالمی از سوی 
شــرکت مربوطه پروژه الیروبی بندر آستارا از ابتدای مهرماه تحویل نشد و در 
نهایت ۲۷ مهرماه بود که از طریق تامین دلیل کارشــناس رسمی دادگستری 
پروژه را تحویل شــرکت دادیم، هر چند بهانه جویی هایی در این رابطه وجود 
داشت. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن با بیان اینکه در شرایطی تراز 
آب به شدت پایین آمده بود، عنوان کرد: با این وجود یک کانال کامال استاندارد 
و بدون محدودیت تردد برای کشتی ها به شرکت مربوطه در بندر آستارا تحویل 

شد و طی سه تا چهار ماهه گذشته هیچگونه محدودیت ترددی در بندر آستارا 
وجود نداشته است. یونسی با تاکید بر اینکه زیرساخت های الزم به منظور تردد 
کشتی ها از سوی ســازمان بنادر و دریانوردی در بندر آستارا ایجاد شده است 
تا مقوله صادرات، واردات و ترانزیت از مســیر دریا به خوبی انجام شود، گفت: 
بندر آســتارا در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و پروژه الیروبی بندر نیز به 
اتمام رســید و تحویل شرکت مربوطه شد اما متاسفانه استقبال مورد انتظار از 
سوی صاحبان کاال و فعاالن اقتصادی محقق نشده است. ظرفیت بندر آستارا 
معادل ۷۰۰ هزار تن اســت .وی با تاکید بر اینکه ســازمان بنادر و دریانوردی 
زیرســاخت های الزم در بندر آســتارا را ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: دو 
پســت اســکله در بندر وجود دارد و ظرفیت بندر آستارا معادل ۷۰۰ هزار تن 
اســت اما در حال حاضر صرفا از ۲۰۰ هزار تن ظرفیت بندر استفاده می شود. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن با بیان اینکه در بندر آستارا مشکلی 
برای پذیرش کشــتی ها وجود ندارد، تصریح کــرد: در این بین نکته مهم این 
است که نمی توانیم صاحبان کاال را مجبور کنیم که از مسیر دریا، کاالی خود 

را جابجا کنند. 

بندر آستارا برای پذیرش کشتی ها آماده شد

عزت امروز کشور را مدیون امام و شهداییم

دو اتفاق جدید در اجرای طرح 
یارانه آرد و نان

صادراتایران۳.۵برابرارزانترازواردات!

مشاور وزیر اقتصاد جزئیاتی از فاز دوم طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان ارائه کرد و گفت: در فاز دوم مردم 
می توانند به کیفیت نان یک نانوایی رتبه دهند و سهمیه آردی که به یک نانوایی اختصاص می یابد نیز بر اساس 
خرید مردم مشــخص خواهد شــد. محمد جالل در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دولت یارانه نان را حذف 
نخواهد کرد، عنوان کرد: یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان 

در الیحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

پرداختوامبالعوضمسکنبهخانوارهایکمدرآمد

شرایطوارداتطالبهکشورتسهیلشد
رئیسی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی:

اجرای برنامه های اقتصادی مثل برنامه هفتم در گرو مشارکت مراکز علمی است

5

5

5

6

2

3

4



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 13 بهمن 1401  11 رجب 1444  2 فوریه 2023سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5113 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

گزیده خبر

اسالمی:
 باید اهداف و برنامه سفر گروسی به تهران مشخص باشد

رییس ســازمان انرژی اتمــی گفت: اینکه با وجود بازرســی های 
گســترده از ایران باز هم احساس نگرانی می کنند، نشان می دهد 
دشمنان ایران ادبیات و عملیات تخریبی را علیه ما دنبال می کنند 

اما ما از این ها تاثیر نمی گیریم.
به گزارش ایســنا، محمد اســامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در 
حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر سند 
استراتژی امنیت ملی آمریکا که توسط پنتاگون و کاخ سفید منتشر 
شده اســت را بخوانید می بینید چه نقشــه های دقیقی را ترسیم 
کرده انــد.  یکی از هدف های آنها در بحث اقتصادی تخریب ارزش 
پول ملی، باور و اعتماد مردم بوده اســت. مردم ما در هر کسوتی، 
باید مراقب باشــند در دام و نقشه دشمن گرفتار نشوند. به نظرم 
بسیاری از اتفاقاتی که در بازار می افتند زیاده خواهی و اجحاف است 
که برخی انجام می دهند.  اسامی در رابطه با حماتی مانند حمله 
اخیر به اصفهان و تاثیــر آن در نوع تعامل و همکاری ما با آژانس 
گفت: دشمن، دشمن اســت و دشمن هم دشمنی می کند و نیاز 
به هوشــیاری و ضریب آمادگی برای پاسخگویی دارد. وزارت دفاع 
خیلی زود و به هنگام این موضوع را گزارش داد. این حمله را سریع 
دفع کردند و این اقدام ناموفق بود؛ خود آمریکایی ها هم به آن اشاره 
کردند. البته من مرجع صحبت راجع به این موضوع نیستم.  رئیس 
ســازمان انرژی اتمی در رابطه با زمان سفر گروسی به ایران اظهار 
کرد: این ســفر نیازمند تدوین و محتوا است و باید اهداف و برنامه 
این سفر مشخص باشد. خود ایشان اعام کرده چنین سفری دارد و 
این سفر بعد از اجاس سری که با وزرای شورای اروپا و در پارلمان 
اروپایی داشتند ، بیان شد. وی با بیان اینکه ادبیاتی که از سیستم 
غربی منتشر می شود دارای حقایقی است که گفته نمی شود، افزود: 
در ســال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۲ هزار بازرسی آژانس انجام 
داده و در این ســه سال میزان بازرسی از ایران ۵۰۰ مورد بازرسی 
بوده اســت؛ یعنی یک چهارم تمام بازدیدها. ما در ایران ۲۱ سایت 
هســته ای داریم و کل دنیا ۷۳۰ سایت هسته ای دارد و با این حال 
باز هم احســاس نگرانی می کنند و این روند نشان می دهد ادبیات 
آنها را که ادبیات دشــمن و عملیات تخریبی اســت و ما از این ها 
تاثیر نمی گیریم.  رئیس ســازمان انرژی اتمی با اعام خبر خوش 
هســته ای در ایام دهه فجر، گفت: ما یــک خط تولید پایلوت که 
تولید ایزوتوپ های پایدار است و یکی از موارد موازی و جایگزین با 
فرآیندهای فعلی مان است برای تولید رادیو دارو که برای سرطان 
و درمان تیروئید را تقدیم بیمــاران عزیز خواهیم کرد. وی درباره 
بازنگری در ســطح امنیت تاسیسات هسته ای با تاکید بر اینکه به 
لحاظ امنیتی و حفاظتی نظام پدافندی خوبی داریم گفت: پوشش 
پدافند هوایی کشــور قدرتمند است و سازمان هم تمهیداتی دارد 
و دشــمن همواره ناکام مانده و خواهد ماند. اسامی درباره تغییر 
در ســطح تعهدات هسته ای ایران اظهار کرد: ما تعهد جا مانده ای 
نداریم، عملیات روانی و اظهارات آنها متمرکز بر بحث برجام است. 
برجام یک معامله اســت که دو ســمت دارد وقتی تعهداتشان را 
انجام نمی دهند دیگر دلیلی ندارد ما پایبند به تعهداتی باشیم که 
با عملیات فشار سعی دارند در ایران تشدید کنند. رییس سازمان 
انرژی اتمی درباره تغییر ســطح غنی سازی در ایران تصریح کرد: 
ما طبق قانون اقدام راهبردی کار می کنیم و خود آنها هم مقید به 
قانون است و قانون ما هم در چارچوب پادمان است. ما عضو ان پی 
تی هستیم و به آن پایبند هستیم. وی درباره اجاس شورای حکام 
گفت: نفوذ صهیونیستی و دشــمنی علیه ایران باید خاتمه یابد و 
همین طور که در چند روز اخیر دیدید جبهه شان را تغییر دادند و 
دیدید که اول گفتند تمرکزمان روی ایران و تحوالت سیاسی است، 
اما بعدا اعــام کردند که برنامه ای برای تغییر رژیم ایران نداریم و 
این اقدامات آن ها نشان دهنده دشمنی است. اسامی در پاسخ به 
اینکه اقدامی کرده ایم که تا اجاس بعدی شــورای حکام پاسخ به 
ســواالت آژانس داده شود؟ گفت: همه اینها پاسخ داده شده است 
و هیچ مورد بدون پاسخ وجود ندارد، پاسخ ها را تفصیلی دادیم. ما 
دعوت کردیم و آمدند و باز هم دعوت می کنیم از آنها که بیایند و 
پاســخ ها را بشنوند اما این مساله وقتی حل می شود که آنها اراده 
کنند که باور کنند. وی خاطرنشان کرد: االن تنشی بین ما و آژانس 
نیست، تنشی که هست از سوی سیستم نظام صهیونیستی است 

که دارد فشار می آورد.

حمایت ایران از اقدامات »موریتانی « در مبارزه با تروریسم
وزیــر امور خارجه جمهوری اســامی 
ایران ، گفت: ابتکار عمل رئیس جمهور 
موریتانی در مبارزه با تروریسم و تقویت 
صلح و امنیت پایدار در صحرای غربی 
ارزشــمند و سازنده اســت. به گزارش 
ایســنا ، حســین امیرعبداللهیان بعد 

از دیــدار و رایزنی با رئیس جمهور موریتانی در پایتخت این کشــور آفریقایی 
در جمــع خبرنــگاران در ارتباط با مطالب مطرح شــده در این ماقات گفت:  
گفت وگوی بسیار ســازنده ای  را با  رئیس جمهور موریتانی داشتم، من حامل 
سام های گرم رئیس جمهور ایران به رییس جمهور موریتانی بودم و این دیدار 
فرصتی را فراهم کرد که بــا دیدگاه های رئیس جمهور موریتانی در  خصوص 
موضوعات مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی از نزدیک آشــنا شویم و در 
مورد این مسائل رایزنی و گفت وگو کنیم. وی در ادامه افزود : تاش های سازنده 
و ارزشمند رئیس جمهور موریتانی در پیگیری ابتکارعمل مبارزه با تروریسم  و 
تقویت صلح و امنیت پایدار در صحرای غربی مورد توجه ما است. امیرعبداللهیان 
تاکید کرد: جمهوری اســامی ایران خود در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار 
دارد از هر اقدامی در جهت تقویت صلح و ثبات و امنیت در منطقه آفریقا و سایر 
نقاط جهان حمایت می کند. به گزارش ایسنا وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران شب گذشته برای دیدار با مقامات موریتانی وارد این کشور آفریقایی شد.

قالیباف:

 عزت امروز کشور را مدیون امام و شهداییم
به مناسبت ۱۲ بهمن در حرم مطهر

قالیبــاف:  مکلفیم به معنای واقعی خادم و نوکر مردم باشــیم  . 
رئیس مجلس شورای اسامی تاکید کرد: ملت ایران با باور و اراده 
قیام خود را شــروع کرد و بدون شک عزت امروز کشور را مدیون 
امام )ره( و شهدا هستیم. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در 
سخنرانی خود به مناسبت فرارسیدن ۱۲ بهمن ماه در حرم امام 
خمینی )ره( بیان کرد: در این روز ملت ایران امام خود را به آغوش 
کشید و روز دیدار ملت با امام امت است. تاریخی ترین لحظه برای 
همیشه ملت ایران اســامی ما همین روز است. این روز عزیز را 
در طلیعه دهه فجر به یکایک برادران و خواهران تبریک می گویم 
همچنین میاد باســعادت امــام جواد )ع( و فرارســیدن میاد 
امیرالمومنین را و ایــام ماه رجب را به همه ملت ایران تبریک و 
تهنیت دارم. وی در ادامه اظهار کرد: به روح پرفتوح همه شهدای 
انقاب، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و سیدالشهدای مدافعین 
حرم شهید عزیز و گرانقدر شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم 
و امنیت و همه شــهدایی که جان خود را تقدیم اســام و ایران 
عزیز کردند که امروز من و شما در سایه آن امنیت داشته باشیم 
و مسیر انقاب و راه امام تحت رهبری مقام معظم رهبری ادامه 
پیدا کند درود می فرستم. رئیس مجلس شورای اسامی تصریح 
کــرد: به روح پرفتوح امامی که جز برای خدا کامی نگفت و جز 
در راه خدا گامی برنداشــت امامی که در عصر مظلومیت دین و 
معنویت چه در جهان اســام و چه در این کره خاکی در عصری 
که سیطره کمونیست و امپریالیسم همه جوامع جهانی را پوشانده 
بود ایســتاد درود می فرســتم. این مردم با باور و اراده قیام خود 
را شــروع کرده و میراث گرامی اســام را از گنج حجره ها بیرون 
آوردند. امام توانســت در مبارزه با ظلم وحدت در جامعه اسامی 
ایجاد کند و بدون شــک عزت امروز ما مدیون امام امت و شهدا 
اســت. امروز در جوار امام و شــهدای انقاب جمع شده ایم تا بار 
دیگر با راه امام و شــهدا بیعت کنیم. قالیباف با بیان اینکه دهه 
فجر جشــن پیروزی ملت است، تاکید کرد: همه باید شاد باشیم 
و به چنیــن روز و فرهنگی افتخار کنیم. ما باید تاش کنیم که 
اگر نهادها و سازمان ها در این مسیر کاری برای بزرگداشت انجام 

می دهند، خدمت به مردم است. این انقاب و  این جشن مردمی 
است و مردم صاحب انقاب هستند و اگر کمکی انجام می دهیم 
نیز برای مردم اســت. وی اظهار کرد: خدا را شاکریم که اهداف 
انقاب اســامی همچنان برای ما مشــخص و روشن است و به 
ســمت آن حرکت می کنیم؛ اســتقال، آزادی و عدالت اهدافی 
است که به دنبال آن هستیم و برای آن هزینه ها داده ایم. انقاب 
اســامی بدون حضور مردم هیچ معنایی ندارد و اسامی نیست؛ 
مردم اســاس این انقاب هستند و آنها هستند که در میدانند و 
احــکام دینی را در جامعه دنبال و پیاده ســازی می کنند. رئیس 
مجلس شورای اســامی تاکید کرد: یکی از شاخص های مهمی 
که حضرت امام)ره( برای این انقاب گذاشته بودند، مردمی بودن 
آن است. قدرت امروز ما در مقابل دشمنان تکیه بر ابزار نظامی و 
موشک های قدرتمند ما نیست؛ بدون شک اینها بخشی از قدرت 

ما و مایه افتخار ما هستند و این قدرت را نیز مردم در دوران دفاع 
مقدس تا به امروز توانســتند تولید کنند اما بدانید که انقاب ما 
در قلب یکایک مردم ماســت و چون قلب مردم همراه آن انقاب 
بود این انقاب مســتحکم و اسامی به پیش خواهد رفت. امروز 
مردم ما از ما این مطالبه را دارند که همه اهداف انقاب را متوازن 
پیش ببریم و به همان میزان که توجه به حوزه ظلم ســتیزی و 
استکبار ستیزی داریم که از شــاخص هایی است که امام راحل 
آنها را تبیین نمودند و اســاس کار ماســت، به همان میزان نیز 
به اقتصاد مردم و فرهنگ جامعه و مسایل اجتماعی جامعه نگاه 
کنیم. قالیباف افزود: اگر ما اهداف انقاب را متوازن پیش نبریم و 
شکلی کاریکاتوری از آن بسازیم خواسته انقاب و مسیر درست 
نیســت. وقتی بر مردم تاکید داریم حسنش بر این است که اگر 
اشــتباهی کردیم، مردم ناظرند، می بینند و به ما تذکر می دهند؛ 

مردم می بینند و از ما نقد و انتقاد و اگر الزم شد اعتراض می کنند؛ 
اینها اساس انقاب اسامی و باورهای ما از انقاب اسامی است. 
وی عنوان کرد: خدارا شــاکریم که قطار انقاب روی همان ریلی 
که امام)ره( بنا گذاشتند امروز مقام معظم رهبری این پرچم را در 
دست گرفتند و در همان مسیر برای تحقق آرمان های انقاب و 
اسام و عزت مسلمین و احیای اسام به پیش می روند. همانطور 
که رهبری فرمودند این انقاب بی نام خمینی در هیچ کجای دنیا 
شناخته شده نیست. دلیل اینکه ما در این مسیر به طور مطمئن 
حرکت می کنیم و پیش می رویم همان شــاخصی است که امام 
فرمودند که هر موقع دیدید دشمن به شما سخت تر گرفت و فشار 
را بیشــتر کرد، حاکی از آن است که در صراط مستقیم و مسیر 
انقاب حرکت می کنید و هر موقع دشــمن در کنار شما آمد و از 
شما احســاس خطر نکرد بدانید که در مسیر نیستید و در ریل 
حرکت نمی کنید. رئیس قوه مقننه ادامه داد: این شــاخص به ما 
می گوید که ما امروز در مســیر درست حرکت هستیم؛ البته این 
به معنای آن نیست که امروز که در ریل حرکت کردیم حتما به 
مقصد رسیدیم، خیر بلکه در میانه راه هستیم و سختی های زیاد 
و دشمنی های زیادی داریم. البته که فرصت های بزرگی هم داریم 
و ۴۴ ســال تجربه به ما نشان داده است که آنجایی که مبتنی بر 
ســنت های الهی حرکت کردیم و به مردم خودمان تکیه دادیم، 
همیشه گره گشــا و موفق بوده ایم؛ مهم این است که ما در این 
مسیر هستیم و در آن متوقف و از ریل خارج نشویم. ان شاءاهلل در 
این مسیر حتماً به مقصد خواهیم رسید و اگر متوقف شویم یعنی 
منفعل شده ایم و انفعال نیز ضعف بزرگی است. قالیباف با تاکید بر 
اینکه در ۴۴ سال قبل نشان دادیم که هر کجا ایستادیم و مقاومت 
کردیم، توانستیم و به موفقیت رسیدیم، گفت: مقام معظم رهبری 
در مراسم سالگرد رحلت امام )ره( در تبیین کتب امام فرمودند که 
۳ شاخص مهم عقانیت، معنویت و عدالت پایه های اساس مکتب 
حضرت امام اســت که باید آنها را مورد توجه قرار دهیم و اینها 
اساس کار ما در مسیر انقاب باشند. مرام، رسم و باور حضرت امام 
تکیه بر ســنت های الهی بود که یکی از مهمترین دالیل پیروزی 

انقاب محسوب می شود؛ 

سرلشکر باقری: همکاری های ایران 
و کره شــمالی در مســیر استقرار 
صلح و ثبات منطقه ای توسعه یابد 
سرلشکر باقری: همکاری های ایران 
و کره شمالی در مسیر استقرار صلح 
و ثبات منطقه ای توسعه یابد رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان 
در پیامی، انتصاب ژنرال »پاک ایل 
ســو« را به عنوان رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح کره شمالی تبریک 
گفت و تاکید کــرد: همکاری های 
دو کشــور در مسیر استقرار صلح و 
ثبات منطقه ای و مقابله با هرگونه 
اقدام برهــم زننده امنیت جهانی و 
یک جانبه گرایــی، بیش از پیش 
توسعه یابد.به گزارش ایسنا، سردار 

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح  در پیامی به  
ژنرال »پاک ایل سو« انتصاب وی را 
به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح جمهوری دمکراتیک خلق 
کره تبریک گفت. سرلشــکر باقری 
در ادامــه افــزود: همکاری های دو 
کشــور در مسیر اســتقرار صلح و 
ثبات منطقه ای و مقابله با هرگونه 
اقدام برهــم زننده امنیت جهانی و 
یک جانبه گرایــی، بیش از پیش 
توســعه یابــد. رئیس ســتاد کل 
اسامی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
ایــران در این پیام بــرای دولت و 
ملت کره شمالی آرزوی موفقیت و 

سربلندی کرد.

 همکاری های ایران و کره شمالی در 
مسیر استقرار صلح و ثبات

معاون پارلمانی رئیس جمهوری احتمال طرح ســوال از رییس جمهوری در مجلس را منتفی دانســت. به گزارش ایسنا، محمد 
حسینی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تعامل میان دولت و مجلس اظهار کرد: در هفته اخیر 
استیضاح وزیر بهداشت را داشتیم که در ابتدا تعداد امضاهای آن قابل توجه بود، ولی با گفت وگویی که با نمایندگان انجام شد تعداد 
کاهش پیدا کرد و در نهایت اســتیضاح منتفی شــد، ولی وزیر هم توضیحاتی را در کمیسیون به نمایندگان ارائه کرد. وی افزود: 
همچنین سواالتی از وزیر نفت و وزیر صمت مطرح بود که در آن ها هم سوال کننده قانع شد و این بیانگر این است که اگر وزرا پاسخ قانع کننده ای بدهند نمایندگان هم 
می پذیرند.حسینی ادامه داد: امروز خبری در برخی روزنامه ها تیتر شده و هیچ مبنا و اساسی ندارد و باعث شگفتی است. از جمله برخی سایت ها و کانال های خبری 
و خبرگزاری ها که در ایام اغتشاشات فعال بودند و به نوعی آتش بیار معرکه بودند االن هم دنبال فتنه انگیزی جدیدی هستند تا اختاف بین مجلس و دولت را دامن 
بزنند و تلقی شود که اختاف وجود دارد در حالی که تعامل سازنده است.معاون پارلمانی رئیس جمهوری تاکید کرد: این خبر هم این بوده که بحث سوال از رییس 
جمهوری در مجلس مطرح شده که براساس اصل ۸۸ قانون اساسی حداقل یک چهارم نمایندگان باید این تقاضا را داشته باشند. ما در سال گذشته یک مورد داشتیم 
و آن هم منتفی شده است و مورد دیگری نداشتیم.وی یادآور شد: اینکه یک پایگاه خبری یا یک خبرگزاری بنویسد که احتماال یکی از نمایندگان درصدد جمع آوری 

امضاء هستند - آن هم در آغاز دهه فجر -واقعاً جای تعجب دارد و حسن نیتی در این رفتارها نمی بینیم امیدواریم که این رفتارها را اصاح کنند.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامیگفت: آقای رئیس جمهور مخالف رویکرد سیاسی و امنیتی در رابطه با موضوع پوشش هستند و 
معتقدند که جامعه ایرانی یک جامعه عفیف هستند و اگر جایی اخالی داریم این موضوع را باید با موضوعات فرهنگی حل کنیم.

رئیس جمهور مخالف رویکرد سیاسی و امنیتی با مسئله پوشش است به گزارش خبرنگارایلنا، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی بعد از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: من به اداره کل تبلیغات معاونت اطاع رسانی عرض کردم، با 

افرادی که رعایت نکنند طبق قانون برخورد خواهد شد. موارد آن خیلی اندک است. بعضی از این موارد هم غیرقابل اغماض است و ما هم این موارد را پیگیری خواهیم 
کرد.  وزیر ارشاد در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی شب گذشته خود که درباره طرح حجاب و عفاف در بخش اجتماعی فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد و قرارگاه زیست عفیفانه توضحاتی دادند، منظور از صحبت های رئیس جمهور چه بود، گفت: آقای رئیس جمهور و دولت معتقدند که مسئله حجاب یک 
مسئله فرهنگی و اجتماعی است و در ارتباط با این مسئله در ابتدا و وادی امر غیر از راه فرهنگی و اجتماعی راه دیگری برای مدیریت وضعیت موجود نیست. آقای 
رئیس جمهور مخالف رویکرد سیاسی و امنیتی با موضوع پوشش هستند و معتقدند که جامعه ایرانی یک جامعه عفیف هستند و اگر جایی اخالی داریم این را باید با 
موضوعات فرهنگی برخورد کنیم. بنابراین این موضوع در قالب یک مجموعه بسیار خوب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی سازماندهی شده و کارهای ایجابی مانند 

برپایی نمایشگاه خانواده خوب که در تهران و مراکز استان ها افتتاح خواهد شد در همین راستا بوده و دیگر برخوردها به همین نحو است. 

حسینی:
     سوال از رییس جمهوری در دستور کار مجلس نیست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جمع خبرنگاران:

رئیس جمهور مخالف رویکرد سیاسی و امنیتی با مسئله پوشش است
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گزیده خبر

نرخ مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس در 
سال آینده مشخص شد

کمیسیون  سخنگوی 
بودجه  تلفیق الیحــه 
۱۴۰۲ از مصوبــه این 
دربــاره  کمیســیون 
تعیین نــرخ مالیات بر 
خانه هــا و خودروهای 
آینده  سال  در  لوکس 
گزارش  بــه  داد.  خبر 

ایســنا، رحیم زارع در نشست خبری امروز خود به تشریح آخرین مصوبات 
کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲  پرداخت و توضیــح داد: در الیحه دولت 
پیشنهاد شده که مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مجاز که ارزش 
آن ها با احتساب عرصه و عیان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان )همت( است، 
مازاد بر این مبلغ مشــمول مالیات دو در هزار شوند. کمیسیون تلفیق این 
را اضافه کرد که این مالیات شــامل زمین های فاقد اعیانی و دارای کاربری 
مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر هم می شود. وی ادامه داد: دولت 
در الیحه بودجه تنها مالیات مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویالها را آورده 
بود که کمیسیون تلفیق زمین های فاقد اعیانی و دارای کاربری مسکونی در 
شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر را به آن اضافه کرد. زارع با ارائه مثالی توضیح 
داد: اگر واحد مسکونی، باغ ویال و زمین های فاقد اعیانی در شهرهای باالی 
صد هزار نفربه ارزش روز ۲۰ میلیارد تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف 
اســت اما اگر مثال ۲۵ میلیارد تومان باشــد، باید به ازای ۵ میلیارد تومان 
مازاد ۲ در هزار مالیات بپردازند؛ این مالیات بر عهده شــخصی است که در 
ابتدای هر سال مالک باشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
درباره مالیات خودروهای لوکس گفت: در الیحه دولت آمده که  انواع خودرو 
ســواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین 
اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن ها بیش از یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات 
سالیانه خودرو به نرخ یک درصد می شوند؛ کمیسیون تلفیق این رقم را به 
۳ میلیارد تومان ارزش خودرو افزایــش داد. زارع توضیح داد: طبق مصوبه 
کمیســیون اگر ارزش روز خودرویی ۳ میلیارد تومان باشد معاف از مالیات 
است و باالتر از آن مشمول مالیات یک درصد می شود. سخنگوی کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق در 
مورد موضوع واردات خودرو آمبوالنس بود. در الیحه بودجه آمده که واردات 
خودرو آمبوالنس توسط سازمان اورژانس کشور، هالل احمر و بنیاد شهید 
امور ایثارگران در ســال آینده از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی 
معاف است؛ کمیسیون تلفیق عالوه بر این مصوب کرد که دانشگاه های علوم 
پزشــکی آمبوالنس وارد کرده و آنها هم معاف از پرداخت حقوق ورودی و 
عوارض گمرکی می شــوند. وی افزود: موضوع دیگر درباره فروش مواد اولیه 
قیر از محل تحویل نفت خام به پاالیشگاه ها بود که در الیحه بودجه تا سقف 
۱۹ هزار میلیارد تومان آمده که کمیسیون تلفیق این موضوع را به ۲۵ هزار 
میلیارد تومان افزایش داد. قیر رایگان به بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، بسیج 
و موارد دیگر برای مناطق محروم اختصاص داده می شــود. زارع همچنین 
گفت: در الیحه بودجه آمده که حق انشــعاب آب، گاز و برق برای مدارسی 
که ۵۰ درصد آن خیرســاز اســت، تا ۵۰ درصد تخفیف وجود داشته باشد 
که کمیســیون تلفیق خوابگاه های متاهلی را هم اضافه کرد. وی ادامه داد: 
در الیحه بودجه ســهم صندوق توسعه ملی از نفت ۴۰ درصد، سهم وزارت 
نفت از فروش نفت ۱۴.۵ درصد و ســه درصد هم بــرای مناطق محروم و 
کمتر توسعه یافته و ۵/۴۲ در صد برای بودجه عمومی تا سقف ۶۰۳ همت 
می شــود. اگر دولت نتواند به این میزان نفت بفروشــد این مجوز در الیحه 
آمده که از حســاب ذخیره ارزی استفاده کند. وی درباره مالیات واحدهای 
تولیدی، گفت: مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری ۲۰ درصد بود که در 
ســال آینده ۱۸ درصد در نظر گرفته شده که این بخشودگی عالوه بر سایر 
معافیت ها و مشوق های قانونی است. نرخ حقوق ورودی هم در الیحه دولت 
از چهار درصد به یک درصد برای دارو و کاالهای اساسی کاهش پیدا کرده 
است. همچنین در راستای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و پلتفرم های 
داخلی مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق 
الیحــه بودجه همچنین بیان کرد: مجلس و دولــت برای حمایت از تولید 
دغدغه دارند که در همین راستا مواد خام و نیمه خام در حوزه مدنی، صنایع 
فلزی و غیر فلزی و نفت و گاز و پتروشــیمی مشــمول مالیات بر عوارض 
صادراتی می شود. وی این نکته را هم گفت که امروز فرصت کمیسیون های 
تخصصی برای ارائه پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق تمام می شود. لذا 
کمیســیون تلفیق از فردا صبح مجــددا از تبصره ۱ الیحه بودجه در بخش 
درآمدی بررسی ها را شروع می کند و احتمال تغییر در مصوبات وجود دارد. 
زارع در مورد اینکه آیا احتمال تغییر ســقف بودجه وجود دارد، گفت: فعال 
کمیسیون تلفیق در بخش مربوط به نفت ۶۰۰۰ میلیارد تومان اضافه کرده 
اســت و ممکن اســت در مواردی درآمد دولت در تلفیق اضافه شود اما در 
نهایت بنای ما این است که سقف بودجه تغییر نکند و شاید یکی دو درصد 
با تغییر مواجه شــود. ما به دنبال این هستیم که بودجه منطقی بسته شده 
و موضوع معیشــت و اشتغال در نظر گرفته شــود و به نوعی سقف بودجه 
افزایش پیدا نکند. وی افزود: البته در بند »ی« تبصره »ی« در موارد مربوط 
به فروش نفت موضوعاتی مازاد بر سقف بودجه ۱۹۸۴ همت بودجه عمومی 
دیده شده، ما هنوز تصمیم نگرفتیم که آیا اینها جزو سقف بودجه آورده شود 
یا خیر؟؛ نظر ما بر این است که بودجه با کسری مواجه نشود چون کسری 

منجر به نرخ تورم خواهد شد که به ضرر مردم است.

رئیسی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی:

اجرای برنامه های اقتصادی مثل برنامه هفتم در گرو مشارکت مراکز علمی است
رئیس جمهور بر ضرورت مشارکت فعال دبیرخانه و 
اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در تهیه پیوست 
فرهنگی برای برنامه ها و طرح های اقتصادی تاکید و 
همچنین تحقق رشد اقتصادی و اجرای این برنامه ها 
از جمله برنامه هفتم توسعه را مستلزم نقش آفرینی 
و همکاری دانشــگاه ها و مراکز علمی و پژوهشــی 
کشور دانست. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی 
در جلســه عصر امروز سه شنبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی، مشــارکت فعال دبیرخانــه و اعضای این 
شورا را در تهیه پیوســت فرهنگی برای برنامه ها و 
طرح های اقتصادی ضروری دانســت و گفت: تهیه 
پیوست فرهنگی جامع در برنامه ریزی های اقتصادی 
از جمله موضوع رشــد اقتصادی پیش بینی شده بر 
مبنای رونق تولید و اشتغال دانش بنیان و همچنین 
تدوین برنامه هفتم توسعه کشور از وظایف دبیرخانه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت که تحقق آن 
مشــارکت کامل اعضای شــورا را می طلبد. رئیس 
جمهور با تاکید بر لزوم تالش دانشــگاه ها و مراکز 
علمی و پژوهشی برای تحقق رشد اقتصادی کشور 
افزود: رشد اقتصادی که در سیاست های برنامه هفتم 

توسعه جمهوری اسالمی ایران پیش بینی شده است 
با نقش آفرینی و همکاری بخش های علمی و فرهنگی 
کشــور قابل تحقق خواهد بود. در ابتدای جلســه 
امروز شــورای عالی انقالب فرهنگی گزارش هایی از 
برگزاری رشــته های مختلف هنری جشنواره فجر 
و نیز جایــزه ادبی جالل آل احمد ارائه شــد. اعضا 
در ادامه در رســیدگی به موضوع »سیاســت ها و 
ضوابط کیفیت بخشــی زیرنظام تعلیم و تربیت« به 
عنوان دستور اصلی جلسه به بررسی مباحثی مثل 
۱- نظام جذب و حفظ اعضــای هیئت علمی، ۲- 
بهبود ظرفیت های شغل معلمی، ۳- ساماندهی نظام 
سنجش و پذیرش تربیت معلم، ۴- نظام ارزشیابی 
مســتمر صالحیت علمی معلمــان و ۵- نظام نامه 
فرهنگی در ســه سطح دانشــجومعلمان، اساتید و 
کارکنان پرداختند که تصویب آنها در جلسات آتی 
شــورای عالی انقالب فرهنگی پیگیری خواهد شد. 
امروز همچنین در جلسه شورای معین شورای عالی 
انقالب فرهنگی اساسنامه »جایزه جهانی دوساالنه 
امام خمینی )ره(« مورد بحث و بررســی اعضا قرار 
گرفت و نهایتا به تصویب رسید. بر این اساس، این 

جایزه هر دو ســال یکبار به شخصیت هایی که در 
ساحت علمی اندیشــه یا سیره عملی امام خمینی 

)ره( اثر و فعالیت قابل قبولی داشــته باشند، تعلق 
خواهد گرفت.

بنیاد مســکن انقالب اسالمی از مجلس درخواســت کرده تا به برخی خانواده های کم درآمد و محروم عالوه بر وام ۲۰۰ میلیون 
تومانی ساخت با نرخ سود ۵ درصد، مبالغی هم به صورت بالعوض پرداخت شود. به گزارش ایسنا، تسهیالت ساخت مسکن در 
شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و روستاها ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ درصد و مدت زمان ۲۰ ساله است. بنا به گفته رییس 
بنیاد مسکن در حال حاضر این تسهیالت با زنجیره سفته سه نفره عملیاتی شده است. از طرف دیگر بنیاد مسکن در نشستی که 
اخیرا با اعضای کمیسیون عمران مجلس داشته درخواست کرده در قالب بودجه سال ۱۴۰۲ برای برخی از خانوارهای کم درآمد و محروم در کنار پرداخت تسهیالت 
۲۰۰ میلین تومانی ساخت مسکن روستایی، مبالغی هم به صورت بالعوض لحاظ شود تا خانه دار شدن افراد محروم شتاب بیشتری بگیرد. این پیشنهاد توسط مجلس 
در حال بررسی است اما آنطور که اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن گفته، اعضای کمیسیون عمران مجلس از آن حمایت کرده اند. همچنین در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
مبلغ ۳۳۳ میلیون یورو از طریق شرکت ملی نفت ایران به تامین مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یافته است. بنیاد مسکن 
مســئولیت احداث ۱.۶ میلیون واحد از طرح ۴ میلیون واحدی نهضت ملی مســکن را بر عهده دارد که طبق آخرین آمار ارایه شده توسط مسئوالن بنیاد هم اکنون 
۳۱۸ هزار واحد به مرحله اجرا رســیده اســت. در حال حاضر متوسط پیشرفت فیزیکی واحدهای شهری ۲۳ درصد و واحدهای روستایی ۴۵ درصد عنوان شده است 

قرار است به مناسبت دهه فجر ۲۸ هزار واحد توسط بنیاد مسکن افتتاح شود که ۳۰۰۰ واحد آن در شهرها  و ۲۵ هزار واحد در روستاها به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل بورس انرژی گفت: در تالش هســتیم با همکاری ســاتبا و نیروگاه های تجدیدپذیر معامالت برق سبز )برق تولیدی 
نیروگاه های تجدیدپذیر( در بورس انرژی ایران آغاز شود. به گزارش ایسنا، علی نقوی در هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی و 
چهارمین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران، بیان کرد: از مدت ها پیش موضوع معامله پذیر شدن برق نیروگاه های تجدیدپذیر 
در دســتور کار بورس انرژی بود که با همکاری ســاتبا و انجمن نیروگاه تجدیدپذیر زیرســاخت های الزم جهت عرضه برق این 

نیروگاه ها مهیا شــده و برق این نیروگاه ها در یک تابلوی جداگانه در بورس معامله خواهد شــد. وی تفاوت نظام قیمت گذاری برق نیروگاه های تجدیدپذیر و حرارتی 
و همچنین ظرفیت اندک نیروگاه های تجدیدپذیر در نسبت با کل برق تولیدی کشور را به عنوان دو مورد از چالش های بازار برق برشمرد و اظهار کرد: امیدواریم با 
راه اندازی بازار تجدیدپذیرها در بورس انرژی ایران شــاهد باال رفتن جذابیت ســرمایه گذاری در این بخش باشیم. نقوی با بیان اینکه دو راهکار در بورس انرژی ایران 
در همین راســتا طراحی شــده اســت، ادامه داد: یک طرح این است که یک نیروگاه مجازی طراحی شود. یعنی مجموعه ای از نیروگاه ها تجمیع شوند و یک نیروگاه 
عرضه کننده در بورس باشد و طرح دیگر صدور گواهی تجدیدپذیر)REC( است که زیرساخت هر دو طرح در بورس انرژی ایران آماده شده است. وی در ادامه با اشاره به 
لزوم تعیین تکلیف موضوع سوخت نیروگاه ها گفت: یکی از پیشنهادات جدی این است که اگر نرخ سوخت نیروگاه ها را آزاد کنیم و در ازای آن اجازه دهیم آن ها برق 

خود را به صورت رقابتی و متناسب با راندمانشان بفروشند )که با این اتفاق نیروگاه ها متناسب با راندمان، قیمت برق متفاوتی خواهند داشت(.

یشنهاد بنیاد مسکن به مجلس

معامالتبرقسبزدربورسانرژیآغازمیشودپرداختوامبالعوضمسکنبهخانوارهایکمدرآمد

شهروندان خوش حساب در پرداخت 
عوارض شامل تخفیف می شوند

ــه شــورای اســالمی  ــه اخــذ مصوب ــا اشــاره ب شــهردار کــرج ب
ــهروندان  ــوارض ش ــف در ع ــال تخفی ــرای اعم ــرج ب ــهر ک ش
ــا  ــم شــهروندانی کــه ت ــا هــدف تکری خوش حســاب، گفــت: ب
پایــان ســال عــوارض خــود را بــه موقــع پرداخــت کننــد، ۳۰ 
درصــد تخفیــف خوش حســابی اعمــال خواهــد شــد. مهــرداد 
ــن تخفیــف  ــزود: ای ــب را اعــالم کــرد و اف ــن مطل ــی ، ای کیان
ــورت  ــه ص ــود را ب ــوارض خ ــه ع ــود ک ــانی می ش ــامل کس ش
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــه ت ــدور پروان ــان ص ــدی و از زم نق
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه تخفیف ــن ب ــد. وی همچنی ــت کنن پرداخ
ــان  ــرد: بی ــان ک ــاره و بی ــد اش ــاده ص ــیون م ــم کمیس جرائ
ــه  ــروط ب ــم مش ــن جرائ ــت ای ــه پرداخ ــی ک ــرد: در صورت ک
ــه  ــاده صــد، ب ــد از کمیســیون م ــوارض بع ــف ع ــن تکلی تعیی
ــف ۴۰  ــدی از تخفی ــمول بهرمن ــد، مش ــدی باش ــورت نق ص
ــاه  ــف در م ــد تخفی ــاه اول و ۳۰ درص ــف در م ــد تخفی درص
دوم می شــود. شــهردار کــرج در ادامــه از تخفیــف بــرای 
پالک هایــی کــه بــا شــهرداری توافــق دارنــد و بهــای خدمــات 
ــال ۱۴۰۱  ــوب س ــات مص ــای خدم ــاس به ــر اس ــود را ب خ
ــای  ــه به ــهروندانی ک ــزود: ش ــت و اف ــخن گف ــد، س می پردازن
خدمــات مذکــور را بــه صــورت نقــدی پرداخــت کننــد، شــامل 
۲۳ درصــد تخفیــف در مــاه اول و ۲۰ درصــد تخفیــف در مــاه 

ــد. ــد ش دوم خواهن
 کیانــی بــا بیــان اینکــه در بحــث نوســازی نیــز خبــر خوبــی 
ــی  ــرد: پالک های ــه ک ــم، اضاف ــی داری ــهروندان کرج ــرای ش ب
ــوارض  ــت ع ــا پرداخ ــه ب ــی ک ــد، در صورت ــه دارن ــه معوق ک
ــز  ــود را نی ــات خ ــاری، معوق ــال ج ــان س ــا پای ــازی ت نوس

ــد ــد ش ــه نخواهن ــمول جریم ــد، مش ــت کنن پرداخ
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گزیده خبر

انتصاب مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان به عنوان رئیس 
شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان

طی حکمی از ســوی وزیر نیرو مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان به 
مدت دو سال به عنوان "رئیس 
مدیران  هماهنگــی  شــورای 
صنعــت آب و بــرق اســتان 
شــد.به  منصوب  کردســتان" 
گزارش روابط عمومی شــرکت 
آب منطقه ای کردســتان، طی 
حکمی از سوی دکتر علی اکبر 
محرابیــان "وزیر نیرو" مهندس 
آرش آریانــژاد، رئیــس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل شــرکت 

آب منطقه ای کردســتان به سمت رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت 
نیرو در این اســتان منصوب شــد.در بخشــی از این حکم آمده است: نظر 
به ضرورت هماهنگی شــرکت ها و مدیران اســتانی صنعت آب و برق و بنا 
به پیشــنهاد معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس و رئیس شورای هماهنگی 
مدیران اســتانی در اجرای نظام نامه هماهنگی مدیران استانی وزارت نیرو، 
به موجب این حکم به مدت دو ســال به عنوان "رئیس شــورای هماهنگی 
مدیران وزارت نیرو در استان کردستان" منصوب می گردید.انتظار می رود در 
راستای هم افزایی، تشریک مساعی، تحقق کامل اهداف و وظایف مندرج در 
نظام نامه مذکور در پیشبرد برنامه های ابالغی با همکاری سایر اعضای شورا 
و دبیرخانه مرکزی شورای هماهنگی مدیران استانی با رعایت اصول »عدالت 
محوری«، »روحیه انقالبی و جهادی«، »مردم داری« و »فسادستیزی«، در 
انجام وظایف محوله در راســتای تحقق شعار »دولت مردمی و ایران قوی« 

اهتمام ویژه به عمل آورید.

گاز به زودی به تنها بندر اقیانوسی ایران می رسد
مدیرعامل شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایران گفت: پس 
از موفقیت  در گازرســانی به شــهرهای زابــل و خاش در چند 
ماه گذشــته، به زودی با تکمیل خط لوله گاز ایرانشــهر، چابهار، 
کنارک به طول ۲۹۰ کیلومتر، سومین طرح بزرگ گازی در این 
استان پهناور به ثمر می نشــیند تا قطار توسعه گاز به شهرهای 
جنوبی اســتان و ســواحل دریای عمان برســد. گاز به زودی به 
تنها بندر اقیانوســی ایران می رســد . به گــزارش ایلنا و به نقل 
از شــرکت ملی گاز ایران، رضا نوشــادی در این باره اظهار کرد: 
در آستانه فرارســیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی، رســیدن گاز طبیعی به چابهار، یکی از دستاوردهای 
شاخص صنعت گاز در استان سیستان و بلوچستان و زمینه ساز 
شکوفایی تنها بندر اقیانوسی کشور است. وی ادامه داد: این پروژه 
راهبردی، افزون بر تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای پتروشــیمی 
و نیروگاهی، فرصت های رشــد برای تجارت دریایی مهیا می کند 
تا ســنگ بنای توســعه متوازن و پایدار در جنوب شــرق ایران 
محکم بنا نهاده شــده و فعاالن اقتصادی، صنعتی و گردشگری 
به منظور ســرمایه گذاری، رهسپار جوان ترین استان کشور شوند. 
افزایش پایداری گاز در نواحی مرکزی و غرب کشــور مدیرعامل 
شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران با بیان اینکه این شرکت 
اکنون احداث پروژه های تأسیسات تقویت فشار گاز نورآباد )شهید 
سیف االســالمی(، دوراهان )شهیدان هلیسائی( و پل کله )شهید 

شیروانی( را روی خط لوله دهم سراسری در حال اجرا دارد، اظهار 
کرد: خط دهم سراسری گاز از استان های مختلفی می گذرد و به 
ســمت نیزار قم امتداد می یابد، بنابراین پروژه های اجراشده روی 
این خط می توانند نیاز مرکز و غرب کشــور را پوشش دهند که 
راه اندازی قریب الوقوع تأسیسات تقویت فشار گاز پل کله )شهید 
شــیروانی(، قدرت مانور بهره بردار را در خط لوله دهم سراسری 
گاز بــه طرز قابل توجهی افزایش می دهد. نوشــادی افزود: خط 
لوله دهم سراســری گاز به عنوان یک رینگ، پشــتیبان تعدادی 

از خطوط سراسری اســت و در صورتی  که واحدهای تأسیسات 
گازی موجود در دیگر خطوط سراســری نیز دچار مشکل شوند، 
واحدهای تأسیسات پل کله می تواند جایگزین شده و کسری گاز 
را جبران  کند که این قابلیت به ویژه در فصول ســرد سال بسیار 
ارزشمند است. وی همچنین از راه اندازی ایستگاه نورآباد )شهید 
سیف االســالمی( تا پایان امسال خبر داد و گفت: این ایستگاه با 
ظرفیــت انتقال روزانه ۹۰ میلیون مترمکعــب گاز، آرایش ۱+۳ 
دارد و مدیریت دیســپچینگ برای انتقال پایدار حجم گاز مورد 
انتظار، حساب ویژه ای روی آن باز کرده است. گازرسانی به صنایع 
نیروگاهی و فوالد. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
در تشریح طرح هایی که به منظور تقویت شبکه گاز و پایداری آن 
در ایام دهه فجر افتتاح می شــوند، به پروژه خط لوله انتقال گاز 
تقویتی »دیزباد - تربت حیدریه« اشاره و بیان کرد: این پروژه به 
طول ۶۴ کیلومتر در استان خراسان رضوی اجرا شده و افزون بر 
پایداری جریان انتقال گاز در شــمال شرق کشور، گازرسانی به 
صنایع فوالد تربت حیدریه و نیروگاه تولید برق راشــد را محقق 
می کند و همسو با برنامه توسعه شهرستان تربت حیدریه، نیازهای 
آتی منطقه را نیز پوشش می دهد. استفاده از سازه ژئوگریدی در 
پروژه دماوند - امام زاده هاشم . نوشادی با بیان اینکه اجرای خط  
لوله گاز دماوند - امام زاده هاشــم سبب بهره مندی اهالی مناطق 
سردسیر امام زاده هاشــم و الریجان از نعمت گاز و جلوگیری از 

قطــع درختان برای تهیه هیزم در این مناطق می شــود، یادآور 
شــد: این خط به طول ۱۸ کیلومتر از منطقه کوهستانی دماوند 
- امام زاده هاشم می گذرد که به منظور کاهش حجم خاکبرداری، 
جلوگیری از تخریب محیط زیســت و کاهش هزینه های احداث 
پروژه در قسمتی از مسیر، برای نخستین بار در شرکت ملی گاز 
ایران از ســازه ژئوگریدی برای ســاخت مسیر خط  لوله استفاده 
شــد.بهره گیری از تکنیک نقشــه برداری هوایی . وی با اشــاره 
به مشــکالت ناشــی از کمبود گاز در استان های شمال و شمال 
شرق کشور در سال های گذشته، احداث خط انتقال گاز تقویتی 
محمدیه قم - پارچین را اقدامی مهم برای تقویت و پایداری گاز 
این مناطق و همچنین شمال شرق استان تهران توصیف کرد و 
گفت: در این پروژه برای نخستین  بار از پهپاد برای نقشه برداری 
هوایی استفاده شد و به این ترتیب فرآیندی که به طور مرسوم ۶ 
ماه زمان نیاز داشــت، در مدت دو هفته تکمیل شد. مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: بهره گیری از این 
روش، اسکن باکیفیت و با وضوح تصویر بسیار باال از مسیر پروژه 
و بهترین مســیر برای اجرای پروژه را در اختیار دست اندرکاران 
گذاشت که این تجربه موفق در صورت تسری به دیگر پروژه های 
صنعت گاز، بهبود قابــل توجه در زمان، هزینه و کیفیت فرآیند 

مسیریابی را به ارمغان می آورد.

وزیر نفت گفت: ظرف دو ســه ماه آینده تفاهم نامه هایی که با شرکت های بزرگ روسی شده است به قرارداد منجر خواهد شد.به 
گزارش ایسنا،  جواد اوجی در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: وزارت نفت هم در ایام دهه فجر و هم تا پایان 
امســال پروژه های خیلی خوب و بزرگی را در دولت ســیزدهم افتتاح می کند، از جمله پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی است که 
ان شــاءاهلل در همین ایام به  بهره برداری می رســد. وی افزود: این پاالیشگاه بالغ بر پنجاه و شش میلیون متر مکعب گاز در روز را 
فرآوری و به شبکه خطوط انتقال گاز سراسری کشور تزریق می کند و به این صورت پرونده احداث پاالیشگاه های پارس جنوبی بسته می شود؛ این پاالیشگاه آخرین 
پاالیشــگاه فراورش گاز میدان مشــترک پارس جنوبی است وی گفت: دو پتروشیمی هم تا پایان امسال به بهره برداری می رسد که بالغ بر سه میلیارد دالر در این دو 
پتروشیمی سرمایه گذاری شده است. اوجی درباره تعرفه گاز مشترکان گاز خانگی در زمستان سال جاری گفت: ما به همه مشترکان گاز خانگی و تجاری اطالع رسانی 
کرده بودیم و بر اســاس مصوبه مجلس  دولت  مکلف شــده بود برای آن دسته از مشترکان که خارج از الگو مصرف داشتند به صورت غیریارانه ای هزینه را محاسبه 
کند، همچنین دولت  در آذر ماه مصوبه ای داد تا آن دسته از مشترکان که در سقف الگوی مصرف قیمت گاز مصرف می کنند، افزایش قیمت نداشته باشند که حدود 
شصت درصد افزایش قیمت نداشتند. وزیر نفت اضافه کرد : اما امسال  زمستانی بسیار سرد و کم سابقه و فراگیر و ماندگار داشتیم و جداول مصارف در پنج اقلیم آب 

و هوایی برای سه ماهه زمستان سال جاری تغییر کرد.  

رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مصرف گاز در کشور خیلی زیاد است گفت که قطعا با 
مدیریت مصرف می توان به بهترین نحو از گاز استفاده کرد و در این شرایط دیگر احتیاج به تولید و استفاده از مازوت نیست. پرویز 
محمدنژاد قاضی محله در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت گام برداشتن در مسیر بهینه سازی مصرف و تصفیه سوخت مازت 
مصرفی در نیروگاه ها، بیان کرد: ما با تراز منفی انرژی در حوزه برق، گاز و حتی گازوئیل ومازوت مواجه هستیم که اینها به دلیل 

وجود مشکالتی در حوزه تامین انرژی است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه »تقریبا ۲۵۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز داریم« گفت: الزامی مبنی 
بر استفاده از سوخت جایگزین مثل مازوت و گازوئیل و یا سوخت تصفیه شده مازوت به جای گاز، وجود دارد ولی در هر کدام از این ها هم محدودیتی وجود دارد؛ 
مازوت تصفیه شده خوب است اما در آن هم محدودیت تولید داریم. محمد نژاد با بیان اینکه »از گازوییل و مازوت تصفیه شده با درصدهای مختلف استفاده می شود« 
افزود: چاره ای جز استفاده از مازوت وجود ندارد چون در غیر این صورت با مشکالتی مواجه می شویم که از دالیل آن کمبود تولید برق آبی بخاطر خشکسالی است.

وی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه های آبی در سبد مصرفی نداریم چون پشت سدها آب نیست. همچنین بخشی از انرژی برای مصارفی از جمله رمزارزها 
مصرف می شــود که در پروســه کاری نبوده است این بدین معناست که در مجموع برای تامین نیاز کشور حدود ۱۳ هزار مگاوات کمبود برق وجود دارد لذا از چند 

جهت نیاز استفاده از مازوت یا مازوت رقیق شده یا گازوئیل داریم.

امیدواریم مجبور به واردات بنزین نشویماوجی: 
محمدنژاد:

 مصرف بهینه گاز باعث کاهش استفاده از مازوت می شود
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گزیده خبر

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان عنوان کرد؛
رشد 15 درصدی تخلیه و بارگیری انواع کاالی نفتی و غیر نفتی 

طی 10 ماهه سال 1401 در بنادر غرب هرمزگان
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان از رشد 15 درصدی تخلیه 
و بارگیری انواع کاالی نفتی و غیر نفتی طی 10 ماهه سال 1401 در بنادر 
و دریانوردی غرب هرمزگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر 
و دریانوردی بندرلنگه و غرب اســتان هرمزگان، "مرتضی ســاالری" با ارائه 
گزارشی از عملکرد 10 ماهه تخلیه و بارگیری انواع کاالی نفتی و غیر نفتی 
در ســال 1401، اظهار داشت: در مجموع 9 میلیون و 869 هزار و 780 تن 
کاالی نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب استان هرمزگان تخلیه و بارگیری شد 
که در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته، رشد 15 درصدی داشته است.

ساالری افزود: از این میزان، 4 میلیون و  836 هزار و 605 تن به جابجایی 
فرآورده های نفتی و 5 میلیون و 33 هزار و 175 تن با رشــد 66 درصدی 
به کاالهای غیرنفتی اختصاص داشــته است.مدیر بنادر و دریانوردی غرب 
اســتان هرمزگان تصریح کرد: بنادرآفتاب، چارک، سیری، الوان، بندرلنگه، 
بندر شیوء، ابوموسی، بندر انرژی بر پارسیان و بندر نخیلو به ترتیب با تخلیه 
و بارگیری 454 هزار و 282 تن با رشــد 24 درصدی، یک میلیون و 110 
هزار و 310 تن با رشد 12 درصدی، یک میلیون و 430 هزار و 188 تن، 3 
میلیون و 440 هزار و 985 تن، 2 میلیون و 225 هزار و 719 تن با رشد 74 
درصدی، 6 هزار و 862 تن، 25 هزار و 746 تن با رشــد 50 درصدی، یک 
میلیون و 174 هزار و 646 تن با رشد بیش از 100 درصدی و یک هزار تن 
با رشد بیش از 100 درصدی کاالهای نفتی و غیر نفتی، روزهای پر رونقی 

را در 10 ماهه سال 1401 سپری نمودند.
جعفری اعالم کرد:

لزوم سرعت بخشی به بومی سازی قطعات
رئیس هیات عامل ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
با بیان اینکه باید به بحث بومی ســازی قطعات ســرعت داده شود، گفت: 
امروز در زنجیره فوالد در بحث بومی ســازی قطعات، اقدامات بسیار خوبی 
انجام شده است.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری امروز در 
نخستین همایش ارزیابی عملکرد مجتمع های هفتگانه فوالدی کشور که در 
اهواز برگزار شد، اظهار کرد: باید به پروژه های فوالدی در دست اجرا سرعت 
بخشیده و همچنین صنایع پایین دستی این صنایع نیز فعال شوند.وی افزود: 
در زنجیره فوالد از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون پیشرفت های بسیار خوبی 
داشــته ایم به شــکلی که ظرفیت 45 میلیون تنی ایجاد شده و حدود 30 
میلیون تن تولید داریم.رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: امروز در بخش آلومینیوم، مس و ذخایر 
معدنی رتبه های بســیار باالیی در جهان داریــم و این امر از نتایج فعالیت 
مدیران و کارشناسان طی سال های متمادی بوده تا به این رتبه ها برسیم و 
اکنون نیز باید نگاه توسعه ای به این حوزه ها داشته باشیم.جعفری با اشاره 
به شعار سال مقام معظم رهبری در بحث اشتغال، تولید و دانش بنیان عنوان 
کرد: برای اینکه روی پای خودمان بایســتیم باید به شکلی فعالیت کنیم تا 
استقالل، اقتصاد مقاومتی، تاب آوری و بازدارندگی را در صنعت ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: باید زمینه اشتغال را برای نیروی انسانی توانمند کشور فراهم 
کنیم و این نکته ای است که باید به آن توجه کنیم. امروز در زنجیره فوالد 
در بحث بومی ســازی قطعات اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.رئیس 
هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه باید به بحث بومی سازی قطعات سرعت 
داده شود، گفت: باید به ســمتی برویم که شرکت ها در طراحی از صفر تا 
100 یک محصول را انجام دهند همچنین در این مسیر باید به شرکت های 

دانش بنیان اعتماد و کمک کنیم تا این مهم محقق شود.
مدیر مجتمع فسفات اسفوردی خبر داد:

 افزایش تولید کنسانتره فسفات در ۹ ماهه 1401
مدیر مجتمع فســفات اسفوردی بافق از افزایش تولید کنسانتره فسفات در 
بازه زمانی 9 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 9 ماهه از ابتدای 
فروردین تا پایان آذر ماه موفق به تولید 40 هزار و 182 تن کنسانتره آهن 
شده است.وی افزود: تولید فسفات مجتمع در 9 ماهه سال جاری به 50 هزار 
و 794 تن رسید که در مقایسه با 44 هزار و 940 تن 9 ماهه 1400 بیانگر 
رشد 13 درصدی اســت.رحیمی همچنین خبر داد: در مدت 9 ماهه سال 
جاری موفق به فروش بیش از 4هزار و 300 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 20 هزار تن و دی 
کلسیم فسفات با ظرفیت ساالنه 6 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 فسفریک35 درصدی 

در این فاز کارخانه اجرایی شده است.
مدیرعامل سایپا آذین خبر داد:

سایپاآذین رکورد سال گذشته خود را شکست 
مدیرعامل شرکت سایپا آذین گفت: شرکت سایپاآذین در 11 بهمن ماه سال 
جاری توانســت با تولید 270 هزار ست صندلی از تولید سال 1400 عبور 
کند.به گزارش سایپانیوز، حسین شهریاری با بیان مطلب فوق افزود: تولید 
سال گذشته سایپا آذین 270 هزار ست صندلی بوده که با تالش و همدلی 
همه همکاران و راهبری مدیریت ارشــد گروه موفق شــدیم به این رکورد 
دست یابیم و با روند تولید موجود تا پایان سال به رشد 12 درصدی و تولید 
320هزار ســت صندلی خواهیم رســید.او با بیان اینکه سایپاآذین صندلی 

تمامی محصوالت گروه سایپا را تامین می کند.

یک نرم افزار تحت شبکه برای تشخیص دانه بندی سنگ های 
معدنی در کمترین زمان ممکن و با دقت باال در کشور طراحی 
و تولید شــد. به گزارش ایسنا، خردشدگی مطلوب و مناسب، 
فاکتوری مهم در موفقیت یک عملیات انفجاری است و می تواند 
هزینه کلی تولید یک معدن را به حداقل ممکن برساند. امروزه 
آنالیز تصویــری به دلیل صرف زمــان و هزینه عملیاتی کم، 
مرســوم ترین روش برای ارزیابــی خردایش و تعیین الگوهای 
آتشــباری)یکی از مرحله های تولیــد در معادن با فضای باز و 
روباز( بهینه است. کارهای متعددی در نقاط مختلف به منظور 
تعیین دانه بندی توده سنگ خردشده با استفاده از نرم افزارهای 
آنالیز تصویری، انجام شده است، اما به دلیل هزینه های سنگین 
و غیر عملیاتی بودن فرایند آنالیز سرندی، در اکثر موارد نتایج 
حاصل از این نرم افزارها بدون بررســی و اعتبارســنجی، مورد 
استفاده قرار گرفته است. به نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت 
علمی ریاســت جمهوری، اما »نرم افزار تشــخیص دانه بندی 
سنگ های معدنی« که توسط یکی از شرکت های دانش بنیان 
و با حمایت گروه توســعه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری طراحی و تولید شده است، یک 
نرم افزار تحت شــبکه است که بر اســاس روش های پردازش 
تصویر، شبکه عصبی و هوش مصنوعی الگوریتمی ارائه می کند 
که با تکیه بر روش های نویــن، در کمترین زمان ممکن و به 
نحو بهینه اندازه قطعات یا دانه بندی ســنگ خردشدنی ناشی 
از انفجــار را در معــادن، تعیین و داده هــای آماری مرتبط را 
ارائه می کند. از جمله ویژگی های بارز این نرم افزار می توان به 
عدم اســتفاده از روش های موجود برای تصویربرداری از قبیل 
گذاشتن توپ رنگی و گرفتن تصویر عمودی، افزایش راندمان 
استفاده از نرم افزار، بومی ســازی نرم افزار تشخیص دانه بندی 
ســنگ های معدنی و قابلیت پشتیبانی و شخصی سازی طبق 

خواسته کارفرما در معادن مختلف اشاره کرد.

دو اتفاق جدید در اجرای طرح یارانه آرد و نان
مشاور وزیر اقتصاد جزئیاتی از فاز دوم طرح مدیریت هوشمندانه 
یارانه آرد و نــان ارائه کرد و گفت: در فاز دوم مردم می توانند به 
کیفیــت نان یک نانوایی رتبه دهند و ســهمیه آردی که به یک 
نانوایی اختصاص می یابد نیز بر اســاس خرید مردم مشــخص 
خواهد شــد. محمد جالل در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
دولت یارانه نان را حذف نخواهد کرد، عنوان کرد: یارانه نان از 70 
هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به 105 هزار میلیارد 
تومان در الیحه بودجه 1402 افزایش یافته اســت. این موضوع 
باعث می شــود در اجرای طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و 
نان شاهد هیچگونه محدودیت و سهمیه بندی نان در سمت مردم 
نباشــیم. زمان و نحوه اجرای فــاز دوم طرح یارانه آرد و نان .وی 
درمورد زمان اجرای فاز دوم طرح مذکور اظهار کرد:  اجرای طرح 
ازمایشی فاز دوم طرح که متناسب سازی خرید آرد نانوا با عملکرد 
مردم است، در یکی از استان های کشور آغاز شده است و با فراهم 
شــدن مقدمات، به زودی در سایر اســتان های کشور نیز کلید 
خواهد خورد. مشــاور وزیر اقتصاد همچنین درمورد نحوه اجرای 
فــاز دوم طرح توضیح داد: پیش از اجرای طرح هوشمندســازی 
یارانه ارد، ســهمیه تخصیص یافته به هر نانوایی ثابت اما از یک 
نانوایی به نانوایی دیگر، متغییر بود. اینگونه نبود که همه نانوایی ها 
میزان یکسانی آرد یارانه ای دریافت کنند.  این تفاوت در سهمیه 
آرد، موجب شــده بود برخی نانوایی ها که تمایل داشتند ساعات 
بیشتری از روز اقدام به پخت نان کنند یا به دلیل کیفیت مشتریان 
بیشتری داشتند، به دلیل محدودیت سهمیه نتوانند ساعات پخت 
را افزایش دهند. هیچ امکانی هم برای افزایش سهمیه آن ها وجود 
نداشت. جالل ادامه داد: اما در اجرای فاز دوم طرح هوشمندسازی 
یارانه آرد و نان، قیمت آرد مشــابه گذشته بوده و تغییر نخواهد 
کرد و محدودیت ســهمیه آرد نانوایان برای فروش نان به مردم 
برداشته خواهد شد. یعنی باز هم سهمیه نانوایی ها با هم متفاوت 
خواهد بود اما مبنا و علت این تفاوت، میزان عملکرد نانوایی است. 
یعنی هر نانوایی به میزان پخت و فروش نان در دوره قبل، بعالوه 
»تا 10 درصد بیشــتر«، برای دوره جدیــد آرد یارانه ای دریافت 
خواهد کرد. لذا نانوایانی که بدلیل کیفیت مشــتریان بیشــتری 

دارنــد، می توانند تولید نان را افزایش دهند.  در مقابل، اگر یک 
نانوایی همه آردی که در دوره قبل دریافت کرده را تبدیل به نان 
نکند و به مردم نفروشــد، در دوره بعد، آرد کمتری دریافت می 
کند. دلیل اختالف قیمت نان در اســتان های مختلف وی به این 
ســوال که آیا قیمت نان در استان های مختلف متفاوت است یا 
خیر؟ پاسخ داد: تاکید می کنم که طرح هوشمندسازی یارانه آرد 
و نان هیچ تغییر قیمتی در نان ایجاد نکرده است. قیمت نان هر 
ســال توسط شورای آرد و نان هر استان تعیین می شود اما علت 
تفاوت قیمت نان در استان های مختلف، تفاوت وزن چانه انواع نان 
و همچنین هزینه عوامل تولید نان، مثل دســتمزد کارگر، اجاره 
بهای نانوایی و ... اســت که موجب شده قیمت نان در استان های 

مختلف کشور متفاوت باشد. دلیل هدررفت روزانه 5000 تن آرد. 
مشاور وزیر اقتصاد در ادامه درمورد دلیل هدررفت5000 تن ارد 
در روز عنوان کرد: وزارت جهادکشــاورزی با دقت بسیار، آرد را 
بین نانوایان توزیع می کند اما سامانه هوشمند سازی یارانه آرد و 
نان برای اولین بار در کشــور نشان داد که بخشی از آرد یارانه ای 
توزیعی بین نانوایان به نان مردم تبدیل نمی شــود و صرف سایر 
مصارف می شود. در هر کاالی یارانه ای، در صورتی که امکان رصد 
زنجیره تامین تا مصرف نهایی در آن فراهم نشــده باشد، چنین 
هدررفتی متصور است. جالل افزود: این هدررفت سال هاست در 
زنجیره آرد و نان وجود داشته است اما دولت های قبل اقدام موثر 
و فراگیری برای جلوگیری از آن انجام ندادند. اما دولت سیزدهم 

با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه ارد و نان، این هدررفت 
را شناسایی کرد. شناسایی این هدررفت »دستاورد فاز اول« طرح 
است. در فاز دوم طرح به تدریج جلوی این هدررفت گرفته خواهد 
شد. وی درمورد علت شکل گیری این میزان هدررفت توضیح داد: 
درباره علت شــکل گیری این هدررفت باید بگویم ما در اقتصاد 
تولید نان یــا به عبارتی اقتصاد نانوایی هــا، نوعی ناکارآمدی در 
ساختارِ اختصاص ســهمیه  آرد به نانوایان داشته و داریم. مبنای 
کار ایــن بوده که هر واحد نانوایی ســنتی به ازای مجوزی که در 
اختیار داشته و مطابق نرخ نامه ای که برایش تدوین شده بود، آرد 
تحویل گرفته و نــان تولید می کرد. اما به دلیل فقدان داده هایی 
که بتواند مورد اســتفاده  مدیریتی قــرار بگیرد، برخی از واحدها 
تمــام آرد دریافتی خود را به نان تبدیل نمی کردند و به بازارهای 
موازی مانند صنعت یا حتی خوراک دام و طیور تزریق می کردند. 
ممکن بود بخشــی از نانوایی ها هم برای تولید نان ســنتی، آرد 
بیشتری الزم داشتند ولی به دلیل محدودیت سهمیه، این آرد در 
اختیارشان قرار نمی گرفت.  مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه 
رویکرد طرح فعلی مبتنی بر داده های فروش نان اســت، گفت: 
در حال حاضر زیرســاخت الزم در تمامی نانوایی ها ایجاد شــده 
است و ســابقه  خریدی که مردم از نانوا انجام می دهند به عنوان 
دقیق ترین و قابل اتکاترین داده، میــزان تامین آرد نانوایی برای 
دوره بعد را مشخص می کند. از آنجایی که در این حوزه ما با یک 
کاالی یارانه ای جذاب مواجه هستیم، باید امکانی فراهم شود که 
انحراف مصرف را به حداقل برساند و از طرفی برای نانوایی که با 
ساعت کاری باالتر و با کیفیت باالتر به مردم نان عرضه می کند و 
مردم از خریدش استقبال می کنند، محدودیت سهمیه  آرد وجود 
نداشته باشد. جالل ادامه داد: به همین ترتیب اگر یک واحد تمام 
آرد دریافتــی را به نان تبدیل نکنــد و مابه ازای آن تراکنش های 
خرید قابل قبولی از ســمت مردم نداشته باشد، دسترسی اش به 
آرد یارانــه ای کاهش پیدا می کند. این تخصیص آرد مطابق یک 
سیستم کامال هوشــمند و  بدون دخالت انسانی  و اعمال سلیقه  
خــاص صورت می گیرد که برای همه واحدهای خبازی و نانوایی 

در کشور یکسان و مبتنی بر عملکرد گذشته است. 

مدیــر عامل بورس انــرژی گفت: در تالش 
هســتیم با همکاری ســاتبا و نیروگاه های 
تجدیدپذیر معامالت برق سبز )برق تولیدی 
نیروگاه های تجدیدپذیــر( در بورس انرژی 
ایــران آغاز شــود. به گزارش ایســنا، علی 
نقــوی در هفتمین کنفرانس و نمایشــگاه 
بین المللی و چهارمین جایزه ملی انرژی های 
تجدیدپذیر ایران، بیان کرد: از مدت ها پیش 
نیروگاه های  موضوع معامله پذیر شدن برق 
تجدیدپذیر در دســتور کار بــورس انرژی 
بود که با همکاری ســاتبا و انجمن نیروگاه 
الزم جهت  زیرســاخت های  تجدیدپذیــر 
عرضه برق این نیروگاه ها مهیا شــده و برق 
این نیروگاه ها در یــک تابلوی جداگانه در 
بورس معامله خواهد شــد. وی تفاوت نظام 
تجدیدپذیر  نیروگاه های  برق  قیمت گذاری 
و حرارتــی و همچنیــن ظرفیــت اندک 
نیروگاه های تجدیدپذیر در نســبت با کل 
برق تولیدی کشــور را به عنوان دو مورد از 

چالش های بازار برق برشــمرد و اظهار کرد: 
امیدواریم با راه اندازی بازار تجدیدپذیرها در 
بورس انرژی ایران شاهد باال رفتن جذابیت 

سرمایه گذاری در این بخش باشیم. نقوی با 
بیان اینکه دو راهکار در بورس انرژی ایران 
در همین راســتا طراحی شده است، ادامه 

داد: یک طرح این اســت کــه یک نیروگاه 
مجازی طراحی شــود. یعنــی مجموعه ای 
از نیروگاه هــا تجمیع شــوند و یک نیروگاه 
عرضه کننده در بورس باشــد و طرح دیگر 
صدور گواهی تجدیدپذیر)REC( اســت که 
زیرســاخت هر دو طرح در بــورس انرژی 
ایــران آماده شــده اســت. وی در ادامه با 
اشاره به لزوم تعیین تکلیف موضوع سوخت 
نیروگاه ها گفت: یکی از پیشــنهادات جدی 
این اســت که اگر نرخ سوخت نیروگاه ها را 
آزاد کنیــم و در ازای آن اجازه دهیم آن ها 
برق خــود را به صورت رقابتی و متناســب 
با راندمانشــان بفروشــند )که با این اتفاق 
نیروگاه ها متناســب با راندمان، قیمت برق 
متفاوتــی خواهند داشــت(، ضمن اصالح 
ساختار مالی آنها، صرفه جویی مناسبت تری 
در سوخت نیروگاه های حرارتی اتفاق خواهد 
افتــاد. ضمــن اینکه صنایع هــم به منابع 

پایدارتر برق دست پیدا می کنند. 

معامالت برق سبز در بورس 
انرژی آغاز می شود

مجموع مبادالت بازرگانی کشور در 10 ماهه امسال مانند ماه گذشته نشان  دهنده افزایش میزان صادرات و کاهش وزنی واردات 
کاالهای غیر نفتی نســبت به مدت مشــابه پارســال دارد. نکته جالب اینکه صادرات کاالهای ایرانی 3.5 برابر ارزان تر از متوسط 
کاالهای وارداتی در این بازه زمانی است. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، در 10 ماهه سال 1401 میزان صادرات کاالهای غیرنفتی کشور )به استثنای نفت خام نفت کوره و نفت سفید و همچنین 
بدون صادرات از محل تجارت چمدانی( بالغ بر 102 هزار و 995 تن و به ارزش 45 میلیارد و 319 میلیون دالر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 
2.86 درصدی در وزن و 17.66 درصدی در ارزش دالری داشــته اســت. در این بازه زمانی متوسط ارزش گمرکی هر تن کاالی صادراتی 440 دالر بوده که نسبت به 
385 دالر قیمت هر تن کاالی صادراتی در بازه زمانی مشابه در سال گذشته، 14.31 درصد رشد داشته است. چین بزرگترین میزبان کاالهای ایرانی. بیشترین میزان 
صادرات کشور در 10 ماه گذشته به کشورهای »چین«، با رقمی بالغ بر 12 میلیارد و 608  میلیون دالر و سهم 27.82 درصدی از کل ارزش صادرات، عراق با هشت 
میلیارد و 927 میلیون دالر و سهم 19.70 درصدی، امارات با شش میلیارد و 612 میلیون دالر و سهم 14.59 درصدی، ترکیه با چهار میلیارد و 823  میلیون دالر 
و ســهم 10.64 درصدی و هند با یک میلیارد و 606 میلیون دالر و ســهم 3.54 درصد از کل ارزش صورت گرفته است. میزان واردات کشور در همین مدت زمان با 
کاهش 7.06 درصدی در وزن و افزایش 16.86 درصدی در ارزش دالری در مقایســه با مدت مشــابه ســال 1400 به ارقام 30 هزار و 863 تن و 48 میلیارد و 485 

میلیون دالر رسیده است.

گروهی از محققان یکی از شــرکت های دانش بنیان مســتقر در شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان با دستیابی به دانش فنی 
طراحی، ساخت و تست پروانه شناورها از خروج ارز و همچنین خروج اطالعات سامانه های کشتی به خارج از کشور جلوگیری 
کردند. حامد شــاهین، مدیر عامل این شرکت  دانش بنیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تمرکز تحقیقاتی ما در زمینه 
پروانه های شــناورها است، گفت: ما از 8 سال گذشته در زمینه طراحی، ســاخت و تست پروانه های دریایی فعال شدیم و 

توانستیم در زمینه ساخت پروانه کشتی ها از فرآیند مدل سازی، کنترل کیفی، تحلیل تا طراحی، بهینه سازی، ساخت، تست و استانداردسازی این قطعه فعال 
شــویم، به گونه ای که هر نیازی در کشــور در این زمینه وجود داشته باشد را مرتفع می کنیم. وی با اشاره به اهمیت این زمینه تحقیقاتی، توضیح داد: پروانه 
کشتی های نظامی و غیر نظامی معموال بخش استراتژیک در شناورها هستند؛ چرا که این بخش موجب می شود شناور به سرعت مورد نظر برسد و از این رو 
طراحی هر پروانه برای هر کشــتی باید صورت گیرد، به ویژه در کشــتی های نظامی که دارای طراحی های ویژه ای هستند. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان 
تاکید کرد: در صورتی که دانش فنی طراحی این پروانه ها در کشور صورت نگیرد، از خارج وارد می شود که عالوه بر خروج ارز، برای واردات پروانه کشتی ها الزم 
است کلیه اطالعات سامانه کشتی در اختیار شرکت های خارجی قرار گیرد تا بر اساس آن طراحی پروانه انجام شود که این امر موجب نفوذ اطالعات کشتی 

به خارج خواهد شد.

دستیابی به یک دانش فنی که از خروج اطالعات سامانه های صادرات ایران ۳.۵ برابر ارزان تر از واردات!
کشتی به خارج جلوگیری کرد

بومی سازی نرم افزار تشخیص 
دانه بندی سنگ های معدنی در کشور
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گزیده خبر

با تامین مالی بانک توسعه صادرات ایران محقق شد:
بهره برداری از پروژه انتقال برق ۲۳۰ کیلو ولت زاهدان

پــروژه انتقال برق ۲۳۰ کیلو ولت زاهــدان به میرجاوه با حضور معاون اول 
رییس جمهور و وزیر نیرو دردهه فجر افتتاح شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه صادرات ایران، این پروژه که با تسهیالت ۷۸۰ میلیارد ریالی 
شــعبه زاهدان بانک توسعه صادرات تامین مالی شــده است، حدودا ۱۵۰ 
کیلومتر بوده و در مدت ۱۳ ماه تکمیل شده است.شهرستان میرجاوه در مرز 
ایران با پاکستان واقع شده و بخش زیادی از صادرات و واردات بین دو کشور 
از مرز و گمرک میرجاوه انجام می شود.صادرات برق به پاکستان با تکمیل 
این خط انتقال افزایش یافته و یکی از مهمترین زیرســاخت های مورد نیاز 

برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه نیز فراهم شده است.

قدردانی رئیس سازمان غذا و دارو از بانک صادرات ایران
معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو 
از بانــک صادرات ایران به دلیل کمک به تأمین به موقع دارو و تولید پایدار 
و مســتمر آن در کشور قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، ســیدحیدر محمدی با ارســال نامه ای خطاب به سیدضیاء ایمانی، 
مدیرعامــل این بانک از حمایت بانک صــادرات ایران برای پرداخت ۵ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت به شرکت های دارویی و کمک به جلوگیری از بروز 
بحران ناشی از کمبود دارو در کشور و استمرار تولید آن قدردانی کرد.بانک 
صــادرات ایران تامین مالی واحدهای تولیــدی و اقتصادی از جمله صنایع 
غذایی و دارویی کشــور را به عنوان بخش های حائز اهمیت و دارای اولویت 
مدنظر داشته و همراستا با سیاســت های کالن اقتصادی از این بخش ها با 

جدیت حمایت خواهد کرد.
در استان مرکزی برگزار شد: مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس بانک مسکن

جشن سالروز تأسیس بانک مسکن
همزمان با هشتاد و چهارمین سالروز تآسیس بانک مسکن، مدیر شعب بانک 
مسکن استان مرکزی در مراســمی با گرامیداشت این روز خاطره انگیز، از 
کارکنان استان خواست، با تداوم خدمتگزاری صادقانه به مشتریان و تحقق 
اهــداف مورد انتظار بانک، پرچم این بانک را باال نگه دارند.به گزارش روابط 
عمومی مدیریت شعب استان مرکزی، در هشتاد و چهارمین سالروز تآسیس 
بانک مســکن، در مراسمی با حضور مســؤلین و کارکنان مدیریت استان و 
شــعبه مرکزی اراک، جشن سالروز تأسیس بانک برگزار شد. در ابتدای این 
مراسم، صید نبی حیدریان مدیر شعب استان مرکزی در سخنانی،  با تبریک 
ســالروز تأسیس بانک به همکاران خود گفت: امروز در شرایطی با افتخار و 
سربلندی، ۸4 مین سال فعالیت بانک را سپری می کنیم که به پاس زحمات 
کارکنان ســخت کوش بانک و به پشتوانه وفاداری و اعتماد مشتریان فهیم 
بانک، به عنوان بانکی محبوب و مردمی، در تأمین منابع مالی مسکن اقشار 
مختلف جامعه و رونق اقتصادی کشــور، نقشــی اساسی را بر عهده گرفته 
ایم. وی این افتخار را مرهون توانمندی های باالی کارکنان، تدابیر مدبرانه 
مدیران و تجارب گرانبهای بازنشستگان بانک برشمرد و اظهار امیدواری کرد.

سرپرست معاونت امور مالی و مجامع معرفی شد
با حکم مدیرعامل بانک، دکتر رضا راضی زاده به عنوان سرپرســت معاونت 
امور مالی و مجامع بانک کارآفرین معرفی شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین؛ طی مراســمی با حضور مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و جمعی 
از مدیران و همکاران بانک، از تالش های فرشــاد محمد پور قدردانی شد و 
رضا راضی زاده به عنوان سرپرست معاونت امور مالی و مجامع معرفی شد. 

پیش از این فرشاد محمدپور، عضو موظف هیئت مدیره و معاون مدیرعامل 
بانــک کارآفرین در امور مالی و مجامع بود که با حکم محمدرضا فرزین، به 
بدنه مدیریت بانک مرکزی اضافه شــد تا به این ترتیب معاونت امور مالی و 
مجامع بانک کارآفرین با تغییر در صندلی مدیریت خود روبرو شود. درهمین 
راســتا دکتر احمد بهاروندی، مدیرعامل بانــک نیز طی حکمی دکتر رضا 
راضی زاده را که دارای ســوابق متعدد در حوزه های مالی و بانکی اســت، به 

سمت سرپرست معاونت امور مالی و مجامع منصوب کرد.
بانک پارسیان؛ مقام اول شاخص فروش در میان بانک های خصوصی

در بیست و پنجمین رتبه بندی صد شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی، 
موســوم به۱۰۰IMI، بر اساس عملکرد سال مالی ۱4۰۰، بانک پارسیان در 
عملکرد شاخص فروش، مقام اول در میان بانک های خصوصی را از آن خود 
کرد.همچنین بر اســاس این رتبه بندی، بانک پارســیان ضمن قرار گرفتن 
در فهرســت صد شرکت برتر کشور، توانست در شاخص فروش رتبه پنجم 
در میان تمامی بانک ها را کسب کند.بانک پارسیان همواره تالش کـــرده 
اســـت تا با حمایت از تولید داخلی و اشــتغالزایی، پیشگامی درکارآفرینی 
و حمایت ازتولید واقتصاد دانش بنیان، مشـــارکت و تأمین مالی طرح های 
توسعه ای وهدایت تسهیالت به سـمت بخش حقیقی اقتصاد مأموریت های 
خـود را به عنوان یـک بانـک در عرصـه رونق اقتصـاد ملـی به درستی بـه 
انجـام رســـانده و به زعم خود سهم قابل توجهی درپیشبرد سیاست های 

اقتصادمقاومتی داشته باشد.
افتخاری دیگر برای بانک تجارت:

کسب تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران
تندیس زرین ســیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریــت مالی ایران به بانک 
تجارت تعلق گرفت.به گزارش خبرنگار اداره روابط عمومی و ارتقاء ســرمایه 
اجتماعی بانک تجارت، مراســم سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه با حضور جمعی از مدیران اقتصادی و مالی 
شرکت ها در ســالن اجالس سران، برگزار شد و در جریان آن بانک تجارت 
با توجه به شــفافیت مالی برای چندین دوره متوالی حائز امتیاز الزم برای 

دریافت تندیس زرین، به عنوان باالترین سطح جایزه شد.

رییس سازمان بورس در پاسخ به ایلنا مطرح کرد:

احتمال توقف عرضه دو مدل خودرو در بورس تا تصمیمات نهایی شورای رقابت
 لیســت نهایی جاماندگان سهام عدالت را به سازمان 
بورس نداده اند. رئیس ســازمات بورس گفت: لیست 
نهایــی جاماندگان را برای دریافت ســهام عدالت به 
ســازمان بورس ارایه نداده اند. احتمال توقف عرضه 
دو مدل خودرو در بورس تا تصمیمات نهایی شورای 
رقابت/ لیســت نهایی جاماندگان سهام عدالت را به 
سازمان بورس نداده ان به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، مجید عشقی در جمع خبرنگاران درباره آخرین 
تصمیمــات دربــاره عرضه خــودرو در بورس گفت: 
موضــوع خودرو ریزه کاری های زیادی دارد و در حال 
مذاکره با شورای رقابت هستیم که در دستورالعملی 
کــه برای عرضه خــودرو در بــورس در حال تدوین 
هســتند را مانند ســایر کاالهایی که از ســال های 
گذشــته در بورس عرضه می شوند مانند محصوالت 
پتروشــیمی ها، فوالدی و غیــره در نظر بگیرند. این 
موضوع جزییات زیادی دارد و شورای رقابت هم وارد 
جزییات آن نشــده  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 پاسخ به سوال ایلنا 
مبنی بر اینکه در مدت مذاکرات قرار نیست خودرویی 
در بورس عرضه شــود، اظهار داشت: سعی می کنیم 
دغدغه های دوستان در شورای رقابت را لحاظ کنیم. 
جمع بنــدی این موضوع طول نمی کشــد و ســعی 
می کنیم مقررات شــورای رقابت هم نقض نشــود و 
عرضه ها را بعد از آن شروع کنیم. مشخص نیست که 
چه مدتی عرضه صورت نگیرد. ممکن است دو هفته 
زمــان 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 
شــود. عشقی ادامه داد: درباره عرضه خودرو در میان 

اعضای شورای رقابت هم اختالفات جدی وجود دارد 
و باید به جمع بندی برســند که هنوز به جمع بندی 
نهایی نرسیده اند. وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا که 
چرا جلسه امروز وزیر با شورای رقابت لغو شد، گفت: 

به دلیل عدم حضور چند تن از اعضای شورای رقابت 
جلسه امروز با وزیر لغو شد.عشقی در پاسخ به سوال 
ایلنا درباره انتقادات درباره عدم اثرگذاری افزایش نرخ 
دالر در شاخص و اینکه چرا شاخص با دالر 4۵ هزار 

تومانی پایین تر از سال ٩٩ است، گفت: به طور قطع 
افزایش نرخ دالر در بازار سرمایه می توان اثرگذار باشد 
و دالری که شــرکت ها برای فروش محصوالت خود 
استفاده می کنند، روی سودآوری آنها تاثیر می گذارد 
و قطعا این اثر خود را بالفاصله نشــان نمی دهد. وی 
با بیان اینکه معموال افزایش نرخ دالر با فاصله ای اثر 
خود را نشــان می  دهد اما عوامل دیگری هم در بازار 
سرمایه اثرگذار هستند، تصریح کرد: فروش شرکت ها 
افزایش پیدا کرده اما از ســوی دیگر هزینه های آنها 
هم افزایش پیدا کرده اســت و تنها یک متغیری ما 
وجود نــدارد و مجموعه متغیرهــا در وضعیت بازار 
سرمایه اثرگذار هســتند و در این مدت هزینه های 
جهانی بســیار تغییر کرده که این خود عامل موثری 
بوده اســت. معاون وزیر اقتصاد تاکیــد کرد: به طور 
قطع این متغیرها در فصل زمســتان اثر محسوسی 
در فروش شــرکت ها بازار ســرمایه خواهند داشت. 
عشــقی درباره اثرگذاری موضوعات درج شده بودجه 
سال آینده در بازار سرمایه و انتقادات درباره افزایش 
هزینــه صنایع گفت: اگر افزایش هزینه ها قابل توجه 
باشــد قطعا در بازار سرمایه هم اثرگذار خواهد بود و 
درباره پیشنهاداتی در بودجه سال آینده آمده نکاتی را 
مطرح کردیم و نزدیک به 4۰ پیشنهاد سازمان بورس 
در سامانه مجلس ثبت شده است. وی درباره آخرین 
تصمیمات درباره سهام عدالت جاماندگان خاطرنشان 
کرد: هنوز لیســت نهایی جاماندگان را به ســازمان 
بورس ارائــه نداده اند. رییس ســازمان بورس درباره 
عرضه خودروهای وارداتی در بازار سرمایه ابراز داشت: 
ریسک های خاصی برای خودروهای وارداتی متصور 
است. اگر در بورس به فروش برود اما تحویل به موقع 
انجام نشود مشــکالت زیادی را به وجود می آورد.در 
حال رایزنی هســتیم که به نحوی ریسک  تحویل را 

مدیریت کنیم.

ایــران خودرو با فرارســیدن چهل و 
چهارمین ســالروز پیــروزی انقالب 
اســالمی، طرح بــزرگ پیش فروش 
خــود را با عرضه تعداد زیادی خودرو 
اجرا می کند.  به گزارش ایِبنا، در این 
طرح، چهار محصول وانت آریســان 
دوگانه ســوز، راناپالس، سورن پالس 
بنزینــی و پــارس با موتــور XU۷ با 
موعد تحویل از چهارماهه تا یک ساله 
با اختصاص ســود مشــارکت عرضه 
می شــود. این طرح برای ســه گروه 
متقاضیــان عادی، طــرح حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت و متقاضیان 
جایگزینی خودرو های فرسوده به اجرا 
گذاشــته می شــود. به منظور فراهم 
سازی شــرایط الزم برای دست یابی 
مشــتریان واقعی و مصرف کنندگان 
به خودرو، بخشــی از وجه خودرو در 
متقاضیان  توسط  وکالتی که  حساب 
نــزد بانک هــای ملی، ملت، ســپه، 

تجــارت و صادرات افتتــاح کرده اند، 
مسدود می شود و پس از اعالم نتایج 
قرعه کشی و مشخص شدن فهرست 
برندگان، متقاضیانی که برنده نشــده 
اند، می توانند نســبت به برداشت از 
حساب اقدام کنند و مشتریان منتخب 

در قرعه کشی با تکمیل وجه مطابق 
پیش پرداخت اعالمی در بخش نامه 
نســبت به انتقال وجه از طریق درگاه 
رســمی ایران خودرو و تکمیل ثبت 
نام اقدام کنند. مشتریان برای افتتاح 
حســاب وکالتی می توانند با مراجعه 

به ســامانه اینترنتــی بانک های یاد 
شــده از ۱۱ تا ۱۷بهمن ماه، نسبت 
بــه تکمیل فــرم وکالتی نــزد بانک 
اقــدام کرده و میزان موجودی برابر با 
٩۰۰ میلیون ریال از وجه خودرو که 
در بخش نامه تعیین شــده را در این 
حساب نگه داری کنند. افتتاح حساب 
وکالتی صرفا بــرای متقاضیان عادی 
اســت و مادران و متقاضیان نوسازی 
این موضوع  از  فرســوده  خودرو های 

مستثنی هستند.
این طرح از ۱۳ بهمن ماه آغاز می شود 
و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت 
و مشــتریان 4۸ تا ۷۲ ســاعت پس 
وکالتی می توانند  افتتاح حســاب  از 
حداکثر تا ۲۲ بهمن مــاه با مراجعه 
به سایت فروش اینترنتی محصوالت 
esale.ikco. ایران خــودرو به نشــانی

ir بــرای ثبت نام اولیه و شــرکت در 
قرعه کشی اقدام کنند.

پیش فروش بزرگ محصوالت ایران 
خودرو از ۱۳ بهمن آغاز می شود

شــرایط واردات طال به کشور با مصوبه مورخ ٩ بهمن ۱4۰۱ بانک مرکزی تسهیل شد. به گزارش ایلنا از 
روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس این مصوبه که از روز جاری قابلیت اجرا دارد تسهیالت متعددی برای 
واردات طال به کشور فراهم شده است. بر این اساس شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طال 
حذف شــد و از این به بعد، وارد کنندگان می توانند با اســتفاده از کلیه روشها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طال کنند. همچنین 
محدودیت اســتفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طال حذف و اســتفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات 
دیگران، و ارز دیگران نیز برای واردات طال فراهم شد.  عالوه بر این تسهیالتی در رابطه با ثبت اطالعات وارده در سامانه تأمین ارز، در 
نظر گرفته شده که جزئیات آن در بخشنامه ارزی بانک مرکزی به کلیه موسسات بانکی ذکر شده است. در این راستا انتظار می رود با 

مصوبه فوق موانع ورود طال به کشور مرتفع شده و شاهد افزایش ورود طال به کشور و به تبع آن تعدیل نرخ آن باشیم.

مدیر اجرایی طرح کاالبرگ الکترونیکی از آغاز اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک از امروز در ۳ استان قزوین، گیالن و مرکزی خبر 
داد. آغاز اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک از امروز در ۳ استان دیگر به گزارش ایلنا، حمید فرداد در یک گفت و گوی تلویزیونی از 
آغاز اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک از امروز در ۳ استان دیگر خبر داد و اظهار کرد: پس از اجرای آزمایشی این طرح در استان 

هرمزگان، این طرح از امروز در ۳ استان دیگر اجرایی می شود. مدیر اجرایی طرح کاالبرگ الکترونیکی گفت: استان های قزوین، گیالن و مرکزی ۳ استانی هستند که 
از امروز اجرای طرح آزمایشی کاالبرگ الکترونیکی در آن ها آغاز می شود. وی افزود: در قالب این طرح، برای حفظ قدرت خرید مردم قیمت ۱۰ قلم کاالی اساسی بر 
مبنای شهریور ۱4۰۰ محاسبه می شود و دولت بر اساس سبد کاالی مشخص شده، مابه التفاوت قیمت کاال را در طول دوره پرداخت می کند. همچنین در این طرح، 
مردم می توانند طبق نیاز خانوار، مقدار کمتر یا بیشتری از کاالهای اساسی مرجع را به انتخاب خود و تا سقف میزان اعتبار یارانه شان خریداری کنند. به گفته فرداد، 
بر اســاس این طرح یارانه یک ماه زودتر در حســاب سرپرست خانوار شارژ می شود و فرد ۱۰ قلم کاالی اعالم شــده را بعد از شارژ اعتبار می تواند خریداری کند، به 
این صورت که بخشی از قیمت کاال را خودش پرداخت می کند و بقیه از یارانه ماه بعد برداشت می شود. کاالهای شامل این طرح عبارتند از شیر، پنیر، ماست، مرغ، 

تخم مرغ، ماکارونی، شکر و برنج.

آغاز اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکشرایط واردات طال به کشور تسهیل شد
 از امروز در ۳ استان دیگر

شــاخص کل بــورس اوراق بهادار بــا افزایش ۶۷۵ 
واحــدی معــادل ۰.۰4 درصد، به یــک میلیون و 
۵۵۷ هزار و ۲۲۷ واحد رســید. به گزارش خبرنگار 
ایِبنا، امروز )چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱4۰۱(، تاالر 
شیشه ای شاهد روند صعودی شاخص های منتخب 
بود. به گونه ای که شــاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، 
با افزایش ۱۵۳  واحدی، بــه رقم ۳۵۲ هزار و ۶۸۳ 
واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز با افزایش 
۱4٩4 واحــدی، عدد 4۸۷ هــزار و ۵۳۵ واحد را به 
نمایش گذاشــت. شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با 
افزایش ۸۸۷ واحدی به رقم ۲۸٩ هزار و ۶۳٩ واحد 
رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور ۵٩۱ واحد 
افزایش را رقم زد و به ســطح ۲ میلیون و ۳٩ هزار و 

۱۸۷ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ٩۳۸ 
واحــد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۶۷ هزار واحد 

رســید و شاخص بازار دوم بدون تغییر بود و عدد ۳ 
میلیون و ۵۱ هزار و ۷4۵ واحد را به نمایش گذاشت.

سبزپوشی شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته

سیستان و بلوچستان؛ مقصد چهارمین سفر استانی مدیرعامل صندوق 
تامین خسارت های بدنی

در آســتانه دهه مبــارک فجر و هم زمان با چهل و چهارمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی ایران، مهدی قمصریــان، مدیرعامل صندوق 
تامین خســارت های بدنی و هیات همراه در چهارمین ســفر استانی به 
سیستان و بلوچســتان ســفر کردند.به گزارش روابط عمومی صندوق 
تأمین خســارت های بدنی، مدیرعامل و مدیران صندوق در بدو ورود به 
زاهدان با حضور در گلزار شهدای این شهر، با آرمان های بنیانگذار کبیر 
جمهوری اســالمی ایران، امام خمینی )قدس ســره( و شهدای واالمقام 
تجدید میثاق کردند. دیدار با رییس کل دادگســتری ، دیدار با مدیر کل 
امور اقتصادی استاندار، دیدار با با مدیرکل پزشکی قانونی، مدیر کل دفتر 
فنی اســتانداری و مدیرکل سازمان اقتصادی و دارایی استان ،نشست با 
کارکنان شعبه سیستان و بلوچستان صندوق تامین و همچنین گفتگو 
با رسانه ها، بخشی از برنامه سفر یک روزه مهدی قمصریان به زاهدان را 

تشکیل می دهند.
بیمه تعاون روز بیمه های ماشین را جشن گرفت

اول فوریه به نام روز بیمه های خودرو شــناخته می شود و این روز بهانه 
ای اســت برای یادآوری ضرورت رانندگــی ایمن و آگاهی از فوایدی که 
داشــتن بیمه نامه می تواند برای صاحب خودرو فراهم کند؛ بیمه تعاون 
این روز را با اهدای هدیه ای جشن گرفته است.به گزارش روابط عمومی 
بیمه تعاون، هرساله روز اول فوریه )۱۲ بهمن( به عنوان روز بیمه خودرو 
در جهان شناخته شده و یادآوری است برای جدی گرفتن رانندگی ایمن 
و نیز اطمینان حاصل کردن از اینکه داشتن بیمه نامه چه قابلیت هایی 
را برای فرد راننده ایجاد می کند.این روز همچنین ما را ترغیب می کند 
که به گذشــته نگاه کرده و قدر پولی را که برای خرید خودرو داده ایم را 
بیشتر بدانیم.باید اذعان داشت که بیمه خودرو از زمانی که اولین خودرو 
توسط »کارل بنز« در سال ۱۸۸۶ اختراع شد، وجود داشته است؛ چراکه 
»بنجامین فرانکلین«، سیاستمدار و مخترع آمریکایی و بنیانگذار ایاالت 
متحده در ســال ۱۷۵۱ با همراهی تعدادی از آتش نشانان موفق به راه 
اندازی شرکت بیمه شــد و پرچمدار بیمه های خودرو نیز شناخته می 
شــود.ولی در نهایت تاریخچه روز خرید بیمه نامه خودرو به سال ۱۸٩۷ 
باز می گردد که در آن روز »گیلبرت جی لومیس Gilbert J. Loomis« از 
وستفیلد ماساچوست با خرید بیمه نامه مسئولیت خودرو به مبلغ ۱۰۰۰ 
دالر از Travelers در دیتون اوهایو برای وسیله نقلیه تک سیلندر خود، در 
جهان تاریخ ســاز شد؛ بیمه نامه ای که سبب می شود تا در صورت بروز 
حوادث، آتش ســوزی، ســرقت و... بتوانیم بیمه را در تأمین مالی موارد 

شریک کنیم.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 13 بهمن 1401  11 رجب 1444  2 فوریه 2023بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5113 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

گزیده خبر

نبرددالرودینارعراقچهوقتبهپایانمیرسد؟
واشــنگتن که مدعی است می خواهد به عراق کمک کند به قاچاق و فساد 
پایــان دهد، بزرگترین نقش را در نابودی میلیارد ها دالر پول عراق دارد. به 
گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل از شــبکه المیادین؛ محمد شیاع 
الســودانی نخســت وزیر عراق طی چند روز گذشته تصمیمات و اقداماتی 
را برای محدود کــردن افزایش ارزش دالر آمریــکا در برابر دینار عراق در 
بازار های عراق و جلوگیری از وخامت آن اتخاذ کرد تا از پیامد های سیاسی 
ناشی از این افزایش، که ثبات را تضعیف می کند و آشفتگی را باز می گرداند، 
جلوگیری کند. از جمله تصمیمات و اقدامات الســودانی، برکناری مصطفی 
غالب مخیف، رئیس بانک مرکزی عراق و انتصاب رئیس ســابق بانک، علی 
العالق، همچنین بازنشسته کردن سالم چلبی مدیر کل بانک تجارت عراق 
)TBI( که یکی از بزرگترین بانک های دولتی محســوب می شود و انتصاب 
بالل الحمدانی کارشناس مالی به جای وی و نیز تعدادی از اقداماتی که به 
اتفاق آرا به تصویب هیات وزیران رســید، در خصوص تسهیل و تسریع در 
تراکنش های بانکی، افزایش تعداد محل های فروش ارز )دالر( به شهروندان 
به قیمت یارانه ای، ارائه تســهیالت مالی و بانکی به بازرگانان است. عالوه بر 
این، سازمان امنیت اقتصادی در وزارت کشور از چند روز پیش گشت هایی 
را در برخــی از بازار های خرید و فــروش ارز و در پایتخت بغداد راه اندازی 
کرد و تعدادی از دالالن و دستفروشــان دستگیر شدند؛ پس از اینکه ارزش 
دالر در برابر دینار در مدت زمان بسیار کوتاهی به سطوح بی سابقه ای رسید 
و به دنبال آن افزایش آشــکار قیمت انواع کاال های اساسی به ویژه کاال های 
مصرفی روزانه، تصمیمات و اقدامات انجام شــده همراه با وعده های رئیس 
کل جدید بانک مرکزی مبنی بــر کاهش مجدد ارزش دالر در مدت زمان 
کوتاه و بازگشــت ثبات به بازار به کاهش آن کمک کرد. اما، آیا داستان به 
همین جا ختم شد؟ یقیناً اینطور نیست، زیرا علل، عوامل و شرایط متعددی 
وجود دارد که منجر به این سردرگمی شده است، بدون اینکه فرضیه نیات 
پنهان و برنامه های برنامه ریزی شــده کنار گذاشته شود. طبیعی است که 
برخی از انگشتان اتهام به سوی ایاالت متحده آمریکا نشانه رفته است، زیرا 
از زمان سرنگونی رژیم صدام در بهار ۲۰۰۳، این کشور بر جنبه های مختلف 
دولت عراق، به ویژه جنبه های مالی و اقتصادی، کنترل داشــته است. شاید 
بارزترین و واضح ترین گواه این امر این باشد که بیست سال پیش درآمد های 
نفتی عراق در حســاب ویژه ای به نام صندوق توسعه عراق )DFI( در بانک 
فدرال رزرو آمریکا و بر اساس شماره امنیتی سازمان ملل واریز می شد و بر 
اساس قطعنامه شــورا از آن غرامت به دولت کویت و عموم مردم پرداخت 
می شــود و نقل و انتقاالت و هزینه های مالــی از آن تابع نظارت و کنترل 
فدرال رزرو است. حدود ده سال پیش یا بیشتر، صدا های مردمی و پارلمانی 
برای آزادســازی منابع مالی عراق و پایــان دادن به هژمونی آمریکا بر آن ها 
بلند شــد. اما با وجود اینکه رئیس جمهور ســابق آمریکا در آن زمان اعالم 
کرده بود مصونیت صندوق توسعه عراق را لغو می کند، تنش ها و مشکالت 
سیاســی و فنی متعددی مانع از این امر شد؛ و همانطور که پرونده امنیتی 
عراق مشمول محاسبات سیاسی واشنگتن بود، پرونده مالی نیز باقی ماند و 
واشنگتن از افزایش ناگهانی دالر دور نبود. این را برخی از نمایندگان مجلس 
و کارشناســان مالی و اقتصادی فاش کردند، زیرا مصطفی ســند، نماینده 
مجلس، اواخر ماه گذشته تایید کرد که »افزایش دالر در این روز ها به دلیل 
تعلیق انتقال حقوق عراق از دالر توسط فدرال رزرو آمریکا برای باج خواهی 
سیاسی است. " ین در حالی است که بانک مرکزی با صدور تصمیمی چهار 
بانک خصوصــی را از معامله دالری برای اهداف حسابرســی منع کرد که 
عبارتند از: بانک اسالمی سرمایه گذاری و دارایی االنصاری، هلدینگ اسالمی 
ســرمایه گذاری و دارایی، بانک اسالمی ســرمایه گذاری و دارایی و بانک 

سرمایه گذاری خاورمیانه عراق. کد خبر : ۱۴۶۱۴۱

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
در اجرای مفاد پرونده اجرایی ۰۰۰۰88۳ شعبه اجرای احکام حقوقی 
دادگستری شهرســتان دیواندره در نظر دارد یک باب ساختمان به 
شــماره پالک ۴5۲۱ فرعی از 58 اصلی به مســاحت ۱۰۳/۳5 متر 
مربع دارای یک طبقه مســکونی و زیرزمین به نام مرحوم حســین 
شــریفی واقع در دیواندره به قیمت پایه ای 8۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را 
از طریق مزایده در مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ســاعت ۱۰ صبح در دفتر 
شــعبه اجرای احکام حقوقی به فروش برساند کسانی که تمایل به 
خرید دارند میتوانند از ملک مزبور قبل از جلسه بازدید و نسبت به 
اعالم قیمت پیشنهادی به این اجرا اقدام و در جلسه مزایده شرکت 
نمایند برنــده مزایده باید ۱۰ درصد بهــا را فی المجلس به عنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ 
ابالغ مابقی بهای ملک را بپردازد در غیر اینصورت ســپرده او پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. مدیر 
دفتر اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

دیواندره ،م الف ۲۷۲

چراچینمیترسدکهایاالتمتحدهبدهیخودرانکولکند؟
مجله فارین پالیسی در گزارشی نسبت به عواقب ناتوانی 
ایاالت متحــده در پرداخت بدهی هــای خود و بحران 
اقتصادی جهانی ناشــی از آن هشــدار داد. به گزارش 
خبرنــگار بین الملل ایبنا و به نقــل از الجزیره، پس از 
اینکه ایاالت متحده در ۱۹ ژانویه از سقف قانونی بدهی 
خود فراتر رفت و به ۳۱.۴ تریلیون دالر رســید، وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده شروع به فعال کردن اقدامات 
اســتثنایی برای ادامه پرداخت تعهدات دولت کرد. این 
اقدامات ابزار های حســابداری مالی هستند که برخی از 
ســرمایه گذاری های دولت را محدود می کنند تا بتوانند 
به پرداخت صورتحســاب های خود را بــدون افزایش 
ســقف تا ژوئن آینده ادامه دهند. مجله فارین پالیسی 
در گزارشی نســبت به عواقب ناتوانی ایاالت متحده در 
پرداخت بدهی های خود و بحران اقتصادی جهانی ناشی 
از آن هشدار داد؛ و با توجه به اینکه بدهی آمریکا چیزی 
اســت که کل اقتصاد جهانی را به حرکت در می آورد، 
پیامد آن ممکن است یک بحران عظیم اقتصادی جهانی 
باشد، گزارش فارین پالیسی این سوال را مطرح می کند: 
چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت، در صورت 
وقوع فروپاشــی چگونه می تواند زنده بماند؟ همچنین 
این ســوال را مطرح کرد که آیا نکول واشنگتن به پکن 
فرصتــی برای ایجاد یک سیســتم مالی جهانی جدید 
می دهد که کمتر به دالر وابسته باشد. اگرچه بعید است 
کــه ایاالت متحده بدهی خود را نکول کند، کوین مک 
کارتی، رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا، دیروز گفت 
که او پس فردا چهارشــنبه با رئیس جمهور جو بایدن 
دیدار خواهد کرد تا در مورد افزایش سقف بدهی فدرال 
و در عیــن حال تحت کنترل قــرار دادن مخارج دولت 
صحبت کند. بر اساس گزارش رویترز، جمهوری خواهان 
به ایاالت متحده اجازه نخواهند داد بدهی خود را نکول 
کند. گــزارش امریکن ژورنال می گوید حتی اگر کنگره 

نتواند به توافق برســد، دولت جو بایدن، رئیس جمهور، 
از ترفند های حســابداری گرفته تا تصمیم برای نادیده 
گرفتن سقف بدهی گزینه هایی برای جلوگیری از نکول 
در اختیــار دارد. در صورت نکول، نرخ بهره اوراق قرضه 
ایاالت متحده به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت، 
زیرا ســرمایه گذاران در ازای ریسک عدم پس نگرفتن 
پــول خود، نرخ باالتری را مطالبه خواهند کرد و ممکن 
اســت این اوراق به این دلیل اســت کــه ارزش ذاتی 
آن ها مشــخص نخواهد بود حتی به عنوان وثیقه برای 
پرداخت قابل اســتفاده نباشد. چین چگونه تحت تاثیر 
قرار خواهد گرفت؟ بر اســاس گزارش مجله آمریکایی، 

هر گونه فروپاشی اقتصاد جهانی آسیب زیادی به چین 
وارد می کند، هرچند عملکرد اقتصاد این کشــور کمی 
بهتر از اکثر اقتصاد های سایر کشور ها است. این به این 
دلیل اســت که یک سیستم مالی بسته را اداره می کند 
که عمدتاً به پس انداز داخلی وابســته است و از طریق 
اعمال کنترل سرمایه از نوسانات ناشی از بی ثباتی مالی 
جهانی محافظت می شود. با این حال، تأثیر نکول ایاالت 
متحده همچنان "ویرانگر" است. ین گزارش می افزاید که 
فقدان تأمین مالی تجارت و ســقوط تقاضای جهانی در 
طول بحــران ۲۰۰8-۲۰۰۹ منجر به کاهش حدود ۲۰ 
درصدی صــادرات چین و از دســت دادن بیش از ۲۰ 

میلیون کارگر در مشــاغل خود شد. این گزارش بر این 
باور اســت که دولت چین می توانست ۱5 سال پیش با 
راه اندازی یک برنامه محرک اقتصادی گسترده با تامین 
مالی بدهی، با بحران مقابله کند. زیرا سطح بدهی کشور 
در ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی نســبتاً پایین بود 
و همچنان نیاز های زیرســاختی و مسکن قابل توجهی 
داشت. مروزه فضا برای مانور بسیار محدودتر شده است. 
بدهــی چین به نزدیک بــه ۳۰۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی افزایش یافته اســت و این کشور زیرساخت ها و 
مسکن بسیار بیشتری نســبت به تقاضا ساخته است. 
اگرچــه پیامد های اقتصادی نکــول آمریکا برای چین 
شدید اســت، اما بعید است که اقتدار حزب کمونیست 
چین را تهدید کند. آیا چین می تواند یک سیستم مالی 
جایگزین ایجــاد کند؟ در مورد امکان چین برای ایجاد 
یک سیستم مالی جایگزین بر اساس پول محلی خود، 
در صــورت عدم تعهد ایاالت متحده، این گزارش تاکید 
کی کند که بازار اوراق قرضه دولتی چین به اندازه کافی 
بزرگ نیست، یا نقدینگی کافی ندارد، یا به اندازه ای که 
بتواند جایگزین اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شود، با 
سایر نقاط جهان ادغام نشده است. گردش مالی روزانه 
بازار اوراق قرضه دولتی چین ۳۰ میلیارد دالر یا حدود 
5 درصد از میانگین بازار اوراق قرضه خزانه داری است. 
بر اساس این گزارش، چین پس از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰8 
که آن را به وابســتگی نظام مالی جهانی به دالر آمریکا 
نســبت داد، تالش کرد تا ارز خود، رنمینبی )یوآن( را 
بین المللی کند، اما این تالش ها نتیجه نداد. بر اســاس 
این گزارش، اگر کشوری بخواهد یک سیستم جایگزین 
بــرای بازار اوراق قرضه آمریــکا و برای ارز اصلی جهان 
)دالر آمریکا( ایجاد کند، مشکلی که با آن مواجه خواهد 
شــد این است که باید خطرات ناشــی از این مرحله را 

تحمل کند.

نخست وزیرعراق: نوع رابطه با ائتالف 
شــود.  ســاماندهی  باید  بین المللی 
نخســت وزیر عراق فســاد را تهدید 
حقیقی بــرای عراق پــس از داعش 
دانســت و گفت که مبارزه با فســاد 
به تالش جمعی نیاز دارد. به گزارش 
ایسنا، محمد شیاع السودانی، نخست 
وزیــر عراق گفت که برگــزاری جام 
ملت های کشــورهای حــوزه خلیج 
فــارس در بصــره و قهرمانــی عراق 
در آن، خوشــحالی بزرگــی بــرای 
عراقی ها بود. بــه گزارش خبرگزاری 
رســمی عراق، السودانی در مصاحبه 
اختصاصی با شــبکه خبری العراقیة 
افــزود کــه اهالــی بصــره، تصویر 
درخشــانی از کــرم و مهمان نوازی 
شــهروندان عراقی ارائــه دادند. وی 
با اشــاره به اینکه یکی از مهمترین 
نشــانه های موفقیت این مســابقات، 
انسجام بین برادران عرب و عراقی ها 
بود، گفت: دســتور دادیم تسهیالت 

ورود شــهروندان کشــورهای عضو 
شــورای همکاری باقی بماند و ما نیز 
از لحاظ اقتصادی از ورود آنها استفاده 
می کنیم. السودانی در بخش دیگری 
با اشــاره به اینکه افزایش قیمت دالر 
تصمیم دولت یا پارلمان نبوده، گفت 
که قیمت رســمی دالر هنوز ۱۴5۰ 

دینار در بانک مرکزی عراق اســت و 
هیچ تصمیمی بــرای افزایش قیمت 
دالر وجــود ندارد. به نقــل از میدل 
ایست نیوز، نخست وزیر عراق گفت 
که قاچاق ارز بــه خارج از عراق یک 
واقعیت و مشــکلی مزمن از سال ها 
پیش است. وی تصریح کرد که اموال 

غارت شده از طریق فاکتورهای جعلی 
خارج می شود و اثبات جعلی بودن یا 
قاچاق برای صدور دستور قضایی نیاز 
به اقداماتی دارد. السودانی بیان کرد: 
شنیده می شــود اموال به کردستان 
قاچاق می شود و از آنجا به کشورهای 
همجوار می رود، ما تیم امنیتی در هر 
مکانی چه در گذرگاه هــا یا جاده ها 
تشــکیل دادیم و دستگاه های سونار 
در ایســت بازرســی ها نصب کردیم. 
نخســت وزیر عراق وضعیت مالی در 
عــراق را در بهتریــن وضعیت خود 
توصیف کرد و گفت: پشــتوانه مالی، 
درآمــد، بودجه و توانایــی خرید هر 
چیزی را داریم وی تاکید کرد: قطعا 
برای بازگرداندن قیمت دالر به قیمت 
رســمی خود تالش خواهیم کرد و از 
شهروندان خواســت دالر نخرند چرا 
که دینار قوی تر اســت. السودانی به 
ارزیابی وزرای کنونی و فرصت شش 

ماهه به آنها اشاره کرد

 فساد در عراق تهدیدی حقیقی 
است

پوند لبنان از ســال ۲۰۱۹ حدود ۹5 درصد از ارزش خود 
را از دســت داد. به گزارش خبرنــگار بین الملل ایبنا و به 
نقــل از الجزیره، بانک مرکزی لبنان - در بیانیه ای - امروز 
چهارشــنبه نرخ رســمی جدید مبادله پوند را برای دالر 
۱5۰۰۰ اعالم کرد. این رقم کاهش قابل توجهی نســبت 
به نرخ ارز رســمی قبلی یافته که در حدود ۲5 سال بدون 
تغییر در ۱5۰۷.5 پوند در برابر دالر باقی مانده بود. ریاض 
سالمه، رئیس کل بانک مرکزی لبنان، دیروز، سه شنبه، به 
رویترز گفت که این تغییر گامی در جهت یکســان سازی 
چند نرخ ارز در کشــور و مطابق با خواسته های صندوق 
بین المللی پول است. قیمت رسمی جدید ۱5۰۰۰ پوند 
به ازای هر دالر تقریباً ۴ برابر بیشــتر از ارزش واقعی پوند 
در بازار موازی است، جایی که واحد پول آمریکا اکنون در 

حدود 58۰۰۰ پوند لبنان معامله می شود. از سال ۲۰۱۹، 
لبنان شــاهد یک فروپاشی اقتصادی بوده است، که بانک 
جهانی آن را در بین بدترین کشــور های جهان قرار داده 
اســت، به طوری که پول محلی حدود ۹5 درصد از ارزش 
خود را از دست داده است و بیش از 8۰ درصد از جمعیت 
آن زیر خط فقر هستند. صندوق بین المللی پول خواستار 
اصالحات برای باز کردن کمک های حیاتی برای کشــور 
است. از جمله این اصالحات، یکسان سازی نرخ ارز، اصالح 
قانون اســرار بانکی، تجدید ساختار بخش بانکی، تصویب 
قانون کنترل ســرمایه اســت. نرخ جدید ارز رسمی برای 
برداشت ارز های محلی از حساب های بانکی دالری اعمال 
می شود که سپرده گذاران از سال ۲۰۱۹ قادر به برداشت 

ارز از آن ها نبوده اند.

نرخ رسمی دالر در لبنان 15000 پوند تعیین شد

به گفته دو مقام آمریکایی مطلع، ایاالت متحده در حال آماده ســازی بیش از ۲ میلیارد دالر کمک نظامی به اوکراین اســت که 
انتظار می رود برای اولین بار شامل راکت های دوربرد و همچنین مهمات و سالح های دیگر باشد. به گزارش ایسنا، این مقام ها به 
خبرگزاری رویترز گفتند، انتظار می رود این کمک ها طی روزهای آتی اعالم شود. همچنین انتظار می رود که این کمک ها شامل 
تجهیزات پشتیبانی برای سیستم های دفاع هوایی پاتریوت، مهمات هدایت شونده دقیق و سالح های ضد تانک جاولین باشد. یکی از 
مقامات گفت که بخشی از این بسته که انتظار می رود ۱.۷۲5 میلیارد دالر باشد، از صندوقی به نام ابتکار کمک امنیتی اوکراین )USAI( تامین می شود که به دولت جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اجازه می دهد تا تسلیحات را از صنایع دریافت کند نه از ذخایر تسلیحاتی ایاالت متحده. بودجه ابتکار کمک امنیتی اوکراین صرف خرید 
تسلیحات جدید از جمله »بمب با قطر کوچک پرتاب شده از زمین )GLSDB( ساخته شده توسط شرکت بوئینگ )BA.N( که برد آن ۹۴ مایل )۱5۰ کیلومتر( است، 
اختصاص می یابد. ایاالت متحده درخواست اوکراین برای موشک ATACMS با برد ۱85 مایل )۲۹۷ کیلومتر( را رد کرده است. برد دوربردتر سرشی GLSDB می تواند به 
اوکراین اجازه دهد تا اهدافی را که دور از دسترس بوده اند، مورد اصابت قرار دهد و به او کمک کند تا با ایجاد اختالل در پشت خطوط روسیه، به ضدحمله خود ادامه 

دهد. رویترز برای اولین بار در ماه نوامبر از پیشنهاد بوئینگ برای ارسال GLSDB برای اوکراین خبر داد. در آن زمان انتظار می رفت GLSDB تا بهار در اوکراین باشد.
از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ایاالت متحده تقریباً ۲۷.۲ میلیارد دالر کمک امنیتی به اوکراین ارسال کرده است. روسیه این حمله را "عملیات 

ویژه" می خواند.

دبیرکل ناتو هشــدار داد، پیروزی روســیه در اوکراین پیامی خطرناک برای "رژیم های خودکامه" در سراسر جهان خواهد بود.  به 
گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری اینسایدر، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در نشست مشترک خبری با فومیو کیشیدا، نخست 
وزیر ژاپن در توکیو گفت: پکن و مسکو در حال رهبری یک عقبگرد اساسی در نظم مبتنی بر قوانین بین المللی هستند. منطقه 
هند-پاسیفیک با چالش های رو به رشدی روبروست که شامل رفتارهای اجباری چین و اقدامات تحریک آمیز کره شمالی می شود. 

جنگ روسیه در اوکراین هم برای اروپا یک بحران است و هم برای نظم جهانی یک چالش. دبیرکل ناتو ادامه داد: اگر والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در این 
جنگ پیروز شود به منزله ارسال پیامی برای رژیم های خودکامه و مستبد است که می توانند از طریق زور و فشار وحشیانه، به اهدافشان برسند. این خطرناک است. وی 
افزود: پکن اوضاع در اوکراین را از نزدیک نظارت می کند و از این اوضاع که شاید بر تصمیمات آینده اش اثر بگذارد، درس می گیرد. آنچه امروز در اروپا اتفاق می افتد، 
می تواند فردا در شرق آسیا رخ دهد. ما باید همچنان متحد و قوی بمانیم. ما باید برای آزادی و دموکراسی با هم باشیم. از زمان حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه 
سال گذشته میالدی، مساله احتمال حمله چین به تایوان در مرکز توجه و بحث های رهبران و مقام های ارشد جهانی بوده است. استولتنبرگ همچنین گفت، رفتار 
چین باعث نگرانی است و افزود: چین به طور قابل مالحظه ای در حال افزایش نیروهای نظامی خود از جمله تسلیحات اتمی اش است. این کشور در حال قدرتنمایی 
برای همسایگان و تهدید تایوان است. تالش می کند تا زیرساخت های حساس خود را کنترل کند و درباره ناتو و جنگ در اوکراین اطالع رسانی نادرست ارائه می دهد.

هشدار استولتنبرگ درباره پیروزی روسیه در جنگ اوکراینآمریکا به اوکراین موشک های دوربرد می دهد

وضعیتجهانممکناستبدترازبحرانسال
۲۰۰۸باشد؛

پیش بینــی دکتــر فاجعــه از آینــده تاریــک اقتصــاد جهانــی نوریــل 
ــال  ــی در س ــی جهان ــزرگ مال ــران ب ــی بح ــل پیش بین ــه دلی ــی ب روبین
۲۰۰8 مشــهور اســت. بــه گــزارش خبرنــگار بیــن الملــل ایبنــا و بــه نقــل 
ــک از  ــری تاری ــی، تصوی ــناس آمریکای ــی، کارش ــل روبین ــره، نوری از الجزی
آینــده اقتصــاد جهانــی ترســیم کــرد و معتقــد اســت کــه وضعیــت کنونــی 
ــا روزنامــه  ــر از بحــران ســال ۲۰۰8 باشــد؛ او در مصاحبــه ب ــد بدت می توان
سوئیســی »Le Temps« معتقــد بــود کــه مولفه هــای بحــران امــروز بســیار 
بــاال اســت، بــا ســطوح بــاالی تــورم و خطــر رکــود و بحــران بدهــی. وی 
ــراز  ــا، اب ــرار از آنه ــورد چگونگــی ف ــه چشــم اندازی در م ــا ارائ ــن ب همچنی
عقیــده کــرد کــه خطــرات زیــادی وجــود دارد کــه آینــده بشــریت را بــه 
ــد از: ــی، عبارتن ــه روبین ــه گفت ــن خطــرات، ب خطــر می اندازد.برخــی از ای

ــن  ــوا. • اولی ــر آب و ه ــت • تنش هــای ژئوپلیتیکــی • تغیی ــری جمعی • پی
ــا در  ــع م ــل آن جوام ــه دلی ــه »ب ــن خطــرات بدهــی اســت ک ــورد از ای م
حــال فروپاشــی هســتند«. نوریــل روبینــی بیشــتر بــه دلیــل پیــش بینــی 
بحــران بــزرگ مالــی جهانــی در ســال ۲۰۰8 شــناخته می شــود و روبینــی 
بــه دلیــل پیــش بینــی بســیاری از بحران هــای اقتصــادی »دکتــر فاجعــه« 

ــود. ــده می ش نامی
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شوش، قلب تاریخ ایران و به گفته برخی پژوهشگران، قدیمی ترین شهر 
جهان، کماکان در ســینه خوزستان به حیات خود ادامه می دهد. شهر 
شــوش در شــرق رود دجله در ۱۱۵ کیلومتری شمال غرب اهواز واقع 
شده و سال ها مرکز حکومت عیالمی ها، پایتخت نخستین تمدن ایران 
زمین و پایتخت زمستانی هخامنشیان بوده است. زیگورات چغازنبیل، 
کاخ اردشــیر، ایوان کرخه، تپه های باستانی شوش، آرامگاه دانیال نبی، 
هفت تپه، آرامگاه دعبل خزایی و کاخ آپادانای داریوش، تنها بخشــی از 
آثار به جا مانده از دوران اوج و شــکوفایی در این شهر باستانی هستند. 
تاریخ پیدایش شــوش به طور دقیق مشخص نیست؛ اما مورخان قدمت 
آن را به هفت تا چهار هزار سال پیش از میالد نسبت می دهند. شوش، 
شوش سوسا، ســوزیانا یا شوشــن یکی از دیدنی ترین و تاریخی ترین 
شــهرهای ایران و همچنین مهم ترین مراکز تمدن دنیا اســت و گفته 
می شــود که برای دو هزار سال پایتخت بوده اســت. این شهر تا قبل 
از حمله مغول ها رونق فراوان داشــت؛ اما پس از آن ســکونت در این 
شهر کمتر می شود. شوش به عنوان یکی از قدیمی ترین سکونت گاه های 
شناخته شــده جهان نیز شناخته می شود و فعالیت های باستان شناسی 
همواره در آن ادامه دارد. محوطه تاریخی شــهر شوش در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رســیده است و در سال ۱۳۹۴ نیز ثبت جهانی شد. 
شــهر شوش پنج کیلومتر مربع مساحت دارد و فاصله آن از سطح دریا 
۷۸ متر است. سه رودخانه کرخه، دز و شاوور در این شهر جریان دارند. 
موقعیت جغرافیایی این شهر سبب شده است که بیشتر مردم آن شغل 

تجارت، صید ماهی و کشاورزی را انتخاب کنند. 

کویر کاراکال
آدرس کویر کاراکال: استان یزد، انتهای جاده یزد-بافق، روستای صادق 

آباد، کویر کاراکال )مشاهده روی نقشه(
یکی از زیباترین کویرهای ایران، کویر کاراکال در دشت کویر مرکزی 
ایران اســت. کویر کاراکال در نزدیکی روستای صادق آباد شهر بافق 
در اســتان یزد قرار دارد. ارتفاع کویر کاراکال به ۵۰ متر می رســد و 
در محدوده ای به وســعت بیش از ۱,۵۰۰ هکتار گسترش یافته است. 
دلیــل نام گذاری این کویر به نام کاراکال، وجود نوعی گربه ســان در 
طبیعت بکر این منطقه با همین نام بوده اســت. پوشش گیاهی کویر 
کاراکال بســیار محدود و ضعیف است و بیشــتر آن را گیاهان ماسه 
رو با ریشه های سست تشــکیل می دهند. در حواشی کویر کاراکال و 
مرز بین شــنزارها، درختچه های گز به چشم می خورند. اطراف کویر 
کاراکال را نخلستان های زیبا پوشانده اند. شن های کویر کاراکال برای 
پیاده روی بســیار مناســب و نرم بوده و برای عالقه مندان به آفرود و 
موتور سواری در کویر نیز بسیار مناسب است. از دیگر تفریحات کویر 
کاراکال می توان به شتر سواری، رصد آسمان پر ستاره و قدم زدن روی 
شن های نرم کویر کاراکال اشاره کرد. استفاده از هرکدام از این امکانات 
هزینه های جداگانه ای دارد و اگر برای اقامت از کمپ ها استفاده نکنید، 
بــرای ورود به محوطه نیز باید ورودی جداگانه بپردازید. در ســفر به 
کویرکاراکال می توانیــد از جاهای دیدنی نزدیک به کویر کاراکال نیز 
دیدن کنید. جاهای دیدنی اطراف کویر کاراکال شامل »خانه وحشی 
بافقی« )شاعر قرن دهم هجری شمسی(، »آب انبار کاکامیر« با گنبد 
آجــری گرد چین، »باغ تیتو«، »میدان خان«، »معدن ســنگ آهن 
چغارت« و »قلعه و نخلستان باقر آباد« هستند. قلعه باقر آباد بنای 

تاریخی شهر بافق و از مهم ترین آثار تاریخی یزد به شمار می رود.

شهر شوش

زیباترین کویر یزد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تصویر دیدنی طاق بستان در کرمانشاه

گالدیاتورهای روم و حومه
شاید هیچ  گاه کشور ایتالیا در تصور عوام در اقتصاد به پای آمریکا و در صنعت به پای آلمان نرسد اما در دنیای خودروسازی، مانند 
شاعری است که بدون تاثیر در امور سیاسی-اجتماعی، عاشقانه می  سراید. حدود ۳۰ سال پس از تشکیل ایتالیا در سال ۱۸۶۱، 
اولین خودروهای ایتالیایی با تاخیر نسبت به دیگر قطب های صنعتی اروپا ساخته شدند که اولین آن ها، احتماال باید استفانینی-

مارتینا باشد. خودروسازی ایتالیا، شاید آن به روز بودن خودروهای آلمانی در محصوالتش یافت نشود، و یا شاید خودروهای قابل 
اعتماد و جان سخت مانند ژاپنی ها تولید نکند. اما مطمئنا همان طور که عرض کردم، خودروسازی ایتالیا در مقابل خودروسازی 
دیگر کشورهای مطرح این حوزه، مانند حافظ در برابر حکومت است که اصال یادمان نمی آید که لسان الغیب با کدام حکومت هم 
عصر بود. طراحی ظاهری در ایتالیا، رکن اصلی خودروسازی است و اصال این جماعت عادت دارند که حتی ساده ترین خودروها را 
بزک کنند و به مشتری احساس خرید یک اثر هنری را هدیه دهند و صد البته آن چنان موفق بوده اند که من و شما کیلومترها 

دورتر از رم و میالن و تورین، به بحث در مورد تاثیر آن ها بر جسم و روح تاریخ خودروسازی جهان می پردازیم.

بازتاب خداحافظی "آنالین" کی روش با ایران
کناره گیری کارلوس کی روش از ایران با انتتشار پستی در اینستاگرام، در رسانه های فوتبالی جهان بازتاب داشت. به گزارش ایسنا کارلوس 
کی روش در دو مقطع هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشت و در مجموع در ۱۰۶ بازی به ۶۳ برد، ۲۸ مساوی و ۱۵ باخت رسید. 
کناره گیری او از هدایت "تیم ملی" در رسانه های فوتبالی جهان بازتاب داشت. روزنامه آس اسپانیا نوشت: کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی 
با انتشار پستی به صورت "آنالین" از تیم ملی ایران خداحافظی کرد. او در این پست نوشت: "مایلم از بازیکنان بزرگم در تیم ملی ایران تشکر 
کنم." کارلوس کی روش تایید کرد که به عنوان سرمربی تیم ملی ایران ادامه نخواهد داد. سرمربی پرتغالی دومین دوره خود را در تیم ملی 
ایران سپری کرد. حاال یکی از کاندیداهای جانشینی او پاکو خمز، سرمربی فعلی تراکتور است. هرچند که این سرمربی اسپانیایی درباره اخبار 
رســانه ها مبنی بر حضور به جای کی روش در تیم ملی ایران گفت: انتشــار این خبر با وجود مدت کوتاهی که اینجا هستم برای من بسیار 
خوشحال کننده است. این تجربه را دارم که نباید تمرکزم را روی کارهایی که بر عهده دارم از دست بدهم. مربیان ایران خیلی بیشتر از من 
زحمت کشیده اند. کی روش که در جام های جهانی برزیل ۲۰۱۴، روسیه ۲۰۱۸ و قطر ۲۰۲۲ مربیگری ایران را برعهده داشت، با شکست 

۶ بر ۲ مقابل انگلیس و برتری ۲ بر صفر ولز و باخت یک بر صفر به آمریکا در دور گروهی حذف شد.

ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

ات ردخت دوستی کی رب دهد
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

پیشنهاد

چهره روز

رمان قاضی و جالدش
این رمان، داســتانی پلیسی و جذاب است که با قتل 
افسر پلیسی به نام اشمید که از منظم ترین و ماهرترین 
افسرهای جوان اداره پلیس است شروع می شود. بعد 
از این اتفاق، تحقیقات آغاز می شود و قهرمان داستان، 
که به هیچ  وجه شــبیه قهرمان داستان های پلیسی 
نیست وارد می شود. بازرس پیر و بیماری به اسم برالخ 
کــه در روزهای آخر عمر خود اســت. با وجود اینکه 
برالخ ظاهری قهرمانانه ندارد اما ماموری کارکشــته 
اســت که در ضمن، رییس مامور کشته شده، یعنی 
اشــمید نیز می باشــد. در بخش دیگری از داستان 
کتاب متوجه می شــویم که بازرس در گذشته، روزی 
در می خانه ای با یک مرد شرط بندی عجیبی می کند 
که سرگذشت هر دو آن ها را تغییر می دهد. کسی که بازرس با او شرط بندی کرده بود، فردی به 
اسم گاستمان است. شخصی که در پوشش سیاست و دیپلماسی جنایت های سیاه و پلیدی انجام 
می دهد و در زمان شرط بندی بازرس برالخ با گفتن این جمله که »انسان مهره ی شطرنج نیست 
که جنایتکارها به دلخواه حرکتش بدهند، هر جنایتکاری زمانی دســتش رو می شود.« با او شرط 
می بندد که روزی او رابه ســزای اعمالش برســاند. در ادامه کتاب قاضی و جالدش بازرس متوجه 
اتفاق عجیبی می شود . انتخاب این کتاب پلیسی جذاب و کوتاه برای من پر از چالش و فکر بود. از 
نظر من موضوع جالب توجه درباره داستان، آخر آن بود. جایی که می فهمید افسر چانتس از روی 
حسادت به موقعیت و موفقیت همکارش، اشمید، اقدام به قتل او کرده تا بتواند موقعیت کاری و 

حتی نامزدش آنا را تصاحب کند و دقیقا در لباس چانتس اما در مقام اشمید زندگی کند. 

توکل اسماعیلی
تــوکل اســماعیلی )۱۳۰۲-۱۳۷۳(، مشــهور به مش 
اسماعیل]اســمال[،حاج اسمال]اسماعیل[ مجسمه ساز 

ایرانی بود.
توکل اسماعیلی در ســال ۱۳۰۲، در قزوین متولد شد. 
او مجسمه ســازی را هنگامی که در دانشــکده هنرهای 
زیبای دانشــگاه تهران مســتخدم بود، بــا راهنمایی و 
حمایت اساتید وقت دانشگاه تهران شروع کرد. کارهای 
او بیشتر با مفتول آهنی و جوشکاری اجرا می شده است. 
او به خاط مهارت و ذوقی که داشــت توسط استاد پرویز 
تناولی آموزش دید و در کنار وظایف خود در دانشــگاه، 
به دانشجوبان دانشــکده نیز در روند ساخت و پیشبرد 
آثارشان یاری می رساند. در دهه ۱۳۵۰ آثار او با استقبال 
روبرو شــد و مجموعه داران آثارش را می خریدند. آثارش در گالری های مشهور ایران و نمایشگاه معتبر 
جهان به نمایش درآمد. برخی از کارهایش در پارک های تهران و دیگر فضای شهری نصب شده است؛ 
مانند مجسمه رستم و دیو سفید در ورزشگاه آزادی تهران. وی در روز هشتم آبان ماه ۱۳۷۳ در تهران 
درگذشت و در قم به خاک سپرده شد. توکل اسماعیلی هنرمند خودآموخته که کار خود را با مستخدمی 
در کارگاه مجســمه سازی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع کرد و از اساتیدی نظیر پرویز 
تناولی و ویکتور دارش آموخت و توانست مجسمه های از گل و فلز مفتول آهنی و جوشکاری  خلق کند.

در آثار مش اســماعیل فرهنگ زادبومش و اســطوره های ایرانی به چشم می خورد و خالقیت و خیال  
پردازی در تندیسهایش نمایان است.از جمله آثار وی مجسمه ی رستم و دیو سفید است که در ورزشگاه 
بزرگ آزادی نصب شده و تندیس فلزی سه ایرانی که پرچم جمهوری اسالمی را به دوش دارند در پارک 

آالحمد قرار دارد. وی بیش از صد و پنجاه اثر از خود به جای گذاشته است.

فرهنگ

»اســکندر مقدونی« فرمانروای یونان باستان،  میراث 
پایداری از خود به جای گذاشــت. پــس از به پایان 
رســیدن زندگی او در ۳۲۳ پیش از میالد، امپراتوری 
گسترده مقدونی به چندین امپراتوری با فرمانروایان 
جدید تقســیم شــد و »بطلمیوس یکم ســوتر« به 
فرعون مصر تبدیل شــد. به گزارش ایســنا، عالقه او 
به ترویج فرهنگ »هلنیســتی« و تبدیِل اسکندریه 
بــه پایتخت دانش و یادگیــری الهام بخش، به ایجاد 
»کتابخانه عظیم اســکندریه« و یکی از بزرگ ترین و 
تاثیرگذارترین کتابخانه های جهان باستان، منجر شد.

گمان می رود کتابخانه عظیم اسکندریه در دوران اوج 
و شکوفایی اش بین ۴۰هزار تا ۴۰۰هزار طومار یونانی 
و مصری معادل ۱۰۰هزار کتاب را در خود جای داده بود. بسیاری از محققان یونانی برای کار کردن 
به این کتابخانه رفتند و به شــهرت اسکندریه به عنوان یک شهر پیشرو کمک کردند. در نهایت، 
تعداد اســناد این کتابخانه به اندازه ای رسید که یک معبد به نام »ســراپیوم« )Serapeum( برای 
نگهداری از برخی از مجموعه اسناد این کتابخانه بنا شد. با این که ویرانه های »سراپیوم«   هنوز قابل 
مشاهده است،  اما دیگر چیزی از کتابخانه عظیم اسکندریه باقی نمانده است. بسیاری معتقدند این 
کتابخانه در جریان یک آتش سوزی مهیب نابود شده است.  با این حال نابودی این کتابخانه بسیار 
پیچیده تر است. در ادامه نگاهی داریم به وقایعی که در فراز و فرود این کتابخانه نقش داشته است. 
با این که شاید ایده اصلی کتابخانه عظیم اسکندریه را خود »اسکندر مقدونی« مطرح کرده باشد، 

اما در دوران حکمرانی »بطلمیوس یکم سوتر« بود که روند ساخت آن آغاز شد. 

شکوه و سقوط بنای عظیم اسکندریه

ورهن با تو مارجااه داشتیم
شیوه چشمت رفیب جنگ داشت

گاشتیم ما خطا رکدیم و صلح ان

گفت و گو آیین ردویشی نبود

.حافط
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