
با حضور وزیر ارتباطات؛
پروژه های ایرانسل به مناسبت دهه مبارک فجر افتتاح شد

مراسم بهره برداری از پروژه های ایرانسل به مناسبت دهه مبارک 
فجر با حضور عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
و بیژن عباســی آرند مدیرعامل ایرانســل برگزار شد. پروژه های 
ایرانســل به مناســبت دهه مبارک فجر افتتاح شــد به گزارش 
خبرنگار ایلنا، عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در آیین بهره برداری از پروژه های ایرانسل ضمن گرامیداشت ایام 
اهلل دهه فجــر و ماه رجب گفت: در دیــدار مقام معظم رهبری 
با تولیدکنندگان و شــرکت های دانش بنیان،  ایشــان بر رشد 
اقتصادی تاکید کردند و فرمودند تمام مشــکالت کشور خصوصا 
معیشت مردم با رشد تولید قابل حل است. ایشان ۲ نکته اصلی 

رشد سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری را مورد تاکید قرار دادند.
 وی با بیان اینکه ارتباطات فناوری اطالعات می تواند نقش مهمی 
در توسعه کشور داشته باشد،  افزود: زیست بوم فناوری و ارتباطات 
کشــور می تواند در هر ۲ بخش مورد استفاده قرار بگیرد. فناوری 
هم سرعت و هم دقت انجام کارها را بهبود می بخشد. با مباحثی 
ماننــد کالن داده و هوش مصنوعی می توان تصمیم گیری را نیز 
سرعت و دقت بخشید. زارع پور یکی از پروژه های مهم را افزایش 
پوشش فیبر نوری دانست و گفت: یکی دیگر از پروژه های مهمی 
که در حال انجام اســت، فیبرنوری است که نزدیک به ۲ میلیون 
پوشش ایجاد شــده و تا پایان سال به ســه میلیون می رسد. با 
اقدامــات خوبی که در ســال ۱۴۰۱ رخ داد، مقدمات کار فراهم 
شده تا سال دیگر بخش قابل توجهی از این پروژه به پایان برسد.

 وی افزود: امیدواریم در شرکت ایرانسل به قول هایی که داده اند 
عمــل کنند. هم ارتباطات پرســرعت مبتنی بــر فیبر نوری در 
دســترس قرار میگیرد و هم می توان با سرعت به سمت توسعه 

نسل پنجم اینترنت حرکت کرد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات جمع کثیری از متهمان و محکومان، از جمله افراد بازداشت شده در جریان ناآرامی های اخیر در کشور، 
مورد توجه بسیاری از رسانه ها و مطبوعات انگلیسی زبان قرار گرفت. به گزارش ایسنا، موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجه 
و کثیری از متهمان و محکومان دادگاه های عمومی و انقالب و ســازمان قضایی نیروهای مسلح که شامل متهمان و محکومان ناآرامی های اخیر کشور نیز 
می شد، بازتاب گسترده ای در مطبوعات و رسانه های خارجی داشته است که به مواردی از آن ها اشاره می شود. خبرگزاری رویترز با تیتر »مقام معظم رهبری 
ایران »ده ها هزار« نفر از زندانیان را عفو کرد« این اقدام را مورد توجه قرار داده و در گزارشی به جزئیات این فرمان عفو اشاره کرد. روزنامه گاردین با تیتر 
»مقام معظم رهبری ایران برخی معترضان ضد حکومتی را عفو می کند«، درباره این اقدام نوشــت: آیت اهلل علی خامنه ای، مقام معظم رهبری ایران با عفو 

محدود بسیاری از بازداشت شدگان در جریان اعتراضات در ایران موافقت کرده است. 

www.sobh-eqtesad.ir

بازتاب گسترده »عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان« در رسانه های خارجی
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در پژوهش دانشیار دانشگاه تهران بررسی شد. پژوهش عضو هیأت 
 ،)BRICS( علمی دانشــگاه تهران درباره اقتصاد کشورهای بریکس
نشان از اهمیت اثربخشی در بهره برداری از منابع طبیعی در احیای 
اقتصادی ســبز )green economic recovery( دارد. به گزارش ایسنا، 
پژوهش تازه دکتر احســان رسولی نژاد، دانشیار دانشکده مطالعات 
جهان دانشــگاه تهران، بر موضوع توســعه پایدار تمرکز دارد. در 
یکی از مقاالت استخراج شــده از این پژوهش که به تازگی منتشر 
شده، اقتصاد کشورهای بریکس )برزیل، روسیه، هندوستان، چین 
و آفریقای جنوبی( در یک بازه ۲۰ ســاله مورد بررسی قرار گرفته 
اســت. به گفته این عضو هیأت علمی دانشــکده مطالعات جهان، 
همه گیری بیماری کرونا از اواخر سال ۲۰۱۹ میالدی و به تبع آن 
اجرای محدودیت های کرونایی، موتور اقتصادی بسیاری از کشورها 
را دچار اختالل کرد. پس از پایان ســال ۲۰۲۰ میالدی و انطباق 
ساختارهای اقتصادی با الگوهای جدید ناشی از شرایط همه گیری 
بیماری کرونا، مبحث احیای اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. این 
پژوهشــگر حوزه اقتصاد جهانی، در توضیح مفهوم »احیای ســبز 
اقتصادی« گفت: »این گفتمان به معنای بازتعریف اهمیت مسائل 
محیط زیستی در فرآیند احیای فعالیت های اقتصادی است که در 
دوران پساکرونا اهمیت یافته است. در مقاله ای که به تازگی منتشر 
شده، با ســنجش و مطالعه در داده های تجربی اقتصاد کشورهای 
بریکس، به رابطه اثربخشــی در بهره بــرداری از منابع طبیعی بر 
این گفتمان پرداخته ایم.« دکتر رســولی نژاد درباره دلیل انتخاب 
کشــورهای بریکس، افزود: »اهمیت مطالعه کشورهای بریکس در 
آن اســت که این کشورها نقش بسیار زیادی در انتشار دی اکسید 
کربن و تامین کاالیی بازارهای جهانی دارند و طبق پیش بینی های 
نهادهای بین المللی مرتبط، نقش این کشــورها در مشــارکت در 
تهدید تغییر اقلیم و همچنین نفوذ آنها در بازارهای جهانی کاالها و 

خدمات در آینده بیشتر خواهد بود.«
مؤلــف کتاب »اقتصاد روســیه در گذر زمان«، خاطرنشــان کرد: 
»یافته های این پژوهش نشان از اهمیت باالی بهره برداری اثربخش 
منابع طبیعی در احیای ســبز اقتصــادی دارد. ضمن آنکه رابطه 
علّی کوتاه مدت و بلندمدت میان این دو متغیر دیده می شــود. لذا 
سیاســت گذاری برای اثربخشی در بهره برداری از منابع طبیعی در 
قالب ارتقاء سرمایه گذاری سبز، بسترسازی توسعه بازار تامین مالی 
سبز، منطقه گرایی سبز، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط فعال 
در حوزه کسب وکار سبز می بایســت در برنامه بلندمدت کشورها 
جهت رسیدن به توسعه پایدار قرار گیرد.« به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه تهران، مقاله تازه این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با 
همکاری لینهای ژائو، اســتاد مدرسه اقتصاد و علوم مالی دانشگاه 
Huaqiao چین تألیف شــده و در شماره ۸۰ نشریه »سیاستگذاری 

برای منابع« با ضریب تأثیر ۸.۲ توســط انتشــارات الزویر به چاپ 
رسیده است. این مقاله از طریق پیوند زیر دست یافتنی است:

 Role of natural resources utilization efficiency in achieving green

economic recovery: Evidence from BRICS countries

https : / /www .sciencedirect .com/science/article/abs/pii/
S۰3۰۱۴۲۰7۲۲۰۰6۰7۹

گزیده خبر
تأثیر نحوه بهره برداری از منابع طبیعی در احیای سبز اقتصادی

کانون کارآفرینی رسمی و ملی تشکیل می شود

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انتظار داریم که این 
کانون به عنوان هیئت اندیشه ورز و شبکه مشاورین کارآفرینی در استان، در بخش صنعت و 
کشاورزی نقاط قوت استان را تقویت و نقاط ضعف را بهبود ببخشند. کانون کارآفرینی رسمی 
و ملی تشــکیل می شود . به گزارش ایلنا، زندوکیلی مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح برنامه های این مرکز گفت: 
یکی از وظایف اصلی این بخش برگزاری انتخابات کانون کارآفرینان برتر در ســطح استانها 
است. وی در ادامه با اشاره به برگزاری هرساله جشنواره کارآفرینان برتر در استانها گفت: در 
این جشنواره شرکت کنندگان در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی با شاخصهای دقیق 
و در چندین مرحله داوری صورت گرفته و منتخب می شــوند. سپس در کانون کارآفرینان 
برتر به فعالیتهای صنفی خود ادامه می دهند. درســال جاری در اساسنامه این کانون نقاط 
ضعف رفع و نکات مهم دیگری به آن اضافه شــد. تا به این ترتیب منافع صنفی کارآفرینان 
و تاثیرگذاری آنها افزایش یابد. زندوکیلی در ادامه ضمن تشــریح عملکرد این کانون گفت: 
افراد منتخب سپس در هیئت امنایی با ریاست استاندار و حضور مدیران کل اقتصادی استان 
ازجمله مدیــرکل صمت، مدیرکل جهاد و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اســتان 
تجمیع می شــوند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی، ســازمان برنامه و بودجه و ... به عنوان 
اندیشه ورز توسعه کارآفرینی و کمک به جریان توسعه کارآفرینی در استان در این مرکز نیز 
وجود خواهند داشــت. وی افزود: نوآوری و کارآفرینی باتوجه به استان های مختلف ممکن 
است مصادیق متفاوتی داشته باشد. یعنی نوآوری ای که در استان اردبیل وجود دارد ممکن 
است در استان هرمزگان نوآوری نباشد به معنای دیگر هر استان باید باتوجه به نقاط ضعف 
و قوت، شــرایطی هر استان،  ظرفیتها و مزایا و اولیتهایی که وجود دارد مسیر توسعه خود 
را انتخاب کند. مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در 
دی و بهمن ماه سال جاری پس از انتخابات استانها کانون کارآفرینان رسمی در سطح ملی 
متشکل از هیئت مدیره کانونهای استانی همراه با کارآفرینان برتر ملی با ریاست وزیر تعاون و 
معاونان وزارتهای مربوطه صمت، جهاد کشاورزی و سازمکان برنامه و بودجه تشکیل می شود. 
در این بخش ۱6 نفر که 5 نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره کانونها و باقی به عنوان مدیران 
دولتی و رئیس کانون مراکز مشاوره و کارآفرینی حضور خواهند داشت. وی در پایان گفت: 
انتظار داریم که این کانون به عنوان هیئت اندیشه ورز و شبکه مشاورین کارآفرینی در استان، 

در بخش صنعت و کشاورزی نقاط قوت استان را تقویت و نقاط ضعف را بهبود ببخشند.

در نخســتین جلسه کمیته تبلیغات و اطالع 
رسانی، ارائه بسته های اطالع رسانی چاپی و 
تولید محتوای رسانه ای مناسب جهت آگاهی 
بخشی به عموم گردشگرانی که در ایام نوروز 
به مقصد کیش ســفر می کنند در دســتور 
کار این کمیته قرار گرفته اســت. به گزارش 
روابط عمومــی و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، امیر ترکاشوند در نخستین 
جلسه کمیته تبلیغات و  اطالع رسانی ستاد 
نوروزی ۱۴۰۲ که روز یکشنبه ۱6 بهمن در 
سالن اجتماعات سازمان برگزار شد؛ با تاکید 
براهمیــت فعالیت این کمیته در راســتای 
اطالع رسانی شایسته به گردشگران نوروزی 
از وضعیت "تردد، مقررات، اســکان و شرایط 
آب و هوایی کیش" گفت: اطالع رســانی به 
موقع و دقیق به گردشــگران، نیازمند برنامه 
ریزی و تعامل مستمر همه دست اندرکاران 
این حوزه و ســایر کمیته هــای نوروزی در 
جزیره کیش است. ترکاشوند بر لزوم اهمیت 
اطالع رسانی گسترده و صحیح در خصوص 
"قوانین و مقررات حاکم بر فضای شــهری و 
گردشــگری، مسائل بهداشتی، معرفی مراکز 
گردشگری، مســائل زیست محیطی، قوانین 

و مقررات مســافرت دریایی و هوایی، قوانین 
گمرکی و ضوابط رانندگی" در جزیره کیش 
تاکید کرد. وی، اظهار داشت اعضای کمیته 
تبلیغات و اطالع رسانی ضمن بررسی اقدامات 
این کمیته در ســال گذشته و ارائه برنامه ها 
و طرح های جدید در زمینه اطالع رسانی، با 
ارائه راه کارهای مناسب؛ این کمیته را در رفع 
نواقص و ارتقاء فعالیــت ها یاری کنند. امیر 
ترکاشوند از برنامه ریزی و اطالع رسانی موثر  
به گردشگران در مسیرهای ورودی به جزیره 
کیش خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت های 
 ،nowruz.kish.irرسانه ملی و راه اندازی سایت
در نحوه اطالع رســانی شایسته و فراگیر به 
گردشــگران یکی از اقدامات مهم این کمیته 
است. رییس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی 
در رابطه با معرفی برنامه های گردشگری در 
ســایت نوروز و تقارون این ایام با ماه مبارک 
رمضان، افزود: ماندگاری خودروها، استفاده از 
موتورهای شارژی، اسکان، جانمایی کیوسک 
های اطالع رسانی، پیگیری توسعه و تقویت 
خطوط ارتباط تلفن همراه، اطالع رسانی در 
خصوص خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی، 
ازمهمترین محورهای مورد بررســی در این 

نشست بود. امیر ترکاشوند در خصوص توزیع 
کتاب آداب ســفر طی هماهنگی با شرکت 
های هواپیمایی، بهره مندی از فضای مجازی 
بخش خصوصــی، حضور روحانیت در برخی 
از برنامه های فرهنگی و مراکز گردشــگری، 
اظهار داشت: برنامه های معاونت فرهنگی و 
اجتماعی و نهاد امامت جمعه در دهه اول ماه 
مبارک رمضان، اطالع رســانی در خصوص 
خدمات بیمارستان کیش و شیفت پزشکان 
و دندان پزشکان، معرفی سامانه ۱۲۴ جهت 
دریافت شکایات، نمایه سازی تمام اطالعات 
مورد نیاز گردشــگران در ســایت نــوروز از 
جمله موضوعاتی بود که در نخستین جلسه 
کمیته تبلیغات و اطالع رسانی مورد بررسی 
قرار گرفت. گفتنی اســت در این نشســت 
نمایندگانــی از معاونت فرهنگی و اجتماعی، 
معاونت گردشگری، معاونت توسعه مدیریت، 
مدیریت بازرســی و پاسخگویی به شکایات، 
نهاد امام جمعه، شرکت عمران آب و خدمات، 
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
منطقه آزاد کیش، اپراتور تلفن همراه سازمان 
منطقه آزاد کیش)تله کیش(، خانه مطبوعات 

و بیمارستان کیش حضور داشتند.

در نخستین جلسه کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد نوروزی۱۴۰۲ تاکید شد:

ارائه بسته های اطالع رسانی و تولید محتوای رسانه ای دیجیتال در ایام نوروز

از صنعتی زدایی تا معجزه اقتصادی جنگ. ســعید فائقی می گوید در ماه های 
ابتدایی پیروزی انقالب اســالمی برخی دیدگاه ها به صنعتی زدایی از کشــور 
اعتقاد داشتند، اما با آغاز جنگ تحمیلی مشخص شد که استفاده حداکثری از 
ظرفیت های اقتصادی کشــور باید به عنوان یک اولویت دنبال شود. به گزارش 
ایسنا، هرچند سعید فائقی ســال ها به عنوان یکی از مدیران در حوزه تربیت 
بدنی و ورزش شناخته می شده اما او جزو افرادی بوده که از سال های ابتدایی 
پیروزی انقالب اسالمی در ردیف مدیران اقتصادی کشور کار خود را آغاز کرده 
و خاطرات زیادی از آن دوران دارد. او کار خود را از شــرکت های زیرمجموعه 
وزارت صنایع ســنگین آغاز کرده و در دوران جنگ سمت های مختلفی را در 
این حوزه تجربه کرده است. فائقی می گوید از همان روزهای نخست کشور نیاز 
به یک نگاه همگرا برای تامین نیازهای اقتصادی مردم داشته و از این رو مدیران 
سال های ابتدایی انقالب اسالمی با هدف پیگیری اولویت های اقتصادی و تامین 
نیازهای مردم کار خود را آغاز کردند. شرح گفت وگوی تفصیلی ایسنا با فائقی 
را در پرونده ویژه تاریخ شــفاهی اقتصاد انقالب اســالمی در زیر می خوانید._ 
سعید فائقی در سال 57 و در ماه های به پیروزی رسیدن انقالب اسالمی کجا 

بود و چه می کرد؟
من در زمان پیروزی انقالب اســالمی جوانی ۲3 ساله بودم در سال ۱35۲ در 
دانشگاه تحصیل خود در رشته مهندسی مکانیک را آغاز کردم و در سال ۱356 
از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. اولین سابقه رسمی من در مبارزات سیاسی به 

سال ۱355 و بازداشت شدن از سوی ساواک باز می گردد. ما در آن سال ها در 
فضای دانشگاه کارهای سیاسی انجام می دادیم و علت بازداشت من تک نویسی 
انجام شــده از سوی بعضی از دانشجویان دستگیر شــده بود. من یک روز به 
ســاختمان دانشگاه رفتم تا کارهای دانشــجویی خود را پیگیری کنم بی خبر 
از آنکه ماموران ســاواک در آنجا حاضر بودند و با انتقال من به یک اتاق مجزا 
بازداشتم را نهایی کرده و من را به زندان اوین منتقل کردند. همین تجربه چند 
ماهه زندان باعث آشنایی من با تعدادی از افراد و گروه های سیاسی شد که در 
نهایت در سال های بعد از انقالب مقدمات حضور من در برخی بخش ها را فراهم 
کرد.و _ تجربه زندان شما چقدر طول کشید و چه طور آزاد شدید؟ ما را به بند 
اول زندان اوین انتقال داده بودند. این بند دو طبقه داشــت؛ در طبقه ای که ما 
در آن مستقر بودیم زندانیان سیاسی جوان و دانشجو نگهداری می شدند اما در 
طبقه دوم همان بند تعداد زیادی از افراد شــاخص و تاثیرگذار حضور داشتند. 
تا جایی که خاطرم هست در آن دوره آیت اهلل منتظری، آیت اهلل طالقانی، دکتر 
شــایگان، سعید ســلطان پور و تعدادی دیگری از مبارزان شاخص مسلمان و 
مارکسیست در آن بند حاضر بودند. شاید یکی از خوش شانسی های ما در آن 
دوره طرح حقوق بشر کارتر بود که تحت تاثیر آن رژیم شاه مجبور شد شرایط 
زندان را تغییر دهد و بعضی افراد را آزاد کند. ما در طبقه اول حدود 3۰۰ نفر 
زندانی بودیم در شرایطی که آن بند تنها پنج اتاق داشت، به همین دلیل عمال 

امکان آنکه ما را نگه دارند نبود از این جهت مجبور شدند که ما را آزاد کنند.

مرور تاریخ شفاهی اقتصاد انقالب اسالمی با سعید فائقی

مصاحبه اختصاصی روزنامه صبح اقتصاد با دکتر نیما غیاثوند حسابرس مالیاتی 

تیر خالص  به تراکنشهای مالیاتی و ابزارهای پرداخت بانکی به هدف خورد

معاون بانک مرکزی مطرح کرد: 

مرحله آزمایشی ریال دیجیتال به 
زودی آغاز می شود

آفریقا، میدان تقابل چین، آمریکا، روسیه و فرانسه

معاون بانک مرکزی اظهار داشــت: مرحله آزمایشــی ریال دیجیتال به زودی آغاز می شــود اما این روند 
تدریجی خواهد بود و عجله زیادی برای اجرای ریال دیجیتال نداریم. مرحله آزمایشــی ریال دیجیتال به 
زودی آغاز می شود به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مهران محرمیان در نشست خبری نهمین همایش 
ســاالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه این همایش بزرگترین همایش بانکداری 
کشــور است و آخرین پیشرفت های روز بانکداری در این همایش تشریح و معرفی می شود، اظهار داشت: 

رویکرد این است که بر روی ارزش آفرینی دیجیتال تمرکز شود

موافقت چراغ خاموش صمت با بازگشت شورای رقابت

قیمت خودرو واقعی می شودکاهش ۹ درصدی بارندگی در بلند مدت
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گزیده خبر

در جلسه پیگیری مصوبات سفر سیستان و بلوچستان با حضور معاون اول 
رئیس جمهور اعالم شد

تزریق گاز در طرح گازرسانی به ۱۲۰ روستای 
سیستان و بلوچستان تا ۲۲ بهمن

 

جلســه بررسی و پیگیری مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور به استان 
سیستان و بلوچستان پیش از ظهر امروز )دوشنبه( برگزار شد و جزئیات و 
موانع اجرایی مصوبات مذکور با حضور مســئوالن مربوطه مورد بررسی قرار 
گرفت. به گزارش ایســنا، محمد مخبر در این جلســه اهتمام ویژه و تالش 
مجدانه دستگاه های اجرایی برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده در این سفر را 
مورد تأکید قرار داد و تاکید کرد: مصوبات این سفر باید حتماً با قوت اجرایی 

شود تا بخشی از مسائل و مشکالت مردم استان از این طریق مرتفع گردد.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه اســتان سیســتان و بلوچستان 
از تنش آبــی جدی رنج می برد، وزارت نیرو و ســازمان برنامه و بودجه را 
مکلف کرد جزئیات فنی و مســائل کارشناسی مصوبات مرتبط با آبرسانی 
به اســتان را در اســرع وقت تعیین تکلیف کنند تا موانع پیش روی اجرای 
این تصمیمات هر چه سریعتر برطرف شود. در این جلسه که وزرای نفت و 
نیرو، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، استاندار سیستان و بلوچستان 
و سایر روسای دستگاه های مربوطه نیز حضور داشتند، برخی موانع اجرایی 
مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان مورد 
بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم جهت رفع این موانع و تأمین اعتبارات 
مورد نیاز اتخاذ شد. در این جلسه به منظور تأمین پایدار سوخت مایع مورد 
نیاز اســتان مقرر شد پس از تأیید شورای اقتصاد، خط انتقال فرآورده های 
نفتی از کرمان به زاهدان با سرمایه گذاری قریب به پنج هزار میلیارد تومان 

توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران احداث شود.
همچنین با توجه به کمبود جایگاه های سوخت در استان و توزیع نامناسب 
مکانی این جایگاه ها مقرر شد پس از مکان یابی و اعالم آن توسط استانداری، 
۵۰ جایگاه ســی ان جی و ۳۰ جایگاه جدید بنزین و نفت گاز با تجهیزات 
رایگان در استان احداث شده و جهت بهره برداری در اختیار متقاضیان قرار 
گیرد. در این نشست مقرر شد به منظور تسهیل در انتقال فرآورده های نفتی 
از مبادی تولید به انبارهای نفت اســتان، راه آهن جمهوری اسالمی نسبت 
به اختصاص ناوگان جدید مخزن دار )۴۲۰ دستگاه( برای استان سیستان و 
بلوچستان اقدام نماید که بر اساس گزارش های ارائه شده ۴۰ دستگاه در دو 
هفته اخیر اختصاص یافته و ۵۷ دستگاه نیز در هفته جاری عملیاتی خواهد 
شــد و مابقی تا پایان سال تامین می شود. افتتاح خط انتقال گاز پالیزان – 
ســوران – زابلی و پسکوه با اعتباری در حدود ۷۱۵ میلیارد تومان )ریالی( و 
۱۲,۵ میلیون یورو )ارزی( تا پایان سال ۱۴۰۲ و بهره برداری از خط انتقال 
گاز ۵۶ اینج ایرانشهر – چابهار به طول ۲۹۰ کیلومتر با سرمایه گذاری ۴۰۰ 
میلیون دالر تا پایان سال جاری از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه 
بود. گفتنی است بر اساس تصمیمات این جلسه عملیات تزریق گاز در طرح 
گازرسانی به ۱۲۰ روستا با حدود ۹ هزار خانوار در خاش تا ۲۲ بهمن اجرایی 
خواهد شد. تکمیل خط توزیع گاز و گازدار شدن شهرهای ادیمی ، دوست 
محمد ، محمدآباد و زهک در منطقه سیســتان تا پایان ســال جاری انجام 
خواهد شد و به منظور توسعه گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان مقرر 
شد عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به جنوب استان به طول ۴۵۶ کیلومتر 
و پروژه احداث تأسیســات تقویت فشار شماره یک و دو بر روی خط هفتم 
سراســری تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ آغاز شود. همچنین با توجه با اشتراک 
پذیری پایین گاز در اســتان سیستان و بلوچستان مبلغ ۱۵ میلیون تومان 
وام برای اشــتراک گاز هر خانوار در اســتان توسط بانک مرکزی تخصیص 
داده و مقرر شد از محل منابع مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، تأمین منابع 
مالی الزم برای احداث شــبکه گاز درون منازل دو هزار و ۵۰۰ خانوار تحت 
پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی به صورت رایگان انجام شود که در این 
رابطه فهرســت خانوارهای تحت پوشش از سوی استانداری به وزارت نفت 
اعالم خواهد شــد. در ادامه این نشست تصمیماتی نیز در رابطه با آبرسانی 
به استان سیستان و بلوچستان اتخاذ و مقرر شد برای طرح های اضطراری 
آبرسانی به سیستان و زاهدان، مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت 
فوری تأمین شــود. معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری نیز مکلف شد 
نسبت به حفر و تجهیز چاه های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان به 
صورت پایلوت اقدام و مراحل اجرایی و بهره برداری از آن توسط وزارت نیرو 
انجام شــود که در این خصوص مبلغ هزار میلیارد تومان توسط وزارت نفت 
اختصاص داده شد. جبران خسارات وارده از سرما و خشکسالی به کشاورزان 
و دامداران از دیگر تصمیمات این جلسه بود و مقرر شد محاسبه و بخشودگی 
هزینه های مرتبط با میزان مصرف بیشتر در بخش هایی از استان که مردم 
به دلیل سرما و نبود ســوخت مجبور به استفاده از وسایل گرمایشی برقی 
شده اند، مشابه قیمت آبان لحاظ گردد. جبران خسارات وارده به دام سبک 
دامداران در مناطقی که دچار ســرمازدگی شده اند و کمک های بالعوض 
و تســهیالتی به عشایر، کشــاورزان و صاحبان گلخانه های آسیب دیده از 

سرمازدگی با تشخیص و معرفی استانداری انجام خواهد شد. 

دستور رئیس قوه قضاییه برای تسریع در اجرای فرمان عفو رهبری
رئیــس قوه قضاییــه خطاب به رؤســای کل دادگســتری ها و 
دادستان های سراسر کشــور گفت: هیئت هایی را جهت تطبیق 
مصادیق با معیارهای پیش بینی شده تشکیل دهید تا این هیئت ها 
هر چه سریعتر فهرســت زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار 
گرفتــه را به خود آنها و جامعــه اعالم کنند و در همین روزهای 
اعیاد دینی و ملی، حالوت و شــیرینی به کام مردم بنشــیند. به 
گزارش ایسنا به نقل از میزان، حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای، امروز دوشــنبه )۱۷ بهمن( طی ســخنانی در نشســت 
شــورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ارتحال حضرت زینب 
سالم اهلل علیها، اظهار کرد: حضرت زینب )س( برای همه مردان و 
زنان عالم اسوه و الگو هستند؛ ایشان علی رغم مصائبی که متحمل 
شدند، با جهاد تبیین، نهضت امام حسین)ع( را ادامه دادند و اگر 
نبود اســتقامت و فداکاری و جهاد تبیین عقیله بنی هاشم، شاید 
امروز نهضت حســینی اینگونه زنده و پویا و عالم گیر نبود. رئیس 
قوه قضاییه در ادامه ضمن گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر و یوم اهلل 
۲۲ بهمن، به تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و مبارزاتی حضرت 
امــام خمینی)ره( پرداخت و گفت: امام بزرگوار ما با انقالب الهی 
خود، فقط یک حکومت طاغوتی را تغییر ندادند، بلکه اسالم ناب و 
مقوله کارکرد دین در جامعه را احیا فرمودند و حقیقتاً یک انقالب 
واقعی در تمام دنیا به راه انداختند. رئیس دســتگاه قضا در ادامه 
به بیان انواع و اقسام توطئه ها و شرارت ها و عداوت هایی پرداخت 
که در طول ۴۴ سال اخیر از ناحیه استکبار جهانی و اذناب آن به 
نظام و مردم ایران اســالمی تحمیل شده است و در همین راستا 
گفت: مســتکبران با اتخاذ جنگ ترکیبی و همه جانبه علیه نظام 
جمهوری اســالمی ایران، جبهه واحدی را تشــکیل داده اند تا از 
اقتدار ایران اســالمی بکاهند، اما شاهد بودید که آنها در قضایای 
اخیر نیز به هیچکدام از اهداف شوم و شیطانی شان نائل نشدند. 
رئیس عدلیه ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری، دشمنان در 
جریان قضایای اخیر، نقشه دقیق و برنامه ریزی شده ای را ترتیب 
داده بودند اما محاسبات شان غلط بود و آنها از درک قدرت ایمان 

و نصرت الهی و عزم و اراده مردم مؤمن و شهیدپرور ایران اسالمی 
عاجز بودند؛ دشــمنان اهداف شوم و شــیطانی نظیر براندازی و 
تجزیه کشــور و به راه انداختن شــورش سراســری را در ســر 
می پروراندند، اما به هیچکدام از این اهداف و اغراض نائل نشدند؛ 
لذا از روی اســتیصال دســت به اقداماتی زدنــد تا به زعم باطل 
خودشــان از اقتدار و عزت ایران اسالمی و حرکت رو به پیشرفت 
کشور بکاهند.  محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به رأفت اسالمی 
و عفوی که از سوی مقام معظم رهبری شامل طیف قابل توجهی 
از محکومان و زندانیان بویژه محکومان و زندانیان اغتشاشات اخیر 
شده است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر مبنای نگاه مبتنی 
بــر رحمت و رأفتی که دارند از همان ابتدای اغتشاشــات تاکید 
می فرمودند که خیلی از این افراد و جوانان که تحت تاثیر تبلیغات 
سوء و القائات دشمنان قرار گرفته اند، در زمره عناصر ضدانقالب 
نیستند و اینها همچون فرزندان خود ما هستند و باید صف آنها را 

از عناصر اصلی اغتشاشــات جدا کرد؛ لذا ما نیز در قوه قضاییه به 
تأسی و پیروی از ولیّ امر از همان ابتدای اغتشاشات بر جداسازی 
صف افراد فریب خورده و اغفال شــده با عناصر اصلی اغتشاشات 
تاکید کردیــم و اعالم کردیم آنهایی کــه در روزها و هفته های 
نخست اغتشاشــات، هنوز متوجه توطئه دشمنان نشده بودند و 
احیاناً دست به اقدامات مجرمانه ای نیز زدند، صف شان از عناصر 
اصلی اغتشاشات جداست. رئیس قوه قضاییه بیان کرد: اخیراً نیز 
مقام معظم رهبری بسیاری از کسانی را که در وادی غفلت، دست 
به اقداماتی زدند، مشــمول عفو قرار دادند و اجازه دادند تا ما در 
دستگاه قضایی بر مبنای معیارهای پیش بینی شده، بررسی ها و 
تطبیــق مصادیق را در قبال محکومان و زندانیان برای مورد عفو 
قرار گرفتن انجام دهیم تا بر همین مبنا، زندانیان واجد شــرایط، 
آزاد شــده و پرونده های تشکیل شده برای افراد در هر مرحله ای 
که قرار دارد، بسته شود. قاضی القضات در همین راستا به تمامی 

رؤسای کل دادگســتری ها و دادستان های سراسر کشور دستور 
داد: در راســتای تســریع در جامه عمل پوشاندن به فرمان عفو 
اخیر مقام معظم رهبری، هیئت هایی را جهت تطبیق مصادیق با 
معیارهای پیش بینی شــده تشکیل دهند تا این هیئت ها هر چه 
سریعتر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را 
به خود آنها و جامعه اعالم کنند و در همین روزهای اعیاد دینی و 
ملی، حالوت و شیرینی به کام مردم بنشیند. رئیس دستگاه قضا 
افزود: این عفو که از جانب مقام معظم رهبری بر مبنای رویکرد 
رأفت اسالمی در قبال محکومان و زندانیان غفلت زده اغتشاشات 
و طیف های دیگری از محکومان و زندانیان واجد شــرایط اِعمال 
شــد، به مناسبت اعیاد پر خیر و برکت رجبیه و ایام اهلل دهه فجر 
است؛ لذا امیدواریم این عفوشدگان نیز از این فرصت و این رویکرد 
رأفت آمیز نهایت استفاده و بهره را ببرند و دیگر در وادی غفلت و 
ارتکاب جرم فرونیفتند. رئیس عدلیه ادامه داد: این عفوشدگان و 
محکومانی که با تخفیف مجازات مواجه شدند باید بسیار مراقبت 
کنند تا مجدد از جانب شیطان  صفتان و بنگاه های تبلیغاتی آنها 
تحریک و اغفال نشــوند؛ چرا که در آن صورت کار را برای خود 
سخت کرده و راه را برای دیگران سد می کنند. محسنی اژه ای با 
بیان اینکه اغتشاشات تمام شده اما توطئه های دشمن تمام نشده 
و ممکن است دشمن درصدد انجام اقدامات ایذایی باشد، گفت: 
مسئوالن ذیربط قضایی همانطور که از ابتدای اغتشاشات با تدبیر 
و عقالنیت و صبر و حوصله عمل کردند، از این به بعد نیز با همین 
روش و مشــی، کار را پیش ببرند و به هیچ وجه دچار احساسات 
نشوند؛ آنجا که باید حکم خداوند را اجرا کنیم، نباید کوچکترین 
اغماضی کنیم و از هیاهوی دشــمن نیز هیچ نگران نباشیم؛ در 
آنجایی هم که بر مبنای حکم الهی و آموزه های دینی، ارفاقی در 
قبال محکومان و زندانیان اِعمال می شــود و از این بابت از ناحیه 
کسانی شماتتی صورت می گیرد، نگران نشویم و خداوند را شاهد 

و ناظر اعمال خود بدانیم.

 ایرالین ها حقوق مردم را زیر پا گذاشــته اند . یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: تصمیم گیری در 
خصوص تعیین نرخ بلیت هواپیما باید توســط یک گروه کارشناســی صورت گیرد تا هم حقوق مصرف کننده رعایت شود و هم 
حقوق ایرالین ها در نظر گرفته شود. کمال حسین پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تالش ایرالین ها برای افزایش قیمت بلیت 
هواپیما، بیان کرد: در هر حوزه ای برای تعیین قیمت باید یکسری قوانین مشخصی حاکم باشد. متاسفانه آنچه که خیلی مورد 
گالیه است، تصمیمات یکباره ایرالین ها برای افزایش قیمت بلیت ها است. این تصمیمات یکباره و در زمان های دلخواه است که جای اعتراض دارد. اگر یک گروه 
خاص کارشناسی نشسته و متناسب با حقوق ایرالین ها و حقوق مصرف کننده قیمت تعیین کنند هیچ اشکالی ندارد. نمی شود هر ماه قیمت بلیت هواپیما را تغییر داد

وی در ادامه اظهار کرد: اینکه هر ماه ایرالین ها قیمت بلیت را افزایش دهند و بعد دادســتانی وارد شــود، سپس نماینده ایرالین ها اعتراض کند در شان وزارت راه و 
شهرسازی و مردم ما نیست. تصمیم گیری برای افزایش قیمت هر کاالیی نیز معموال سالی یکبار صورت می گیرد. اینگونه نیست که هر روز یک قیمت برای بلیت 
هوایپما تعیین شود. هر گونه تغییر در قیمت ها باید با کار کارشناسی صورت گیرد. دولت باید در طول یک سال قیمت بلیت هوایپما را ثابت نگهدارد نماینده مردم 
سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: باید شرایط اقتصادی مردم نیز در نظر گرفته شود. نباید سفر با هواپیما را به یک سفر لوکس تبدیل کرد. 

باید به نحوی قیمت گذاری کرد که یک کارمند یا یک دانشجو یا یک فرد بیمار نیز بتواند از هواپیما استفاده کند. 

ابوالفضل پورعربـ  بازیگر باسابقه سینما و تلویزیونـ  از اینکه عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان از 
سوی رهبر انقالب مورد موافقت قرار گرفته است، ابراز خوشحالی کرد و گفت: الهی شکر که این اتفاق افتاد؛ اگر آشتی ملی هم 
صورت بگیرد عالی می شود تا بتوانیم لب های خندان مردم را ببینیم. پورعرب در گفت وگویی با ایسنا درباره ی احساسش پس از 
شنیدن خبر موافقت با عفو و تخفیف مجازاِت جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر، با اظهار خوشحالی و مسرت 

فراوان از این اتفاق، گفت: خوشحالم از اینکه این اتفاق افتاد. اتفاقی که افتاده باعث مسرت و خوشحالی است. او افزود: من خواهش می کنم این عفو ملی به آشتی ملی 
تبدیل شود که واقعاً به جامعه مان فرصتی بدهیم تا بتوانیم لب های خندان همه مردم را ببینیم و با هم باشیم؛ چون ما هرکاری که می کنیم با مردم هستیم و برای 
مردم است. پورعرب تاکید کرد: ما همیشه با مردم خندیده ایم، لذت برده ایم، با هم گریه کرده ایم، جنگیده ایم و با هم تاریخ داریم. دلم می خواهد واقعا این خواهشم که 
آشتی ملی است، اتفاق بیفتد. خواهش می کنم از همه مردم و مسووالن که اگر این آشتی ملی هم صورت بگیرد، خیلی عالی می شود و فبهاالمراد است. او با اشاره به 
سخنان چندی پیش روی آنتن زنده درباره عفو جوان های بازداشتی و آشتی ملی، خاطرنشان کرد: من آن شب در تلویزیون، آبرویم را گرو گذاشتم و ممنونم که این 
اتفاق افتاده است. خیلی باور ندارم که این اتفاق به خاطر حرف های آدمی مثل من بیفتد؛ ولی خواهشم را به خاطر خانواده ها، پدر و مادرها و جوانان مطرح کردم که 

در این اعتراضات خواسته و ناخواسته درگیر شده بودند. حاال هرچه که بوده، ما به یک آشتی ملی نیاز داریم. 

یک عضو کمیسیون عمران:

خوشحالی ابوالفضل پورعرب از فرمان عفو ملیسفر باهواپیما نباید به یک سفر لوکس تبدیل شود
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گزیده خبر

خاندوزی:
 ساخت مدارس و انجام پروژه های آبخیزداری در اولویت 

مولدسازی قرار دارند

خاندوزی: ســاخت مــدارس و انجام پروژه هــای آبخیــزداری در اولویت 
مولدســازی قرار دارند وزیر اقتصاد گفت: اولین مجوزها برای مولدســازی 
به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشــاورزی اختصاص یافته است. 
به گزارش ایســنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز مرکز ارتباطات 
مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره برگزاری جلسات هیئت 
عالی مولدسازی اظهارکرد: جلسات هیئت عالی مولدسازی شروع و سومین 
جلسه هم برگزار شده اســت. وی افزود: اولین مجوزها به وزارت کشاورزی 
و آموزش و پرورش داده شــد، چون هم فهرست اموال مازاد و راکد خود را 
داشــتند و هم در زمینه پروژه عمرانی و ارزیابی شــان از آن ها، امورشان را 
انجام داده بودند. خاندوزی افزود: امیدواریم که در وزارت آموزش و پرورش 
ساخت مدارس و در وزارت جهاد کشاورزی پروژه های مربوط به آبخیزداری 

و آب خوان داری اجرا شوند.

جدی: 
برای خرید تضمینی دام سبک و سنگین ردیفی در 

بودجه ۱۴۰۲ دیده شود

یک عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
خواستار اختصاص ردیفی به خرید تضمینی دام سبک و سنگین 
در الیحه بودجه سال آتی به منظور کاهش مشکالت دامداران 
شد. به گزارش ایسنا، علی جدی در تذکری شفاهی در جریان 
جلســه علنی امروز مجلس، بیان کــرد: از مقام معظم رهبری 
برای عفو عمومی متهمان و محکومان حوادث اخیر و محکومان 
دادگاه های عمومی و انقالب و سازمان قضایی نیروهای مسلح 
تشــکر می کنم. همچنین از رئیس قوه قضائیه بابت پیشنهاد 
خوبشــان قدردانی می کنم. وی در ادامه در تذکری خطاب به 
وزرای علوم و آموزش و پرورش، اظهار کرد: علت اینکه قرارداد 
بورسیه دانشــگاه فرهنگیان به صورت انحصاری به دانشجویان 
علوم پایه دانشــگاه تهران داده شــده  چیست؟ ضروری است 
در این خصوص بازنگری صورت گیــرد. این امر عادالنه نبوده 
و اهــداف آموزش را محقق نمی کند. همچنین به ضرر مناطق 
محروم اســت. نماینده مردم شیروان در تذکری خطاب به وزیر 
جهاد کشــاورزی، بیان کرد: کمک کنید در بودجه سال آینده 
برای خرید تضمینی دام سبک و سنگین ردیفی نهادینه شود تا 
دامداران در سال آینده با مشکالت مشابه امسال مواجه نشوند.

تاکید بر گسترش همکاری ها در دیدار معاون وزارت 
خارجه ایران با رئیس جمهور عراق

معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت خارجه ایــران با رئیس 
جمهور عراق دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش ایسنا به نقل از 
خبرگزاری رسمی عراق )واع(، مهدی صفری معاون دیپلماسی 
سیاسی وزارت امور خارجه که در راس هیاتی به عراق سفر کرده 
است امروز )دوشنبه( با عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق 
در قصر بغداد دیدار و گفت وگو کرد. معاون وزارت امور خارجه 
کشورمان سالم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران را به همتای 
عراقی ابالغ کرد. وی به نیابت از رئیس جمهور کشورمان برای 
ملت عراق آرزوی پیشرفت و شکوفایی کرد. رئیس جمهور عراق 
نیز ضمن آرزوی پیشرفت و موفقیت برای ملت ایران خواستار 
ابالغ ســالم و تحیت به ابراهیم رئیسی شد. عبداللطیف رشید 
در این دیدار با اشاره به عمق روابط تاریخی میان ایران و عراق 
خواستار گسترش این روابط در زمینه های مختلف شد. وی با 
تاکید بر اهمیت گســترش همکاری ها میان دو کشور، از نقش 
ایــران در حمایت از عراق در زمــان حکومت دیکتاتوری و بعد 
از آن در جنگ با تروریســت های داعشی تقدیر و تشکر کرد. 
از ســوی دیگر مهدی صفری ضمن تقدیر و تشــکر از رئیس 
جمهور عراق بر رغبت و تمایل دولت و ملت ایران برای گسترش 

همکاری ها با عراق در زمینه های مختلف تاکید کرد.

قیمت خودرو واقعی می شودنایب رئیس شورای رقابت:
نایب رییس شورای رقابت از ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش 
خودرو خبــر داد و گفت: در دوران گــذار از وضعیت فعلی نیاز 
اســت ســامانه ای برای عرضه محصوالت تولیدی خودروسازان 
وجود داشــته باشــد. این ســامانه در چارچوب تصمیم شورای 
رقابت، ســامانه فروش یکپارچه خودرو پیش بینی شــده است 
اما به معنای تایید قرعه کشی نیســت؛ این سامانه صرفا ابزاری 
اســت که خودروهــای تولیدی به مصرف کننــده واقعی عرضه 
شود. محمود دودانگه در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بازار 
خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود، 
اظهار کرد: با بررسی های انجام شده شورای رقابت بازار خودرو را 
انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون 
سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار 
خودرو دراین مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند 
محــور دارد، یکی از این محورها واقعی شــدن قیمت خودروها 
اســت. درواقع قیمت بســیاری از خودروهای تولیدی بنگاه های 
خودروســاز واقعی نیســت و پایین تر از قیمت تمام شده است، 
بنابراین قرار اســت قیمــت خودروها واقعی شــود که این مهم 
می تواند به خودروســازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد. 
وی افزود: یعنی شــورای رقابت نه تنها معتقد است خودروسازها 
نباید زیان کنند بلکه بر این باور اســت که این شــرکت ها حتما 
باید سودده باشــند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعالم 
شده اســت و این شورا نمی خواهد قیمت گذاری دستوری که به 
زیان خودروســازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می تواند 

به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، 
سرمایه گذاری جدید داشته باشند و محصوالت جدید ارائه کنند.

دودانگه با اشاره به عرضه خودرو در بورس کاال و معامله خودرو با 
قیمت پایین تر از بازار عنوان کرد: بازار خودرو دو طرف دارد. یک 
طرف عرضه یک طرف تقاضا؛ فروش خودرو در بورس کاال منافع 

طرف عرضه را بیشــینه می کند، ولی آیا منافع مصرف کنندگان 
مورد توجه قرار می گیرد؟ فرض کنید قیمت تمام شده به اضافه 
سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد 
در فرایندی حراج گونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، 
منافع مصرف کننده چگونه تامین می شــود؟ این عضو شــورای 

رقابت با تاکید بــر اینکه قیمت خودرو در بازار واقعی نیســت، 
اظهار کرد:  قیمت هایی که در بازار اســت بــه دلیل تقاضاهای 
ســفته گرایانه، واقعی نیســت. اگر در بازار تقاضای واقعی باشد و 
عرضه به حد کافی رخ دهد، خودرویی با قیمت تمام شــده ۱۰۰ 
واحد نباید ۲۰۰ واحد به دست مصرف کننده برسد. موضوع مهم 
برای شورای رقابت این است که یک فضای رقابتی در بازار شکل 
بگیرد و هم منافع تولید کننده حفظ شــود و هم منافع مصرف 
کننده. دودانگه در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه وزارت صمت از 
حذف سامانه یکپارچه خبر داده بود چرا در دستورالمعل شورا باز 
هم به تداوم این سامانه اشاره شده است؟ گفت: پیش بینی شورا 
این است که با تداوم تولید و عرضه خودروسازان و همچنین انجام 
واردات و اعمال ضوابطی برای طرف تقاضا، میزان تقاضاها واقعی 
می شود و نیازی به قرعه کشــی نخواهد بود اما در دوران گذار از 
وضعیت فعلی نیاز است سامانه ای برای عرضه محصوالت تولیدی 
خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم 
شورای رقابت، ســامانه فروش یکپارچه خودرو پیش بینی شده 
است اما به معنای تایید قرعه کشی نیست؛ صرفا ابزاری است که 
خودروهای تولیدی به مصرف کننده واقعی عرضه شود. بر اساس 
این گزاش، شــورای رقابت روز گذشته دستورالعمل تنظیم بازار 
خودروها را منتشــر کرد که بر اساس آن عرضه کنندگان خودرو 
را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرده اســت؛ نکته قابل 
توجه این است که شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل 

صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت: الیحه دوفوریتی ساماندهی کاالی ملوانی و کولبری ضد معیشت مرزنشینان 
است و باید به نفع مرزنشینان و مرزبانان تغییر کند. به گزارش ایسنا، سیدمحمد مولوی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی 
امروز دوشنبه)۱۷بهمن( مجلس شورای اسالمی بیان کرد: موضوعات علمی و توسعه ای کشور باید به دور از هرگونه شتابزدگی و 
منطق غیر کارشناسی باشد. متاسفانه ابالغیه ۱۴ بندی دفتر رئیس جمهور خطاب به وزارت علوم در خصوص ساماندهی دانشگاه ها و آمایش، کار بسیار عجوالنه و غیر 
کارشناسی بود و تعجبم از این است که این ۱۴ بند هم نیاز به کار تحقیقاتی و هم کار پژوهشی دارد اما آن را موکول کردند به اینکه یک ماه گزارش دهند و فرایند 
اجرایی و سازوکار اجرایی را ابالغ کنند. این عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی افزود: با عجله در آمایش دانشگاه ها اولین 
پیامد آن حذف دانشگاه های پیام نور از مناطق مرزی و محروم بود که درخواست داریم وزارت علوم در این رابطه با تعمق بیشتری کار کند. وی در ادامه اظهار کرد: 
موضوع مهمی مانند قانون هوای پاک و مقابله با ریزگردها چرا باید در نگاه دولت و الیحه بودجه نادیده گرفته شود؟ موضوع مهمی که تمامی استان ها به جز دو استان 

مازندران و گیالن را درگیر کرده است که نیازمند تجدید نظر در این رابطه هستیم.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک ماه تا پایان سال باقی مانده اما بانک ها برای پرداخت وام اقدام نمی کنند. به گزارش 
ایســنا، فتح اهلل توسلی در جلسه علنی امروز )دوشــنبه( در تذکریی با اشاره به خشکسالی بی سابقه گفت: بسیاری از کشاورزان با 
مشــکالت جدی در پرداخت وام های کشاورزی مواجه هستند. شعبات بانک ها پر از کشاورزانی است که جریمه می شوند اما هنوز 

دولت در موضوع امهال وام های کشاورزی تصمیم نگرفته است. وی با بیان اینکه محصوالت کشاورزی روی دست کشاورزان مانده است، گفت: صادرات سیب زمینی با 
مشکالت جدی روبرو شده اما تعرفه صادرات را باال برده اند و انبارها مملو از سیب زمینی و در حال فاسد شدن است. هیچ مدیریتی در توزیع و صادرات این محصول و 
باقی محصوالت کشاورزی در وزارتخانه های کشاورزی و صمت وحود ندارد و باید دولت تصمیم جدی بگیرد. توسلی در تذکر دیگری گفت: یک ماه تا پایان سال باقی 
مانده اما بانک ها برای پرداخت وام اقدام نمی کنند؛ طبق گزارش دیوان محاسبات از ۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت تکلیفی ماده تبصره )۱۶( بیش از ۱۰ درصد آن 
پرداخت نشده است؛ بسیاری از تسهیالت مصوب مجلس پرداخت نشده و مردم با مشکالتی مواجه هستند که نمونه ان تسهیالت فرزندآوری، اشتغال و ازدواج است. در 
این باره به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نامه  ای نوشتم که  تکلیف را موضوع کند؛ وقتی در بودجه این تسهیالت تکلیف شده و بانک ها از تراز نقدی و کمبود بودجه 

حرف می زنند چرا باید مردم در صف وام ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان باشند و بانک ها در این موضوع بهانه می آورند؟

 الیحه دوفوریتی ساماندهی کاالی ملوانیمولوی:
 و کولبری به نفع مرزنشینان تغییر کند

توسلی: 

بانک ها اقدامی برای پرداخت وام انجام نمی دهند
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گزیده خبر

لزوم تشکیل و راه اندازی کمیته برندسازی مدیریت شهری

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شــورای اسالمی شهر کرج بر 
ضرورت راه اندازی کمیته برندســازی مدیریت شــهری تأکید کرد. به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی شورای اســالمی شهرکرج، محمد اسدیان در جلسه 
کمیســیون تلفیق شورای اسالمی بر برندسازی که از پارامترهای تعیین در 
توســعه همه جانبه شــهر به خصوص در حوزه اقتصاد شهری است اشاره 
کرد و اظهار داشــت: تصویب ردیف های اعتباری در بودجه بمنزله دستور 
کار شــهرداری بعنوان حوزه اجرایی است لذا مدیران مجموعه نهایت تالش 
خود را در راستای اجرای مصوبات معمول نمایند. رئیس مرکز پژوهش ها و 
مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج افزود: رضایتمندی شهروندان از 
اولویت های مدیریت شهری است و شورای ششم در این راستا گام بر می دارد 

و توجه به مطالبات به حق مخاطبین همواره سرلوحه برنامه ها بوده است.
 اسدیان اذعان کرد: شــهر کرج با فرصت های فراوان جذب سرمایه گذاری 
امکان هویت سازی و توسعه پایدار شــهری را دارد که مطالبات برندسازی 
و توجه به فرصت های معرفی شــده بسیار حائز اهمیت است. عضو شورای 
اسالمی شــهر کرج از حوزه شهرسازی و معماری، سازمان سیما و منظر و 
روابط عمومی بعنوان ارکان اصلی در راســتای هویت ســازی شهر یاد و بر 

ضرورت تسریع در راه اندازی کمیته برندسازی مدیریت شهری تأکید کرد.
وزیر نفت پایانه صادراتی شرکت نفت سپاهان را افتتاح کرد.

پایانه صادراتی شــرکت نفت سپاهان روز شنبه 15 بهمن   همزمان با ایام 
دهه فجر  و میالد باســعادت  حضرت علی )ع( در مراســمی با حضور وزیر 
نفــت به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح شــد. این پایانه نفتی با حضور جواد 
اوجی وزیر نفت، مهدی دوستی استاندار هرمزگان ، محمد امیر نیکو همت 
مدیر عامل شــرکت نفت ســپاهان و جمعی از معاونان و مدیران نفتی، با 
دستور ویدئوکنفرانسی وزیر نفت در بندرشهید رجایی به بهره برداری رسید.

پایانه صادراتی شرکت نفت سپاهان در مجموع دارای 1۲ مخزن به ظرفیت 
۴۰ هزار مترمکعب است که امکان ذخیره سازی انواع روغن پایه گروه یک، 
روغن های گروه ۲ و گروه ســه، مواد افزودنی، اکســترکت و وکس را فراهم 
می کند و قرار است پس از تأمین نیاز داخل طبق تعهدها، مازاد فرآورده های 
تولیدی این شرکت روانه بازارهای جهانی شود.پایانه صادراتی شرکت نفت 
ســپاهان در زمینی به مساحت حدود 1۹ هزار متر مربع ساخته شده است 
و یکی از بزرگ ترین پایانه های صادراتی در ســواحل جنوبی کشور به شمار 
می آید. این پایانه بزرگ صادراتی زمینه اشــتغال مستقیم ۴۰ نفر و اشتغال 
غیرمســتقیم بیش از 1۰۰ نفر را در منطقه فراهم کرده است. با راه اندازی 
پایانه صادراتی شــرکت نفت ســپاهان، رتبه نخســت امکان ذخیره سازی 
انواع روغن در اســتان هرمزگان و بندرعباس به شرکت نفت سپاهان تعلق 
می گیرد، این طرح با اعتبــاری 1۸۰ میلیارد تومانی به مرحله بهره برداری 

رسمی رسیده است.

همراهی همراه اول با زلزله زدگان خوی

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با هدف همراهی زلزله زدگان 
منطقه شمالغرب کشــور، تعداد 753 دستگاه بخاری برقی و یک محموله 
شامل اقالم خوراکی را به منطقه زلزله زده خوی ارسال کرد. به گزارش اداره 
کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در راستای مسوولیت 
های اجتماعی خود و کمک رسانی به زلزله زدگان شهرستان خوی، اقدام به 
ارسال 753 دستگاه بخاری برقی و یک محموله شامل اقالم خوراکی جهت 
تهیه غذا به این منطقه کرد. خوی که به شــهر گل های آفتابگردان شهرت 
دارد و از قدیمی ترین مراکز تمدن در شــمالغرب ایران اســت، در شامگاه 
شنبه ۸ بهمن 1۴۰1 با زلزله ای به بزرگی 5.۹ ریشتر مواجه شد. در پی این 
حادثه و براساس برآوردهای حاصل از واحدهای مدیریت بحران، 7۰ روستا 
متحمل آثار زلزله و برخی واحدهای مسکونی با خسارت هایی از ۲۰ تا 5۰ 
درصد مواجه شــد. گفتنی است همراه اول با توجه به شرایط حاکم بر این 
منطقه از جمله سردســیری بودن و برودت هوا، این محموله حمایتی را به 
قصد همراهی با هموطنان حادثه دیده شمالغرب کشور و در راستای فعالیت 

های بشردوستانه خود ارسال کرده است.

برنامه تامین اضطراری آب برای تهران
سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: ورودی آب به سدهای کشور 
۸.۹ میلیارد متر مکعب بوده که نســبت به پارسال 1۲ درصد 
کاهش دارد. پافشاری ما رهاسازی آب از سوی افغانستان طبق 
پروتکل است/برنامه تامین اضطراری آب برای تهران . به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، فیروز قاسم زاده در نشست خبری اظهار 
داشت: بر اســاس آخرین آمار و با توجه به بارندگی های خوبی 
که داشــتیم میزان 1۰۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده که البته 
همچنان نسبت به بلندمدت )5۴ساله( ۹ درصد کاهش داریم و 
سومین سال خشک را سپری می کنیم. وی با بیان اینکه نسبت 
به پارســال 13 درصد کاهش بارندگی داریم، افزود: استان های 
قزوین، اردبیل، آذربایجان شــرقی، خراســان رضوی، سمنان، 
البرز، سیستان و بلوچســتان و تهران بارندگی خوبی نداشتند. 
ســخنگوی صنعت آب بارش جنوب غرب کشور در استان های 
کهگیلویــه و بویراحمد، چهار محــال و بختیاری، اصفهان، یزد 
و فارس را تحت تاثیر سامانه ســودانی باالی نرمال اعالم کرد. 
وی گفت: ورودی آب به سدهای کشور ۸.۹ میلیارد متر مکعب 
بوده که نســبت به پارسال 1۲ درصد کاهش دارد. قاسم زاده با 
بیان اینکه ما برنامــه مصرف بهینه را اعمال کردیم تا کمترین 
تنش را داشته باشیم، اظهار داشت: خروجی آب از سدها ۶.۸5 
میلیارد متر مکعب بوده که 1۴ درصد کاهش را نشان می دهد. 
وی با بیان اینکه حجم آب ســدها به ۲1.1 میلیارد متر مکعب 
رسیده است، افزود: سدهای کشور ۴3 درصد پرشدگی دارند که 
تقریبا معادل سال گذشــته است. وی با اشاره به کاهش حجم 
مخازن ســدها گفت:،زاینــده رود 1۲ درصد، تهران 1۲ درصد، 
کرخه 1۸ درصد پرشدگی دارد، سفیدرود در استان گیالن هم 
اوضاع خوبی ندارد، زنجیره کارون و دز ورودی خوبی داشــته و 
۶۰ درصد مخازن پر شده است. سخنگوی صنعت آب در ادامه 
با اشــاره به بــارش برف و تناثیر آن در ذخایر ســدها گفت: بر 
اساس مدلهای ماهواره ای 13 میلیارد متر مکعب پوشش برفی 
در کشور وجود دارد که از این میزان 7۰ درصد در قالب تبخیر 
و نفوذ در ســطح زمین از دســترس خارج می شود و تنها 3۰ 
درصد به صورت روانآب وارد سدها و مخازن می شود. وی میزان 
پوشش برفی در حوضه آبریز کارون را ۲.5 میلیارد متر مکعب و 
در حوزه سدهای تهران را 7۰۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد.

قاسم زاده با اشاره  به وضعیت دریاچه ارومیه گفت: تراز دریاچه 
اکنــون 1۲7۰.1۸ متر اســت و 1.3۶۰ میلیارد متر مکعب نیز 

موجودی آب دارد.

سخنگوی صنعت آب اعالم کرد؛

کاهش ۹ درصدی بارندگی در بلند مدت 
ســخنگوی صنعت آب گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت شده 
بارش ها 1۰۹ میلی لیتر اســت که نســبت به بلند مدت 5۴ 
ســاله ۹ درصد کاهش بارندگی داشتیم. به گزارش خبرنگار 
مهر فیروز قاســم زاده ســخنگوی صنعت آب در یازدهمین 
نشســت خبری گفت: بر اســاس آخرین آمار ثبت شده و با 
توجه به بارش های نســبتاً خوبی که داشــتیم بارش ها 1۰۹ 
میلی لیتر اســت اما نســبت به بلند مدت 5۴ ساله ۹ درصد 
کاهش بارندگی داشــتیم؛ که سومین سال خشک را سپری 
می کنیم. وی ادامه داد: قزوین، اردبیل، سیستان و بلوچستان، 
آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و رضوی و تهران کمترین 
بارندگی را در ســال جاری داشــته اند همچنین استان های 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و کهگیلویه و بویر احمد و 
گیالن بیشترین میزان بارندگی را داشته اند. سخنگوی صنعت 
آب اضافه کرد: از ۸.۹ میلیارد متر مکعب ورودی ســدها که 
از ابتدای ســال وجود داشته اســت 1۲ درصد کاهش وجود 
داشته است و مقایسه خروجی ها و با در نظر گرفتن تدابیری 
برای مصرف بهینه در نظر گرفتیم خروجی سال جاری ۶.۸5 
میلیارد متر مکعب است که 1۴ درصد کاهش نسبت به مدت 
مشــابه دارد. وی اضافه کرد: حجم موجود آب سدها به ۲1.1 
میلیارد متر مکعب رســیده که یــک درصد کاهش در حجم 
مخازن وجود دارد. سدهای مهم 1۲ درصد پرشدگی دارند و 
برخی حتی به 1۰۰ درصد رسیده اند. سخنگوی صنعت آب 
ادامه داد: 5 سد مهم تهران وضعیت مطلوبی ندارند و سدهای 
کشور ۴3 درصد پرشدگی دارند که تقریباً معادل سال گذشته 
است. وی با اشاره به کاهش حجم مخازن سدها گفت:،زاینده 
رود 1۲ درصد، تهران 1۲ درصد، کرخه 1۸ درصد پرشــدگی 
دارد، کارون و دز ورودی خوبی داشته و ۶۰ درصد مخازن پر 
شده است. قاسم زاده با اشاره به اینکه میزان حجم برف را به 
صورت ماهواره ای و از 3۰۰ نقطه اندازه گیری می شود توضیح 
داد: در کشور 13 میلیارد متر مکعب پوشش برفی وجود دارد 
که از این میزان 7۰ درصد در قالب تبخیر و نفوذ در ســطح 

زمین از دســترس خارج می شود و تنها 3۰ درصد به صورت 
روان آب وارد ســدها و مخازن می شود. سخنگوی صنعت آب 
ادامه داد: میزان پوشــش برفی در حوضه آبریز کارون را ۲.5 
میلیارد متر مکعب و در حوزه سدهای تهران را 7۰۰ میلیون 
متر مکعب است. قاسم زاده با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه 
گفت: تراز دریاچه اکنون 1۲7۰.1۸ مترمکعب اســت و یک 
میلیارد و 3۶۰ متر مکعب موجود آب دریاچه ارومیه اســت. 
وی در ادامه به مقایسه تعداد سدهای ساخته شده در قبل و 
بعد انقالب پرداخت و گفت: ۴1۹ سد در کشور ساخته شده 
که از این تعداد 1۹5 سد ملی و بزرگ هستند. قبل از انقالب 
1۹ سد ملی داشتیم که اکنون این تعداد 1۰ برابر شده است. 

همچنین از 1۹5 سد ملی 3۲ سد در برنامه ششم توسعه به 
بهره برداری رســیده است. سخنگوی صنعت آب در مقایسه 
شــبکه زهکش و آبیاری نیز بیان داشت: قبل از انقالب 55۰ 
هزار هکتار شبکه آبیاری زهکشی داشتیم که این رقم اکنون 
به ۲.3۹۰ میلیون هکتار رســیده اســت و از این میزان 1۴۹ 
هزار هکتار در برنامه ششــم به بهره برداری رسیده است. وی 
با اشاره به نیروگاههای برقابی گفت: تعداد نیروگاههای برقابی 
از 1۸۰۴ مــگاوات قبل از انقالب به ظرفیت اســمی 1۲1۸۸ 
مگاوات رســیده یعنی 7 برابر شده که از این میزان نیز ۶۰۸ 
مگاوات در برنامه ششم اجرا شده است. قاسم زاده همچنین 
گفت: در برنامه ششــم توســعه ۶۹ هزار و ۶۰۰ چاه مسدود 

شــده که از محل انسداد آ »ها ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب آب در آبخوانها ذخیره شده است. همچنین 1۲3 هزار 
پروانه چاه در برنامه ششــم اصالح شد. وی در پاسخ به سوال 
مهر مبنی بر میزان مصرف تهرانی ها با توجه به فصل ســرد 
سال گفت: با توجه به اینکه در فصل خنک سال قرار داریم از 
پیک هایی که در تابستان داشتیم فاصله گرفتیم اما همچنان 
از استاندارد بســیار فاصله داریم به طوری که الگوی مصرف 
15۰ متر مکعب باید مصرف داشــته باشند در حالیکه میزان 
مصرف ۲۲۰ است. که انتظار می رود این شکاف 5۰ درصدی 
کاهش پیدا کند وی ادامــه داد: بد مصرف ها همچنان مانند 
گذشــته با همان عدد وجو دارند و تغییری ایجاد نشده است. 
وی درباره آخرین وضعیت رهاســازی آب از سوی افغانستان 
تصریح کرد: طرح اصالح ســازه بنــد کمال خان هنوز نهایی 
نشــده اســت، در حال حاضر وزارت امور خارجه کشور ورود 
کرده و پیگیری هایی صورت گرفته که این بند اصالح شــود. 
ســخنگوی صنعت آب ادامه داد: طبق بررسی ها بارندگی در 
این کشــور مناســب بوده و به این ترتیب رهاسازی صورت 
می گیرد اما پافشــاری ما در مذاکرات بر این اســت که طبق 
پروتکل تخصیص آب صورت گیرد اما طرف افغان رهاســازی 
را منوط به اصالح سازه کرده است. وی گفت: جلسات داخلی 
نیز در وزارت نیرو انجام می شــود و مهندســی ارزش صورت 
می گیرد که دیپلماسی به چه نحو باشد و نتایج و دستاوردها 
بررسی می شود. قاسم زاده وضعیت تأمین آب در تهران گفت: 
تمام آب هایی که امکان شرب دارد شناسایی کردیم، جلسات 
هفتگی این است که هر طرحی تصویب شود به عنوان اقدام 
اضطراری وارد مدار شــوند، اصل تخصیص ها همین اســت 
که اجرایی می شــود و طبق سنوات قبل هم به همین شکل 
بوده اســت. وی تاکید کرد: ما اکنون بدنبال منابعی هستیم 
که در شرایط اضطراری از رودخانه ها، خرید چاه کشاورزی و 
تخصیص های جدید استفاده کنیم تا مشکلی برای تأمین آب 

شرب تهران نداشته باشیم. کد خبر 57۰17۸۹

مشهدـ  همزمان با ششمین روز دهه فجر انقالب اسالمی طرح گازرسانی به ۶ روستای کوهستانی شهرستان کالت با حضور استاندار 
خراسان رضوی افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد. به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز دهه فجر انقالب اسالمی طرح 
گازرسانی به ۶ روستای کوهستانی شهرستان کالت صبح دوشنبه با حضور استاندار خراسان رضوی افتتاح و بهره برداری از آن آغاز 
شد. استاندار خراسان رضوی در این مراسم در روستای تقی آباد با اشاره به اجرای طرح تحول روستایی در ۲ هزارو 5۹۶ روستای 
اســتان اظهار کرد: یکی از طرح های تحولی اســتان در روستاهای باالی ۲۰ خانوار گازرسانی است که در کنار 1۴ مؤلفه عمرانی و خدماتی دیگر در حال انجام است. 
یعقوبعلی نظری افزود: در روســتاهای پنج شهرســتان موضوعات زیرساختی در حال اجرا است و از سوی دیگر اشتغال روستایی از دیگر موارد تأکیدی به فرمانداران 
شهرســتان های خراســان رضوی است تا با توجه به ظرفیت ها و مزیت های هر منطقه روی آن تمرکز داشته باشند. وی اظهار کرد: ظرفیت مردمی روستایی، در کنار 
ایجاد زیرساخت های الزم با پیگیری معیشت مردم ساکن در روستاها ارتباط دارد و حائز اهمیت است و در زندگی روستاییان تأثیر دارد. استاندار خراسان رضوی بیان 
کرد: روستاها همچون گذشته باید مولد بوده و نیازی به شهرها نداشته باشند، همان گونه که در گذشته محصوالت کشاورزی و دامداری داشتند، باید مولد شوند تا 
زندگی روستایی متناسب با فرهنگ و معاش روستایی فراهم شود. وی افزود: موضوعات اجتماعی نیز حائز اهمیت است و نباید ناهنجاری های همچون اعتیاد، طالق و 

افزایش سن ازدواج در محیط باصفای روستایی وجود داشته باشد.

باهوش اعالم کرد که از ابتدای امسال تاکنون، بیش از 1۶5 میلیارد و 3۲۰ میلیون مترمکعب گاز به خط لوله سراسری کشور تزریق 
و بیش از یک میلیون و ۹75 هزار تن اتان در این مجموعه تولید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احمد 
باهوش با بیان اینکه متخصصان و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی با انجام تعمیرات مناســب، اقدام های نوآور و مؤثر توانسته اند 
گرمابخش منازل هموطنان باشند، گفت: در ۴5 روز گذشته از فصل زمستان از پاالیشگاه های سیزده گانه مجتمع گاز پارس جنوبی 

بیش از ۲5 میلیارد و ۸۴1 میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری انتقال تزریق شده است. تولید روزانه 1۶ میلیون مترمکعب گاز بیش از تعهد وی به مقدار تولید 
گاز پاالیشگاه های پارس جنوبی از ابتدای امسال تاکنون اشاره و اظهار کرد: با تالش، خرد جمعی و کار گروهی متخصصان و کارکنان از ابتدای سال تاکنون بیش از 
1۶5 میلیارد و 3۲۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری کشور تزریق شده است. مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اینکه این مجتمع با تأمین بیش 
از 75 درصد گاز به بزرگترین دروازه تأمین گاز کشور تبدیل شده است، افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی در حوزه استفاده از قطعات و تجهیزات ایرانی و تجهیزات بار 
اول و شرکت های دانش بنیان در ردیف نخست قرار گرفته و مقام برتر را در این حوزه کسب کرده است. باهوش تصریح کرد: بدون شک در هر مسیری برای رسیدن 
به اهداف بزرگ باید ابزار مناسب در اختیار داشت و بی تردید مجتمع گاز پارس جنوبی، بهترین پشتیبان برای تحقق چشم انداز توسعه کشور و رسیدن به قله انرژی 

و شکوفایی صنعت نفت کشور است.

همزمان با ششمین روز دهه فجر انقالب اسالمی؛

طرح گازرسانی به ۶ روستای کوهستانی شهرستان کالت آغاز شد
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی؛

تولید حدود ۲ میلیون تن اتان در پارس جنوبی

توقف صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به ترکیه
اقلیــم کردســتان عــراق از توقــف صــادرات نفــت بــه ترکیــه بــه علــت زمین لرزه هــای اخیــر خبــر داد. 
بــه گــزارش ایلنــا از الفــرات نیــوز، وزارت منابــع طبیعــی دولــت ایالتــی کردســتان عــراق اعــالم کــرد 
ــان از وضعیــت ایمنــی در  ــرای اطمین ــه و ســوریه رخ داد و ب ــرزه ای کــه در ترکی ــت زمین ل ــه عل کــه ب
ــه ترکیــه متوقــف شــده اســت.  ــه اقلیــم کردســتان ب ــه خــط لول ــاژ نفــت ب ــد صــادرات نفــت، پمپ رون
اقلیــم کردســتان عــراق نفــت خــود را از طریــق خــط لولــه ای بــه بنــدر جیهــان ترکیــه صــادر می کنــد.
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گزیده خبر

با انجام تغییرات گسترده در مدل های جدید
تولید انبوه دنا جوانان و تارای سال ایران خودرو آغاز شد

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که با بهبود مشــخصات و 
کیفیت محصوالت در مسیر افزایش رضایتمندی مشتریان گام برمی داریم، 
اعالم کرد: به زودی محصول جدید تارای ســال که طبق نظرات مشتریان 
بهبود یافته از طریق بورس کاال عرضه خواهد شد.ایکوپرس- مهدی خطیبی 
در مراســم تولید انبوه دو محصول دنا جوانان و تارای ســال به عنوان قرار 
یازدهم برای توســعه محصــوالت، با بیان این که در محصــول دناجوانان 
تغییرات اساسی نسبت به نسخه قبلی ایجاد شده، گفت: قوای محرکه جدید 
)موتور جدید پرقدرت EFP با گشــتاور ۲۴۰ نیوتن متر و گیربکس شــش 
ســرعته( و افزودن سیستم های جدید کی لس، سنسور نور و باران، سامانه 
پایش فشــاد باد تایرها و... در مسیر تحقق خواست مشتریان صورت گرفته 
است. وی با بیان این که بیش از ۱۰ بهبود در محصول تارای سال نسبت به 
نسخه پیشین ایجاد شده، گفت: هر اقدامی که در گروه صنعتی ایران خودرو 
در مسیر توسعه محصوالت انجام می شود، براساس خواست مشتریان و به 
خصوص نسل جوان اســت. خطیبی تصریح کرد: باید به گونه ای تولیدات 
را دنبال کنیم کــه مصرف کنندگان و به ویژه جوانان بتوانند لذت کافی از 
رانندگی ببرند. وی افزود: در کنار بهینه سازی که در زمینه ویژگی های فنی 
و عملکردی خودروها صورت گرفته، تنوع رنگ نیز در محصوالت براســاس 
نیاز مصرف کنندگان اعمال شــده است که سبب افزایش جذابیت آن برای 
قشر جوان شده است. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید بر این 
که تغییرات باید برای مردم و مشتریان ملموس باشد، گفت: تولید محصوالت 
را به ســمتی برده ایم که مصرف کنندگان با افتخار محصول ساخت داخل 
را انتخــاب کنند و ما نیز با افتخار طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر 
خودکفایــی و تولید ملی، محصوالت را مزین به مهر »ســاخت ایران« می 
کنیم. خطیبی با بیان این که به زودی شاهد عرضه دو محصول دناجوانان و 
تارای سال به بازار خواهیم بود، تصریح کرد: در اسفندماه خودروی جدیدی 
از خانواده هایما به سبد محصوالت ایران خودرو اضافه خواهد شد و به این 
ترتیب تعداد خودروهای هایما به چهار مدل شاســی بلند خواهد رسید. به 
گفته وی، در نیمه های ســال آینده دو محصــول جدید ری را و محصول 
پروژه TF۲۱ نیز وارد بازار خواهند شد.خطیبی همچنین از تولید انبوه کشنده 
آتامان تا پایان ســال خبر داد و گفت: اولین کشــنده داخلی ایران خودرو 
دیزل در اســفندماه به تولید انبوه خواهد رســید.  قائم مقام تامین و تولید 
گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این مراســم، رشد در گروه صنعتی ایران 
خودرو را رشــدی متوازن خواند و گفت: به دستور مدیرعامل گروه، همان 
طور که در کمیت شــاهد افزایش در شــمارگان تولید هستیم در موضوع 
توســعه و تنوع محصوالت نیز برنامه های متنوعی در مرکز تحقیقات ایران 
خودرو درحال اجرا اســت که امروز دو محصــول حاصل این عزم و اراده را 
به تولید انبوه رســانده ایم. کیانوش پورمجیب ضمن برشمردن بهبودهای 
صورت گرفته در دناجوانان و تارای سال نسبت به نسخه های پیشین افزود: 
دنــا با قوای محرکه به روزتر و مصرف ســوخت یک لیتر کم تر و مجهز به 
سامانه برق و الکترونیک متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو به تولید انبوه 
رســیده است. وی اظهار کرد: یکی از مزایای سامانه برق و الکترونیک ایران 
خودرو در تک نود بودن اســت که تمامی کارکردها توسط یک نود صورت 
می گیرد که سرعت پردازش توسط این سامانه نسبت به سامانه های پیشین 
باالتر، به روزتر و کارآمدتر است، به گونه ای که به راحتی می توان امکانات 
جدیدی را برای محصوالت تعریف و اجرا کرد. پورمجیب محصوالت جدید 
را منطبق با اســتانداردهای تکلیف شده توسط سازمان استاندارد دانست و 
گفت: عمده استانداردهای جدیدی که سازمان استاندارد تکلیف کرده است 
را در محصوالت جدید و به روز شــده به کار برده ایم، سامانه های مختلف 
پایش فشاد باد تایرها، ورود بدون کلید و استارت دکمه ای، سامانه تعویض 
بهینه دنده، سنسور نور و باران، کنترل پایداری الکترونیکی، صندوق پران به 
وسیله پا و... از جمله این بهبودهاست.به گفته پورمجیب، دنا و تارا استاندارد 
ایمنی برخورد با عابر پیاده را نیز با موفقیت پشــت ســر گذاشته اند.  وی 
تغییرات اعمال شده در محصوالت را براساس نتایج نظرسنجی از مشتریان 
دانســت و گفت: گرم کن صندلی، تغییر گرافیک چراغ عقب، جعبه ذخیره 
کننــده برخی محتویات برای صندلی عقــب و جلو، تغییر محل کلیدهای 
شیشه باالبر از کنسول میانی به روی درها از جمله خواسته های مشتریان 
بوده که در محصوالت اعمال شده است. قائم مقام تامین و تولید ایران خودرو 
تصریح کرد: تمامی اقدامات صورت گرفته در جهت رضایتمندی مشتریان 
است که امیدواریم به این هدف دست یابیم، البته مسیر ارتقای محصوالت و 

کیفی سازی آن بی پایان است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اعالم کرد؛
صادرات بیش از 5 میلیون تن کاالهای نفتی و غیر نفتی و رشد 19 

درصدی حمل و نقل ساحلی کاالهای نفتی و غیرنفتی طی 10 ماهه 
سال 1401

  مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان از صادرات بیش 
از 5 میلیــون تــن کاالهای نفتی و غیرنفتی و همچنین رشــد 
۱9 درصدی حمل و نقل ســاحلی کاالهای نفتی و غیرنفتی در 
بنادر غرب اســتان هرمزگان طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه و 
غرب استان هرمزگان، مرتضی ساالری ضمن اعالم این خبر گفت: 
میزان صادرات کاالهای نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان 
طی ۱۰ ماهه ســال جاری، 5 میلیون و ۴8۱ هزار و 567 تن می 
باشد که از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی انجام شده، ۲ میلیون 
و 7۲۲ هزار و ۴85 تن با رشد 77 درصدی مربوط به صادرات غیر 
نفتی و ۲ میلیون و 759 هزار و 8۲ تن به صادرات نفتی اختصاص 
دارد.وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: از مجموع عملیات 
انجام شده، 3 میلیون و 565 هزار و 373 تن فرآورده های نفتی 
و غیرنفتی با رشــد ۱9 درصدی به صورت رویه کابوتاژ )حمل و 
نقل ساحلی( در بنادر غرب استان هرمزگان جابجا شد که از این 
میزان بنادر غرب استان هرمزگان با کابوتاژ ۲ میلیون و 77 هزار 
و 5۱3 تن  فرآورده های نفتی با رشد ۱۱ درصدی و کابوتاژ یک 
میلیون و ۴87 هزار و 86۰ تن فرآورده های غیرنفتی با رشد 33 
درصــدی روز های پر رونقــی را  در این بخش از عملیات تجربه 
نموده است.ساالری افزود: بندر چارک، سیری، الوان، بندرلنگه و 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان با صادرات بیش از ۱93 
هزار و 698 تن، یک میلیون و ۴۰۴ هزار و 3۱5 تن، یک میلیون 
و 363 هزار و 59 تن، یک میلیون و 5۴5 هزار و ۴۲۰ تن با رشد 
59 درصدی و 975 هزار و 6۰ تن با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی 
کاالهای نفتی و غیر نفتی رشد قابل توجهی را در مدت ۱۰ ماهه 

سال ۱۴۰۱ داشته اند
.

برگزاری نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی با حضور ایرانسل
ایرانسل با حضور در نمایشگاه فناوری های محتوای فضای مجازی 
)CTEX(، به روزترین خدمات مبتنی بر محتوا در فضای مجازی از 
جمله سرویس های »لنز«، »دانا«، »سیمبا«، »راویتو« و »ریتم« 

را به بازدیدکنندگان معرفی می کند.
بــه گزارش روابط عمومی ایرانســل، اولیــن و بزرگترین اپراتور 
دیجیتال ایران، با ســبد کاملی از پلتفرم های محتوایی که برای 

موافقت چراغ خاموش صمت با بازگشت شورای رقابت
آخرین بار قیمت کارخانه ای خودرو آذر پارســال افزایش یافته 
بود بنابراین وزارت صمت که نمی خواســت متهم گرانی خودرو 
شــناخته شــود به صورت چراغ خاموش از ماه ها پیش موافق 
بازگشت شورای رقابت شــده بود. به گزارش خبرنگار مهر، قصه 
پر غصه صنعت خودروســازی کشور هر روز برگ تازه ای از خود 
نشان می دهد؛ در آخرین تحوالت رخ داده در این حوزه باید به باال 
گرفتن مجادله بین سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای رقابت 
در مورد نحوه عرضه خودرو اشــاره کرد. مجادله ای که تقریباً هر 
روز در رسانه های کشور خودنمایی می کرد و هر کدام از طرفین 
قاطعانه بر مواضع خود تاکید می کردند. با گذشت تقریباً یک ماه 
از این جریانات، شــورای رقابت که طی یک دهه گذشته با رفت 
و برگشــت های متوالی در صنعت خودروسازی نام نیکی در این 
حوزه از خود بر جای نگذاشته است، با انتشار اطالعیه و در نهایت 
دســتورالعملی که دیروز رسانه ای شد، اعالم کرد که طبق قانون 
و وظیفه ای که دارد بازار خودروی کشــور را انحصاری تشخیص 
داده و بنابراین از این پس مانند گذشته در حوزه قیمت گذاری و 
عرضه خودرو اعمال نظر خواهد کرد. در همین رابطه پیگیری های 
خبرنگار مهر از شــورای رقابت حکایت از آن داشــت که قیمت 
خــودرو بر مبنای ضوابط قیمت گــذاری هیأت تثبیت و تنظیم 
قیمت های ســازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده اصالح 
خواهد شد تا زیان خودروساز از این طریق جبران شود. نکته مهم 
دیگر آنکه با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، تمام خودروها 
اعم از وارداتی، مونتاژی و تولید داخل در سامانه به فروش خواهد 
رسید که در ابتدای مسیر، عرضه از طریق قرعه کشی و به مرور 
و با افزایش عرضه و تنظیم بازار، عرضه همچون سالهای گذشته 
به صورت عادی و از طریق ســایت خودروسازان فروخته خواهد 
شد. )جزئیات بیشــتر( این در حالیست که شورای عالی بورس 
در واکنش به دستورالعمل شورای رقابت، همچون روزهای قبل 
بر عرضه همه محصوالت در بورس تاکید و اعالم کرده اســت که 
روز ســه شــنبه احتماالً به این موضوع ورود خواهد کرد. فارغ از 
شــورای رقابت و ســازمان بورس، باید به نقش وزارت صمت نیز 
به عنوان متولی اصلی خودروســازی در کشور اشاره کرد چراکه 

با کنار هم گذاشتن تکه های پازل مشخص بود که وزارت صمت 
موافق بازگشــت شورای رقابت به صنعت خودروسازی به منظور 
افزایش قیمت است اما طی هفته های گذشته بدون اشاره به این 

موضوع همچنان بر تداوم عرضه خودرو در بورس تاکید می کرد.
در توضیح بیشتر باید اشاره شود که قیمت خودرو که آخرین بار 
حدود ۱۴ ماه پیش یعنی آذر ســال گذشته با دور زدن شورای 
رقابت و با مصوبه ســتاد تنظیم بازار تغییــر کرده بود، این بار با 
نظارت و دخالت شورای رقابت و بر مبنای ضوابط سازمان حمایت 
افزایــش خواهد یافت. بنابراین همیــن تغییر قیمت کارخانه ای 
تمام خودروها، تمایل وزارت صمت به بازگشــت شــورای رقابت 
را تقویت کــرد چراکه تنها 7 درصد از خودروها در بورس عرضه 
می شــدند و فقط قیمت همین 7 درصد بر اساس ضوابط بورس 

تغییر کرده بود و مابقــی خودروها همچنان با همان قیمت آذر 
ســال ۱۴۰۰ عرضه می شدند بنابراین اســتفاده از فرمول بورس 
برای افزایش قیمت خودرو به نوعی به بن بســت خورده بود. بر 
همین اساس به نظر می رســد وزارت صمت که تمایلی نداشت 
افزایش قیمت خودرو به اســم این نهاد تمام شود برای بازگشت 
شورای رقابت به صنعت خودروسازی چراغ سبز نشان داد. البته 
مسئوالن وزارت صمت همچنان بر تداوم عرضه خودرو در بورس 
تاکید دارند اما با توجه به اینکه از پاییز امسال در جریان برگزاری 
جلسات خودرویی شــورای رقابت بودند و در کارگروه خودروی 
این شورا نیز حداقل دو نماینده )معاون حمل و نقل وزیر صمت 
و رئیس ســازمان حمایت( دارند و طی این مدت هیچ اظهارنظر 
خاصــی در این مورد نکرده اند و در نهایت دســتورالعمل تنظیم 

قیمت خودرو در همین جلســاتی کــه نمایندگان وزارت صمت 
حضور داشتند رأی آورد و تصویب شد، می توان گفت که وزارت 
صمت موافق بازگشت شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها 
البتــه به صورت چــراغ خاموش بوده اســت. مصطفی طاهری 
رئیس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس نیز چندی پیش به 
این موضوع اشــاره و گفته بود که »نظر وزیر صمت این است که 
قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجدد 
به قیمت گذاری خودرو ورود کند.« مجلس کجای بازی اســت؟ 
نکته دیگر آنکه نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از حدود سه 
ســال پیش به دنبال عرضه خودرو در بورس بودند و نتوانستند 
به صورت قانونی این رویه را پیاده ســازی کنند، تاکید دارند که 
مجلس همچنان به دنبال تنظیم شیوه ای قاعده مند برای عرضه 
خودرو در بورس است. روح اهلل ایزدخواه نماینده ناظر مجلس در 
شــورای رقابت و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این 
رابطه به مهر گفت: شورای رقابت طبق ماده 6۱ قانون اجرای اصل 
سیاست های ۴۴ اختیار دارد هر رویه ای را که تشخیص دهد ضد 
رقابت است متوقف کند. بنابراین شورای عالی بورس قانون گذار 
نیست و نمی توان فراتر از قانون مجلس عمل کند. وی افزود: در 
مجلس معتقدیم که قانون اصل ۴۴ و اختیاری که شورای رقابت 
در این خصوص دارد فقط با قانون دیگری که در مجلس تصویب 
شــود می تواند تغییر کند در غیر این صورت باید اعمال شود. لذا 
برای تنظیم عرضه خودرو در بورس نیاز به قانون جدید در مجلس 
داریم در غیر این صورت اگر این قانون جدید نباشــد، شــورای 
رقابت باید نسبت به تنظیم گری قیمت اقدام کند. اگر بخواهیم 
به چیزی غیر از این عمــل کنیم باید قانون را در مجلس تغییر 
دهیم و نکته این است که شورای عالی بورس قانون گذار نیست 
و نمی تواند مصوبه مجلس را تغییر دهد. به گفته ایزدخواه، فقط 
شورای هماهنگی سرا قوا می تواند قانون مجلس را تغییر دهد که 
آن هم به مدت یک ســال است که این کار را هم پارسال انجام 
دادند و شورای رقابت را خأل ید و اجرای قانون را متوقف کردند و 
این یک سال تمام شده و بعد از این دیگر کسی نمی تواند مانع از 

تنظیم قیمت توسط شورای رقابت شود.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: امروز سوال مردم از نمایندگان خود این است که شما در 
مجلس چه می کنید که هر روز فشار زندگی بر ما چند برابر می شود؟ به گزارش ایسنا، سید ناصر موسوی الرگانی در 
تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی خطاب به هیات رئیسه بیان کرد: مجلس دو وظیفه 
قانون گذاری و نظارت را برعهده دارد. اما اقتدار مجلس به بستر نظارتی آن باز می گردد. متاسفانه هیات رئیسه براساس 
سلیقه مجلس را اداره کرده و آیین نامه را زیر پا می گذارد. وی در ادامه اظهار کرد: سوالی که ماه ها پیش توسط هیات رئیسه در مجلس شورای اسالمی 
اعالم وصول شده است در دستور کار قرار نمی گیرد و در پاسخ می گوید چون شما قبال سوالی را مطرح کرده اید دیگر نوبت شما نیست کجای آیین نامه 
چنین چیزی را گفته است؟ سوال از وزرا باید به ترتیب اعالم وصول در دستور کار مجلس قرار گیرد. نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: این عملکرد سلیقه ای منجر به نابودی مجلس می شود. موضوع تورم به درد روزمره اقتصاد تبدیل شده است. مردم از ما می پرسند شما در 
مجلس چه می کنید که هر روز فشار زندگی ما چند برابر می شود؟ سوال مردم این است که فرق دولت آقای رئیسی با دولت آقای روحانی در چیست؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از تهیه »طرح جامع ساماندهی رمز ارزها در نظام اقتصادی کشور« با همکاری 
مجلس و دولت خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایسنا گفت: رمزارزها پدیده ای نوین است که در طول یک دهه 
اخیر رخ داده و پیرامون فضای اقتصادی کشور ما هم شکل گرفته، لذا باید حتماً برای آن برنامه داشت و نمی توان بدون برنامه 
با این پدیده نوظهور روبرو شد یا آن را حذف کرد. وی ادامه داد: باید نگاه حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران به موضوع ارزهای 

دیجیتال، مدیریت آن باشد تا بتوان از ظرفیت آن در اقتصاد کشور استفاده کرد و در صورت وجود تهدیدات آن را برطرف کند؛ لذا کمیسیون اقتصادی در سال های 
گذشته به این موضوع ورود کرد اما دولت گذشته به دالیل مختلف اعالم کرد که مایل به ورود به آن نیست و با مجلس برای ایجاد یک بستر قانونی همکاری نداشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی دوره دهم مجلس بعد از تمامی تاکیدات مبنی بر لزوم ساماندهی رمزارزها در 
کشور، طرحی با عنوان ساماندهی رمزارزها یا رمز ارزشها تدوین کرد و پیش نویس آن هم آماده شد؛ قرار بود این طرح به صحن علنی ارجاع شود اما به خاطر نبود 
موافقت دولت، امکان ارائه آن در صحن علنی منتفی شد و گزارش آن در کمیسیون اقتصادی باقی ماند. وی با بیان اینکه بعد از تشکیل دولت سیزدهم، بحث  ارتباط 
کمیســیون اقتصادی با دولت در قالب همکاری های مشــترک تعریف شد، افزود: موضوع رمزارزها یکی از سرفصل هایی بود که با پیشنهاد مجلس و عالقه دولت در 

دستور کار قرار گرفت. این موضوع به آقای رضایی معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابالغ شد و ایشان مسئولیت کار را بر عهده گرفتند

موسوی الرگانی:

 تورم به درد روزمره اقتصاد تبدیل شده است
پورابراهیمی خبر داد

بررسی طرح جامع »ساماندهی رمزارزها« در دستور کار مجلس قرار می گیرد

اختصاص بخش زیادی از تسهیالت ۲ هزار میلیارد تومانی مکانیزاسیون به کمباین
ــد  ــه خری ــی مکانیزاســیون کشــاورزی در ســال جــاری ب ــارد تومان ــزار میلی ــادی از تســهیالت ۲ ه بخــش زی
کمبایــن، ادوات و دنباله بندهــا و تجهیــزات مربــوط بــه دام، طیــور و آبزیــان ســوق داده شــده اســت. اختصــاص 
بخــش زیــادی از تســهیالت ۲ هــزار میلیــارد تومانــی مکانیزاســیون بــه کمبایــن. بــه گــزارش ایلنــا از وزارت 
جهــاد کشــاورزی، رییــس مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی امــروز دوشــنبه در همایــش تحول کشــاورزی 
در دولــت مردمــی ســیزدهم بــا اعــالم ایــن مطلــب گفــت: تســهیالت ۲ هــزار میلیــارد تومانــی مکانیزاســیون 
کشــاورزی بــه تمــام اســتان های کشــور ابــالغ و تاکنــون کشــاورزان 6۰ درصــد ایــن مبلــغ را جــذب کرده انــد. 
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گزیده خبر
مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصالح نرخ سود سپرده و تسهیالت بانکی

بانک مرکزی در بخشــنامه ای، مصوبه شــورای پول و اعتبار درباره 
اصالح نرخ سود سپرده و تســهیالت بانکی را به شبکه بانکی ابالغ 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات، پیرو بخشنامه  
شــماره ۱26642       /99 مــورخ 28       /4       /۱399 موضــوع ابالغ مصوبه 
یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 24        /4        /۱399 شورای 
محترم پول و اعتبار درخصوص ســقف نرخ های  سود علی الحساب 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، در آخرین جلسه شورای پول و 
اعتبار در خصوص نرخ های سود تسهیالت و سود علی الحساب انواع 

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تعیین شد
بانک پاسارگاد تندیس زرین سیزدهمین دوره جایزه مالی ایران را کسب کرد

بانک پاســارگاد در سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
باالترین ســطح این جایــزه را به افتخارات خود افــزود. به گزارش 
روابط عمومی بانک پاسارگاد، سیزدهمین مراسم جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران در تاریخ ۱۱بهمن ماه۱40۱ با حضور مجید عشقی رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، رحمت اهلل اکرمی معاون وزیر اقتصاد و 
دارایی در نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، هادی قوامی معاون 
حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی، مجید قاســمی رئیس 
انجمن مدیریت مالی ایران و جمعی از اســاتید و دانشمندان حوزه 
مالی و نمایندگان شــرکت های برگزیده، به  همت انجمن مدیریت 
مالی ایران در محل سالن اجالس سران برگزار شد.شرکت کنندگان 
در این جایزه بر اساس شــاخص های تخصصی مالی، حسابداری و 
عملکــردی مورد ارزیابی قــرار گرفتند و بانک پاســارگاد در ادامه 
افتخارآفرینی های خود موفق به کســب عالی ترین سطح این جایزه 
شــد.گفتنی اســت جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال ۱389 
آغاز و در سال جاری ســیزدهمین دوره خود را برگزار کرد. در این 
رویداد سازمان ها و شرکت ها بر اساس معیارها و شاخص های دقیق 
و تخصصی مالی، حســابداری و حوزه فعالیت شان مورد ارزیابی قرار 
گرفته و پس از داوری توســط نخبگان و اساتید خبره این حوزه از 
برگزیدگان در سه ســطح تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه تقدیر به 

عمل آمد.
افتتاح بزرگترین پار ک آبی غرب کشور با تسهیالت بانک توسعه تعاون 

افتتاح بزرگترین پار ک آبی غرب کشــور با تســهیالت بانک توسعه 
تعاونبزرگترین پارک آبی غرب کشــور که با تسهیالت بانک توسعه 
تعاون راه اندازی شده است با حضور دکتر سید صولت مرتضوی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر محمدطیب صحرایی، اســتاندار 
کرمانشاه به بهره برداری رسید.همزمان با چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی مجموعه تفریحی پار ک آبی پاسارگاد با اعتبار 
۱۵0 میلیارد تومان ســرمایه گذاری و ۱0 میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی ازمحل اعتبارات تبصره ۱8 پرداختی بانک توسعه تعاون افتتاح 
شد.این مجتمع شامل استخر، سونا، جکوزی، باشگاه ورزشی و پارک 
آبی اســت که در نوع خود در کشور بی نظیر است.عملیات ساخت 
این مرکز از 2 ســال قبل آغاز شــده و اکنون با افتتاح آن برای ۷0 
نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.این مجموعه تفریحی 
در ۱۵00 متر زمین و با 4800 متر زیربنا و اشــتغالزایی ۷3 نفر به 

بهره برداری رسیده است.

مصاحبه اختصاصی روزنامه صبح اقتصاد با دکتر نیما غیاثوند حسابرس مالیاتی

تیر خالص  به تراکنشهای مالیاتی و ابزارهای پرداخت بانکی به هدف خورد
 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر بار اثبات درآمدی تراکنش بانکی را به 

عهده سازمان امور مالیاتی محول کرد
تاریخ دادنامه: 22؍9؍۱40۱ شماره پرونده: 0۱0۱046- 0۱0۱043

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري
شــاکی: آقایان نیما غیاثوند و بهمن زبردســت موضوع آقاي نیمــا غیاثوند به موجب 

دادخواستی ابطال بندهاي 4 و ۵ بخشنامه شماره۵۵49؍200؍ص-26؍3؍۱40۱
ســازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه 

اعالم کرده است که:
" ۱- با عنایت به بند (م) تبصره ۱2 قانون بودجه ســال ۱400 کل کشــور، به منظور 
اجراي قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیانمصوب ۱؍8؍۱398، اشخاص حقوقی 
و مالکان واحدهاي صنفی موظف اند تا پایان اردیبهشــت ماه ۱400، سامانه اي را براي 
اینمنظور معرفی کنند کلیه حساب هاي متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض 
«حساب فروش» هستند و نیازي به ثبت آنها در سامانهمذکور نیست. با توجه به بررسی 
مقرره فوقاالشــاره که بر خالف نص قانون بودجه ۱400 کل کشــور می باشــد تمامی 
حساب هاي متصل بهدســتگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی و یا غیره را حساب فروش 
تلقی نموده و بار اثبات آن را به مؤدي واگذار نموده است. بند مذکور فقطدر لحاظ نمودن 
تکمیل و اجراي پایانه هاي فروشــگاهی قابلیت اتکا داشته و هرگونه مراعات مفاد آن تا 
قبل از اجراي قانون پایانه هاي فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان تجاوز از اختیارات قانون 
محسوب می گردد. 2- بر اساس مواد۵ و ۷ قانون پایانه هاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان، 
حســاب هاي متصل به دســتگاه هاي کارتخوان و پوز بانکی باید داراي کد شناسهیکتا 
باشــند و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین بارگذاري این صورتحساب 
در ســامانه مؤدیان جهت هرگونه بهره برداریسازمان امور مالیاتی و مکانیزم ارتباط بین 
مؤدي و ســازمان امور مالیاتی از طریق ســامانه مؤدیان برقرار گردد که چنین قابلیتی 
در جهتاجراي بند (م) تبصره ۱2 قانون بودجه ۱400 کل کشــور برقرار نگردیده است. 
3- ضمانت اجراي بند (م) تبصره ۱2 قانون بودجه ۱400 کل کشور در ماده ۱0 قانون 
پایانه هاي فروشــگاهی و سامانه مؤدیان احصاء گردیده است. 4- با عنایت به آیین نامه 
ماده ۵۵ قانونمالیات هاي مســتقیم به هر عنوان در جهت شرایط و نحوه انجام تکالیف 
مالیاتی مؤدي در مواجه با سازمان امور مالیاتی بیان گردیدهاست و اینکه اگر بار اثبات 
عدم درآمدي واریزي به حساب کارتخوان ( با لحاظ نمودن عدم اجراي قانون پایانه هاي 
فروشــگاهی) بر عهدهمؤدي باشد باید شــرایط و نحوه اثبات آن براي تعیین و تکلیف 
مؤدي و ســازمان و خودداري از سلیقه محوري مبسوط به تفصیل محصورگردد که در 
غیر این صورت براي مؤدي یک تکلیف ماالیطاق ایجاد می گردد. ۵- بند ۱8 بخشنامه 
200؍99؍۱6-3۱؍۱؍۱399 و اصالحــات بعدي آن به شــرح رفع تعرض از مؤدي در 
صورت عدممنشــاء درآمدي تراکنش هاي بانکی با اعالم کتبی مؤدي در توازن با اصل 
حقوقی البینه علی المدعی جاري بوده و با توجه به رأي هیأتتخصصی مالیاتی و بانکی 
به شماره ۱۵۱۱ الی ۱۵2۱-۱۷؍۱2؍۱399 به عنون حکم قانونی مورد تأیید قرار گرفته 
اســت و در صورت عدماجراي قانون پایانه هاي فروشــگاهی (بند م) تبصره ۱2 قانون 

بودجه ۱400 کل کشــور موجب لغو بخشــنامه مذکور و بند ۱8 آن درخصوص پایانه 
هاي فروشگاهی و درگاه بانکی اینترنتی یا هر مرجع دیگري با مکانیزم واریز به حساب 
بانکــی مؤدي نمی گردد. لذا ابطالبندهاي 4 و ۵ مقرره مورد شــکایت مورد تقاضا می 

باشد." آقاي بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست جداگانه اي ابطال بند 4 بخشنامه 
شماره ۵۵49؍200؍ص-26؍3؍۱40۱ ســازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و 
در جهت تبیین خواســته به طورخالصه اعالم کرده اســت که: " بــا توجه به اینکه در 
مقدمه بخشنامه صراحتاًا ذکر شده «موارد زیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکیلغایت 

عملکرد ســال ۱399 توســط ادارات مالیاتی و مراجع حل اختالف مالیاتی مورد تأکید 
قرار می گیرد» و بند 4 بخشــنامه هم جزءهمین موارد است. در واقع با این حکم مفاد 
بند (م) تبصره ۱2 قانون بودجه سال ۱400 عطف به ماسبق شده و به سال هاي پیش 

از۱400 هم تســري پید کرده، لذا در خواست ابطال از زمان تصویب اطالق حکم بند 4 
بخشــنامه مورد شکایت را در حدي که امکان عطف بهماسبق شدن بند (م) تبصره ۱2 
قانون بودجه سال ۱400 و تسري حکم آن به سال هاي پیش از ۱400 را فراهم نموده 
به دلیل مغایرتاین حکم به عطف به ماسبق شدن، با بند (ص) تبصره 20 قانون بودجه 

ســال ۱400 که وفق آن اجراي احکام مندرج در این قانون مربوطبه سال ۱400 است. 
همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی بودن چنین حکمی دارم. " متن بخشنامه مورد 
شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۵49؍200؍ص-26؍3؍۱40۱: " ادارات کل 
امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره ۱6؍99؍200-3۱؍۱؍۱399 واصالحات بعدي آن در 
ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطالعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش هاي 
بانکی، با توجه به آراي متعدد صادره از ســوي شــعب دیوان عدالت اداري و همچنین 
شعب شــوراي عالیمالیاتی در نقض آراي هیأت هاي حل اختالف مالیاتی و با توجه به 
نارضایتیهاي ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امـــور مالیاتی ورسیدگی به تراکنش 
هاي بانکی به ویژه بند ۱8 آن ، مـــوارد زیر در رسیدگی به تراکنش هاي بانکی لغایت 
عملکرد سال ۱399 توسطادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختالف مالیاتی مورد تأکید 

قرار می گیرد: ..............
4- با توجه به مقررات بند (م) تبصره ۱2 قانون بودجه سال ۱400 کل کشور، مفاد این 
بخشــنامه در خصوص واریزي به حساب هایبانکی از طریق ابزار پرداخت هاي بانکی از 
جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos) جاري نبوده و در این گونه موارد اثبات غیر درآمدي 

بودن آن با مؤدي می باشد.– رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور"
رأي هیأت عمومی

اوالً براســاس رویه دیوان عدالت اداري که در رأي شماره 99099۷09060۱۱۵۱۱ الی 
99099۷09060۱۱۵2۱ مــورخ ۱۷؍۱2؍۱399 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان 
عدالت اداري منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره ۱6؍99؍200 مورخ 3۱؍۱؍۱399 
ســازمانامور مالیاتی کشور منتهی شده اســت، صرف انجام تراکنش هاي بانکی جنبه 
درآمدي ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهاي۱۱ و ۱8 دستورالعمل مزبور 
برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبناي ماده 9۵ قانون مالیات هاي مستقیم 
باید اقدامات الزم درخصوص احراز و تحّقق درآمد انجام شود. ثانیاً استناد به مواد ۱0 و 
۱۱ قانون پایانههاي فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است کهقانون مذکور 
به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شــود و ســازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه 
مؤدي این ابزار پرداخت را برایپرداخت ها و تراکنش هاي اقتصادي خویش معرفی نموده 
باشد، ارائه نکرده است. ثالثاً بند 4 بخشنامه شماره ۵۵49؍200؍ص مورخ26؍3؍۱40۱ 
ســازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱2 قانون بودجه سال ۱400 کل 
کشور صادر شده و براساس بندقانونی مذکور، کلّیه حساب هاي متصل به شبکه شاپرک 
به صورت پیش فرض حســاب فروش هستند و مفاد قانون داللتی بر این ندارد کهسایر 
ابزارهاي پرداخت نیز حســاب فروش محسوب میشــوند و به خودي خود اقالم آنها به 
عنوان درآمد مشــمول محسوب شــده و اثباتغیردرآمدي بودن آنها برعهده مؤدي بوده 
و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به ســال ۱400 به بعد اســت و بنا به مراتب فوق، بند 
4 بخشنامهشماره ۵۵49؍200؍ص مورخ 26؍3؍۱40۱ سازمان امور مالیاتی کشور که 
متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خالفقانون و خارج از حدود اختیار بوده و 
مستند به بند ۱ ماده ۱2 و مواد ۱3 و 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 

اداریمصوب سال ۱392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./

معاون بانک مرکزی اظهار داشــت: مرحله آزمایشی ریال 
دیجیتال به زودی آغاز می شــود امــا این روند تدریجی 
خواهد بــود و عجله زیادی برای اجــرای ریال دیجیتال 
نداریم. مرحله آزمایشــی ریال دیجیتــال به زودی آغاز 
می شــود به گزارش خبرنــگار اقتصادی ایلنــا، مهران 
محرمیــان در نشســت خبری نهمین همایش ســاالنه 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه این 
همایش بزرگترین همایش بانکداری کشور است و آخرین 
پیشرفت های روز بانکداری در این همایش تشریح و معرفی 
می شود، اظهار داشت: رویکرد این است که بر روی ارزش 
آفرینی دیجیتال تمرکز شود اما دیجیتال شدن فرایند ها 
به خودی خود ارزش نیســت و دیجیتالی شــدن زمانی 
ارزش دارد که برای مشتری نهایی ارزش ایجاد کند و این 
دیجیتالی شدن باید در راستای خلق ارزش برای مشتری 
نهایی باشــد. وی با اشاره به ریال دیجیتال و اقداماتی در 
این حوزه انجام شــده  است، ادامه داد: طبق اعالم شورای 
پــول و اعتبار عنوان رمز ریال به ریال دیجیتال و رایاپول 
تغییر پیدا کــرده و ریال دیجیتال را عملیاتی کردیم. اما 
ابعــادی مختلفی آن از لحاظ امنیــت، مباحث فنی و .... 
باید در شــبکه بانکی تســت و آزمایش انجام می شد و 
موضوع حساســیت بر روی تجربه کاربری وجود دارد که 
البته ارتقای خوبی در این حوزه انجام شــده است. معاون 

بانک مرکزی با بیان اینکه مرحله پیش آزمایشــی انجام 
شده، گفت: مرحله آزمایشی ریال دیجیتال به زودی آغاز 
می شــود اما این روند تدریجی خواهد بود وعجله زیادی 
برای اجرای ریال دیجیتال نداریم. محرمیان در پاسخ به 
سوال ایلنا درباره نوع خدماتی که ریال دیجیتال به مردم 
و مشــتری ارائه می دهد و اینکــه آیا خدمات بین المللی 
خواهد داشــت، گفت: بین المللی بودن ریال دیجیتال را 
نه تایید و نه تکذیب می کنم اما خدمات ریال دیجیتال یا 
به طور کلی رمز ارزها ابعاد مختلف و متفاوتی دارند البته 
در بخش ریال دیجیتال هنوز محدودیت های فنی داریم. 
در این حوزه عالقه مندی بسیار باال است و بازار می خواهد 
بداند چه اتفاقاتی قرار اســت رخ دهد و چه خدماتی ارائه 
می شود که در همایش یک و دوم اسفند ماه تشریح داده 
خواهد شــد. وی در پاسخ به این ســوال که آیا تا پایان 
ســال معامالت ارز ریال افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: 
اولین معامله انجام شــده امــا در فضای محدود بوده و تا 
پایان سال تعداد معامالت افزایش پیدا خواهد کرد. معاون 
بانک مرکزی درباره اقدامات انجام شده برای اعتبارسنجی 
بانک ها گفت: اعتبار سنجی بانک ها اولویت بسیار باالیی 
در بانک مرکزی دارد و گره کار هم در بخش دیتا گرفتن 
بوده است اما اجماع خوبی شکل گرفته که این کار پیش 
برود و قدم های مثبت خوب رو به جلو برداشته شده است.

معاون بانک مرکزی مطرح کرد:

مرحله آزمایشی ریال دیجیتال به زودی 
آغاز می شود

کسب عالی ترین نشان شفافیت مالی از سیزدهمین دوره 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران

ــا  ــن اعط ــک کارآفری ــه بان ــن ب ــس زری تندی
شــد بانــک کارآفریــن موفــق بــه کســب 
ــوان  ــا عن ــی ب ــفافیت مال ــن نشــان ش عالی تری
»تندیــس زریــن« از ســیزدهمین دوره جایــزه 
ــزارش  ــد.به گ ــران ش ــی ای ــت مال ــی مدیری مل
روابــط عمومــی بانــک کارآفریــن، ســیزدهمین 
ــران روز  ــی ای ــت مال ــی مدیری ــزه مل دوره جای
بــا  سه شــنبه ۱۱ بهمن مــاه ســال جــاری 
حضــور نماینده  هــای بانک هــا، شــرکت های 
در ســالن   ... و  تولیــدی  بنگاه هــای  مالــی، 
آن  طــی  و  شــد  برگــزار  ســران  اجــالس 
ــا توجــه بــه ثبــت و تــداوم  بانــک کارآفریــن ب
عملکــرد مطلــوب و شایســته در حوزه هــای 
ــادی  ــی و اقتص ــفافیت مال ــی، ش ــت مال مدیری

ــد. ــن ش ــس زری ــت تندی ــه دریاف ــق ب موف
زمستان داغ سامانیوم با 5 میلیارد ریال جایزه نقد

سورســامانی  قرعه کشــی  از  جدیــد  دور 
ــک  ــتریان بان ــگاه مش ــای باش ــوص اعض مخص
ــه  ــزه نقــدی ب ــا 42 جای ســامان )ســامانیوم( ب
ــود. ــزار می ش ــان برگ ــون توم ارزش ۵00 میلی

بــه گــزارش ســامان رســانه، دور جدیــد از 
ویــژه  سورســامانی  زمســتانه  قرعه کشــی 
اعضــای باشــگاه مشــتریان بانــک ســامان 

ــی  ــن قرعه کش ــه در ای ــزار ک ــامانیوم( برگ )س
2 جایــزه ۵0 میلیــون تومانــی و 40 جایــزه ۱0 
میلیــون تومانــی جمعــا بــه ارزش ۵00 میلیون 
تومــان بــه برنــدگان اهــدا خواهــد شــد.بر ایــن 
ــتریان  ــگاه مش ــران باش ــی کارب ــاس، تمام اس
بــا  می تواننــد  )ســامانیوم(  ســامان  بانــک 
بــرای  شــانس  یــک  امتیــاز،   ۱00 صــرف 

شــرکت در قرعه کشــی کســب کننــد

غالمرضا فتحعلی مدیرعامل بانک سینا شد
ــا  ــره، غالمرض ــای هیئت مدی ــب اعض ــا تصوی ب
ــک ســینا  ــل بان ــوان مدیرعام ــه عن ــی ب فتحعل
انتخــاب شــد. بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانــک ســینا، غالمرضــا فتحعلــی پیــش از 
ایــن سرپرســت بانــک ســینا بــوده اســت 
کــه بــا تأییــد بانــک مرکــزی و تصویــب 
ــل  ــوان مدیرعام ــه عن ــک، ب ــره بان هیئت مدی
ــتی  ــد.در دوره سرپرس ــک انتخــاب ش ــن بان ای
ــردی  ــرح راهب ــینا، ط ــک س ــی در بان فتحعل
کســب وکار بانــک بــا رویکــرد رقابتــی در بــازار 
پــول و بــا هــدف افزایــش ســودآوری، توســعه 
ــش  ــمت افزای ــه س ــت ب ــازار، حرک ــهم از ب س
ــای  ــعه فعالیت ه ــاع، توس ــای غیرمش درآمده
ــای  ــترش فعالیت ه ــال، گس ــداری دیجیت بانک
ارزی و... تدویــن شــده و در حــال تصویــب در 

هیئت مدیــره بانــک اســت.
ارسال کمک های اهدایی بانک شهر به منطقه زلزله 

زده خوی
ــیب  ــان آس ــا هموطن ــی ب ــور همدل ــه منظ ب
ــه خــوی، کمــک هــای اهدایــی  دیــده در زلزل
ــاک،  ــی، پوش ــواد غذای ــامل م ــهر ش ــک ش بان
لــوازم گرمایشــی و ... بــه ایــن منطقــه ارســال 
شــد.بانک شــهر بــا مشــارکت جمعــی مدیــران 
و کارکنــان خــود و در راســتای توجــه بــه 
ــان  ــت از هموطن مســئولیت اجتماعــی و حمای
ــوی و  ــتان خ ــه شهرس ــده در زلزل ــیب دی آس
مناطــق اطــراف در اســتان آذربایجــان غربــی، 
اقــدام بــه تهیــه اقــالم مــورد نیــاز بــرای 
هموطنــان حادثــه دیــده در ایــن زمیــن لــرزه 
کــرد.در همیــن راســتا، اقــالم ضــروری شــامل 
ــالم  ــاک، اق ــاری، پوش ــی، بخ ــواد غذائ ــو، م پت

ــتی و ...  بهداش
بــر اســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی و مصوبــه 

شــورای پــول و اعتبــار؛
نرخ های جدید سود علی الحساب

بــر اســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی و مصوبــه 
ــه  ــارت ب ــک تج ــار، بان ــول و اعتب ــورای پ ش
علی الحســاب  ســرمایه گذاری  ســپرده های 
ــه  ــود می پردازد.ب ــد س ــقف 22.۵ درص ــا س ت
ــاء ســرمایه  گــزارش اداره روابط عمومــی و ارتق

ــن  ــاس ای ــر اس ــارت، ب ــک تج ــی بان اجتماع
بخشــنامه، بانــک تجــارت بــه ســپرده های 
ــد،  ــادی ۵ درص ــدت ع ــرمایه گذاری کوتاه م س
ــش ماهه  ــژه ش ــد، وی ــه ماهه ۱2 درص ــژه س وی
ســرمایه گذاری  ســپرده  و  درصــد   ۱۷
بلندمــدت بــا سررســید یــک ســاله 20.۵ 
ــاله  ــه س ــد و س ــاله 2۱.۵ درص ــد، دو س درص
ــر ایــن  22.۵ درصــد ســود پرداخــت می کند.ب
ــرخ ســود علی الحســاب ســپرده های  اســاس، ن
ــدت  ــژه و بلندم ــدت وی ــرمایه گذاری کوتاه م س
شــوند،  برداشــت  سررســید  از  قبــل  کــه 
نــرخ ســود علی الحســاب ســپرده  معــادل 
ســرمایه گذاری متناظــر بــا دوره مانــدگاری 
آن بــا کســر یــک  واحــد درصــد خواهــد بــود.

 طــرح بخشــودگی جرائــم دیرکــرد وام بانــک 
قرض الحســنه مهــر ایــران آغــاز شــد

بــرای  ایــران  مهــر  قرض الحســنه  بانــک 
ــزد وام  ــی و کارم ــل بده ــه اص ــتریانی ک مش
خــود را به صــورت یک جــا در بــازه زمانــی 
ــم  ــا 22 بهمــن مــاه تســویه کننــد، جرائ ۱2 ت
ناشــی از تأخیــر در تأدیــه ِدیــن را می بخشــد.
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گزیده خبر

محکومیتعلنیروسیهودریافتوام؛شروطکییفبرایتلآویو
اوکراین به عنوان مقدمه ای برای موافقت با درخواســت تل آویو جهت دیدار 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با رئیس جمهوری اوکراین شرط گذاشت. به 
گزارش ایســنا، وبسایت والال به نقل از مسؤوالن اسرائیلی و اوکراینی اعالم 
کرد، کی یف از تل آویو خواســت تا »یک ســری اقدامات« را در چارچوب 
مقدمات سفر الی کوهن، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به اوکراین و دیدار 
با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور اتخاذ کند، سفری که کوهن 
در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود از 
آن خبر داد. به گفته این مســؤوالن، اوکراین از دولت اســرائیل خواست تا 
بیانیه ای صریح در محکومیت حمله روســیه و حمایت از »تمامیت ارضی 
اوکراین« صادر کند و طرح صلحی را که زلنســکی چند هفته پیش مطرح 
کرد، حمایت کند که طبق آن روسیه باید کامال از خاک اوکراین خارج شود.

کی یف همچنین از دولت اســرائیل می خواهد که با اعطای وام نیم میلیارد 
دالری موافقت کند که اوکراین از دولت قبلی اســرائیل درخواســت کرده 
بــود؛ اما آویگدور لیبرمــن، وزیر دارایی وقت رژیم صهیونیســتی آن را رد 
کرد. خواســته های اوکراین همچنین شامل این بود که رژیم صهیونیستی 
صدها ســرباز و غیرنظامی اوکراینی را که در این جنگ زخمی شده اند در 
بیمارســتان های خود درمان کند.  کی یف خواهان پایبندی تل آویو به ارائه 
سیستم های هشدار اولیه حمالت هوایی شــد که بنی گانتس، وزیر سابق 
جنگ رژیم صهیونیســتی متعهد شده بود آن را در کنار »تجهیزات دفاعی 

نجات دهنده« در اختیار اوکراین قرار دهد.

آفریقا،میدانتقابلچین،آمریکا،روسیهوفرانسه
رقابت میان آمریکا و روســیه بر سر آفریقا به شکل ویژه در نیمه 
دوم سال گذشته میالدی نمایان شد و مهمترین دالیل آن اعتبار 
قاره آفریقا در مجمع عمومی سازمان ملل، انرژی های تجدیدپذیر 
این قاره و سرعت گرفتن روند مشارکت اقتصادی و امنیتی چین 
در آن اســت. به گزارش ایسنا، سایت العربی الجدید در گزارشی 
نوشــت: »جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریــکا نیمه دوم ژانویه 
گذشته در چارچوب سفر خود به قاره آفریقا به سنگال، آفریقای 
جنوبی و زامبیا ســفر کرد، یلن این ســفرها را بالفاصله پس از 
سفر سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه به آفریقای جنوبی در 
چارچوب سفرهای شش ماه اخیرش به تعدادی از کشورهای قاره 
آفریقا انجام داد. رقابت میان آمریکا و روسیه بر سر آفریقا به شکل 
ویژه در نیمه دوم ســال گذشته میالدی نمایان شد و این توجه 
ناگهانی دالیل متعددی دارد که مهمترین آنها اعتبار قاره آفریقا 
در مجمع عمومی ســازمان ملل اســت که یک سوم آراء را دارد. 
نیمی از آراء ممتنع به قطعنامه سازمان ملل در محکومیت روسیه 
به دلیل جنگ در اوکراین در مارس ۲۰۲۲ به ۱۷ کشور این قاره 
اختصاص داشت. این لیست عالوه بر سنگال که ریاست اتحادیه 
آفریقا را بر عهده دارد، شامل آفریقای جنوبی، شریک روسیه در 
ائتالف بریکس شامل هند، برزیل و چین است. آفریقای جنوبی 
به دلیل حمایت مســکو از آن در مبارزه با حکومت اقلیت سفید 
پوســت و جنگش علیه اوگاندا به مسکو مدیون است و قرار است 

ریاست جنبش عدم تعهد را در دوره آتی داشته باشد. دلیل دوم 
توجه روسیه و آمریکا به قاره آفریقا منابع انرژی است که پس از 
جنگ روسیه در اوکراین نیاز به آنها تشدید شد و در حال حاضر 
رقابتی بر ســر قاره آفریقا که سرشار از انرژی های تجدیدپذیر به 
ویژه انرژی خورشــیدی و بادی است، وجود دارد. دلیل سوم این 

توجه نیز سرعت گرفتن روند مشارکت اقتصادی و امنیتی چین 
در این قاره اســت. مسکو در سفر به کشورهای آفریقایی پیشگام 
بود چرا که بیشتر کشورهای این قاره از محکومیت حمله روسیه 
به اوکراین در رای گیری مجمع عمومی ســازمان ملل و شورای 
امنیت که ســه کشور آفریقایی گابن، غنا و موزامبیک از مجموع 

۱۰ کشور عضو غیر دائم در آن عضویت دارند، خودداری کردند. 
نکته قابل توجه ســفر ژوئن گذشــته مکی سال، رئیس جمهور 
ســنگال و رئیس ســازمان وحدت آفریقا به مسکو و دیدارش با 
والدیمیر پوتین، همتای روســی اش بود. مکی سال در این دیدار 
تاکید کرد، نکته مهم این است که بیشتر کشورهای آفریقایی از 
محکومیت روسیه خودداری کردند. به نظر می رسد رئیس جمهور 
ســنگال که تنش های به وجود آمده در حوزه مواد غذایی ناشی 
از درگیری  را به تحریم های غربی علیه روســیه مرتبط دانست، 
به موضعگیری روســیه تمایل دارد، او گفت: "تحریم های روسیه 
موجب افزایش مشکالت شد و ما دیگر امکان دسترسی به غالت 
صادره از روســیه را نداریم و این وضعیت امنیت غذایی قاره را با 
تهدیدهای جدی روبه رو کرده اســت. مسکو در پاسخ به امتناع 
اکثر کشورهای آفریقایی در محکومیت جنگ روسیه در اوکراین 
و موضعگیری هــای رئیس اتحادیه آفریقا قــرارداد ویژه ای را به 
کشــورهای این قاره به ویژه در مورد گندم روسیه و اوکراین ارائه 
کرد. پوتین برای تامین گندم مورد نیاز کشورهای آفریقایی اعالم 
آمادگی کرد و در توافق روسیه-ترکیه قاره آفریقا ۱۴ درصد گندم 
روســیه را که از طریق ترکیه صادر می شــود، به دست آورد. در 
حالــی که غرب تالش می کرد روســیه را در جهان منزوی کند، 
برخی کشــورهای معتبر قاره آفریقا در جریان سفر وزیر خارجه 

روسیه به این قاره که تابستان گذشته انجام شد

شــبکه عبری زبان »کان« فاش کرد: وزارت خارجه اسرائیل قصد دارد از ستاره فوتبال یعنی کریستیانو رونالدو برای پیشبرد روند 
عادی سازی روابط با عربستان کمک بگیرد. به گزارش ایسنا، بنابر گزارش این شبکه رسمی اسرائیل، رژیم صهیونیستی تالش می کند 
روند عادی سازی روابط رسمی با عربستان را سرعت ببخشد و در این راستا به دنبال بررسی پیشنهادات اولیه برای سوء استفاده از 
انتقال رونالدو به لیگ عربســتان و جذب او برای پیشــبرد روند سازش بین تل آویو و ریاض است. این شبکه متذکر شد، رایزنی ها در وزارت خارجه اسرائیل مربوط به 
امکان بهره برداری از وجود رونالدو در ریاض برای آماده سازی افکار عمومی عربستان درخصوص سازش با اسرائیل است. براساس گزارش این شبکه، امکان دستیابی 
به توافق سازش بین دو طرف به رونالدو مرتبط نیست. این شبکه در پایان گزارش خود اشاره کرد، ایده کمک گرفتن از رونالدو در چارچوب پیشنهادات خالقانه برای 
پیشبرد روند سازش با عربستان مورد بررسی قرار گرفته است. درحال حاضر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم صلح و سازش با عربستان را در اولویت خود قرار 

داده و روز یکشنبه نیز در جدیدترین اظهار نظر خود مدعی شد، سازش بین عربستان و اسرائیل منجر به پایان درگیری فلسطین و اسرائیل می شود.

کاخ سفید به خبر زلزله ویرانگر ۷.۸ ریشتری که بامداد دوشنبه جنوب شرق ترکیه و شمال سوریه را لرزاند، واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا به نقل از آسوشیتدپرس، کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم کرد که از گزارش های مربوط به زلزله مخرب امروز در 

ترکیه و سوریه به شدت نگران است. در این بیانیه آمده است: ما آماده ارائه هرگونه کمک مورد نیاز هستیم. این بیانیه افزود: رئیس جمهور بایدن به  آژانس امدادی 
"یو اس ای اید" و دیگر شــرکای دولت فدرال دســتور داده است تا گزینه های پاسخگویی ایاالت متحده را برای کمک به آسیب دیدگان ارزیابی کنند. ما با هماهنگی 
با دولت ترکیه به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهیم داد. این زمین لرزه تا قاهره در مصر احســاس شــد و مرکز آن در شمال شهر غازی آنتپ در منطقه ای حدود ۹۰ 
کیلومتری )۶۰ مایلی( از مرز سوریه رخ داد. این زمین لرزه در حالی رخ داد که خاورمیانه با طوفان برفی مواجه است که انتظار می رود تا روز پنجشنبه ادامه داشته باشد.

آژانس مدیریت بحران و اضطرار ترکیه اعالم کرد که این زمین لرزه در هفت استان ترکیه دست کم ۷۶ کشته برجای گذاشته است. این آژانس گفته است که ۴۴۰ 
نفر زخمی شده اند.

رژیم صهیونیستی برای سازش با عربستان دست به 
دامن رونالدو می شود

واکنش کاخ سفید به زلزله ویرانگر
 ترکیه و سوریه

وزیر صمت در آئین رونمایی از ورق زنگ نزن توسط فوالد مبارکه، تصریح کرد:

اقتداربینالمللیباتولیدفوالدهایخاص
روز پنج شنبه ۱3 بهمن ماه همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار اصفهان، جمعی 
از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن استانی 

و منطقه از ورق فوالدی زنگ نزن که به دست توانمند کارکنان فوالد سبای فوالد مبارکه برای نخستین بار در جنوب 
غربی آسیا و شمال آفریقا تولید شده است، رونمایی شد و شرکت فوالد مبارکه رسما به جمع معدود تولید کنندگان 
این محصول با ارزش فوالدی در دنیا پیوست. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر خود 
به اصفهان، ضمن حضور در فوالد مبارکه و بازدید از خطوط تولید این شرکت و رونمایی از ورق فوالدی زنگ نزن گفت: 
از ابتدای سال، تولید فوالدهای خاص با ارزش افزوده باال در دستور کار تمامی فوالدسازان کشور قرار گرفته است و 
خوشبختانه در همین راستا کارکنان فوالد مبارکه توانسته اند با دستیابی به فناوری تولید فوالدهای زنگ نزن، این محصول با ارزش را برای نخستین بار در جنوب غربی آسیا 
و شمال آفریقا تولید و عرضه نمایند. از این رو این دستاورد ارزشمند را به تمامی ملت شریف ایران صمیمانه تبریک می گویم. وی در ادامه تصریح کرد: به واقع طی چهل 
سال اخیر، ایران راه جدیدی را آغاز کرد و خوشبختانه در تمامی حوزه ها به دستاوردهای بسیار خوبی دست یافته است. وزیر صمت گفت: بدون استثنا بسیاری از رهبران 
و کارگزاران کشورهای مختلف در جریان سفر خود به ایران مادامی که دستاوردهای ایران را مشاهده می کنند، به شدت ابراز شگفتی می نمایند که ایران در شرایط تحریم 

توانسته است به چنین دستاوردهایی دست یابد.
مردم باید از چنین دستاوردهایی که در فوالد مبارکه رقم خورده است به طور کامل آگاهی یابند

وی با اشاره به اهمیت اطالع رسانی دستاوردهای سنوات اخیر تاکید کرد: مردم باید از چنین دستاوردهایی که در فوالد مبارکه رقم خورده است به طور کامل آگاهی یابند. 
فاطمی امین در ادامه سخنان خود اظهار کرد: صنعت فوالد ایران توسعه و پیشرفت قابل توجهی داشته است به نحوی که در حال حاضر حدود 3۰ میلیون تن فوالد در کشور 
تولید می شود و هم اکنون با چنین ظرفیتی در بین ده کشور اول دنیا قرار داریم. این در حالی است که علی رغم کاهش تولید فوالد در جهان طی ماه های اخیر، توانستیم 
در نوامبر سال ۲۰۲۲ رتبه هفتم را کسب نمائیم و در طول سال ۲۰۲۲ با ۸ درصد رشد، بیشترین میزان رشد تولید فوالد را در بین فوالدسازان صاحب نام دنیا داشته باشیم. 
وی با اشاره به راهبردهای کشور در حوزه تولید و صنعت تصریح کرد: کاری که از این پس باید در صنعت فوالد کشور انجام دهیم این است که بر روی تکمیل زنجیره فوالد 
که با مشکالت اکتشافی، حمل و نقل و برخی زیر ساخت های دیگر مواجه است، تمرکز کنیم و در بخش دوم این راهبرد، باید توجه ویژه ای به تولید محصوالت با ارزش 

افزوده بیشتر داشته باشیم و از تولید انبوه محصوالتی که همه کشورهای دنیا می توانند آن ها را تولید کنند خارج شویم.
بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم و اقتدار بین المللی دو هدف وزارت صمت

به گفتۀ وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه دو هدف مهم را برای توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته است. اولین هدف که از اهمیت زیادی برخوردار است بهبود 
وضعیت معیشت و زندگی مردم است و دیگری اقتدار بین المللی است که برای رسیدن به این هدف باید همچنان که اشاره شد، محصوالتی تولید کنیم که کشورهای 
کمتری می توانند آن را تولید کنند و این راهبرد به کشور اقتدار می دهد. به خاطر داشته باشیم بنابر »شاخص پیچیدگی« در کشور هایی که تنوع محصول باالتری دارند .

تولید محصوالت خاص به صنعت کشور اقتدار می دهد و این اتفاق میمون، امروز در فوالد مبارکه رخ داده است
توانایی تولید محصوالت متنوع کمتر است و بلعکس محصولی که کشورهای کمتری توان تولید آن را دارند، آن کشورها به لحاظ رتبه پیچیدگی جایگاه باالتری دارند. از این 
رو باید محصوالتی تولید کنیم که کشورهای زیادی توان تولید آن را نداشته باشند. در این حالت برای واردات محصوالت عمومی دچار مشکل نخواهیم شد و در عوض می 
توانیم محصوالت خاص تولیدی خود را با ارزش افزوده باالتر صادر کنیم. این دقیقا همان چیزی است که به صنعت کشور قدرت می دهد و این اتفاق میمون، امروز در فوالد 
مبارکه رخ داده است. وی در همین زمینه ادامه داد: کسب این موفقیت را جشن گرفته و به هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان این شرکت و به تمامی ملت ایران و همه 
کسانی که در این راستا زحمت کشیدند، تبریک می گویم. بدون شک تولید این محصول ارزش سه تا چهار برابری نسبت به سایر ورق های معمولی دارد و سود، درآمد و 
ارزش افزوده باالتری برای فوالد مبارکه و کشور به ارمغان می آورد. فاطمی امین اظهار امیدواری کرد: مسیر پر شتابی که در تولید، توسعه و اشتغال و به طور کلی در توسعه 
کشور از اواخر سال گذشته و در طول سال جاری آغاز گردیده است در ادامه نیز با شتاب فزاینده ای ادامه یابد. وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: مسلما این دستاوردها 

به دست توانمند تک تک کارکنان کارخانجات بدست می آید و ما تالش خواهیم کرد در این مسیر پر افتخار از آن ها حمایت کنیم.
باید قدردان مجموعه فوالد مبارکه باشیم 

در ادامه این آئین سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز از کارکنان و مدیران فوالد مبارکه به عنوان افسران تولید و اقتصاد کشور نام برد و ضمن قدردانی از حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در فوالد مبارکه گفت: امروز حرکت در عرصه صنعت و تالش برای تولید کردن محصوالت با فناوری های جدید و تکنولوژی های برتر، برای کشور 
ما یک ضرورت است و به دلیل پیشرفت های متعددی که در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی رخ داده است ما نیز باید تالش کنیم تا جامعیت خود را در بخش های 
مختلف برای ترسیم آن چیزی که در کشور به آن نیازمندیم و کشورهایی که در منطقه به حضور ما نیاز دارند، ایجاد نماییم. استاندار اصفهان افزود: امروز در کشور شاهد به 
بار نشستن زحمات گوناگونی هستیم. روزی نیست که یکی از حوزه های فناوری در تسخیر دانشمندان و فناوران کشور قرار نگیرد. به طور مشخص اصفهان نیز با توجه به 
ظرفیت های علمی و فناوری خود و پیشینه ای که در حوزه صنعت داشته است از دیرباز از دوران صفویه به بعد مهد صنعت، هنر و فرهنگ بوده است و این تجربه ها به طور 
مستمر به آن افزوده شده است. وی با اشاره به ظرفیت های علمی و فنی استان اصفهان خاطرنشان کرد: امروز به جایی رسیده ایم که وقتی صنعتی به استان اصفهان وارد می 
شود، در اندک زمانی شرایط بومی و جایگاه حرفه ای خود را تا جایی که بتواند این صنعت را از صفر تا صد در دست بگیرد، پیدا می کند و به طور مشخص یکی از این حوزه 
ها صنعت فوالد است. مرتضوی افزود: فوالد مبارکه تولید خود را با ۲.۴ و پس از آن 3.5 میلیون تن آغاز کرد. اما امروز شاهد این هستیم که در گروه فوالد مبارکه تولید فراتر 
از ۱۰ میلیون تن فوالد تولید مطرح است و این همان اتفاق مبارکی است که به خاطر آن باید به همدیگر تبریک بگوییم. درنظر داشته باشیم با تبیین چنین دستاوردهایی 
برای مردم می توان دشمن را از رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت. دشمنی که با بمباران تبلیغات منفی تالش می کند جنبه های مختلف موفقیت را از ذهن و دل مردم 
ما دور کند. وقتی به ساحت های مختلف فناوری و تکنولوژی نهادینه شده در کشور نظر می اندازیم، می بینیم که کشور ما بعد از انقالب انصافاً خوش درخشیده است. وی 
افزود: روزی پزشکانی از کشورهای خارج برای معالجه هموطنان ما به ایران سفر می کردند، امروز می بینیم که بسیاری از مردم از سراسر دنیا برای درمان بیماری های خود، 
ایران را انتخاب می کنند.  استاندار اصفهان کسب موفقیت تولید ورق های زنگ نزن را به همه دست اندر کاران این حوزه تبریک گفت و تصرح کرد: باید قدردان مجموعه 

عوامل حاضر در فوالد مبارکه از مدیریت  گرفته تا تک تک کارکنان این مجموعه باشیم
اگر هر یک از کارکنان فوالد مبارکه کمترین کوتاهی در کار خود می کردند مسلّماً چنین موفقیت هایی حاصل نمی شد

 وی تاکید کرد: اگر هر یک از این کارکنان فوالد مبارکه کمترین کوتاهی در کار خود می کردند، مسلّماً چنین موفقیت هایی حاصل نمی شد. لذا باید قدردان این زحمات 
باشیم و این امید را در دل تالشگران عرصه صنعت زنده نگه داریم و آنها را برای کسب قله های باالتر حمایت و تشویق نماییم. مرتضوی اظهار امیدواری کرد، در آینده ای نه 
چندان دور که به همراه وزیر محترم صنعت به اصفهان و مشخصاً فوالد مبارکه سفر می نمایند دانش فنی، ظرفیت و توانمندی تولید بسیاری از دیگر گرید های محصوالت 

فوالدی در این شرکت ایجاد شده باشد و فوالد مبارکه به تکنولوژی آن ها دست یافته باشد. 
فوالد مبارکه مصمم است اصفهان را به قطب نوآوری و فناوری کشور تبدیل نماید 

محمد یاسر طیب نیا مدیر عامل فوالد مبارکه نیز در این آئین، ضمن قدردانی از حضور وزیر صمت و سایر مسئوالن حاضر در جلسه طی سخنانی گفت: در سالی که رهبر 
معظم انقالب آن را به نام »تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین نام نهادند، شعف بسیاری برای اینجانب و سایر کارکنان فوالد مبارکه ایجاد

شد چرا که هدف گذاری تولید ورق های خاص و محصوالت مطابق با فناوری های روز دنیا در شرکت فوالد مبارکه هدف گذاری شده بود 
و با این رویکرد مصمم تر شدیم تا در عرصه تولید فوالد های خاص و با ارزش افزوده گام برداریم. وی با اشاره به بازدید اخیر رهبر معظم 

راهبردهایی  کرد:  نشان  خاطر  داخل  تولید  های  توانمندی  نمایشگاه  از  انقالب 
و  اقتصادی  توان  افزایش  بر  ایشان  تاکید  و  بازدید  این  در جریان  له  معظم  که 
صنعتی کشور این نوید را به مجموعه هایی مانند فوالد مبارکه داد که به درستی 
این شرکت به  افرود:  اهداف نظام و راهبردهای رهبری در حال حرکت هستند. مدیر عامل فوالد مبارکه  در راستای 
عنوان یک مجموعه پیشران به درجه ای از بلوغ رسیده است که باید در توسعه اقتصادی به ویژه در بخش صنعت فوالد 
کشور الگو باشد و در تمامی حوزه های اقتصادی که رهبر معظم انقالب به آن اشاره فرمودند، از جمله افزایش سرمایه 
گذاری ها، ارتقاء بهره وری، وجود چشم انداز راهبردی، بهبود فضای محیط کسب و کار و رقابت پذیر کردن کاالهای 
تولیدی و خدماتی و قیمت ها به دستاوردهای خوبی دست یافته است.  طیب نیا در ادامه سخنان خود با ارائه گزارشی 
از دستاوردهای اخیر فوالد مبارکه گفت: این شرکت با سهم ۲۰ درصدی، بزرگترین تولید کننده ورق های فوالدی در 

خاورمیانه و شمال آفریقا است و در تولید ناخالص داخلی)GDP( نیز ۱.5 درصد و در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور نیز ۸ درصد سهم دارد. وی با اشاره به این که فوالد 
مبارکه دارای یک شبکه گسترده بالغ بر 35۰۰ کارخانه، کارگاه و تامین کننده در باالدست و پایین دست خود است،افزود: این شرکت علی رغم محدودیت های انرژی به ویژه در 

فصل زمستان به دلیل محدودیت گاز، با عملکرد خوب خود در شش ماه اول سال جاری توانست بخش عمده ای از اهداف تولید ساالنه را محقق نماید. 
از ابتدای بهره برداری تاکنون ۱۴۲ میلیون تن انواع محصول به بازار عرضه شده است

مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن ابراز خرسندی از عملکرد شرکت طی ۱۰ ماه اخیر گفت: انتظار می رود که در پایان سال، تولید در گروه فوالد مبارکه از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن فراتر رود. به گفته طیب نیا فوالد مبارکه از ابتدای بهره برداری تاکنون ۱۴۲ میلیون تن انواع محصوالت فوالدی تولید شده خود را به بازار عرضه نموده است و در عملکرد ده 
ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل به رشد ۱۲.۸ درصدی رسیده است. وی گفت: اگر ایران توانسته است در رده بندی های جهانی رتبه دهم را از آن خود کند و در ماه نوامبر 
سال گذشته میالدی نیز به رده هفتم صعود نماید، به دلیل وجود مجموعه هایی مانند فوالد مبارکه بوده که توانستند رشد ۲۰ درصدی را رقم زده و نقش خود را به خوبی در 

توسعه اقتصادی کشور به ویژه در بخش صنعت فوالد ایفا نمایند.
فوالد مبارکه با عملکرد خوب خود از وارد آمدن هرگونه التهاب به بازار جلوگیری کرد

طیب نیا با اشاره به اهمیت عملکرد شرکت فوالد مبارکه گفت: نکته قابل توجه این است که این شرکت با عملکرد خوب کارکنان خود توانست از وارد آمدن هرگونه التهاب به 
بازار جلوگیری نماید و بازار داخلی را به طور کامل تامین کند. وی تصریح کرد: فوالد مبارکه تا اوایل بهمن ماه توانسته است ۱۸ درصد بیشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
عرضه محصول به بازار داشته باشد اگرچه در بخش صادرات، فوالد مبارکه به دلیل اولویت بازار داخل و برخی عوامل دیگر از جمله محدودیت های انرژی، برنامه خود را محقق 

ننموده است؛ اما اراده شرکت براین است که تا پایان سال در بخش صادرات نیز به اهداف خود دست یابد.
فوالد مبارکه مصمم است، همچنان الگوی ملی بنگاه داری در صنعت کشور باشد

طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه مصمم است که همچنان الگوی ملی بنگاه داری در صنعت کشور باشد و این را به عنوان یک رسالت بر ضمه خود می داند. نکته دیگر اینکه 
فوالدمبارکه در گام دوم بنا دارد در گذر از 3۰ سالگی خود گام های بلندتری بردارد. این شرکت در گام اول، خودکفایی صنعتی را هدف گذاری کرده بود و در گام دوم رشد 

فزاینده اقتصادی کشور را ترسیم کرده است و بنا دارد به عنوان یک شرکت بزرگ در نقش پیشران اقتصاد غیرنفتی در کشور ایفای نقش نماید. 
تولید ۱۸ میلیون تن فوالد در گروه فوالد مبارکه تا افق ۱۴0۴

وی با تاکید بر این که با همت همکاران خود در افق سال ۱۴۱۰ درآمد ۱5 میلیارد دالری را برای فوالد مبارکه هدف گذاری کرده ایم، ادامه داد: با انجام توسعه های زیرسقف 
از جمله افزایش بهره وری، مشارکت و برخی اقدامات دیگر، تولید ۱۸ میلیون تن در گروه فوالد مبارکه در افق مذکور هدف گذاری شده است. 

بنا داریم در حوزه بهره وری نیروی انسانی به ازای هر تن تولید به نتایج بهتری دست یابیم
مدیر عامل گروه فوالد مبارکه در ادامه سخنان خود از تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر به عنوان هدف ارزشمند تر فوالد مبارکه نام برد و گفت: تا امروز فوالد مبارکه توسعه 
کمی را مدنظر قرار داده بوده است و از این به بعد بنا دارد که بر تولید فوالد های کیفی خاص و با ارزش افزوده بیشتر تمرکز کند. روند هدف گذاری فوالد مبارکه به طور کلی 

ایجاد ارزش افزوده در کشور با تولید فوالد های خاص است و تالش خواهیم کرد در حوزه بهره وری نیروی انسانی به ازای هر تن تولید به نتایج بهتری دست یابیم.
امروز فوالد مبارکه از نظر الگوی مصرف انرژی به ویژه آب در دنیا جزو بهترین ها است

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از دیگر افتخارات شرکت فوالد مبارکه این است که در مصارف آب و انرژی نیز به دستاوردهای بسیار ارزشمندی دست یافته 
است. امروز فوالد مبارکه از نظر الگوی مصرف انرژی به ویژه آب در دنیا جزو بهترین ها است. فوالد مبارکه علی رغم این که ظرفیت تولید خود را افزایش داده است، مصرف آب 
در بخش های خود را با سرمایه گذاری های کالن و استفاده بهینه از منابع آبی کاهش داده است و بنا دارد تا سه سال آینده برداشت آب خام خود را به صفر برساند. این شرکت 
در راستای صرفه جویی انرژی و پروژه های مرتبط با محیط زیست ۲.3 میلیارد دالر سرمایه گذاری در دست اقدام دارد. به گفتۀ طیب نیا پروژه های نیروگاهی، آب و مدیریت 
پسماند و سایر اقدامات این شرکت برای بهبود فرایندهای زیست محیطی از دیگر اقدامات ارزشمند فوالد مبارکه است. تا جاییکه اخیراً از سوی مسئوالن محترم محیط زیست 
کشور، این شرکت به عنوان الگوی مناسب زیست محیطی برای سایر بنگاه های اقتصادی و تولیدی معرفی شده است. طیب نیا با تاکید بر این که فوالد مبارکه در حال حاضر با 
۹5 درصد ظرفیت خود در حال کار است، تصریح کرد: متاسفانه برخی صنایع کشور به دالیلی نمی توانند از تمامی ظرفیت های خود استفاده کنند و چالش اصلی این است که در 
سال های آینده ظرفیت آن ها ممکن است به ۶۰ درصد و حتی در سال های بعد به 5۰ درصد کاهش یابد. وی خاطرنشان کرد: هدف گروه فوالد مبارکه این است که محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر و خاص تولید کند و مسیر تولید فوالد های رایج را برای سایر فوالدسازانی که تازه به این عرصه پا گذاشته اند، باز نماید. در همین راستا فوالد مبارکه در 
سال جاری توانسته است حدود ۲۰ نوع محصول جدید از انواع ورق های الکتریکی، کورتِن، تختال و ورق زنگ نزن و برخی گریدهای خاص را تولید و به بازار عرضه نماید و در 

ادامه کار نیز بنا دارد انواع و اقسام گریدهای دیگر را تولید نماید. 
تولید تختال و ورق زنگ نزن بدون حضور کارشناسان خارجی 

طیب نیا تصریح کرد: امروز توانایی تولید تختال و ورق فوالدی زنگ نزن با عرض ۱۰۰۰ میلی متر و ضخامت شش، سه، و دو نیم میلیمتر به همت همکاران فوالد مبارکه و 
مجتمع فوالد سبا نهادینه شده و ارزش این کار به این است که این اتفاق را در سال دانش بنیان بدون حضور هیچ کارشناس خارجی رقم زده ایم. وی خاطرنشان کرد: تعداد 
تولید کنندگان ورق های زنگ نزن در دنیا انگشت شمار است و همکاران ما در فوالد مبارکه پس از حدود یک سال تحقیق، مطالعه و بررسی توانستند به این توفیق دست یابند. 
طیب نیا مصرف ورق های زنگ نزن)stainless steel( در کشور را ۸۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته به ازای هر نفر ۱5 تا ۲۰ کیلوگرم از انواع فوالدهای 
زنگ نزن را مصرف می نمایند و در کشورهای درحال توسعه این میزان یک کیلوگرم به ازای هر نفر در سال و میانگین جهانی ۶ کیلوگرم به ازای هر نفر می باشدکه امیدواریم 
فوالد مبارکه در سال های آینده و در صورتی که شرکت های دیگر کشور بتوانند ورق های رایج را تولید نمایند و فشار درخواست ورق های معمولی از فوالد مبارکه کاهش یابد، 

بتواند این محصول را  تا۲۰۰ هزار تن در سال تولید و عرضه نماید.
۹0 درصد تجهیزات مورد نیاز فوالد مبارکه طی سالیان گذشته بومی سازی شده است

وی تصریح کرد: موارد ذکر شده تنها بخشی از دستاوردهای فوالد مبارکه است و این شرکت توانسته است در حوزه بومی سازی به دستاوردهای ارزشمندی دست یابد تا جایی 
که بیش از ۱۰۰ هزار قطعه تجهیز و ماده اولیه مورد نیاز فوالد مبارکه با حمایت این شرکت از سازندگان و شرکت های دانش بنیان داخلی تاکنون بومی سازی شده است. به 

جرئت می توان گفت که ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز فوالد مبارکه طی سالیان گذشته بومی سازی شده است.
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جاده چالوس، اســتان های البرز و مازندران۱۶۰ کیلومتر. جاده چالوس 
یکی از زیباترین جاده های شمال ایران است که در طول سال مسافران 
زیادی از شــهرهای مختلف ایران برای رســیدن به شــهرهای استان 
مازنــدران از آن عبور می کننــد. این جــاده از معروف ترین جاده های 
کوهســتانی کشــور ما به شــمار می رود و در طول مســیر از دره ها و 
گردنه های خطرناکی می گذرد. حجم باالی تــردد در این جاده، آب و 
هوا و اقلیم کوهستانی و احتمال ریزش سنگ  از دالیل خطرناک بودن 
این جاده اســت. برای تردد در جاده چالوس طول روز را انتخاب کنید. 
این جاده به دلیل مسیر پرپیچ وخم نیاز به هوشیاری کامل راننده دارد. 
بسیاری از ساکنان تهران و شهرهای اطراف آن با تصور کوتاه بودن مسیر 
و برای فرار از ترافیک روزانه جاده چالوس، ساعت های پایانی روز و طول 
شب را برای گذر از این جاده انتخاب می کنند؛ به همین دلیل در جاده 
چالوس آمار تصادف های رانندگی شــبانه باال است. این جاده در حدود 
۱۶۰ کیلومتــر طول دارد؛ اما به دلیل پیچ وخم زیاد طی مســیر آن در 
حدود سه تا چهار ساعت طول می کشد. جاده تهران مشهد.استان های 
تهران، سمنان و خراسان رضوی، نزدیک به ۹۰۰ کیلومتر. جاده تهران 
مشــهد با نزدیک به ۹۰۰ کیلومتر طول، یکی از پرترددترین جاده های 
کشور است و در طول سال مســافران زیادی از آن عبور می کنند. این 
جاده کامال صاف و یکنواخت و در طول مسیر یک طرفه است؛ به همین 
دلیل شاید در نگاه نخست بی خطر و امن به نظر برسد؛ اما مسیر بیابانی 
و طوالنی آن، این جاده را به یکی از پرخطرترین جاده های ایران تبدیل 
می کند. بســیاری از مسافران برای رســیدن به شهر مشهد این مسیر 
را به صورت یکباره طی می کنند که ســبب خســتگی و خواب آلودگی 
می شود. سفر در جاده تهران مشهد در طول روز به دلیل تابش مستقیم 
خورشــید و گرمای هوا آزاردهنده است و طوالنی بودن مسیر، پیمودن 
این جاده در شــب را نیز پر مخاطره می کند. بهترین راه برای ســفر با 
وسیله نقلیه شخصی در این جاده، چند توقف در بین مسیر است. جاده 
تهران مشهد از شهرهای زیبایی مانند سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار 
و نیشــابور می گذرد. اگر در عبور از این جاده امکان توقف شبانه را در 
شهرهای میان مسیر داشته باشید و این مسافت را طی دو روز یا بیشتر 
بپیمایید، ســفری امن تر را تجربه خواهید کرد. برای پیمودن یک باره 
این مسیر بهتر است از راننده کمکی بهره بگیرید.جاده اهر تبریز.استان 
آذربایجان شرقی، ۱۴۰ کیلومتر.جاده اهر به تبریز در شمال غربی کشور 
ما قرار دارد و با گذشتن از شهرهای مختلف در استان آذربایجان شرقی، 
مسیر ارتباطی شهر تبریز با دیگر شهرهای شمالی ایران به شمار می رود. 
این جاده از میان مناظر طبیعی بسیار زیبایی عبور می کند؛ اما متاسفانه 
در طول سال شاهد بیشــترین سوانح رانندگی در این منطقه هستیم. 
برای تردد در این مســیر حتما در طول فاصله های زمانی کوتاه توقف 
کنیــد و ضمن بهره بردن از طبیعت زیبا، خســتگی خود را رفع کنید. 
جــاده اهر به تبریز حدود ۱۱۵ کیلومتر طــول دارد و از آن با نام جاده 
مرگ آذربایجان یاد می کنند.جاده قم گرمسار، استان های قم، تهران و 
ســمنان. در حدود ۱۷۰ کیلومتر. جاده قم به گرمســار در حدود ۱۷۰ 
کیلومتر طول دارد؛ اما به دلیل تردد باالی خودروها در این مسیر و غیر 
اســتاندارد بودن این جاده ، از حادثه خیزترین جاده های ایران به شمار 
می رود. از طرف دیگر امکانات این جاده بســیار محدود است و نظارت 
مناسبی بر آن وجود ندارد. کوتاه بودن این مسیر سبب تردد روزانه افراد 
زیادی برای مقاصد کاری در آن می شود. اگر به شکل مداوم در این مسیر 
رفت و آمد دارید، به خاطر داشــته باشــید این جاده یکی از محورهای 
پر تصادف کشــور ما در طول سال اســت. جاده سیرجان بندرعباس. 
اســتان های کرمان و هرمزگان. در حدود ۳۰۰ کیلومتر. جاده سیرجان 
به بندرعباس از پرترددترین مســیرهای ترانزیتی کشور است و روزانه 
ماشین های سنگین و باری زیادی در آن رفت و آمد می کنند؛ به همین 
دلیل پیمودن این مســیر برای وسایل نقلیه سواری با خطرهایی همراه 
اســت. از طرف دیگر این جاده که نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر طول دارد، 
اصلی ترین مسیر تردد به شهر بندرعباس است و بار ترافیکی سنگینی را 

در طول سال تحمل می کند.

 خطرناک ترین جاده های ایران

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آهنگری، شغلی با پیشینه باستانی اما رو به زوال

 فولکس واگن
گروه فولکس واگن یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و خودروسازان جهان است که دفتر مرکزی آن در ولفسبورگ آلمان است.

این گروه از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش خودرو و بخش خدمات مالی. بخش خودرو بیشتر از خودروهای سواری، خودروهای 
تجاری و حوزه های تجاری مهندسی نیرو تشکیل می شوند. چشم انداز خودروهای سواری فولکس واگن "حرکت مردم و هدایت 
آنها به جلو"اســت. این گروه به داشتن نام های بزرگ خودرویی مانند خودروهای سواری فولکس واگن، آئودی،SEAT، اسکودا و 
غیره شهرت دارد. فولکس واگن با این استراتژی که از نظر نوآوری و هوشمندی، خودروساز پیشرو در جهان باشد، بر پایه ۷ حس 
قوی ســاخته شده است؛ مسئولیت، احترام، همکاری، یادگیری، اعتماد، نگرش قوی نسبت به موفقیت و عزم راسخ که اشتیاق 
کارکنان را برای کار و مقابله با چالش ها حفظ می کند.  این شرکت برنامه آینده خود را با نام "together-strategy2۰2۵" به منظور 
متحول کردن کســب و کار اصلی خودرو راه اندازی کرده اســت و عالوه بر موارد دیگر تا سال 2۰2۵ بیش از ۳۰خودروی تمام 

برقی دیگر را روانه بازار خواهد کرد.

تیم دسته سومی ترکیه زیر آوار زلزله ماند
اعضای تیم دسته سومی کهرمان ماراش اسپور بعد از وقوع زلزله در ترکیه زیر آوار ماندند. به گزارش ایسنا و به نقل 
از سایت yenicaggazetesi، در پی وقوع زلزله ۷.۸ ریشتری در شهر کهرمان ماراش ترکیه،  هتل محل اقامت تیم دسته 
سومی کهرمان ماراش اسپور تخریب شد و بازیکنان این تیم که زیر آوار گیر کرده اند در انتظار کمک های تیم نجات 
هستند.در حالی که یک نفر از کادر فنی نجات یافته است، کار برای بیرون آوردن سایر اعضای تیم از زیر آوار ادامه 

دارد. تیم کهرمان ماراش اسپور در رده دوم گروه b لیگ دسته سوم فوتبال ترکیه قرار دارد.

شاهدان رگ دلبری زین سان کنند
زاهدان را رخنه رد ایمان کنند

ره کجا ان شاخ رنگس بشکفد
گلرخانش دیده رنگسدان کنند

ای جوان رسوقد گویی ببر
پیش از ان زک اقمتت چوگان کنند

عاشقان را رب رسخود حکم نیست
ره هچ رفمان تو باشد ان کنند

پیش چشمم کمتر است از قطره ای

پیشنهاد

چهره روز

صد سال تنهایی
نویسنده: گابریل گارسیا مارکز

داستان جادویی و پر رمز و راز شش نسل از خانواده ی 
بوئندیا ور دل روســتایی اعجاب انگیز به نام ماکوندو، 
در حالی روایت می شــود که اتفاقات و شخصیت های 
آن به قدری واقعی و قابل لمســند که وقتی کســی 
ناپدید می شــود یا پرواز می کند و به آسمان می رود، 
همه چیز طبیعی به نظر می رســد. گابریل گارســیا 
مارکز در کتاب صدسال تنهایی، داستان شش نسل از 
خانواده ی بوئندیا را روایت می کند که نسل اول آن ها 
در دهکده ای به نام ماکوندو ساکن می شوند. سرهنگ 
آئورلیانو بوئندیا، فرزند دوم اورســوال و خوزه آرکادیو 
بوئندیا که اولین فرزندی است که در ماکوندو به دنیا 
می آید. او فاقد هرگونه احساس عشق، نفرت، ترس، تنهایی و امید است. آئورلیانو از کودکی تحت 
تأثیر برادر بزرگتر خود خوزه آرکادیو قرار دارد و در اوج داستان توسط برادرش که در نقطه مقابل 
دیدگاه سیاســی وی قرار دارد و به نوعی نماینده تمام نمای دشــمنان او نیز به حساب می آید از 
اعدام نجات پیدا می کند. وی بارها و بارها از مرگ می گریزد. نه جوخه اعدام و نه زخم و ســم و 
خودکشی نمی تواند وی را به دام مرگ بکشاند. سرهنگ آئورلیانو بوئندیا نماد شخصیت کسی است 
که باید زنده بماند و عذاب بکشد تا پلی میان سنت و مدرنیته در شهر خیالی ماکوندو باشد. سبک 
این کتاب، رئالیسم جادویی است و بسیاری تولدو بالندگی رئال جادویی را با این کتاب می دانند.

نکات جالب درمورد این کتاب این اســت که انگار تنهایی یک نوع اجبار برای شــخصیت های این 
کتاب است. حتی اورسوال که منطقی ترین شخصیت این داستان است و به نوعی مدیریت خانواده 

را برعهده دارد، در اواخر داستان نابینا می شود و به غار تنهایی فرو می رود. 

هوشنگ ســیحون در سال ۱2۹۹ در تهران به دنیا آمد 
و یکی از مهم ترین هنرمندان ایرانی بی شک هوشنگ 
سیحون بوده است. که عالوه بر مجسمه سازی در زمینه 
معماری، نقاشــی، طراحی نیز فعال بود. ســیحون آثار 
مشهوری را چون طراحی بنای یادبود آرامگاه بوعلی سینا 
و طراحی آرامگاه های خیام، فردوســی، نادرشاه افشار و 
کمال الملک در کارنامه ی هنری خود دارد. از هوشنگ 

سیحون به عنوان »مرد بناهای ماندگار« یاد می  شود. 
او در ســال ۱۳۹۳ در کانــادا درگذشــت. او بــه »مرد 
بناهای ماندگار« شناخته می شود و برنده جایزه بیتا در 
سال 2۰۱2 بوده است. ســیحون در جوانی .سیحون در 
خانواده ای آشنا با موسیقی به دنیا آمد. پدربزرگ مادری 
او میرزا عبداهلل فراهانی از پیشگامان موسیقی سنتی و معروف به پدر موسیقی سنتی ایرانی بود. مادر 
وی، مولود خانم، از نوازندگان تار و ســه تار و نیز دایی او احمد عبادی اســتاد بزرگ سه تار بود. پدر او 
»ضیاءاهلل سیحون« از شاگردان تار میرزا عبداهلل فراهانی بود. عموی مادرش آقا حسینقلی از برجستگان 
موسیقی سنتی ایران و پدر علی اکبر شهنازی بود. با وجود عالقه پدر و مادر او به موسیقی، آن ها هیچگاه 
وی را برای آموختن موســیقی تحت فشار نگذاشتند. طراحی های کالف خط وی برای ادای احترام به 
خانواده ســیحون هستند. او پس از پایان تحصیل معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
در سال ۱۳2۳، به دعوت آندره گدار )رئیس اداره باستان شناسی وقت ایران( برای ادامه تحصیل راهی 
پاریس شد و در دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای پاریس )بوزار( طی حدود ۳ سال زیر آموزش اوتلو 

زاوارونی به تکمیل دانش معماری خود پرداخت و در سال ۱۹۴۹ به درجه دکترای هنر رسید.

فرهنگ

به بهانــه نمایش فیلمی از علی نصیریان. جای خالی 
این بازیگر را هیچ کس در جشنواره فجر پر نمی کند

یک ســال پس از آن شــبی که علی نصیریان روی 
صحنه اختتامیه جشــنواره فیلم فجر از پیشــرفت و 
جایگاه باالی ســینما و تئاتر ایران ســخن گفت و از 
اینکه عمری داشته تا به این روزها برسد شکرگزاری 
کرد، حاال در جشــنواره فجر چهــل و یکم به روزی 
رســیده ایم که فیلم دیگری را از این بازیگر تماشــا 
کنیم؛ هرچند درخواســت کرده که امسال نامش در 
هر بخشی از این رویداد حذف شود. به گزارش ایسنا، 
در ششــمین روز جشنواره فیلم فجر قرار است فیلم 
»هفت بهار نارنج« به کارگردانی فرشاد گل سفیدی در 
سینمای رسانه نمایش داده شود. این فیلم که علی نصیریان بازیگر نقش اصلی مرد است، جدا از 
کیفیت و ســاختار فیلم که هنوز دیده نشده و نمی توان اظهارنظر کرد، قطعا خالی از ظرافت های 
بازی نصیریان نخواهد بود.  این بازیگر که پیش تر لذت بزرگ زندگی خود را بازی در تئاتر و سینما 
عنوان کرده بود،  در دوره های مختلف جشنواره فجر با نقش های گوناگونی حضور داشته و سه بار 
نامزد دریافت جایزه شده بود. اما فقط سال ۱۳۹۷ در سی و هفتمین دوره جشنواره فجر برای فیلم 
»مسخره باز« سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد را دریافت کرد؛ سیمرغی که آن را درجه دو 
دانست و اگر چه با کمال میل آن را پذیرفت اما یادآوری کرد که تا به حال سیمرغ نگرفته بود و در 
این چهل سال هم انتظار نداشته است و به هر حال آقایان تصمیم گرفتند این جایزه را به او بدهند.

نصیریان ســال گذشته در اختتامیه جشــنواره فجر برای تقدیر و بزرگداشت احمدرضا معتمدی 
روی صحنه آمد.

جای خالی این بازیگر را هیچ کس پر نمی کند

کایت اه هک از طوافن کنند این ح
یار ما چون گیرد آغاز سماع

قدسیان رب رعش دست افشان کنند
رمدم چشمم هب خون آغشته شد
رد کجا این ستم رب انسان کنند

خوش ربآ با غصه ای دل کاهل راز

عیش خوش رد بوهت هجران کنند

رس مکش حافظ ز آه نیم شب
ات چو صبحت آینه رخشان کنند

حافط
.
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