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رئیس جمهور با ابراز تاسف از محاسبات غلط برخی کشورهای اروپایی درباره محیط داخلی ایران، آن را ناشی از عدم درک حقیقت ملت با عظمت ایران و 
وابستگی به منابع اطالعاتی معاند دانست و به سفیر جدید فرانسه توصیه کرد که انتقال صحیح حقایق جامعه ایران به هیئت حاکمه فرانسه را وظیفه اصلی 
خود بداند. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز سه شنبه در آیین دریافت استوارنامه »نیکوال ُرش« سفیر جدید فرانسه نسبت به غلبه افراط گرایی 
در فرانسه و حمایت از اسالم ستیزی هشدار داد. رئیس جمهور همچنین با ابراز تاسف از محاسبات غلط برخی کشورهای اروپایی درباره محیط داخلی ایران، 
آن را ناشی از عدم درک حقیقت ملت با عظمت ایران و وابستگی به منابع اطالعاتی معاند دانست. رئیسی به سفیر جدید فرانسه توصیه کرد که حقایق جامعه 

ایران را به درستی به هیئت حاکمه فرانسه منتقل کند و این مساله را وظیفه اصلی خود بداند.

www.sobh-eqtesad.ir

توصیه رئیسی به سفیر جدید فرانسه در ایران

info@sobh-eqtesad.ir

کدام کشور آسیایی بیشترین کاالی 
ایرانی را می خرد؟

عضو کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران 
گفت: از بین ۱۴۳ مقصد صادراتی کشور از ابتدای سال تا پایان دی 
ماه، ۲۰ کشور، بیش از ۹۳ درصد سهم صادرات کاالهای ایرانی را 
به خود  اختصاص دادند که ۴ کشور اوراسیایی )اروپایی- آسیایی(، 
دو کشــور آفریقایی و ۱۴ کشــور دیگر آسیایی هستند. سید روح 
اله لطیفی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
تــا پایان دی ماه ۱۰۲ میلیون و ۹۹۵ هــزار تن کاال به ارزش ۴۵ 
میلیارد و ۳۱۸ میلیون و ۹۴۹  هزار دالر از ایران به ۱۴۳ کشور دنیا 
صادر شــد که ۹۶ میلیون و ۹۵۶ هزار تن، به ارزش ۴۲ میلیارد و 
۳۳۶ میلیون و ۵۸۹ هزار دالر آن به ۲۰ کشور نخست  صادر شده 
اســت که ۹۴ درصد وزن و ۹۳.۴ صدم ارزش کل صادرات مربوط 
به این کشورها اســت. وی افزود: چین با ۱۲.۶ میلیارد دالر )رشد 
۱۰ درصدی(، عراق با ۸.۹ میلیارد دالر )رشد ۲۳ درصدی(، ترکیه 
با ۶.۶ میلیارد دالر)رشــد ۴۶ درصدی(، امارات با ۴.۸ میلیارد دالر 
)رشــد ۳۵ درصدی( و هند با ۱.۶ میلیارد دالر)رشد ۶ درصدی(،   
پنج مقصد اول صادرات کاالهای ایرانی در این مدت بودند که جمعا  
بــا ۷۶ میلیون و ۱۷۸ هزار تن کاال بــه ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۷۶ 
میلیــون دالر، ۷۶.۳ درصد کل صادرات ایران را به خود اختصاص 
دادند. سخنگوی ســابق گمرک درباره مقاصد ششم تا دهم ایران 
گفت: افغانستان با ۱.۳ میلیارد دالر)کاهش ۱۳ درصدی(، پاکستان 
با ۱.۱ میلیارد دالر )رشــد ۱۳ درصدی(، عمــان با ۹۱۷ میلیون 
دالر)رشــد  ۶۳ درصــدی( اندونزی با ۶۷۴ میلیــون دالر)کاهش 
۲۷ درصدی( و روســیه با ۵۹۷ میلیون دالر )رشــد ۲۳ درصدی( 
در رتبه های ششــم تا دهم مقاصد صادراتی قرار گرفته اند و جمعا 
خریدار  ۱۰ میلیون و ۷۵۳ هزار تن کاال به ارزش ۴ میلیارد و ۶۶۸ 
میلیون و ۱۲۳ هزار دالر از ایران بودند که ۱۰.۳ درصد  میزان کل 
صادرات ایران بوده است. عضو کمیسیون روابط بین الملل و توسعه 
تجارت خانه صمت ایران افــزود: آذربایجان با خرید ۵۵۴ میلیون 
دالر )رشــد ۷۵ درصدی(، تایلند با ۵۲۶ میلیون دالر )کاهش ۱۳ 

درصدی(، ارمنستان با ۳۹۱ میلیون دالر )رشد ۵۲ درصدی(.

گزیده خبر

مرور تاریخ شفاهی اقتصاد انقالب با یحیی آل اسحاق
چرا اقتصاد ایران به انقالب نیاز داشت؟

یحیی آل اسحاق می گوید آنچه که در سال های پایانی اقتصاد در دوره پهلوی به وجود 
آمده بود کار را به جایی رساند که دیگر جز با انقالب امکان اصالح امور وجود نداشت. 
به گزارش ایســنا، یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی از همراهان مؤتلفه و بازار از 
روزهای ابتدایی پیروزی انقالب و همچنین عضو و رئیس اسبق اتاق بازرگانی و رئیس 
فعلی اتاق بازرگانی ایران و عراق از نخســتین روزهای پیروزی انقالب در سمت های 

مختلف اقتصادی حضور داشته و خاطرات متعدد و بعضا متفاوتی از آن روزها دارد.
او کــه از ابتــدا به فعاالن بازار نزدیک بوده، از ســال های ابتدایــی پیروزی انقالب و 
درگیری های فکری که بر ســر چگونگی مدیریت اقتصاد ایران وجود داشته می گوید. 
آل اسحاق معتقد است: با وجود پیشرفت هایی که کشور در سال های پس از پیروزی 
انقالب در حوزه های مختلف داشــته و حتی دشــمنان نیز توان ایجاد تردید در آن را 
ندارند، اما در حوزه اقتصاد امکان آن وجود داشته که تصمیمات بهتری گرفته شود تا 

اوضاع در این بخش نیز بهبود یابد.
اگر بنا باشد تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال های پایانی پهلوی دوم ارائه کنیم، 

چطور می توان به این سوال پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران به انقالب نیاز داشت؟
عوامل رســیدن جامعه ایران به مرحله انقــالب را باید در چند حوزه و محور مختلف 
بررسی کرد. در واقع شرایط به چه شکلی شده بود که از کاسب ها و فعاالن اقتصادی 
گرفته تا گروه های دانشگاهی و مردم متدین هر یک بنا به دالیل متفاوت دیگر امکان 
تحمل کردن فضا را نداشــتند؟ در واقع خاطراتی که از آن ســال ها وجود دارد به ما 
نشــان می دهد که مجموعه ای از کینه، تجربه نارسایی ها و ملموسات اقتصادی که از 
دوره رضاشــاه آغاز شده بود در ســال های میانی دهه ۵۰ به اوج خود رسید و همین 
موضوع مقدمات انقالب را فراهم کرد. در نقد دولت پهلوی دوم یک »فرمانبری مطلق 
از دولت های غربی« سهمی بسزا دارد. در واقع در بسیاری از موارد کالن و کلیدی این 
طور به نظر می رسید که دولت ایران کامال فرمانبردار دولت های قبلی و به طور خاص 
آمریکاســت و تنها عوامل آنها را اجرایی می کند. برای مثال ما شــاهد آن هستیم که 
درآمدهــای دولت به دنبال افزایش قیمت نفت باال رفت اما این موضوع نه در زندگی 
مردم عادی که در حوزه واردات خود را نشان داد. ما از سویی تسلیحات نظامی جدید 
از همان کشورهای غربی می خریدیم و بدین ترتیب پول نفت شان را با رقمی سنگین تر 
به خودشــان باز می گرداندیم؛ از سوی دیگر فساد در تمام بخش های حکومت خود را 
نشــان می داد و هر فعالیت بزرگ اقتصادی نیاز به آن داشت که به خاندان پهلوی یا 
خانواده های نزدیک به دربار رشــوه پرداخت می شــد. در چنین شرایطی عمال مردم 
فراموش شده بودند. موضوعاتی مانند انقالب سفید یا آنچه که از آن به عنوان انقالب 

شاه و ملت یاد می شد چه تغییری در این شرایط به وجود آورد؟
اگر بخواهیم اقتصاد دولت پهلوی را در یک جمله خالصه کنیم باید به آن لقب نهضت 
اتالف منابــع بدهیم. در واقع ما به محلی برای واردات تبدیل شــده بودیم که دیگر 
تولیدات داخلی و صنایع ملی توان رقابت در آن را نداشتند. همین موضوع سبب آغاز 
بیماری هلندی در اقتصاد ایران شــد که به افزایش تورم و کاهش جدی قدرت خرید 
مردم انجامید. از سوی دیگر سیاســت های شاه به مهاجرت از روستا به شهر سرعت 
داد و همین موضوع مقدمات حاشیه نشــینی و کاهش رفاه مردم را فراهم کرد. ما در 
ماه های اول انقالب به روستاهایی سر زدیم که عمال مردم آن بدون هیچ گونه امکاناتی 

زندگی می کردند. من خاطره ای از یکی از پزشــکان طرح موسوم به سپاه دانش را به 
خاطر دارم که می گفت مردم برخی روســتاها از ما شربت سینه می گرفتند تا آن را با 
آب مخلوط کرده و به عنوان غــذای روزانه خود مصرف کنند. ما وقتی از محدودیت 
امکانات صحبت می کنیم چنین مثال هایی داریم. اگر به این مسائل فسادهای اخالقی، 
مشــکالت فرهنگی و عدم استقالل کشور را نیز اضافه کنیم مشخص می شود که چرا 
جامعه ایران در سال ۵۷ به مرحله انقالب رسید. یحیی آل اسحاق در ماه های منتهی 
به پیروزی انقالب چه می کرد؟ من در ســال ۵۷، ۲۹ ساله بودم؛ ما یک خانواده هفت 
نفره بودیم، پدر من روحانی بود و در واقع هفت جد گذشــته ما روحانی بودند. اما او 
ویژگی های خاص خود را داشت، مثال سهم امام نمی گرفت و زندگی خود را با کارهای 
مختلف آزاد می گذراند و در نهایت نیز معلم شد. از سوی دیگر همواره او در مبارزات 
علیه دولت پهلوی شــرکت داشــت و بارها به زندان افتــاد. در جریان یکی از همین 
بازداشــت ها مادر من سکته کرد و برای بیش از ۴۰ سال خانه نشین شد. در سال های 
پیش از پیروزی انقالب من متوجه یک دغدغه در ذهن پدرم شدم که چه طور هم به 
مبارزات ادامه بدهد و هم خرج خانه را بدهد؛ از این رو به او گفتم که من حاضرم خرج 
خانواده را تامین کنم تا او به پیگیری امور انقالب بپردازد. من در آن سال ها دانشجوی 
بازرگانی بودم و به دلیل واحدهای حسابداری که گذرانده بودم به خیابان ایران رفتم 
و از یکی از اقوام خواســتم که به عنوان حسابدار مغازه او فعالیت کنم. بعدها این کار 
ادامه پیدا کرد و از طریق شــوهر عمه ام به بــازار رفتم و در آنجا از کارهای مربوط به 
حســابداری گرفته تا باربری در بازار را ادامه دادم. در ســال های بعد یکی از دوستان 
پدرم پیشنهاد داد که با کمک پدر همسرم مغازه ای را در بازار اجاره کنیم و من به این 
ترتیب یک شبه از باربری به بنکداری در بازار رسیدم. خوشبختانه ما تجربه خوبی در 
این حوزه داشــتیم و مغازه به روال خوبی درآمد تا زمانی که انقالب پیروز شــد و من 
به پدرم گفتم که دیگر مســئولیت ام در این حوزه تمام است و به سراغ کارهای دیگر 
خواهم رفت. نخســتین حضور شما در کارهای اجرایی پس از پیروزی انقالب چگونه 
رقم خورد؟ یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقالب که می توانست 
جزو افتخارات جمهوری اســالمی ایران باشد، مدیریت بی نظمی ها و سامان دادن به 
شــرایط در مدتی کوتاه برای رسیدگی به نیازهای مردم بود. از دادگاه گرفته تا تامین 
ســفره مردم با عنایت های امام خمینی )ره( در کوتاه ترین زمان ممکن نهایی شد و از 
بنیاد مســتضعفان تا احیای اتاق های بازرگانی با هدف مدیریت نیازهای مردم سامان 
یافتند. برای مثال یکی از اقدامات امام خمینی )ره( در تاسیس بنیاد مستضعفان این 
بود که هر اموالی که مصادره شده، سریعا ساماندهی شود، برای اداره آن برنامه ریزی 
شود و درآمدها در اختیار فقرا، کارمندان و مستضعفان قرار بگیرد. من در این دوره از 
طریق یکی از دوســتان دبیرستانم به آقای صدر که در آن دوره وزیر بازرگانی شورای 
انقالب شــده بود معرفی شــدم و پس از برخی گفت وگوها به عنوان مدیرعامل مرکز 
نساجی کشــور منصوب شدم. ما در آن دوره صرفا یک اتاق داشتیم و با طراحی مهر 
اعالم کردیم که واردات هرگونه منسوجات باید با مجوز ما انجام شود. در ماه های بعد 
پس از آمدن مرحوم عسگر اوالدی به وزارت بازرگانی از طرف ایشان به عنوان معاون 
خرید این وزارتخانه منصوب شــدم و کار خود را در این بخش آغاز کردم. در آن دوره 
چه نگاه و دیدگاه کالنی به اداره اقتصاد کشــور وجود داشــت؟ در این تردیدی وجود 
ندارد که بخش مهمی از نگاه ها به سمت دولتی شدن اقتصاد حرکت می کرد. در واقع 
در آن زمان بازاری بودن یا تمول مالی حتی با نگاه منفی مواجه بود. ما شاهد آن بودیم 

که حتی عده ای اتاق بازرگانی مشهد را آتش زدند. 

من«  محله  »پیشــخوان  همایش  اولین 
باموضوع توسعه اقتصاد محالت بامحوریت 
ارائه خدمات محله محور به شــهروندان 
درمرکــز همایش های صدا وســیمای 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شد و از 

مهدنس شعبانیان تجلیل شد.
اولین همایش توســعه اقتصاد محــالت با حضور 
دکترآقامحمدی عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام ،رئیس کمیته اقتصادی شــورای عالی امنیت 
ملی ،رئیــس کمیته اقتصادی دفتــر مقام معظم 
رهبری ،دکترحســین کاشــانی پور رئیس شورای 
عالی  محالت شــهرداری اســتانها،حجت السالم 
نوچمنی دبیرکل جبهه حامیان والیت کشور ،دکتر 
ایمان مصــدری مدیرعامل ســازمان متخصصین 
ومدیران کشورو مهندس ســعید شبانیان ریاست 
بنیادکارآفرینــان گام دوم خاتم ومدیرعامل مرکز 
ملی نشان سپاران بدون مرز  و مدیران شرکت ملی 
پست ،وزارت تعاون ،اتاق بازرگانی وشهرداری برگزار 
شد . گفتنی است؛  در این همایش، سردار کمالی 
وحجت السالم نوچمنی ازمهندس سعید شبانیان 
_  کارآفرین ملی و ریاست بنیادکارآفرینان گام دوم  

خاتم _ تجلیل کرد. 
الزم به ذکر اســت : در این همایش عنوان شــد: 
تشویق کارآفرینان  یکی از اساسی ترین ستون های 

این اجالس است؛ همچنین در این مقطع حساس 
به لحاظ اقتصادی، بایــد از طریق اتخاذ تمهیدات 
کاربردی،ســعی کنیم به جوانان کمک کنیم تا به 
شخصه کارآفرین شــوند و بتوانند با گرفتن دست 
یکدیگر کار گروهی انجام دهند وکشور را با وجود 
اینکه به لحاظ بُعدعلمی در برخی مواقع از جایگاه 
خوبی برخورداراســت به جهت بُعدعملی بویژه از 
منظر بُعد فناوری نیز ارتقا دهند؛ بنابراین  اینگونه 

جلسات باعث مشود جوانان و حتی پیشکسوتان و 
فرهیختگان به یکدیگر کمک کنند تا نخبگانی که 
در این کشور هستند بتوانند در زمینه خودکفایی 
ایران و حل مشکالت جوانان و کشور گام های موثر 
و ســازنده ای بردارند. هدف از این همایش نیز باز 
شــدن گره های هرچندکوچک از مشــکالت و 

دغدغه های صنعتگران و کارآفرینان است.

زارع با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق خبر داد

افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور در ۱۴۰۲
محسنی اژه ای:

مردم در ۲۲ بهمن امسال حماسه 
خواهند آفرید

حاجی بابایی: 

تا پایان سال صادرات ۹ میلیارد دالر محقق می شود

رئیس قوه قضاییه گفت: علی رغم توطئه های دشمنان و پاره ای از مشکالت مردم در ۲۲ بهمن امسال حماسه 
خواهند آفرید. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
صبح امروز سه شنبه )۱۸ بهمن( با حضور در باغ موزه قصر از بخش های مختلف آن بازدید و در گردهمایی 
آزادگان سیاسی مسلمان قبل از انقالب استان تهران با عنوان »شاهدان تاریخ« شرکت کرد. رئیس دستگاه 
قضا طی ســخنانی در این گردهمایی اظهار کرد: زندان قصر جایگاه مجاهدین و ایثارگرانی اســت که هم 

خودشان در راه به ثمر رساندن انقالب اسالمی متحمل شکنجه های سنگین شدند...

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:

۹۰۰ طرح صنعتی آذربایجان شرقی باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ایرانی ترین پاالیشگاه پارس جنوبی راه اندازی می شوداعتماد نداشتن به شرکت های دانش بنیان سمی مهلک برای این حوزه است
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تجلیل از سعید شبانیان، ریاست بنیادکارآفرینان گام دوم خاتم در اولین 
همایش پیشخوان محله من
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گزیده خبر

نایب رئیس فراکسیون انقالب:
به بی انگیزگی و گالیه مندی فعاالن 
اقتصادی در مناطق آزاد توجه شود

به بی انگیزگی و گالیه مندی فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد توجه شود نایب 
رئیس فراکسیون انقالب مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: به نظر می رسد 
کــه توقف اجرای قانون مالیات برارزش افزوده در خصوص فعاالن اقتصادی 
مســتقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می تواند 
گامی موثر در مانع زدایی از فعالیت مناطق آزاد باشد. محسن پیرهادی در 
گفت وگو با ایســنا با اشاره به ضرورت اصالح قوانین مناطق آزاد در شرایط 
تحریمی بیان کرد: فعاالن اقتصادی مناطق  آزاد تجاری - صنعتی و مناطق 
ویژه اقتصادی نقش موثر و اساسی در توسعه اقتصادی کشورها برعهده دارند 
و میدان دادن و تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی برای آنها اهرمی کارگشا در 
رونق اقتصادی کشورهاست، قاعده ای مهم که کشورهای همجوار ما بشدت 
به آن متعهد و پایبندند. وی در ادامه اظهار کرد: باوجود توجه   به این نکته 
مهم از سوی کشورهای رقیب و همجوار در منطقه، متاسفانه برخی قوانین 
ما مانع از رونق گرفتن فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد شده است. از جمله 
این موارد تسری قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده به دامنه فعالیت مناطق 
آزاد از دی ماه سال گذشته است، بر این اساس فعاالن اقتصادی هنگام ورود 
کاال یا خدمات از خارج از کشــور به مناطق یک بار مالیات بر ارزش افزوده 
متعلقه را بابت کلیه اقالم وارداتی - صد درصد مواد اولیه وارداتی - در هنگام 
ورود به مناطق ترخیص قطعی شــده و مالیات بر ارزش افزوده ذی ربط را 
به گمرک پرداخت می کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: روندی که موجب اخذ دو بار مالیات و عوارض ارزش افزوده به 
یک کاال توسط گمرکات کشور از یک فعال اقتصادی می شود، این موضوع 
عالوه بر اینکه با فلســفه وجودی تاســیس مناطق آزاد مغایر است؛ این در 
حالی اعمال می شود که فعاالن اقتصادی داخل کشور فقط یک بار نسبت 
واردات کاال یــا خرید کاال و مــواد اولیه برای تولید  مالیات و عوارض ارزش 
افزوده پرداخت می کنند. وی در ادامه تاکید کرد: روند مذکور در حالی در 
ماه های گذشــته بر روند معامالت و سطح و تعدد فعالیت مناطق اقتصادی 
ســایه افکنده است که  مقررات بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه 
های توسعه کشــور تاکید دارد سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس 
قانون چگونگــی اداره مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و اصالحات بعدی اداره 
می شــوند.هدف قانونگذار از قوانین موضوعه، آن است که فعاالن  اقتصادی 
مســتقر در مناطق آزاد، مشابه مناطق آزاد ســایر کشورهای دنیا، با اعمال 
معافیت از برخی قید و بندهای قانونی ســایر مناطق کشــور، منحصراً تابع 
احکام قانونــی مناطق آزاد بوده و با بهره گیــری از مزایایی نظیر معافیت 
های مالیاتی، بخشــودگی سود عوارض گمرکی، بروکراسی های زائد اداری 
و مقررات دست و پا گیر و نیز سهولیت در فرآیندهای صادرات و واردات با 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین 
اصلی کمک کنند . وی افزود: برخالف همه این سیاست های پذیرفته شده 
جهانی و قوانین و مقرراتی که به برخی از آنها اشــاره شد به صورت ناباورانه 
همواره شاهد تصمیمات، سیاست ها و احکام قانونی کوتاه مدت و تغییرات 
مســتمر و پی در پی اصالحات قانونی و تصویب تکالیف و وظایف بر فعاالن 
اقتصادی طی قوانین متعدد و متکثر هســتیم که این امر موجب نارضایتی 
فزاینده و گســترده فعاالن  اقتصادی را فراهم آورده است. از سوی دیگر نیز 
ایجاد محیط کسب و کار امن، با ثبات و دارای امتیازات ویژه در مناطق آزاد  
همواره مورد تاکید مشــترک سه قوه بوده است باوجود این مهم اما فعاالن 
اقتصادی مناطق آزاد به حق اذعان می کنند با امید به بهره مندی از مشوق 
های پیش بینی شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، 
از جمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده دراین مناطق، مبادرت به ســرمایه 
گذاری در مناطق محروم و دور افتاده کرده اند و اکنون که این مشوق های 
ناچیز - در مقایسه با مناطق آزاد سایر کشورهای منطقه-  با تغییرات مستمر 
و پی در پی قوانین من جمله قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده یکی پس 
از دیگری حذف می شــوند. نایب رئیس فراکسیون انقالب مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: فعاالن اقتصادی با اظهار گله مندی و نارضایتی شدید، 
مکرر این پرســش را مطرح می کنند که آیا حذف این مشوق های جزئی، 
آن هم در شرایط تحریمی که بر کشورحاکم است، در مقایسه با مشوق ها 
و تســهیالت قابل توجه ای که کشورهای همســایه برای فعاالن اقتصادی 
مســتقر در مناطق آزاد خود اعمال و اعطا می کنند، از نظر اقتصادی قابل 
قبول و پذیرفته است؟ از طرفی کاهش انگیزه سرمایه گذاری و فرار سرمایه 
گذاران از مناطق و ترجیح ســرمایه گذاری در کشــورهای همسایه و بعضاً 
رقیب منطقه ای، هزینه هــای غیر قابل جبرانی از نظر اقتصادی و امنیتی 
برای کشور ایجاد نمی سازد؟ وی در ادامه خاطر نشان کرد: ناگفته پیداست 
یکی از دالیل عدم موفقیت مناطق و عدم توانایی کافی فعاالن اقتصادی در 
رقابت های بین المللی و منطقه ای، عدم تفکر و نگرش مثبت به این فلسفه 
ایجادی این مناطق است که پیامد آن، منتج به وضع قوانین متعدد، متناقض 
و حذف تدریجی قوانین و مقررات حمایتی، تشویقی و انگیزشی شده است. 
پیرهادی بیان کرد: این موضوع بویژه در مقایســه با مناطق آزاد کشورهای 
مختلف دنیا از جمله کشــورهای منطقه، که با وضع قوانین ساده و با ثبات 
و اعمال و اعطا تســهیالت و مشوق بسیار زیاد مانند معافیت های مالیاتی 
صددرصــدی، دائمی، ۵۰ و یا ۱۰۰ ســاله قابل تمدید و تغییر ناپذیر که از 
عوامل مهم توسعه پایدار و چشمگیر مناطق آزاد آن کشورها، بستر ساز عدم 

تحقق اهداف مدنظر قانون گذار در مناطق آزاد کشور شده است. 

محسنی اژه ای:

مردم در ۲۲ بهمن امسال حماسه خواهند آفرید
رئیس قوه قضاییه گفت: علی رغم توطئه های دشمنان و پاره ای 
از مشکالت مردم در ۲۲ بهمن امسال حماسه خواهند آفرید. به 
گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای صبح امروز سه شنبه )۱۸ بهمن( 
با حضور در باغ مــوزه قصر از بخش های مختلف آن بازدید و 
در گردهمایی آزادگان سیاسی مسلمان قبل از انقالب استان 
تهران با عنوان »شــاهدان تاریخ« شرکت کرد. رئیس دستگاه 
قضا طی ســخنانی در این گردهمایی اظهار کرد: زندان قصر 
جایگاه مجاهدین و ایثارگرانی اســت که هم خودشان در راه 
به ثمر رســاندن انقالب اسالمی متحمل شکنجه های سنگین 
شــدند و هم خانواده های آنها متحمل زجرهای فراوان شدند. 
محســنی اژه ای ضمن تبریک ایام رجبیه گفت: ماه رجب ماه 
غفران و اســتغار و ماه ریزش نعمت های الهی اســت و باید از 
لحظه به لحظه این ماه اســتفاده کنیم. رئیس قوه قضاییه با 
تبریک ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، خطاب به آزادگان 
سیاسی قبل از انقالب گفت: شــما یاران اصلی و باوفای امام 
خمینی)ره(، انقالب و اســالم بودید و دین خدا و امام خود را 

نصرت کردید و بحمداهلل نتیجه گرفتید.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای افزود: انقالبی که امام 

راحل و امت او به نتیجه رســاندند، انقالبی نبود که صرفاً یک 
حاکم جائر را برکنار کند بلکه این انقالب، اسالم و ارزش های 
دینی را احیا کرد. رئیس دســتگاه قضــا با بیان اینکه انقالب 
اسالمی ایران، ارزش مجاهدت، استقامت، ایثار و کاربرد تقوا را 
به دنیا ارائه داد، عنوان کرد: امام خمینی)ره( همه فطرت های 
پاک  را جذب و متوجه خود کرد و بر همین اســاس، دل های 
مردم گوشه و کنار دنیا نیز کم یا زیاد متوجه اسالمی شد که 

امام راحل آن را احیا کرده بود. محسنی اژه ای با بیان اینکه امام 
خمینی)ره( همان اسالم نابی را احیا کرد که مستکبران تالش 
می کردند آن را تحریف کنند، گفت: مستکبران قصد داشتند 
اسالمی را توســعه دهند که در تضاد با منافع استکباری آنها 
نباشد. حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای اسالمی افزود: 
انقالبی که امام خمینی)ره( پرچم آن را برافراشت طرفدار همه 
انســان های آزاده و محروم بود و به استقالل، شرافت و کرامت 

انســان ها روح جدیدی دمید و امروز وظیفه همه ماســت که 
این  ارزش ها را حفظ کرده و آنها را تعالی ببخشیم. رئیس قوه 
قضاییه گفت: علی رغم همه توطئه ها و دسیسه های دشمنان و 
پاره ای از مشکالت که مردم با آنها مواجه هستند، خواهید دید 
که مردم ما در یوم اهلل ۲۲ بهمن امســال نیز مجدداً به کوری 
چشم دشمنان، حماســه خواهند آفرید و دین خدا را نصرت 
می کنند. محســنی اژه ای در ادامه با ذکر خاطراتی از شــهید 
الجوردی گفت: من در اوایل انقالب شــاهد بودم که شــهید 
الجوردی شــبانه روز خود را صرف تربیــت و اصالح زندانیان 

می کرد ودر این راه مجاهدت ها به خرج می داد.
رئیس عدلیه گفت: بر همین مبنا من از شما زندانیان سیاسی 
مســلمان و مجاهد پیــش از انقالب کــه در زندان های رژیم 
ستمشاهی، خود و خانواده هایتان زجر کشیدید کمک می طلبم 
تا مــا را در قوه قضاییه برای ارتقاء و بهبــود نحوه برخورد با 
زندانیان و خانواده های آنهــا و بازاجتماعی کردن مددجویان 
زندانی یاری بفرمایید. محسنی اژه ای بیان داشت: بدون تردید 
عناصری که حضورشــان برای امنیت و آرامش مردم و جامعه 
مضر اســت، به هیچ وجه نباید از زندان آزاد شوند و جای آنها 

زندان است

معاون قضایی قوه قضاییه با اشــاره به عفو اخیر گفت: این عفو بعد از انقالب مهم ترین و گســترده ترین عفو بود و جمع زیادی از 
محکومان و متهمان را در بر گرفته است. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، جلسه »اجرای دستورالعمل عفو معیاری ریاست 
قوه قضاییه« امروز سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ با حضور حجت االسالم والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه، معاون 
رئیس دادگستری تهران، معاون دادستان مرکز استان تهران، مدیر کل سازمان قضایی، مدیر کل سازمان زندان ها استان برگزار شد.

رحیمی در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: موضوع این جلسه در خصوص بررسی دستورالعمل عفو ۲۲ بهمن است که با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه به موافقت مقام 
معظم رهبری رسیده است، همواره رأفت و محبت  رهبر معظم انقالب اسالمی شامل حال جوانان و افرادی که برای آنان مشکالت قضایی به شکلی درست شده است 
می شود. وی افزود: با توجه به اینکه همکاران قضایی در استان ها همچنین مسئولین قضایی در شهرستان ها، مقامات امنیتی، نظارتی، نظامی و انتظامی باعث شدند که 
در حوادث اخیر و اغتشاشات با مدیریت دقیق و کارشناسی آرامش نسبی در کشور ایجاد شود باید در خصوص دستورالعمل عفو معیاری که یک کار دقیق و حساسی 
است، تمام توان خود را به کار گیرند تا با سرعت و دقت این کار انجام شود. معاون قضایی قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری در خصوص حوادث اخیر فرمودند که 
این حوادث در واقع یک فتنه طراحی شده از طرف دشمنان، معاندین و خائنین است و در این اغتشاشات نقشه دشمن جامع ولی محاسبه او غلط بود که این حرف 

بسیار عمیق است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: موضوع سامانه امالک و اسکان موضوعی است که تنها با تالش وزارت راه و 
شهرسازی راه اندازی نمی شود و یک امر حاکمیتی است. باید همه بخش ها در عمل با این وزارتخانه همکاری کنند؛ کمیسیون 
اصل نود بنا بر گزارش وزارت راه و شهرسازی با دستگاه هایی که در این زمینه ترک فعل داشته باشند برخورد نظارتی خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه نظارت میدانی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس از وزارت راه و شهرسازی گفت: 
این جلســه نظارتی با همراهی کارشناســانی از مرکز پژوهش ها و وزارت اقتصاد با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونین و مدیران ستادی این وزارتخانه صورت گرفت 
و اعضای کمیسیون از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده در حوزه اجرای سامانه امالک و اسکان و همچنین ایمن سازی راه ها در آستانه تعطیالت پایان سال قرار 
گرفتند. وی افزود: اجرای مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مقابله با سوداگری و داللی در بخش مسکن و اطالعات دقیق از وضعیت برخورداری مردم 
و اقشار مختلف از سرپناه مناسب و تسهیالت در شهرها بخشی از اهداف سامانه امالک و اسکان است؛ کمیسیون اصل نود پیگیری زیادی برای اجرای این قانون انجام 
داد اما به دالیل مختلف از جمله عدم همکاری برخی از دســتگاه ها هنوز مراحل اجرایی آن به طور کامل اتمام نرســیده است. سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون 
اساسی با انتقاد از برخی دستگاه هایی که همکاری الزم در جهت اجرای کامل قانون را نمی کنند گفت: موضوع سامانه امالک و اسکان موضوعی است که تنها با تالش 

وزارت راه و شهرسازی راه اندازی نمی شود و یک امر حاکمیتی است.

معاون قوه  قضاییه: 

هشدار خضریان درباره استنکاف از اجرای قانون راه تطبیق مصادیق با معیارهای عفو دقیق انجام شود
اندازی سامانه امالک
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گزیده خبر

مدل جایزه کیفیت جهان اسالم رونمایی شد
رئیس سازمان ملی اســتاندارد با بیان اینکه استانداردهای بین المللی ایزو 
۹۰۰۴، دانش تخصصی نخبگان و اســاتید کیفیت و همچنین مشــترکات 
فکری جهان اســالم در راستای تهیه و تدوین مدل کیفیت جهان اسالم به 
کار گرفته شــده، گفت: بر این اساس جایزه کیفیت جهان اسالم در طبقات 
مختلف در ســه سطح تندیس، تقدیر نامه و گواهی اهتمام به کیفیت دیده 
شــده است. به گزارش ایسنا، مهدی اسالم پناه در مراسم رونمایی از "مدل 
کیفیت جهان اسالم"، اظهار کرد: مدل جایزه کیفیت جهان اسالم، ساختار 
مدیریتی اســت که با به کارگیری مبانی علمی، تخصصی و دانشی و با تکیه 
بر اصول و مفاهیم اســالمی و توجه داشــتن به ارزش های انقالب اسالمی، 
اسناد باالدستی و سیستم خود ارزیابی ایجاد شده است. وی همچنین وعده 
داد که این مدل موجب پیشــرفت و به ســازی کیفیت واحدهای تولیدی و 
خدماتی در جهان اسالم شود گفت: این مدل در جلسات کارگروه تخصصی 
با مشارکت اساتید علمی دانشگاه های کشور و خبرگان و متخصصان حوزه 
کیفیت دستگاه های اجرایی و متخصصان سازمان ملی استاندارد ایران تدوین 
شــده است. البته مدل کیفیت جهان اســالم در همان روزهای آغاز حضور 
بنده در سازمان ملی اســتاندارد و با کسب اجازه از رئیس جمهوری شروع 
شد که بر مبنای سند الگوی اسالمی- ایرانی، بیانیه گام دوم انقالب و اسناد 
باالدستی به سبکی کاماًل علمی طراحی شده است. به گفته رئیس سازمان 
ملی، استانداردهای بین المللی ایزو ۹۰۰۴، دانش تخصصی نخبگان و اساتید 
کیفیت و همچنین مشترکات فکری جهان اسالم در راستای تهیه و تدوین 
این مدل کیفیت به کار گرفته شــده اســت. وی با بیان اینکه این مدل با 
۲۵۰۰ نفر- ســاعت کار کارشناسی تدوین و در پنجمین کمیته فنی دوره 
هفدهم جایزه ملی کیفیت ایران مطرح و بررسی شد، تصریح کرد: این مدل 
پس از اخذ نظرات اعضای کمیته فنی، در ششمین کمیته فنی دوره هفدهم 
جایزه ملی کیفیت مورد تایید قرار گرفت و در سی و سومین جلسه شورای 
سیاســتگذاری جایزه ملی کیفیت ایران در ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ به تصویب 

نهایی رسید و به عنوان مالک اعطای جایزه ملی کیفیت ایران قرار گرفت.
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد جایزه کیفیت جهان اسالم در هشت 
طبقه آموزشــی، بهداشتی، بخش خصوصی، بخش دولتی و عمومی، تولید، 
صنایع کوچک، خدمات بخش محصوالت دانش بنیان و فناورانه در سه سطح 
تندیس، تقدیر نامه و گواهی اهتمام به کیفیت دیده شده است. اسالم پناه در 
حاشه این برنامه در جمع خبرنگاران نیز با بیان اینکه این جایزه بین المللی 
اســت، تصریح کرد: قبل از شــروع کارهای پایه ای این مدل، با کشورهای 
جهان اسالم وارد مذاکره شدیم. موسســه اندازه شناسی و استانداردسازی 
جهان اســالم )اســمیک( ۵۷ عضو دارد. ایران در حال حاضر عضو هیئت 
مدیره اســمیک است و مبانی مدل کیفیت جهان اسالم در جلساتی از دی 
۱۴۰۰ در اســمیک مطرح شده که با اســتقبال و تصویب عمومی مجمع 
مواجه شد. برای بسط و توسعه آن نیز در اولین جلسه هیئت مدیره اسمیک 
در شــش ماهه اول سال ۲۰۲۳، نهایی خواهد شد. وی افزود: رئیس هیئت 
مدیره اســمیک عربستان صعودی است. توافق هایی جلب شد و تسری این 
جایزه ناظر به همین توافق هاست که در پرتال اسمیک هم ثبت شده است. 
غالمحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز در این برنامه اظهار 
کرد: مبانی نظری سند تحول دولت مردمی و بیانیه گام دوم انقالب در مدل 
کیفیت جهان اسالم رعایت شده است. مدل کیفیت جهان اسالم برگرفته از 
الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت، بیانیه گام دوم انقالب و سند تحول "دولت 
مردمی" اســت. انتخاب عنوان "مدل کیفیت جهان اسالم" بار مسوولیت را 

بسیار سنگین کرده است و باید همه ابعاد آن به طور دقیق سنجیده شود.
جبران کاستی های موجود در ساماندهی منابع 

قرض الحسنه با بانک های تخصصی
رئیــس اداره کل حقوقــی و پیگیری وصول مطالبات بانک قرض الحســنه 
مهر ایران معتقد اســت که اقبال مردم به صندوق های قرض الحسنه و عدم 
فعالیت این صندوق ها در قالب قانون، باعث شد در سال ۱۳۸۶ اولین بانک 
تخصصی قرض الحسنه در کشــور تأسیس شود.به گزارش روابط عمومی و 
امور مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، »محسن محمدی« رئیس اداره 
کل حقوقی و پیگیری وصول مطالبات بانک با حضور در برنامه گفت وگوی 
اقتصادی رادیو گفت وگو به تشریح چگونگی توسعه فرهنگ قرض الحسنه در 
قالب بانکداری مدرن در طول سال های گذشته پرداخت.محمدی با اشاره به 
تاریخچه بانکداری اسالمی، گفت: داد و ستد مالی در قالب قرض الحسنه از 
دیرباز در دین مبین اسالم و به ویژه صدر اسالم رواج داشته است.وی با ذکر 
آیات و روایات مربوط به قرض الحســنه و تالش در جهت بسط و گسترش 
آن پس از انقالب اســالمی افزود: پس از پیروزی انقالب اسالمی، خأل وجود 
قوانین مرتبط با بانکداری قرض الحســنه در کشور احساس شد که در این 
خصوص تالش شــد با تدوین سیاست ها و برنامه های همسو، زمینه اجرای 

بانکداری اسالمی بر اساس فقه اسالمی عملیاتی شود.
با تخصیص ۱۵۵۵ جایزه به برندگان؛

اولین قرعه کشی جشنواره زمستانه باشگاه 
مشتریان بانک تجارت برگزار شد

اولین دوره قرعه کشی جشنواره زمستانه باشگاه مشتریان بانک تجارت برگزار 
و اسامی برندگان ۱۵۵۵ جایزه از جمله پنج دستگاه تلفن همراه و ۵۰ جایزه 
نقدی مشخص شد.به گزارش اداره روابط عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی 
بانک تجارت؛ نخستین قرعه کشی جشنواره زمستانه باشگاه مشتریان که با 
شعار »به  پاس همراهی شما به وقت قدردانی ما«، در حال برگزاری است.

جلوگیری از زندانی شدن ۸۷۳۴ نفر از 
مقصرین حوادث رانندگی در یک سال اخیر

مدیر عامل صندوق تامین خســارت های بدنی اعالم کرد: با تالش های یک 
سال اخیر این صندوق از زندانی شدن ۸۷۳۴ نفر از مقصرین حوادث رانندگی 
فاقد بیمه نامه مشمول تعهدات صندوق از دهه فجر سال ۱۴۰۰ تا دهه فجر 
۱۴۰۱ جلوگیری شد.به گزارش  روابط عمومی صندوق تامین خسارت های 
بدنی، مهدی قمصریان با اشــاره به ماموریت و مسئولیت اجتماعی صندوق 
با رویکرد عدالت محوری افزود: در یک ســال گذشته بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد 
تومان خسارت به حدود ده هزار زیاندیده ناشی از حوادث رانندگی پرداخت 
شده که اســتان تهران با ۱۱۳۲، استان خراســان رضوی با ۹۷۰ و استان 
فارس با ۷۷۹ وسیله نقلیه دارای بیشترین سهم و ایالم با ۴۶، اردبیل با ۶۴ 
و خراســان جنوبی با ۶۷ وسیله نقلیه کمترین سهم از این گونه حوادث را 
داشــته اند.وی همچنین گفت: موتورسواران فاقد بیمه نامه با تعداد ۵۶۶۸ 

بیشترین سهم را از آمار مزبور به خود اختصاص داده اند.

زارع با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق خبر داد

افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور در ۱۴۰۲
سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان این که 
عوارض خروج از کشــور در ســال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا 
می کنــد گفت که ۱۵ درصد معافیت مالیاتی برای والدین دارای 
ســه فرزند بیشــتر در نظر گرفته شــده و همچنین کمیسیون 
تصویب کرد که خودروســازان باید تمــام خودروهای خود را در 
بورس کاال عرضه کنند. به گزارش ایســنا، رحیم زارع در حاشیه 
جلسه علنی امروز مجلس شــورای اسالمی در جمع خبرنگاران 
در توضیــح آخرین مصوبات کمیســیون تلفیــق ۱۴۰۲ گفت: 
کمیسیون تلفیق تصویب کرد که کلیه واحدهای آموزشی مدارس 
دولتــی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف 
از پرداخــت هزینه های برق، گاز و آب معاف هســتند همچنین 
وزارت راه و شهرســازی مجاز شــد در راستای نگهداری راه های 
کشور و تجهیزات توسعه رادارخانه ها جهت مقابله و پیشگیری از 
بالیای طبیعی نسبت به واردات ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
سازمان راهداری با عمری کمتر از پنج سال با استفاده از معافیت 
عــوارض و حقوق گمرکی و بازرگانی اقدام کنــد. وی ادامه داد: 
همچنین کمیسیون تصویب کرد: عوارض خروج کشور ۲۰ درصد 
افزایش یافت که این میزان جهت زیرســاخت های گردشــگری 
هزینه خواهد شــد. سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۲ در خصوص مصوبه دیگر این کمیســیون اظهار کرد: یک 
درصد از منابع حاصل از وصول عوارض کاال و خدمات سازمان های 
مناطق  آزاد صرف اشــتغال در کمیته امداد به میزان ۶۰ درصد و 
ســازمان بهزیســتی به میزان ۴۰ درصد می شود؛ در سال آینده 
نرخ چهار درصد حقوق گمرکی واردات کاالهای اساســی و دارو 
از چهار درصد به یک درصد تقلیل پیدا می کند. زارع اظهار کرد 
که معافیت والدین برای فرزند ســوم به باال به میزان ۱۵ درصد 
تعیین شد؛ عالوه بر این کلیه طرح های زودبازده و عامل منفعه که 
توسط نیروهای بسیجی در بسیج سازندگی و گروه های جهادی 
در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری و شهرستان ها 
اجرا می شــود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف شدند. 
وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، کلیه رده های بسیج 
مستضعفین )پایگاه ها و حوزه های بسیج(، پاسگاه ها، کالنتری ها 

و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشــعاب برق، گاز، آب 
و فاضــالب، تلفن، عوارض شــهرداری و شــمارش گرها و کلیه 
خدمات دولتی و عوارض معاف شــدند؛ هزینه دادرســی شورای 
حل اختالف در دعاوی مالی به معادل ۸۰ درصد هزینه دادرسی 
رسیدگی به این دعاوی در محاکم دادرسی افزایش پیدا می کند. 
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: همچنین 
کمیسیون تلفیق تصویب کرد که شرکت های خودروساز داخلی 
موظف هستند تا براســاس برنامه تولیدی طبق بند ۵ ماده ۵۸ 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب 
شورای رقابت می رسد، از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی 

خــود را از طریق بورس کاال و براســاس ضوابط مربوطه عرضه 
کنند شــورای رقابت موظف است براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردین ماه سال آینده 
قیمت جدید خودروها را براســاس آنالیز هزینه تمام شــده و با 
در نظــر گرفتن هزینه های تحقیق و توســعه و هزینه های مالی 
مرتبط با فعالیت های تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در 
بازه های حداکثر ســه ماه مجددا بروزرسانی کنند. شرکت  بورس 
کاال موظف اســت ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در 
بورس کاال و قیمت مصوب شــورای رقابت را به حســاب تمرکز 
وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها واریز کند 

تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با 
شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی نفع نهایی با 
نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری ها قرار دهند. وی درباره 
این مصوبه توضیح داد: با این مصوبه شــرکت های خودروسازی 
بایــد کل تولیدات خود را در بورس عرضــه کنند و مابه التفاوت 
قیمتی که شورای رقابت آنالیز می کند و همچنین قیمتی که در 
بورس عرضه می شود، ۸۵ درصد آن باید صرف حمل و نقل درون 
شهری با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شود. این مصوبه 

برای مقابله با سوداگری و داللی است.

بازار فناوری بــا اعتبار دادن به مالکیت 
فکری در کشور باید شکل بگیرد

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
با بیان اینکه بازار فناوری با اعتبار دادن 
به مالکیت فکری در کشــور باید شکل 
بگیرد، گفت: در کشور به مالکیت فکری، 
اعتباری داده نمی شود، لذا باید با اصالح 
نقاط ضعف و قوت بخشــیدن به نقاط 
روشن به شــکل گیری بازار فناوری در 
کشور کمک کنیم. به گزارش ایسنا، به 
منظور تامین مالی دانش بنیان ها و ایجاد 
بازار درســت فناوری در کشــور و ورود 
شــرکت های فعال دانش بنیان به بازار 

ســرمایه امروز سه شنبه، مراسم انعقاد تفاهم نامه بین معاونت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. 
در این مراسم که با حضور روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری و دکتر مجید عشقی رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادر در محل سازمان بورس برگزار شد، محورهای مهمی مانند همکاری 
در جهــت هم افزایی توانمندی های طرفین بــرای تحقق اقتصاد دانش بنیان و 
اجرایی ســازی قانون جهش تولید دانش بنیان در بازار سرمایه، امکان سنجی 
راه اندازی و توســعه بازار تخصصی برای پذیرش، درج و معامالت شــرکت های 
دانش بنیان، خالق و فناوری در حوزه اقتصاد دیجیتال و نیز ارائه اطالعات مربوط 
به شرکت های دانش بنیان توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاســت جمهوری جهت محاسبه و انتشار شاخص در بازار سرمایه و نیز تعیین 
مشوق ها مورد توجه و تاکید طرفین در این تفاهم نامه قرار گرفت در ابتدای این 
مراسم روح اهلل دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهور با ابراز خشنودی از  حضور در جمع مؤثر مجموعه بورس به عنوان 
یک نهاد تاثیرگذار، جهت دهنــده و ارزش آفرین، به تبیین حوزه دانش بنیان  
پرداخت و خاطر نشان کرد: متاسفانه از مفاهیم ارزشمند سوءاستفاده می شود، 
مشکل اینجاست که کسی بابت سوءاستفاده از واژه ها و تعاریف، توبیخ نمی شود 
و با این سوءاســتفاده مفهوم واژگان تخریب می شود. بحث حمایت از ادبیات از 
همینجا ناشی می شود. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور 
درباره یکی از این تعاریف ارائه شده اشتباه از مفهوم دانش بنیان در جامعه، گفت: 
از ابتدا به مردم اینگونه تفهیم شــد که منظور از اقتصاد دانش بنیان، بازارهای 
فروش، خدمات سرویس های اینترنتی و مواردی از این قبیل است. در حالی که 
مفهوم تک یا دانش بنیان در دنیا بســیار با اهمیت تر از این نمونه ها و مصادیق 
اســت. سوال مهم در این رابطه آنســت که آیا دانش بنیان نیاز به حمایت دارد 

یــا اینکه نیاز به جذب و افتخارآفرینی 
در مجموعه هــای مالــی؟ وی با طرح 
مثالی در رابطه با مقایســه دو شرکت 
که یکی در خودروســازی و دیگری در 
عرصه دانش بنیان فعال هستند، افزود: 
در حال حاضر قیمت روز یک خودروی 
دو تنــی، مــدل ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰ 
هزار دالر اســت. طبیعتا این کارخانه 
خودروســازی حداقل ۱۰ هکتار زمین 
و میلیاردها دالر زیر ســاخت دارد. در 
نقطه مقابل آن، یک صنعتی در حوزه 
زیست فناوری در یک فضای هزار متر 
مربعی صد برابــر کوچکتر از کارخانه 
خودروسازی، چهار دانه ویال ۵ گرمی 
تولیــد می کند و هر کدام را با قیمت ۷ هــزار دالر عرضه می کند. این در حالی 
است که عرضه این ۳۰ گرم ماده، ۳۰ هزار دالر می شود و ارزش اقتصادی ایجاد 
می کند. در نقطه مقابل، دو تن ماده نیز ۳۰ هزار دالر می شــود با وزن صد هزار 
برابر بیشــتر. مجموعه دانش بنیان با یک صدم فضا نسبت به مجموعه صنعتی 
فعال می شــود؛ در حالی که زیر ســاخت یکی میلیون دالری و دیگری میلیارد 
دالری اســت. ولی در بازار ســرمایه دنیا ارزش هر دو شرکت با هم برابر است. 
دهقانی فیروزآبادی در ادامه با اشــاره به اینکه وقتی واژه دانش بنیان را به کار 
می بریم باید منظور صنعتی باشــد که چنین ارزش افزوده باالیی را ایجاد می 
کند تا راحت تر، ریسک و مخاطرات آن را مدیریت کنیم، اظهار کرد: وقتی سود 
سالیانه مجموعه  ای دانش بنیان، بالغ بر هزار درصد باشد، به راحتی در یک بخش 
خوب، فرصت های سرمایه گذاری، در اختیار آن قرار می  گیرد و این رویکردی 
عادالنه اســت؛ تا اینکه فرصت  های خوب فقط در اختیار صنعتی باشد که تنها 
ســود ۵۰ درصدی برای ما دارد .وی افــزود: لذا اگر مالک تعریف دانش بنیانی 
فقط در ورودی و فرآیند آن خالصه نشود و خروجی نیز به عنوان مالک مهمی 
در تعریف دانش بنیانی باشد و در سنجش شرکت ها ورودی، فرآیند و خروجی 
به طور توأمان مدنظر قرار گیرد و شرکت ها بر مبنای خروجی سنجیده شوند، 
طبیعتا ریسک های فعلی بسیار کاهش می یابد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید ادبیات حمایتی را از شرکت های 
دانش بنیان حذف کنیم، اعالم کرد: حمایت برای کمک از ضعیف معنا می یابد و 
در دیدگاه عمومی نیز همین تعریف را دارد. بنابراین به طور جدی به دنبال این 
هستیم که شرکتی که می تواند چنین سودآوری داشته باشد باید به بازار سرمایه 
وارد شود و این اتفاق حتما رقم می خورد. البته از یکسو باید مراقب باشیم به چه 
کســی دانش بنیان می گوییم؛ از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که دانش 

بنیان واقعی سرمایه، زیر ساخت و درآمد را به جای اینکه فردی استفاده کند.

دهقانی فیروزآبادی:
بازار فناوری با اعتبار دادن به مالکیت فکری 

در کشور باید شکل بگیرد

یکی از مصارف ارزی پیش بینی شــده در مصوبه اخیر بانک مرکزی، ارز درمانی برای بیمارانی است که بنا به تشخیص و تایید 
دســتگاه های ذی صالح نیاز به سفر خارجی و درمان در کشور دیگری دارند. بر این اساس، سقف مشخصی برای درمان و البته 
اقامت بیمار و یک همراه در نظر گرفته شده است. به گزارش ایسنا، بر اساس مقررات به روز شده در زمینه ارز، مردم می توانند ارز 
غیربازرگانی یا خدماتی مورد نیاز خود را از طریق سامانه ناخدا یا همان سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران دریافت کنند که 
البته باید با یکی از ۳۸ مورد ذکر شده منطبق باشد. سقف ارز درمانی برای مراحل درمان بیمار. ارز درمانی، نخستین ارزی است 
که در مقرارت ارزی بانک مرکزی تعریف شده است که بر اساس آن تأمین و انتقال ارز درمانی برای مبالغ حداکثر تا سقف ۱۰ هزار دالر یا معادل آن به سایر ارزها با 
اخذ وثیقه به میزان ۲۰ درصد هم ارز ریالی ارز پرداخت شده، به حساب مؤسسه درمانی خارج از کشور با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز تعیین شده باشد، بالمانع است. البته در تبصره این بند از مصوبه آمده است که تأمین و انتقال 
 )Search( ارز درمانی برای مبالغ حداکثر تا سقف ۱۰ هزار دالر یا معادل آن به سایر ارزها برای بیمارانی که به منظور معالجه نیازمند پرداخت هزینه جستجوی نمونه
پرداخت هزینه تطبیق )Match( و پرداخت بابت خرید و انتقال نمونه سلول های بنیادی خون ساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور است، با ارائه معرفی نامه و 
تأیید شبکه ملی اهدا کنندگان سلول های بنیادی خونساز ایران )که زیر نظرمستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کنند( و اخذ وثیقه به میزان 

۲۰ درصد هم ارز ریالی ارز پرداخت شده بالمانع خواهد بود. 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: بر اساس گزارش ۱۰ ماهه ابتدای سال، میزان صادرات 
کشور ۷ میلیارد دالر صادرات بوده است و بر اساس گزارشات تا پایان اسفند تحقق ۹ میلیارد دالر قطعی است. به گزارش ایسنا، 
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی در جلسه روز سه شنبه ۱۸ بهمن 
۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف 

هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره )۱۴( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بیان اینکه تبصره ۱۴ بر اساس ماده ۳۹ برنامه ششم باید بر اساس یک جدول 
درآمدی و هزینه ای تعریف شود و منابع آن نیز باید صرف اصالح زیرساخت های انرژی، برق و مسائل گوناگون شود، اظهار کرد: ۸ بند در درآمدهای این تبصره وجود 
دارد که بند سوم آن پیشنهاد دولت ۸۴.۷ همت بوده و ما این منابع را به ۸۵.۱  تغییر دادیم و در بند ۸ نیز فقط ۲ همت افزایش دادیم و اگر این منابع تحقق نیافته 
الیحه دولت خود دولت بوده است. وی افزود: در بند ۱ که مربوط به فروش بنزین داخلی است، دولت ۷۵ همت برای فروش بنزین داخلی پیش بینی کرد که ما فقط 
۲ همت به این منابع اضافه کردیم و گزارشات نشان می دهد این منابع ۱۲۳ درصد عملکرد داشته و در پایان سال از این محل ۹۵ همت درآمد وجود دارد. در بند دوم 
نیز دولت برای صادرات ۱۸۰ همت پیش بینی کرده بود که ما این را تا ۳۲۰ همت آوردیم؛ دلیل اساسی این است که دولت گفته بود که می خواهم ۷ میلیارد دالر 

فرآورده در سال ۱۴۰۱ بفروشم و ما گفتیم که بر اساس کار کارشناسی ما دولت ۹ میلیارد دالر صادرات خواهد داشت.

حاجی بابایی: چگونه از "ناخدا" ارز درمانی بگیریم؟

تا پایان سال صادرات ۹ میلیارد دالر محقق می شود
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گزیده خبر

یک کارشناس انرژی در گفت وگو با ایلنا:
بنام مخالفت با سیاست لیبرالی، به سود ثروتمندان

 زنگ خطر پایان عمر پاالیشگاه ها/ دهک های باال ۲۰۰ میلیارد کیلووات ساعت 
مصرف برق دارند. یک کارشناس انرژی با بیان اینکه چند سالی است زنگ 
خطر پایان عمر تعدادی از پاالیشگاه ها به صدا در آمده است، گفت: ساخت 
هر پاالیشــگاه )به ظرفیت مشابه اصفهان(، حدود ۶ سال زمان و ۴ میلیارد 
دالر هزینه می طلبد و هزینه پاالیش نفت خام و هزینه مســتهلک شــده 
سرمایه گذاری و فرصت صادرات خام، قیمت واقعی بنزین را نمایان می کند.

مهدی عرب صادق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه  روزانه 
یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت به ۹ پاالیشگاه نفت خام و ۴۰۰ هزار 
بشــکه میعانات گازی به تنها پاالیشگاه میعانات گازی کشور داده می شود، 
اظهار داشــت: هر بشکه نفت ۱۵۹ لیتر و به قیمت متوسط ۶۰ دالر، قیمت 
یک لیتر نفت مســاوی با ۱۷ هزار تومان است و برای تصفیه هر بشکه نفت 
نیاز به حدود ۲۰ هزار دالر ســرمایه گذاری اســت. وی ادامه داد: برای یک 
پاالیشگاه مثل اصفهان )در۲واحد( که مجموعا ظرفیت تصفیه روزانه ۲۰۰ 
هزار بشکه نفت در روز را دارد و با لحاظ ۲۰ هزار دالر هزینه سرمایه گذاری 
برای هر بشکه، ۴ میلیارد دالر سرمایه گذاری برای۳۰ سال کارکرد پاالیشگاه 
نیاز اســت و این یعنی برای هر بشــکه نفت،  فقط و حداقل ۲ دالر هزینه 
ارزی ســرمایه گذاری انجام شــود.زنگ خطر پایان عمر پاالیشــگاه ها. این 
کارشناس انرژی با بیان اینکه چند سالی است زنگ خطر پایان عمر تعدادی 
از پاالیشگاه ها به صدا در آمده است، گفت: ساخت هر پاالیشگاه )به ظرفیت 
مشابه اصفهان(، حدود ۶ سال زمان و ۴ میلیارد دالر هزینه می طلبد و هزینه 
پاالیش نفت خام و هزینه مســتهلک شده سرمایه گذاری و فرصت صادرات 
خــام، قیمت واقعی بنزین را نمایان می کند. )حدود ۱۴ هزارتومان( پس نه 
تنها بنزین ســهمیه ای ارزان تر از آب است، که بنزین آزاد ۳ هزارتومانی هم 
همین حکایت دردناک را دارد. هر خودرو بیش از ۱۲ میلیون تومان در ماه 
از یارانه پنهان بهره می برد و حال کسی در شمال شهر ۴ خودروی پرمصرف 
دارد را مقایســه کنید با کارگری در جنوب شهر که در بهترین حالت یک 
خودروی پراید دارد.سیاست ضد لیبرالی حذف یارانه پنهان.وی تاکید کرد: 
باید توجه داشــت راه عبور از تحریم، استفاده از سیاست ضد لیبرالی حذف 
یارانه پنهان اســت، البته برخی حذف یارانه پنهان را سیاست نئولیبراالنه 
می داننــد در حالیکه تفســیر وارونه دارند. آیا نمی توان فقط با بخشــی از 
مابه التفــاوت این بخش مهم از ثروت ملی و هدایت صحیح یارانه و افزایش 
ضریب اصابت، سیســتم  حمل و نقل عمومی را توســعه داد؟ آیا نمی توان 
توسعه راه و جاده و حتی مسکن ملی داشت؟ اشتغالزایی و محرومیت زدایی 
کرد؟ عرب صادق با اشاره به موضوع مصرف برق گفت: هر نیروگاه، عمر مفید 
۳۰ ساله دارد و پس از آن دچار فرسودگی و راندمان پایین و هزینه تعمیرات 
باال با قابلیت اطمینان پایین و کاهش تاب آوری می شود. در حال حاضر برای 
هر مگاوات ســرمایه گذاری نیروگاهی نیاز به یک میلیون دالر سرمایه ارزی 
داریم و همچنین هر کیلو وات ساعت انرژی حدود ۹ سنت هزینه ارزی تمام 
شــده برای کشور دارد، که راندمان پایین نیروگاه این هزینه را افزایش داده 
در صورتی که می توان تا ۵ سنت در طوالنی مدت از مقدار آن کاست. ۲۰۰ 
میلیارد کیلووات ســاعت برق مربوط به دهک های درآمدی باال است. وی با 
بیان اینکه از حدود ۳۰۰ میلیارد کیلووات ساعت مصرف ساالنه برق، بیش 
از۲۰۰ میلیــارد مربوط آن مربوط به دهک های درآمدی باال اســت، افزود: 
اکنون که قیمت تمام شده کیلووات ساعت برق حدود ۴۰۰۰ تومان است و 
ما با قیمت پایه بازار برق حدود ۱۰۰ تومان آنرا به مصرف کنندگان در کشور 
عرضه می کنیم، این مابه التفاوت بنفع کدام طبقه است؟  دهک های باال ۲۳ 
برابر دهک های پایین از یارانه پنهان بهره مند می شوند.  این کارشناس انرژی 
خاطرنشان کرد: اکنون دهک های باال با یک حساب و کتاب سرانگشتی ۲۳ 
برابر دهک های پایین و ۱۱ برابر متوســط دهک ها از یارانه پنهان بهره مند 
می شوند، سوال اینکه چرا بنام حمایت از دهک های پایین برای دهک های 
باالی جامعه منفعت تورم ســاز بر دوش اقشار ضعیف ایجاد می کنیم؟ وی 
تاکید کرد: در مســئله  یارانه پنهان توجیه مهم توجه به فرصت صادرات و 
یا نرخ فوب خلیج فارس، این اســت که هزینه زیرساخت های تولید انرژی، 
اورهال و نوسازی برمبنای واردات خدمات و تجهیزات با منطق جهانی است.

عرب صــادق با بیان اینکه حذف یارانه پنهان ضرورت توزیع عادالنه ثروت و 
نفع طبقات کارگری است و افزایش رضایت اجتماعی مستلزم توزیع عادالنه 
ثروت اســت، ادامه داد:  البته نباید پس از آزادسازی نرخ حامل های انرژی، 
در بازتوزیع ثروت رهاســازی شود که این خود خطر بزرگ تر از اصل یارانه 
پنهان اســت. تصور کنید ۸۶ میلیارد دالری از یارانه پنهان که منابع معتبر 
بین المللــی و آژانس بین المللی انــرژی آدرس می دهند و در تولید ثروت و 
بازتوزیع عادالنه ثروت اســتفاده شود، هم مشــکالت ناشی از افزایش پایه 
پولی، تورم و استقراض از بانک مرکزی و خلق پول حل می شود و هم مردم 
با دیدن هوشــمندی حکمرانان امیدوار می شوند. برخی بهره مندان نجومی 
یارانه پنهان، سرکشان مالیاتی هم هستند. وی با تاکید بر اینکه امروز برخی 
بهره مندان نجومی یارانه پنهان، سرکشــان مالیاتی هم هستند و این اصال 
برای اقتصاد کشور خوب نیســت، اظهار داشت: البته که در اقتصاد باید به 
مفاهیم هم متکی باشیم و نه به اعداد، بطوریکه اگر  برای رساندن هزار تومان 
یارانه به مردم ســه هزار تومان هزینه کنیم، فی الواقع عامل مهم کسری در 
بودجه سنواتی می شود و نتیجه معکوس نسبت به آنچه در پی آن هستیم 
که رفاه مردم اســت، می گیریم و  یارانه پنهان مصداق همین فعل خطرناک 
است، اکنون برخی صاحبنظران معتقدند که ما برای یک هزار تومان یارانه 
ســه هزار تومان هزینه می کنیم و بخشی از آن را از جیب ملت برمی داریم 
و به فرصت ها پشت می کنیم، پس الزم است این یارانه محاسبه شود  و در 
بودجه شفاف سازی شود و برای عادالنه شدن آن برنامه ریزی دقیق کنیم که 
صرفا آزادسازی و رهاسازی پس از آن نباشد و برای عادالنه شدن و افزایش 

ضریب اصابت یارانه برنامه ریزی کنیم.

داستانی: پشتیبانی از نهضت تولید و ادامه توسعه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

سرپرســت  شــرکت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ضمن اشــاره به 
اقدامات شــاخص ۱۰ ماه اخیر، به تشریح فرآیند پشتیبانی از نهضت تولید 
و روند توســعه در این منطقه عظیم اقتصــادی پرداخت. به گزارش روابط 
عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی  خلیج فارس، »کامران 
داستانی« فرارســیدن دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی را تبریک 
گفت و یاد و خاطره  شهیدان تمامی ادوار انقالب و امام شهدا را گرامیداشت 
و خاطرنشــان کرد: مجاهدت در سنگر اقتصادی دست کمی از مجاهدت در 
سنگر دفاع مقدس ندارد و امروز کشورمان بیش از هر زمان دیگری به تولید 
و اشتغال زایی نیاز دارد.وی اضافه کرد: هم اکنون ۱۹ شرکت با سرمایه گذاری 
بیش از ۴.۵ میلیارد دالر در این منطقه عظیم اقتصادی فعالیت می کنند که 
نقش بســزایی در ایجاد ارزش افزوده، جلوگیری از خام فروشی، تأمین بازار 
داخلی و ایجاد رونق در صادرات بر عهده دارند و وظیفه ی اصلی ما پشتیبانی 
از این ســرمایه گذاران در راستای اســتمرار تولید و افزایش ظرفیت هاست.

سرپرست منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ضمن اشاره به عقد ۹ قرارداد 
جدید با ســرمایه گذاران در جهت ایجاد صنایع معدنی در ۱۰ ماه گذشته، 
تأکید کرد: در شــرایط فعلی توسعه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
همچنان ادامه دارد و بنا بر محاســبات انجام شده ۱۳ هزار نفر اشتغال زایی 
مستقیم طرح های در دست اجراست که اگر اشتغال زایی غیرمستقیم آنان را 
نیز در نظر بگیریم مطمئناً می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش بیکاری در 
جنوب کشور داشته باشد.داستانی تشریح کرد: هم اکنون ۴۵ شرکت معتبر 
با ۵.۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری در حال ساخت و نصب تجهیزات با هدف 
بهره برداری از پروژه های مختلف هســتند و این روند توسعه ما را به آینده 
بسیار امیدوار می کند.داستانی در خصوص برنامه های خود نیز تصریح کرد: 
اجرای برنامه های در دست اقدام، جذب سرمایه گذار، تسریع  در راه اندازی 
عملیات اجرایی   پروژه  ها در ســایت توسعه  ،پیگیری مطالبات، توجه به 
برندینگ منطقه، فراهم آوردن ملزومات دیجیتالی شدن و همچنین توجه 
به نیروی انســانی متخصص و جانشین پروری را در یک فضای مشارکتی و 

تعاملی پیگیری خواهیم کرد.

ایرانی ترین پاالیشگاه پارس جنوبی راه اندازی می شود
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه ایرانی ترین 
پاالیشــگاه پارس جنوبی در فاز ۱۴ راه اندازی می شــود، گفت: 
برنامه ریزی شــده تا ســال ۱۴۰۸ تولید گاز کشور ۵۰۰ میلیون 
متر مکعب اضافه شــود که ۱۲۰ میلیون متر مکعب از این مقدار 
مربوط به توسعه میدان گازی کیش است. به گزارش ایلنا به نقل 
از شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر،  به دستاوردهای 
شــرکت ملی نفت اشاره کرد و افزود: بلوغ صنعت نفت و شرکت 
ملی نفت ایران تقریبا از پس از انقالب اســالمی آغاز شده است، 
۶۵ درصد تولید تجمعی مربوط به پس از انقالب است که افزون 
بر اکتشافات جدید ، توسعه و تولید و زنجیره تأمین ساخت کاال 
نیز اتفاق افتاده است. وی ادامه داد: اکنون ۴۰۰ مخزن نفت و گاز 
و بیش از یک میلیارد متر مکعب در روز تولید گاز در کشور داریم 
که حاصل بلوغ و تکامل صنعت نفت ایران پس از انقالب است، در 
تاریخ صنعت نفت، پیش از انقالب، کارشناسی و مدیریت نقشی 
نداشــت، امروز در چهل وچهارمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
صنعت نفت اســتقالل یافته و توانمند داریم، در ساخت، نصب، 
راه اندازی، بهره برداری و تولیــد، توانمندی داخلی داریم و حتی 
پروژه های فراسرزمینی نیز اجرا می کنیم. مدیرعامل شرکت ملی 
نفــت ایران با بیان اینکه میدان گازی کیش از میدان های بزرگ 
گازی کشــور پس از پارس جنوبی است، تصریح کرد: قرارداد فاز 
نخســت این میدان با وسعت ۷۷۵ کیلومتر مربع که در عمق ۳ 
کیلومتــری خلیج فارس قرار دارد را امضا کردیم که بر اســاس 
آن ۲۸ میلیون متر مکعب گاز و  ۱۱ هزار بشــکه میعانات گازی 
تولید و به عســلویه منتقل می شود. استقرار دو دکل حفاری در 
میدان کیش. خجســته مهر گفت: بدون معطلی برای شــرایط 
تحریم قرارداد این طرح تنفیذ شد و دو دکل شرکت ملی حفاری 
در میدان کیش مستقر هســتند که به زودی کار حفاری را آغاز 
می کنند. وی با اشــاره به مصارف رو به رشد گاز در کشور افزود: 
برای تأمین پایدار گاز، تصمیم ســریع برای توســعه این میدان 
گرفتیــم تا  طی ۱۴ ماه با ســرمایه گذاری ۹۰۰ میلیون دالری، 
روزانه ۲۸ میلیون متر مکعب به تزریق گاز به شبکه سراسری گاز 

افزوده می شــود. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره کلیت 
این طرح توضیح داد: توســعه میدان گازی کیش در ۴ فاز انجام 
می شود و با تکمیل توسعه این میدان آن روزانه ۱۲۰ میلیون متر 
مکعب به ظرفیت تولید گاز کشــور افزوده خواهد شد، برای این 
کار به ۷ میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز داریم. مطالعات پایه 
فازهای بعدی میدان کیش در دستور کار. خجسته مهر تأکید کرد: 
مطالعات مهندسی پایه دیگر فازهای توسعه میدان گازی کیش 
انجام شده اســت و پس از تکمیل آن، ساخت سکوهای دریایی 
آغاز می شــود و تا ۴ سال آینده فازهای ۲ و ۳و ۴ به بهره برداری 
خواهند رسید، در این میدان گازی با ساخت لوله های زیردریایی 

از سوی شرکت های ایرانی دیگر وابستگی به خارج نداریم.

وی ادامه داد: اکنون بیش از یک میلیارد متر مکعب ظرفیت تولید 
گاز در کشــور داریم و برنامه ریزی های شده است تا سال ۱۴۰۸ 
تولید گاز کشــور ۵۰۰ میلیون متر مکعب اضافه شــود که ۱۲۰ 
میلیون متر مکعب از این میزان مربوط به توســعه میدان گازی 
کیش است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: پارس جنوبی 
بزرگ ترین میدان گازی جهان اســت، نصف ذخایر گاز کشور در 
این میدان قرار دارد، ۴۰۰ حلقه چاه و ۳۷ سکوی بهره برداری در 
این میدان داریم و ۷۰ درصد تولید گاز کشور مربوط به این میدان 
اســت، این میدان را پیش از انقالب نداشــتیم، ۸۵ میلیارد دالر 
در این میدان ســرمایه گذاری شده و بخش اعظم کارها از سوی 

متخصصان داخلی انجام شــده است. خجسته مهر درباره تکمیل 
این طرح ها از ســوی متخصصان ایرانی تأکید کرد: در سال ۹۰ 
تصمیم گرفته شد ۱۰ فاز باقیمانده پارس جنوبی به شرکت های 
ایرانی سپرده شود و قرارداد ۲۲ میلیارد دالری در این رابطه امضا 
شد. وی با بیان اینکه آخرین پاالیشگاه پارس جنوبی در روزهای 
آتی به بهره برداری می رســد و سرمایه گذاری حدود ۲.۵ میلیارد 
دالری در آن انجام شــده اســت، گفت: پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس 
جنوبی ایرانی ترین فاز به شــمار می آید زیرا ۷۰ درصد تجهیزات 
آن ایرانی است و با تکمیل این پاالیشگاه ۴۲ میلیون متر مکعب 
به ظرفیت پاالیشــی  گاز اضافه می شود. معاون وزیر نفت با بیان 
اینکه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم در میدان مشترک نفتی 
آزادگان ۳۶ حلقه چاه جدید به تولید آمده است و افزایش تولید 
را شــاهد بودیم، گفت: باید این کارآمدی را داشــته باشیم که از 
حداکثر توان مالی داخل کشــور اســتفاده کنیم و بر این اساس 
با یک ایده جدید بانک ها به عنوان ســرمایه گذار به میدان آمدند. 
خجسته مهر افزود: شرکت دشت آزادگان اروند با همکاری بانک ها 
و شرکت های اکتشاف و تولید برای توسعه میدان آزادگان تشکیل 
شد، در این میدان به زودی وارد مذاکرات فنی و اقتصادی خواهیم 
شد و رســاندن تولید از ۱۹۰ هزار به حدود ۵۷۰ هزار بشکه در 
دستور کار اســت.رفع عقب ماندگی ها در بخش ازدیاد برداشت. 
وی اظهار کرد: در شرکت ملی نفت یک زنجیره باالدستی شامل 
پنج حلقه اکتشاف، حفاری، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت داریم، 
برای هر کدام از حلقه ها چالش ها را تعریف کرده ایم، اینکه فناوری 
که نیاز داریم چیست؟ بهره وری به چه صورت است؟ و در کجا و 
چه موردی آن را اجرا کنیم؟ مدیرعامل شرکت ملی ایران افزود: 
در بحث ازدیاد برداشت ما عقب ماندگی داشتیم، ضریب بازیافت 
میدان ها در کشــور ما  ۲۵ درصد اســت، در حالی که میانگین 
جهانی ۳۵ درصد است، راهکار رفع این مشکل، گسترش و توسعه 
پایلوت های فناورانه است، یکی از راه های ازدیاد برداشت، تزریق 
آب به میدان هاست که به صورت پایلوت انجام شده و توافق هایی 

در این باره شده است.

کارشــناس حــوزه انرژی گفــت: اگر 
مســائل مان با دنیا حل نشود و نتوانیم 
نفت را بفروشــیم، پولی نداریم که گاز 
را وارد کنیم، بعبارت دیگر صرف اینکه 
بخواهیــم واردات هم داشــته باشــیم 
این امــکان را نداریم چون درآمد نفتی 
نداریم. عدم فروش نفت؛ گاز را به چالش 
می کشاند/ واردکننده می شویم مرتضی 
بهروزی فــر در گفت وگــو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره حل مشکل تامین 
گاز کشــور اظهار داشــت: مشکل گاز 
کشــور ما مربوط به یــک روز و دو روز 
و یا شــش ماه نبوده، از سال ۵۸ و زمان 
اشغال ســفارت امریکا که تحت تحریم 
قرار گرفتیم روز به روز مشکالت بیشتر 

شــد و در دوره ترامپ به حداکثر خودش رسید. برجام یک فرصت برای تنفس 
داد اما نتوانســتیم از آن استفاده کنیم و اکنون هم در دو بخش عرضه و تقاضا 
دچار مشکل اساسی هستیم. در بخش عرضه تحریم هستیم و نتوانستیم دانش 
فنی و تکنولوژی و تامین مالی داشته باشیم، نتوانستیم متناسب با عنوان دومین 
دارنده ذخایر گاز جهان حجم تولید را باال ببریم، سومین تولیدکننده گاز جهانیم 
ولی در مقایسه با کشورهای اول و دوم اختالف فوق العاده فاحشی بین تولید ما 
و روســیه و امریکا وجود دارد، از سوی دیگر باتوجه به شرایطی که داشتیم در 
حوزه مصرف نیز برنامه ریزی مناســبی نداشته ایم و دنبال این بودیم که صنایع 
انرژی بر را در کشور توسعه دهیم اما همزمان با توسعه صنایع و افزایش مصرف 
در بخش خانگی دنبال بهینه سازی مصرف نبودیم و متاسفانه نتوانستیم مصرف 
را مدیریت کنیم و دچار چالش شدیم. وی درباره اینکه آیا برای کشوری با ذخایر 
عظیم نفت و گاز زیبنده است که اعالم کند زمستان را بدون چالش و قطعی گاز 
سپری کردیم، توضیح داد: امسال از این لحاظ که گاز بخش خانگی در زمستان 
قطع نشد یک موفقیت است. اما واقعیت اینکه کشوری که دومین دارنده ذخایر 
گاز اســت و باید حضور قابل توجهی دربازارهای گازی می داشــت برای مصرف 
داخل دچار مشکل است.  این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اکنون کشور 
نیاز به برنامه ریزی در حوزه افزایش تولید، بهینه سازی مصرف و اجرای پروژه های 
ذخیره ســازی زیرزمینی دارد تا در پیک مصرف مشکل را حل کند، ما باید این 
مشــکالت را حل کنیم و وقت زیادی هم نداریم زیرا زمســتان سال بعد حتما 
سخت تر از امسال خواهد بود، ضمن اینکه پیش بینی می شود تابستان آینده یکی 
از سخت ترین تابستان هایی خواهد بود که تاکنون رکورد آن ثبت شده بنابراین 
عالوه بر گاز مشــکل برق هم خواهیم داشت. وی تاکید کرد: باتوجه به شرایط 
فعلی کشــور که تحت تحریم هستیم و مشکل داریم تنها راه و اولین قدم حل 

مشکل برجام و بعد تعامل با دنیا است، 
باید بتوانیم ســایه تحریــم را از اقتصاد 
کشور حذف کنیم و تا این مشکالت رفع 
نشود اتفاق قابل مالحظه ای رخ نخواهد 
داد که امیدوار باشــیم برای ســال های 
بعد مشکالت کمتر شود و بتوانیم وارد 
بازارهای جهانی گاز شــویم. بهروزی فر 
گفت: ما فقط برای اینکه بتوانیم تولید 
پارس جنوبی را نه افزایش بلکه فقط در 
همین ســطح تثبیت کنیم ۵۰ میلیارد 
دالر سرمایه، تجهیزات و تکنولوژی نیاز 
داریم که فعال در اختیار نداریم اگر این 
اتفاق نیفتد هر سال یک تا ۲ فاز پارس 
جنوبی معادل ۲۵ تــا ۵۰ میلیون متر 
مکعب را از دست خواهیم داد یعنی نه 
تنها وضعیت مان بهتر نخواهد شــد بلکه مسلما بدتر خواهد شد. عالوه بر پارس 
جنوبی باید نســبت به جذب سرمایه برای بهره برداری از پارس شمالی، کیش و 
حوزه های داخلی نیز اقدام کنیم در غیر این صورت گریزی از چالش تامین انرژی 
نخواهیم داشت. موضوع دیگر اینکه ما سومین کشور از نظر سوزاندن گاز هستیم 
که جمع آوری اینها هم نیاز به پول و هم تکنولوژی و تجهیزات دارد که فعال در 
اختیار نداریم. وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است صنعت نفت سرپا بماند حدود 
۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دالر پول الزم دارد حتی اگر مشکل برجام هم حل شود و 
تصور کنیم فردا موانع بر طرف می شود و ما می توانیم صادرات نفت داشته باشیم. 
این حجم از سرمایه مورد نیاز به هیچ عنوان از فروش نفت تامین نخواهد شد و 
فقط باید از مسیر سرمایه گذاری خارجی محقق شود، سرمایه گذاری خارجی هم 
زمانی جذب می شــود که عالوه بر برجام ما بتوانیم با دنیا تعامل و سایه تحریم 
را حذف کنیم. مطمئنا اگر بعد از برجام تحریم روی اقتصاد ادامه داشــته باشد 
هیچ شــرکتی حاضر نخواهد بود ســرمایه گذاری کند و در این صورت سال به 
سال مشکل گاز کشــور بدتر، شدیدتر و عمیق تر می شود. این کارشناس حوزه 
انرژی بیان داشت: ما اکنون حجمی از گاز را به عراق و ترکیه صادر می کنیم اما 
اگر روند تولید و مصرف به شکل امروز ادامه داشته باشد مسلما یک واردکننده 
خواهیم بود، اما این را هم در نظر داشــته باشیم اگر حتی نیاز به واردات داشته 
و پول نداشــته باشیم امکان واردات هم نخواهیم داشت. بنابراین اگر مسائل مان 
با دنیا حل نشــود و نتوانیم نفت را بفروشیم، پولی نداریم که گاز را وارد کنیم، 
بعبارت دیگر صرف اینکه بخواهیم واردات هم داشته باشیم این امکان را نداریم 
چون درآمد نفتی نداریم بنابراین به این سمت می رویم که هر سال اقتصاد کشور 

کوچک تر می شود.

عدمفروشنفت؛گازرابهچالشمیکشاند

قرارداد اجرای پروژه اتصال شــبکه برق عراق به کشورهای شورای همکاری امروز در مقر سازمان اتصال برق شورای همکاری در 
دمام امضا شد. به گزارش ایلنا از نشریه »الوطن« بحرین، این قرارداد با حضور مدیر اجرایی این سازمان و نمایندگان شرکت های 
ذی ربط و نمایندگان وزارت برق عراق امضا شد. بر اساس این گزارش، این قرارداد در فاز اول به تأمین برق در مناطق جنوبی عراق 
و اســتان بصره کمک می کند و در فازهای بعدی عرصه را برای مبادله برق میان عراق و این کشــورها و صادرات آن در چارچوب بازاری منطقه ای و عربی و تضمین 
پایداری خدمات برق در همه زمان ها ممکن می کند. به موجب این قرارداد خط اتصال برق دوگانه با توان ۴۰۰ کیلوولت از نیروگاه وفره کویت به نیروگاه فاو در بصره 
به طول ۲۹۵ کیلومتر و با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات ساخته می شود که در فاز بعد به ۱۸۰۰ مگاوات می رسد. اجرای فاز اول پروژه ۲۴ ماه زمان و ۲۲۰ میلیون دالر هزینه 
خواهد داشت. عراق و شورای همکاری در ژوئیه ۲۰۲۲ در حاشیه نشست جده قرارداد نهایی اتصال شبکه برق دوجانبه را امضا کردند. هزینه این پروژه را صندوق توسعه 
اقتصادی کویت و صندوق توسعه قطر تأمین می کنند. پیش از این عراق اعالم کرده بود که به همه تعهدات خود برای کشیدن این شبکه در خاک عراق عمل کرده است.

ســخنگوی صنعت آب اظهار داشت: ورودی آب به ســدهای کشور ۸.۹ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به پارسال ۱۲ درصد 
کاهش دارد. پافشــاری ما رهاسازی آب از سوی افغانستان طبق پروتکل است/برنامه تامین اضطراری آب برای تهران  به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، فیروز قاســم زاده در نشســت خبری اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار و با توجه به بارندگی های خوبی 

که داشتیم میزان ۱۰۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده که البته همچنان نسبت به بلندمدت )۵۴ساله( ۹ درصد کاهش داریم و سومین سال خشک را سپری می کنیم.
 وی با بیان اینکه نســبت به پارســال ۱۳ درصد کاهش بارندگی داریم، افزود: استان های قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، سمنان، البرز، سیستان و 
بلوچستان و تهران بارندگی خوبی نداشتند. سخنگوی صنعت آب بارش جنوب غرب کشور در استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، اصفهان، یزد و 
فارس را تحت تاثیر سامانه سودانی باالی نرمال اعالم کرد. وی گفت: ورودی آب به سدهای کشور ۸.۹ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به پارسال ۱۲ درصد کاهش 
دارد. قاسم زاده با بیان اینکه ما برنامه مصرف بهینه را اعمال کردیم تا کمترین تنش را داشته باشیم، اظهار داشت: خروجی آب از سدها ۶.۸۵ میلیارد متر مکعب بوده 
که ۱۴ درصد کاهش را نشان می دهد وی با بیان اینکه حجم آب سدها به ۲۱.۱ میلیارد متر مکعب رسیده است، افزود: سدهای کشور ۴۳ درصد پرشدگی دارند که 

تقریبا معادل سال گذشته است.

امضای قرارداد اجرای پروژه اتصال شبکه برق شورای 
همکاری به عراق

برنامه تامین اضطراری آب
 برای تهران
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گزیده خبر

انتصاب مجدد مهندس آرش آریانژاد به عنوان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان

طی حکمی از ســوی مهندس محمد جوان بخت، معــاون وزیر در امور آب 
و آبفا و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران، 
مهندس آرش آریانژاد به مدت 2 سال دیگر به عنوان رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان کردستان، منصوب شد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان ، دربخشی از متن این حکم 
آمده است:نظر به مراتب تعهد، شایســتگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و 
به اســتناد مصوبه مجمع  عمومی مورخ 26/10/1401 و به پیشنهاد مصوبه 
شماره 23 مورخ 01/11/1401 هیأت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای 
کردستان، به موجب این حکم برای مدت دو )2( سال به عنوان رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت مذکور تعیین و منصوب می شــوید. از خداوند 
متعال توفیق روزافزون جنابعالی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران و خدمت رسانی مؤثر به مردم شریف آن استان را، خواستارم.
عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور شرکت های گروه سایپا:

تولید ناب مستلزم داشتن زنجیره تامین قوی است

با حضور عضو هیــأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور شــرکت های 
گروه سایپا، جمعی از مدیران ارشد گروه و مدیرعامل شرکت رادیاتور ایران، 
از ســامانه فروش قطعات خودرو ایران با عنوان ریکو پارت رونمایی شد.به 
گزارش سایپانیوز، معصوم نجفیان، عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل 
در امور شرکت های گروه خودروسازی سایپا در مراسم افتتاح سامانه فروش 
قطعات خودرو ایران با عنوان" ریکو پارت" گفت: خودرو ســازی صنعتی 
پیچیده و جذاب است و باید به صورت مستمر در مسیر این سیستم تغییر 
و تحول ایجاد کرد تا بتوان در آن موفق بود و این تغییر باید عملیاتی انجام 
شــود.او افزود: در یک ســال اخیر تکمیل 87 هزار خودرو ناقص، افزایش 
ظرفیت تولید از هزار و 50 دســتگاه به 2 هزار و 100 دســتگاه و افزایش 
درآمد گروه ســایپا تا پایان سال به 100 هزار میلیارد تومان نشان از ایجاد 
تغییر در گروه خودروسازی سایپا و رسیدن به شرایط مناسب دارد.نجفیان 
تصریح کرد: برای ایجاد درآمد مناســب باید تولید ناب ایجاد شود و تولید 
ناب مستلزم داشتن زنجیره تامین قوی است. در صنعت خودروسازی باید از 
سه حوزه  زنجیره تامین، منابع انسانی و برنامه ریزی تولید قوی بهره برد تا 
بتوان به تولید ناب دســت یافت.او افزود: با توجه به قیمت گذاری دستوری 
که بر روی خودروهای داخلی وجود دارد، به منظور جلوگیری از ایجاد زیان 
در این صنعت، چاره ای جز ورود به بازار خدمات پس از فروش نیست و بر 
همین اســاس شرکت های گروه سایپا باید در حوزه خدمات پس از فروش 
و ایجاد درآمد از ســایر تولیدات غیر وابسته به گروه سایپا تالش کنند.عضو 
هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور شرکت های گروه خودروسازی 
ســایپا تاکید کرد: بر همین اساس و نگاه مدیریت ارشد گروه سایپا، تمامی 
شرکت های گروه باید گام های متناسب با شرکت مادر بردارند تا بتوان در 
ســال آینده به درآمد 150 هزار میلیارد تومانی هدف گزاری شده در گروه 
سایپا دست یافت.در این مراسم مهدی حسین نژاد، مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شــرکت رادیاتور ایران با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت گفت: 
رادیاتور ایران با برنامه ریزی انجام شــده در تولید، مدیریت منابع انسانی و 
افزایش بهره وری توانســته در بازار خدمات پس از فروش 79 درصد رشد 
درآمد نسبت به سال گذشته و در فروش قطعات به شرکت های خودروساز 
60 درصد رشد داشته باشد.او افزود: در سال جاری با افزایش ظرفیت تولید، 
تغییر مدل در فروش محصوالت، کنترل هزینه ها و تمرکز بر بازار خدمات 
پس از فروش توانستیم به سود آوری بهتری دست یابیم.حسین نژاد تاکید 
کرد: خوشــبختانه در سال جاری تامین قطعات به موقع انجام شده و توقف 
خطوط تولید به حداقل ممکن رسیده و باید تالش کنیم که بتوانیم در سال 
آینده با بازاریابی صادراتی بیشتر، محصوالت این شرکت را به کشورهای 
هدف صادر و درآمدی بهتری را کســب کنیم.گفتنی است در این مراسم 
ســامانه بازار خدمات پس از فروش با برند "ریکوپارت" افتتاح شــدکه در 
فاز اول فروش محصوالت شــرکت رادیاتور ایران در اســتان های تهران 
و البرز آغاز می شــود و در فاز بعدی تمام شــرکت های گروه سایپا می 
توانند محصوالت تولیدی خود را از طریق این ســایت به صورت اینترنتی 
معرفی و جهت فروش به سراسر ایران عرضه کنند.عالوه بر این از دستگاه 
خنک کننده قطعات الکترونیکی به روش غوطه وری که در این شــرکت 
به صورت کامــال ابتکاری و خالقانه طراحی و تولید شــده بود رونمایی 
شــد.این دستگاه به منظور خنک کاری ســرورهای بانک، اَبَر رایانه ها و 
... کــه حرارت باالیی تولیــد می کنند به کار مــی رود و تمامی مراحل 
طراحــی حرارتی، طراحی مکانیکال، ســاخت و آزمون این دســتگاه در 
شــرکت رادیاتور ایران و با دانش مهندسان این شرکت انجام شده است.

شایان ذکر است شرکت رادیاتور ایران قادر است برای هر مدل از قطعات 
الکترونیکــی، با هر تعداد و هر اندازه ای، طراحی های الزم را انجام داده و 
این سیستم طراحی شده با یک چهارم قیمت مشابه خارجی تولید شده و
 قابلیت بهره برداری دارد.                                                                                                                                              

ایران خودرو در دریافت استانداردهای خودرو هم رکورد زد
موفقیت »ری را« در کسب استاندارد سخت گیرانه حفاظت از عابر پیاده

محصــول جدید ری را ایران خودرو که ســال آینده وارد بازار خواهد شــد، 
توانست استاندارد ایمنی برخورد با عابر پیاده ECE R۱۲۷ را در مراکز معتبر 
آزمون اروپایی دریافت کند. ایکوپرس- ایجاد زیرساخت های الزم استاندارد و 
ایمنی روز اروپا در محصوالت جدید گروه صنعتی سبب شده تا محصوالتی 
مانند تارا و ری را به راحتی بتوانند از استانداردهای سخت گیرانه ای همچون 
حفاظت عابر پیاده عبور کنند. دریافت استاندارد ECE R۱۲۷ )استاندارد ایمنی 
برخورد با عابر پیاده( توســط خودرو ری را نشــان از توجه ایران خودرو به 
توسعه محصوالت رقابتی با جدیدترین استانداردهای روز دنیاست تا ضمن 
فروش در بازار کشور، شانس بیش تری برای موفقیت در بازارهای صادراتی 
را داشــته باشد.محصول ری را ایران خودرو که در نیمه های سال آینده روانه 
بازار خواهد شد، مانند تارا توانسته به دلیل تطابق طراحی با استانداردهای 
روز جهانی، اســتاندارد ایمنی برخورد با عابر پیاده را دریافت کند و در واقع 
تحولی بزرگ در حوزه طراحی و توســعه محصــوالت جدید و باکیفیت و 
اســتاندارد در گروه صنعتی ایران خودرو شکل گرفته است که در نوع خود 
بی ســابقه و رکوردی تاریخی است.با توجه به طراحی پیشرفته و منطبق با 
استانداردهای روز، خودرو ری را استانداردهای 85 گانه را به خوبی پشت سر 
خواهد گذاشت.پیش از این، عالوه بر ری را و تارا به عنوان محصوالت جدید، 
محصوالت فعلی گروه صنعتی ایران خودرو از جمله ســورن، پژو 207، رانا و 
دنا با اعمال تغییرات موفق به دریافت استاندارد حفاظت از عابر پیاده شده اند 
که ارتقای استانداردی این تعداد از محصوالت ظرف یک سال اخیر رکوردی 
تاریخی در صنعت خودرو کشور به شمار می رود و نشان از تالش این شرکت 
برای تولید محصوالتی با ایمنی باالتر نسبت به گذشته و استاندارد روز است.

در واقع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو طی یک سال توانسته در حوزه 
ایجاد استاندارد نیز بهترین عملکرد را نسبت به ادوار گذشته داشته باشد و 

این یعنی در همه حوزه ها رکوردهای جدید ثبت شده است.
نخستین نشست کلینیک فناوری خودرو توسط جتکو برگزار می شود

وبینار رایگان متدولوژی AUTOSAR، مسیر تحول نرم افزار در صنعت خودرو
نخستین نشســت از سلسه نشســت های تخصصی راهکارهای فناوری در 
صنعت خودرو که با عنوان کلی »کلینیک فناوری خودرو« برنامه  ریزی شده 
اســت، با موضوع »متدولوژی AUTOSAR، مسیر تحول نرم افزار در صنعت 
خودرو« به همراه پرســش و پاســخ و اعالم نیازهای فنآورانه گروه صنعتی 
ایران خودرو روز یکشــنبه 30 بهمن به صورت آنالین برگزار می شــود.به 
گزارش روابط عمومی جتکو، به منظور تسهیل طراحی توزیع  شده سیستم-

هــای نرم افزار خودرو، اســتاندارد AUTOSAR در ســال 2003 با همکاری 
تولیدکنندگان خودرو و تأمین کنندگان رده های مختلف در حوزه ســخت 

افزار و نرم افزار خودرو، معرفی شد. 

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:

۹۰۰ طرح صنعتی آذربایجان شرقی باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

تبریز- رئیس ســازمان صمت آذربایجان شــرقی گفت: 
900 طرح صنعتی آذربایجان شــرقی باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، صابر 
پرنیــان در آئین بهره بــرداری از پروژه های صنعتی و 
معدنی و طرح های زیرســاختی و زیربنایی شهرک های 
صنعتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: مهندسی قیمت 
در بــورس به معضلی جــدی برای تأمین مــواد اولیه 
بدل شــده، مواد اولیه ای که در بازار آزاد به وفور یافت 
می شود اما تهیه همان مواد از بورس ممکن نیست. وی 
اظهار داشت: اقتصاد آذربایجان شرقی مبتنی بر بخش 
خصوصی و خصوصی ترین اقتصاد کشور است و در حال 
حاضر 2600 طرح در دســت اجرا در استان داریم که 
900 مورد از آنها باالی 60 درصد پیشرفت دارند. وی با 
بیان اینکه هر چند هزینه صورت گرفته برای طرح های 
افتتاحی امروز سه هزار میلیارد تومان است امروز ارزش 
روز آنها بیش از 12 همت تخمین زده می شــود، افزود: 
دستاوردهایی چون رتبه ســوم ایجاد واحدهای جدید 
و رتبه دوم کشــوری صدور مجوز سرمایه گذاری با دو 
هزار صدور مجوز نشــان از عالقمندی سرمایه گذاران 
و فعاالن تولید و صنعت اســتان به اشتغال مولد است 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
ســلب صالحیت 100 معدن راکد استان از اول مهر تا 
کنون نیز خبر داد و خاطرنشــان کرد: سال جاری 24 
رویداد مهم در حوزه ســرمایه گذاری خارجی از ســفر 
هیأت های خارجی تا نشست با سفرا در استان رخ داده و 
با حمایت های استانداری و همراهی همه دستگاه ها برای 
خیز بلند آذربایجان شرقی در حوزه صادرات برنامه ریزی 
می کنیــم. وی وضعیت ارائه تســهیالت بانکــی را از 
مشکالت اصلی بخش خصوصی و تولید و صنعت استان 
عنوان و تصریح کرد: با اینکه در بخش هایی مانند ایجاد 
واحدهای فوالد توســط بخش خصوصی رتبه نخست 

کشــور را داریم و مواد اولیه و هزینه سرمایه در گردش 
تمام واحدها پنج برابر شده اما تسهیالت بانکی با همان 
میزان سال گذشته داده می شود و مهندسی قیمت در 
بورس به معضلی جدی برای تأمین مواد اولیه بدل شده، 
مواد اولیه ای که در بازار آزاد به وفور یافت می شــود اما 
تهیه همان مواد از بورس ممکن نیست. پرنیان از مشکل 
تأمین انرژی به عنوان دیگر چالش بخش تولید اســتان 
نام برد و گفت: طبق قانون تســهیل کسب و کار تولید 
آخرین بخشی است که باید برق قطع شود اما در عمل 

عکس این قضیه رخ می دهد و در آذربایجان شرقی این 
مشــکل به دلیل غفلت از بخش انــرژی و به ویژه برق 
در 15 سال گذشــته تشدید می شود. وی ادامه داد: در 
قانون جدید دایره قاچاق گســترده شده و این موضوع 
واردات ماشین آالت تولید کنندگان را با مشکل اساسی 
روبه رو کرده و عالوه بر این عدم دریافت مالیت و عوارض 
بــرای واردات ماشــین آالت در این قانون جدید حذف 
شده که حرکتی کاماًل ضد تولیدی و مانعی اساسی در 
مسیر توسعه واحدهاست. پرنیان محور قرار گرفتن تولید 

از ســوی رهبری در شــعارهای 10 سال گذشته نشان 
از حمایت همه جانبه ایشــان از بخش تولید دانسته و 
گفت: با این رویکرد مقام معظم رهبری در ســال های 
اخیــر حتی با وجود مشــکالت جهانــی مانند جنگ 
اوکراین هیچ مشکلی در تأمین کاال در کشور نداشتیم 
و امیدواریم با تداوم این رویکردها و بسترســازی برای 
تولید شاهد ســرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی 
با انگیزه، عالقمند و خســتگی ناپذیر در عرصه تولید و 

صنعت باشیم.

ســخنگوی صنعت آب بــارش جنوب 
اســتان های کهگیلویه  غرب کشور در 
و بویراحمد، چهار محــال و بختیاری، 
اصفهان، یــزد و فــارس را تحت تاثیر 
سامانه ســودانی باالی نرمال اعالم کر 
وی گفت: ورودی آب به سدهای کشور 
8.9 میلیارد متر مکعب بوده که نسبت 
به پارسال 12 درصد کاهش دارد. قاسم 
زاده با بیان اینکه ما برنامه مصرف بهینه 
را اعمــال کردیم تا کمتریــن تنش را 
داشــته باشــیم، اظهار داشت: خروجی 
آب از ســدها 6.85 میلیارد متر مکعب 
بوده که 14 درصد کاهش را نشــان می 
دهد.وی با بیان اینکه حجم آب سدها به 

21.1 میلیارد متر مکعب رسیده است، افزود: سدهای کشور 43 درصد پرشدگی 
دارند که تقریبا معادل ســال گذشته است. وی با اشاره به کاهش حجم مخازن 
سدها گفت:،زاینده رود 12 درصد، تهران 12 درصد، کرخه 18 درصد پرشدگی 
دارد، ســفیدرود در اســتان گیالن هم اوضاع خوبی ندارد، زنجیره کارون و دز 
ورودی خوبی داشته و 60 درصد مخازن پر شده است. سخنگوی صنعت آب در 
ادامه با اشاره به بارش برف و تناثیر آن در ذخایر سدها گفت: بر اساس مدلهای 
ماهــواره ای 13 میلیارد متر مکعب پوشــش برفی در کشــور وجود دارد که از 
این میزان 70 درصد در قالب تبخیر و نفوذ در ســطح زمین از دسترس خارج 
می شــود و تنها 30 درصد به صورت روانآب وارد سدها و مخازن می شود. وی 
میزان پوشش برفی در حوضه آبریز کارون را 2.5 میلیارد متر مکعب و در حوزه 
ســدهای تهران را 700 میلیون متر مکعب عنوان کرد. قاســم زاده با اشاره  به 
وضعیت دریاچه ارومیه گفت: تراز دریاچه اکنون 1270.18 متر است و 1.360 
میلیارد متر مکعب نیز موجودی آب دارد. وی در ادامه به مقایسه تعداد سدهای 
ســاخته شده در قبل و بعد انقالب پرداخت و گفت:  419 سد در کشور ساخته 
شده که از این تعداد 195 سد ملی و بزرگ هستند. قبل از انقالب 19 سد ملی 
داشتیم که اکنون این تعداد 10 برابر شده است. همچنین از 195 سد ملی 32 
ســد در برنامه ششم توسعه به بهره برداری رسیده است. سخنگوی صنعت آب 
در مقایســه شبکه زهکش و آبیاری نیز بیان داشــت: قبل از انقالب 550 هزار 
هکتار شبکه آبیاری زهکشی داشتیم که این رقم اکنون به 2.390 میلیون هکتار 
رســیده اســت و از این میزان 149 هزار هکتار در برنامه ششم به بهره برداری 
رسیده است. وی با اشاره به نیروگاههای برقابی گفت: تعداد نیروگاههای برقابی 
از 1804 مگاوات قبل از انقالب به ظرفیت اسمی 12188 مگاوات رسیده یعنی 
7 برابر شــده که از این میزان نیز 608 مگاوات در برنامه ششم اجرا شده است. 
قاســم زاده همچنین گفت: در برنامه ششم توسعه 69 هزار و 600 چاه مسدود 

شده که از محل انسداد آ»ها 2 میلیارد و 
200 میلیون متر مکعب آب در آبخوانها 
ذخیره شده است. همچنین 123 هزار 
پروانه چاه در برنامه ششــم اصالح شد. 
وی در بــاره تجهیز چاه ها به کنتورهای 
هوشــمند خاطرنشــان کرد: 46 هزار 
کنتور هوشمند در برنامه ششم توسعه 
بر روی چاه های کشــاورزی نصب شده 
که برنامه کلی 120 هــزار کنتور بوده 
از تعیین  است.ســخنگوی صنعت آب 
حد و بستر رودخانه ها به میزان 75 هزار 
کیلومتر در طول برنامه ششــم توسعه 
خبــر داد و گفت: برنامه کلی 146 هزار 
کیلومتر بوده که 75 هزار کیلومتر برنامه 
ششم به طور کامل انجام شــده و 20 هزار کیلومتر جدید هم برنامه ریزی شده 
است. قاسم زاده با اشاره به تعیین برنامه 35 هزارکیلومتری ساماندهی رودخانه ها 
از انجام شده 2 هزار و 300 کیلومتر آن خبر داد. وی درباره الیروبی رودخانه ها 
ادامه داد: 5 هزار و 580 کیلومتر الیروبی انجام شــده اســت و آزادسازی بستر 
رودخانه ها نیز 14 هزار و 600 کیلومتر انجام شــده است. سخنگوی صنعت آب 
از نصب 2 هزار و 100 تجهیز اندازه گیری بر روی چاه های کشــاورزی خبر داد. 
وی در پاســخ به ایلنا درباره آخرین وضعیت رهاســازی آب از سوی افغانستان 
تصریح کرد: طرح اصالح ســازه بند کمال خان هنوز نهایی نشده است، در حال 
حاضر وزارت امور خارجه کشور ورود کرده و پیگیری هایی صورت گرفته که این 
بند اصالح شود سخنگوی صنعت آب ادامه داد: طبق بررسی ها بارندگی در این 
کشور مناسب بوده و به این ترتیب رهاسازی صورت می گیرد اما پافشاری ما در 
مذاکرات بر این است 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 شود و مهندسی ارزش صورت می گیرد که دیپلماسی به 
چه نحو باشد و نتایج و دستاوردها بررسی می شود. قاسم زاده در پاسخ به دیگر 
سوال ایلنا درباره وضعیت تامین آب در تهران گفت: تمام آبهایی که امکان شرب 
دارد شناسایی کردیم، جلسات هفتگی این است که هر طرحی تصویب شود به 
عنوان اقدام اضطراری وارد مدار شوند، اصل تخصیص ها همین است که اجرایی 
می شــود و طبق سنوات قبل هم به همین شکل بوده است .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 تامین آب شرب 
تهران نداشته باشیم.  وی در باره وضعیت تامین آب تهران با توجه به بارش ها هم 
افزود: آمارها نشان از آن دارد که وضعیت بارش های کشور تا اواسط اردیبهشت 

ماه در حد نرمال خواهد بود.

پافشاری ما رهاسازی آب از سوی 
افغانستان طبق پروتکل است

ایسنا/خوزستان عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تنگ نظری ها و عدم اعتماد به شرکت های 
دانش بنیان سم مهلکی برای این حوزه است، گفت: وقتی بحث دانش بنیان به میان می آید باید همه قید و بندها و بروکراسی ها و 
موانع کنار گذاشته شوند تا شرکت های دانش بنیان جهش داشته باشند و بتوانند بزرگ شوند. عبدالعلی رحیمی مظفری در حاشیه 
سیزدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان در اهواز در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ما باید در حوزه نفت بتوانیم از مرحله تولید به تجاری سازی 
برسیم تا زمان تولید شاید بودجه های محدودی که در حوزه های پژوهشی وجود دارد بتواند اتفاقاتی را رقم بزنند اما اگر بخواهیم به تکنولوژی های تک یا تجاری سازی 
تک ورود کنیم و به سمت تولید انبوه و صادرات تکنولوژی برویم نیاز به یک جهش و اقدامی بسیار ویژه است. وی با بیان اینکه بسیاری از مدیران حاضر نیستند ریسک 
یکسری از کارها مثل استفاده از قطعات خاصی را بپذیرند و در تولید استفاده کنند، افزود: مدیران معموال از این مساله فراری هستند اما باید گفت که چه در حوزه 
حمایت مالی و حمایت مادی این مسایل در قانون دانش بنیان دیده شده است. عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی مقایسه تولید بار اول با 
تولید تجاری شده یک کشور اصال قابل مقایسه نیست، گفت: قطعا تولید بار اول ممکن است 10 تا 20 برابر تولید انبوه یک محصول هزینه داشته باشد اما این هزینه 

نیست بلکه سرمایه گذاری است تا بتوانیم یک کاال را تولید کنیم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شــورای اســالمی در رابطه با موضوع مولدسازی دارایی های مازاد دولت گفت: امیدواریم با شفافیت 
در واگذاری ها اعتماد بخش خصوصی و مردم به دولت افزایش یابد. به گزارش ایسنا، مسلم صالحی در نطق میان دستور خود در 
جلسه علنی امروز سه شنبه )18 بهمن( مجلس شورای اسالمی خطاب به نمایندگان مجلس و مردم ایران گفت: این روزها شاهد 

مطرح شدن شکل گیری هیات مولدسازی هستیم که فلسفه وجودی آن واگذاری اموال و امالک غیرمنقول و راکد دولتی به بخش خصوصی است تا بتوان با فعال 
سازی آنها و واگذاری به بخش خصوصی شاهد رشد اقتصادی باشیم. وی ضمن تایید کلیات موضوع مولدسازی چند نکته را در این خصوص ضروری دانست و تصریح 
کرد: شفافیت در واگذاری ها باید انجام شود هر چند قرار بر این است لیست واگذاری ها از طریق سازمان خصوصی سازی به اطالع مردم رسانده شود، اما اگر بخواهیم 
اموال و امالک دولت را به دو دسته بورسی و غیر بورسی تقسیم کنیم در بحث اموال بورسی شاید مشکلی نباشد اما در بحث اموال غیر بورسی بحث شافیت در قیمت 
گذاری و ارزش گذاری یک دغدغه اســت که امیدواریم با شــفافیت در واگذاری ها اعتماد بخش خصوصی و مردم به دولت افزایش پیدا کند. نماینده مردم اقلید در 
مجلس شورای اسالمی یکی از آسیب های اخیر در بحث واگذاری ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی را لغو واگذاری ها بعد از انجام آن دانست و عنوان کرد: یکی دو 

مورد را مجلس لغو واگذاری کرده است.

اعتماد نداشتن به شرکت های دانش بنیان
 سمی مهلک برای این حوزه است

 با ایجاد شفافیت در واگذاری دارایی ها اعتمادصالحی:
 بخش خصوصی به دولت افزایش می یابد
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گزیده خبر

موسسه اعتباری ملل در دی ماه ۳۴۸  میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرد

 موسســه اعتباری ملل در دی ماه مبلغ۳۴۸ میلیارد ریــال وام ازدواج به 
متقاضیان پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این 
موسســه در راستای اشاعه سنت پسندیده پیامبر گرامی اسالم)ص(و عمل 
به مســئولیت های اجتماعی تعداد ۲۵۳ فقره وام قرض الحسنه ازدواج به 
مبلغ ۳۴۸ میلیارد ریال پرداخت نمود. بر اساس این گزارش تعداد ۷۵۴ نفر 
در حال تکمیل پرونده به منظور اخذ وام قرض الحســنه ازدواج از موسسه 
اعتباری ملل می باشــند. این موسســه عالوه بر پرداخت تسهیالت قرض 
الحســنه ازدواج به منظور حمایت از افزایش جمعیت و جوانی جامعه تعداد 

۳۳۳فقره تسهیالت فرزندآوری در دی ماه به متقاضیان پرداخت نمود.

با حکم وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی؛محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون شد 

ســید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار ورفــاه اجتماعی با صدور حکمی 
محمد شیخ حســینی را به عنوان مدیر عامل بانک توسعه تعاون منصوب 
کرد.در بخشی از حکم وزیر تعاون آمده است»...با عنایت به تعهد، تخصص 
و تجربیــات ارزنده جنابعالی و بنا به پیشــنهاد معاون محترم امور تعاون و 
به اســتناد نامه 1۴01/۵0۳۵۸ بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به 
موجب این حکم به ســمت »مدیرعامل بانک توســعه تعاون«منصوب می 
شــوید.«درحکم وزیرتعاون برتقویت بخش تعاون با تمرکز برســند توسعه 
تعاون وارتقای جایگاه بانک توســعه تعاون در نظام بانکی کشورتاکید شده 
اســت.بر اســاس تاکید وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی،استفاده از ظرفیت و 
سرمایه های بانک در جهت بهره وری،اشتغال پایدار و مولد سازی با همکاری 
واحد های مرتبط و اعضای هیات مدیره باید در اولویت قرار گیرد.مدیرعامل 
جدید بانک توســعه تعاون که یکی از مدیــران جوان و انقالبی نظام بانکی 
و بخش اقتصاد تعاون اســت پیش از این در این بانک به عنوان سرپرســت 
بانک توســعه تعاون،عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون،مدیریت شعب 
بانک توســعه تعاون استان های تهران، اصفهان، خوزستان و چهار محال و 
بختیاری بوده اســت وی همچنین پیش از بانک، ۹ سال سابقه خدمت در 
وزارت تعاون در سطوح مختلف از جمله مسئول اداره امور تعاونی ها، معاون 
و مدیر کل تعاون استان لرستان بوده است.شیخ حسینی از 1۸ اردیبهشت 
سال جاری به عنوان سرپرست بانک توسعه تعاون در حال خدمت رسانی به 

تعاونگران و کارآفرینان کشور بود.
مدیرعامل بانک کارآفرین تاکید کرد

پیش شرط موفقیت سیاست پولی
مدیرعامل بانک کارآفرین با تاکید بر درستی گام نخست اقدام بانک مرکزی 
در اتخاذ و ابالغ سیاست های پولی مبتنی بر ابزار نرخ سود، اقدام به موقع و 
قاطع در این خصوص را پیش شرط اصلی اثرگذاری بهینه این گونه سیاست ها 
دانســت و گفت: »اجرای موفق برنامه های بانک مرکزی در گرو هماهنگی 
کامل متولیان اقتصاد با این نهاد مهم است.«به گزارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین، اوایل دی ماه ســال جاری، ســکاندار جدید بانک مرکزی پس از 
نقل مکان به قلب تصمیم گیری شبکه بانکی ایران، بر اصالح نرخ سپرده ها 
و تســهیالت تاکید و با تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵00 تومانی برای ارز نیمایی 
اعالم کرد که هدف اصلی اش مهار تورم، افزایش قدرت خرید مردم و کنترل 
نقدینگی است. صحبت های دکتر محمدرضا فرزین با واکنش های مختلفی 
از سوی اقتصاددان ها، فعاالن صنعت بانکداری، تولیدکننده ها و سایر اقشار 
جامعه روبه رو شد که وجه تشابه همه آنها، تاکید بر لزوم برون رفت از شرایط 
اقتصادی کنونی بود.در این خصوص مدیرعامل بانک کارآفرین ضمن تشریح 
انواع نظام های مدیریت نرخ ارز در کشــورهای مختلف دنیا گفت: »امروزه 
دولت ها برای ایجاد ثبات در بازارها و کمک به افزایش ارزش پول ملی شان 
از نظام های نرخ ارز متفاوت اســتفاده می کنند که پرکاربردترین آنها نظام 
»نرخ ارز شناور مدیریت شــده« است.« دکتر احمد بهاروندی با بیان اینکه 
در ایران نیز از این نوع نظام ارزی اســتفاده می شود، به ماهیت تصمیمات و 
روش های برنامه ریزی مالی در این نوع نظام اشــاره کرد و گفت: »مهم ترین 
دغدغه سیاستگذار در این نوع نظام ارزی، حفظ تعادل یا ایجاد ثبات پولی، 
ثبات مالی و کمک به تعادل بازار اشتغال از طریق سعی حداکثری در رعایت 
جانب تولید است. ضمن اینکه در نظام ارزی شناور مدیریت شده عمال بانک 
مرکزی باید در صحنه حضور فعال داشته باشد.« به گفته بهاروندی، اهداف 
اصلــی بانک مرکزی در اتخاذ سیاســت پولی را با مفاهیم آشــناتری مثل 
»حفظ قدرت خرید مصرف کننده«، »مهار تورم« و »کمک به ایجاد تعادل 
در بازارهای مالی و اشــتغال« نیز می توان برشــمرد. وی با اشاره به رویکرد 
بانــک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افــزود: »بانک مرکزی به نوعی نقش 
تنظیم گری دارد؛ بــه این مفهوم که به محض از بین رفتن تعادل بازارهایی 
که بر ارزش پول ملی تاثیرگذار اســت، وارد عمل می شود و با ابزارهایی که 
در اختیار دارد سعی می کند تعادل یا ثبات را به بازارها برگرداند.«بهاروندی 
تعیین نرخ ارز نیمایی از سوی بانک مرکزی و تعهد به تخصیص آن در بازه 
زمانی خاص را در راســتای تالش سیاستگذار برای تامین کاالهای اساسی 
و واســطه ای در یک دوره قابل برنامه ریزی برای فعاالن اقتصادی دانســت 
و گفت: »قاعدتا این نرخ بعد از بررســی شــرایط اقتصادی و شاخص های 
مهم اثرگذار به دست آمده و بانک مرکزی با این رویکرد که نرخ تعیین شده 
به واســطه تامین کاالهای اساسی و واســطه ای با نرخ مناسب، در نهایت 
بیشــترین حمایت را از قدرت خرید مردم به دنبال دارد، آن را مبنای سایر 

تصمیم خود قرار داده است.«
کمک های بانک پارسیان برای هم وطنان زلزله زده ی خوی ارسال شد

در پی بروز زلزله در شهرســتان خوی و ضرورت ارسال کمک های مردمی 
به حادثه دیدگان، بانک پارســیان با مشارکت در ارسال کمک های مردمی 
با آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد.این بانک باهدف ایفای مسؤولیت های 

اجتماعی با تهیه اقالم موردنیاز زلزله زدگان، به کمک آنان شتافت.

22 محور مشخص در صنعت بیمه در سند تحول دولت سیزدهم دیده شده است.
حق بیمه تولیدی در 10 ماه نخســت امسال 1۴0.۶ هزار 
میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۵.۳ 
درصد داشته است. وی افزود: اهداف ۲۲ گانه صنعت بیمه، 
توسعه صنعت بیمه، توسعه ضریب نفوذ تحول دیجیتال، 
آموزش نیروی انسانی و ... در دستور کار قرار گرفته است. 
بهزادپــور گفت: تفاهم نامه هایی با کشــور مالزی و امارات 
بسته شده و ســفر های کاری و دوره های آموزشی در این 
زمینه انجام شد و همچنین صنعت بیمه با دانشگاه تهران، 
رویداد حکمرانی صنعت بیمه برگزار کرد. رئیس کل بیمه 
مرکزی گفت: از آغاز دوره فعالیت دولت ســیزدهم، مجوز 
فعالیت ۶ شــرکت جدید بیمه ای در سال جاری داده شد 
که عمده این شرکت ها در زمینه های تخصصی مانند بیمه 
زندگی و بیمه اتکایی فعالیت می کنند.وی گفت: هر هفته 
دو ســه تجربه جدید و نوآوری در صنعت بیمه از ســوی 
شرکت های بیمه ای معرفی می شود که اغلب این پروژه ها 
در حال اجراســت و هدف از آن تشویق این نوع فعالیت ها 
برای ســایر شرکت ها و ایجاد رقابت و فراگیری در صنعت 
بیمه اســت.رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای نخستین 
بار انتشــار اوراق بیمه اتکایی توســط سه شرکت در بازار 
ســرمایه منتشر خواهد شد و از شــورای فقهی بورس نیز 
برای تبادل و نقل و انتقال مالکیت اوراق بیمه اتکایی مجوز 
گرفته ایم.هزادپور گفت: انتشار اوراق بیمه اتکایی به منظور 

انتقال ریســک به مردم صورت می گیرد همچنین با قوه 
قضائیه، پلیس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تفاهم نامه هایی امضاء کرده ایم. وی با بیان اینکه هدف بیمه 

مرکزی تقویت نظارت حرفه ای بر شرکت ها است بیان کرد: 
در این زمینه با اصالح آئین نامه ســرمایه گذاری با رعایت 
حقوق بیمه گذاران مشکالت شرکت ها را برطرف می کنیم 

و اولویت ما آئین نامه هایی است با همکاری اعضای شورای 
عالی بیمه اصالح می شود. رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: 
در راستای مقررات زدایی و کاهش مداخالت بیمه مرکزی 
و تقویت نقش نظارتی با اصالح آئین نامه ۹0 صنعت بیمه، 
تعداد ســمت هایی که نیاز به مجوز بیمه مرکزی داشت از 
1۶ مــورد به ۶ مورد کاهش یافت. وی خاطرنشــان کرد: 
سند پدافند غیرعامل صنعت بیمه با کمک سازمان پدافند 
غیرعامل کشور تهیه شد، همچنین سند مقابله با پولشویی 

نیز با کمک ارگان های ذیربط تدوین شده است.
بهزادپــور همچنیــن گفــت: در راســتای کاهش نقش 
بیمــه مرکزی در بیمه اتکایی عــالوه بر مجوز هایی که به 
شرکت های جدید داد ه شد به 11 شرکت بیمه موجود هم 
مجوز های موقت برای حضور در بازار بیمه اتکایی داده ایم. 
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در راستای حفظ حقوق مردم 
در بحث بیمه شخص ثالث وسایل ریلی بعد از مصوبه 11 
آبان ســال جاری دولت و مصوبه شورای عالی بیمه، حق 
بیمه به حوادث ریلی تسری پیدا کرد. وی افزود: حق بیمه 
تولیدی در 10 ماه نخســت امســال 1۴0.۶ هزار میلیارد 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۵.۳ درصد 
داشته است همچنین میزان پرداختی خسارت ۷۳.۳ هزار 

میلیارد تومان بوده است.

جدیدترین داده های وزارت اقتصاد حاکی از این است که بدهی دولت در فصل تابستان امسال 1۹۲ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان کاهش 
یافته است. به گزارش ایِبنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین وضعیت کالن بدهی ها و مطالبات دولت، روند فصلی نسبت بدهی 
دولت و شــرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی، وضعیت بدهی ها و مطالبات دولت و شــرکت های دولتی به تفکیک اشخاص 
و نهادها، عملکرد انتشــار و تسویه اوراق بهادار دولت، وضعیت شــاخص های اثرگذار بر بازار های پولی و مالی کشور را منتشر کرد. 
بررسی جداول آماری نشان می دهد که بدهی دولت تا پایان تابستان امسال به بیش از 11۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت در پایان خرداد ماه سال 
جاری حدود 1۳۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که در تابستان امسال 1۹۲ هزار میلیارد تومان کاهش را نشان می دهد. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، مطالبات دولت 

نیز در پایان تابستان امسال به ۴101 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان خردادماه 1۴01 حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان از میزان آن کاسته شده است.
بدهی شرکت های دولتی نیز در پایان تابستان سال جاری حدود 1۷۵۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان فصل بهار افزایش ۳0۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومانی را 
ثبت کرده است. مطالبات شرکت های دولتی نیز در فصل تابستان با ۶۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش به یک هزار و 11۳ میلیارد تومان رسیده که این رقم در پایان 

خرداد ماه ۴۶۵ هزار میلیارد تومان بود

 مدیرعامل ایران خودرو: با جدیت پیگیر عرضه خودرو در بورس کاال هســتیم و مســیر عرضه در بورس به عنوان بهترین راهکار 
باید ادامه پیدا کند. به گزارش ایبِنا و به نقل از کاال خبر ، مهدی خطیبی در جریان مجمع فوق العاده در واکنش به مصوبه جدید 

شورای رقابت اعالم کرد: مقرر شده با هماهنگی مدیران سایپا و گروه بهمن و... با شورای رقابت نامه نگاری حقوقی انجام شود.
وی افزود: اعتقاد دارم بازار خودرو و صنعت خودرو ایران با توجه به تعداد بازیگران و حجم ریالی که در اختیار خودروسازانی غیر از 

ایران خودرو و سایپا قرار دارد انحصار کامل که هیچ، انحصار چند جانبه نیز نبوده و با ارفاق، رقابت انحصاری است. مدیرعامل ایران خودرو اظهار کرد: جامعه دانشگاهی 
باید به این موضوع و اعالم انحصاری بودن صنعت خودرو ورود کند. خطیبی گفت: یک چهارم جمعیت ایران از طریق بورس و سهام عدالت، سهامدار ایران خودرو و 
ســایپا هســتند و به راحتی می توان اثبات کرد که طی سالیان اخیر ۳۵0 هزار میلیارد تومان به واسطه قیمت گذاری دستوری از جیب سهامداران این دو خودروساز 
خارج شده است و باید ثابت کرد که این منافع به چه کسانی رسیده است؟ البته عالوه بر سهامداران 100 هزار میلیارد تومان منافع دولت نیز از بین رفته است. وی 
به تماس تلفنی با مجید عشقی رییس سازمان بورس اشاره کرد و گفت: به عنوان مدیرعامل ایران خودرو تمایل دارم که مسیر عرضه در بورس ادامه پیدا کند و مقرر 

شد تا منتظر نتیجه جلسه شورای عالی بورس که فردا برگزار می شود باشیم و به صورت همزمان اقدام جمعی را دنبال کنیم.

گزارش وزارت اقتصاد نشان می دهد؛

واکنش مدیرعامل ایران خودرو به توقف عرضه خودرو در بورسکاهش ۱۹۲ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت در تابستان امسال

بازدید وزیر صمت از مجتمع پتاس خور و بیابانک؛ 

گامی برای توسعه گردشگری معدنی
 

به گ�زارش رواب�ط عمومی ایمپاس�کو: 
رض��ا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
با حضور در شهرستان خور از مجتمع پتاس خور 
و بیابانک با همراهی حسین شهامی مدیر مجتمع 
بازدی��د کرد.بازدید از منطقه توریس��تی آبش��ار 
نمک��ی متعلق به مجتمع پت��اس خور و بیابانک، 
حوضچه های تبخیری مجتمع و حضور در گلزار 
شهدای شهرستان خور از دیگر برنامه های بازدید 
وزیر صمت در این دیدار بود.فاطمی امین در این 
دیدار با بیان اینکه تولید پتاس در این مجتمع از 
زیر ۲۰ هزار تن در س��ال به ۵۰ هزار تن رسیده 
است گفت: در تابستان امسال بعد از ۴ سال رشد 
بخش معدن مثبت ش��ده است.وی به رشد تولید 
پتاس در کشور اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه با 
تمهیدات اندیشیده شده تولید پتاس در مجتمع 
پتاس خور و بیابانک که پیش از این زیر ۲۰ هزار 

تن در سال بود، امسال به ۵۰ هزار تن می رسد.
وزیر صمت با اش��اره به اینک��ه این مجتمع یک 

چه��ارم نیاز کش��ور را تامین می کن��د، افزود: با 
طرح های توس��عه ای پیش بینی ش��ده در آینده 
تولید پتاس در کش��ور به ۲۰۰ هزار تن در سال 
خواهد رس��ید.فاطمی امین تاکید کرد: عالوه بر 
توسعه اس��تحصال پتاس باید به فراوری شورآبه 
موجود نیز بپردازیم و در این زمینه اقداماتی برای 
استحصال منیزیوم صورت گرفته است.وی با اشاره 
به ظرفیت گردش��گری موج��ود در این مجتمع 
گف��ت: هم اکن��ون مجتمع پتاس ب��رای منطقه 
خور و بیابانک اش��تغال زایی ۷۰۰ نفره داش��ته و 
با طرح های توس��عه ای و توجه به گردشگری این 

ظرفی��ت افزایش می یابد.وزیر صمت با اش��اره به 
ظرفیت معادن در سراسر کشو جهت اشتغال زایی 
و توسعه تاکید کرد: معادن در اولویت دولت قرار 
دارند.وی همچنین با اشاره به رشد بخش معدن 
گفت: در تابستان امسال بعد از ۴ سال رشد بخش 
معدن مثبت شده است.محمدرضا کریمی معاون 
برنامه ریزی و توسعه ش��رکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، حسین شهامی مدیر مجتمع پتاس 
خور و بیابانک، فرمان��دار، امام جمعه، نماینده و 
جمعی از مردم شهرستان خور در این بازدید وزیر 

صمت را همراهی کردند.

همزمان با دومین روز از ایام دهه فجر، وزیر 
صمت با حضور در شهرستان خور استان 
اصفهان، از مجتمع پتاس خور و بیابانک و 
طرح های توسعه ای این مجتمع بازدید کرد

:با مشارکت بانک توسعه صادرات ایران محقق می شود
اشتغالزایی مستقیم برای بیش از 1000 نفر در استان یزد

 رئیــس شــعبه یــزد بانــک توســعه صــادرات ایــران گفــت: بــا تامیــن مالــی 1۳۳
 میلیــون یورویــی طــرح ایجــادی »شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران« توســط ایــن
 بانــک از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی و بــه صــورت ســندیکایی، پیــش
 بینــی مــی شــود بــرای بیــش از 1000 نفــر در اســتان یــزد بــه صورت مســتقیم
 اشــتغال ایجــاد شــود.به گــزارش روابــط عمومــی بانــک توســعه صــادرات ایــران،
ــالب ــالگرد انق ــن س ــل و چهارمی ــک چه ــن تبری ــش ضم ــوری من ــد غف  مجی
 اســالمی اظهــار داشــت: ایــن طــرح شــامل بخــش هــای ذوب، بــرق، آبرســانی و
 اکســیژن اســت کــه علــی رغــم شــرایط ســخت تحریمــی تاکنــون در حــدود ۹0
 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و تــا پایــان ســال جــاری بــه بهــره بــرداری
 آزمایشــی و اوایــل ســال آینــده بــه بهــره بــرداری صنعتــی خواهــد رســید.وی
 افــزود: از دیگــر دســتاوردهای بانــک توســعه صــادرات ایــران در یــزد، تامیــن
 مالــی طــرح ایجــادی شــرکت مجتمــع فــوالد اردکان بــا ســرمایه گــذاری بالــغ
 بــر ۵0 میلیــون یــورو بــوده کــه بــه مرحلــه بهــره بــرداری رســیده اســت.وی از
 رشــد 1۶0 درصــدی تســهیالت اعطایــی در شــعبه یــزد بانــک توســعه صــادرات
ــاه 1۴01 ــان آذرم ــا پای ــت: ت ــر داد و گف ــدای ســال خب ــه ابت ــران در ۹ ماه  ای
 بالــغ بــر۶ هــزار و ۲۷۳ میلیــون ریــال تســهیالت بــه مشــتریان صــادرات محــور
 اســتان یــزد پرداخــت شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه رشــد ۲1 درصــدی اعطــای
ــزی مســتمر و ــه ری ــت: برنام ــان، گف ــش بنی ــای دان ــه شــرکت ه  تســهیالت ب
 پیگیرانــه بــرای تعامــل بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان در شــعبه یــزد انجــام
ــن شــرکت هــا ــه ای ــات ب  شــده و نتیجــه آن رشــد اعطــای تســهیالت و خدم
ــزار و ۸۸0 ــر دو ه ــغ ب ــزد بال ــعبه ی ــش، ش ــوری من ــه غف ــوده اســت.به گفت  ب
 میلیــارد ریــال تســهیالت طــی ۹ مــاه ســال جــاری بــه شــرکت هــای دانــش

.بنیــان و فنــاور اســتان یــزد تخصیــص داده اســت
:فاضلیان خبر داد

اعطای بیش از 20 هزار فقره تسهیالت مسکن روستایی در سال جاری
 عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن از اعطــای ۲0 هــزار و ۴۵ فقــره تســهیالت
ــو ــر داد.گفت وگ ــک خب ــن بان ــط ای ــال 1۴01 توس ــه س ــتایی در 10 ماه  روس
ــای ــه اعط ــاره ب ــا اش ــا ب ــکن – هیبن ــک مس ــری بان ــگاه خب ــگار پای ــا خبرن  ب
ــکن از ــک مس ــت: بان ــاری گف ــال ج ــک در س ــن بان ــتایی ای ــهیالت روس  تس
ــهیالت در ــال تس ــارد ری ــزار و ۲1۴ میلی ــغ 1۳ ه ــاری مبل ــال ج ــدای س  ابت
 بخــش مســکن روســتایی بــه تعــداد ۲0 هــزار و ۴۵ فقــره پرداخــت کــرده اســت
ــود.وی ــه می ش ــه و مرابح ــد، جعال ــاخت، خری ــامل س ــهیالت ش ــن تس ــه ای  ک
 افــزود: از تعــداد ۲0 هــزار فقــره تســهیالتی کــه در بخــش روســتایی اعطــا شــده
 اســت، 10 هــزار و ۴۲ فقــره آن بــه مبلــغ ۶ هــزار و ۳۶ میلیــارد ریــال فــروش
 اقســاطی شــده اســت.عضو هیــات مدیــره بانــک مســکن گفــت: دســتورالعمل
 ســقف تســهیالت مســکن روســتایی تــا ۲ میلیــارد ریــال نیــز از دی مــاه ســال
ــه شــبکه بانــک مســکن ابــالغ شــده و قابــل اجــرا می باشــد.فاضلیان  جــاری ب
ــل از ــا قب ــادره آن ه ــه ص ــه معرفی نام ــی ک ــته از متقاضیان ــه داد: آن دس  ادام
 ابــالغ نامــه عمومــی بــه بانــک ارایــه و بــه ثبــت رســیده و قــرارداد تســهیالتی
ــا ارایــه معرفی نامــه جدیــد از ســوی ــه ثبــت نشــده باشــد ب  آن هــا در دفترخان
ــقف ــا س ــر ت ــهیالت حداکث ــد از تس ــالمی می توانن ــالب اس ــکن انق ــاد مس  بنی

ــوند ــد ش ــی بهره من .ابالغ
فراهم شدن امکان ارائه خدمت حساب های وکالتی به »شرکت های سایپا و پارس خودرو»

ــدن  ــم ش ــر فراه ــالوه ب ــاند، ع ــی می رس ــان گرام ــه هم میهن ــالع کلی ــه اط  ب
 امــکان وکالتــی نمــودن حســاب های بانــک پاســارگاد بــرای خریــد از »شــرکت
ــروش ــام در طرح هــای »ف ــه منظــور ثبت ن ــکان یادشــده ب ــران خــودرو«، ام  ای
 فــوری« و »پیــش فــروش« محصــوالت شــرکت های ســایپا و پــارس خــودرو  بــه

صــورت غیرحضــوری نیــز فراهــم گردیــده اســت
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گزیده خبر

ارسال نخستین سری کمک های اضطراری چین به ترکیه

وزارت خارجه چین از ارسال نخستین سری کمک های اضطراری به ترکیه 
خبــر داد. به گزارش ایلنا به نقل از اســپوتنیک، وزارت خارجه چین امروز 
-سه شنبه- اعالم کرد که پکن نخستین سری کمک های اضطراری به ترکیه 
پس از زلزله ویرانگر در جنوب این کشور را ارسال کرده است. »مائو نینگ«، 
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که ارزش این کمک ها ۵ میلیون و ۸۰۰ 
دالر بوده اســت.  وی افزود:  »چین همچنیــن طی روزهای آینده تیم های 
امداد و نجات و پزشــکی را اعزام و سایر تجهیزات امدادی را ارسال خواهد 
کرد«.»شی جین پینگ«،  رئیس جمهوری چین روز گذشته  با »رجب طیب 
اردوغان«، همتای ترک خود در پی وقوع زلزله فاجع بار در این کشــور ابراز 

همدردی کرد.

اردوغان:
زلزله اخیر یکی از بدترین و بزرگ ترین بالیای جهانی بوده است

رئیس جمهوری ترکیه فاجعه زلزله اخیر در این کشــور را یکی از بدترین و 
بزرگ ترین بالیای جهانی توصیف کرد. به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، 
»رجــب طیب اردوغان«، رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد که این کشــور 
اکنــون و در پی زلزله ویرانگر با یکی از بدترین و بزرگ ترین بالیای جهانی 
مواجه اســت. اردوغان امروز -سه شنبه- طی ســخنرانی در مرکز مدیریت 
عملیات امداد و نجات ترکیه گفت: »تیم های ما به صورت شبانه روزی برای 
رســیدگی به این موضوع کار می کنند و نیروهایی از چندین کشــور برای 

کمک به عملیات امدادی به ترکیه آمده اند«. وی با بیان اینکه کارشناسان زلزله می گویند این زلزله بزرگ بی سابقه بوده است، تاکید کرد: »به همه 
شهروندانمان یادآور می شوم که در مناطق زلزله خیز غیر از موارد اضطراری از راه ها استفاده نکرده و شبکه های ارتباطات و اینترنت را اشغال نکنند«. 
رئیس جمهور ترکیه گفت: » تا این لحظه تعداد کشته ها به سه هزار و به ۵۴۹ نفر رسیده و ۲۲ هزار و ۱۶۸ نفر نیز زخمی شده اند. این نتیجه قطعی 

نیست و احتمال افزایش آمار وجود دارد«.

جان باختن ۵۵ فلسطینی در زلزله ویرانگر ترکیه و سوریه
در زلزله ویرانگر ترکیه و سوریه، ۵۵ فلسطینی جان باخته و شماری دیگر 
نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، 
وزارت خارجه فلســطین با صدور بیانیه ای از جان باختن ۵۵ فلســطینی 
در زلزله شــدید بامداد دوشنبه در ترکیه و سوریه خبر داد. وزارت خارجه 
فلسطین گزارش کرد که اجساد یک خانواده فلسطینی دیگر از زیر آوار در 
شهر انطاکیه در جنوب ترکیه بیرون کشیده شده است و بدین گونه شمار 
جان باختگان فلسطینی تا این لحظه به ۵۵ نفر رسیده است. ۱۴ نفر از این 
افراد در ترکیه و ۴۱ نفر هم در ســوریه جان باخته اند. زلزله ویرانگر بامداد 

دوشنبه به ۳ اردوگاه آوارگان فلسطینی در سوریه )اردوگاه الرمل در الذقیه، اردوگاه النیرب و اردوگاه حندرات در حلب( خسارت وارد کرده است
.

آمادگی هند برای ارسال کمک به سوریه
وزیر مشــاور در امور خارجه هند با حضور در سفارت سوریه در  دهلی نو 
امــروز اعالم کرد: هند آماده کمک به زلزله زدگان و ارســال کمک های 
بشردوستانه به سوریه است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، هند 
مراتب همدردی خود را با دولت و ملت ســوریه به مناسبت وقوع زلزله در 
سوریه که بامداد روز گذشته رخ داد و شمار زیادی قربانی برجای گذاشت، 
اعالم کرد. مورلی دهاران وزیر مشــاور در امــور خارجه هند با حضور در 
ســفارت ســوریه در دهلی نو امروز اعالم کرد: هند آماده کمک به زلزله 
زدگان و ارسال کمک های بشردوستانه به سوریه است. از سوی دیگر بسام 

الخطیب سفیر سوریه در دهلی نو هم از همدردی هند و حمایت از ملت سوریه در رنجش، تشکر کرد. وی بر اهمیت روابط هند و سوریه تاکید کرد.
سفیر سوریه در دهلی نو این موضع دولت هند را نشانه عمق روابط دوجانبه و پیوند میان دو کشور دوست دانست.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که زندگی ۲۳ میلیون نفر تحت تاثیر زلزله رخ داده در ترکیه و سوریه است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان جهانی بهداشت روز 
سه شنبه هشدار داد که ممکن است تا ۲۳ میلیون نفر تحت تأثیر زمین لرزه 
عظیمی قرار بگیرند که هزاران کشــته در ترکیه و ســوریه داشته است. 
دیلی میل نوشت، "ادلهاید مارشانگ"، مدیر ارشد اورژانس سازمان جهانی 
بهداشت گفت: »نقشه های اجمالی رویدادها نشان می دهد که به طور بالقوه 
۲۳ میلیون نفر از جمله حدود پنج میلیون جمعیت آسیب پذیر در معرض 
خطر هستند.« وی گفت: »زیرساخت های غیرنظامی و بهداشتی عمدتاً در 
ترکیه و شــمال غرب سوریه آسیب دیده اند.« مارشانگ به کمیته اجرایی 
سازمان جهانی بهداشت در ژنو گفت: سازمان جهانی بهداشت در نظر دارد 

که نیازهای اصلی برآورده نشــده ممکن اســت در سوریه در فوری و میان مدت باشد. "تدروس آدهانوم"، رئیس سازمان بهداشت جهانی با توضیح 
اینکه آژانس بهداشت سازمان ملل متحد فورا کمک های خود را به منطقه ارسال می کند، گفت: »اکنون مسابقه ای با زمان است.« وی افزود: »ما در 
حال بسیج تجهیزات اضطراری هستیم و شبکه تیم های پزشکی اورژانس سازمان جهانی بهداشت را برای ارائه مراقبت های بهداشتی ضروری برای 

مجروحان و آسیب پذیرترین افراد فعال کرده ایم.«

مخالفت با اقدام های اسرائیل در حد انتقاد نیز تحمل نمی شود
مجلســی در گفت وگو با ایلنا: بخشــی از دموکرات های مجلس 
نمایندگان نیز با اخراج ایلهان عمر از کمیته روابط خارجی مخالف 
نبودند یک کارشناس مسائل آمریکا گفت: به علت حمایت ایلهان 
عمر نماینده ایالت مینه سوتا از حقوق مردم فلسطین، بخشی از 
دموکرات های مجلس نمایندگان نیز با اخراج وی از کمیته روابط 
خارجی مخالف نبودند. بخشی از دموکرات های مجلس نمایندگان 
نیــز با اخراج ایلهان عمر از کمیته روابط خارجی مخالف نبودند/ 

مخالفت با اقدام های اسرائیل در حد انتقاد نیز تحمل نمی شود
فریدون مجلســی در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا، در تحلیل خبر 
اخــراج ایلهان عمر از کمیته روابــط خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا و در پاســخ به این پرسش که ســابقه اینکه حزب دارای 
اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا دست به اقدام های تنبیهی 
علیــه اعضای حزب مقابل بزند خیلی زیاد نیســت، به چه علت 
جمهــوری خواهان تصمیم به ایــن کار گرفته اند، گفت: در این 
مورد به خصوص، موضوع مرتبط با اختالفات دو حزب نیســت 
بلکه عده ای از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز 
مخالف چنین امری نیســتند چرا که از دید آن ها، ایهان عمر از 
مخالفان اســرائیل حمایت می کند در حالی که آمریکایی ها و نه 
فقط جمهوری خواهان، اســرائیل را از خودشان و خودشان را از 
اســرائیل می دانند. وی ادامه داد: شرایط جنگی و مشکالتی که 
برای ایران فراهم آوردند، به دلیل همین نوع دشــمنی اســت. با 

این حال در خصوص ایران به این دلیل که دشــمنی حکومت در 
ســطح عملی هم در میدان و البته در ســطح کوچک ادامه دارد 
واکنش ها ضعیف تر اســت اما در مــورد ایلهان عمر قطعا مربوط 
به دفاعی اســت که ایشــان از حقوق مردم فلسطین کرده است 
و معترض بوده که چرا باید خانه فلســطینی ها ویران شود و چرا 
بایــد تجاوز و بی عدالتی انجام شــود. وی افزود: در این حد هم 
دیگر در شــرایط کنونــی تحمل وجود نــدارد و این مقداری به 
علت تبلیغات شدیدی اســت که برای رسیدن به راه حل نهایی 
در خصوص موضوع ایران انجام می شــود. واقعیت این است که 
آنها روی موضوعاتی تعصب دارند و به خصوص در شــرایط فعلی 
هیچ سخن انتقادی را نمی پذیرند که در سیاست باید تعقل حاکم 
باشــد.  این دیپلمات پیشــین در خصوص مطلب روز یکشنبه 
»یدیعوت آحارنوت« مبنی بر اینکه آمریکا و اســرائیل به توافقی 
دست یافته اند که بر مبنای آن واشنگتن برجام را مرده تلقی کرده 
و تل آویو نیز آرامش را به ســرزمین های اشغالی بازگرداند، گفت: 
دیدارهای مقام های اسرائیلی با مقام های آمریکایی و اروپایی این 
روزها هر چه بیشتر زمینه را برای اتخاذ راه حل نهایی در خصوص 
ایران فراهم کرده است؛ به این معنا که ایران و غرب یا باید برای 
دستیابی به توافق با ایران وارد عمل شوند یا غرب به تعهد خود که 
می گوید اجازه »دســتیابی ایران به سالح هسته ای« را نمی دهد، 

پایبند خواهد بود!

دبیرکل ســازمان ملل ضمن بیان اینکه »احتمال صلح در اوکراین رو به زوال اســت«، هشدار داد که جامعه جهانی با »چشمانی 
بسته« به سوی یک "جنگ گسترده تر" حرکت نمی کند، بلکه »با چشمانی باز« به سمت آن پیشروی می کند. به گزارش ایسنا، 
به نقل از راشا تودی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد "فقدان چشم اندازی استراتژیک" که تصمیم گیرندگان سیاسی را 
از برداشتن اقداماتی در جهتی درست منع می کند، محکوم کرد و گفت: احتمال صلح در اوکراین رو به زوال است و درگیری های 
بیشتر و خونریزی در حال افزایش است. گوترش استدالل کرد که سیاستمداران و کارآفرینان نسبت به ماندن در قدرت بیش  از اندازه "غیرمنطقی" رفتار می کنند و 
این طرز تفکر نه تنها به شدت "غیرمسئوالنه" بلکه "غیراخالقی" است. دبیرکل سازمان ملل فرسایش و تحلیل قوانین بین المللی و نظم مبتنی بر اصول سازمان ملل 
را به باد انتقاد گرفت و اظهار کرد: اگر هر کشــوری وظیفه خود را براســاس منشــور سازمان ملل انجام دهد، مسئله صلح تضمین خواهد شد. از اعضای سازمان ملل 
می خواهیم رویکرد ما را نسبت به صلح از طریق تعهد مجدد به منشور سازمان ملل محقق کنند و حقوق بشر و شرافت را در اولویت اول قرار دهند. وی تصریح کرد: 
ما باید بیدار شویم. سال ۲۰۲۳ بشر را در جبهه ای از چالش ها قرار داده که با سایر چالش های زندگی مان فرق می کند. آنتونیو گوترش همچنین به "ساعت آخرالزمان" 
اشاره کرد و گفت که دانشمندان عقربه این ساعت نمادین را ۹۰ ثانیه به سمت نیمه شب نزدیک تر کرده اند؛ اقدامی که بیانگر "نابودی احتمالی بشریت" است. وی در 

پایان خاطرنشان کرد: احتمال توافق صلح برای اوکراین رو به زوال است و این درحالیست که خطرات بیشتر در حال رشد و افزایش است. 

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی ایاالت متحده گفت که حادثه بالون نگرش ایاالت متحده را نسبت به 
چین تغییر نداده است، زیرا واشنگتن همچنان پکن را رقیب استراتژیک می داند و می خواهد از بروز درگیری جلوگیری کند. به 
گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی ایاالت متحده در نشست 
خبری خود گفت: "هیچ چیز در نظر رئیس جمهور بایدن تغییر نکرده است. این یک رابطه دوجانبه بسیار مهم است، احتماالً یکی 

از مهم ترین روابط در جهان امروز. او همچنان آنها را به عنوان یک رقیب استراتژیک می بیند. ما به دنبال درگیری با چین نیستیم. اینجا هیچ چیز تغییر نکرده است".
کربی خاطرنشان کرد که این حادثه هیچ کمکی به بهبود روابط ایاالت متحده و چین نکرد و به ویژه سفر برنامه ریزی شده آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه به چین را 
مختل کرد. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی آمریکا گفت: "ایاالت متحده قصد ندارد الشه بالون ساقط شده را به چین بازگرداند". جان کربی 
روز دوشنبه در یک نشست خبری در مورد امکان بازگرداندن قطعات بالون ساقط شده چینی به این کشور گفت: "من از چنین تصمیمات یا برنامه هایی اطالع ندارم".

به گفته وی، ایاالت متحده قصد دارد الشه بالون را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، زیرا "این یک فرصت شگفت انگیز برای درک بهتر توانایی های آن است، چه کاری 
می تواند انجام دهد، چه کاری نمی تواند." این بالون که به گفته آمریکایی ها توسط چین برای اهداف شناسایی استفاده می شد، از کانادا و آمریکا عبور کرده و روز شنبه 

در سواحل کارولینای جنوبی سرنگون شد. چینی ها می گویند که این بالون هدف غیرنظامی داشته و برای تحقیقات هواشناسی استفاده شده است.

گوترش:

جهانبا»چشمانیباز«بهسمت»جنگیگستردهتر«پیشمیرود
کاخ سفید: 

حادثهبالونچینی،نگرشآمریکانسبتبهپکنراتغییرنداد
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شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران همزمان با نمایشگاه 
گردشگری آغاز به کار کرد. این نمایشگاه تا روز جمعه ۲۱ بهمن ماه در 
محل نمایشگاه های بین المللی تهران برپا است. به گزارش ایسنا، روبان 
افتتاح این نمایشگاه را عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی با همراهی تعدادی از سفرای خارجی کشورهای مقیم 
در ایران برید و به این ترتیب، در شــرایطی که سفر و گردشگری تخت 
تاثیر افزایش هزینه ها، نوســانات ارزی و تحوالت اخیر کشــور، با رکود 
مواجه شــده است، بازار سفر رونقی پیدا کند. ضرغامی سپس به همراه 
سفر ای خارجی و با استقبال نوازنده ها و گروه های موسیقی، از غرفه های 
گردشگری و صنایع دستی بازدید کرد. ۱۶ سالن به نمایشگاه گردشگری 
و صنایع دســتی اختصاص پیدا کرده که بازدید از آن ها در چهار روز از 
ساعت ۹ صبح تا ۱۶ امکان پذیر است. بنابر اعالم معاونت گردشگری در 
نمایشگاه امســال، نمایندگانی از روسیه، عراق، پاکستان، ترکیه، قطر، 
تاجیکستان، اندونزی، هندوستان، مالزی، گینه، ویتنان، ژاپن و ونزوئال 
حضور دارند که هدف بیشــتر آن ها جذب گردشگران ایرانی در آستانه 
تعطیالت نوروز اســت. در حاشیه این نمایشگاه کارگاه هایی تخصصی، 
دوره های آموزشــی و میزگردهای برگزار می شود. همچنین ۱۵۰ متر 
از فضای نمایشگاه به دانشجویان گردشگری و صنایع دستی اختصاص 
داده شــده است. نمایشگاه امسال مانند دوره های گذشته نیز بخشی را 
ویژه به گردشگری سالمت اختصاص داده است. سالن های ۶، ۷، ۸، ۹ و 
۲۷ نمایشگاه بین المللی تهران به محصوالت و فعالیت های صنایع دستی 

اختصاص داده شده است. 

برگزاری جشــنواره نمایش عروســکی تهران-مبارک به بهار 
۱۴۰۲ موکول شد. به منظور فراهم شدن فرصت مناسب مشاهده، 
یادگیری و هم افزایی. برگزاری جشنواره نمایش عروسکی تهران-

مبارک به بهار ۱۴۰۲ موکول شد. با درخواست هادی حجازی فر، 
دبیر جشنواره و موافقت کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نوزدهمین جشنواره بین المللی 
نمایش عروســکی تهران-مبارک به منظور فراهم شدن فرصت 
مناسب مشاهده، یادگیری و هم افزایی از طریق گفت وگو و نقد 
برای دانشــجویان، دیگر مخاطبان و به ویژه عالقه مندان تمامی 
استان ها به بهار سال ۱۴۰۲ موکول شد. به گزارش روابط عمومی 
نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، 
براساس درخواست دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروســکی تهران-مبارک و با موافقت کاظــم نظری، مدیرکل 
هنرهای نمایشــی برگزاری این رویداد هنــری به بهار ۱۴۰۲ 
موکول شد. هادی حجازی فر با ذکر دالیل این تصمیم و با اشاره 
به اینکه جشــنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک 
امانت با ارزشــی است گفت: »با توجه به جمیع جهات از جمله 
صحبت با گروه ها، اســاتید و فعاالن این عرصه و اعضای انجمن 
نمایشگران عروســکی باور دارم که برگزاری جشنواره در حال 
حاضر و به دالیل فنی همچون عدم تمرین های مستمر گروه ها، 
عدم امکان برخورداری درســت شرکت کنندگان و مخاطبان از 
اجراهای داخلی و بین المللی، عدم امکان مشــارکت بخش های 

خصوصی  از دست خواهد رفت.«

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی 
تهران آغاز شد

جشنواره نمایش عروسکی
 تهران-مبارک

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ترکیه،زلزله

فراری؛ میراث انزو
در دنیای مسابقات اتومبیلرانی، هیچ نامی را مانند فراری نمی توان یافت که سالیان سال در کورس رقابت باشد. در رقابت های 
فرمول یک و از فصل پانزدهم در سال ۱۹۶۱ تا کنون، فراری ۱۶ بار قهرمان بخش سازندگان در این رقابت ها شده و با مرسدس، 
ردبول، مک الرن، ویلیامز و لوتوس مسابقه داده است که به جز مک الرن، هر کدام تنها در یک بازه زمانی چند ساله توانسته اند 
در مقابل این اسب سرکش عرض اندام کنند.اولین موفقیت فراری در اتومبیلرانی، ده سال پس از تاسیس توسط انزو فراری کبیر، 
در سال ۱۹۴۹ و در مسابقات ۲۴ ساعته لمانز به دست آمد و از آن روز تا االن، بیش از ۲۰۰ خودروی مسابقه ای و اسپرت توسط 
فراری تولید شده است که به جرأت می توان گفت هیچ مجموعه ای در جهان حتی به این عدد نزدیک هم نشده است. فراری، به 
عنوان یکی از کمپانی های معروف خودروسازی در جهان، توانسته است تا با تکیه بر ساخت موتورهای قدرتمند ۶، ۸ و ۱۲ سیلندر 
و همچنین طراحی اسپورت و بهینه از سال ۱۹۴۰، خود را به عنوان یکی از الگوهای ساخت خودروهای اسپورت، سوپر اسپورت و 
ابرخودروها معرفی کرده و روند صعودی فروش خود را از ۳ عدد در سال ۱۹۴۷ تا حدود ۱۰ هزار عدد در سال ۲۰۲۱ حفظ کند.

بازیکن غنایی زنده از آوار زلزله ترکیه بیرون آمد
»کریستین آتسو« بازیکن غنایی تیم فوتبال هاتای اسپور زنده از زیر آوار زلزله ترکیه بیرون آمد. به گزارش خبرنگار 
مهر و به نقل از Radyo Gol ترکیه، »مصطفی اوزات« مدیر باشــگاه هاتای اســپور صبح امروز سه شنبه اعالم کرد 
کریستین آتسو بازیکن سرشناس و غنایی این باشگاه زنده از زیر آوار بیرون آورده شده است. پس از زلزله مهیب در 
ترکیه و مرگ بیش از هزار نفر از مردم این کشور، وضعیت چندین ورزشکار از جمله بازیکنان تیم هاتای اسپور هم 
نامعلوم بود. آتســو یکی از این بازیکنان است که به خاطر حضور در تیم های بزرگی چون چلسی و پورتو در کانون 
توجه قرار داشت. به گفته اوزات، آتسو دچار آسیب دیدگی شدید شده است اما هنوز از »تانر ساووت« مدیر ورزشی 

این باشگاه خبری نیست. کد خبر ۵۷۰۲۷۶۴

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

ات ردخت دوستی کی رب دهد
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین ردویشی نبود

ورهن با تو مارجااه داشتیم
شیوه چشمت رفیب جنگ داشت

گاشتیم ما خطا رکدیم و صلح ان

پیشنهاد

چهره روز

یک پرتقال کوکی
نویسنده: اســتنلی کوبریک ، مترجم: محمدمهدی 
فیاضی کیا .پســر جوانی که به همراه دوســتانش به 
ایجــاد مزاحمت و شــکنجه ی مــردم در مکان های 
عمومی می پرداخته، حاال دســتگیر شده و قرار است 
شیوه ی تنبیهی جدیدی را روی او پیاده کنند. آن هم 
این که برای ساعت های متوالی، چشم هایش را رو به 
صحنه های فجیع جنایت های انسانی مختلف، باز نگه 
دارند تا او تمام مدت شــاهد باشد. »پرتقال کوکی« 
فیلمنامه ای نوشته استنلی کوبریک)۱۹۲۸-۱۹۹۹(، 
کارگردان و فیلمنامه نویس مشــهور آمریکایی است. 
این فیلمنامه بر اســاس رمانی به همین نام از آنتونی 
برجس نوشــته شده اســت. محور این فیلمنامه این 
است که تا چه اندازه دولت می تواند بر جامعه کنترل 
داشته باشد؟ حد آزادی کجاست؟ و آیا می شود حق انتخاب اخالقی را از »فردیت « ها سلب کرد؟ 
حتا اگر این فردیت از آِن بچه ی شــّری مثل »الکس« باشــد؟ قضیه ی اخالقی فیلم خیلی ساده 
است: اخالق را نمی شود به زور در مغز کسی جا داد و حتا اگر در دنیای فانتزی و کارتون وارِ فیلم، 
این هم ممکن بشود، باز هم عملی غیراخالقی است چون انسان باید بتواند بین درست و نادرست، 
خود دست به انتخاب بزند و صد البته که مسئولیت انتخاِب خود را هم به عهده بگیرد، شاید این 
سخن، بوی حرف های اگزیستانسیالیست ها را داشته باشد. به هرحال، این فیلم از حال وهوای دهه ی 
شصت چندان هم دور نیست. در این زمینه ها شاید صحبت های خود کوبریک رساتر باشد. خشونت 
روایت،  فضای کنایی و تلخش و حس ناامیدی که در نگاه اول دچارش می شــویم، عوامل ظاهری 
دور شدن ما از این اثر درخشان هستند، اما کمی تحمل و تعمق کافی است تا به اثر نزدیک شویم 

و بدانیم آن طورها هم که باید، ما را به هراس نمی اندازد.

علی اکبر صنعتی
علی اکبر صنعتی ســال ۱۲۹۵ در کرمان متولد شد. او 
که یکی از مهم ترین هنرمندان ایرانی اســت، به نقاشی 
و مجســمه سازی مشغول بود. دو موزه با نام های: موزه 
ی صنعتــی تهران و موزه ی صنعتــی کرمان به نامش 
ثبت شــده. علی اکبر صنعتی از شــاگردان ابولحســن 
صدیقی بوده اســت. از آثار مهــم علی اکبرصنعتی، می 
توان به تندیس مرد بیکار اشاره کرد. وی در سال ۱۳۸۵ 
درگذشت. علی اکبر صنعتی در ۱۲۹۵ در کران)سیرجان( 
به دنیا آمد. پــدرش در پایان جنگ جهانی اول به دلیل 
ابتال به بیماری طاعون درگذشــت و مادرش که توانایی 
تأمیــن مخــارج زندگی او را نداشــت علی اکبــر را به 
پرورشگاه صنعتی کرمان سپرد. مؤسس این پرورشگاه، 
حاج علی اکبر صنعتی زاده، برای اینکه بچه های پرورشــگاه بتوانند تحصیل کنند نام خانوادگی خود را 
به روی آن ها می گذاشــت و نام ســیدعلی اکبر صنعتی نیز به همین دلیل نام قانونی علی اکبر شد. وی 
دوره های تخصصی مجسمه ســازی و نقاشی را در مدرسهٔ صنایع مستظرفه و مدرسهٔ صنایع قدیم زیر 
نظر طاهرزاده، حسین بهزاد )مینیاتوریست(، ابوالحسن صدیقی )مجسمه ساز( و حیدریان گذرانده بود. 
وی در ســال ۱۳۷۹، منتخب فرهنگستان هنر در بزرگداشــت نام آوران بود. در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تمام 
مجسمه های او توسط مزدوران خشمگین تخریب شد، اما این تنها باری نبود که مجسمه های وی در هم 
شکسته می شد. نمایشگاهی که در میدان راه آهن در ملک پسر حاج علی اکبر به طور دایم برپا بود هم 
در انقالب ۵۷ نابود شــد. علی اکبر صنعتی طی چند دهه فعالیت هنری بیش از ۲۰۰۰ تابلوی رنگ و 
روغن، آبرنگ، موزاییک از سنگ و حدود ۴۰۰ مجسمه پدیدآورد که در دو موزه به نام وی در کرمان و 

تهران، سایر موزه های داخل و خارج از کشور و مجموعه های خصوصی نگهداری می شود.

فرهنگ

نمایشگاه هنری برای نخســتین بار آثار هنری برادر 
هنرمند و فراموش شــده »کلود مونــه«  را در مرکز 
توجه خواهد گذاشــت. به گزارش ایسنا و به نقل از 
گاردیــن،  نام »مونه« یــادآور تصویر نیلوفرهای آبی،  
ســاختمان پارلمان بریتانیا و پشته های گندم و جو 
اســت که به عنوان برخی از مشهورترین آثار هنری 
اروپا شناخته می شوند. اکنون نمایشگاهی در پاریس 
به نمایش آثار هنری یک »مونه«  کمتر شناخته شده 
می پردازد: »لئون مونه« ، برادر بزرگ تر »کلود مونه« . 
این نخستین باری خواهد بود که نمایشگاهی با تمرکز 
بر آثار برادر بزرگ تر »مونه«  برگزار می شــود. »لئون 
مونه« یک شــیمی دان و کارخانــه دار بود که به طور 
قابل توجهی توسط آیندگان نادیده گرفته شد،  اما جزو نخستین کسانی بود که به جنبش نوظهور 
امپرسیونیست در قرن نوزدهم پیوست. او نه  تنها از برادرش بلکه از دوستان هنرمندش همچون 
»پیر آگوست رنوار« و »کامی پیسارو«  نیز حمایت کرد. به گفته مدیر نمایشگاهی که ماه آینده در 
موزه لوکزامبورگ واقع در پاریس برگزار خواهد شد، اطالعات چندانی از این هنرمند وجود ندارد.

مدیر این نمایشگاه در نتیجه تحقیقات دریافت که »لدون مونه«  همچون برادر کوچکش به رنگ 
بسیار عالقه داشت و نقش کلیدی در حمایت مالی از کلود مونه داشت،  چراکه نقاشی های »کلود 
مونه«  را خریداری می کرد و او را به کارخانه داران ثروتمندی معرفی می کرد که می توانســتند از 
»کلود مونه«  حمایت کنند. »لئون«  در سال ۱۸۳۶ میالدی و چهار سال قبل از کلود به دنیا آمد. 
هر دو برادر در دوران کودکی در پاریس زندگی می کردند و ســپس به همراه خانواده به نرماندی 

نقل مکان کردند. 

این »مونه«  مشهور نیست!

.حافط

365 GTB فراری
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