
کاهش قیمت مسکن بریتانیا رکورد ۳ ساله را شکست
رشد ساالنه قیمت مســکن بریتانیا در ماه ژانویه به ۱.۹ درصد رسید. 
به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، گزارش شــاخص قیمت خانه 
هالیفاکس نشان داد که قیمت مسکن در بریتانیا طی ماه ژانویه نسبت 

به بازه زمانی مشابه آن در سال گذشته ۱.۹ درصد افزایش یافت.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی :
۲۲ بهمن امســال مظهر اتحاد ملی و خنثی شــدن راهبرد دشمن خواهد شد همزمان با سالروز حادثه ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ و بیعت تاریخی از جمعی از 
همافران نیروی هوایی با امام خمینی)ره( امروز )چهارشنبه( صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با فرمانده کل قوا دیدار 
کردند. به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، با تجلیل از ارتش مؤمن، انقالبی، عزیز، مردمی و پیش برنده کارهای بزرگ و شگفت آور، حادثه 
۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ را عاملی مهم و موج آفرین در پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن آن سال و همچنان پیشقراول و روحیه بخش در ۲۲ بهمن های 
سالهای پس از انقالب دانستند و با تبیین هدف اصلی دشمن برای به زانو درآوردن جمهوری اسالمی و از بین بردن آن از طریق ایجاد اختالف و بی اعتمادی 

، تأکید کردند: مهمترین وظیفه در مقابل این نقشه پلید، حفظ راهبرد وحدت است

www.sobh-eqtesad.ir

دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با رهبر انقالب
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سازمان فناوری اطالعات ایران به تازگی به مناسبت فرارسیدن دهه 
مبارک فجر آخرین وضعیت پیشــرفت پنجره ملی خدمات دولت 
هوشــمند را اعالم کرد. به گزارش ایســنا، خدمت هوشمند بدون 
مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارسال هر گونه مدرکی 
قابل دریافت است که مورد آخر کار دشواری است و نیازمند اتصال 
بانک های اطالعاتی همه دســتگاه های دولتی به همدیگر است تا 
اطالعــات خود را با هم به اشــتراک بگذارند. پنجره ملی خدمات 
دولت هوشــمند هم ارائه دهنده خدمات دولتی به صورت یکپارچه، 
ســریع و آسان به عموم مردم است که اکنون در مسیر آماده سازی 
و بهره برداری قرار دارد. دســتورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های 
اجرایی به "پنجره واحد خدمات هوشمند دولت" شامل اولویت ها، 
اصول حاکم و ضوابط ســاماندهی با همکاری دبیرخانه شــورای 
اجرایی فناوری اطالعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و 
مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطالعات 
ارایه شــد.همچنین وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات اولویت 
اتصال و راه اندازی این پنجره را با دســتگاه های دولتی دانســته و 
گفته بود وزارتخانه های مختلف و سازمان های ذیل این دستگاه ها 
باید در گام نخســت، پنجره واحد خــود را راه اندازی کنند. بر این 
اســاس به منظور تحقق دولت یکپارچه هوشمند در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ به پیشــنهاد وزارت ارتباطات، اقداماتی برای اجرایی شدن 
این مسئله پیشنهاد شــد که با مساعدت مجلس تبدیل به قانون 
شــد. طبق »بند و تبصره هفت قانون بودجه« تمام دســتگاه های 
اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند تا پایان شهریورماه سال 
جاری به راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند خود اقدام کنند 
و حداقــل ۳۰ درصد از خدمات پرکاربرد خــود را به صورت کامال 
غیرحضوری و برخط به مردم ارائه دهند. در همین رابطه ســازمان 
فناوری اطالعات ایران به تازگی اعالم کرد به مناســبت فرارسیدن 
دهه مبارک فجر، آخرین وضعیت پیشــرفت پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند منتشر شد. مجید فوالدیان- مدیرکل دفتر پایش و 
نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی- با اشاره به این که پنجره 
ملی خدمات دولت هوشــمند به عنوان یک پلتفرم ملی یکپارچه، 
بسیاری از خدمات دولتی و عمومی کشور را با یک بار احراز هویت 
بــه مردم ارائــه می دهد، به تبیین آخرین وضعیــت ارائه خدمات 
توســط این درگاه پرداخت. وی، به معرفی پنج ســامانه برتر ملی 
و اســتانی از منظر میزان داشــتن مخاطب پرداخت و اظهار کرد 
: پنجره واحد خدمات هوشــمند وزارت راه و شهرســازی، سامانه 
حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، 
درگاه ملی مجوزهای کشــور و پنجره واحد خدمات شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران  جزو سامانه های برتر ملی و استانی 
هســتند که باالترین میزان ورود مردم برای دریافت خدمات را به 
خود اختصاص داده اند. مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی 
دولت الکترونیکی در ادامه معرفی »ترین«  های پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند، پرتقاضاترین خدمات استعالمی این درگاه را معرفی 
کرد و افزود: ســرویس های رهگیری مرسوله پستی، استعالم بیمه 
نامه، اعتبار دفترچه بیمه درمانی، استعالم وضعیت کووید و دریافت 
گواهی واکسیناسیون داخلی، عنوان پرمخاطب ترین سرویس های 
اســتعالمی را به همراه دارند. فوالدیــان در زمینه وضعیت اتصال 
دستگاه های دولتی و اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
گفت: تاکنون ۱۲۳ دستگاه به این پلتفرم ملی متصل شده اند که از 
این میزان، اتصال ۱۱۸ دستگاه از طریق سامانه های ملی و استانی 
بوده است و پنج دستگاه نیز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به 
پنجره ملی اتصال یافته اند. در حال حاضر، سامانه ثبت من سازمان 
ثبت اســناد و امالک کشور، سامانه ثبت پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران، پورتال آموزش ســازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، پنجره واحد سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی و شــهرداری خرم آباد جزو آخرین دستگاه هایی 

هستند که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند.
همچنیــن وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به تازگی به ماموریت 
تحقق دولت هوشــمند به عنوان یکی دیگــر از برنامه های وزارت 
ارتباطات و دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: گام نخست این طرح 
راه اندازی پنجره خدمات دولت هوشــمند بود که انجام شد و هم 
اکنون ۹۲ درصد دســتگاه های دولتی و دیگر قوا با بیش از ۲۰۰۰ 
خدمــت در این پنجره حضور دارند و مــردم می توانند با یک بار 
مراجعه از تمام خدمات دولتی اســتفاده کنند. زارع پور افزود: در 
برنامه داریم در سال آینده صددرصد خدمات دولت در این پنجره 
ارائه شود و ۲۰ درصد خدمات نیز به صورت هوشمند به مردم ارائه 
شود. وی هوشمندسازی خدمات دولت را اینگونه توضیح داد که در 
این سامانه بر اساس اطالعات موجود دستگاه ها بدون درخواست و 
نیاز به حضور و دریافت مدارک، به مردم خدمات مورد نیازشان ارائه 
شود. گفتنی است پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، هم اکنون 
آماده ارائه خدمات استعالمی به صورت غیرحضوری و الکترونیکی 

به مردم است.

گزیده خبر
آخرین وضعیت پیشرفت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اعالم شد

مشاور وزیر و رئیس پارک فاوا کشور:
حجم تجارت بازار شبکه جهانی اطالعات ۵ هزار میلیارد دالر است

ایسنا/خراسان رضوی مشاور وزیر و رئیس پارک فاوا کشور با بیان اینکه به شبکه ملی اطالعات اعتقاد 
دارم، گفت: حجم تجارت بازار شبکه جهانی اطالعات ۵ هزار میلیارد دالر است و ما یک درصد جمعیت 
جهانیم که سهم یک درصدی ما از این بازار ۵۰ میلیارد دالر است. محمدجعفر صدیق امروز ۱۹ بهمن، 
در گردهمایی فعاالن صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات و نمایشگاه دستاوردهای فناوران استان که در 
هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: آن که کشور را می تواند نجات دهد بخش خصوصی است 
ولی شاید این جمله در عمل اجرا نشود. وی افزود: ما صدای رسمی بخش خصوصی در دولت را ایجاد 
کرده ایم. امروز وزارت صمت صنعت دار شده و این اشتباه است؛ وقتی وزارت صمت صنعت دار می شود 
رقیب بخش خصوصی می شــود در صورتی که باید صدای بخش خصوصی باشد. مشاور وزیر و رئیس 
پارک فاوا بیان کرد: بخش خصوصی ما مشکالتی دارد؛ اول اینکه در کشور کار نیست و پروژه گرفتن 
گرفتاری دارد. بخش خصوصی نمی تواند بر اساس توانایی واقعی خود کار بگیرد. اگر کار بگیرد،  نیرو 
ندارد اگر هم بخش خصوصی کار را اجرا کند و نیرو هم پیدا کند پول و هزینه آن پرداخت نمی شود. 
باید کمک کرد تا این مشکالت حل شود. به این سه مشکل مسائل جانبی از جمله خصومت بیگانگان و 
غرب به ما اضافه می شود. مشکل غرب با جمهوری اسالمی نیست بلکه با ایران است.  صدیق ادامه داد: 
البته خودمان در کشور هم سیاست های غلط را ایجاد می کنیم و به دشمن فرصت استفاده می دهیم. 
ما در برخی موارد خطا کرده ایم. حجم باالیی از نیروی انســانی بیکار در کشور وجود دارد اینها را باید 
آموزش دهیم تا اگر نیرویی رفت جایگزین کنیم. آموزش ها باید فقط مهارتی و تکنیکی باید باشــد. 
مشــاور وزیر و رئیس پارک فاوا با اشاره به دســتورالعمل آموزش فریلنسر در کشور بیان کرد: در این 
آموزش هدف تربیت کابر فریلنسر است و فرد آموزش دیده می تواند پایگاه داده را اداره کند. در آیین 
نامه این موضوع یک مشــکلی اساسی وجود دارد؛ این آیین نامه باید تقویت شود. شرکت ها نمی تواند 
نیروی گران استخدام کنند و فرد فریلنسر پارتنر شرکت می شود. برای تربیت فریلنسرها آمادگی داریم 
و این قدم دومی است که پارک برداشته است. صدیق با بیان اینکه به شبکه ملی اطالعات اعتقاد دارم، 
تصریح کرد: حجم بازار شبکه جهانی اطالعات ۵ هزار میلیارد دالر است.ما یک درصد جمعیت جهانیم 
و سهم یک درصدی ما در این بازار ۵۰ میلیارد دالر است. با دالر ۴۰ هزار تومانی ۲۰۰۰ همت است و 

اکنون این مقدار ۲۰۰ همت است. شبکه ملی اطالعات برنامه اصلی دولت سیزدهم است.

ارتباطات در  تشــریح دســتاوردهای حــوزه 
ســال های بعد از انقالب اسالمی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات به تشــریح دســتاوردهای 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در ســالهای 
بعد از انقالب اسالمی مانند دست یابی به تعمیر 
فیبر دریایی پرداخت. به گزارش ایسنا، عیسی 
زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
تشریح دستاوردهای حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات در سال های بعد از انقالب اسالمی به 
دستیابی به دانش تعمیر فیبرهای دریایی دارای 
برق اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 
۲۹ میلیون مشترک تلفن ثابت و بیش از ۱۴۵ 
میلیون مشــترک فعال تلفن همراه در کشور 
داریم که البته به دلیل تمرکز توجه ها بر توسعه 
ارتباطات همراه بخصوص در یک دهه گذشته، 
در حــوزه ارتباطات ثابت عقــب ماندگی هایی 
داریــم که تالش داریم بــا اجرایی کردن طرح 
توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبرنوری که از یک 
سال گذشته آغاز شده است، این عقب ماندگی 
را جبــران کنیم. زارع پور با بیان اینکه تا پایان 
دولت ســیزدهم ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری 
برای اســتفاده مردم از ســرعت های چند صد 
مگابیتی فراهم می شود، تصریح کرد: هم اکنون 

قریب به ۲.۵ میلیون پوشش مبتنی بر فیبرنوری 
ایجاد شده اســت و سال آینده بخش عمده ای 
از هدفگذاری انجام شده، محقق می شود. وزیر 
ارتباطات با اعالم اینکه هم اکنون نزدیک به ۹۰ 
درصد روســتاهای باالی ۲۰ خانوار به اینترنت 
پرسرعت متصل شــده اند، گفت: بعد از ایجاد 
پوشــش صددرصدی روســتاها تا هفته دولت 
ســال آینده در گام بعد ارتقای کیفیت پوشش 
ایجاد شــده را در روســتاهای سراســر کشور 
دنبــال می کنیم. وی با بیــان اینکه در ابتدای 
امســال ۱۶ اولویت بومی سازی را اعالم کردیم 
و شــرکت های دانش بنیان در حال کار روی 
آنها هستند، اظهار کرد: تا االن حدود ۹۲ درصد 
دستگاه های کشور به پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند متصل شــده اند و بیش از ۳۰ درصد 
خدمات خود را از ایــن طریق ارایه می دهند و 
برنامه داریم تا سال آینده ضمن ارایه صددرصد 
خدمات دســتگاه های دولتــی و حاکمیتی در 
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ۲۰ درصد 
از این خدمات هوشمندسازی شود که یعنی با 
یک بار احراز هویت، برای ارایه خدمات مدارک 
هویتی دریافت نشــود و تمام استعالمات بدون 
نیاز به حضــور فیزیکی انجام شــود. زارع پور 

که در یک برنامــه تلویزیونی صحبت می کرد، 
راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
را تبدیل دولت به یک اتاق شیشــه ای دانست 
و تصریح کرد: با ایــن کار ضمن کاهش جدی 
مراجعات کــه باعث صرفه جویــی در زمان و 
هزینــه و مصرف انرژی می شــود، زمینه های 
فساد از میان برداشته می شود. وزیر ارتباطات 
همچنین با اشاره به استفاده چشمگیر مردم از 
پلتفرم های داخلی، گفت: با حمایت های وزارت 
ارتباطات و دیگر دستگاه ها و همچنین به همت 
جوانان متخصصی که در شــرکت های دانش 
بنیان مدیریت این پلتفرم ها را برعهده دارند، هم 
اکنون پلتفرم های داخلی پاسخگوی نیاز مردم 
هستند و روزانه میلیون ها کاربر از آنها استفاده 

می کنند. 

وزیر ارتباطات مطرح کرد

تشریح دستاوردهای حوزه ارتباطات در سال های بعد از انقالب اسالمی

رئیس ســازمان امور اداری و اســتخدامی گفت: 
حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش می یابد. 
به گزارش ایسنا، میثم لطیفی در حاشیه جلسه 
هیئــت دولت در جمع خبرنــگاران، اظهار کرد: 
طبق بودجه برای ســال ۱۴۰۲ مکلف هســتیم 
حــق اوالد را ۱۰۰ درصد و حــق عائله  مندی را 
۵۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش دهیم. 
در آذرماه گذشــته اولین افزایش اتفاق افتاد. بر 
اساس آن حق عائله مندی ۶۰۰ هزار تومان و حق 
اوالد ۲۰۰ هزار تومان اضافه شــد. پیشــنهاد در 
الیحه بودجه ســال آینده، ۹۰۰ هزار تومان حق 

عائله مندی و ۴۰۰ هزار تومان حق اوالد خواهد بود. معاون رئیس جمهور 
ادامــه داد: با همکاری مجلس، تحت عنوان یــک ردیف جدید در احکام 
کارگزینی با نام ترمیم، حقوق قباًل افزایش پیدا کرد که ســه هزار امتیاز و 
معادل ۱ میلیون تومان بود. پیشنهاد برای امسال هم به همین صورت بود 

که انجام شود که به جای اینکه ضریب حقوقی را 
تغییر دهیم ، این رقم را در حکم افزایش دهیم که 
این موضوع در حال بحث است. وی افزود: سازمان 
برنامه و بودجه معتقــد بودند همان ۲۰ درصد را 
روی احــکام افزایش دهیم. برداشــت ما این بود 
که اگر بخواهیم نظــام عادالنه جبران خدماتی را 
داشته باشیم به مرور زمان باید از این الگوی ردیف 
جدید ترمیم حقوق اســتفاده کنیم، تا بتوانیم کم 
کم فضا را مدیریت کنیم و فاصله حداقل و حداکثر 
را در بخش دولتی نســبت به آنچه که االن است، 
کمتر کنیم. وی تأکید کرد: پیشنهاد ما افزایش دو 
میلیــون تومان معادل ۶۰۰۰ امتیاز بود که برای همه کارکنان دولتی این 
مقدار اضافه می شــد و ردیف فوق العاده ترمیم از ۳ هزار امتیاز به ۹ هزار 
امتیاز تغییر کند، اما در نهایت پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شد 

که معادل همان ۲۰ درصد افزایش حقوق بود.

لطیفی:
حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش می یابد

وزیر اقتصاد خبر داد:

ارائه تسهیالت ۴٠ هزار میلیارد تومانی به دانش بنیان ها تا پایان امسال

تنها با پنج کشور
 تجارت مستقیم داریم

برچسب زنی ها مانع مفصل بندی گفتمانی استمحبی نیا :

مراودات رسمی تجاری ایران و ژاپن به صفر رسید/ / شرایط برای پیوستن ایران به FATF مهیاست. رئیس کمیته 
مشترک ایران و ژاپن خاطر نشان کرد: در حال حاضر تجارت ایران با چین، روسیه، ترکیه، امارات و عمان به صورت 
مســتقیم انجام می شود و با سایر کشــورهای دنیا تجارت ما با واسطه انجام می شود و مستقیم با سایر کشورها 
ارتباطی نداریم. مراودات رســمی تجاری ایران و ژاپن به صفر رســید/ تنها با پنج کشور تجارت مستقیم داریم/ 
شرایط برای پیوستن ایران به FATF مهیاست. بهرام شکوری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه 

به واسطه  تحریم ها مراودات رسمی تجاری ایران و ژاپن به صفر رسیده است.....

جذاب شدن بورس با چاشنی بورس کاال

بایدن:

 تهاجم پوتین آزمونی برای اعصار است
عدم النفع ۶٠٠ میلیون دالری ایران از کشتی سازی در منطقه

5

2

6

7

3

4

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 20 بهمن 1401  18 رجب 1444  9 فوریه 2023 سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5118 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

گزیده خبر

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار صدها 
تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و 

پدافند هوایی

۲۲ بهمن امسال مظهر اتحاد ملی و خنثی شدن راهبرد دشمن خواهد شد 
همزمان با ســالروز حادثه ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ و بیعت تاریخی از جمعی 
از همافران نیروی هوایی با امام خمینی)ره( امروز )چهارشنبه( صدها تن از 
فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با فرمانده کل قوا 
دیدار کردند. به گزارش ایســنا، حضرت آیــت اهلل خامنه ای در این دیدار، با 
تجلیل از ارتش مؤمن، انقالبی، عزیــز، مردمی و پیش برنده کارهای بزرگ 
و شــگفت آور، حادثه ۱۹ بهمن ســال ۱۳۵۷ را عاملی مهم و موج آفرین در 
پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن آن سال و همچنان پیشقراول و روحیه 
بخش در ۲۲ بهمن های ســالهای پس از انقالب دانستند و با تبیین هدف 
اصلی دشــمن برای به زانو درآوردن جمهوری اسالمی و از بین بردن آن از 
طریق ایجاد اختالف و بی اعتمادی ، تأکید کردند: مهمترین وظیفه در مقابل 
این نقشه پلید، حفظ راهبرد وحدت است و به توفیق الهی ۲۲ بهمن امسال 
مظهر اتحاد و اعتماد ملی خواهد شــد و مردم این پیام را به طور صریح به 
همه بدخواهان خواهند رســاند که تالش آنهــا برای ایجاد بی اعتمادی و از 
بین بردن اتحاد ملی، خنثی شده اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای حادثه 
۱۹ بهمن را همچنان پیش درآمدی اثرگــذار و روحیه بخش به مردم برای 
روز ۲۲ بهمن و نشان دادن عظمت و عزت ملت ایران خواندند و گفتند: ۲۲ 
بهمن، اوج قله حرکت پر افتخار ملت ایران و یادآور پر شکوه ترین روز تاریخ 
ملت ایران اســت چرا که مردم در این روز عزت، عظمت و قدرت خود را به 
دست آوردند. ایشان با تأکید بر اینکه ۲۲ بهمن همچنانکه تا کنون زنده نگه 
داشته شــده، باید در آینده نیز زنده نگه داشته شود، افزودند: انقالِب زنده، 
انقالبی اســت که پیرایه ها و آرایش های خود را زنده نگه دارد و در هر دوره، 
با شــناخت نیازها و خطرات، آن نیازها را برطرف و خطرات را خنثی کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای علت شکست یا بازگشت دیکتاتوری های سخت و 
تلخ در انقالب های بزرگ جهان مانند انقالب فرانســه و شوروی را غفلت از 
نیازها و خطرات اصلی و مشغول شدن به مسائل و دعواهای شخصی دانستند 
و خاطرنشــان کردند: انقالب اسالمی خود را از این آفات مصون نگه داشت. 
البته ما هم مشکالتی داشتیم و همت ها و تشخیص ها در دولت های مختلف 
یکسان نبود اما حرکت کلی، حرکت به سمت قله، و پیشرفت مادی و معنوی 
بود. ایشان با اشــاره به ابتکار، پیشرفت، دست پُر و منطق قوی ملت ایران 
در عرصه های گوناگون، به حضور برجسته جوانان دهه هشتادی در مراسم 
اعتکاف امسال به عنوان نمونه ای از رشد ملی پرداختند و گفتند: دیدید که 
چقدر راجع به دهه هشــتادی ها لطیفه های مسخره آمیز تولید کردند اما در 
آمارها و گزارش های اعتکاف امســال بیان شد که جمع زیادی از آنها، دهه 
هشتادی ها بودند. رهبر انقالب الزمه حیات و پویایی انقالب را توجه به رفع 
نیازها دانســتند و با تمرکز و تأکید بر یک نیاز اساسی و مهم یعنی »اتحاد 
ملی« گفتند: اتحاد ملی نقش بســیار مهمی در پیروزی و پیشرفت انقالب 
داشــت و سّد و دیواره ای محکم و سر به فلک کشیده در برابر دشمن است 
که باید امروز هر چه ممکن است این وحدت افزایش پیدا کند. ایشان، نقشه 
و هدف واضح دشمن علیه نظام اسالمی را به زانو درآوردن انقالب خواندند 
و گفتند: البته آنها خالف این را می گویند همچنانکه حدود ۱۵ ســال قبل 
رئیس جمهور وقت آمریکا صریحاً در نامه ای به من نوشت که ما قصد تغییر 
نظام شما را نداریم ولی ما همان زمان گزارش هایی داشتیم که در مراکز خود 
در حال طراحی برای از بین بردن جمهوری اسالمی بودند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در بیان علت تالش های بدخواهــان برای از بین بردن جمهوری 
اســالمی گفتند: جمهوری اسالمی، این منطقه مهم، راهبردی و پُر منفعت 
را از دســت آنها خارج کرده و عالوه بر آن، ندای استقالل و باج ندادن را نه 
فقط به عنوان یک مسئله سیاسی بلکه به عنوان یک باور و ایمان دینی بلند 
کرده است. رهبر انقالب اسالمی افزودند: ممکن است برخی کشورهای دیگر 
نیز خواهان سیاست استقالل از آمریکا باشند اما این سیاست با داد و ستد، 
گفتگو، نشستن پشت میز مذاکره و احیاناً پرداخت زیر میزی به افراد مؤثر 
عوض می شود همچنانکه نمونه های آن را در دنیا می بینید اما استقالل و باج 
ندادن جمهوری اســالمی، برخاسته از ایمان و تأکید قرآن به اعتماد نکردن 
به مســتکبران، و غیرقابل خرید و فروش است و کسی که حاضر به عبور از 
این عقیده ایمانی باشــد صالحیت اشتغال در نظام جمهوری اسالمی را از 
دست می دهد. ایشان پس از برشمردن هدف دشمن یعنی به زانو درآوردن 
جمهوری اسالمی و بیان علت دشمنی ها، به تبیین راهبرد تحقق این هدف 
پرداختند و گفتند: راهبرد آنها »ایجاد اختالف« اســت زیرا در این صورت ، 
امیــد به آینده از بین خواهد رفت. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: ایجاد 
بدبینی میان دســته جات سیاســی ، بی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر و 
نســبت به حکومت، و ایجاد بدبینی بین سازمانها، جزو راهبردهای تحقق 
اهداف بدخواهان ایران اســت. ایشان خاطرنشان کردند: اختالف هایی قهراً 
وجود دارد اما نباید آنها را به گسل تبدیل کرد؛ همچنانکه یک وقت مسئله 
زن را مطرح می کنند یک وقت مســئله شیعه و سنی، و زمان دیگر مسئله 
اختالف نسلی را. رهبر انقالب مهمترین تاکتیک برای گسترش اختالف را 
دروغ پردازی و شایعه ســازی دانستند و تأکید کردند: وقتی دشمن، وحدت 
ملی را آماج حمالت خود قرار داده باید با حفظ این اتحاد و وحدت، نگذاریم 
در خواسته پلید خود پیروز شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای، ۲۲ بهمن امسال 
را مظهر اتحاد ملی خواندند و گفتند: به توفیق الهی ۲۲ بهمن امسال مظهر 

حضور، عزت، اعتماد مردم به یکدیگر و اتحاد ملی است.

حدادی: انقالب اسالمی توازن سیاسی دنیا 
را تغییر داد

حدادی: پیــام ۲۲ بهمن 
مقاومــت در برابــر نظام 
سخنگوی  اســت  سلطه 
داخلی  امور  کمیســیون 
در  شــوراها  و  کشــور 
پیام  کرد:  تاکید  مجلس، 
۲۲ بهمــن حمایت همه 
جانبه از محور مقاومت و 

ایستادگی مردم مقابل نظام سلطه است. علی حدادی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به فرا رســیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
بیان کرد: این انقالب مبتنی بر قرآن کریم و آموزه های دینی و نهضت امام 
حســین )ع( بود که به پیروزی رسید. انقالب اسالمی توازن سیاسی دنیا را 
برهم زد، در آن دوران شــاهد ایجاد دوقطبی در سطح دنیا بودیم؛ یک سو 
نظام سلطه غرب حاکم بود و در قطب دیگر اتحاد جماهیر شوروی حکومت 
می کرد. وی در ادامه اظهار کرد: اما در الگویی که امام ارائه کرد شاهد ایجاد 
نظام والیت مطلقه فقیه و حکومت اسالمی هستیم. بعد از گذشت ۴۴ سال 
از عمر انقالب، امروز محکم می گوییم که آمریکا و استعمارگران هیچ غلطی 
نتوانســتند انجام دهند و هیچ غلطی نیز نمــی توانند انجام دهند. نماینده 
مردم طالقان، ساوجبالغ و چهارباغ در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
با حضور و مشــارکت مردم فهیم ایران اسالمی در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن 
قطعا برگ زرین دیگری در تاریخ نظام جمهوری اســالمی به کوری چشم 
دشــمنان ثبت خواهد شد. همواره با مشارکت مردم توطئه ها و فتنه های 
دشمنان نقش برآب شده است. حدادی گفت: پیام ۲۲ بهمن حمایت همه 

جانبه از محور مقاومت و ایستادگی مردم مقابل نظام سلطه است.
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲:

درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه 
۱۴۰۲ قابل تحقق است

یک عضو کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ تاکید کــرد: دولت درآمدهای 
حاصــل از صادرات نفت و گاز در الیحه بودجه ســال آتــی را حدود ۶۰۰ 
همت پیش بینی کرده که قابل تحقق است اما موضوع بهینه سازی مصرف 
در الیحه آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته اســت. هادی بیگی نژاد در 
گفت وگو با ایسنا، درباره گمانه زنی ها مبنی بر عدم تحقق درآمدهای نفتی 
پیش بینی شده در الیحه بودجه سال آینده، بیان کرد: رقمی که دولت برای 
صادرات نفت، گاز و میعانات در الیحه بودجه ســال آتی درنظر گرفته است 

حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که محقق خواهد شد. 

محبی نیا :

برچسب زنی ها مانع مفصل بندی گفتمانی است
نماینده پیشین مجلس گفت:  فکر می کنم رهبر انقالب در خیلی 
از مواقع که قصد انجام امور مطلوب در ســطح کالن را داشــتند 
گرای  الزم را داده است اما تصور می کنم ایشان تنهاست. صادقانه 
می گویــم در حوزه اجــرا یاوران معینی برای ایشــان نمی بینم. 
برچسب زنی ها مانع مفصل بندی گفتمانی است/ رهبری در حوزه 
اجرا یاوران معینی ندارد/ در خصــوص برخی اقدامات اصالحی 
باید اجماع صورت گیرد. جهانبخش محبی نیا فعال سیاســی در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاســخ به این سوال که رهبری بعد 
از وقایــع اخیر فرمان عفو عمومی برخی زندانیان را صادر کردند. 
این موضوع تا چه میزان می توانــد روی روابط حاکمیت و ملت 
تاثیر بگذارد، گفت:  بدون شــک نــگاه گفتمانی در رابطه با عدم  
طرد بانوانی که از پوشــش کامل برخوردار نیستند و اغماض در 
نگاه حقوقی و تنبه آمیز قوه قضائیه، می تواند از سوی رهبر انقالب 
التیام بخش بعضی از دردها و زخم هایی باشد که بین حاکمیت و 
ملت به وجود آمده اســت. این یک اقدام شایسته و قابل تقدیری 
اســت و تصورم بر این اســت که این موضوع از نگاه رحمت آمیز 
جمهوری اسالمی برمی خیزد. انصافا نظام های سیاسی که به هر 
دلیلی، یک ناآرامی را تجربه می کنند برای اینکه بخواهند موضوع 

را مدیریت کنند باید حتما از این نوع اقدامات هم داشته باشند.
محبی نیا در پاسخ به این سوال که آقای خاتمی طی بیانیه ای به 
اصالح برخی روندها و سیاســت های کلی کشور تاکید داشتند و 
همچنین اعالم کردند که حاکمیت باید به خواسته های مردم هم 
توجه داشته باشد. از نظر شما اصالحات مد نظر آقای خاتمی به 
چه شکلی قابل اجرا است، گفت: به عنوان کسی که در این زمینه 
مطالعاتی داشــتم و یکی از دغدغه های اصلی من مساله پایداری 
تمامیت ارضی انقالب اســالمی است عالقه دارم نظام جمهوری 
اسالمی کارآمد باشد و تصورم این است که شما باید یک اجماعی 
در خصوص برخی از اقدامات اصالحی داشــته باشید. وی افزود: 
اصال اصالحات به مفهوم سیاســی کلمه بیشــتر مدنظر نیست. 
بلکه ذات اصالح امری اســت که از نظر فلســفی یک حکمرانی 
کامال قابل دفاع است. البته آقای خاتمی باید توضیحات مفصلی 
پیرامون بیانیه خودشــان داشته باشــند، اما اقدام برای پایایی و 

مانایی جمهوری اســالمی و تمامیت ارضی از اقداماتی است که 
ما به آن نیــاز داریم. بنابراین من آقــای خاتمی را آدم صبوری 
می بینم اما فکر می کنم یک مقدار در این بیانیه کاســه صبرش 
در حال لبریز شــدن اســت. محبی نیا در پاسخ به این سوال که  
فراهم آوردن شــرایط گفت وگو و همچنین آشــتی ملی به چه 
اقداماتی نیاز دارد، گفت: به شــجاعتی نیاز دارد که طرفین باید 
داشــته باشند. از این طرف صاحبان قدرت باید شهامت پذیرش 
برخی انتقادها را داشته باشند و از طرفی دیگر کسانی که دنبال 
اصالح هســتند، اصالح را به معنا و مفهوم تغییر بنیان ها و آتش 
به ریشه گذاشتن تلقی نکنند و تغییر باید به کارآمدی و انبساط 
بیشتر نظام سیاسی منجر شود تا بتواند آن چارچوب اجماع برای 

نوسازی و بازســازی کشور را فراهم کند. یعنی همه باید به یک 
میزان پذیرش انتظار و درهم آمیختگی تعریف شــده، آگاهانه و 
پذیرفته شده در چارچوب، اصول سیاست و منطق را داشته باشد. 
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که برخی از سران کشور 
اعالم کردند انجام اصالحات نیاز به آرام شــدن شــرایط دارد. با 
توجه به فرمان عفو عمومی رهبری، این موضوع می تواند مقدمه 
خوبی برای انجام اصالحات باشــد؟ چقدر ضــرورت دارد در این 
راستا نیز، گفت وگوی ملی آغاز شــود، گفت: فکر می کنم رهبر 
انقالب در خیلی از مواقع که قصد انجام امور مطلوب در ســطح 
کالن را داشــتند گرای الزم را داده اند اما تصور می کنم ایشــان 
تنهاســت. صادقانه می گویم در حوزه اجرا یــاوران معینی برای 

ایشان نمی بینم. محبی نیا در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت 
دارد بدون برچسب زنی همه سلیقه ها و دیدگاه ها، مورد حمایت و 
شنیدن قرار بگیرند و این موضوع می تواند چه تاثیری در انتخابات 
آینده داشته باشد، گفت:   برچسب ها همیشه مانع توسعه است. 
در جامعه افغانســتان برچسب هزاره، پشــتو، تاجیک و ... دالیل 
عقب ماندگی افغانســتانی ها بوده است. در جامعه ایران برچسب 
جاسوسی، نفهمیدن واقعیت های کشور، عقب ماندگی، جدا شدن 
از ارزش ها و جدا شــدن از آزادی برچســب هایی است که بدون 
شک مانع مفصل بندی گفتمانی است و اصال در جامعه ما عینیت 
دارد و به همین دلیل این موارد مانع توســعه و رســیدن کشور 
به آرمان ها و آرزوهای خودش است.وی تصریح کرد: تصورم این 
اســت که کشور در شرایط امنیت نسبی و خوبی به سر می برد و 
این مسائل به نوعی به پایان رسیده است.  فضایی ایجاد شده که 
در آن نباید باز هم درمان دردها را به فراموشی بسپاریم تا خدای 
نکرده منتظر اتفاقاتی در آینده نباشــیم. الزمه کار این است که 
گفتمان وحدت، گفتمان ایران، انقالب اسالمی و حتی جمهوری 
اسالمی را مبنا قرار دهیم و  به پیشنهادات و درخواست ها که برای 
نظام مطلوبیت دارد حتما توجه داشــته باشیم. محبی نیا افزود:  
فکر نکنیم یکدســتی می تواند ما را به توســعه برساند که تا به 
امروز نرســانده اســت. از افکار دیگران که منظور من هموطنان 
دیگر ما است، بهره مند شویم. برای ملت، معیشت، رفاه و زندگی 
آبرومندانه  را که امــروز از آن فاصله گرفتیم، فراهم کنیم. الزمه 
رسیدن به این موضوع  این است که به همان حکمرانی که بارها 
از آن تعریف کردیــم، عمل کنیم. عمل به حکمرانی بهتر یعنی 
همه ملت ایران برای رسیدن به اداره بهتر مملکت ذی نفع باشند. 
در شوراها، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری از اینکه 
بخشی یا فردی به نمایندگی از فرد یا گروهی جلو می آید، هراس 
نداشته باشیم.وی تصریح کرد: از سوی دیگر گروه  های سیاسی که 
به هر دلیل در مظان هرگونه اتهامات نامبارکی واقع می شوند، باید 
بتوانند از خودشان دفاع کنند. من نظرم این است که باید بتوانیم 

به یک اتفاق و اتحاد عینی و عملی برسیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ با اشــاره به حضور 
رئیس مجلس در جلســه صبح 
امــروز این کمیســیون گفت که 
رئیس مجلس بر لــزوم برقراری 
عدالــت در پرداخــت یارانه ها و 
افزایــش   پیدا نکــردن منابع در 

بودجه سال آینده تاکید کرد.
رحیم زارع در گفت وگو با ایســنا 
اظهار کرد: رئیس مجلس در این 
جلسه تاکید کرد که سقف و منابع 
بودجه در جریان بررسی الیحه در 
کمیسیون تغییر پیدا نکند و دنبال 
باشــیم. یکی دیگر  پایدار  منابع 

از تاکیدات ایشــان لزوم برقراری 
عدالت در پرداخت یارانه بود.وی 
افزود: همچنین آقای قالیباف بر 
این موضوع اشاره داشت که باید 
بودجه در چهارچــوب معقول و 
مبتنی بر عملکرد باشد.وی افزود: 
آقای قالیباف تاکید داشت که در 
حــوزه ارز و فروش نفت واقعیات 
دیده شده و بحث ارز، فروش نفت 
و روابط مالی نفت هم مشــخص 
ایشــان  تاکید  بطورکلی  شــود، 
بر لزوم بودجه ریــزی بر مبنای 

عملکرد بود.

در کمیسیون تلفیق مطرح شد

تاکید قالیباف بر لزوم برقراری عدالت در پرداخت یارانه

به گزارش ایسنا مرکز رسانه قوه قضاییه، اعالم کرد: بعد از اعالم خبر عفو گسترده رهبر معظم انقالب به مناسبت چهل و چهارمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و اعیاد رجبیه؛ با دستور رئیس قوه قضاییه، روسای دادگستری استان های کشور به همراه تیم های 
متشکل از قضات و مقام های قضایی  کار بررسی و رصد پرونده محکومان و متهمان را آغاز کرده اند. رئیس قوه قضاییه در جلسه 
شورای عالی قضایی روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به روسای دادگستری تمام استان ها دستور داد: در راستای تسریع در اجرای فرمان 
عفو رهبر انقالب، هیئت هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیش بینی شده تشکیل دهند تا این هیئت ها هر چه سریع تر فهرست زندانیان و محکومان مشمول 
عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعالم کنند و در همین روزهای اعیاد دینی و ملی، حالوت و شیرینی به کام مردم بنشیند. در همین رابطه، مسئوالن قضایی 
استان ها با حضور در زندان ها کار تطبیق پرونده زندانیان با معیارهای عفو مورد موافقت رهبر انقالب را آغاز کرده اند. بر اساس اخبار رسیده مسئوالن قضایی استان های 
تهران، البرز، سمنان، آذربایجان غربی، قزوین و سیستان و بلوچستان کار رصد پرونده محکومان و متهمان را آغاز کرده اند، همچنین اخبار واصله نشان می دهد سایر 
استان نیز کار تشکیل هیات های قضایی به منظور عفو زندانیان را آغاز نموده و موضوع آزادی زندانیان واجد شرایط تا حد قابل قبولی پیش رفته و تسریع شده است.

طبق اعالم رئیس کل دادگستری استان تهران بالفاصله بعد از ابالغ عفو گسترده مقام معظم رهبری، ۳۲ گروه از مسئوالن قضایی استان تهران با حضور در ۸ زندان، 
تطبیق پرونده زندانیان با معیارهای عفو را آغاز کرده اند.

براســاس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، هم اکنون )۱۹ بهمن( میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط »قابل 
قبول« قرار دارد. به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اکنون شاخص آالینده »ذرات معلق کمتر 
از ۲.۵ میکرون« روی عدد ۵۶ یعنی شــرایط قابل قبول قرار دارد.آالینده شــاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته »ذرات  
معلق کمتر از ۲.۵ میکرون« با میانگین ۷۰ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت.کیفیت هوای تهران از 

ساعت ۵ تا ۹ صبح روز گذشته )۱۸ بهمن ماه( پاک بود اما دوباره از ساعت ۱۰ در شرایط قابل قبول قرار گرفت که این وضعیت تاکنون ادامه داشته است. گفتنی است 
که کیفیت هوا )AQI( به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود که بر اساس آن از عدد صفر تا ۵۰ در محدوده هوای پاک تعریف می شود، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا در محدوده 
قابل قبول، سالم یا متوسط بوده و از محدوده ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه های حساس است. در بازه ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز هوا در محدوده ناسالم برای همه گروه ها 
و از محدوده ۲۰۱ تا ۳۰۰ نیز هوا در محدوده بسیار ناسالم قرار می گیرد. بر اساس این دسته بندی در محدوده ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است. بر اساس 
اعالم شرکت کنترل کیفیت هوا، هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۱ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی 
عدد ۴۷ قرار داشت و پاک بود. بر اساس این گزارش پایتخت نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۵۹ روز هوای قابل قبول، ۱۲۳ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، 

۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها ۳ روز هوای پاک را تجربه کردند.

قوه قضاییه اعالم کرد

تداوم تنفس هوای »مطلوب« برای تهرانی هاآغاز روند آزادی زندانیان در سراسر کشور

رئیس جمهــور کتابــی را کتاب مفیــد خواند که 
پاســخگوی نیازهای او باشــد و در آن ســخن لغو 
نیامده باشــد. به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی 
طی سخنانی در مراسم پایانی چهلمین جایزه کتاب 
سال و سی امین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری 
اسالمی که در تاالر وحدت برگزار شد، با بیان اینکه 
رویداد اعطای جایزه کتاب در جمهوری اسالمی ایران 
رویدادی است که عالوه بر تجلیل و تکریم از مولفان 
و مصنفان زمینه آشنایی با چهره هایی از استادان و 
محققــان را فراهم می کند، اظهار کرد: ارتباط با این 
افراد و آثارشان می تواند برای جوامع بسیار اثر بخش 

باشد. ارزش کتاب هم بر هیچ کس پوشیده نیست و 
به انتقال فرهنگ، آداب و رسوم و علم و دانش منجر 
می شود. وی افزود: هر مسطوری مورد سوگند ذات 
پروردگار نیست و این قلم است که می تواند موضوع 
آن هدایت انســان و گره گشــایی از کار او و جهتی 
برای راهنمایی او باشد، و مورد سوگند خداوند است.

رئیسی ادامه داد: اگر این کتاب سخن لغو باشد و در 
عمل صالح انسان موثر نباشد و پاسخگوی نیازهای او 

نباشد، کتاب مفیدی نیست.

رئیس جمهور در مراسم چهلمین جایزه کتاب سال :

کتابی که پاسخگوی نیازهای انسان نباشد، مفید نیست
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گزیده خبر

رویداد تخصصی بازی های دیجیتال 
ایرانسل برگزار شد

رویداد تخصصی »بازی های دیجیتال«، به همراه رویداد بازی ســازی »گیم 
جم«، با معرفی ســرویس »راویتو« ایرانسل برای فعاالن حوزه گیم، توسط 
آکادمی ایرانســل برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی ایرانســل، رویداد 
تخصصی بازی های دیجیتال، با حضور مهندس باقر صمدی معاون دیجیتال 
ایرانسل، دکتر فرزانه شریفی معاون پژوهش، پوریا مالکی فرد مدیر پژوهش 
و علیرضا گودرزی فراهانی معاون تنظیم گری و کسب و کار بنیاد ملی بازی 
های رایانه ای، مدیران استودیوهای بازی سازی، توسعه دهندگان بازی های 
ملی، گیمرهای حرفه ای و فعاالن حوزه بازی، صبح روز پنجشنبه ۱۳ بهمن 
ماه ۱۴۰۱، در محل آکادمی ایرانســل، واقع در ایستگاه نوآوری شریف آغاز 
شد و تا پایان روز جمعه ۱۴ بهمن ماه ادامه داشت.معاون دیجیتال ایرانسل 
در این رویداد با توضیح نقش اپراتورها در صنعت بازی و حمایت های ایرانسل 
از این صنعت گفت: ایرانسل در حال حاضر بیشتر از هر زمانی تالش می کند 
تا نقش مؤثری در این صنعت ایفا کرده و مانند بسیاری از اپراتورهای جهانی، 
با سرمایه گذاری یا ساخت محصول مرتبط، فعالیت های خود را توسعه دهد.

مهندس صمدی همچنین با معرفی آخرین محصول مرتبط با صنعت بازی 
ایرانسل که راویتو نام دارد، به ویژگی های آن از جمله استفاده از مدل کسب 
و کار تسهیم درآمد از اینترنت مصرفی، اشاره کرد.این رویداد با هدف بررسی 
زیست بوم بازی های دیجیتال کشــور با نگاه به »تکنولوژی های تحول گرا 
و تأثیرگذار در حوزه گیم«، »بازی ســازی«، »بررسی و تحلیل چالش های 
تنظیــم گری و قانون گذاری«، »طراحی و نقش فنــاوری در حوزه گیم«، 
»شبکه سازی و شناسایی ظرفیت های فردی و تیمی در راستای هم افزایی«، 
»آموزش و یادگیری کسب درآمد در پلتفرم داخلی«، »آموزش و یادگیری 
در گرایش های مختلف صنعت بازی«، »شناســایی فرصت های کســب و 
کار و اشــتغال زایی«، »توسعه کســب و کارها و پلتفرم ها« و »بررسی گیم 
بین المللی و تکنولوژی های کاربردی آن و مقایســه با پلتفرم های داخلی« 
برگزار شــد و شــامل محورهایی از جمله »نقش فناوری های تحول گرا در 
دنیای گیم«، »تأثیر گیم بر پیشــرفت فنــاوری« و »مهارت های طراحی و 
بازی سازی و کســب درآمد از گیم« بود.در این رویداد چهار پنل تخصصی 
با عناوین »استودیوهای بازی«، »بازی ســازان«، »قانون گذاری و حقوقی، 
تصمیم گیری ها، انتظار از بنیاد، کمیســیون و… « و »آینده صنعت گیم« 
نیز برگزار شــد.بازدید از نمایشــگاه تجهیزات با حضور فعاالن کسب  و کار 
صنعت گیم، رقابت تیمی و انفرادی گیمرها، با اهدای جایزه به نفرات برتر و 
اجرای رویداد »گیم جم« که بزرگترین رویداد بازی سازی ۴۸ ساعته است، 

از برنامه های جانبی رویداد تخصصی بازی های دیجیتال بود.
قهر در »پایش« اولین نبود و آخرین هم 

نیست
یکی از مهمانــان برنامه اقتصادی 
»پایش« بــا این توجیه که موضوع 
برنامه در مسیری متفاوت از آنچه 
به وی اعالم شــده بود قرار گرفته 
است، ثانیه هایی پس از پخش، آنتن 
زنده را ترک کرد. به گزارش ایسنا، 

برنامه »پایش« شامگاه سه شــنبه، ۱۸ بهمن ماه میزبان حسین قربانزاده، 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی و علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز بود 
و بر اســاس شواهد قرار بود این برنامه موضوع مولدسازی را مورد بحث قرار 
دهد؛ چنانچه پرسش برنامه هم در ارتباط با موضوعی در این زمینه )راهکار 
تقویت و شاففیت طرح مولدسازی اموال و دارایی های دولت( مطرح شد. اما 
پــس از پخش پالتو و توضیحات ابتدایی مجری، مهمان این تذکر را به وی 
داد که آنچه در قالب پالتو مطرح شد، موضوعاتی حول محور خصوصی سازی 
بود و مولدســازی در مقوله ای کامال جدا قرار می گیرد. در ادامه قربانزاده که 
اتفاقــا از حضور قابل توجهی در برنامه های تلویزیونی برخوردار بوده و چند 
باری خصوصا درباره واگذاری تیم های استقالل و پرسپولیس در برنامه های 
تلویزیونی حاضر شــده و در این زمینه گفت وگو کرده اســت، پس از ارائه 
تاریخچه ای نسبتا طوالنی از شــرایط مولدسازی در کشور، با صحبت های 
مجری و پرسشی از دیگر مهمان برنامه درباره مغایرت اظهارات قربانزاده با 

اصل ۵۸ قانون اساسی مواجه شد.
در نهایت رئیس سازمان خصوصی ســازی پس از گذشت دقایقی از شروع 
گفت وگویــی که قرار بود در قالــب »پایش« روی آنتن برود، و پس از طرح 
نقدهای نماینده مجلس به خصوصی سازی، در اعتراض به تغییر موضوع، این 
برنامه زنده را در وقت تنفس ترک کرد؛ رفتاری که در ادامه از سوی مجری 
با واکنش و ارائه توضیحاتی به مخاطب همراه شد و علت را قرار گرفتن مسیر 
برنامه در فضای »مناظره« عنوان کرد. بر اســاس این گزارش، قهر مهمان 
روی آنتن زنده برای نخســتین بار نیســت که در صداوسیما رخ می دهد و 
در شــبکه های تلویزیونی دنیا هم امری چندان دور از ذهن نیست. چنانچه 
پیشتر شاهد بوده ایم که رئیس اسبق ســندیکای واردکنندگان ماده اولیه 
دارویی آبان ماه سال گذشته، از برنامه ای در شبکه افق قهر کرد و از صحنه 
خارج شد. یا چند سال قبل بود که مسعود فراستی در برنامه »من و شما« 
پس از حرف های تند مجری، در میانه برنامه زنده آنتن را ترک کرد. مهدی 
فخیم زاده هم در برنامه زنده »سینما دو« درباره بیانیه تهیه کنندگان پیرامون 
دستمزد بازیگران صحبت می کرد که بعد از ارتباط تلفنی با الله اسکندری و 
معطلی در استودیو با بیان این مطلب که چنین چیزی در برنامه نبوده، بعد 

از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. 

وزیر اقتصاد خبر داد:

ارائه تسهیالت ۴٠ هزار میلیارد تومانی به دانش بنیان ها تا پایان امسال

وزیــر اقتصاد اظهار داشــت: ۷۰۰ میلیارد تومان تســهیالت به 
شرکت های دانش بنیان از امروز پرداخت خواهد شد که این رقم 
تســهیالت تا پایان اسفندماه به ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

ارائه تسهیالت ۴۰ هزار میلیارد تومانی به دانش بنیان ها تا پایان 
امسال. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی 
در مراسم انعقاد قرارداد اعطای تسهیالت تبصره ۱۶ قانون بودجه 
بیــن بانک ملی و صندوق های پژوهش و فنــاوری با بیان اینکه 
اقداماتی در تامین مالی شــرکت های دانش بنیان انجام شده که 

ثمره و میوه آن را در ســال ۱۴۰٢ خواهیم دید، اظهار داشــت: 
اولین نهاد در بحث حمایت از شــرکت های دانش بنیان موضوع 
ضمانت اســت و باید بســیار بیش از این چیزی که انجام شده 
نسبت به فراهم کردن ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان 
اقدام کنیم چراکه نقش ضمانت مهم تر از تســهیالت دهی است.  
وی ادامــه داد: نهاد و موضــوع بعدی در تامیــن منابع مالی و 
تسهیالت دهی؛ اعتبارسنجی شــرکت های دانش بنیان است که 
اگر در سال آینده اعتبار ســنجی شرکت های دانش بنیان انجام 

شــود ریلی برای حرکت بلندمدت شــرکت ها خواهد بود. وزیر 
اقتصاد با اشاره به ارزش قرارداد امروز گفت: ۷۰۰ میلیارد تومان 
تســهیالت به شــرکت های دانش بنیان از امروز پرداخت خواهد 
شــد که این رقم تسهیالت تا پایان اسفندماه به ۴۰ هزار میلیارد 
تومان می رسد. خاندوزی با اشاره به اهمیت تامین وثایق و اعتبار 
سنجی شــرکت های دانش بنیان ادامه داد: با توجه به اجرای این 
دو موضوع تامین وثایق و اعتبارســنجی بانک ها، براساس برنامه 
قانون بودجه باید برای تامین مالی شــرکت های دانش بنیان سر 
خط بیایند. وی با بیان اینکه ســال آینــده باید چند اقدام برای 
توسعه شــرکت های دانش بنیان انجام شــود که پیش نویس آن 
تصویب و اجرا خواهد شد، گفت: باید بیش از وضعیت موجود، در 
زمینه ضمانت صندوق های دانش بنیان فعالیت کنیم . همچنین 
در ادامه این مراســم علی وحــدت، رییس هیئت عامل صندوق 
نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری با اشاره به ضرورت تامین 
مالی شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: به دنبال این هستیم 
کــه برای تامین مالی شــرکت های دانش بنیان عالوه بر ظرفیت 
بانک ها بتوانیم از ظرفیت تامین مالی بازار ســرمایه هم استفاده 
کنیم. وی ادامه داد: تا به امروز از سوی بانک ها بیش از ۱۵ همت 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان داده شده که حتی یک مورد 
از تسهیالت هم معوقات نداشته است. رییس هیئت عامل صندوق 

نوآوری ریاســت جمهوری با بیان اینکه زیرساخت تسهیالت ۴۰ 
هزار میلیارد تومانی به شرکت های دانش بنیان آماده شده است، 
شرکت های دانش بنیان تا سقف یک میلیارد تومان و صندوق ها 
تا ســقف ٢۵ میلیارد تومان می توانند تسهیالت دریافت کنند. 
همچنین در این مراسم؛ ابوالفضل نجارزاده سرپرست بانک ملی 
ایران با بیان اینکه در سال جاری توانستیم ۱۰۰ درصد تعهدات 
را در زمینه تامین مالی شــرکت های دانش بنیان را انجام دهیم 
گفت: بانک ملی در راستای ادامه فعالیت های سیاست های دولت 
اقداماتــی را درباره حمایت از شــرکت های دانش بنیان را انجام 
داده اســت که از جمله این اقدامات ایجاد شعب ملی پالس بوده 
است و با ایجاد این شعبه دنبال حمایت از شرکت های دانش بنیان 
بوده ایــم. وی ادامه داد: بانک ملی در راســتای تبصره ۱۶ قانون 
بودجه امروز تسهیالتی را پرداخت می کند و با این اتفاق عدالت 
جغرافیایی را با اعطای تسهیالت به ٢۸ صندوق از سراسر کشور 
انجــام دادیم  نجارزاده با بیــان اینکه از دیگر اقدامات بانک ملی 
در حمایــت از دانش بنیان ها این بوده که اخذ وثایق را تســهیل 
کردیم، گفت: در سال جاری توانســتیم ۱۰۰ درصد تعهدات را 
در این زمینه انجام داده و در ســال آینده هم نگاهی ویژه به این 

زمینه خواهیم داشت.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اعتقاد زیادی به انحصاری بودن خودرو در کشور نداریم، گفت: راهی که شورای 
رقابت در پیش گرفته، مســیری اســت که طی ۷ تا ۸ سال گذشته رفته شده و به دیوار خورده ایم؛ در واقع ضمن کاهش تولید، 
کیفیت خودرو افت داشته و مصرف کننده نیز زیان کرده است. رییس سازمان بورس: اعتقادی به انحصاری بودن خودرو در کشور 
ندارم. به گزارش ایلنا از خبرگزاری خانه ملت، مجید عشــقی درباره این موضوع که عرضه خودرو در بورس در دنیا سابقه ندارد، 
اظهار کرد: کاالیی که در بورس های کاالیی -بازار متشکل- عرضه می شود، متناسب با شرایط خاص هر کشور است به طور مثال در هند ادویه در بورس کاال و یا در 
بورس دالیان چین تخم مرغ عرضه می شود، در واقع عرضه هر کاالیی در بورس در شرایط اقتصادی همان کشور معنا پیدا می کند. سال گذشته موافق عرضه خودرو 
در بورس کاال نبودیم وی افزود: ما تا سال گذشته موافق عرضه خودرو در بورس کاال نبودیم، اما با توجه به شرایط فعلی این موضوع یکی از راهکارهای نجات صنعت، 
افزایش عرضه و در نهایت نفع مصرف کننده خواهد بود، راهی که شورای رقابت در پیش گرفته، مسیری است که طی ۷ تا ۸ سال گذشته رفته شده و به دیوار خوردیم 
در واقع تولید کاهش یافته، کیفیت خودرو افت داشته و مصرف کننده نیز زیان کرده است؛ ما معتقدیم این مسیری است که شکست می خورد و راهی درست است که 
هم تولیدکننده سود کند و هم کاالی باکیفیت به دست مصرف کننده برسد. عشقی درباره عرضه کاالی انحصاری )خودرو( در بازار رقابتی، بیان کرد: اینکه انحصاری 

باشد، خیلی اعتقاد نداریم.

 /

مردم لینک پیامک های ناشــناس را مطلقا باز نکنند. معاون بانک مرکزی اظهار داشــت: وقتی پیامکی حاوی لینک از ســوی فرد 
ناشناس ارسال می شود اصوال باید فرض بر این باشد که این لینک آلوده است اما وقتی پیامکی از فردی یا جایی ارسال می شود که 
افراد، ارســال کننده آن را می شناســند، موضوع متفاوت خواهد شد البته همواره باید با جنبه تردید به این پیامک ها نگاه کرد و در 
غیر این صورت مطلقا نباید این لینک ها باز شوند. با اجرای رمز دوم برخی از کالهبرداری ها به صفر رسید/ مردم لینک پیامک های 

ناشناس را مطلقا باز نکنند. مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره میزان کاهش فیشینگ حساب های بانکی پس از 
اجرای رمز دوم پویا کارت های بانکی  اظهار داشــت: از ســال 9۸ با اجرای رمز دوم پویا برای مقابله با کالهبرداران این حوزه شروع کردیم که با توجه به تغییر روش 
کالهبرداری در این حوزه این راه  و اقدامات ما هیچ وقت متوقف نشد و نمی شود.  موضوع گستردگی این کالهبرداری ها است، مساله ای که تمام دنیا هم به آن پرداخته 
و در ایران هم روندی که در سال 9۸ به سمت آن حرکت کردیم، راه اندازی رمز دوم پویا بود که در همان سال در دنیا رمز دوم پویا  یک راهکار جهانی برای مقابله با 
فیشینگ و کالهبرداری های این حوزه بود. وی ادامه داد: بعد از یک فاصله بسیار کوتاهی از سپتامبر سال ٢۰۱۸  رمز دوم پویا در اتحادیه اروپا اجباری شد، در ایران 
همگام با آن، پیش رفتیم. در همان زمان هم در فاصله کوتاهی بعد از اجرای رمز دوم پویا، طبق گزارش دریافت شده از پلیس فتا از چندین جرم مطرح شده در این 

حوزه، زمینه برخی از جرم ها به طور کلی از بین رفت و صفر شد.

رییس سازمان بورس:

 اعتقادی به انحصاری بودن خودرو در کشور ندارم
معاون بانک مرکزی در گفت وگو با ایلنا:

با اجرای رمز دوم برخی از کالهبرداری ها به صفر رسید
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گزیده خبر

تعهد معاونت علمی ریاست جمهوری برای 
تولید تجهیزات گلوگاهی صنعت نفت به 

ارزش ۲ میلیارد دالر
تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت نفت و معاونت  علمی،  فناوری 
و  اقتصاد  دانش بنیان ریاســت  جمهوری در زمینه بومی سازی تجهیزات 
و فناوری های گلوگاهی صنعت نفت منعقد شــد. به گزارش ایسنا، در 
راستای اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت 
سیزدهم مبنی بر توســعه ظرفیت ها، ایجاد هم افزایی و تحقق اقتصاد 
دانش بنیــان، تفاهم نامه ای با هدف بهره مندی از ظرفیت شــرکت های 
دانش بنیان و فنــاور در زنجیره ارزش تجهیزات گلوگاهی صنعت نفت، 
بیــن روح اهلل دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش  
بنیان رییس جمهوری و جواد اوجی، وزیر نفت منعقد شــد. بر اســاس 
ایــن توافق نامــه ۱۵ قلم تجهیزات گلوگاهی صنعــت نفت به ارزش ۲ 
میلیارد دالر از ســوی شرکت های دانش بنیان تولید می شود. بر اساس 
این تفاهم نامه، طرفین در خصوص بومی ســازی و ســاخت تجهیزات 
گلوگاهی مورد نیاز صنعت نفت، کاهش ارزبری و وابستگی صنایع نفت با 
هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و ارتقای تاب آوری ملی و رقابت پذیری 
بین المللی در تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت اقدام خواهند کرد. مدت  
زمان و اعتبار این تفاهم نامه ۴ ساله تعیین شده است. در این همکاری 
مشترک معاونت علمی متعهد شد نسبت به بررسی اولویت های فناورانه 
اعالم شده از سوی وزارت نفت و همکاری در جهت شناسایی شرکت های 
دانش بنیان و فناور منتخب جهت رفع نیاز اعالم شده و همچنین تشکیل 
کنسرســیوم دانش بنیان و فناور جهت بومی سازی و توسعه دانش فنی 
اولویت های اعالمی از سوی وزارت نفت، با همکاری وزارت اجرایی کند. 
همکاری و تسهیلگری جهت تأمین منابع مالی طرح های معرفی شده از 
سوی وزارت متناسب با ضوابط موجود در معاونت، تشکیل کنسرسیوم 
بین المللی و انتقال فناوری برحســب نیاز بــرای هر یک از فناوری های 
مرتبط با موضوع تفاهم نامه با همکاری وزارت نفت و تســهیل در صدور 
مجوزهای قانونی مرتبط با معاونت برای طرح های معرفی شده از سوی 
وزارت از دیگــر تعهدات این تفاهم نامه به شــمار مــی رود.  همچنین 
معاونت علمی متعهد شــد تا در زمینه کمک به توســعه فناوری های 
پیشنهادی، با استفاده از تمام ابزارهای موجود از جمله قانون ساخت بار 
اول، حمایت در قالب تحقیق و توسعه از محل هزینه قطعی شده مالیات 
شرکت ها، تسهیالت کم بهره و فراهم آوردن زیرساخت جهت آزمون های 
آزمایشگاهی و میدانی، فراهم آوردن امکان صدور ضمانت نامه و تسهیل 
و تســریع در فرایندهای بانکی و اعطای تسهیالت از طریق صندوق ها 
متناسب با ضوابط موجود در معاونت، حمایت تا سقف مبلغ ۵۰ درصد از 
هزینه های تحقیق و توسعه پرداخت شده در خصوص تحقق موضوع این 
تفاهم نامه در صورت موفقیت طرح های اجراشده بر اساس تحقق فازهای 
تعریف شده در موافقت نامه های جداگانه اقدام کند. از دیگر تعهدات این 
معاونت، حمایت در جهت توسعه بازار، به منظور خرید مجدد تجهیزات 
و اقالم ساخته شــده موضوع این تفاهم نامه، تا سقف۳۰ درصد در قالب 
تسهیالت تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال بر اساس آیین نامه های موجود است. 
تعهدات وزارت نفت به این شرح است: تعیین اولویت های فناورانه حوزه 
نفت و گاز با رویکرد کاهش ارزبری و ارائه آن به معاونت صدور مجوزهای 
الزم و در صورت امکان تأمین زیرساخت های فیزیکی و قانونی مرتبط با 

وزارت برای انجام طرح های فناورانه تخصیص منابع مالی جهت حمایت 
از طرح های فناورانه تعریف شده همکاری در تدوین استانداردها و انجام 
آزمایشات فنی مورد نیاز در حین ساخت فناوری های موضوع مورد توافق 
طرفین؛ تأمین بخشی از هزینه تحقیق و توسعه منتج به محصول مرتبط 
با موضوع این تفاهم نامه ارائه تسهیالت دولتی و اختصاصی در دسترس 
در وزارت بر اساس قوانین و مقررات مربوط جهت پیشبرد اهداف موضوع 
این تفاهم نامه در صورت نیاز سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان 
مرتبــط در موضوع ایــن تفاهم نامه با اســتفاده از ظرفیت های موجود 
در صنــدوق پژوهش و فناوری غیردولتی نفت . طرفین متعهد شــدند 
تا نسبت به تأمین بخشــی از هزینه پایلوت و استانداردهای مورد نیاز 
جهت اجرای این تفاهم نامه، حفظ مالکیت فکری و حق بهره برداری از 
فناوری های نوین ایجادشده در حین انجام این تفاهم نامه برای شرکت 
دانش بنیــان و فناور و حمایت از شــرکت های دانش بنیــان و فناور در 
قالب یک برنامه مشترک جهت تأمین زیرساخت های الزم موضوع این 

تفاهم نامه اقدام کنند.

دهقانی فیروزآبادی خبر داد
همکاری با وزارت نفت برای ساخت ۱۵ قلم 

تجهیزات گلوگاهی نفت
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری با اشاره به امضای 
توافق نامه با وزارت نفت، گفت: این توافق نامه همکاری در راستای بومی سازی 
و تولید داخل و دستیابی به ۱۵ قلم از تجهیزات گلوگاهی است که ۲ میلیارد 
دالر ارزش دارد.به گزارش ایســنا، روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در مراســم 
انعقاد توافق نامه با وزارت نفت در زمینه بومی سازی تجهیزات و فناوری های 
گلوگاهی صنعت نفت، این وزارتخانه را در اســتفاده از کارگروه بار اول برای 

تولید داخل، رتبه اول دانست

عدم النفع ۶۰۰ میلیون دالری ایران از کشتی سازی در منطقه
 کریدورهای آســیای میانه سرنوشت نفت و گاز ایران را به کجا 
می رساند؟ معاون دپارتمان مطالعات کریدورها و سیاست پژوهی 
راه اندیشــکده جهان معاصر گفت: ما باید تالش کنیم بخشی از 
بازار ساخت و تعمیر کشتی کشــورهای آسیای میانه بخصوص 
قزاقستان و ترکمنستان را در دست بگیریم و با هزینه کمتر نسبت 
به کشورهای غیرهمســایه، کشتی بسازیم. احسان موحدیان در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره امکان ساخت نفتکش 
برای کشورهای همسایه اظهار داشت: بعد از آغاز جنگ روسیه و 
اوکراین شاهد برخی تحوالت ژئوپلیتیک در منطقه قفقاز و آسیای 
میانه هستیم که بی توجهی به آنها باعث می شود. ایران هم منافع 
اقتصادی و هم در حوزه های سیاسی، امنیتی و اطالعاتی و روابط 
با کشورهای دیگر مزیت های رقابتی را از دست بدهد، با آغاز این 
جنگ مسیرهای تجاری چین و کشورهای آسیای میانه از طریق 
روسیه به اروپا بسته شد بنابراین کشورهای آسیای میانه و چین 
برای تجارت با کشورهای اروپایی باید از راه های دیگری استفاده 
کنند، یکی از مســیرها می تواند از ایران عبور کند و از جمهوری 
آذربایجان و ترکیه به اروپا برســد، اما چون مسیرهای ریلی ما از 
شــرق به غرب کشور تکمیل نیســت و ریل ها قدیمی و ظرفیت 
حمل بارشــان محدود است، بخصوص در مسیرهای کوهستانی 
تونل ها و زیرســاخت ها توان حمل بار را ندارند، مثال مسیر رشت 
به آستارا تکمیل نیست و از آن سو در استان اردبیل مسیر ریلی 
کامل شده نداریم، از این سو ریل مرز اینچه  برون تا گنبدکاووس به 
مسیرها وصل نمی شود، در واقع مسیری برای انتقال کاال از آسیای 
میانه و چین به اروپا نداریم. اما مســیر جایگزینی که برای حمل 
کاال و انرژی وجود دارد مســیری است که به بنادر ترکمنستان و 
یا قزاقســتان برسد و از آنجا با شــناور، فله بر و نفتکش؛ بار، کاال 
و انرژی را به بندر باکو، گرجســتان، ترکیه و اروپا برســاند. وی 
افزود:  در شــرایط جدیدی که پیش آمده نیاز به سفارش شناور 
و نفتکش در کشــورهای همسایه افزایش پیدا کرده اما ما غفلت 
کردیم و در بازارهای این کشــورها حضور پیدا نکردیم، در حالی 
که اکنون باید شــرکت هایی که در ایران کشتی سازی می کنند، 
دفاتری را در این کشــورها ثبت و بازاریابی کنند و افراد ذی نفوذ 

را شناسایی و البی و قراردادهایی را امضا کنند.  معاون دپارتمان 
مطالعات کریدورها و سیاست پژوهی راه اندیشکده جهان معاصر 
گفت: اکنون کشورهایی که همسایه دریای کاسپین هم نیستند 
از این فرصت اســتفاده کردند و در بازار های جدید حضور پیدا 
کردند، در چند ماه گذشته قزاقستان قراردادهایی با شرکت های 
اماراتی برای ساخت شــناور در آب های کم عمق امضا کرد چند 
روز قبل ترکمنســتان قراردادهایی برای ســاخت کشتی و انواع 
شــناور امضا کرد و از طرفی برای توسعه بنادر و ایجاد زیرساخت 
تعمیر و ســاخت کشتی هم هر دو کشــور در حال برنامه ریزی 
هســتند، اگر این اتفاق بیفتد و تالش نکنیم بخشی از بازار این 
کشــورها را بدســت بیارویم. درواقع یک بازاری که حداقل ۶۰۰ 
میلیون دالر ارزش دارد را از دســت می دهیم و چون کشتی های 

تجاری متعددی ساخته خواهد شد کشورهایی مثل ترکمنستان 
و قزاقســتان برای حفظ امنیت و کنترل سفارش ساخت کشتی 
نظامی هم بدهند و درواقع دریای کاسپین تبدیل به یک دریای 
نظامی و امنیتی خواهد شــد که این موضوع تبعاتی برای امنیت 
ملی ایران خواهد داشت، بخصوص اینکه کشورهای کره جنوبی و 
امارات که با ترکمنستان و قزاقستان همکاری می کنند، پیوندهای 
نزدیکی با امریکا و رژیم صهیونســیتی دارند. تــداوم این وضع 
حتی می تواند به جمع آوری اطالعات از منطقه و آســیب دیدن 
امنیت ایران منجر شــود. حتی ممکن است این کشورها بر روی 
کشتی هایی که برای قزاقستان و ترکمنستان می سازند تجهیزاتی 
نصب کنند که قابلیت شــنود و جمع آوری اطالعات داشته باشد 
وی تاکید کرد: رژیم صهیونیســتی در جمهوری آذربایجان نفوذ 

دارد و اخیرا اذعان کرده در مرزهای این کشــور و ایران نیروها و 
تاسیسات برای شنود مستقر کند این رویه در بندر باکو هم وجود 
دارد، تجهیزاتی را نصب کردند، کشتی های غیرنظامی هم تالش 
می کنند برای جاسوسی از ایران مجهز شوند. بنابراین در صورت 
بی توجهی ما برای حضور در بازارهای ترکمنســتان و قزاقستان 
خطر به این کشــورها هم ســرایت می کند، نکته دیگر در بحث 
اقتصادی این اســت که وقتی با ساخت شناور، کشتی و نفتکش 
توسط کشورهایی مثل کره جنوبی و قزاقستان مسیر کریدوری از 
چین به آسیای میانه، دریای خزر و سپس باکو ترکیه تثبیت شود، 
تالش برای تغییر مسیر و جلب مشتری جهت عبور کاال و انرژی از 
مسیر ایران کار دشواری خواهد شد. درواقع اگر این اتفاق بیفتد و 
سهمی از این بازار نداشته باشیم و همچنین مسیرهای کریدوری 
خودمان را از مسیرهای ریلی و تجهیز بنادر تکمیل نکنیم، ایران 
از کردیدورهای مهم انتقال کاال و انرژی حذف خواهد شد و این 
حذف شــدن ضررهای اقتصادی دارد و کشور از میلیاردها دالر 
درآمد ساالنه محروم می شود و از طرف دیگر ایران به یک کشور 
کم اهمیت تبدیل می شود که هیچ بندر و مسیر ریلی مهمی ندارد.

موحدیان خاطرنشــان کــرد: به خطر انداختــن امنیت و ایجاد 
درگیــری نظامی برای کشــوری کــه در معــادالت بین المللی 
اقتصادی، امنیتی و سیاسی جای مهمی نداشته باشد، کم هزینه 
خواهد بود و می توان اتحادهای جدی علیه این کشور تشکیل داد، 
این مسئله ای است که ما باید به آن توجه کنیم و اجازه ندهیم این 
مســیرهای کریدروی بدون حضور ایران شکل بگیرند.وی گفت: 
ما شــاهد هســتیم کریدروهای مختلفی در کشورهای همسایه 
ایران در حال شکل گیری اســت یک مسیر کریدوری از چین و 
از طریق آسیای میانه و دریای کاسپین به باکو، ترکیه، گرجستان 
و اروپا می رســد، کریدور الجورد از افغانستان شروع می شود و به 
ترکمنستان، خزر ، باکو و ترکیه می رسد، مسیرهای کریدوری از 
چین و ازبکستان و قزاقستان علیرغم ناامنی افغانستان؛ در مسیر 
افغانستان، پاکستان و دریای آزاد تعریف می شود، از سوی دیگر 
مســیرهای کریدوری داریم که از جنوب ایران در حال طراحی 

هستند و از هند به سواحل امارات می رسند.

مدیرعامل شرکت  ایسنا/خوزســتان 
نفت و گاز ارونــدان گفت: به زودی 
توسعه میدان نفتی اروند کلید خواهد 
خورد و با انتخــاب پیمانکار وارد فاز 
اجرایی خواهد شــد. عبدااهلل عذاری 
اهــوازی امــروز، ۱۹ بهمــن ماه در 
نشســت خبری در نمایشگاه ساخت 
نفت خوزستان در  تجهیزات صنعت 
اهواز اظهار کرد: شــرکت نفت و گاز 
اروندان مسئولیت تولید، بهره برداری 
و صــادرات نفت را به عهــده دارد و 
در حوزه جغرافیایــی غرب کارون از 
شهرستان بستان تا سوسنگرد، هویزه، 
حمیدیه، خرمشــهر و اروند فعالیت 
می کند. در میادین آزادگان شمالی و 
جنوبی و دارخوین تولید داریم وی با 
بیان اینکه بیشترین میادین مشترک 
کشــور در غرب کارون قــرار دارد و 
این شرکت مسئولیت بهره برداری از 
این میادیــن را دارد، افزود: در حال 
حاضر در میادین آزادگان شــمالی و 
جنوبی و دارخوین تولید داریم. میدان 
دارخوین یک میدان مستقل نفتی و 
میادین آزادگان دو میدان مشــترک 
نفتی هستند. مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان گفت: شرکت نفت و گاز 
اروندان در تولید نفت پیشــتاز بوده 
و مطابق برنامه تدوین شــده و حتی 
بیش از برنامه، تولید داشــته است. 
عذاری اهــوازی با اشــاره به تالش 
مشــعل  گازهای  جمــع آوری  برای 
عنوان کرد: یــک کارخانه ان جی ال 
در منطقه در حال راه اندازی است تا 

به منظور حفظ محیط زیست، گازی 
برای ســوختن نداشــته باشیم. وی 
افزود: تنها شــرکتی هســتیم که از 
ابتــدای تولید نفت، کار تزریق گاز به 
مخزن را پیش گرفته است تا بتوانیم 
ازدیاد برداشت خوبی داشته باشیم. به 
دنبال این هستیم یک شرکت دانش 
بنیان شــوی مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان با بیان اینکه شــرکت 
نفت و گاز اروندان براساس نقشه راه 
ترسیم شده به دنبال این است تا یک 
شــرکت دانش بنیان شود، گفت: در 
مدت کوتاهِ یک سال اخیر ۲۵ قرارداد 

با شــرکت های دانش بنیان داشته و 
همچنین ۵ طرح پژوهشی در دست 
انجام اســت. عذاری اهوازی تصریح 
کرد: توانسته ایم در بحث دانش بنیان، 
یکسری از تجهیزات که برای اولین بار 
در خاورمیانه در کشور تولید می شوند 
را با عقد قرارداد خریداری کنیم. اتمام 
فاز اول طرح سبک ســازی نفت .وی 
عنوان کرد: فاز اول طرح سبک سازی 
نفت به اتمام رسیده و فاز دوم آن نیز 
در دســت انجام است که به زودی به 
اتمام می رســد و پس از آن وارد فاز 
صنعتی خواهیم شد. عذاری اهوازی 

با اشــاره به بحث احیــای چاه های 
کم بازده افزود: ما همیشــه به دنبال 
زنــده کردن چاه های نفت هســتیم 
و اقداماتی در دســت انجام اســت تا 
بتوانیم نسبت به احیای چاه های کم 
فشار اقدام کنیم. احیای چاه های کم 
فشار توسط دانش بنیان ها در دستور 
کار مدیرعامــل شــرکت نفت و گاز 
اروندان گفت: پــروژه ای با همکاری 
شــرکت ملی نفت ایران در خصوص 
احیای چاه های کم بــازده در پیش 
تا شــرکت های  گرفته شــده است 
دانش بنیان توانمند نسبت به احیای 
چاه های کم فشــار اقدام کنند. وی 
اظهــار کرد: حدود ۷۸ درصد از اقالم 
و کاالی مورد نیاز شرکت نفت و گاز 
اروندان بومی سازی و ساخت داخل 
شده اســت. چشــم انداز تولید یک 
میلیون بشکه ای برای ۱۴۰۴ عذاری 
اهــوازی بیان کرد: چشــم انداز یک 
میلیون بشــکه را برای سال ۱۴۰۴ 
در دســتور کار داریم و بــا توجه به 
پروژه های توســعه ای که در دســت 
اقدام است امیدواریم به این ظرفیت 
تولید برسیم. مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان گفت: به زودی توسعه 
میدان نفتی اروند کلید خواهد خورد 
و با انتخاب پیمانکار وارد فاز اجرایی 
خواهد شد. وی تصریح کرد: کاری به 
تحریم نداریم و پیشرفت قابل توجهی 
در تولید و ساخت تجهیزات داشته و 

خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان:

توسعه میدان نفتی اروند به زودی کلید خواهد خورد

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی که معامله گران منتظر سیگنالهای بیشتر درباره وضعیت تقاضا بودند، تغییر 
چندانی نداشت و افزایش شب گذشته را حفظ کرد. به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با یک سنت افزایش، به ۸۳ دالر و 
۷۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت شب گذشته با ۳.۳ درصد افزایش بسته شده بود. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۱۵ سنت افزایش، به ۷۷ دالر و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته ۴.۱ درصد افزایش داشت.

انتظار می رود قیمت ها پس از سخنرانی جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا که لحن مالیم تری در خصوص افزایش نرخ بهره داشت، حمایتشان را حفظ کنند در 
حالی که آمار اخیر آمریکا نشان داد ذخایر نفت با وجود پیش بینی رشد آنها، هفته گذشته کاهش پیدا کرده است. شاخص دالر آمریکا روز چهارشنبه اندکی کاهش 
یافت و به روند نزولی که روز سه شنبه پس از سخنرانی پاول پیدا کرد، ادامه داد و نفت را برای خریداران غیرآمریکایی ارزان تر کرد. با مالیم شدن افزایش نرخ بهره در 
آمریکا، بازار امیدوار است بزرگترین اقتصاد و بزرگترین مصرف کننده نفت جهان بتواند از کندی چشمگیر فعالیت اقتصادی یا حتی رکود، گریخته و از افت تقاضا برای 
نفت اجتناب کند. جاستین اسمیرک، اقتصاددان ارشد شرکت وست پک اظهار کرد: تصور می کنم در یک بازار نسبتا متوازن قرار داریم. اگر رشد قوی تر از حد انتظاری 
در جهان در حال توســعه داشــته باشیم، قیمت ها باالتر خواهند رفت و اوپک ناچار به افزایش تولید خواهد شد. اما ما افزایش بزرگ تقاضا را نمی بینیم. آمار موسسه 

امریکن پترولیوم که نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به سوم فوریه، به میزان حدود ۲.۲ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است.

 /

نگاه ما باید به سمت منابع آب دریا تغییر کند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: از نظر بنده ما با 
بحران آب مواجه نیستیم بلکه با بحران مدیریت منابع آبی رو به رو بوده فلذا با برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان آب مورد 
نیاز صنعت، کشاورزی و شرب را تامین کرد. عبدالجالل ایری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به هشدارها در خصوص کاهش منابع 
آبی کشور، بیان کرد: ما دارای سه منبع آبی هستیم. یکی منابع آب های زیر زمینی است که واقعا محدود است. یکی هم منابع آب 

های سطحی مانند رودخانه ها، سدها و آب حاصل از بارش باران است. دیگری هم منابع آب دریاهاست. ما این سه منبع را برای تامین آب در اختیار داریم. اگر ما شرایط 
آبی در این سه حوزه را بعد از گذشت بیش از ۴۳ سال از عمر انقالب اسالمی بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که برداشت ما از منابع آب های زیر زمینی بیش از میزان 
آبی است که می توانستیم تولید کنیم. بهره برداری از منابع آب دریاها تنها راه نجات است. وی در ادامه اظهار کرد: به عبارت دیگر آبی که در حوزه منابع زیر زمینی 
تولید شده است کمتر از میزان برداشت ما در طول این سال ها است. در خصوص بهره برداری از آب دریا نیز ما تاکنون اقدامی انجام نداده ایم. در مقایسه با مصرف 
امروز دنیا از منابع آب دریاها ما تا به امروز اصال وارد این حوزه نشده ایم. ما بایستی برداشت از آب دریا را افزایش دهیم. بهره برداری از آب دریا تنها راه نجات ما است.

خط قرمز را در برداشت از آب های زیر زمینی رد کرده ایم. نماینده مردم بندر ترکمن و کردکوی در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: در حوزه برداشت از منابع 
آب های زیر زمینی ما خط قرمز را نیز رد کرده ایم. در حوزه منابع آب های سطحی نیز ما متاسفانه مدیریت درستی را نداریم. 

نفت خیال عقب نشینی ندارد
سخنگوی کمیسیون عمران:

با بحران مدیریت منابع آبی مواجه هستیم
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گزیده خبر

در 10 ماهه سال 1401 صورت گرفت؛
ترانزیت بیش از 131 هزار دستگاه 

خودرو از بندرلنگه به آسیانه میانه و عراق
مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان از رشد 17 درصدی ترانزیت 
نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب استان هرمزگان و ترانزیت بیش از 131 هزار 
دستگاه خودرو در بندرلنگه به عنوان چهار راه ترانزیت خودرو به کشورهای 
آســیای میانه و عراق طی 10 ماهه ســال 1401 خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب استان هرمزگان،"مرتضی 
ساالری" در این رابطه اظهار داشت: طی دوره زمانی یاد شده، حجم ترانزیت 
کاالهای نفتی و غیرنفتی )که عمده آن محموله خودرو بوده است( به 283 
هزار 76 تن رسید که نشانگر رشد 17 درصدی در همسنجی با مدت مشابه 
سال پیش از آن است و همچنین بنادر غرب استان هرمزگان توانسته جایگاه 
ســوم این بخش از عملیات حمل و نقلی در ســطح بنادر ایران را به خود 

اختصاص دهد.
مدیرعامل ایران خودرو: نامه شورای 

رقابت مبنای کارشناسی ندارد
مهــدی خطیبی گفت: قیمــت گذاری 
دســتوری ســبب زیــان ســهامداران 
خودرویی شــده و براســاس مــاده ۹0 
سیاســت اصل 44 قانون اساسی، دولت 
محترم موظف به جبران زیان تولیدکننده 
است و درخواست ما از مسووالن لغو قیمت گذاری دستوری است.ایکوپرس- 
مدیرعامل ایران خودرو در حاشیه بازدید از خطوط این شرکت، ضمن انتقاد 
از انحصاری خواندن صنعت خودرو گفت: کلیدواژه انحصاری صرفا برای ورود 
به قیمت گذاری خودروســازی به کار می رود در صورتی که با توجه به این 
که 38 درصد از ســهم ریالی بازار در اختیار خودروسازان بخش خصوصی 
اســت، انحصاری نامیدن این صنعت دقیق و درســت نیست و باید در این 
موضوع بازنگری شود.وی با بیان این که در صورتی که بنا بر دالیلی شرایط 
پرداخت ضرر و زیان از سوی دولت فراهم نباشد، پیشنهاد ما عرضه خودرو 
از طریق بورس کاال است، گفت: عرضه در بورس کاال با قیمتی کم تر از بازار 
صورت می گیرد و بررسی ها نشان می دهد،80 درصد کسانی که در بورس 
برای خرید خودرو اقدام می کنند مشتریان واقعی هستند.خطیبی تصریح 
کــرد: اعتقاد داریم باید راه بورس ادامه پیدا کند و دلیل ندارد ایران خودرو 
به عنوان افتخار ملی و با زحمت کارکنان و فراهم کردن تجهیزات و امکانات 
تولیدی و ســرمایه گذاری های صورت گرفته، محصوالت خود را با قیمت 
تکلیفی و زیان عرضه کند و بر همین اساس در راستای منافع سهام داران از 
تمام ظرفیت های قانونی برای عرضه خودرو در بورس استفاده خواهیم کرد 
و درخواســت داریم مسووالن در این مسیر همراه ما باشند.وی در خصوص 
تحمیل هزینه های مرتبط با قرعه کشــی خودرو به خودروســازان گفت: 
هرچند طریق قرعه کشــی خودرو مسیری مطلوب از نظر دولت شناسایی 
شــده و ما هم تابــع این تصمیم بوده ایم، اما این روش ســبب زیان ده ها 
هزار میلیارد تومانی به خودروســازان شده است و من به عنوان مدیرعامل 
ایران خودرو موظف به پیگیری مصوبات مجمع عمومی ساالنه شرکت برای 
دریافت خسارت از دولت هستم.وی ادامه عرضه در بورس کاال را سبب ایجاد 
رونق در بازار سرمایه دانست و گفت: این اقدام تاثیر مثبتی بر کاهش زیان 
خودرو سازان، سودآوری، افزایش ارزش سهام خودرو سازان و شرکت های 
زیر مجموعه آنان و قطعه سازان خواهد داشت و عرضه در بورس را به عنوان 
یک راه حل منطقی و اقتصادی و خیر مطلق برای صنعت خودرو کشور می 

دانیم و آن را پی گیری خواهیم کرد. 
مدیرعامل گروه سایپا در مراسم افتتاح طرح 

های توسعه ای شرکت پالسکوکار گفت:
تولید اقتصادی، ایجاداشــتغال و افزایش 

کیفیت جزو اولویت های گروه سایپا
مراسم افتتاح طرح های توسعه ای کارگاه 
ســاخت رنگ، ربات برش لیزری سنسور 
BSD، سیموالتور داشبورد و تولید قطعات 
فضای داخلی و خارجی خودروهای اطلس 
و آریا در شــرکت پالسکو کار ســایپا برگزار شد.به گزارش سایپانیوز؛ آیین 
افتتاحیه طرح های توسعه شرکت پالســکوکار سایپا با حضور محمدعلی 
تیموری مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا، معصوم نجفیان عضو هیات 
مدیره گروه، محمد هاشمی خواه مدیرعامل پالسکو کار و جمعی از مدیران 
ارشــد گروه خودرو سازی سایپا در شــرکت پالسکوکار سایپا انجام شد.در 
این مراســم محمدعلی تیموری گفت: سال گذشته برنامه ای تحت عنوان 
تولید اقتصادی به شــرکت های زیر مجموعه گروه سایپا ابالغ شد و امروز 
در راستای تولید اقتصادی چند فعالیت خوب در شرکت پالسکو کار سایپا 
صورت گرفته است.او خاطر نشان کرد: شعار گروه خودرو سازی سایپا تولید 
اقتصادی بر مبنای اســتفاده حداکثری از ظرفیت های کل گروه بر مبنای 
تولید دانش محور اســت.مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا افزود: تولید 
اقتصادی یعنی باید بر اساس شاخص اثربخشی از تمام ظرفیت ماشین آالت 
خطوط تولید به صورت کامل اســتفاده و دانش تولید مواد اولیه و محصول 
توسط متخصصان گروه و شرکت های دانش بنیان برای رسیدن به کیفیت 

اصلی کسب شود.

کلنگ زنی پروژه بزرگ مسکونی گروه کشتیرانی در بندرعباس
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ۴۸3 واحد 

مسکونی آپارتمانی در بندر عباس می سازد.
 

به گزارش روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، به مناسبت 
فرارسیدن ایام ا... دهه فجر و مقارن اعیاد فرخنده ماه رجب، مراسم کلنگ زنی 
ساخت 483 واحد مســکونی آپارتمانی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران در شهر بندرعباس، صبح امروز برگزار شد.علی شاه حیدری مدیرعامل 
شرکت طرح و سامان امواج کیش، شرکتی که مدیریت این پروژه بزرگ را بر 
عهده دارد، با بیان اینکه پس از برگزاری مراسم کلنگ زنی بالفاصله عملیات 
ساخت پروژه یاد شده در چهار مجموعه و به متراژ 100 هزار متر مربع آغاز 
خواهد شد، تصریح کرد: این چهار مجموعه به نام های ساحل هشتم و نهم، 
ساحل یادبود و ساحل الهیه در مناطق 1، 2 و 3 شهری بندرعباس احداث 
خواهند شــد. وی ادامه داد: بزرگترین این مجموعه ها ساحل الهیه است که 
در منطقه الهیه جنوبی بندرعباس واقع در منطقه یک شهرداری بندرعباس 
به تعداد 420 واحد احداث خواهد شــد.  شــاه حیدری با اشــاره به اینکه 
این مجموعــه در کنار تمام امکانات معمول مانند پارکینگ و انباری دارای 
امکانات دیگری مانند نگهبانی، امکانات ورزشــی، فضای سبز و فضای بازی 
اســت، افزود: دو مجموعه ساحل هشتم و نهم در محله آزادگان و منطقه 2 
شهرداری بندرعباس واقع هستند و مجتمع ساحل یادبود نیز در محله یادبود 
و منطقه 3 شهرداری این شهر قرار دارد.وی مدت زمان اتمام پروژه و تحویل 
واحد ها را بین 24 ماه تا ســه و نیم سال دانست و خاطرنشان کرد: تحویل 
واحد های مجتمع های ساحل 8 و ۹ و ساحل یادبود طی 24 ماه برنامه ریزی 
شده است و مجتمع ساحل الهیه نیز طی سه و نیم سال به تحویل متقاضیان 
خواهد شد. شــاه حیدری با تأکید بر اینکه ســاخت 483 واحد آپارتمانی 
بندرعباس پروژه ای سرمایه گذاری اســت، گفت: پروژه در زمین های تحت 
مالکیت گروه کشتیرانی ساخته خواهد شد.معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی 
گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران نیز با اشاره به اینکه مولدسازی 
دارایی ها در دســتور کار گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران قرار دارد، 
گفت: تالش داریم با استفاده بهینه از دارایی ها نسبت به ایجاد ارزش افزوده 

اقدام نماییم.

تنها با پنج کشور تجارت مستقیم داریم
مراودات رسمی تجاری ایران و ژاپن به صفر رسید/ / شرایط برای 
پیوســتن ایران به FATF مهیاست. رئیس کمیته مشترک ایران 
و ژاپن خاطر نشــان کرد: در حال حاضــر تجارت ایران با چین، 
روسیه، ترکیه، امارات و عمان به صورت مستقیم انجام می شود و با 
سایر کشورهای دنیا تجارت ما با واسطه انجام می شود و مستقیم 
با ســایر کشورها ارتباطی نداریم. مراودات رسمی تجاری ایران و 
ژاپن به صفر رســید/ تنها با پنج کشــور تجارت مستقیم داریم/ 
شــرایط برای پیوســتن ایران به FATF مهیاست. بهرام شکوری 

در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه به واســطه  
تحریم ها مراودات رســمی تجاری ایران و ژاپن به صفر رســیده 
اســت، گفت: به نظر می رســد تجارت ایران و ژاپن به شکل غیر 
رسمی و از طریق واســطه ها دنبال می شود. دولت و تجار ژاپنی 
عالقه مند به توســعه روابط تجاری با ایران هستند چراکه تاریخ 
تجارت دو کشــور حدود یک قرن است و همین موضوع انگیزه 
و اشتیاق برای توسعه مبادالت اقتصادی را دوچندان کرده است.

وی با اشــاره به باال بودن مراودات تجاری ژاپن و آمریکا، تصریح 

کرد: ژاپن و آمریکا ســرمایه گذاری های مشترک قابل توجهی با 
یکدیگر دارند طبیعی اســت که بعد از اعمال تحریم های آمریکا 
علیه ایــران، ژاپنی ها ترجیح بدهند که تجارت خود را با محدود 
کنند. به عبارت دیگر منافع ملی ژاپنی ها ایجاب می کند که با ما 
تجارت مستقیم نداشته باشند؛ در روزهای اخیر که شاهد اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران هســتیم ژاپن تحریم جدیدی علیه 
ایــران تعریف نکرد و تا آنجا که امکان داشــت تالش کرد که به 
نوعی روابط ایران و ژاپن مانند سابق شود. رئیس کمیته مشترک 

ایران و ژاپن در پاسخ به این پرسش که آیا ژاپنی ها در سال های 
اخیر تمایلی برای سرمایه گذاری مستقیم در ایران از خود نشان 
داد ند؟ گفت: ژاپنی ها عالقه مند به سرمایه گذاری مشترک با ایران 
هســتند؛ به لحاظ تکنولوژی و نوآوری ژاپن همتراز کشــورهای 
آمریکایــی و اروپایی اســت و می توان گفت ژاپــن هر آنچه ما 
در صنعــت، معدن، کشــاورزی و... نیاز داریــم را دارد و یکی از 
انتخاب های ما در حوزه فناوری  ژاپن می تواند باشد؛ اما تحریم ها 
یکی از موانع اصلی برای ورود سرمایه ژاپن به ایران است. شکوری 
با اشاره به لزوم پیوســتن به FATF و ایجاد مناسبات شایسته با 
دنیــا، افزود: دولت باید برای رفع تحریم ها و ایجاد مناســبات و 
تعامالت خوب با دنیا قدم بردارد و شرایط را محیا کند که بتوان 
از ظرفیت های کشــور ژاپن برای توسعه اقتصادی ایران استفاده 
کنیم. در حال حاضر همه چیز برای پیوســتن ایران به FATF در 
ایران وجود دارد و فقط خواســت مســئوالن کشور را می طلبد. 
وی با تاکید بر اینکه برای پیوســتن به FATF باید مناســبات و 
دیپلماسی سیاسی قوت بگیرد، افزود: در دنیا دیپلماسی اقتصادی 
بر سیاســت تاثیر می گذارد اما در ایران برعکس است سیاست، 
برای اقتصاد تاثیر می گذارد و تاوان این سیاست را اقتصاد متحمل 
می شــود؛ به نظر می رســد باید تجدیدنظری در مناسبات خود 
با دنیا داشــته باشــیم که اگر این روند انجام نشود هر روز دچار 
مشکالت بیشــتری خواهیم بود. رئیس کمیته مشترک ایران و 
ژاپن با اشــاره به واردات خودرو از ژاپن، گفت: اصالح مناســبات 
ســبب توســعه روابط تجاری ایران و ژاپن خواهد اما در شرایط 
فعلی امکان ورود مســتقیم خودرو از کمپانی های ژاپنی و حتی 
کره ای وجود ندارد و واردکنندگان با واســطه کشورهای ثالث که 
خودروسازان ژاپنی در آن کشورها نمایندگی فروش دارند خودرو 
وارد ایران می کند؛ و این امکان وجود دارد که در سال های آینده 
برای تامین قطعات این خودروها در داخل کشور با مشکل مواجه 
شویم. وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر تجارت ایران با چین، 
روسیه، ترکیه، امارات و عمان به صورت مستقیم انجام می شود و با 
سایر کشورهای دنیا تجارت ما با واسطه انجام می شود و مستقیم 

با سایر کشورها ارتباطی نداریم.

دو تفاهمنامه همــکاری بین "وزارت 
صنعت معدن و تجارت و ایمیدرو" با 
"بانک ملی" امروز امضا شــد. هدف از 
امضای این تفاهمنامه کمک به رونق 
سرمایه گذاری، تأمین مالی واحدها و 
پروژه های بخــش صنعت و معدن و 
حمایت از اشتغال این حوزه است.به 
گزارش روابــط عمومی ایمیدرو، این 
تفاهمنامه ها از یک ســو به امضای 
وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل 
ایمیدرو و یونس ســلمانی سرپرست 
معاونت هماهنگی و محیط کسب و 
کار وزارت صمــت و از دیگر ســو به 
سرپرست  نجارزاده  ابوالفضل  امضای 
بانــک ملی ایران رســید.جعفری در 
مراسم امضای این دو سند همکاری، 
با اشــاره به پیشــینه اجرایی شدن 
تفاهمنامه های این ســازمان با بانک 
های تجارت و صنعت و معدن، گفت: 
ایمیدرو طی ســال های اخیر تالش 

کرده با هدایت نقدینگی شرکت های 
این بخش به ســمت تولید و توسعه، 
شــرایط برای رونق اشتغال در بخش 
معــدن و صنایــع معدنــی را فراهم 
آورد.وی به ســرمایه گذاری بیش از 
23میلیارد دالری ایمیدرو در توسعه 
این بخش گفت: امضای تفاهمنامه با 
بانک ملی ایران، زمینه مساعدی برای 
رشد سرمایه گذاری، افزایش سرمایه 
در گردش و تامیــن مالی واحدهای 
زیرمجموعه و تابعــه ایمیدرو فراهم 
می شود.به گفته معاون وزیر صمت، 
ایمیدرو تا سال 1410 سرمایه گذاری 
12میلیــارد دالری را برنامــه ریزی 
کرده که بخشــی از آن در قالب این 
تفاهمنامه ها محقق خواهد شد.رئیس 

هیــات عامــل ایمیــدرو همچنین 
گفت: این ســازمان برای 14 عنصر 
استراتژیک، سند توسعه تدوین کرده 
که نیازمند ســرمایه هستند و بانک 
ملی قادر است در رشد ایجاد و توسعه 
این بخش و جلوگیــری از خروج ارز 
نقش آفرینی کنــد.وی با بیان اینکه 
"ارزش واردات"از شاخص های اصلی 
توسعه عناصر راهبردی است، یادآور 
شد: میزان واردات ساالنه این عناصر 
بین یک میلیون تا 500 میلیون دالر 
است در این میان، تولید برخی از آن 
ها همچون نیکل و کبالت به صورت 
نیمه صنعتی انجام شده است. عالوه 
بر این توســعه زنجیره پتاس و تولید 
فســفات نیز که در امنیــت غذایی 

کشــور جایگاه ارزنــده ای دارد، در 
همکاری های بانکــی تحقق خواهد 
یافت.جعفری افــزود: ظرفیت تولید 
ســاالنه فســفات به 50هزار تن می 
رســد اما نیاز اســت برای دستیابی 
به امنیت غذایی کشــور، به ظرفیت 
350هزار تنی دست یابیم.وی تاکید 
کرد: همکاری هــا با بانک ملی برای 
رونق تولید و اشتغال، می تواند گستره 
وســیع تر را دربرگیرد و امیدواریم با 
این تفاهمنامه، نقش های جدیدتری 
برای حوزه معــدن و صنایع معدنی 
شکل گیرد.یونس سلمانی سرپرست 
معاونت هماهنگی و محیط کسب و 
کار وزارت صمت نیز خواستار توسعه 
همکاری های بخــش تولید با بانک 
ملی شد و گفت: طرح های پیش رو 
از بازدهی مناســب و ریسک پایینی 
برخوردارند و می توان اذعان کرد که 
این روابط به نفع طرفین خواهد شد.

با حضور دو معاون وزیر صمت و سرپرست بانک ملی انجام شد؛
امضای دو تفاهمنامه همکاری وزارت صمت و 

ایمیدرو با بانک ملی برای توسعه و اشتغال

نخستین نشست از سلسه نشست های تخصصی 
راهکارهــای فناوری در صنعت خــودرو که با 
عنوان کلی »کلینیک فنــاوری خودرو« برنامه 
 ریزی شــده اســت، با موضــوع »متدولوژی 
AUTOSAR، مســیر تحول نرم افزار در صنعت 
خــودرو« به همراه پرســش و پاســخ و اعالم 
نیازهای فنآورانه گروه صنعتی ایران خودرو روز 
یکشنبه 30 بهمن به صورت آنالین برگزار می 
شود.به گزارش روابط عمومی جتکو، به منظور 
تسهیل طراحی توزیع  شده سیستم های نرم افزار 
خودرو، استاندارد AUTOSAR در سال 2003 با 
همکاری تولیدکنندگان خودرو و تأمین کنندگان 

رده های مختلف در حوزه سخت افزار و نرم افزار 
خودرو، معرفی شد. با گذشت زمان، شرکت های 
متعددی در جهت توسعه و تکامل این استاندارد، 
به  این کنسرســیوم پیوستند تا جایی که هم 
اکنون این کنسرســیوم شــامل بیش از 150 
شریک جهانی است و استاندارد AUTOSAR، به 
عنوان رویه اصلی مهندســی نرم افزار در خودرو 
شناخته می شــود. در این وبینار رایگان، ضمن 
تشریح سیر رشــد و تکامل نرم افزار در پلتفرم 
بــرق و الکترونیک خودرو، تاریخچه، ضرورت و 
اصول متدولــوژی AUTOSAR مورد بحث قرار 
این وبینار، مهندسان  خواهد گرفت.مخاطبین 

طراحی نرم افزار و الکترونیک در صنایع خودرو؛ 
اعضای هیأت علمی و دانشــجویان رشته های، 
برق، کامپیوتر و مهندســی خودرو؛ و مدیران و 
اعضای شرکت های دانش بنیان با موضوع کاری 
مرتبط هستند. سخنرانان این وبینار سپهر سالور 
از مرکز تحقیقــات، طراحی و تکوین محصول 
شــرکت ایران خودرو، مهران ایزدی از شرکت 
CEVT سوئد و کارشناســان طراحی نرم افزار 
شرکت جتکو هســتند.این وبینار روز یکشنبه 
  www.evand.com 30 بهمن ساعت 15 در سایت
برگزار می شود و برای ثبت نام جهت حضور در 

وبینار می توانید به همان سایت مراجعه نمایید.

نخستین نشست کلینیک فناوری خودرو توسط جتکو برگزار می شود:

وبینار رایگان متدولوژی AUTOSAR، مسیر تحول نرم افزار در صنعت خودرو

 با این عملکرد افزایش قیمت طبیعی بود. عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی خاطر نشان کرد: اگر وزیر 
صمت بازار را مدیریت نکند هر روز شاهد یک اتفاق جدید در این بازار خواهیم بود؛ به نظر بنده مشکل اصلی بازار خودرو متوجه 
وزارت صمت اســت و نباید به مردم آدرس غلط بدهیم و مردم را به میسر نادرست هدایت کنیم. مسئول وضعیت نابسامان بازار 
خودرو وزیر صمت است/ فاطمی امین عقب کشیده/ با این عملکرد افزایش قیمت طبیعی بود. لطف اهلل سیاهکلی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، وزارت صمت را متولی مدیریت بازار خودرو معرفی کرد و افزود: وزارت صمت نباید در مدیریت بازار خودرو منفعل باشد اگر رویه ای که وزیر 
صمت در پیش گرفته درست است که باید موضوع بازار خودرو را پیگیری و بازار به تعادل برسد و اگر روندی که در پیش گرفته نادرست است باید آن را اصالح کند. 
به نظر می رسد چالش های ایجاد شده در بازار خودرو از جمله عدم تعادل در عرضه خودرو، گرانی و بی کیفیتی خودروها به عملکرد ضعیف وزیر صمت باز می گردد. 
وی با بیان اینکه وزیر صمت باید سیاست گذاری ها را تدوین و آن را اعمال کند، افزود: اگر وزیر صمت بازار را مدیریت نکند هر روز شاهد یک اتفاق جدید در این بازار 
خواهیم بود؛ به نظر بنده مشــکل اصلی بازار خودرو متوجه وزارت صمت اســت و نباید به مردم آدرس غلط بدهیم و مردم را به میسر نادرست هدایت کنیم. نماینده 
مردم قزوین ادامه داد: اگر اثبات شود که عملکرد وزیر صمت درست است که به کار خود ادامه دهد وگرنه در این وزارتخانه عمکرد مثبتی ندیدیم، پس عذرخواهی 

کند و سیاست ها را تغییر بدهد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از انعقاد تفاهم نامه جدید سه جانبه بین دولت، اتحادیه چایکاران کشوری و 
بخش خصوص خبر داد وگفت: این تفاهم نامه که بر اساس آن خرید تضمینی برگ سبز چای از دولت به بخش خصوصی واگذار 
می شود به زودی عملیاتی می شود.یونس اسدی  درباره آخرین گزارش کمرگ مبنی بر افزایش 52 درصدی واردات چای، گفت: 
در حال حاضر تولید برگ سبز چای داخل حداکثر 25 هزار تن اما نیاز کشور حدود 80 هزارتن در سال است، در این شرایط ناچار 

به واردات برگ سبز چای هستیم اما از طرفی متاسفانه دولت عامل این واردات است. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه دولت 
رقمی بیش از 100میلیارد تومان بابت خرید تضمینی برگ سبز چای به چایکاران بدهکار است، افزود: در این صورت کشاورز امیدی به ادامه کشت محصول خود ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه چای یکی از محصوالتی است که مورد حمایت دولت قرار دارد، ادامه داد: عامل مادیات 
در واردات باید از بین برود؛ همچنین بحث بعدی تقویت بخش خصوصی برای ورود به صنعت چای کشــور باید مورد توجه باشــد. اســدی از توافق سه جانبه جدید 
بین دولت، اتحادیه چایکاران و بخش خصوصی خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه خرید تضمینی برگ سبز چای از دولت به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی افزود: در حالی که در شرایط فعلی هر کیلو گرم برگ سبز چای توسط دولت از چایکاران حدود 700 تومان خریداری می شود، اما با واگذاری خرید برگ سبز چای 
از دولت به بخش خصوصی برگ سبز چای بیش از نرخ 1200 تومان از چایکار خریداری خواهد شد که این موضوع می تواند به چایکار کمک کند.

واگذاری تنظیم بازار چای به بخش خصوصیمسئول وضعیت نابسامان بازار خودرو وزیر صمت است
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گزیده خبر

رویکرد حمایتی بانک آینده از ازدواج جوانان 
پرداخت بیش از 16000 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج در ده ماهه امسال

  بانک آینده در راســتای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و هم سویی با 
سیاســت ها و برنامه های دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان، با پرداخت 
وام قرض الحســنه ازدواج، جوانان بســیاری را به خانه بخت فرستاده است.

به گزارش روابط عمومی بانک آینده، وام ازدواج در این بانک بی وقفه پرداخت 
می شــود که بر این اساس امسال تا 10 بهمن ماه 1401 نزدیک به 13 هزار 
جوان ایرانی با دریافت وام قرض الحسنه ازدواج از این بانک به ارزش بیش از 
16هزار میلیارد ریال به خانه بخت رفتند.ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک 
به جوانان از مهم ترین سیاســت های اعتباری بانک آینده محسوب می شود.

بانــک آینده در تداوم روند حمایت از ازدواج جوانان و اجرای قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت تســهیالت ازدواج و فرزندآوری را در 
اولویت خود دارد که هم اکنون پرداخت وام ازدواج 2900 نفر از متقاضیان در 

صف و تسریع در پرداخت آن در دستور کار بانک قرار دارد.

دانش بنیان ها بیش از 30 درصد تسهیالت سمنان را جذب کردند
رئیس شعبه سمنان بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد: بیش از 30 درصد 
از کل تســهیالت پرداختی شعبه ســمنان تا پایان دی ماه سال جاری به 
شرکت های دانش بنیان تخصیص یافته است.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران، عباس زاهدی گفت: تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر 
چهار هزار میلیارد ریال تسهیالت به مشتریان این شعبه پرداخت شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 63 درصدی را نشان می دهد.زاهدی با 
اشاره به توفیق شعبه در جذب مشتریان جدید در سال جاری، افزود: بخش 
های مختلف صنعتی اعم از تولید سیم و کابل، کولر و بخاری، فروسیلیسیوم، 
ظروف یکبار مصرف، انواع رنگ، چسب، روغن موتور و فرش از تسهیالت و 

خدمات بانک توسعه صادرات ایران برخوردار شده اند.
سید ضیاء ایمانی خبر داد

بخشودگی جرایم و سود مازاد بانکی در بانک  صادرات ایران
 مدیرعامل بانک صادرات ایران از بخشــش ســود مازاد و جرایم بانکی در 
بسته وصول مطالبات این بانک به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســید ضیاء ایمانی از 
اجرای طرحی به مناسب ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی با هدف وصول 
مطالبات غیر جاری و مســاعدت با افرادی که به علت مشــکالت اقتصادی 
امکان بازپرداخت به موقع اقســاط تسهیالت خود را نداشته اند، خبر داد و 
گفت: بر اساس این بخشنامه در صورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را 
به صورت نقدی تسویه کند، بانک با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به 
اخذ مجدد مصوبه در ســطوح باالتر، جرایم تاخیر تادیه را به صورت کامل 
خواهد بخشید. این بخشودگی در تعهدات و تسهیالت غیر قرض الحسنه 6 
درصد و در تسهیالت قرض الحسنه ٨ درصد از وجه التزام را به صورت کامل 

از کل بدهی کسر می کند.

اعطای ۷1 هزار میلیارد تومان در قالب طرح نهضت ملی مسکن 
متناسب با پیشرفت واحدهای مسکونی

سرپرســت بانک مســکن از اعطای 71 هزار میلیارد تومان که قرارداد آن 
طی طرح نهضت ملی مسکن منعقد شده و متناسب با پیشرفت واحدهای 
مســکونی پرداخت می شود، خبر داد.با اشــاره با تبریک ایام اهلل دهه فجر 
انقالب اسالمی گفت: بخش مسکن یکی از حوزه های مهمی بوده است که 
پس از انقالب اســالمی در کشورمان با رشد قابل توجهی روبرو شده است؛ 
به ویژه مسکن اقشار کم درآمد و افراد با درآمد متوسط در این حوزه بسیار 
پررنگ شده و مقاوم ســازی و مناسب سازی مسکن در بخش های شهری و 
روســتایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.وی افزود: اگرچه سیاستگذاری 
بخش مسکن متاثر از گفتمان دولت ها بوده است اما در کل بخش مسکن به 
عنوان یک بخش رفاهی غالب مورد توجه بوده و در قالب طرح های مختلف 
انبوه سازی و تسهیالت دهی به اجرا گذارده شده است. در یک دوره ساخت 
مســکن به صورت شــرکتی و اعطای آن به کارگران و کارمندان و در دوره 
دیگر انبوه سازی مورد توجه قرار گرفته است که طرح مسکن مهر و نهضت 
ملی مسکن از جمله این طرح ها هستند.سرپرست بانک مسکن اظهار کرد: 
بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای تخصصی تسهیالت دهی و تامین 
مســکن اقشار کم درآمد و میان درآمد را در دستور کار خود قرار دارد و به 
این امر به عنوان یک رســالت و مسوولیت اجتماعی می نگرد و از این منظر 

در اجرای طرح های مسکنی دولت حضوری موثر و چشمگیر داشته است.
تعامل موثر و رصد نیاز مشتریان، یکی از اولویت های بانک ایران زمین است

یازدهمین گردهمایی روسای شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و 
بویراحمد با حضور مدیر استان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی؛ در ابتدا 
محمودحسن شاهی مدیر شعب استان ضمن بررسی وضعیت کلی استان و 
ارزیابی عملکرد شعب، گفت: شناخت و اطالع کامل و صحیح از شرایط بازار 
و معرفی و ارائه با کیفیت خدمات، کلید موفقیت بانک است.حســن شاهی 
در تشریح اهمیت همکاران شعب در ایجاد ارتباط موثر با مشتریان و نقش و 
جایگاه مشتری افزود: تعامل موثر با مشتریان و پیگیری و رصد نیازهای آنان، 
یکی از مهم ترین عوامل تحقق برنامه های بانک در حوزه رضایت مشــتری 
به شــمار می آید.مدیر استان در ادامه بر نظم و آراستگی شعب تاکید کرد 
و خاطرنشــان کرد: نظام بانکداری کشور در حال پوست اندازی و جهش به 
سمت بانکداری دیجیتال است و بانک ایران زمین نیز به عنوان یکی از پرچم 
داران در این حوزه فعالیت زیادی داشــته است. معرفی دقیق محصوالت و 
ســرویس های بانکداری مدرن، گام موثری در جهت تقویت ارتباط بانک با 

مشتریان خواهد بود.

جذاب شدن بورس با چاشنی بورس کاال

شــرکت های بورســی که محصــوالت آن ها در بــورس کاال به 
فروش می رســد، برای اهالی بازار سرمایه بسیار جذاب هستند. 
به گزارش خبرنگار ایِبنا، شــرکت های بورسی که محصوالتشان 
از قیمت گــذاری دســتوری خارج شــده اند و به عبــارت دیگر 
محصوالتشــان در بورس کاال معامله می شــود، برای اهالی بازار 
سرمایه بسیار جذاب هســتند. قیمت گذاری این محصوالت در 

بســتر بورس کاال و بر اســاس عرضه و تقاضا صورت می گیرد، 
به همین دلیل شــرکت های بورسی می توانند محصوالتشان را با 
قیمت باالتر در بورس کاال عرضه کنند، ضمن این که تجربه ثابت 
کرده است محصوالتی که در بورس کاال معامله می شود، معموال 
با افزایش کیفیت تولید مواجه می شــوند، زیرا برای محصوالت با 
کیفیت باالتر متقاضی بیشتر است و افزایش تقاضا، افزایش قیمت 

را در پی دارد. همچنین این شرکت ها می تواند حتی محصوالت 
صادراتــی خود را در بورس کاال عرضــه و به قیمت صادراتی به 
فروش برسانند، در نتیجه بورس کاال بستری را فراهم کرده است 
که شرکت های بورسی می توانند محصوالتشان را به قیمت بازار 
به فروش برســانند تا از این طریق ســوددهی خود را به صورت 
شــارپی افزایش دهنــد، ضمن این که در مواقعی که مشــتری 

برای محصوالتشان کم اســت، می توانند با کاهش تولید از زیان 
جلوگیری کنند.از طرف دیگر محصوالتی که در بورس کاال عرضه 
می شــود، به شرط این که جزو کاال های اساسی نباشد، با قیمت 
دالر صرافی معامله می شــوند، یعنی با دالر 43 هزار تومانی این 
موضوع بر بازدهی شــرکت های بورســی تاثیری به سزایی دارد. 
بــه عنوان نمونه ورق فوالد مبارکه در گذشــته به 16.7 میلیون 
تومان بود که با افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت جهانی 
فوالد، ورق فوالد مبارکه به قیمت 27 میلیون تومان رسیده است. 
بدین تریب بازده شرکت فوالد مبارکه از فروش محصوالت بیشتر 
می شود و ســهام داران از این موضوع منتفع خواهند شد. نمونه 
دیگر سهام های سیمانی است، شرکت های سیمانی در گذشته هر 
تن سیمان را به قیمت 600 هزار تومان در بورس کاال به فروش 
می رساندند؛ اما امروز با افزایش قیمت ها هر تن سیمان در بورس 
کاال به ٨00 هزار تومان رسیده است و این احتمال وجود دارد تا 
به زودی قیمت سیمان به یک میلیون تومان نیز برسد. به تازگی 
محصوالت قند و شــکر نیز از قیمت گذاری دستوری آزاد شده 
است و این محصوالت نیز در بستر بورس کاال به فروش می رسد.

بــا این همه خبر خوش برای شــرکت های بورســی، اما قیمت 
ســهام ها رشد نمی کند، این در حالی است که قیمت محصوالت 
شرکت های بورسی روند صعودی دارد و ارزش دالری شرکت های 
بورســی نیز در حداقل خود قرار دارد. همچنین با وجود این که 
شرکت های بورسی از عرضه محصوالت خود در بستر بورس کاال 
به شدت منتفع می شوند، اما روند قیمت این سهام ها نزولی است.

به نظر می رســد که بازار سرمایه هیجانی شده است و خبر هایی 
مانند قیمت گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت موجب 
شده نه تنها شرکت های بورسی، بلکه کلیت بازار سهام همچون 
شــرکت های قندی و شرکت های سیمانی و شرکت های فوالدی 
تحت تاثیر قرار گیرد و قرمزپوش شود. تجربه گذشته نشان داده 
که افرادی که در بازارســهام سرمایه گذاری کنند، در بلند مدت 
از سرمایه گذاری خود بسیار بیشتر از بازار های رقیب سود کسب 
خواهند کرد. در نتیجه دیر یا زود نقدینگی از بازار های ارز و طال 

خارج می شود و به سمت بازارسهام کوچ خواهد کرد.

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد با اعالم جزئیات واردات خودرو گفت: خودرو های صفرکیلومتر از طریق مناطق آزاد وارد کشــور 
می شود. به گزارش ایِبنا، حجت اهلل عبدالملکی در خصوص آخرین وضعیت واردات خودرو از مناطق آزاد، اظهار کرد: دولت اخیراً 
مصوبه ای 10 ماده ای داشت که در بند 4 آن آمده است برای نیاز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای خودرو در صورتی که به مصوبه 
نیاز داشته باشد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد مصوبه به دولت ارائه شود.

وی ادامه داد: در همین راســتا جلســه ای با وزیر صمت داشتم و توافقات اولیه برای تسهیل واردات خودرو از مناطق آزاد حاصل 
شــد. عبدالملکی تصریح کرد: مصوبه و پیش نویس این توافق قرار است امروز آماده و به دولت ارسال شود. مشاور رئیس جمهور 
در خصوص جزئیات این مصوبه نیز گفت: »این که دقیقاً در این مصوبه چه خواهد آمد، اجازه دهید آماده شــود.« عبدالملکی 
تأکید کرد: خبر های خوبی در ارتباط با حل مسئله خودرو در مناطق آزاد در راه است و این به اعتبار مصوبه قبلی دولت است که 
تلویحاً اجازه داد واردات خودرو از مناطق آزاد انجام شود. وی اضافه کرد: جزئیات و شرایط واردات خودرو از مناطق آزاد با همکاری وزارت صمت، تنظیم شده است. 
عبدالملکی در پاسخ به این پرسش که آیا این خودرو ها دست دوم است یادآور شد: خیر. خودرو های سواری صفرکیلومتر از طریق مناطق آزاد وارد کشور خواهد شد و 

قرار نیست خودروی دست دوم وارد مناطق آزاد شود

امروز در آخرین روز مرحله دوم عرضه سکه در بورس کاال، 6 هزار و 7۵ قطعه ربع سکه بهار آزادی به متقاضیان فروخته شد. 
به گزارش ایِبنا، در دهمین روز از مرحله دوم عرضه گســترده ربع ســکه بهار آزادی در بورس کاال، تعداد 6 هزار و 7۵ قطعه 
ربع ســکه بهار آزادی تا قیمت ٨ میلیون و 100 هزار تومان به متقاضیان فروخته شد. عرضه ربع سکه طالی بهار آزادی در 
بورس کاال در این مرحله به صورت گواهی سپرده ناپیوسته بوده و فرآیند کشف قیمت جدید در عرضه مربوطه هم به صورت 
ثبت سفارش دفتری با قیمت های مختلف است. مطابق شرایط عرضه ربع سکه طال در بورس کاال، تمامی اشخاص حقیقی 
باالی 1٨ سال دارای کد ملی می توانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه ربع سکه طالی بهار آزادی را خریداری کنند. 
خریداران می توانند پنج روز کاری بعد از خرید سکه در بورس کاال، به خزانه بانک رفاه مراجعه کرده و با ارائه اسناد مربوط به  
بورس، به صورت فیزیکی معادل سکه های خریداری شده را تحویل بگیرند. بانک مرکزی همچنین در نامه ای به شرکت بورس 

کاالی ایران تاکید کرد، مبلغ 9 ٪ مالیات بر ارزش افزوده در قیمت کشــف شــده معامالت گواهی سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهارآزادی خزانه بانک رفاه، محاسبه 
شده است؛ لذا مبلغ دیگری با عنوان هزینه مالیات بر ارزش افزوده از متقاضیان اخذ نمی شود. کد خبر : 146۵04

فروش ۶ هزار و ۷۵ قطعه ربع سکه بهار آزادی در بورس کاالواردات خودرو های دست دوم از مناطق آزاد تکذیب شد

سومین مرحله قرعه کشی سپرده سبای باشگاه مشتریان بانک 
پارسیان برگزار شد

سومین مرحله قرعه کشی سپرده بانکی ارزشمند )سبا( صبح روز سه شنبه 
1٨ بهمن مــاه برگزار و 1٨ برنده خوش اقبال آن شناســایی شــدند.در این 
قرعه کشــی که با حضور مدیریت های مربوطه برگزار شد، به پاس قدردانی 
از همراهی سپرده گذاران ســبا، 3 میلیارد ریال جایزه شامل 3 جایزه ۵00 
میلیــون ریالی و 1۵ جایزه 100 میلیــون ریالی به برندگان تعلق گرفت.بر 
همین اســاس بزودی اسامی برندگان این قرعه کشــی از طریق وب سایت 
و صفحات رســمی بانک پارســیان و باشگاه مشــتریان بانک اعالم خواهد 
شد.رئیس اداره توسعه فروش بانک پارســیان در این مراسم گفت: راهبرد 
اصلی باشگاه مشتریان بانک پارسیان، تقویت شبکه تخفیفی است، به طوریکه 
باشگاه تاپیای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با داشتن یک شبکه بزرگی 
از پذیرندگان و شــبکه بزرگ تخفیفی به عنوان شــریک استراتژیک بانک 
انتخاب شده تا همه دارندگان سبا در کنار دارندگان کارت های پیش پرداخت، 
امکان بهره مندی از این شــبکه تخفیف را داشــته باشند.وی اظهار داشت: 
سپرده سبا بهترین شرایط را در بین سپرده های بانکی دارد و با نرخ برابری 
معادل سپرده جاری برای گرفتن تسهیالت امکان بیمه رایگان سپرده گذار 

نیز در آن فراهم شده است.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی: بانک ملی ایران 

در حمایت از شرکت های دانش بنیان، پیشرو است
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری در»آیین 
انعقاد قرارداد اعطای تسهیالت تبصره 16 قانون بودجه بین بانک ملی ایران 
و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری« گفت: بانک ملی ایران در یک 
سال اخیر، گام های بلندی را در حمایت از شرکت های دانش بنیان برداشته 
اســت که امیدوارم منجر به شتاب گرفتن حرکت نظام بانکی در این زمینه 
شود.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علی وحدت در این مراسم که 
ســید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، روح اهلل دهقانی فیروز 
آبادی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، عباس حسینی معاون وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای هیات مدیره 
و هیــات عامل بانک ملی ایران حضور داشــتند، گفت: نظام بانکی تا کنون 
1۵0 هزار میلیارد ریال تســهیالت به شرکت های دانش بنیان اعطا کرده 
اســت و بیش از 100 هزار میلیارد ریال ضمانت نامه صادر کرده است.وی 
افزود: شــرکت های دانش بنیان اعتبار خود نزد بانک ها را به شدت تقویت 
کرده اند به گونه ای که حتی یک فقره از ضمانت نامه هایی که بانک ها برای 
شرکت های دانش بنیان صادر کرده اند، نکول نشده است و حتی پرداخت 
اقساط یک فقره از تسهیالت این شرکت ها نیز سررسید گذشته نشده است.

مدیر امور اجرایی فناوری اطالعات بانک تجارت مطرح کرد؛
IOS ارائه راهکارهای جایگزین برای دارندگان همراه بانک نسخه

مدیــر امــور اجرایــی فنــاوری اطالعــات بانــک تجــارت از احتمــال 
غیرفعــال شــدن نســخه IOS همــراه بانــک و همــراز ایــن بانــک از 
ــن  ــای جایگزی ــه تشــریح و راهکاره ــر داد و ب ــاه خب ــخ 20 بهمــن م تاری
بــرای تــداوم دریافــت ســرویس توســط دارنــده دســتگاه هــای آیفــون و 
ــاء  ــی و ارتق ــط عموم ــزارش اداره رواب ــه گ ــل پرداخت.ب ــد شــرکت اپ آیپ
ــا  ــو ب ــارت، هوشــنگ ضــروری در گفت وگ ــک تج ــی بان ــرمایه اجتماع س
خبرنــگار روابــط عمومــی بانــک تجــارت بــا اشــاره بــه احتمــال غیرفعــال 
ــخ بیســتم  ــک از تاری ــن بان ــک و همــراز ای شــدن نســخه IOS همــراه بان
ــات و  ــداد اقدام ــن روی ــرات ای ــش اث ــور کاه ــت: به منظ ــاه گف ــن م بهم
ــه  ــت ب ــه خدم ــا ارائ ــه ت ــورت گرفت ــی ص ــای گوناگون ــزی ه برنامه ری
ــات  ــاوری اطالع ــی فن ــور اجرای ــالل نشــود.مدیر ام مشــتریان دچــار اخت
بانــک تجــارت بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن قطعــی ســرویس ناشــی از اقــدام 
شــرکت اپــل، معطــوف بــه اپلیکیشــن های دیگــر بانک هــای کشــور نیــز 
صــورت گرفتــه اســت افــزود: بانــک تجــارت در نخســتین اقــدام ســرویس 
همــراه بانــک تجــارت را به صــورت نســخه وب اپلیکیشــن PWA از طریــق 
ــوم  ــترس عم ــگان در دس ــورت رای ادرس HB.TEJARATBANK.IR و به ص

ــرار داده اســت.  مشــتریان ق
همزمان با چهاردهمین سالروز تاسیس بانک شهر:

ــروزی انقــالب و  ــه مناســبت پی ــک شــهر ب ــک مدیرعامــل بان ــام تبری پی
ــن  ــی ضم ــی پیام ــهر ط ــک ش ــل بان ــک. مدیرعام ــیس بان ــالگرد تاس س
ــی  ــروزی انقــالب اســالمی و همزمان گرامیداشــت فرارســیدن ســالروز پی
خجســته آن بــا چهاردهمیــن ســالگرد تاســیس ایــن بانــک را بــه 
شــهروندان، ســهامداران، مشــتریان و همــکاران تبریــک گفت.بــه گــزارش 
روابــط عمومــی بانــک شــهر، متــن کامــل پیــام دکتــر ســیدمحمدمهدی 

ــر اســت: ــه شــرح زی احمــدی ب
بسمه تعالی

بانــک شــهر طــی 14ســال همــواره در توســعه و آبادانــی کشــور تــالش 
کــرده و توانســته همــراه بــا تحقــق اهــداف بانکــداری بــه عنــوان 
ــای  ــرح ه ــت از ط ــه حمای ــهرها ب ــادی کالنش ــازوی اقتص ــن ب مهمتری
ــداری  ــاد و بانک ــه و در اقتص ــهری پرداخت ــعه ش ــی و توس ــزرگ زیربنای ب
کشــور بانکــی پیشــرو، نــوآور و ارزش آفریــن باشــد.مجموعه بانــک شــهر 
ــا راهبردهــا  ــه شــهروندان ب ــا عــزت خدمــت ب ــر افتخــار و ب در مســیر پ
ــت شــهری، هــم  ــوان یاریگــر مدیری ــه عن و رویکــرد حمایتــی همــواره ب
ــال»  ــری در س ــم رهب ــام معظ ــای مق ــن و رهنموده ــا فرامی ــتا ب راس
ــدگاری در  ــمند و مان ــات ارزش ــتغال آفرین« اقدام ــان و اش تولید،دانش بنی
ــداف ترســیم شــده کالن اقتصــادی کشــور؛  ــا و اه راســتای سیاســت ه
حمایــت از تولیــد، اشــتغالزایی و پیشــرفت اقتصــادی را بــه انجــام رســانده 
و بــا ایجــاد تفاهــم نامــه و تأمیــن مالــی برنامــه محــور و اعطای تســهیالت 

ــل آمــده اســت. ــل توجهــی نائ ــه دســتاوردهای مهــم و قاب بانکــی ب
ــا دهــه مبــارک فجــر؛ بیســت و نهمیــن شــعبه  همزمــان ب
صنــدوق تامیــن خســارت های بدنــی در کشــور افتتــاح شــد

ــالب  ــکوهمند انق ــروزی ش ــالگرد پی ــن س ــل و چهارمی ــا چه ــان ب همزم
ــره  ــدن زنجی ــل ش ــور و کام ــعب کش ــل ش ــتای تکمی ــالمی و در راس اس
ــط  ــروز توس ــی ام ــارت های بدن ــن خس ــدوق تامی ــعبه صن ــت، ش خدم
پــدر شــهید مرتضــی بصیری پــور افتتــاح شد.شــهید بصیــری پــور 
ــت.این  ــی اس ــان جنوب ــتان خراس ــرم اس ــع ح ــهید مداف ــتین ش نخس
ــدوق و  ــتادی صن ــران س ــی از مدی ــل و جمع ــور مدیرعام ــا حض ــن ب آیی
مدیــران ارشــد اســتانی خراســان جنوبــی در بیرجنــد، برگــزار شــد.مهدی 
ــرداری از  ــره ب ــن به ــن در آیی ــدوق تامی ــل صن ــر عام ــان، .مدی قمصری
شــعبه جدیدالتاســیس بیرجنــد گفــت: ایــن شــعبه در راســتای اجــرای 
تکلیــف قانونــی مجمــع صنــدوق بــه بهــره بــرداری رســید تــا از فرصــت 
ــرای توســعه و بهبــود فرآینــد خدمــت رســانی بــه مــردم  ایجــاد شــده ب
ــه صــورت شایســته ، اســتفاده شــود.وی  شــریف و صبــور ایــن اســتان ب
بــر ضــرورت استانداردســازی و افزایــش کیفیــت ارائــه خدمــت در شــعب 
ــن  ــا و همچنی ــام ظرفیت ه ــتفاده از تم ــا اس ــن ب ــدوق تامی ــتانی صن اس
ــع  ــژه مراج ــه وی ــط ب ــی ذیرب ــتگاه های اجرای ــایر دس ــا س ــی ب هم افزای

ــرد. ــد ک ــه تاکی ــرکتهای بیم ــی و ش قضای
برگزاری اولین همایش روز هوش مصنوعی با مشارکت و حمایت همراه اول

اولیــن دوره همایــش »روز هــوش مصنوعــی« بــا حمایــت مرکــز 
کــرد. کار  بــه  آغــاز  اول  همــراه  تحقیق وتوســعه 

بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران، 
نخســتین دوره همایــش »روز هــوش مصنوعــی« توســط دانشــگاه خواجــه 
ــا حمایــت مرکــز تحقیق وتوســعه همــراه اول در  ــن طوســی و ب نصیرالدی
حــال برگــزاری اســت.این رویــداد بــه شــکلی برنامــه ریــزی شــده اســت 
کــه افــراد و ســازمان هــای دولتــی تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز در حــوزه 
هــوش مصنوعــی و همچنیــن شــرکت هــای پیشــرو در زمینــه فنــاوری 
اطالعــات بــه همــراه افــراد دانشــگاهی بتواننــد تعامــالت و همــکاری هــای 
ــم  ــا فراه ــی آنه ــم افزای ــه ه ــد و زمین ــرار کنن ــر برق ــا یکدیگ بیشــتری ب
ــی،  ــای تخصص ــخنرانی ها و پنل ه ــر س ــالوه ب ــداد ع ــن روی ــود.در ای ش
ــرکت های  ــارکت ش ــا مش ــه ب ــگاه فناوران ــی و نمایش ــای آموزش کارگاه ه
و  است.شناســایی  شــده  برنامه ریــزی  مصنوعــی  هــوش  در  پیشــرو 
ارائــه توانمندی هــای دانشــگاه در حــوزه هــوش مصنوعــی، گردهــم 
ــوزه  ــی در ح ــگاهی و صنعت ــی، دانش ــی، خصوص ــان دولت آوری ذی نفع
ــه  ــه و ارائ ــود در جامع ــای موج ــاء نیازمندی ه ــی و احص ــوش مصنوع ه
ــن اهــداف  ــا از مهــم تری ــن نیازمندی ه ــه ای ــرای پاســخ ب ــی ب راهکارهای

ــوان شــده اســت. ــداد عن ــن روی ــزاری ای برگ
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گزیده خبر

در راستای عادی سازی روابط:
هیئتسودانیبهتلآویومیرود

قرار است یک هیئت بلند پایه از دولت سودان طی روزهای آتی به تل آویو 
ســفر کند. به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه القدس، قرار اســت هیئتی از 
نایندگان ارشــد دولت سودان طی روزهای آتی به تل آویو سفر کند. پایگاه 
خبری وای نت گزارش داد که هیئت سودانی جزئیات توافق صلح و تقویت 
روابط دو جانبه را در تل آویو بررســی خواهد کرد. بر اســاس این گزارش، 
یک وزیر دولت ســودان در راس هیئت مذکور قرار خواهد داشــت. این در 
حالی اســت که »الی کوهن«، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی هفته گذشته 
در خارطوم همین موضوع را با »عبدالفتاح البرهان«، رئیس شورای انتقالی،  

وزیر خارجه و سایر مقام های بلندپایه سودان بررسی کرد.
قنادباشی در گفت وگو با ایلنا:

نتانیاهونیازداردتاماشینمتوقفشده
»توافقابراهیم«رابهحرکتدربیاورد

یک کارشناس مسائل آفریقا گفت: پس از اینکه رهبر حزب لیکود مجددا به 
قدرت باز گشت، تالش می کند تا حضور خودش در پست نخست وزیری را 
با دور جدید عادی ســازی روابط با کشورهای عربی همراه کند. نتانیاهو نیاز 
دارد تا ماشین متوقف شده »توافق ابراهیم« را به حرکت دربیاورد/ به  رغم نیاز 
اسرائیل و تمایل دولت سودان، عادی سازی روابط رسمی نشده است جعفر 
قنادباشی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در تحلیل اخبار تظاهرات و ناآرامی ها 
در سودان در پی خبر احتمال عادی سازی روابط دولت این کشور با اسرائیل 
و در پاسخ به این پرسش که تل آویو چه اهدافی را برای عادی سازی روابط با 
خارطوم دنبال می کند، گفت: حدود دو سال است که اسرائیل در تالش است 
تا سودان را به عنوان نامزد عادی سازی روابط مشخص کرده و در این مدت 
تالش می کند تا با استفاده از ضعف دولت و با سوء استفاده از پایگاه ضعیف 
مردمی آن، با رژیم سودان که یک رژیم کودتایی است رابطه سیاسی برقرار 
کنند. لیکن طی این مدت دو ســال هنوز هیچ موفقیتی که به طور رسمی 
حاکی از عادی سازی باشد، برای رژیم صهیونیستی حاصل نشده است. وی 
ادامه داد: پس از اینکه بنیامین نتانیاهو مجددا به قدرت بازگشت، کوشش 
می کند تا حضور خودش در پست نخست وزیری را با دور جدید عادی سازی 
روابط با کشورهای عربی همراه کند. در واقع نیاز کابینه اسرائیل امروز این 
است که ماشین متوقف شده توافق ابراهیم و عادی سازی روابط را به حرکت 
دربیاورد.وی افزود: در میان کشــورهای عربی فعــال هیچ دولتی توانایی با 
مقابله مخالفت های مردمی در واکنش به عادی ســازی روابط با اسرائیل را 
ندارد و لذا به شــدت برای دولت های عربی دشوار است که روابط خود را با 
رژیم صهیونیســتی عادی کنند و دست رد به سینه نتانیاهو می زنند و چرا 
که قدم برداشــتن در مسیر عادی ســازی روابط با اسرائیل می تواند خشم 
ملت های منطقه را به همراه داشته باشد و پایه های رژیم های دیکتاتوری را 
به لرزش دربیاورد.این کارشناس مسائل آفریقا گفت: سودان امروز نمونه ای 
از همین کشورهاســت که طی دو سال گذشته به رغم نیاز شدید اسرائیل و 
تمایل برخی مهره های وابسته در دولت کودتایی سودان، نتوانسته روابط را 
عادی کند چرا که مردم به شدت مخالفت این اقدام هستند و این بار هم که 
مجددا سخن از عادی سازی روابط به میان آمده است، مخالفان در خیابان ها 
حضور پیدا کرده اند.وی افزود: اسرائیل در داخل با مشکالت زیادی از جمله 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه روست و بدون هیچ بزرگنمایی این رژیم 
در عرصه سیاســت داخلی به شدت دچار چالش و دشواری شده است و در 
منطقه نیز به دلیل شکســت داعش و قدرتمندتر شدن سوریه و حزب اهلل 
احساس ضعف می کند و برداشت شان این است که موازنه سیاسی و نظامی  
میان آن ها و محور مقاومت از بین رفته است، به همین دلیل تالش می کنند 
که سودان را وارد عرصه عادی سازی روابط کنند تا شاید روزنه ای برای عبور 

دولت نتانیاهو از این گذرگاه حساس فراهم شود.  
اردوغان:

بههرخانوادهزلزلهزده۱۰هزارلیراعطامیشود
رئیس جمهور ترکیه از اعطای ده هزار لیر به هر خانواده زلزله زده خبر داد.

به گــزارش ایلنا به نقل از آناتولی، »رجب طیــب اردوغان«، رئیس جمهور 
ترکیــه از اعطای ۱۰ هــزار لیر معادل ۵۳۱ دالر به هــر خانواده زلزله زده 

خبر داد.

وزیردفاعآلمان:جهانبدونپوتینجای
بهتریاست

وزیر دفــاع آلمان در اظهارنظری گفت، معتقد اســت جهان بدون 
والدیمیر پوتین جای بهتری خواهد بود. به گزارش ایسنا، به نوشته 
پایگاه "اوکراینسکا پراودا"، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان در 
مصاحبه ای گفت، جهان بدون والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
"بدون هیچ گونه شک و تردیدی" جای بهتری خواهد شد. به گفته 
پیستوریوس، تهدیدات روسیه برای به کارگیری تسلیحات هسته ای 
نباید اخاللی در پشــتیبانی های نظامی از اوکراین ایجاد کند. وزیر 
دفاع آلمان گفت: "در هر صورت، هیچ کدام از ما نمی داند پوتین دارد 
چه کار می کند، اما این نباید جلوی ما و متحدانمان را از پیشــنهاد 
کردن حمایت های معقول به اوکراین بگیرد." پیستوریوس همچنین 
اظهار کــرد، در اوکراین یک "جنگ  فرسایشــی بی رحمانه" همراه 
با "تعداد قربانیان بســیار" دارد اتفاق می افتد. او خاطر نشــان کرد: 
"اوکراین شایسته تحسین بوده و لیاقت برخورداری از حمایت کامل و 
تزلزل ناپذیر ما را دارد." وزیر دفاع آلمان همچنین گفت که به اعتقاد 
او اوکراین پیروز این جنگ خواهد بود. پیســتوریوس روز سه شنبه 
وارد پایتخت اوکراین شد و طی این سفر یک نمونه از تانک لئوپارد 2 
را به اولکسی رزنیکوف، همتای اوکراینی خود اعطا کرد.او در این سفر 
اعالم کرد، اوکراین قرار اســت از سوی تعدادی از کشورهای اروپایی 
بیش از ۱۰۰ دســتگاه تانک لئوپارد ۱ از مدل ۱A۵ دریافت کند و 
همچنین تانک های لئوپارد 2 آلمانی از مدل 2A6 تا پایان ماه مارس 

وارد اوکراین خواهند شد.

بایدن:

 تهاجم پوتین آزمونی برای اعصار است
رئیس جمهوری آمریکا در ســخنرانی ســاالنه خــود خطاب به 
نمایندگان کنگره و مردم کشورش موسوم به سخنرانی وضعیت 
کشــور، اهمیت همکاری را به نمایندگان جمهوری خواه یادآور و 
همکاری آنان را خواســتار شد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 
خبری ســی ان ان، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در دومین 
ســخنرانی ســاالنه »وضعیت کشــور« در کنگره گفت: خطاب 
به دوســتان جمهوری خواه، اگر توانستیم در کنگره قبلی با هم 
همــکاری کنیم، دلیلی ندارد که در این دوره از کنگره این اتفاق 
نیفتد و بر سر مســائل مهم به توافق نرسیم. شما هم مانند من 
مطلع هســتید که مردم پیغام مهمی به ما دادند. به گفته بایدن 
این پیغــام این بود که »جنگیدن برای جنگیــدن، قدرت برای 
قدرت، مناقشه برای مناقشــه، راه به جایی نمی برد. این همواره 
چشــم انداز من برای آمریــکا بوده و می دانم که برای بســیاری 
از شــما نیز چنین اســت.« او گفت که از وقتی روی کار آمده، 
کنگره و کاخ ســفید ثابت کردند که مخالفان و بدبینان اشــتباه 
می کنند. او گفت: بله اختالفات بســیاری داشتیم و درست است 
که گاهی اوقات دموکرات ها تنها گام برداشتند اما در بسیاری از 
موارد جمهوری خواهان و دموکرات ها متحد شدند. او حمایت های 
دو حزبی از تصویب طرح های کمک بــه اوکراین، الیحه اصالح 
گســترده زیرســاخت و بیش از ۳۰۰ قانون را که با حمایت هر 
دو حزب در دو ســال گذشته تصویب شــده، نمونه هایی از این 
اتحاد دانســت. در دو ســال اول ریاســت جمهوری جو بایدن، 
کنترل مجلس نمایندگان آمریکا در دســت دموکرات ها بود اما 
در انتخابات میان دوره ای نوامبر ســال گذشته، جمهوری خواهان 
توانســتند اکثریت این مجلس را به دســت بگیرند. با این حال 
کنترل مجلس ســنا در دســت دموکرات ها باقی ماند. بایدن که 
بــرای اولین بار بود خطاب به کنگره ای با اکثریت جمهوری خواه 
ســخنرانی می کرد، ضمن تبریک به کویــن مک کارتی، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا، برای پیروزی او و حزبش در انتخابات 
میان دوره ای سال گذشــته، به حکیم جفریز به عنوان نخستین 
رئیس سیاهپوســت اقلیت مجلس نمایندگان این کشور تبریک 
گفت.بایدن همچنین اعالم کرد که مشتاق همکاری با این رئیس 

جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکاست. بایدن: تهاجم پوتین 
آزمونی برای اعصار است / چین حاکمیت ما را تهدید کند، اقدام 
می کنیم او همچنین برای نانسی پلوسی، هم حزبی خود و رئیس 
سابق مجلس نمایندگان، سنگ تمام گذاشت و گفت: باور دارم که 
نانسی پلوسی بهترین رئیس تاریخ مجلس نمایندگان آمریکا بود.

بایدن: تهاجم پوتین آزمونی برای اعصار اســت / چین حاکمیت 
ما را تهدید کند، اقدام می کنیم .بایدن همچنین از این سخنرانی 
برای دفاع از کارنامه خود در کاخ ســفید استفاده کرد و گفت که 
دولتش ۱2 میلیون شغل جدید ایجاد کرده است: »تعداد مشاغلی 
که من در دو ســال ایجاد کردم، دیگر روسای جمهوری آمریکا 
در چهار ســال هم نکردند.« بایدن: تهاجــم پوتین آزمونی برای 
اعصار اســت .رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که به رغم 

دشــواری ها و چالش های دو سال گذشته، از جمله تهدید جنگ 
داخلی، دموکراســی آمریکا تخریب نشده است: »دو سال پیش 
دموکراســی آمریکا بزرگترین تهدید ممکن، یعنی جنگ داخلی 
را در مقابل می دید و امروز، گر چه زخم هایی بر تن دارد اما کمر 
راست نگه داشته و تخریب نشده است.« او همچنین در سخنرانی 
ســاالنه وضعیت کشور خود، بار دیگر از کنگره خواست تا میزان 
سقف بدهی دولت را افزایش دهد. او تاکید کرد که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا که متعلق به حزب جمهوری خواه 
بود، در چهار سال متوالی کسری بودجه این کشور را افزایش داد، 
افزایشی چشمگیر که باعث افزایش بدهی دولت شد. در پی این 
اظهارات بایدن، بسیاری از جمهوری خواهان مخالفت خود را با او 
ابــراز کرده و بایدن را »هو کردند«. او اما ادامه داد: نزدیک به 2۵ 

درصد از بدهی کلی دولت که در 2۰۰ سال گذشته انباشته شده، 
در دولت دونالد ترامپ ایجاد شده است. اینها حقیقت است. بروید 
بررســی کنید. بررسی کنید که در آن زمان کنگره چه کار کرد. 
آنها به درستی سه بار سقف بدهی مجاز را افزایش دادند و شرط و 
شروط یا بحرانی هم در کار نبود. آنها بدهی های آمریکا را پرداخت 
کردنــد تا از یک فاجعه اقتصادی پیشــگیری شــود. او که این 
اظهارات را برای کسب حمایت از درخواست افزایش سقف بدهی 
دولت مطرح کرد، افزود: پس امشب از شما می خواهم که نگذارید 
اعتبار و ایمان آمریکا هرگز زیر سوال رود. رییس جمهوری آمریکا 
همچنین خواستار تصویب »کف مالیات بر درآمد میلیاردرها« شد 
و گفت: هیچ میلیاردری نباید نرخ مالیات کمتری از یک معلم یا 
یک آتش نشان داشته باشد. بایدن افزود که به باور او و بسیاری از  
شهروندان آمریکا، قانون مالیاتی این کشور عادالنه نیست. او گفت: 
بر اساس طرح من، هیچکس که کمتر از ۴۰۰۰۰۰ دالر در سال 
درآمد داشته باشد، یک پنی اضافی مالیات پرداخت نخواهد کرد.

بایدن همچنین آن دســته از نمایندگان جمهوری خواه را که با 
تصویب الیحه عظیم زیرساخت ها در آمریکا مخالفت کرده بودند، 
مورد انتقاد قــرار داد. او اندکی پس از آنکه در ســخنرانی خود 
خواســتار همکاری و اتحاد دو حزب شــده بود گفت: از دوستان 
جمهوری خــواه که با ایــن طرح موافق یا مخالف بودند تشــکر 
می کنم. او با لحنی کنایه آمیز گفت: حتی کســانی که با تصویب 
این الیحه مخالف بودند اکنون از من بودجه میخواهند تا طرح را 
در مناطق تحت حوزه انتخابیه خود اجرا کنند! اما ایرادی ندارد. 
قول داده بودم که رئیس جمهوری تمامی آمریکایی ها باشــم. به 
این پروژه ها هم بودجه می دهیم. بایدن این اظهارات را در حالی 
مطرح کرد که کوین مک کارتی که ســابقاً رئیس اقلیت مجلس 
نمایندگان آمریکا و از مخالفان الیحه بایدن بود، در این سخنرانی 
پشت سر او نشسته بود.بایدن افزایش تورم در آمریکا را به گردن 
پوتین، رئیس جمهور روسیه و کرونا انداخت و گفت که وضعیت 
آمریکا از هر کشــور دیگری بهتر بوده و تورم طی شش ماه اخیر 

در حال کاهش است.

 صبح اقتصاد-وحید بهرامی:هواپیمایی ایر 
عربیا از 2۰ مارچ پرواز خود را از شارجه به 
کواالمپور آغاز می کند. این پرواز از نوروز ما 
شروع خواهد شد و ادامه دار خواهد بود. در 
مراسمی با حضور مقامات توریسم مالزی 
و شــرکت هواپیمایی ایرعربیا بر توســعه 
صنعت گردشگری بین تثدو کشور تاکید 
شــد. به گفته خانم روسنا مصطفی مدیر 
برنامه  مالزی  توریســم  بخش خاورمیانه 
توسعه پروازها بین ایران و مالزی در دستور 
کار اســت. عالوه بر ایرعربیا، خط هوایی 
مالیم دو ایر بــا نام جدید باتیک ایر  پرواز 
جدید برقرار کند.مالین دو  ایر با اسم جدید 
باتیک ایر که از خطــوط هوایی باکیفتی 
است پرواز روزانه خود را از کواالالمپور به 
دوبی از 26 مارس از سر می گیرد. سومین 
ایرالین از 26 جوالی  ســالم ایر به مقصد 
عمان پرواز خواهد داشت که پرواز روزانه 
خواهد بود و از ایرالین های با کیفیت است. 
فالی دبی از ماه سپتامبر پروازهای خود را 
از جزایر پینانگ و لنکاوی به مقصد دوبی 
آغاز  می کند. قطر ایر ویز، ترکیش ایرالین 
و امــارات کماکان پرواز های خود را دارند.

ایر عربیا، ســالم ایر و باتیک ایر ۳ ایرالین 
جدید هســتند که دسترســی به مقاصد 
متنــوع مالزی را تســهیل می کنند.خانم 
روســنا مصطفی مدیر گردشگری مالزی 
در پاسخ به این سوال که صنعت توریسم 
مالزی چه مقاصدی برای گردشــگری به 
گردشــگران معرفی می کنــد بیان کرد؟ 
مالزی به عنوان یکی از مقاصد گردشگری 
در دنیا با فرهنگ ها، مذاهب و قومیت های 
بســیار جذاب است.همچنین  و  مختلف 
دومیــن برج بلند دنیا در مالزی ســاخته 
شده که جنبه گردشگری دارد. مجموعه 
گنتینگ در مالزی با شهربازی های روباز 
و سرپوشــیده و مراکز خرید متعدد است 
که چندین سال برای بازسازی تعطیل یود، 
مجدد از ماه فوریه آغاز یه کار کرده است 
شــده و بر جذابیت های ســفر به مالزی 

افزوده است.روســنا مصطفی در خصوص 
چگونگی ارائه خدمات ویژه به گردشــگر 
ایرانی که بتواند سفر به مالزی را در اولویت 

یه توریست ایرانی قرار دهد بیان کرد:
مالزی کشــوری با مذاهب و فرهنگ ها و 
قومیت هلی مختلف است.فســتیوال های 
زیــادی داریم مانند فســتیوال خرید که 
در طول فســتیوال تخفیف هــای زیادی 
داده می شود.طبیعت جذاب و بکر مالزی 
چشــمگیر اســت و همچنین ارزش پول 
ایران در مالزی نسبت به کشورهای دیگر 
باالتر است.ناگفته نماند اگر سفر به مالزی 
در قالب گروه های بزرگ باشــد می توانیم 
تخفیف های بیشتر و قابل توجه برای آن ها 
داشــته باشیم.خیری عمر ســفیر مالزی 
در ایران در پاســخ به این ســوال که چه 
برنامه هایی در دســتور کار جذب توریسم 
از ایران از لحاظ اقتصادی و فرهنگی دارید 
بیان کرد: با توجه به وقفه ای که در زمان 
پاندمی کرونا داشتیم فرصت خوبی بود تا 

مطالعه کنیــم و برنامه هایی را برای ارتقا 
ارتباط گردشــگری مالــزی و ایران طرح 
کنیم .رابطه ایــران و مالزی از نظر جذب 
توریسم و حتی زندگی کردن ایرانی ها در 
مالزی بســیار قدیمی است .قبل از کویید 
صدها هزار نفر ایرانــی در مالزی زندگی 
می کردند .امیدواریم مجدد بتوانیم تعداد 
را به گذشــته برگردانیم و شــرایط مثل 
گذشته شــود .وظیفه من به عنوان سفیر 
مالزی این اســت که برای توریست ایرانی 
همکاری هــای الزم را انجــام دهیم و هم 
از ایران به مالزی جذب توریســت داشته 
باشــیم و هم از مالزی به ایران توریست 
بیاوریم. وی در خصوص اینکه برای سفر 
بــه مالزی نیــازی به ویزا نیســت گفت: 
ایرانی ها می توانند بدون ویزا به مالزی سفر 
کنند. مدت زمان سفر بدون ویزا به مالزی 
۱۴ روز اســت.برای اینکه ایرانی ها بتوانند 
مدت زمان بیشتری در مال ی بمانند باید 
مدارک خود را به ســفارت ارائه بدهند تا 

برای آن ها ویزا صادر شــود.حداکثر مدت 
زمانی که توریســت می توانــد در مالزی 
بماند مدت 2 ماه است و مبلغ اخذ ویزای 
دو ماهه ۵ دالر اســت .تمام سعی خود را 
می کنیم تا به پروسه دریافت ویزا سرعت 
ببخشیم. اشکان شهسواری شیرازی، مدیر 
فروش ایرعربیا گفت: حدود ۷ ماه اســت 
که پروازهای ایر عربیا از سه شهر ایران به 
شــارجه آغاز شده و هاب اصلی پرواز های 
ایر عربیا از شارجه است.از تهران و شیراز 
به شــارجه هــر کــدام ۵ روز در هفته و 
مشــهد به شــارجه هر روز پرواز داریم.با 
توجــه به اینکه مقصد کواالنپور در مالزی 
بــرای ایرانی ها مقصد جذاب و شــناخته 
شــده ای اســت ۳ روز در هفتــه از 2۹ 
اسفند با کانکشــن کوتاه خواهیم داشت.

قیمت مناســب، امنیــت و کیفیت خوب 
پروازهای ایر عربیا این ایرالین را منحصر 
به فرد می کنــد. حرمت اله رفیعی رییس 
انجمن دفاتر ســفر و کردشــکری ایران در 
این مراســم گفت:  ایرالین های جدید در 
کشور مالزی برای سفر مسافران به مالزی 
راه اندازی شــده و تالش مــی کنیم تا به 
صورت مســتقیم از ایران به مالزی پرواز 
داشته باشیم.در گذشته روابط بسیار خوب 
گردشگری بین ایران و مالزی برقرار بود و 
امیدوارم بعد از دوران سخت اپیدمی کرونا 
که مســافران می توانند مجدد به کشــور 
مالزی سفر داشته باشند خطوط مجدد راه 
اندازی شود. در تالش هستیم تا خطوط را 
مجددا راه اندازی کنیم و پرواز مســتقیم 
بین تهران کواالنپور برقرار شود.۳ ایرالین 
هســتن که تز مقاصد ایران به کواالنپور 
پرواز دارد که هیچ کدام از ایرالین ها ایرانی 
نیستند اما در تالشیم تا ایرالین های ایرانی 
نیز به مقصد کواالنپور برقرار کنیم.  یکی 
از این ۳ ایر الین مربوط به کشــور مالزی 
هست که امیدواریم تا یک ماه دیگر مسیر 
تهران کواالنپــور با این ایرالین راه اندازی 

شود.

ایرعربیانوروزامسالپروازهای
مالزیرارونقمیدهد

در ســایه زلزله ویرانگر رخ داده در ترکیه و سوریه، سخنگوی انصاراهلل یمن خواستار لغو تحریم ظالمانه علیه ملت سوریه و نیز لغو 
قانون ظالمانه »سزار« شد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المسیره، محمد عبدالسالم، سخنگوی انصاراهلل یمن در توییتر نوشت: 
آنچه بر ســر مردم ســوریه از فاجعه و مصیب بر اثر زلزله وارد شده مستلزم لغو محاصره ظالمانه به واسطه لغو قانون ظالمانه قیصر 
)سزار( است. عبدالسالم گفت: این امتحانی اخالقی و انسانی برای کشورهایی است که اظهار همدردی کردند در حالی که همچنان 
در محاصره سوریه دست دارند. در این راستا، زیاد الحاج طه، مدیر بخش بهداشت استان حلب سوریه نیز به شبکه المسیره گفت: سوریه از کمبود شدید تجهیزات، 
سوخت و دارو به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا رنج می برد و ده ها هزار تن در پی زلزله در استان حلب آواره شده اند. قانون سزار آمریکا در سال 2۰2۰ در چارچوب 
توسعه تحریم ها علیه سوریه توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در پی اتهام زنی هایش علیه دمشق در زمینه نقض حقوق بشر صادر شد. صبح 
دوشنبه زلزله ای با شدت ۷.۷ ریشتر استان قهرمان مرعش ترکیه را لرزاند و باعث ویرانی چندین شهر و کشته و زخمی شدن هزاران تن شده است. قدرت زلزله به 
حدی باال بود که شهرهای شمال سوریه و عراق را هم تحت الشعاع قرار داد و حتی ساکنان بیروت پایتخت لبنان نیز آن را حس کردند. بیشترین زمین لرزه مربوط 

به شهرهای شمال سوریه بوده به طوریکه باعث مرگ و زخمی شدن هزاران تن و نابودی هزاران ساختمان شده است.

وزیر امور خارجه روســیه در اظهارنظری تاکید کرد، جوزپ بورل نمی تواند جهان بینی نژادپرستانه خود را پنهان کند. به گزارش 
ایسنا، به نوشته پایگاه راشاتودی، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه در کشور مالی گفت، اظهار نظر جوزپ 
بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تحقیر کشــورهای آفریقایی به عنوان کشورهایی که دستکاری آنها کار راحتی 
است، اظهارنظری "متناسب" با شخصیت این مقام اروپایی است. الوروف این صحبت را در پاسخ به اتهام زنی های مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا از این بابت که مسکو "به اشاعه اطالعات دروغ" می پردازد، بیان کرد. جوزپ بورل اوایل روز سه شنبه خطاب به دیپلمات های اتحادیه اروپا گفت، 
روســیه از "مداخله و دستکاری اطالعات" به عنوان ســالح جنگی استفاده می کند. او با اشاره به سفر سرگئی الوروف به کشورهای مالی و اریتره گفت، این کشورها 
"شــرایطی آســان برای آنکه مسکو در آنها درباره طرف مقصر از بابت اتفاقات اوکراین دروغ اشاعه دهد، دارند." الوروف در پاسخ به سوالی درباره اتهام زنی های همتای 
خود در اتحادیه اروپا گفت: "این طرز صحبت مردی است که نمی تواند ماهیت نژادپرستانه جهان بینی خود را پنهان کند." وی افزود: "همین چند وقت پیش او علنا 
گفت اروپا یک باغ و اطراف آن جنگل است و این جنگل آن باغ را تهدید می کند، پس الزم است که باغ نسبت به جنگل محتاط باشد! همین گفته مشخص می کند 
چه کسی و چطور واقعا درباره نیازها و منافع کشورهای آفریقایی صحبت می کند. وزیر خارجه روسیه افزود: "ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و از بابت هیچ چیز 

شرمنده نیستیم. ما منشا رهایی آفریقا از یوغ استعمارگری بودیم. 

الوروف: انصاراهلل خواستار لغو تحریم ها علیه سوریه شد

جوزپ بورل قادر به پنهان کردن جهان بینی نژادپرستانه اش نیست
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بررســی علمی عملکرد ســدها در پی وقوع زلزله بزرگ ترکیه؛ به نظر 
می رســد زمین لرزه ای که به تازگی ترکیه و سوریه را لرزاند، به دو سد 
بزرگ در این کشورها آسیب رسانده و نگرانی ساکنین در مورد احتمال 
شکســتن آنها و وقوع یک تراژدی مشابه زمین لرزه اخیر را برانگیخته 
اســت. به گزارش ایســنا، پس از وقوع دو زمین لرزه ویرانگر ۷.۵ و ۷.۸ 
ریشتری در ترکیه، اکنون به نظر می رسد که سد "آتاتورک" در جنوب 
شرقی این کشور در وضعیتی بحرانی قرار گرفته است. گزارش ها حاکی 
از آن اســت که در پی زمین لرزه های شدید، شکاف هایی در دیواره این 
سد ایجاد شده اســت و اگرچه مناطق اطراف این سد تا به این لحظه، 
تخلیه شــده اند، اما به گفته  کاربران فضای مجازی، کارشناسان هشدار 
می دهند که سد »آتاتورک« ممکن است هر لحظه بشکند و ویرانی های 
ناشی از آن می تواند منطقه ای به وسعت ۳۰ کیلومتر مربع را تحت تاثیر 
قرار دهد. دکتر نانســی گورور)Naci Görür(، استاد لرزه شناسی ترکیه 
هشــدار داده است: از ذینفعان تقاضا می کنم سدهای منطقه را بررسی 
کنید. ســد آتاتورک ســازه اصلی پروژه آناتولی جنوب شرقی است که 
یک پروژه  توسعه  چند بخشی شامل سدسازی گسترده در جنوب شرق 
آناتولی ترکیه بوده که بر اساس مفهوم توسعه  پایدار برای بهبود کیفیت 
زندگی ۹ میلیون نفر از ســاکنان این منطقه آغاز شده  است که هدف 
آن اســتفاده از منابع آبی دجله و فرات است. در حال حاضر این پروژه 
شــامل ۱۳ سد است که ۷ ســد آن کنترل آب رودخانه فرات و ۶ سد 
آن کنتــرل آب رودخانه دجله را انجام می دهد. انتظار می رود با تکمیل 
یک سد دیگر، تعداد کل سدها از ۲۲ موردی که پیش بینی شده بود به 
۱۴ مورد برسد. مساحت این سد ۸۱۷ کیلومتر مربع و حجم تخمینی 
آب آن ۴۸.۷ کیلومتر مربع اســت. پیامدهای وقوع زلزله بر ســدهای 
جهان چیست؟ »آتاتورک« تنها سدی نیست که در اثر زمین لرزه دچار 
شــکاف شده است. کاربر دیگری در توییتر نوشته  است که سد دریاچه 
»میدانکی«)Midanki( در "عفرین" سوریه نیز ترک برداشته است و اگر 
جوامــع بین المللی مداخله نکنند و کمیته هایی را برای بازســازی آن 
اعزام نکنند، احتمال دارد فاجعــه ای بدتر از زلزله رخ دهد. اگر جوامع 
بین المللی مداخله نکنند و کمیته هایی را برای بازسازی آن اعزام نکنند 
احتمال دارد فاجعه ای بدتر از زلزله رخ دهد ساکنین منطقه عفرین نیز 
با انتشــار فیلم هایی در شبکه های مجازی در مورد احتمال فرو ریختن 
این سد ابراز نگرانی کرده اند. در صورت شکستن سد میدانکی، عفرین و 
روستاهای اطراف آن که در آنها، ده ها اردوگاه پناهندگان قرار دارد، در 

معرض خطری بزرگ قرار خواهند گرفت.

کاخ تاج آباد نطنز در شهرستانی با تاریخی کهن که عمارت ها و کاخ  
های زیبایی دارد ، واقع شده است. کاخهای تاج  آباد و عباس  آباد دو 
کاخ زیبا در شهرستان نطنز هستند که هم چون نگینی در انگشتر 
نطنز، خودنمایی می  کنند. یکی از این عمارت  های زیبا و دیدنی، که 
در زمان شاه عباس صفوی در اطراف نطنز بنا شد به کوشک تاج  آباد 
معروف است.قدمت و معماری کاخ تاج آباد نطنز. مجموعه باغ تاج 
آباد نطنز در حدود ۱۰۰ هکتار مساحت، از باغ های مورد عالقه شاه 
عباس صفوی بوده اســت. این باغ مجموعه ای از چندین بنا شامل 
کاخ اصلی، حمام، شــربتخانه، محل گالب گیری و هشتی ورودی 
است . به دلیل واقع شدن در نقطه جغرافیایی مناسب و آب و هوای 
خوش محل پرورش و کاشت بهترین نوع گیاهان عطری بومی ایران 
از جمله گل محمدی و گل معروف به یاس شاه عباسی بوده است.

از مهمتریــن ویژگی های معماری و نمای داخلــی این بنا، وجود 
نقاشی های گل و بوته عصر صفویه بر سقف و دیواره های آن است.

آیا سد »آتاتورک« در خطر است؟

کاخ تاج آباد نطنز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازار »کهنه« دزفول

استودیوهای طراحی؛ صادرات ایده و پول سازی
به نظر شما، ظاهری آلمانی تر از مرسدس  های دهه نود می توان یافت؟ جواب قطعا ‘نه’ خواهد بود. اما باید بدانیم که برونو ساکو، 
طراح جمعی از اساطیر مرسدس-بنز که از قضا از طراحان برتر قرن بیستم به شمار می رود، یک مهندس ایتالیایی بود. عالوه بر 
این جمع آلمانی، تعداد بسیاری از دیگر خودروها نیز در انستیتوهای ایتالیایی و یا تحت نظر طراحان ایتالیایی طراحی شده اند.

ایتال دیزاین اولین نسل از گلف، پاسات و جتا را برای فولکس-واگن طراحی کرد، برتونه ولوو ۲۶۲-سی  و استون-مارتین دی بی 
۴ جی-تی جت را خلق کرد و پینین فارینا هم پژوهای نام آشنای ۵۰۴، ۲۰۵ و ۴۰۵ را روانه کارخانجات تولیدی کرد. شاید امروز 
طراحان ایتالیایی آن تاثیر سابق را روی خودروسازی دیگر کشورها نداشته باشند اما قطعا یکی از وجوه تمایز خودروهای اروپایی 
در قرن بیستم با ژاپنی ها و آمریکایی های هم عصر، روح طراحی ایتالیایی است که در سرتاسر اروپا بر کمپانی های مختلف تاثیر 
گذاشته است. در حقیقت، خودروسازی صنعتی است چند ملیتی و هیچ کارخانه ای در جهان نمی تواند تولید انبوه و به صرفه را 
در کنار اجزای تک ملیتی داشته باشد و این می شود که خودروسازی در کشورمان با هدف ملی سازی کامل، نهایتا به تولید کپی 

های درجه سه و چهار از خودروهای قدیمی خارجی با استفاده از قطعات ایرانی و چینی بی کیفیت می رسد

میروسالو بالژویچ درگذشت
ســرمربی سال های گذشته تیم های ملی کرواســی و ایران در ۸۷ سالگی درگذشت. ه گزارش ایسنا، برانکو ایوانکوویچ در پستی 
اینســتاگرامی از درگذشت میروسالو بالژویچ، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. بالژویچ همراه با تیم ملی کرواسی 
عنوان سوم جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه را به دست آورده بود. او در رقابت های انتخابی جام جهانی ۲۰۰۲ هدایت تیم ملی ایران را 
بر عهده داشت ولی نتوانست با این تیم راهی رقابت ها به میزبانی مشترک کره جنوبی و ژاپن شود. برانکو در تیم های ملی کرواسی 
و ایران دستیار »چیرو« بود و پس از او هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت که با قهرمانی ایران در بازی های آسیایی، عنوان سومی 
در جام ملت های آســیا به میزبانی چین و راهیابی به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان همراه شد. بالژویچ چندی پیش در پستی اعالم 
کرد با توجه به شرایطی که دارد به زودی از دنیا خواهد رفت. او درباره آخرین شرایط جسمانی خود در فیسبوک نوشته بود که 
با مشــکالت سالمتی متعددی دســت وپنجه نرم می کند: »من به زودی این دنیا را ترک می کنم. من دو سرطان داشته ام و حاال 
اینجا ســومی در من پدیدار شــده است. من با این فکر همیشه دست وپنجه نرم می کنم که عمر من گذشته و کم کم باید از این 
دنیا بروم. دوستان من و بازیکنان نسل من همگی مدت ها پیش به خاک سپرده شده اند. من تنها کسی هستم که زنده مانده ام.«

دوش از مسجد سوی میخاهن آدم ریپ ما
چیست یاران رطیقت بعد از این تدبیر ما

ما رمیدان روی سوی قبله چون آریم چون
روی سوی خاهن خمار دارد ریپ ما

رد رخابات رطیقت ما هب هم منزل شویم
کاین چنین رفته ست رد عهد ازل تقدری ما

عقل ارگ داند هک دل ردبند زلفش چون خوش است

عاقالن دیواهن رگدند از پی زنجیر ما

پیشنهاد

چهره روز

کتاب کار عمیق
کال نیوپورت این بخت را داشته که از کتاب هایش در 

سطح جهان و از جمله ایران به شدت استقبال شود.
کال نیوپورت این بخت را داشته که از کتاب هایش در 

سطح جهان و از جمله ایران به شدت استقبال شود.
کتاب مینیمالیســم دیجیتال نیوپــورت مخاطبان 
 )Deep Work( بسیاری داشته و کتاب کار عمیق
او هم بسیار مورد توجه قرار گرفته و بارها تجدید چاپ 
شده است. با توجه به این که بسیاری از دوستان عزیز 
متممی به موضوع مدیریت زمان و نظم شــخصی – 
که محور اصلی کتاب کار عمیق است – عالقه مندند، 
تصمیــم گرفتیم مطلبــی را به بررســی این کتاب 
اختصاص دهیم. به ســبک ســایر مطالبی که تحت 
عنوان معرفی کتابهای مدیریتی یا معرفی کتابهای روانشناسی منتشر می شوند، ابتدا کمی درباره ی 

خود کتاب حرف می زنیم و خالصه کتاب کار عمیق )حداقل نکات مهم کتاب( را مرور می کنیم.
ســپس سعی خواهیم کرد در قالب نقد کتاب کار عمیق، از زاویه ی دیگری به کتاب نگاه کنیم و 
در پایان با مرور ترجمه کتاب کار عمیق )نشر نوین – ناهید ملکی( بحث را به پایان خواهیم برد.

کال نیوپورت یک بالگر است؛ نه به معنای متأخر )کسانی که عکس کیف و کفش و لباس هایشان 
را به دیگران نشــان می دهند و مهمانی ها و میز صبحانه شــان را به رخ مخاطب می کشند(. بلکه 
بــه معنای لغوی کلمه؛ یعنی این که به صورت منظم در وبالگ خود مطلب می نویســد و افکار و 
اندیشه های خود را منتشر می کند )+(.بنابراین به نوعی می توان او را در کنار نام هایی مانند #ست 
گادین و #مارک منسن قرار داد. نیوپورت هم به سبک این نویسندگان، مطالبی را که پیش از این 

در وبالگ خود نوشته، سامان داده و در قالب یک کتاب منتشر می کند.

پرویز تناولی
پرویز تناولی ســال ۱۳۱۶ در تهران متولد شد. تناولی 
تحصیالت عالی خود را در کشور ایتالیا و در دانشکده ی 
هنرهای زیبای این کشور گذرانده است. آثار تناولی عالوه 
بر ظاهر تکنیکی و زیبــا دارای درونی مرموز و راز آمیز 
اســت. از آثار تناولی می توان به دست ها، قفل و قفس، 
هیچ، شاعر اشاره کرد. پرویز تناولی، هنرمند پیشکسوتی 
که بیشــتر در حوزه مجسمه سازی شهرت دارد، به رغم 
حضور چندسال اخیرش در کشوری دیگر، اما همچنان 
تاکید دارد که زندگی در ایران را ترجیح می دهد. آثار او 
در ایران طی این سال ها، بارها به سرقت رفته یا تخریب 
شــده اند، با این همه تناولی می گوید همچنان بر نیت 
اولیه خود برای بازگشــت منتخب بهترین آثارش به موزه ای مستقل در کشور پایبند است. از زمان به 
فروش رفتن »شاعر نشسته« در پانزدهمین دوره حراج تهران به قیمت ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
و ثبت عنوان گران ترین اثر در این حراجی، خبرنگار بخش تجسمی ایسنا بارها تالش کرد تا گفت وگویی 
با پرویز تناولی داشته باشد که با توجه به ساکن بودن این هنرمند در کشور کانادا، این ارتباط به سختی 
میسر شد. امروز اما فرزند این مجسمه ساز ـ تندیس تناولی ـ که مدیریت موزه او را نیز بر عهده دارد، 
واسطه ای شد برای به سرانجام رسیدن این گفت وگو. عنوان گران ترین هنرمند زنده محتمل بود؟پس 
از قیمت اعالم شــده برای فروش »شاعر نشسته« در پانزدهمین دوره حراج تهران، برخی انتقادها در 
فضای مجازی و رسانه ها نسبت به این حراجی و به صورت کلی قیمت اثر مطرح شد. عده ای در فضای 
توییتر و اینستاگرام با اشاره به این نکته که هنرمند این اثر همچنان زنده است و باز هم توانایی خلق اثر 

دارد، قیمت چکش خورده را غیرمعقول دانستند.

فرهنگ

طــراح صحنه فیلــم »بعــد از رفتن« با اشــاره به 
سختی های برپا کردن سیرک در این فیلم گفت: بعد 
از سال ها، نهال طراحی صحنه به درختی راست قامت 
و مهم در سینمای ایران بدل شده است. امیرحسین 
حداد در گفت وگویی با ایســنا درباره طراحی صحنه 
فیلم »بعد از رفتن« ســاخته رضا نجاتی که چند روز 
قبل در ســینمای رسانه جشنواره فیلم فجر رونمایی 
شــد، بیان کرد: در ابتدای امر کــه یک فیلمنامه را 
می خوانید، تمامــی ایده ها و خالقیت هایی که جایی 
برای کار کردن دارنــد کدهایی را در ذهن هر طراح 
صحنه فعال می کنند و در این فیلم توالی لوکیشین ها 
به گونه ای بود قابلیت زیادی برای کار خالقانه کردن 
داشت. او افزود: یکی از این لوکیشن ها سیرک بود که برای آن چند ایده به ذهن ما رسید ولی نکته 
مهم این بود که حافظه بصری مخاطب سینمای ایران ، سیرک را با یک تصویر و اِلمان های خاص 
در ذهن دارد و ما باید این فضا را تداعی می کردیم. در پیگیری های مان دوستی را پیدا کردیم که از 
او خواستیم همکاری کند تا بک گراند ما یک شهربازی باشد و سیرک هم داشته باشیم. این اتفاق 
انجام شد ولی مسیر سر پا کردن سیرک در آن شب های سرد بسیار سخت بود و کار سخت تر این 
بود که باید به شکلی کار انجام می شد تا از زاویه ای که قرار بود پالن گرفته شود تمام عناصر رنگی 
و فاکتورهای بصری الزم دیده شود، چون ابعاد کار آن قدر بزرگ بود که باید در دکوپاژ همه چیز 
لحاظ می شد.وی یادآوری کرد:  البته قصد ندارم بگویم کار خیلی عجیب و غریبی انجام دادیم اما 
همین برپا کردن سیرک بسیار سخت بود، بخصوص آنکه حافظه بصری مخاطب ایرانی تازگی ها 

چنین تصویری را ندیده است.

سختی های سِر پا کردن سیرک در سینما

روی خوبت آیتی از لطف رب ما کشف رکد
زان زمان زج لطف و خوبی نیست رد تفسیر ما

با دل سنگینت آیا چیه ردگیرد شبی
آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما

تیر آه ما ز رگدون بگذرد حافظ خموش

رحم کن رب جان خود رپهیز کن از تیر ما

حافط
.

MKI گلف
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