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رییس جمهور ۲۲ بهمن را روز پایان استبداد و وابستگی و آغاز استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی خواند.. به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی طی سخنانی 
در پایان راهپیمایی بزرگداشت چهل وچهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در میدان آزادی با تبریک روز ۲۲ بهمن اظهار کرد: این روز تحقق معجزه 
قرن است و روز تحقق خواست مجاهدان راه خدا و علما و صلحا و شهداست. کسانی که در طول تاریخ به دنبال شکل گیری نظامی بر پایه دین بودند. این 
روز پایان استبداد و وابستگی و آغاز استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی است. وی افزود: این روز تحقق خواست و اراده ملت بزرگ ایران است و روز تحقق 
روشنگری های امام راحل است. این روز پایان سلطه سلطه گران بر ایران عزیز است. امروز جلوه انسجام ملی، وحدت، یکپارچگی و حضور حماسی مردم است.

رییسی با بیان اینکه امروز در صدها شهر و هزاران روستا مردم در میدان حاضر شدند، ادامه داد: در این روز مردم عهدی با امام و رهبری و شهدا و آرمان های 
بلند انقالب اسالمی بستند و این میثاق بسیار باالتر از رأی است. 

www.sobh-eqtesad.ir

رییسی :۲۲ بهمن روز پایان سلطه سلطه گران بر ایران است

info@sobh-eqtesad.ir

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد
اولین پرواز هواپیمای ایرانی، تا پایان سال

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه متناسب با ۹۰ فرودگاه 
و جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم که درحال 
حاضر ۱۷۵ هواپیما فعال اســت، گفت: فاز اول ساخت هواپیمای ایران 
۱۴۰ و بهره برداری از آن در حوزه های مختلف غیر از مســافری نهایی 
شده است و آخر امسال اولین پرواز پلتفرم جدید هواپیمای ایران ۱۴۰ 
را خواهیم داشت. به گزارش ایسنا،  محمد محمدی بخش با حضور در 
شــبکه خبر در خصوص توسعه اقتصاد صنعت هوایی، توانایی صنعت 
هوایی کشــور و نحوه غلبه بر تحریم ها گفــت: صنعت هوانوردی جزو 
صنایع پیشــرو و پیشران در دنیا است که در لبه تکنولوژی قرار گرفته 
است و طبیعتا باید خودش را با نرخ رشد علمی در دنیا همراه و همگام 
کند. وی افــزود: به دالیل مختلف که مهم ترین آن بحث تحریم بوده، 
ما در این ســال ها از ایــن انتقال تکنولوژی از ســوی صاحبان اصلی 
هواپیماســازی یا هلیکوپترســازی دنیا بی بهره یا کم بهره بودیم و این 
مهم ترین موضوعی بوده است که در این چند سال از بعد از انقالب در 
حوزه تحریم با آن دســت به گریبان بوده ایم. نه تنها درخصوص انتقال 
تکنولوژی، حتی در حوزه فروش قطعات، نشریات و پشتیبانی هایی که 
کشورهای سازنده هواپیما انجام می دهند و جزو وظایف اصلی شان است 
براســاس قوانین  ایکائو، آن را هم تحریم و ما را محروم کرده اند. معاون 
وزیر راه و شهرسازی افزود: طبیعتا کشور ما با یک چالش بسیار بزرگ 
در صنعت هوانوردی در حوزه هوایی مواجه شده بود. از ابتدای انقالب 
مردان بزرگ و زنان بزرگ همت کرده اند و کارهای متعددی را در حوزه 
هوایــی انجام داده اند که امروز علی رغم همه این فشــارها و تحریم ها 
صنعت ما روی پای خود ایســتاده اســت و مأموریت خودش را انجام 
می دهد. ۱۷۵ فروند هواپیما فعال است. محمدی بخش تشریح کرد: ما 
امروز ۳۳۰ فروند هواپیما در کشور و درحال حاضر ۱۷۵ فقره هواپیمای 
فعال داریم که نمودار این اعداد و ارقام به میزان توانمندی تعمیراتی و 

استفاده از آن خدمات قطعاتی که تهیه می شد، بستگی داشت. 

گزیده خبر

برگزاری مراسم چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
.راهپیمایــی چهــل و چهارمیــن ســالروز پیــروزی انقــالب اســالمی از ســاعت ۹:۳۰ صبــح دیــروز بــا حضور گســترده مــردم از تمامی اقشــار و 
ســالیق همزمــان در تهران و سراســر کشــور برگزار شــد. به گــزارش خبرنــگار ایلنا، این مراســم در حالــی با حضور سراســری مردم کشــور برگزار 
شــد کــه در دو ســال گذشــته به دلیل شــیوع بیمــاری کرونا حضــور مردمی در ایــن راهپیمایــی در اشــکال خودرویــی و موتوری برپا شــده بود.

از ویژگی های راهپیمایی هرساله ۲۲ بهمن، حضور اقشار و گروه های مختلف با سالیق متفاوت درکنار یکدیگر است. مردم حاضر در این مراسم بر اتحاد خود و مقابله با دشمنان 
اسالم و ایران و ایادی استکبار تاکید کرده و تصاویری از همدلی میان یکدیگر را با شکوه هرچه تمام تر به نمایش گذاشتند. در این مراسم همچنین تصاویری از مزدوران انقالب 
اســالمی ایران در معرض تماشــا قرار داده شد. اختصاص مسیری به نام شهید آرمان علی وردی و اجرای بزرگ سرود جمهوری اسالمی ایران از اتفاقات تازه مراسم امسال بود.  
حجت االســالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی )رئیس جمهور( در مراسم چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: روز ۲۲ بهمن روز پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی، پیروزی حق بر باطل و پیروزی خون بر شمشیر و روز پیروی مستضعفین بر مستکبرین و روز انفجار نور و تحقق معجزه قرن و روز تحقق خواست مجاهدان راه خدا 
علما صلحا شهدا و کسانی که در طول تاریخ امید بر پایی نظامی به نام دین همواره در دل آنها بود و در این راه تالش بسیار کردند و روز پایان استبداد و وابستگی و روز آغاز 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی روز تحقق خواست و اراده ملت بزرگ ایران روز به ثمر نشستن روشنگری ها و هدایت های امام راحل، روز پایان سلطه سلطه گران بر ایران 
عزیز و روز بســیار مبارکی اســت. وی افزود: امروز جلوه انســجام ملی وحدت و یکپارچگی و حضور حماسی و فریاد مردمی است که در هر کوی و برزن و صدها شهر و هزاران 
روستا امروز در میدان حاضر شدند که نه فقط رای که باالتر از رای عهد ببندند با امام راحل و با رهبری معظم انقالب اسالمی و با شهدا و با آرمان های بلند انقالب شکوهمند 
اسالمی. این عهد و این میثاق بسیار باالتر است. امروز فقط جمع نشدیم که ۲۲ بهمن ۵۷ را گرامی بداریم آمدیم بگوییم ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ با حضور مردم و شکست دشمنان و 

پیروزی جبهه انقالب بار دیگر رقم خورده است.

امضای تفاهم نامه ساخت نخستین کارخانه ال ان جی

شرایط و الزامات
 بیمه هواپیما

فوالد سنگان قطب تولید دانش بنیان

یکی از خدماتی که شرکت های بیمه ای ارائه می کنند، بیمه هواپیماست که شرایط و الزامات خاصی دارد. به گزارش 
ایسنا، بیمه هواپیما پوشش های  مورد نیاز بیمه گذاران  را در قبال  خطرات  مربوط به  هواپیما مانند مالکیت ، اداره ، تعمیر 
ونگهداری  یا فروش  ارائه  می دهد. بیمه  هواپیما نیز مانند بیمه  اتومبیل  در صورت  بروز حادثه ، هم  خســارات  مالی  به  

وسیله  نقلیه  و هم  خسارات  مالی  وجانی  وارد

مدیرعامل شرکت شیالت اتکا مطرح کرد؛
سهم ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی ایران از ۲۱۲ میلیون تن شیالت دنیا

چگونه رذالت شارلی ابدو، دامن زلزله زدگان ترکیه را گرفت؟
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اعالم کرد:

شرکت در افزایش سرمایه تنها با چند کلیک
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 آگهي مزایده فروش 
آگهي مزایده فروش 21 دستگاه اتوبوس O355 درون شهری متعلق به 

شهرداری صدرا )1401-27(

شهرداري صدرا در نظر دارد فروش 21 دستگاه اتوبوس O355 درون شهری متعلق به شهرداری صدرا )طبق مشخصات 
قيد شده در اسناد مزايده( را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط، 
دع��وت ب��ه عمل مي آيد در صورت تماي��ل پس از چاپ آگهي نوبت دوم از تاريخ 23/ 11/ 1401 جهت خريد اس��ناد تا 
ساعت 14 روز شنبه مورخ 06/ 12/ 1401به آدرس: شهرصدرا، بلوار پاسداران، ساختمان مركزي شهرداري صدرا- واحد 
امور قراردادها مراجعه نمايند. در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن 07136414414 آماده پاسخگوئي مي باشد.

1-  مبلغ برآورد پايه: 55.500.000.000 ريال
2- مبلغ تضمين ش��ركت در مزايده 2.775.000.000 ريال مي باش��د كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل 

3 ماهه يا فيش واريزي نقدي به حساب 100830670088 بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد.
3-  مراجعه متقاضيان به امور قراردادهاي شهرداري صدرا و دريافت فيش خريد اوراق مزايده و واريز مبلغ 2.000.000 

ريال به حساب100805891412 نزد بانك شهر جهت خريد اوراق مزايده .
4- به پيشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
6- هزينه درج آگهي نوبت اول و دوم و هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده مي باشد.

7-شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار خواهد بود.
8-ساير شرايط و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است .

9- شروع فروش اسناد مزايده به متقاضيان از تاريخ 23 / 11 / 1401 و آخرين مهلت فروش اسناد به متقاضيان ساعت 
14 روز شنبه مورخ  06 / 12 / 1401 مي باشد.

10- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات و تحويل به واحد حراست شهرداري صدرا بلوار پاسداران ساختمان مركزي شهرداري 
صدرا تا ساعت 12روز يكشنبه مورخ  07 / 12 / 1401 مي باشد.

11- بازگش��ايي پاكت ها رأس س��اعت 15 روز يكشنبه مورخ 07 / 12 / 1401 در ساختمان مركزي شهرداري انجام مي 
پذيرد.

نوبت اول: 16 / 11 / 1401

نوبت دوم: 23 / 11 / 1401

بهزاد پرنیان-شهردار صدرا
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گزیده خبر

سردارصفوی:ملتایرانتسلیمنمیشود

دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا پیام راهپیمایی 22 بهمن 
امســال را شکســت راهبرد دشمن در اغتشاشــات اخیر خواند. به گزارش 
ایســنا، سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی در راهپیمایی 22 بهمن گرگان 
اظهارکرد: حضور پر شور شما پشتوانه اقتدار ملی. بالندگی، امنیت و پیشرفت 
ایران اســت. وی با تمجید از حضور پرشــور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 
گفت: شــما مردم دالور گرگان و گلستان با این حضور آگاهانه به دوستان 
و دشمنان و همه رســانه های جهان و منطقه ای بار دیگر نشان دادید که 
پرچم اسالم خواهی، عدالت خواهی، ایران دوستی، همگرایی، انقالبی گری و 
گفتمان ضد ظلم، ضد فساد و تبعیض در دستان قدرتمند شماست و ملت 
ایران  و انقالب اســالمی یک اســطوره و الگو برای همه ملتهای آزادی خواه 
جهان است. وی با اشاره به مشکالت معیشتی مردم تصریح کرد: شما مردان 
و زنــان و جوانان خداجو و شــهید پرور با همه گرفتاری های معیشــتی و 
اقتصادی که دارید و داریم به دشــمنان اســالم و ایران که می خواستند در 
حوادث اخیر ایران را تجزیه کنند و انقالب شــما را سرنگون کنند پاسخی 
محکم دادید که ملت ایران تســلیم نمی شود. صفوی این راهپیمایی عظیم 
مردمی و میلیونی در ۱۴۰۰ شــهر کشور عزیزمان ایران را نمایش اقتدار و 
انسجام ملی و سیاسی همه قومیت های ایرانی عزیز و تجلی اراده الهی و بلوغ 
سیاســی، اجتماعی و غیرت دینی و ملی شما مردم گرگان و استان سرسبز 
گلســتان دانست و افزود: پیام جهانی این راهپیمایی شما جوانان، پسران و 
دختران گرگان آن است که عملیات روانی، جنگ ترکیبی، جنگ شناختی، 
تحریم ها، شبکه های مجازی و ماهواره ای ضد اسالم و ضد ایران، دشمنان 
آمریکایی، صهیونیستی، عربی و اروپایی در این حوادث اخیر شکست خورده 
است. آنها به رهبری آمریکا می خواستند به قول خودشان یک انقالب جدید 
در ایران کنند. وی با اشــاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حمایت از 
اغتشاشــات در ایران افزود: رییس جمهور کم خرد آمریکا جو بایدن ســوم 
نوامبر ســال 2۰2۳ در کالیفرنیا آمریکا در سخنرانی اش گفت: ما ایران را 
آزاد خواهیم کرد و بعداً هم رییس جمهور ایران را تعیین کرد، آن زن منافق 
آدمکش را معرفی کرد، البته با سلطنت طلبان هم که مدعی حکومت ایران 
هستند به اختالف خوردند. همان منافقینی که دستشان به خون پاک ۱۷ 
هزار شهید مظلوم ایران آغشته است. منافقینی که هم اکنون نوکران آمریکا، 
اسرائیل، اروپا و جیره بگیر و مزدور دالرهای برخی از کشورهای عربی شده 
اند.رحیم صفوی تأکید کرد: آیا در این مواضع سیاسی رییس جمهور آمریکا 
که خودشــان را ابرقدرت دنیا می پندارند، برداشت غلط، محاسبه اشتباه، 
نادانی و زوال عقلی و سیاسی را نمی بینید؟ آنها وفاداری و هوشمندی شما 
مردم قهرمان و صبور ایران را، آنها صالبت، خردمندی و حکمت و عقالنیت 
و محبوبیت رهبری ایران حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای را محاسبه 
نکرده بودند. ســید رحیم صفوی با اشاره به فرمان عفو عمومی که رهبری 
صادر کردند تأکید کرد: خدا را شکر که رهبری رئوف، مقتدر و البته مظلوم 
داریم. خدا را ســپاس می گوییم که مردم از این اغتشاشات حمایت نکردند، 
از تجزیه ایران حمایت نکردند، از آنهایی که قرآن را آتش زدند، پرچم ایران 
را آتش زدند، عده ای از مردم بیگناه را کشــتند و یا زخمی کردند، دست به 
تخریب اموال عمومی مردم زدند ولی ناکام شدند و رهبرانشان یک بار دیگر 
از مردم و رهبری ایران شکست خوردند. سرلشکر صفوی با ارائه تحلیلی از 
شرایط و مسائل ایران ، منطقه غرب آسیا و جهان گفت: واقعیت و حقیقت 
آن اســت که هم اکنون ما در جهانی زندگی می کنیم که با سرعت در حال 
تغییر و تحول است، تحوالت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، امنیتی، فناوری 
های جدید ، آب و هوایی و زیســت محیطی. تغییر در ساختار قطب بندی 
قدرت جهانی قدیم و بروز و ظهور قدرت های جدید در جهان اما نکته مهم 
آن اســت که آنچه در آینده جهان و منطقه و ایران شاهد آن خواهیم بود، 
ممکن اســت از آنچه تاکنون در زندگی تجربه کرده ایم متفاوت باشد. این 
اســتاد جغرافیای سیاســی با بیان اینکه نگاه ما و فهم ما به مسائل داخلی 
ایران و مســائل جهانی و منطقه ای بایســتی یک نگاه کالن و جامع باشد 
افــزود: این نگاه جامع نگر به ملتها، به جوانان ما معرفت و بصیرت می دهد 
تا جایگاه خودمان را در وضعیت کنونی کشور بازسازی کنیم و راه پیشرفت 
، رفاه و آســایش و عزت ملت و کشورمان را بشناسیم و یک فهم مشترک 
بین مسئوالن و مردم عزیزمان بوجود آید و با یک معرفت برای سال آینده 

و سالهای آینده کشور و ملت عزیزمان ایران برنامه و راهبرد داشته باشیم.
سید رحیم صفوی بنیادی ترین اصل در این تغییر و تحوالت را چهار عامل 
تاثیرگذار عامل زمان، حرکت، فطرت و شکافهای فرهنگی، ارزشی، سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی. در ســطوح ملی منطقه ای و بین المللی دانست.سردار 
صفوی در رابطه با عامل گذشت زمان به یک سؤال اصلی اشاره کرد و گفت: 
آیا چهل و چهار ســال گذشــته دشمنان ما قوی تر شده اند یا ملت و نظام 
ایران قوی تر شده است؟ وی در پاسخ به این سؤال خاطرنشان ساخت: بطور 
مشخص منحنی عمر قدرت بزرگ ظالم و مستکبر جهان یعنی آمریکا رو به 
نزول و افول است. سرلشکر صفوی مصادیق آن را در شکست تنها ابرقدرت 
شدن آمریکا بعد از فروپاشی شوروی سابق یا شکست ایجاد خاورمیانه جدید، 
آخرین آن هم قرار مفتضانه ارتش آمریکا و هم پیمانانش از افغانستان مظلوم 
بعد از بیســت سال اشغال و انهدام و تجاوز به یک سرزمین و ملت مسلمان 
و هزینه کردن حدود ۸ هزار میلیارد دالر و کشته و زخمی شدن حدود ۳۵ 
هزار نیروی آمریکایی و دیگر هم پیمانانش دانست.دســتیارو مشــاور عالی 
فرمانده معظم کل قوا تأکید کرد: همین شکســت را به فضل الهی در عراق 
و ســوریه خواهد خورد و آمریکایی ها مجبور هستند از غرب آسیا و منطقه 

خلیج فارس فرار کنند. 

رییسی:۲۲بهمنروزپایانسلطه
سلطهگرانبرایراناست

رییس جمهور 22 بهمن را روز پایان اســتبداد و وابستگی و آغاز استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی خواند.به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی طی 
ســخنانی در پایان راهپیمایی بزرگداشت چهل وچهارمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی در میدان آزادی با تبریــک روز 22 بهمن اظهار کرد: این 
روز تحقق معجزه قرن است و روز تحقق خواست مجاهدان راه خدا و علما و 
صلحا و شهداست. کسانی که در طول تاریخ به دنبال شکل گیری نظامی بر 
پایه دین بودند. این روز پایان اســتبداد و وابستگی و آغاز استقالل، آزادی و 
جمهوری اسالمی است. وی افزود: این روز تحقق خواست و اراده ملت بزرگ 
ایران است و روز تحقق روشنگری های امام راحل است. این روز پایان سلطه 
سلطه گران بر ایران عزیز است. امروز جلوه انسجام ملی، وحدت، یکپارچگی 
و حضور حماســی مردم است. رییســی با بیان اینکه امروز در صدها شهر 
و هزاران روســتا مردم در میدان حاضر شــدند، ادامه داد: در این روز مردم 
عهدی با امام و رهبری و شــهدا و آرمان های بلند انقالب اسالمی بستند و 
این میثاق بسیار باالتر از رأی است. در دین ما کسانی که رأی می دهند فقط 
رأی نمی دهند، بلکــه پای این رأی و نظر می مانند. رئیس جمهوری تاکید 
کرد: ما امروز فقط برای گرامیداشت 22 بهمن ۵۷ جمع نشدیم. آن حرکت 
عظیم همواره قابل تکریم است، اما امروز آمده ایم بگوییم 22 بهمن ۱۴۰۱ با 
حضور مردم و شکســت دشمنان انقالب یک بار دیگر رقم خورده است. این 
اعالم، اعالم یک 22 بهمن دیگر در تاریخ انقالب شــکوهمند اسالمی است. 
وی یادآور شــد: شاهدیم در این یک سال چه فتنه ها و توطئه هایی از سوی 
دشــمن صورت گرفت، اما زنان و مردان تاریخ ساز ما دشمن را شناختند و 
دســت پلید او را دیدند و در صحنه خوب ظاهر شدند و خوش درخشیدند، 
به نحوی که در تاریخ انقالب اسالمی مردم سرافراز ما یک بار دیگر دشمن را 
ناکام گذاشتند. رئیسی افزود: حکومت ستم شاهی پهلوی فقط عقب ماندگی 
کشــور و ذلت آن برابر قدرت های سلطه گر را داشت و فقط آنچه برای این 
کشــور آوردند کودتایی برای تشــکیل و کودتایی برای بقا بود که برخالف 
مشــروطه و خواســت ملت بود. آنان جنایت و خیانت کردند و به کشور و 
داشــته های آن بی توجه بودند و فقط می خواستند کاری کنند که آمریکا و 

نظام سلطه خوشنود شود.

اصحاب سخن و قلم توطئه های شوم دشمن را نقش برآب سازند
در قطعنامه سراسری مراســم یوم اهلل 22 بهمن مطرح شد در 
بیانیه قطعنامه سراسری مراسم یوم اهلل 22 بهمن ۱۴۰۱، تاکید 
شــد که از اصحاب ســخن و قلم می خواهیم توطئه های شوم 
دشــمن را نقش برآب ســازند. به گزارش ایسنا  متن این بیانیه 

به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ُ )سوره  ِ الَّذی َهدانا لِهذا َوما ُکّنا لَِنهَتِدَی لَوال أَن َهدانَا اهللَّ الَحمُد هلِلَّ
اعراف/ آیه ۴۳(     

حمد و سپاس خداوند سبحان، که قرآن مبین را روشنگر مسیر 
ما و نعمت عظیم پیامبر رحمت و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
را راهنمای گذر از ظلماِت جهــل و ضالل قرار داد تا با اعتصام 
به حبل متین و توســل به هادیان وحی، حیات طیبه و زندگی 
مطلوب را که همان قرب به ساحت ربوبی و موجب سعادت انسان 
است محقق سازیم. شکر بی پایان که در دوران اوج جهالت مدرن 
و اِمتالء جهان از نظامات کفر و شرک و استبداد، توفیق حضور در 
عصر خمینی بزرگ، احیاگر اسالم ناب، و بیدارگر انسان غوطه ور 
در معصیــت و گناه را نصیبمان کرد و بزرگ مردی از مکتب آن 
پیر فرزانه، که شمع وجودش، چون شمسی فروزان، گرمابخش 
وجود محرومان و پابرهنگان، و کوثر وجودش در زعامت ولی امر 
مسلمین جهان، موجب اقتدار روزافزون ایران اسالمی و مایه یأس 
و ناامیدی اردوگاه اســتکبار گشت. و مکتب حیات بخش اسالم 
ناب که در زنگارهای جهالت تاریخ، گرفتار تفســیرهای غلط و 
برداشت های ناروا و بعضاً هدفدار گشته بود با هدایت پیر روشن 
ضمیر و امروز با رهبری ولی امر مســلمین جهان حیاتی دوباره 
یافته و تداوم افتخارآفرین انقالب اسالمی و صلح و امنیت پایدار 
امروز ایران را وامدار سلحشوری ها، مجاهدت ها و ایثارگری های 
شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم بخصوص سردار دل ها 
شهید حاج قاسم ســلیمانی، شهدای سالمت، شهدای امنیت و 
صبر و اســتقامت خانواده آنان دانســته  و بر این باوریم  که در 
گام دوم انقالب، پایه های نوین تمدن بزرگ اســالمی با ابتناء بر 
گفتمان بی بدیل سعادت و هویت بخش انتظار موعود، پی ریزی 

می گردد.
اینک در سالگرد پیروزی ظفرمند انقالب اسالمی با شعار »ایران 
استوار، ۴۴ سال افتخار« در پایان راهپیمایی سراسری و پرشکوه 
امروز که تبلور عزم راسخ و وحدت کلمه و همدلی ملت مسلمان 

ایران است با ندای بلند 'اهلل اکبر، خامنه ای رهبر' اعالم می داریم:
۱.ما ملت والیتمدار، والیت فقیه که بزرگترین میراث گران بهای 
امام خمینی)ره( است و امروز بیش از هر زمان دیگر، نور وجودش 
برای شیاطین، خفاشان و اصحاب ظلمت و جهل سخت و دشوار 
اســت را رکن رکین انقالب اسالمی و ضامن ثبات و تعالی نظام 
جمهوری اسالمی دانسته و کوثر وجود حضرت آیت اهلل  العظمی 
امام خامنه ای)مدظله العالی( را نعمتی بزرگ برای جهان اســالم 
می دانیم و امروز به همه کســانی که بــا تحلیل های غلط و بن 
بســت های فکری ناشی از لجاجت بدنبال تضعیف نظام یا برهم 
زدن استحکام درونی و صفوف ملت ایران هستند؛ اعالم می کنیم 
یکپارچگی، اتحاد، انســجام، وحدت ملی و همدلی تمامی اقشار 
و گروه ها و همراهی همه اقوام و ادیان کشــور، وظیفه شــرعی 
و انقالبی و مهمترین راهبرد ما برای شکســت دشمن می باشد. 
2.مــا ملت مومن و معتقد به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت 
به ســران استکبار و مدعیان پنهان شده در ورای الفاظ نخ نما و 
پوشــالی آزادی عقیده و آزادی بیان که در هراس از گســترش 
نورانیت قرآن، اسالم ستیزی و اسالم هراسی را راهبرد دشمنی 
خود قرار داده و با اســتخدام دست های آلوده و نفس های ناپاک 
به ســاحت مقــدس قرآن جســارت و اهانت می کننــد، اعالم 
می نماییم امروز حقانیت کتاب آسمانی قرآن مبین، برای انسان 
غربی سرگشــته از مکاتب دست ساز بشــری که تشنه اخالق و 

معنویت اســت بیش از پیش روشن  شده و دیر نخواهد بود که 
ندای ملکوتی آن درتمامی سپهر گیتی طنین انداز و تشنه کامان 
معنویت و اخالق، فوج فوج رو به سوی این کالم آسمانی خواهند 
آورد. ۳.ما ملت حق شــناس رویکرد رهبر حکیم انقالب اسالمی 
که از ابتدای فتنه سیاه حساب افراد فریب خورده و هیجان زده را 
از سازمان دهندگان آشوب و اغتشاش جدا  دانستند و اکنون نیز 
در سالروز پیروزی انقالب اسالمی به تبعیت از سیره پیامبران و 
ائمــه و از موضع قدرت نظام اســالمی با عفو و تخفیف مجازات 
جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر موافقت و 
جلوه ی دیگری از رویکرد محبت آمیز و پدرانه خویش را به نمایش 
گذاشتند، با جان و دل ارج نهاده و از تمامی دستگاه ها و نهادهای 
فرهنگی می خواهیم بازسازی انقالبی و ترمیم اجتماعی و تقویت 
ذهنیت جامعه خصوصــاً جوانان و نوجوانان را مهمترین راهبرد 
فرهنگی خود قرار داده و با تبیین درســت و ارائه جذاب حقایق 
انقــالب، جوانان را از غلطیدن در دام های جریانات فکری معاند 
و طراحی های سرویس های جاسوسی بیگانه مصون نمایند. ۴.ما 
مردم با ایمان و غیور ایران اسالمی، دیرزمانی است که به تقابل 
و نگاه ویرانگر، تحقیرکننده، و مســتهجن فرهنگ غرب به زن و 
نتایج هولناک آن در نســبت به نگاه عزت بخش، مترقی و اصیل 
اسالمی و فضای کم نظیر ایجاد شده برای رشد و تعالی دختران و 
زنان در ساحت های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 

ورزشی آگاهیم و نیک می دانیم احترام به قانون حجاب و رعایت 
پوشش مناســب، موجب امنیت روانی و اجتماعی جامعه بوده؛ 
اســتحکام خانواده را درپی  خواهد داشت لذا از مسئولین کشور 
می خواهیم با تدابیر مناســب، مانع از اجرای نقشــه های شوم 
دشمن و مخدوش شدن کرامت و ارزش های متعالی زنان ایرانی 
شوند.  ۵.امروز جبهه شیطان به سرکردگی آمریکای جنایتکار و 
رژیم صهیونیستی در یک جنگ بزرگ ترکیبِی بسیار پیچیده و با 
استفاده از امپراتوری رسانه ای خود در صدد کمرنگ کردن عناصر 
ماندگاری انقالب است و با استفاده از تحریف، تشکیک در مبانی 
اعتقادی و کتمان دستاوردهای نظام و حمایت از جنایتکارانی که 
کارنامه شــوم آنان، مملو از جنایت در حق ملت ایران است و با 
دروغ و وارونه ســازی حقایق، بدنبال ایجاد ناامیدی، بی ثباتی و 
دو قطبی سازی و مخدوش کردن مرزبندی با دشمنان و نهایتا 
از بین بردن یکپارچگی ایران اسالمی است، لذا از تمامی عناصر 
فکر، فرهنگ و اندیشه و اصحاب سخن و قلم می خواهیم ضمن 
توجه به راهبرد جهاد تبیین و بیان حقایق ناب و زالل فرهنگ و 
ارزش های اسالمی، توطئه های شوم دشمن را نقش برآب سازند.  
۶.ما در این روز مقدس و با نمایشی از وحدت و همبستگی خود 
با اقتــدار و آمادگی کامل خطاب به مجامــع بین المللی و دول 
خارجی اعالم می داریم، گسیل یک مشت ضد انقالب اجیر شده 
با همراهی بازوهای رسانه ای تروریست ها و میدان دادن به آن ها 
از تورنتو تا برلین با رنگ و لعاب حمایت از مردم را بر نمی تابیم و 
به کشورهای اروپایی هشدار می دهیم در تروریستی اعالم کردن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی مرتکب اشتباه تاریخی نشوند چرا 
که ما آن را به مثابه اعالم جنگ علیه ملت ایران تلقی می نمائیم 
و در آن  صورت باید سپاه را در تنگه های راهبردی و عرصه های 
دشــوار مالقات نمائید.۷.ما ضمن حمایت کامل از دولت محترم 
و خدمتگزاران صدیق و پرتالش نظام مقدس جمهوری اسالمی، 
انتظــار داریم  به پاس این همه وفــاداری و حمایت همه جانبه 
مردم، با اتخاذ تدابیر مناســب و انجام اقدامات اساسی، تنگناها 
و فشارهای معیشــتی این ملت عزیز را مرتفع نمایند.۸.ما ملت 
بصیر و انقالبی ضمن اعالم حقانیت جبهه مقاومت و لزوم دفاع 
و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه، یمن بر تقویت 

عمق راهبردی نظام جمهوری اسالمی تاکید می نمائیم.

معاون هماهنگ کننده ارتشجمهوری 
اسالمی ایران گفت: مردم با دل و جان 
به خیابان آمده اند و از انقالب شــان 
حمایت می کنند این وظیفه مسئوالن 
و حاکمیت را سنگین می کند. حضور 
مــردم وظیفه حاکمیت را ســنگین 
می کند/ مسئوالن به طریقی حرکت 
کنند که انقالب به مســیر پرافتخار 
خود ادامه دهد امیر ســیاری رئیس 
ســتاد و معــاون هماهنگ کننــده 
ارتــش جمهوری اســالمی ایران در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاســخ 
به سوالی مبنی بر اینکه علیرغم همه 
کاســتی های موجود، شــاهد حضور 
مردم در  چهل و چهارمین ســالگرد 
پیروزی انقالب هستیم این حضور تا 
چه اندازه مسئولیت حاکمیت و دولت 
را در مقابل مــردم افزایش می دهد، 
گفت: قطعا حضور مردم در راهپیمایی 
باعث افزایش مسئولیت مسئوالن در 
مقابل آنها خواهد شــد.وی ادامه داد: 

مردم با دل و جان به خیابان آمده اند 
و از انقالب شــان حمایــت می کنند 
این وظیفه مســئوالن و حاکمیت را 
ســنگین می کند چراکه باید جلودار 
حرکت باشند و از انقالب و آرمان های 

انقــالب دفــاع کنند. ان شــاءاهلل به 
طریقی حرکــت کنند کــه انقالب 
بتواند به این مســیر پرافتخار خود را 
ادامه دهد. امیر ســیاری در پاسخ به 
این ســوال که آیا به نظر شما شاهد 

آشــتی ملی و حضور سالیق مختلف 
در عرصه سیاسی خواهیم بود، گفت: 
ما همیشه در کشور اتحاد و انسجام و 
وحدت داشته ایم و ان شاءاهلل خواهیم 
داشت. معاون هماهنگ کننده ارتش 
جمهوری اسالمی ایران درباره پاسخ 
ارتش به تهدیدهایی که اخیر توسط 
آمریکا و اسرائیل صورت گرفته  گفت: 
مــا انقدر توان دفاعــی و بازدارندگی 
داریم که به هر تهدیدی در هر جایی 
که علیه منافع مــا و تمامیت ارضی 
ما باشــد قطعا پاســخ می دهیم. وی 
درباره پیام راهپیمایی امســال گفت: 
جمعیت را ببینید این جمعیت نشان 
از این است که دنیا و آنها که دشمنان 
انقالب هستند بدانند که این انقالب 
ریشــه در دل مــردم دارد و مردم از 
انقالب شــان دفاع مــی کنند و آنها 
بیخودی برای خودشان برنامه ریزی 

نکنند.

حضور مردم وظیفه حاکمیت را 
سنگین می کند

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تاکید کرد: پیام 22 بهمن حمایت همه جانبه از محور 
مقاومت و ایســتادگی مردم مقابل نظام سلطه است. علی حدادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فرا رسیدن 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 رســید. انقالب اسالمی توازن سیاسی دنیا را برهم زد، در آن دوران شاهد 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 نتوانستند انجام دهند و هیچ غلطی نیز نمی توانند انجام دهند. نماینده مردم طالقان، ساوجبالغ و 
چهارباغ در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: با حضور و مشارکت مردم فهیم ایران اسالمی در راهپیمایی روز 22 بهمن قطعا برگ زرین دیگری 
در تاریخ نظام جمهوری اسالمی به کوری چشم دشمنان ثبت خواهد شد. همواره با مشارکت مردم توطئه ها و فتنه های دشمنان نقش برآب شده 

است. حدادی گفت: پیام 22 بهمن حمایت همه جانبه از محور مقاومت و ایستادگی مردم مقابل نظام سلطه است.

نشســت شورای بسیج دیوان محاسبات کشور، با حضور رئیس دیوان محاســبات کشور و جمعی از دست اندرکاران و مسئوالن 
پایگاه مقاومت بسیج شهید رسول عسگری برگزار شد. به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان 
محاسبات کشور، سیداحمدرضا دستغیب در این نشست اظهار داشت: دغدغه بسیج همواره خدمت به مردم بوده و از زمان جنگ 
تحمیلی تا حال حاضر که بســیجیان پیشــقراول هرگونه حرکت جهادی و داوطلبانه برای کمک به محرومان و آسیب دیدگان 

هستند، این نهاد مقدس همواره در صف اول خدمتگزاری به مردم حضور داشته و به همین دلیل، در تمامی دوران ها آماج خشم و غضب دشمنان قسم خورده انقالب 
اسالمی بوده است. دستغیب با اشاره به خدمات بسیج در طول ادوار مختلف، تصریح کرد: کاهش بهای تمام شده در خدمات ارایه شده از سوی بسیج در مقایسه با 
سایرین، موید این واقعیت است که این نهاد مکتبی توانسته بدون اغراض سودمحورانه، نقش خود را در سازندگی، عمران و آبادانی کشور به احسن وجه ایفا کند. وی 
جایگاه بسیج در نهادی نظارتی همچون دیوان محاسبات را مهم و کلیدی دانست و تاکید کرد: بسیج دیوان محاسبات کشور می تواند با هم افزایی با پایگاه های بسیج 
در سایر نهادها و تعریف پروژه های مشترک، در مقوله نظارت اثرگذار و پیشگیری از وقوع تخلف در تمامی دستگاه های کشور، موثر باشد. پیشنهاد همکاری پایگاه 
بسیج دیوان محاسبات با سامانه نظارت مردمی ۱۹۸، از دیگر مواردی بود که رئیس کل دیوان محاسبات به آن اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت پایگاه بسیج 

دیوان محاسبات کشور در اعتبارسنجی گزارش های مردمی واصله به سامانه نظارتی ۱۹۸، از مواردی است که منشا اقدامات مثبت بسیاری خواهد شد.

حدادی:

انقالب اسالمی توازن سیاسی دنیا را تغییر داد
دستغیب در جلسه شورای بسیج دیوان محاسبات تاکید کرد

لزوم نقش آفرینی بیشتر بسیج در نظارت اثرگذار و 
پیشگیری از وقوع تخلف در دستگاه ها

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: دشمنان 
جمهوری اسالمی واقعاً دشمن های قسم خورده ای هستند 
که از روز اول کمر بستند که جمهوری اسالمی را براندازی 
کنند، اما زورشان نمی رسد. خیلی کارها هم کردند؛ یعنی از 
اول انقالب از کودتا، تحمیل جنگ و انواع جنگ های ترکیبی 
پیچیده هر چه بوده انجام دادند ولی نمی توانند. چون با یک 
همچنین دشمن ها و تهدیدات متنوعی مواجه هستیم،   باید 
صاحب قدرت بشویم. با تهدیدات متنوعی مواجه ایم و باید 

صاحب قدرت شویم. به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای صبح 
روز ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ در سالروز بیعت جریان ساز همافران با 
حضرت امام خمینی در ســال ۵۷، با جمعی از فرماندهان 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران دیدار کردند و 
از مقایســه  ارتش جمهوری اسالمی، با ارتش دوران پهلوی 
سخن گفته و تصریح کردند که یکی از معّرفه های حقیقت 
و هویّت انقالب ما این مقایســه است. ایشان تاکید کردند 
معیارهای این مقایسه کاماًل موجود است و نتیجه اش نشان 
می دهد انقالب اکسیر عظیمی است که می تواند هویّتها را 
KHAMENEI. به سمت مقامات عالیه حرکت بدهد. رسانه

IR به همین مناســبت و در آستانه  چهل و چهارمین فجر 
انقالب اســالمی در گفت وگو با امیر ســرتیپ محمدرضا 
آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به تشریح 

اجمالی وضعیت دفاعی کشور پرداخته است. بعضی مواقع 
در رسانه های وابسته به بیگانگان، آن زمان را خیلی برجسته 
نشان می دهند؛ قبل از انقالب، صنایع دفاعی ما چگونه بود و 
چه سیری را طی کرده و اآلن به چه جایگاهی رسیده است؟

پاسخ به این سؤال، مفصل است؛ باید یک مقدار ریشه ای تر به 
آن نگاه کنیم. من فکر می کنم ساختار هر حکومتی می تواند 
نشــان دهنده  روندها و آینده  آن حکومت در ابعاد مختلف 
باشد. حکومت شاه یک حکومت دیکتاتوری بود که وابستگی 
کامل به غرب داشــت. با حمایت آن ها سر کار آمده بودند، 
کامالً وابســته بودند. وقتی یک رژیم طاغوتی که وابستگی 
تمام عیار دارد به اســتکبار جهانی، می آید و یک مجموعه  
کشوری را می خواهد اداره بکند، شما یقین داشته باشید که 

هیچ گاه نمی تواند موفق باشد. 

وزیر دفاع:

با تهدیدات متنوعی مواجه ایم و باید صاحب قدرت شویم
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گزیده خبر

هر مسافر چقدر ارز می تواند بخرد؟
بر اساس آخرین قوانین و مقررات ارزی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، 
همه مســافران باالی ۱۸ سال می توانند تحت شرایطی از پنج بانک کشور 
ارز مســافرتی دریافت کنند. به گزارش ایسنا، بر اساس قوانین و مقررات به 
روز شده بانک مرکزی در حوزه ارزی همه مردم می توانند ارز غیر بازرگانی 
یا خدماتی مورد نیاز خود را از طریق ســامانه ناخدا یا همان ســامانه نظام 
مدیریت خدمات ارز ایران دریافت کنند که البته باید با یکی از ۳۸ موارد ذکر 
شــده منطبق باشد. ارز مسافرتی یکی از موارد مصارف ارزی اعالم شده در 
قوانین جدید است که بر اساس آن تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت 
اســکناس یک بار در ســال و از طریق بانک های ملی ایران، ملت، سامان، 
تجارت و پارســیان امکانپذیر است. همچنین برای مسافران هوایی تامین و 
پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس برای کشورهای با ویزا ۵۰۰ یورو و 
برای کشورهای بدون ویزا ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده 
است. از سوی دیگر تامین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی 
کمتر از ۱۸ سال امکانپذیر نیست و مدارک مورد نیاز برای دریافت این ارز از 
سوی مسافران از بانک های معرفی شده گذرنامه معتبر با اعتبار حداقل شش 
ماهه، بلیت مسافرت هوایی اعم از یکسره یا دو سره )کاغذی یا الکترونیکی( 
و ویزای کشــور مقصد برای کشورهایی که نیاز به ویزا دارند. در ضمن این 
مدارک برای نظارت بازرســان بانک در سوابق نگهداری خواهد شد. در این 
زمینه بانک ها موظفند پس از دریافت معادل ریالی مربوطه به جای پرداخت 
ارز به متقاضی نســبت به صدور ســند حسابداری/رسید اقدام کنند که در 
متن آن مبلغ، نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، شــماره تماس، شماره 

گذرنامه، آدرس و سایر اطالعات مرتبط درج شده باشد.

شرایط و الزامات بیمه هواپیما

یکــی از خدماتی که شــرکت های بیمه ای ارائــه می کنند، بیمه 
هواپیماســت که شــرایط و الزامات خاصی دارد. به گزارش ایسنا، 
بیمه هواپیما پوشش های  مورد نیاز بیمه گذاران  را در قبال  خطرات  
مربوط به  هواپیما مانند مالکیت ، اداره ، تعمیر ونگهداری  یا فروش  
ارائه  می دهد. بیمه  هواپیما نیز مانند بیمه  اتومبیل  در صورت  بروز 
حادثه ، هم  خســارات  مالی  به  وســیله  نقلیه  و هم  خسارات  مالی  
وجانی  وارد به  افراد ثالث  را شامل  می شود. هواپیما و خطرات  پرواز 
دارای  مســائل  و مشکالت  خاص  خویش  است . حوادث  فاجعه آمیز 
هواپیما معموال با جرح  و فوت  انســان ها و خســارات  مالی  وارد به  
اشــخاص  ثالث  همراه  اســت . مشــکالت  این  نوع  بیمه  باتوجه  به  

پیدایــش  هواپیماهای جدید با ظرفیت هایی بیشــتر برای  حمل  
مسافر، بار و ســوخت  وپیچیدگی  تکنولوژی  ساخت ، روبه  افزایش  
است . نکات مهم در بیمه کردن بدنه و مسئولیت هواپیما.در زمان  
بیمه کردن  بدنه  و مسئولیت  هواپیما چهاراصل  کلی  مهم است که 
شامل نوع  هواپیمایی  که  بیمه  می شود، خصوصیات ، دانش  فنی و 
ساعت  پرواز خلبان ، موقعیت  جغرافیایی که  هواپیما در آن  مناطق  
تردد می کند و اهدافی  که  هواپیما بــرای  انجام  آن  به  کار می رود 
می شــود. پوشــش های بیمه  بدنه  هواپیما اگرچه  خسارات  رایج  
آتش سوزی، دزدی، طوفان  و خسارات  زمینی )تصادم  درغیر مواقع  
پرواز( دارای  پوشش اســت ، اما بیمــه  بدنه  هواپیما به  صورت  تمام  
خطر است  و به  سه  شکل  زیر ارائه  می شود: الف- بیمه  تمام  خطر در 
زمانی  که  هواپیما در حرکت  نیست. در این شرایط کلیه  خسارات  
و فقدان  فیزیکی  هواپیما در زمانی که  در فرودگاه  )زمین ( قرار دارد 
و از نیروی  محرکه  خود برای حرکت  و جابجایی استفاده  نمی کند، 
تحت  این  نوع  بیمه  پوشــش  می گیرد. ب- بیمه  تمام  خطر به جز 
مواقعی  که  هواپیما در پرواز اســت. این نوع پوشش بیمه ای   کلیه  
خســارات  و فقدان  فیزیکی  هواپیما در روی  زمین  حتی  خسارات  
زمان  جابجایی  هواپیما )Taxiing( را پوشش می دهد. ج- بیمه  تمام  
خطر، بر روی  زمین  و در زمان  پرواز شامل کلیه  خسارات  و فقدان  

ناشــی  از حرکت ، توقف  یا جابجایی  هواپیما بــر روی  زمین  و در 
زمان  پرواز است .  موارد خارج  از تعهد بیمه گر استثنائات  بیمه  بدنه  
در بیمه نامه های  صادره  تا حدودی  با یکدیگر متفاوت  اســت ، ولی  
جنبه  عمومی  و همگانی  که  در تمامی  بیمه نامه ها یافت  می شود به  
شرح  زیر است : - چنانچه هواپیمابرای مصارف  غیرقانونی  وبارضایت  
بیمه گذار به کار گرفته شــود. - هنگامی  کــه  هواپیما در خارج  از 
محدوده  جغرافیایی  مندرج  در بیمه نامه  فعالیت  کند. - اســتفاده  
از هواپیما برای  مصارفی  بغیر از آنچه  در بیمه نامه  قید شــده  است . 
- هدایت  هواپیما توسط شخص  دیگری  به  غیر از خلبان  آن ، مگر 
در مواردی  که  عمل  جابجایی )Taxiing( انجام  می شود. - زمانی  که  
شــرایط قابلیت  پرواز هواپیما و یا اعتبار گواهینامه  خلبانی  خلبان  
نقض  شده  ولی  پروازانجام  شده  است . - در شرایطی  که  با موافقت  
بیمه گذار، هواپیمــای  در حال  پرواز بعضــی  از قوانین  و مقررات  
هواپیمایی کشوری )۴( را نقض  کرده  باشد. - هرگونه  خسارات  ناشی  
از کهنگی  و فساد الستیک های  هواپیما، مگر اینکه  شرط مغایری  
برای  پوشــش  آنها وجود داشته  باشد. - خسارات  ناشی  از تغییر و 
تبدیل  هواپیما)۵(، جنگ ، اعتصاب ، شورش  و بلوا. - خسارات  ناشی  
از عدم  استفاده . پوشش های بیمه  مسئولیت  هواپیما. بیمه مسئولیت ، 
سه نوع پوشــش  را ارائه می دهد که  حدودمسئولیت  هریک  از آنها با 

یکدیگر متفاوت  است . الف- جرح  بدنی ، به  استثنای  مسئولیت  در 
قبال  سرنشینان  هواپیما؛ این  نوع بیمه ، بیمه گذار را در قبال  اقدامات  
و دعــاوی  قانونی  اشــخاص  ثالث  برای  مــواردی  چون جرح بدنی ، 
بیمــاری ، امراض  و مرگ  ناشــی  از حادثه  در قبال  مالکیت ، تعمیر 
و نگهداری  و کاربرد هواپیما باتوجه  به  شرایط مندرج  در بیمه نامه  
پوشش  می دهد. در این  نوع  پوشش  بیمه ای  غرامت  هر شخص  در 
قبال  فوت  یا صدمات  بدنی  مشخص  است  و حداکثر تعهد بیمه گر 
برای  خســارات  ناشی  از هر حادثه  نیز معین  است . ب- جرح  بدنی  
سرنشــینان  هواپیما؛ این  نوع  پوشش ، بیمه گذار را در قبال  دعاوی  
و اقدامات  قانونی  سرنشــینان  هواپیما در مواردی  چون جرح  بدنی ، 
بیماری ، امراض  و مرگ  ناشــی  از حادثه  هواپیما باتوجه  به  شرایط 
مندرج  در بیمه نامه  تأمین  می دهد. در این  نوع  بیمه نامه  غرامت  هر 
شــخص  در قبال  فوت  و یا صدمات  بدنی  مشخص  است  و حداکثر 
تعهد بیمه گر نیز برای  خسارات  ناشی  از هر حادثه  معین  شده  است . 
ج- بیمه  مسئولیت  خســارات  مالی؛ این  نوع  پوشش ، بیمه گذار را 
در قبال  دعاوی  و غرامت های مالی ناشی از فعالیت های  مربوط به  
مالکیت ، تعمیر و نگهداری  یا کاربرد هواپیما، تأمین  می دهد. حدود 

مسئولیت  بیمه گر برای  هر حادثه  معین  است .

از حدود پنج سال قبل موضوع تعیین قیمت مسکن با ارزهای خارجی در برخی محله های شمال شهر تهران مطرح شد. اگرچه 
این مساله غیرقانونی است و چندان گستردش پیدا نکرده اما بررسی ها نشان می دهد در مواردی مالکان، نرخ پنت هاوس و آپارتمان 
خود را با دالر محاســبه می کنند.به گزارش ایســنا، پدیده فروش دالری مسکن در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس 
و ایرانیان دوتابعیتی در مناطق برخوردار پایتخت آغاز شــد و به اذعان فعاالن بازار مســکن هنوز در مواردی به چشم می خورد. 
در روزهای اخیر این مســاله مجددا در رســانه ها مطر ح شد. انگیزه اصلی مالکان از عرضه دالری آپارتمان، همتراز کردن نقدینگی شان با تورم بازارهای موازی است؛ 
موضوعی که قراردادهای رسمی با آن در منافات است. در دهه های گذشته بازار مسکن معموال به تحوالت اقتصادی دیر واکنش نشان می داد؛ هرچند نهایتا نرخ رشد 
مسکن با بازارهای همسو سر به سر و می شد و حتی مسکن، بازارهای موازی را پشت سر می گذاشت. جهش، رکود، رونق و مجددا جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود.

اما ظاهرا از سال ۱۳۹۶ به بعد تغییراتی در نگاه سرمایه گذاران ایجاد شده است. یکی از دالیلش آن است که دوره استراحت بازار ارز کوتاه شده و هر از گاهی شاهد 
نوسان قیمتی در این بازار هستیم. این باعث شد تغییراتی در اقتصاد مسکن رخ دهد و گسترش وسایل ارتباط جمعی، مدت زمان همسویی بازار مسکن با تحوالت 
اقتصادی را کوتاه تر کند. این تغییر ماهیت بازار بخصوص در تهران، شــهرهای اطراف آن و شــمال کشور بیشتر نمود دارد. تا پیش از آن بازارهای ارز و طال به شکل 

لحظه ای با یکدیگر همسو می شدند. اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طال و ارز نشان نمی دادند. 

در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۸۳۱ هزار تن هندوانه به ۳۵ کشور مختلف صادر شده است که نسبت به همین بازه زمانی در سال 
گذشته حدود ۲ درصد رشد داشته و هر کیلوگرم هندوانه نهایتا حدود ۵۵۰۰ تومان به مشتریان این محصول فروخته شده است.

به گزارش ایســنا از آمارهای رســمی گمرک، در ۱۰ ماهه سال جاری بالغ بر ۸۳۱ هزار و ۶۸۶ تن هندوانه به ۳۵ کشور مختلف 
صادر شده است که ارزش آن معادل ۱۸۱ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۵۷۷ دالر برابر با بیش از ۴۵۶۸ میلیارد تومان بوده است. اتریش، 

ارمنســتان، استونی، افغانستان، آلمان، امارات متحده عربی، انگلستان، اوکراین، بالروس، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، 
جمهوری مقدونیه )یوگسالوی(، جمهوری آذربایجان، رومانی، سوریه، سوئد، سوئیس، عراق، عمان، فدراسیون روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کویت، گرجستان، 
لبنان، لهســتان، لیتوانی، مغولســتان، هلند و یونان ۳۵ مشتری هندوانه ایرانی هستند که می توان گفت ارزانترین محصول کشاورزی و یکی از پرمصرف ترین آنها از 
منابع آبی کشور است. در میان مشتریان این محصول عراق با بیش از ۳۹۲ هزار تن معادل ۷۹ میلیون و ۲۰۷ هزار دالر و امارات با خرید بیش از ۲۵۱ هزار و ۶۰ تن 
معادل ۵۱ میلیون و ۳۷۵ هزار دالر بزرگترین مشتریان هندوانه ایرانی محسوب می شوند. یکی از نکات جالب توجه در صادرات هندوانه این است که این محصول را 
می توان از نظر ارزش صادراتی یکی از ارزانترین محصوالت کشاورزی نام برد چرا که هر کیلوگرم هندوانه به طور متوسط حدود ۳۲۲ سنت معادل حدود ۵۵۰۰ تومان 

به کشورهای مختلف فروخته شده در حالی که این محصول جالیزی یکی از آب برترین محصوالت کشاورزی است.

صادراتبیشاز۸۰۰هزارتنهندوانهپولدارهاخانهرابهدالرمیخرند!

تعاون به معنای همگرایی برای رس�یدن به یک هدف است و تعاونی مجموعه ای از افراد است که 
ب�رای نیل به یک مقص�ود تالش می کنند. در گفت  و گویی صریح ب�ا مهندس محمد نظری، عضو 
هیات مدیره شرکت تعاونی انبوه سازی مسکن عمران اوج سازان امید و رئیس هیات مدیره گروه 
شرکت های پارلمان غرب، شبهاتی که پیرامون تعاونی های انبوه ساز مسکن وجود دارد را بررسی 

کرده ایم. 
چرا قیمت تعاونی های انبوه ساز پایین تر از قیمت بازار است؟

تعاونی های انبوه س��ازی مسکن در راس��تای ساخت و عرضه ی مس��کن به قیمت تمام شده تشکیل شده اند. 
خریدهای عمده، استفاده بهینه از نیروی انسانی و اعتبارات و تسهیالتی که دولت برای این بخش از فعالین 
اقتصادی در نظر گرفته است باعث می شود تا تعاونی های انبوه ساز بتوانند مسکن را با قیمت پایین تری نسبت 

به بازار عرضه کنند.
همگی شبهاتی را پیرامون انبوه سازان شنیده ایم. چرا اخبار بد در مورد انبوه سازان زیاد است؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است! تعاونی مسکنی را در نظر بگیرید که 500 واحد مسکونی را پیش فروش 
کرده و قادر به ساخت آن نیست یا پروژه به نیمه ی راه رسیده و متوقف شده است. 500 خانواده که هرکدام 
حداقل 3 نفر هس��تند، درگیر این موضوع می ش��وند و با خشم زیادی که دارند، مطالبات خود را در همه جا 
فریاد می زنند. حال یک بساز و بفروش خرد را در نظر بگیرید که مثال 8 واحد را در حال ساخت دارد و پروژه 
متوقف ش��ده اس��ت. در هر دو مورد یک پروژه متوقف شده اما تعداد شکایت  ها بسیار متفاوت است.وقتی به 
تهران و مخصوصا به منطقه 22 تهران نگاه می کنیم، برج ها و پروژه های ساخت و ساز عظیمی را می بینیم که 
توس��ط همین انبوه سازان از دل زمین سر برآورده اند و به تهران، نمای شهری پیشرفته را داده اند. با توجه به 
اینکه هزاران تعاونی انبوه ساز مسکن در کشور وجود دارد، درصد کمی از این تعاونی ها موفق به انجام تعهدات 
خود در زمان معین نشده اند. اما نیمه پر لیوان را که ببینیم درصد بسیار بیشتری از آن ها با تمام مشکالت و 
کمبودها، تعهدات خود را اجرا کرده و واحدهای خود را تحویل داده اند. البته این مساله در تمام اصناف صدق 
می کند و نباید به خاطر اش��تباه و کم کاری عده ای همه ی آن صنف را متهم به کم کاری و حتی در مواردی 
کالهبرداری کرد. ما برای پیشرفت اقتصادی در کشور نیاز داریم که از بازارهای مولدی همچون ساخت و ساز 

حمایت کنیم. به نظر من اعتمادسازی در بازارهای مولد راهکار برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی است.  
چرا بعضی از شرکت های تعاونی مسکن نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند؟

انبوه س��ازی نیازمند برنامه ریزی و سازماندهی بسیار عظیمی اس��ت. بعضی از شرکت های انبوه سازی دیدگاه 
روش��نی نس��بت به حجم کار و نیازهای س��ازماندهی کس��ب و کار خود ندارند. این ضعف باعث می شود تا 
هزینه های الزم را برای تهیه زیرس��اخت های س��خت افزاری و نرم افزاری و همچنین اس��تخدام، آموزش و به 

کارگیری نیروی انسانی کارآمد نکنند. همین مساله باعث می شود تا بعد از پذیره نویسی با حجم کاری بسیار 
باال مواجه ش��وند و نتوانند به درس��تی پروژه های خود را تحویل دهند. به صورت کلی ضعف در رهبری، آفت 
جان انبوه سازان مسکن است. استفاده از مشاوران امین، کارکشته و متخصص؛ راهکاری است که می توان به 

رهبران این دسته از فعالین اقتصادی پیشنهاد کرد. 
یک تعاونی انبوه سازی مسکن موفق چه مولفه هایی دارد؟

ابتدا باید از وجود شخصیت حقوقی تعاونی مطمئن شوید. این کار با استعالم از سامانه جامع پایگاه اطالعات 
اش��خاص حقوقی کش��ور ممکن است. همچنین آگهی تغییرات و ثبت شرکت را در روزنامه رسمی بررسی و 
رزومه شرکت را بخواهید و خوب آن را مطالعه کنید. عقبه و رزومه ی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
تعاونی مس��کن می تواند گویای واقعیت هایی در مورد آن باشد.تعریف پروژه های انبوه سازی شامل  نقشه های 
اولیه براساس نقشه زمین، تراکم پیش بینی شده، تعریف تعداد طبقات، تعداد و متراژ حدودی واحدها و امکانات 
و س��رانه های خدماتی پروژه، پارکینگ و انباری، آسانس��ورها، نوع سازه و متریال ساخت، متریال دکوراسیون 
داخلی و محوطه سازی است. اطالعات فوق باید در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد. نوع، شکل و ظاهر ارائه این 

اطالعات می تواند نمایانگر پشت صحنه ی مدیریت و تخصص نیروی انسانی شرکت انبوه ساز باشد.
توصیه ی شما در مورد مقایسه ی پروژه های انبوه سازی چیست؟

ابتدا باید زمین پروژه بررسی شود. اگر زمین دارای سند 6 دانگ است بررسی شود که به نام شرکت انبوه ساز 
یا هیات مدیره آن باشد. در صورتی که زمین قول نامه ای است، بررسی دقیق قول نامه یا مبایعه نامه و شرایط 
و طرفین قرارداد راه گشاس��ت. حتما قبل از عقد قرارداد از زمین پروژه بازدید به عمل آید و اطراف پروژه از 

نظر روساخت ها و زیرساخت های خدمات عمومی، آنتن موبایل و وضعیت اینترنت، فضای سبز، فروشگاه های 
بزرگ، دسترس��ی به حمل و نقل عمومی و غیره بررس��ی ش��ود.در مرحله بعد باید قراردادها بازبینی شوند. 
معموال ش��رکت های انبوه ساز در دو مرحله اقدام به عقد قرارداد با سرمایه گذاران می کنند. قرارداد اول که در 
آن تراکم به شما واگذار می شود. این قرارداد و مبلغ آن باید به صورت قطعی باشد. اگر قرارداد زمین یا تراکم 
علی الحساب بود جدا از خرید آن پروژه چشم پوشی کنید! مساله ی اصلی و مهم قرارداد دوم است که با عنوان 
دفترچه  ساخت یا قرارداد ساخت شناخته می شود. این قرارداد قطعا علی  الحساب است و برعکس قرارداد اولیه، 
اگر به صورت قطعی بود، جدا از خرید آن پروژه چشم پوشی کنید! چرا که بعید به نظر می رسد با توجه به تورم 
اقتصادی و زمان بر بودن پروسه ی ساخت انبوه که 36 تا 48 ماه به طول می انجامد، بتوان پروژه ای را به صورت 
قطعی از ابتدا برنامه ریزی مالی کرد.چک ش��ود که قرارداد حتما توسط شخصی که صاحب امضاء در قرارداد 
است امضاء شود و حتما دارای نمادهای امنیتی همچون مهر برجسته یا هولوگرام باشد. همچنین متن امضاء 
شده را حتما قبل از امضاء مطالعه کنید. در بعضی موارد شرکت هایی که نیت درستی ندارند قراردادی را جهت 

مطالعه به شما می دهند و قرارداد دیگری را برای امضاء نزد شما می آورند! عالوه بر اینها بعضی از شرکت های 
انبوه س��از عالوه بر قراردادی که در دفتر تعاونی می بندند و به امضاء می رسانند، قرارداد و موضوع و اختیارات 
آن را در دفتر اس��ناد رس��می در قالب وکالتی بالعزل از جانب مالکین زمین به خریدار اعطا می کنند. این از 
آن جهت مهم اس��ت که قرارداد ش��ما با شرکت تعاونی و شماره و تاریخ آن در مرجعی رسمی ثبت می گردد 
و به نوعی می تواند جز اسناد اثبات کننده قرارداد شما با شرکت تعاونی انبوه ساز و یا مالک زمین باشد. البته 
در میان وکال بحث زیادی در این خصوص وجود دارد اما از این دیدگاه به آن بنگرید که اگر خدای ناکرده با 
سازنده به مشکل بر بخورید، یکی از اسنادی است که می تواند در دادگاه مورد استفاده شما قرار بگیرد.حتما 
در قرارداد بند جریمه تاخیر در واگذاری واحد وجود داشته باشد. همچنین زمان تحویل باید به صورت روشن 
و واضح قید شده باشد. جداول متریال مصرفی و نوع سازه نیز از مواردی است که باید به صورت کامل بررسی 

شود. نحوه ی واگذاری به غیر و شرایط پرداخت مشخص نیز از مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شما درباره شرایط پرداخت گوناگون شرکت های تعاونی انبوه سازی چیست؟ 

این موضوع کامال بس��تگی به قدرت مالی شرکت انبوه س��از در ارائه ی تعداد و مبلغ اقساط دارد. لزوما ارائه ی 
وام های بانکی نشانه ی اعتبار انبوه ساز نیست. بعضی از وام ها به صورت عمومی و توسط بانک ها در دسترس 
هس��تند. وانگهی، بازپرداخت اقس��اط این وام ها را نباید دست کم گرفت. بعضا شرکت های انبوه سازی وجود 
دارند که با قدرت مالی خود قادر به ارائه ی شرایط پرداخت بلندمد ت و بدون سود هستند که  از وام بانکی 
بهتر است. در مجموع، ارائه ی اقساط بلندمد ت می تواند نشانه ی خوبی از قدرت مالی انبوه ساز باشد و خیال 
ش��ما را تحویل واحد راحت می کند. پروس��ه ی پرداخت اقساط توسط سرمایه گذاران یکی از مولفه های مهم 
در پیوس��تگی روند ساخت پروژه های انبوه سازی است. اگر انبوه سازی توان مالی خوبی داشته باشد می تواند 
با استفاده از منابع مالی خود، پیوستگی ساخت را تا پرداخت اقساط تمام سرمایه گذاران حفظ کند و تحویل 
واحدها را به تاخیر نیاندازد.در کنار اقساط بلندمدت، بعضی از شرکت های تعاونی انبوه ساز مسکن، سودی را 
برای مشارکت در ساخت در نظر می گیرند تا اگر به هر دلیلی سرمایه گذار نتوانست به تعهدات خود در قبال 
آن ها عمل کند، خواب سرمایه ی سرمایه گذار در پروژه نادیده گرفته نشود. این ویژگی می تواند باعث اطمینان 

بیشتر سرمایه گذاران و تمایل به سرمایه گذاری در پروژه باشد.
پیش خرید مسکن از تعاونی های انبوه سازی چقدر ریسک دارد؟

س��رمایه گذاری به معنای عام خالی از ریسک نیست! اما به نس��بت بازارهای موجود سرمایه گذاری مثل ارز، 
طال، س��که، بورس، خودرو و امثال آن ، س��رمایه گذاری در پیش خرید مسکن اگر با چشم باز و بررسی کامل 
شرکت تعاونی انبوه ساز انجام شود، می تواند از ریسک کمتری برخوردار باشد و سودی معادل سایر بازارها برای 
سرمایه گذاران ایجاد کند. این نکته را هم یادآور شوم که سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد دردی از اقتصاد 
ما درمان نخواهد کرد. سوق دادن سرمایه به سمت بازارهای مولد همچون ساخت و ساز و اعتمادسازی در این 

بخش یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی اقتصادی کشور است.
درباره پروژه  ای که تعاونی شما در حال پذیره نویسی آن و خود شما سازنده ی آن هستید برایمان 

بگویید.
پ��روژه مجتم��ع مجلل گالریا در زمینی به مس��احت 3990 مترمربع در یکی از خ��وش آب و هوا ترین 
مناطق تهران، وردآورد واقع ش��ده است. طبق محاس��بات صورت گرفته، قیمت آپارتمان در این منطقه 
در س��ال های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. گالریا دارای 9 طبقه است. از امکانات در نظر گرفته 
شده برای مجتمع گالریا می توان به مواردی چون استخر، سونا، جکوزی، سالن ماساژ، روف گاردن، مهد 
کودک، پیست پیاده روی، پارکینگ میهمان، البی مجلل با ارتفاع سقف 6 متر، کارواش اختصاصی، باشگاه 
بدنسازی و سینمای اختصاصی اشاره کرد. یکی از مزیت های فوق العاده این پروژه هوشمندسازی واحدها 
و حق انتخاب متریال های آن اس��ت.از وجوه تمایز فوق العاده این پروژه می توان به زمین دو بر آن اش��اره 
کرد که دارای س��ند تک برگ 6 دانگ اس��ت و آب و برق و گاز و تلفن دایر دارد. در حال حاضر در حال 
تخریب بناهای قدیمی موجود در پروژه هستیم.تعهد ساخت و تحویل قطعی 36 ماه و پرداخت اقساط در 
48 ماه و همچنین 15 درصد سود مشارکت سالیانه و 20 درصد جریمه عدم تحویل به موقع گارانتی ما 

برای ساخت و تحویل مجتمع مجلل گالریا است.

تعاونیهایانبوهسازیمسکن؛پاسخبهشبهاتوراهکارها
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گزیده خبر

پیشنهاد استفاده از پنل های خورشیدی به 
مشترکان پرمصرف

ســخنگوی صنعت برق با اشاره به ارتقاء توانمندی های صنعت برق پس از 
پیروزی انقاب اســامی گفت: در صورتــی که ۱۴ هزارمگاوات به ظرفیت 
تولید برق کشور اضافه شود،محدودیت های برق صنایع برطرف خواهد شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشــهدی سخنگوی صنعت 
برق کشــور در خصوص دســتاوردهای صنعت برق کشــور پس از انقاب 
اســامی با بیان اینکه 99.7 درصد روستا های ما دارای برق هستند گفت: 
حتی برای عشایر کوچ رو پیش بینی شد که از سامانه های سیار برای شارژ 
کردن تلفن همراه و  دیگر مصارف روزمره استفاده شود و آنها نیز بتوانند از 
ظرفیت صنعت برق استفاده کنند. او ادامه داد: تولید برق از ابتدای پیروزی 
انقاب اسامی 20 برابر شده است و ما امیدوار هستیم در طی این دولت به 
ظرفیت نیروگاه های موجود، ۳0 درصد دیگر هم اضافه شود. رجبی مشهدی 
اظهــار کرد : امیدواریم بتوانیم نیروگاه های موجود را ارتقای کیفیت دهیم. 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور با بیان اینکه در طی چهار دهه 
تاش کردیم و درحال حاضر بیش از 9۵درصد از قطعات مورد نیاز صنعت 
برق کشور توسط متخصصان و مهندســان داخلی تولید می شود افزود: ما 
پنجمین کشــور نیروگاه ساز در جهان هستیم و  شرکت های دانش بنیان و 
نخبگان ما توانستند سیستم های کنترل نیروگاهی و پست های فشار قوی 
را نیز تولید کنند. او یادآور شد: پنل های نیروگاه های خورشیدی و نیروگاه 
های بادی ما در گذشته وارداتی بودند اما اکنون کارخانه های ما توانایی تولید 
پنل های تولید برق و نیروگاه های بادی را دارند . رجبی مشهدی در پاسخ به 
این سوال که چه زمانی به پوشش صد درصدی برق در کشور خواهیم رسید 
گفت: عمده روستا های ما برقدار هستند و تنها ۳ دهم درصد از روستاها که 
کوچ نشین و یا صعب العبور هستند به شبکه سراسری برق متصل نیستند 
. ســخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه ما خوشبختانه تابستان امسال را 
با وجود ناترازی شــدید بدون قطعی برق پشــت سر گذاشتیم، افزود: رشد 
فوالد امســال رکورد،های بی نظیری را ثبت کرد و مــا با موفقیت برق را 
به صنایع رســاندیم. او با تاکید بر اینکه ۱۴ هزار مگاوات ظرفیت ســاخت 
نیروگاه هایی است که توســط صنایع احداث می شود گفت: در صورتی که 
۱۴ هزارمگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود،محدودیت های این 

بخش برطرف خواهد شد. رجبی مشهدی با اشاره به اینکه برنامه ریزی شده 
بود که ۶ هزار مگاوات به میزان تولید برق کشــور برای سال ۱۴00 اضافه 
شــود که این امر به طور کامل محقق شــد، افزود: ما می توانیم ارتقاء توان 
نیروگاه هــای موجود را نیز به نحو مطلوب به انجام برســانیم . او بیان کرد: 
مردم عزیز ما در مصرف برق صرفه جویی قابل توجهی داشتند. ما بیش از ۴ 
درصد در بخش خانگی رشد منفی مصرف در دوران اوج بار داشته ایم و در 
بخش صنعت هم رشــد بیش از ۱۵ درصدی را در این ایام تجربه کرده ایم. 
رجبی مشــهدی با بیان اینکه مشــوق های خود را برای کاهش مصرف در 
بخش خانگی بیشــتر خواهیم کرد افزود: با کاهش مصرف نسبت به دوره 
مشــابه، هزینه های قبض برای مشترکان می تواند رایگان شده یا از صنعت 
برق بســتانکار شوند. رجبی مشهدی با بیان اینکه این یک افتخار است که 
تعمیرات توربین ها و شــبکه ها توسط مهندسان و دانشمندان ایرانی انجام 
می شود، افزود: سال گذشته ما یک رکورد داشتیم که قبل از شروع خرداد 
۱00 درصد تعمیرات نیروگاهی را انجام دادیم و مشــکاتی که در مســیر 
تأمین تجهیزات و قطعات در این بخش ایجاد شده بود، توسط شرکت های 
دانش بنیان برطرف شده است. رجبی مشهدی با بیان اینکه بهره وری انرژی 
ما پائین اســت، افزود: برنامه وزارت نیرو برای افزایش بهره وری در دوبخش 
بهینه سازی مصرف و توسعه انرژی تجدید پذیر است. در توسعه نیروگاه های 
تجدید پذیر برنامه بسیار بلند پروازانه ای را به خود تکلیف کرده است و مقرر 
شده ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر خود را هم افزایش دهیم در این راستا 
شرکت های دانش بنیان امکان ساخت نیروگاه های بادی و خورشیدی را در 
داخل کشــور دارند. رجبی مشهدی گفت: پیش بینی شده است که از محل 
صرفه جویی سوخت، منابع مالی مورد نیاز برای توسعه تجدید پذیرها فراهم 
شــود. سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه مشترکان 
پر مصرف را تغییر داده اید، گفت: تعرفه بر اســاس قانون بودجه تغییر کرد 
ولی کماکان این مشــترکان از یارانه برخوردار هســتند و بیش از ۱۴ برابر 
از مشــترکان دیگر مصرف می کنند . وی افزود : برخی از مشترکان تمکن 
مالی دارند و توان پرداخت قبضهای پر مصرفی خود را دارند و پیشــنهاد ما 
به این گروه این اســت که از نیروگاه های خورشیدی در خانه خود استفاده 
کنند، چون کسانی که قبض های با مبالغ باال دریافت می کنند این امکان را 
دارند که عاوه بر بهینه ســازی مصرف برق از مولدهای کوچک خورشیدی 
برای تامین برق خود استفاده کنند. در این صورت امکان تامین برق بیشتر 

بخش های صنعت و کشاورزی فراهم می شود.

تأمین یک سوم درآمد ارزی کشور از 
منطقه ویژه انرژی پارس

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس با بیان اینکه بیش 
از یک سوم درآمد ارزی کشور از منطقه ویژه انرژی پارس تأمین 
می شود، گفت: بیش از ۱۱ میلیارد دالر در ۱0 ماهه امسال از 
این منطقه صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 
۵0 درصد افزایش یافته اســت. به گزارش ایلنا از وزارت نفت، 
سخاوت اسدی با اشاره به اینکه نزدیک به ۱۵0 میلیارد دالردر 
منطقه ویژه انرژی پارس سرمایه گذاری شده است، اظهار کرد: 
بیش از 70 درصد گاز کشور و نزدیک به ۵0 درصد محصوالت 
پتروشیمی در این منطقه تولید می شــود. وی با بیان اینکه 
بیش از یک ســوم درآمد ارزی کشــور  از منطقه ویژه انرژی 
پارس تأمین می شــود، افزود: بیش از ۱۱ میلیارد دالر در ۱0 
ماه امســال از منطقه ویژه انرژی پارس صادر شده که نسبت 
به مدت مشــابه پارسال حدود ۵0 درصد افزایش یافته است. 
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس ادامه داد: با وجود 
همه تنگناها و تحریم های ظالمانــه، 2۶ طرح در بخش های 
باالدســتی و پایین دســتی صنعت نفت بــا 2۱ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری در منطقه ویژه انرژی پارس در حال اجراست 
که از ۱0 تا ۸0 درصد پیشــرفت دارند و این سرمایه گذاری از 
طریق فاینانس ها و مشارکت بانک های داخلی انجام می شود. 
2۶ طرح شامل پنج طرح پتروپاالیشگاه ۳00 هزار بشکه ای، 
هفت طرح پی دی اچ، سه طرح الفین، متانول و اوره و آمونیاک 
و … اســت. اسدی گفت: امسال میزبان هیئت هایی از چین و 
روســیه بودیم که از منطقه ویژه انرژی پارس بازدید کردند و 
مذاکراتی برای توســعه برخی  میدان ها انجام شد و امیدواریم 

این مذاکرات به نتیجه برسد.

امضایتفاهمنامهساختنخستینکارخانهالانجی
تفاهم نامه ساخت نخستین کارخانه ال ان جی کوچک مقیاس 
در ایران میان شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان 
متولی اصلی طرح، با صندوق بازنشستگی وزارت نفت به عنوان 
ســرمایه گذار طرح و شرکت مایع ســازی گاز ایران ال ان جی 
به عنوان مجری طرح امضا شــد. امضای تفاهم نامه ســاخت 
نخستین کارخانه ال ان جی کوچک مقیاس در ایران. به گزارش 
ایلنا به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، علیرضا 
دانشــی، مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در 
آییــن امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه این تفاهم نامه برای 
احداث نخســتین کارخانه گاز مایع ال ان جی کوچک مقیاس 
اهمیت بســیار باالیی دارد، اظهار کرد: شهر اهواز روی میدان 
نفتی اهواز قرار دارد و گسترش آن نیز روی میدان ادامه یافته 
که این موضوع سبب شــکل گیری یک کریدور در این مسیر 
شده که برای شهروندان خطرساز است. وی افزود: در گذشته 
طرح جابه جایی این کریدور مطــرح بوده که از ابتدای دولت 
سیزدهم طرح ایمن سازی کریدور بیان و در نهایت جمع بندی 
بر این مســئله شد که محصوالتی را که از شهر عبور می کنند 
ایمن سازی کنیم و این گونه خطر کریدور برای شهروندان را به 
حداقل کاهش دهیم. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنــوب گفت: یکی از راهکارهای مهم در زمینه ایمن ســازی 
محصوالت گاز پرخطر که مطالعات آن به مراتب انجام شــده 
است، طرح مایع سازی گاز یا ال ان جی است که در واقع فرآیند 
تبدیــل گاز طبیعی به حالت مایع اســت که افزون بر کاهش 
حجم اشغال گاز، توانایی ذخیره سازی آن تا صد روز، همچنین 
سهولت در انتقال آن را میســر می سازد و این گونه می توانیم 
تردد گازهای پرخطر از شــهر را کاهش دهیم. دانشــی ادامه 
داد: در این طرح گازهــای پرخطر غرب کارون رو جمع آوری 
و در گام نخســت گاز متان را به طور کامل جدا کنیم، سپس 
با فناوری پیشــرفته آن را مایع سازی کرده و در کپسول های 
ویژه ای ذخیره سازی، نگهداری یا با خودروهای سنگین جابه جا 

کنیم. وی با بیان اینکه این طرح  عقب افتادگی کشور در زمینه 
زنجیره ارزش محصوالت نفــت را تا حدودی جبران می کند، 
تصریح کرد: این کار بسیار ارزشمند است، زیرا زنجیرهایی از 
رویدادهای توسعه ای را رقم می زند و حتی در مناطق کم خطر 
نیــز می تواند اجــرا و گام های بلندی در این حوزه برداشــته 
شود. رضا فتوحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خوزســتان  هم ضمن قدردانــی از تاش مناطق نفت خیز در 
موضوع توسعه اقتصادی اســتان خوزستان، بیان کرد: استان 
خوزستان بیشــترین تولید نفت کشــور را دارد، بنابراین هر 
اقدامی برای توســعه نفت کشور، توسعه استان را نیز به دنبال 
دارد، بر این اساس طرح های توسعه سبب شکل گیری آینده ای 
درخشــان برای استان خوزستان خواهد شــد. وی افزود: این 
حرکت نو و ارزشمند جای امیدواری دارد که سبب اثرگذاری 

بسیار مثبت در آینده استان خوزستان باشد و ایجاد فرصت های 
نو اشــتغال زایی در استان و توسعه اقتصادی استان خوزستان 
شود. محمد ایمانی، رئیس هیئت مدیره شرکت مایع سازی گاز 
ایران ال ان جی نیز ضمن تبریک ایام پیروزی انقاب اسامی از 
عقب افتادگی اجرای طرح ایران ال ان جی در کشور ابراز تأسف 
کرد و گفت: طرح مایع ســازی گاز ایران ال ان جی فرصت های 
طایی سرمایه گذاری و افزایش زنجیره ارزش صنعت نفت در 
کشور را محقق می کند که متأسفانه در دولت پیش این طرح 
متوقــف، اما از ابتدای روی کار آمدن دولت ســیزدهم اجرای 
این طرح آغاز شــد. وی افزود: طرح مایع ســازی گاز طرحی 
راهبــردی در زمینه تولید گاز در دنیاســت و بازار جهانی آن 
نیز به دلیل نیاز روزافزون به گاز به هیچ وجه تحریم پذیر نیست 
و فرصت های نوینی را در توســعه صنعت نفت و گاز کشــور 

پدید می آورد. رئیس هیئت مدیره شرکت مایع سازی گاز ایران 
ال ان جی تأکید کرد: فازهای مطالعاتی طرح مایع ســازی گاز 
در ایران از سال ۸2 آغاز و در سال ۸۶  عملیات اجرایی کلید 
خورد، اما به دالیلی این طرح در ســال 92 متوقف شــد، اما 
با عزم و جدیت دولت ســیزدهم از ابتدای شکل گیری دولت 
اجرای طرح آغاز شــده است و امیدواریم در آینده نه چندان 
دور شــاهد بهره برداری از طرح در مناطق مختلف به ویژه در 
استان خوزستان باشیم. ایمانی درباره اهمیت این طرح گفت: 
شــبکه گاز در کشور ما به صورت سراســری است که افزون 
بر هزینه نگهداری باال، مســائل دیگری مانند ذخیره سازی، 
فرسودگی شبکه و افت فشــار را شامل می شود که در طرح 
مایع سازی گاز این معضات را نخواهیم داشت، زیرا شبکه گاز 
ال ان جی را شبکه مجازی انتقال گاز می نامند که در کنار آن 
ورود به بازار جهانی ال ان جی سبب صادرات ساالنه 20 میلیارد 
دالر گاز خواهد شد. وی با اشاره به دلیل عقب افتادگی اجرای 
طرح مایع ســازی گاز ایران ال ان جی، تصریح کرد: مایع سازی 
گاز یک فناوری نو و پیشــرفته است که به تجهیزاتی خاص 
نیاز دارد. متأســفانه قرارگیری کشور ما در شرایط تحریمی 
تهیه این تجهیزات را با مشــکل روبه رو کرده، اما برنامه تهیه 
این تجهیــزات از طرق مختلف در برنامه قرار گرفته اســت. 
تفاهم نامه احداث نخســتین کارخانه مایع ســازی گاز ایران 
ال ان جی کوچک مقیاس در شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
کارون هم در این آیین میان شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب به عنوان متولی اصلی طرح، با صندوق بازنشســتگی 
وزارت نفت به عنوان ســرمایه گذار طرح و شرکت مایع سازی 
گاز ایــران ال ان جی به عنوان مجری طــرح امضا و در ادامه با 
حضور اعضای هیئت مدیره مناطق نفت خیز و شــرکت ایران 
ال ان جی در شــرکت نفت و گاز کارون احداث کارخانه مایع 

سازی کلنگ زنی شد.

افزایش۲دالریقیمتسبدنفتیاوپک
قیمت ســبد نفتی اوپک روز سه شنبه )۱۸ بهمن ماه( با افزایشی 2 دالری از مرز ۸0 دالر گذشت. افزایش 2 دالری قیمت سبد نفتی اوپک به 
گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه ســازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت سبد نفتی اوپک روز سه شنبه )۱۸ بهمن ماه( با افزایشی 
2دالری، ۸0 دالر و ۵0 سنت ثبت شد، این در حالی است که این رقم در روز دوشنبه )۱7 بهمن ماه( 7۸ دالر و 20 سنت بود. سبد نفتی اوپک 
شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگوال، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک 
بصره، صادراتی کویت، السیدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئا و جنو کنگوست. قیمت نفت خام 
شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز امروز )چهارشنبه، ۱9 بهمن ماه( و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۸۴ دالر و ۳۴ سنت 

و 77 دالر و 9۱ سنت به ازای هر بشکه بود.

وزیر نیرو با بیان اینکه عملیات اجرایی انتقال آب دریا به شهر های شمالی استان کرمان در دستور کار دولت قرار دارد، بیان کرد: 
عملیات اجرایی پروژه انتقال آب دریا به شهر های کرمان، رفسنجان و سیرجان همزمان با دهه مبارک فجر آغاز شد. پروژه انتقال 
آب دریا برای کاهش مشکات آبی شهر های شمالی کرمان آغاز شد به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان که در حاشیه 
سفر یک روزه خود به استان کرمان با رسانه ها گفت و گو می کرد، افزود: همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر و با هدف کاهش مشکات آبی در شهر های شمالی استان 
کرمان، عملیات انتقال آب از دریا به شهرهایی، چون کرمان، سیرجان، رفسنجان و دیگر شهر های شمالی این استان در دستور کار قرار گرفت. وی در همین باره افزود: 
از امروز و با همت نیرو های متخصص و زحمت کش صنعت آب کشور عملیات انتقال آب دریا به دو شهر کرمان و سیرجان از سامانه انتقال آب به صنایع جنوب شرق 
کشور به میزان ۳0 میلیون متر مکعب در سال آغاز شد. محرابیان اضافه کرد: ظرفیت انتقال آب خط یک هزار لیتر بر ثانیه و طول خط اصلی ۱۴۵ کیلومتر است، 
همچنین 2 باب مخزن ۵000 متر مکعبی، یک مخزن به ظرفیت ۳0 هزار متر مکعب و 2 واحد ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۱000 لیتر بر ثانیه در طول مسیر نصب و 
اجرا می شود. وزیر نیرو همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ضرورت توسعه ظرفیت تولید برق در استان کرمان بیان کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی 

زرند یکی از مهم ترین نیروگاه های تولید برق در استان کرمان است.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر اینکه این مجتمع امسال روزانه حدود ۶0 تا 70 میلیون مترمکعب بیش از 
تعهد افزایش تولید داشته است، گفت: از ابتدای امسال ۶.۵ درصد افزایش تولید و تزریق گاز شیرین از این مجتمع گازی به خطوط 
سراســری انجام شده است. افزایش ۶.۵ درصدی تزریق گاز شیرین مجتمع پارس جنوبی به خطوط سراسری به گزارش ایلنا از 

وزارت نفت، احمد باهوش با اشاره به اینکه مجتمع پارس جنوبی نخستین تولید خود را با حداقل ۱0 میلیون مترمکعب در روز در ابتدای دهه ۸0 با تولید در  فازهای 
2 و ۳ آغاز کرده است، اظهار کرد: هم اکنون ۱۳ پاالیشگاه این مجموعه در 22 فاز حدود 7۵ درصدگاز کشور را تولید می کنند. وی افزود: با توجه به نقش اصلی گاز در 
سبد انرژی کشور و روند رو به رشد مصرف گاز در کشور می طلبد که ارتباط با صنعت و دانشگاه و علمی کردن فرآیند تولید افزایش یابد تا استفاده بهینه ای از این نعمت 
خدادادی داشته باشیم. مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه امسال واحد مرکاپتان با کیفیت جهانی به تولید رسیده است، ادامه داد: گوگرد یکی از 
محصوالت این مجتمع است که افزون بر مصرف داخلی، صادر هم می شود. باهوش با اشاره به اینکه باتوجه به شعار سال، این مجتمع در هر سه زمینه تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرینی روند مطلوبی داشته است، تصریح کرد: امسال موفق شدیم رتبه نخست برای ساخت بار اول در کشور را کسب کنیم. وی گفت: افزون  بر اینکه بیش 
از ۱7 هزار نیروی انسانی در زمینه های مختلف در این مجتمع مشغول کار هستند، اشتغال  باالیی نیز در صنایع دیگر به صورت مستقم و غیرمستقیم ایجاد شده است.

پروژه انتقال آب دریا برای کاهش مشکالت آبی 
شهر های شمالی کرمان آغاز شد

افزایش ۶.۵ درصدی تزریق گاز شیرین مجتمع 
پارس جنوبی به خطوط سراسری
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گزیده خبر

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
 التهاب بازار ناشی از زیاده خواهی 

دالل هاست
رئیس اتحادیه دام سبک خاطر نشان کرد: به نظر می رسد بخشی از التهاب 
موجود در بازار ناشی از زیادخواهی دالل هاست. شرکت پشتیبانی امور دام 
گوشــتی که در تابستان امســال از دامداران خریداری کرد در بازار عرضه 
می کنــد و بهتر بود برای کنترل بازار باید عرضه گوشــت منجمد را زودتر 
آغاز می کرد. گوشــت ۴۰۰ هزار تومانی تناســبی با قیمت دام زنده ندارد/ 
التهاب بازار ناشی از زیاده خواهی دالل هاست/ قیمت ها افت می کند افشین 
صدر دادرس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه در آخرین 
روزهای فصل تولید قرار داریم، گفت: 6 ماه دوم سال عرضه دام کاهش پیدا 
می کند از این رو شــاهد افزایش نرخ دام زنده و گوشت در بازار هستیم؛ اما 
شرایط خاص امسال باعث افزایش جهش گونه قیمت ها در دام و گوشت شده 
است. وی با اشاره به سو ءاستفاده دالل ها از وضع موجود، تصریح کرد: به نظر 
می رسد بخشــی از التهاب موجود در بازار ناشی از زیادخواهی دالل هاست. 
شرکت پشتیبانی امور دام گوشتی، عرضه گوشتی که در تابستان امسال از 
دامداران خریداری کرده بود را آغاز کرد اما بهتر بود برای کنترل بازار عرضه 
گوشــت منجمد را زودتر آغاز می کرد. به گفته رئیس اتحادیه دام ســبک؛ 

توزیع گوشت گرم با منشا داخلی در میادین میوه و تره بار آغاز شده است.
 صدردادرس با تاکید بر جلو بودن قیمت گوشت نسبت به دام زنده، افزود: 
قیمت  گوشــت کیلویی 37۰ تا ۴۰۰  هزار تومان با قیمت دام زنده تناسب 
ندارد؛ میانگین کشــوری قیمت دام زنده کیلویی 13۰ هزار تومان است و با 
این قیمت فروش دامدار بره نر پرواری زیر نرخ تمام شــده عرضه می کند. 
وی افزایــش قیمت نهاده هــا بعد از حذف ارز ترجیحــی را 5۰۰ درصدی 
عنوان کرد و خاطر نشان کرد: قیمت دام زنده با تورم نیز جلو نرفت و الزم 
اســت که دولت به وعده های که برای حمایت از دامدار داده بود عمل کند؛ 
اگر قیمت تمام شــده پایین بیایید گوشت باقیمت کمتری به دست مصرف 
کننده خواهد رســید. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه قیمتی که دولت 
برای خرید گوشت به دامدار پیشنهاد می دهد منطقی نیست، گفت: فروش 
گوشت کیلویی 22۰ هزار تومان واقعی نیست قیمت گذاری دستوری باعث 
شده اســت که عرضه در میادین اصلی کم و در نتیجه قیمت های در تمام 
سطوح عرضه باال برود همچنین تعیین قیمت دستوری رغبت واردکنندگان 
را برای واردات گوشت کاهش داده است؛ به نظر می رسد عدم نگاه واقع بینانه 

به شرایط و تعلل در تصمیم گیری ها افزایش قیمت را به همراه آورده است.

بهترین گزینه برای سرمایه گذاری 
در دوران افت شاخص بورس 

چیست؟
چطور در بازار نزولی هم ریســک خود را کاهش دهیم و حتی 
ســود کسب کنیم؟ پاســخ این پرسش ســاده است: صندوق 
مختلط زیتون و بهره برداری از معامالت آپشــن. صندوق های 
ســرمایه گذاری مختلط، گزینه ای بهینه بــرای وضعیت های 
گوناگونی هستند که ممکن است برای یک بازار پیش بیاید. این 
واقعیت، صندوق های مختلط را تبدیل به راه حلی جذاب برای 
آن دسته افرادی می کند که نگاهی بلند مدت به سرمایه گذاری 
دارند و می خواهند با استفاده از دانش تخصصی مدیران صندوق 
از هر وضعیتی بهره ببرند. گرچه سودآوری صندوق  مختلط در 
دوران صعودی بازار طبیعی به نظر می رسد، این سوال برای همه 
ممکن است پیش بیاید: صندوق های مختلط در دوران افت چرا 
و چطور کماکان گزینه قابل قبولی هستند؟ برای پاسخ دادن به 
این ســوال، ابتدا باید تفاوت این نوع از صندوق، با صندوق های 
دیگر را بدانیم. پس از آن با در نظر گرفتن نمونه صندوق مختلط 
زیتون عملکرد این صندوق را بررســی خواهیم کرد. در نهایت 
به روشی جذاب می پردازیم که توسط سبدگردان های حرفه ای 
مانند گروه مشــاور سرمایه گذاری ترنج ارائه می شود. این روش 
باعث می شود یک صندوق در دوران رکود بازار هم سود کسب 
کنــد و در دوران افت، با کاهش ریســک، وضعیت صندوق را 
کنترل کند. صندوق مختلط زیتون، یک راه حل مناسب. به طور 
کل، در بازار مالی سه نوع صندوق سرمایه گذاری داریم: صندوق 
ســهامی، صندوق درآمد ثابت و صندوق مختلط. عمده دارایی  
صندوق ســهامی را ســهام بنگاه های حاضر در بورس تشکیل 
می دهد و عمده دارایی صندوق هــای درآمد ثابت را عناصری 
مانند سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت. صندوق مختلط جایی 
بین این دو صندوق را به خود اختصاص می دهد. ترکیب دارایی 
چنین صندوقی بین ۴۰ تا 6۰ درصد ســهام و باقی به صورت 
دارایی های درآمد ثابت اســت. صندوق هــای مختلط در بازار 
صعودی، عملکرد بهتری از صندوق های درآمد ثابت دارند، زیرا 
با داشتن سهام بیشتر، از بازار بهره مناسبی می برند. در بازارهای 
نزولی و دارای افت هم عملکرد صندوق مختلط بهتر از صندوق 
سهامی است، زیرا دارایی درآمد ثابت بیشتری دارد. کلید اصلی 
ارائه بهترین عملکرد، توانایی و تخصص تیم ســبدگردان برای 

جابجایی دارایی های صندوق در دوران مختلف است. 

فوالد سنگان قطب تولید دانش بنیان

محمود معلم، عضو انجمن صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشوردر نشست 
خبری اظهار کرد: واقعا با این همه ظرفیت و امکانات نباید این قدر تحت تاثیر تحریم 
و این گونه مسائل باشیم. اگر بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم و به نحو احسن مدیریت 
کنیم به حد قابل قبولی مشکالت به حداقل می رسد. ظرفیت های خیلی خوبی در 
کشور ما وجود دارد  یکی از این ظرفیت ها استفاده از دریا و منابع آبی داخل کشور 
است. وی افزود: حدود ۴5۰۰کیلومتر سواحل جنوبی کشور داریم که ۴ استان از این 
ظرفیت ها بهره مند هستند. از خلیج فارس تا غرب کشور و اقیانوس هند. ۴ استان 
خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان. حدود 2۰۰۰کیلومتر سواحل 
شمالی کشــور داریم. عضو انجمن صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی بیان 
کرد: با این میزان از سواحل سهم ما از شیالت کل دنیا سهم نیم درصد هم نیست. 
212میلیون تن شــیالت در کل دنیا تولید می شود که سهم ما 6دهم درصد است. 
سهم ما یک میلیون و 2۰۰هزار تن است. 35درصد در حوزه آبزی پروری و 65 درصد 
در حوزه غیرصیادی است. سوال اینجاست که چرا با این همه سواحل و ظرفیت های 
موجود کشور ما سهم ناچیز در تولید شیالت دارد؟ درست است در جایگاه 23 دنیا 
هستیم اما عمده تولید شیالت مربوط به هند، چین و اندونزی است. 73 کل شیالت 
دنیا را  در این سه کشور آسیایی داریم.معلم خاطرنشان کرد: مصرف سرانه هر ایرانی 
تقریبا 13کیلو است. عمده مصرف ما به صورت کنسرو ماهی است. از یک میلیون و 
2۰۰هزار تن 7۰۰هزار تن صید و صیادی است و 5۰۰هزار تن به صورت حوزه آبزی 
پروری که 3۰ درصد مصرف کشــور به صورت تن ماهی بوده که به خاطر ترکیبات 
اضافی مثل روغن و … بحث ســالمتی که از پروتئین موجود در ماهی انتظار داریم 

در کنســرو ها نداریم. از ظرقفیت ها استفاده نمی شود.وی ادامه داد: وقتی به بنادر 
جنوبی کشور می رویم در هر بندر و اسکله ای ظرفیتی وجود دارد. این اعدادی که 
مــن گفتم به بعد از انقالب برمی گــردد. با این همه ظرفیت و منابع ما برگردیم به 
ســازمان اتکا که مجموعه بزرگ عملیاتی است. جای شیالت خالی بود. در سازمان 
اتکا زنجیره های بزرگ گوشت قرمز، دام طیور کشاورزی و صنایع غذایی را داریم که 
شیالت در سال گذشته به یک کارخانه در قائمشهر محدود بود. بادرایت دکتر علوی 
مدیرعامل سازمان و رئیس هیات مدیره سازمان انجام داند و با توجه به ضرورت اینکه 
یک پروتئین سالم را در کنار سایر زنجیره های پروتئین کشور داشته باشیم این کار 
با محوریت مجموعه چابهار انجام شد. عضو انجمن صنعت تولید و بسته بندی مواد 
پروتئینی توضیح داد: قبل ازاینکه وارد ظرفیت های سازمان شوم باید به گزارش فائو 
اشاره کنم که االن کجا هستیم و در آینده به کجا خواهیم رسید. ما باید قبول کنیم 
که به سمت اقلیم خشک می رویم و بارندگی در کل دنیا کم است. آخرین گزارش 
فائو نشان می دهد که 75 درصد پروتئین دنیا از خشکی و 25 درصد از دریا به دست 
می آید. در سال 2۰5۰ این مساله برعکس است. می گوید که 75درصد پروتئین باید 
از دریا و 25 درصد از خشکی باشد. باید به ظرفیت های شیالت و منابع خداد ادی 
برویم اگر در این مسیر حرکت نکنیم در آینده به مشکل بر می خوریم. معلم یادآور 
شــد: در سازمان اتکا زنجیره شیالت از سال گذشته شکل گرفت. مجموعه محوری 
ما در این موضوع چابهار است. چابهار واقعا یک منطقه و موقعیت بسیار استراتژیک 
در خاورمیانه است. تنها بندر اقیانوسی کشور است. سواحل جنوبی ما خلیج فارس، 
دریای عمان، از اســتان خوزستان تا هرمزگان خلیج فارس را داریم. در چابهار تنها 

بندری اســت که به اقیانوس هند وصل است. ۴5درصد صید کشور در چابهار است. 
عمده صید آن صید ماهیان صنعتی اســت. معموال صید در سه حوزه است. صنعتی 
که ورودی کارخانجات تن ماهی است. صید تجاری مثل شوریده و حلوا که سر سفره 
ها مشــاهده می شود. صید ماهیانی که از نظر شــرعی برای ما مساله دارد و حرام 
اســت. این نوع ماهی ظرفیت خوبی برای صادرات دارد و در ارزآوری کشــور موثر 
است. 15۰هزار تن صادرات ماهی داشتیم که 5۴۰میلیون دالر ارز حاصل از صادرات 
ایــن ماهی بود و می تواند تا ۴،5 برابر افزایش پیدا کند.  وی عنوان کرد: باتوجه به 
اینکه در چندسال اخیر صحت های زیادی از سواحل مکران شنیدیم از شرقی ترین 
نقطه کشور تا بندر جاسک این سواحل سواحل مکران است که از نظر موقعیتی حائز 
اهمیت اســت. حتی در دوران تحریم تمام بندرهای ایران تحریم بود منطقه چابهار 
تحریم نبود. حدود ۴هزار تن ظرفیت سردخانه داریم. یک مجموعه خوب بسته بندی 
و فرآوری ماهی داریم با ظرفیت 1۰هزار تن در سال.  با برنامه ای که به سازمان دادیم 
و سازمان نیز حمایت کرد کارخانه بزرگ کنسرو در چابهار داریم که یک کار جهادی 
انجام دادیم. حدود 65 درصد این مجموعه پیشــرفت فیزیکی داشته و امیدواریم در 
اوایل ســال آینده به بهره برداری برسد.سالیانه حدود 3۰میلیون قوطی کنسرو می 
تواند به بازار داخل و صادرات عرضه کند. پرورش میگو را در اواخر امسال استارت می 
زنیم و به دنبال آن فرآوری و صادرات میگو. در یک سال و نیم گذشته سعی کردیم 
که زیرساخت ها را توسعه دهیم و از حمایت های دکتر علوی تشکر می کنم. حمایت 
وزارت کشاورزی و منطقه آزاد نیز موثر است. حق مردم ایران است که در هر حوزه 
از ظرفیت ها استفاده شود. در برنامه داریم که تا 1۴۰5 سهم ما به حداکثر افزایش 
بیاید و ۸۰هزار تن تولید شیالت داشته باشیم. یک دفتر نیز در آینده نزدیک تا اوایل 
اسفند در عسلویه به دستور هیات مدیره سازمان خواهیم داشت. باتوجه به اینکه تنوع 
گونه ای در برداشت صید داریم، صید ما در چابهار با صید در هرمزگان متفاوت است. 
وی افزود: قالب صید در سیستان و بلوچستان به صورت صنعتی است.  در هرمزگان 
ماهیانی که به صورت شرعی مشکل دارند و پرورش ماهی در قفس انجام می شود. 
در بوشهر ماهیان تجاری و میگو است. برای اینکه از کل سواحل استفاده بهتر کنیم 
دو تا سه دفتر در سواحل جنوبی تا سال آینده دایر می کنیم.وی درباره میزان سرمایه 
گذاری ایــن طرحها بیان کرد: در کارخانه کنســرو 15۰میلیارد تومان پیش بینی 
ماست. در پرورش مزارع ماهی و کارخانه بسته بندی در غرب 1۰۰میلیارد تومان نیاز 
اســت. عضو انجمن صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی  درخصوص بازارهای 
هدف صادرات میگو گفت: دونوع میگو داریم. یکی میگو دریایی و دیگری پرورشــی 
است. در بحث پرورش میگو عمده تولید کشور ۴۰هزار تن است. عمده استان تولید 
میگو بوشهر است. همان اندازه که تراکم تولید کشور در هرمزگان و بوشهر زیاد است، 
آســیب پذیری نیرو نیز باالست. در منطقه چابهار در ظرفیت ۴هزار تن تولید میگو 
داریم. باتوجه به قیمت تمام شده میگو غیر از 5درصد مردم به دلیل قیمت باالی آن 
اســتقبال زیادی در فروشگاه ها نمی شود. معلم خاطرنشان کرد: ۸5درصد میگو به 
بازارهای هدف صادر می شــود. کشورهای عربی و جنوب شرق آسیا عمده بازارهای 

صادراتی میگوی کشور است. ارزآوری خوبی دارد.

معاون توسعه و تکنولوژی فوالد سنگان طرحهای توسعه این شرکت را یکی از 
بزرگترین طرحهای توسعه صنعتی در شرق کشور می داند که با اجرایی شدن 
آنها فوالد سنگان را به قطب صنعت در شرق کشور تبدیل می نماید. مهندس 
حســین نیک فرجام گفت: امســال به فرموده مقام معظم رهبری سال تولید، 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین نامگذاری شده است. بنابراین این شعارها سرلوحه 
اقدامات و فعالیتهای شرکت فوالد سنگان می باشد و تمام تالشها و فعالیتهای 
شــرکت در این راستا برنامه ریزی شده است. شــرکت فوالد سنگان با نگاه به 
توسعه چهار سال آینده هلدینگ مبارکه، سیاست هایی را برای تحقیق و توسعه، 
انرژی هــای تجدیدپذیر تدوین کرد و میزان 32۰ هــزار میلیارد ریال در این 
خصوص ســرمایه گذاری نموده است. نیک فرجام افزود، در حال حاضر بحران 
انرژی یک مسئله جهانی است و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و کمبود 
منابع انرژی مانند برق و گاز یک مشــکل جدی در حوزه صنعت است. شرکت 
فوالد سنگان با حمایت شرکت فوالد مبارکه در راستای توسعه پایدارپروژه های 
مختلفی را طراحی و در مرحله اجرا قرار داده است.  وی در ادامه اظهار داشت: 
بــا توجه به اینکه موظف به تأمین ورودی ها، منابع و انرژی مورد نیاز کارخانه 
کنسانتره و گندله سازی هستیم، در طرح های توسعه ای شرکت به این مسئله 
پرداختیم و با ســرمایه گذاری 11۰۰۰ میلیارد ریالی در طرح انتقال آب دشت 

کرات و اســتفاده از تکنولوژی روز دنیا در انتقال پســاب شهر تایباد، به دنبال 
تأمین منابع آبی پایدار برای کارخانه هستیم. همچنین به منظور جلوگیری از 
هدر رفت آب و خروج آن از مرز کشــور و استفاده بهینه از منابع آبی سطحی 
و عمقــی طرح انتقال آّب از دشــت زوزن نیز به طــول ۴۸ کیلومتر به عنوان 
یک پروژه بســیار مهم در دســتور کار قرار دارد، که سهم فوالد سنگان از این 
پروژه ۴۰… می باشــد. از طرفی فوالد سنگان با استفاده از تجهیزات مدرن ۸۰ 
درصد آب مصرفی کارخانه را به چرخه تولید بازگردانی می کند و به این طریق 
صرفه جویی بسیار خوبی در مصرف آب کارخانه ایجاد می شود. معاون توسعه 
وتکنولوژی فوالد ســنگان گفت: با همکاری شرکتهای منطقه، شرکت توسعه 
زیرساخت شرق تأسیس شد، که هدف اصلی آن ساماندهی و توسعه زیرساختی 
منطقه است. در راستای رفع چالش برق و تأمین پایدار آن شرکت فوالد سنگان 
طرح احداث پســت ۴۰۰kw نشتیفان و مگاپروژه تأسیس نیروگاه برق بادی به 
ظرفیت 2۰۰ مگاوات را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین طرحهای 
نیروگاه ســیکل ترکیبی 5۰mw در دســت اجرا است که قابلیت توسعه به دو 
برابــر ظرفیت را نیز دارد. این امر از آن رو مهم اســت که قطعی برق در فصل 
تابســتان عدم نفع قابل توجهی را برای شرکتهای صنعتی به دنبال دارد. وی 
بیان کرد: به دلیل قطع گاز در زمستان و توقف تولید به منظور کاهش توقفات 

طرح ذخیره سازی گاز در مخازن ویژه با استانداردها و ایمنی باال در کارخانه از 
سال آیند کلید خواهد خورد. در راستای دوراندیشی برای افق آینده شرکت، و 
با توجه به استفاده اکثر کارخانه ها از سنگ های مگنتی، شرکت فوالد سنگان 
طرح احداث کارخانه 2.5 میلیون تنی کنسانتره ســازی هماتیتی را با سرمایه 
گذاری بالغ بر 2۰۰۰۰ میلیارد ریال کلید زده اســت. احداث سیستم مکانیزه 
انباشت باطله خشک با سرمایه گذاری ۴۸۰۰۰ میلیارد ریالی به منظور صیانت از 
محیط زیست از دیگر مگاپروژه های فوالد سنگان است که در دست احداث می 
باشــد. این سیستم نخستین بار در خاورمیانه در کارخانه فوالد سنگان احداث 
خواهد شــد و در جهان پس از برزیل و استرالیا سومین در نوع خود می باشد. 
نیک فرجام از ضرورت توسعه خطوط ریلی در صنعت کشور به خصوص فوالد 
سخن گفت و از تأســیس بارگیرخانه 5 میلیون تنی گندله به منظور کاهش 
هزینه و افزایش ســرعت انتقال محصول توسط فوالد سنگان خبر داد. با توجه 
به تهدیدات سایبری در فضای صنعتی، شرکت فوالد مبارکه طرح بزرگ امنیت 
اطالعات را آغاز نموده اســت. در حوزه امنیت به دنبال اســتقرار سیستمهای 
پیشرفته امنیتی هســتیم. در این راســتا فایروالهای جدید برای بکاپ گیری 
اطالعات و حفظ امنیت آنها، تهیه شده است. شرایط خاص ژیوپلیتیکی منطقه 
سنگان باعث شد تا به دنبال اســتقرار سیستمهای پایش تصویری به صورت 
آنالین و برخط باشــیم تا بتوانیم تمامی خطــوط تولید، کارخانه و پروژه های 
خارج از محدوده کارخانه را رصد نماییم. در بحث هوشمندســازی کارخانه با 
شرکتهای دانش بنیان قراردادهایی را منعقد نموده است و در حال برنامه ریزی 
 IOTبرای اســتفاده از نسل چهارم ارتباطات و تکنولوژی و پیاده سازی فناوری
)اینترنت اشیاء( به منظور افزایش بهره وری سیستم در سازمان هستیم. فوالد 
سنگان به بحث هوشمندسازی حمل و نقل ورود نموده است و از مبدأ بارگیری 
محصول تا منابع به کارخانه یا خروج محصول، کلیه خودروهای حمل بار قابل 
رصد خواهند بود و به صورت لحظه ای از وضعیت آنها مطلع خواهیم شد. نیک 
فرجام در ادامه گفت: با حمایت فوالد مبارکه به عنوان شــرکت پیشرو از نظر 
علمــی و تکنولوژیکی در منطقه موفق به اخذ ایــزو 17۰25 از نظر تجهیزات 

آزمایشگاهی شدیم.

مدیرعامل شرکت شیالت اتکا مطرح کرد؛

سهم ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی ایران از ۲۱۲ میلیون تن شیالت دنیا

براســاس آخرین جلســه هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر، با موافقت و امضای مدیران عامل عضو این انجمن، افزایش 1۰ 
درصدی نرخ تایرهای بایاس )تایرهای وانتی، باری اتوبوسی، کشاورزی و راهسازی( تایید شد. به گزارش ایسنا، طبق ابالغیه ارائه 
شده از صورت جلسه هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر تصمیم گرفته شد که نرخ تایرهای بایاس به میزان 1۰ درصد، مشمول 
افزایش قیمت شــود. در این صورت جلسه که به امضای مدیران عامل تایرساز عضو انجمن صنفی صنعت تایر رسیده، قید شده 
است: ''عطف به جلسه مورخ 1۰/11/1۴۰1 تولیدکنندگان تایرهای بایاس، مقرر شد قیمت تایرهای بایاس )تایرهای وانتی، باری اتوبوسی، کشاورزی و راهسازی( به 
میزان 1۰ درصد از تاریخ 12 بهمن ماه 1۴۰1 افزایش پیدا کند.'' گفتنی است که اعضای هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر نیز اخیراً ضمن گالیه از قیمت گذاری 
دســتوری که دامن گیر صنعت تایر نیز شــده است، این شیوه قیمت گذاری را مهمترین چالش این صنعت خوانده و خواستار خروج قیمت گذاری از شیوه دستوری و 
واگذاری تعیین  قیمت بر عهده تولیدکننده یا عرضه تایرهای تولیدی در بورس کاال شدند. فعاالن این صنعت معتقدند که عرضه در بورس قیمت ها را کاهش می دهد و 
التهاب بازار را کم می کند. یادآوری می شود که سال گذشته، در حالیکه دولت اجازه افزایش نرخ تایرهای داخلی را نداد، سال جاری نیز به پیشنهاد افزایش 7۰ درصدی 

قیمت تایرهای تولیدی داخل توجهی نشد و تنها با افزایش 3۰ درصدی موافقت و این افزایش مصوب شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران گفت: ساالنه 7۰2 هزار تن صید در کشور انجام می شود که از 
این میزان 27۰ هزار تن آن به آب های دور در سیستان و بلوچستان تعلق دارد. به گزارش ایلنا به نقل از صدا وسیما، سید 
حسین حسینی در زاهدان اظهارداشت: ایران در حوزه صید و صیادی در غرب آسیا در بین 32 کشور، رتبه اول و در کل 
اقیانوس هند رتبه دوم را داراست که این موفقیت ها به دلیل ظرفیت های تنها بندر اقیانوسی ایران در جنوب سیستان و 

بلوچستان و دانش و قدرت سرمایه گذاری در منطقه است.  معاون وزیر جهادکشاورزی ظرفیت آبزی پروری کشور را نیز 557 هزار تن عنوان کرد و افزود: 
به منظور کیفی سازی صیادی و دادن ارزش افزوده به آن صید به روش های نوین بویژه النگ الین )رشته قالب طویل( برای صید و صیادی پایدار در اولویت 
شیالت ایران قرار دارد تا با این اقدام عالوه بر تازه خوری صادرات نیز انجام شود. وی تصریح کرد: در این راستا با کشور ژاپن که در صید النگ الین سرآمد 
است وارد مذاکره شده ایم و در کنار آن برای تحقق این مهم عالوه بر بومی سازی این روش توسط مروجان در استان ها اخیراً مجوز 6۰۰ قایق و 1۰۰ لنج 
به عنوان پایلوت برای این نوع صید صادر شده تا این صنعت از حالت کمی به کیفی سوق داده شود تا شاهد توزیع متوازن و عادالنه سفره مشترک باشیم.

رتبه نخست ایران در حوزه صید و صیادی در غرب آسیانرخ تایرهای بایاس ۱۰ درصد افزایش یافت
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گزیده خبر

عرضه ۲۰۰۰ دستگاه تارا در بورس کاال تایید شد 

به گزارش ایِبنا، ۲ هزار دســتگاه تارا دســتی متعلق به گروه صنعتی ایران 
خودرو ۲۵ بهمن روی تابلو معامالت می رود و ۶۰ دســتگاه کامیون کشنده 
فاو متعلق به سیبا موتور ۲۴ بهمن عرضه می شود.جزییات عرضه تارا دستی 
ســفید. قیمت پایه تارا دستی ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده 
و درصد پیش پرداخت ۱۰۰ درصد است. خودرو ها مدل ۱۴۰۲ بوده و قرار 
است ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ به خریداران تحویل داده شود. همچنین امکان تغییر 
رنگ به انتخاب خریدار وجود داشــته و رنگ های مشکی متالیک آبنوس، 
خاکستری متالیک، نقره ای تیتانیوم، سبز کله غازی، قهوه ایی کادرو، قهوه 
ایی نســکافه، آبی اقیانوسی و قرمز ونیزی موجود است. هر کد ملی حقیقی 
مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کد های عرضه شده در تاریخ عرضه و 
برای یک خودرو بوده و خریداران باید ۱۸ سال تمام را داشته و اشخاصی که 
در عرضه های قبلی و از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکت های خودروسازی موفق 
به خرید خودرو سواری شــدند، امکان ثبت سفارش ندارند. خریداران باید 
جهت ادامه مراحل خرید همزمان با تسویه مبلغ معامله در بورس )حداکثر 
تا پایان مهلت مجاز تســویه در بورس( با مراجعه به سایت فروش اینترنتی 
محصوالت ایران خودرو به آدرس اینجا esale.ikco.ir نسبت به ایجاد و تکمیل 
پروفایل شــخصی اقدام کنند. زمان مقرر طــی پیامک تکمیل وجه هزینه 
متعلقات قانونی، اطالع رســانی می شــود و خریداران باید عالوه بر انتخاب 
نمایندگی مجاز، بیمه گر خود را انتخــاب و اقدام به واریز وجه هزینه های 
جانبی شــامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴ میلیون 
و ۳۷۱ هــزار و ۳۱۰ تومان به عالوه ۱۵ درصد مالیات و عوارض قانونی که 
براساس مبلغ معامله محاسبه می شود، کنند. درصورت عدم واریز هزینه ها 
حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک )تکمیل وجه متعلقات قانونی( 
به نســبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی، زمان تحویل خودرو 
تغییر و مشتری متعهد به پرداخت جریمه یک دهم درصد ارزش معامالتی 
به ازای هر روز تاخیر خواهند شــد. جزییات عرضه کامیون کشنده فاو.۶۰ 
دستگاه کامیون کشنده FAW متعلق به سیباموتور با قیمت پایه ۲ میلیارد و 
۳۷۰ میلیون تومان ۲۴ بهمن در بورس عرضه می شود. درصد پیش پرداخت 
این خودرو ۳۰ درصد بوده و مدل خودرو ها ۱۴۰۱ می باشد. فاو تک محوره 

در رنگ سفید قرار است ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ به مشتریان تحویل شود. 

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس اعالم کرد:

شرکت در افزایش سرمایه تنها با چند کلیک
مدیر نظارت بر بازار اولیه ســازمان بورس گفت: دســتورالعمل 

جدید عالوه بر صرفه جویی، فرآیند های مربوط را سهل الوصول 
کرده اســت. به گزارش ایِبنا، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان 
بورس گفت:  در گذشته ناشران ناچار بودند که فرآیند مربوط به 
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی را با ارسال پُستی 
مدارک پشــت ســر بگذارند و در این امر هزینه و زمان زیادی 
صرف می شــد، اما دســتورالعمل جدید عالوه بر صرفه جویی، 
فرآیند های مربوط سهل الوصول شده و مراحل فرسایشی کنار 
گذاشته می شود.  وحید روشن قلب  اظهار کرد: بر اساس الزامات 

قانون تجارت مصوب ســال ۱۳۴۷، فرآیند افزایش ســرمایه از 
محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران از طریق ارسال پُستی 
گواهینامه حق تقدم توسط شرکت انجام می شد و سهامدارانی 
که تمایل به شرکت در افزایش سرمایه داشتند، در صورتی که 
دارای مطالباتی از ناشر بودند باید با تایید، استفاده از مطالبات 
گواهی حق تقدم را امضاء و به شرکت ارسال می کردند؛ اما اگر 
سهامدارن مطالباتی نداشتند باید با واریز آورده نقدی به حساب 
شرکت ناشر، در افزایش سرمایه مشارکت و مدارک واریز مبلغ 
مربوطه را برای شــرکت ارسال می کردند. به عبارتی در هر دو 
حالت مدارک از طریق پُســت ارســال می شد و این امر ضمن 
هزینه بر بوده و با احتمال وقوع اشتباه، منجر به تلف شدن زمان 
زیادی از شــرکت و سهامداران می شد؛ اما در روش جدید این 
فرآیند با هزینه به مراتب کمتری توسط شرکت انجام می شود 
و برای ســهامداران نیز بدون پرداخت هیــچ هزینه اضافه ای، 
امکان مشارکت در افزایش ســرمایه فراهم خواهد شد. روشن 
قلب افزود: در بند چ ماده ۶۸ برنامه پنج ســاله ششم توسعه، 
امکان الکترونیکی شدن فرآیند مربوط به "ارسال گواهینامه حق 
تقدم خرید ســهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به 
جای استفاده از پســت سفارشی"، "پذیره نویسی و تعهد خرید 
سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه" 

و "صدور گواهینامه موقت ســهام، اوراق سهام و گواهینامه های 
حق تقدم خرید ســهام شرکت به جای چاپ کاغذی آن ها" به 
روش مورد تایید سازمان بورس پیش بینی شده است و در این 
راســتا در روز ۱۷ بهمن ماه سال جاری " دستورالعمل اجرایی 
جزء های »۱«، »۳« و »۵« بند »چ« ماده ۶۸ قانون برنامه پنج 
ساله ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اســالمی ایران" پس از تصویب در هیات مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار ابالغ شــد.  مدیر نظارت بر بازار اولیه ســازمان 
بورس ادامه داد: سهامداران سجامی که اطالعات هویتی آن ها 
در درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار سرمایه )ddn( به ثبت رسیده 
است، می توانند در فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی 
و مطالبات هر شــرکت ســهامی عام ثبت شده نزد سازمان به 
صورت الکترونیکی و برخط )آنالین(، شــرکت کنند و در این 
ســازوکار نیاز به صرف زمان طوالنی و هزینه های جانبی وجود 
ندارد. همچنین شرکت سپرده گذاری مرکزی، پیامکی مبنی بر 
آغاز مهلت زمانی استفاده از حق تقدم را برای سهامداران ارسال 
خواهد کرد و دارنــدگان حق تقدم می توانند در صورت تمایل 
به مشــارکت در افزایش سرمایه در بازه زمانی قانونی، از طریق 
این سامانه اقدام به مشــارکت در افزایش سرمایه کنند. وی با 
بیــان اینکه در فرآیند افزایش ســرمایه از محل آورده نقدی و 

مطالبات، ســه حالت و سناریو از جانب سهامداران وجود دارد، 
تشــریح کرد: در صورتی که سهامدار تمایل به استفاده از حق 
تقدم نداشته باشد و یا خواهان فروش آن باشد، نیازی به مراجعه 
به سامانه نداشته و تفاوتی در دستورالعمل قدیم و فعلی وجود 
ندارد. در صورتی که ســهامدار دارای مطالباتی از شرکت باشد 
تنها باید اجازه استفاده از مطالبات جهت استفاده از حق تقدم 
را در ســامانه صادر کند و در آخر اگر استفاده سهامدار از حق 
تقدم نیازمند واریز وجه به حســاب شــرکت باشد، می تواند از 
طریق درگاه پرداخت الکترونیک موجود در سامانه، مبلغ الزم 
را پرداخــت کند و نیازی به مراجعه به بانک و ارســال مدارک 
پرداخت به شــرکت وجود ندارد. در رویــه جدید فرآیند های 
الزم جهت مشارکت در افزایش ســرمایه کمتر از چند دقیقه 
تکمیل و انجام خواهد شد. روشن قلب با مقایسه شیوه جدید و 
با سازوکار های گذشته، بیان کرد: در گذشته ناشران ناچار بودند 
که فرآیند مربوط به افزایش ســرمایه از محل مطالبات و آورده 
نقدی را با ارسال پُستی مدارک پشت سر بگذارند و در این امر 
هزینه و زمان زیادی صرف می شد، اما دستورالعمل جدید عالوه 
بر صرفه جویی، فرآیند های مربوط سهل الوصول شده و مراحل 

فرسایشی کنار گذاشته می شود.

  محمد علی زاده آرانی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار ایِبنا گفت: به طور معمول بازارسرمایه به هرگونه اخبار و شایعات 
واکنش نشــان می دهد، اما بازارسرمایه نســبت به افزایش سود سپرده بانکی هیچ نوع واکنشی نشان نداد، زیرا از قبل شایعاتی در مورد 
افزایش نرخ سود بانکی مطرح شده بود، به طوری که بازارسهام از قبل واکنش خود را به این موضوع نشان داده بود. در نتیجه زمانی که 
خبر های رسمی در مورد افزایش نرخ سود سپرده بانکی منتشر شده بود، بازار سهام به این موضوع واکنشی نشان نداد و بازارسرمایه راه 
خود را در پیش گرفت و رشد کرد. علی زاده آرانی گفت: بسیاری از سهم  های بازار سهام از ارزش ذاتی بسیار باالیی برخوردار هستند، 
همچنین اهالی بازار سهام به خوبی از این موضوع آگاه هستند که ارزندگی بازار سهام بسیار باال است، لذا بدون توجه به افزایش نرخ سود بانکی به خرید سهام اقدام می کنند. 
این کارشناس بازارسهام ابراز داشت: از طرف دیگر بازار های موازی با بازار سهام، مانند بازار های طال، سکه و ارز تا کنون رشد باالیی را تجربه کرده اند، اما بازار سرمایه نسبت 
به این بازار ها بسیار عقب است، بنابراین بازار سهام دیر یا زود رشد خواهد کرد و بازدهی خود را به سایر بازار ها خواهد رساند. این تحلیل گر بازار های مالی تاکید کرد: از نظر 
سیاسی شایعاتی که شرایط اقتصادی را تحت فشار قرار می دهد کمتر شده است، این موضوع موجب شده است تا بازار سرمایه مقداری از تهدید های گذشته فاصله بگیرد و در 
حال حاضر بازار سهام توجهی به اخبار های سیاسی ندارد. علی زاده آرانی تصریح کرد: بازار سرمایه بازاری است که دانش و تجربه خاص خود را دارد و افراد خبره در این حوزه 
با تحلیل های تکنیکالی و همچنین تحلیل های بنیادی اشراف دارند، یکی از فعالیت های کارشناسان این بازار »بررسی ارزش ها« است و این افراد کاهش و افزایش ارزش ها را 

نسبت به گذشته بررسی می کنند تا اگر ارزش ها به حداقل خود رسید، اقدام به سرمایه گذاری کنند.

در نتیجه تعامل بازار پول و سرمایه سقف تراکنش کارگزاری های بورس با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی ۱۰ برابر شد؛ اقدامی که 
به منظور تسهیل نقل و انتقال پول بین مشتریان کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری، کاهش فشار به سامانه های معامالت 
بر خط کارگزاران و افزایش ورود ســرمایه مولد به بازار ســرمایه صورت گرفت. به گزارش خبرنگار ایِبنا، به گفته مصطفی قمری 
وفا با مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی و به منظور تسهیل معامالت در بازار سهام، سقف تراکنش درگاه های پرداخت اینترنتی و 

کارتخوان کارگزاری های بورس از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. اقدامی که یکی از مطالبات سازمان بورس و اوراق بهادار بود و چندی پیش 
در کارگروه مشترک سازمان بورس و بانک مرکزی مطرح شده بود و به گفته کارشناسان بازار سرمایه در حال حاضر یکی از مشکالت مهمی که سرمایه گذاران بازار 
سرمایه با آن مواجه هستند محدودیت ۵۰ میلیون تومانی سقف تراکنش مجاز از طریق درگاه های بانکی کارگزاران در طول ۲۴ ساعت است که با اقدامی که انجام 
شده و سقف تراکنش کارگزاران ۱۰ برابر افزایش یافته، در جهت حمایت از تولید، مانع ورود سرمایه مولد برداشته شده و شرایط برای بهتر شدن وضعیت بازار سرمایه 
فراهم شده است. به گفته سخنگوی بانک مرکزی این تصمیم هیئت عامل بانک مرکزی در راستای هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه بود که با افزایش سقف تراکنش 
کارگزاری های بورسی، نقل و انتقال پول بین مشتریان کارگزاران و صندوق های سرمایه گذاری تسهیل خواهد شد، ضمن اینکه معامالت اوراق بهادار هم روان تر می شود.

کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایِبنا مطرح کرد؛

حمایتازبورسدردستورکاربانکمرکزیفقطافرادبیتجربهپولهایخودراازبورسخارجمیکنند

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم پریوش حسنوند ضمن تســلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به مساحت 
۷۸.۳۳ متر مربع به شــماره ۸۵۳۱ فرعی از ۱۶۹-اصلی واقع در اراضی حوزه 
ثبتی شهرســتان کرج به شماره چاپی ۴۴۵۹۳۷ سری الف ۹۶ و شماره دفتر 
الکترونیک ۱۳۹۶۲۰۳۳۱۰۱۱۰۳۶۵۰۲ بنام خانم پریوش حســنوند صادر و 
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی مقدار 
ششدانگ پالک مرقوم را نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کس 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشــد از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم تاوفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشــود ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد .برابر 
سند رهنی شماره ۶۴۲۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره 
۷۱ شهر کرج استان البرز ششدانگ پالک موصوف در رهن بانک مسکن شعبه 

ولیعصر کرج می باشد .
حسین رضانوری  شاد 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

م الف ۵۱۱/ف 

در اولین روز مرحله سوم عرضه ربع سکه بانک مرکزی روی داد؛
خریداران ربع سکه بانک مرکزی بیش از سه میلیون تومان سود کردند

طــی ۱۴ روز معامالتی بیش از ۱۵۹ هزار ربع ســکه بانک مرکزی در بورس کاال به 
فروش رفت. به گزارش خبرنگار ایِبنا، ســکه طــالی ربع بهار آزادی متعلق به بانک 
مرکزی در نماد معامالتی گواهی ســپرده کاالیی سکه طالی ربع بهار آزادی خزانه 
بانک رفاه کارگران با نام " ربع ســکه ۰۳۱۲ رفاه )ن( " و نماد " )سکه ۰۳۱۲ ن ۰۶( 
اســت کــه از تاریخ ۲۴ آبان ماه معامالت خود را در بــورس کاال آغاز کرد و تا پایان 

معامالت روز گذشته )چهار شنبه ۱۹ بهمن ماه( ۱۴ روز معامالتی را سپری کرد. 

مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۰۲۲۷ آقای خالد آقا مرادی مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال به آقای مادح رشیدی بدهکار میباشد و بستانکار جهت وصول طلب نسبت به توقیف 
ششــدانگ خودرو یدک کمپرسی نامبرده اقدام و درخواست مزایده وسیله نقلیه را تقدیم 
 DC۰۰۰۰۲  نموده است ،مسخصات وسیله نقلیه ، یک دستگاه نیمه یدک کمپرسی مارال
خاکســتری نوک مدادی روغنی رنگ مدل ۱۳۹۳ تعداد محور ۳ ، تعداد چرخ ۶ بشــماره 
شاســی ALTC۰۳DEE۰۰۷۵۰۵۹ تحت پالک به شماره انتظامی ۶۴ع ۹۷۴-۵۱ که طبق 
نظر کارشــناس رســمی به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده از ساعت ۹ الی ۱۲ 
روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ خودرو مذکور بنا به درخواســت بســتانکار از طریق اداره 
ثبت اســناد و امالک شهرستان دیواندره محل مزایده ، واقع در دیواندره روبروی رستوران 
ملل پارکینگ الوان از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشودو کلیه هزینه های قانونی بر عهده 
برنده مزایده اســت و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد و شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز 
خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.روز انتشار آگهی سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱  

فخری سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره. ۲۸۲
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گزیده خبر

اسپوتنیک بررسی کرد؛
۱۶سال پس ازنطق پوتین؛یک پیشگویی 
ساده یا هشداری که گوش شنوا نداشت؟

رئیس جمهور روســیه ۱۶ ســال پیش در کنفرانــس امنیتی مونیخ یک 
سخنرانی تاریخی را ایراد کرد و گفت که پیشروی ناتو به شرق اروپا، اقدامی 
تحریک آمیز اســت و به کاهش شــدید ســطح اعتماد دوطرفه می انجامد! 
بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اســپوتنیک، والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روســیه ۱۶ سال پیش در کنفرانس امنیتی ۲۰۰۷ مونیخ، سخنانی 
ایراد کرد که نقطــه عطفی بود برای آنچه امــروز در اوکراین رخ می دهد؛ 
سخنرانی که رئیس جمهور روسیه در آن به پیشروی شرقی ناتو، به عنوان 
اقدامی تحریک آمیز اشــاره و نظم جهانی تک قطبی را پروژه ای »غیرواقعی 
و ریاکارانه« توصیف کرد. دیمیتری سوســلف، نایب رئیس مرکز مطالعات 
اروپایی و بین المللی در دانشکده اقتصاد مسکو می گوید: به باور من، اهمیت 
اصلی آن ســخنرانی این بود که برای نخســتین بار، رویکرد غرب به روابط 
بین المللی به طور سیســتماتیک به نقد کشیده شــد. سوسلف که معاون 
تحقیقاتی شورای روسیه در سیاست خارجی و دفاعی نیز محسوب می شود، 
افزود: رئیس جمهور روســیه به همان شــکل، به رویکرد آمریکا به روابط 
بین المللی و سیاست خارجی این کشور تاخت. پوتین در این باب، آمریکا را 
عنصر بزرگ بی ثبات کننده نظام بین المللی توصیف کرد و گفت که جهان، 
پــروژه هژمونی جهانی آمریکا را پس خواهد زد. وی افزود: پیش تر، گفتمان 
غالب در آمریکا این بود که نظم تحت رهبری آمریکا در نهایت به نظم جهانی 
بدل خواهد شد و سایر کشورها و قدرت ها از جمله روسیه، سرانجام به عنوان 
شرکای دســت پایین و فرعی، خود را درون این نظام جا داده و با آن وفق 
پیدا می کنند! بنابراین پیام پوتین این بود که چنین اتفاقی نمی افتد و این 
موضوع مشخصاً درباره روسیه صدق نخواهد کرد. به گفته سوسلف، پوتین 
در آن مقطع توضیح داد که شکل طبیعی نظام بین الملل، چندقطبی است 
و با سخنرانی خود به تمایل روسیه برای به چالش کشیدن پروژه تک قطبی 
و هژمونیک آمریکا اشاره کرد. هشداری که گوش شنوا نداشت. سوسلف دو 
مؤلفه اصلی که پوتین را بر آن داشــت تا در تاریخ دهم فوریه ۲۰۰۷، این 
نطق را ایراد کند، اینگونه توضیح داد: نخست؛ به این دلیل که مفهوم نظام 
چندقطبــی در آن برهه، روی بورس و نیمه دوم دهه ۲۰۰۰، زمان تغییرات 
بنیادین در نظام بین الملل بود. به گفته سوسلف، پروژه تک قطبی که آمریکا 
در حال توســعه آن بود، با شکست این کشور در عراق و افغانستان، شروع 
به فروپاشــی کرد. همزمان، »بریکس«، گروه غیررسمی کشورهای در حال 
توسعه شامل برزیل، روسیه، هند و چین که در ادامه آفریقای جنوبی به آن 
اضافه شــد، شــروع به ظهور کرد. وزرای خارجه چهار کشور اولیه بریکس، 
سپتامبر ۲۰۰۶ در نیویورک و حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 
یکدیگر مالقات کردند. سوسلف می گوید: پیش از آن هم نمونه هایی از تجلی 
نظام چندقطبی بروز کرده بود؛ از جمله اعالمیه مشترک چین-روسیه درباره 
جهان چندقطبی و نظام بین الملل. در واقع، ۱۰ ســال پیش از ســخنرانی 
پوتین، یوگنی پریماکوف، وزیر خارجه برجسته آن روزهای روسیه، در سال 
۱۹۹۷ این پروژه را رونمایی کرد. اما سخنرانی پوتین، به شدت سیستماتیک 
و نظام مند بود و اساســاً »خط جدایی و تفکیک« را برجسته ساخت؛ خطی 
که در نهایت به نظام تک قطبی پایان داد زیرا ابرقدرتی همچون روســیه به 
طور سیستماتیک شروع به مقاومت برابر سیاست های آمریکا کرده بود. دوم؛ 
از سال ۲۰۰۶، دولت جرج دابلیو بوش، آشکارا شروع به بحث درباره مطلوب 
بودن الحاق اوکراین و گرجستان به ناتو کرد. »انقالب نارنجی« سال ۲۰۰۴ 
در اوکراین و تحت حمایت آمریکا، ویکتور یوشچنکو را به ریاست جمهوری 
رســاند؛ کســی که الحاق به ناتو را در رأس سیاست خارجی خود قرار داده 
بود، حتی با این وجود که این تفکر، با اعالمیه حاکمیت اوکراین )۱۶ جوالی 
۱۹۹۰( در تناقض آشکار بود. سوسلف افزود: از آنجا که آمریکا آشکارا شروع 
به گسترش ناتو به سمت کشورهای پساشوروی کرده بود، برای پوتین بسیار 
مهم بود که این هشدار را بدهد. گسترش ناتو و تعهدات فراموش شده. آلفرد 
دی زایاس، پروفســور حقوق بین الملل در ژنو و کارشــناس مستقل اسبق 
ســازمان ملل متحد در حوزه نظم بین الملــل )۲۰۱۲-۲۰۱۸(، می گوید: 
ســخنرانی پوتین، دستی بود که روسیه به سمت غرب دراز کرده و گواهی 

بود بر آمادگی وی برای مذاکره درباره نظم نوین جهانی بعد از جنگ سرد.
به گفته زایاس، تا پیش از آنکه بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا در 
ســال ۱۹۹۷، چراغ سبز پیشروی و گسترش ناتو به شرق را بدهد، بشریت 
امید مختصری داشــت اما کلینتون، تمام تعهدات جیمز بیکر، وزیر خارجه 
آمریکا به گورباچف، را زیر پا گذاشــت. زایاس تاکید کرد: روســیه در سال 
۱۹۹۷ هیچکس را تهدید نمی کرد؛ مســکو قصد داشت تا زیر چتر سازمان 
ملل و منشــور آن، به غرب بپیوندد؛ نهادی که قانون اساسی جهان شباهت 
داشت و تنها »نظم بین المللی قانون محور« است. پوتین در جریان سخنرانی 
سال ۲۰۰۷، به طور مشخص به موضوع گسترش ناتو اشاره کرد و این سوال 
را از رهبران غربی پرســید که این گسترش »علیه چه کسی است؟« پوتین 
در آن برهه گفت: کاشف به عمل آمده که ناتو نیروهای خط مقدم خود را در 
مرزهای ما مستقر کرده و ما همچنان اکیداً به الزامات معاهده پایبند بوده و 

به هیچ عنوان به این اقدامات واکنش نشان نداده ایم. 

ترکیه گذرگاه های مرزی با سوریه را باز 
می کند

یــک مقام ترکیه ای امــروز )جمعه( گفت که ترکیــه در حال مذاکره 
برای بازگشــایی یک گذرگاه مرزی در خاک ســوریه است تا کمک  به 
زلزله زدگان، پس از یک دهه دشمنی مستقیماً به مناطق تحت کنترل 
بشار اسد ارسال شــود. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
ایــن مقام گفت که ترکیه همچنین به دنبال باز کردن گذرگاه دیگری 
به ســمت منطقه ادلب تحت کنترل مخالفان ســوریه است. ترکیه و 
سوریه روابط دیپلماتیک خودشان را بعد از تحوالت سال ۲۰۱۱ که به 
جنگ داخلی و آواره شــدن میلیون ها سوری و حرکت به سمت ترکیه 
منجر شد، قطع کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از 
شورشیان حمایت کرد و نیروهای ترکیه را به شمال سوریه فرستاد. اما 
با گذشت حدود ۱۲ ســال از این درگیری، او پیشنهاد مالقات خود با 
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را داده و وزرای دفاع آنها ماه دسامبر 
گفت وگو کردند. یک مقام ترکیــه ای مطلع گفت که گذرگاه مرزی از 
استان هاتای ترکیه به بخش تحت کنترل دولت سوریه در استان الذقیه 
در دریای مدیترانه ممکن است بازگشــایی شود. این دو استان در دو 
طرف مرز، هر دو به شــدت تحت تاثیر زلزله بزرگ روز دوشــنبه قرار 
گرفتند که جان ۲۱ هزار تن را در دو کشــور گرفته است. این مقام که 
خواست نامش فاش نشود، گفت: اول برنامه هایی برای بازگشایی گذرگاه 
مرزی یایالداغی-کساب وجود دارد. کمک های ارسالی از آنجا مستقیما 
به مناطق تحت کنترل دولت ســوریه می رود. ممکن اســت گذرگاه 
دیگری هم برای کمک به انتقال کمک ها به منطقه ادلب تحت کنترل 
اپوزیســیون سوریه باز شــود. این مقام گفت: بحث ها و برنامه ریزی ها 
برای گشــودن گذرگاه دیگری ادامه دارد که ارســال کمک ها به ادلب 
و کمک های ســازمان ملل را برای رسیدن به مناطق کاماًل ویران شده 
توسط زلزله امکان پذیر می سازد. در حال حاضر تنها یک گذرگاه مرزی 
در باب الهوی بین ترکیه و مخالفان در شمال غرب سوریه باز است. پس 
از زلزله روز دوشــنبه برای مدت کوتاهی این گذرگاه بسته شد، اما روز 
پنج شنبه دوباره بازگشایی شد. سازمان ملل متحد دسترسی از طریق 
باب الهوی را به عنوان یک "راه نجات" برای حدود ۴ میلیون تن توصیف 
کرده اســت که می گوید قبل از زلزله به کمک های بشردوستانه متکی 
بودند و نیازهای آنها از زمان وقوع زلزله در روز دوشــنبه افزایش یافته 
اســت. همچنین الجزیره گزارش داد، کاروان کمک های انسانی ترکیه 
امروز، جمعه راهی مناطق ادلب سوریه از طریق گذرگاه باب الهوی شد.

شمار تلفات زمین لرزه در ترکیه و سوریه از 23 هزار نفر گذشت
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمار تلفات زلزله اخیر در ترکیه و سوریه به ۲۳ هزار و ۸۳۱ نفر رسید.  بر اساس این گزارش، جدیدترین 
آمارها نشان می دهد که در ترکیه ۲۰ هزار و ۳۱۸ نفر و در سوریه دست کم سه هزار و ۵۱۳ نفر جان خود را از دست داده اند. بنا بر اعالم مقام های 
مســئول در ترکیه، در زمین لرزه این کشــور، ۸۰ هزار و ۵۲ نفر زخمی شــده اند.  در همین حال، ســازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که سرعت 
فعالیت های خود در سوریه و ترکیه را به دلیل نگرانی از شیوع بیماریی هایی مانند وبا و بیماری های تنفسی تشدید خواهد کرد.این سازمان هشدار 
داد که این نگرانی به طور ویژه در مورد سوریه وجود دارد.»آدالید مارشال« مقام ارشد اورژانس سازمان جهانی بهداشت در کنفرانسی خبری اعالم 

کرد که احتمال شیوه بیماری هایی مانند وبا، بیماری های تنفسی، عفونت زخم ثانویه و همچنین اختالالت روحی وجود دارد.

چگونه رذالت شارلی ابدو، دامن زلزله زدگان ترکیه را گرفت؟
نشریه فرانسوی »شارلی ابدو« که تحت لوای سران الیزه همواره 
اعتقادات مســلمانان را به چالش می کشــد، این بار با انتشــار 
کاریکاتوری غیرانسانی در ارتباط با زلزله ترکیه، اوج رذالت خود 
را عیان ســاخت. خبرگزاری مهر، گروه بیــن الملل: چند روزی 
است که شــمار روزافزون قربانیان زلزله ترکیه و سوریه در تیتر 
نخســت رسانه های جهان قرار دارد و تازه ترین آمار از گذر کشته 
شــدگان در ترکیه از مرز ۱۷ هزار تن و زخمی ها از ۷۰ هزار تن 
دیگر حکایت می کند. در این فضا که جهانیان در شــوک و اندوه 
زلزله زدگان فرو رفته اند، بار دیگر نشریه موهن شارلی ابدو برای 
خودنمایی وارد گود شده است. این نشریه فرانسوی زلزله ترکیه 
را به ســخره گرفته و کاریکاتور تحریــک آمیزی را تحت عنوان 
»نقاشــی روز« منتشر کرده است. در این نقاشی غیر انسانی و به 
دور از وجدان بشری، ساختمان های ویران شده به تصویر کشیده 
شــده و عبارت »زلزله ترکیه« درج شده و همچنین آمده است: 
»نیازی به ارسال تانک نیست.« از این جمله کاریکاتور شارلی ابدو، 
چنین برداشــت می شود که برای کشتن ترک ها نیازی به ارسال 
تانک نیست زیرا آن ها در جریان زلزله کشته شدند! خشم ترکیه 
و جهان از رذالت بی حصر شارلی ابدو. هتاکی تازه شارلی ابدو به 
بهانه زلزله مرگبار در ترکیه در شرایطی صورت گرفته که لحظه 
به لحظه به شمار قربانیان افزوده می شود و انتشار تصاویر مرتبط با 
اجساد زنان و کودکان در زیر خروارها خاک و بتن، قلب هر انسانی 
را در کره خاکی به درد می آورد.کاریکاتور ضدبشری و زننده این 
مجله که گویا از کشته و مجروح شدن ده ها هزار انسان در زلزله 
ترکیه و سوریه خوشحال است، واکنش های متعددی را به دنبال 
داشته است. »اکسپت گاید ترکی« یک رسانه ترکیه ای است که 
واکنش تندی به شارلی ابدو نشان داد و نوشت: »مجله فرانسوی 
شــارلی ابدو که پیش از این کاریکاتورهای زشتی در توهین به 
اعتقادات مسلمانان منتشر کرده بود، یک رسوایی دیگری به بار 
آورده اســت.« بر پایه این گزارش، شــارلی ابدو »در جدیدترین 
کاریکاتور خود زمین لرزه هایی که ۱۰ استان ترکیه را ویران کرد 
و در نتیجه آن هزاران نفر جان خود را از دســت دادند، به سخره 
گرفت«. ا نگاهی به موضع گیری کاربران شبکه های اجتماعی به 
ویژه بین مردم ترکیه، اوج انزجار به توهین شــارلی ابدو نمایان 

می شــود. »اومیت« یکی از کاربران ترکیه ای در توئیتر خطاب به 
گردانندگان مجله شارلی ابدو نوشت: شما هیچ سهمی از انسانیت 
ندارید! اگر فکر می کنید این ]کاریکاتور[ برای خنده یا آزادی بیان 
است، واقعاً در اشــتباهید! »میرفی« نیز توییت کرد: این آزادی 
بیان نیست! این نفرت محض است! این مربوط به اعتقادات یا نژاد 
شــما نیست، بلکه مربوط به عدم انسانیت شماست! شرم بر شما 
باد. »اوزنر کوچکر« هم نوشــت: »شما جرئت می کنید رنج یک 
ملت را به سخره بگیرید. هنوز کودکانی زیر آوار هستند که منتظر 
کمک هســتند.« اما اقدام متقابل »ابرار صباح« هنرمند گرافیک 
را می توان انتقام با زبان هنر تلقی کرد که اتفاقاً بسیار تأثیرگذار 
و پربازدید شــد و وی با ویدئویی که در شبکه اجتماعی به نشر 
رساند، کاریکاتور منتشر شــده شارلی ابدو در مورد فاجعه زلزله 
ترکیه را دوباره ترســیم کرد و گفت: آهای، شارلی بی حیا. نباید 
آن طور می کشیدی. الزم است تا به این شکل ترسیم کنی! دوباره 

به پا خواهیم ایستاد. این ملت قوی دوباره به پا خواهد برخاست!
اثر صباح که به حساب اجتماعی مجله مذکور نیز ارسال شده بود، 
در مدت کوتاهی هزاران الیک گرفته و توســط کاربران اینترنتی 
به اشتراک گذاشته شد. پرونده قطور شارلی ابدو در ترسیم رفتار 
ضدانســانی. اگرچه توهین به مردم مصیبت زده ترکیه بسیاری 
را شــوکه کرد اما این نشــریه موهن فرانسوی سابقه طوالنی در 
هتاکی و توهین به اعتقادات مســلمانان داشته است که البته هر 
از گاهی نیز شــاهد چنین رفتار زشت و زننده ای در لوای آزادی 
بیان در قبال جمهوری اسالمی ایران هستیم. دی ماه شارلی ابدو 
مسابقه ای با هدف نشر کاریکاتورهای موهن به رهبر معظم انقالب 
برگزار کرد که انتقادات زیادی به این نشریه و همچنین سیاست 
یک بام و دو هوای غرب به ویژه فرانســه وارد شــد، تا جایی که 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به این اقدام 
موهن، »نیکالس رش« سفیر فرانسه را احضار کرد. اما تمرکز این 

نشــریه موهن بر دین اســالم و جمعیت نزدیک به ۲ میلیاردی 
مسلمانان جهان است. هنوز مسلمان ماجرای توهین شارلی ابدو 
به ساحت مقدس پیامبر اسال )ص(، قرآن کریم و دین مبین اسالم 
را در ســال ۲۰۱۵ از یاد نبرده اند. هنگامی که شارلی ابدو دست 
به انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر بزرگ اسالم حضرت 
محمد )ص( و مقدســات مسلمانان زد، نه تنها دولت های مدعی 
آزادی بیان این کار نشریه فرانسوی را محکوم نکردند بلکه از آن 
نیز حمایت کردند؛ اقدامی که نشان داد مفاهیم ارزشمندی مانند 
آزادی بیان و حقوق بشر تنها وسیله ای برای پیشبرد رویکردهای 
ناصواب دولت های اروپایی و غربی اســت و در عمل مادام که به 
ارزش های آنها تعرض نشده باشد، از این حربه علیه دیگر مذاهب، 
ملت ها و کشورها اســتفاده می کنند. برایند بازی غرب با آزادی 
بیان و این اســتاندارد دوگانه، ایجاد و افزایــش تنفر و انزجار با 
مســلمانان و جهان اســالم بود. در نتیجه ۱۲ عضو این تحریریه 
توسط دو مرد مسلح کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند. البته از 
آن زمان شارلی ابدو شهرتی جهانی پیدا کرد و کاریکاتورهای آن 
مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی جهان قرار گرفت. البته کسب 
شــهرت نیز می تواند یکی از دالیل ارتکاب آنهــا به افترا و اتهام 
زنی باشــد. حال این پرسش به ذهن می رسد که چرا آزادی بیان 
شامل هولوکاست نمی شود و توهین و تحقیر صرفاً به مسلمانان و 
دین اسالم ارتباط می یابد و یهودیت از این قاعده مستثنی است؟ 
در ســال ۲۰۰۹ میالدی »موریس سینه« کاریکاتوریست مجله 
فرانسوی »شارلی ابدو« مجبور شد استعفای خود را تقدیم کند. 
دلیل استعفا آن بود که این کاریکاتوریست با رسم کاریکاتوری، از 
ازدواج »جان سارکوزی« فرزند »نیکوال سارکوزی« رئیس جمهور 
اســبق فرانسه با »جسیکا دارتی« دختر یهودی که از خانواده ای 
ثروتمند بــود و با انگیزه پول به دین یهودیت گرویده بود، انتقاد 
کرد. انتقاد موریس سینه علیه دین یهودیت نبود و به هیچ صورت 
اهانتی به این دین نکرده بود اما تنها اشاره به یهودیت کافی بود 
تا او مورد اتهام دشــمنی با این دین قرار گیرد و به تحویل او به 
مراجع قضائی و اخراج شدن وی از کار بینجامد. در آن زمان مجله 
شــارلی ابدو هیچ دفاعی از کارمند خود نکرد و با دروغ »آزادی 

بیان« درصدد توجیه کار او برنیامد. کد خبر ۵۷۰۵۵۴۵

وزارت خارجه سوریه تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر اعالم یک معافیت چند ماهه از تحریم ها در مورد سوریه در راستای 
امداد رســانی به زلزله زدگان را "گمراه کننده و ســاختگی" ارزیابی کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سانا، وزارت امور 
خارجه سوریه در بیانیه ای در این باره تاکید کرد که "تصمیم گمراه کننده دولت آمریکا در خصوص توقف موقت و جزئی برخی از 
اقدامات خودسرانه و یکجانبه مرگبار که بر مردم سوریه تحمیل می کند، تکراری از تصمیمات ساختگی قبلی است که با هدف ایجاد یک تصور نادرست بشردوستانه 
انجام شده است." وزارت خارجه سوریه با بیان اینکه که اقدامات خودسرانه و سیاست های آمریکا مردم سوریه را از برخورداری از منابع طبیعی غارت شده خود محروم 
کرده و توانایی نهادهای دولتی را برای بهبود وضعیت معیشتی، دستیابی به اهداف توسعه و ارائه خدمات اساسی محدود کرده است، تاکید کرد: تصمیم جدید وزارت 
خزانه داری آمریکا بر پایبندی واشنگتن به تحریم های غیرقانونی خود تاکید می کند. در این بیانیه همچنین آمده که دولت آمریکا نمی تواند با تالش برای ترمیم وجهه 
مخدوش خود و فرار از مسئولیتش برای ممانعت از تالش ها در راستای نجات زلزله زدگان و حمایت از  آنها، مردم سوریه و جهان را فریب دهد. وزارت خارجه سوریه 
از آمریکا خواست تا هرچه سریع تر و بدون هیچ قید و شرطی به اقدامات خودسرانه و  یکجانبه تحمیل شده بر مردم سوریه پایان دهد و از اقدامات خصمانه خود و 

نقض قوانین بین المللی دست بردارد.

وزیر خارجه عراق در سخنانی در واشنگتن گفت که آمریکا به دنبال کمک به عراق برای حل و فصل مشکالتش است. به گزارش 
ایسنا، فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق در گفت وگو با شبکه »الحره« با بیان اینکه هیچ مشکلی میان بغداد و واشنگتن وجود ندارد، 
گفت: آمریکا تمایل دارد به عراق در حل مشکالتش کمک کند. وی افزود: همه طرف ها در آمریکا به دنبال کمک به عراق و حمایت 

از اقتصاد عراق هستند. فؤاد حسین همچنین دیدارهایش با مقامات آمریکا در واشنگتن را »مثبت و مهم« ارزیابی کرد و گفت که آمریکا از سیاست دولت عراق در 
زمینه اقتصادی حمایت می کند. وزیر خارجه عراق اعالم کرد که نشست های فشرده اش با مقامات آمریکایی بر موضوعات مرتبط با وضعیت اقتصادی و انرژی، از جمله 
مسائل مربوط به سرمایه گذاری در زمینه گاز و موضوع کمک های دولت و شرکت های آمریکایی در این زمینه متمرکز بود. وی با اشاره به دیدارهایش با نمایندگان 
وزارت خزانه داری آمریکا، در این باره تصریح کرد: در خصوص مجموعه تفاهم های به دست آمده در زمینه سیاست های پولی، اصالحات در حوزه بانکی و نحوه برخورد 
با برخی کشورهای مشمول تحریم آمریکا رایزنی کردیم. وزیر خارجه عراق ادامه داد: واشنگتن از برخی موضوعاتی که ما مطرح کردیم، درک روشنی دارد و از مذاکرات 
میان بانک مرکزی و نمایندگان وزارت خزانه داری آمریکا حمایت می کند. وی همچنین تاکید کرد: نمایندگان وزارت خزانه داری آمریکا به صراحت اعالم کردند که 

مشکالت ما را درک می کنند و تالش می کنند از سیاست پولی عراق و سیاست پولی بانک مرکزی حمایت کنند. 

واکنش دمشق به لغو موقت برخی تحریم های آمریکا: 
»گمراه کننده و ساختگی«

فؤاد حسین در واشنگتن: آمریکا و عراق مشکلی 
ندارند
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یکی از هنرهایی که همواره در مناسبت های مذهبی و ملی در پرداختن 
به شــخصیت های برجسته موفق عمل کرده، موسیقی است. در میان 
مناسبت های مذهبی زادروز امام اول شیعیان علی )ع( یکی از اتفاقات 
مهمی است که واسطه ابراز ارادت موزیسین های و خواننده ها به ایشان 
بوده است. . به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع مهم درباره هنر این است 
که تنها وجهه ســرگرم کننده آن مورد توجه نیست. هنر به طور کلی 
باید ضمن فرهنگ سازی در بخش های مختلف جامعه زبان گویای مردم 
با لحنی زیباشناسانه و هنرمندانه باشد. بدون شک به واسطه هنرهایی 
چون موســیقی، تئاتر و سینما مواجهه مستقیم تری با مسائل مختلف 
دارند لذا می توانند با به کارگیری عناصر مهم هر رشته به بیان واقعیات 
جامعه بپردازند. در کل هنر در تاریخ ایران همواره به واســطه آیین ها و 
مناســک موقعیت هایی را برای شــکرگزاری از معبود ایجاد کرده و جز 
این موضوع واســطه ای برای پرداختن به بزرگان درگذشــته و معاصر 
محســوب می شده است. با این تفاسیر باید گفت هنر آیینه ای است که 
می توان چهره بزرگان تاریخ را در آن نمایاند و در این میان موســیقی 
بستر مناسبی برای پرداختن به شخصیت های مهم است. این پرداختن 
بــه بزرگان با زبان نت ها و کالم رویه ای تازه نیســت و از دیر باز وجود 
داشته است. در این مســیر تاریخی از مقطعی به بعد اسالم وارد ایران 
می شــود و این اتفاق خواه ناخواه بخش های جدیدی را به فرهنگ اقوام 
مختلف افزوده است. نگاهی به آداب و رسوم و آیین ها و مناسک مذهبی 
مناطق که البته بسیاری از آنها منسوخ و فراموش شده اند گواهی بر این 
ماجراست. از طرفی در موسیقی مقامی شهرهای مختلف همواره مدح 
و ثنای پیامبر اســالم )ص( و موالی متقیان و دیگر ائمه بخشی مهم و 
قابل احترام است. اما توجه به ائمه اطهار صرفا محدود به موسیقی مقامی 
نیســت و حال می توان گفت پاپ نیز برای خوانندگان و موزیسین های 
معتقد به معنویت بستری برای عرض ارادت به معبود و ائمه اطهار است. 
در همین راستاست که برخی خوانندگان از اواخر دهه هفتاد تا به امروز 
آثاری را به مناســبت های مختلف برای امامان و معصومین خوانده اند. 
باید گفت اگر قرار به بررسی تحلیلی این مبحث باشد باید مقوله روضه 
و مداهی را از موســیقی جدا کرد. امام اول شیعیان یکی از بزرگان دین 
ماست که همواره از ســوی اقشار مختلف جامه مورد ارادت های بسیار 
بوده اســت. علی )ع( عالوه بر امام اول شیعیان بودن یکی از بزرگترین 
شخصیت های جهان اسالم است که گفتار و عملش با هیچ فرد زمینی 
دیگری قابل مقایســه نیســت. کافی اســت کتاب ماندگار و با ارزش 
نهج البالغه را ورق بزنیم و مطالعه کنیم تا به افکار و سیاست های اولین 
جانشین پیامبر مهربانی ها پی ببریم. مخلص کالم اینکه موال علی )ع( 
همواره مورد توجه هنرمندان معاصر رشــته های مختلف بوده و هست. 
طی چهل و چند سال گذشته آثار متعدد هنری با موضوع این شخصیت 
برجسته و زندگی و منش او تولید و ارائه شده است. شاید سریال ماندگار 
امام علی )ع( ساخته داود میرباقری بهترین نماینده آثاری باشد که در 
حوزه ســینما و تلویزیون تولید شده است. اما در میان موزیسین ها هم 
امام علی)ع( جایگاه بسیار ویژه ای دارد. با تاکید بر این موضوع که اصل 
کالم های مدح گرایانه درباره علی ابن ابیطالب را در موسیقی یارسان غرب 
کشور می توان شنید.؛ آثاری اساطیری که با رنگ و بوی اصالت و ارادت 
تا به امروز حیات خود را ادامه داده اند. موسیقی اقوام دیگر نیز همواره با 
مقام هــا و کالم های خود ارادت خود را به موال علی )ع( عرض کرده اند. 
اهالی موسیقی پاپ نیز تالش داشته اند به سهم خود آثاری را برای این 
شــخصیت ویژه بخوانند که البته کارنامه پربار و پر اثری در این زمینه 
وجود ندارد. نتیجه این تالش ســی ساله  لیستی بلند باالست که تنها 
برخــی از آنها از ارزش و بهای هنری تر برخوردارند و می توان آنها را در 
لیســت آثار همچنان فاخر تثبیت کرد. باید یادآور شد که واژه فاخر در 
این گزارش به معنای آثار صرفا هنری نیســت بلکه آثاری به این صفت 
مزین می شوند که رنگ و بوی مردمی و عوام پسندانه هم داشته باشند. 
موسیقی سریال »امام علی )ع(« ساخته داود میرباقری است که تولید 
آن از ســال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ به طول انجامیــد زنده یاد مهدی فتحی، 
داریوش ارجمند، بهزاد فراهانی، پرویز پرســتویی، اکبر عبدی، حسین 
پناهی، ویشکا آسایش، سیروس گرجستانی برخی از این اثر تلویزیونی 

هستند.

ارادت نتها و سازها و نواها به امام اول شیعیان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

منبت کاری هنر دیر باز ایرانی

آلفارومئو؛ جلوپنجره ی صد ساله
شاید جلو پنجرۀ خودروهای بي ام و که در گذشته شبیه سبیل مرحوم هیتلر بود و االن اندازه هیکل خود هیتلر شده است، برای 
ما نمادی باشد از اصالت پایدار که سال هاست نمای جلوی خودروهای ب ام و را ترک نکرده است اما باید بدانیم که چند سال 
قبل از بي ام و، این آلفارومئو بود که یک مدل خاص را برای اصالح صورت گالدیاتورهای میالنی خود برگزید. آلفارومئو، از اولین 
کمپانی های ســازنده خودروهای مسابقه ای در جهان است که از ســال ۱۹۱۱ تا کنون، دست از طراحی و ساخت خودروهای 
مسابقه ای بر نداشته است. اولین فصل رسمی از فرمول یک که در واقع چهارمین فصل از آن محسوب می شود، در سال ۱۹۵۰ 
برگزار شد که سه راننده از آلفارومئو یعنی فارینا، فانجوی کبیر و فاجولی، مقام های اول تا سوم را کسب کردند و این خود بیان 
می دارد که عظمت آلفارومئو در دنیای مســابقات اتومبیلرانی چقدر اســت. این که یک کمپانی هم در بخش رانندگان و هم در 
بخش سازندگان قهرمان اولین دوره از باالترین سطح مسابقات اتومبیلرانی در جهان شود، اتفاقی است که تنها یک بار می افتد و 

از این نظر، آلفارومئو حائز یک رکورد دست نیافتنی است.

سه ویژگی خاص سرمربی ایران از دیدگاه »چیرو«

 بالژویچ درباره کی روش چه فکر می کرد؟ بالژویچ در گفت وگویی قدیمی از ســه ویژگی یک مربی برای قبول هدایت تیم ملی 
فوتبال ایران صحبت کرده بود؛ قلب شیر، صبر ایوب و پوست کرگدن! به گزارش ایسنا، میروسالو بالژویچ، سرمربی سابق تیم ملی 
فوتبال ایران امروز )چهارشنبه( یک روز قبل از تولد 88 سالگی اش درگذشت. 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 فیس بوک نوشته بود که با مشکالت 
سالمتی متعددی دست وپنجه نرم می کند: »من به زودی این دنیا را ترک می کنم. من دو سرطان داشته ام و حاال اینجا سومی در 
من پدیدار شده 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.«

سینه ماالمال ردد است ای ردیغا رمهمی
دل ز تنهایی هب جان آدم خدا را همدمی

چشم آسایش هک دارد از سپهر تیزرو

ساقیا جامی هب من ده ات بیاسایم دمی
زریکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت

صعب روزی بوالعجب کاری رپیشان عالمی

سوختم رد چاه صبر از بهر آن شمع چگل
شاه رتکان افرغ است از حال ما کو رستمی
رد رطیق عشقبازی امن و آسایش بالست

پیشنهاد

چهره روز

ناطور دشت )ناتور دشت(
نویسنده: جی. دی. ســلینجر. هولدن کالفیلد، پسر 
نوجوانی است سرکش و عاصی که دیگر تاب تحمل 
زندگی ای که خانواده ی متمولش برای او ســاخته اند 
را ندارد. بزرگ ترین آرزوی او این اســت که دســت 
معشوقه ی دورش را بگیرد و ببرد به جایی که کسی 
آن ها را نشناسد تا بتواند آنجا، ناطور دشت شود. این 
رمان روایت بیگانگی جوانی به نام »هولدن کالفیلد« 
با دنیای پیرامونش است که در نظرسنجی »مجله ی 
کتاب« عنوان دومین شخصیت ادبی جهان را به دست 
آورده. علت این انتخاب را زمانی متوجه می شویم که 
حتی وقتی کتاب را می بندیم هم حس می کنیم او تا 
ابد همراه مان است و قســمتی از فکر و احساس مان 
را به خودش اختصاص می دهد.جی. دی. ســلینجر )J. D. Salinger( با لحنی پرجسارت و بی پرده 
لحظــات ورود یک نوجوان به جامعه ی بی رحم و اجبار رهایی از آن پاکی معصومانه ی کودکی را 
به گونه ای بیان می کند که به مذاق بســیاری در زمان چاپ اثر خوش نیامد و حتی به عقیده ی 
برخی منتقدان به علت کاربرد ادبیات غیر رسمی و خودمانی، اثر ادبی جدی و مهمی نیز نبوده، اما 
فروش باال و استقبال کم سابقه از آن نشان داد سبک نویسنده به شکل واالیی احساسات و عواطف 
 Catcher in( خوانندگان را برانگیخته و حتی منتقدان بر آن شــدند که بگویند کتاب ناطور دشت
the rye(، اثری اســت ارزشمند برای خواندن، فکر کردن و فهمیدن.هولدن کالفیلد نوجوانی هفده 
ساله  است که در لحظهٔ آغاز رمان، در یک مرکز درمانی بستری است و ظاهراً قصد دارد آنچه که 
پیش از رسیدن به این   مکان از سر گذرانده برای کسی تعریف کند و همین  کار را هم می کند و 

رمان نیز بر همین پایه شکل می گیرد.

بهمن محصص
بهمن محصص در ســال ۱۳۰۹ در رشــت متولد شــد. 
محصص نقاش و مجســمه ساز مطرح ایرانی بوده و او را 
همواره یکی از آوانگاردترین هنرمندان معاصر ایران می 
دانند. محصص در ســال ۱۳۳۳ به اروپا مهاجرت کرد. او 
همواره در رفت و آمد بین تهران و ایتالیا بود. از آثار مهم 
مجسمه ســازی محصص می توان به مجسمه نی لبک 
 زن اشــاره کرد. بهمن محصص سال ۱۳8۹ در شهر رم 
درگذشت. بهمن محصص در سال ۱۳۰۹ در خانواده ای 
الهیجانی در رشت به دنیا آمد. خاندان محصص مشتمل 
بــر حدود ۱۵ خانواده بود کــه از مالکین الهیجان و در 
کار تجارت چای و ابریشــم بودند و در محلهٔ پردسر این 
شــهر اقامت داشتند. به گفتهٔ حســین محجوبی »همهٔ 
محصص هــا کاراکتر غریبی داشــتند ولی بهمن از همه 
پیچیده تر و خاص تر به نظر می رســید.« اردشیر محصص کارتونیست شــهیر ایرانی پسر عموی او نیز 
جایگاهی رفیع در جریان نوگرای ایران دارد. خودش در فیلم مستند »فی فی از خوشحالی زوزه می کشد« 
که دربارهٔ زندگی اوست، می گوید نسبش از طرف پدر به مغول ها و از طرف مادر به قاجارها می رسد. در 
۱۴ سالگی در کارگاه و نمایشگاه محمد حبیب محمدی، نقاش گیالنی که هنر را در آکادمی هنر مسکو 
فراگرفته بود، شــروع به کار کرد. پدر او کارمند ادارهٔ تلگراف و تلفن بود و به تهران منتقل شد. به گفتهٔ 
محجوبی »خیلی با کسی نمی جوشید و فکر می کنم بهمن خان این بدعنقی را از او به ارث برده باشد.« در 
زمان اقامت خانوادگی در تهران، محصص چند ماهی در دانشگاه هنر تهران به تحصیل پرداخت. در همین 
زمان بود که او به انجمن خروس جنگی که توسط جلیل ضیاپور تأسیس شده بود پیوست و برای مدتی 
ویراستار هفته نامهٔ ادبی هنری »پنجه خروس« بود.از طریق همین انجمن او به جریان نوگرای ایران وارد 
شد که از اعضای آن نیما یوشیج، پدر شعر نوی فارسی، سهراب سپهری، هوشنگ ایرانی و غالمحسین 

غریب بودند.او با بزرگان زمان خود نظیر نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و جالل آل احمد معاشرت داشت.

فرهنگ

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ـ فرهنگی 
هشدار داد. پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی 
ـ فرهنگی با این هشــدار که آثار باستانی و تاریخی 
در مخازن و ویترین هــای موزه ها، در معرض خطر و 
آســیب ها و خوردگی های جدی هســتند، از اجرای 
طرحــی با هدف بهبود کیفیت ســاخت ویترین ها و 
کابینت های موزه ای خبر داد. به گزارش ایسنا، سمیه 
کاظمی دهقی، مجری طرح »بررسی کیفیت مواد و 
مصالح مورد استفاده در ساخت ویترین و کابینت های 
موزه ای« و مســؤول آزمایشگاه شــیمی پژوهشکده 
حفاظــت و مرمت آثــار تاریخیـ  فرهنگــی، با این 
یادآوری که در ۳۰ سال گذشته دانشمنداِن حفاظت 
در موزه بریتانیا، پیشــگامان جهانی در پژوهش روی 
منابع و اثرات تولیدکننده گازهای گلخانه ای در سیستم های مخازن و ویترین های موزه ها بوده اند، 
گفت:  به طورکلی اشــیاء ارزشمند ممکن است در یک محفظه ماننِد یک کابینت یا ویترین قرار 
بگیرد که این امر بیشتر برای بهبود امنیت فیزیکی شامل سرقت و گردوغبار است که در صورت 
لزوم، تهویه زیســت محیطی نیز انجام می شود. با این حال ســهواً ممکن است با توجه به انتشار 
گازهای مضر در مخازن نگهداری یا ویترین ها، شــیء در معرض خطر و آســیب های )خوردگی( 
جدی قرار داشته باشد. او اظهار کرد: برخی از مواد مورد استفاده در ویترین ها یا تجهیزات انبارداری 
)مخازن نگهداری( می توانند ترکیبات فراری منتشــر کنند که این ترکیبات باعث ایجاد تغییرات 
آسیب رسان و تشکیل مواد خاصی در اشیاء هنری می شوند. از این رو پیش از استفاده از یک ماده 
جدید به ویژه دریک محیط بسته، مانند یک ویترین یا مخزن نگهداری، اطمینان از این موضوع که 

این مواد به طور بالقوه ترکیبات  فرار مخرب منتشر نمی کنند بسیار حائز اهمیت است.

خطر در کمین آثار باستانی و هنری موزه هاست

ریش باد آن دل هک با ردد تو خواهد رمهمی
اهل کام و انز را رد کوی رندی راه نیست

ررهوی باید جهان سوزی هن خامی بی غمی 
آدمی رد عالم خاکی نمی آید هب دست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

خیز ات خارط بدان رتک سمرقندی دهیم

نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
زک 

رگهی حافظ هچ سنجد پیش استغنای عشق
کاندر این ردیا نماید هفت ردیا شبنمی

.حافط
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