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روز یک شــنبه ۱۶ بهمن بود که اعالم شــد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت اهلل خامنه ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع 
قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه های عمومی و انقالب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقالب اسالمی 
با این پیشنهاد موافقت کردند.به گزارش ایسنا، غالمحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در بخشی از این نامه ضمن اعالم شروط عفو و تخفیف مجازات 
برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تاکید شده است: »پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله ای که باشد، مختومه 
می گردد.« همچنین در اعالم شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر آمده است: »عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط 
مســتقیم با عوامل ســرویس های اطالعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و 

نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی.«

www.sobh-eqtesad.ir

خبر خوش رئیسی در ۲۲ بهمن

info@sobh-eqtesad.ir

۴۴ سال یایداری
گاهی عمدا یکی دو روز خلوت میکنم و به روز نامه های گذشته رجوع 
میکنم و هر صفحه را که ورق میزنم اعجاب عظیم تری در ذهنم خلجان 
میکند فی الواقع همه کفر در همه این سال ها نه تنها موجب شکست 
ما نشــده اســت بلکه به میزان حجم دشــمنی آنها با ما ، ما چند صد 
برابر موفقیت داشــته ایم که مقاومت و پایداری در مقابل کفر و الحاد و 
استکبار فقط یکی از آنهاست.صفحات تاریخ سرشار از رویارویی ظالم و 
مظلوم و مستکبر و مجاهد است. در  ایران اسالمی مقاومت جزء فرهنگ 
و هویت تاریخی ملت ایران شده است. ایرانیان در درازنای تاریخی خود 
پیوســته از هویت ملی و دینی خود دفاع کرده اند و نتیجه آن، حیات 
عزت مند یک ملت بزرگ در فراز و فرودهای تاریخ جهان بوده اســت. 
در شرایط حاضر منطقی ترین و عقالنی ترین راهبرد ایران اسالمی در 
برابر دشمنان زیاده خواه، انتخاب مسیر مقاومت و ایستادگی است و این 
راهبرد یک مســیر آزموده شده با نتایج موفقیت آمیز در تاریخ اسالم و 
مسیر طوالنی حیات تاریخی  ماست. با مرور تاریخ اسالم، نشانه ها نشان  
می دهند که دین مبین اســالم یک همزاد تاریخی با خود دارد به نام 
مقاومت. از اولین روزهای بعثت، نبی گرامی اســالم بر اساس دستورات 
وحیانی مقاومت و ایســتادگی در برابر مشرکان را سرلوحه رسالت خود 
قرار داد و در برابر پیشــنهاد قدرتمندان و ثروتمندان عصر خویش که 
گمان می کردند رسول گرامی اسالم حضرت محمد )ص( برای دستیابی 
به مقام و شهرت دنیوی ادعای رسالت می کند، به صراحت فرمودند که 
اگر خورشــید را در دست راست و ماه را در دست چپ من قرار دهند، 
دســت از رســالت و آیین خود بر نمی دارم و در ادامه تمامی مسلمین 
با اقتدا به پیامبر اعظم )ص( خود، در ســخت ترین شرایط و با تحمل 
شدیدترین شــکنجه ها و در نهایت فشار اقتصادی در شیب ابی طالب 
دست از مقاومت برنداشتند و سرانجام این مقاومت، ثمره شیرین فتح و 
نصرت مسلمانان بر تمامی کفار و مشرکین بود که تاریخ به روشنی گواه 
این حقیقت روشن وناب است. مقاومت و ایستادگی ائمه معصومین علیه 
السالم در برابر زور و ستم حاکمان زمان خویش در تمام طول حیات آن 
بزرگواران جریان داشــته است و ما اوج ایثار و مقاومت را در طول تاریخ 
بشــری در واقعه عاشورا می توانیم به وضوح مشاهده کنیم، که نه تنها 
درس آزادگی و مقاومت برای پیروان اهل بیت بلکه یک درس انســانی 
برای تمامی انسان های است که زندگی با ذلت سازگار با کرامت انسان 
های آزاده نیست و این آزادگی و حریت است که انسان را به درجه باالی 
انسانیت  می رساند و در واقع وقتی که رهبر معظم انقالب بیان می کند 
که:»مانــه ظلم می کنیم و نه زیر بار ظلم می رویــم.  با ظلم هم کنار 
نمی آییم و از مظلوم حمایت می کنیم«، ترجمان هیهات من الذله امام 
حسین علیه السالم در کربال است.این جمله آنقدر زیبا و شیرین و دل 
چسب است که دوست دارم هزار ها بار تکراش کنم که در ایران اسالمی 
مقاومت جزء فرهنگ و هویت تاریخی ملت ایران شده است. ایرانیان در 
درازنای تاریخی خود پیوسته از هویت ملی و دینی خود دفاع کرده اند و 
نتیجه آن، حیات عزت مند یک ملت بزرگ در فراز و فرودهای تاریخی و 
گذار زمان در  جهان بوده است به طوری که امروز ایران اسالمی صاحب 
یکی از اصیل ترین تمدن های جهان است که از روزگاران پیش از تاریخ 
به صورت ناگسســته تحت نام ایــران و ایرانی به حیات خود ادامه داده 
اســت و در برهه های سرنوشت  ساز، تاریخ زنجیره ای با عمق راهبردی 
در هویــت و فرهنگ ملی و دینی ، ملت ایران را به روزگار امروز متصل 
ساخته است. امروز نیز ملت ایران یکی از برهه های سرنوشت ساز خود 
را سپری می کند. و همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند کماکان و 
همانند تاریخ درخشان خود، مقاومت را با منطق قوی خود در برابر زیاده 
خواهی دشــمنان در پیش گرفته است. تجارب تاریخی و مرور حوادث 
مشابه نشان می دهد که زیاده خواهی دشمن استکباری حد و اندازه ندارد 
و تا زمانی که با ایستادگی و مقاومت، ضربه نهایی ناامید سازی دشمن 
از تسلیم را به او وارد نکنیم، دست از تهدیدات و زیاده خواهی های خود 
بر نخواهد داشت. در واقع و مبتنی بر عقل و درایت »مقاومت معنایش 
این است که انسان یک راهی را انتخاب کند که آن را حق می داند.« با 
توجه به این فرموده مقام معظم رهبری، اولین منطق حاکم بر مقاومت، 
حق بودن مســیر آن است. در واقع حقانیت ریشه و اصل خدشه ناپذیر 
مقاومت انبیا و ائمه معصومین و تمامی آزادگان جهان در برابر نظام های 
زورگو و ســتمگر بوده و هست. قرآن کریم در سوره عصر غیر از این راه 
را که حق و صبر هر دو بازوی مقاومت و موجب عبور از خســران برای 
انســان بر شمرده و برآن تاکید نموده است.بر این اساس است که رهبر 
معظم انقالب در ســخنرانی خود در حــرم مطهر حضرت امام خمینی 
ضمن آن که به صراحت فرمودند که »دکترین مقاومت خمینی )ره( با 
تمام توان شــاهرگ های سیطره غرب و آمریکا را هدف گرفته است«، 
آن را براســاس یک بنیان منطقی عقلی و علمی توصیف کردند. »امام 
)ره( مســیر مقاومت را انتخاب کرده است اما مقاومت را از روی هیجان 
زدگی انتخاب نکرد پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام یک پشتوانه 
هوشمندانه اصیل ، عقالنی و  منطقی است و نه احساسی، پشتوانه عقلی 
علمی و دینی اســت.«  نگاهی به واقعیت های تاریخی به خصوص در 
طی سالیان اخیر نشان می دهد که هیچ کشور و ملتی از عقب  نشینی در 
برابر نظام های استکباری به اهداف خود نرسیده است و »تنها ایستادگی 
و مقاومت کردن راه جلوگیری از پیش آمدن او است« و »خطای بزرگ 
اینجاست که کسی تصور کند که در مقابل گردن کلفتی های استکبار 
نمی شــود مقاومت کرد و این بزرگترین آفت و سست کننده اراده در 
انتخاب مســیر مقاومت است.« بنابراین باید گفت که در شرایط حاضر 
منطقی ترین و عقالنی ترین راهبرد ایران اســالمی در برابر دشــمنان 
زیاده خواه، انتخاب مســیر مقاومت و ایستادگی است و این راهبرد یک 
مسیر آزموده شده با نتایج موفقیت آمیز در تاریخ اسالم و مسیر طوالنی 
حیات تاریخی ملت ایران اســت. بر این اساس و با توجه به بیانات رهبر 
معظم انقالب در روز ۱۴ خرداد )یوم الدفن جسم امام ره( در حرم مطهر 
حضرت امام )ره( باید با اتقان قبلی پذیرفت که در ایستادگی و مقاومت 
کردن راه جلوگیری از پیش آمدن دشــمن بسته و بن بست است«. ما 
در این ۴۴ سال سال که از پیروزی انقالب اسالمی میگذرد به دستاورد 
هایی نایل آمدیم که همه شانه به شانه عنصر مقاومت را همراخود داشته 
اند. دشمن از مشروطیت به بعد قصد ایجاد سلطه بی ناموسی و فرهنگی 
بر این ملت را در ســر پرورانده اســت. در فراز و فرود هایی هم توانسته 
عواملی را به ضرب زر و زن و زور به خود ملحق کند و ما را در همه این 
۴۴ سال به زحمت خانه تکانی بیاندازد اما هر یک روز که از عمر شریف 
انقالب اسالمی گذشته با فهم و هدایت بر ظلم و خیانت چربیده تر شده 
است. و این امید را فراهم اورده که مسیر حق و صبر قران جواب گوست. 
ما بحول و قوه الهی میرویم تا بلوغ ملت های مســلمان را بستر ظهور 
کبرای امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه کنیم و داد مظلومیت مستضعفین 
را از مستکبرین بستانیم. که قران میفرماید : و نرید ان نمن علی الذین 

استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. والسالم.

سـرمقـاله
                                     حمید رضا نقاشیان

عضو اتحادیه مشاوران امالک در گفت وگو با ایلنا:
معامالت دالری ملک و مسکن غیرقانونی است

عضو اتحادیه مشــاوران امالک استان تهران با بیان اینکه معامالت ملک با دالر یا هر ارز خارجی 
غیر قانونی اســت، گفت: در هیچ کشوری مانند بازار مسکن ایران سرمایه گذاری بر روی ملک به 
صرفه نیســت. بازار مسکن ایران نسبت به کشــورهای خارجی سود بسیار باالیی دارد. معامالت 
دالری ملک و مسکن غیرقانونی است/ بازار ملک در هیچ کشوری به اندازه ایران سوددهی ندارد. 
عبداهلل اوتادی در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا درباره انجام معامالت ملکی با دالر اظهار 
داشــت : معامالت ملک با دالر یا هر ارز دیگری، ممنوع و غیر قانونی اســت و تخلف محســوب 
می شود. اگر هم وجه دریافت شده در برخی از معامالت هر چیزی جز ریال باشد اما در هر صورت 
در قرارداد، مبلغ مورد نظر با ریال درج و ثبت می شــود. وی با تاکید بر اینکه هر گونه معامالت 
ملک در خارج از کشور در مشاوران امالک داخلی ممنوع و غیرقانونی است، ادامه داد: هیچ یک از 
شرکت ها و مشاوران امالک خارج از کشور برای معامالت ملک نمایندگی یا دفاتر فروشی در ایران 
ندارند چراکه فعالیت و تبلیغات آنها غیرقانونی است و برای تبلیغات هم از شبکه های خارجی و 
فضای مجازی اســتفاده می کنند. عضو اتحادیه مشاوران امالک استان تهران با بیان اینکه مردم 
از طریق تبلیغات اینستاگرامی نسبت به خرید ملک در ترکیه اقدام  می کنند، گفت: با تبلیغات 
اینســتاگرامی هم مشتری از ایران برای فروش ملک در ترکیه جذب می کنند و حتی شرکت ها 
برای انجام معامالت بلیت های رایگان رفت و برگشــت در اختیار مشتریان می گذارند. بیشترین 
خریداران ملک های خارجی به ویژه ملک در  ترکیه از اســتان تهران هســتند. اوتادی افزود: هر 
چند که عده ای برای تســهیل مهاجرت نســبت به خرید ملک در خارج از کشور اقدام می کنند 
و یا برای داشــتن پاسپورت کشور دیگری از طریق خرید ملک اقدام می کنند اما تعدادی هم به 
قصد سرمایه گذاری ملک خارجی می خرند اما واقعیت این است که در هیچ کشوری مانند بازار 
مسکن ایران سرمایه گذاری بر  روی ملک به صرفه نیست. بازار مسکن ایران نسبت به کشورهای 
خارجی سود بسیار باالیی دارد هر چند به دلیل مسائل تورمی، افزایش قیمت ملک در کشورهای 
خارجی هر چند سال یک بار رخ می دهد اما در بازار ملک ایران هر سال افزایش قیمت ها بوده و 
شــاهد افزایش قابل توجه قیمت ها هستیم. از این رو سرمایه گذاری در بازار ملک ایران سودده و 
به صرفه تر است. وی ادامه داد: البته عده ای ملک و واحدهای مسکونی خریداری شده در خارج از 
کشور را به دالر اجاره می دهند و اجاره بها را ساالنه از مستاجر دریافت می  کنند که این می تواند 
منبع درآمد افراد محسوب شود. عضو اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به اجاره نامه های دو ساله 
و بیشتر بین موجر و مستاجر در کشورهای همسایه تاکید کرد: به دلیل میزان افزایش نرخ تورم 
در ایران هیچ وقت اجاره های دو ســاله و بیشتر در کشورمان به اجرا نرسید و حتی در سال های 
کرونا که تمدید اجاره قانونی شد، موجران و مالکان از این قانون تمکین نکردند و با قولنامه های 

صوری مدعی فروش ملک می شدند.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
انتظار داریــم که این کانون به عنوان 
هیئت اندیشــه ورز و شبکه مشاورین 
کارآفرینی در استان، در بخش صنعت 
و کشاورزی نقاط قوت استان را تقویت 
و نقاط ضعف را بهبود ببخشند.کانون 
کارآفرینی رســمی و ملی تشــکیل 
می شــود به گزارش ایلنا، زندوکیلی 

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
در تشــریح برنامه های این مرکز گفت: یکی از 
وظایف اصلی این بخش برگزاری انتخابات کانون 
کارآفرینان برتر در ســطح استانها است. وی در 
ادامه با اشــاره به برگزاری هرســاله جشنواره 
کارآفرینــان برتر در اســتانها گفــت: در این 
جشنواره شرکت کنندگان در بخشهای صنعت، 
خدمات و کشــاورزی با شاخصهای دقیق و در 
چندین مرحله داوری صورت گرفته و منتخب 
می شوند. ســپس در کانون کارآفرینان برتر به 
فعالیتهای صنفی خود ادامه می دهند. درســال 
جاری در اساسنامه این کانون نقاط ضعف رفع 
و نکات مهم دیگری به آن اضافه شد. تا به این 

ترتیب منافــع صنفی کارآفرینان و تاثیرگذاری 
آنها افزایــش یابد. زندوکیلــی در ادامه ضمن 
تشریح عملکرد این کانون گفت: افراد منتخب 
ســپس در هیئت امنایی با ریاســت استاندار و 
حضور مدیــران کل اقتصادی اســتان ازجمله 
مدیرکل صمــت، مدیرکل جهــاد و مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اســتان تجمیع 
می شــوند. همچنین وزارت جهاد کشــاورزی، 
ســازمان برنامه و بودجه و ... به عنوان اندیشه 
ورز توسعه کارآفرینی و کمک به جریان توسعه 
کارآفرینی در اســتان در ایــن مرکز نیز وجود 
خواهند داشت. وی افزود: نوآوری و کارآفرینی 
باتوجه به اســتان های مختلف ممکن اســت 
مصادیق متفاوتی داشته باشد. یعنی نوآوری ای 

که در استان اردبیل وجود دارد ممکن 
اســت در اســتان هرمزگان نوآوری 
نباشد به معنای دیگر هر استان باید 
باتوجه به نقاط ضعف و قوت، شرایطی 
هر استان،  ظرفیتها و مزایا و اولیتهایی 
که وجود دارد مســیر توسعه خود را 

انتخاب کند.
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در 
دی و بهمن ماه ســال جــاری پس از انتخابات 
اســتانها کانون کارآفرینان رســمی در سطح 
ملی متشکل از هیئت مدیره کانونهای استانی 
همــراه با کارآفرینان برتر ملی با ریاســت وزیر 
تعاون و معاونان وزارتهای مربوطه صمت، جهاد 
کشاورزی و ســازمکان برنامه و بودجه تشکیل 
می شود. در این بخش ۱۶ نفر که 5 نفر به عنوان 
اعضای هیئت مدیره کانونهــا و باقی به عنوان 
مدیران دولتی و رئیس کانون مراکز مشــاوره و 
کارآفرینی حضور خواهند داشت. وی در پایان 
گفت: انتظار داریم که این کانون به عنوان هیئت 
اندیشــه ورز و شبکه مشــاورین کارآفرینی در 
استان، در بخش صنعت و کشاورزی نقاط قوت 
استان را تقویت و نقاط ضعف را بهبود ببخشند.

کانون کارآفرینی رسمی و ملی تشکیل می شود

پنــل علمی تخصصی متاراد با موضوع دیپلماســی فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی حول محور پدیده های نوظهور فناورانه از منظر حوزه و دانشگاه 
با حضور صاحب نظران۲۱ تیرماه سال جاری در حوزه علمیه قم برگزار شد 
نشســت علمی تخصصی متاراد در حوزه علمیه قم برگزار شد  به گزارش 
خبرنگار ایلنا ،سعید سمیعی رئیس مرکز کار ایران و دبیر اولین کنفرانس 
علمی تخصصــی و بین المللی متاراد در این پنل تخصصی ضمن معرفی 
اهــداف برگزاری رویدادهای نمایشــگاهی و کنفرانس بین المللی متاراد، 
برنامه های دبیرخانه دائمی متاراد را در خصوص برگزاری پنل های علمی 
تخصصی متاراد، بررســی علمی و تخصصــی موضوعات مرتبط با اقتصاد 
دیجیتال، بالکچین و متاورس پرداخــت تخصصی به فناوریهای نوظهور 

برشــمرد و اعالم کرد بنا شده اســت که دبیرخانه دائمی متاراد هر هفته 
بصورت منظم پنلهای علمی را در مراکز دانشــگاهی، علمی، تحقیقاتی و 
همچنین دستگاهها و ســازمانهای مرتبط با موضوع متاراد برگزار نماید. 
آشنایی با نظرات صاحبنظران، متخصصان، اسانید دانشگاهها و  چارچوب 
سیاســتها و ماموریتهای هز سازمان از دیگر اهداف برگزاری این نشستها 
می باشــد. در این پنل علمی که با ریاست حجت االسالم دکتر کشاورز از 
علمای حوزوی و دانشــگاه و از اعضای شورای فقهی بانکداری کشور  و با 
حضور معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 
قم ، اساتید حوزه علمیه قم و انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه، اعضای 
کمیته فقهی شــورای عالی فضای مجازی و سایر اساتید حوزه و دانشگاه 
برگزار گردید صاحبنظرانی از حوزه علمیه قم، دانشــگاه ها و مراکز علمی 
و تحقیقاتی کشــور به ایراد سخن پرداختند. به گفته دکتر سعید سمیعی 
مقرر گردیده است که جلسات منطم آتی دبیرخانه دائمی متاراد در حوزه 
علمیه قم و انجمنهای علمی وابســته به حوزه و با حضور اساتید حوزه و 
دانشگاه بصورت منطم برگزار گردد تا بتوان از ظرفیتهای بارز علمی و فقهی 
اساتید و متخصصین علما و فقهای حوزه علمیه در ارتقای سطح کیفی و 

محتوایی کنفرانس بین المللی متاراد بهره مند شد.

نشست علمی تخصصی متاراد در حوزه علمیه قم برگزار شد

تأمین مالی صنعت همچنان معطوف به نظام بانکی
از سوی وزیر راه و شهرسازی؛

بسته ۱۹ بندی تشویقی
 شهرسازانه ابالغ شد

رییس هیات عامل ایمیدرو:

شناسایی ۱۴ میلیارد دالر ذخایر جدید معدنی در کشور

وزیر راه و شهرســازی بسته تشــویقی کالبدی برای نوسازی بافت های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و 
معماری با حمایت های الزم از ســاکنان، ســازندگان، انبوه سازان در ۱۹ بند را به استانداران ابالغ و این مصوبات 
را فرصتی برای ســاخت چهار میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور دانست. به گزارش ایسنا، به نقل از  وزارت 
راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش امروز، بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی را در خصوص سیاست های تشویقی 
کالبدی متضمن نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن 

در این بافت ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن ابالغ کرد....

هم زمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی صورت گرفت
مانور مشترک ناوگان امدادی ایران خودرو و سایپا

زارع با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق خبر داد

زمزمه های اوپک از بازگشت نفت به ۱۰۰ دالراختصاص 30 همت برای تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور
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گزیده خبر

بااشارهبهاعالمبخشودگیهاازسویرییسجمهور
یوسفی: همدلی مردم زیر سایه 

بخشودگی ها خواب دشمن را به کابوس 
تبدیل کرد

یکعضوکمیســیونعمرانشورایاســالمیتاکیدکرد:عفوعمومیکه
حضرتآقادرهفتههایگذشــتهاعالمکردوهمچنینبخشــودگیهایی
کهرئیسجمهوراعالمکردنداقتدارنظامجمهوریاســالمیرانشانداده
وحاکیازآناســتکهایننظاممتعلقبهمردماست.مجتبییوسفیدر
گفتوگوباایسنابااشارهبهتاثیراتدستورعفوگستردهمقاممعظمرهبری
وهمچنیناعالمبخشودگیدانشجویانوهنرمندانیکهدراغتشاشاتاخیر
دســتبهاقداماتغیرقانونیزدندازســویرئیسجمهوردرراستایهم
بستگیملی،بیانکرد:مردمباآمدنخوددرروز۲۲بهمنهمچونگذشته
درطولاین۴۴ســالدرسرمایزمســتانگرمایهمدلیووحدترابه
ارمغانآوردندوخوابغربیهاودشمناناینملتراکهبهدنبالتجزیه
طلبیواغتشاشبودندبهکابوستبدیلکردند.ایننشانازاقتدار،همدلیو
همراهیهمهمردمدارد.شاهدایجادوحدتبیننسلیهستیم.ویدرادامه
اظهارکرد:باایناقداماتماشاهدشکلگیریوحدتبیننسلیهستیم.
ازپیروجوانگرفتهتادهههشتادیهاونودیهاوهرکسیباهرسلیقه
ایبانگاهبهجمهوریاسالمیوتمامیتارضیکشورروزگذشتهبهصحنه
آمدند.اینوحدتبیسابقهوبیبدیلبود.ایناتحادحاکیازژرفنگری
مقاممعظمرهبریاســت.حتیبرخیازخانمهاکهبهاصطالحامروزیها
حجابمناسبنداشتندبهصحنهآمدند.دانشجویانوجوانانآیندهسازان
کشورهستند.نمایندهمردماهوازدرمجلسشورایاسالمیتصریحکرد:این
واقعیتجمهوریاســالمیاست.عفوعمومیکهحضرتآقادرهفتههای
گذشتهاعالمکردوهمچنینبخشودگیهاییکهرئیسجمهوراعالمکردند
اقتدارجمهوریاسالمیرانشانداد.علیرغماینکهبرخیازرسانههاآنرا
ضعفجمهوریاسالمیقلمدادکردندایناقتدارنظامرانشانمیدهدکه
حاکیازآناستکهنظامرامتعلقبهمردمدانستهودانشجویانوجوانان
رانیزفرزندانآیندهسازکشورتلقیمیکند.ویدرادامهتاکیدکرد:این
اقدامرابایدبایکیازکشورهایهمسایهکهچندسالپیشدرآنکودتایی
اتفاقافتادمقایســهکردکهبهدنبالآنچنددههزارنفریادستگیرشده
ویاازکاربیکارشــدند.اینعفووبخشــودگیهادروهلهاولاقتدارنظام
اسالمیرانشــاندادهودرادامهزمینهوحدتوانسجامملیرافراهممی
کند.اینامراقتدارنظامجمهوریاسالمیحولپرچمانقالبوعنایتمقام

معظمرهبریرامیرساند.

خبر خوش رئیسی در ۲۲ بهمن

روزیکشــنبه۱۶بهمنبودکهاعالمشــددرپیپیشنهادرئیسقوهقضاییهبه
حضــرتآیتاهللخامنهایمبنیبرموافقتبــاعفووتخفیفمجازاتجمعقابل
توجهــیازمتهمانومحکومانحوادثاخیروهمچنیــنمحکوماندادگاههای
عمومیوانقالبوســازمانقضایینیروهایمســلح،رهبرانقالباسالمیبااین
پیشنهادموافقتکردند.بهگزارشایســنا،غالمحسینمحسنیاژهایرئیسقوه
قضائیهدربخشــیازایننامهضمناعالمشــروطعفــووتخفیفمجازاتبرای
متهمانومحکومانحوادثاخیرتاکیدشــدهاست:»پروندهمتهمانومحکومان
درصورتداشــتنشــرایطمندرج،درهرمرحلهایکهباشد،مختومهمیگردد.«
همچنیندراعالمشــرایطعفووتخفیفمجازاتمتهمــانومحکومانحوادث
اخیرآمدهاســت:»عدمارتکابجاسوســیبهنفعاجانب،عدمارتباطمستقیمبا
عوامــلســرویسهایاطالعاتیخارجی،عدمارتکابقتــلوجرحعمدی،عدم
ارتکابتخریبواحراقتاسیســاتدولتیونظامیوعمومی،ونداشتنشاکییا
مدعیخصوصی.«بهدنبالایناتفاق،درهفتهگذشــتهتعدادیازبازداشتیهای
ناآرامیهــایچندماهاخیرآزادشــدندوروندآزادیســایرینهمدرحالطی
شــدناست.درهمینراستاســیدابراهیمرئیسیرئیسقوهمجریهدوشنبه۱۷
بهمندرحاشــیهنشســتپیروانادیانتوحیدیدرگفتوگوییاعالمکردکه
»برایامتدادرویکردحکیمانهوپدرانهرهبریبهحوزههایسیاســیواجتماعی
بســتههاییدرحالتهیهاست.«ازطرفیرویکرداصلیدرعفوقضایی،بازکردن
راهبــرایمتهمانومحکومانیبودکهدراثرهیجانوفریب،واردچرخهآشــوب
شــدهبودندامارهبــری،ازاینکهآنهیجانوغفلتموجــبتخریبآیندهآنها
شــود،جلوگیریکردند.درهمینزمینهرهبرانقالباسالمیروزچهارشنبه۱۹
بهمندرســخنرانیخوددردیدارفرماندهــانوکارکناننیرویهواییوپدافند
هواییارتش،»راهبرددشــمنراایجــاداختالفداخلیباهدفنابودکردننظام
اســالمیخواندند«ودرمقابلتأکیدکردندکه»راهبرداساســیمابایداتحادو
وحدتملیباشد.«حضرتآیتاهللخامنهایدرسخنانخودعنوانکردند:»ایجاد
بدبینیمیاندســتهجاتسیاسی،بیاعتمادیمردمنسبتبهیکدیگرونسبتبه
حکومتوایجادبدبینیبینســازمانها،جزوراهبردهایتحققاهدافبدخواهان
ایراناســت.البتهاختالفهاییقهراًوجودداردامانبایدآنهارابهگســلتبدیل

کرد؛همچنانکهیکوقتمســئلهزنرامطرحمیکنندیکوقتمســئلهشیعه
وســنی،وزماندیگرمسئلهاختالفنسلیرا.«رهبرانقالب»مهمترینتاکتیک
برایگســترشاختالفرادروغپردازیوشایعهســازیدانستند«وتأکیدکردند:
»وقتیدشــمن،وحدتملیراآماجحمالتخودقراردادهبایدباحفظایناتحاد
ووحدت،نگذاریمدرخواســتهپلیدخودپیروزشــود.«ازسویدیگررئیسقوه
مجریهازچندیقبلبهدســتگاههایذیربطمأموریتدادهبودکهبرایترمیم
برخیآســیبهایناشیازناآرامیهایاخیر،پیشــنهادهایخودراارائهکنندبه
گونهایکهنتیجهپیشنهادها،راهگشاییبرایافرادیباشدکهدراثرغفلتدست
بهاقداماتیزدهاندوبراثرآن،اکنونشغل،حرفهوموقعیتآنهادچارمحدودیتیا
ممنوعیتشدهاست.بهدنبالایناقدامایسنامطلعشدکهپیشنهادهایارائهشده
پسازجمعبندیبهمحضررهبرانقالبتقدیموازایشانبرایاِعمالآنهاکسب
اجازهشدکهحضرتآیتاهللخامنهایباپیشنهادهاموافقتکردندوگفتهشدهکه
متننامهرئیسدولتســیزدهمبهدستگاههایذیربطبرایانجاممأموریتهای
مندرجدرآن،بهزودیمنتشرخواهدشد.همچنینرئیسقوهمجریهدرحاشیه
راهپیمایی۲۲بهمنامسال،»حضورواتحادملیرامهمترینراهبردبرایمقابله
باراهبرداختالفافکنیدشمنخواند«وگفت:»درامتدادنگاهپدرانهرهبرمعظم
انقالباســالمیوعفوقضایــیتعدادزیادیازمتهمانومحکوماناغتشاشــات
اخیر،دانشــجویانوچهرههایفرهنگی،ورزشی،رسانهاینیزکهدراثراقدامات
غیرقانونیمشمولمحدودیتهاییشــدهاند،موردعفووبخشودگیقرارخواهند
گرفت.«رئیسیدرادامهافزود:»یکیدیگرازمحورهایبستهوحدتآفریندولت،
ایجادتسهیالتبیســابقهبرایبازگشتایرانیانخارجازکشورورفعمحدودیت
حتیبرایآندستهازایرانیانیاستکهدرمقاطعیمرتکباقداماتخالفقانون
شدهاند.جزئیاتبســتهدولتبهزودیضمنابالغبهوزراودستگاههایمربوطه
بهاطالععموممردمخواهدرسید.«بستهمورداشارهرئیسقوهمجریهکهنامآن
را»بستهامتدادوحدت«گذاشتهاند،ســهگروهمخاطباصلیدارد:دانشجویان،
چهرههاوایرانیانخارجازکشــور.قراراســتطبقاینبسته،ضمنبازکردنراه
برایبازگشــتدانشجویانبهتحصیلوچهرههابهکاروفعالیتخود،تسهیالت
بیســابقهایبرایبازگشتایرانیانخارجازکشــورفراهمشود.تسهیلبازگشت
ایرانیان،وعدهرئیسدولتســیزدهمدراولیننشستخبریپسازپیروزیدر
انتخابات۱۴۰۰بود.دراینبســته،موانعیموردبخشودگییاتسهیلقرارگرفته
وتأکیدشــدهکهافراددرصورتبازگشــتمشمولتعقیبنخواهندشد،کهاین
اتفاقدرطول۴۴سالگذشتهبیسابقهبهحسابمیآید.بهگفتهمسئوالندولت
سیزدهم،رفعمحدودیتازدانشجویان،چهرههاوایرانیانخارجازکشور،برگرفته
ازنگاهپدرانهبهجامعهوســرمایههایآناست.اعالماینخبرازسویرئیسیبه
دنبالعفوهفتهگذشتهرهبری،بااستقبالبسیاریازرسانههاوفعاالنسیاسیو
اجتماعیمواجهشدهومیتواندراهیبرایوحدتملیپسازشکافایجادشده

درماههایاخیرباشد.

نگاهداری در یادداشتی:

حکمرانی آینده باید حکمرانی مردمی دانش بنیان با بهره گیری از فرصت های بین المللی باشد

رییسمرکزپژوهشهایمجلسشــورایاسالمیدریادداشتی
بهتشریحزمینههایمختلفبرایپیشرفتایرانآیندهپرداخت.
بهگزارشایســنابــهنقلازروابطعمومــیمرکزپژوهشهای
مجلسشــورایاســالمی،بابکنگاهداریرییساینمرکزدر
یادداشــتیباعنوان»برایپیشــرفتایرانآینده«،پیشرفتو
توســعهراازجنستحولفکریونگرشیدانستهوعنوانکرده
استکهپیشرفتدربستریکجامعهپرنشاطوفعال،قابلتحقق
است.متناینیادداشتبهشرحزیراست؛درخصوصپیشرفتو
آیندهایرانسهروایتدرجامعهایرانیازسویگروههایمختلف
مطرحمیشــود.روایتاولکهبیشــترازسویدشمنانایران
اسالمیواپوزیسیونخارجازکشوردرفضایافکارعمومیطرح
میشودروایتیاستکهپیشفرضآنبدتربودنوضعیتآینده
ایراننسبتبهگذشتهاستکهبهدنبالارائهتصویرسیاهوویران
ازآیندهایراناســت.روایتدومنوعنگاهیاستکهبرروییک
ذهنیتانتزاعیمتحجرانهســواراســتکهبررویگذشتهقفل
شدهوحتیبیانیهگامدومانقالبراکهسراسرروبهسویتحول
وپیشــرفتاستبهگونهایتفســیرمیکنندکهآنرامصادره
بهحفظگذشــتهنمایند.روایتســومکهمیتوانآنرارویکرد
التقاطینامیدهمچناندلدرگرونســخهوارداتیپیشــرفتو
توسعهوالگوبرداریمطلقازجریانتوسعهغربیبدونتوجهبه
مولفههایبومیواسالمیایراناست.درچنینفضاییبرجریان
انقالبیعقالنیضروریاستتاروایتیازآیندهوپیشرفتایراندر
قالبنوسازیحکمرانیارائهدهدکهدرعیناینکهضامنتحول
وپیشــرفتایرانآیندهباشدمبتنیبرسنتهایالهیوالگوی
اسالمیایرانیباشد.بینشتوسعهوخواستپیشرفت.پیشرفت
وتوســعهبیشــترازجنستحولفکریونگرشیاست.تامین
تواماننیازهایمادیومعنویهدفاصلیاســت.شکلگیری
گفتمانواحدپیشــرفتوتوســعهباایجادذهنیتمشترکدر
بینمســئولین،نخبگانوجامعهدرخصوصاصولثابتومورد
توافقپیشرفتوتوسعهالزموضروریاست.درچنیناجماعی
بایدگفتگویاجتماعیباکنشــگرانمختلفاقتصادی،سیاسی،
اجتماعیوفرهنگیبانگاههایمتفاوتشکلگیردوخروجیآن
دستیابیبهاصولموردنظرباشد.آموزههایاسالمیاگردرست
تبیینشودکامالمقومپیشرفتوتوسعهکشوروتضمینکننده
زیستمبتنیبرعقالنیتاست.درچنیننگاهیانسانوتربیتو
تعالیاوبهسویپیشرفتوسالمتجسمیومعنویاو،تقویت
معیشــتاو،آموزشوپرورشاووهمچنیــنآزادیوافزایش
فرصتهــایانتخاباو،ازاولویتباالییبرخورداراســت.بایداز
تفسیرهایانحرافیبارویکردهایالتقاطیومتحجرانهکهعین
دولبهقیچیپیشرفتواعتالیایراناسالمیراتهدیدمیکنند

پرهیزکرد.شرطپیشــرفتتولیدوخالقیتاستونسخههای
عاریتیووارداتیونســخههایمتحجرانهومنجمددرگذشته
راهگشانخواهدبود.تدبیرهوشمندانهدرخصوصسیاهنماییها
وتخریبهایدشمنانایرانوارایهتصویرسیاهازآیندهایراندر
ذهنمردمهمالزموضروریاست.منشتوسعهوارادهپیشرفت
.عالوهبرخواستپیشرفت،شکلگیریارادهپیشرفتهممهم
است.تحققهرپیشــرفتیدرگروآمادگیبرایپذیرشتغییر
وتحولوپرداختهزینههایاینتغییراتاســت.پیشرفتدر
جمودشکلنمیگیرد.التزامبهسختکوشی،مجاهدتوتالش
روزافرون،پرهیزازتنبلیهــاوبینظمیهایاجتماعی،ترجیح
مصالــحجمعیبرمنافعفردی،قانونمداریونظایرآنازلوازم
شکلگیریارادهاجتماعیبرایپیشرفتوتوسعهاست.حلعدم
قطعیتهاورفعابهاماتموجوددرفضایاقتصادی،سیاســیو
اجتماعیوفرهنگیکشــور،درشکلگیریارادهاجتماعیمورد
نیازبهپیشرفتموثراست.جسارتومسئولیتپذیریشخصی
مسئولینومدیرانکشوربرایپیشرفتحوزهکاریخودوپرهیز
ازعافیــتطلبیوترکفعلهایمختلفدراینمســیرالزمو
ضروریاست.کنشتوســعهورفتارپیشرفت.پیشرفتنیازمند
فرصتهایمنطقــهایوفرامنطقهایوبینالمللی،ظرفیتهای

درونــیوداخلیوابزارهایحکمرانیکارآمداســت.مهمترین
ظرفیتداخلیپیشرفتدرحکمرانی،ظرفیتمردمیونخبگانی
جامعهدرعرصههایمختلفاســت.موثرترینابزارپیشرفتدر
دنیایامروزعلموفناوریهایدانشبنیاناســت.برخورداریاز
یکدیپلماسیاقتصادیفعالمبتنیبررقابتبرایتحققمنافع
ملیدرعرصهبینالمللوپرهیزازتنشهایغیرضروریوتقویت
روابطباهمســایگانوقدرتمنطقهایوفرامنطقهایهمسوبا
منافعملیفرصتآفریناست.بنابرایندرمجموعمیتوانگفت
کهحکمرانیآینده،بایدحکمرانیمردمیدانشبنیانمبتنیبر
ســنتهایالهیوبابهرهگیریازفرصتهایبینالمللیباشد.
توجهبهاهمیتمنابعانسانینخبهوبهرهوریآنهابرایدستیابی
بهپیشــرفتضروریاست.نمودمشکالتجامعهامروزهرچند
درشــاخصهایاقتصادیخودرانشــانمیدهــدولیراهحل
اینمشــکالتغیراقتصادیبودهوریشهدرعرصههایسیاسی،
اجتماعیوفرهنگیدارد.برنامهپیشرفتوتوسعهکشورنمیتواند
بیتفاوتبهعدالتوبهمقولههاییچونفقر،نابرابریومســائل
زیستمحیطیباشد.نمیتواندرچنینالگوییبهمدیریتهای
محلیواستانیوتفاوتهایمنطقهایبیتوجهبودونسخههای
واحدغیرموثربدونتوجهبهظرفیتهایآمایشــیبرایسراسر

کشورپیچید.ایجادهماهنگیوهمافزاییسیستمیدربینارکان
مختلفحکمرانیازشــکلگیریسیاستهاواقداماتمتعارض
جلوگیــریمیکند.تعامــلحداکثریبابخشهــایمردمیو
خصوصیمانعازایجادانتظاراتمتناقضدربینمردممیشود.
توانمندسازینهاددولتباارتقاوشفافیت،اصالحدیوانساالری
ناکارآمد،رفعتعارضمنافعوحکمرانیهوشمندمبتنیبرداده
ازاقداماتمهمبرایدســتیابیبهپیشــرفتبهشــمارمیآید.
الزاماتوبســترپیشرفت.پیشرفتدربستریکجامعهپرنشاط
وفعال،قابلتحققاســت.ارتقاءاعتمادوســرمایهاجتماعیدر
جامعهومشــارکتمردمونخبــگاندرحوزههایمختلفاعم
ازصاحبنظراناقتصادی،فعاالنسیاســی،کنشگراناجتماعی،
اصحابفرهنگوهنر،جامعهشناسان،مردمشناسانوفناوران،
بستریمناسببرایپیشرفترادرجامعهفراهممیکند.اهمیت
فضایسیاسیواجتماعیمساعدبرایپیشرفتدرجامعهازخود
برنامهپیشرفتوتوسعهمهمتراســت.ترویجاخالقوفرهنگ
پیشــرفتوتوسعهدربینمردمتوســطدستگاههایفرهنگی
بسیارمهماست.درمعارفواخالقاسالمیآموزههایفراوانیدر
خصوصاهمیتآبادانیدنیا،رشــدوتعالیانسان،حفظمحیط
زیست،اهمیتعلمودانشونظایرآنوجودداردکههمهمقوم
پیشرفتوتوسعهکشورهستندکهکمترموردتوجهدستگاهها
ونهادهایفرهنگیقرارگرفتهاست.تحقققراردادهایاجتماعی
سازندهوشکلگیریمنزلتاجتماعیوایراندوستیسازنده،در
دلوجانمردمبرایدستیابیبهپیشرفتمهموکارسازاست.
ایجادحستعلقبهمیهــندربیننخبگانوپرهیزازاقدامات
محرکمهاجرتنخبگانوازدستدادنثروتاصلیکشوربرای
تحققپیشــرفتوتوســعهالزموضروریاست.موانعپیشرفت
کشــورعدمشــکلگیریاجماعنخبگاندرخصوصمسائلو
موضوعاتمرتبطباپیشرفتکشــور،ایجادنوعیبیتفاوتیدر
بخشهاییازجامعهنسبتبهپیشرفتوتوسعهکشورومهاجرت
نخبگانوشــکلگیریرویایمهاجرتدرتعدادیازایرانیانو
کاهشسرمایهاجتماعیرامیتوانازمهمترینموانعپیشرفت
درسطحجامعهبرشمرد.درعرصهحکمرانیومدیریتکشورنیز
بایدمبارزهجدیبافقروفسادوتبعیضبهعنوانسهعاملاصلی
شکلگیریناکارآمدیدرادارهکشور،دردستورکارحکمرانیدر
آیندهقرارگیرد.فسادباعثشکلگیریبدبینیفراگیریدرمردم
میشودکهمیتوانداقداماتوتالشهایجهادیمدیراندلسوز
ومومنرانیزتحتتاثیرقراردهدوعمالباعثشودمفهومدولت
بهیکســریقوانیندستوپاگیرکهبایدبهطرقمختلفآن

رادورزدتقلیلیابد.

ســخنگویشــوراینگهبانگفت:مردمباحضوردرراهپیمایی۲۲بهمننشاندادندکهزمانشناسهستندوانقالب
خودشانراباهیچچیزدیگریعوضنمیکنند.مردمنشاندادندانقالبخودشانراباهیچچیزعوضنمیکنند

بــهگــزارشایلنا،هادیطحاننظیفگفت:مردمدرطولاین۴۴ســالبانگاهجدیدیکهایــنانقالببهآنهاداد
دستاوردهایمهموبزرگیرادرحوزههاعلمی،فناوری،پزشکیوموضوعاتمختلفرقمزدند.سخنگویشوراینگهبان،اینرشدوبالندگیرامحصول
والیتمداریمردمعنوانکردوافزود:یکباردیگرتجدیدبیعتمردمباآرمانهاینظاموامام)ره(ومقاممعظمرهبریوشورونشاطوبالندگیراشاهد
بودیم.طحاننظیفعنوانکرد:مسئوالنبایدقدرداناینحضوروشکوهباشندوبهترینقدردانیایناستکهخدمتخالصانهایرابرایمردمداشته

باشیم.اینحضورآثاربسیاربابرکتیداردتاوقتیکهاینحضوروجودداشتهباشدمیتوانیمفتنههایدشمنرابیاثربدانیم.

عضومجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:حضورمردمواقعافوقالعادهوباشکوهبود،منامیدوارهستمکهمسئولینازاینحضور
مردمانرژیبگیرندوبعدباتمامتوانوباتکیهبرعقل،خردومشــورتتالشکنندتامشــکالتمردمرابرطرفکنند.فضای
کشورمانندراهپیماییبرایحضورفعاالنههمهسالیقدرانتخاباتهمفراهمشود/مسئوالنتاسالآیندهمردمرافراموشنکنند

حجتاالسالممجیدانصاریعضومجمعتشخیصمصلحتنظامدرگفتوگوباخبرنگارایلنادربارهحضورپرشورمردمدرراهپیمایی۲۲بهمن،گفت:مردمهمیشه
نشــاندادهاندکهمســالهدفاعازاصلنظام،انقالب،امام)ره(وشهداراازعملکردمسئولینجدامیکنند.مادرکشورمشکالتیداریمومردمدرزندگیبامشکالت
جدیترمواجههستند.همچنینممکناستکهکوتاهیهایینیزداشتهباشند.ویخاطرنشانکرد:اماعلیرغماینمشکالتمتعددوجدیمردمدیروزدرراهپیمایی
۲۲بهمنبهصحنهآمدندکهبگویندماهنوزبهاصلانقالبوفادارهستیم.انصاریدرادامهتصریحکرد:اینحضورمردمبهویژهدرروزهاییکهدشمنانماخوابهای
آشــفتهایبرایکشــورمادیدهاند،بسیارحائزاهمیتاستچراکهمردمخیلیجدیتروپررونقتربهصحنهآمدند.ویافزود:حضورمردمواقعافوقالعادهوباشکوه

بود،منامیدوارمکهمسئولینازاینحضورمردمانرژیبگیرندوبعدباتمامتوانوباتکیهبرعقل،خردومشورتتالشکنندتامشکالتمردمرابرطرفکنند.

مردم نشان دادند انقالب خودشان راسخنگویشوراینگهبان:
 با هیچ چیز عوض نمی کنند

انصاری:

مسئوالن تا سال آینده مردم را فراموش نکنند
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گزیده خبر

سهم ۶۳ درصدی تولید از تسهیالت بانکی 

طبــق اعالم بانک مرکزی، در ۹ماهه امســال ۲۹ هزار و ۷۹۲ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت به بخش های اقتصــادی اعم از صاحبان کســب و کار و 
مصرف کنندگان نهایی پرداخت شده که ۶۳.۲ درصد از این رقم برای تامین 
مالی ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است. به گزارش ایسنا، در 
۹ ماهه امسال معادل ۱۸ هزار و ۸۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیالت از سوی 
شبکه بانکی برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت 
شــده است و پرداخت این میزان تسهیالت در مقایسه با رقم پرداخت شده 
در هفت  ماهه منتهی به پایان مهرمــاه ۱۴۰۱ معادل ۴۰۵۳ میلیارد ریال 
افزایش داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، عالوه بر رشد تسهیالت 
پرداخت شــده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی، اقدامات 
دیگری نیز در دولت ســیزدهم در راستای حمایت از تولید و اشتغال انجام 
شــده اســت که از جمله آن ها می توان به اعطای تســهیالت به بنگاه های 
کوچک و متوسط و شــرکت های دانش بنیان و همچنین بهبود شیوه های 
تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و توسعه ابزارهای تأمین 
مالی زنجیره ای نظیر اوراق گام اشاره کرد. عملکرد دولت سیزدهم در حوزه 
حمایت از تولید و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حالی 
است که برخی رسانه ها با انعکاس نظرات کارشناسان یا تشکل های تولیدی، 
شبکه بانکی را متهم به عدم حمایت از تولید و یا توقف پرداخت تسهیالت 
ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال جاری می کنند. 
این کارشناسان در بیان دلیل توقف پرداخت تسهیالت بانکی به بخش های 
تولیدی این گونه توجیه می کنند که بانک ها به اجبار مجبور به خرید اوراق 
منتشر شده از سوی دولت شده اند؛ چراکه این اوراق با استقبال مواجه نشده 
اســت، لذا همین امر موجب شــده تا بانک ها از پول خالی شــوند. در این 
خصوص باید گفت که با آغاز به کار دولت ســیزدهم، بازتعریف رابطه دولت 
و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشــتر به منابع ســپرده ای و عملیاتی شدن 
حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه گردان خزانه در 
دســتور کار قرار گرفته است؛ لذا دولت در راستای جلوگیری از سرایت آثار 
سیاســت های مالی )بودجه ای( به ترازنامه بانک مرکزی و به منظور پوشش 
کســری بودجه، نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام کرده است. بدیهی است 
فــروش اوراق بدهی دولت به بانک ها و ســایر نهادهای مالی به عنوان یک 
راهکار غیرتورمی تامین کســری بودجه دولت تلقی شده که پوشش آن با 
استفاده از منابع بانک مرکزی می توانست آثار پولی و تورمی قابل مالحظه ای 
به دنبال داشــته باشــد. ضمن اینکه بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس 
مصوبه شورای پول و اعتبار و با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در 
شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاست گذار پولی 
می بایســت حداقل سه درصد از مانده ســپرده های خود را به صورت اوراق 
مالی اســالمی نگهداری کنند که البته عملکرد شــبکه بانکی در خصوص 
مصوبه مذکور در سال جاری حدود ۲ درصد بوده و وضعیت بانک ها نیز در 
این زمینه یکسان نیست. همچنین عمده اوراق مالی اسالمی دولتی فروخته 
شــده در حراج های برگزار شده، توسط نهادهای مالی غیر بانکی خریداری 
شــده است؛ به طوری که سهم بانک ها و موسســات اعتباری غیر بانکی از 
اوراق فروخته شده در سی و شش حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰ معادل 
۲۵.۷ درصد و در سی و هفت حراج برگزارشده در سال جاری )از هفته اول 
خردادماه تا ۱۱ بهمن ماه( معادل ۳۴.۳ درصد بوده اســت. در زمینه خرید 
اوراق مالی دولت توسط بانک ها نیز باید به این نکته توجه داشت که بازدهی 
اوراق دولتی به عنوان یک دارایی بدون ریســک نسبت به دیگر دارایی های 
نگهداری شده توسط بانک ها از جمله تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی، 
رقم پایینی محســوب نمی شــود. ضمن آنکه، اوراق دولتی از نقدشوندگی 
باالیی برخوردار بوده و بانک ها می توانند نیازهای نقدینگی کوتاه مدت خود 
را از طریق مبادله این اوراق با بانک مرکزی )در چارچوب عملیات بازار باز و 
یا تسهیالت قاعده ءمند و وثیقه محور بانک مرکزی( یا سایر بانک ها تامین 
کنند. خرید و نگهداری اوراق دولتی توســط بانک ها و موسســات اعتباری 
عالوه بر ایجاد بازدهی مناسب بدون ریسک، قابلیت نقدشوندگی باالیی برای 

هموار کردن جریان مالی بانک ها به دنبال دارد.

رییس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به ایلنا:
آدرس اموال آزاد شده در سایت 

اعالم نمی شود

رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: هر دارایی که برای 
مولدسازی آزاد شد بالفاصله در سایت، اطالعات آن دارایی اعالم 
خواهد شــد. آدرس اموال آزاد شــده در سایت اعالم نمی شود/ 
خام فروشــی نمی کنیم  به گــزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، 
حسین قربانزاده در نشست خبری رونمایی از سایت مولدسازی 
دارایی های دولت با بیان اینکه تمام اطالعات و دیتای مربوط به 
فرایند های مولدســازی ها از جمله انچه در مسیر فرایندها قرار 
می گیرد و مصوب می شود، در این سایت منتشر می شود، اظهار 
داشت: هیات مولدســازی دارایی ها تمام اطالعات را با جزییات 
در این ســایت در اختیار مردم قرار می گیرد و این ســایت در 
تعامل ســایت سادا که اموال دســتگاه های اجرایی در آن ثبت 
و درج می شــود، اطالعات را در اختیار عموم قرار می دهد. وی 
بیان اینکه افراد می توانند به طور ناشــناس اموال و دارایی های 
شناسایی کرده دولت را در این سایت گزارش دهند، گفت: اعالم 
دارایی های دولت به طور ناشناس در بخش پاالیش ها مشکالتی 
را ایجــاد می کنند و اگــر افراد با هویت خود ایــن اطالعات را 
گزارش دهند به طور قطع هویت آنها افشــا نخواهد شد. رییس 
سازمان خصوصی سازی درباره مقاوت برخی از مدیران در اجرای 
مولدسازی اموال دولت و همچنین درباره اظهارات اخیر استاندار 
تهران مبنی بر اینکه در شــهر تهران ظرفیتی برای مولدسازی 
وجود ندارد، ادامه داد: ســخنان اخیر استاندار تهران تنها درباره 
فضاهــای اداری بوده و در جریان مولدســازی بحث واگذاری و 
آزادسازی اموال منقول و غیر منقول دولت مطرح است که تنها 
بخشــی از آن به فضای اداری مربوط می شــود. قربانزاده افزود: 
موضوع اصلی در مولدســازی امــوال و دارایی های مازاد دولت 
تعامل و تفاهم بین مجری و دســتگاه های اجرایی اســت و اگر 
امکان بهره بــرداری از دارایی هایی وجود دارد اما مدیر مرتبط با 
آن مقاومت کند، آن مدیر به هیات واگذاری معرفی می شــود و 

این هیات درباره آن برطبق قوانین و مقررات تصمیم می گیرد.

تأمین مالی صنعت همچنان معطوف به نظام بانکی
ارزیابی عملکرد برنامه ششــم توسعه نشــان می دهد.  سهم 
سرمایه گذاری خارجی یک درصد. ارزیابی عملکرد برنامه پنج 
ساله ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش 
صنعت نشــان می دهد که در ســال ۱۳۹۹ و پنج ماهه اول 
۱۴۰۰ سهم منابع تامین مالی بخش صنعت از نظام بانکی ۷۸ 
درصد، بازار سرمایه ۱۸، اعتبارات عمرانی ۳ و سرمایه گذاری 
خارجی یک درصد است. به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش های 
مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کالن جهت 
تدوین برنامه هفتم توســعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش های مختلف را 
ارزیابی کرده که در ادامه بخش هایی از آن آمده اســت. نتایج 
کلی بررسی ها نشان می دهد رویکردهای کالن سیاست های 
صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششــم توسعه 
در بخش صنعت بر اســاس تعییــن اولویت های صنعتی به 
عنوان برشی از استراتژی توســعه صنعتی، استفاده از دانش 
و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های داخلی، توسعه بازارهای 
صادراتی و جذب شــرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در 
زنجیره های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی 
و تالش برای الحاق به ســازمان تجــارت جهانی، اختصاص 
ســهم حداقل ۴۰ درصد از تســهیالت بانکی و برنامه ریزی 
برای افزایش ســرمایه صندوق های مرتبط با بخش صنعت، 
ممنوعیت معافیــت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل 
عوارض مالیــات بر ارزش افزوده بــرای تأمین منابع تکمیل 
زیرساخت شــهرک های صنعتی، بوده اســت. بر اساس این 
گزارش شاخص محیط کســب و کار کل و بخش صنعت در 
سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به سال های قبل و بعد وضعیت 
نامساعدتری داشته، اما از سال ۱۳۹۸ به بعد وضعیت شاخص 
رو به بهبود بوده اســت. بررسی شاخص ملی محیط کسب و 

کار بر اســاس نماگرهای بخش نهــادی و اقتصادی حاکی از 
آن اســت که در بخش نهادی، ساختار و عملکرد دولت و در 
بخش اقتصادی، محیط مالی بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط 
نامساعد کسب و کار داشته اند. نتایج پایش ملی کسب و کار 
نشــان می دهد که در محیط مالی مؤلفه های »غیرقابل پیش 
بینی بودن تغییرات قیمت مــواد اولیه و محصوالت و تأمین 
مالی از سیســتم بانکی بیشترین ســهم را در ایجاد شرایط 
نامناســب برای فعاالن اقتصادی کشور داشته است. با وجود 

بهبود شاخص محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش 
نشان می دهد که وضعیت شــاخص محیط مالی با میانگین 
۸.۱۵ از ۱۰ بیشــترین تأثیر منفی را بر محیط کســب و کار 
داشته اســت. همچنین اطالعات منتشر شده در این گزارش 
نشان می دهد در ســال ۱۳۹۹ و پنج ماهه اول ۱۴۰۰ سهم 
منابع تامین مالی بخش صنعت از نظام بانکی ۷۸ درصد، بازار 
سرمایه ۱۸، اعتبارات عمرانی ۳ و سرمایه گذاری خارجی یک 
درصد اســت. بنابراین تأمین مالــی اقتصاد ایران و نیز بخش 

صنعت و معدن همچنان معطوف به نظام بانکی اســت.مرکز 
پژوهش های مجلس به این نکته اشاره کرده که مسئله اساسی 
این اســت که نظام بانکی کشــور دارای مشکالت متعددی 
نظیر مطالبات غیرجاری باال، کفایت ســرمایه پایین و سهم 
دارایی های غیر نقدی باالیی است که امکان گسترش تأمین 
مالی از این بازار را محدود می کند. از طرفی با توجه به محدود 
بودن ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط بین المللی 
خاص کشور و اعتبارات عمرانی دولت به سبب کسری بودجه 
باالی دولت و افزایش مخارج جاری دولت ضرورت توســعه و 
تنوع بخشی به ابزارها و روشهای تأمین مالی در بخش صنعت 
اجتناب ناپذیر است. گفتنی است خالصه کلی ارزیابی عملکرد 
شــاخص های کمی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در 
برنامه ششم توســعه حاکی از آن است که بخش صنعت در 
ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه ششم 
موضوع ماده )۳( این قانون موفق عمل نکرده است. نتایج این 
گزارش نشــان می دهد از جمله عواملی که در تحقق نیافتن 
این اهداف مؤثر بوده، عالوه بر شوک های بیرونی مثل شرایط 
بین المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل 
دیگری همچون ایرادهای قانون گذاری، تأخیر در تدوین آیین 
نامه ها و طرح ها )از جمله طرح بازســازی و نوسازی صنایع(، 
عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدفگذاری غیر 
واقع بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششــم است 
این عوامل سبب شــد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی 
و نوســازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت های 
شهرک ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه ها و نواحی 
صنعتی روســتایی، تعمیق ســاخت داخل و افزایش ســهم 
محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت صنعتی 
کشور و تولید خودروی رقابت پذیر با تأکید بر کیفیت با وجود 

اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود.

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: 
اساسا ابعاد تصمیمات درباره مولد سازی 
روشن نیســت و هزاران سوال وجود دارد 
که هنوز پاسخ داده نشده است. در همین 
ابتدای کار ایــن اعضای هیات واگذاری و 
مولدســازی نتوانستند اغنای کامل انجام 
دهند. به صرف زمین فروشی مولدسازی 
محقق نمی شــود/ دولت شناخت کاملی 
از میــزان دارایی ها نــدارد/ ابعاد تصمیم 
سران قوا روشن نیست جعفر خیرخواهان 
در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا با 
اشاره به ابهامات مصوبه مولدسازی سران 
قوا اظهار داشــت: معتقدم کمبود منابع 
مالی دولت در اجــرای مصوبه اخیر مولد 
سازی دارایی های دولت بی تاثیر نبوده اما 
باید توجه داشت همواره نیاز به مولدسازی 
دارایی های دولت وجود داشــته و دولت 
باید ســعی کند مانند هر کسی که مالک 

دارایی اســت بتواند بهترین استفاده را از 
این دارایی ها داشته باشــد و بازدهی آن 
را افزایش دهــد. انتظار می رود دولت هم 
ارزشی از این دارایی ها که امانتی دراختیار 

اوست خلق کند و بهره وری این دارایی ها 
را باال ببرد. وی ادامه داد: از ســوی دیگر 
موضوع این است که اکنون کسی با توجه 
به مشکالت ســنوات گذشته با ریسک و 

جســارت اینکه وارد صحنه نمی شــود و 
نمی تواند با جسارت چنین تصمیم مهمی 
را اتخــاذ و این کار مهم را بر عهده بگیرد. 
در سال های گذشته افراد زیادی نسبت به 
این تصمیمــات اقدام کردند اما در نهایت 
مورد بازخواســت هم قــرار گرفتند و در 
این شــرایط با این اتفاقات می توانند کار 
مملکت قفل می شود از این رو مجبور به 
دادن امتیاز به هیات واگذاری می شــوند. 
خیرخواهان تاکید کرد: اما نکته مهم این 
اســت که افرادی که برای هیات واگذاری 
معرفی می شوند باید صالح باشند و البته 
صالح و درســتکار بودن به تنهایی کافی 
نیســت و این افراد باید دانش این حوزه 
و از نظر تفکر نســبت به بزرگی اقداماتی 
که انجام می دهند را داشته باشند، طبیعی 
است که حساسیت هایی هم وجود دارد که 

باید درک شود. 

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
بهصرفزمینفروشیمولدسازیمحققنمیشود

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، نسخه اصالحی »دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد« را برای اجرا ابالغ کرد. بر 
این مبنا، سقف اعطای وام قرض الحسنه به ۲۰۰ میلیون تومان  افزایش یافت. به گزارش ایسنا، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: "با 
توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصالحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد بر اساس نکته نظرات 
دریافتی، تدوین و در جلســه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار 
گرفت. شایان ذکر است، اهم اصالحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است: اصالح ماده )۳( دستورالعمل 
به شــرح زیر:  ماده۳ـ  حداکثر مجموع اصل تســهیالت خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان )۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال( است . 
تبصره ـ اعطای تسهیالت در قالب »کارت اعتباری مرابحه« تا سقف حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان )۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال( در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص 
متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیالت خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب می شود.الحاق یک ماده به عنوان ماده 
)۴( به شرح زیر است: ماده ۴ـ در مواردی که مشتری قباًل تسهیالت خرد از مؤسسه اعتباری دریافت کرده است، مبنای محاسبه مابه التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف 
مقرر در این دســتورالعمل، ســهم اصل باقی مانده از مانده بدهی اســت. ادغام مواد )۱۲( و )۱۳( به شرح زیر: ماده ۱۲ ـ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و نیز سایر تسهیالت 
تکلیفی موضوع قوانین مختلف از قبیل تسهیالت فرزندآوری یا تسهیالت حمایتی در حوادث غیرمترقبه مصوب هیأت وزیران و همچنین تسهیالت اعطایی بابت خرید، جعاله، 
ودیعه و ساخت مسکن، مشمول احکام و ضوابط خاص خود بوده و تابع مفاد این دستورالعمل نیست. در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه 
شماره ۱۴۹۱۵۳    /۹۶ مورخ ۱۶    /۵    /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی ربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابالغ و الزم است بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. 

اصالح قیمت بیت کوین بازار کریپتو را تحت تاثیر قرار داده و ارزش کل بازار تقریبا یک تریلیون دالر کاهش یافته است. به گزارش 
ایســنا به نقل از کریپتو، قیمت بیت کوین فقط طی چند روز به دلیل تعهد مقامات فدرال رزرو ایاالت متحده به افزایش نرخ ها و 
اقدام کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا )SEC( علیه سهامداری، در صرافی های متمرکز بیش از هفت درصد کاهش یافت.در ماه 
ژانویه، گروه بزرگی از سرمایه گذاران وارد بازار کریپتو شدند تا بازار را بهبود بخشند. همین گروه منتظر اصالح بوده اند اما اکنون پس 
از کاهش شدید قیمت ها در سراسر بازار، این احساسات در حال تغییر است. مایکل ون د پوپ، تحلیلگر محبوب رمزارز که کاهش 

قیمت بیت کوین به ۲۱.۷ هزار دالر را پیش بینی کرد، زمانی که قیمت بیت کوین نزدیک به ۲۳ هزار دالر بود، تحلیل جالبی در مورد اصالح بیت کوین و زمان خرید به 
اشتراک گذاشته است. در نمودار روزانه، قیمت بیت کوین همچنان در یک روند اصالحی است و می تواند به سطح حمایت ۲۱ هزار دالر برسد که در واقع منطقه ورودی 
است و سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند. با این حال، یک احساس منفی گسترده تر می تواند قیمت را به ۱۹.۷ هزار دالر برساند. پس از »خرید افت«، قیمت بیت کوین 
می تواند تا ۲۵ هزار دالر افزایش یابد. جالب اینجاست که داده های شاخص قیمت مصرف کننده )CPI( ایاالت متحده برای ژانویه که در روز سه شنبه منتشر می شود  و 
رویدادی است که پس از آن می توان یک رالی عظیم را مشاهده کرد زیرا احتماال تورم کاهش خواهد یافت. بیت کوین در برابر همه رویدادهای کالن به جز تورم مصون 
شده است. کارشناسان معتقدند اصالح قیمت بیت کوین کوتاه مدت خواهد بود مگر اینکه اقتصاد خرد تغییر کند و نزدک از هم بپاشد. شاخص دالر آمریکا )DXY( پس 
از رسیدن به حمایت شروع به حرکت کرد. افزایش شاخص دالر به باالی ۱۰۳.۵۰، قیمت بیت کوین را به همراه فاد )FUD( فعلی یعنی ترس، عدم قطعیت و تردید در 
بازار ارزهای دیجیتال تحت فشار قرار می دهد. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۲ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 

قبل ۰.۵۷ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۱.۳۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۳ درصد کاهش داشته است.

بیتکویندرسراشیبیقیمتاست؟وامقرضالحسنه۲۰۰میلیونتومانشد
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گزیده خبر

ذوب آهن اصفهان سرآمد "ساخت داخل" 
قطعات و تجهیزات صنعت فوالد

مهدی کوهی در چهارمین روز کاری حضور در ذوب آهن اصفهان به عنوان 
مدیرعامل این مجتمع عظیم صنعتی به همراه مهرداد توالییان عضو هیات 
مدیره و معاون بهره برداری و تنی چند از معاونین و مدیران شرکت، با حضور 
در کارگاههای ۴۶)ریخته گری(، ۴۷)اســکلت فلزی( و ۴۸)ماشین کاری و 
عملیــات حرارتی ( زیر مجموعه مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری 
و تعمیــرات کارخانه از نزدیک با توانمندیهای تالشــگران این کارگاهها و 
ســاخت قطعات و تجهیزات از نزدیک آشنا شد و همچنین طی جلسه ای 
در خصوص رویکردهای شــرکت و نیز اهمیت ساخت قطعات و تجهیزات 
توضیحاتی ارائه نمود. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : این مجتمع بزرگ 
صنعتی، بنیانگذار تولید فوالد در ایران و اشاعه دهنده فرهنگ صنعت فوالد 
در کشــورمان محسوب می شــود. برنامه ریزی برای رشد و پیشرفت ذوب 
آهن اصفهان تا رسیدن به قله های شکوفایی و پیشرفت آن، وظیفه تک تک 
ماست. طبیعتاً در این مسیر چالش هایی وجود دارد اما ایمان دارم سرمایه 
انســانی توانمند ذوب آهن ، هر چالش و مانعی را با همدلی و هم افزایی از 
میان بر می دارد تا دستاوردهایی ماندگار ایجاد شود. مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان ادامه داد: تامین مالی مناســب،خرید به موقع،تولید هوشمندانه و 
فروش مدبرانه زنجیره تولید موفق یک واحد صنعتی را تشــکیل می دهند 
و البته ســرمایه انسانی توانمند است که اجزای این زنجیره را طی فرایندی 
هدفمند و با کمترین ضایعات تولیدی به ارزش آفرینی می رســاند و ذوب 
آهن اصفهان نیز در دوره فعلی، چنین رویکردی را با همکاری کلیه بخش ها 
روزانه رصد می کند تا رشد و توسعه مجموعه در ابعاد گوناگون و در مقیاسی 
بزرگتر، اعتالی ایران عزیزمان در عرصه های ملی و بین المللی ماندگار شود. 
وی گفت: ساخت مجموعه ای از قطعات و تجهیزات در کارگاه های ساخت 
ذوب آهن اصفهان باعث افتخار صنعت فوالد و از مصادیق مدیریت جهادی 
و دانش بنیان است. مهدی کوهی اضافه کرد : ذوب آهن اصفهان یک افتخار 
ملی اســت و باید ملی اداره شود. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطر نشان 
کرد : دســتاوردهایی که امروزه از آن تحت عنوان دانش بنیان یاد می شود 
در شــرکت ذوب آهن اجرایی شده و خودکفایی را در بخش های مورد نیاز 
تامین و عالوه بر رفع نیاز داخل برای شــرکت هــای خارج از ذوب آهن و 
صنعت سیمان نیز ســاخت داخل انجام می شود.  مهدی کوهی بیان کرد 
: تولیــد محصوالت ارزش افزا و تامین مواد اولیه از مبادی داخلی به عنوان 
یک رویکرد مســتمر در برنامه کاری شرکت قرار دارد تا از این مسیر ارزش 
آفرینی و کاهش قیمت تمام شده بیشتر برای ذوب آهن به ثبت برسد و لذا 
جهت تحقق یافتن این مهم از هیچ تالشی فرو گذار نخواهیم کرد. مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان گفت : ســاخت یوتیلیتی مورد نیاز ذوب آهن با احداث 
نیــروگاه آغاز و در زمینه تامین آب هم اقدامات الزم در بخش های مختلف 

انجام خواهد شد.
شعله گاز در دو روستای ابراهیم آباد و 

جعفرآباد روشن شد

همزمان با چهل و چهارمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، نعمت 
گاز طبیعی در دو روستای ابراهیم آباد و جعفر آباد از توابع شهرستان خورو 
بیابانک به بهره برداری رســید. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان، ابوالقاسم عسکری، مدیرعامل این شرکت، بیان داشت: در این پروژه 
بیش از ۱۴ کیلومتر شــبکه گذاری از نــوع پلی اتیلن و ۲۰۰ علمک گاز با 
هزینه ای بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال اجرا گردیده است. وی، با اشاره به اینکه 
عملیات اجرایی این طرح از تیرماه سالجاری همزمان با سفر رئیس جمهور 
به استان اصفهان آغاز گردید و طبق زمانبندی تعیین شده، خوشبختانه در 
موعد مقرر به بهره برداری رســیده است، افزود: با انجام این رویداد مبارک 
در این دو روستا، به برکت انقالب اسالمی بیش از ۲۰۰ مشترک در منطقه 
کویری استان از نعمت گاز بهره مند گردیده و به تعداد مشترکین گاز استان 
اضافه می شــوند. الزم به ذکر است، پروژه گازرسانی به دو روستای ابراهیم 
آباد و جعفرآباد با حضور معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی استاندار، 
فرماندار و جمعی از مســئولین استان و شهرستان خور و بیابانک افتتاح و 
به بهره برداری رسید . گفتنی اســت، شهرستان خوروبیابانک به مرکزیت 
شهر خور با وسعت افزون بر ۱۲ هزار کیلومتر مربع و ۲5 هزار نفر جمعیت 
در ۴۲۰ کیلومتری شــرق اصفهان، حدود ۱۰ درصد از کل مساحت استان 

اصفهان را در اختیار دارد.

هم زمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی صورت گرفت
مانور مشترک ناوگان امدادی ایران خودرو 

و سایپا

هم زمان با ۲۲ بهمن ماه، سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و با حضور 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، آیین مانور مشــترک ناوگان امدادی 
ایران خودرو و ســایپا برگزار شــد.ایکوپرس- به مناسبت چهل و چهارمین 
فجر انقالب اســالمی، آیین رژه ناوگان امدادی از محل شرکت امداد خودرو 
ایران به سمت خیابان آزادی و محل اجتماع عظیم راهپیمایان ۲۲ بهمن ماه 
برگزار شــد.در این مراسم ده ها دستگاه خودرو، یدک کش و موتورسیکلت 
امداد ایران خودرو و ســایپا، با نصب پرچم های سه رنگ کشورمان و پخش 
سرودهای انقالبی و حماســی در کنار خیل عظیم مردم با آرمان های امام 
)ره( و انقالب اســالمی تجدید میثاق کردند.در این آیین مدیرعامل و قائم 
مقام تامین و تولید گروه صنعتی ایــران خودرو، مدیران عامل امدادخودرو 
ایران و ایســاکو، معاونان توسعه منابع انســانی و کیفیت و مدیر ارتباطات 
ایران خودرو و مدیران امداد خودرو ســایپا حضور داشتند.بســیج و انجمن 
اســالمی کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو نیز چهل و چهارمین ســالروز 
پیروزی انقالب اســالمی را با برپایی ایســتگاه صلواتی و پخش سرودهای 
انقالبی و آذین بندی گرامی داشــتند.هم زمان با راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، 
ایســتگاه صلواتی ایران خودرو در مقابل تعمیرگاه مرکزی شــماره یک در 
خیابان آزادی برپا و از راهپیمایان پذیرایی شد.همچنین بسیج کارکنان ایران 
خودرو دیزل در این روز باشــکوه، با برپایی ایســتگاه صلواتی در کنار مردم 
حضور فعالی داشتند.مرادعباســی معاون توسعه منابع انسانی ایران خودرو، 
سرهنگ ممی خانی، فرمانده سازمان بســیج کارگران و کارخانجات تهران 
بزرگ، شــیخ سفلی، فرمانده حوزه بســیج 5۰۲ امام علی )ع( ایران خودرو 
در ایستگاه صلواتی دایر در مقابل تعمیرگاه مرکزی شماره یک همراه مردم 

انقالبی حضور داشتند.

زمزمه های اوپک از بازگشت نفت به ۱۰۰ دالر
مقامات کشــوری اوپک می گویند نفت ممکن است اکنون که 
تقاضای چین پس از رفع محدودیت های کرونایی، رو به بهبود 
گذاشته و عدم سرمایه گذاری رشد عرضه را محدود کرده است، 
روند صعودی خود را در ســال ۲۰۲۳ از ســر بگیرد و شمار رو 
به رشــدی از آنها احتمال بازگشت نفت به ۱۰۰ دالر را پیش 
بینی می کنند. به گزارش ایسنا، سال ۲۰۲۲، قیمت نفت برای 
نخســتین بار از ســال ۲۰۱۴ تحت تاثیر بهبود تقاضا پس از 
برداشته شــدن قرنطینه های کووید ۱۹ در بیشتر نقاط جهان 
و حمله نظامی روسیه به اوکراین که نگرانی ها نسبت به محدود 
شــدن عرضه را برانگیخت، به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشــکه 
افزایــش پیدا کرد اما قیمت نفت برنت تحــت تاثیر نگرانی ها 
نســبت به بروز رکورد جهانی، ســال را در قیمت ۸۶ دالر به 
پایان برد. بازگشت نفت به باالی ۱۰۰ دالر برای مدت طوالنی، 
درآمد بیشتری را برای اعضای اوپک به همراه خواهد داشت که 
به درآمد نفتی وابســته اند و پسرفتی برای اقتصادهای صنعتی 
خواهد بود که تالش می کنند تورم و نرخ بهره را کنترل کنند.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و متحدانش شامل 
روســیه که به گروه اوپک پالس معروف هستند، اکتبر گذشته 
موافقت کردند هدف تولید گروهی را به میزان دو میلیون بشکه 
در روز معادل دو درصد از تقاضای جهانی کاهش دهند. قیمت 
نفت پس از نوســان های شدیدی که سال ۲۰۲۲ داشت و طی 
آن قیمت نفت برنت پس از آغاز جنگ در اوکراین، تا مرز ۱۴۷ 
دالر پیشروی کرد، از ابتدای سال ۲۰۲۳، رشد اندکی داشته و 
به کمک تصمیم روسیه برای کاهش تولید در مارس، به بیش از 
۸۶ دالر رسیده است. اوپک و اوپک پالس پیش بینی های قیمت 
نفت را منتشر نمی کنند و هدف قیمت ندارند. مقامات و وزیران 
اوپک و اوپک پالس معموال تمایلی به صحبت مستقیم درباره 
قیمت ندارند اما در یک اظهارنظر کم ســابقه، هفته گذشــته 
)هشتم فوریه( افشین جوان، نماینده ملی ایران در اوپک، پیش 
بینی کرد قیمت نفت ممکن است در نیمه دوم سال به حدود 
۱۰۰ دالر بهبود پیدا کند و اوپک پالس احتماال سیاست تولید 

فعلی را در نشست  آینده خود حفظ خواهد کرد. رویترز با پنج 
مقامات دیگر اوپک درباره چشم انداز نفت ۱۰۰ دالری صحبت 
کرد و از میان این پنج نفر، ســه مقام افزایش قیمت در ســال 
جاری را به جای کاهش قیمت انتظار داشتند و دو مقام پیش 
بینــی کردند قیمت نفت به ۱۰۰ دالر بر می گردد. یکی از این 
منابع اوپک گفت: باید گفت که ســایه بحران انرژی همچنان 
بر جهان مســتولی خواهد بود. روند کلی قیمت جهانی نفت، 
افزایش خواهد داشت. به نظر من بازگشت نفت به ۱۰۰ دالر در 
مقطعی در ســال ۲۰۲۳ غیر منتظره نیست. اما انتظار عمومی 
در صنعت نفت برای قیمت های پایین تر اســت. در نظرسنجی 
رویترز از ۳۰ اقتصاددان و تحلیلگر، پیش بینی شــد میانگین 
قیمت نفت برنت در سال میالدی جاری به ۸۹ دالر و ۳۷ سنت 
خواهد رســید که کمتر از ۹۹ دالر در سال ۲۰۲۲ است. بانک 
آمریکایی گلدمن ساکس هفته گذشته، پیش بینی قیمت نفت 
برنت در سال ۲۰۲۳ را به ۹۲ دالر کاهش داده است. رفع یکباره 
محدودیت های کرونایی چین، رشــد تقاضا برای نفت در سال 
۲۰۲۳ را احتماال تقویت خواهد کرد. این کشور در سال ۲۰۲۲ 
تحت تاثیر قرنطینه های متعدد، برای نخستین بار در چند دهه 
گذشــته، با کاهش تقاضای ساالنه برای نفت روبه رو شد. منابع 
آگاه در اوپک، عدم سرمایه گذاری برای افزایش عرضه را عامل 
حمایــت کننده از قیمت ها می بینند. اعضای اوپک تقریبا یک 
میلیون بشــکه در روز کمتر از هدف تعیین شــده نفت تولید 
می کنند. هرچنــد انتظار می رود تولیدکنندگان غیراوپک نفت 
بیشتری در سال ۲۰۲۳ تولید کنند اما پیش بینی رشد تولید 
به میزان ۱.5 میلیون بشکه در روز، پایین تر از پیش بینی رشد 
تقاضا به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز است. یک منبع آگاه 
دیگــر در اوپک گفت: حتی اگــر افزایش عرضه از اینجا و آنجا 
صورت بگیرد، بازار همچنان شــاهد عدم عرضه در مقایســه با 
تقاضاست. فشار صعودی بر قیمتها در بازار بیشتر از فشار نزولی 
است. هیچ اقدامی بر ســر روسیه انجام نمی گیرد اوپک پالس 
اکتبر گذشــته موافقت کرد هدف تولید گروهی را از نوامبر تا 

پایان ســال ۲۰۲۳، به میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش 
دهد. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، پنجم 
فوریه از تولیدکنندگان نفت خواست در صورت رشد قوی تقاضا، 
در سیاستهای تولید خود بازنگری کنند. دو نماینده اوپک پالس 
روز جمعــه به رویترز گفتند که اوپک پالس قصد ندارد پس از 
اعالم تصمیم کاهش تولید از سوی روسیه، اقدامی انجام دهد. 
یک منبع آگاه دیگــر در اوپک با بیان این که قیمت ها ممکن 
اســت در ســال ۲۰۲۳ به ۱۰۰ دالر برگردند، خاطرنشان کرد 
چشم انداز رشد اقتصادی، ریسک اصلی است. وی گفت: همه 
چیز به اقتصاد بستگی خواهد داشت. اگر بهبودی در چین باشد، 
شاید به قیمت ۱۰۰ دالر برگردیم. قیمت نفت بین ۸5 تا ۱۰۰ 

دالر، برای همه خوب اســت. بر اساس گزارش رویترز، عالوه بر 
ریســکهای رکود، منابــع آگاه در اوپک می گویند هنوز معلوم 
نیست تقاضای چین برای نفت چه میزان خواهد بود و آیا این 
کشور برای مهار موجهای جدید شیوع کووید، دوباره به قرنطینه 
متوســل خواهد شد. بهای معامالت نفت برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا در پی اعالم تصمیم روسیه برای کاهش تولید 
نفت، روز جمعه بیــش از دو درصد افزایش یافتند. نفت برنت 
آخرین بار ۸۶ دالر و ۳۹ سنت در هر بشکه و نفت آمریکا، ۷۹ 
دالر و ۷۲ ســنت در هر بشکه معامله شد. طی هفته گذشته، 
نفت برنت ۸.۱ درصد و شــاخص نفت آمریکا، ۸.۶ درصد رشد 

به ثبت رساندند.

مصرف گاز بازهم افزایشی شد. سخنگوی شرکت ملی گاز از افزایش مجدد مصرف گاز در کشور خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت 
گذشته مصرف گاز به بیش از ۶5۱ میلیون متر مکعب رسیده و اکنون شبکه پایدار است و مشکلی برای تامین گاز وچود ندارد.

عباس اعظمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت مصرف گاز در کشور، اظهار کرد: ۷5 درصد از مصرف گاز مربوط به 
بخش خانگی، تجاری و صنایع عمده بوده، درحال حاضر مصرف گاز عدد باالیی دارد و برای اینکه خدمتگزاران بتوانند گاز را تامین 
کنند و شاهد پایداری باشیم رعایت الگو مصرف بسیار کمک رسان است. وی با اشاره به استان هایی که بیشترین میزان مصرف گاز را دارند، تاکید کرد: در شرایط کنونی 
مصرف گاز تهران ۱۱۷ میلیون مترمکعب، خراسان رضوی 5۸ میلیون مترمکعب، اصفهان ۴5 میلیون مترمکعب و مازندارن به ۴۳ میلیون مترمکعب است که درواقع 
این استان ها باالترین عدد مصرفی گاز را به خود اختصاص داده اند. سخنگوی شرکت ملی گاز در خصوص احتمال افت فشار و یا قطع گاز در کشور گفت: قطع گاز به 
هیچ عنوان اتفاق نخواهد افتاد اما باید توجه داشت که این سامانه طی روزهای آینده نیز در کشور فعال بوده و حتما حفظ پایداری مستلزم مدیریت شدت مصرف انرژی 
است. اعظمی با بیان اینکه تمام بخش های تولید، پاالیش، انتقال و همچنین توزیع از طریق شبکه با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند، گفت: در شرایط کنونی 
تاسیسات به طور شبانه روزی در مدار هستند اما در بخش مصرف صرفه جویی و مدیریتی که انجام می شود  در حفظ پایداری تامین گاز شهرها بسیار بااهمیت است.

رئیس هیات مدیره و سرپرست شرکت حفاری شمال وابسته به هلدینگ انرژی بنیاد مستضعفان از آغاز تولید و بهره برداری از 
نخستین چاه پروژه مارون ۱ و ۴ در طرح نگهداشت و افزایش تولید میادین ۲۸ گانه توسط این شرکت خبر داد. به گزارش ایسنا، 
مرتضی پاکروان با اعالم این خبر گفت: همزمان با ایام فرخنده دهه فجر انقالب اسالمی ایران، نخستین چاه پروژه مارون ۱و ۴ در 

طرح نگهداشت و افزایش تولید میادین ۲۸ گانه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که با ظرفیت تولید بالغ بر ۱5۰۰ بشکه نفت در روز به بهره برداری رسید. وی افزود: 
تا کنون دو چاه تعمیری از مجموع چاه های در تعهد اجرای پروژه، تحویل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شده است و دو چاه دیگر نیز حفاری و تکمیل شده که 
به زودی  وارد مدار تولید میدان مارون می شود. پاکروان با تبریک این دستاورد و تقدیر از حسن همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان کارفرمای پروژه 
افزود: بدون شک این موفقیت در سایه همت و تالش همکاران و پرسنل شرکت حفاری شمال در اجرای موفق این پروژه حاصل شده است. سرپرست حفاری شمال 
ابراز امیدواری کرد با  اهتمام الزم و اجرای مطلوب، دقیق و به موقع این پروژه که از بیشترین میزان پیشرفت در کل طرح های ۲۸ مخزن برخوردار است و همچنین  

تعامل حرفه ای و به موقع کارفرما به ویژه در بخش مالی شاهد بهره برداری کامل از پروژه مارون در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم.

درپی بارش برف و برودت شدید هوا

آغاز تولید و بهره برداری از نخستین مشکلی برای تامین گاز نیست
 چاه میدان نفتی مارون ۱ و ۴

ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ از اختصاص اعتباراتی 
برای زیرساخت های بخش کشاورزی 
و احداث و تکمیــل طرح های نیمه 
تمام، مهار تامین آب کشور با اولویت 
آبرسانی به سیستان و بلوچستان و 
همچنین آبرســانی به شهرها خبر 
داد. بــه گزارش ایســنا، رحیم زارع 
در نشست خبری در توضیح آخرین 
تلفیق الیحه  مصوبات کمیســیون 
بودجه ۱۴۰۲ گفت: ابتدا الزم است 

از دولت برای تعیین میزان مبلغ انتشــار اوراق مالی اسالمی تشکر کنم که این میزان ۱۸۷ 
هزار میلیارد تومان )همت( است مبلغ بازپرداخت سود و اصل اوراق ۲۲۷ همت بوده که این 
مزیت بودجه ۱۴۰۲ است. وی ادامه داد: ۱۸۷ همت اوراق مالی اسالمی )ریالی – ارزی( که 
دولت در سال آینده مجوز انتشار آن را دریافت می کند، با سررسید تا پایان ۱۴۰5 بوده که به 
طلبکاران دستگاه های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ همچنین گفــت: از ۱۸۷ همت اوراق ۴5 همت برای احداث و تکمیل 
طرح های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور با اولویت طرح های مرزی گرمسیری و سردسیری 
و طرح های برق آبی در اختیار شرکت های وابسته و تابع وزارت نیرو قرار می گیرد که با اولویت 
آبرســانی به استان سیستان و بلوچستان اســت. پنج همت برای تعمیر و تجهیز و ساخت 
خوابگاه های متاهلی داده می شود. ۱۰ همت برای زیرساخت های بخش کشاورزی است. وی 
گفت که موضوع آبرسانی به شهرها هم در ذیل درآمدهای حاصل از انتشار ۴5 همت آمده 
است لذا در جمع بندی می توان گفت که ۱۰ همت اوراق برای بخش کشاورزی، پنج همت 
برای خوابگاه های متاهلی و ۳۰ همت هم برای موارد گوناگون به ویژه آبرسانی به سیستان و 
بلوچستان پیش بینی شده است. زارع همچنین درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت:  
مجوز انتشار مبلغ ۱5 همت اوراق مالی اسالمی به شهرداری ها داده شده که بازپرداخت اصل 
و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت 5۰ درصد 
دولت و 5۰ درصد شهرداری ها است؛ ۱۲ همت اوراق مشارکت شهرداری ها هم بابت توسعه 
حمل و نقل عمومی و زیرســاخت های شهری، مدیریت پســماند و نیروگاه های زباله سوز، 
بازســازی بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی هزینه 
خواهد شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه کمیسیون تلفیق 
مصوبات نظارتی هم داشت، گفت: کمیســیون تلفیق در مصوبه ای سازمان برنامه و بودجه 
کشور را موظف کرد روش ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات 
مربوط و نیز چهارچوب نظارتی متناسب با انواع پروژه را در پایگاه »بازار الکترونیک طرح های 
عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی« منتشر کند؛ همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی 

یا همان خزانه داری کل کشــور اجازه داده شد با 
استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون 
ســالی و تامین نقدینگی و توافق بازخرید نسبت 
به مدیریت فعاالنه نقدینگی خزانه اقدام کند. وی 
افزود: به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی 
اصلی و شــهرداری ها اجازه داده شد با استفاده از 
روش های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت 
قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و 
بهره برداری از طرح های تملک دارایی سرمایه ای 
بــا بخش خصوصی و غیر دولتــی اقدام کند و تا 
۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف 
تامین منابع برای مشــارکت در این پروژه ها کند.به گفته وی تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه 
گذاری برای محصول طرح توســط دولت ممنوع و از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین 
و مقررات عام و خاص مستثنی می شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از 
دولت تعهدات عادی طرح ها را تضمین می کند. وی ادامه داد: همچنین وزارت اقتصاد، سازمان 
امور اقتصادی و دیوان محاسبات نسبت به تهیه و ابالغ نظام نظارتی مالی و عملیاتی متناسب 
با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصالح ســاختار اقدام خواهند کرد. ســایر دستگاه های 
نظارتی مثل ســازمان بازرســی نیز با توجه به وظایف قانونی شان می توانند از قوانین عادی 
کشور استفاده کرده و نسبت به انجام این موضوع نظارتی اقدام کنند. سخنگوی کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که دولت در بند »الم« تبصره 5 موضوع محاسبه پرداخت 
بدهی های دولت را به صورت ســاده آورده بود که پیشــنهاد شد روش نحوه محاسبه سود 
مطالبات دولت به دستگاه هایی همچون تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و بانک ها و سایر 
دستگاه ها همچون روش قبل باشد که این انگیزه ای خواهد شد تا دولت بدهی های خود به 
دستگاه ها را پرداخت کند.  سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ درباره زمان اتمام 
بررســی جزئیات الیحه بودجه در کمیسیون گفت: احتماال کمیسیون تلفیق تا پایان هفته 
بررســی جزئیات الیحه بودجه را تمام کرده و به هیات رئیسه تحویل خواهد داد. وی درباره 
بندهای ارجاع شده به کارگروه های کمیسیون در بخش درآمدی گفت: تبصره های ۱۲، ۱۶ و 
۱۸ بخش درآمدی الیحه بودجه به کمیته های کمیسیون ارجاع شده و آنها در حال بررسی 
و انجام کار کارشناسی هستند که به محض ارائه گزارش، کمیسیون آنها را بررسی می کند 
که یکی از این موارد مربوط به موضوع حقوق است. زارع در مورد اینکه آیا سقف بودجه در 
بررسی های کمیسیون افزایش پیدا کرده یا خیر؟ گفت: کمیسیون تلفیق دو همت برای انتشار 
اوراق مالی اسالمی به سقف بودجه اضافه کرده و موضوع اعطای مجوز به واردات خودرو داده 
اســت که اینها مقداری سقف بودجه را زیاد می کند منتهی نسبت به سال های گذشته زیاد 

نیست و تمام تالش ما بر این بوده که سقف بودجه را ثابت نگهداریم.

زارع با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق خبر داد

اختصاص 30 همت برای تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور
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گزیده خبر

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اعالم کرد؛
پهلوگیری بیش از 25 هزار فروند شناور 

در بنادر غرب استان هرمزگان و نجات جان 
40 نفر در آب های حوزه ی استحفاظی 
غرب هرمزگان در 10 ماهه سال 1401

  مدیر بنادر و دریانوردی غرب اســتان هرمزگان از پهلوگیری بیش از 25 
هزار فروند شــناور و ارتقای ایمنی تردد شــناورها و نجات جان 40 نفر در 
آب های حوزه ی استحفاظی غرب هرمزگان در 10 ماهه سال 1401 خبر 
داد.به گزارش روابط عمومــی مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب 
استان هرمزگان،"مرتضی ساالری" تعداد تردد شناورها در بنادر غرب استان 
هرمزگان را 25 هزار و 575 فروند با رشــد 15 درصدی اعالم کرد و گفت: 
از این میزان تردد، یک هزار و 688 فروند شناور با رشد 66 درصدی، باالی 
هزار تن و 23 هزار و 887 فروند شــناور با رشــد 30 درصدی، زیر هزار تن 
بوده است.ساالری افزود: مرکز جستجو و نجات دریایی )MRCC( بنادر غرب 
اســتان هرمزگان در راســتای اعمال وظایف حاکمیتی و به منظور حفظ و 
ارتقاء ایمنی دریانوردی، در 10 ماهه ســال جاری بــا 14 پیام اولیه و 52 
عملیات جستجو و نجات، موفق به نجات جان 40 نفر در آب های حوزه ی 
استحفاظی خود شده است.الزم به ذکر است، سامانه 1550 مرکز هماهنگی 
جســتجو و نجات دریایی بنادر غرب هرمزگان و کانال اضطرار دریایی 16 
vhf به صورت شبانه روزی آماده دریافت  گزارش حوادث دریایی می باشد.

از سوی وزیر راه و شهرسازی؛

بسته ۱۹ بندی تشویقی شهرسازانه ابالغ شد
وزیر راه و شهرســازی بســته تشــویقی کالبدی برای نوسازی 
بافت های فرسوده مصوبه شــورای عالی شهرسازی و معماری با 
حمایت های الزم از ساکنان، سازندگان، انبوه سازان در 1۹ بند را 
به اســتانداران ابالغ و این مصوبات را فرصتی برای ساخت چهار 
میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور دانست. به گزارش ایسنا، 
به نقل از  وزارت راه و شهرســازی، مهرداد بذرپاش امروز، بسته 
تشویقی شهرسازانه 1۹ بندی را در خصوص سیاست های تشویقی 
کالبدی متضمن نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، با 
هدف افزایش کیفیت زندگی شــهروندان ساکن در این بافت ها و 
همچنین پیشــبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن ابالغ کرد. 
مصوبات ابالغی دارای ویژگی های انعطاف پذیری مصوبه نسبت 
به شرایط ویژه هر شــهر، رویکرد نوسازی محله ای، فرصت ویژه 
برای ســازندگان و مالکان، توانمندسازی اقتصادی ساکنان بافت 
فرســوده از طریق انعطاف پذیری در ضوابط استقرار کاربری ها و 
با رویکرد درهم تنیدگی مســکن و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده 

روی دارایی های ساکنان و افزایش کیفیت فضای سکونت است.
همچنین گره گشــایی در صدور پروانه برای پالک های مسکونی 
زیر حد نصاب تفکیک و ساخت این واحد ها، افزایش نفوذپذیری 
)قابلیت دسترســی( محله و مشارکت شــهرداری ها از ویژگی 
های دیگر این مصوبات ابالغی اســت. جزئیات 1۹ بندی بســته 
تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت های فرسوده در چهار  گروه 
انواع مشوق  های پیش  بینی شده در مصوبه شورایعالی شهرسازی 
و معماری شــامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، 
نوســازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای، نوسازی در عمق 
بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل 
تجمیع است. جزئیات ضوابط تشویقی انواع مشوق های پیش بینی 
شده در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری هر یک از گروه ها 
در زیر آمده است: ضوابط تشویقی گروه اول)بازآفرینی یکپارچه 

در مقیاس بلوک شهری(
-اعطای حداکثر دو طبقه تشــویقی نسبت به تراکم مجاز طرح 
مصوب -امکان تخصیص ســطح اشــغال مجاز طبقه همکف به 
کاربری های انتفاعی -امکان تخصیص 20 درصد از فضای باز غیر 
مســقف مجموعه به منظور تأمین بخشی از پارکینگ های مورد 
نیاز -امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع، 
کارکرد خود را ازدســت داده اند در مساحت مالک عمل تراکم - 
امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده گذاری و نما

ضوابط تشــویقی گروه دوم)نوسازی در مقیاس محورهای اصلی 
محله ای( - اعطای حداکثر یک طبقه تشــویقی نسبت به تراکم 
مجاز طرح مصوب - امکان تخصیص ســطح اشغال مجاز طبقه 
همکف به کاربری های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل
- عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

- کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به 0.75 مشــروط به 
وجود پارک حاشیه ای در معبر- امکان استفاده از مساحت معابر 
بن بســتی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را ازدست داده اند در 
مساحت مالک عمل تراکم. ضوابط تشویقی گروه سوم)نوسازی 
در عمق بافت فرســوده شــهری( - اعطــای حداکثر یک طبقه 
تشــویقی نســبت به تراکم مجاز طرح مصوب. - کاهش ضریب 
تأمین پارکینگ مورد نیاز به 0.75 برای هر واحد - امکان احداث 
حداکثر یک درب اضافه در راستای تأمین حداکثری پارکینگ - 
عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

ضوابط تشویقی گروه چهارم)نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع( - 

امکان پیشروی طولی تا 2 متر پس از اصالحی مشروط به رعایت 
همجواری و حقوق همســایگی - کاهــش ضریب برای هر واحد 
تأمین پارکینگ مــورد نیاز به 0.75- امکان احداث حداکثر یک 
درب اضافه مشروط به  تأمین ضریب تأمین یک پارکینگ برای 
هر واحد - امکان احداث واحدهای مســکونی با زیربنای کمتر از 
حدنصاب تعیین شــده در طرح مصوب - عدم احتساب مساحت 
بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی.  بنابر این گزارش در 
بسته تشــویقی ابالغی کالبدی برای نوسازی بافت های فرسوده 
مواردی که الزم است در کمیسیون ماده 5 مطرح و اتخاذ تصمیم 
شود به شرح زیر است: طرح های تجمیعی مشتمل بر یک بلوک 
شهری یا بیشتر که متقاضی بهره گیری از امتیازات ویژه بازآفرینی 
یکپارچه در مقیاس بالک شــهری می باشند. گزارش شهرداری 
درمــورد محالت یا نواحی فاقد امکان ارائه مشــوق های موضوع 
بندهای 1 و 3  مقدمه مصوبه ابالغی. نقشه موقعیت پارکینگ های 
محله ای پیش بینی شــده موضوع بند 5 مصوبه ابالغی .بررسی و 

تصویب مشــوق  های تکمیلی و خاص هر شهر با در نظر گرفتن 
شــرایط و نیازهای ویژه آن در چارچوب بنــد 3 مصوبه ابالغی. 
همچنین در بسته تشویقی ابالغی کالبدی برای نوسازی بافت های 
فرسوده تکالیف شهرداری ها شــامل موارد زیر است: تسریع در 
بررسی درخواست های متقاضیان و صدور پروانه  ساختمان طبق 
مصوبه شــورایعالی شهرســازی و معمــاری و عندالزوم انعکاس 
درخواست ها )موضوع بند 1 بخش الف این بخشنامه( به دبیرخانه 
کمیسیون ماده5. ارائه پیشنهادات مربوط به مشوق های کالبدی 
خاص شهر، با توجه به ســاختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر 
مربوطه موضــوع بند 3 مقدمه مصوبه ابالغی. احصای محالت یا 
نواحی فاقد امکان ارائه مشوق ها و گزارش آن به کمیسیون ماده5 
موضوع بند های 1 و 3 مقدمه مصوبه ابالغی)موضوع بند 1 مصوبه 
شورایعالی( پیگیری تأمین پارکینگ های محله ای پیشنهادی برای 
جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی مشمول این ضوابط 
پس از تصویب نقشــه موقعیت آن در کمیسیون ماده5 موضوع 
بند 5 مصوبه ابالغی. ارائه گزارش های دوره ای سه ماهه از میزان 
پروانه های صادره در بافت فرســوده موضوع بند 8 مصوبه ابالغی 
مشــتمل برگزارش پیشــرفت فیزیکی 5 مرحله ــای، پایان کار 
صادره براســاس تعداد واحد مسکونی، میزان پارکینگ تجمیعی 
احداث شــده و میزان تامین ســرانه های خدماتــی در زمین و 
طبقات. گزارش عملکرد بند 1 بخش ج مصوبه ابالغی. بنابر این 
گزارش وزیر راه و شهرسازی در ابالغ بسته تشویقی کالبدی برای 
نوسازی بافت های فرســوده به استانداران که به تصویب شورای 
عالی شهرســازی و معماری رسیده اســت، تکالیف ادارات کل 
راه و شهرســازی)دبیرخانه کمیسیون ماده5( را شامل موارد زیر 
ذکر کرده اســت: تسریع در بررسی و طرح درخواستهای مرتبط 
با موضوع مصوبه شــورایعالی در کمیسیون ماده5 اطالع رسانی  
گســترده مفاد مصوبه ابالغی درمحالت هدف بازآفرینی شهری 
در قالب های مختلف با حمایت شــرکت بازآفرینی شهری ایران 
شناســایی و توجیه سرمایه گذاران محلی، ســازندگان ومالکان 
اراضی وامالک واقع در بافت های فرســوده بــرای بهره گیری از 
مزایای مشــوق های مربوطه )به نمایندگی از شرکت بازآفرینی 
شــهری ایران( ارائه گزارش های دوره ای  ســه ماهه از میزان و 
محتوای مصوبات کمیسیون های ماده 5 مرتبط با موضوع مصوبه 

ابالغی.

در آســتانه 44 ســالگی پیروزی انقالب اســالمی، برای 
نخســتین بار در تاریــخ حمل و نقل دریایــی در دریای 
خزر، حمل و نقل کانتینری از سوی گروه کشتیرانی آغاز 
شــده و در حال گســترش روزافزون است.به گزارش مانا، 
روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به 
مناســبت چهل و چهارمین فجر انقالب اسالمی برخی از 
مهم ترین دستاورد های این گروه کشتیرانی را اعالم کرد.بر 
این اساس، ظرفیت این ناوگان طی 44 سال اخیر از 525 
هزارتن به پنج میلیون تن افزایش یافته است که نشان از 
10 برابر شدن این ظرفیت است. همچنین گروه کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران هم اکنون 138 فروند انواع شناور 
در مالکیت خــود دارد که در نوع خود در جهان کم نظیر 
است و آن را به بزرگ ترین ناوگان خاورمیانه تبدیل نموده 
اســت چه آنکه بیشتر کشتیرانی های مشابه از شناور های 
استیجاری اســتفاده می کنند.شــایان ذکر است، با ورود 
کشتی های نسل جدید و مگاســایز در اواخر دهه 13۹0 
ظرفیت کانتینری این ناوگان به رقم قابل توجه 157 هزار 
TEU کانتینر افزایش یافته اســت کــه این ظرفیت رتبه 
چهاردهمین کشتیرانی بزرگ کانتینری جهان را برای گروه 
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران به ارمغان آورده است. 
یادآور می شــود، این ناوگان بزرگ تحت هدایت کارکنان 
صد در صد ایرانی اســت که عمدتاً در مؤسســه آموزشی 
کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران مراحل آموزشی خود 
را گذرانده انــد در حالی که در اوایل انقالب بخش بزرگی از 
دریانوردان این گروه را نیرو های خارجی تشکیل می دادند.

بر اساس اعالم روابط عمومی گروه کشتیرانی، ناوگان این 
گروه در منطقه راهبردی دریای خزر به عنوان بزرگ ترین 
ناوگان منطقه فعالیت دارد و به تازگی نیز ظرفیت آن از ۹5 
هزار تن به 130 هزار تن افزایش یافته ضمناً برای نخستین 
بار در تاریخ حمل و نقــل دریایی در دریای خزر حمل و 
نقل کانتینری از ســوی گروه کشتیرانی آغاز گردیده و در 
حال گســترش روزافزون است.همچنین، گروه کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران با انجام سرمایه گذاری 10 میلیون 
دالری در بندر ســالیانکای روسیه در حاشیه دریای خزر 
راهبــر ی این بنــدر را در اختیار گرفته کــه در نوع خود 
رخدادی کم نظیر در قبل و بعد از انقالب است. طبق اعالم 
روابط عمومی گروه کشتیرانی، این گروه در راستای توسعه 
و نوسازی ناوگان خود طی یک سال اخیر سفارش ساخت و 
خرید 12 فروند انواع شناور جنرال کارگو، رو_ رو و لندیگ 
کرافت را با همکاری تولیدکنندگان داخلی به ثبت رسانده 
اســت تا کماکان به عنوان یکــی از بزگ ترین ناوگان های 
کشتیرانی جهان، تحت پرچم مقدس ایران در حال خدمت 
باشد.گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران طی سال 
جاری نقشــی راهبردی در احیاء کریدور شمال-جنوب بر 
عهده گرفته اســت همچنین در برنامه توسع های سواحل 
مکران با فعال سازی بندر چابهار و راه اندازی خطوط منظم 
کشتیرانی از چین و هند به چابهار به عنوان یکی از ارکان 
توسعه این سواحل که مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری 
می باشــد دست به اقدام زده اســت. در همین راستا و در 

جهت تبدیل شدن به شرکتی لجستیکی، گروه کشتیرانی 
200 دستگاه انواع واگن باری را به تولیدکنندگان داخلی 
سفارش داده که بخشی از آن ها هم اکنون در ناوگان ریلی 
متعلق به این گروه فعال شــده اند این در حالی اســت که 
گروه کشتیرانی مالکیت بیش از 1200 دستگاه واگن فعال 
را نیز در اختیار دارد.بر اســاس اعالم روابط عمومی گروه 
کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران، این گروه طی سال 
گذشته بیش از 380 میلیون دالر از مایحتاج ناوگان خود 
را از تولیدات داخلی تأمین کرده اســت که رقمی بســیار 
قابل توجه بوده و بــه بخش های اقتصادی مربوطه رونقی 
مجدد بخشیده است. به نظر می رسد در پایان سال جاری 
نیز این رقم نســبت به ســال قبل به رکوردی تازه برسد. 
همچنین و در راستای توسعه همکاری ها با تولیدکنندگان 
داخلی و جلوگیری حداکثری از خروج ارز، تمامی تعمیرات 
شــناور های قابل تعمیر در داخل بــا تکیه بر توان داخلی 
صورت می گیرد، انجام تعمیرات کانتینر و واگن های متعلق 
به ناوگان نیز با تکیه بر توان تولید داخلی انجام می شــود، 

در حالی که به علت ماهیت بین المللی صنعت کشتیرانی، 
تکیه کامل بر تولید داخلی برای یک شــرکت کشتیرانی 
در جهان کم نظیر اســت. ضمناً، با الزام استفاده از سوخت 
کم سولفور توسط سازمان جهانی دریانوردی )IMO( از سال 
2022، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با حمایت 
از تولید سوخت کم ســولفور با تکیه بر توان شرکت های 
داخلی و در همکاری با شــرکت های دانش بنیان، بیش از 
۹0 درصد نیاز ناوگان به این ســوخت را از مبادی داخلی 
تأمین می کند، همچنین با سرمایه گذاری در پروژه سوخت 
رسانی در بندر سلخ جزیره قشم، گامی مهم در ورود کشور 
به صنعت بانکرینگ برداشــته است. جالب توجه است که 
کلیه این دســتاورد ها تحت تحریم های ظالمانه دشمنان 
انقالب به دست آمده است. گفتنی است در همین رابطه، 
گروه کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران در سال 1400 
با حمــل 27 میلیون تن کاال رکورد حمــل بار در تاریخ 
فعالیت خود را شکست.بر اساس اعالم روابط عمومی گروه 
کشتیرانی، مجموعه این دســتاورد ها سبب شده است تا 
این شــرکت در سال جاری عنوان برترین شرکت حمل و 
نقلی کشور و رتبه بیست و پنجمین شرکت بزرگ ایران را 
در میان 100 شــرکت برتر به خود اختصاص دهد. ضمناً، 
گروه کشــتیرانی طی دو سال اخیر بیش از 850 میلیون 
دالر بدهی ارزی معوقه خود را نیز به سیستم بانکی کشور 
بازپرداخت کرده و موفق شده است سرمایه خود را طی ۹ 
مرحلــه از رقم 3/1 میلیارد ریال به مبلغ 21560 میلیارد 
ریال برساند. این در حالی است که سهامداران این شرکت 
از 3 ســهامدار به بیش از 164 هزار سهامدار رسیده است.

روابط عمومی گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران 
در پایان اطالعیه خود آورده اســت، با هدف خنثی سازی 
تحریم ها، مقاوم ســازی سیستم های ناوبری و عملیات در 
مقابل حمالت ســایبری با موفقیت انجام شده همچنین 
بیمه های مرتبط با کشــتی ها از شرکت های بیمه خارجی 

به شرکت های داخلی انتقال یافته است.

در آستانه 44 سالگی انقالب؛

آغاز حمل و نقل کانتینری در دریای خزر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 14 میلیارد دالر ذخایر قطعی معدنی جدید، که بیشتر شامل ذخایر فلزی مانند مس، 
طال و آهن است، 2 سال گذشته در کشور کشف و شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، وجیه اهلل 
جعفری در حاشیه افتتاح چند واحد جدید در مجتمع فرکروم جغتای خراسان رضوی افزود: این رقم، میزان قطعی دارایی معادن 
یادشده در داخل زمین است که پس از استخراج، شمش و محصول فلزی تا 10 برابر ارزش عنوان شده ارزش خواهد داشت. وی 
گفت: هم اینک در خراسان رضوی، پنج پهنه معدنی داریم که درحال شناسایی و ارتقای ذخایر آن هستیم و این روند در دیگر استان ها نیز تداوم دارد، برای نمونه پیش 
بینی می کنیم تا سال آینده 1.2 میلیارد تن ذخیره جدید مس در یک پهنه معدنی در سیستان و بلوچستان شناسایی شود. جعفری با تاکید بر حمایت از بخش تولید 
و سرمایه گذاری در ایمیدرو، افزود: ایمیدرو و شرکت های تابعه تا امروز نزدیک به 2۹ میلیارد دالر در حوزه معدنی سرمایه گذاری کرده اند و تا سال 1410 سرمایه 
گذاری 12 میلیارد دالری را برنامه ریزی کرده ایم، البته امسال 1.7 میلیارد دالر از این سرمایه گذاری ها به بهره برداری می رسد که بخشی از این ها نیز زیرساختی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به حمایت از شــرکت ها و فعالیت های دانش بنیان اشــاره کرد و گفت: در زنجیره تولید فوالد از سنگ آهن تا شمش، 
طرح های جامعی در ایمیدرو تعریف شده و از طرفی ما همچنان واردکننده ورق آهن هستیم. جعفری افزود: ادعا می کنیم در بخش احیا در زنجیره تولید فوالد، در 

بخش طراحی فعالیت شرکت های دانش بنیان را شاهد هستیم و البته بیشتر قطعات در این زنجیره را نیز بومی سازی کرده ایم.

ا

طبق گزارش ها با اجرای 14 هزار و 700 طرح اشــتغال روستایی از سوی صندوق کارآفرینی امید برای 44 هزار نفر در روستاها 
اشــتغالزایی شده است. همچنین بیش از 37 هزار طرح اقتصادی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات مورد حمایت مالی 
صندوق قرار گرفته و زمینه بازگشت بسیاری از واحدها به چرخه تولید فراهم شده است. به گزارش ایسنا، صندوق کارآفرینی امید 
به عنوان بزرگترین نهاد حامی کسب و کارهای خرد و کوچک، روستایی و خانگی، نقش بسزایی در توسعه اشتغال و کارآفرینی، 

توانمندسازی اقتصادی، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کرده است. رویکرد صندوق کارآفرینی امید، حمایت مالی از طرح های اشتغالزا و پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه به کسب و کارهای خرد و کوچک بازار محور است که در کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی موثر است. این صندوق در راستای رسالت خود برای 
حمایت از توسعه اشتغال، بخش اعظمی از منابع خود را در حمایت از صاحبان طرح های اشتغالزا و کسب و کارهای بازار محور اختصاص داده و به سمت مشاغل پایدار 
هدایت کرده اســت. بر اســاس گزارش ها امسال با اجرای 14 هزار و  700 طرح اشتغال روستایی از سوی صندوق کارآفرینی امید در بخش های توسعه ای، تکمیلی و 
ایجادی، 44 هزار شغل با سرمایه گذاری 5500 میلیارد تومان در روستاها و مناطق محروم ایجاد شده است. امسال همچنین 16 هزار و 100 طرح اقتصادی در مناطق 
شهری و شهرک های صنعتی با حمایت صندوق کارآفرینی به بهره برداری رسید. در روزهای اخیر و به مناسبت دهه فجر 16 هزار طرح اشتغالزایی صندوق کارآفرینی 

امید با اشتغالزایی 48 هزار و 30۹ نفر با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور افتتاح شد.

رییس هیات عامل ایمیدرو:

شناسایی ۱۴ میلیارد دالر ذخایر جدید معدنی در کشور
حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید صورت گرفت:

اشتغالزایی برای ۴۴ هزار نفر در روستاها
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گزیده خبر

ــران  ــادرات ای ــعه ص ــک توس ــرد بان ــر عملک ــه فج ــا ده ــان ب همزم
ــد: تشــریح ش

رشد 24 درصدی مانده تسهیالت ریالی بانک تا پایان دی 
ماه 1401

ــی  ــران در بخــش ریال ــده تســهیالت بانــک توســعه صــادرات ای مان
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــادل 144 ه ــاه ســال 14۰1، مع ــان دی م تاپای
اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 24% رشــد داشــته 
ــران،  ــک توســعه صــادرات ای ــی بان ــط عموم ــزارش رواب اســت.به گ
ایــن بانــک همــواره بــا هــدف کمــک بــه افزایــش صــادرات غیرنفتی 
ــور،  ــرای کش ــدار ب ــای ارزی پای ــزوده و درآمده ــاد ارزش اف و ایج
نســبت بــه تأمیــن مالــی بخش هــای تولیــدی دارای مزیــت رقابتــی 
و صادراتــی اقــدام کــرده و حمایــت از واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
ــن  ــاس ای ــه است.براس ــک قرارگرفت ــای بان ــی برنامه ه در راس تمام
گــزارش تــا پایــان دی مــاه ســال 14۰1، مجمــوع مانــده تســهیالت 
ارزی و ریالــی بانــک معــادل 869 هــزار میلیاردریــال اســت. مجمــوع 
تســهیالت اعطایــی ایــن بانــک تــا پایــان آذرمــاه ســال جــاری بــه 
میــزان 13۰ هزارمیلیاردریــال بــوده کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه 
ــده  ــت. مان ــده اس ــغ ش ــال بال ــه 128 هزارمیلیاردری ــل ب ــال قب س
ــا  ــر ب ــدت در بخــش ارزی براب ــن م ــز در همی ــک نی تســهیالت بان
ــی  ــهیالت اعطای ــت.همچنین تس ــوده اس ــون و 624 دالر ب 3 میلی
از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی تــا پایــان آذرمــاه ســالجاری 
بالــغ بــر 18 هــزار میلیاردریــال بــوده اســت. بانــک در همیــن مــدت 
ــت  ــهیالت پرداخ ــال تس ــارد ری ــزار میلی ــی 112 ه ــع داخل از مناب
ــه  ــران ب کــرده است.تســهیالت اعطایــی بانــک توســعه صــادرات ای
ــاه ســال جــاری 127  ــان آذرم ــز در پای ــدی نی ــای تولی شــرکت ه
هــزار میلیاردریــال بــوده کــه 9۰ درصــد کل تســهیالت اعطایــی را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.
با حضور در چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی صورت می گیرد

حمایت بانک شهر از صنعت پتروشیمی، پاالیش و 
پتروپاالیش

بانــک شــهر بــا حضــور در چهارمیــن نمایشــگاه »حمایــت از ســاخت 
داخــل در صنعت پتروشــیمی، پاالیــش و پتروپاالیشــی« ضمــن 
ــت،  ــن صنع ــاالن ای ــه فع ــی ب ــات ده ــا و خدم ــک ه ــش کم افزای
ــی و بانکــی خواهــد  ــه معرفــی دســتاوردهای خــود در حــوزه مال ب
پرداخت.بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک شــهر، چهارمیــن 
نمایشــگاه و همایــش تخصصــی حمایــت از ســاخت داخــل در 
ــی  ــدف معرف ــا ه ــش ب ــش و پتروپاالی ــیمی، پاالی ــت پتروش صنع
گوناگــون  عرصه هــای  در  کشــور  توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا 
ــگاه های  ــز نمایش ــن 14۰1 در مرک ــا 26 بهم ــیمی از 24 ت پتروش
بیــن المللــی جزیــره کیــش برگــزار مــی شــود.انتقال دانــش فنــی 
ــای  ــوان شــرکت ه ــت و اســتفاده از ت ــات مهندســی، حمای و خدم
ــن دســتی، توجــه  ــع  پائی ــت از صنای ــوآور، حمای ــان و ن ــش بنی دان
بــه نقــش پژوهــش و فنــاوری و توســعه ابزارهــای مالــی بــا هــدف 
ــی فرصــت  ــت و معرف ــن اهمی ــیمی و تبیی ــت پتروش ــعه صنع توس
هــای ســرمایه گذاری و نقــش بانــک هــا و بــازار ســرمایه در تأمیــن 
مالــی طرح هــا و پــروژه هــای ایــن صنعــت، از مهمتریــن محورهــای 

ــن نمایشــگاه اســت. ای
پرداخت بیش از 12۷  میلیارد ریال وام فرزنداوری در 

موسسه اعتباری ملل
ــی  ــت و جوان ــش جمعی ــتای افزای ــل در راس ــاری مل ــه اعتب موسس
جامعــه بیــش از 127 میلیــارد ریــال وام فرزنــدآوری بــه متقاضیــان 
ــاری  ــه اعتب ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــود. ب ــت نم پرداخ
ملــل: ایــن موسســه بــر اســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی جمهــوری 
ــدآوری   ــره  وام  فرزن ــداد 333 فق ــاه  تع ــران در دی م ــالمی ای اس
ــت  ــان پرداخ ــه متقاضی ــال ب ــون ری ــغ   4۰۰/ 127 میلی ــه مبل ب
کــرد. ایــن گــزارش مــی افزایــد: ایــن موسســه عــالوه بــر پرداخــت 
ــت 348  ــه پرداخ ــبت ب ــف نس ــود مختل ــب عق ــهیالت در قال تس
میلیــارد ریــال وام قــرض الحســنه ازدواج بــه 2۵3 نفــر از متقاضیــان 

ــاه پرداخــت نمــود. در دی م

نخستین شعبه آپارتمانی شبکه بانکی کشور افتتاح شد
همزمــان بــا ایــام ســالروز پیــروزی انقــالب اســالمی و دهــه فجــر، 
شــعبه بــورس بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در ســاختمان 
ــاح شــد.  ــک افتت ــن بان ــا حضــور مدیرعامــل ای ــورس و ب شــرکت ب
ــور مشــتریان  ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــذاری: ب اشــتراک گ
ــورس ایــن بانــک واقــع  ــران، شــعبه ب بانــک قرض الحســنه مهــر ای
ــور  ــا حض ــران ب ــادار ته ــورس و اوراق به ــرکت ب ــاختمان ش در س
دکتــر »ســید ســعید شمســی نژاد« مدیرعامــل و جمعــی از مدیــران 
ــی شــبکه بانکــی کشــور  بانــک به عنــوان نخســتین شــعبه آپارتمان
افتتــاح شــد. ایــن شــعبه بــا جانمایــی جــذاب، دارای قابلیــت ارائــه 
خدمــات بانکــی آنالیــن بــا ســامانه های مجهــز بــه کیبــورد لمســی 
ــاح  ــا افتت ــک اســت.همزمان ب ــه پیشــخوان مجــازی بان و متصــل ب
شــعبه بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در ســاختمان بــورس 
ــرمایه  ــازار س ــا ب ــک ب ــن بان ــان ای ــدار می ــی پای ــادار تعامل اوراق به
ــی اســت کــه مشــتریان عــادی نیــز  شــکل می گیــرد. ایــن در حال

ــوند. ــد ش ــعبه بهره من ــن ش ــات ای ــد از خدم می توانن

مدیرعامل بانک سینا:
همسو با تغییرات فن آوری، برنامه کسب وکار بانک سینا ارتقا می یابد

مدیرعامل بانک ســینا با اشاره به شــکل گیری بازارهای نوظهور و ضرورت 
تعامل با فین تک ها، گفت: بانک ســینا تغییر در مدل کسب و کار و حرکت 
به سمت بانکداری دیجیتال و بانکداری مدرن را آغاز کرده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک سینا، غالمرضا فتحعلی در جریان سفر به منطقه مرکزی، 
لرســتان و قم، در جمع همکاران ضمن تشــریح سند راهبردی کسب و کار 
بانک سینا و تدوین نقشه راه سه ساله این بانک، بیان کرد: برای دوام و بقا در 
صنعت بانکداری و افزایش سهم از بازارهای جدید، توسعه بانکداری دیجیتال 
و تغییر در خطوط کسب وکار از مهم ترین برنامه های راهبردی این بانک به 
شمار می رود.وی با اشــاره به راه اندازی پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک در 
آینده نزدیک به عنوان ابزاری در مســیر کســب وکار جدید بانک، افزود: در 
بانکداری دیجیتال بر اســاس ذائقه مشتری پیش خواهیم رفت و با انتخاب 
گروه های مشتریان، محصوالت نیز با توجه به قابلیت های بانک طراحی و ارائه 
می شود. به این معنا که از محصول محوری به سمت و سوی مشتری محوری 
حرکت خواهیم کرد.وی تصریح کرد: محور برنامه ها و فعالیت های بانک سینا 
بر توسعه کسب وکار نوین استوار است و این بانک همسو با تغییرات فن آوری 
و تدوین استراتژی های نوین کسب وکار، ضمن ورود به حوزه فعالیت جدید 
در نظــام بانکی جایگاه خــود را در حوزه های عملکردی بیش از پیش ارتقا 
خواهد داد.فتحعلی در ادامه ضمن تأکید برلزوم توسعه فعالیت های ارزی و 
افزایش سهم درآمدهای کارمزدی وغیرمشاع در منطقه، گفت: توسعه شعب 
ارزی یکی از برنامه ها و فعالیت های این بانک برای دســتیابی به اهداف در 

حوزه ارزی و بین الملل است.
مشارکت بانک صادرات ایران در چهارمین همایش حمایت از 

ساخت داخل در صنعت پتروشیمی
چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت 
پتروشــیمی، پاالیش و پتروپاالیش با مشــارکت بانک صادرات ایران 24 تا 
26 بهمن ماه در جزیره کیش برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، در چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت 
داخل در صنعت پتروشیمی، پاالیش و پتروپاالیش که با تمرکز بر نوآوری، 
فناوری های نوین و توســعه زنجیره ارزش پایین دســتی پتروشیمی برگزار 
می شــود، چهار شرکت ابزاری بانک از جمله صرافی سپهر، کارگزاری بانک 
صادرات ایران، بیمه ســرمد و تأمین ســرمایه سپهر این بانک را در توسعه 
همکاری با شرکت های فعال در صنعت پیشران پتروشیمی همراهی خواهند 
کرد.همچنین در دومین روز این همایش )ســه شنبه 2۵ بهمن(، نشست 
تخصصی »تبیین نقش بانک در تأمین مالی صنعت پتروشــیمی، پاالیش و 
پترو پاالیش« توســط بانک صادرات ایران از ساعت 12 تا 13:3۰ در سالن 
خوارزمی مرکز همایش های بین المللی جزیــره کیش برگزار و قابلیت ها و 
توانمندی های بانک با حضور مدیران ارشد بانک و مدیران شرکت های ابزاری 

برای توسعه همکاری و حمایت از این صنعت تشریح خواهد شد.

رییس کل گمرک ایران:

آستارا از  ترانزیت  درصدی   22۵ افزایش 
 بندر و راه آهن آســتارا را برای انتقال بار فعال می کنیم. 
رییــس کل گمرک ایران گفت: اتــکای صرف به حمل و 
نقل زمینــی دیگر کفایت نمی کند. اساســا در تمام دنیا 
ســهم و درصد حمل و نقل جاده ای در تجارت بین الملل 
روز به روز در حال کاهش اســت. افزایش 22۵ درصدی 
ترانزیت از آستارا/ بندر و راه آهن آستارا را برای انتقال بار 
فعال می کنیم. محمــد رضوانی فر در جمع خبرنگاران در 
حاشیه مراسم آغاز رسمی بهره برداری از آشکار سازی های 
گمرکی در پاســخ به ســوال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه 
به طوالنی شــدن صف کامیون ها در مرز جاده ای آستارا 
چرا بخشــی از بار به سمت بندر آستارا هدایت نمی شود، 
اظهار داشــت: اگر بخواهیم ظرفیت تجارت خارجی را در 
کشــور توســعه دهیم، تنها با اتکا به روش های سنتی و 
قدیمی تحقق این هدف مقدور نیست. همزمان با افزایش 
کیفیت کاالها ، افزایش قدرت رقابت  پذیری آنها، افزایش 
بازاریابی و تولید و طراحی و تنوع سازی انواع کاال و ... باید 
بتوانیم کانال های کاال رســانی به بازارهای هدف را متنوع 
و گســترده کنیم.  وی ادامه داد: اتکای صرف به حمل و 
نقل زمینی دیگر کفایت نمی کند. اساسا در تمام دنیا سهم 
و درصد حمل و نقل جاده ای در تجارت بین الملل روز به 
روز در حال کاهش اســت. رییس کل گمرک ایران تاکید 
کرد: در بندر آستارا به ظرفیت ریلی هم دسترسی داریم 
و ظرفیت بندری این شــهر  در منطقه ویژه واقع شده و 
گمرک مستقر دارد و این بندر تجهیز شده است و می توان 
از این ظرفیت اســتفاده کرد. رضوانی فر گفت: در بخش 
ریلی این شــهر هم گمرک مستقر است و امکان ترانزیت 
و صادرات کاال از این مســیر ریلی و دریایی شــهر آستارا 
وجود دارد. بنابراین اگر نگاه تجار مقطعی باشــد و برای 

تنها دو الی 3 ماه از ســال فعالیت تجاری داشته باشند و 
تنها از یک رویه حمل و نقل استفاده کنند، به این نتیجه و 
وضعیت امروز آستارا می رسیم. وی با بیان اینکه در آستارا 
با رشــد 22 درصدی ارزش واردات  و رشــد 7 درصدی 
ارزش صادرات مواجه هســتیم، افزود:  در آستارا ترانزیت 
حدود 22۵ درصد ترانزیت داشته و امکان توقف آن وجود 
ندارد چراکه ســه هفته دیگر که صــادرات کاهش پیدا 
می کند، اقتصاد گمرک آستارا و بندر آستارا و مهمتر نقش 
اســتراتژیک ترانزیت را نمی توان از دست داد. معاون وزیر 
اقتصاد گفت: میزان تردد کامیون از آستارا در ماه های مهر 

و آبان به ۵ هزار دســتگاه می رسند اما در دی ماه حدود 
6 هزار و 3۰۰ دســتگاه کامیون از مرز آستارا عبور کرده 
یعنی هزار دستگاه ها از متوسط ماه های قبل بیشتر بوده 
است اما صف کامیون های همچنان باقی است به این دلیل 
که از ظرفیت ریلی و بندری این شــهر استفاده نمی شود.  
وی ادامه داد: موضوع موثر در صف کامیونی آســتارا این 
اســت که از ظرفیت سایر مرزهای مجاور مانند بیله سوار 
استفاده نمی شود. موضوع دیگر زیرساخت های مرزی شهر 
آستارا و آذربایجان اســت و تردد کامیون های از یک پل 
قدیمی 7۰ ســاله انجام می شــود که یک پل لجستیک 

نظامی مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم بوده اســت که 
از آن امروز اســتفاده تجاری می کنند یا وجود اینکه این 
پل با محدودیت  هایی در تردد مواجه اســت و بیشــتر از 
یک دســتگاه کامیون به صورت همزمــان امکان تردد از 
آن را ندارد. در شــرایط جوی مناسب تنها 22۵ دستگاه 
کامیون در روز امکان تردد از این پل را دارند. در این میان 
موضوعاتی مانند موضوعات سیاسی ، مسائل حاشیه بین 
دو کشــور و به ویژه انگیزه تجاری رقبای ایران در تجارت 
محصوالت کشــاورزی از جمله شرکت های ترکیه مطرح 
می شود که انگیزه ایجاد می کند برای طرف آذری که مارا 
محدود کند. وی تاکید کرد: راهکار این اســت که تجار و 
شرکت ها و صاحبان بار ایران نگاه مقطعی نداشته باشند 
و توســعه تجارت از ظرفیت ریلی و بندری شــهر آستارا 
استفاده کنند و همچنین باید بخشی از این بار به مرزهای 
همجوار منتقل شود. معتقدم با افتتاح پل جدید مرز ایران 
و آذربایجان بخشی از مشکالت و مخاطرات رفع می شود.  
رضوانی فر همچنین درباره میزان قاچاق در کشــور اظهار 
داشــت: باید توجه داشــت که تمام قاچاق صورت گرفته 
از مبادی رســمی انجام نشده و رویه های تجاری مختلف 
از جمله ملوانی، ته لنجــی ، بازارچه های مرزی و ...وجود 
دارد و احصای آن ها به راحتی قابل انجام نیســت و رقم 
دقیقی از قاچاقی از آن محل انجام می گیرد، وجود ندارد. 
وی ادامه داد :در گمرکات هم حجم کشــفیات قاچاق به 
طور معناداری افزایش پیدا کرده اســت و اگر بخواهیم به 
نقطه مطلوب برسیم بخشی از آن اصالح رویه ها و بخشی 
افزایش هوشمندسازی عملیات دستگاه های آشکارسازی 
اســت و بخشی هم افزایش تعامل دستگاه های مرتبط به 

این امر است.

انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا از صعود ایران به جایگاه یازدهمین تولیدکننده بزرگ خودروهای سواری جهان در سال 2۰22 
خبر داد. به گزارش ایِبنا، انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا از افزایش 7.9 درصدی تولید خودرو های سواری در جهان طی سال 
2۰22 خبر داد و اعالم کرد: کل خودرو های سواری تولیدی در دنیا در 12 ماهه سال 2۰22 به 68 میلیون و 161 هزار دستگاه 
رسیده است. در سال 2۰21 بالغ بر 63 میلیون و 196 هزار دستگاه خودرو سواری در دنیا تولید شده بود. این انجمن تخصصی 
اروپایی همچنین از رشد قابل توجه تولید خودرو های سواری در ایران طی سال میالدی گذشته خبر داده است. تولید خودرو های سواری در ایران برای نخستین بار از 
زمان اعمال تحریم های غیرقانونی آمریکا وارد کانال یک میلیونی شده و در سال 2۰22 به یک میلیون و 8۵ هزار و 8۵9 دستگاه رسیده است. ایران در سال 2۰21 بالغ 
بر 979 هزار و 969 دستگاه خودرو سواری تولید کرده بود. تولید خودرو های سواری در ایران طی سال 2۰22 با رشد 1۰.8 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه 
شده است. رشد دو رقمی تولید خودرو های سواری در ایران طی سال 2۰22 و ورود دوباره ایران به باشگاه تولیدکنندگان میلیونی خودرو با وجود تداوم تحریم های 
آمریکا محقق شده است. بر اساس این گزارش، ایران سهم 1.6 درصدی از کل تولید خودرو های سواری دنیا در 12 ماهه 2۰22 داشته است. به همین ترتیب، رتبه 
ایران در میان تولیدکنندگان بزرگ خودرو نیز ارتقاء یافته و ایران در جایگاه یازدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو های ســواری دنیا در ســال 2۰22 قرار گرفته است. 
ایران در این سال بیشتر از کشور های صنعتی مثل فرانسه با 94۰ هزار دستگاه، انگلیس با 764 هزار دستگاه، و ایتالیا با 476 هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. 

وزیر اقتصاد اظهار داشــت: واقعیت این است که امروز برآورد جدیدتری از اطالعات قیمت دارایی های دولت نداریم و برآوردهای 
۵ ســال گذشــته مبنی بر 7 هزار هزار میلیارد تومان هم تخمینی بود که دولت گذشته از ارزش دارایی ها داشت هر چند با یک 
فرمول ساده ای می توان این عدد را به روز کرد اما معتقدیم این عدد دقیق نیست و این اطالعات در این زمینه کفایت نمی کند. 
برآورد دولت قبل از ارزش دارایی های دولت دقیق نبود به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری 

رونمایی از سایت  مولدسازی دارایی های دولت با بیان اینکه مسأله مولدسازی در دستور کار جدی سه قوه قرار گرفته و گره گشایی برای دارایی و اموال راکدی است 
که در بن بست قرار گرفته اند، اظهار داشت: نتیجه اجرای مولدسازی پیشرفت پروژه های عمرانی به ویژه پروژه های نیمه تمام خواهد بود . وی ادامه داد: از سوی دیگر 
شــرکت های دولتی هســتند که می خواهند از شر اموال و دارایی های خود خالص شوند و آنها را به دارایی های موثر و مولد تبدیل کنند اما در پیچ و خم فروش این 
اموال گیر افتاده  اند و این مصوبه و این ساز و کار می توانند به فرآیند مولدسازی سرعت ببخشند و سرعت تبدیل اموال راکد را به اموال مولد افزایش دهد. وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه یکی از ایرادات نمایندگان مجلس این بود که اعداد در نظر گرفته شده برای درآمد حاصل از فروش اموال مازاد توخالی و صوری است، گفت: مسأله تنها 
درآمدزایی نیست ما به دنبال این بودیم که اهرمی بسازیم که از طریق آن طرح ها و پروژه های عمرانی به اجرا برسند و از این طریق تامین مالی شوند. در بودجه عدد 

1۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی در نظر گرفته شده که با این ساز و کار می توان تا حدود زیادی از آن را محقق کرد.

وزیر اقتصادایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان

برآورد دولت قبل از ارزش دارایی های دولت دقیق نبود

سرپرست بانک ملی در بازدید از نمایشگاه توانمندیهای سازمان اتکا:
سازمان اتکا نشان داده در زمینه امنیت 

غذایی گام های موثری برداشته و ما از آن 
حمایت می کنیم

ــت  ــارزاده سرپرس ــل نج ــاد، ابوالفض ــح اقتص ــروزنامه صب ــه گزارش ب
بانــک ملــی ایــران در بازدیــد از نمایشــگاه توانمنــدی هــای ســازمان 
اتــکا و اســتماع جزییــات دســتاوردهای شــرکت هــای مختلــف زیــر 
مجموعــه ایــن ســازمان اظهــار داشــت: بــه همــه کارمنــدان، کارگران، 
پژوهشــگران و  محققــان ســازمان اتــکا خــدا قــوت مــی گویــم؛ خیلــی 
از مســئولین اقتصــادی کشــور بایــد از ایــن نمایشــگاه دیــدن کننــد؛ 
ســازمان اتــکا نشــان داده در زمینــه امنیــت غذایــی گام هــای موثــری 
ــزود: در نمایشــگاه  ــم. وی اف ــی کنی ــت م ــا از آن حمای برداشــته و م
ــای  ــا انته ــدا ت ــکا از ابت ــازمان ات ــای س ــرکت ه ــای ش ــدی ه توانمن
زنجیــره ارزش وجــود دارد کــه کار قابــل تقدیــری اســت. سرپرســت 
بانــک ملــی ایــران تصریــح کــرد: نــگاه توســعه ای ســازمان اتــکا در 
بخــش هــای مختلــف و بــرای پیشــرفت ایــران اســالمی قابــل تقدیــر 
اســت؛ نظــام بانکــی بایــد کمــک حــال مناســبی بــرای شــرکت هــا و 
اقداماتــی کــه در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش اســت، باشــد. وی 
تصریــح کــرد: قــرار اســت در چنــد مــاه اینــده تفاهــم نامــه مشــترکی 
بیــن بانــک ملــی و ســازمان اتــکا بــرای کمــک و تامیــن نیــاز مالــی 
ــه ایــن ســوال کــه کــدام غرفــه  منعقــد شــود. نجــارزاده در پاســخ ب
ایــن نمایشــگاه بــرای شــما جذابیــت داشــته، گفــت: تولیــد بــذر گیــاه 
ــود؛  ــرای مــن جــذاب ب و اصــالح ژنتیکــی بذرهــا توســط نخبــگان ب
ــی  ــت باالی ــرای کشــورمان از اهمی ــی شــدن آن ب ــذر و بوم ــد ب تولی
ــگاه داری  ــزود: بن ــران اف ــی ای ــک مل برخــوردار اســت. سرپرســت بان

ــا  ــا مــی توانیــم ب ــی م ــی اســت ول ــک مل یکــی از فعالیــت هــای بان
ــارکت در  ــدد مش ــای متع ــوزه ه ــا و ح ــش ه ــکا در بخ ــازمان ات س
تولیــد داشــته باشــیم؛ بــا انکــه خــروج از بنــگاه داری بــرای مــا مهــم 
اســت ولــی امادگــی همــکاری مشــترک در تولیــد و اشــتغال را داریم؛ 
تامیــن مالــی حــوزه هایــی کــه مدنظــر دو طــرف باشــد مهــم اســت. 
ــوالن  ــای مس ــه ه ــا و دغدغ ــاله ه ــی از مس ــت: یک ــار داش وی اظه
امنیــت غذایــی اســت کــه البتــه بــا اقدامــات موثــر ســازمان اتــکا ایــن 
دغدغــه هــا کمتــر شــده اســت.نجارزاده تصریــح کــرد: نظــام بانکــی 
بعــد از نیازســنجی توســط وزارت جهــاد کشــاورزی و تاییدیــه هــای 
الزم مــی توانــد از زنجیــره تولیــد حمایــت کنــد. بــه گــزارش روزنامــه 
ــش و  ــی و پژوه ــای تحقیقات ــوزه ه ــت در ح ــاد،  فعالی ــح اقتص صب
تولیــد مــواد غذایــی فراســودمند نظیــر کالبــاس و همبرگــر از خرمــا، 
ــرم  ــن ف ــاس و پیراه ــد لب ــه و تولی ــن، تهی ــدون گلوت ــان ب ــد ن تولی
ــه شــده از پوســت  ــد ژالتیــن تهی نیروهــای مســلح و مجلســی، تولی
ــی،  ــکل قرص ــی ش ــد فرم ــودمند،  قن ــه ای فراس ــات ژل ــی، ابنب ماه
ــا روغــن زیتــون، کنجالــه ســویا، تولیــد انــواع  تولیــد کــره گیاهــی ب
لــوازم خانگــی و برنامــه ریــزی تــا ســال 14۰۵ بــرای افزایــش ســهم 
ــازار بــه 6 درصــد و افزایــش نفــوذ محصــوالت در ســطح نیروهــای  ب
ــای  ــد گل ه ــرمایه، تولی ــازار س ــه ب ــد و ورود ب ــه 7۰ درص ــلح ب مس
زینتــی و گــران قیمــت، تولیــد بــذر محصــوالت اســتراتژیک، زنجیــره 
کامــل کســب و کارهــای شــیالت و صنایــع شــیالتی، تولیــد مــرغ بــر 
اســاس خــط تولیــد مــرغ اجــداد اریــن و  مــرغ الیــن اریــن و چشــم 
ــی،  ــد گیاهــان داروی ــرغ، تولی ــن گوشــت م ــداز تولیــد 7۵ هــزار ت ان
ــی و زراعــت،  ــن باغبان ــای نوی ــروری، روش ه ــر در دامپ ــت موث فعالی
ــرورش دام  ــی، هوشمندســازی پ ــای حفاظت ــن ه ــواع دوربی ــد ان تولی
ــا الرو  ــا منش ــن  ب ــد پروتیی ــی، تولی ــد قلوزای ــعه چن ــبک و توس س
بــا اســتفاده از ضایعــات کشــاورزی، تولیــد ســامانه هوشــمند پایــش 
عملیــات کشــاورزی بــرای اجــرای الگــوی بهینــه کشــت، انــواع کارت 
ــرغ و  ــتر م ــل ش ــره کام ــی، زنجی ــات رفاه ــی خدم ــای الکترونیک ه
ــن  ــتاوردهای ای ــی از دس ــف ان و ... بخش ــوالت مختل ــد محص تولی
نمایشــگاه اســت. گفتنــی اســت نمایشــگاه توانمنــدی هــای ســازمان 
ــان  ــا پای ــه ان ت ــر مجموع ــای زی ــرکت ه ــر ش ــات موث ــکا و اقدام ات

اســفند برقــرار اســت.
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گزیده خبر

سازمان ملل:
افزایش جانباختگان زلزله ترکیه-سوریه 

به بیش از ۵۵هزار نفر قطعی است

افزایش جانباختگان زلزله ترکیه-سوریه به بیش از ۵۵هزار نفر قطعی است
سازمان ملل متحد اعالم کرد که شمار قربانیان زلزله مرگبار ترکیه و سوریه 
در مقایسه با رقم فعلی )حدود ۲۸هزار نفر( »دوبرابر یا بیشتر« خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به فرانس ۲۴، مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل 
ســازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و امدادرسانی بر این باور است که 
شمار جانباختگان زلزله مهیب دوشنبه هفته گذشته در ترکیه و سوریه که 
تاکنون حدود ۲۸ هزار قربانی بر جای گذاشــته، »دوبرابر یا بیشتر« خواهد 
شــد. گریفیتس دیروز )شنبه( وارد شــهر قهرمان ماراش در جنوب ترکیه 
شــد؛ شهری که کانون نخستین زلزله با قدرت ۷.۸ ریشتر بود و ظرف تنها 
چند ســاعت پیش از بامداد دوشنبه، زندگی میلیون ها نفر را زیر و رو کرد. 
گریفیتس درباره شمار قربانیان گفت: تخمین دقیق دشوار است چون باید 
آواربرداری کنیم اما اطمینان دارم که رقم دوبرابر یا بیشتر خواهد شد. هنوز 
به طور جدی شروع به شمارش جانباخته ها نکرده ایم. مقامات و پزشکان بر 
این باورند که دســت کم ۲۴ هزار و ۵۰۰ تن در ترکیه و ۳ هزار و ۵۷۴ نفر 
نیز در ســوریه جان باخته اند. با این حساب، مجموع قربانیان به حدود ۲۸ 
هزار و ۲۰۰ تن می رســد. سازمان ملل همچنین هشدار داده که دست کم 
۸۷۰ هزار نفر در ترکیه و سوریه، نیاز اضطراری به غذای گرم دارند. به گفته 
این نهاد، تنها در سوریه بیش از ۵.۳ میلیون نفر بی خانمان شده اند. سازمان 
بهداشــت جهانی اعالم کرده که این زلزله مرگبار حدود ۲۶ میلیون نفر را 
تحت تأثیر قرار داده و دیروز از ارائه درخواســت فوری برای تخصیص ۴۲.۸ 

میلیون دالر برای تأمین نیازهای بهداشتی اضطراری زلزله زدگان خبر داد.
کد خبر ۵۷۰۷۲9۲

وضعیت شهر آدیاماِن ترکیه، شش روز 
پس از زلزله

رســانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی تصاویری از وضعیت شهر زلزله زده 
در جنوب شرقی ترکیه، منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری 
اسپوتنیک تصاویری از شــهر آدیامان در جنوب شرقی ترکیه منتشر کرده 
که نشــان می دهد میزان تخریب این شهر در زلزله اخیر گسترده بوده و با 
گذشت ۶ روز از این حادثه عملیات آواربرداری همچنان ادامه دارد. بر اساس 
آمار رسمی دولت ترکیه، بر اثر زلزله دوشنبه گذشته، ۱9۳9 ساختمان در 
شهر آدیامان در جنوب شرقی ترکیه تخریب شده و تاکنون مرگ ۳۱۰۵ نیز 
در این شهر ثبت شده و با ادامه آواربردای، افزایش این آمار همچنان وجود 
دارد. بنــا بر آخرین آماری که »فــواد اوکتای«، معاون رئیس جمهور ترکیه 
امروز یکشــنبه منتشــر کرده تاکنون ۲۴ هزار و ۶۱۷ نفر در زلزله دوشنبه 
گذشــته جان باخته اند. در پی وقوع زلزله ۷.۷ ریشتری در مناطق جنوبی 
ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور دستور اعالم وضعیت 
اضطراری در ۱۰ استان را صادر کرد که از چهارشنبه گذشته اجرایی شده. 
اســتان های »آدانا، آدیامان، دیاربکر، غازیانتــپ، قهرمان مرعش، کیلیس، 
ماالتیا، عثمانیه، هاتای و ســانلیورفا« ۱۰ استانی هستند که در آنها اعالم 
وضعیت اضطراری شده است. اعالم وضعیت اضطراری در منطقه ای موجب 
افزایش اختیارات مقامات محلی و نهادهای مجری قانون می شــود و دولت 
نیز می تواند برای پیشــبرد بهتر امور، اجرای برخی قوانین در این مناطق را 
تعلیق و یا قوانین جدید وضع کند. بامداد دوشنبه زمین لرزه بزرگی مناطق 
جنوبی ترکیه و شــمال سوریه را به شدت لرزاند. خبرگزاری فرانسه به نقل 
از مؤسسه لرزه نگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را ۷.9 ریشتر و در جنوب 
ترکیه اعالم کرده است. اما مدیریت اضطراری و بالیای طبیعی ترکیه تائید 
کرد که زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر منطقه پازاردیک کوهرامانماراش 
در جنوب ترکیه را لرزاند. این سازمان ترکیه ای در بیانیه ای دوم خود اعالم 
کرد بزرگی این زمین لرزه ۷.۷ ریشتر بوده است. هم زمان خبرنگار المیادین 
هم اعالم کرد که ســاکنان استان های الذقیه، حلب و حمص، تا دمشق در 
سوریه شدت این زمین لرزه بزرگ را احساس کردند. گفته شده در ساعات 
بامدادی، تعداد زیادی از ساکنان دمشق و استان های الذقیه، حلب و حمص 
از ترس ترک خوردگی یا ریزش به خیابان ها ریختند. برای اطالع از اخبار و 
تحوالت روز اول زلزله بزرگ در ترکیه و سوریه روی این لینک کلیک کنید 
و تحوالت روز دوم نیز در این لینک تجمیع شده و تحوالت روز چهارشنبه 

)روز سوم( هم در این لینک قرار دارد. کد خبر ۵۷۰۷۲۰۳

دیدار سردار قاآنی با استاندار الذقیه سوریه

منابع سوری از سفر سردار قاآنی به الذقیه سوریه و دیدارش با استاندار آن 
خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از االعالم المقاوم، سردار قاآنی 
فرمانده سپاه قدس ایران به الذقیه رفت. وی در جریان این سفر برای اطالع 

از میزان خسارت های زلزله اخیر با استاندار الذقیه و دیگر مسئوالن مربوطه 
دیدار و رایزنی کرد تا به طور مستقیم بر روند کمک های بشردوستانه ایران 
از زلزله زدگان نظارت داشته باشد. سردار قاآنی در جریان سفرش به استان 
الذقیه با استاندار و مســئوالن مربوطه سوری دیدار کرد و از میزان آسیب 

های ناشی از زلزله ویرانگر مطلع شد. این سفر همزمان با ادامه ورود کاروان 
های حامل کمک های ایران و عراق به مناطق زلزله زده در الذقیه ســوریه 
است. سردار قاآنی چند روز قبل هم به حلب رفته بود. پس از وقوع زلزله در 
ســوریه، مسئوالن عالی کشور از جمله روسای قوا ضمن همدردی با دولت 
و ملت ترکیه و ســوریه، برای ارسال کمک های امدادی فوری اعالم آمادگی 

کردند و تاکنون چندین مرحله کمک ها به این کشورها ارسال شده است.

/تحلیل - عبدالباری عطوان

غرب؛ پیام آور قتل، ویرانی، گرسنگی و فروپاشی است
 وزارت خارجه آمریکا این روزها از طریق شبکه های تلویزیونی 
عربی و شبکه های ارتباط اجتماعی کمپین بیرحمانه ای را برای 
زیبا کردن وجهه خود به دلیل محاصره ظالمانه ســوریه به راه 
انداخته اســت و ادعا می کند که تحریم هایش مانع رســیدن 
کمک های بشردوستانه به ســوریه بعد از زلزله ای که به کشته 
شدن بیش از ۳۵۵۰ نفر منجر شد، نمی شود. به گزارش ایسنا، 
عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم در تحلیلی نوشت: 
گرفتن چنین تصمیمی از سوی وزارت خارجه آمریکا یک اذعان 
به جنایت محســوب می شود و نشان می دهد که آمریکا میزان 
خشــم جهان عربی و اســالمی از این تحریم ها را که به بهانه 
ممانعت از تعامل کشــورهای اهدا کننده با دولت سوریه اعمال 
می شود فهمیده اســت. اما این کمپین رسانه ای گمراه کننده 
نتیجــه ای نخواهد داشــت به این دلیل کــه میلیون ها عرب و 
مســلمان در مقابل دروغ های آمریکا می ایستند و دیگر فریب 
دادنشــان راحت نیست. قدرت حاکم در ســوریه در زیر آوارها 
مدفون نیســت. دولت های آمریکایی چه جمهوری خواه و چه 
دموکرات که عراق، لیبی، افغانستان، یمن و سوریه را به نابودی 
کشــاندند زمانی که موضوع درباره اعراب و مسلمانان باشد در 
فرهنگ خود چیزی به نام انسانیت و ارزش های عدالت، برابری 
و دلسوزی ندارند. چراکه آن ها از چشم دولت اشغالگر اسرائیل 
و امنیت و منافع اقتصادی اش به این ها نگاه می کنند و متأسفانه 
برخــی دولت های عربی بــرای تبلیغ دروغ هایشــان داوطلب 
می شوند و این سیاست های نژادپرستانه و جنایتکارانه را تبلیغ 
می کنند و امپراتوری و شــاخه های رسانه ای خود را در خدمت 

این حیله گری و فریب کاری به کار می گیرند.
آمریکا که حدود یک سوم خاک سوریه را اشغال و منابع نفتی و 
گازی و غذایی آن در شــرق و شمال فرات را سرقت کرده است 
و از جنبش های جدایی طلب حمایت می کند ملت سوریه و رنج 
و مشــکالتش برایش مهم نیستند همانطور که تمام ملت های 
عربی دیگر برایش مهم نیستند. تحریم ها را با هدف گرسنه نگه 
داشــتن و به زانو درآوردن لبنان، اردن، سوریه و سودان اعمال 

می کنند. شما سوریه را نه به دلیل نقض های حقوق بشر بلکه به 
خاطر دموکراسی محاصره می کنید. آن را محاصره می کنید به 
این دلیل که تسلیم عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی 
نشــد و از مقاومت در عراق علیه اشغالگری شما حمایت کرد و 
فلسطینی ها و مقاومت لبنان را به موشک های ضد تانک مجهز 
کرد. تمام هم پیمانانتان که در نابودی آن شرکت کردند کارنامه 
خوبی درباره حقوق بشــر ندارند. ما کودن نیســتیم که کاالی 
فاســد شما را خریداری کنیم. فلســطین چه ضرری به آمریکا 
زده که با آن دشــمنی کند و از دشمن اشغالگر و جنایت هایش 
برای بیش از ۷۴ ســال حمایت کند. ملــت عراق مرتکب چه 

اشتباهی شده اند که شاهد چنین محاصره بی سابقه ای در تاریخ 
بوده اند که منجر به شهادت بیش از یک میلیون عراقی شده که 
بیشترشان از کودکان و زنان هستند و بعد از آن نیز یک میلیون 
نفر دیگر را به قتل برســاند. اگر آمریکا واقعا حامی ملت سوریه 
اســت پس چرا آن را محاصره کرده است و چرا این تصمیمات 
سرنوشت ســاز را از همان لحظه اول زلزله نگرفت بعد از اینکه 
کشورهای عربی مثل الجزایر، عراق، مصر، عمان، تونس، اردن، 
لبنان، لیبی، امارات، ایران، هند، روسیه و چین پل های هوایی را 
ایجاد کرده و هواپیماهایشان را به دمشق و حلب برای شکستن 
این محاصره فرســتادند و بینی قانون سزار و تحریم هایش را به 

خاک مالیدنــد. دولت آمریکا ۸۵ میلیون دالر را برای کمک به 
قربانیان ترکیه و سوریه اختصاص داد. چه ناچیز است این رقم 
از سوی ثروتمندترین کشــور در جهان که تحقیر کردن بیش 
از صد میلیون انســان در دو کشور اســت و به هیچ وجه قابل 
مقایسه با 9۰ میلیارد دالری نیســت که دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور ســابق آمریکا اذعان کرد برای نابودی ســوریه هزینه 
کرده اســت. هرچند چهار برابر این را نیــز از هم پیمانانش در 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس گرفت. »استثناهای« 
ادعایی آمریکا عراق را نابود کرد و 9۰ درصد ملت لبنان را به زیر 
خط فقر کشــاند. لیبی که صاحب نفت و گاز بود را به کشوری 
شکست خورده و فاسد تبدیل کرد و ملت سوریه را از آب و برق 
و دارو و گازوئیل محروم کرد. ما »اســتثناهای« دروغین شــما 
را نمی خواهیم. شــما پیام آور قتل، ویرانی، گرسنگی، فروپاشی 
هستید و هیچ ارتباطی با انسانیت ندارید چراکه شما هر روز با 
سیاست ها و اشغالگری تان و جانبداری تان از قاتالن و اشغالگران 
و طغیانگران فاسد آن را نقض می کنید. امکان ندارد که کشتار 
العامریه و شــکنجه های زندان ابوغریب عراق و سرنگون کردن 
هواپیمای غیرنظامی ایــران بر فراز خلیج فارس و حمایتتان از 
کشــتارهای دشمن صهیونیستی فاشیســت در غزه و بمباران 
عروســی ها و مجالس عزاداری در افغانستان را فراموش کنیم. 
لیست کشــتارها و جنایت هایتان طوالنی است. آن وقت از ما 
ســؤال می کنید گه چرا شما را دوســت نداریم؟ این زلزله ای 
که بیش از ۲۵ هزار قربانی در ســوریه و ترکیه داشت آمریکا و 
دولت ها و رســانه های همدست با آن را رسوا کرد. همانطور که 
دولت هایی را رسوا کرد که سوریه در زمان حمله عراق در کنار 
آن ها ایســتاد. این زلزله اتحادیه نفــاق عربی را در زیر آوارهای 
ساختمان های ویران شده اش دفن کرد و چهره انسان دوستانه 
اعراب شــریف و مسلمانی را که از سوریه حمایت کردند نشان 
داد. تاریخ کســانی را که در این فاجعه در کنار ســوریه نبودند 

محاکمه خواهد کرد.

ایده مصادره دارایی های روســیه به 
شــکلی فریبنده ســاده است ؛ غرب 
باید بیــش از میلیاردهــا دالر اموال 
مصادره شــده روســیه را به عنوان 
بودجه بازسازی به اوکراین بدهد اما 
این ایده گره های حقوقی بزرگی دارد! 
به گــزارش خبرگــزاری مهر به نقل 
از فرانس ۲۴، پس از حمله روســیه 
به اوکراین در اواخر فوریه پارســال، 
تحریم های بی سابقه غرب علیه مسکو 
به مصادره شدن حدود ۳۵۰ میلیارد 
دالر دارایی هــای دولتی، ذخایر ارزی 
و اموال آلیگارش های روش توســط 
بانک ها و مقامات غربی منجر شــد. 
حدود یک سال پس از آغاز درگیری، 
سیاستمداران و فعاالن غربی با اعمال 
فشار بر مقامات و رهبران کشورهای 
اتحادیــه اروپا، خواســتار انتقال این 
دارایی ها به اوکراین برای بازســازی 
این کشــور شده اند. کریستیا فریلند، 
معاون نخســت وزیــر و وزیر دارایی 
کانادا ماه گذشــته در مجمع جهانی 
اقتصاد گفت: خســارت بسیار زیادی 
به اوکراین وارد شــده و کشوری که 
مسبب آن است، باید بهای بازسازی 
را بپردازد.کانادا دسامبر پارسال برای 
نخســتین بار روند حقوقــی انتقال 
حــدود ۲۶ میلیــون دالر از امــوال 
مصادره شده یک شــرکت متعلق به 
رومن آبراموویچ، آلیــگارش روش و 
مالک سابق باشگاه چلسی انگلیس را 
آغاز کرد؛ اقدامی که روسیه آن را به 

»دزدی در روز روشن« تشبیه کرد.
اوایل مــاه جاری  اروپا  کمیســیون 
متعهد شــد تــا »اقدامــات خود در 
راستای استفاده از اموال مصادره شده 
روســیه را برای حمایت از بازسازی 
اوکرایــن، تشــدید خواهــد کرد« و 
لهستان و سه کشــور حوزه بالتیک 
نیز بــه طور علنی خواســتند تا این 
اقدام »در اســرع وقت« انجام شود. 
اســتونی هم برنامه هــای خود برای 

پیشــتازی در این امر را اعالم کرده 
است. بیل براودر، سرمایه گذار اسبق 
و فعــال آمریکایی ضــد روس گفته 
اســت: پوتین خــراب کــرد و باید 
درستش کند. او که پشت پرده قانون 
تحریم  )قانون  است،  »ماگنیتسکی« 
مقامات روسیه دخیل در نقض حقوق 
بشر در اوکراین(، حاال به دنبال اعمال 
فشار بر قانونگذاران اروپایی است. وی 
می گوید: درباره نحوه انجام این کار، 
۵۰ پیشنهاد متنوع وجود دارد و اگر 
می خواهید مطمئن شــوید که هیچ 
این ۵۰ پیشــنهاد  اتفاقی نمی افتد، 
را ارائه کنید!کنگره آمریکا به منظور 
بررسی روش های تغییر قانون آمریکا 
برای فعال سازی مصادره دائمی اموال 
روسیه، جلســاتی را برگزار کرده اما 
دولــت جــو بایدن، رئیــس جمهور 
آمریکا همــواره در انظار راجع به این 
ایده محتاط بوده است. عوائد حاصل 
از جرم؟ کارشناســان حقوقی، میان 
اموال خصوصی مصادره شده از سوی 
ُدول غربــی همچــون قایق تفریحی 
یک آلیــگارش روس، و اموال دولتی 
همچون ذخایــر ارزی بانک مرکزی 
روســیه، تمایز قائل شــده اند. اموال 

پادمان های  اســاس  بــر  خصوصی؛ 
قانونی کشورهای غربی تنها در موارد 
و شــرایط معدود قادر بــه مصادره 
اموال روسیه هستند؛ معموالً  دائمی 
زمانی کــه بتوان ثابت کرد این اموال 
عوائد حاصل از جرم و جنایت هستند. 
آنتون مویسِینکو، استاد دانشگاه ملی 
استرالیا مدعی اســت: حتی باوجود 
اینکه آلیگارش های روســیه در سایه 
روســیه  پرابهام  کاپیتالیســم  نظام 
فعالیت می کننــد، باز هم نمی توانیم 
به قطع بگوییم کــه این دارایی های 
مصادره شــده، عوائــد فعالیت هــای 
جنایتکارانه هستند.مصادره این اموال، 
بــرای اصول بنیادین قضائی و حقوق 
بشر، از جمله حق مالکیت، مصونیت 
از مجازات خودسرانه یا حق محاکمه 
آزاد، چالش آفرین است. عالوه بر این، 
ادعا و تعهــدات علنی غرب مبنی بر 
احترام به حاکمیت قانون نیز روی میز 
قمار است. مویسِینکو می گوید: چطور 
می خواهید بدون مشارکت و همکاری 
دارایی های  ثابت کنید که  روســیه، 
مصــادره شــده، عوائــد حاصــل از 
جنایت به حســاب می آید؟ توافقات 
یا بین المللی  سرمایه گذاری دوجانبه 

که با روســیه امضا شــده، مشکالت 
دیگری اســت که در مسیر مصادره 
اموال وجــود دارد. تاکنون کانادا تنها 
کشــوری بوده که آنچه مویســِینکو 
»رویکــرد خصمانــه منحصربه فرد« 

خوانده را اتخاذ کرده است.مصونیت
دارایی هــای دولتــی همچون ذخایر 
بانک مرکزی نیز مشــکالت متفاوتی 
ایجاد کرد که به طور مشابه پیچیده 
است زیرا این اموال تحت پوشش به 
قرار  حاکمیتی«  »مصونیت  اصطالح 
دارند؛ مفهومی که بدین معنا اســت: 
یک کشــور اموال دیگری را مصادره 
بانک های  نخواهد کرد.گفته می شود 
مرکزی غربی همچون فــدرال رِزرو 
آمریــکا، بانک مرکــزی اروپا و بانک 
مرکزی ژاپن، حدود ۳۰۰ میلیارد دالر 
ذخایر ارزی روسیه را مسدود کرده اند.

پل استیفن، ژوئن پارسال در مقاله ای 
در نشــریه قانون بازارهای ســرمایه، 
نوشــت: قانون متعــارف بین المللی 
دربــاره مصونیت دولتــی، عموماً از 
محافظت  دولتی  دارایی های  مصادره 
می کند. اســتثناهایی وجود دارد اما 
دامنه آن مشخص نیســت.برخی از 
مدعیان بر این باورند که بر اســاس 
قانون بین الملل درباره اقدام متقابل، 
یک کشور می تواند به کشوری دیگر 
هزینــه تحمیل کند اگر آن کشــور 
خــارج از مرزها و محــدوده قوانین 
بین المللــی اقدام کند. بــا این حال، 
اقدامات به اصطالح »تقابلی« دوطرفه 
است. بســیاری از قانونگذاران بر این 
باورند که بیشــترین شانس اوکراین 
بــرای دریافت غرامت این اســت که 
توافقی مطلوب بــرای پایان دادن به 
جنــگ پیدا کند که شــامل غرامت 
هم باشــد. اما دیگــر قانونگذاران به 
رویکــردی افراطی تر تمایــل دارند؛ 
رویکردی که برای ســایر کشــورها 
همچون چین هم حــاوی یک پیام 

باشد. 

مصادره اموال مسکو به نفع کی یف؛ 
ایده ای فریبنده اما پر از گره کور

ســخنگوی ناتو اعالم کرد که دبیرکل این ائتالف نظامی، دوران 9 ســاله دبیرکلی خود را تمدید نخواهد کرد و ۳۰ ســپتامبر 
۲۰۲۳ )۸ مهر ۱۴۰۲( کناره گیری می کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اوآنا لونگسکو، سخنگوی سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی)ناتو( با اشاره به اینکه دوران دبیرکلی ینس استولتنبرگ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ به پایان می رسد، گفت که وی 
قصد ندارد دوران دبیرکل 9 ساله خود را تمدید کند. استولتنبرگ از سال ۲۰۱۴ دبیرکل ناتو بوده و دبیرکلی وی تاکنون سه 
بار تمدید شــده و ۳۰ ســپتامبر سال جاری به پایان خواهد رسید. با وجود گمانه زنی ها درباره تمدید مجدد دوران دبیرکلی وی به دلیل جنگ جاری در اوکراین، 
اســتولتنبرگ هیچ برنامه ای برای تمدید دوران حضورش بر مسند دبیرکلی این ائتالف نظامی ندارد. استولتنبرگ غالبا به واسطه مهرات هایش به عنوان میانجی 
بین ۳۰ عضو ناتو به ویژه در جریان مناقشات بر سر بودجه دفاعی در دوران تصدی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، شناخته می شود. او همچنین در 
هماهنگ کردن واکنش ناتو به عملیات نظامی روسیه در اوکراین، نقشی اساسی ایفا کرده است. از جمله نامزدهای احتمالی برای جانشینی استولتنبرگ می توان 
به ماریو دراگی، نخست وزیر پیشین ایتالیا و کالوس یوهانیس، رئیس جمهور رومانی اشاره کرد. تصمیم نهایی درباره این موضوع، در اجالس ماه جوالی ناتو در 

ویلنیوس، پایتخت لیتوانی گرفته خواهد شد و اجماع هر ۳۰ کشور عضو این ائتالف الزامی است. کد خبر ۵۷۰۷۴۴۳

دبیر کل جهاد اسالمی فلسطین در پیامی خطاب به رهبر انقالب اسالمی، سالروز پیروزی انقالب را تبریک گفت و تاکید کرد که مقاومت 
با حمایت ایران قوی تر شــده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه فلسطین الیوم، دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در پیامی خطاب به آیت اهلل سیدعلی خامنه ای رهبر معظم انقالب، چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را تبریک گفت. 
زیاد النخاله در این پیام تاکید کرده است که مقاومت با پشتیبانی های ایران قویتر شده و همین امر موجب شده که رژیم صهیونیستی 
درباره زوال خود نگران شــود. وی تاکید کرد: پیروزی انقالب اســالمی ایران تبدیل به مقصد و پناهی برای آزادگان و پرچم راهنمایی 

برای همه کسانی شد که به دنبال آزادی هستند. النخاله افزود: انقالب اسالمی ایران پشتیبان حقیقی ملت مجاهد و مظلوم فلسطین است. ملت فلسطین و مقاومت آن، 
امروز با وجود همه چالش ها و همه حمایتی که دشــمن صهیونیســتی از آمریکا و غرب دریافت می کند، بیش از پیش قدرتمندتر شده است. النخاله در پیام خود تاکید 
کرد: انقالب اسالمی چهره منطقه را تغییر داد و آثار بزرگی در جهان و در سیاست های آن گذاشت. زیاد النخاله انقالب اسالمی را پشتیبان حقیقی ملت مجاهد و مظلوم 
فلسطین دانست و گفت: ملت فلسطین و مقاومت آن، امروز با وجود همه چالش ها و همه حمایتی که دشمن صهیونیستی از آمریکا و غرب دریافت می کند، بیش از پیش 
قدرتمندتر شده است. دبیر کل جنبش جهاد اسالمی فلسطین در ادامه این پیام عنوان کرد: امروز با یاری حق تعالی ما به پیروزی نزدیک تر شده ایم، با وجود محاصره و 
ظلم دشمن آمریکایی صهیونیستی، مجاهدان ما در سراسر خاک فلسطین، قهرمانی های خود را در مقابله با اشغالگران صهیونیستی ثبت می کنند همچنان که سران دشمن 

امروز دارند با نگرانی از امکان زوال رژیم خود سخن می گویند.

پیام تبریک دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین به رهبر انقالبکناره گیری دبیرکل ناتو قطعی شد
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در قلب تهران چهارراهی وجود دارد که در ضلع شمال غربی آن عمارت 
قدیمی یک دبیرســتان به شکل عقابی با بال های گشوده قصد پرواز به 
ســمت رشته کوه های البرز را دارد. دبیرستانی که در سینه خود بخش 
بزرگی از تاریخ نظام نوین آمــوزش عالی ایران را نگهداری می کند. به 
گزارش ایسنا، تقاطع »کالج« که از برخورد دو خیابان انقالب و حافظ به 
وجود آمده، نام خود را از »کالج آمریکای تهران« یا همان »دبیرســتان 
البرز« فعلی وام گرفته است. خیابان »انقالب« که در گذشته »شاهرضا« 
نام داشــت، در حدفاصل میدان فردوســی تا چهارراه ولیعصر امروزی 
پیش از آنکه پُل فلزی مهندســان بلژیکی در میانه دهه ۵۰ شمســی 
آن را از رونق بیندازد، بورس بزازها و البته تعدادی از قهوه فروشی های 
مطرح تهران بود. این پُل در زمان خود باعث کوچ اجباری بســیاری از 
پارچه فروش های قدیمی این منطقه شــد ولی عطرخوش قهوه آسیاب 
شــده در هوای حوالی چهارراه و هیاهوی پســران پُرجنب و جوش و 
البته َمتین دبیرســتان البرز، همچنان مهمان این محله از تهران است. 
با وجود َسروهای بُلند دبیرســتان، هنوز هم می توان از روی پُل کالج، 
کاله فرنگی خوش رنگ عمارت قدیمی دبیرســتان را دید و شــاید اگر 
ســاختمان های عجیب و غریب دانشــگاه پُلی تکنیک نبود، می شد به 
راحتی البرز ســفیدپوش را هم از آنجا مشاهده کرد. رشته کوهی که به 
واسطه دیده شدنش از پشت ساختمان اصلی، نام ِسُتروگ و پُرآوازه خود 
را برای همیشه به دبیرستانی هدیه کرده که فارغ التحصیالنش به داشتن 
دیپلم آن افتخار می کنند. کاله فرنگی خوش رنگ عمارت البرز از پشت 
سروهای بلند حیاط دبیرستان . از کوچه البرز در نزدیکی چهارراه کالج 
هرچه به سمت درب اصلی »دبیرستان ماندگار البرز« نزدیک می شوید 
نخستین چیزی که بیشــتر از همه جلب توجه می کند صداهای گاه و 
بی گاه قوهای ســپیدی اســت که در حوض بزرِگ پیش روی عمارت 
قدیمــی البرز به همراه چند ُمرغابی دیگــر آرام در حرکتند. حوضی با 
سه فواره سنگی سفید نســبتاً بلند که در یک راستا، زیبایی خاصی را 
به ورودی این مکان تاریخی و ارزشــمند داده است. در غیاب بوته های 
َسرســبز و بزرگ شمشاد و گل ُسرخ در باغچه پشت حوض، آن هم به 
دلیل َخزان بودن فصل سرما؛ َسروها و کاج های تنومند و همیشه َسبز 
البرز با قامتی کشــیده و اســتوار، حاال پس از گذشت سالیان طوالنی، 
تَنه به تَنه دیوارهای بلنِد آجــری َقلعه پیری می زنند که روزگاری ُجز 
آنها با آن شــمایل نظامی بُرج و باروهایش، چیز دیگری در حیاط و باغ 
بزرگ دبیرستان، جرات خودنمایی و عرض اندام را نداشت. شاید عامل 
تنومندی درختان البرز نیز، خاک حاصلخیز اراضی »بهجت آباد« است 
که روزگاری جزو امالک »میرزا یوســف مستوفی الممالک آشتیانی« 
صدراعظم ناصرالدین شــاه بود. امالکی که در دوره ناصری، در پشــت 
»بارو« و »َخندق« دور تهران بوده و گروهی از ُمبلغین مذهبی آمریکایی 
به سرپرستی دکتر »ساموئل مارتین جردن«، در حدود سال های ۱۲۹۲، 
در حدود شــانزده هکتار از آن را خریــداری می کنند تا برای جانمایی 
دبیرســتان مورد نظر خود دور آن را دیوار بکشــند. دیواری که از کنار 
ضلع شــرقی آن، بعدها خیابان »حافظ« امروز را پدید می آورد.ژنرالی 
که معمار شد! رضا موســوی یکی از تهران شناسان و کارشناس مرمت 
بناهای تاریخی در همین رابطه می گوید: " »دبیرستان البرز« یا »کالج 
آمریکایی تهران« در زمان قاجار در قسمت تهران قدیم آن زمان )خیابان 
قوام السطنه یا سی تیر امروز( و با نام »مدرسه آمریکای ها« قرار داشت 
و بعدها از آنجا به محل فعلی منتقل شــد. در دوره قاجار به دور تهران 
»بارو« و »َخنــدق« بود که در دوره پهلوی اول باروهای تهران تخریب 
می شــود. جایی که در حال حاضر دبیرستان در آن واقع شده است به 
نوعی در زمان ساخت جزء اراضی شمال تهران و بیرون از شهر و پشت 
باروی تهران قدیم قرار داشته است. جانمایی دبیرستان نیز کامال درست 
است و متعلق به زمانی است که تهران در حال گسترش بوده است. آنها 
در واقع نمی خواســتند دبیرستان داخل شهر باشد و از طرف دیگر هم 
نباید این محل آموزشــی دور از شهر قرار می گرفت. به همین خاطر در 
نزدیک ترین فاصله با مرزهای قدیمی تهران، زمین دبیرستان خریداری 

و ساختمان آن ساخته می شود.

عقابی که در قلب 
تهران آشیانه دارد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خوی یک هفته پس از زلزله

فیات، کوچک اما مایه دار
شاید هیچ حوزه پول سازی در ایتالیا نتوان یافت که خانواده آنیلی دستی در آن نداشته باشد. جیووانی آنیلی در سال ۱۸۹۹ فیاتی را تاسیس 
کرد که چند سال بعد به بزرگترین خودروساز ایتالیا مبدل شد. با گذر سالیان از آخرین سال قرن نوزدهم، فیات با خرید کمپانی های متفاوت 
خودروسازی ایتالیایی مانند النچیا، آبارت، مازراتی و آلفارومئو که هر کدام فلسفۀ متفاوتی را در طراحی و ساخت خودرو دنبال می  کردند، خود 
را به یکی از بزرگترین شــرکت  های مادر خودروســازی تبدیل کرد که ابتدا با ادغام در کرایسلر و سپس گروه پی-اس-ای، امروزه عضو یکی از 
بزرگترین شــرکت های مادر خودروسازی یعنی استالنتیس اســت. پیرمرد تورینی از اولین تولید کننده های خودروهای جمع و جور شهری 
بود که دقیقا مطابق با شــرایط کوچه پس کوچه های تنگ ایتالیا طراحی شــده بودند. فیات ۴ اچ-پی که اولین خودروی رسمی فیات است، 
بسیار کوچک تر از دیگر خودروهای هم عصر خود بود و فیات ۵۰۰، معروف ترین خودروی فیات، یکی از الهام بخش ترین خودروهای جهان در 
سگمنت A بوده و هست. البته فیات گاهی خودروهای عریض و طویل مانند فیات ۲۸۰۰ نیز روانه بازار کرده است اما اکثر تولیدات این غول 
خودروساز ایتالیایی، خودروهایی کوچک در کالس های شهری و خانوادگی هستند که از موتورهای کم حجم نیز بهره می برند. قطعا تاثیر ساخته 
های فیات بر دنیای خودروسازی علی الخصوص خودروهای شهری چه در اروپا و چه در سایر قاره های جهان، بر هیچ خودرو دوستی پوشیده 
نیست و ما همگی امیدواریم فیات با این سابقه درخشان در ساخت خودروهای زیبا، دیگر هیچ گاه شوخی زشتی مانند مولتیپال را تکرار نکند.

نظر پیرلو درباره کار با کریس رونالدو در یووه
سرمربی پیشین یوونتوس کریستیانو رونالدو را بازیکن حرفه ای دانست و تاکید کرد کار با ستاره پرتغالی راحت است. به گزارش 
ایســنا و به نقل از آس، کریستیانو رونالدو بار دیگر با باشــگاه جدیدش النصر شروع به درخشش کرد. ستاره پرتغالی در نهایت 
خوشــحال به نظر می رســد زیرا دوران حرفه ای او در عربستان سعودی شروع شده اســت. جدایی او از منچستریونایتد بسیار 
ناخوشایند بود ولی در نهایت حواشی برای ستاره پرتغالی به پایان رسیده است. آندره پیرلو، سرمربی یوونتوسی بود که کریستیانو 
رونالدو در آن حضور داشــت و هیچ مشــکلی با او نداشت. پیرلو درباره کار با کریس رونالدو در یوونتوس گفت: کار با او برای من 
آسان بود. او پسر خوبی  و بسیار حرفه ای است. او می خواست در هر بازی به میدان برود و در هر بازی گل بزند. ما هیچ مشکلی 
نداشتیم اما فوتبال خیلی سریع تغییر می کند. سن نیز باعث تغییر شما می شود. برای من این یک تجربه خوب بود. او نماد فوتبال 
جهان است، او اکنون در ۳۵ سالگی همان کاری را انجام می دهد که در جوانی انجام می داد. او درباره مصاحبه حاشیه ساز رونالدو 
با پیرس مورگان که باعث رفتنش از یونایتد شد نیز صحبت کرد و گفت: احساس می کنم رونالدو مدت ها منتظر این مصاحبه بود. 

من تصور می کنم او همه چیز را از قبل آماده کرده بود.

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

در انتظار گودو
نمایشــنامه در انتظار گودو نوشــته ســاموئل بکت 
یکی از برجســته ترین آثار ادبیــات مدرن تا به امروز 
اســت. همینطور می توان این نمایشنامه را از اولین و 
ابزوردترین نمایشــنامه های موجود دانست که تحت 
عنوان ســبک تئاتــر آبــزورد – absurd – به نمایش 
درآمد. پوچــی این نمایش عالوه بــر اینکه در تک 
تک دیالوگ های بی معنای دو شــخصی که به طرزی 
مضحک به دنبال معنای زندگی اند مشــهود است؛ از 
انتطــارِ بی جا و بی معنی آن ها سرچشــمه می گیرد. 
انتظار برای گودو، کســی که هیچ وقت نمی آید! در 
این انتظار بی پایان و ساده، نه کسی می آید، نه کسی 
می رود و نه اتفاق خاصی می افتد… همین به تنهایی 
وحشــتناک ترین اتفاق ممکن است. بکت نیز در آثار به این زیبایی مضاعف رسید که رنج انسان 
را با طنز تلخ و کمدی سیاه هدف بگیرد. این داستانی است بی داستان. مکانش ناکجاآبادی است 
خشک و بی بر که فقط یک درخت در آن هست و بس و زمانش دم دمای زوال خورشید. آدم هایش 
دو آواره خانه به دوش که منتظرند یک گودویی از راه برسد و آن ها را از آن وضع فالکت بار )که 
همانا انتظار اســت( دربیاورد. وعده دیدارشان امروز است دم غروب زیر همین درخت. دو رهگذر 
هم، که یکی اربابی است رحم نشناش و دیگری غالمی است ُخل و چل، می آیند و چند لحظه ای 
می مانند، بعد هم می روند… در انتظار گودو بین اکتبر ۱۹۴۸ و ژانویه ۱۹۴۹ نوشــته شد و هدف 
از دید ساموئل بکت فرار از کار سخت تر تولید نثر انشایی بود. نهایتا در تماشاخانه کوچک پیشرو 
در پاریس در ژانویه سال ۱۹۵۳ روی پرده رفت. پیروزی بزرگش بحث های بین المللی راه انداخت 

و عالقه عمومی ایجاد کرد.

سیمین اکرامی
سیمین اکرامی مجسمه ساز مطرح ایرانی در سال ۱۳۲7 
شمســی متولد شده است. اکرامی تحصیالت خود را در 
زشته ی مجسمه سازی دانشــگاهی در مریلند آمریکا 
گذراند و آن را در دانشــگاه تهران ادامه داد. اکرامی کار 
مجسمه ســازی را از سال ۱۳66 با جدیت دنبال کرد و 
آثار وی در حراج های بیــن المللی خرید و فروش می 
شوند. از آثار او می توان به ساخت چهار مجسمه سنگی 
در پارک جمشــیدیه تهران، هفت پرنده سنگی در باغ 
خانه هنرمندان ایران اشــاره کرد. ســیمین اکرامی در 
حلقهٔ هنرمندان مهمی زندگی کرده؛ نفراتی مثل هانیبال 
الخاص و بهمن محصص. با این وجود هیچگاه نخواست 
تا از بلندگوی های و هوی آن ها و دارودسته شان چیزی 
را فریاد بزند. همین خودداری خود خواســته و گوشــه گزینی، احترام من به او را صد چندان می کند. 
بیشتر زنان هنر مدرن ایران در سکوت کار کرده اند، بعضی هاشان از بقیه ساکت تر بوده اند؛ سیمین از کم 
حرف ترین آن هاست. طی این دهه ها هرگز ندیدم دربارهٔ خودش ادعایی کند، خودستایی داشته باشد یا 
زبان به گله و نقد کسی باز کند. هیچ توقعی از هیچ کس نداشته است؛ حتی وقتی به او پیشنهاد گفتگو 
دادم، خیلی محجوب پرسید که چرا او را برای این مکالمه برگزیده ام؟ و من بی هیچ مجامله ای می نویسم 
که: سیمین از هنرش بزرگ ترست و این خصلت دستیابی نیست. همان طور که گفتم، سیمین اکرامی 
بی ادعاست، مجسمه هایش نیز مثل خودش هستند؛ کم حرف، آرام، سخت و صبور؛ لیلی گلستان سال ها 
قبل دربارهٔ چشماِن تِرا نِم حس او نوشته بود. لیلی گلستان درست گفته بود، چشمان زیبای سیمین از 
مهربانی و حزن قابل زل زدن نیست و همین حاِل مادرانه و مشوش را در مجسمه هایش نیز ساخته است.

فرهنگ

»هیو هادســن« کارگردان بریتانیایی فیلم برنده اسکار 
»ارابه های آتش« در ســن ۸6 ســالگی درگذشت. به 
گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، »هیو هادسن« 
فیلمســاز بریتانیایی کــه با اولین تجربــه کارگردانی 
خود در فیلم »ارابه های آتش« موفق به کســب اسکار 
بهترین فیلم شــد و در ادامه فیلم هایی چون »زندگی 
من تاکنون« و »گریستوک: افسانه تارزان« را ساخت، 
پس از یک دوره کوتاه بیماری در ســن ۸6 ســالگی 
درگذشت.  »هادسن« که اهل لندن بود، کار خود را به 
عنوان تدوینگر و تهیه کننده مستند آغاز کرد و قبل از 
اینکه در اواخر دهه ۱۹7۰ وارد عرصه فیلم های بلند به 
عنوان کارگردان شود در فیلم »قطار سریع نیمه شب« 
ســاخته »آلن پارکر«به عنوان دستیار فعالیت کرد. در 
ســال ۱۹۸۱، »دیوید پوتنام« که یک تهیه کننده بود 
از »هادســن« خواست تا فیلم »ارابه های آتش« را کارگردانی کند، فیلمی که »بن کراس« و »نایجل 
هاورز« در آن در نقش ورزشــکاران بریتانیایی با مذاهب و پیشینه های متضاد در بازی های المپیک 
۱۹۲۴، مقابل دوربین رفتند.  »ارابه های آتش« با طرح داستان الهام بخش و موسیقی متن احساساتی 
از آهنگســاز معروف یونانی »ونجلیس«، یک موفقیت تجاری خوب بود و چهار جایزه اسکار از جمله 
بهترین فیلم و موسیقی را به دست آورد. »هادسن« که برای این فیلم نامزد اسکار کارگردانی شده بود، 
بعدها یک اقتباس نمایشی از »ارابه های آتش« را تهیه کنندگی کرد که همزمان با بازی های المپیک 
تابســتانی ۲۰۱۲ لندن به روی صحنه رفت.  فیلم های بعدی این ســینماگر با واکنش های متفاوتی 
همراه شد، از »گریستوک: افسانه تارزان« و »ارباب میمون ها« )فیلمی محصول ۱۹۸۴ با بازی »رالف 
ریچاردسون« در آخرین نقش سینمایی اش، که نامزد سه جایزه اسکار شد( که گیشه موفقی داشتند 
تا فیلم انتقادی و تجاری »انقالب« که دو سال بعد، نامزد دریافت تمشک طالیی برای کارگردانی شد.

مرگ کارگردان »ارابه های آتش«

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
.

فیات دینو
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