
مدیرعامل سازمان حسابرسی:
میزان اموال مازاد دولت مشخص نیست

مدیرعامل ســازمان حسابرسی ضمن بیان اینکه آماری در مورد 
اموال مــازاد دولت وجود ندارد در مــورد وضعیت صندوق های 
بازنشستگی اعالم کرد که این صندوق ها ناترازی دارند. به گزارش 
ایسنا، قدرت اهلل اســماعیلی در نخستین نشست خبری خود با 
اشــاره به اینکه سازمان حسابرسی با ۱۱۱۲ نفر نیرو حسابرسی 
۷۵۰ شــرکت را انجام داده اســت، گفت: در ۹ ماهه سال جاری 
۱۶۷۱ فقره گزارش توســط سازمان حسابرسی به مراجع ذیربط 
اعالم شده است که از این میان ۵۲ درصد گزارش ها دارای اظهار 
نظــر، ۴۸ درصد دارای اظهارنظر مشــروط و دو درصد نیز عدم 
اظهار نظر و مردود بودنــد. وی ادامه داد: همچنین ۵۴۲۶ مورد 
عدم رعایت قوانین و مقررات در شــرکت ها گزارش شــده و ۹۱ 
شرکت طی سال جاری به مراجع قضایی معرفی شده اند که بعضا 
شــرکت های مادرتخصصی و بانک ها بوده اند. جرم این شرکت ها 
اکثرا عدم رعایت قوانین و مقررات بوده و این عدم رعایت قوانین 
مربوط به قانون پولشویی است. البته در قانون پولشویی تکالیفی 
به شرکت ها محول شده، اما بستر آن فراهم نشده است. مدیرعامل 
ســازمان حسابرسی با اشاره به حذف امضای طالیی عنوان کرد: 
حذف امضای طالیی تعیین صالحیت حسابداران رسمی یکی از 
اقداماتی بوده که اخیرا انجام شــده است. اسماعیلی در ادامه در 
پاســخ به سوال ایسنا در مورد وضعیت صندوق های بازنشستگی 
توضیــح داد: در این صندوق ها ناتــرازی وجود دارد که دولت در 
جهت رفع آن ها اقدام و کمک کرده اســت ناترازی از بین برود. 
وی ادامه داد: بخشی از مطالبات صندوق ها از دولت است و برخی 
بانک ها از صندوق ها مطالبه دارند که در این راســتا تفاهمی بین 
صندوق ها، بانک ها و دولت شکل گرفته است. مدیرعامل سازمان 
حسابرسی در پاسخ به ســوال دیگر ایسنا در مورد میزان بدهی 
دولت به بانک ها و دلیل اختالف نظر بانک ها و دولت عنوان کرد: 
این بدهی ناشــی از اختالف روش محاســبه سود است. بانک ها 
ادعای دیگری دارند که مورد پذیرش دولت نیست. بانک ها باید در 
بستر قانون حرکت کنند. سود مرکب پذیرفته نیست. یک تفسیر 
متفاوتی از بخش نامه هــا وجود دارد که باید این موضوع برطرف 
شود. ثبت و ضبطی از دارایی های دولت وجود ندارد. اسماعیلی در 
ادامه با تاکید بر اینکه سازمان حسابرسی به طرح مولدسازی ورود 
نکرده است، گفت: ما اطالعاتی در این زمینه نداریم. یکی از کارها 
تدوین استانداردهای حســابداری بخش عمومی بود که تاکنون 
در کشــور به طور کامل اجرا نشــده که اگر اجرا شود شناسایی 

دارایی های دولت صورت می گیرد و ثبت خواهد شد.
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مقاله ســیدابراهیم رئیســی با عنوان »دوستان قدیمی بهترین شرکا برای آینده روشن هستند« در آستانه سفر رسمی وی به پکن، در شماره امروز روزنامه 
پرتیراژ people )مردم( ارگان رسمی حزب حاکم چین منتشر شد. به گزارش ایسنا،  متن مقاله سید ابراهیم رییسی به این شرح است: بسیار خرسندم که 
در آغازین روزهای سال جدید چینی و عید بهاره، به دعوت رسمی جناب آقای شی جین پینگ رئیس محترم جمهوری خلق چین میهمان ملت صاحب 
تمدن چین هستم و فرصت دیدار با دولتمردان و صاحبان اندیشه و کسب و کار چین فراهم شد. اینجانب به نمایندگی از ملت صاحب تمدن ایران، ضمن 
بیان صمیمانه ترین تبریکات خود به دولت و مردم چین، آرزوی بهروزی برای آنها دارم و امیدوارم سال جدید شاهد جهش در روابط مستحکم دو ملت باشیم.

ایران و چین به عنوان دو تمدن زنده و پویای بشری در ابتکاری تاریخ ساز از طریق جاده ابریشم باستانی به یکدیگر پیوند خوردند و ......
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مقاله رئیس جمهوری در روزنامه »مردم« چین:
دوستان قدیمی بهترین شریکان برای آینده روشن هستند
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در ماه های گذشته با وجود اجرای برنامه های مختلف از سوی بانک 
مرکزی، نرخ ارز روند نزولی نداشــته که رئیس کل بانک مرکزی، 
عامل آن را تــالش عده ای برای نرخ ســازی و باالبردن قیمت ارز 
از طریــق معامالت صوری می داند و معتقد اســت که آن ها موفق 
نخواهنــد شــد و در آینده نرخ ارز روند کاهشــی پیدا می کند. به 
گزارش ایســنا، در ماه های گذشــته نرخ ارز با نوســانات مختلفی 
روبرو شده و در بازه های زمانی مختلفی با ورود بانک مرکزی روند 
نزولی هم داشــته است، اما در این مدت قیمت ارز به صورت کلی 
صعودی بوده اســت. البته بانک مرکــزی در دوره مدیریت جدید، 
شــاهد تغییراتی در حوزه نحوه مدیریت بازار ارز، نقش و ماموریت 
صرافی ها و بانک ها در این بازار و البته دیپلماســی پولی و بانکی و 
نهایتا آزادســازی منابع ارزی ایران در کشــورهای مختلف بود؛ به 
گونــه ای که محمدرضا فرزین در مصاحبه تلویزیونی خود در اوایل 
بهمن ماه اعالم کرد که به دنبال ثبات بازار ارز هستیم و در این راه 
در اولین اقدام، مذاکره با شرکای تجاری در قالب دیپلماسی پولی 
و بانکی را آغاز کردیم که این مذاکرات با کشورهایی از جمله قطر، 
امارات، چین و عراق انجام شــد. نتیجه این مذاکرات آزاد شــدن 

بخش زیادی از منابع ارزی مســدود شده بود که در حال حاضر در 
ســامانه نیما از آن استفاده می کنیم. به گفته او، مذاکراتمان با این 
کشورها هم ادامه دارد و همه ارزهایی که در خارج از کشور داریم را 
در اختیار واردکنندگان قرار می دهیم و هم اکنون هیچ محدودیتی 
در تامین نیازهای ارزی کشور نداریم. از سوی دیگر رئیس کل بانک 
مرکــزی از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال تا دو هفته آینده خبر 
داده بود که می تواند ضمن تامین همه نیازهای مردم، قیمت ها در 
این بازار را متعادل کند. اما ســوالی که اینجا مطرح می شود، این 
است که با وجود کافی بودن منابع ارزی ایران و انجام این اقدامات 
توسط بانک مرکزی، چرا نرخ ارز در حدود یک ماه اخیر روند نزولی 
به خود نگرفته است؟ فرزین در مصاحبه شب گذشته به این سوال 
پاسخ داد. به اعتقاد او جریانی قیمت ساز تالش می کند، قیمت های 
باالیــی را در بازار ایجاد کند که البته به گفتــه او این عده موفق 
نخواهند شد چرا که مردم می توانند از طریق تمام شعب بانک ها و 
صرافی های منتخب نیازهای ارزی خودشان را تامین کنند. رئیس 
کل بانک مرکزی، مثالی از روزهای گذشــته زد که عده ای با وجود 
تعطیل بودن بازار دبی، سعی داشتند با معامالت صوری نرخ درهم 
در بازار را افزایش دهند امــا بانک مرکزی ۳۰۰ میلیون درهم در 

سامانه نیما عرضه کرد تا کمبودی در این زمینه احساس نشود.

گزیده خبر
چرا قیمت دالر کاهش نمی یابد؟ برخیباقیمتسازینرخراباالمیبرند

ازدالر۴۰هزارتومانیتا
خاموشیدوعاملتورمساز

زارع خبر داد:
تخصیص اعتباراتی برای آبرسانی شهرهای دارای تنش آبی

 اســتاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: اگر رشد ۵۰ درصدی پایه پولی که در یادداشت آقای نیلی 
به آن اشاره شده، صحت داشته باشد مفهوم محاسبات این خواهد بود که با یک وقفه زمانی این رشد خود را در 
رشد نقدینگی نشان خواهد داد و پیامدهای رشد نقدینگی را هم با وقفه ای در تورم خواهیم دید. حال اینکه این 
پیامد و این وقفه چه دوره زمانی خواهد داشت، به شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و میزان واردات بستگی دارد.  
آیا  ابرتورم محتمل است وحید شقاقی شهری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اظهارات اخیر مشاور 

اقتصادی رییس جمهور دولت قبل مبنی بر رشد ۵۶ درصدی حجم پول در ۷ ماه گذشته و.....

محمد هاشمی:
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ــتان  ــی فرهنگس ــرات طبیع ــر مخاط ــاق فک ــران و ات ــروه عم ــته گ ــو وابس عض
علــوم، زلزلــه دو قلــوی ســوریه و ترکیــه را در نزدیکــی گســل  آناتولــی دانســت 
ــه در ترکیــه اعــالم شــده اســت زمــان  و گفــت: بعــد از گذشــت ۶ روز از زلزل
طالیــی خــارج کــردن افــراد از زیــر آوار بــه صــورت زنــده، بــه پایــان رســیده 
ــه زلزلــه زدگان ســوریه نیــز در زیــر ســایه تحریــم و  و وضعیــت امدادرســانی ب
ــه از ســوی کشــورهای  ــد ک ــرد؛ هــر چن ــدی صــورت می گی ــه کن سیاســت، ب
ــه  ــت. ب ــده اس ــال ش ــتانه ارس ــای بشردوس ــارات کمک ه ــران و ام ــراق، ای ع
گــزارش ایســنا، دکتــر محســن غفــوری آشــتیانی، اســتاد پژوهشــگاه بین المللــی 
ــر  ــاق فک ــران ات ــروه عم ــته گ ــو وابس ــه و عض ــی زلزل ــی و مهندس زلزله شناس
مخاطــرات طبیعــی و کارگــروه زلزلــه فرهنگســتان علــوم در وبینــار نگاهــی بــر 
ــی شــرقی، در ابتــدا  ــه ۲۰۲۳ ترکیــه و ســوریه در آناتول ــه ۶ فوری ســانحه زلزل
بــه زلزلــه خــوی اشــاره کــرد کــه در روز ۸ بهمــن مــاه جــاری بــا بــزرگای  ۵.۹ 
رخ داد و گفــت: ایــن زلزلــه در نزدیکــی گســل »ســیه چشــمه« رخ داده اســت.

ــوی  ــه خ ــد از زلزل ــرزه ای بع ــداد ل ــوریه را رخ ــوی ترکیه-س ــه دوقل وی زلزل
دانســت کــه بــا بــزرگای ۷.۸ و ۷.۵ در روز ۶ فوریــه ۲۰۲۳ در دو کشــور ســوریه 
ــی  ــه آناتول ــه زلزل ــرزه ب ــن زمینل ــه داد: از آن جهــت ای ــه رخ داد و ادام و ترکی
مشــهور شــد کــه در ترکیــه دو گســل بــزرگ »شــمال آناتولــی« کــه سرتاســر 
ــی شــرقی« اســت  ــر می گیــرد و دیگــری گســل »آناتول ــه را در ب شــمال ترکی
ــرار  ــا ق ــی )اروپا-آســیا( و صفحــه آفریق ــرز صفحــه عربســتان، آناتول ــه در م ک

ــتند.  ــی هس ــال تکتونیک ــل های فع ــزو گس ــل ها ج ــن گس دارد و ای
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گزيده خبر

باقرى: مذاكرات هسته اى ادامه دارد

معاون وزيــر خارجه ايران در گفت وگو با يك رســانه عربى تاكيد كرد كه 
ابرقدرت ها مى خواهند كه پيشــرفت هاى هســته اى ايران را تهديد جلوه 
دهند درحالى كه فعاليت هاى هسته اى ايران در چارچوب معاهدات آژانس 
بين المللى انرژى اتمى است.به گزارش ايسنا، على باقرى، معاون وزير خارجه 
ايران در گفت وگو با شبكه المنار اعالم كرد كه انقالب اسالمى ايران در سايه 
اســتقالل توانست پيشرفت هايى را محقق كند و استقالل و دفاع از هويت 
ملى هدف تمام ملت هاى آزاده است اما ابرقدرت ها براى تحقق منافع خود 
خواهان استقالل ملت ها نيستند. وى در بخشى از گفت وگوى خود با اشاره 
به پيشــرفت هاى علمى و هسته اى ايران گفت كه ابرقدرت ها براى مقابله 
با ملت ايران مى خواهند اين پيشرفت ها را نوعى تهديد جلوه دهند، آن ها 
مى خواهند وانمود كنند كه اين دســتاوردها مسالمت آميز نيست درحالى 
كه اين ادعاها صد درصد غيرصحيح است و فعاليت هاى هسته اى ايران در 
چارچوب معاهدات و توافق هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى اســت.وى 
گفت كه طى يك سال گذشته ما شاهد كندى در روند مذاكرات هسته اى 
هســتيم اما اين مذاكرات ادامه دارد و اكنون مذاكرات در سطح تبادل پيام 
هــا ميان دو طرف ادامه دارد و دو طرف همچنين رويكردهاى خود را اعالم 
مى كنند. باقرى گفت كه ايران هيچ گونه ارتباط مستقيمى با آمريكا ندارد 
و طبيعتا اين پيام ها از طريق واسطه هاى اروپايى و گاهى اوقات غير اروپايى 
رد و بدل مى شــود. معاون وزير خارجه در پاسخ به اين سوال كه جو بايدن، 
رئيس جمهور آمريكا اعالم كرده اســت كه توافق وين مرده است گفت كه 
اظهارات بايدن در حالى است كه مسئوالن آمريكايى بعد از آن در گفت وگو 
با رســانه درخصوص توافق و روند مذاكرات اظهارنظر كردند و تبادل پيام ها 
همچنان ادامه دارد. وى در مورد ناآرامى هاى اخير ايران و نقش كشــورهاى 
غربى در آن گفت كه ممكن اســت آنها يك محاسبات غلطى داشته باشند 
اما وقتى با واقعيت هاى ايران مواجه شدند متوجه شدند كه چيزى در اختيار 
ندارند. باقرى تاكيد كرد كه هيچ شكى نيست كه آن ها طرح هايى دارند و 
از ابزارهاى مختلف عليه ايران از جمله در زمينه مذاكرات استفاده مى كنند 
و سابقه آن ها چنين مساله اى را نشان مى دهد اما در موضوع تحوالت اخير 
در ايران هيچ چيزى كه نشان دهد آن ها بتوانند چنين كارى را انجام بدهند 
مشــاهده نكرديم و قطعا آنها توانايى انجام چنين كارى را نخواهند داشت.
وى گفت كه يكى از مهم ترين خطوط قرمز ايران در زمينه مذاكرات گرفتن 
ضمانت ها اســت؛ طرف مقابل بايد تضمين دهد كه به تعهدات خود پايبند 
باشــد، هدف اصلى ما در مذاكرات برداشتن تحريم هاى اقتصادى است به 
گونه اى كه ما و ملت تاثير برداشــتن تحريم ها را احســاس كند و منافع 
اقتصادى ما نبايد مقطعى باشــد بلكه تداوم پيدا كند، ما دائما بر اين موضع 
تاكيد مى كنيم و در نشست اخير با هماهنگ كننده اتحاديه اروپا نيز بر اين 
مساله تاكيد كرديم و وى نيز اين مطالبه ما را پذيرفت. باقرى در پاسخ به اين 
سوال كه آيا جو بايدن توان آن را دارد كه تمام تحريم هاى اقتصادى ايران را 
بردارد گفت: در نهايت اين وظيفه آن ها است كه تحريم ها را بردارند، آمريكا 
آمادگى خود براى بازگشت به برجام را اعالم كرد و كسى كه براى بازگشت 
اعالم آمادگى مى كند بايد به بندهاى توافق پايبند باشــد و آن برداشــت 
تحريم ها است. وى در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما احياى توافق چه 
زمانى انجام خواهد شد گفت كه طبيعتا اين مساله به اراده دو طرف بستگى 
دارد و جمهورى اســالمى ايران اعالم كرده است كه اگر از خطوط قرمزش 
تجاوز نكنند حتى در زمان كوتاه آماده احياى برجام اســت. باقرى درمورد 
روابط ايران با كشــورهاى همســايه نيز گفت كه حسن همجوارى اولويت 
سياست خارجى دولت ابراهيم رئيسى است و ما امروز شاهد اين امر هستيم 
كه روابط ايران با برخى كشــورهاى همسايه كه شبه قطع شده بود پوياتر 
شده است، امارات و كويت در دولت قبلى سفراى خود را از ايران فراخواندند 
اما اكنون مى بينيم كه سفراى هر دو كشور به تهران بازگشتند، عالوه بر اين 
ما به ميزبانى بغداد چند دور گفت وگو داشتيم. وى درخصوص روابط تهران 
و رياض گفت كه در دولت قبلى عراق به نخست وزيرى الكاظمى تالش هاى 
فراوانى براى نزديكى روابط ايران و عربستان انجام شد و دولت كنونى عراق 
به رياست الســودانى نيز در حال ايفاى همان نقش است، مذاكرات ايران و 
عربستان درحال پيشرفت است و اين يك امر طبيعى است كه براى نزديك 
كردن روابط به هماهنگى و گفت وگــو و زمان نياز داريم. باقرى در ادامه با 
اشاره به اختالفات داخلى در رژيم صهيونيستى گفت كه توافق هاى سازش 
نتيجه بخش نخواهد بود و خود ملت هاى عربى مخالف اين توافقات هستند 
و ما در جام جهانى قطر شاهد اين موضوع بوديم. وى در پاسخ به اين سوال 
كه آيا رژيم صهيونيستى شما را نگران مى كند گفت كه رژيم صهيونيستى 
چيزى ندارد كه ما را نگران كند، اســرائيلى ها حتى نمى توانند به مســاله 
حمله به ايران فكر كنند، اگر آن ها شــبى هنگام خواب به حمله كردن به 

ايران فكر كنند مطمئن باشند كه هيچ گاه از خوابشان بيدار نخواهند شد.
معاون وزير خارجه تاكيد كرد كه مقامات ارشد ايران بارها تاكيد كردند كه 
از هرنقطه مورد حمله قرار گيرد فورا پاسخ خواهد داد و همان نقطه را هدف 
قرار مى دهد. وى درمورد موضع ايران در جنگ روسيه و اوكراين نيز گفت 
كه ايران قبل از جنگ نيز روابطى با روسيه و اوكراين داشتند و جنگ باعث 
نمى شود كه اين روابط متوقف شود و ما اعالم كرديم كه در اين جنگ بى 
طرف هستيم و به هيچ طرفى در جنگ كمك نخواهيم كرد و به روابط خود 
ادامه مى دهيم.باقرى درمورد ادعاهاى ارســال پهپادهاى ايرانى به روسيه 
گفت كه اين ادعاها را موتور رســانه  اى غربى ها مطرح كرده است و آن ها 
مى خواهند از اين طريق ضعف هاى خود را بپوشانند و اين امر صحت ندارد 

و هم غرب و هم اوكراين نتوانستند اين ادعا را اثبات كنند.

محمد هاشمى:
 امتداد عفو رهبرى توسط دولت توطئه  ايجاد تقابل 

بين مردم و نظام را خنثى كرد

عضو پيشين مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: اقدام اخير رهبرى و در امتداد آن 
اقداماتــى كه دولت براى عفو برخى متهمان حوادث اخير اعالم كرده انجام خواهد داد، 
توطئه آمريكا در برنامه ريزى براى ايجاد تقابل مردم و نظام را به كلى خنثى كرد. محمد 
هاشمى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به تاثير عفو گسترده رهبرى و امتداد اين اقدام از 
ســوى دولت و رياست جمهورى بر فضاى جامعه و كاستن فاصله ميان دولت و ملت با 
بيان اين كه مبناى تظاهرات يا تشــنج هايى كه در چند ماه اخير به وجود آمد، روشن 
و مبتنى بر يك برنامه از پيش طراحى شــده بود، افزود: در ســال هاى قبل از اين گونه 
حوادث داشتيم، يك چند روزى يا يكى دو ماهى به طول مى انجاميد، اما با تدبير كنترل 
مى شــد و شرايط آرام م شد، اما نكته اى كه اينجا بايد به آن توجه كنيم، ريشه اين نوع 
تشنجات و اعتراضات است كه از سوى آمريكا و عمدتا ايرانيان مقيم خارج يا افراد ديگر 
در آمريكا برنامه ريزى شده بود. وى ادامه داد: هنوز انقالب پيروز نشده بود، وقتى امام از 
پاريس مى خواست به ايران بيايد، كارتر رييس جمهور وقت آمريكا نماينده اى فرستاد 
خدمت امام كه خواستند به ايران نروند و مى گفتند ايران خطر دارد، امام گفتند مشكلى 
ندارم و اعالم كرد كه مى آيد و بعد كه آمد معلوم شــد همزمان كارتر و هايزر داشــتند 
انجام يك كودتا در ايران توسط ارتش را بررسى مى كردند. اكثر فرماندهان ارتش مخالف 
كودتا بودند و تعدادى هم البته موافق، اما در نهايت به اين تصميم منجر نشد. وى اضافه 
كرد: منظور اين كه از همان قبل از پيروزى انقالب زمانى كه شاه از ايران رفت، آمريكا در 
صدد كودتا و بردگراداندن شاه مثل تجربه اى كه در زمان مصدق داشتند، بود، ولى اين 
دفعه موفق نشدند. آنها با جنگ تحميلى و تحريم ها و مسايل گوناگون تالش زيادى براى 
اين كار داشــتند، اما باز هم موفق نشدند. اين دفعه هم برنامه ريزى شده بود و اجرايش 
عمدتا توسط گروه ها و اشخاصى كه خارج از كشور هستند، قرار بود انجام شود؛ كسانى 
كه با انقالب اسالمى مساله دارند.  عضو پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح 
كرد: اين طرح آمريكايى ها ســعى داشت مردم را روى به روى حكومت قرار دهد. مردم 
عليه حكومت تظاهرات كنند و جدايى بين ملت و حكومت ايجاد كنند؛ اين برنامه شان 
بود. هاشمى گفت: در اين سه چهار ماه تعداد زيادى از افراد دستگير و زندانى شدند و 
اين فضاى نامناسبى در كشور ايجاد كرد، اما اقدام اخير رهبرى توطئه آمريكا در برنامه 
ريزى براى ايجاد تقابل مردم و نظام را به كلى خنثى كرد. وى ادامه داد: ناراحتى غربى ها 
ارتباط ايران با روســيه است. آنها مى خواســتند ارتباط ايران با غرب بيشتر شود، ولى 
قرارداد ايران با چين، هند و روسيه سبب شد تا از غرب فاصله بگيرد از اين رو غرب مايل 
اســت ايران وابستگى اش را از دولت هاى شرقى كم كند، اما در عمل نتوانسته است. در 
هر حال ايران از زمان دولت روحانى حركت و تمايل به سمت شرق از جمله عضويت در 
پيمان شانگهاى را آغاز كرد البته اگر آمريكايى ها بخواهند رابطه اى برقرار كنند از طريق 

همين برجام وارد بحث مى شوند. 

مقاله رئيس جمهورى در روزنامه «مردم» چين:

دوستان قديمى بهترين شريكان براى آينده روشن هستند
مقاله سيدابراهيم رئيسى با عنوان «دوستان قديمى بهترين شركا 
براى آينده روشــن هستند» در آستانه سفر رسمى وى به پكن، 
در شماره امروز روزنامه پرتيراژ people (مردم) ارگان رسمى حزب 
حاكم چين منتشر شد. به گزارش ايسنا،  متن مقاله سيد ابراهيم 
رييسى به اين شرح است: بسيار خرسندم كه در آغازين روزهاى 
سال جديد چينى و عيد بهاره، به دعوت رسمى جناب آقاى شى 
جيــن پينگ رئيس محترم جمهــورى خلق چين ميهمان ملت 
صاحب تمدن چين هستم و فرصت ديدار با دولتمردان و صاحبان 
انديشــه و كسب و كار چين فراهم شد. اينجانب به نمايندگى از 
ملت صاحب تمدن ايران، ضمن بيان صميمانه ترين تبريكات خود 
بــه دولت و مردم چين، آرزوى بهروزى براى آنها دارم و اميدوارم 
سال جديد شــاهد جهش در روابط مســتحكم دو ملت باشيم. 
ايران و چين به عنوان دو تمدن زنده و پوياى بشــرى در ابتكارى 
تاريخ ساز از طريق جاده ابريشم باستانى به يكديگر پيوند خوردند 
و رفاه و ســعادت بشــرى را به عنوان يك خير عمومى غيرقابل 
تقســيم (indivisible) كه از طريق تعامل و همكارى قابل تحقق 
است در حافظه تاريخ به ثبت رساندند. چين از طريق جاده ابريشم 
باســتانى، جهانى شد و اين سعادت و رفاه از رهگذر ايران زمين، 
پايدارى يافت. اينك با احياى اين ابتكار در جهان جديد، دو ملت 
بار ديگر در سرنوشــت يكديگر شريكند. دولت هاى ايران و چين 
كه برنامه مشــاركت جامع راهبردى را به عنوان الگوى تعامالت 
پايدار خــود انتخاب كرده انــد داراى اشــتراكات و رويكردهاى 
مشــابهى به تحوالت بين المللى هستند. دو كشور با سلطه طلبى 
و يكجانبه گرايى مخالفند و بر لزوم احترام به حقوق و منافع همه 

كشــورها تأكيد دارند. هر دو كشور ايران و چين باور عميق دارند 
كه از طريق اولويت دادن به ارزش هاى معنوى – انسانى و احترام 
به حق توســعه ملت ها، مى توان صلح، انصاف و عدالت جمعى را 
در جهان گســترش داد. هر دو كشور يكجانبه گرايى و توسل به 
اقدامات قهرآميز از جمله تحريم ظالمانه را ريشــه اصلى بحران 
و ايجاد ناامنى دانســته و بر ضرورت مســاعى مشترك در جهت 
دســتيابى به چندجانبه گرايى واقعى و تحقــق عدالت و انصاف 
بين المللى و استقرار حكمرانى عادالنه جهانى تأكيد دارند. ايران 
و چيــن كه در درازاى تاريخ با يكديگر در ارتباط و تعامل بوده اند 
و آشنايى و مفاهمه مستقيم داشته اند اينك نيز شايسته است كه 
در دوران جديد شناخت خود از يكديگر را بصورت مستقيم تجربه 
كنند، نه آنكه توسط طرف هاى ثالث همديگر را بشناسيم. شناخت 
غيرمستقيم منجر به شكل گيرى درك طرفين براساس چارچوب 
ذهنى و منافع طرف هاى ثالث مى شــود. براى رســيدن به اين 

هدف، دولت من روابط مردم با مردم بخصوص تعامل دانشگاهيان 
و گردشگرى بين ايران و چين را مورد حمايت جدى قرار مى دهد. 
در همين راســتا چند نكته را براى شــناخت بهتر اهداف واالى 
ملت و دولت ايران مطرح مى كنم: جمهورى اسالمى ايران بر اين 
باور است كه پيشــرفت، اصالتاً امرى درون زا و برون گرا است. بر 
اين اســاس ملتها بايد براساس ارزشها و الگوى حكمرانى بومى و 
فرهنگى داخلى، برنامه توسعه خود را تدوين و اجرا نمايند. منافع 
اساسى و حقوق ملتها از جمله حق توسعه قابل مذاكره نيست و 
هر تالشــى توسط كشــورهاى قلدر براى سياسى كردن و نهايتاً 
سلب حقوق ملت ها با سوءاســتفاده از مكانيسم هاى بين المللى 
محكوم اســت. جمهورى اسالمى ايران براساس مبانى اسالمى و 
احترام به همه اديان و فرهنگ ها با افراط گرايى و تروريسم مخالف 
بوده و آن را مغاير اسالم ناب و سعادت بشرى مى داند. اسالم ناب 
مخالف تروريسم و اقدامات افراطى و تكفيرى است. ما معتقديم 

تنها راه تأمين امنيت، اتكا به بازيگران منطقه اى اســت. تجربه ما 
در غرب آسيا نشان داده كه مداخله بيگانگان تنها منجر به تشديد 
ناامنى و گسترش تروريسم مى شود. تجربه موفق ايران در مبارزه 
با تروريسم تكفيرى داعش و ممانعت از تسرى آن به شرق و غرب 
عالم، داللت بر آن دارد كه قدرت ايران قدرتى امنيت ساز است و 
ظرفيت هاى منطقه اى آن، حامى صلح و ثبات در كشورهاست و 
فقط براى مقابله با تهديد قدرت هاى سلطه گر بكار گرفته مى شود. 
جمهورى اســالمى به دنبال تعامل حداكثرى با همه كشورهاى 
جهان بخصوص قدرت هاى دوست مثل چين است. پكن همواره 
نشان داده چگونه يك كشور مى تواند بدون استعمار -  كه ويژگى 
قدرت هاى غربى اســت - پيشرفت نمايد و به توسعه ديگران نيز 
كمــك نمايد. اين رويكرد مورد احترام جمهورى اســالمى ايران 
اســت. روابط جمهورى اســالمى ايران و جمهــورى خلق چين 
همواره روابط حســنه و رو به گسترشى بوده است. همسويى دو 
كشور در وضعيت جديد نظم بين المللى مى تواند بيش از پيش به 
تقويت اين روابط منجر شــود. مايلم بر اين مسأله تأكيد كنم كه 
سياست جمهورى اسالمى ايران در تقويت روابط دوجانبه فارغ از 
تحوالت منطقه اى و بين المللى استمرار خواهد يافت. ما روند رشد 
اقتصادى و سرمايه گذارى خارجى چين را به نفع مردم اين كشور 
و ديگر ملت ها مى دانيم و از ابتكارهاى چين در راســتاى ترويج 
صلح، امنيت و توسعه در جهان استقبال مى كنيم. اميدواريم اين 
روند مثبت با مديريت رئيس جمهور دورانديش چين تا دستيابى 
به اهداف متعالى در چشم انداز سال هاى آتى استمرار داشته باشد.

 سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 از تخصيص اعتباراتى براى آبرسانى شهرهاى داراى تنش آبى روستايى و عشايرى 
و شهرهاى زير 25 هزار نفر و اصالح شبكه آن و تكميل فاضالب روستايى خبر داد. به گزارش ايسنا، رحيم زارع در توضيح جلسه 
نوبت عصر امروز كميســيون تلفيق اليحه بودجه 1402 گفت:  در راستاى اجراى سياست گذارى پولى و عمليات بازار باز، بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران صرفاً مجاز به خريد اوراق بهادار منتشره از خزانه فقط در بازار ثانويه است و بازار اوليه ممنوع شد.

وى ادامه داد: دولت مكلف شــد از طريق اوراق تسويه، بدهى نيروهاى مسلح بابت آب، برق، گاز و مخابرات را به صورت جمعى- 
خرجى تا مبلغ 4300 ميليارد تومان تسويه كند ؛ 15 همت از اوراق منتشره در تبصره 5 براى سازمان نوسازى مدارس و تجهيز مدارس در آموزش و پرورش با اولويت 
خيرين و مناطق محروم اختصاص داده شــد. زارع گفت كه مبلغ 6 همت از اوراق منتشــره به بافت هاى فرسوده و چهار حرم مطهر يعنى حرم امام رضا(ع)، حضرت 
معصومه (س) حضرت عبدالعظيم و حضرت شاهچراغ هزينه مى شود كه 50 درصد دولت و 50 درصد شهردارى ها مى دهند؛ اين حكم هر سال در بودجه سنواتى 
آمده است. سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 گفت: تلفيق در بخش درآمدى مصوبه اى درباره افزايش نرخ آب بها براى آب رسانى شرب داشت كه در 
بخش هزينه اى تصويب كرد كه وجوه دريافتى جهت آبرســانى شــرب شهرهاى داراى تنش آبى روستايى و عشايرى و شهرهاى زير 25 هزار نفر و اصالح شبكه آن 
و تكميل فاضالب روســتايى اختصاص يابد.وى ادامه داد: كميســيون تلفيق در بخش درآمدى عوارض موضوع ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق كشور را به ميزان 
10 درصد مبلغ برق مصرفى در سقف 6600 ميليارد تومان تعيين كرده بود كه مقرر شد 35 درصد منابع حاصله براى حمايت از توسعه و نگهدارى شبكه هاى برق 

روستايى و 65 درصد مابقى براى توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناورى هاى تجديدپذير هزينه شود.

يك استاد ژئوپليتيك دانشگاه با بيان اين كه غرب از همكارى گسترده نظامى ايران و روسيه نگران است كه منجر به تقويت نيروى 
نظامى ايران شود و آن ها نسبت به اين مساله حساس هستند، گفت: با توجه به شرايطى كه براى ايران ايجاد كرده اند و فشارهايى 
كه آمريكا به عراق براى عدم انتقال ارز به ايران و يا عدم خريد نفت ايران به چين وارد مى كند، شايد بتوان با در نظر گرفتن يك 
شــرايط حد وسط مذاكرات را آغاز كرد. عبدالرضا فرجى راد در گفت وگو با ايسنا در تحليل خود از اظهارات اخير رافائل گروسى، 

مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى و ابراز اميدوارى براى احياى گفت وگوها با ايران گفت: گروسى در تالش است براى اين كه بداند سفرش به ايران مى تواند موثر 
باشــد يا خير، لذابا طرف ايرانى به نحوى در حال گفت وگو هســتند و احتمال دارد كه گروسى در هفته هاى آينده به تهران سفر كند. وى تصريح كرد: فكر  نمى كنم 
مســاله برجام اكنون خيلى به گروســى و آژانس ارتباط پيدا كند، نمى خواهم بگويم بى ارتباط است اما اهميت گذشته را ندارد و علتش هم اين است كه آقاى باقرى 
مذاكره كننده ايرانى و معاون سياسى وزير امور خارجه اعالم كرده كه ما حاضريم بدون كم و كاست به همان برجام اوليه برگرديم. در واقع وقتى به برجام اوليه برگردند 
بحث آژانس و پادمان كمتر مساله مورد توجه است. اين ديپلمات پيشين كشورمان همچنين بيان كرد: اكنون مشكلى كه در شروع مذاكرات وجود دارد، پيامى است 
كه آمريكايى ها به قطرى ها دادند و وزير خارجه قطر به ايران آورد، در واقع آنها عالقه مند هستند اگر مذاكرات مى خواهد انجام شود، همكارى ايران و روسيه در بعد 

نظامى كاهش پيدا كند، مساله پهپادها حل شود و احتماال درخواست مذاكره مستقيم هم دارند. 

زارع خبر داد

تخصيص اعتباراتى براى آبرسانى شهرهاى داراى تنش آبى
يك استاد ژئوپليتيك دانشگاه تشريح كرد

چرا غرب نگران همكارى گسترده نظامى ايران و روسيه است؟
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گزیده خبر

در بازدید از آهک هیدراته پلدختر مطرح شد؛ کریم نژاد: 

آهک هیدراته پلدختر در نیمه اول ۱۴۰۲ به 
تولید می رسد

مدیرعامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از روند عملیات اجرایی 
کارخانــه آهک هیدراته پلدختــر و تکمیل خرید تجهیــزات طبق برنامه 
زمانبندی و بهره برداری این کارخانه در نیمه اول ســال ۱۴۰۲ خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی ایمپاسکو، خدایار کریم نژاد مدیرعامل شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران همچنین از شروع عملیات تولید در کارخانه آهک 
هیدراته پلدختر پس از تســت و راه اندازی در شهریور ماه ۱۴۰۲ خبر داد.

کریم نژاد در پایان عنوان کرد: در این ســفر هماهنگی های الزم با مسئولین 
منطقــه ای در زمینه آب و بــرق و گاز و راه انجام و تمامی زمان بندی ها با 
هماهنگی حمیدرضا کاظمی نماینده پلدختر و فرماندار شهرســتان انجام 
شد.در پایان گفتنی است در این بازدید محمدرضا کریمی معاون برنامه ریزی 
و توســعه ایمپاسکو، حبیب اهلل مســکوب مدیر طرح و توسعه و حمیدرضا 

کاظمی نماینده مردم پلدختر و معموالن نیز حضور داشتند.
رئیس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا:

حرکت رو به رشد گروه سایپا حاصل ثبات مدیریتی است
رئیس هیات مدیره گروه خودروســازی سایپا گفت: مدیرعامل و چند تن از 
معاونین گروه خودروسازی ســایپا در آستانه سفر رئیس جمهور به کشور 
چین، به منظور توســعه همکاری ها به چین ســفر کرده و در این کشــور 
به ســر می برد و برخی مخالفین شایعه جابجایی مدیرعامل گروه را مطرح 
کرده انــد که این موضوع صحت ندارد و از اســاس کذب اســت.به گزارش 
ســایپانیوز، علیمردان عظیمی فشــی با بیان مطلب فوق افزود: در یکسال 
حضور مدیرعامل و تیم مدیریتی جدید در ســایپا، با همدلی و بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده در راســتای فرامین 8 بندی رئیس جمهور در 
حوزه های تولید، توسعه سبد محصول، کیفیت محصوالت، صادرات، عرضه 
و تحویل، کاهش خودروهای ناقص، تولید به صورت عبور مستقیم، خدمات 
پس از فروش و رضایت مندی مشــتریان و ...  رشد مناسبی در گروه سایپا 
ایجاد شــده و جهش چشمگیری در این حوزه ها با وجود مشکالت موجود 
صورت گرفته که نشانگر عملکرد مناسب مدیرعامل گروه است.عظیمی فشی 
با تاکید بر ادامه این روند مثبت در گروه سایپا، گفت: حرکت سایپا در طول 
یک ســال گذشته به گواه آمار و گزارش ها بسیار مثبت بوده و قطعا هیات 
مدیره گروه خودروســازی ســایپا از این عملکرد مدیرعامل در ادامه مسیر 
حمایت قاطع خواهد کرد.او افزود: مدیرعامل گروه ســایپا در سفر به چین، 
توسعه همکاری با شرکت های خودروسازی چینی در زمینه تولید محصوالت 
مشــترک جدید و همچنین واردات خودروهای به روز را مورد بررسی قرار 
خواهد داد که مطمئنا دســتاورد این سفر در افزایش موفقیت ها تاثیرگذار 

خواهد بود.
به زودی و با هدف به روزرسانی محصوالت

تولید پژو ۲۰۶ متوقف می شود
در راســتای سیاست گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر توسعه محصوالت 
و عرضــه محصوالت جدید و به روز، خودروی پژو ۲۰۶ از مدار تولید خارج 
خواهد شد.ایکوپرس- باتوجه به راهبرد گروه صنعتی ایران خودرو در طرح 
تحول کیفیت محصوالت که از بهمن ماه سال گذشته تدوین شده و در حال 
اجراست و در راستای عمل به فرامین هشت ماده ای رییس جمهور، توقف 
تولید محصوالت قدیمی و جایگزینی آن ها با خودروهای به روز و جدید در 
دستور کار این خودروساز قرار دارد تا رضایتمندی مشتریان افزایش یابد.بر 
همین اساس، در ســال جاری دو خودروی سمند و پژو ۴۰۵ از خط تولید 
خارج شــد و این بار محصول پژو ۲۰۶ در آستانه توقف تولید قرار دارد. به 
این ترتیب، این محصول که در زمره محصوالت پر طرفدار ایران خودرو قرار 
دارد، در اسفندماه امسال و پس از تحقق تعهدات به مشتریان از خط تولید 

خارج می شود.
صعود  سه پّله ای فوالد خراسان در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران

شــرکت »مجتمع فوالد خراســان« در رتبه بندی ساالنه سازمان مدیریت 
صنعتی، عالوه بر تداوم حضورش در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران، جایگاه 
خود را در این رتبه بندی ســه پله ارتقا داد.به گزارش واحد روابط عمومی 
فوالد خراسان، در بیســت و پنجمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر 
ایران تحت عنوان  IMI۱۰۰، فوالد خراسان در میان صد شرکت برتر ایران 
با ۳ رتبه صعود در جایگاه هفتاد و یکمین شــرکت برتر ایرانی قرار گرفت.

در بیست و پنجمین همایش شرکت های برتر ایران )IMI-۱۰۰( که بهمن 
ماه امسال برگزار شد،  رتبه بندی سال ۱۴۰۱ شرکت های ایرانی )براساس 
اطالعات سال مالی ۱۴۰۰( منتشر شد که شرکت مجتمع فوالد خراسان، در 

این فهرست از جایگاه ۷۴ به رتبه ۷۱ صعود کرده است.

کسب مدال برنز جهانی توسط تیم هاکی ایران با 
حمایت همراه اول

تیم ملی هاکی سالنی ایران با پیروزی در دیدار رده بندی جام 
جهانی آفریقای جنوبی ۲۰۲۳، مدال برنز این دوره از مسابقات 
را کســب کرد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
سیار ایران، ملی پوشان هاکی ایران روز شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ 
در دیدار رده بندی رقابت هــای جام جهانی آفریقای جنوبی 
۲۰۲۳ مقابل تیــم آمریکا قرار گرفتند و بــازی را در ضربات 
پنالتی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود خود پایان دادند و به مدال برنز 
این دوره از مســابقات دست یافتند.تیم ملی هاکی ایران پیش 
از ایــن در مرحله مقدماتی مقابل آرژانتین، آمریکا، اســترالیا، 
آفریقای جنوبی و جمهوری چک قرار گرفته بود.گفتنی است، 
تیم ملی هاکی جمهوری اســالمی ایران پیــش از این نیز در 
جایگاه ســوم جهانی قرار داشت.همراه اول به عنوان نخستین 
و بزرگترین اپراتور تلفن همراه و حامی اول ورزش کشــور، در 
رقابت های جام جهانی هاکی داخل ســالن آفریقای جنوبی، 

حامی تیم ملی کشورمان بود.
سخنگوی شورای شهرصدرا :

بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری صدرا  تحقق یافته است
ســخنگوی شــورای شــهر صدرا گفت: بودجه مصوب سال 
جاری شــهرداری صدرا  ۳۰۰میلیارد تومــان بوده  و تاکنون 
۱۰۰درصد تحقق یافته است.مهدی کشاورزی در در گفت وگو 
با خبرنگاران، اظهار کرد: بودجه مصوب سال ۱۴۰۱شهرداری 
صدرا ۳۰۰ میلیارد تومان اســت کــه ۵۱ درصد به پروژه های 
عمرانی و ۴۹ درصد به هزینه هــای جاری اختصاص دارد.وی 
افزود: تاکنون ۱۰۰ درصد بودجه مصوب شهرداری صدرا تحقق 
یافته اســت و پیش بینی میشود تا پایان سال ۱۵ درصد دیگر 
جذب داشته باشیم.سخنگوی شورای اسالمی شهر صدرا افزود 
: در ســال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان  بودجه  درآمد بر هزینه 
سنوات قبلی نیز محقق شــد که در حوزه های عمرانی بویژه 
خرید ماشــین آالت   هزینه شده است .کشاورزی با بیان اینکه 
در سال جاری هزینه های جاری این نهاد افزایش داشته است، 
خاطرنشان کرد: سال گذشته بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ها بسته 
شــده بود که دولت بعد از آن به یک باره افزایش ۵۷ درصدی 
حقــوق ماهیانه کارگران را ابالغ کرد و این مســئله نهادهایی 
مانند شهرداری صدرا  که تقریبا سه چهارم کارکنان آنها نیروی 
کارگری و حجمی هستند را در پرداخت حقوق و مزایا با مشکل 
مواجه کرد.عضو هیات رئیسه شورای شهر صدرا با بیان اینکه 

متمم بودجه ۱۴۰۱ شهرداری صدرا  نیز در حال تهیه است.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

 برخی با قیمت سازی نرخ را باال می برند
رئیــس کل بانک مرکزی اعالم کرد که با اقدامات انجام شــده و 
پیش رو در آینده، قیمت ارز و ربع ســکه کاهش پیدا می کند اما 
برخی با نرخ ســازی قیمت های باالیی به مردم ارائه می دهند که 
موفق نخواهند شــد. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین، امشب 
در گفت وگویی تلویزیونی درباره آخرین وضعیت بازار ارز و سکه 
اظهار کرد: آخرین گزارشی که اخیرا به مردم دادم درباره این بود 
که سعی می کنیم در بازار نیازهای مردم را تامین کنیم. بر همین 
اســاس در حال حاضر در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شــعب بانک های 
ملی، ملت، صادرات، ســپه و تجارت در حال عرضه ارز به مردم 
هســتیم و همه می توانند به این صرافی ها و شعب بانکی مراجعه 
و اســکناس و ارز مورد نیاز خودشان را تامین کنند. وی افزود: به 
عنوان مثال، همین امروز نرخ اسکناس دالر ۴۳ هزار و ۳8۹ تومان 
و نــرخ دالر در بازار ۴۶ هزار و ۴۶۰ تومان بود. نکته دیگر اینکه 
همه شعب بانکی و صرافی های منتخب در هفت روز هفته حتی 
در ایام تعطیل باز و فعال هســتند و مردم می توانند از ساعت ۹ 
صبح تا ۱۹ برای خرید ارز مراجعه کنند. رئیس کل بانک مرکزی 
ادامه داد: مردم می توانند در سامانه ice.ir به صورت لحظه ای و در 
همه زمان ها نرخ ارز را مشاهده کنند و با اقداماتی که انجام داده و 
خواهیم داد  پیش بینی این است که این نرخ روند کاهشی داشته 
باشــد. چراکه نرخ ارز کنونی نرخ مناسب و مورد نظر ما نیست. 
فرزین تصریح کرد: متاســفانه یک جریان قیمت سازی است که 
تالش می کند قیمت های باالیی را ایجاد کند و با این قیمت های 
باال موجب زیان مردم می شــود. از مردم خواهش می کنیم که به 
آنهــا توجه نکنند و از طریق تمام شــعب بانک ها و صرافی های 
منتخب نیازهای ارزی خودشــان را تامین کنند. از ســوی دیگر 
پیشــنهاد می کنم که فردا چند خبرنگار به سبزه میدان و میدان 
فردوسی بروند تا ببینند نرخ صرافی ها چقدر است و تا چه اندازه با 
آنچه جریان قیمت سازی در جاهای مختلف اعالم می کند فاصله 
دارد. به گفته وی، در همین روزهای گذشــته که تقریبا کشــور 
تعطیل بود، شــعب بانک ها و صرافی های منتخب فعال بودند اما 

برخی با معامالت صوری ســعی در افزایش نــرخ درهم در بازار 
داشتند. در حالی که همین امروز یعنی یکشنبه بازار دوبی تعطیل 
است چگونه این نرخ افزایش پیدا کرده است. همه معامالتی که 
صورت گرفته صوری است و این جریان دائما تالش می کند نرخ 
ارز را باالتر از قیمت واقعی بازار نشان دهد که البته موفق نخواهد 
شــد. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بــا اقداماتی که بانک 
مرکزی انجام داده و در دســتور کار قرار داده اســت مسلما بازار 
را کنترل خواهیم کرد و از هیچ تالش و کنشــگری  در راســتای 
کاهش نــرخ ارز در بازار مزایقه نخواهیم کرد. وی در پاســخ به 
ســوالی درباره آخرین وضعیت راه اندازی و فعالیت مرکز مبادله 

ارز و طال نیز گفت: این مرکز در آخرین جلســه شــورای پول و 
اعتبار در هفته گذشــته تصویب شد و موضوع و هدف فعالیتش 
ســاماندهی و توسعه بازار ارز و طالست و درصدد انجام معامالت 
ارزی اعم از اسکناس و حواله و فلزات گرانبها و سکه است. البته 
گفتــه بودم که این مرکز نیمه اول بهمن ماه افتتاح می شــود اما 
متاسفانه به دلیل مشکالت زیرساختی نتوانستیم این کار را انجام 
بدهیم. فرزین ادامه داد: مرکز مبادله ارز و طال تا پایان هفته آینده 
افتتاح خواهد شد و در گام نخست همه ارزهای خدماتی مورد نیاز 
مردم مانند ارز دانشجویی، گردشگری، درمانی، حمل ونقل و غیره 
را عرضه می کنیم و به محض راه اندازی این مرکز ربع سکه را که 

پیــش از این در بورس کاال عرضه می کردیم در این مرکز عرضه 
خواهیم کرد چراکه ربع سکه حباب بسیار زیادی دارد. رئیس کل 
بانک مرکزی اعالم کــرد: در مراحل بعدی در مرکز مبادله ارز و 
طال آنقدر ربع سکه عرضه می کنیم تا حبابش کاهش پیدا کند و 
درصددیم تا همه نیازهای ارزی را از طریق این مرکز تامین کنیم. 
البتــه راه اندازی این مرکز چندیــن گام دارد و در مراحل بعدی 
ابزارهای مشــتقه ارزی و عملیات سوآپ را راه اندازی می کنیم و 
این مرکز را به یک مرکز بــزرگ برای معامالت ارزی در منطقه 
تبدیل خواهیم کرد. وی درباره آخرین وضعیت ارز در سامانه نیما 
نیز گفت: در ۴۰ روز گذشته که مسئولیت بانک مرکزی را برعهده 
گرفتم حدود شــش و نیم میلیون دالر در سامانه نیما ارز با نرخ 
۲8 هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شــد و البته برای کاالهای اساسی 
با دو درصد زیر این نرخ یعنی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان تامین شد. 
فرزین اضافه کرد: همین امروز ۱8۷ میلیون دالر ارز در ســامانه 
نیما معامله شد و از آنجایی که عالمت و نشانه ای از بازار گرفتیم 
که درهم کم اســت ۳۰۰ میلیون درهم نیز عرضه کردیم. برای 
فردا نیز ارزهای جدیدتری در عراق و ترکیه عرضه خواهد شــد. 
برخورد با پولشویی و سودجویی در بازار ارز. وی تصریح کرد: طی 
روزهای گذشــته اشکاالت و نقایصی در بازار نیما شاهد بودیم و 
برخی خارج از بازارهای رسمی یعنی سامانه نیما و مرکز مبادله 
ارز و طال )بازار آزاد( ارز تامین کرده و کاالیی را خریداری کردند 
بطبع در سامانه نیما متقاضی ارز شده اند که این کار مصداق بارز 
پولشــویی اســت و در صورت اثبات نه تنها کاالی آن فرد ضبط 
شــده و قاچاق محسوب می شود بلکه ارزش را نیز از سامانه نیما 
نخواهد گرفت. چراکه ما به دنبال این هســتیم که تقاضا در بازار 
کاهش یابد و اساساً مرکز مبادله را برای این راه اندازی کرده ایم که 
تمام نیازهای رسمی در این مرکز پاسخ داده شود بنابراین چنین 
اقدامی مصداق پولشویی است و قطعا با آن برخورد خواهیم کرد.

بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه بانکی، نسخه اصالحی »دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد« را برای اجرا ابالغ کرد. بر 
این مبنا، سقف اعطای وام در هر مؤسسه اعتباری برای هر شخص حقیقی ۲۰۰ میلیون تومان است. 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 جلسه 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 شرح زیر:  ماده۳ـ  حداکثر مجموع اصل تسهیالت خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان )۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال( 
است. تبصرهـ  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 دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی است. 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 روز برفی کشــور و در حالی که بارش برف از ســاعات ابتدایی امروز پایتخت را ســفیدپوش کرده، وزیر اقتصاد و رییس ســازمان 
خصوصی ســازی نیز تالش کردند ابعاد جدیدی از طرح مولدســازی را مطرح و نکات خاکستری باقی مانده را سفید کنند.به گزارش 
ایسنا، با دستور چند روز قبل رییس جمهور، مقامات دولتی در روزهای گذشته بارها توضیحاتی را برای شفاف سازی حیطه مسئولیت و 
اختیارات هیات مولدسازی دارایی های دولت مطرح کرده اند و حاال آن طور که وزیر اقتصاد گفته، ابعاد جدیدتری از این برنامه مشخص 
شده است. آن طور که وزیر اقتصاد گفته، انبوه سازی مسکن، یکی از گزینه هایی است که بناست در چارچوب طرح مولدسازی دنبال 

شود. وی گفت: بسیاری از پیمان کاران به دنبال اراضی می گردند و می توانند به جای فشار قیمتی روی امالک موجود، از طرح مولدسازی استفاده کنند و انبوه سازی مسکن 
یا فعالیت اداری تجاری انجام دهند. این طرح به تعدیل قیمت کمک میکند. رییس سازمان خصوصی سازی نیز ابعاد دیگری از طرح مولدسازی را تشریح کرده است. وی 
به سوال ایسنا مبنی بر اینکه شائبه فروش اموال دولت با قیمت کم وجود دارد، پاسخ داد: عرضه همواره باعث کاهش قیمت می شود. دولت نمی تواند مردم را به کارافرینی 
توصیه کند اما خودش مثل زمان قدیم ملک بخرد و رها کند. در کنار این مباحث، وزارت راه و شهرسازی نیز با انبوه سازان جلسات جدیدی را برگزار کرده است. رییس 
انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: ماه ها بود که خواهان جلسه با مسئوالن وزارت راه و شهرسازی بودیم که محقق نمی شد اما با آمدن بذرپاش این نشست برگزار شد 
و به نظر می رسد تعامل وزارتخانه با بخش خصوصی افزایش یافته است؛ پیشنهاداتی برای تعدیل نرخ واحدهای مسکونی و تامین منابع مالی پروژه نهضت ملی مسکن ارایه 

شد که وزیر پذیرفت.

ابالغ دستورالعمل جدید پرداخت وام

زمین بگیرید و انبوه سازی کنیدسقف پرداخت وام برای هر نفر در هر مؤسسه اعتباری اعالم شد
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گزیده خبر

 گذری به موزه بنزین در آبادان

موزه بنزین خانه آبادان که در سال ۱۳۹۵ در محل پمپ بنزین قدیمی این 
شهر گشــایش یافت، در گذشته جایگاهِ سوخت این شهر بوده که براساس 
اسناد موجود در سال ۱۳۰۶ در مرکز شهر آبادان تاسیس شد. این مکان در 
ابتدا برای توزیع و فروش نفت سفید استفاده می شد و حلب های پر شده از 
مواد نفتی در آن به فروش می رســید. با ورود اتومبیل به ایران، این جایگاه 
به پمپ بنزین تبدیل شد و هنگام سوخت گیری در این پمپ بنزین، ابتدا 
فرآورده های نفتی در مخازن پرچ شــده نگهداری می شــدند. نفت سفید با 
اســتفاده از تلمبه های دستی به ظروف پیمانه ای منتقل و سپس بر اساس 

نیاز هر مصرف کننده، سوخت به وی تحویل می شد
با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز 1402 و اهمیت حمل و نقل ایمن 
مسافری در بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان صورت گرفت؛

دوره باز آموزی ایمنی دریانوردی، اطفا حریق و 
کمک های اولیه در بنادر چارک و آفتاب

  در راستای نزدیک شدن به ایام نوروز ۱4۰2 و افزایش دامنه فعالیت های 
جاری در بنادر مســافری چارک و آفتاب و لــزوم ایجاد تمهیدات ایمنی و 
آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی، دوره باز آموزی ایمنی دریانوردی، 
اطفا حریق و کمک های اولیه برای متولیان مســافرت های دریایی در این 
بنادر برگزار شــد.به گزارش روابــط عمومی مدیریت بنــادر و دریانوردی 
بندرلنگه و غرب استان هرمزگان، "مرتضی ساالری" مدیر بنادر و دریانوردی 
غرب استان هرمزگان با اشــاره به اینکه بنادر چارک و آفتاب از بنادر مهم 
در زمینه تردد مســافر به جزیره کیش هستند که همه ساله میزبان بخش 
کثیری از مسافران دریایی در این مسیر می باشند گفت: باتوجه به نزدیک 
شــدن سفرهای نوروزی ســال ۱4۰2 و ازدحام سفرهای دریایی بین بنادر 
و جزایر اســتان هرمزگان و ضرورت آشــنایی خدمه شناورهای مسافری با 
مسائل ایمنی، این دوره آموزشی به همت واحد های آتش نشانی، عملیات 
و HSE بنادر و دریانوردی غرب اســتان هرمــزگان در بنادر چارک و آفتاب 
برگزار شد.ســاالری تصریح کرد: در این دوره آموزشی مباحثی نظیر نکات 
ایمنی شناورهای مسافری، حمل مسافر در هنگام ورود وخروج، حفظ ایمنی 
و سالمت جان مســافران، چگونگی اعالم خطر در دریا، چگونگی برقراری 
تماس با مرکــز کنترل و ناجی در هنگام حادثه، آشــنایی با عالیم کمک 
ناوبری، آشنایی با اطفای حریق و انواع آن، مدیریت جمعیت ورفتار انسانی، 
طــرز برخورد با مســافران و تکریم ارباب رجوع به فراگیــران آموزش داده 
شد.وی ضمن بیان این مطلب که برای کاهش سوانح دریایی و ارتقای ایمنی 
مســافران تمام تالش خود را انجام خواهیم داد افزود: بمنظور تأمین ایمنی 
ســفرهای دریایی، با انجام دوره های متعدد آموزشی و ایمنی سعی خود را 
بر آمادگی صد در صدی قرار داده ایم و در این مســیر نقش کلیه متعاملین 
از جمله مالکان و فرماندهان شــناور های متردد در بنادر مسافری، خدمه 

شناورها، بسیار مهم و اساسی می باشد.
از 2۵ بهمن ماه صورت می گیرد

عرضه سایپا ۱۵۱ برای فروش فوق العاده

گروه خودروسازی سایپا از ســاعت ۱4 روز سه شنبه )2۵ بهمن ماه( طرح 
فروش فوق العاده ســایپا SE ۱۵۱ را اجرا خواهد کرد. به گزارش ایسنا، پس 
از اجرای طرح پیش فروش یکســاله چهار محصول گروه خودروسازی سایپا 
به مناســبت چهل و چهارمین ســالروز پیروزی انقالب اسالمی، این گروه 
خودروسازی، فروش فوق العاده وانت ۱۵۱ خود را اجرایی خواهد کرد. رنگ 
خودروهای قابل عرضه ســفید و با قیمت قطعی ۱۹۹ میلیون و ۸۷۱ هزار 
تومان اســت. متقاضیان می توانند از ســاعت ۱4 روز سه شنبه )2۵ بهمن 
ماه( با مراجعه به سایت فروش گروه خودروسازی سایپا به نشانی اینترنتی 
saipa.iranecar.com نســبت به ثبت نام اقدام کنند. در این مرحله از فروش 
محدودیت های هر کد ملی یک خودرو، عدم پالک انتظامی فعال، دارا بودن 
گواهینامه معتبر، حداقل سن ۱۸ سال، عدم خرید طی 4۸ ماهه گذشته از 
ایران خودرو و ســایپا، شماره تلفن به نام فرد متقاضی و عدم امکان صلح  و 
انتقال خودرو بصورت وکالتی اعمال می شــود. گفتنی است، با توجه به نوع 
خودرو عرضه شده، پیش شرط تعریف حساب وکالتی در این مرحله از فروش 

سایپا لحاط نمی شود.

رئیس سازمان صمت لرستان خبر داد:
تکمیل فاز چهارم سیمان دورود در گرو 

تصمیمات شستا

ایسنا/لرســتان رئیس سازمان صمت لرستان گفت: اجرایی شدن فاز چهارم 
ســیمان دورود به شرکت سرمایه گذاری شستا بســتگی دارد که موارد مد 
نظر بانک رفاه را مهیا کند. بهمن جعفری در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
تکمیل فاز چهارم کارخانه سیمان دورود جزء طرح های نیمه تمام چند سال 
گذشته بوده که متوقف شده و متولی اصلی آن شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی است. وی ادامه داد: بنا بوده بانک رفاه کارگران استان نیز از محل 
منابع داخلی تسهیالت مورد نیاز ریالی را در اختیار این مجموعه قرار دهد.

این مســئول ادامه داد: با توجه به تغییراتی که در مدیریت شرکت سیمان 
دورود ایجاد شده و از طرفی نقص مدارک و مستندات این مجموعه در بانک 
رفاه و کارگران، در همین راســتا جلسه ای با مدیریت امور شعب این بانک 
برگزار شد و با توجه به پیگیری هایی که مدیریت بانک رفاه داشتند پرونده 
در شعبه دکتر حسابی تهران در دست بررسی است. وی بیان کرد: با تکمیل 
پرونده و ارزیابی های بانک زمینه پرداخت تسهیالت مورد نیاز ریالی فراهم 
شده که این مجموعه نیز از این حالت بالتکلیفی و توقف خارج شود. جعفری 
تصریح کرد: اجرای فاز چهار یکی از طرح هایی است که مطالبه مردم بوده و 
طرح جایگزین شرکت سیمان دورود بوده که االن از طرفی درگیر فرسودگی 
ماشــین آالت و از طرفی نیز دارای آلودگی های زیســت محیطی است که 
شهروندان دورود درگیر آن هستند، علی  رغم آنکه بحث فیلتراسیون و سایر 
موارد گرد و غبار را دارند می طلبد این مجموعه در خارج از شهر و در قالب 
فاز چهار شکل بگیرد و شاهد باشیم این کارخانه مجدداً در خارج از شهر قرار 
بگیرد. رئیس سازمان صمت لرستان بیان کرد: این موضوع یک اراده از شستا 
می طلبد که نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی پیگیر این 
موضوع است و استاندار نیز چندین جلسه با مدیرعامل بانک رفاه داشتند و 
تمام مسئوالن استانی پیگیر این موضوع هستند و جز مصوبات سفر رئیس 
جمهور در آذرماه ۱4۰۰ به لرســتان است. وی تأکید کرد: اجرایی شدن فاز 
چهارم سیمان دورود به شرکت سرمایه گذاری شستا بستگی دارد که موارد 

مد نظر بانک رفاه را مهیا کند.

میدان نفتی یادآوران از خواب ۶ ساله بیدار شد
برداشــت از میدان نفتی یادآوران که از میادین مشترک ایران با 
عراق است، پس از حدود شش سال توقف فعالیت های توسعه ای، 
در نیمه نخست سال ۱4۰2 با شروع عملیات اجرایی طرح افزایش 
تولید،   آغاز خواهد شــد. به گزارش ایســنا، تیر ماه ۱۳۸۳ خبر 
کشــف میدان نفتی یادآوران اعالم و طرح توسعه این میدان در 
ســه فاز تعریف شــد، تولید در فاز یکم طرح توسعه میدان نفتی 
یادآوران باید به ســقف ۸۵ هزار بشــکه در روز می رسید، در فاز 
دوم رسیدن به سقف تولید ۱۸۰ هزار بشکه و فاز سوم رسیدن به 
سقف تولید ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز برنامه ریزی شد. چینی ها 
کار در پروژه توسعه فاز نخســت میدان یادآوران را در مرداد ماه 
۱۳۸۷ آغــاز کردنــد و در حالی که بنا بود فــاز اول ۱۷ تیر ماه 
ســال ۱۳۹2 )۵۹ ماهه( به طور کامل به بهره برداری برســد این 
امر محقق نشــد. با روی کار آمــدن دولت یازدهم و در پی تاکید 
بر توســعه هر چه سریعتر میدان های مشترک بخش خشکی، به 
ویژه میدان یادآوران در آبان ماه ۱۳۹2 و همچنین انتقاد شرکت 
ملی نفت از عملکرد پیمانکار چینــی در این پروژه، در حالی که 
روزانه 2۵ هزار بشکه نفت در قالب تولید زودهنگام )از بهمن ماه 
۱۳۹۰( از این میدان مشــترک تولید می شد، ساینوپک وعده داد 
که میزان تولید را تا بهمن ســال ۱۳۹2 به روزانه ۵۰ هزار بشکه 
برساند. این وعده عملی نشد تا اینکه اواخر اسفند ماه سال۱۳۹2، 
عبدالرضا حاجی حسین نژاد، مدیرعامل آن زمان شرکت مهندسی 
و توسعه نفت ایران)متن( گفت که احتمال دارد که تولید نفت تا 
پایان ســال ۱۳۹2 به ۵۰ هزار بشــکه در روز برسد. با چند هفته 
تاخیر ظرفیت تولید در این میدان مشترک از اردیبهشت ماه سال 
۱۳۹۳به روزانه ۵۰ هزار بشکه رسید، در حالی که وعده داده شده 
بود تولید ۸۵ هزار بشــکه تا آذرماه ۱۳۹۳ محقق شــود، اما این 
وعده در زمان مقرر عملی نشــد. سرانجام در پنجم اسفند ۱۳۹4 
مجری طرح توســعه میدان نفتی یادآوران از تولید آزمایشی نفت 
این میدان مشترک با هدف اطمینان از پایدار بودن تولید نفت این 
میدان خبرداد. در آن زمان اعالم شد که تولید نفت 2۱ از 2۸ روز 
میدان نفتی یادآوران آغاز شــده است. پس از تکمیل راه اندازیها، 
دوره آزمایش تولید 2۱ تا 2۸ روز انجام می شــود که در این دوره 
باید 2۱ روز تولید بدون مشکل از میدان یادآوران صورت گیرد تا 
فاز نخست این طرح آماده راه اندازی کامل برای برداشت روزانه ۸۵ 
هزار بشکه نفت شود. با وجود بدقولی چینی ها در توسعه فاز یک 

میدان یــادآوران، پس از اینکه فاز یک این میدان با ظرفیتی ۸۵ 
هزار بشــکه آغاز به تولید کرد، چینی ها برای به دست آوردن فاز 
دوم آن با ورود نخستین رقبای نفتی شان در پساتحریم به جنبش 
درآمدند و تمایل خود را برای برعهده گرفتن توسعه فاز دوم میدان 
نفتی یادآوران اعالم کردند. برنامه ایران برای دســتیابی به تولید 
روزانه ۵۵۰ هزار بشــکه از غرب کارون وابسته به اجرای فازهای 
دوم آزادگان و یادآوران اســت؛ دو فازی که با وجود بدقولی های 
سابق چینی ها به همان شــرکای سابق سپرده شد. همچنین در 
فاز نخست توســعه میدان یادآوران برداشت از این میدان باید به 
روزانه ۸۵ هزار بشــکه نفت می رسید که این رقم با افزایش ۱۵ 
هزار بشکه ای به ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، قرار بود که 
با توسعه فاز دوم این میدان نیز سقف برداشت از میدان یادآوران 

به ۱۸۰ هزار بشکه نفت در روز برسد موضوعی که از سال ۱۳۹۵ 
عمال تعطیل شــده و تا کنون تصمیم جدی برای آن گرفته نشد.

دولت ســیزدهم اما از همان ابتدا عزم جدی برای تعیین تکلیف 
فاز دوم یادآوران داشــت، آنطور که مجتبی مرادی، مجری طرح 
توسعه میدان نفتی یادآوران به تازگی اعالم کرده انتظار می رود با 
اعتبار 4۰۰ میلیون دالری میدان مشترک یادآوران توسعه یابد و 
ظرفیت تولیدش به 42 هزار بشــکه در روز برسد. وی با اشاره به 
آغاز طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید میدان مشترک یادآوران 
پس از شش سال توقف اظهار کرد: با پیگیری مدیرعامل شرکت 
مهندســی و توسعه نفت )متن( و حمایت های جدی مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران، پس از حدود شش 
سال توقف فعالیت های توســعه ای، در نیمه نخست سال ۱4۰2 

عملیات اجرایی طرح افزایــش تولید میدان یادآوران آغاز خواهد 
شد. مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران با بیان اینکه با توجه 
به مشــترک بودن میدان و توقف فعالیت های توسعه ای در سمت 
ایران و فعالیت پرشتاب در کشور همجوار، ازسرگیری فعالیت های 
توسعه ای موضوعی ضروری و غیرقابل اجتناب است، گفت: اکنون 
فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه هــای مین زدایی، احداث جاده های 
دسترسی و محوطه سرچاهی و بسته های حفاری چاه ها در حال 
انجام هستند و با تکمیل این طرح و حفاری 24 حلقه چاه، ظرفیت 
تولید در این میدان مشترک روزانه حدود 42 هزار بشکه افزایش 
خواهد یافت. مرادی با اشــاره به اینکه منابــع مالی برای اجرای 
این طــرح به میزان حدود 4۰۰ میلیــون دالر از محل منابع در 
اختیار شرکت صبا اروند تأمین خواهد شد، افزود: در اجرای طرح 
افزایــش ظرفیت تولید میدان یــادآوران، از توان و تجربه فنی - 
مدیریتی متخصصان شرکت مهندسی و توسعه نفت، پیمانکاران و 
مشاوران ایرانی استفاده و کاالهای مورد نیاز نیز به طور حداکثری 
از سازندگان ایرانی تأمین می شود. هرچند چندین سال است که 
بحث مذاکره با شرکت ساینوپک چین برای توسعه فاز دوم میدان 
یادآوران ادامه دارد و ســال ۱۳۹۷ نیز این شرکت که بزرگترین 
پاالیشگر نفت چین است، به شــرکت ملی نفت ایران ۳ میلیارد 
دالر برای توسعه مشترک میدان نفتی یادآوران پیشنهاد کرد اما 
به نظر می رســد که بدون حضور چینی ها قرار است طرح توسعه 
میدان نفتی یادآوران آغاز شــود. یادآوران و همچنین یک میدان 
نفتــی دیگر در مرز ایــران با عراق از جملــه پروژه های بزرگ به 
شــمار می روند. یادآوران ۳.۱ میلیارد بشکه ذخایر نفت دارد که 
ایــن میدان را به یکی از بزرگترین میادین توســعه نیافته جهان 
تبدیل ساخته است. میزان ذخایر نفت میدان آزادگان شمالی نیز 
۵.۷ میلیارد بشکه برآورد شده است. میدان نفتی یادآوران در ۱۰ 
کیلومتری جنوب شرقی میدان آزادگان و در حدود ۷۰ کیلومتری 
جنوب غربی اهواز، شمال خرمشهر و در منطقه جغرافیایی کوشک 
و حسینیه بوده و در گســتره نوار مرزی کشور عراق واقع شده و 
با میدان سندباد عراق مشترک است. این میدان نفتی مشتغل بر 
دو میدان کوشک و حســینیه بوده که طرح توسعه آن، در سال 

۱۳۹۵ به اتمام رسید. 

ایسنا/خوزستان رییس انجمن صنفی 
جایگاه داران ســوخت خوزســتان با 
اشاره به توزیع روزانه ۸۰۰ لیتر بنزین 
یورو 4 در کالنشهر اهواز گفت: فقط 
حــدود ۶۰ درصد از نیاز کالنشــهر 
اهواز با بنزین یورو تامین شده است. 
ابراهیم الباجی در گفت و گو با ایسنا، 
با اشــاره به از سرگیری توزیع بنزین 
یــورو 4 در اهواز پــس از حدود ۱۰ 
مــاه اظهار کرد: در حال حاضر روزانه 
حدود ۸۰۰ هزار لیتر بنزین یورو 4 با 
اولویت جایگاه های سوخت در هسته 
مرکزی کالنشهر اهواز توزیع می شود.

وی افزود: این میزان سهمیه در نظر 
گرفته شده برای اهواز فقط حدود ۶۰ 
درصد از نیاز شهرستان اهواز را تامین 
می کند و باقی نیاز به وســیله بنزین 
معمولی در حال تامین است. رییس 
انجمن صنفی جایگاه داران ســوخت 

خوزستان گفت: کالنشهر اهواز روزانه 
بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر 
بنزین نیاز دارد که با توجه به تامین 
۶۰ درصدی این نیاز با بنزین یورو 4، 

حدود 4۰ درصد از بنزین کالنشــهر 
اهواز با بنزین معمولی تامین می شود.

الباجــی عنوان کــرد: بــا توجه به 
پیگیری های انجام شــده و براساس 

قول هــای داده شــده در صورتی که 
به وســیله کشــتی بنزین یورو 4 از 
امــام خمینی  بندر  بــه  بندرعباس 
حمل شــود به احتمال فــراوان کل 
نیاز کالنشــهر اهواز با بنزین یورو 4 
تامین خواهد شــد. وی افزود: بنزین 
یــورو 4 در حــال حاضــر فقط در 
هسته مرکزی شــهر توزیع می شود 
و جایگاه های ســوختی که در اطراف 
هســته مرکزی شهر هســتند فقط 
بنزیــن معمولی دارند. رییس انجمن 
صنفی جایگاه داران سوخت خوزستان 
در خصوص توزیع بنزین سوپر گفت: 
در حال حاضر هیچ ســهمیه ای برای 
بنزین ســوپر در کالنشــهر اهواز و 
استان خوزستان در نظر گرفته نشده 
و از این رو بنزین ســوپر برای توزیع 

وجود ندارد.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت خوزستان:

بنزین یورو 4 توزیعی حدود ۶0 
درصد از نیاز اهواز را تامین می کند

رئیس صنف جایگاه داران کشــور گفت: شــاهدیم که در برخی موارد خودپردازهای بانکی خالی از پول نقد هستند یا درست کار 
نمی کنند و مردم ناچارا برای دریافت پول نقد به پمپ بنزین ها مراجعه می کنند و نمی دانیم دقیقا باید چکار کنیم که نه شرمنده 
مردم شــویم و نه مشکل قانونی و مالیاتی داشته باشیم. درخواســت ما این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی سریعا 
اظهارنظر و تدبیر کنند. اســداهلل قلیزاده در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: مردم راحت ترین و در دسترس ترین راه برای دریافت 
پول را پمپ بنزین ها می دانند و مراجعه دارند. آمار باالیی از مراجعات داریم و الزم است مسئولین سریعا تدبیری بیاندیشند. وی 
ادامه داد: مالکان پمپ بنزین ها از سراسر کشور خصوصا کالنشهرها، شهرهای توریستی و زیارتی استعالم های زیادی از ما داشته اند که چه کنند؟ واقعیت این است که 
جایگاه های سوخت فعالیت شبانه روزی دارند و ارائه خدمت انجام می دهند، ولی تکلیفی در جهت عرضه پول نقد به مردم ندارند، البته در برخی مواقع واقعا مردم نیاز 
دارند و برای وجوه خرد مراجعه می کنند که جایگاه داران نمی دانند باید چه کنند تا از طرفی شرمنده مردم و از طرفی با مشکالت قانونی یا مالیاتی آتی روبرو نشوند. 
وی اظهار کرد: الزم است سازمان مالیاتی و بانک مرکزی در این زمینه اظهارنظر شفاف کنند و تشریح موارد قانونی را داشته باشند تا تکلیف همه روشن شود، البته 
مشاغل دیگر هم احتماال با این مساله روبرو هستند. وی افزود: ما سعی کردیم طی سالیان اخیر مردم را ترغیب کنیم که بهای سوخت را الکترونیکی پرداخت کنند و 
تا حدودی موفق بودیم و شاهد کاهش روز افزون پول نقد در جایگاه ها هستیم و امیدواریم با غلبه بر نگاه بسته برخی افراد و ورود تکنولوژی جدید و روش های متنوع 

پرداخت هرچه بیشتر در این زمینه پیش برویم.

از ابتدای شــروع به کار دولت ســیزدهم تاکنون ۳۱ واحد جدید نیروگاه حرارتی به ظرفیت 4۶۹۵ مگاوات در راستای کمک به 
کاهش خاموشــی ها و ایجاد برق پایدار در شبکه سراســری وارد مدار شده است. به گزارش ایسنا،  ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
کشور به ۷۳ هزار و ۶۹۵ مگاوات رسیده، در حاضر  ۶۱2 واحد تولید برق حرارتی در ۱۳4 نیروگاه کشور وظیفه تولید برق پایدار 
برای مشــترکان سراســر کشور را بر عهده دارند که ۶۸ درصد از این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی است. از ابتدای شروع به 

کار دولت ســیزدهم تاکنون ۵۷۳۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشــور افزوده شده که این اقدام از طریق سنکرون ۳۱ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت 
4۶۹۵ مگاوات و همچنین رفع محدودیت نیروگاه های بخاری و افزایش توان عملی نیروگاه های گازی موجود به ظرفیت ۱۰۳۵ مگاوات محقق شده است. واحدهای 
سنکرون شده جدید شامل بخش گاز نیروگاه های سیکل ترکیبی هنگام، ایران ال ان جی)سه واحد(، قشم پاسارگارد، آریان زنجان)دو واحد(، مهتاب کویر)دو واحد(، 
شهید باکری، تربت حیدریه، فوالد بوتیا، دوکوهه و واحدهای گازی کوچک میانرود، زاهدان)سه واحد( و صبای دهلران)چهار واحد( بوده است. همچنین در این مدت 
واحدهای بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی جهرم، هریس، ارومیه، چابهار، بعثت پارس جنوبی، غرب کارون، عسلویه، فردوسی، خرم آباد و سبالن نیز به شبکه سراسری 

برق کشور متصل شده است.

ادعای عجیب جایگاه داران سوخت؛

۳۱واحدجدیدنیروگاهیبهشبکهبرقکشورمتصلشدمردمبرایدریافتپولنقدبهپمپبنزینمراجعهمیکنند!

هیچ بحثی در خصوص افزایش قیمت بنزین مطرح نیست
ایسنا/خوزســتان عضو هیات رییسه کمیســیون انرژی 
مجلس شورای اســالمی گفت: هیچ بحثی برای افزایش 
قیمــت بنزین نداریم. عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت 
و گو با ایســنا اظهار کرد: هیچ بحثی برای افزایش قیمت 
بنزین نداریم و نخواهیم داشت و این مساله اتفاق نخواهد 
افتاد. وی افزود: ما اگر می توانستیم به مردم بگوییم که بابت 
گران نشــدن بنزین چقدر هزینه می دهند قطعا خودشان 
خواهان افزایش قیمت این نوع ســوخت می شدند. عضو 
هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر یک خانوار 
4 نفره مستضعف می دانست که به ازای هر نفر شاید باالی 
۵۰۰ هزار تومان، پول انرژی این خانوار به اقشار دارا تعلق 
می گیرد قطعا موافق گران شــدن بنزین بــود. وی افزود: 

افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی را نمی دهد.شــرایط اقتصادی کشــور اجازه چنین تصمیماتی شامل 

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی:

هیچبحثیدرخصوصافزایشقیمتبنزینمطرحنیست
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گزيده خبر

15 كشتى كاالى اساسى در انتظار پهلودهى 
در بندرامام

ايسنا/خوزستان مديركل بنادر و دريانوردى خوزستان از تخليه بيش از 13 
ميليون تن كاالهاى اساســى در بندر امام خمينى (ره) از ابتداى امسال تا 
كنون خبر داد. بهروز آقايى در گفت و گو با ايسنا، در خصوص واردات كاالى 
اساسى از طريق بندر امام خمينى (ره) اظهار كرد: از ابتداى امسال تاكنون 
بيش از 13 ميليون و 137هزار تن كاالى اساسى در بندر امام خمينى (ره) 
تخليه شــده اســت. وى افزود: حدود 11 ميليون تن از اين ميزان كاالهاى 
اساســى تخليه شده در بندر امام شامل نهاده هاى دامى و غالت است كه با 
استفاده از كاميون و قطارهاى بارى به نقاط مختلف كشور ارسال شده است.

مديركل بنادر و دريانوردى خوزســتان تصريح كــرد: روند تخليه و حمل 
كاالهاى اساســى از اين بندر به مناطق مختلف كشور بدون وقفه همچنان 
ادامه دارد و در اين زمينه 15 فروند كشتى حامل نهاده هاى دامى و غالت در 
لنگرگاه بندرامام در انتظار ورود به اسكله بندرگاه هستند. آقايى عنوان كرد: 
اين كشتى ها پس از رفع مشكالت اسنادى و ارزى، براى تخليه محموله هاى 
خود در اســكله اين بندر پهلو خواهند گرفت تا نسبت به تخليه آن ها اقدام 
شود. وى با بيان اينكه حدود 80 درصد از حجم كاالهاى اساسى مورد نياز 
كشــور از طريق بندر امام خمينى(ره) وارد مى شود، خاطرنشان كرد: سال 
گذشته حدود 17 ميليون تن كاالى اساسى از طريق بندر امام خمينى(ره) 

وارد كشور شد.

مراودات رسمى تجارى ايران و ژاپن به صفر رسيد
 تنها با پنج كشور تجارت مستقيم داريم/ شرايط براى پيوستن 
ايران به FATF مهياســت .رئيس كميته مشترك ايران و ژاپن 
خاطر نشــان كرد: در حال حاضر تجارت ايران با چين، روسيه، 
تركيه، امارات و عمان به صورت مستقيم انجام مى شود و با ساير 
كشــورهاى دنيا تجارت ما با واســطه انجام مى شود و مستقيم 
با ساير كشــورها ارتباطى نداريم. بهرام شكورى در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادى ايلنا، با بيان اينكه به واسطه  تحريم ها مراودات 
رســمى تجارى ايران و ژاپن به صفر رسيده است، گفت: به نظر 
مى رســد تجارت ايران و ژاپن به شــكل غير رسمى و از طريق 
واسطه ها دنبال مى شود. دولت و تجار ژاپنى عالقه مند به توسعه 
روابط تجارى با ايران هســتند چراكه تاريخ تجارت دو كشــور 
حدود يك قرن اســت و همين موضوع انگيزه و اشــتياق براى 
توســعه مبادالت اقتصادى را دوچندان كرده است. وى با اشاره 
به باال بودن مــراودات تجارى ژاپن و آمريكا، تصريح كرد: ژاپن 
و آمريكا سرمايه گذارى هاى مشــترك قابل توجهى با يكديگر 
دارند طبيعى اســت كه بعد از اعمــال تحريم هاى آمريكا عليه 
ايــران، ژاپنى ها ترجيــح بدهند كه تجارت خــود را با محدود 
كننــد. به عبارت ديگر منافع ملــى ژاپنى ها ايجاب مى كند كه 
با ما تجارت مستقيم نداشته باشند؛ در روزهاى اخير كه شاهد 
اعمال تحريم هاى جديد عليه ايران هستيم ژاپن تحريم جديدى 
عليــه ايران تعريف نكرد و تا آنجا كه امكان داشــت تالش كرد 
كه به نوعى روابط ايران و ژاپن مانند سابق شود. رئيس كميته 
مشترك ايران و ژاپن در پاســخ به اين پرسش كه آيا ژاپنى ها 
در سال هاى اخير تمايلى براى سرمايه گذارى مستقيم در ايران 
از خود نشان داد ند؟ گفت: ژاپنى ها عالقه مند به سرمايه گذارى 
مشــترك با ايران هســتند؛ به لحاظ تكنولوژى و نوآورى ژاپن 
همتراز كشــورهاى آمريكايى و اروپايى اســت و مى توان گفت 
ژاپــن هر آنچه ما در صنعت، معدن، كشــاورزى و... نياز داريم 

را دارد و يكــى از انتخاب هاى ما در حوزه فناورى  ژاپن مى تواند 
باشد؛ اما تحريم ها يكى از موانع اصلى براى ورود سرمايه ژاپن به 
ايران اســت. شكورى با اشاره به لزوم پيوستن به FATF و ايجاد 
مناسبات شايســته با دنيا، افزود: دولت بايد براى رفع تحريم ها 
و ايجاد مناســبات و تعامالت خوب با دنيا قدم بردارد و شرايط 
را محيا كند كه بتوان از ظرفيت هاى كشــور ژاپن براى توسعه 
اقتصادى ايران اســتفاده كنيــم. در حال حاضر همه چيز براى 
پيوســتن ايران به FATF در ايران وجود دارد و فقط خواســت 
مسئوالن كشور را مى طلبد. وى با تاكيد بر اينكه براى پيوستن 
به FATF بايد مناسبات و ديپلماسى سياسى قوت بگيرد، افزود: 
در دنيا ديپلماســى اقتصادى بر سياست تاثير مى گذارد اما در 
ايران برعكس است سياست، براى اقتصاد تاثير مى گذارد و تاوان 
اين سياست را اقتصاد متحمل مى شــود؛ به نظر مى رسد بايد 
تجديدنظرى در مناسبات خود با دنيا داشته باشيم كه اگر اين 

روند انجام نشود هر روز دچار مشكالت بيشترى خواهيم بود.
رئيس كميته مشترك ايران و ژاپن با اشاره به واردات خودرو از 
ژاپن، گفت: اصالح مناسبات سبب توسعه روابط تجارى ايران و 
ژاپن خواهد اما در شــرايط فعلى امكان ورود مستقيم خودرو از 
كمپانى هاى ژاپنى و حتى كره اى وجود ندارد و واردكنندگان با 
واسطه كشــورهاى ثالث كه خودروسازان ژاپنى در آن كشورها 
نمايندگــى فــروش دارند خــودرو وارد ايران مى كنــد؛ و اين 
امكان وجود دارد كه در ســال هاى آينــده براى تامين قطعات 
اين خودروها در داخل كشــور با مشــكل مواجه شويم. وى در 
پايــان بيان كرد: در حال حاضر تجارت ايران با چين، روســيه، 
تركيه، امارات و عمان به صورت مستقيم انجام مى شود و با ساير 
كشــورهاى دنيا تجارت ما با واسطه انجام مى شود و مستقيم با 

ساير كشورها ارتباطى نداريم.

انتشــار مجدد خبر رجيســترى 
آيفون 14 در حالى صورت  گرفته 
كه تاريخ اين خبر براى قبل بوده 
اســت، حال اين ســوال مطرح 
مى شــود كه رسانه منتشركننده 
اين خبر، دقيقاً با چه هدفى اين 

اقدام را انجام داده است؟
به گــزارش خبرنگار مهــر، روز 
از  تصويــرى  كليــپ  گذشــته 
سخنگوى وزارت صمت در فضاى 
مجازى منتشــر شده بود كه وى 
در آن از رجيســترى آيفون 14 
خبر داده بــود؛ البته اين كليپ 
در واقع قديمى بوده و اصطالحاً 
مورد بازنشــر قرار گرفته اســت. 
انتشــار اين خبر قديمى ســبب 
شــد قيمت ها در بازار افزايش و 
همچنيــن موجــى جهت خريد 
آيفون 14 صورت گيرد، در حالى 

كه اظهارات اميد قاليباف سخنگوى وزارت صمت مربوط به آذرماه سال جارى 
بوده اســت. اين در حالى است كه سخنگوى وزارت صمت كمى بعدتر و در 
دى ماه سال جارى در يك برنامه تلويزيونى زنده در خصوص اظهارنظر قبلى 
خود اينگونه توضيح داد: «در خصوص آيفون 14، هيچگونه واردات رســمى 
يا تجارى انجام نخواهد شد اما از طريق رويه مسافرى ممكن است اين مدل 
گوشــى ها وارد كشور شود؛ متأسفانه برخى از صحبت قبلى بنده اين چنين 
برداشــت كردند كه گويا گوشى هايى كه از اين طريق وارد كشور شده قطعاً 
رجيستر قطعاً خواهند شــد؛ اما تاكنون تصميمى براى رجيستر شدن اين 
گوشى ها اخذ نشده است.» اما حجم انتشار اين خبر قديمى به حدى باال بود 
كه سخنگوى وزارت صمت مجبور به واكنش شد، قاليباف در صفحه شخصى 
خود در توئيتر نوشت: «متأسفانه مصاحبه تاريخ گذشته بنده را در مورد آيفون 
14 مجدد بازنشر كرده اند، قطعاً هدف از اين كار بهانه افزايش قيمت و اجحاف 
به مصرف كنندگان اســت، مجدد اعالم مى كنم تا اين لحظه هيچ تصميمى 
براى رجيسترى آيفون 14 گرفته نشده، مراقب كالهبرداران باشيد.» كانال 
تلگرامى پرمخاطب و خبرسازى به نفع قاچاقچيان . بررسى مهر نشان مى دهد 
اين خبر براى اولين بار در يك كانال تلگرامى منتشر شد، اين كانال تلگرامى، 
بيش از 2 ميليون دنبال كننده دارد و در شرايطى كه قيمت ارز در بازار آزاد 

با افزايش مواجه بوده است، خبر را بر روى خروجى خود قرار داده است.
پس از انتشــار خبر رجيسترى آيفون 14 در اين كانال تلگرامى، بسيارى از 
صفحات مجازى نيز با انتشــار اين كليــپ، موجى را در بازار به جهت خريد 
اين مــدل تلفن همراه ايجاد كردند؛ موج كاذبى كــه تنها براى قاچاقچيان 

اســت. متأسفانه  منفعت داشته 
صفحــات تلگرامى براى انتشــار 
پرداخت  هزينه اى  كذب  مطالب 
نمى كننــد و همين امر ســبب 
شــده كه روزانه خبرهاى فيك و 
قديمى در اين صفحات منتشــر 
شــود، مطالبــى كــه در جهت 
كسب سود منفعت طلبان و القاى 
نااميدى بوده اســت. عجيب اين 
اســت كه صفحه تلگرامى مزبور 
از مشخص شــدن قديمى  پس 
بــودن اين كليپ، تنهــا خبر را 
از روى خروجــى خــود حــذف 
كرده اســت و شــاهد پيامى در 
خصــوص عذرخواهى يا تكذيب 
آن نبوده ايــم. به گزارش مهر، بر 
اســاس بند «چ» مــاده 2 قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، واردات 
كاال به صورت تجارى با استفاده 
از تسهيالت در نظر گرفته شــده در قوانين و مقررات مربوط براى كاالهاى 
مورد مصرف شــخصى مانند «تسهيالت همراه مسافر»، به عنوان قاچاق به 
حســاب مى آيد. بنابراين با توجه به عدم انجام واردات رســمى آيفون 14، 
تمامى گوشــى هاى موجود در واحدهاى صنفى، قاچاق محسوب مى شوند؛ 
چراكه مصداق استفاده تجارى از رويه مسافرى بوده و به همين دليل رجيستر 
شدن اين گوشى ها قانونى نيست. از همين رو، اصًال بعيد نيست انتشار اينگونه 
اخبار جعلى در اين مقطع زمانى پيرامون رجيســتر شدن آيفون 14، نشأت 
گرفته از تحرك قاچاقچيان عمده براى شوك به بازار باشد. بر اساس اطالعيه 
منتشر شده از سوى ســامانه همتا در آبان ماه سال جارى، با وجود اينكه به 
كليه واحدهاى صنفى اكيداً توصيه شده است تا زمان تعيين تكليف وضعيت 
واردات قانونى آيفون 14 از خريدوفروش آن خوددارى كنند اما بعضاً مشاهده 
مى شــود برخى واحدهاى صنفى متخلف با وعده و وعيد رجيستر شدن اين 
گوشى ها در آينده، آنها را به مردم مى فروشند. الزم به ذكر است در استعالم 
اصالت سامانه همتا، قاچاق بودن اين گوشى ها به مصرف كننده اعالم مى شود. 
اســتعالم اصالت از طريق ارسال شناســه 15 رقمى IMEI از درگاه هاى كد 
دستورى #7777*، سايت و اپليكيشن همتا امكان پذير است و قاچاق بودن 
اين گوشى ها به محض قرار دادن سيم كارت در قالب پيامك از طرف سامانه 
همتا اعالم مى شود. در نهايت انتظار مى رود تصميم گيران در حوزه رجيسترى 
آيفون 14، هر چه ســريع تر تصميمات خود را به اطالع مردم برسانند تا هم 
مصرف كنندگان متضرر نشوند و هم اگر احياناً مسافرى قصد داشته است از 

حق قانونى خود استفاده كند، زيان نبيند.

پشت پرده انتشار اخبار جعلى درمورد رجيسترى آيفون 14

رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان اظهار داشت: مرغداران به ناچار، روى به استفاده از پودر گوشت به جاى سويا 
آورده اند كه آن نيز چون از ضايعات گوشت تهيه مى شود موجب كاهش كيفيت تخم مرغ شده و به نوعى تنها براى سير كردن مرغ 
استفاده مى شود. مرغداران «پودر گوشت» را جايگزين سويا كردند/ قيمت نهاده ها 7 تا 8 برابر شده است .ناصر نبى پور در گفت وگو 
با ايلنا در مورد آخرين وضعيت بازار تخم مرغ اظهار داشت: در حال حاضر تقاضا براى تخم مرغ به دليل ارزان بودن نسبت به ساير 
پروتئين ها باالست. قيمت آن نيز تقريبا 35 تا 36 هزار تومان در هر كيلو به فروش مى رسد در حاليكه نرخ مصوب آن 39,5 هزار 
تومان است. وى ادامه داد: يكى از مشكالت توليدكنندگان در حال حاضر، تامين نهاده است. بطوريكه اخير تامين سويا با مشكل مواجه شده و واحدها مجبور به خريد 
سويا از بازار آزاد به نرخ 25 هزار تومان هستند. البته مرغداران به ناچار، روى به استفاده از پودر گوشت به جاى سويا آورده اند كه آن نيز چون از ضايعات گوشت تهيه 
مى شود موجب كاهش كيفيت تخم مرغ شده و به نوعى تنها براى سير كردن مرغ استفاده مى شود. رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان با هشدار نسبت 
به تعطيلى واحدهاى مرغدارى گفت:  با اين شرايط، مطمئن باشيد در سال هاى آينده امكان حيات براى بسيارى از واحدها وجود ندارد چون بشدت به نقدينگى نياز 
دارند و تسهيالت بانكى نيز اخيرا 23 درصد شده است. وى افزود: پس از آزادسازى نرخ ارز و حذف ارز ترجيحى، قيمت نهاده ها 7 تا 8 برابر شد اما قيمت تخم مرغ از 
22 هزار تومان به 36 هزار تومان رسيد. بايد توجه داشت كه 70 درصد قيمت تمام شده تخم مرغ به نرخ مواد وليه بستگى دارد و دولت نيز به وعده هاى خود مبنى 

براى اعطاى تسهالت عمل نكرده و امكان تعطليلى واحدها در سال آينده وجود دارد.

گــروه صنعتى ايران خــودرو اعالم كرد كه به زودى و با هدف به روزرســانى محصوالت، توليد پــژو 206 كه طى دو دهه اخير 
محبوب ترين، ارزان ترين و در حقيقت پرتقاضاترين محصول گروه صنعتى ايران خودرو بود، متوقف خواهد شد و دو خودروى پژو 
207 مجهز به موتور TU3 و محصول پروژه TF21 كه در سال آينده به توليد انبوه مى رسند، جايگزين 206 خواهند شد. به گزارش 
ايســنا، طبق اعالم اين گروه خودروسازى، پس از توقف توليد دو محصول ســمند و پژو SLX 405 در سال جارى، هم اكنون در 

راستاى سياست گروه صنعتى ايران خودرو مبنى بر توسعه محصوالت و عرضه محصوالت جديد و به روز، خودروى پژو 206 از مدار توليد خارج خواهد شد. ايران خودرو 
در اطالعيه خود اعالم كرده اســت: " با توجه به راهبرد ايران خودرو در طرح تحول كيفيت محصوالت كه از بهمن ماه ســال گذشته تدوين شده و در حال اجراست و 
همچنين در راستاى عمل به فرامين هشت ماده اى رئيس جمهورى، توقف توليد محصوالت قديمى و جايگزينى آن ها با خودروهاى به روز و جديد در دستور كار اين 
گروه صنعتى قرار دارد تا ميزان رضايت مندى مشتريان افزايش پيدا كند. بر همين اساس، پس از آنكه در سال جارى دو خودروى سمند و پژو 405 از خط توليد خارج 
شد، اين بار محصول پژو 206 در آستانه توقف توليد قرار دارد. اين محصول كه در زمره محصوالت پرطرفدار ايران خودرو قرار دارد، در اسفند ماه امسال و پس از تحقق 
تعهدات به مشتريان از خط توليد خارج مى شود. بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، دو خودروى پژو 207 مجهز به موتور TU3 و محصول پروژه TF21 كه در 

سال آينده به توليد انبوه مى رسند، جايگزين 206 خواهند شد.

پرتقاضاترين محصول ايران خودرو ديگر توليد نمى شودمرغداران «پودر گوشت» را جايگزين سويا كردند

در نامه اى به رييس جمهور؛
قاليباف قانون مربوط به بيمه كارگران ساختمانى را ابالغ كرد

به گزارش ايسنا، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراى اسالمى در دو نامه جداگانه 
به حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى رئيس جمهور «قانون اصالح ماده 
(5) قانون بيمه هاى اجتماعى كارگران ســاختمانى» و «قانون اصالح بند «ب» ماده 

(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده» را ابالغ كرد.
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گزیده خبر

عرضه ارز با نرخ بازار متشکل ارزی در صرافی ملل
به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری ملل، در اجرای ابالغیه شــماره 
273528/01 مــورخ 04/11/1401 بانک مرکزی جمهوری اســالمی در 
خصوص مجاز بودن فروش ارز تا سقف 5000 یورو و یا معادل دالری آن به 
اشــخاص حقیقی که در سال جاری ارز خدماتی دریافت نکرده اند، شرکت 
خدمات ارزی و صرافی ملــل آمادگی تامین و پرداخت ارز  مذکور را طبق 

ضوابط تعیین شده به مشتریان واجد شرایط اعالم می دارد.
 رشد ۳۳ درصدی در جذب مشتریان جدید

رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران از عملکرد مطلوب این شعبه 
در بخش جذب مشتری جدید خبر داد و گفت: براساس هدف گذاری های 
انجام شــده در بخش حفظ مشتریان قبلی و جذب مشتریان تازه در شعب 
بانک توســعه صادرات ایران، مفتخر به افتتاح 44 فقره حســاب در شعبه 
مشــهدطی ۹ ماهه اول سال جاری بوده ایم.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه صادرات ایران، "حامد گرجســتانی" ضمن تبریک سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی، با اعالم رشــد 372درصدی در میانگیــن منابع ریالی و 
141درصدی در بخش ارزی شعبه مشهد، افزود: تا پایان آذرماه جاری بالغ 
بر ســه هزار و 58۶ میلیارد ریال تسهیالت به مشتریان این بانک در استان 
خراسان رضوی پرداخت شده است.وی یادآور شد: کارمزد دریافتی از محل 
فروش ارز در شعبه مشهد، بیش از 300 میلیون ریال بوده که در مقایسه با 
۹ ماهه ســال قبل رشد 281 درصدی داشته است.گرجستانی افزود: عمده 
کاالهای صادراتی از خراســان رضوی به کشورهای مختلف به ویژه روسیه، 
شــامل محصوالت باغی و زراعی اعم از پســته و زعفــران، صنایع تبدیلی، 
محصوالت لبنی، فوالد، قطعات الکترونیکی، مــواد معدنی، ، قهوه، ظروف 
شیشه ای، مواد شیمیایی، لوازم آشپزخانه، کاشی و سرامیک و ... می شود.

خدمات سامانه "پل" در بانک پاسارگاد؛ پلی مطمئن برای مشتریان
در دنیای مدرن، همســو شــدن بانک  ها با فناوری  های نوین جزو الزام  های 
اساسی است. از همین رو بانک مرکزی ایران در راستای همسویی با تحوالت 
مدرن، سامانه  ای را به نام سامانه "پل" ایجاد کرده است که همانند خدمات 
ســاتنا، پایا، کارت به کارت و... امکان نقل  و  انتقال وجه را فراهم می ســازد.

سامانه "پل" مخفف ترکیب "پرداخت  لحظه  ای" است و همان طور که از نامش 
نیز مشــخص است مشتریان می  توانند در کوتاه  ترین زمان ممکن پول را به 
حساب دیگری انتقال دهند. در واقع سامانه پل یک سامانه انتقال وجه بین 
بانکی لحظه ای با هدف تسهیل مراودات مالی است. در این سامانه نیازی به 
درج شماره کارت نیست و انتقال وجه بر اساس شماره حساب مبدأ و شماره 
شبای حساب مقصد صورت می گیرد که این امر ضمن افزایش ضریب امنیت 
تراکنش ها در کاهش مبلغ کارمزد نیز مؤثر است.بانک پاسارگاد هم راستا با 
این اقدام بانک مرکزی و در جهت افزایش امنیت و سهولت انتقال وجه آنی 
بین بانکی، سامانه پل را به عنوان خدمتی نوین در اختیار مشتریان خود قرار 
داده است. با راه اندازی این سامانه امکان تسویه حجم انبوهی از پرداخت های 

لحظه ای در مبالغ خرد، بدون محدودیت زمانی فراهم شده است.
تا پایان دی ماه صورت گرفت؛

اعطای بیش از 116 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
توسط بانک تجارت

بانــک تجارت تا پایان دی ماه ســال جاری تعداد 11۶ هــزار و 45۹ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان اعطا کرده است.به گزارش 
روابط عمومی و ارتقاء ســرمایه اجتماعی بانک تجارت، شعب این بانک در 
دی ماه امســال به 7 هزار و 150 زوج جوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداخت کرده اند. در این مــاه همچنین 18 هزار و ۹0۶ زوج برای دریافت 
تسهیالت از این بانک تشــکیل پرونده داده اند که پس از تکمیل مدارک و 
معرفی ضامنین بر اســاس قوانین، تسهیالت خود را دریافت خواهند کرد. 
بانک تجارت همچنین با هدف اجرای قانون حمایت از فرزندآوری تعداد ۶8۶ 
فقره تسهیالت در بازه زمانی دی ماه به افراد مشمول این طرح پرداخت کرده 
و هشت هزار و 5۹۶ متقاضی هم در نوبت دریافت این تسهیالت قرار دارند.

بر اساس این خبر، بانک تجارت از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه تعداد 
11۶ هزار و 45۹ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و 81 هزار و 740 فقره 

تسهیالت فرزندآوری پرداخت کرده است.
خرید آسان خودرو در بورس کاال از طریق بانک سامان

بانک سامان امکان تبدیل حساب مشتریان به حساب وکالتی و خرید آسان 
خــودرو از بورس کاال را فراهم کرد. به گزارش ســامان رســانه، همزمان با 
عرضه خودروهای ریسپکت، فیدلیتی و تارا در بورس کاال، بانک سامان امکان 
تبدیل حساب به وکالتی از طریق نت بانک خود و خرید خودرو از بورس کاال 
را فراهم کرد.بر این اساس تمامی مشتریان بانک سامان می توانند با مراجعه 
به اینترنت بانک سامان از منوی خدمات بازار سرمایه، گزینه واگذاری سپرده 
به کارگزار را انتخاب و سپرده خود را وکالتی کنند.همچنین مشتریانی که 
هنوز در بورس کاال افتتاح حساب نکرده اند، این امکان را دارند تا به صورت 
آنالین از طریق کارگزاری بانک سامان، اقدام به افتتاح حساب در بورس کاال 

و معرفی حساب وکالتی خود در بانک سامان به این کارگزاری کنند.

 از دالر ۴۰ هزار تومانی تا خاموشی دو عامل تورم ساز
چشــم انداز نرخ تورم؛/ آیا ابرتورم محتمل اســت؟ استاد اقتصاد 
دانشــگاه تربیت مدرس اظهار داشــت: اگر رشــد 50 درصدی 
پایه پولی که در یادداشــت آقای نیلی به آن اشاره شده، صحت 
داشــته باشد مفهوم محاســبات این خواهد بود که با یک وقفه 
زمانی این رشــد خود را در رشد نقدینگی نشــان خواهد داد و 
پیامدهای رشــد نقدینگی را هم با وقفه ای در تورم خواهیم دید. 
حال اینکه این پیامد و این وقفه چه دوره زمانی خواهد داشت، به 
شــرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و میزان واردات بستگی دارد. 
چشــم انداز نرخ تورم؛ از دالر 40 هزار تومانی تا خاموشــی دو 
عامل تورم ساز/ آیا  ابرتورم محتمل است وحید شقاقی شهری در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اظهارات اخیر مشــاور 
اقتصادی رییس جمهور دولت قبل مبنی بر رشــد 5۶ درصدی 
حجم پول در 7 ماه گذشــته و نگرانی از شرایط اضطرار در سال 
آینده و از سوی دیگر ادعای دولت مبنی بر کاهش رشد نقدینگی 
و اینکه آثار کاهش یا افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در 
چه شاخص های می توان دید، اظهار داشت: مهمترین پیامد رشد 
پایه پولی این اســت که خود را رشــد نقدینگی نشان می دهد و 
آثار و پیامدهای رشد نقدینگی را هم می توان نرخ تورم دید. وی 
ادامه داد: یا باید به آمار اعالم شــده در بانک مرکزی اتکا کنیم و 
بگوییم که براساس این گزارش رسمی رشد پایه پولی در دی ماه 
چقدر بوده  است، اما وقتی نمی خواهیم به خود این آمار بپردازیم 
باید پیامدهای آن را مورد تحلیل قرار دهیم. می توانیم واقعیت را 
نادیده بگیریم اما نمی توانیم پیامدهای نادیده گرفتن واقعیت ها را 
هم نادیده بگیریم. برای مثال ممکن است فردی مبتال به بیماری 
باشــد اما ادعا کن که بیمار نیســت اما فرد نمی تواند عالیم آن 
بیمــاری را انکار کند و افراد هر چند آن بیماری را نادیده بگیرند 
اما نمی توانند تب و خستگی ناشی از آن بیماری را نادیده بگیرند 
و پنهان کنند.این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه نتیجه رشد 
پایه پولی خود را در رشد نقدینگی نشان می دهد و رشد نقدینگی 
هم در یک دوره زمانی اثرات خود را در تورم نمایان می  کند، گفت: 
البته ممکن اســت در یک بازه زمانی رشد آثار رشد نقدینگی را 
در رشــد تورم نبینیم اما به طور قطع در یــک دوره بلند مدت 
پیامدهای رشــد نقدینگی را در نرخ تورم خواهیم دید و در سال 
87 همین اتفاق رخ داد. رشــد نقدینگی باال رفت اما نرخ تورم به 

دنبال آن افزایش پیدا نکرد و در آن زمان مطرح می شــد که این 
ارتباط بین رشــد نقدینگی و نرخ تــورم در اقتصاد ایران صادق 
نیســت اما وقتی با تحلیل عمیق تری به مساله نگاه شد متوجه 
شــدیم در آن برهه هر چند رشــد نقدینگی افزایش یافت اما از 
آنجایی که درآمدهای نفتی دولت باال بود، دولت واردات بی رویه 
داشــت و تقاضای اضافی حاصل از رشــد نقدینگی را با واردات 
پوشش داده بود. وقتی وارد سال ۹0 و ۹1 شدیم که قیمت نفت 
کاهش یافت و تحریم ها هم آغاز شــد، از آنجایی که درآمدهای 
نفتی کمتر شده بود و ُمسکنی دیگر وجود نداشت، تب آن بیماری 
خود را نشان داد و پیامد رشد نقدینگی را با یک وقفه ای در نرخ 
تورم دیدیم. وی افزود: البته نمی دانم اتکای آقای نیلی )مشــاور 
اقتصادی رئیس جمهور دولت قبل( در یادداشت اخیر برای اعالم 

رشد پایه پولی چه منبعی بوده و رشد پایه پولی را تا چه حد بیان 
کرده اند امــا در نهایت باید به آمار و گزارش بانک مرکزی رجوع 
کنیم و دسترســی به این گزارش بسیار راحت است. می توان به 
آخرین گزارش منتشر شده در بانک مرکزی مراجعه و حجم پایه 
پولی را استخراج کرد و  میزان حجم پایه پولی در اسفند ماه سال 
گذشته را به دست بیاوریم و میزان رشد حجم پایه پولی در این 
بازه زمانی را محاســبه کرد. میزان رشدی که محاسبه می شود 
گویای وضعیت است و موضوع پنهانی هم نیست. این کارشناس 
اقتصادی گفت: اگر رشد 50 درصدی پایه پولی که در یادداشت 
آقای نیلی به آن اشاره شده، صحت داشته باشد مفهوم محاسبات 
این خواهد بود که با یک وقفه زمانی این رشــد خود را در رشد 
نقدینگی نشــان خواهد داد و پیامدهای رشد نقدینگی را هم با 

وقفه ای در تورم خواهیم دید. حال اینکه این پیامد و این وقفه چه 
دوره زمانی خواهد داشت، به شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و 
میزان واردات بستگی دارد. شقاقی شهری تاکید کرد: ممکن است 
دولتی بتواند با واردات این وقفه را به تاخیر بیندازد یا اینکه ممکن 
است انتظارات تورمی فروکش کند و این پیامد با وقفه ای خود را 
نشان دهد. یا ممکن است اقداماتی در اقتصاد انجام شود که منجر 
به تاخیر در نمایان شــدن این پیامدها شود. اما در مجموع این 
گزاره برای ما اثبات شده است که رشد پایه پولی به رشد نقدینگی 
می انجامد و رشــد نقدینگی هم عامل رشد تورم است. وی ادامه 
داد: این پیامدها در دوره حداقل میان  مدت باید خود را نشــان 
دهند البته در شــرایطی این پیامدها خود را سریع تر و در ظرف 
3 تا ۶ ماه در تورم نشــان داده اســت. در مواقعی مانند سال های 
۹4 و ۹5 از آنجایی که انتظارات تورمی فروکش کرده بود، رشــد 
نقدینگی خود را در نرخ تورم نشــان نداد. نرخ تورم در سال های 
۹4 و ۹5 تک رقمی شد و به ۹.5 و ۹ درصد رسید، در حالی که 
رشد نقدینگی اعداد باالتر از 20 و 25 درصد بود. هر چند در آن 
وقف زمانی اثر افزایش حجم نقدینگی را در نرخ تورم ندیدیم اما 
در سال ۹7 با روشن شدن انتظارات تورمی، به سرعت تبعات رشد 
نقدینگی را در نرخ تورم دیدیم و نرخ تورم به 27 درصد رســید. 
در ســال ۹8 نرخ تورم به 3۶ تا 37 درصد رسید، بعد از آن نرخ 
تورم 40 درصد ثبت شــد و در سال بعد تر به 42 درصد رسید و 
امســال هم احتماال تورم چیزی حدود 48 تا 4۹ درصد و شاید 
50 درصد خواهد بود. این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه 
 رشد پایه پولی 50 درصدی در یادداشت آقای نیلی را نمی خواهم 
زیر سوال ببرم چراکه براساس گزارش های رسمی بانک مرکزی و 
مرکز آمار بوده اما اگر به رشد 50 درصدی پایه پولی در یادداشت 
آقای نیلی استناد کنیم، باید پیامدهای آن را در رشد نقدینگی و 
بعد از آن در نرخ تورم ببینیم. شقاقی شهری درباره شرایط اضطرار 
در ســال آینده و احتمال درگیری اقتصاد ایران با ابرتورم تاکید 
کرد: در ابتدا باید از ابرتورم تعریف مشخصی داشته باشیم، اینکه 
برای مثال رشد ماهانه تورم باالی 50 درصد نباشد و چند ماه پی 
در پی رشد ماهانه تورم ایران باالی 50 درصد باشد در این شرایط 

به ابرتورم می رسیم. 

در جریان برگزاری شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشــگری طی مراســمی 
از " بازارگاه خدمات گردشــگری ســفر 
تاپ" سوپر اپلیکیشن تاپ رونمایی شد. 
امکان سفر با تسهیالت ارزان قیمت برای 
خانواده ها فراهم شــد به گزارش روابط 
عمومی بانک پارســیان در این مراســم 
احمد خورشید سوار مشاور وزیر میراث 
فرهنگی و گردشــگری در امور فناوری 
های نوین ، محمدرضا پارســا فرد مدیر 
بازاریابی و توســعه کســب و کار بانک 
پارســیان، بهرام هنرپــرور مدیر روابط 
عمومــی بانک، حامد نیک مدیر ارشــد 
واحد تجاری خانواده و سبک زندگی تاپ 
و همچنین برخی مدیران ارشد تجارت 
الکترونیک پارســیان و رئیس و اعضای 
انجمن دفاتر خدمات مســافرتی کشور 
حضور داشــتند. " بازارگاه گردشــگری 
ســفرهای تاپ " کمکی در تسهیل سفر 
خانواده مدیر ارشد واحد تجاری خانواده و 
سبک زندگی تاپ در تشریح ویژگی های 
این خدمت جدید با عنوان " بازارگاه سفر 

تاپ" توضیح داد: ایــن بازارگاه خدمتی 
است در راستای تسهیل سفر خانواده ها و 
رونق حوزه گردشگری و طرح تسهیالت 
خانواده پرشور پارســیان که در اقدامی 
مشــترک میان بانک پارسیان و وزارت 
میــراث فرهنگی گردشــگری و صنایع 
دســتی جهت تســهیل خریــد در این 

بازارگاه عرضه شده اســت. حامد نیک 
گفت: این امکان در" بازارگاه گردشگری" 
تاپ فراهم شده تا با استفاده از تسهیالت 
تا ســقف 30 میلیون تومانی با شرایط 
بازپرداخت یکســاله و ســود 4 درصد 
کمکی در جهت تامین هزینه های سفر 
و نیازهای رفاهی خانواده فراهم شود. وی 

با بیان این که در مرحله اول اجرای این 
طرح خدمات " بازارگاه گردشــگری" به 
کارکنان ســازمان ها، ارگان ها و شرکت 
های دارای حداقل صد نفر پرسنل ارائه 
می شــود اظهار داشت: با وجود بیش از 
دوازده میلیون کاربر در اپلیکیشــن تاپ 
این فرصت بی نظیر بــرای آژانس های 
مسافرتی فراهم اســت تا خدمات خود 
را برای مشتریان به نمایش بگذارند. تاپ 
با عدم تصدی گری قصد دارد بســتری 
مناســب برای ارائه خدمات آژانس های 
خدمات مســافرتی ایجاد نماید. نیک ، 
ویژگی های " بازارگاه گردشــگری" در 
راســتای تسهیل سفر، توســعه و رونق 
صنعت گردشــگری در کشور را اثر گذار 
دانست وگفت: آژانس هایی در این بستر 
می توانند حضور داشته باشند که در یک 
بازار رقابتی از قیمت مناســب، کیفیت 
باال و تنوع در ارائه خدمات تور ، بلیت و 
هتل برخوردار باشند. یکی از مزیت های 
رقابتی در تاپ نســبت به سایر رقبا نوع 

مدیریت است. 

امکان سفر با تسهیالت ارزان قیمت 
برای خانواده ها فراهم شد

رئیس کل بانک مرکزی از عرضه ۶.5 میلیارد دالر ارز 28500 تومانی در سامانه نیما خبر داد. به گزارش ایلنا از پژوهشکده پولی و 
بانکی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما در تالش هستیم تا نیاز های مردم را در بازار آزاد تامین کنیم به همین 
جهت ۶00 صرافی و 150 شعبه بانک های سپه، صادرات، ملی، ملت و تجارت در حال عرضه ارز هستند و مردم می توانند با مراجعه 
به آن ها ارز خود را دریافت کنند. همچنین مردم می توانند با مراجعه به سایت ice.ir سامانه بر خط ارز قیمت های ارز را مشاهده 
کنند. وی ادامه داد: با اقدامات ما در بانک مرکزی نرخ ارز رو به کاهش است، اما متاسفانه جریان های قیمت ساز تالش می کنند 
که قیمت ها را باال ببرند و ما خواهشمند هستیم که مردم به این جریان ها توجه نکند. 150 شعبه بانکی و صرافی ها در هفت روز هفته از ساعت ۹ تا 7 بعد از ظهر کار 
می کند، پس نگرانی برای مردم وجود ندارد. امروز بازار دبی تعطیل بود، اما با جریان سازی ها قیمت درهم را افزایش کاذب داده بودند.  فرزین در پاسخ به این پرسش 
که چه زمانی مرکز مبادله ارز و طال شروع به فعالیت می کند؟ گفت: مرکز مبادله ارز و طال در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد که موضوع این مرکز 
ساماندهی و توسعه بازار ارز و طال است قرار بود در نیمه اول بهمن ماه این مرکز افتتاح شود که به علت مشکالت زیرساختی افتتاح آن عقب افتاد، اما تا هفته آینده 
این مرکز افتتاح خواهد شد. در گام اول افتتاح این مرکز، تمامی نیاز های ارزی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی پاسخ داده می شود، البته با راه اندازی مرکز ربع سکه را 
نیز عرضه می کنیم. همانطور که میدانید ربع سکه را در بورس کاال نیز عرضه کردیم و تالش ما بر این است که تمامی نیاز های ارزی را در این مرکز پاسخ بدهیم در 

گام های بعدی ابزار مشتقه ارزی و سواپ ارزی را نیز راه اندازی می کنیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعالم کرد: چک های قدیمی کمافی ســابق در تمام شعب بانک های سراسر کشور پذیرفته 
می شوند و محدودیتی در ارایه خدمات وجود ندارد. چک های قدیمی تا اطالع ثانوی در تمام شعب بانک ها پذیرفته می شوند به 
گــزارش ایلنا، مهران محرمیان در خصوص برنامه این بانک در حوزه چک گفت: با توجه به ضریب نفوذ باالی چک های جدید و 

اقبال عمومی مردم به این چک ها، بانک مرکزی در حال برنامه ریزی برای جمع آوری چک های قدیمی )چک های بدون نیاز به ثبت و تأیید در سامانه صیاد( می باشد و 
تا زمان تکمیل برنامه عملیاتی، چک های قدیمی در تمام شعب بانک های سراسر کشور بدون هیچ گونه محدودیتی پذیرفته می شوند. بنابر اعالم این مقام مسئول، قریب 
به 2 سال از اجرای قانون جدید چک و توزیع چک های جدید صیادی )چک های بنفش رنگ( می گذرد و این چک ها برای مبادالت مستلزم ثبت صدور، تأیید دریافت 
و یا انتقال در سامانه صیاد هستند و بدون ثبت سیستمی امکان نقد شدن را ندارند. روند ورود این چک ها به چرخه مبادالت صعودی بوده به نحوی که تا پایان دی 
ماه سال جاری، بیش از 80 درصد چک های وصول شده در سامانه چکاوک از چک های جدید بوده است. محرمیان افزود: بدیهی است در صورت جمع آوری چک های 

قدیمی صیادی، خدمت نقد شدن آنها از طریق تمام شعب بانک های صادرکننده پابرجا خواهد بود.

چک های قدیمی تا اطالع ثانوی در۶.۵ میلیارد دالر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه شد
 تمام شعب بانک ها پذیرفته می شوند

 طبق تصمیم بانک مرکزی از روز گذشــته شــرکت های 
پتروشــیمی منابع حاصــل از صادرات خــود را فقط به 
بانک  ها و صرافی هــای بانکی ارائه می دهند. تصمیم بانک 
مرکــزی که بازار ارز را بهم ریخــت + تصویر اطالعیه  به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، روز گذشته بانک مرکزی 
اطالعیه صادر کرد مبنی بر اینکه شرکت های پتروشیمی 
در راستای مدیریت ارز و تامین نیازهای ارزی واردات کاال 
در سامانه نیما، منابع حاصل از صادرات را تنها در بانک ها 
و صرافی های بانکی به فروش برسانند، که به اعتقاد فعاالن 
بازار همین تصمیم بانک مرکزی موجب بهم  ریختن بازار 
و نگرانــی از کاهش عرضه و ایجاد جو روانی منفی در بازار 
که به افزایش قیمت ها دامن زد. طبق گفته فعاالن بازار؛ هر 
چند افزایش نــرخ دالر و ناتوانی دولت و بانک مرکزی در 

مهار قیمت هــا در بازار ارز دالیل متعددی دارد اما یکی از 
آنها تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی و آن هم این جنس 
از تصمیمــات که در نهایت باعث کاهش عرضه دالر و ارز 

در بازار می شود، بوده است. درباره محدودیت عرضه ارز تنها 
به بانک ها و صرافی بانک ها، فعاالن بازار می گویند که این 
تصمیم از ابتدای ســال به صورت غیر مســتقیم در زمان 
مدیریت علی صالح آبادی گرفته شد که متاسفانه یکی از 
دالیل آغاز افزایش نرخ همین موضوع ایجاد محدودیت در 
عرضه ارز در سامانه نیما بوده است و هرچه عرضه محدود 
به تعداد خاصی باشد، بهم ریختگی در بازار تشدید می شود. 
این در حالی است که باید برعکس این اقدام عمل می شد 
تا افزایش عرضه و تنوع به خریداران به افزایش آرامش در 
بازار دامن می زد. در نهایت این نحوه عرضه در اسکناس و 
حوالــه باعث عدم توازن صحیــح در عرضه و  به دنبال آن 

التهاب نرخ ارز شد که امروز شاهد آن هستیم.

تصمیم بانک مرکزی که بازار ارز را بهم ریخت

6۰ میلیارد ریال مشارکت بانک توسعه تعاون در پاالیشگاه پارس پترو
مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی سفر اخیر به استان خوزستان از پاالیشگاه 
پارس پترو که سال ۹8 با مشارکت ۶0 میلیارد ریالی بانک به بهره برداری 
رســیده بازدید به عمل آورد.محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون اظهار داشت: این پاالیشگاه با مشارکت بانک توسعه تعاون به میزان 
۶0 میلیارد ریال در ســال 13۹8 به بهره برداری رسیده است و پاالیشگاه 
پارس پترو تولید کننده بنزین یورو 5 می باشــد و محصوالت این شرکت 
به کشورهای همسایه صادر میشود.قلی زاده مدیرعامل این شرکت ضمن 
تشکر و قدردانی از حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک توسعه 
تعاون در حمایت از تولید و ایجاد اشــتغال در شهرســتان شوشتر نقش 
بســزایی ایفا نموده است.شیخ حســینی در این دیدار ضمن قدردانی از 
زحمــات مجریان این طرح گفت: بانک توســعه تعاون تمام قد از تولید و 
ایجاد اشتغال پایدار حمایت می کند.وی در ادامه افزود: بانک توسعه تعاون 
هیچ بنگاه اقتصادی ندارد و به جرأت می توان گفت تمامی منابع خود را 
در زمینه پرداخت تسهیالت به فعاالن اقتصادی مصرف می کنند.شرکت 
پاالیشگاه پارس پترو از مزایای اعتبارات اسنادی به میزان 1300 میلیارد 
ریال و تســهیالت هفتاد و یک میلیارد ریال از بانک توسعه تعاون جهت 
خرید تجهیزات استفاده نموده و میزان اشتغال در این پاالیشگاه به صورت 
مستقیم 200 نفر می باشد.تولیدات پاالیشگاه پارس پترو شامل انواع بنزین 
هــا با اکتــان ۹0 ، ۹5، ۹8، 100 ، 105 و 110 و انواع گازوئیل ها و انواع 

حالل ها به صورت کاماًل صادرات محور می باشد.
شمسی نژاد: ۴.۵ میلیون فقره وام قرض الحسنه در یک سال پرداخت شد

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: در سال جاری 4.5 میلیون 
وام قرض الحسنه توسط بانک های قرض الحسنه به مشتریان پرداخت شده 
و این در حالی است که معوقات این 2 بانک بسیار پایین است.به گزارش 
روابط عمومی و امور مشــتریان بانک قرض الحســنه مهر ایران نشست 
تخصصی فرصت های نوین بانکداری قرض الحســنه در نظام بین الملل به 
میزبانی این بانک برگزار شد.در این جلسه دکتر »سید سعید شمسی نژاد« 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: هم اکنون 24 میلیون نفر از 
آحاد جامعه از خدمات 2 بانک قرض الحسنه کشور بهره مند هستند و فقط 
در سال جاری 4.5 میلیون وام قرض الحسنه توسط بانک های قرض الحسنه 
به مشتریان پرداخت شــده و این در حالی است که معوقات این 2 بانک 
بسیار پایین است.شمسی نژاد ادامه داد: امروز برای خدمت رسانی در همه 
ابعــاد زندگی مردم قدم های خوبی برداشــتیم و در ایــن 2 بانک روزانه 
10هزار نفر حســاب جدید افتتاح می کنند و 70 درصد خدمات به صورت 
غیرحضوری ارائه می شود و در 5 سال اخیر منابع 2 بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و رسالت 70 درصد رشد داشته است.مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران افزود: هر دو بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت جزو 10 بانک 

نخست کشور از نظر تراکنش بانکی هستند .
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گزیده خبر

تشکیالت خودگردان:
رژیم صهیونیستی به دنبال پاکسازی نژادی در 

قدس است

تشکیالت خودگردان فلسطین رژیم صهیونیستی را به تالش برای پاکسازی 
نژادی متهم کرد. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت خارجه 
تشــکیالت خودگردان فلسطین امروز -یکشــنبه- رژیم صهیونیستی را به 
پاکســازی نژادی در قدس شرقی با تشــدید تخریب منازل متهم کرد. در 
بیانیه وزارت خارجه تشکیالت خودگردان آمده است که سیاست اسرائیل، 
ضربه زدن به حضور سیاسی و انسانی فلسطینی ها در قدس از طریق تکمیل 
فرآیند یهودی سازی، جداسازی کامل این شهر از محیط فلسطین و پیوند 
دادن آن به عمق اسرائیل است«. این بیانیه می افزاید: »رژیم صهیونیستی از 
هر گونه توجیه واهی برای تحمیل ایدئولوژی مسموم و نژادپرستانه خود علیه 
فلسطینیان در قدس به جامعه بین الملل و کشورهایی که مدعی پایبندی به 
راهکار دو کشوری هستند، استفاده می کند«.وزارت خارجه فلسطین تاکید 
کرد که تشــدید تنش خطرناک از سوی اســرائیل در قدس در دادخواست 

فلسطینی به دیوان بین المللی کیفری ذکر خواهد شد . 
حمله دانشجویان دانشگاه مادرید به سفیر 

رژیم صهیونیستی

رسانه های عبری از اعتراض فعاالن حامی فلسطین هنگام سخنرانی سفیر 
رژیم صهیونیســتی در دانشگاه مادرید خبر دادند. به گزارش ایلنا به نقل از 
القدس العربی، رسانه های عبری گزارش دادند که »رودیکا رادیان گوردون«، 
سفیر رژیم صهیونیستی در اسپانیا هنگام سخنرانی در دانشگاه مادرید مورد 
اعتراض فعاالن حامی فلســطین قرار گرفت. تصاویر منتشــر شده اعتراض 
فعاالن حامی فلســطین را برای جلوگیری از ســخنرانی سفیر اسرائیل در 
این سخنرانی نشــان می دهد.  این فعاالن از جنبش »بی دی اس« هستند 
که چهارشنبه گذشته سخنرانی سفیر اسرائیل در سی امین سالگرد »توافق 
اســلو« را در دانشگاه مختل کردند. این فعاالن به سالنی که برای سخنرانی 
ســفیر اسرائیل در نظر گرفته شــده بود، هجوم برند که در نتیجه ماموران 
امنیتی او را محاصره  و از سالن خارج کردند. به گزارش شبکه آی ۲۴نیوز، 
سفیر اسرائیل به یک اتاق امنیتی منتقل شد. این کانال به نقل از یک منبع 
در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعالم کرد که این حادثه بسیار خشن و 
خطرناک بود و پلیس محلی نیروهایی را به محل اعزام و تظاهرکنندگان را 
قبل از شروع مجدد سخنرانی سفیر اخراج کرد. سفارت رژیم صهیونیستی 
در مادرید در بیانیه ای اعالم کرد: »ما از خشونت تظاهرکنندگان علیه سفیر 

شوکه شدیم«.
منابع چینی: پکن کالهک های هسته ای خود را 

افزایش می دهد

منابع چینی به خبرگــزاری کیودو گفتند، این کشــور جهت بازدارندگی 
علیه آمریکا قصد دارد تا ســال ۲۰۳۵ تعداد کالهک های هسته ای خود را 
به ۹۰۰ برســاند. به گزارش ایســنا، به نقل از راشا تودی، شی جینپینگ، 
رئیس جمهــوری چین از قبل چنیــن طرحی را مبنی بــر دو برابر کردن 
زرادخانه  هســته ای کشورش تصویب کرده است. به گفته این منابع چینی، 
ارتــش آزادی بخش خلق چین نیز در ماه نوامبر بر "بازدارندگی هســته ای" 
تاکید کرده بود. همچنین با توجه به جنگ روسیه – اوکراین چنین استدالل 
کردنــد که باوجود اینکه غرب کمک های مالــی و نظامی زیادی به کی یف 
ارســال کرده اما از ایجاد یک درگیری مستقیم با روسیه به دلیل تجهیزات 
هسته ای این کشــور خودداری کرده است.خبرگزاری کیودو مدعی شد که 
تعداد کالهک های هســته ای چین احتماال تا سال ۲۰۲۷ به ۴۰۰ الی ۵۵۰ 
برسد و این رقم تا سال ۲۰۳۵ به ۹۰۰ خواهد رسید. البته این اعداد و ارقامی 
که این خبرگزاری منتشر کرده بسیار کم تر از آن چیزی است که پنتاگون 
در فصل پاییز پیش بینی کرده بود. پنتاگون اعالم کرده بود که انتظار می رود 
پکن تا ســال ۲۰۳۵ به ۱۵۰۰ کالهک هسته ای مجهز شود.تنش ها میان 
غرب و چین در ماه های اخیر به دلیل مساله تایوان – جزیره ای که پکن آن 

را بخشی از خاک خود می داند – شدت گرفته است. 

درخواست آمریکا از شورای امنیت برای 
تسهیل ارسال کمک ها به مناطق تحت 

کنترل مخالفان سوری
به دنبال مخالفت جبهه النصره با ورود کمک های دولت ســوریه به مناطق 
زلزله زده شــمال غرب این کشور، ســفیر آمریکا در سازمان ملل از شورای 
امنیت خواســت که با تصویب قطعنامه ای ارســال کمک ها به این منطقه 
را تســهیل کند.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه ســومریه نیوز، آمریکا از 
شورای امنیت سازمان ملل خواست که هرچه سریع تر با تصویب قطعنامه ای 
امکان ارسال کمک های بین المللی به مناطق تحت کنترل گروه های مسلح 
مخالف سوری در شمال غرب این کشور را از طریق چند گذرگاه فراهم کند. 
لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل در این باره گفت: در 
حال حاضر هر لحظه و ســاعت از اهمیت باالیی برخوردار است و مردم در 
مناطق آسیب دیده روی ما حساب می کنند. وی افزود: ما نمی توانیم آنها را 
ناامید کنیم. ما باید فوراً به قطعنامه ای رای دهیم که در راستای درخواست 
ســازمان ملل برای اجازه اســتفاده از گذرگاه های مرزی اضافی به منظور 
ارسال کمک های بشردوستانه باشد. زمان آن فرا رسیده است که با فوریت و 
هدفمند اقدام کنیم. گرینفیلد گفت: ما درخواست های رهبری سازمان ملل 
را شنیده ایم که شورای امنیت باید دو گذرگاه دیگر را برای کمک به رساندن 
کمک های نجات به مردم در شــمال غرب سوریه مجوز دهد. مردم مناطق 
آسیب دیده روی ما حساب می کنند... ما باید فوراً به قطعنامه ای رای دهیم. 
به درخواست سازمان ملل برای مجوز گذرگاه های مرزی اضافی برای ارسال 
کمک های بشردوستانه توجه کنید. در همین حال، سخنگوی شورای امنیت 
ملی کاخ ســفید نیز تاکید کرد: باید به کمک های بشردوســتانه از تمامی 
گذرگاه های مرزی اجازه ورود داده شــود و این کمک ها باید بدون تأخیر در 
تمام مناطق آسیب دیده توزیع شود. وی در راستای مقصر جلوه داده دمشق 
برای نرسیدن کمک ها به مناطق تحت کنترل مخالفان از بشار اسد، رئیس 

جمهوری سوریه خواست که اجازه ارسال کمک ها به این مناطق را بدهد.
این درحالی است که منابع سازمان ملل اخیرا اعالم کردند گروه تروریستی 
»جبهه النصره« تاکنون با ورود کمک های امدادی دولت ســوریه به مناطق 
زلزله زده تحت کنترل آن در شمال سوریه قاطعانه مخالفت کرده است. این 
منابع تایید کردند که نمایندگان ســازمان ملل با جدیت تالش می کنند تا 
مقامات »جبهه النصره« را متقاعد کنند تا از موضع مخالف شان در مخالفت 
با ورود کمک ها دست بکشــند و با ورود این کمک ها موافقت کنند. دولت 
ســوریه شنبه از انجام تدارکات الزم برای ارسال کمک ها به مناطق خارج از 

کنترل دولت در شمال غرب این کشور خبر داده بود.

جنجال بر سر پروژه »َاَبر سفارت« جدید چین در لندن
مناقصه برای ســاخت یک "ابر ســفارت" بــرای چین در 
پایتخت انگلیس، فشارها را بر دولت لندن و ریسک ملتهب 
ساختن روابط دولت های دو کشور را افزایش داده است. به 
گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، مایکل گوو، 
وزیر مســکن دولت انگلیس برای جلوگیری از اجرای پروژه 
پیشنهادی احداث یک ابر سفارت ۶۵۰۰۰ متر مربعی برای 
چین در محل تاسیسات سابق ضرابخانه سلطنتی انگلیس 
زیر سایه برج لندن، تحت فشــار قرار گرفته است. روزنامه 
انگلیســی دیلی تلگراف این پروژه را یک تحول "نامحبوب" 
خوانده و نسبت به اینکه مقامات انگلیسی برای آن تاییدیه 
صــادر کنند، اظهار نگرانی کرده اســت. ماه دســامبر یک 
شورای منطقه ای در شهر لندن علیه اجرای این پروژه چند 
میلیون پوندی رای منفی صادر کرد، اما به نوشته رسانه های 
انگلیســی، پکن در تدارک برای ارائه درخواست تجدیدنظر 
علیه این رای منفی اســت. این اقدام به معنی این است که 
گوو احتماال در صورت تصمیم قطعی مقامات انگلیســی در 
خصوص ضرورت مســدود کردن اجرای این پروژه مجبور 
می شــود درباره لغو یا اجرای این پروژه تصمیم بگیرد. یان 
دانکن اسمیت، نماینده حزب محافظه کار در پارلمان انگلیس 
از وزیر مسکن دولت ریشــی سوناک، نخست وزیر انگلیس 
خواست تا در این پروژه مداخله کند و اظهار کرد: من شخصا 

امیدوارم این مخالفت قطعی شود. این پروژه از جوانب بسیار 
زیادی غلط و یک ریســک امنیتی بــوده و در فاصله کمی 
از مقر دولت انگلیس قرار دارد. براســاس  گزارش ها، دولت 
لندن مشــغول ارزیابی تبعات این پــروژه برای امنیت ملی 
انگلیس است. صادق خان، شهردار شهر لندن چند روز قبل 
با درخواســت چین برای تصویب پروژه این سفارت جدید 
مخالفت کرد. شــهردار لندن از رای منفی شــورای منطقه 
"تاور هملتس" به این پــروژه حمایت کرد. مقام های دولت 
چین در تدارک برای ارائه یک درخواست رسمی تجدیدنظر 
در تصمیم شــورای منطقه تاور هملتس هستند و به گفته 
کارشناســان ممکن اســت در این درخواســت خود پیروز 
شوند. این پروژه در ابتدای امر مورد حمایت مقام های حوزه 
برنامه ریزی در انگلیس قرار گرفت و فرآیند تجدیدنظر قرار 
نیست مخالفت مردم محلی را در نظر بگیرد. زمین عظیم در 
نظر گرفته شده برای این پروژه شامل چندین ساختمان در 
یک قطعه زمین، درست در شمال رودخانه "تیمز" در فاصله 
کمی از بنای "تاور بریج" قرار دارد. این زمین در سال ۲۰۱۸ 
به مبلغ بیش از ۲۵۵ میلیون پوند توســط چین خریداری 
شد. طبق پروژه پیشــنهادی، سفارت جدید چین ۱۰ برابر 

بزرگتر از سفارت فعلی آن است.

صدها هزار نفــر از کارکنان خدمات 
یکشــنبه  روز  اســپانیا  بهداشــتی 
در اعتــراض به آنچه بــه گفته آنها 
تخریب سیســتم بهداشــت عمومی 
توســط دولت محافظه کار منطقه ای 
است، در مادرید تظاهرات کردند. به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، دولت مادرید در ســال های 
اخیر، به ویژه از زمانی که همه گیری 
کوویــد-۱۹ در ســال ۲۰۲۰ آغــاز 
شــد، به دلیل کمبــود کارکنان در 
مراقبت های  مراکز  و  بیمارســتان ها 
بهداشــتی اولیه، هدف انتقــاد قرار 
گرفته اســت. معترضــان می گویند 
دولت خدمات بهداشــت عمومی را 
از بیــن می برد و از ارائــه دهندگان 
می کند.  حمایت  خصوصی  بهداشت 
لیلیــان رامیس، ۶۱ ســاله، یکی از 
پرستاران مرکز بهداشت ال موالر در 
مادرید، به رویترز گفت: "آنها به جای 
افزایش، دستمزد ما را کاهش داده اند. 

ما غرق کار هســتیم و هیچ حمایتی 
نداریم. ما در خطر انقراض هستیم."

 Plaza Cibeles تظاهرکنندگان منطقه
در مرکز شــهر را پر کردند و شــعار 
می دادند و پرچم هــا را به اهتزاز در 
تظاهرکنندگان  از  یکــی  می آوردند. 
مدل بزرگی از "ایزابل دیاز آیوســو"، 

رهبر جناح راســت دولت منطقه ای 
مادرید را با بینی ای شبیه به پینوکیو 
به همراه داشت. دولت های منطقه ای 
در اسپانیا مســئول بخش بزرگی از 
بودجه ســالمت به عنوان بخشی از 
سیســتم سیاســی واگذار شده این 
کشور هستند. یک سخنگوی دولت 

منطقه ای تعــداد افــرادی را که در 
راهپیمایی  مادرید  مرکز  خیابان های 
کردند ۲۵۰ هزار نفــر اعالم کرد در 
حالی که ســازمان دهنــدگان آن را 
نزدیک بــه یک میلیــون نفر اعالم 
کردند. رهبر دولت منطقه ای مادرید 
این اتهــام را رد می کنــد که دولت 
او خدمات بهداشــت عمومــی را به 
نفع بخش خصوصــی از بین می برد. 
خانم آیوســو روز شــنبه در توییتر 
نوشــت: »همه ما به سالمت عمومی 
اعتقاد داریم.« هزاران نفر از کارکنان 
بهداشت نیز روز یکشنبه در سانتیاگو 
د کامپوستال، در شمال غربی اسپانیا 
تظاهــرات کردند و خواســتار حفظ 
سیســتم بهداشــت عمومی شدند. 
پلیس گفت ۲۰۰۰۰ نفر به خیابان ها 
ریختند. در ماه نوامبر، ده ها هزار نفر 
در مادریــد در حمایــت از کارکنان 
بهداشتی راهپیمایی کردند و خواستار 

شرایط کاری بهتر شدند.

تظاهرات اعتراضی صدها هزار تن از 
کارکنان سالمت در مادرید

خبرگزاری های رســمی روســیه گزارش دادند، روســیه 
طی پنج سال گذشــته هند را با تسلیحاتی به ارزش ۱۳ 
میلیارد دالر تامین کرده و دهلی نو ســفارش هایی را برای 
خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی روسی به ارزش بیش 
از ۱۰ میلیارد دالر نزد روســیه ثبت کرده که فعال اجرایی 
نشده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
هند بزرگ ترین خریدار تسلیحات روسیه در جهان است 
که حدود ۲۰ درصد از سفارشــات کنونی مسکو را در بر 
می گیــرد و دهلی نو صراحتا حمله روســیه به اوکراین را 
محکــوم نکرده اســت. نارندرا مودی، نخســت وزیر هند 
خواستار گفت وگو و دیپلماسی برای حل جنگ اوکراین که 
اکنون در دوازدهمین ماه خود قرار دارد، شده است. تعدادی 
از کشورهای غربی در واکنش به این حمله، تحریم هایی را 
علیه روسیه از جمله تسلیحاتش اعمال کرده اند. با این حال 
دمیتری شــوگایف، رئیس سرویس فدرال روسیه در امور 
همکاری نظامی-فنی به خبرگزاری های روسی گفت، هند، 
چین و تعدادی از کشــورهای جنوب شرق آسیا همچنان 
عالقه مند به خرید تســلیحات روسی هستند. خبرگزاری 
اینترفکس به نقل از شــوگایف گزارش داد: به رغم فشــار 
بی ســابقه کشــورهای غربی تحت رهبــری آمریکا علیه 

هند به خاطر حمله روســیه به اوکراین، دهلی نو همچنان 
یکی از اصلی ترین شرکای روسیه در زمینه همکاری های 
نظامی-فنی است. اینترفکس گزارش داد، صادرات ساالنه 
تســلیحات حدود ۱۴ تــا ۱۵ میلیارد دالر بــوده و دفتر 
سفارشات همچنان در حدود ۵۰ میلیارد دالر ثابت مانده 
اســت. شوگایف اعالم کرد، مشتریان آسیایی به طور ویژه 
به سامانه های دفاع موشکی تریومف اس-۴۰۰، سامانه های 
موشکی ســطح به هوای کوتاه برد از جمله اوسا، پچورا یا 
استرال و همچنین جنگنده های سوخوی ۳۰، هلیکوپترهای 
میگ ۲۹ و پهپادهای روسیه عالقه مند هستند. خبرگزاری 
تاس روسیه گزارش داد، روسیه در چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی هوافضای آیرو هند ۲۰۲۳ که امروز )دوشنبه( 
در شــهر بنگلور آغــاز به کار کرد، حــدود ۲۰۰ نمونه از 
تســلیحات و تجهیزات نظامی را به نمایــش می گذارد. 
هند در این نمایشــگاه به دنبال جنگنده های نظامی چند 
میلیارد دالری، تکمیل قراردادهای مربوط به هواپیماهای 
مســافربری بزرگ برای تامین نیازهای غیرنظامی و تحت 
فشار گذاشتن تولیدکنندگان جهانی هواپیما برای تولیدات 

محلی تر است.

روسیه طی پنج سال، ۱۳ میلیارد دالر تسلیحات به هند فروخته است

وزیر امور خارجه آلمان اذعان کرد که اظهارات جنجالی  ماه گذشــته اش در شــورای اروپا دال بر اینکه اتحادیه اروپا با روسیه در 
جنگ است، اشتباه بوده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، با این حال، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان 
تاکید کرد که همچنان بر سر مضمون کلی کالمش مبنی بر اینکه قاره اروپا باید در حمایت از اوکراین متحد باشد، می ایستد. از 
بربوک در مصاحبه ای با روزنامه تاگس اشــپیگل که روز شنبه منتشر شد، سوال شده بود که آیا فکر می کند "آلمان با روسیه در 
جنگ است یا خیر". بربوک در پاسخ به این سوال گفته بود، خیر اما روسیه با حمله به اوکراین در واقع به "نظم صلح آمیز اروپایی مان" حمله کرده است. وی در راستای 
شفاف سازی درباره اظهارات اخیرش دال بر اینکه "اتحادیه اروپا در جنگ با روسیه است"، مدعی شد که مضمون اصلی کالم، کلید درک درست از این اظهارات است.

بربوک توضیح داد که چطور برای رد اتهامات دال بر اینکه آلمان در آن زمان با امتناع از ارســال تانک به اوکراین به اندازه کافی از این کشــور حمایت نکرده، مجبور 
شده این اظهارات را مطرح کند.   وی گفت: به همین خاطر صریحا اعالم کردم که ما باید از اوکراین در دفاع از خود حمایت کنیم. این دیپلمات ارشد آلمان افزود، 
وی همچنین تالش کرد تا به جنبه دیگر حمله روســیه به اوکراین اشــاره کند و تاکید داشــت که این حمله روسیه کل معماری امنیتی اروپا را هدف گرفته نه تنها 

همسایه اش را. بربوک تصریح کرد، اظهاراتش عمدا توسط پروپاگاندای دولت روسیه اشتباه تعبیر شده است.  وی در پایان گفت: کسی که اشتباه نکند، زنده نیست

رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین برای درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل راهی سازمان می شود. به گزارش 
ایلنا به نقل از اسپوتنیک، »محمود عباس«، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین طی روزهای آتی عازم سازمان ملل می شود تا 
درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان را ارائه کند. عباس در این سفر از سازمان ملل و نهادهای آن مانند شورای امنیت 
خواهد خواست تا قطعنامه ای را مبنی بر حمایت از راهکار دو کشوری از طریق ارائه عضویت کامل به فلسطین در سازمان ملل 

صادر کند. وی در کنفرانس قدس در اتحادیه عرب در قاهره گفت: »طی روزهای آینده از سازمان ملل و نهادهای مختلف آن از جمله شورای امنیت می خواهیم که با 
اعطای عضویت کامل به فلسطین از راهکار دو کشوری حمایت کنند«. عباس افزود: » در این قطعنامه باید بر لزوم توقف اعمال یک جانبه و در راس انها شهرک سازی 
که اقدامی باطل و غیرقانونی است و همچنین ضرورت پایبندی به توافق نامه های امضا شده و قطعنامه های بین المللی و دعوت به برگزاری کنفرانس صلح تاکید شود«.

وی تاکید کرد که کشــور فلســطین حق خود را محفوظ می دارد و به درخواست از نهادها و سازمان های بین المللی برای حمایت از حقوق مشروع مردم فلسطین 
ادامه می دهد.

محمود عباس:وزیر خارجه آلمان به اشتباه خود اذعان کرد

درخواست عضویت کامل در سازمان ملل را ارائه می دهیم
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ناســا می گوید زمین لرزه های فاجعه باری که در ترکیه و ســوریه روی 
دادند، از یک گســل واقع در ۱۸ کیلومتری زیر سطح زمین سرچشمه 
گرفته و منجر به لرزش شــدیدی شــدند که تا صدها کیلومتر دورتر 
از مرکــز زمین لــرزه را تحت تاثیر قرار داد. به گزارش ایســنا و به نقل 
از آی ای، دو زمین لــرزه به بزرگی ۷.۸ و ۷.۵ ریشــتر در شــش فوریه 
۲۰۲۳ جنوب ترکیه و غرب ســوریه را ویران کرد و مردم هر دو کشور 
را با تلفات ســنگینی که بر جای گذاشته داغدار کرده است. بر اساس 
داده های جدید ماهواره رصدخانه زمین ناســا، این زمین لرزه ها از یک 
گسل واقع در ۱۸ کیلومتری زیر سطح زمین منشاء گرفته اند و منجر به 
لرزش قوی و شدیدی شده اند که صدها کیلومتر دورتر از مرکز زلزله را 
تحت تاثیر قرار داده است. اریک فیلدینگ، ژئوفیزیکدان در آزمایشگاه 
پیشــرانش جت ناســا می گوید: این ها زمین لرزه های بســیار بزرگ و 
قدرتمندی بودند که در یک ســری طوالنی از گســل ها تا سطح زمین 
گسیخته شــدند و لرزشی بســیار قوی را در یک منطقه بسیار بزرگ 
ایجاد کردند که بســیاری از روستاها و شــهرهای پر جمعیت را تحت 
تاثیر قرار دادند. وی افزود: طول این گســیختگی و بزرگای زمین لرزه 
۷.۸ ریشتری مشابه زلزله سال ۱۹۰۶ بود که سانفرانسیسکوی آمریکا 
را ویــران کرد. آژانس فضایی ایاالت متحده اعالم کرد که دانشــمندان 
آژانس های فضایی در سراســر جهان از جمله ناســا، بالفاصله شروع به 
جمــع آوری و تجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای مربوط به این حادثه 
کردند. بررسی داده های ماهواره ای توسط ناسا. این اطالعات برای ایجاد 
یک نقشه تخمین آسیب اولیه استفاده شد که مناطقی را در شهرهای 
تورکولو، قهرمان مرعش و نوردای که آسیب قابل توجهی به زیرساخت ها، 
اقامتگاه ها و ســاختمان های آنها وارد شــده اســت، مشخص می کرد. 
داده های »ماهواره رصد پیشرفته زمین-ALOS(»۲-۲( برای ایجاد این 
نقشــه مورد اســتفاده قرار گرفت که سپس توسط آزمایشگاه سنجش 
از دور ســنگاپور با همکاری آزمایشــگاه پیشرانش جت ناسا و موسسه 
 ۲-ALOS مورد بررســی قرار گرفت. ماهواره )Caltech(فناوری کالیفرنیا
مجهز به رادار دیافراگم مصنوعی است که از پالس های مایکروویو برای 
بررسی سطح زمین و تشخیص تغییرات آن با گوش سپردن به بازتاب ها 
استفاده می کند. اریک فیلدینگ، ژئوفیزیکدان آزمایشگاه پیشرانش جت 
ناسا می گوید: این نقشه تنها بخش مرکزی منطقه آسیب دیده را پوشش 
می دهد، اما شــامل کانون های زلزله اصلی ۷.۸ ریشتری و پس لرزه ۷.۵ 
ریشــتری آن اســت. نقشــه تخمین آســیب و داده های ماهواره ای با 
مؤسساتی مانند وزارت امور خارجه ایاالت متحده، امدادرسانی جهانی 
میاموتو و بانک جهانی توسط اعضای منطقه برنامه علوم کاربردی علوم 

زمین ناسا با همکاری شرکای بین المللی به اشتراک گذاشته می شود.
این گروه در تماس ها و هماهنگی های مستمر و سازمان دهی شده توسط 
آژانس توســعه بین المللی ایاالت متحده برای تعیین الزامات ذینفعان 
منطقه ای و کمک به توســعه دانش برای کمک به تالش های بازیابی و 
امداد شرکت می کند. شانا مک کلین که این برنامه مشترک را مدیریت 
می کنــد، می گوید: ما از نزدیک این رویــداد را زیر نظر داریم. عالوه بر 
نقشــه برداری از آسیب ها توسط ماهواره ها، ما از ماهواره ها برای ردیابی 
خطرات افزایش یافته رانش زمین، قطع برق و رویدادهای آب و هوایی 
که می توانند چالش هایی را برای تالش های امداد و نجات ایجاد کنند، 
استفاده می کنیم. ناســا در حال به روزرسانی سکوی نقشه برداری خود 
در لحظه با تصاویر و محصوالت داده مربوط به زلزله اســت، زیرا با آن، 
اطالعات جدیدی برای ارزیابی آســیب و حمایت از تالش های امداد و 
نجات در منطقه در دســترس قرار می گیــرد. فاجعه قرن. رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز پنجشــنبه در حال بازدید از اســتان 
عثمانیه، یکی از ۱۰ منطقه ای که در ششــم فوریه با زمین لرزه مواجه 
شد، این زلزله را »فاجعه قرن« توصیف کرد. برآوردها حاکی از آن است 
که بیش از ۲۴ هزار نفر در زلزله ترکیه و ســوریه جان خود را از دست 
داده اند. در حالی که سیل ارســال کمک ها و تالش های امداد و نجات 
ادامه دارد، هنوز چیزی از خسارت مالی این فاجعه گزارش نشده است.

فاجعه ناشــی از این زمین لرزه شــدیدترین فاجعه ای است که از سال 
۱۹۳۹ تاکنون ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است و تاکنون بیش از ۱۷ 

هزار نفری که بر اثر یک زلزله در سال ۱۹۹۹ در ترکیه کشته شدند.

ناسا ویرانی های زلزله ترکیه-سوریه را 
به تصویر کشید

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

میدان شهرداری رشت، میدانی منحصر به فرد

 مازراتی؛ یک تلفظ خاص
مازراتی را اگر بخواهید مانند ایتالیایی ها تلفظ کنید، قطعا در دلتان هوس پاستا و پیتزا می کنید. این کمپانی بولونیایی مانند اکثر 
ایتالیایی های سرشناس، این سالهای آخر را زیر پرچم فیات گذرانده و امروز هم عضوی از استالنتیس است که در بین همتایان 
هم وطن خودش که یکی شهری می سازد و دیگری اسپورت، مشغول تولید خودروهای لوکس است. مازراتی پیش از آن که شروع 
به تولید خودروهای شهری کند، درست مانند آلفارومئو و فراری، به تولید خودروهای مسابقه ای اشتغال داشته است و در سال 
های اولیه برگزاری فرمول یک یعنی از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۱ به عنوان یکی از اصلی ترین تامین کننده های پیشرانه حاضر بوده است.

مازراتی مانند همه کمپانی هایی که تا االن معرفی کردیم برای خودش صاحب سبک است و در تولید خودروهای لوکس-اسپورت، 
همیشه حرف هایی برای گفتن داشته است. خودروهای مازراتی مانند نمونه های ماندگار ۵۰۰۰ جی تی یا کمسین، اکثرا دارای 
تیراژ تولید کم، کیفیت ســاخت بسیار خوب و توانایی فنی ممتاز هســتند.به طوری که مثال یک نمونه ۵۰۰۰ جی تی که ذاتا 
خودروی لوکسی است و نیاز به قدرت زیادی ندارد در سال ۱۹۶۱ توانایی تولید ۳۴۰ اسب بخار را داشته است که حتی در بین 

رقبای اسپورتش هم عدد باالیی محسوب می گردد.

پاشازاده: سرمربی گری تیم ملی مثل بلیت بخت آزمایی است
ملی پوش ســابق ایران می گوید فدراسیون فوتبال فلسفه و برنامه ای برای تیم ملی ندارد و انتخاب سرمربی تیم ملی مانند بلیت 
بخت آزمایی است. مهدی پاشازاده در گفت وگو با ایسنا درباره عملکرد کارلوس کی روش و جدایی اش از تیم ملی ایران اظهار کرد: 
مــا بــه مربی جدیدی احتیاج داریم تا بتواند ایده جدید و خون تازه ای به فوتبال ما تزریق کند. در آن مقطع که کی روش به تیم 
ملی آمد، از او حمایت کردم چون تجربه خوبی داشت اما عملکرد خوبی را برای ما رقم نزد. ویسی: تیم ملی مسخره نیست که 
به هر کسی بسپاریم! لطیفی: اگر مربی ایرانی در جام ملت ها نتیجه نگیرد، پوستش را می کنند! او اضافه کرد: البته اسکوچیچ هم 
مورد قبول نبود چون حواشی زیادی در تیم ملی اتفاق افتاده بود و چند دستگی به وجود آمده بود. او هم نتیجه خوبی نمی گرفت. 
کی روش در جام جهانی ترسو ظاهر شد و و با سالیق شخصی برخورد کرد. حواشی مربوط به کنعانی زادگان را دوست ندارم این 
ملی پوش سابق درباره واکنش تند کنعانی زادگان برعلیه کی روش پس از جدایی این مربی گفت: من این حواشی را دوست ندارم 
چون از این بدترش سر خودم آمد. من دو سال بیرون از تیم ملی بودم اما هیچ موقع انتقادی نکردم و سعی کردم احترام بگذارم 

چون اتفاقی بود که رخ داده بود.

دیدی ای دل هک غم عشق درگبار هچ رکد
چون بشد دلبر و با یار وافدار هچ رکد

آه از آن رنگس جادو هک هچ بازی انگیخت
آه از آن مست هک با رمدم هشیار هچ رکد

اکش من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار
طالع بی شفقت بین هک رد این کار هچ رکد

ربقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
گار هچ رکد وه هک با رخمن مجنون دل اف

پیشنهاد

چهره روز

خدایان تشنه اند
خدایان تشنه اند اثری برجسته از نویسنده فرانسوی، 
آناتول فرانس است، کسی که او را پادشاه نثر فرانسه 
لقــب داده اند. آناتول فرانس در ســال ۱۸۴۴ به دنیا 
آمد و پســر کتاب فروشــی به نام »فرانسوا« بود که 
نام مســتعار »فرانس« را از او گرفته  است. در کتاب 
خدایان تشــنه اند حکایت زندگی و فعالیت اجتماعی 
و انقالبی نقاشی را شاهد هستیم که در عین داشتن 
روحی طاغــی، نظریاتی تعصب آمیز نیز نســبت به 
انقالب دارد. نویســنده زندگی پر تالطم این نقاش را 
در کوران وقایع انقالب کبیر فرانسه دنبال می کند و 
تصویر روشــی از زندگی خصوصی او تا عضویتش در 
دادگاه انقالب و مسائل روزمره دوره خفقان و ارعاب، 
پیش چشــم خواننده می گذارد. آناتول تیبو که در ادبیات نام فرانس را برای خود انتخاب کرد در 
ســال ۱۸۴۴ در پاریس به دنیا آمد. پدرش کتاب فروش بود و شــیفتگی به آثار بزرگ ادبی را از 
همان دوران کودکی در فرزند خود برانگیخت. در دبیرستان شاهکارهای یونان و روم باستان آشنا 
شــد و از ابتدای جوانی عقایدی بشردوستانه داشت.مدتی بعد برای گذران زندگی از پدر جدا شد 
و به کار در کتاب فروشــی های پاریس پرداخت و با بزرگان آن زمان آشــنایی به هم زد. سال های 
برای روزنامه نقد ادبی می نوشت و با انتقاد شدید از گنگ بودن اشعار سمبولیست ها و بی پردگی 
وصف های ناتورالیست ها ذوق کالسیک خود را نشان داد. فرانس همچنین از مسائل سیاسی دوری 
می جست و از این رو به هنرمند وارسته شهرت یافت. پس از یک سری اتفاقات از همسر خود نیز 
جدا شــد. کار در کتابخانه و نقد ادبی را کنار گذاشت و با چرخش شگفت انگیز سیاسی، به یاران 

امیل زوال پیوست. 

لیلیت تریان
لیلیــت تریان ســال ۱۳۰۹ در تهران از پــدر و مادری 
ارمنی زاده شد. لیلیت تریان را مادر مجسمه سازی ایران 
می نامند. او ابتدا در دانشــگاه هنرهای زیبا به تحصیل 
پرداخت و بعد برای ادامه ی تحصیالت به پاریس رفت. 
او پــس از تحصیل به ایران بازگشــت و به تدریس هنر 
در دانشگاه پرداخت. یکی از آثار معروف تریان، مجسمه 
یپرم خان اســت که در محوطه کلیســای مریم مقدس 

تهران قرار دارد. لیلیت تریان در سال ۱۳۹۷ درگذشت.
پس از بازگشــت به تهران، بین ســال های ۱۳۳۹ تا 
۱۳۵۹ در دانشــکده های هنرهای تزیینی به آموزش 
پرداخت. وی ۲۳ سال به طور حرفه ای در دانشکده های 
هنری آموزش داده است.او در سال ۱۳۵۷ خانه پدری 
خود را به »کارگاه هنر« تبدیل کرد.در ســال های نخست پس از انقالب ۱۳۵۷ به علت تغییر در 
سیســتم آموزشی، دیگر از تجربیات او در دانشــکده ها استفاده نشد.وی سپس در بین سال های 
۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸ در رشــته طراحی و مجسمه سازی دانشگاه آزاد اسالمی آموزش داده است. وی از 
سال ۱۳۶۸ )۱۹۸۹ میالدی( در نمایشگاه های بسیاری همکاری داشته است که از آنجمله می توان 
به »نمایشگاه اساتید دانشگاه آزاد اسالمی« در سال ۱۳۷۳ )۱۹۹۴ میالدی( اشاره نمود. در اسفند 
۱۳۸۵ )مارس ۲۰۰۷( همزمان با برگزاری نخســتین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 
در موزه امام علی مراســم بزرگداشتی برای لیلیت تریان که از نخستین مجسمه سازان زن ایران 
به شــمار می آید، برگزار شد.لیلیت تریان عضو کمیسیون نصب مجسمه و بناهای یادبود ایران در 
وزارت فرهنگ و هنر و هنر پیشین، عضو هیئت داوری نخستین دوساالنه مجسمه سازی تهران و 

عضو هیئت مؤسس انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران بود. 

فرهنگ

معاون صنایع دســتی کشــور مطرح کــرد: صادرات 
چمدانــی فقط اصطالحی بــرای برون رفت از بحران 
صادراتی ســتزیورآالت ایرانی مزیت رقابتی بیشتری 
در عرصه بین الملل دارند معاون صنایع دستی کشور 
با اشاره به آنکه صادرات چمدانی یک اصطالح وضع 
شــده برای بــرون رفت از یک بحران اســت، گفت: 
متاســفانه در اینکه بتوانیم در حوزه صنایع دســتی 
برند داشته باشیم و اینکه بتوانیم صاحب نام جهانی 
شــویم تا بتوانیم تضمین کننــده کیفیت و خدمات 
پس از فروش باشــیم، کم کاری شده است. صادرات 
چمدانــی فقط اصطالحی بــرای برون رفت از بحران 
صادراتی ست/ در برندســازی صنایع دستی کم کاری 
شــده/ زیورآالت ایرانی مزیت رقابتی بیشتری در عرصه بین الملل دارند به گزارش خبرنگار ایلنا، 
مســئوالن صنایع دستی کشــور بارها اعالم کرده اند که حدود ۳۰۰ رشته صنایع دستی در ایران 
فعال است و به این واسطه رتبه اول به لحاظ تنوع و رشته های صنایع دستی را در جهان به خود 
اختصاص داده اســت، اما واقعیت این اســت که در حوزه ارزآوری صادرات صنایع دستی وضعیت 
خوبی نداریم. از کل اقتصاد صنایع دستی جهان، تنها ۵ صدم درصد شامل صنایع دستی کشور ما 
اســت. با این وجود مسئوالن صنایع دستی کشور تاکید دارند، برنامه ریزی برای صنایع دستی این 
است که به بازارهای جهانی متصل شویم. رفع پیمان سپاری ارزی از صنایع دستی در همین راستا 
انجام شد. به دنبال این هستیم که زنجیره رقابت را تکمیل کنیم تا شاهد فروش و صادرات بیشتر 
در حوزه صنایع دستی باشیم. با این وجود گفته می شود بیشترین بخش از صادرات در حوزه صنایع 

دستی به صادرات چمدانی اختصاص پیدا می کند.

در برندسازی صنایع دستی کم کاری شده

گارنده غیب ساقیا جام می ام ده هک ن
نیست معلوم هک رد رپده ارسار هچ رکد

آن هک رپنقش زد این داریه مینایی
کس ندانست هک رد رگدش رپگار هچ رکد

فکر عشق آتش غم رد دل حافظ زد و سوخت
یار دریینه ببینید هک با یار هچ رکد

حافط
.
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