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رئيس جمهور چين در محل كنگره ملى خلق چين به صورت رسمى از رئيسى رئيس جمهورى اسالمى ايران استقبال كرد. به گزارش ايسنا، «شى جين 
پينگ» رئيس جمهور چين در محل كنگره ملى خلق چين و به صورت رسمى از سيد ابراهيم رئيسى كه در رأس هيئت عاليرتبه اقتصادى و سياسى  به 
اين كشور سفر كرده است، استقبال كرد.  در اين مراسم همچنين به افتخار رئيس جمهورى اسالمى ايران و هيئت عاليرتبه همراه 21 گلوله توپ شليك 
شد و هنگام ورود آيت اهللا رئيسى به ساختمان كنگره  مارش خوش آمد گويى توسط سه نفر از اعضاى گارد احترام نواخته شد. در مراسم استقبال رسمى، 
پس از گرفتن عكس يادگارى روساى جمهور ايران و چين، اعضاى هيئت هاى عاليرتبه دو كشور معرفى شدند. در ادامه پس از قرار گرفتن آيت اهللا رئيسى 
و شى جين پينگ در جايگاه رسمى، سرود ملى دو كشور نواخته شد و سپس روساى جمهور ايران و چين از يگان تشريفات حاضر در مراسم سان ديدند. 
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استقبال رسمى در چين؛ شليك 21 گلوله توپ به افتخار رئيسى
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زمين لرزه  تركيه يك سوم ظرفيت توليد 
فوالد را فلج كرد

انتظار مى رود كارخانه هاى بزرگ فوالد در جنوب تركيه براى هفته ها 
تعطيل بمانند؛ اكنون خطوط توليد بيكار شــدند و كارگران تالش 
مى كنند تا با تاثير زلزله هاى بزرگى كه منطقه را لرزاند، كنار بيايند. 
به گزارش ايسنا، ويسل يايان، دبير كل انجمن توليدكنندگان فوالد 
تركيه اظهار كرد كه حدود 12 تاسيســات در شهرهاى اسكندرون 
و عثمانيه، نزديك به كانون زلزله هاى 6 فوريه يك سوم توليد ملى 
فوالد را تشكيل مى دهند. او گفت اگرچه كارخانه ها در اين منطقه 
آســيب فيزيكى نديده اند اما بسيارى از كارگران يا اعضاى خانواده 
آنها جان باخته اند و اين در حالى اســت كه بازماندگان در شرايط 
موقــت تالش مى كنند. او روز دوشــنبه (13 فوريه) گفت: تمامى 
فوالدسازان منطقه تعطيل هستند و كارخانه ها ممكن است حداقل 
تا پايان اين ماه يا احتماال تا اواسط مارس تعطيل بمانند. بر اساس 
گزارش بلومبرگ، تركيه يكى از 10 توليدكننده و صادركننده برتر 
فوالد در جهان اســت. اگرچه تأثير آن ها بر فعاليت هاى منطقه اى 
هنوز كامًال مشخص نيست اما بلومبرگ اكونوميكس برآورد كرده 
است كه پيامدهاى پس از آن ممكن است به معادل 5.5 درصد از 

توليد ناخالص داخلى در هزينه هاى عمومى نياز داشته باشد.

گزيده خبر

يكى از برنامه هاى دولت سيزدهم افزايش توليد نفت بوده كه در همين راستا 
سرمايه گذارى براى نگهداشت و افزايش توليد 29 ميدان نفتى در پنجمين 
جلســه شوراى اقتصاد مصوب شده اســت. به گزارش ايسنا، ضريب ميانگين 
برداشت جهانى از چاه هاى نفت و گاز هم اكنون 35 درصد و اين رقم در ايران 
23.4 درصد ثبت شــده و اين در حالى است كه تحقق افزايش توليد نفت و 
رســيدن  به رقم شش ميليون 500 هزار بشــكه در روز از برنامه هاى وزارت 
نفت درنظر گرفته شده كه از ابتداى دولت سيزدهم براى اجراى آن اقدام هايى 
انجام شــد، و آنطور كه اعالم شده قرار است تا  تا ظرفيت توليد نفت كشور 
در سال 1406 به 4.6 ميليون بشكه در روز برسد كه از اين مقدار، 450 هزار 

بشكه حاصل از ازدياد برداشت خواهد بود.
همچنين  مقرر شده تا سال 1408  به ظرفيت توليد 5.7 ميليون بشكه نفت 
و طى هشــت ســال آينده به توليد روزانه 5 ميليون و 700 هزار بشكه نفت 
دست يابيم كه بخشى از آن مربوط به طرح هاى نگهداشت توليد است، آنطور 
كه محســن خجسته مهر مديرعامل شــركت ملى نفت گفته اكنون ظرفيت 
توليد روزانه 3 ميليون و 800 هزار بشــكه وجــود دارد و بايد كارهايى براى 
نيل به اين هدف انجام شــود كه احياى چاه هاى كم بازده مى تواند بخشى از 
آن باشــد. وى معتقد است بخشى از برداشت از ميدان هاى تازه و بخشى هم 
اســتفاده از روش هاى ازدياد برداشت اســت، براى نمونه توليد روزانه حدود 
900 هزار بشــكه نفت بايد با اســتفاده از روش هاى ازدياد برداشت محقق 
شود. سرمايه گذارى براى نگهداشت و افزايش توليد 29 ميدان نفتى. توسعه 
و تكميــل ميدان هاى نفتى را مى توان از محورى ترين برنامه هاى وزارت نفت 
دولت سيزدهم براى تحقق افزايش حداكثرى توليد نفت كشور برشمرد، روز 
يكشنبه در پنجمين جلسه شــوراى اقتصاد سرمايه گذارى براى نگهداشت 
و افزايــش توليد 29 ميدان نفتى مصــوب و  در خصوص اصالح و اجراى آن 
تصميم گيرى شد. بدون شك توسعه نيازمند سرمايه گذارى قابل توجه است؛ 
موضوعــى كه بى توجهى به آن مى تواند آينده تاريكى را براى صنعت نفت و 
زندگى اجتماعى � اقتصادى و حتى سياســى جامعه به دنبال داشته باشد، 
به گونه اى كه بنا بر اذعان كميســيون انرژى مجلس شوراى اسالمى، محقق 
نشدن سرمايه گذارى براى توسعه بخش نفت و گاز كشور مى تواند افت توليد 
كنونى را با كابوس افزايش مصرف ساالنه در آميزد و امنيت تأمين انرژى را با 
مخاطره مواجه كند و در چنين شــرايطى قطع به يقين، قطع كامل صادرات 
انرژى كشــور را در پى داشــته باشد. وزير نفت نيز اين مهم را دغدغه ذهنى 
خــود اعالم و بر نياز 90 ميليارد دالرى در بخــش گاز و 70 ميليارد دالرى 
در بخش نفت براى حفظ و نگهداشــت توليد در طول هشت سال آينده در 
صحن علنى مجلس شــوراى اسالمى تأكيد كرد. دولت سيزدهم كار توسعه 
ميدان هاى نفت و گاز را تمام مى كند. به منظور تحقق وعده افزايش حداكثرى 
توليد نفت و گاز، دولت ســيزدهم توســعه ميدان هاى نفت و گاز و تكميل 
طرح ها را محور فعاليت هاى خود قرار داد. توسعه فاز 11 ميدان گازى پارس  
جنوبى و آغاز توليد اوليه از اين فاز در ميدان مشــترك گازى پارس جنوبى 
كليدى ترين و نخستين اقدام وزارت نفت در اين مسير به شمار مى رود. اين فاز 
از پارس جنوبى در دولت يازدهم با محقق شدن برجام به دست كنسرسيومى 
از توتال، سى ان پى ســى و پتروپارس قرار بود ضمن برداشــت گاز كار ايجاد 
ســكوى فشارافزايى دريايى و خشكى آن انجام شود، اما شركت هاى خارجى 
كنسرسيوم با رها كردن تعهداتشان كار اين فاز مرزى و مهم را رها كردند و 
توسعه آن محقق نشد. دولت سيزدهم اما با اعتماد به توانمندى شركت هاى 
ايرانى توسعه فاز 11 را سرعت بخشيد و انتظار مى رود در آينده نزديك شاهد 

برداشت اوليه از اين فاز مهم باشيم.

 غرب كارون در اســتان خوزستان ديگر محور فعاليت هاى دولت سيزدهم است. ميدان ياران 
يكى از ميدان هاى مغفول در اين بخش بود كه در دوره هاى قبل با وجود شــعارهاى بســيار 
براى تحقق توســعه، همچنان بدون تكليف مانده بود و هيچ وقت به عمليات منجر نشــد، بر 
همين اساس دولت سيزدهم عزم خود را براى راهبرى و عملياتى شدن اين ميدان جزم كرد و 
اقدام هاى اساسى براى توسعه اين ميدان انجام شد و شهريورماه امسال هم زمان با هفته دولت 
قرارداد توســعه اين ميدان مشترك به شركت ايرانى تنفيذ شد و حاال قرار است با توسعه آن 
در آينده نزديك شاهد افزايش ضريب بازيافت ميدان از 4 درصد به 7.7 درصد باشيم و روزانه 
افزايش توليد از 20 هزار به 36 هزار بشكه نفت از اين ميدان محقق شود. همان روزهاى هفته 
دولت بود كه قرارداد توســعه ميدان گازى بالل به پيمانكار ايرانى آن تنفيذ شد؛ قراردادى كه 
قرار است با سرمايه گذارى 440 ميليون دالرى، شركت پتروپارس كار توسعه را انجام دهد و در 
دو مرحله اين ميدان را تكميل كند و اوايل سال آينده نخستين مرحله تكميل مى شود. دولت 
ســيزدهم برنامه هايى نيز براى توسعه ميدان هاى گازى پارس شمالى و كيش دارد كه مى تواند 
افزايش توليد گاز كشــور را به دنبال داشته باشد. ميدان مشترك سهراب در استان خوزستان 
از ديگر طرح هايى اســت كه براى هدف افزايش توليد نفت در كشور تعيين تكليف شد و قرار 
اســت شركت انرژى دانا فرآيند توســعه آن را با قراردادى به ارزش 800 ميليون دالر در قالب 
قراردادهاى جديد وزارت نفت در 20 ســال آينده به عهده بگيــرد. از همه اين طرح ها مهم تر 
توسعه ميدان مشــترك آزادگان است كه پس از سال ها آرزوى ديرينه توسعه ميدان از سوى 
ســرمايه گذار يعنى بانك هاى داخلى رقم خورد و تشــكيل كنسرسيومى متشكل از بانك هاى 
داخلى با تأســيس شركت دشت آزادگان اروند، كار توسعه اين ميدان مهم به طور رسمى آغاز 
شــد. افزايش توليد ميدان نرگسى گچساران، توسعه اليه نفتى ميدان مشترك پارس  جنوبى 
و امضاى قرارداد با شــركت هاى خارجى براى توسعه آن با سرمايه گذارى 500 ميليون دالرى، 
تنفيذ قرارداد احداث ايســتگاه تزريق گاز بى بى حكيمه از جمله فعاليت هايى است كه وزارت 
نفــت در اين دوره به آنها پرداخت تا براى توليد حداكثــرى نفت و گاز گام هاى مهمى بردارد. 
پيچيدگى ساختار مخازن ايران و نبود سرمايه گذارى مناسب در توسعه ميدان هاى نفتى كشور 
دو عامل مهم در كاهش توليد نفت ايران به ويژه در سال هاى اخير بوده، به طورى كه هم اكنون 
شاهد كاهش طبيعى توليد نفت از ميدان هاى خشكى و فراساحل كشور هستيم، از اين رو در 
صورت توجه نكردن به مقوله ازدياد برداشــت نفت، تبعات منفى ناشى از اين كاهش توليد تا 
ســال ها دامنگير صنعت نفت و در نتيجه اقتصاد كشــور خواهد بود. حساسيت اين امر از آنجا 
بيشتر نمايان خواهد شد كه بدانيم با وجود گذشت بيش از 110 سال از توليد نفت در ايران، 
تنها كمى بيشتر از يك سوم ذخاير نفت برداشت شده، از اين رو ضرورى است كه در اين حوزه 

اقدام جهادى شكل بگيرد.

رقابت براى خريد 6500 خودرو سوارى شروع شد

بازگشت قير تهاترى
 به اليحه بودجه

نايب رئيس كميسيون امور داخلى:

غربى ها چاره اى جز مذاكره با ايران ندارند

باوجوداينكه دولت رويه فسادزاى قير تهاترى در سال هاى گذشته را در اليحه بودجه 1402 حذف كرده بود؛ اما 
طبق آخرين تصميمات كميسيون تلفيق مجلس، قرار است دوباره قير تهاترى را برگرداند. به گزارش مهر، آخرين 
اخبار از بررسى اليحه بودجه 1402 در كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى حاكى از آن است كه با تصميم 
نمايندگان، روش مفسده برانگيز قير تهاترى كه توسط دولت در اليحه حذف شده بود، مجدداً قرار است در متن 
قانون اضافه شود. بر همين اساس، طبق بند «ك» تبصره 1 اليحه بودجه 1402، به وزارت نفت اجازه داده شده 

بود تا از محل تحويل نفت خام به پااليشگاه ها، تا سقف 19 هزار ميليارد تومان..........

پرداخت 73هزارو 608 ميليارد ريال انواع تسهيالت بانكى به متقاضيان استان فارس 

 بخشودگى ها، رسانه هاى غربى را خلع سالح كرد
بر اساس آخرين مصوبه هيات دولت؛

بند عرضه خودروهاى وارداتى در بورس كاال حذف شد
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قرعه به نام 29 ميدان نفتى افتاد
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گزيده خبر

استقبال رسمى در چين؛ شليك 21 گلوله توپ به افتخار رئيسى

رئيــس جمهور چين در محل كنگره ملى خلق چين به صورت رســمى از 
رئيسى رئيس جمهورى اسالمى ايران استقبال كرد. به گزارش ايسنا، «شى 
جين پينــگ» رئيس جمهور چين در محل كنگــره ملى خلق چين و به 
صورت رسمى از سيد ابراهيم رئيسى كه در رأس هيئت عاليرتبه اقتصادى 
و سياســى  به اين كشــور سفر كرده است، اســتقبال كرد.  در اين مراسم 
همچنين به افتخار رئيس جمهورى اســالمى ايران و هيئت عاليرتبه همراه 
21 گلوله توپ شليك شد و هنگام ورود آيت اهللا رئيسى به ساختمان كنگره  
مارش خوش آمد گويى توسط سه نفر از اعضاى گارد احترام نواخته شد. در 
مراسم استقبال رسمى، پس از گرفتن عكس يادگارى روساى جمهور ايران 
و چين، اعضاى هيئت هاى عاليرتبه دو كشور معرفى شدند. در ادامه پس از 
قرار گرفتن آيت اهللا رئيسى و شى جين پينگ در جايگاه رسمى، سرود ملى 
دو كشور نواخته شد و سپس روساى جمهور ايران و چين از يگان تشريفات 
حاضر در مراســم سان ديدند. با اســتقرار مجدد سران دو كشور در جايگاه 
رسمى همچنين گارد احترام از مقابل  دكتر رئيسى و شى جين پينگ رژه 
رفتند. بالفاصله پس از مراسم استقبال رسمى مذاكرات دوجانبه هيئت هاى 
عالرتبه دو كشور برگزار شــد. پس از اين نشست اسناد مهم همكارى هاى 
دوجانبه ميان ايران و چين در حضور روســاى جمهور به امضاى مقامات دو 

كشور خواهد رسيد.

ورود رئيس جمهور و هيئت عالى رتبه همراه به پكن

رئيس جمهور كه به دعوت رسمى «شى جين پينگ» همتاى چينى خود 
و در راستاى گســترش تعامالت اقتصادى و سياسى با كشورهاى آسيايى، 
عازم چين شده است، وارد فرودگاه پكن شد. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم 
رئيســى كه به دعوت رســمى رئيس جمهور چين به اين كشور سفر كرده 
اســت، صبح سه شنبه به وقت محلى، وارد فرودگاه بين المللى پكن شد و از 
ســوى وزير فرهنگ و گردشگرى چين مورد استقبال قرار گرفت.رئيسى تا 
ســاعاتى ديگر در محل كنگره چين از سوى رئيس جمهور اين كشور مورد 
اســتقبال رســمى قرار خواهد گرفت. اين اولين سفر رسمى دولتى رئيس 
جمهورى اسالمى ايران به چين پس از 20 سال است. ديدار با رئيس جمهور 
چين و امضاى اســناد مهم همكارى هاى دوجانبه در حضور روساى جمهور 
دو كشــور و همچنين ديدار نخست وزير و رئيس كنگره ملى خلق چين با 
رئيسى از جمله برنامه هاى نخســتين روز سفر رئيس جمهور در اين سفر 

سه روزه است.

تقويت مناسبات تهران-پكن؛ مقابله با استراتژى آمريكا و غرب
جمهورى اســالمى ايران و چين به عنوان دو كشور و قدرت مهم در منطقه 
آســيا از ديرباز مراودات بســيارى در زمينه هاى مختلف اعم از اقتصادى و 
سياسى داشته و طى سال هاى اخير نيز چين همواره حامى ايران در برنامه 
صلح آميز هسته اى بوده است. اكنون با سفر رئيس جمهور كشورمان به پكن 
در اين شــرايط منطقه اى و جهانى على رغم عكس العمل غرب و حساسيت 
هايى كه در اين راستا دارند، تحكيم روابط راهبردى دو طرف در دستور كار 
قرار دارد و فرصتى براى تقويت امنيت و ثبات منطقه اى به لحاظ سياســى 

و اقتصادى است. 

           بخشودگى ها، رسانه هاى غربى را خلع سالح كرد

يك ديپلمات پيشــين كشــورمان گفت: با اقدام رهبرى در 
بخشودگى و امتداد اين مسير از سوى رئيس جمهور، مجددا 
اتحاد و همدلى بين مردم ايجاد و توطئه دشمن شكست خورد. 
محسن پاك آيين در گفت وگو با ايسنا در ارزيابى خود از تاثير 
اعالم بخشودگى از سوى رهبرى و سخنان اخير رئيس جمهور 
در اين زمينه اظهار داشــت: اقدام حكيمانه و مدبرانه رهبرى 
براى عفو و تخفيف مجازات عده اى از محكومين به خصوص 
تعداد زيادى از معترضين و دستگيرشــدگان در حوادث اخير 
و همچنين امتداد اين مسير از ســوى رئيس جمهور از ابعاد 
مختلف مى تواند آثار مثبتى داشــته باشد. وى تصريح كرد: 
در بعد عاطفى اين اقدام رئوفانه و محبت آميز كه برگرفته از 
عطوفت اســالمى بود در وهله هاى اول خانواده هاى بسيارى 
را خرســند كرد، از اين بابت اقدام خداپسندانه است و حتما 
باعث مى شود ميزان اعتماد خانواده ها به نظام افزايش يابد.

اين ديپلمات پيشين كشورمان افزود: در بعد اجتماعى موجب 
همدلى و اتحاد مى شود. يكى از اهداف اصلى دشمن، غرب، 
آمريكا، انگليــس، كانادا و رژيم صهيونيســتى دامن زدن به 
اغتشاشــات بود تا اتحاد و وحدت مــردم را از بين ببرد و در 
جامعه ايجاد شــكاف كنند، اين اقدام رهبرى موجب شد اين 
توطئه آن ها شكست بخورد و مجددا اتحاد و همدلى بين مردم 
ايجاد شود. وى يادآور شد: راهپيمايى 22 بهمن كه شكوهمند 
تر از قبل بود، نماد اتحاد بود كه يكى از داليل آن مى تواند عفو 
رهبرى در تخفيف مجازات جوانان باشد. سفير سابق كشورمان 
در آذربايجــان در ادامه  اظهار داشــت: در بعــد بين المللى 
معاندين، رسانه هاى غربى و ايران اينترنشنال حربه خودشان 
براى تحريك مردم، زنده نگه داشتن موضوع اعتراضات بود كه 
به ما بگويند در ايران مساله تمام نشده و كماكان اين ناآرامى 
ها وجود دارد اما اين اقدام باعث شد اين حربه از دست آن ها 
گرفته شود و دست آن ها به لحاظ تبليغات كامال خالى شد. 

پاك آيين با بيان اين كه با طرح مســاله زندانى ها بايد آزاد 
شوند ســعى مى كردند زمينه ناآرامى هاى جديدى را ايجاد 
كنند، گفت: اكنون كه مى بينند آزاد شدند، خلع سالح شدند 
اخبار خارجى نشــان مى داد كه اين هــا حرفى براى گفتن 
ندارند و سعى مى كنند تا اين حركت مدبرانه را كمرنگ كنند 

و اين اقدام برجســته در دنيا ديده  نشود. اميدواريم در آينده 
شاهد اين همدلى، اتحاد و انسجام باشيم و بتوانيم بر مشكالت 
اقتصادى فائق آييم و به سوى پيشرفت برويم. وى همچنين 
بيان كرد: در رابطه با بحث سياست خارجى نيز تبليغات سوء 
رسانه هاى غربى يا اظهار نظر هاى شخصيت هاى كشورهاى 

غربى روساى جمهور يا نخست وزير ها كه عليه ايران صحبت 
مى كنند، فضايى را ايجاد كرده بود كه احساس شود در ايران 
نوعــى خفقان وجود دارد اما اين اقدام و عفو عمومى نشــان 
داد كه ما در جامعه خودمان معيــار داريم. از همان روزهاى 
اول رهبرى صف اغتشاش گران و معترضين را جدا كرده بود 
و خواهان اين شــدند با اغتشــاش گران و آن هايى كه عناد 
دارند و يا وابسته به جريانات خارجى هستند حتما با قاطعيت 
برخورد شــود و در عين حال كسانى كه دچار غفلت شدند يا 
اســير هيجان و احساسات شــدند حتما سعى شود به نوعى 
عمل شود كه آن ها متنبه شوند و متوجه شوند مسير درستى 
را نرفته اند. پاك آيين افزود: اكنون اين خواسته رهبرى بروز 
و ظهور يافته و كشــورهاى جهان متوجه شدند كه در ايران 
معيارهايى وجود دارد. در تمام دنيا نيز صف منتقدين و كسانى 
كه اغتشاش مى كنند از هم جدا است در همين آلمان، فرانسه  
و يا انگليس اگر عده اى بخواهند بيايند و فروشگاه ها را ويران 
كنند يا اموال عمومــى را تخريب كنند و يا به پليس صدمه 
بزنند، در تمام اين كشورها بال ترديد برخورد مى شود لذا اين 
خط قرمز براى همه كشورها وجود دارد. اين ديپلمات پيشين 
كشورمان در ادامه اظهار داشت: در سياست خارجى اثر مثبت 
اين اقدام اين بود كه كشــورها متوجه مى شــوند ايران يعنى 
مقامات ايران، مردم خودشان را دوست دارند، صف معيار دارند 
براى شناخت اغتشاش و منتقد و در ايران باب انتقاد باز است، 
مى بينيم در روزنامه ها يا فضاى مجازى كســانى كه منتقد 
هســتند به راحتى حرف هاى خودشــان را مى زنند و كسى 
هم با آن ها كارى ندارد. وى تصريح كرد: اما اغتشــاش حتما 
داراى مخالفين جدى در درون حاكميت است با توجه به اين 
مراتب وجهه ايران در عرصه بين المللى نيز خوب مى شود و 
تبليغات رسانه ها و شخصيت هاى سياسى مخالف ايران نمى 

تواند وجهه بين المللى ايران خدشه دار كند.

ســخنگوى قوه قضاييه گفــت: اقدام 
رياســت قوه قضاييه و موافقت رهبرى 
با بخشودگى گســترده، حربه دشمن 
كه ســال ها بر روى آن سرمايه گذارى 
كرده بود را كند كرد. به گزارش ايسنا، 
مسعود ستايشــى در نشست خبرى 
امــروز ضمن تبريك فرا رســيدن ماه 
رجب و تشكر از حضور حماسى مردم 
در راهپيمايى 22 بهمن ماه اظهار كرد:  
رفراندوم ملى در قالب راهپيمايى 22 
بهمن، بار ديگر اراده حق طلبانه ملت 
ايران را نمايان كرد. ملتى كه 44 سال 
به رغم بدخواهى دشمنان قسم خورده 
اين اراده را با ايســتادگى دنبال كرده 
است. وى افزود: ظرفيت ميليونى مردم 
در راهپيمايى 22 بهمن كه نسبت به 
سنوات قبل افزايش يافته بود، حاصل 
جمع اراده هايى مصمم بود. راهپيمايى 
ملى نشان داد كه داستان سرايى هاى 
دشــمن ناكام بوده و بار ديگر تودهنى 
سختى را متحمل شد. ستايشى ادامه 

داد: تقدير از مردم و اقدام مناسب براى 
رفع مشكالت آنان بايد توسط مسئوالن 
تعقيب شــود. وى درباره عفو گسترده 
رهبرى  گفت: بخشودگى قابل توجهى 
از متهمان و محكومان اغتشاشات اخير 
حاكى از ميــزان اهميت وحدت ملى 
بود. يكى از ويژگى هاى بارز آن تسرى 
اين عفو بر متهمان بوده اســت.  اقدام 
رياســت قوه قضاييه و موافقت رهبرى 

با بخشودگى گسترده حربه دشمن را  
كه ســالها بر روى آن  سرمايه گذارى 
كــرده بود، كند كــرد. وى افزود: هل 
دادن جوانان به سمت دشمن و گرفتار 
شــدن آنان اقدامى نابخشودنى است. 
مسئوالن در بخش اقدام و خانواده ها 
در بخــش صيانت و اليه هاى مختلف 
سياســى و فرهنگى و اجتماعى بايد با 
همراهــى خود، اقدام بعــدى در قبال 

جمعيت عفو شده را دنبال كنند. ما به 
خانواده ها تاكيــد داريم كه جوانان را 
مراقبت كنند و بــار ديگر به دام افراد 
سودجو نيفتند. وى ضمن تسليت  به 
هموطنان زلزله زده در خوى و كشور 
تركيه و ســوريه و همــدردى با انان 
گفت: آمادگى كامــل داريم به كمك 
زلزله زدگان  بشتابيم.وى در پاسخ به 
سوالى درباره تخلف پلتفرم فيلميو كه 
اقدام به توليد و پخش ســريال سقوط 
كرده اســت، گفت: پلتفرم را "سكوها" 
بگوييــم.  مــا احراز تخلــف نكنيم و 
قضاوت نكنيم. بنا به ماموريت هايى كه 
قوه قضاييه در اجراى اصل 158 قانون 
اساسى دارد رســيدگى به تظلمات بر 
عهده دستگاه قصايى است و ما وظيفه 
داريم اگر دعوايى مطرح شــد، مطابق 
موازين قانونى مبادرت به رســيدگى 
كنيم . چنانچه شكايتى از ناحيه آحاد 
جامعه مطرح شود ما وظيفه داريم به 

آن رسيدگى كنيم.

سخنگوى قوه قضاييه:

هل دادن جوانان به سمت دشمن 
نابخشودنى است

جلسه كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 به رياست شمس الدين حسينى . سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 
با اشاره به حذف بند مربوط به اختصاص 20 درصد از منابع حاصل از عوارض آاليندگى به صندوق ملى محيط زيست در جلسه 
امروز اين كميسيون گفت: پروانه چراى دام و چاه كشاورزى، سند مالكيت اراضى كشاورزى، ضمانت زنجيره اى و حساب يارانه به 
عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت تسهيالت دريافتى روستاييان، كشاورزان، دامداران سنتى و عشاير پذيرفته مى شود. به گزارش ايسنا، رحيم زارع در توضيح مصوبات 
جلســه نوبت عصر امروز كميســيون تلفيق اليحه بودجه 1402 گفت: سازمان برنامه و بودجه مكلف شد با همكارى وزارت نيرو ظرف شش ماه از ابالغ قانون بودجه 
1402 روستاهاى باالى 20 خانوار كه داراى تنش كمى و كيفى آب شرب و يا فاقد تاسيسات آبرسانى هستند را شناسايى كرده و تك روستاها و مجتمع هاى روستايى 
را آبرسانى كند؛ كل مبلغ اين بند 2400 ميليارد تومان است كه 20 درصد اين مبلغ به روستاهاى جديد اختصاص پيدا خواهد كرد. وى ادامه داد: كميسيون تلفيق در 
زمان بررسى بخش هاى درآمدى اليحه بودجه تصويب كرده بود كه به منظور حفظ منابع آبى كشور، وزارت اقتصاد موظف است نسبت به افزايش تا 3 درصد عوارض 
صادرات محصوالت كشاورزى و غذايى آب بر، مازاد بر عوارض محصوالت مشمول اين بند در سال آينده اقدام كند؛ در بخش هزينه اى مصوب شد كه درآمد حاصله 

به منظور اجراى الگوى كشت در اختيار وزارت جهاد كشاورزى قرار گيرد.

نايب رئيس كميسيون امور داخلى كشور و شوراها در مجلس گفت: امروز براى دنيا ثابت شده است كه جمهورى اسالمى ايران اهل 
گفت و گو است اما قرار نيست ما، هم پشت ديوار مذاكره بمانيم و هم تحريم ها را بپذيريم. محمدحسن آصفرى در گفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به اظهارات طرف هاى غربى در خصوص مذاكرات برجام، بيان كرد: به دليل اينكه تيم مذاكره كننده دولت قبل نتواستند 

آن طور كه بايد ضمانت هاى الزم را از طرف هاى اروپايى و غربى بگيرند شاهد بوديم كه طرف هاى مقابل دبه كرده و به تعهدات خود عمل نكردند، اين كوتاهى سبب 
شــد تا برجام روى زمين بماند. قانون مصوب مجلس طرف هاى غربى را به ميز مذاكرات بازگرداند وى در ادامه با بيان اينكه ما از ابتدا تاكيد داشــتيم اگر قرار است 
توافقى صورت گيرد بايد برد برد باشد، اظهار كرد: مجلس نيز براى اينكه دولت بتواند مذاكرات را به نتيجه برساند، اقدام كرد اما متاسفانه چون ضمانت هاى الزم از 
طرف هاى مقابل گرفته نشده بود و طرف هاى مقابل نيز اقدامات متناظر پيش بينى شده را انجام ندادند، ديديم كه آمريكايى ها زير ميز مذاكرات زدند و به تعهدات 
خود عمل نكردند. غربى ها بدون دليل ميز مذاكره را ترك كرده اند .نماينده مردم اراك در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اقدام مجلس در قانون اقدام راهبردى 
براى لغو تحريم ها يك گام كارشناسى شده بود و سبب شد تا طرف مقابل مجددا پاى ميز مذاكره باز گردد، تصريح كرد: متاسفانه برخى از اقدامات نظير آشوب ها و 
اغتشاشاتى كه در برخى از شهرها رخ داد و با توجه به سناريويى كه جريان هاى اپوزيسيون برانداز در خارج از كشور دنبال كردند، سبب شد تا طرف اروپايى و غربى 

فكر كنند كه ملت ايران دست از انقالب و نظام خود كشيده اند و مجددا ميز مذاكره را بدون دليل ترك كنند.

زارع خبر داد

«تلفيق» بند مربوط به اختصاص عوارض آاليندگى به سازمان 
محيط زيست را حذف كرد

نايب رئيس كميسيون امور داخلى:

غربى ها چاره اى جز مذاكره با ايران ندارند

سخنگوى دولت گفت: حضور باشكوه مردم هميشه انقالبى 
ايران در راهپيمايى 22 بهمن نشــان مجددى از ايستادگى 
هميشــگى مردم برابر توطئه هاى خارجــى بود. به گزارش 
ايســنا، على بهادرى جهرمــى در ابتداى اين نشســت با 
گراميداشت ايام دهه فجر و ماه رجب و شعبان، اظهار كرد: 
حضور باشكوه مردم هميشــه انقالبى ايران در راهپيمايى 
22 بهمن نشــان مجددى از ايســتادگى هميشگى مردم 
برابر توطئه هاى خارجى بود كه آنان هروقت احساس كنند 
استقالل و تماميت ارضى كشور از سوى دشمن مى خواهد 
زير ســوال برود در صحنه مى آيند و همه را شــگفت زده 
مى كنند. وى افزود: مســئوليت دولتمردان بيش از گذشته 
بار ســنگين خود را در چنين شــرايطى هويدا مى كند و 
تاكيد رييس جمهورى هم به خدمت رسانى هرچه بيشتر 
به اين مردم دوســت داشتنى و مقاوم است. وى با اشاره به 
دســتاوردهاى رونمايى شــده در دهه فجر، اظهار كرد: در 
حوزه علم براى اولين بار تصاوير ماهواره خيام در اختيار قرار 
گرفت و االن در حوزه هاى مختلفى از اين تصاوير اســتفاده 
مى شــود. دو ماهواره ناهيد 2 و طلوع 3 هم رونمايى شده 
است. سخنگوى دولت يادآور شد: در حوزه دانش بنيان هم 

افتتاح ساختمان هايى را شــاهد بوديم و در حوزه فرهنگ، 
هنر و ورزش مى توان به برگزارى جشنواره ها اشاره كرد كه با 
استقبال مردم مواجه شد چرا كه مردم ما هنردوست هستند 
و برخالف تالش ها نشــان دادند كه اين حوزه تحريم ناپذير 
اســت. وى افزود: ميانگين سرعت رشد كشور ما به نسبت 
رشد ســاير كشورها در عموم حوزه هاى توسعه اى در چهل 
سال گذشته به مراتب بهتر بوده است. تصويب اليحه  اجراى 
بهتر اصل 27 قانون اساسى در مراحل نهايى است بهادرى 
جهرمى در پاســخ به پرسشــى درباره وضعيــت برگزارى 
تجمعات در كشــور اظهــار كرد: از ابتــداى فعاليت دولت 
ســيزدهم تجمعات متعددى از سوى اقشار مختلف چه به 

صورت گسترده و چه به صورت محدودتر انجام شده است. 
در كنار بهارستان هم مستمرا تجمعاتى صورت مى گيرد و 
واكنش هاى مناســبى براى شنيده شدن صداى اعتراضات 
وجود داشــته و بعد از اين هم وضعيت همين خواهد بود. 
ســخنگوى دولت ادامه داد: معاون حقوقى رئيس جمهورى 
اليحه اى را براى اجرايى شــدن هرچه بهتر اصل 27 قانون 
اساسى آماده كرده اند و در دولت در حال بررسى و تصويب 
نهايى است. اجراى طرح 30 درصد تخفيف 34 قلم كاالى 
اساســى تا پايان مــاه رمضان ادامه دارد وى در پاســخ به 
پرسشــى درباره ثابت نگهداشتن قيمت كاالهاى اساسى و 
روند ارزان كردن اين كاالها در آســتانه سال جديد، اظهار 
كرد: ستاد تنظيم بازار تدابيرى براى نظارت هاى دقيق تر و 
گســترده تر و نيز پيگيرى گزارش شكايات اتخاذ كرده و از 
همين حاال هم اين روند در حال انجام اســت. ستاد تنظيم 
بازار هيچگونه افزايش قيمت غيرمنطقى را تاييد نمى كند. 
بهادرى جهرمى يادآور شد: طرح 30 درصد تخفيف 34 قلم 
كاالى اساسى نيز در فروشگاه هاى زنجيره اى از ابتداى دهه 
فجر آغاز شده اســت و تا پايان ماه رمضان ادامه مى يابد تا 

قيمت كاالهاى اساسى حفظ شود.

سخنگوى دولت در نشست خبرى مطرح كرد:

جزييات بهره مند شدن ايرانيان خارج كشور از بسته وحدت آفرين

با اشاره به اعالم بخشودگى ها از سوى رييس جمهوريك ديپلمات پيشين:
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كاميون و كاميونت هاى بورسى ارزان تر از بازار

روز گذشــته دوشنبه (24 بهمن 1401) در شــش نوبت عرضه خودرو در 
بورس كاال، 606 دســتگاه كاميون و كاميونت به فروش رسيد كه متوسط 
قيمت ها نشــان مى دهد قيمت هاى كشف شــده در بورس كاال پايين تر از 
متوســط قيمت بازار بودند. به گزارش ايســنا، در عرضه هاى روز گذشــته 
خودرويى بورس كاال، 606 دستگاه خودرو متعلق به شركت هاى بهمن ديزل 
و سيبا موتور فروخته شد. جزئيات معامالت به شرح زير بود: كاميونت بورسى 
 FORCE با قيمت پايه فروخته شد در عرضه نخست تاالر خودرو، (كاميونت
متعلق به بهمن ديزل) با همان قيمت پايه 930 ميليون تومان فروخته شد. 
در برابر عرضه 150 دستگاه كاميونت FORCE، تقاضاى 146 دستگاه شكل 
گرفت. تحويل خودروى كاميونت FORCE روز 15 خرداد 1402 اعالم شد. 
كاميونت فورس 6 تن كابين خوابدار به همراه كاربرى (رنگ ســفيد/ مدل 
1402) اســت. قيمت تمام شــده كاميونت FORCE در بورس كاال، قيمت 
كشف شده روى تابلو به عالوه 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده و 6.5 ميليون 
تومان ساير هزينه هاى جانبى (بيمه، پالك و شماره گذارى و ساير هزينه ها) 
اســت. معامله 70 دستگاه كاميونت بهمن ديزل. در عرضه دوم تاالر خودرو 
(كاميونت FORCE متعلق به بهمن ديزل) با قيمت ميانگين 1.101 ميليارد 
تومان فروخته شــد. در برابر 70 دستگاه عرضه، 100 دستگاه تقاضا شكل 
گرفت. تحويل خودروى كاميونت FORCE روز 23 ارديبهشت 1402 است. 
كاميونت فورس 6 تن (كابين بدون خواب) بدون كاربرى (رنگ سفيد/ مدل 
1402) اســت. قيمت تمام شــده كاميونت FORCE در بورس كاال، قيمت 
كشف شده روى تابلو به عالوه 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده و 6.5 ميليون 
تومان ساير هزينه هاى جانبى (بيمه، پالك و شماره گذارى و ساير هزينه ها) 
 FAW )است. كاميون سيباموتور در بورس كاال فروخته شد.كاميون كشنده
CA4180 متعلق به ســيباموتور) با قيمت ميانگين هر دستگاه 4 ميليارد 

تومان به فروش رفت. 

بر اساس آخرين مصوبه هيات دولت؛

بند عرضه خودروهاى وارداتى در بورس كاال حذف شد
در حالى كه در آيين نامه واردات تاكيد شــده بود كه خودروهاى 
وارداتــى صرفاً در بورس كاال عرضه خواهند شــد و فروش آن ها 
از مسير بورس كاال اســت؛ هيات دولت، هفته گذشته، تصويب 
كرد كه عبارت "خودروهــاى وارداتى صرفاً در بورس كاال عرضه 
مى شــود" از بند 2 آيين نامه واردات حذف شــود؛ بر اين اساس 
احتماال فــروش خودروهاى وارداتى ديگر تنها از مســير بورس 
كاال نخواهد بود. به گزارش ايســنا، زمانى كــه آيين نامه واردات 
خــودرو پس از چندين بار رفت و برگشــت بــه صحن مجلس 
شــوراى اســالمى، مورد تاييد قرار گرفت و نهايى شد؛ در بند 2 
اين آيين نامه تاكيد شده بود كه فروش خودروهاى وارداتى تنها 
از طريق بورس كاال خواهد بود. مقرر شده بود كه پس از واردات 
اولين محموله خودروهاى وارداتى در سوم دى ماه، از هفته سوم 
دى ماه اين محموله در بورس كاال براى فروش، عرضه شــود اما 
خبرى نشد. پس از آن هم 19 دى ماه اطالعيه هاى بورس كاال از 
پذيرش خودروهاى خارجى حكايت داشتند و اين انتظار مى رفت 
كه خودروهاى خارجى طبق وعده داده شده نهايت تا پايان دى 
ماه در بورس كاال عرضه شوند؛ اما تاكنون و در حاليكه به روزهاى 

پايانى بهمن ماه نزديك مى شويم، هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
همانطور كه اشاره شــد، عالوه بر متن مصوب آيين نامه واردات 
خودرو، بارها توسط مسئوالن وزارت صمت تاكيد شد كه عرضه 
خودروهاى وارداتى صرفاً از طريق بورس كاال انجام خواهد شــد. 
اما اكنون آخرين مصوبه هيات دولت كه توسط معاون اول رئيس 
جمهورى ابالغ شده حكايت از آن دارد كه دو عبارت "خودروهاى 
وارداتى صرفاً در بورس كاال عرضه مى شــود"  و "در بورس كاال" 
حذف مى شــود. بدين ترتيب به نظر مى رسد كه دولت عالوه بر 
فروش خودروهاى وارداتى در بورس كاال، برنامه هاى ديگرى براى 
عرضه اين خودروهاى خارجى كه قريب به پنج سال منع از ورود 
به ايران بودند، داشته باشــد.اين درحاليست كه موضوع تعيين 
قيمــت اين خودروهاى وارداتى كه تا پيش از اين قرار بود قيمت 
بر روى تابلو بورس مشخص شود و براساس رقابت باشد؛ احتماال 
با اين مصوبه هيات دولت، نحوه تعيين قيمت متفاوت خواهد شد.
پيش از اين در مورد قيمت، اعالم شده بود ''خودروهاى وارداتى در 

بورس كاال عرضه خواهند شد. اين خودروها در چند رده قيمتى 
قرار است كه وارد شوند. كمترين تعرفه از حقوق ورودى مربوط به 
خودروهاى در رده قيمتى زير 10 هزار يورو است. حقوق گمركى 
براى همه خودروها چهار درصد ثابت اســت (چه خودروهاى زير 
10 هزار يورو و چه خودروهايى كه سقف قيمتى 20 هزار يورو را 
دارد). اما سود بازرگانى متغير است؛ كمترين ميزان را خودروهاى 
زيــر 10 هزار يورو خواهند داشــت. 10 تا 15 درصد نيز ســود 
بازرگان است كه وارد مى كند و باقى بسته به اين است كه چقدر 
رقابت روى تابلو بخورد تا كشــف قيمت صورت پذيرد.'' گفتنى 
اســت كه طبق آنچه كه در آيين نامه واردات خودرو آمده است 
مقرر شــده بود تا كارگروهى با مسئوليت وزارت صنعت، معدن 
وتجارت و عضويت وزارت اموراقتصادى و دارايى و سازمان برنامه 

و بودجه كشــور، موظف باشند كه نرخ سود بازرگانى خودروهاى 
وارداتــى را برحســب ارزش (فوب) به گونــه اى تعيين كنند كه 
مابه التفاوت قيمت پايه با قيمت پايانى دربورس كاال، معادل سود 
عادالنه باشد و كارگروه مذكور مجاز به تعيين على الحساب سود 
بازرگانى در زمان ترخيص و تعيين سود بازرگانى قطعى در زمان 
فروش باشد. با پيشــنهاد وزارت صمت موافقت شد/صدور مجوز 
تردد خودروها با پالك ملى. چندى پيش سيدرضا فاطمى  امين- 
وزير صنعت، معدن و تجارت- موضــوع امكان تردد خودروهاى 
مناطق آزاد در سراســر كشور با پالك ملى را مطرح كرد و گفت: 
خودروهايى كه در مناطق آزاد تردد مى كنند، طبق شرايطى،  اين 
مجوز را خواهند داشت كه شماره گذارى ملى شده و در كل كشور 
مورد استفاده قرار گيرند؛ اين موضوع مى تواند كمك كننده براى 

افزايش عرضه در بازار باشــد. حال اين موضوع در مصوبه مذكور 
هيات دولت مورد اشــاره قرار گرفته و مصوبه پالك گذارى ملى 
خودروهاى مجاز به تردد در مناطق آزاد، ابالغ شده است. براساس 
ابالغيه مصوبه هيات وزيران در رابطه با شــيوه پالك گذارى ملى 
و تردد در ســرزمين اصلى خودروهــاى مجاز به تردد در مناطق 
آزاد تجارى - صنعتى، مصوب شده است " طبق مقررات موجود 
خودروهايــى كه مجاز به تردد در مناطــق آزاد تجارى-صنعتى 
هستند، مشروط به پرداخت كليه عوارض و بدهى هاى مربوطه و 
حقوق ورودى (مشتمل بر حقوق گمركى و سود بازرگانى مصوب) 
مجاز به پالك گذارى ملى و تردد در سرزمين اصلى باشند." شايان 
ذكر اســت در آخرين مصوبه هيات دولت كه توسط معاون اول 
رئيس جمهور ابالغ شده، آمده است: "هيات وزيران در جلسه  19 
بهمن 1401 به پيشنهاد وزارتخانه هاى صنعت، معدن و تجارت 
و امور اقتصاد و دارايى و به استناد به اصل يكصد و سى و هشتم 
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران تصويب كرد: (تصويب نامه 
تاريخ ســوم شــهريور 1401 و اصالحات بعدى آن به شرح زير 
اصالح مى شــود):1- در بند 2 عبارت "خودروهاى وارداتى صرفاً 
در بورس كاال عرضه مى شــود"  و عبارت "در بورس كاال" حذف 
مى شــود.2- بند 5 اينگونه اصالح مى شود كه خودروهايى كه تا 
پيش از ابالغ اين تصويب نامه طبق مقررات موجود مجاز به تردد 
در مناطق آزاد تجارى-صنعتى هستند، مشروط به پرداخت كليه 
عوارض و بدهى هاى مربوطه و حقوق ورودى (مشتمل بر حقوق 
گمركى و سود بازرگانى مصوب) مجاز به پالك گذارى ملى و تردد 
در سرزمين اصلى هستند. خودروهاى مستثنى شده از حكم بند 
(1) تفاهم نامه مشترك شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى 
و گمرك جمهورى اســالمى ايران به شــماره 1430/10/1402 
تاريخ 10 خرداد 1400 مشــمول حكم اين بنــد نخواهند بود. 
تبصره: قيمت خودرو براى محاســبه حقوق و عوارض گمركى با 
رعايت ماده 14 قانون امور كمرگ مصوب 1390، از طريق سامانه 
مرتبط با سازمان امور مالياتى كشور (سامانه پرداخت ماليات نقل 

و انتقال خودرو) تعيين مى شود.

عصر (دوشنبه) سد باطله زرشوران، به عنوان بزرگ ترين طرح زيست محيطى معادن كشور، با حضور رئيس هيات عامل سازمان 
توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) در شركت گسترش معادن و صنايع معدنى زرشوران افتتاح شد. به گزارش 
ايســنا و طبق اعالم ايميدرو، شركت گســترش معادن و صنايع معدنى طالى زرشوران (زيرمجموعه ايميدرو)، با تكيه بر تجربه  
جهانى و شرايط محيط زيستى منطقه، اين پروژه عظيم را با چهار هدف ارتقاى شاخص هاى زيست محيطى، ذخيره و بازگردانى 
پساب و آب هاى سطحى كارخانه، ساماندهى محل تجميع باطله و امكان فرآورى و استحصال عناصر با ارزش موجود در آن از جمله طال، نقره و ساير عناصردر آينده، 
بنا كرد. عمليات ساخت طرح سد باطله طالى زرشوران، با اعتبارى نزديك به 1500 ميليارد ريال، از سال 1398 با نظارت سازمان محيط زيست استان آذربايجان 
غربى آغاز و پس از سه سال تالش متخصصان ايرانى، با باالترين سطح استانداردهاى روز دنيا، در دى ماه 1401 آماده بهره بردارى شد. اين سد با ارتفاع 25 متر، 265 
متر طول تاج، 550 هزار متر مكعب عمليات خاكى، دو برج آبگير به ارتفاع 10 متر و ايستگاه پمپاژ با توان روزانه 4800 مترمكعب دارد و در زمينى به مساحت 50 
هكتار بنا شــده اســت. سد فوق با خط انتقالى به طول 1310 متر و سطح ايزوالسيونى به مساحت 50 هكتار، ظرفيت دپوى باطله و فرآورى پساب معدنى را به 20 

ميليون مترمكعب و فراتر از آن مى رساند.

ايسنا/خوزستان ناظر گمركات خوزستان از صادرات 443 ميليون دالرى كاالى غيرنفتى از مرزهاى شلمچه و چذابه خبر داد. بهروز 
قره بيگى در گفت و گو با ايســنا، در خصوص صادرات كاالى غيرنفتى از گمركات شلمچه و چذابه اظهار كرد: صادرات كاالهاى 
غير نفتى از 2 بازارچه مرزى شلمچه و چذابه در سال جارى از نظر وزنى و ارزشى افزايش داشته است. وى افزود: از ابتداى امسال 
تاكنون 443 هزار تن كاالى غيرنفتى به ارزش 105 ميليون دالر از بازارچه چذابه صادر شده است. ناظر گمركات خوزستان گفت: 

اين ميزان صادرات از بازارچه مرزى چذابه در هم سنجى با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنى 40 درصد و از نظر ارزشى 28 درصد رشد داشته است. قره بيگى عنوان 
كرد: همچنين يك ميليون و 800 هزار تن كاال به ارزش 338 ميليون دالر از پايانه مرزى شلمچه صادر شده كه از نظر وزنى 52 درصد و از لحاظ ارزشى 6 درصد در 
مقايسه با سال قبل افزايش داشته است. وى افزود: محصوالت كشاورزى، فلزى، مصالح ساختمانى، كلينكر (ماده اوليه توليد سيمان)، آبزيان پرورشى، كاالهاى خانگى 

و مصرفى و لبنيات از مهمترين كاالهاى صادراتى به عراق از مرزهاى شلمچه و چذابه بوده اند.

صادرات 443 ميليون دالر كاالى غيرنفتى از مرزهاى شلمچه و چذابهسد باطله زرشوران افتتاح شد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر آراء صــادره هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضــى و ســاختمان هــاى فاقــد ســند رســمى 
مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان ديوانــدره تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالك مــورد تقاضــا بــه شــرح زيــر بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــى ميشــود در صورتــى كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــى اعتــراض داشــته 
ــن اداره تســليم و پــس از  ــه اي ــاه اعتــراض خــودرا ب ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــى ب ــد از تاري باشــند ميتوانن
اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضايــى تقديــم و رســيد 
ــه  ــر راى شــماره 1401/2365 آقــاى ســيروان مــرادى فرزنــد عبدالكريــم ب ــه ايــن اداره تحويــل نماينــد :1-براب ــرا ب آن
ــاحت  ــه مس ــى ب ــتارگاه صنعت ــد كش ــك واح ــان ي ــه و اعي ــدانگ عرص ــه شش ــبت ب ــى 3859953151 نس ــماره مل ش
10000مترمربــع و بــه شــماره پــالك 375 فرعــى از 14 اصلــى واقــع در بخــش 14 قريــه وزمــان خريــدارى از مالــك 
رســمى آقايــان محمــد علــى و فتحعلــى شــهرتين احمــدى. بديهــى ســت در صــورت انقضــاى مــدت مذكــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. تاريــخ انتشــار نوبــت اول چهــار شــنبه 1401/11/26 

و نوبــت دوم چهــار شــنبه 1401/12/10 
فخرى ، سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ديواندره م الف 284

برگزار رويداد حمايت از ساخت داخل در صنعت مديرعامل گروه صنايع پتروشيمى خليج فارس، 
پتروشــيمى عنوان كرد و از شــركت هاى دانش پتروشــيمى را نمادى از پيشــرفت در صنعت 
هفت پارك پتروشيميايى دعوت كرد.به گزارش بنيان و ايرانى براى حضور و سرمايه گذارى در 
فارس، دكتر على عســكرى در مراسم افتتاحيه روابط عمومى شركت صنايع پتروشيمى خليج 
از ساخت داخل و اقتصاد دانش بنيان در صنعت چهارمين نمايشگاه و همايش تخصصى حمايت 
از حضور پرشــكوه ملت ايران در جشن پيروزى پتروشــيمى، پااليش و پتروپااليش، با تجليل 
مردم، درسى بود براى بدخواهانى كه براى كشور انقــالب اســالمى، تاكيد كرد كــه اين حضور 
اســالمى نقطه عطفى در تاريخ ملت ايران بود، نقشه هاى شوم داشتند.وى با بيان اينكه انقالب 
مانده اى به نام قاجار بر اين كشــور حاكم شد كه اظهار داشت: از زمان سقوط صفويه، رژيم عقب 

حاصلش كشورى قحطى زده شد و بعد از آن رژيمى بر سركار آمد كه كه انتخاب آن على رغم استخراج روزانه چند ميليون بشكه نفت، فقر مردم و عياشى عده اى 
محدود بود.مديرعامل شركت صنايع پتروشيمى خليج فارس، تصريح كرد: جمهورى اسالمى يك كشور مخروبه و عقب مانده را تحويل گرفت كه تنها در چند نقطه 
بزك شده بود و امروز برگزارى نمايشگاه حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمى كه نمادى از پيشرفت است، خود گواهى است بر موفقيت هاى به دست 
آمده در رشد كشور كه ادامه دار خواهد بود.على عسكرى با اشاره به برخى تالش ها  براى افزايش نرخ خوراك پتروشيمى ها، گفت: اين افزايش ، موجب تحميل تورم 
به كشور خواهد شد.وى با بيان اينكه شركت پتروشيمى خليج فارس امروز پرچمدار پيشرفت پتروشيمى در كشور است، تاكيد كرد: ما با همكارى و تعامل با همه 
هلدينگ هاى قوى كه در كشور وجود دارد به دنبال توسعه و پيشرفت روزافزون صنعت ارزش  آفرين پتروشيمى هستيم.مديرعامل شركت صنايع پتروشيمى خليج 
فارس، حمايت اين هلدينگ از ساخت داخل را گامى مهم براى خنثى سازى تحريم ها عنوان كرد.وى همچنين هلدينگ خليج فارس را پرچمدار اقتصاد دانش بنيان 

عنوان كرد و گفت: ما افتخار مى كنيم عالوه بر تقويت  شركت هاى دانش بنيان، به دنبال اقتصاد دانش بنيان هستيم.

دكتر على عسكرى :
نمايشگاه حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمى، نمادى از پيشرفت در صنعت 

پتروشيمى است 



4روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران چهارشنبه 26 بهمن 1401  24 رجب 1444  15 فوريه 2023نفت و انرژى

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5122 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايرانروزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران

گزيده خبر

توسعه ميدان هاى نفت و گاز مناطق مركزى شتاب مى گيرد

مديرعامل شــركت ملى نفــت ايران با تاكيد بر ضرورت شتاب بخشــى به 
نگهداشــت توان توليد ميدان هاى گازى شركت نفت مناطق مركزى گفت: 
چشــم انداز ترسيم شده براى اين شــركت افزايش توليد گاز به مقدار 142 
ميليون مترمكعب در روز اســت. به گزارش ايسنا، محسن خجسته مهر  در 
نشست بررســى طرح هاى شــركت نفت مناطق مركزى ايران، با اشاره به 
اينكه نفت مناطق مركزى، شــركتى است كه در عمليات شرايط سخت و 
پيچيده اى دارد، اظهار كرد:  ظرفيت هاى افزايش توليد در شركت نفت و گاز 
زاگرس جنوبى بسيار باالست، چند ميدان نفتى در اين شركت تحت توسعه 
قرار دارد كه با سرمايه گذارى خارجى دو شركت روسى در حال انجام است.
وى با بيان اينكه شــركت نفت مركزى از برنامه هميشــه جلوتر بوده و كم 
و كســرى در زمستان امســال در بحث توليد گاز نداشــته است، تصريح 
كرد: چشــم انداز ترسيم شده براى اين شــركت افزايش توليد گاز به مقدار 
142 ميليون مترمكعب در روز بوده و مقدمات اين كار انجام شــده اســت.
خجســته مهر با بيان اينكه حدود 300 ميليــون دالر از محل منابع داخلى 
شركت ملى نفت ايران اختصاص داديم تا 10 ميليون مترمكعب براى سال 
آينده و 10 ميليون مترمكعب براى سال 1403 به توليد برسيم، تأكيد كرد: 
حداقل توليد گاز زمستان سال آينده نبايد از حداكثر توليد امسال كمتر باشد 
و در اين مســير بايد به مواردى مانند نگهداشت توان توليد و ذخيره سازى 
به ويژه در منطقه خانگيران توجه ويژه شود.مديرعامل شركت ملى نفت ايران 
گفت: هدف گذارى توليد 300 هزار بشــكه نفت و 400 ميليون مترمكعب 
گاز در هشــت سال آينده در برنامه شركت نفت مناطق مركزى ديده شده 
است، همچنين توسعه يك ميدان پنج سال زمان ببرد، اما بهره بردارى از آن 
ممكن است تا 100 سال طول بكشد، بنابراين بايد از هم اكنون براى نيروى 
انســانى برنامه ريزى الزم را انجام داد.خجســته مهر با بيان اينكه به زودى از 
طريق سازمان سنجش فرآيند برگزارى آزمون استخدامى انجام مى شود تا 
نيروى انسانى مورد نياز جذب شود، افزود: حداقل وظيفه ما آموزش مستمر 
كاركنان است، همچنين افزون بر آموزش، خدمات، پشتيبانى و بهداشت و 

درمان نيز مهم است.
با تالش محققان جهاد دانشگاهى صورت گرفت؛

بومى سازى پمپ برقى درون چاهى/ارزآورى 25 ميليون دالرى

پژوهشــگران گروه پژوهشى ماشين هاى الكتريكى جهاد دانشگاهى خواجه  
نصيرالدين طوسى با بومى ســازى دانش فنى طراحى و ساخت پمپ برقى 
درون چاهى، كشــور را از واردات اين كاالى ضــرورى بى نياز كرده اند؛ اين 
پمپ جزو تجهيزات با تكنولوژى باال در صنايع نفت و گاز محسوب مى شود.
به گزارش ايسنا، عباس نظرى، پژوهشگر و مدير گروه پژوهشى ماشين هاى 
الكترونيكى جهاددانشگاهى خواجه نصيرالدين طوسى به اهميت اجراى اين 
طرح اشاره كرد و گفت: در چاه هاى نفت پس از مدتى فشار چاه بنابر داليل 
مختلف مانند گذشــت طول عمر افت پيدا مى كند. فشار پايين چاه باعث 
مى شود سيال نفت به طور طبيعى باال نيايد. اكنون براى رفع اين مشكل از 
روش هاى فرازآورى مصنوعى استفاده مى كنند كه يكى از كاراترين، مؤثرين 
و بهينه ترين روش ها استفاده از پمپ هاى برقى درون چاهى است.وى افزود: 
اين محصول با توجه بــه طراحى كه دارد، بايد با نفوذ به عمق 2 تا 3 هزار 
مترى و با توجه به شرايط سيال نفت (دماى باال، خورندگى زياد، فشار باال، 
قطر و طول چاه) نفت را سر چاه بياورد؛ از اين رو نياز به تكنولوژى بسيار باال 
دارد كه اكنون منجر به توليد محصول Electrical Submersible Pump شــده 
اســت. نظرى اظهار كرد: اين محصول جزو 10 كاالى ضرورى وزارت نفت 
محسوب مى شود. اين پمپ ها از جمله تجهيزات با تكنولوژى باال در صنايع 
نفت و گاز به شــمار مى روند كه پيش از اين عمدتا از كشــورهاى آمريكا و 
روسيه وارد كشور مى شدند، اما به دليل اعمال تحريم ها ديگر شرايط خريد 
اين محصول وجود ندارد. اهميت اين مســاله باعث شــد تا گروه پژوهشى 
ماشــين هاى الكتريكى جهاددانشگاهى خواجه  نصيرالدين طوسى به دانش 
فنى طراحى و ساخت اين پمپ ها دست پيدا كنند.وى  خاطرنشان كرد: اين 
محصول بايد طبق شرايط خاص طراحى و اجرا شود، يعنى ابتدا بايد شرايط 
مخزن اصلى و چاه مد نظر بررسى قرار گيرد، سپس طبق آن طراحى انجام 
شود. شــرايط تحريم ها باعث شد تا ديگر نتوانيم اين محصول را خريدارى 
كنيم. امكان دور زدن تحريم ها نيز وجود نداشت، زيرا سازنده بايد مشخصات 
چاه را مى گرفت و بر اساس آن طراحى را انجام مى داد. چنين پيشامدى براى 
كشور مشكل ساز شد، بنابراين برخى از شركت ها تالش كردند با روش هاى 
مختلف اين كار را انجام دهند. برخى براى رفع اين مشكل درصدد برآمدند 
با كمك شركت هاى روسى اين محصوالت را توليد كنند، اما جهاددانشگاهى 

كار بومى سازى و طراحى ساخت اين محصول را آغاز كرد. 

يك كارشناس اقتصادى در گفت و گو با مهر مطرح كرد:
رشد تجارى ايران پس از سفر رئيس جمهور به چين 

يك كارشناس اقتصادى گفت: سفر رييسى مى تواند رشد اقتصادى و 
تجارى به همراه داشته باشد. اميرواعظ آشتيانى؛ كارشناس اقتصادى 
در خصوص ســفر رئيســى به خبرنگار مهر گفت: اين سفر مى تواند 
دســتاوردهاى اقتصادى داشته باشد و با توجه به اينكه هيئت همراه 
رئيس جمهــور وزير نفت، راه و شهرســازى، صنعت و رئيس بانك 
مركزى اســت و اين تيم اقتصادى خوبــى مى تواند كمك بر اقتصاد 
داشــته باشــد. وى در ادامه گفت: البته رشد اقتصادى منوط بر كار 
كارشناسى است كه انجام شده است و مهمترين نكته اين سفر اين 
است كه نخســت وزير چين از رئيس جمهور و هيئت همراه دعوت 
كرده است و رشد اقتصادى به ديپلماسى اقتصادى و سياسى خارجى 
مربوط اســت و چين نياز به نفت و ســنگ آهــن و … ايران دارد و 
مى توان از اين موضوع اســتفاده كرد. كارشــناس اقتصادى در ادامه 
افزود: آمريكا از اين رابطه به وحشت درآمده است و چنين ها از اين 
دعوت هدف گذارى اقتصادى دارنــد و ايران نيز بايد از اين موضوع 
استفاده را بكند و برنامه 5 ساله را براساس اين رابطه بگذارند. چين 
درحــال حاضر اقتصاد خصوصى دارد و ايران كمك بزرگى بر اقتصاد 

چين و چين كمكى بر رشد اقتصادى ايران داشته باشد.
موافقت چين با فاينانس پروژه هاى بزرگ اقتصادى

يــك منبع آگاه از موافقــت چين با فاينانس پــروژه هاى بزرگ به 
خصوص در حوزه انرژى، راه و صنعت و كشاورزى خبر داد. يك منبع 
آگاه از موافقت چين با فاينانس پروژه هاى بزرگ در حوزه انرژى، راه 
و صنعت و كشــاورزى به مهر خبر داد. وى ادامه داد: در دولت دهم 
چينى ها از اين راه كار اســتفاده كرده و از پول هاى بلوكه شده ايران 
در چين اســتفاده كرده و براى احداث پروژه هاى بزرگ تأمين مالى 
مى كردند. وى خاطرنشــان كرد: مذاكراتى بين ايران و چين در اين 
زمينه از مدت ها قبل آغاز شــده بود كه خوشــبختانه در سفر اخير 
هيئت دولت به چين اين موضوع نهايى شــد به طورى كه چينى ها 
به ازاى هر يك واحد پولى كه از ايران در اين كشــور وجود دارد سه 
واحد در پروژ ه هاى بزرگ اقتصادى ايران سرمايه گذارى مى كنند. 

بازگشت قير تهاترى به اليحه بودجه
باوجوداينكه دولت رويه فسادزاى قير تهاترى در سال هاى گذشته 
را در اليحــه بودجــه 1402 حذف كرده بــود؛ اما طبق آخرين 
تصميمات كميسيون تلفيق مجلس، قرار است دوباره قير تهاترى 
را برگرداند. به گزارش مهر، آخرين اخبار از بررسى اليحه بودجه 
1402 در كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى حاكى از آن 
است كه با تصميم نمايندگان، روش مفسده برانگيز قير تهاترى كه 
توسط دولت در اليحه حذف شده بود، مجدداً قرار است در متن 
قانون اضافه شود. بر همين اساس، طبق بند «ك» تبصره 1 اليحه 
بودجه 1402، به وزارت نفت اجازه داده شده بود تا از محل تحويل 
نفت خام به پااليشگاه ها، تا سقف 19 هزار ميليارد تومان نسبت 
به فروش مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) اقدام كند تا درآمد حاصله 
توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور «آسفالت راه هاى فرعى 
و روستايى»، «شبكه راه هاى اصلى، فرعى و طرح هاى مسكن مهر 
و مســكن ملى»، «آسفالت معابر و به ســازى روستاها و شهرها» 
و «پروژه هاى تنش آبى روســتاها، مدارس روستايى و عشايرى» 
به دســتگاه هاى اجرايى تخصيص يابد. در واقع در اين بند دولت 
تالش كرده است تا ضمن پيشبرد امور عمرانى در مناطق محروم، 
منابع ريالى را جايگزين رانت قير تهاترى كند. اما ازقرارمعلوم در 
جريان بررسى اليحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس شوراى 
اسالمى، نمايندگان ضمن تغيير محتواى اين بند، دولت را مكلف 

به توزيع قير تهاترى تا ســقف 25 هزار ميليارد تومان كرده اند. 
جالب اين اســت كه بر اســاس مصوبه كميسيون تلفيق، وزارت 
نفت مكلف شده است تا از منابع داخلى شركت نفت ملى ايران، 
نفت خام را براى توليد وكيوم باتوم به پااليشگاه ها اختصاص دهد 
كه قطعاً گامى در جهت كاهش شــفافيت است چرا كه احتمال 
رديابى ميزان مصرف منابع داخلى شركت نفت به مراتب پايين تر 
بوده و در اين صورت احتمال بروز برخى مفاسد افزايش مى يابد. 
در همين خصوص يكى از اعضاى كميســيون تلفيق به خبرنگار 
مهر گفت: «تمايلى به اظهارنظر در اين زمينه ندارم چرا كه خودم 
مخالف اين موضوع بودم، مى توانيد اطالعات بيشــتر را از اعضاى 
كميســيون عمران يا آقاى دلخوش به عنــوان طراح اين موضوع 
پرس وجو كنيد.» قير تهاترى؛ عامل فساد گسترده در پروژه هاى 
عمرانى قير تهاترى، اصطالحاً به روشــى اطالق مى شــود كه در 
ســاليان اخير و با هدف پيشــبرد پروژه هاى عمرانى در مناطق 
محروم، در دستوركار قرار گرفته است اما ازقرارمعلوم نتيجه اى جز 
ايجاد فساد نداشته است. بر اساس اين روش كه در قوانين بودجه 
سنواتى كشور ايجاد شده اســت، مجلس دولت را ملزم مى كند 
تا ساالنه ميزان مشــخصى از وكيوم باتوم (ماده اوليه قير) را در 
اختيار ارگان هايى مانند «وزارت راه و شهرسازى»، «بنياد مسكن 
انقالب اسالمى»، «سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور» و 

سخنگوى صنعت برق از كاهش 40 درصدى صادرات برق خبر داد و گفت: در زمستان، ميزان واردات افزايش و صادرات كاهش 
مى يابد به طورى كه ميدان واردات 20 درصد رشــد و ميزان صادرات 40 درصد كاهش يافته اســت. به گزارش ايسنا، مصطفى 
رجبى مشهدى امروز در نشستى خبرى در پاسخ به سئوال ايسنا در خصوص آخرين وضعيت صادرات و واردات برق كشور گفت: 
به منظور تامين پايدار برق با كمترين سوخت مصرفى ميزان صادرات را كاهش داديم. سخنگوى صنعت برق در پاسخ به سوال 
ديگر ايسنا در خصوص ميزان بدهى كشورها در حوزه صنعت برق به ايران، گفت: بدهى ها به صورت متداول وجود دارد، مطالبات شناور بوده و در حال تسويه است.

وى در خصوص ســنكرون شــدن شبكه برق با روسيه، اظهار كرد: تبادل برق با روسيه يك نوبت به صورت سنكرون انجام شد اما براى تداوم و پايدارى آن، دو مسير 
را دنبال مى كنيم و بايد با آذربايجان و ارمنستان ارتباطات قوى داشته باشيم. رجبى مشهدى ادامه داد: اميدواريم در سال ميالدى پيش رو اين خطوط برقرار شود و 
ارتباط الكتريكى مستحكم ترى را با روسيه داشته باشيم. وى در خصوص ميزان مصرف مازوت در نيروگاه ها گفت: در نيروگاه ها 80.6 درصد از سوخت گاز، 11.6 
درصد از گازوييل و 7.8 درصد از مازوت اســتفاده مى شــود كه در دوره ســرد اين عدد تغيير مى كند. وى ادامه داد: در فصل سرد 50 درصد گاز و 50 درصد سوخت 

مايع در نيروگاه ها استفاده مى شود كه سوخت گازوييل دو برابر مازوت مورد استفاده قرار مى گيرد و تنها 15 درصد نيروگاه ها قابليت استفاده از مازوت را دارند.

رييس موسســه تحقيقات آب وزارت نيرو اظهار داشت: خزر يكى از درياچه هاى مهم كشور هم به لحاظ توسعه اقتصادى و هم 
واردات و صادرات اســت، مجموعه هاى كشــاورزى و صنعتى كنار دريا قرار دارد اما مسئله اين است كه ساالنه 9 تا 18 متر افت 
دارد كه الزم است به تبعات آن توجه شود. افت ساالنه 9 تا 18 مترى تراز آبى خزر/ سدهاى كشور در حال پير شدن هستند به 
گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، محمدرضا كاويانپور در همايش مدرسه زمستانى آب با اشاره به تاريخچه تاسيس موسسه تحقيقات 

آب اظهار داشت: پايه گذارى موسسه در 55 سال گذشته نشان مى دهد، آب همواره مسئله اساسى كشور ما بوده است. آب در كشور ما هميشه موضوع چالش برانگيز 
و درگيرى بوده، نياكان ما عليرغم افت و خيزها و حمالت اقوام وحشى تالش كرده اند با چنگ و دندان نياز حوضه آبى را تامين  و مشكالت را حل كنند. وى با بيان 
اينكه هيچكس اختراع قنات توسط ايرانيان را كتمان نمى كند، خاطرنشان كرد: ما يكى از بزرگ ترين تمدن ها در زمينه ساخت سد هستيم و هزاران سال در اين حوزه 
قدمت داريم. رييس موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو تصريح كرد: جمعيت كشور از 25 ميليون در سال 1340 به 85 ميليون در سال 1401 رسيده، در كنار اين رشد 
جمعيت افزايش نياز به آب جهت بهداشت، شرب باعث شده در مجموع مطالبه گرى باال برود. وى گفت: اكنون كار به جايى رسيده كه درگير مشكالت فراوان منابع 

آب هستيم، دشت هاى زيادى ممنوعه هستند كه نيازمند توجه ويژه هستند اما ما كارى نكرديم.

رييس موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو:كاهش 40 درصدى صادرات برق كشور
افت ساالنه 9 تا 18 مترى تراز آبى خزر/ سدهاى كشور در حال پير شدن هستند
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مد یر شعب بانک سپه منطقه فارس خبرد اد : 
پرد اخت 73 هزار و 608 میلیارد  ریال انواع تسهیالت بانکی به متقاضیان استان فارس 

مد یر ش�عب بانک س�په منطقه فارس بر نقش مؤثر این بانک د ر توس�عه خد مات بانکی و 
بانک�د اری د یجیتال، حمای�ت از واحد های تولید ی، صنعتی و معد نی اس�تان تأکید  کرد  و 
گفت: چش�م اند از بانک د ر افق 1404، خلق تجربه ای متمایز و د یجیتالی برای مش�تریان 
د ر یک بانک اصیل بر پایه نوآوری و هوش�مند ی س�ازمانی اس�ت و این بانک می کوشد  تا 
بتواند  ضمن پایبند ی به اخاق حرفه ای و مبانی بانکد اری اس�امی همس�و با سیاست های 
کان اقتصاد ی د ولت گام برد اش�ته و نقش به سزائی را د ر ایجاد   اشتغال و رشد  اقتصاد ی 

کش�ور ایفا نماید .
س��عید  منصوریان طبایی، ضمن گرامید اشت د هه فجر و چهل و چهارمین سال پیروزی انقالب اسالمی، ورود  
بانک به مباحث توسعه ای و حمایت مستقیم و غیرمستقیم از شرکت های د انش بنیان را نیز مورد  تأکید  قرار 
د اد  و گفت: بانک سپه تالش کرد ه د ر زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی خود  نیز سرآمد  و به خصوص د ر 
زمینه مد رسه س��ازی د ر مناطق مختلف استان پیشگام باش��د .این مد یر ارشد  د ر حوزه فعالیت های بانکی د ر 
اد امه به موضوع منابع و مصارف بانک نیز اش��اره و خاطرنش��ان کرد : بانک سپه از ابتد ای سال جاری تا کنون 
بالغ بر 73 هزار و 608 میلیارد  ریال انواع تسهیالت بانکی را پرد اخت نمود ه که میانگین ماهیانه آن نزد یک 
به 6 هزار و 691 میلیارد  ریال می باش��د . منصوریان طبایی د ر تش��ریح جزئیات تس��هیالت پرد اخت شد ه نیز 
توضیحاتی ارایه د اد  و خاطرنشان کرد : براساس آمارهای موجود ، د ر حوزه بازرگانی د ر 11 ماه اخیر یک هزار 
و 868 فقره تس��هیالت به ارزش 5 هزار و 360 میلیارد  و 756 میلیون ریال پرد اخت شد ه اس��ت.به گفته وی، 
تعد اد  تسهیالت پرد اخت شد ه د ر بخش خد مات نیز 58 هزار و 659 فقره به ارزش 51 هزار و 65 میلیارد  و 
741 میلیون ریال می باش��د  که با این حس��اب بخش خد مات بیشترین میزان تسهیالت د ریافتی را به  خود  
اختصاص د اد ه است.مد یر شعب بانک سپه منطقه فارس همچنین از اعطای 3هزار و 403 فقره تسهیالت د ر 
بخش س��اختمان و مس��کن خبر د اد  و گفت: سرجمع تسهیالت پرد اخت شد ه د ر این بخش به عد د  3 هزار و 
138 میلیارد  و 824 میلیون ریال می رسد .منصوریان طبایی، حجم تسهیالت پرد اخت شد ه د ر بخش صنعت 
و معد ن را نیز 10 هزار و 84 میلیارد  و 986 میلیون ریال اعالم و خاطرنشان کرد : این میزان تسهیالت به 7 
هزار و 820 متقاضی یا واحد  صنعتی و معد نی تعلق گرفته است.وی با بیان اینکه بخش کشاورزی با 2 هزار و 
670 فقره تسهیالت به ارزش 3 هزار و 957 میلیارد  و 839 میلیون ریال نیز از جمله بخش های مورد  حمایت 
بانک س��په بود ه است اظهارد اشت: سرجمع تسهیالت پرد اختی د ر بخش های بازرگانی، خد مات، ساختمان و 
مس��کن، صنعت و معد ن و کش��اورزی، 74 هزار و 420 فقره به ارزش 73هزار و 608 میلیارد  ریال می باشد .

مد یر ش��عب بانک سپه منطقه فارس با اشاره به اینکه حجم مصارف و تسهیالت پرد اخت شد ه بانک سپه د ر 
سطح استانی و ملی بسیار بیشتر از ارقام اعالم شد ه است ابراز د اشت: علت این است که بخش قابل توجهی 
از منابع بانک سپه د ر قالب پروژه های ملی د ر استان فارس مصرف شد ه که متأسفانه د ر ارزیابی د ستگاه های 
اجرای��ی مورد  توجه قرار نمی گیرد .به گفته منصوریان طبایی، بخش��ی از س��رمایه گذاری د ر پروژه های ملی-

استانی از قبیل آزاد راه شیراز-اصفهان، نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم، ذوب آهن پاسارگاد ، برخی کارخانه های 
سیمان و... با مشارکت مستقیم بانک سپه انجام گرد ید ه است.وی د ر بخش د یگری از سخنان خود  با اشاره به 
د ش��واری های اد غام چند ین بانک و مؤسس��ه مالی د ر بانک سپه و چگونگی گذار از این د وران نیز توضیحاتی 
ارائ��ه د اد  و گف��ت: با توجه به بزرگی پروژه ملی اد غام، به یاری خد اوند  د وره گذار بس��یار آرام و کم د غد غه ای 
ه��م برای مش��تریان و هم کارمند ان رق��م خورد .منصوریان طبایی با بیان اینکه بانک س��په د ر حال حاضر با 
بیش از 2هزار و 400 پرس��نل و 215 ش��عبه د ر اکثر شهرستان های استان فارس فعالیت د ارد ، اظهارد اشت: 
خوش��بختانه فرآیند  اد غام بد ون کمترین چالش و وقفه ای د ر ارائه خد مات به مش��تریان و با شرایط مطلوب 
انجام شد  و د ر حال حاضر تمامی شعب آماد ه ارائه خد مات بانکی یکسان به مشتریان محترم بر پایه بانکد اری 
جامع و متمرکز می باش��ند .مد یر شعب بانک س��په منطقه فارس، ترکیب پرسنلی شعب را ترکیبی متوازن از 
نیروه��ای بانک های اد غامی اع��الم کرد  و گفت: هد ف از انجام این کار عالوه ب��ر هم افزایی ظرفیت نیروهای 

موجود ، اشاعه فرهنگ سازمانی واحد  حاکم بر بانک سپه بود ه است.منصوریان طبایی با تأکید  بر اینکه یکی از 
ارزش های بنیاد ین بانک سپه نقش آفرینی اقتصاد ی د ر سطح ملی و بین المللی می باشد  ضمن اشاره به نقش 
مؤثر بانک سپه د ر توسعه استان، ایجاد  اشتغال و خد مات رسانی به مرد م شریف فارس تصریح کرد : بانک سپه 
د ر زمینه پرد اخت تس��هیالت قرض الحسنه ازد واج، قرض الحسنه اشتغال کمیته امد اد  و بهزیستی، تسهیالت 
س��اخت واحد های مسکونی روستایی و بافت فرسود ه ش��هری، رونق تولید ، حمایت از مشاغل آسیب د ید ه از 
کرونا، تأمین ود یعه مس��کن، د ر بخش کشاورزی، احد اث گلخانه، شیالت و صنایع تبد یلی کارنامه قابل قبول 
و مناس��بی را د ر 11 ماه اخیر از خود  به یاد گار گذاشته اس��ت.منصوریان طبایی با اشاره به اینکه بانک سپه د ر 
حمایت تس��هیالتی از واحد های تولید ی همچون کارخانه های س��یمان، پتروشیمی ها، صنایع غذایی، صنایع 
نفت و گاز پیشگام بود ه، بیان د اشت: این بانک د ر زمینه احیاء واحد های راکد  نیز اقد امات خوبی انجام د اد ه 
و حد اق��ل 5 کارخان��ه را به مد ار تولید  بازگرد اند ه  اس��ت.وی با تأکید  براینکه هی��چ کارخانه ای ند اریم که د ر 
تملک بانک سپه باشد  و احیاء نشد ه باشد ، گفت: د ر بحث سرد خانه ها نیز به منظور توسعه بخش کشاورزی، 
صاد رات و وارد ات محصوالت این بخش اقد امات خوبی صورت گرفت.مد یر شعب بانک سپه منطقه فارس د ر 
اد امه از پرد اخت 140 میلیارد  ریال تس��هیالت به د و واحد  تولید  آب معد نی د ر این اس��تان خبر د اد  و گفت: 
پرد اخت 72 میلیارد  ریال تس��هیالت به یک واحد  تولید  انواع بطری های شیش��ه ای، 80 میلیارد  ریال برای 
راه اند ازی د و واحد  سرد خانه، 20 میلیارد  ریال برای راه اند ازی یک واحد  تولید  مواد  شویند ه، 10 میلیارد  ریال 
برای راه اند ازی واحد  تولید  شوریجات و ترشیجات و همچنین پرد اخت 10 میلیارد  ریال برای احد اث مید ان 
د ام و د امد اری از د یگر اقد امات حمایتی این بانک بود ه اس��ت.منصوریان طبایی همچنین گفت: د ر بخش های 
رفاهی و فرهنگی نیز اقد امات خوبی انجام شد  و بانک سپه د ر راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خویش، 
احد اث د و مد رس��ه د ر مناطق محروم را د ر د س��تور کار قرار د اد ه اس��ت. این د ر حالی است که طی سال های 
گذش��ته د ر شهرس��تان های مختلف از جمله آباد ه طشک و استهبان نیز اقد ام به ساخت مد رسه  نمود ه است.
وی د ر پاسخ به اینکه بانک سپه د ر زمینه توسعه بانکد اری الکترونیک چه اقد اماتی را انجام د اد ه است، گفت: 
توسعه بانکد اری د یجیتال از استراتژی های کالن بانک بود ه و از گذشته نیز ارائه بسیاری از این قبیل خد مات 
با نام بانک سپه گره خورد ه که از آن جمله می توان به راه اند ازی اتوبانک، عابر بانک و... اشاره کرد .مد یر شعب 
بانک س��په منطقه فارس با بیان اینکه فراهم کرد ن بس��تر نقل و انتقال مالی به صورت غیرفیزیکی و مجازی 
از د یگر موضوعاتی اس��ت که از مد ت ها پیش مد نظر مسئوالن بانک بود ه، اظهارد اشت: توسعه زیرساخت های 
خد مات بانکد اری د یجیتال با هد ف خلق تجربه ای متمایز برای مش��تریان و س��رآمد ی د ر ارزش آفرینی برای 

آنها انجام ش��د ه است.منصوریان طبایی یکی د یگر از اقد امات این بانک د ر راستای توسعه خد مات الکترونیک 
را راه اند ازی سامانه جامع خرید  آرد  و سبوس عنوان کرد  و گفت: د ر حال حاضر هرگونه خرید  آرد  و سبوس 
د ر سراس��ر کشور از طریق این بانک انجام می ش��ود .مد یر شعب بانک سپه منطقه فارس د ر بخش د یگری از 
س��خنان خود  به تالش برای توس��عه و ارائه خد مات بانکی د ر مناطق محروم نیز اش��اره کرد  و گفت: با توجه 
به محد ود یت های بانک مرکزی برای ایجاد  ش��عبه جد ید ، تالش ش��د  تا ارائه خد مات خود  به مش��تریان را با 
جابه جایی ش��عب موجود  توس��عه د هیم که خوش��بختانه نتایج خوبی را د ر پی د اشته و زمینه رضایتمند ی 
و جذب مش��تریان جد ید  د ر مناطق محروم و کمتر برخورد ار از خد مات بانکی را فراهم کرد ه اس��ت. وی د ر 
همین ارتباط به شهر صد را اشاره و خاطرنشان کرد : علی رغم اینکه شهر صد را بالغ بر 250 هزار نفر جمعیت 
د ارد  و بخش قابل توجهی از این جمعیت را نیروهای بازنشس��ته و ش��اغل نظامی تش��کیل می د هند  اما بانک 
س��په د ر آنجا هیچ ش��عبه ای ند اشت که با برنامه ریزی های انجام ش��د ه، د ر حال حاضر د و شعبه د ر این شهر 
فعالیت د ارند . عالوه براین با جابه جایی ش��عب، د ر شهرس��تان رس��تم نیز مش��کل عد م ارایه خد مات بانکی 
برطرف ش��د ه اس��ت. د ر اد امه راه نیز با جابه جایی یکی از ش��عب به شهرک میانرود  شیراز، نبود  شعبه بانک 
د ر این منطقه نیز د ر آیند ه نزد یک برطرف خواهد  ش��د .مد یر ش��عب بانک س��په منطقه فارس، ارائه خد مات 
ارزی توس��ط ش��عب این بانک را  نیز مورد  اش��اره قرارد اد  و گفت: بانک سپه د ر زمینه خد مات ارزی خد مات 
خوبی را به مش��تریان خود  ارائه کرد ه، به طوری که این مجموعه د ر میان بانک های س��په سراسر کشور جزء 
برترین مناطق ش��ناخته ش��د ه و د ر زمینه صد ور اعتبار اس��ناد ی د اخلی نیز رتبه نخست کشور را د ر اختیار 
د ارد .منصوریان طبایی د ر همین ارتباط گفت: با توجه به اینکه بانک س��په از خد مات س��ه صرافی ارزی خود  
بهره می برد ، بنابراین بازرگانان اس��تان فارس می توانند  روی خد مات ارزی این بانک به صورت ویژه حس��اب 
کنند .وی د ر پایان سخنان خود  از معاونین منطقه، روسای حوزه ها، روسای شعب و کلیه کارکنان بانک سپه 
که با زحمت و تالش فراوان د ر تحقق اهد اف و پیش��برد  برنامه های مد یریت منطقه فارس همکاری د اش��ته و 

د ارند ، قد رد انی و سپاس��گزاری کرد .  
 

سپه سرآمد خد مات بانکی د ر فارس

حرکت بانک سپه برمدار حمایت از واحدهای 
تولیدی، صنعتی و معدنی فارس و توسعه 

خدمات بانکداری دیجیتال
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گزيده خبر

رئيس هيئت مديره بانك تاكيد كرد
حمايت بانك صادرات ايران از تأمين مالى 

ساخت داخل در صنعت پتروشيمى
رئيس هيئت مديره بانك صادرات ايران همزمان با آغاز چهارمين نمايشگاه 
و همايش تخصصى حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمى، پااليش 
و پتروپااليــش در جزيره كيش، بر تخصيص بهينه منابع براى تامين مالى 
صنايع پيشــران و ارزآور كشــور تاكيد كرد.به گزارش روابط عمومى بانك 
صادرات ايران، ياســر مرادى همزمان با مشــاركت بانك صادرات ايران در 
چهارمين نمايشگاه و همايش تخصصى حمايت از ساخت داخل در صنعت 
پتروشيمى، پااليش و پتروپااليش جزيره كيش در بازديد از شعب بانك در 
اين جزيره، صنعت پتروشــيمى را صنعت پيشران، ارزآور و راهبردى كشور 
عنوان كرد و بر آمادگى بانك صادرات ايران براى حمايت گسترده با استفاده 
از قابليت هاى نوين بانك تاكيد كرد. وى در جريان اين بازديدها كه با حضور 
معاونان بانك و مديران ستادى، منطقه اى و استانى بانك صادرات ايران انجام 
گرفت، ارائه خدمات ويژه بانكدارى به مردم و فعاالن اقتصادى منطقه را نيز 
مورد تاكيد قرار داد و بر ارائه خدمات نوين بانك به ويژه آگاهى بخشــى در 
خصوص كاركرد چكنو (چك امن ديجيتال بانك صادرات ايران) در تسهيل 
نقل و انتقاالت پولى تاكيد كرد.مرادى بهبود شاخص هاى عملياتى از جمله 
وصول مطالبات و جذب منابع در كنار توســعه زيرســاخت هاى بانكدارى 
الكترونيك و تحول ديجيتال را عامل مهمى براى تخصيص بهينه منابع به 

سمت توليد، اشتغال و ارزآورى دانست.
تقدير مجلس شوراى اسالمى از سرپرست بانك ملى ايران

مجلس شوراى اسالمى از تالش هاى مضاعف دكتر نجارزاده سرپرست بانك 
ملى ايران در تعامل سازنده با مجلس و كمك به اقشار ضعيف و كم برخوردار 
جامعه قدردانى كرد.به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، قاســم يكله 
معاون ارتباطات و پيگيرى حوزه رياست مجلس شوراى اسالمى طى پيامى 
از ابوالفضل نجارزاده سرپرســت اين بانك به جهت همت و تالش مضاعف 
در تعامل ســازنده با مجلس انقالبى و انجام بهتر وظايف محوله و كمك به 
اقشار ضعيف و كم برخوردار جامعه تقدير كرد. گفتنى است بانك ملى ايران 
با پرداخت چيزى حدود 20 درصد از مجموع تســهيالت خرد شبكه بانكى 
زمينه ســاز رفع احتياجات ضرورى مردم بوده و در  بســيارى از طرح هاى 
محروميت زدايى مشاركت داشته است .همچنين با ارائه تسهيالت مختلف 
به اقشار مختلف به خصوص قشر كم برخوردار ايفاى نقش كرده و در عمل 

به مسئوليت هاى اجتماعى و امور عام المنفعه پيشگام بوده است.

پرداخت بيش از 15هزار فقره تسهيالت توسط بانك سپه در دى ماه
بانك ســپه در دى ماه ســال جارى بالغ بر 12 هزار ميليارد ريال در قالب 
بيش از 15 هزار فقره تسهيالت در حوزه هاى كمك وديعه مسكن، ازدواج، 
فرزندآورى و قرض الحسنه خوداشتغالى پرداخت كرده است. بانك سپه در 
دى ماه ســال جارى بالغ بر 12 هزار ميليارد ريال در قالب بيش از 15 هزار 
فقره تســهيالت در حوزه هاى كمك وديعه مســكن، قرض الحسنه ازدواج، 
فرزندآورى و قرض الحســنه خوداشتغالى كميته امداد و سازمان بهزيستى 
پرداخت كرده اســت.به گزارش پايگاه اطالع رســانى بانك سپه، اين بانك 
به منظور اجراى تكاليف ابالغى بانك مركزى از تاريخ ابالغ طرح تســهيالت 
بدون ضامن تا ســقف يك ميليارد ريال، از بهمن ماه 1400 تا پايان دى ماه 
ســال جارى براى بيش از 630 هزار فقره پرونده، معادل 176 هزار و 997 
ميليارد ريال تسهيالت پرداخت كرده است.همچنين بانك سپه كه در زمره 
بانك هاى برتر در زمينه پرداخت تســهيالت قرض الحسنه ازدواج است، در 
دى ماه ســال جارى به 4 هزار و 343 پرونده به ميزان 6 هزار و 70 ميليارد 
ريال تسهيالت قرض الحسنه ازدواج با كارمزد 4 درصد پرداخت كرده است.
اين در حالى اســت كه در حوزه تسهيالت قرض الحسنه فرزندآورى، بانك 
سپه دى ماه سال جارى 2 هزار و 589 ميليارد ريال براى 6 هزار و 366 فقره 
پرونده اختصاص داده است.بانك سپه تسهيالت قرض الحسنه خوداشتغالى 
بــه مددجويان كميته امــداد امام خمينى(ره) را به ميــزان يكهزار و 476 
ميليارد ريال در قالب يكهزار و 695 فقره پرونده، تســهيالت قرض الحسنه 
خوداشتغالى به مددجويان بهزيستى به مبلغ 762 ميليارد ريال بابت 823 
فقره پرونده و يكهزار و 139 ميليارد ريال در قالب تســهيالت كمك وديعه 

مسكن مستأجرين به يكهزار و 889 مشمول، اختصاص داده است.
همتى بلند براى آبادانى ايران:

حضور فعال بانك تجارت در چهارمين نمايشگاه حمايت از ساخت 
داخل در صنعت پتروشيمى

بانك تجارت به عنوان حامى بزرگ صنعت نفت، گاز و پتروشيمى با حضور 
در چهارمين نمايشــگاه حمايت از ســاخت داخل در صنعت پتروشيمى، 
آخريــن دســتاوردها و خدمات خود را براى تــداوم حمايت از اين صنعت 
ارزش آفرين ارائه كرده است.به گزارش اداره روابط عمومى و ارتقاء سرمايه 
اجتماعى بانك تجارت، مراسم افتتاحيه نمايشگاه حمايت از ساخت داخل در 
صنعت پتروشيمى، پااليش و پتروپااليش به ميزبانى گروه صنايع پتروشيمى 
خليــج فارس و همــكارى معاونت علمى و فنــاورى و اقتصاد دانش بنيان 
رياست جمهورى، انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت و انجمن صنفى 
كارفرمايى صنعت پااليش، عصر دوشنبه 24 بهمن ماه با حضور 300 شركت 
داخلى فعال در عرصه توليد و صنعت پتروشيمى در محل سالن خليج فارس 
مركز همايش هاى بين المللى جزيره كيش برگزارشد.عبدالعلى على عسكرى 
مديرعامــل هلدينگ خليج فارس در مراســم افتتاحيه اين نمايشــگاه به 
ظرفيت هاى ســرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصاد از جمله صنعت 
پتروشــيمى و رشد و پيشرفت كشــور در زمينه صنعت و توليد اشاره كرد 
و گفت: بايد تالش كنيم حتى در شــرايط تحريم و مقابله با تورم در كشور 

چرخه توليد به خصوص در صنعت پتروشيمى رونق بيشترى داشته باشد.

رقابت براى خريد 6500 خودرو سوارى شروع شد
امروز ســه شنبه 25 بهمن براى عرضه 6500 خودرو 30 هزار 
متقاضى ثبت شــده اســت. به گزارش خبرنگار ايِبنا، امروز در 
بورس كاال 6500 خودرو عرضه شده است، كه براى اين تعداد 
خــودرو 30 هزار و 27 متقاضى وجــود دارد. خودرو هايى كه 
امروز در رقابت بورس كاال عرضه مى شــود شــامل تارا دستى 
ســفيد، فيدليتى 5 نفره مشــكى، فيدليتى 7 نفره ســفيد، 
ريســپكت مشكى، فيدليتى 7 نفره مشــكى، فيدليتى 5 نفره 
ســفيد و ريسپكت سفيد اســت.  قيمت پايه تارا دستى 256 
ميليون و 500 هزار تومان تعيين شده و درصد پيش پرداخت 
100 درصد اســت. خودرو ها مدل 1402 بوده و قرار است 17 
خرداد 1402 به خريداران تحويل داده شــود. همچنين امكان 
تغيير رنگ به انتخاب خريدار وجود داشته و رنگ هاى مشكى 
متاليك آبنوس، خاكسترى متاليك، نقره اى تيتانيوم، سبز كله 
غازى، قهوه ايى كادرو، قهوه ايى نسكافه، آبى اقيانوسى و قرمز 
ونيزى موجود است. هر كد ملى حقيقى مجاز به ثبت سفارش 
بر روى يكى از كد هاى عرضه شــده در تاريــخ عرضه و براى 
يك خودرو بوده و خريداران بايد 18 ســال تمام را داشــته و 
اشــخاصى كه در عرضه هاى قبلى و از ابتداى ســال 1398 از 

شركت هاى خودروسازى موفق به خريد خودرو سوارى شدند، 
امكان ثبت ســفارش ندارند. خريداران بايد جهت ادامه مراحل 
خريد همزمان با تســويه مبلغ معامله در بــورس (حداكثر تا 
پايان مهلت مجاز تسويه در بورس) با مراجعه به سايت فروش 
 esale.ikco.ir اينترنتى محصوالت ايران خــودرو به آدرس اينجا
نســبت به ايجاد و تكميل پروفايل شخصى اقدام كنند. زمان 
مقرر طى پيامك تكميل وجــه هزينه متعلقات قانونى، اطالع 
رســانى مى شــود و خريداران بايد عالوه بر انتخاب نمايندگى 
مجاز، بيمه گر خود را انتخاب و اقدام به واريز وجه هزينه هاى 
جانبى شامل بيمه و شماره گذارى و هزينه ثابت جمعا به مبلغ 
4 ميليون و 371 هزار و 310 تومان به عالوه 15 درصد ماليات 

و عوارض قانونى كه براســاس مبلغ معامله محاسبه مى شود، 
كنند. درصورت عــدم واريز هزينه ها حداكثر تا 5 روز تقويمى 
پس از ارسال پيامك (تكميل وجه متعلقات قانونى) به نسبت 
زمان تاخير خريدار در واريز وجوه تكميلى، زمان تحويل خودرو 
تغيير و مشــترى متعهد به پرداخــت جريمه يك دهم درصد 
ارزش معامالتــى به ازاى هر روز تاخير خواهند شــد. جزييات 
عرضه فيدليتى و ريسپكت. بهمن موتور قيمت پايه فيدليتى 5 
نفــره را 759 ميليون تومان و فيدليتى 7 نفره را 772 ميليون 
تومان اعالم كرده اســت. اين شــركت ريســپكت را نيز 643 
ميليون تومان عرضه مى كند كه عرضه ريسپكت براى نخستين 
بار در بورس كاال انجام مى شود. درصد پيش پرداخت سفارش 

خريد خودرو هاى سوارى عرضه شده شامل فيدليتى و ريسپكت 
100 درصد تعيين شده است. هزينه هاى جانبى كه قرار است 
بعد از معامله به فيدليتى افزوده مى شــود 9 درصد ماليات بر 
ارزش افزوده و على الحســاب 17 ميليون و 191 هزار و 902 
تومــان براى فيدليتى 5 نفره و 17 ميليون و 391 هزار و 902 
تومان براى فيدليتى 7 نفره بابت هزينه ماليات و عوارض شماره 
گذارى، هزينه پالك و شماره گذارى، هزينه پست، صدور كارت 
و هوشمندســازى كارت خودرو و هزينه بيمه شــخص ثالث 
مى باشد. مابه التفاوت اين هزينه هاى جانبى پس از نهايى شدن 
مبالغ مذكور در ســال 1402 توسط مراجع ذيربط مشخص و 
اخذ خواهد شد. هزينه هاى جانبى كه قرار است بعد از معامله 
به ريســپكت افزوده مى شود 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده و 
على الحساب 36 ميليون و 169 هزار و 402 تومان بابت هزينه 
ماليات و عوارض شماره گذارى، هزينه پالك و شماره گذارى، 
هزينه پســت، صدور كارت و هوشمندســازى كارت خودرو و 
هزينه بيمه شخص ثالث مى باشد. مابه التفاوت اين هزينه هاى 
جانبى پس از نهايى شدن مبالغ مذكور در سال 1402 توسط 

مراجع ذيربط مشخص و اخذ خواهد شد.

به اعتقاد كارشناسان، بانك مركزى طى يك سال اخير رويكرد حمايتى نسبت به بازار سرمايه داشته است.  به گزارش خبرنگار 
ايِبنا، بانك مركزى در دولت ســيزدهم برخالف ادوار پيشــين رويكرد حمايتى از بازار ســرمايه داشــته و در اين مسير اقدامات 
قابل توجهى انجام داده است كه به اذعان كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه اثرات مثبتى بر روند معامالت و رونق بازار سهام دارد.

كنترل و ثبات نرخ بهره بين بانكى.نرخ بهره بين بانكى در كوتاه مدت نظام نقدينگى را به بازار هاى موازى مخصوصاً بازار ســرمايه 
منتقل مى كند و كنترل اين نرخ از سوى بانك مركزى همواره دغدغه اى براى فعاالن بازار سرمايه بوده است. بانك مركزى از ابتداى دولت سيزدهم، كنترل نرخ بهره 
را به منظور حمايت از بازار سرمايه در دستور كار خود قرار داده است و در اين مورد با كنترل و ثبات نرخ بهره عملكرد بسيار خوبى را داشته است. در اين باره محمد 
نادعلى؛ مديركل عمليات پول و اعتبار بانك مركزى در مصاحبه با خبرنگار ايِبنا با تضمين اينكه از جانب بانك مركزى نرخ بين بانكى كامًال تحت كنترل است، تصريح 
كرد: تابه حال نوسانى بيش تر از نرخ 21 درصد و حد موردنظر به وجود نيامده است و همان طور كه سال گذشته و طبق مصوبه دولت كه نرخ بين بانكى حدود 20 درصد 
تعيين شد و ميانگين اين نرخ در طول سال 20.3 بود امسال نيز اين نرخ با نوسان زيادى مواجه نخواهد شد و بانك مركزى امسال نيز اهداف موردنظر دولت دررابطه با 
كنترل نرخ بين بانكى در راستاى حمايت از بازار سرمايه را اجرا مى كند. همچنين در اين باره سيد فرهنگ حسينى، كارشناس بازار سرمايه در گفتگو با ايِبنا با تأكيد بر 
اينكه نرخى در محدوده 20 تا 21 درصد براى نرخ بين بانكى در نظر گرفته شده، گفت: در ماه هاى اخير شاهد اين بوديم كه اين نرخ در محدوده موردنظر حفظ شد 

و راهكار بانك مركزى در بخش نظارتى و استفاده از ابزار هايى مثل قرارداد ريپو و حضور فعال و مؤثر در بازار بين بانكى نتيجه داد.

اوراق سكه در حالى منتشر و به حراج گذاشته شد كه قيمت ها در بازار را شكست و شاهد سير نزولى نرخ سكه و طال هستيم.
كد خبر : 142788 به گزارش خبرنگار ايِبنا، درست 6 روز پيش، بانك مركزى با اعالم دو خبر و سياست جديد خود، نويد كنترل 
قيمت ها و مهار انتظارات تورمى در بازار ســكه و طال را داد كه در روز هاى اخير اين نويدبخشــى محقق شد و حباب سكه تا يك 

ميليون و 400 هزار تومان شكسته شد. بانك مركزى در راستاى دستيابى به اهداف خود از جمله كنترل تورم و مهار انتظارات تورمى و همچنين تنوع بخشى به سبد 
سرمايه گذارى مردم، اوراق قرضه سكه را در بورس كاال عرضه كرد و براين اساس اشخاص حقيقى به ميزان 100 سكه و صندوق هاى سرمايه گذارى نيز به صورت 
نامحدود مى توانستند خريد داشته باشند. اين حراج ديروز انجام شد و هر 100 ورقه گواهى سكه بانك مركزى معادل يك سكه طالى تمام بهار آزادى طرح جديد، به 
قيمت 15 ميليون و 875 هزار تومان به متقاضيان فروخته شد. بنا به گفته رئيس كل بانك مركزى، تسويه اوراق سكه بهار آزادى، به قيمت روز و معامالت ثانويه آن 
در بورس امكان پذير است؛ بنابراين اين اوراق ابزار جديدى است كه مى تواند متقاضيان سرمايه گذارى در بازار سكه را جذب و به تعادل بازار كمك كند. اين اوراق معاف 

از ماليات بوده و با سررسيد 6 ماهه، در بورس منتشر خواهد شد و بعد از اين مدت يا مى توان فيزيك سكه را دريافت كرد يا به قيمت روز، پول آن را دريافت كرد.

حبابى كه از «سكه» افتاداقدامات حمايتى بانك مركزى از بازار سرمايه
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گزيده خبر

درسهايى كه تركيه از زلزله 
1999 نگرفت

"هــر چند بعــد از زمين لــرزه مرگبار دو دهــه پيش در تركيــه قوانين 
سخت گيرانه ترى براى ساخت وساز در اين كشور پيشنهاد شد اما ساخت وساز 
ضعيف نقشــى عمده در بروز فاجعه اخير اين كشــور ايفا كرده اســت." به 
گزارش ايســنا، روزنامه گاردين در گزارشــى بى توجهى مقام هاى تركيه به 
ايمنى ساخت وساز در اين كشــور بعد از زلزله مرگبار سال 1999 را دليل 
بروز تلفات فاجعه بار اخير بعد از زلزله 7.8 ريشترى روز دوشنبه هفته قبل در 
اين كشور دانسته است. اين روزنامه در اين گزارش با تيتر "تلفات زلزله تركيه 
نشان مى دهد درس هاى سال 1999 فرا گرفته نشدند" نوشته است: «در سال 
1999 بيش از 17000 تن در زلزله در نزديكى شهر استانبول تركيه كشته 
شدند. مقام هاى اين كشور متعاقب آن قول اجراى قوانين سخت گيرانه ترى 
را دادند و با هدف ارتقاى آمادگى براى زلزله در كشــورى كه روى دو گسل 
بزرگ قرار دارد طرحى تحت عنوان ماليات زلزله را اجرا كردند. با اين وجود 
پاســخ ُكند دولت وقت آنكارا به آن فاجعه بعدا نقشــى عمده در به قدرت 
رساندن حزب عدالت و توسعه متعلق به رجب طيب اردوغان ايفا كرد؛ اين 
حزب كه در سال 2002 يك حزب جديد التاسيس بود در انتخابات آن سال 
با اكثريت قاطعى پيروز شده و قول شفافيت و بازسازى اقتصادى كه به دليل 
ســقوط بازار بورس از بين رفته بود را داد. حدود 24 سال بعد از آن زمان و 
بعد از تجربه زمين لرزه و پس لرزه هاى حتى مرگبارتر به نسبت سال 1999 
مردم در سراســر تركيه نه فقط در جستجوى عزيزانشان بلكه همچنين در 
جستجو جوابها براى اين فاجعه هستند. سال 2011 نيز در تركيه زلزله اى 
رخ داد كــه در اثر آن صدها تن جان باختند. بعــد از آن زلزله اردوغان كه 
در آن زمان نخست وزير بود ضعف در ساخت وساز را مقصر تلفات باالى آن 
زلزله اعالم كرده و گفت: شهردارى ها،  پيمانكاران ساخت وساز و ناظران حاال 
بايد شاهد باشند كه غفلت ورزى آنها منجر به قتل مى شود. اما حاال با كشته 
شدن بيش از 30000 تن و بى خانمان شدن بيش از يك ميليون تن ديگر 
تنها در تركيه، در اثر اين زلزله كه بخشــى از آن در سوريه اتفاق افتاد، هر 
چه آشكار تر مى شود كه فساد مزمن و عدم اجراى دقيق قوانين ساخت وساز 
در تركيه بحران را بدتر كرده اســت. اردوغان، كه حاال بر خالف زمان زلزله 
1999، رئيس جمهور تركيه اســت ساخت وساز را موتور اقتصاد تركيه داد. 
او تا پيش از ســقوط لير تركيه در سال 2018،  با اتكا به اعتبارات خارجى 
ارزان بودجه بزرگراه ها، بيمارستان ها و برجهاى مسكونى و تجارى جديد در 
سراســر تركيه را تامين كرد. روى كاغذ ، استانداردهاى ايمنى ساخت وساز 
در تركيه از بهترين استانداردها در جهان است و آنها مرتبا با قوانين خاص 
براى مناطق مستعد زلزله به روز رسانى مى شوند از جمله اينكه بتن بايد با 
فوالد تقويت شود و ديوارها و ستون هاى حمال بايد به گونه اى توزيع شوند 
تــا از "پديده پانكيك"، هنگامى كه كف طبقات پس از فروپاشــى عمودى 
روى يكديگر جمع مى شوند، اجتناب شود. اما زمين شناسان، برنامه ريزان 
شهرى ، معماران و متخصصان واكنش به زلزله در سطح تركيه و بين الملل 
سالها هشدار دادند، حتى بسيارى از ساختمان هاى مدرن در سراسر تركيه 
"آوار در انتظار فروريزى" هســتند چون قوانين ساخت وساز در قبال آنها به 
درستى پياده نشــدند. مقام هاى تركيه تخلفات شركت هاى ساخت وساز و 
سرمايه گذاران در ساخت و ساز را با مجازات كافى پاسخ ندادند اما كارشناسان 
مى گويند اين مشكل به اين دليل عمدتا ناديده گرفته شد چون رسيدگى به 

آن پرهزينه و نامحبوب بود.»
ايالن ماسك: با استارلينك نمى خواهيم 

جنگ جهانى سوم راه بيندازيم

ايالن ماســك درخواست اسكات ِكلى،  فضانورد سابق ناسا مبنى بر افزايش 
سيســتم اينترنت اســتارلينك در اوكراين جهت كمك به نيروهاى مسلح 
اين كشــور را رد كرد. به گزارش ايســنا، به نوشته روزنامه ديلى ميل، ِكلى 
ابتدا خطاب به ايالن ماسك، كارآفرين ميلياردر آمريكايى در توييتر نوشت: 
«اوكراين شــديدا به حمايت مداوم شــما احتياج دارد. دفــاع در برابر يك 
نسل كشى نوعى قابليت و توانايى تهاجمى نيست، بلكه بقاست. زندگى هاى 

بى گناهى از دست خواهد رفت. شما مى توانى كمك كنى. مرسى از شما.»
اين توييت پس از آن منتشــر شــد كه شــركت ايالن ماســك دسترسى 
ارتش اوكراين را به اينترنت اســتارلينك محدود كرد و خود ماسك فورا به 
درخواست اسكات كلى واكنش نشان داد و گفت: شما به اندازه كافى باهوش 
هســتى كه وارد بازى رسانه ها و ساير پروپاگانداها نشوى. استارلينك منبع 
اصلى ارتباط براى اوكراين به ويژه در خطوط مقدم كه دسترسى به اينترنت 
ندارند، است. با اين حال، ما به ايجاد تنش ها كه منجر به جنگ جهانى سوم 

خواهد شد، دامن نخواهيم زد. 

فرصت اوكراين براى جنگ با 
روسيه هميشگى نيست

"اوكرايــن فرصت زيادى براى پس گرفتن اراضى اش از روســيه 
تا قبل از اتمام كمك هاى تســليحاتى آمريــكا و غرب ندارد." به 
گزارش ايسنا، به نقل از راشــاتودى، يكى از اعضاى ارشد دولت 
جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا به واشنگتن پست گفته است: «ما 
سعى داريم تا به آنها بفهمانيم كه نمى توانيم براى هميشه باشيم».
بايدن در ظاهر و به صورت عمومى متعهد شــده اســت كه «تا 
زمانى كه براى شكست روسيه الزم باشد» از كى يف حمايت كند. 
با اين حال، بر اساس گزارش واشنگتن پست اين موضع با ميزان 
منابعى كه واشــنگتن توانايى ارسال آن را دارد، هماهنگ نيست. 
اين مقام ناشناس گفت: «تا زمانى كه طول بكشد» به معنى مدت 
طول كشيدن درگيرى است با اين حال الزاما به اين معنى نيست 
كه كمك هاى ما هم هميشگى است و تمام نمى شود. اين روزنامه 
به تغيير روحيه در مجلس نمايندگان اياالت متحده اشــاره كرد، 
جايى كه اكثريت جمهورى خواه به نظر مى رسد به طور فزاينده اى 
نسبت به سياست كمكى بايدن در اوكراين شك دارند. همچنين 
به خستگى در اروپا به عنوان يكى ديگر از تهديدهاى كليدى براى 
كى يف اشاره شــده، زيرا كشورها با قيمت هاى بى ثبات انرژى و 
تورم افسارگسيخته دست و پنجه نرم مى كنند. واشنگتن پست 
در ادامه آورده اســت: ارتش اوكراين احتماال تا تابســتان فرصت 
دارد تا پيش از اتمام بسته تسليحاتى فعلى آمريكا، پيشرفت كند.
ماريا زاخارووا، ســخنگوى وزارت امور خارجه روســيه گفته كه 
اين روزنامه به طور موثر آنچه را كه مقامات مســكو "جنگ غرب 
عليه روســيه تا آخرين اوكراينى" خوانده اند، توصيف كرده است. 
نئوليبرال هاى آمريكا اوكرايــن را ويران كرده اند و مردم اوكراين 
را نابود مى كنند. جاه طلبى هاى هژمونيك آمريكا منجر به تلفات 
عظيم جانى مى شــود. به گزارش واشنگتن پست، مقامات ارشد 
اياالت متحده موضع دولت بايــدن را به رهبرى اوكراين منتقل 
كرده اند. منابع گفتند كه گاهى متقاعد كردن كى يف براى اتخاذ 
روش مورد نظر واشــنگتن دشــوار بوده است. يكى از نمونه هاى 
ذكر شــده، رفتار ارتش اوكراين در آرتيوموفســك (كه اوكراين 
آن را باخمــوت مى نامد) بود، جايى كــه نيروهاى كى يف به آن 
چسبيده اند، حتى زمانى كه مقامات آمريكايى به آنها گفته اند كه 

ارزش قربانى كردن ندارد.

بيانيه پايانى كنفرانس حمايت از قدس با 19 بند
بيانيــه پايانى كنفرانــس حمايت از قدس با هــدف حمايت از 
پايدارى ساكنان قدس در مقابله با رژيم صهيونيستى منتشر شد، 
رئيس تشكيالت خودگردان فلســطين خواستار عضويت كامل 
فلســطين در سازمان ملل شد، پادشاه اردن بر حمايت كشورش 
از فلســطينى ها تاكيد كرد، رئيس جمهور مصر مخالفت خود را 
با اقدامات اســرائيل در قدس اعالم كــرد، رئيس جمهور الجزاير 
نيز خواستار تسريع در توقف تقســيم فلسطين شد. به گزارش 
ايسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه اى راى اليوم، پيش نويس بيانيه 
پايانى كنفرانس حمايت از قدس كه اتحاديه عرب روز يكشــنبه 
در قاهره برگزار كرد، داراى 19 بند در حمايت از شــهر قدس و 
پايدارى ســاكنان آن در سطح سياسى، قانونى و توسعه اى براى 
مقابله با سياســت ها و اقدامات خصمانه و برنامه ريزى شده رژيم 
صهيونيســتى عليه قدس و ساكنان آن اســت. در پيش نويس 
بيانيه تاكيد شده كه مساله فلسطين و در مركز آن قدس شريف 
موضوع محورى امت عربى، آزادگان و كسانى است كه به قوانين 
بين المللى، حقوق بشر، عدالت و برابرى در جهان پايبند هستند.

طبق اين بيانيه، صلح عادالنه و فراگير، امنيت و ثبات در منطقه 
خاورميانه تنها در صورتى محقق خواهد شد كه ملت فلسطين از 
حقوق قانونى و غير قابل تغيير خود را در راس آنها حق بازگشت 
به سرزمينشــان، جبران خسارات، حق تعيين سرنوشت و تحقق 
اســتقالل برخوردار شوند، رژيم غيرقانونى اسرائيل نابود و كشور 
مســتقل فلســطين با حاكميت كامل در اراضى اشــغالى سال 
1947 با پايتختى قدس تشكيل شده و تمامى كشورهاى جهان 
همبستگى خود را با مبارزات ملت فلسطين و حمايتشان از مساله 
عادالنه آنها اعالم كرده و كشور فلسطين به رسميت شناخته شده 
و به آن در ســازمان ملل عضويت كامل داده شــود. بند دوم اين 
بيانيه شامل دعوت از جامعه جهانى براى تأمين حمايت بين المللى 
از ملت فلسطين و مقابله با دشمن اسرائيلى و حمالت مستمر آن 
عليه ملت فلسطين از جمله شهرك سازى ها، حاكميت آپارتايد و 
اقدامات تبعيضى است، همچنين از شوراى امنيت ملى خواسته 
شده به مسؤوليت خود در قبال اجراى واقعى قطعنامه هاى مربوط 
به مســاله فلسطين شــامل قطعنامه هاى 242 و 338 و 1515 

و 2334 عمل كرده و در راســتاى توقف سياســت ها و اقدامات 
غيرقانونى اسرائيل در حق فلسطينى ها و توقف شهرك سازى هاى 
غيرقانونى، ديوار حائل و توسعه آن اقدامى انجام دهد. اما در بند 
سوم اين بيانيه تاكيد شده، تمامى سياست ها و طرح هاى هدفمند 
و غيرقانونى اسرائيل براى اعطاى مشروعيت به الحاق غيرقانونى 
و نادرســت بخش شرقى شــهر قدس به اراضى اشغالى، تحريف 
هويت عربى، تغيير ســاختار جغرافياى جمعيتى، تضعيف رشد 
جمعيت ســاكن آن و جدا كردنش از مناطق فلسطين با تشديد 
سياست تخريب خانه ها و مهاجرت اجبارى شهروندان از محله ها 
و شهرهاى شــهر قدس از جمله ساكنان شهرك سلوان و محله 
شيخ جراح و ديگر محله ها و مناطق اين شهر در چارچوب طرح 

اسرائيل براى پاكسازى نژادى و تثبيت ساختار آپارتايد انجام شده 
و اينها نقض آشــكار قوانين بين المللى هستند. همچنين در اين 
بيانيه حمايت از اماكن مقدس اســالمى و مسيحى شهر قدس، 
توقف اقدامات اسرائيل براى تغيير ماهيت تاريخى و قانونى شهر 
قدس و مســجد االقصى و نيز تالش هاى آن بــراى تغيير نام و 
تقســيم زمانى و مكانى آن و نيز تضعيف آزادى مناســك دينى 
مســلمانان در اين مســجد و تالش براى تحريــف تاريخ آن با 
حفارى ها و محكوميت شديد يورش هاى مكرر و رو به افزايش به 
مسجد االقصى و هتك حرمت آن و نمازگزارانش توسط مقامات 
دولت اشغالگر اسرائيلى و شهرك نشين هاى افراطى خواسته شد.

همچنيــن در اين بيانيه اقدامات برنامه ريزى شــده و غيرقانونى 

رژيم صهيونيستى براى تضعيف كليساها و كمرنگ كردن حضور 
مسيحيان در شهر قدس رد و هشدار داده شد، نقض هاى فاحش 
وضعيت حقوقى و تاريخى مقدســات شهر قدس تخلف آشكار از 
توافقنامه ها و تعهدات بين المللى مربوطه است و پيامدها و نتايج 
خطرناكى براى امنيت و صلح بين المللى خواهد داشت. همچنين 
در اين بيانيه از تمامى كشورها خواسته شد كه به قطعنامه هاى 
مربوط به مساله فلسطين كه از سوى سازمان ملل، شوراى اجرايى 
سازمان يونسكو و كميته ميراث جهانى وابسته به يونسكو صادر 
شده، عمل كنند. در اين بيانيه با اشاره به اينكه مسجد االقصى يك 
مكان صرفاً اسالمى براى عبادت مسلمانان و بخشى جدايى ناپذير 
از ميراث جهانى است، بر حاكميت كشور فلسطين در شهر قدس 
و مقدســات آن، حق مديريت اوقاف قدس و امور مسجد االقصى 
براى اردن به عنوان تنها مسؤول قانونى اين مسجد جهت حفاظت 
از آن و ساماندهى به روند ورود و خروج به آن تاكيد شد. در اين 
بيانيه از جامعه جهانى خواسته شــده به مسؤوليت هاى قانونى، 
اخالقى و انســانى خود براى توقف فورى طرح هاى شهرك سازى 
اســرائيل در شــهر قدس از جمله طرح مركز شهر قدس، طرح 
"منطقه ســيليكون"، پروژه شــهر داوود، پروژه منطقه صنعتى 
العيسويه،  طرح راه اندازى ترن هوايى براى شهرك نشين ها، پروژه 
امالك و مستغالت شهر قدس و قوانين نژادپرستانه اسرائيل كه 
بــه مقامات رژيم اجازه مى دهد مدارك شناســايى هزاران تن از 
ساكنان شهر قدس را مصادره كرده و دارايى هاى آنها را به تحت 
عنوان قانون امالك غايبان تصرف كنند، عمل كند. در ادامه اين 
بيانيه نيز سياســت هاى برنامه ريزى شده اسرائيل براى تحريف و 
تغيير فرهنگ و هويت عربى و اســالمى شهر قدس چه از طريق 
تعطيلى نهادهاى ملى و فرهنگى فلســطين و تالش براى نابود 
كردن ميراث فلسطينى چه با تغيير مفاد آموزشى كتاب درسى 
فلسطين و تحميل دروس تحريف شده به جاى آنها، تالش براى 
اجراى سياست حبس خانگى براى كودكان و تعيين جريمه هاى 
مالى و ادارى براى نهادهاى آموزشى فلسطينى كه به سياست ها 

تن نمى دهند.

بحرين جزيره اى را به رژيم صهيونيســتى فروخته اســت و اين رژيم مى تواند در آينده حاكميت خود را بر آن تحميل كند. به 
گزارش ايسنا، به نقل از منامه پست، تعدادى از سايت هاى خبرى خبر خريد يكى از جزاير بحرين توسط يك شركت صهيونيستى 
را از طريق مزايده اى كه «شــركت حراج عربى» راه اندازى كرده بود، منتشــر كردند. وبسايت تغيير پرس به نقل از شبكه هفت 
رژيم صهيونيســتى كه اين خبر را از سايت خود حذف كرد، نوشت، شــركت هيمنوتا، متعلق به صندوق ملى يهوديان در رژيم 
صهيونيســتى، در مزايده اى كه توسط «شــركت حراج عربى» برگزار شد، جزيره اى خصوصى به مساحت «9554 متر مربع» در 
بحرين را به قيمت «21.5 ميليون دالر» خريدارى كرد. اين شــبكه اعالم كرد، آورى اشــناير، نماينده حزب آبى سفيد در هيئت مديره شركت هيمنوتا گفت: در اين 
جزيره مى توان يك آسمان خراش پنجاه طبقه ابرى ساخت و از آن براى اسكان شهرك نشينان صهيونيست در صورت وقوع فاجعه يا جنگ استفاده كرد. وى افزود، 
مى توان امكان مشورت با دولت بحرين دوست را درمورد انتقال حاكميت اين جزاير يا اراضى به رژيم صهيونيستى بررسى كرد زيرا همه چيز به صورت قانونى و مطابق 
با استانداردهاى الزم و با موافقت كامل طرف هاى ذيربط با هدف ايجاد زيرساخت در اين امالك و جزاير انجام خواهد شد. روزنامه الوطن وابسته به ديوان پادشاهى 
بحرين نوشت، شركت مزايده عربى و وزارت دادگسترى، امور اسالمى و اوقاف 28 فوريه «101 ملك» توزيع شده در «47 منطقه» را به مزايده گذاشتند. مزايده براى 
هر ملك با مبلغ مشخصى شروع مى شود كه در مجموع بيش از «58.31 ميليون دينار» است. اين روزنامه قبًال هم نوشته بود كه 31 ژانويه 2023 يك جزيره خصوصى 

واقع در "ساحل منامه" به ارزش "8.1 ميليون دينار" به حراج عمومى گذاشته شد و مساحت اين جزيره 103 هزار فوت مربع است.

سخنگوى وزارت خارجه چين از واشنگتن خواست تا با كنار گذاشتن "محاسبات ژئوپليتيك"، تمامى تحريم هاى غيرقانونى يكجانبه 
عليه سوريه را فورا لغو كند. به گزارش ايسنا به نقل از اسپوتنيك، وزارت خزانه دارى اياالت متحده اعالم كرد كه چند ماه كاهش 
تحريم ها را براى ســوريه فراهم مى كند تا امكان انجام برخى معامالت براى تالش هاى بازيابى پس از زلزله هاى ويرانگر را فراهم 
كند. كورين فليشر، مدير منطقه اى برنامه جهانى غذاى سازمان ملل متحد براى خاورميانه و شمال آفريقا گفت: برخى تحريم ها عليه 

سوريه بايد برداشته شود تا جامعه بشردوستانه بتواند دارو و كود را به اين كشور برساند. وانگ ونبين، سخنگوى وزارت خارجه چين در يك نشست توجيهى گفت: 
دولت آمريكا به جاى شركت در يك نمايش سياسى درباره به اصطالح كمك هاى موقت، بايد فورا تحريم هاى يكجانبه عليه سوريه را لغو كند. اين سخنگو خاطرنشان 
كرد كه «آمريكا سال ها درگير مداخله نظامى و اعمال تحريم هاى يكجانبه غيرقانونى عليه سوريه بوده است» كه به طور جدى بحران در اقتصاد سوريه و رفاه مردم 
سوريه را تشديد كرده و ظرفيت دولت سوريه در واكنش به باليا را به شدت تضعيف كرده است. به گفته سخنگوى وزارت امور خارجه، در پى وقوع زمين لرزه، تحريم 

هاى آمريكا مستقيماً در 72 ساعت اول از دريافت كمك به آسيب ديدگان جلوگيرى كرد

آمريكا به جاى ژست سياسى، تحريم هاى سوريه را به طور كامل لغو كندبحرين يكى از جزاير خود را به شركت صهيونيستى فروخته است
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به تازگى يك شراره خورشيدى بزرگ در كالس X از خورشيد فوران 
كرد كه موجب يك خاموشى موقت راديويى در آمريكاى جنوبى شد. 
به گزارش ايســنا و به نقل از اسپيس، يك شراره بزرگ خورشيدى 
شنبه(11 فوريه) از خورشــيد فوران كرد و باعث خاموشى راديويى 
در بخش هايى از زمين شــد و زمينه را براى شــراره هاى بيشتر در 
آينده فراهم كرد. براســاس گزارش مركــز پيش بينى هواى فضايى 
اياالت متحده(SWPC)، اين شــراره عظيم خورشيدى كه به عنوان 
يك رويداد قدرتمند در كالس X1.1 در مقياس مورد استفاده براى 
چنين طوفان هاى خورشــيدى ثبت شد، در ســاعت 10:48 صبح 
به وقت منطقه زمانى شــرقى(19:18 به وقت ايران) روز شــنبه به 
اوج خود رســيد. اين مركز گزارش داد كه اين شــراره خورشيدى 
از ناحيــه اى از خورشــيد به نام «منطقه فعال 3217» سرچشــمه 
گرفته و خاموشى موقت راديويى را در آمريكاى جنوبى ايجاد كرده 
اســت. مقامات SWPC در يك بيانيه با اعالم هشــدار نوشتند: چون 
اين منطقه در سراســر خورشــيد حركت مى كند، فوران شراره هاى 
بيشــترى از آن انتظار مى رود كه گاه به گاه فركانس هاى باال(30-3 
مگاهرتز) را مختل مى كند. گفتنى اســت كــه رصدخانه ديناميك 
خورشــيدى ناســا ويديوى خيره كننده اى از اين شراره خورشيدى 
به ثبت رسانده است. شراره هاى خورشيدى فوران هاى عظيم ذرات 
باردار روى خورشيد هستند و شدت هاى متفاوتى دارند. شراره هاى 
كوچك تر در كالس A و كالس C نشــان دهنده رويدادهاى نســبتاً 
جزئى هستند، در حالى كه شراره هاى قوى تر در كالس M مى توانند 
منجر به تقويت شــفق هاى قطبى شوند. شراره هاى در كالس X نيز 
قوى ترين نوع شــراره هاى خورشيدى هستند. قوى ترين شراره  ثبت 
 شــده در كالس X در ســال 2003 رخ داده است. شراره هاى شديد 
خورشيدى همچنين مى توانند مقادير عظيمى از مواد خورشيدى را 
در چيزى كه دانشمندان آن را پرتاب جرم تاجى(CME) مى نامند، به 
بيرون پرتاب كنند كه مى تواند ابرهاى عظيم پالســماى خورشيدى 
را با ســرعت تا يك ميليون مايل در ســاعت از خورشيد دور كند. 
هنگامى كه زمين مســتقيماً مورد هدف خورشيد باشد، قوى ترين 
شــراره هاى خورشيدى و پرتاب جرم تاجى مى توانند با سيستم هاى 
ارتباطى و نيروگاه هاى زمينى تداخل داشته باشند و حتى فضانوردان 
و ماهواره ها را در فضا به خطر بيندازند. شــراره خورشيدى از انفجار 
بزرگ در اتمســفر خورشــيد به وجود مى آيد و موجب آزاد شــدن 
انرژى در حد شــش ضرب در 10 به توان 25 ژول مى شــود كه در 
حدود يك ششــم انرژى خروجى از ســطح خورشــيد در هر دقيقه 
اســت. اين پديده در ســاير ســتارگان هم ديده مى شود كه به آنها 
نيز شراره ســتاره اى گفته مى شود. شراره خورشيدى كليه اليه هاى 
سطح خورشيد شامل شيدسپهر، تاج خورشيدى و فام سپهر را تحت 
تأثير قرار مى دهد و باعث گرم شدن پالسما تا چندين ميليون درجه 
كلوين مى شود. همچنين موجب سرعت يافتن الكترون ها، پروتون ها 
و يون هاى سنگين تا نزديكى سرعت نور مى شود و اشعه اى را توليد 
مى كند و اليه هاى الكترومغناطيس را ايجاد مى كند كه شامل كليه 
امواج الكترومغناطيسى از امواج راديويى تا اشعهٔ گاما است. شراره ها 
خود را از آزادسازى انرژى مغناطيسى ذخيره شده در تاج خورشيدى 
تغذيــه مى كنند. با توجه به اعــالم پايــگاه Spaceweather.com كه 
رويدادهاى آب و هوايى فضــا را رديابى مى كند، هيچ CME مرتبط 
با شراره خورشيدى روز شنبه وجود نداشت. البته اين پايگاه گزارش 
داد يك CME از يك رويداد متفاوت مشــاهده شــد كه فوران يك 
رشته خورشيدى از نيمكره شمالى خورشيد بود كه به سمت زمين 
رهسپار شده و بايد در 14 فوريه به زمين برسد كه مى تواند منجر به 
شفق هاى قطبى شديدتر شود. بنابراين ناظران آسمان قطب شمال 
مى توانند براى روز ولنتاين شاهد يك نمايش شگفت انگيز نورى از 

شفق قطبى باشند.

فوران يك شراره خورشيدى قدرتمند 
X در كالس

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تهران برفى

مينى بوس يا سى ينا؟
دورانى در كشورمان، انواع خودروهاى اروپايى، آمريكايى و ژاپنى حضور داشتند و حتى بعضا در كارخانجات ايرانى با حفظ اصالت 
مونتاژ مى شدند اما در دهه شصت، يك انقالب در يكى از كارخانجات كشور اتفاق افتاد كه براى رفع نياز مينى بوس در داخل و 
با استفاده از يك موتور ديزل فيات، اقدام به توليد يك مينى بوس با ساده ترين شكل ممكن شد كه با نام مينى بوس فيات او ام 
معروف گرديد و صد البته روح فيات هم از اين داستان خبر نداشت.النچيا بتا در ايران . مينى بوس هايى كه در دوران كودكيمان 
از خانه تا مدرسه، علم ارتعاشات را در مغز استخوان هاى بدنمان فرو مى كردند. حدود 25 سال بعد از مينى بوس فيات كه اصال 
فيات نبود، سى ينا كه محصول فيات براى كشورهاى در حال توسعه مانند ايران و تركيه بود، از سال 1388 به مدت دو سال و 
در تعداد محدود در ايران مونتاژ شد كه از نظر مشخصات فنى بسيار شبيه به محصوالت سايپاست با اين فرق كه طراحى بسيار 
معقولى دارد و همه پســند اســت. قبل از ســى ينا و مينى بوس فيات در ايران، و حتى قبل از تولد والدين گرامى خيلى از شما 
خوانندگان، فيات، مسافرى از خودروسازى ايتاليا به عنوان سازنده خودروهاى ارزان قيمت شهرى در ايران حضور پر رنگى داشت 
و فروش خوبى را تجربه مى كرد؛ درست مانند آلفارومئو كه جوانان را مجذوب كرده بود و النچيا كه مورد پسند خاص پسندان بود.

برابرى ركورد دخئا با دروازه بان اسطوره اى منچستر
داويد دخئا در ديدار با ليدزيونايتد، با ركورد پيتر اشــمايكل برابرى كرد. به گزارش ايســنا به نقل از مترو، داويد دخئا با ركورد 
كلين شيت پيتر اشمايكل برابرى كرد. دخئا اكنون 178 كلين شيت براى شياطين سرخ به ثبت رسانده و باالتر از الكس استپنى 
با 174، گرى بيلى با 161 و ادوين فان درســار با 129 بازى قرار گرفت. پيروزى منچستريونايتد با درخشش دوباره رشفورد. اين 
بازيكن 32 ســاله همچنين چهارصدمين بازى خود در ليگ برتر را در اين مســابقه انجام داد و جوان ترين دروازه بان تاريخ اين 
رقابت ها محسوب مى شود كه به اين موفقيت دست يافته است. دخئا پس از غلبه بر ليدز گفت: بازى امروز درباره ركوردشكنى من 
نبود، بلكه برنده بازى مهم بود و ما اين كار را انجام داديم تا اكنون بتوانم از انجام 400 بازى در ليگ برتر لذت ببريم. خيلى خوب 
است كه به اينجا آمدم و بازى كرديم؛ كلين شيت، سه امتياز بزرگ و 400 بازى، يك روز عالى بود. دخئا كه بعد از پيروزى برابر 
ليدز در ادامه افزود: ما مستحق برد در خانه (روز چهارشنبه) بوديم اما در زمين ليدز اين كار را كرديم. بازى عالى بود، مى دانستيم 
كه اگر بتوانيم دروازه خود را بسته نگه داريم، بازى را مى بريم. بنابراين اين كار را انجام داديم. ما تا آخر مثل يك تيم جنگيديم.
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پیشنھاد

چھره روز

كتاب يك عاشقانه ى آرام
اثر نادر ابراهيمى است. اين كتاب داستان زندگى زن 
و شوهرى جوان است كه سعى دارند زندگى عاشقانه 
شان را از خطر روزمرگى نجات دهند. كتاب در سال 
57 روايت مى شــود. گيله مرد معلم ادبيات است كه 
ساواك او را ممنوع الكار كرده است. بنابراين او تصميم 
مى گيرد داستانى بنويسد و آن را به همسرش تقديم 
كند. درباره كتاب.حس ميكنم نويســنده خودش و 
همسرش را در قالب شخصيت هاى كتابش به تصوير 
كشيده و چيزى كه اين كتاب را خاص مى كند همين 
است.در اصل كتاب، موضوع محور نيست بلكه گفتگو 
محور اســت و كل كتاب گفتگوى همين زن و شوهر 
مى باشد. وقتى كتاب ملت عشق رو خوندم با خودم 
فكر كردم جاى كتابى كه روابط انسانى را به عارفانه و عاشقانه ترين شكل ممكن بيان كند چقدر در 
ادبيات معاصر ايران خاليه! تا اينكه اين كتاب رو خوندم. واقعا درسته كه هر كتابى، زمانى داره براى 
خونده شــدن! مطمئنم شايد هر وقت ديگه اى اين كتاب رو ميخوندم انقدر به دلم نمى نشست.
به جرات اين كتاب جزو بهترين كتاب هاى تمام زندگيمه! نه فقط داســتان جذاب، بلكه اشراف 
نويسنده به زمان روايت و جمالت شاعرانه و شخصيت پردازى بى نقص و تشبيهات قوى همه از 
نكات مثبت كتاب بود. حقيقتا يك كتاب كامل بود كه به بهترين شكل ممكن حالم رو خوب كرد.
لطفا كتاب يك عاشــقانه ى آرام را بخوانيد چون هر روز كه آن را نخوانيد بدون شــك يك كتاب 
خوب را از دست داده ايد. هيچ چيز همچون اراده به پرواز،پريدن را آسان نميكند. مگذار كه عشق، 
به عادت دوست داشتن تبديل شود! مگذار كه حتى آب دادن گل هاى باغچه، به عادت آب دادن 

گل هاى باغچه تبديل شود!

ژازه تباتبايى
ژازه تباتبايى متولــد 1305 در تهران، در زندگى هنرى 
خود به نقاشــى و مجســمه ســازى پرداخت. او براى 
ساختن مجســمه هايش از ماشين هاى صنعتى و انواع 
فلزات اســتفاده مى كرد، شهرت امروز ژازه بيشتر براى 
فيگورهاى خالقانه و مجســمه هاى فلزى او است. برخى 
از آثــار او در موزه ى لوور، مــوزه متروپوليتن نيويورك 
پاريس، نگهدارى مى شود. ژازه تباتبايى در سال 1386 
درگذشت. ژازه اولين داستان خود را بنام «شن و نى» در 
دوازده سالگى نوشت و سپس به ديگر رشته هاى هنرى 
دست يازيد. سپس نمايشنامه هايى مانند «شكوفه هاى 
پژمرده»، «لرد چى چى يانف»، «جاى پا» و «آقاموچول» 
را نــگارش كرده و خود نيز كارگردانى كرد و در «كانون 
پيشاهنگ» به روى صحنه آورد. در سال 1325 داستان 
«پسر كوچك» را چاپ نمود. او در سال 1329 از هنرستان هنرپيشگى ديپلم گرفت و اولين نمايشگاه 
نقاشــى خود را كه نقاشى هايى با سبك مينياتور بودند برپا كرد. ژازه تباتبايى در سال 1333 در رشته 
كارگردانى و مبانى تئاتر در دانشكده ادبيات ايران شاگرد اول شد و نمايش «پيراهن ملوانى» را به صحنه 
آورد. در سال 1339 دوره نقاشى را در دانشكده هنرهاى زيبا به پايان رساند و نگارخانه «هنر جديد» را 
بنياد نهاد كه اولين نگارخانه در ايران به شمار مى رفت . آثار ژازه. آثار نقاشى و مجسمه ژازه در موزه ها 
و كلكسيونهاى شــخصى مانند موزه لوور در پاريس، موزه متروپوليتن نيويورك، موزه هنرهاى معاصر 
تهران، نگارخانه سيحون در تهران، پريوات كلكسيون در آلمان، مجموعه شخصى فرح پهلوى، مجموعه 
شــخصى اميرعباس هويدا و مجموعه شخصى جيمى كارتر قرار دارند.آثار ژازه تا كنون در كشورهايى 
مختلفى از جمله بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، يونان، آلمان، تركيه، هند، چين و آمريكا به نمايش درآمده و 

10 جايزه بين المللى را از آن او كرده است.

فرھنگ

احمد ميرعاليى با انتقاد از نبود تعداد كافى شــهرك 
سينمايى در كشور، تصريح مى كند كه «متاسفانه از 
دكورها و امكانات شــهرك سينمايى غزالى به حدى 
استفاده مى شــود كه ديگر براى مخاطب نخ نما شده 
است اما از روى ناچارى باز همه به آنجا پناه مى برند.»
ميرعاليى در گفت وگويى با ايسنا از ماجراى ساخت 
سريال «تا صبح» با دو كارگردان و خاطره جمع كردن 
ماشين هاى قراضه و اسقاطى براى تصوير كردن يك 
فيلم تاريخ معاصر ســخن گفت. بيش از 16 سال از 
ساخت سريال «تا صبح» به كارگردانى مشترك مجيد 
جوانمرد و  محمدعلى باشه آهنگر مى گذرد؛ سريالى 
كه روايتى عاطفى از زندگى درهم  تنيدهٔ چند جوان 
از دهه ى 50 را به تصوير مى كشد. به گفته تهيه كننده 
چون قرار بود كار را به دهه فجر برسانند و زمان زيادى براى ساخت آن نداشتند، از دو كارگردان 
براى ساخت بهره گرفته شد. اين تهيه كننده با اشاره به دشوارى هاى ساخت سريال «تاصبح» كه 
با دو گروه كارگردانى مجزا ســاخته شد، يادآور مى شود: مرحوم عسل بديعى كه روحش شاد به 
عنوان بازيگر نقش اصلى و همچنين ساير عوامل در اين سريال فشار و زحمت زيادى را متحمل 
شدند. وى با اشاره به خاطراتى از دشوارى هاى ساخت سريال «تا صبح» يادآور مى شود: يك شب 
سر صحنه تصويربردارى حاضر شده بودم، روزى بود كه تولد شخصيت خانم بديعى را سر صحنه، 
فيلمبردارى مى كرديم. آقاى جوانمرد كار را مديريت مى كرد، گروه ديگر هم صبح ها در لوكيشنى 
واقع در كارخانه چيت سازى بودند و در واقع ما بيشتر صحنه هاى قديمى را در آنجا كه تعطيل شده 
بود، مى گرفتيم. در آنجا هم مشكالتى داشتيم اما در نهايت به نسبت شرايط بهتر بود و چون خانم 
بديعى صبح ها در لوكيشن چيت سازى بود و در ادامه با گروه ديگرمان همكارى مى كرد، سر صحنه 

از شدت خستگى زمانى كه آقاى جوانمرد كات مى دادن به گوشه اى مى رفت و خوابش مى برد.

همه از ناچارى به شهرك غزالى پناه مى برند

��وش �م از �و ، آ���ه � ����م

از باده �وشا�م وز �� �وشا�م

از یار � �وشا�م ؟ آ���ه � ����م

� از �ود ��ر�دم �ن ��ق �و ب���دم

�ود را �و �نا د�دم ، آ���ه � ����م

����م
� ��د � ت����م � �ورت 

�ور دل ا���م ، آ���ه � ����م

گان�ی �و�شان � ��ب �ی ��شان ��

با د�ت � ا�شان آ���ه � ����م

ای صا�ب صد د�تان �ی گاه �د از ��تان

ا�داث و �و ��تان آ���ه � ����م

�و�وی
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