
افتتاح ايستگاه دادمان تا پايان سال
مديرعامل شركت متروى تهران از موفقيت آميز بودن تست گرم 
مســير چهار كيلومترى ميدان صنعت تا ميدان كتاب در خط 7 
مترو خبر داد. محسن هرمزى در گفت وگو با ايسنا، با اعالم خبر 
موفقيت آميز بودن تســت گرم خط 7 مترو، گفت: خط 7 مترو 
تا ميدان صنعت ســرويس دهى داشت اما دو ايستگاه دادمان و 
كتاب فعاليتى نداشت. وى با بيان اينكه در دوره جديد مديريت 
شــهرى برنامه ريزى براى تكميل خط 7 مترو حد فاصل ميدان 
صنعــت تا كتاب به طول چهار كيلومتر انجام شــد، گفت: تونل 
اين بخش مترو آماده بود اما روســازى آن انجام نشــده بود كه 
مبلغ 350 ميليارد تومان براى روسازى اين قسمت هزينه شد و 
در حال حاضر ايســتگاه دادمان در مرز پيشرفت 90 درصد قرار 
دارد و ميدان كتاب به دليل تغيير نوع معمارى ايســتگاه در بهار 
ســال آينده افتتاح مى شــود. وى با بيان اينكه شهردارى تهران 
براى تكميل اين چهار كيلومتر با احتســاب 350 ميليارد تومان 
هزينه روسازى، 1500 ميليارد تومان هزينه كرده است، تصريح 
كرد: براى تكميل اين 2 ايســتگاه به 400 ميليارد تومان اعتبار 
نياز داريم كه تا پايان ســال ايستگاه دادمان و در بهار سال آينده 

ايستگاه ميدان كتاب افتتاح شود.
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آيين اعطاى عنوان استاد افتخارى دانشگاه پكن به رئيس جمهورى اسالمى ايران با حضور رئيس، اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد. به گزارش 
ايســنا هائو پينگ رئيس دانشگاه پكن در اين مراســم ضمن ابراز خرسندى از حضور سيد ابراهيم رئيسى و هئيت همراه در كشور چين و در اين دانشگاه 
گفت: به پاس خدمات و اقدامات آيت اهللا رئيســى در مســير تقويت و توسعه روابط ايران و چين و همچنين حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان، عنوان 
«استاد افتخارى» دانشگاه پكن به ايشان اعطا مى شود. وى تصريح كرد: اعطاى عنوان استاد افتخارى به رئيس جمهورى اسالمى ايران پس از تاييد شوراى 
علمى دانشگاه پكن انجام گرفته است. همچنين در اين مراسم و با حضور دكتر رئيسى از "لى لينگ"،"ليو اينگ جون"،"شب گوانگ" و "بويينگ بينگ " 4 
اســتاد برتر اين دانشــگاه در زمينه ايران شناسى و آموزش زبان فارسى تقدير بعمل آمد.دانشگاه پكن اولين دانشگاه جامع ملى چين است. اين دانشگاه در 

سال 1898 تأسيس شد.
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رييسى استاد افتخارى دانشگاه پكن شد
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آمار قربانيان زلزله در تركيه و 
سوريه از 41 هزار تن گذشت

 

زنگ خطر شيوع بيمارى هاى مسرى. مجموع جان باختگان زلزله در 
ســوريه و تركيه تاكنون به بيش از 41 هزار نفر رسيده و در هواى 
سرد زمستان، تعداد بيشترى از افراد بى خانمان شده اند. به گزارش 
ايسنا به نقل از شبكه الجزيره، آمار رسمى حاكيست كه در پى اين 
زمين لرزه شديد در مرز تركيه و سوريه تاكنون بيش از 41 هزار نفر 
در دو كشــور جان خود را از دست داده اند كه دست كم 35 هزار و 
418 نفر از اين مرگ  و ميرها در تركيه و بيش از 5800 فوتى نيز 
در سوريه گزارش شده است. بر اساس آخرين بروزرسانِى مقام هاى 
تركيه، طى 24 ساعت اخير، 9 نفر ديگر از زير آوار نجات يافتند اما 
در حال حاضر بيشتر تمركز نيروهاى امداد و نجات بر رساندن غذا 
و تامين سرپناه براى مردمى است كه در سرماى شديد با مشكالت 
بسيارى دست و پنجه نرم مى كنند.  مردمى كه خانه هاى خود را در 
زلزله  از دســت داده اند براى دريافت كمك  در يك كمپ موقت در 
شهر اسكندرون در جنوب تركيه صف كشيده اند. مقام هاى سازمان 
ملل نيز گفته اند كه مرحله نجات در حال پايان است و ديگر تمركز 
بر ســرپناه، غذا دادن و حمايت از نجات يافتگان خواهد بود.  بنابر 
گزارش يورونيوز، همچنين نگرانى هاى فزاينده اى در مورد مسائل 
بهداشتى در حال ظهور مرتبط با هواى سرد، بهداشت و گسترش 
بيمارى هاى عفونى وجود دارد. ســازمان هاى امدادى هشــدار مى 
دهند كه بيش از يك ميليون نفر در تركيه بى خانمان شده اند و اين 
رقم در سوريه مى تواند بسيار بيشتر باشد. همچنين گزارش شبكه 
خبرى بى بى سى حاكيست كه يك هيئت سازمان ملل براى اولين 
بار از زمان وقوع زلزله ى بيش از يك هفته پيش، وارد شمال غرب 
سوريه شده است. اين هيئت كه از چند آژانس امدادرسانى تشكيل 
شــده از طريق زمينى از تركيه وارد اين كشــور شــده است.زنگ 
خطر شــيوع بيمارى هاى مسرى. 9:22 - ده ها هزار كشته، هزاران 
مفقوداالثر، سرماى شديد و آواربردارى ُكند؛ اكثر مردم به آب سالم 
يا سرويس بهداشــتى دسترسى ندارند و پزشكان نسبت به شيوع 
بيمارى هاى واگير هشــدار مى دهند. به گزارش دويچه وله، بيش از 
يك هفته از زلزله مهيب سوريه و تركيه مى گذرد و عدم دسترسى 
مردم به آب آشــاميدنى سالم، ناقوس بيمارى هاى واگير را به صدا 
در آورده است. سازمان هاى امدادرســانى ابراز نگرانى كرده اند كه 
باقى ماندن هزاران جسد در زير آوارها، آب هاى زيرزمينى را آلوده 
كند. وسعت مناطق آسيب ديده به اندازه اى است كه امكان فراهم 
كردن زيرساخت هاى الزم بهداشــتى فراهم نيست و سرماى زير 
صفر هم مزيد بر علت شده است. در بسيارى نقاط، زلزله زدگان به 
توالت دسترسى ندارند. طبق اعالم سازمان ملل، حدود يك ميليون 
نفر نياز فورى به غذاى گرم دارند. شــمارى از پزشــكان نهادهاى 
بين المللى مستقر در مناطق آسيب ديده گفته اند، شرايط موجود 

آنها را ياد زلزله هاييتى در سال 2010 مى اندازد.

گزيده خبر

ضرغامى: هيچ گونه تخريبى در بافت تاريخى 
شيراز صورت نگرفته است

وزير ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى گفت: هيچ گونه تخريبى در بافت تاريخى شيراز 
صورت نگرفته است. به گزارش ايسنا، عزت اهللا ضرغامى ضرغامى در حاشيه جلسه امروز هيات دولت 
درباره اخبار تخريب بافت تاريخى شــيراز، اظهار كرد: با وجود شــايعات و جو ســازى هايى كه بعضا 
شــناخته شده هستند و بايد پاسخگوى تخريب هاى ســال  هاى گذشته باشند،  هيچ گونه تخريبى 
در بافت تاريخى شــيراز صورت نگرفته اســت. هم اكنون به دعوت وزارت ميراث فرهنگى حدود 50 
نفر از اهالى رســانه در حال بازديد از بافت تاريخى شيراز هستند. وى ادامه داد: كار ما مرمت است نه 
تخريب. كار ما اصالح تخريب هاى گذشــته اســت. كار ما پاسخگو كردن كسانى است كه در گذشته 
بافت هاى تاريخى را تخريب كردند. تالش ما اين است كه  مرمت و آماده سازى محيط ها به خصوص 
در خصوص محوطه ها، انجام شــود. ضرغامى در پايان گفت: شوراى عالى شهرسازى و معمارى بايد با 
توجه به قوانين و سياست هاى ابالغى وزارت ميراث فرهنگى ، برنامه ها و طرح هاى خود را اجرا كند تا 

ابنيه و بافت هاى تاريخى حفظ شود.

اسالمى:  دشمن به دنبال بستن مسير 
پيشرفت است

اسالمى: مردم ايران دشمنان را مأيوس كردند/ دشمن به دنبال بستن مسير پيشرفت است
معاون رييس جمهور و رييس ســازمان انرژى اتمى ايران در حاشيه راهپيمايى 22 بهمن اظهار كرد: 
خوشــا به شرف، غيرت و همت وااليى كه شــما مردم ايران داريد و يك بار ديگر قاطعانه دشمنان را 
مأيوس كرديد. به گزارش ايسنا، معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژى اتمى در جمع مردمى كه 
در راهپيمايى چهل و چهارمين سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى شركت كرده اند؛ گفت: به 
شما اطمينان مى دهم كه فرزندان اين مرز و بوم و همه كاركنان سازمان انرژى اتمى ايران با تمام قدرت 
و قوت در جهت پيشبرد برنامه هســته اى جمهورى اسالمى ايران كوشا هستند. وى افزود:  دشمن با 
دادن آدرس غلط، با بهانه گيرى و اتهام زنى به دنبال اين است كه مسير پيشرفت را ببندد و مختل كند.
اســالمى تصريح كرد: آنها اتهاماتى نظير ســاخت بمب اتم، اهداف پنهان، سايت هاى اعالم نشده و... 
را مطرح مى كنند؛ در حالى كه تمام اين موارد دروغ بوده و اصل موضوع قدرتى اســت كه در ســايه 
فناورى هاى نوظهور پديد مى آيد و كشورها را از سلطه خارج مى كند. رييس سازمان انرژى اتمى ايران 
بيان كرد: فناورى هســته اى با علوم هوا و فضا و ســاير علوم پيشرفته در حوزه هاى بهداشت، درمان، 
محيط زيســت و ... مرتبط و متصل اســت و هنگاهى كه مى خواهند يك مولفه را از اين چرخه خارج 
كنند يعنى قصد دارند در مسير پيشرفت اخالل ايجاد كنند؛ امروز فضاپيماها،  كشتى ها، زيردريايى ها و 
... كشورهاى غربى بر پايه فناورى هسته اى كار مى كنند زيرا فناورى هسته اى در شكوفايى علمى و نيز 
ســاير فناورى ها نقش شتاب دهنده دارد. وى ادامه داد: آنها درصدند جمهورى اسالمى را از اين ثروت 
بزرگ و خدادادى محروم كنند. اســالمى با بيان اينكه اكنون و به يارى حق تعالى در همه سرفصل ها 
بدون نياز به كشورهاى بيگانه در حال پيش رفتن به سمت موفقيت هستيم، گفت: آنها نارحت هستند 

كه نمى توانند كارى انجام دهند بنابراين شرارت مى كنند.

ايسنا/فارس معاون وزير نفت و مديرعامل شركت 
ملى نفت ايران با اشــاره به اينكه طى يك دهه 
گذشته نيروى رسمى جذب اين صنعت نشده 
است، اعالم كرد كه 3500 نفر از طريق آزمون 
و با نظارت سازمان هاى ذيربط، جذب خواهند 
شد. محسن خجســته مهر سه شنبه 25 بهمن 
در جريان ســفر به استان فارس و در نشست با 
مديران نفت مناطق مركزى و شركت هاى تابعه 
بيان كرد: در ابتداى شروع به كار دولت سيزدهم 
هيچ توســعه ميــدان گازى جديد در كشــور 
نداشتيم، زيرا طرح هاى توسعه اى بيش از پنج 
سال به طول مى انجامد اما در عين حال شاهد 
بوديم كه طى ســال جارى و در برخى از روزها 
ميزان توليــد گاز از يك ميليارد مترمكعب هم 
گذشت كه مى توان گفت شركت نفت مركزى 
و شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى 
بيــش از برنامه هاى توســعه اى حركت كرده و 
ســرعت توســعه آنها بيش از هر زمان ديگرى 
بوده است. خجسته مهر ضمن بيان اينكه توجه 
به موضوعات كالن و توسعه اين مولفه ها موجب 
شده تا شاهد جهش در حوزه نفت و گاز باشيم، 
همــكارى مطلوب نمايندگان فارس در مجلس 
شوراى اسالمى با وزارت نفت را عاملى موثر بر 
تسريع در روند توسعه ميادين گازى اين استان 
دانست. معاون وزير نفت با بيان اينكه هزينه هاى 
اجرا و حفارى برخى از ميدان هاى گازى سخت 

و طاقت فرساست، گفت: يكى از اقدامات مهمى 
كه در صنعت شركت ملى نفت ايران بايد انجام 
شود، انتشــار و اطالع رسانى دقيق اقدامات در 
حوزه فعاليت ها و حوزه مســئوليت اين شركت 
است. مديرعامل شركت ملى نفت ايران، افزود: 
در زاگــرس جنوبى و ميــدان توس و بابا قير با 
ســرمايه گذارى ســه ميليارد و 600 ميليون 
دالرى كه انجام خواهد شد، ظرفيت توليد گاز، 
142 ميليون مترمكعــب افزايش پيدا مى كند. 
همچنين با اجراى طرح ضربتى و توســعه 10 
ميــدان گازى تنهــا در زاگــرس جنوبى 120 
ميليون متر مكعب افزايــش توليد گاز محقق 
خواهد شــد. خجســته مهر همچنيــن با بيان 
اينكه بيــن رده اول و دوم مديريتى در وزارت 
نفت 10 ســال اختالف وجود دارد بدين معنا 
كه 10 سال اســت كه نيرويى جذب نشده، از 
جذب ســه هزار و 500 نيرو از طريق برگزارى 
آزمون سراســرى خبــر داد و گفت: افرادى كه 

طى ساليان قبل جذب بدنه وزارت نفت شده اند 
بايد ضمن فراگيرى آموزش هاى حين خدمت 
نســبت به توانمند ســازى هم اقدام كنند.  او 
تاكيد كرد: اگر منع قانونى وجود نداشته باشد، 
بار ديگر آموزش هاى آزاد ويژه نيروهاى انسانى 
را از ســر خواهيم گرفت. معــاون وزير نفت در 
بخش ديگرى از سخنان خود با تاكيد بر اينكه 
بايد صنعت نفت را خانواده محور كنيم، گفت: 
نمى توان انتظار داشت كه كارمند خوب كار كند 
اما موجبات رفاه خانواده وى را فراهم نكرد، لذا 
توســعه در صنعت نفت بايد به صورت متوازن 
باشد. خجســته مهر با بيان اينكه بودجه هاى 
مســئوليت هاى اجتماعى بعضا جذب نمى شود 
نيز، خاطرنشان كرد: بايد با تعريف پروژه، سريعا 
بودجه مسئوليت اجتماعى آن را جذب كرد تا 
اثربخشى پروژه ها باال رود. او همچنين در بخش 
ويدئو كنفرانســى اين نشست با بيان اينكه در 
شــركت ملى نفت ايــران در حال حاضر عمده 
ســرمايه گذارى خارجى مربوط به پنج ميدان 
مستقر در حوزه غرب كشور است، افزود: ميدان 
گازى تنگ بيجار از جمله ميدان هاى گازى مهم 
در ايران اســت و از اين رو بايد طرح توسعه اين 
ميدان گازى به گونه اى طراحى شود كه بتوان 

كشور را از اين طرح بهره مند كرد.

جذب 3500 نفر در وزارت نفت از طريق آزمونمعاون وزير نفت اعالم كرد:

معاون محروميت زدايى بنياد مســتضعفان اعالم كرد كه با توجه به تغيير 
نرخ ارز و افزايش قيمت اقالم خوراكى، طى ســال جارى 3 ميليون انواع 
بســته معيشــتى در بنياد تهيه و بين خانواده هاى محروم كميته امداد، 
ســازمان بهزيستى و زندانيان توزيع شده اســت. به گزارش ايسنا، وحيد 
خاوه اى در مراســم بهره بردارى از 7500 طــرح محروميت زدايى بنياد 
مستضعفان، با اشاره به آيين بهره بردارى از 7500 طرح محروميت اظهار 
كرد: عمده اقدامات در اســتان سيســتان و بلوچستان و خراسان شمالى 
انجام شده است و بيشترين مقدار هزينه در استان سيستان و بلوچستان 
و خورســتان طى سال 1401 شده اســت. وى افزود: در موضوع مسكن 
محرومان در سال 1401 جمعا در ساخت 9000 واحد مسكونى مشاركت 
و همچنين سيمان و ميلگرد 3000 واحد آسيب ديده در حوادث طبيعى، 
سيل و زلزله تامين شده است و مجموعا 190 هزار تن سيمان و 28 هزار 
تن ميلگرد به صورت رايگان در اختيار نيازمندان قرار گرفته است. معاون 
بنياد مستضعفان با اشاره به اينكه اقدامات متعددى در حوزه هاى حمايتى 
صورت گرفته اســت، گفت: آزادى زندانيان مالى غيرعمد، تامين البسه و 
پوشــاك براى محرومان، تامين لوازم خانگى براى افرادى كه در حوادث 
طبيعى آسيب ديدند، كمك به خانواده هاى پرنوزاد و اهداى لوازم التحرير 
بــه دانش آموزان كم بضاعت از ديگر اقدامات بنياد در ســال 1401 بوده 
است. خاوه اى اعالم كرد كه بنياد مستضعفان طى سال جارى بيش از هزار 

ميلياردتومان به كميته امداد و حدود 400 ميليارد تومان نيز به ســازمان 
بهزيستى مساعدت و كمك كرده اســت. به گفته وى، بنياد مستضعفان 
براى تهيه جهيزيه 18 هزار نوعروس با مشاركت كميته امداد پيش قدم و 
همچنين در 200 نقطه كشور به ساخت مساجد كمك شده است. معاون 
بنياد مستضعفان با اشاره به ديگر اقدامات بنياد اعالم كرد كه در 110 نقطه 
زمين هاى ورزشى با پوشش چمن مصنوعى در اختيار جوانان و نوجوانان 
قرار گرفته است. همچنين يك بيمارســتان 240 تخت خوابى در آبادان 
ســاخته و تحويل و 6 مركز درمانى ساخته شد. معاون بنياد مستضعفان 
به تجهيز  چهار بيمارســتان در تهران، فارس و خوزســتان با كمك بنياد 
اشــاره كرد و افزود: طرحهاى مختلف آبرسانى، احياى قنوات، مسيرهاى 
روســتايى و آبخيزدارى اجرا شــده كه 150 ميلياردتومان براى طرح ها و 
پروژه هاى فرهنگى و آموزشــى و ورزشى هزينه شده است. به گفته وى، 
200 ميلياردتومان براى طرح هاى آب، راه و زيرساخت، هزار ميلياردتومان 
براى طرحهاى تامين مســكن، يك هزار ميليــارد تومان براى طرح هاى 
بهداشــت و درمان ، 500 ميلياردتومان براى طرحهاى اشــتغال و 3000 
ميليارد تومان براى طرحهاى حمايتى در ســال 1401 هزينه شده است. 
وى افــزود: عالوه بر اين اقدامات، به بنگاه هاى اقتصادى بنياد در سراســر 

كشور اجازه داده شده از سهم سود بنياد خدماتى به محرومان داده شود.

مشاركت بنياد مستضعفان در ساخت 9000 مسكن محرومان

گزيده سخنان رهبرى در ديدار با مردم آذربايجان شرقى:

يكى از اهداف مهم اغتشاشات پائيز در تهران اين بود كه همين 22بهمن را از ياد مردم ببرند

تصميم گيرى درباره ميزان 
افزايش حقوق 1402

بخشودگى جرايم مالياتى تا سقف 3 ميليارد ريال تا پايان بهمن

سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 از تعيين تكليف ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 
آينده در جلســه نوبت صبح فردا اين كميسيون خبر داد و گفت كه پيشــنهادات متعدد و متنوع درباره ميزان 
افزايش حقوق مطرح اســت. به گزارش ايسنا، رحيم زارع در توضيح مصوبات نوبت عصر امروزكميسيون تلفيق 
اليحه بودجه 1402 گفت: تبصره 12 اليحه بودجه مربوط به حقوق و دستمزد و معافيت هاى مالياتى و به طور 

كلى دغدغه هاى كارمندان است؛ قرار شد كميسيون در نشست صبح فردا در اين باره تصميم گيرى كند.

انتقال آب يك راه حل پايدار نيست

برپايى سومين نمايشگاه تخصصى صنعت فوالد كشور در اهوازتوليد روزانه 15 ميليون متر مكعب گاز در ايالم
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گزيده خبر

امنيت، آب وهوا و اقتصاد؛ محور ديدار وزير 
خارجه امارات با بلينكن و رهبران كنگره

وزير امور خارجه امارات امروز چهارشــنبه در واشنگتن با همتاى آمريكايى 
خود و برخى از رهبران ارشــد كنگره در مورد بهترين راه ها براى توســعه 
همكارى هــاى دوجانبه در زمينه هاى امنيــت، آب و هوا، مبادالت تجارى 
و ســرمايه گذارى گفت وگو كرد. به گزارش ايســنا، به نقل از سايت خبرى 
العين، عبداهللا بن زايد، وزيــر خارجه امارات و آنتونى بلينكن، وزير خارجه 
آمريكا در اين ديدار بر تعهد مشــترك در مبارزه با افراط گرايى و مقابله با 
تهديداتى كه هر دو طرف در خاورميانه با آن روبرو هستند و ادامه كار براى 
تقويت توافق ابراهيم و تضمين موفقيت آن تاكيد كردند. دو وزير همچنين 
تالش هاى جارى براى ارائه كمك هاى بشردوســتانه الزم به آسيب ديدگان 
زلزله در تركيه و سوريه را بررسى كردند. وزير خارجه امارات در اين ديدار بر 
تعهد قاطع كشورش نسبت به حل اثرات تغييرات آب و هوايى و همچنين 
همكارى در بسيارى از ابتكارات دوجانبه با هدف تسهيل انتقال منابع انرژى 
تجديدپذير و افزايش سرمايه گذارى در زمينه هاى كشاورزى و سيستم هاى 
غذايى سازگار با آب و هوا تاكيد كرد. به عنوان مثال امارات و آمريكا نوامبر 
2022 طرح «مشــاركت براى تسريع استفاده از انرژى پاك» را كليد زدند 
كه شامل اختصاص مبلغ 100 ميليارد دالر در قالب تامين بودجه، سرمايه 
گــذارى و ديگر ابزارهاى حمايتى به عنوان محركى براى تأمين انرژى پاك 
به مقدار 100 گيگاوات اضافى تا ســال 2035 است. وى با اشاره به ميزبانى 
امارات از كنفرانس اعضاى كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد 
تغييرات آب و هوايى (COP 28) در ســال جارى، اظهار داشــت: تغييرات 
اقليمى تأثير زيادى بر امارات دارد و اين كشور در حال گذراندن دوره انتقال 
عمده انرژى است. بن زايد و بلينكن عالوه بر برخى مسائل مهم مشترك در 
سطح منطقه و جهان بر لزوم اتخاذ اقدامات فورى توسط رژيم صهيونيستى 
و فلسطين براى ممانعت از تشديد درگيرى و برقرارى مجدد آرامش تاكيد 
كردند. امنيت، آب وهوا و اقتصاد؛ محور ديدار وزير خارجه امارات با بلينكن 
و رهبــران كنگره . وزير خارجه امارات همچنين با برخى از اعضاى ســناى 
آمريكا باب منندز، رئيس كميته روابط خارجه مجلس ســنا، سناتور جيمز 
ريچ، معاون اين كميته و ســناتور تاد يانگ ديــدار و راه هاى تقويت روابط 
اقتصادى امارات و آمريكا و همچنين ترويج سرمايه گذارى و مبادالت تجارى 
بين دو كشور را بررســى كرد. امارات متحده عربى بزرگترين بازار صادرات 
اياالت متحده در خاورميانه اســت و مشاركت هاى اقتصادى به ايجاد شغل، 
فرصت هاى نوآورى و رشــد اقتصادى در هر دو كشور كمك مى كند. حجم 
مبادالت تجارى بين دو كشــور در سال 2022 به 27.8 ميليارد دالر رسيد. 
حجم صادرات امارات به اياالت متحده از 6.9 ميليارد دالر گذشت كه نسبت 

به سال قبل 16 درصد افزايش داشت.
رئيسى در جمع مسئوالن، اساتيد و دانشجويان دانشگاه پكن:

حفظ صلح در آسيا به عنوان كانون تغييرات 

جهانى نه يك انتخاب بلكه ضرورت است
رئيــس جمهور با بيــان اينكه جهان جديدى در حال شــكل گيرى و نظم 
كهنه رفتنى اســت، تصريــح كرد: دنياى نوين، نظمــى نوين مى طلبد كه 
در آن چندجانبه گرايــى واقعى، هم افزايى حداكثرى، همبســتگى و دورى 
هر چه بيشــتر از يك جانبه گرايى رواج يابد تــا در نهايت نظمى عادالنه و 
منصفانه پديد آيد. حفظ صلح در آســيا به عنوان كانون تغييرات جهانى نه 
يك انتخاب بلكه ضرورت اســت به گزارش ايلنا، سيد ابراهيم رئيسى صبح 
امروز چهارشــنبه به وقت محلى، در سخنانى در جمع مسئوالن، اساتيد و 
دانشجويان دانشگاه پكن، با اشــاره به پيشينه تاريخى روابط ايران و چين 
گفت: چين از طريق جاده ابريشم باستانى، جهانى شد و اين سعادت و رفاه 
از رهگذر اين مســير تجارى و بازرگانى در ايران زمين پايدارى يافت كه نه 
تنها مهمترين مسير در تسهيل تجارت و همكارى ميان ملت هاى مختلف 
بوده، بلكه به مثابه ريســمانى فرهنگى جوامع گوناگون را در طول تاريخ به 
يكديگر پيوند داده اســت. رئيسى در ادامه با استقبال از ابتكار كمربند-راه 
از طــرف دولت چين تصريح كرد: بــا احياى اين ابتكار در جهان جديد، دو 
ملت بار ديگر عزم راســخ خود را براى تحكيم دوستى و برداشتن گام هاى 
اســتوار در راه توسعه همگون و شراكت راهبردى براى شكل دادن به آينده 
اميدبخش براى سعادت جامعه بشرى نشان داده اند. رئيس جمهور در بخش 
ديگرى از سخنان خود در دانشگاه پكن با بيان اينكه جهان جديدى در حال 
شكل گيرى و نظم كهنه رفتنى است، تصريح كرد: دنياى نوين، نظمى نوين 
مى طلبد كه در آن چندجانبه گرايى واقعى، هم افزايى حداكثرى، همبستگى 
و دورى هر چه بيشتر از يك جانبه گرايى رواج يابد تا در نهايت نظمى عادالنه 
و منصفانه پديد آيد. رئيســى گفت: با توجه به قرار گرفتن آســيا در كانون 
تغييرات جهانى در حال ظهور، حفظ و تقويت صلح در اين پهنه گسترده نه 

تنها يك انتخاب بلكه يك ضرورت است.

كنعانى: حمايت از تروريست ها و جنايتكاران، بخش 

تفكيك ناپذير سياست خارجى آمريكاست

ســخنگوى وزارت خارجه گفت: حمايت از تروريستها و جنايتكاران، بخش 
تفكيك ناپذير سياست خارجى آمريكاست. به گزارش ايسنا، ناصر كنعانى در 
توييتى در ادامه نوشت: رژيم صهيونيستى به عنوان مظهر تروريسم سازمان 
يافته، گروهك تروريستى منافقين و اعضاى شكنجه گر و جنايتكار ساواك 
بعنوان يك سازمان مخوف ضدبشــرى و فرزند سيا و موساد، همگى تحت 

حمايت مستقيم و مستمر آمريكا بوده و هستند.
دهقان در جمع خبرنگاران عنوان كرد؛

 تالش مى كنيم بهترين نظر ميان دولت و 
مجلس استخراج و تصويب شود

معاون حقوقى رئيس جمهور از تعيين تكليف و تصويب اليحه ســاماندهى 
تجمعــات در دولت خبر داد. تصويب و نهايى شــدن اليحه «ســاماندهى 
تجمعــات» در هيات وزيــران/ تالش مى كنيم بهترين نظــر ميان دولت و 
مجلس اســتخراج و تصويب شــود. به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد دهقان 
معاون حقوقى رئيس جمهور صبح امروز در حاشــيه جلسه هيات دولت در 
جمع خبرنگاران در رابطه به نهايى شدن اليحه ساماندهى تجمعات گفت: 
اين اليحه در هيات وزيران به تصويب رسيده است ولى در عين حال مصوب 
كرديم كه اگر وزارت كشــور نظرى دارد، اعالم كند. وزارت كشور هم چند 
نظر اعالم كرد و آن را هم ان شــاءاهللا اعمال مى كنيم و به مجلس ارســال 
خواهيم كرد. وى در خصوص احتمال موافقت يا مخالفت از ســوى شوراى 
نگهبان، اظهار داشــت: شــوراى نگهبان اختيارات خاص خود را دارد، ابتدا 
اليحه به مجلس مى رود و ممكن اســت مجلس هم نظراتى داشته باشد و 
تغييراتــى ايجاد كند؛ چون مجلس هم در اين رابطه طرح دارد و طرحى را 
طى يكسال گذشته بررسى كرده و در مراحل رسيدگى است.  معاون حقوقى 
رئيس جمهور افزود: يك طرح آماده مجلس دارد و يك اليحه دولت كه اين ها 
يــك تفاوت هاى مختصرى هم باهم دارند، ما در مجلس با برخى از موثرين 
مجلس در اين زمينه گفت وگوهايى هم انجام داديم و ان شــاءاهللا اليحه به 
مجلس برود تالش مى كنيم با آن طرح ادغام شود و بهترين نظرى كه بين 
مجلس و دولت وجود دارد استخراج و مصوب شده و به شوراى نگهبان برود.

دهقان تاكيد كرد: اين اليحه اكنون در دولت تعيين تكليف و مصوب شــده 
اســت، فقط منتظر يك اعالم نظر از وزارت كشــور بوديم كه آن هم اعالم 

كردند.

گزيده سخنان رهبرى در ديدار با مردم آذربايجان شرقى:

يكى از اهداف مهم اغتشاشات پائيز در تهران اين بود كه همين 22بهمن را از ياد مردم ببرند
در آســتانه ســالروز قيام تاريخى مردم تبريز در 29 بهمن سال 
1356، صبح امروز (چهارشنبه) جمعى از مردم آذربايجان شرقى 
با رهبر انقالب اســالمى ديدار كردند. به گزارش ايســنا، گزيده 
ســخنان مقام معظم رهبرى در اين ديدار به شــرح ذيل است : 
الزم ميدانم به ملت ايران اظهار تعظيم كنم به خاطر اين حركت 
ارزشمندى كه در بيست و دوم بهمن امسال نشان دادند. امسال 
اين شنبه اى كه گذشت، شنبه ى بيست و دوم بهمن يك شنبه ى 
تاريخى، يك بيســت و دوم بهمن تاريخى بود. در سرتاسر كشور 
مردم به معناى واقعى كلمه حماســه آفريدند. اين همه تبليغات 
مخالف، اين مشــكالتى كه مردم با همه ى وجودشــان، با جسم 
و جانشــان حس ميكنند، تحريكات دشــمنان، هواى سرد، در 
بعضى نقاط كشور هواى زير صفر، همه ى اينها تحت تأثير گرماى 
ايمان و بصيرت مردم ايران ناديده گرفته شد، مردم آمدند با اين 
عظمت، اين آمدن مردم حقايق زيادى را بيان كرد. اظهار ارادت 
به ملت ايران در همه جا؛ از منتها اليه شــرق كشور تا منتها اليه 
غرب كشور، از شمال تا جنوب كشور، در شهرهاى دوردست، در 
مراكز، در شــهرهاى بزرگ مثل تبريز، اصفهان، مشهد و جاهاى 
ديگر تا روســتاها؛ همه با هم صدا بلند كردند ملت ايران، خيلى 
ارزشــمند است اينها. شكراّهللا سعيكم ملت ايران! البته بنده حاال 
خودم را شايسته ى اين نميدانم كه من تشكر كنم، خدا بايد تشكر 
كند. پيام ملت ايران در اين بيســت ودوم بهمن، حمايت كامل از 
انقالب اســالمى و از نظام جمهورى اســالمى بود. اين از همه ى 
صداهــا بلندتر بود. البته صداهــاى مخالف و معارضى هم وجود 
دارد و وجود داشت و دشمنان-امپراطورى رسانه اى دنيا كه دست 
صهيونيستها و آمريكايى ها است- سعى ميكنند صداى آنها را غلبه 

بدهند اما نه؛ نتوانســت. صداى ملت بر صداى ديگران غلبه پيدا 
كرد. در روز بيســت و نهم بهمن سال 56 تاريخ ايران ورق خورد، 
يعنى يك مقطع تعيين كننده ى تاريخى بود. خب در نوزدهم  دى 
همان ســال در قم آن قيام اتفاق افتاده بود، شكى نيست قمى ها 
كار بزرگى هم كردند، ابتكار عمل را به دســت گرفتند ولى مثل 
نوزدهم دى قم در كشــور باز هم اتفاق افتــاده بود اما فراموش 

شــده بود، پانزدهم خرداد ســال 42 با آن كشتار و با آن حركت 
عظيمى كه در تهران و قم و بعضى شــهرهاى ديگر انجام گرفت 
ملت قيام كردنــد، جان دادند، خون دادند، تعداد هم خيلى زياد 
بود اما فراموش شــد. تبريزى ها قيام قم را تبديل كردند به قيام 
ملى، تبديل كردند به يك حادثه ى عمومى با اينكه سختگيرى و 
شدت عمل در تبريز خيلى بيشتر بود. دستگاه آن قدر دستپاچه 

شــد كه تانك آورد در خيابان، كشــتاركردند، مردم را كشتند. 
اما مردم تبريز عقب نشــينى نكردند. جان دادنــد، خون دادند، 
ايستادگى كردند، شعار دادند، قضيه ى قيام را ملى كردند، صداى 
فداكارى آنها به همه ى كشور رسيد لذا همه گير شد، چهلم تبريز 
در چند جا گرفته شــد اين معنايش آن بود كه فرياد تبريزى ها 
همه ى ايران را فرا گرفت. كمتر از يكسال بعد هم بساط حكومت 
اســتبدادى ســلطنتى واژگون شد؛ تاريخ ســاز يعنى اين. تبريز 
نگذاشــت تجربه هاى گذشته تكرار بشود با ايستادگى با مقاومت 
با شــجاعت. پرچم آزادى ايران دست تبريزى ها است. آن چيزى 
كه به ملت ها هويت ميدهد شخصيت ميدهد عظمت ميدهد به 
حفاظت از خود ملت ها از فرهنگ آنها كمك ميكند استقامت آنها 
و ايستادگى آنهاست. استقامت، اين هويت را حفظ ميكند، هويت 
ميدهد به يك ملت، يك جمعيت. بايد خســته نشد، بايد نااميد 
نشد، بايد از عربده هاى دشمن خوف نكرد. اين بيست و دوم بهمن 
امسال هم يك مصداق ديگر همين استقامت است. با اين نگاه، با 
اين ديد مسئله را ببينيم و بررسى كنيم. صرف اينكه حاال جماعت 
آمدند درخيابانها، خب كارخوبى اســت. گاهى اوقات انگيزه هاى 
گوناگونى وجود دارد براى آمدن به خيابان. مهمتر از اين، همين 
است كه نگاه كنيم ببينيم اين آمدن به معناى استقامت ورزيدن 
بود. يكى از اهداف مهم اين اغتشاشــات پائيز در تهران و بعضى 
جاهاى ديگر، يكى از مهمترين اهدافش اين بود كه همين بيست 
و دوم بهمن را از ياد مردم ببرند. مردم حضور ميليونى خودشان 
را در ســالروز پيروزى انقالب نشان ندهند، فراموش كنند. مردم 
اســتقامت ورزيدند آمدنــد. پس اين آمدن اســتقامت بود. اين 

استقامت بركت دارد.

توضيحات اســماعيلى درباره قرارگاه 
عفاف و حجاب/ قرار نيســت موضوع 
حجاب به دو قطبى سازى منجر شود/ 
وزيــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمى 
گفت: نــگاه به مســئله حجاب بايد 
اين  چراكه  باشد  فرهنگى-اجتماعى 
توضيحات  اســت.  اجماع ســاز  نگاه 
اســماعيلى درباره قــرارگاه عفاف و 
حجاب/ قرار نيســت موضوع حجاب 
به دو قطبى ســازى منجر شود/ نگاه 
فرهنگى و اجتماعى، اجماع ساز است 
محمدمهدى اسماعيلى در گفتگو با 
خبرنگار ايلنا، دربــاره قرارگاه عفاف 
و حجــاب گفت: يكى از وظايف ذاتى 
ما در شوراى فرهنگ عمومى مربوط 
به حوزه مســائل مربوط به پوشــش 
و حجاب اســت. آنجا مــا بخش ها و 
ميزهايــى داريم. به طــور مثال ميز 
مد و لباس و ميــز صنايع اجتماعى 
داريم و ميز زيست عفيفانه هم داريم 
حاال شــما بگوئيد اسمش هر چيزى 
مى خواهد باشد. چيز جديدى نيست. 
البته دولت نگاهش اين اســت كه در 
اين حوزه رويكرد فرهنگى-اجتماعى 
بايد غلبه داشــته باشد. وزير فرهنگ 
و ارشاد اســالمى ادامه داد: در حال 
حاضر در خصوص اين مسئله نسبت 

به وزارت فرهنگ و شــوراى فرهنگ 
عمومــى ايــن مســئوليت بيش از 
گذشته متوجه شده است، زيرا آقاى 
رئيس جمهور نظرش اين اســت، به 
همين دليل بيش از گذشته روى اين 
موضوع كار مى كنيم اما قرار نيســت 
اين موضوع به دو قطبى سازى منجر 
شود و قرار اســت به وفاق اجتماعى 
منجر شــود. وى تاكيد كــرد: اصال 
گفته ايم فرهنگى- اجتماعى كه بعضا 
آن تبعات نگاه غيرفرهنگى را نداشته 
باشــد به همين دليل ما دنبال ايجاد 

وفاق و همگرايــى ملى در اين حوزه 
هستيم؛ چراكه معتقديم اين مسئله، 
مســئله ذاتى در جامعه ايرانى است 
و اين مســئله را با حوزه فرهنگى و 
اجتماعى حل مى كنيم. اســماعيلى 
درباره اين كه هرگاه مســئله حجاب 
مطرح مى شود، اين قضيه هم عنوان 
مى شــود كه هر دو ديــدگاه جامعه 
مورد مشــورت قرار گيرنــد، آيا در 
اين قــرارگاه از طيف ها و جناح هاى 
مختلف استفاده مى شود، عنوان كرد: 
حتما همين گونه اســت؛ گروهى كه 

با من كار مى كنند همه  دانشــگاهى 
هســتند آقــاى دكتر هاشــمى كه 
مســئوليت مهمى در اين كار دارند. 
آقاى دكتر امامى كه رئيس دانشكده 
ارتباطات دانشــگاه امــام صادق(ع) 
هســتند در اين كار حضــور دارند. 
دوستان ديگر و همه بچه هاى شوراى 
فرهنگى اعضاى هيات علمى دانشگاه 
هســتند. اين افراد از صبح تا شب با 
جريان بدنه جوان كشــور در ارتباط 
هســتند. وى تاكيد كرد: من خودم 
معلم دانشگاه تهران هستم و با همه 
مشــغله هايم هفته اى 2 روز دانشگاه 
تهــران 2 كالس دارم كــه ارتباطم 
با دانشــگاه قطع نشــود. بچه هايى 
كــه كالس من مى آينــد نخبه هاى 
علوم انســانى در رشته علوم سياسى 
هســتند، ما اين ها را مى شناسيم و با 
آن زندگى مى كنيم و تمايالت شان را 
مى شناسيم متناسب با نظام فكرى و 
اقتضائات بايد راه حل هايى بگذاريم كه 
به ايجاد نقار در جامعه منجر نشود. به 
همين دليل مى گويم اين مسئله راه  
فرهنگــى و اجتماعى دارد چون نگاه 
فرهنگى و اجتماعى نگاه اجماع ساز و 

نگاه ايجاد شكاف و نقار نيست.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: 

نگاه فرهنگى و اجتماعى، 
اجماع ساز است

آيين اعطاى عنوان استاد افتخارى دانشگاه پكن به رئيس جمهورى اسالمى ايران با حضور رئيس، اساتيد و دانشجويان اين 
دانشگاه برگزار شد. به گزارش ايسنا هائو پينگ رئيس دانشگاه پكن در اين مراسم ضمن ابراز خرسندى از حضور سيد ابراهيم 
رئيسى و هئيت همراه در كشور چين و در اين دانشگاه گفت: به پاس خدمات و اقدامات آيت اهللا رئيسى در مسير تقويت و 
توسعه روابط ايران و چين و همچنين حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان، عنوان «استاد افتخارى» دانشگاه پكن به ايشان 
اعطا مى شــود. وى تصريح كرد: اعطاى عنوان اســتاد افتخارى به رئيس جمهورى اسالمى ايران پس از تاييد شوراى علمى دانشگاه پكن انجام گرفته است. 
همچنين در اين مراســم و با حضور دكتر رئيســى از "لى لينگ"،"ليو اينگ جون"،"شب گوانگ" و "بويينگ بينگ " 4 استاد برتر اين دانشگاه در زمينه ايران 
شناسى و آموزش زبان فارسى تقدير بعمل آمد. دانشگاه پكن اولين دانشگاه جامع ملى چين است. اين دانشگاه در سال 1898 تأسيس شد. دانشگاه پكن از 
زمان تأسيس، تعداد زيادى از استعدادهاى برجسته از جمله مائو تسه تونگ بنيانگذار چين معاصر را تربيت كرده است. دانشگاه پكن در بين دانشگاه هاى برتر 
دنيا رتبه 23 و در بين دانشگاه هاى برتر آسيايى رتبه 2 را در اختيار دارد. اين دانشگاه با نزديك به 400 دانشگاه و مؤسسه تحقيقاتى از بيش از 60 كشور، 

برنامه هاى تبادلى برقرار كرده است.

رئيس سازمان انرژى اتمى گفت: آنچه غنى سازى مى كنيم براى اهداف تعريف شده اى است كه در بخش صنعتى از آن استفاده 
مى كنيم و طبق قانون راهبردى داريم اين كار را انجام مى دهيم. آنچه غنى سازى مى كنيم براى اهداف تعريف شده اى است كه در 
بخش صنعتى از آن استفاده مى كنيم. به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد اسالمى رئيس سازمان انرژى اتمى در پايان جلسه هيات 
دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به رونمايى هايى صورت گرفته از سوى اين سازمان عنوان كرد: در دهه فجر چند طرح 

را در سازمان انرژى اتمى رونمايى كرديم كه نكته مهم و پيام مهمش اين بود كه جريان تحقيقات زنده و كامل است و به آن جهت گيرى كه داشتيم كه اين انرژى 
تاثيرى در زندگى مردم داشته باشد، مى پردازيم تا مردم از جايگاه فناورى هسته اى و اهميت و نقش آن بيشتر آگاه شوند بويژه در شرايطى كه همواره القا مى شود كه 
جمهورى اسالمى ايران اهداف خاصى را دنبال مى كند. در اين شرايط اين مساله كمك مى كند مردم خود ما اين موضوعات را بيشتر درك كنند. وى افزود: بحث اين بود 
ما از فناورى هايى كه در اختيار داريم بتوانيم بهتر و بيشتر به مردم سرويس دهيم يكى از اين دستاوردها هم استفاده از فناورى الكترو مغناطيس يا ماكروويو بود كه براى 
بحث آفت كشى به جاى آفت كش هاى شيميايى كه امروز رايج است، استفاده شود كه در عرض اين 6 ماه اين تحقيقات تبديل به يك سيستم صنعتى شد كه مى تواند 

در خطوط توليد مستقر شود و مردم از اين بابت هم در موضع توليدكننده و هم در موضع مصرف كننده خيالشان راحت مى شود و تاثيرات اقتصادى و سالمت دارد.

رئيس سازمان انرژى اتمى:رييسى استاد افتخارى دانشگاه پكن شد

آنچه غنى سازى مى كنيم براى اهداف تعريف شده اى است

نمايى از فونداسيون واحد شماره دو نيروگاه بوشهر پيش از 
بتن ريزى. با وجود حدود دو سال تاخير در پيشرفت كارهاى 
ســاختمانى واحدهاى 2 و 3 نيروگاه اتمى بوشهر، بيش از 
ســه ماه اســت كه با تامين بودجه مورد نياز، فعاليت هاى 
ساختمانى توسط پيمانكار ايرانى با جديت از سر گرفته شده 
است. به گزارش ايسنا، قرارداد فازهاى 2 و 3 نيروگاه  اتمى 
بوشــهر از سال 1396 فعال شده است و طبق برنامه اى كه 
تنظيم شده قرار است در ســال  1404 واحد 2 و در سال 
1406 واحد 3 نيروگاه اتمى بوشهر به مدار برسد. هر چند 
بايد ديد با وجود احتمال تاخيرهاى بيشــتر ناشى از تامين 
نشدن به موقع بودجه، مسايل فنى يا فشارها و تحريم هاى 
سياســى بين المللى اين نيروگاه در چه تاريخى به مرحله 
DSM بهره بردارى خواهد رسيد. تحكيم سازى خاك به روش

به گفته مسئوالن وقت سازمان انرژى اتمى و نيروگاه بوشهر 
دليل تاخير ايجاد شده مشكالت مالى بين كارفرما و پيمانكار 

به جهت فراهم نبودن تســهيالت الزم جهت انتقال ارز در 
زمان خود بوده است. همچنين طى دو سال گذشته و بعضا 
در اواخر دولت قبل، بايد اعتبارات طرف روسى افزايش پيدا 
مى كــرد اما به دليل محدوديت هايى كه در كشــور وجود 
داشــت، اين كار انجام نشد، اما با رايزنى هايى كه در دولت 
سيزدهم و مديريت محمد اسالمى با مسئوالن روسى انجام 
شد بودجه مورد نظر تامين و طرف روسى با جديت بيشترى 
كارها را در واحدهاى 2 و 3 پيش مى برد. تامين منابع مالى؛ 

مهمترين اصل در پيشــرفت كار واحدهاى 2 و 3 نيروگاه 
بوشــهر . راكتور فعــال نيروگاه بوشــهر و موقعيت احداث 
واحدهاى دوم و سوم نيروگاه. قرارداد احداث واحدهاى 2 و 
3 ميان ايران و شــركت روس اتم است و از نوع  EPC است. 
EPC نوعى از قراردادهاى پيمانكارى است كه به موجب آن 

تمامى كارهاى ضرورى جهت انجام يك پروژه از ابتدا تا انتها 
به عهده پيمانكار گذاشته مى شــود. هدف از انعقاد قرارداد 
EPC اين اســت كه مســئوليت هاى اجراى پروژه و كنترل 

كيفيت آن بر عهده پيمانكار قرار گيرد و كارفرما كه تخصص 
الزم را در اين زمينه ندارد، صرفاً نقش ناظر داشته باشد. هر 
چند در اين قرارداد تاكيد شده است كه اولويت با پيمانكار 

ايرانى در هر مرحله از ساخت و تجهيز و بهره بردارى است.
هفته گذشته تعدادى از خبرنگاران ايرانى در جريان بازديد 
از نيروگاه اتمى بوشــهر در جريان آخرين تحوالت ساخت 

واحدهاى 2 و 3 قرار گرفتند.

بازديد خبرنگاران از نيروگاه اتمى بوشهر

تامين منابع مالى؛ مهمترين اصل در پيشرفت كار واحدهاى 2 و 3 نيروگاه بوشهر
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گزيده خبر

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

 دولت توان تخصيص ارز 28.5 هزار 
تومانى را ندارد

عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: رييس جمهورى در 
اين شــرايط بايد درباره اين موضوعات در مجلس توضيح دهد. نبايد رييس 
جمهور در يك ساختمان و خارج از دسترس باشد و بايد در صحن مجلس 
درباره بازار ارز و مســائلى از جمله اينكه چرا بانك ها قدرت وام دهى ندارند، 
توضيــح دهد. مجلس بايد دربــاره اين موضوعات خيزش بلندى داشــته 
باشــد وگرنه مردم حتما در انتخابات با مجلس تســويه خواهند كرد. جبار 
كوچكى نــژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى ايلنــا درباره ناتوانى دولت و 
بانــك مركزى در مهار افزايش قيمــت دالر و كنترل بازار ارز و داليل ادامه 
رشد قيمت ها در اين بازار اظهار داشت: در افزايش نرخ ارز هم عوامل داخل 
كشــور و هم عوامل بيرونى دخيل هستند. يكى از موضوعاتى كه در داخل 
كشــورمان باعث افزايش قيمت دالر شده، حركت نقدينگى به سمت بازار 
ارز است و نتيجه عدم ورود بخش خصوصى به بخش واقعى و مولد اقتصاد 
حركت نقدينگى به سمت بازار ارز بوده و نقدينگى دالر را هدف گرفته  است.

وى ادامه داد: از عوامل موثر در وضعيت امروز اقتصاد كشور، ناترازى بودجه 
بوده و واقعيت اين است كه در بودجه سال 1401 با كسرى شديدى مواجه 
شــديم. درست اســت كه 20 درصد صندوق توسعه ملى و اوراق مشاركت 
بخشى از اين مشكل را حل كرده  اما با احتساب كسرى تبصره 14 و برداشت 
از صندوق توسعه ملى، انتشار اوراق مشاركت كه حاصل كسرى است و ساير 
موارد در مجموع بودجه 1401 حدود 400 هزار ميليارد تومان كسرى دارد.
عضــو كميســيون برنامه و بودجه مجلــس تاكيد كرد: موضــوع ديگر در 
سياست هاى ارزى اين بوده كه متاسفانه آقاى فرزين با غرور و بدون مطالعات 
عمقــى ارز 28 هزار و 500 تومان را براى واردات اعالم مى كند كه اين خود 
عامل فســاد و ايجاد مشكالت ديگرى است و دولت هم اين قدرت را ندارد 
كه براى واردات تمام كاالها ارز 28 هزار و 500 تومانى اختصاص دهد و در 
نتيجه با كاهش عرضه ، قيمت دالر باال مى رود.كوچكى نژاد با بيان اينكه تمام 
اين اتفاقات به اين دليل رخ داد كه دولت به قانون عمل نكرد، گفت: قانون به 
صراحت مى گويد كه بايد ارز شناور مديريت شده باشد و به تدريج قيمت آن 
در بازار كم شود اما دولت به يكباره نرخ دالر را براى واردات 28 هزار و 500 
تومان تعيين كرده و نرخ آن را به يكباره به نصف رســاند. با اين سياست ها 
معلوم اســت كه دولت در دنبال كنترل بازار ارز موفق نمى شود و روند بازار 

نشان مى هد قيمت دالر به 50 هزار تومان هم مى رسد. 
شهردار گرگان:

 در بودجه 1402 توزيع متوازن منابع درمحالت كم برخوردار 
لحاظ خواهد شد

شــهردار گرگان از رويكرد توزيع متوازن منابع در ســطح محالت به ويژه 
محالت كم برخوردار خبر داد.ســيد محمدرضا سيدالنگى عصر جمعه در 
آيين جشن سالگرد پيروزى انقالب اسالمى كه در مركز همايش هاى صدا 
و سيماى گلستان برگزار شــد، گفت: خدا را شاكريم در چهل و چهارمين 
سالگرد بهار انقالب اين جشــن بزرگ را به اتفاق خانواده بزرگ شهردارى 
گرگان شركت كرده ايم.سيدالنگى با بيان اينكه به خدمتگزارى به شهروندان 
خوب گرگانى افتخار مى كنيم، افزود: همه مجموعه شهردارى گرگان بهترين 
خدمات خود را به مردم كه از ارزش هاى نظام و انقالب دفاع مرده اند، ارائه 
مى كنند.وى تصريح كرد: شــهر دارالمومنين گرگان اين افتخار را دارد در 
تاريخ 5 آذر 1357 با اهداى خون هاى بسيارى زمينه شكل گيرى پيروزى 
انقالب اسالمى را فراهم سازد.شهردار گرگان به آثار دفاع مقدس شهردارى 
اشــاره و بيان كرد: زمانى كه كتاب نقش شهردارى در دفاع مقدس را توليد 
مى كرديم به اســناد و مدارك بى بديلى دست پيدا كرديم و هم اكنون 4 
كتاب در حوزه دفاع مقدس منتشر شده است.به گفته سيدالنگى، 4 شهيد 
منتسب به خانواده شهردارى گرگان تقديم انقالب و نظام مقدس جمهورى 
اسالمى شده اند.وى در ادامه گفت: تالش ما بر اين است با همكارى اعضاى 
شوراى اسالمى شهر بودجه سال 1402 را به گونه اى تنظيم كنيم كه منابع 
در تمامى محالت به ويژه محالت كم برخوردار به شكل متوازن توزيع شود و 
همه محالت به رفاه نسبى برسند. شهردار گرگان در پايان به حوزه ترافيك 
شهرى اشــاره و اظهار كرد: در حال مطالعه و بروزرسانى برنامه جامع رفع 
معضالت ترافيكى در گرگان هســتيم و به زودى خبرهاى خوشى در حوزه 
حمل و نقل عمومى به شــهروندان خواهد رســيد. كسب رتبه برتر شركت 
توزيع نيروى برق گلســتان در جشنواره ارزيابى روابط عمومى هاى صنعت 
آب و برق كشور. روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق گلستان در ارزيابى 
روابــط عمومى هاى وزارت نيرو در بيــن روابط عمومى هاى صنعت آب و 
برق كشور رتبه برتر را كسب نمود.بر اساس راى هيئت داوران در جشنواره 
ارزيابى عملكرد روابط عمومى هاى صنعت آب و برق كشــور در تابســتان 
1401 ،روابط عمومى شــركت توزيع نيروى برق استان گلستان در بخش 
تبليغات محيطى شايسته تقدير شــناخته شده است.شايان ذكر است اين 
مراســم با حضور وزير نيرو ، معاونين؛ مديرعامل شركت توانير ؛ مشاور وزير 
نيرو و مديركل روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت نيرو و مديركل روابط 
عمومى و امور بين الملل شركت توانير و مديران روابط عمومى صنعت آب و 

برق سراسر كشور در وزارت نيرو برگزار شد.

با برگزارى مجمع عمومى و انتخابات هيات مديره مشخص شد؛
نويد نواده اباذر رييس جديد هيات مديره انجمن فوالد آذربايجان شد

تبريز - وحيد خوش زرع اميرخيز: بدنبال برگزارى مجمع عمومى و انتخابات هيات 
مديره انجمن فوالد آذربايجان و مشــخص شــدن منتخبين از سوى اعضا انجمن؛ 

جلسه هيات مديره جديد براى انتخاب رييس، نايب رييس و خزانه دار برگزار شد.
در دومين جلسه هيات مديره انجمن فوالد آذربايجان كه روز دوشنبه 24 بهمن ماه 
1401 برگزار گرديد، «دكتر نويد نواده اباذر» مدير ارشد اجرايى گروه صنعتى پارس 
ســاختار بعنوان رييس هيات مديره اين انجمن انتخاب شد. در اين جلسه حسين 
نايب درختان از شــركت آذر فوالد امين بعنوان نايب رييس و يعقوب دالل قديم از 
شركت فوالد ماهان تبريز بعنوان خزانه دار انجمن  انتخاب و معرفى شدند. همچنين 
در ادامه اين جلســه ضمن قدردانى از زحمات فرهود ذاكرى فر، على نواداد بعنوان 
دبير دوره جديد انجمن معرفى شــد. على نواداد يكى از مديران صنعتى آذربايجان 
شرقى مى باشد كه پيش از اين سابقه معاونت اقتصادى استاندارى آذربايجان شرقى 
را در كارنامــه خود دارد. هيات مديــره جديد انجمن فوالد آذربايجان قصد دارد در 
دوره جديد با پيگيرى خواست هاى به حق اعضا اين انجمن و هماهنگى با مديريت 
ارشــد استان و وزارت مطبوع گام هاى موثرى در حمايت از توليد و اشتغال در اين 
صنعت بردارد. مديريت نمايندگى و همكاران دفتر سرپرســتى روزنامه در اســتان 
آذربايجان شــرقى و انجمن صنفى دفاتر نمايندگى روزنامه هاى سراســرى استان 
آذربايجان شــرقى حسن انتخاب دكتر نويد نواده اباذر بعنوان رياست انجمن فوالد 
آذربايجان و نيز تقبل مســووليت دبيرى اين انجمن توســط مهندس على نواداد را 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نمــوده و مزيد توفيقات و تفضالت روزافزون اين 

بزرگواران را آرزومند است.
ديدار مديرعامل منطقه ويژه پارسيان با فرماندار جديد پارسيان

دكتر عالمه مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى پارسيان با اصغر هاشمى فرماندار جديد 
پارســيان ديدار كرد.به گزارش روابط عمومى منطقه ويژه اقتصادى پارسيان، دكتر 
ســيد على اصغر عالمه در ديدار با اصغر هاشــمى انتصاب وى را به عنوان فرماندار 
جديد پارســيان تبريك گفت.در اين ديدار گزارشــى از روند پيشرفت پروژه هاى 
زيرســاختى منطقه ارائه شــد، همچنين آخرين تصميمات جهت مهيا سازى آغاز 
عمليات اجرايى احداث بزرگترين پارك پتروشيميايى جهان در منطقه ويژه پارسيان 

اتخاذ شد.

تصميم گيرى درباره ميزان افزايش حقوق 1402
ســخنگوى كميســيون تلفيق اليحه بودجــه 1402 از تعيين 
تكليف ميزان افزايــش حقوق كارمندان دولت در ســال آينده 
در جلســه نوبت صبح فردا اين كميســيون خبر داد و گفت كه 
پيشــنهادات متعدد و متنوع درباره ميزان افزايش حقوق مطرح 
است. به گزارش ايسنا، رحيم زارع در توضيح مصوبات نوبت عصر 
امروزكميســيون تلفيق اليحه بودجــه 1402 گفت: تبصره 12 
اليحه بودجه مربوط به حقوق و دستمزد و معافيت هاى مالياتى 
و به طور كلى دغدغه هاى كارمندان اســت؛ قرار شد كميسيون 
در نشســت صبح فردا در اين باره تصميم گيرى كند. وى درباره 
پيشنهادهاى نمايندگان در موضوع حقوق و دستمزد كارمندان 
در ســال آينده گفت: برخى از نمايندگان پيشــنهاد افزايش 30 
درصــدى حقوق براى همه كارمندان در هر پايه اى را در ســال 
آينده مطرح مى كنند؛ برخى هم پيشنهاد افزايش 20 درصدى 
و برخى ديگر پيشــنهاد افزايش حقوق به صورت پلكانى را بيان 
مى كنند كه براى مبالغ باال درصد كمترى افزايش لحاظ شود و 
بــراى مبالغ پايين مثًال زير 15 ميليون تومان افزايش 20 درصد 
اعمال شود و سقف افزايش هم همان 20 درصد باشد؛ در نهايت 
كميسيون فردا در مورد حقوق و دستمزد تصميم گيرى خواهد 
كرد. سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 با اشاره به 

تصويب تبصره 13 گفت:  مجوزى داده شــد كه از محل تنخواه 
گردان موضوع بند «م» ماده 28 قانون الحاق برخى مواد به قانون 
تنظيم بخشــى از مقررات مالى (2)، تا مبلغ 600 ميليارد تومان 

به جمعيت هالل احمــر و تا مبلغ 187 ميليارد تومان به وزارت 
بهداشت در قالب اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه 
اختصاص داده شود. وى ادامه داد: در راستاى كاهش التهاب بازار 

كاالهاى كشــاورزى، كاهش نوسان غير عادى فصلى محصوالت 
كشاورزى و پرداخت خسارت به بيمه گذاران محصوالت كشاورزى 
مبلغ 5000 ميليارد تومان و متنوع ســازى ابزارهاى حمايتى از 
بخش كشاورزى و افزايش صادرات محصوالت كشاورزى تا مبلغ 
هزار ميليارد تومان براى پرداخت ســهم دولت به صندوق بيمه 
محصوالت كشاورزى به صورت نقدى يا اسناد خزانه اسالمى در 
اختيار اين صندوق قرار مى گيرد. زارع اضافه كرد: بانك مركزى 
موظف شد براى پرداخت به موقع مصارف هدفمندى و بر اساس 
در خصوص سازمان برنامه و بودجه كشور معادل يك درصد جمع 
مصارف را به صورت تنها در اختيار ســازمان هدفمندى يارانه ها 
قــرار دهد؛ همچنين منابع حاصل از حــذف يارانه خانواده هاى 
غير مشمول حمايت دولت و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده با 
تخصيص سازمان صرفاً براى تامين يارانه نان هزينه مى شود. وى 
گفت: وزارت نفت از طريق شــركت هاى تابعه موظف شد نسبت 
به توزيع گاز مايع ونفت سفيد به مصرف كنندگانى كه به شبكه 
سراســرى گاز طبيعى دسترسى ندارند و يا در مقاطعى از سال و 
تشخيص وزارت نفت امكان تحويل گازطبيعى به آنها وجود ندارد 
و مجبور به استفاده از ســوخت مايع مى شوند، از طريق سامانه 

درخواست فرآورده هاى نفتى و يا كارت الكترونيك اقدام كنند.

رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور در بخشنامه اى، اختيار بخشودگى جرايم مالياتى را تا آخر بهمن امسال، با شرايطى به مديران 
كل امور مالياتى استان ها تفويض كرد.به گزارش ايلنا، داوود منظور، رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور در راستاى مردمى سازى 
ماليات و تكريم موديان به مناســب چهل و چهارمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى و دهه مبارك فجر، طى بخشنامه اى اختيار 
بخشودگى جرايم ماليات و عوارض هر سال / دوره براى موديانى كه نسبت به پرداخت بدهى سال يا دوره مربوط تا آخر بهمن ماه 
سال جارى اقدام كنند در خصوص اشخاص حقيقى تا سقف 2 ميليارد (2/000/000/000) ريال و در مورد اشخاص حقوقى تا سقف سه ميليارد (3/000/000/000) 
ريال، به مديران كل امور مالياتى اســتان ها تفويض كرد. در اين بخشــنامه آمده است كه شرط اســتفاده موديان از تسهيالت بخشودگى جرايم مالياتى موضوع اين 
بخشنامه، ارائه درخواست بخشودگى جرايم فارغ از زمان پرداخت بدهى ماليات و عوارض هرسال / دوره مى باشد و پرداخت بدهى قبل از ابالغ تفويض اختيار حاضر، 
مانع اعمال بخشودگى جرايم مالياتى قابل بخشش نخواهد بود. همچنين به صالحديد مديران كل امور مالياتى استان ها، تمام يا قسمتى از تفويض اختيار مذكور در 

چارچوب تعيين شده به معاونان مديركل و رؤساى ادارات امور مالياتى قابل تفويض خواهد بود.

عضو كانون عالى شوراهاى اسالمى كار با بيان اينكه فاصله بين خط معيشت و دستمزد كارگران زياد شده است، پيشنهاد فصلى 
شدن حقوق و دستمزدها را مطرح كرد و گفت: به جاى آنكه چانه زنى هاى فشرده مزد هر سال به اسفندماه موكول شود، دستمزد 
را به شــكل فصلى نســبت به تورم بررسى و در شش ماهه دوم ترميم  كنيم. على اصالنى در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر تعيين 
سريع تر رقم هزينه سبد معيشت كارگران اظهار كرد: عليرغم آنكه تاكنون چند جلسه شوراى عالى كار برگزار شده اما تنها چيزى 

كه در شورا صحبت نشده، موضوع مهم دستمزد بوده است در حالى كه جلسات كميته مزد بايد زودتر آغاز مى شد و به نتيجه مى رسيد. وى ادامه داد: سال گذشته 
مديريت خوبى صورت گرفت و با همراهى و همدلى شركاى اجتماعى رقم دستمزد زودتر تصويب شد ولى در حال حاضر با توجه به آنكه تا پايان سال زمان زيادى باقى 
نمانده هنوز رقم هزينه سبد معيشت كارگران مشخص نشده كه بتوانيم وارد چانه زنى هاى مزدى شويم. عضو كانون عالى شوراهاى اسالمى كار درباره دليل اين تاخير 
گفت: امسال با توجه به فاصله بين خط معيشت با تورم، رقم هاى متفاوتى براى سبد هزينه معيشت ارائه مى شود ولى اگر همان رقم  14 ميليون تومانى را كه وزارت 
كار در گزارش اخير خود اعالم كرد مدنظر قرار بدهيم، هزينه سبد معيشت نبايد كمتر از اين رقم باشد. به گفته اصالنى، فاصله بين خط معيشت و حقوق كارگران 
باعث شده ورود به بحث دستمزد براى نماينده كارگر و كارفرما و دولت دشوار شود. حداقل دستمزد امسال چهار ميليون و 100 هزار تومان بود و اگر بخواهيم خط 

معيشت را همان 14 ميليون تومان بگيريم، باز هم فاصله بين حداقل مزد تا خط معيشت زياد است. 

پيشنهاد فصلى شدن حقوق و دستمزد به جاى چانه زنى فشرده آخر سالبخشودگى جرايم مالياتى تا سقف 3 ميليارد ريال تا پايان بهمن
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گزيده خبر

الزام صنايع به تامين 1 تا 5 درصد از برق مصرفى از 
انرژى هاى تجديدپذير

رئيس هيــات مديره انجمن ســازندگان و تامين كننــدگان كاال و خدمات 
انرژى هاى تجديدپذير گفت: وزارت نيرو از صنايعى كه اقدام به احداث نيروگاه 
خورشيدى تا 3 مگاوات كنند، طبق قرارداد خريد تضمينى 20 ساله، برق را با 
نرخهاى خريد تضمينى خريدارى مى كند. نرخ هاى پايه خريد تضمينى براى 
نيروگاه هــاى با ظرفيت تا 20 كيلووات برابر 1750 تومان و براى نيروگاه هاى 
20 تا 200 كيلووات برابر 1650 تومان اســت تا 3 مگاوات نيز امكان احداث 
نيروگاه و خريد تضمينى وجود دارد. الزام صنايع به تامين 1 تا 5 درصد از برق 
مصرفى از انرژى هاى تجديدپذير .به گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، حميدرضا 
صالحى در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: در سالهاى اخير شاهد قطعى برق 
در انتهاى بهار و تابســتان بوده ايم، بصورتى كه صنايع بزرگ با محدوديت در 
مصرف برق و بالتبع آن كاهش توليد مواجه بوده اند و همچنين برق واحدهاى 
صنعتى كه در شــهركهاى صنعتى واقع هستند، يك روز در هفته قطع شده 
اســت. متاسفانه در زمستان نيز بدليل كسرى تراز گاز در كشور، شاهد قطعى 
مكــرر برق در صنايع بوده ايم. اين قطعى هاى برق براى كشــورى كه داراى 
پتانسيل بســيار باالى احداث ده ها هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير از جمله 
نيروگاه هاى بادى و خورشيدى است، شايسته نيست. وى افزود: ما بايد بتوانيم 
پتانسيل بالقوه توليد برق از منابع تجديدپذير را بالفعل كنيم. اين بازارى چند 
ده ميليــارد دالرى براى كســب و كارهاى انرژى هاى تجديدپذير اســت كه 
ضمن تامين برق كشــور مى تواند صدها هزار شغل فقط در بخش انرژى هاى 
تجديدپذير در سراسر استانها و شهرستان هاى كشور ايجاد كند ولى تاكنون 
بدان بى توجهى شــده اســت.  رئيس هيات مديره انجمن سازندگان و تامين 
كنندگان كاال و خدمات انرژى هاى تجديدپذير تصريح كرد: اگر صنايع كشور 
را به دو بخش صنايع بزرگ و صنايع كوچك و متوسط تقسيم كنيم، ماده 16 
قانون جهش توليد دانش بنيان با صنايع بزرگ ســر و كار دارد. مطابق با اين 
ماده، صنايعى كه ديماند آنها بيشــتر از 1 مگاوات است، موظف هستند كه در 
سال اول معادل 1� و تا سال پنجم معادل 5� از مصرف برق خود را از طريق 
احداث نيــروگاه تجديدپذير تامين نمايند. در غير اينصورت 1 الى 5� از برق 
مصرفى اين صنايع با نرخ تجديدپذير محاسبه و در قبوض آنها اعمال مى شود. 
اين قانون از ابتداى ســال 1402 اجرايى مى شود. وى تاكيد كرد: پيشنهاد ما 
به صنايع اين است كه صنايع مشمول اين قانون، از همان ابتدا اقدام به احداث 
حداقل 5� نيروگاه تجديدپذير نمايند و الزم نباشد سال به سال اين ظرفيت 
را افزايش دهند. همچنين اگر برايشــان امكان پذير اســت، ظرفيت بيشترى 
نيروگاه تجديدپذير تا 50 درصد از ديماند مصرفى خود نصب كنند كه بتوانند 
درصد بيشــترى از برق خود را با شبكه تهاتر كنند و دچار قطعى برق نشوند.  
400 ميليارد تومان تسهيالت براى صنايع جهت احداث نيروگاه تجديدپذير. 
صالحى بيان داشــت: مطابق با مــاده 16 قانون جهش توليد دانش بنيان يك 
چهارم منابع حاصله كه در سال 1402 برابر حدود 400 ميليارد تومان است، 
براى تسهيالت به واحدهاى صنعتى جهت احداث نيروگاه تجديدپذير در نظر 
گرفته شــده اســت. به عبارتى قانون گذار از يك طرف واحدهاى صنعتى را 
ملــزم به احداث نيروگاه تجديدپذير نموده و از طرف ديگر تســهيالت الزم را 
بــراى احداث نيروگاه فراهم كرده اســت. همچنين مطابق با اين قانون نيمى 
از منابــع حاصله براى خريد تضمينى برق تجديدپذير از صنايع بكار مى رود. 
اين منابع در ســال 1402 برابر حدود 800 ميليارد تومان است.400 ميليارد 
تومان صرف حمايت از آزمايشگاهها و شتابدهنده حوزه انرژيه اى تجديدپذير 
.وى اظهار داشــت: يك چهارم ديگر از منابع حاصله از ماده 16 قانون جهش 
توليد دانش بنيان صرف حمايت از آزمايشــگاه هاى مرجع، شتابدهنده ها و 
شــركتهاى دانش بنيان در حوزه انرژى هاى تجديدپذير مى شــود كه مقوله 
بســيار مهمى است. ما هنوز يك آزمايشــگاه مرجع و مجهز براى تست پنل 
هاى خورشيدى در كشور نداريم و سازندگان داخلى نيازمند ارسال محصوالت 
خود به آزمايشــگاه هاى خارجى هستند كه مســتلزم هزينه زياد و مقابله با 
شرايط تحريم كشور هستند. همچنين استارتاپ ها و شتابدهنده ها مى توانند 
نقش مهمى در توســعه صنايع انرژى هاى تجديدپذير در كشــور بازى كنند 
و نيازمند توجه ويژه هستند. پتانســيل 10 هزار مگاوات نيروگاه خورشيدى 
روى سقف صنايع در شهركهاى صنعتى. رئيس هيات مديره انجمن سازندگان 
و تامين كنندگان كاال و خدمات انرژى هــاى تجديدپذير ادامه داد: در بخش 
صنايع كوچك و متوســط، تعداد 50 هزار واحد صنعتى فقط داخل شهركها 
و نواحى صنعتــى ايران وجود دارد. اگر هر كــدام از واحدهاى صنعتى بطور 
متوسط حدود 200 كيلووات نيروگاه خورشيدى نصب كنند، 10 هزار مگاوات 
ظرفيت جديد نيروگاه خورشــيدى به مدار مى آيد كه در ظهر تابستان به داد 
صنايع و وزارت نيرو خواهد رســيد. خريد تضمينى برق خورشيدى از صنايع. 
وى ادامه داد: وزارت نيرو از صنايعى كه اقدام به احداث نيروگاه خورشــيدى 
تا 3 مگاوات كنند، طبق قرارداد خريد تضمينى 20 ســاله، برق را با نرخهاى 
خريد تضمينى خريدارى مى كند. نرخهاى پايه خريد تضمينى براى نيروگاه 
هاى با ظرفيت تــا 20 كيلووات برابر 1750 تومان و براى نيروگاه هاى 20 تا 
200 كيلووات برابر 1650 تومان است. تا 3 مگاوات نيز امكان احداث نيروگاه 
و خريد تضمينى وجــود دارد. به گفته صالحى؛ نرخهاى پايه خريد تضمينى 
مشــمول ضريب تعديل مى شوند كه بر اساس تورم و افزايش نرخ ارز افزايش 
مى يابند، بصورتى كه نرخهاى پايه سال هاى قبل هم اكنون مشمول ضرايب 
تعديل تا 5 برابر شده اند و درامد اين نيروگاه ها 5 برابر شده است. تهاتر برق 
تجديدپذير صنايع بزرگ با شبكه. وى تاكيد كرد: احداث نيروگاه توسط صنايع 
نيازمند مشــوق است. يكى از اين مشوق ها تضمين عدم قطع برق صنايع در 
صورت احداث نيروگاه تجديدپذير است. طبق مصوبه وزارت نيرو كه در تيرماه 
سال جارى ابالغ شد، صنايع مى توانند برق تجديدپذير توليد كرده، به شبكه 

تزريق و همان ميزان برق را از شبكه دريافت كنند. 

برگزارى جلسه هماهنگى مديران شركت آب منطقه اى و جهاد 
كشاورزى كردستان

جلســه مشترك شركت آب منطقه اى و ســازمان جهاد كشاورزى استان، در محل 
سالن جلسات اين شــركت، برگزار شد.به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه 
اى كردستان، در اين جلسه كه با حضور مدير عامل اين شركت و مديركل سازمان 
جهاد كشاورزى اســتان و تعدادى از معاونين دو دستگاه، برگزار شد، برنامه ريزى و 
هماهنگى به منظور آب اندازى و بهره بردارى از شبكه آبيارى پاياب سد گاران با توجه 
به ضرورت ايجاد هماهنگى اجرايى در خصوص شــبكه مذكور، و همچنين وضعيت 

منابع و مصارف حوزه آبريز كرخه و مرزى غرب، مورد بررسى قرار گرفت.

بازديد رئيس و عضو هيات مديره جديد از خطوط توليد فوالد 
خراسان

دنياى معدن: رييس و عضو جديد هيات مديره شــركت «مجتمع فوالد خراسان» 
با حضور در كارخانه از روند اقدامات و فعاليت هاى توليدى شــركت بازديد كردند.

به گزارش دنياى معدن، آقايان محمدعلى اربابى، رئيس هيات مديره و ســيدمحمد 
رضوى، عضو هيات مديره را در اين بازديد سرپرســت مديريت عامل همراهى كرد.

مهندس فضيلتى، سرپرست مديريت عامل در اين بازديد گزارشى از اقدامات انجام 
شده و چالش هاى مهم توليد به اعضاى هيات مديره ارائه كرد.رييس هيات مديره، 
با قدردانى از تالش هاى كاركنان در مسير پيشرفت شركت، بر حمايت همه جانبه 
هيات مديره در رفع مشكالت موجود تاكيد كرد و افزود: براى ارتقا توليد مجموعه و 
راه اندازى هرچه سريع تر پروژه سنگ آهن سنگان مساعدت و همكارى مى كنيم.

گفتنى است اعضاى جديد هيات مديره و سرپرست شركت مجتمع فوالد خراسان، 
18 بهمن ماه با حضور مديرعامل «صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان 

و عشاير» معرفى شدند.
شهردار گرگان:

 در بودجه 1402 توزيع متوازن منابع درمحالت كم برخوردار لحاظ 
خواهد شد

شــهردار گرگان از رويكرد توزيع متوازن منابع در سطح محالت به ويژه محالت كم 
برخوردار خبر داد.ســيد محمدرضا ســيدالنگى عصر جمعه در آيين جشن سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى كه در مركز همايش هاى صدا و سيماى گلستان برگزار شد، 
گفت: خدا را شــاكريم در چهل و چهارمين سالگرد بهار انقالب اين جشن بزرگ را 
به اتفاق خانواده بزرگ شــهردارى گرگان شركت كرده ايم.سيدالنگى با بيان اينكه 
به خدمتگزارى به شــهروندان خوب گرگانى افتخار مى كنيم، افزود: همه مجموعه 
شــهردارى گرگان بهترين خدمات خود را به مردم كه از ارزش هاى نظام و انقالب 
دفاع مرده اند، ارائه مى كنند.وى تصريح كرد: شهر دارالمومنين گرگان اين افتخار را 
دارد در تاريخ 5 آذر 1357 با اهداى خون هاى بسيارى زمينه شكل گيرى پيروزى 
انقالب اســالمى را فراهم سازد.شهردار گرگان به آثار دفاع مقدس شهردارى اشاره و 
بيــان كرد: زمانى كه كتاب نقش شــهردارى در دفاع مقدس را توليد مى كرديم به 
اســناد و مدارك بى بديلى دســت پيدا كرديم و هم اكنون 4 كتاب در حوزه دفاع 
مقدس منتشر شده است.به گفته سيدالنگى، 4 شهيد منتسب به خانواده شهردارى 

گرگان تقديم انقالب و نظام مقدس جمهورى اسالمى شده اند.

انتقال آب يك راه حل پايدار نيست
يك كارشناس حوزه آب گفت: اگر انتقال انجام نشود با برنامه ريزى 
مى توان كاهش مصرف داشــت ولى اگــر هزينه اى كه بايد براى 
تعادل بخشى دشت مصرف شود خرج انتقال آب شود منافع آن به 
صنايعى مى رسد كه بازدهى مالى براى حفظ گردشگرى و پلمپ 
چاه كشاروزى ندارند و اين محصول همان چانه زنى هاى سياسى 
است. انتقال آب يك راه حل پايدار نيست/ چانه زنى هاى سياسى 
خالف حفظ ذخاير زيرزمينى آب . داريوش مختارى در گفت وگو 
بــا خبرنگار اقتصادى ايلنا، درباره اوضاع آب در اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: در كالنشــهر اصفهان بارگذارى هاى زيادى انجام 
شده، در اين استان تغيير كاربرى گسترده اراضى شهرى و بدنبال 
آن افزايش تقاضا براى انشعاب آب مشتركين شهرى و در نتيجه 
افزايــش مصرف آب رخ داده اســت و به اين ترتيب اين حجم از 
تقاضا با منابع آبى كه عرضه مى شود در تعادل نيست.  وى افزود: 
يكى از مصرف آب شــهرى اصفهان فضاى سبز است كه البته با 
بازچرخانى مى توانيم آن را تامين كنيم و در اصفهان اين كار انجام 
شده است، بازچرخانى يك ظرفيتى است كمك مى كند كه ميزان 
آب مورد نياز براى فضاى سبز با كاهش مصرف و برگشت آب به 
مســير خودش تامين شود. بنابراين وقتى از ظرفيت بازچرخانى 

استفاده شد در مقابل شاهد بوديم كه تعداد مشتركين هم رشد 
كرد و ميزان تقاضا براى مصرف آب افزايش پيدا كرد اين باضافه 
افزايش مصرف آب صنايع فوالد است كه عمده تمركز اين صنعت 
در اســتان اصفهان اســت. بنابراين  اصفهان شهرى است كه در 
متن فالت مركزى يك بارگذارى سنگينى داشته است و اين در 
حالى كه بايد اين صنايع به كنار دريا متنقل مى شــدند نه اينكه 
آب را به فالت مركزى و قلب اين حوضه آبريز منتقل كنيم. اين 
كارشــناس حوزه آب تصريح كرد: كشاورزى هم در استان رونق 
بااليى دارد، كشاورزان شرق اصفهان مدعى بودند آب زاينده رود 

متعلق به آنها بوده و يزد اين آب را انتقال داده است، اين موضوع 
با منازعات اجتماعى همراه بود، حقابه بران زاينده رود مدعى بودند 
ما اين منابع را داشتيم، چرا آب بايد از كنار ما عبور كند تا به يزد 
برسد و صنايع اين استان توسعه داده شود. وى گفت: با توجه به 
موضوعات ياد شده اكنون راه درمان كم آبى در اصفهان انتقال آب 
عنوان شده اما ســوال اينكه چرا با انتقال آب مخالفت مى شود؟ 
پاســخ اينكه هزينه هر متر مكعب با احتســاب شيرين سازى و  
پيامدهاى زيست محيطى به حدود 50 هزار تا 100 هزار تومان 
مى رسد اين هزينه بسيار باال و ناپايدار است، عالوه بر آن اشكال 

پروژه هاى انتقال آب اين اســت كه ممكن اســت 10 يا 15 و يا 
نهايتا 20 ســال پوشش دهند بعد از آن بايد پروژه ها از نظر فنى 
دوباره بازســازى شوند، بنابراين هزينه نگهدارى پروژه باال است، 
يعنى هزينه هر متر مكعب آب به پول امروز و به تناســب اينكه 
ســاالنه انتقال داده مى شــود و همچنين باتوجه به اينكه برخى 
تجهيزات انتقال و شيرين ســازى وارداتى است و به دالر حساب 
مى شود، به ارقام حدود 100 هزار تومان مى رسيم . مختارى تاكيد 
كرد: ما چه در انتقال آب در خليج فارس و چه منابع رودخانه هاى 
داخلى حجم مصرف را دوباره باال مى بريم و به منازعات آبى دامن 
مى زنيم يعنى مسئله را حل نمى كنيم. وى گفت: براى براى حل 
مســئله بايد در چارچوب نظام فنى و اجرايى كشــور محاسبات 
صورت گيرد و پيامدهاى زيســت محيطــى، اقتصادى و عدالت 
اجتماعى بررســى شــود، اين موضوعات هنوز حل نشده است، 
اكنون هر كارى مى كنيم دوباره حجم بارگذارى باال مى ررود كه 
تناســبى با منابع آب ندارد. اين كارشناس حوزه آب خاطرنشان 
كرد: وقتى منابع آب نداريم بايد به ســمت گردشگرى برويم، راه 
درمان اصلى در گردشگرى اســت نه توسعه صنايع. گردشگرى 
دوباره حجمى از تقاضا براى منابع آب ايجاد مى كند ولى مى شود 

با واردات مواد غذايى جبران كرد.

سخنگوى صنعت آب كشور با توجه به بارش هاى اميدواركننده برف در كشور گفت: در سومين سال متوالى خشك هستيم بارش 
هايمان زير نرمال اســت و بر اســاس آمار وزارت نيرو همچنان10 درصد نسبت به وضعيت نرمال فاصله داريم. به گزارش ايلنا از 
وزارت نيرو، فيروز قاســم زاده ســخنگوى صنعت آب كشور گفت: ظاهراً چنين انتظار مى رود كه شرايط آبى كشور با بارش هاى 
اخير به وضعيت نرمال برگشته باشد، در حالى كه همواره گفته ايم در سومين سال متوالى خشك هستيم. وى تاكيد كرد: حجم 
بارش ها در كشور كماكان زير نرمال است. بر اساس آمارى كه وزارت نيرو ارائه مى كند، على رغم بارش هاى خوبى كه در دى و بهمن دريافت كرديم، همچنان10درصد 
نسبت به وضعيت نرمال فاصله داريم، حتى ميزان بارش سال گذشته نيز تحقق پيدا نكرده و نسبت به آن فاصله داريم. قاسم زاده افزود: با اشاره به اين كه بارش هاى 
برف بسيار اميدوار كننده است و در حال حاضر 20 درصد كشور حدوداً پوشش برفى دارد، اظهار كرد: در عين حال بايد بتوانيم عقب ماندگى هايى كه در ميزان بارش 
در پاييز داشتيم را جبران كنيم، وقتى كه به عدد متوسط بارش برف نگاه مى كنيم در آب معادلى كه مى تواند اين برف داشته باشد ما نسبت به سال گذشته همچنان 
20 درصد كاهش داريم و نسبت به متوسط 21 سال آمارى كه از پايگاه داده هاى ماهواره اى استخراج مى شود حدود 32 درصد، به عبارت ديگر بيش از 30 درصد با 
كاهش حجم بارش مواجه هستيم. سخنگوى صنعت آب گفت: اين نشان مى دهد كه همچنان بايد مراقبت ها در بخش مصارف را داشته باشيم، همچنان بدانيم كه 

كشور ما عليرغم اينكه در كالنش يك كشور خشك و نيمه خشك است در خشكسالى هايى كه اخيراً اتفاق افتاده در شرايط مطلوبى به لحاظ منابع آبى قرار ندارد.

مديرعامل شركت مهندسى و توسعه گاز ايران گفت: وجود ميادين گازى در ايالم ظرفيت بزرگى براى اين استان به شمار مى آيد 
و توســعه ميادين گازى بانكول و باباقير، چشم اندازهاى روشنى در گسترش فرصت هاى شغلى ترسيم مى كند. به گزارش ايلنا از 
شركت مهندسى و توسعه گاز ايران، رضا نوشادى با بيان اينكه استان ايالم از جمله استان هاى داراى پتانسيل در زمينه نفت و گاز 
است و توسعه طرح هاى مختلف گازى از جمله توسعه فاز دو پااليشگاه ايالم و  مخازن بانكول و باباقير در اين ديار كهن و بااصالت 

در  دستور  شركت ملى گاز ايران قرار دارد، خاطرنشان كرد: پروژه ارزيابى مخزن بانكول پس از حفارى چاه و كسب داده هاى مورد نياز، در پاييز سال آينده وارد فاز 
مطالعه مى شــود تا حجم، فشــار و توانايى توليد آن براى چند سال آينده مشخص و بر اين مبنا مرحله توسعه ميدان آغاز شود. وى با اشاره به ظرفيت عظيم ميدان 
گازى بانكول گفت: مطابق اطالعات فعلى كه در مطالعات آتى تدقيق خواهد شد ان شاء اهللا با توسعه اين ميدان، روزانه 15 ميليون متر مكعب گاز توليد مى شود كه 
با توجه به لزوم احداث پااليشگاه در جوار آن، سبب ساز اشتغال نيروهاى استان و باعث ارتقاى شاخص هاى رونق و رفاه در جوامع پيرامونى است. مديرعامل شركت 
مهندسى و توسعه گاز ايران همچنين از برنامه اين شركت براى توسعه ميدان باباقير در همسايگى ميدان بانكول خبر داد و تصريح كرد: به ثمر نشستن پروژه بانكول، 
فرصتى ارزشمند براى توسعه ميدان باباقير پديد مى آورد كه با توجه به حجم تاسيسات پااليشى اين دو ميدان، اميدها براى توسعه ايالم افزايش يافته و مردم منطقه 

از گسترش فرصت هاى  شغلى و آثار و بركات آن بهره مند و متنعم خواهند شد.

توليد روزانه 15 ميليون متر مكعب گاز در ايالمهمچنان 30 درصد با كاهش حجم بارش مواجه هستيم
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گزيده خبر

رتبه نخست حراست ايران خودرو در بين دستگاه هاى اجرايى
در دومين نشســت تخصصى مشترك ساالنه مديران 
حراست استان تهران، مدير حراست گروه صنعتى ايران 
خودرو عنوان نخست را از ميان 10 مدير برتر و منتخب 
كســب كرد.ايكوپرس- در دومين نشســت تخصصى 
مشترك ساالنه مديران و حراست دستگاه هاى اجرايى 
كه در روز دوشــنبه 24 بهمن در سالن همايش هاى 
برج ميالد برگزار شد، از مديران حراست دستگاه هاى اجرايى  تقدير شد و 
حسين تيزچنگ، مدير حراست گروه صنعتى ايران خودرو از ميان 10 مدير 
منتخب، عنوان نخست را از منظر شاخص هاى عملكردى عالى دريافت كرد.

مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره سايپاگام:
تنوع محصول با بهترين كيفيت و افزايش رضايتمندى مشترى، 

شعار اصلى سايپاگام است
مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شركت سايپاگام گفت: تنوع محصول 
با بهترين كيفيت در كنار افزايش رضايتمندى مشترى، شعار اصلى شركت 
سايپاگام است كه براى تحقق آن تالش خواهيم كرد.به گزارش سايپانيوز، 
مديرعامل شركت ســايپاگام با بيان مطلب فوق گفت: اين شركت با هدف 
توليد دسته ســيم خودروهاى توليدى گروه خوروسازى سايپا و به منظور 
كاهش هزينه هاى واردات قطعات، ايجاد اشــتغال و بومى ســازى  قطعات 
مشــغول به فعاليت اســت.او افزود: با توسعه فعاليت هاى شركت سايپاگام 
در ســال 1398 به منظور كاهش هزينه هاى توليد خود و باالبردن كيفيت 
قطعات توليدى مســئوليت توليد تمامى دسته سيم هاى محصوالت گروه 
خودروسازى ســايپا به تدريج به اين شــركت واگذار شده است.شاهرخى 
تصريح كرد: براســاس هدف گذارى انجام شده در ســال جارى سايپاگام 
افزايش 300 درصدى فروش، كاهش قيمت تمام شــده محصول به ميزان 
25 درصد و افزايش 95 درصدى رضايت مشتريان را در دستور كار قرار داده 
كه خوشبختانه توانسته به اين اهداف جامع عمل بپوشاند.او افزود: در حال 
حاضر شــركت سايپاگام در رويكردى نوين، با نگاه تحول گرا در صدد است 
تــا با برنامه ريزى دقيق از طريق بهره گيرى از پرســنل مجرب و كارآمد و 
همچنين اســتفاده از آخرين فن آورى هاى روز دنيا در توليد دسته سيم و 
فعال كردن سيستم هاى مكانيزه در فرآيندهاى شركت، به بزرگترين شركت 

توليد كننده دسته سيم در سطح كشور تبديل شود.

دريافت سرويس هاى دوره اى در قالب خدمات در محل امداد 
خودرو ايران

در روزهايى كه آلودگى هوا نفس كشــيدن را ســخت تر كرده است انجام 
كارهــاى عادى روزانه از قبيل دريافــت خدمات خودرو را با مخاطره همراه 
مى سازد، دريافت ســرويس هاى دوره اى خودرو در قالب خدمات در محل 
امداد خودرو ايران از امتيازات محصوالت گروه صنعتى ايران خودرو اســت.

به گزارش ايكوپرس، «ســرويس در محل» امداد خودرو ايران يكى از ده ها 
خدمات اين شركت امدادى است كه شامل سرويس هاى دوره اى خودروهاى 
ايران خودرو مى شود.ســرويس هاى دوره اى خودرو، خدمــات زيادى را در 
برمى گيرد كه شامل بازرسى، كنترل و تعويض قطعات مصرفى خودرو است 
و خوش بختانه دريافت همه اين خدمات به صورت يك جا در قالب سرويس 
در محل امداد خودرو ايران از سوى اين شركت امدادى ارايه مى شود.انجام 
ســرويس هاى دوره اى خودرو به صورت مستقيم با طول عمر مفيد خودرو 
ارتباط دارد و متضمن كاركرد خودرو در بهترين شرايط و با بيشترين كارايى 
در طول زمان خواهد بود.در شــرايط فعلى بسيارى از خريداران خودرو به 
داليل مختلف نظير نگرانى از معطلى در ترافيك و غيره، انجام سرويس هاى 
دوره اى خودرو را جدى نمى گيرند كه اين كوتاهى در انجام سرويس خودرو 
مى تواند عواقب سنگين مالى و خروج خودرو از گارانتى شركتى را براى مالك 
خودرو به همراه داشته باشد.مهم ترين بخش سرويس دوره اى خودرو شامل 
بازديد و تعويض مايعات و سياالت خودرو است كه نقش بسزايى در كاركرد 
صحيح خودرو به خصوص در فصل زمســتان دارد.اولين گام در بازرســى و 
ســرويس دوره اى يك خودرو، كنترل كيلومتر و مدت زمان كاركرد روغن 
موتور، روغن گيربكس و فيلترهاى روغن و هواست.تعويض روغن و فيلترها 
را مى توان اولين و ســاده ترين اقدام در ســرويس دوره اى دانست. تعويض 
روغن موتور بســتگى به مدت زمان مصــرف و كيلومتر كاركرد آن دارد كه 
براى روغن هاى مختلف كيلومترهاى كاركرد مفيد متفاوتى عنوان مى شود، 
اما در حالت كلى بهتر است روغن موتور به دليل اين كه در معرض اكسيد 
شدن و تجزيه حرارتى قرار مى گيرد، بيش تر از شش ماه در پيشرانه خودرو 

مورد استفاده قرار نگيرد.
مديرعامل شركت ايمپاسكو؛ اشتغال زايى هر چه بيشتر را دنبال 

مى كنيم
مديرعامــل شــركت تهيه و توليد مــواد معدنى ايران گفت: بــا راه اندازى 
طرح هــاى صنعتى و معدنى در شــهرهاى مختلــف در چهل و چهارمين 
سالگرد پيروزى انقالب اســالمى، بيش از هر چيز افزايش اشتغال، توليد و 
رونق اقتصادى را دنبال مى كنيم.به گزارش روابط عمومى ايمپاسكو، خدايار 
كريم نژاد مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران در حاشيه مراسم 
افتتاح سه طرح توسعه اى مجتمع فروكروم جغتاى عنوان كرد: امروز شاهد 
بيشترين حجم سرمايه گذارى در حوزه صنايع معدنى در چند دهه اخير در 
شهرســتان سبزوار هستيم و مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردشى كه 
مجمــوع اين طرح ها اعم از افتتاح و كلنگ زنى دارد، بالغ بر 1770 ميليارد 
تومان است كه در شــرايط فعلى اقتصادى كشور، عدد بسيار قابل توجهى 
است.وى افزود: در ســال 96 يعنى زمانى كه تصميم به واگذارى فروكروم 

جغتاى به راهبر بخش خصوصى گرفته شد.

تكميل پروژه هاى نيمه تمام؛ براى 
افزايش توليد

مدير عامل ذوب آهن اصفهان سه شنبه 25 بهمن ماه از كارگاه ها و بخش 
هاى مختلف مديريت توليدات كك و مواد شــيميايى بازديد و با تالشگران 
اين بخش گفتگو نمود . وى در جلســه اى با حضــور معاون بهره بردارى ، 
معاون مالى و اقتصادى و مدير و سرپرســتان بخش كك سازى، راهكارهاى 
افزايش توليد و بهره ورى را مورد بحث و بررســى قرار داد. به گزارش ايلنا، 
مدير عامل ذوب آهن اصفهان سه شنبه 25 بهمن ماه از كارگاه ها و بخش 
هاى مختلف مديريت توليدات كك و مواد شيميايى بازديد و با تالشگران اين 
بخش گفتگو نمود . وى در جلســه اى با حضور معاون بهره بردارى ، معاون 
مالى و اقتصادى و مدير و سرپرستان بخش كك سازى، راهكارهاى افزايش 
توليد و بهره ورى را مورد بحث و بررسى  قرار داد. مهدى كوهى گفت: بخش 
توليدات كك و مواد شــيميايى با وجود موانع در تامين زغالسنگ ، باهمت 
واالى تالشگران اين بخش در توليد و همچنين در  فعاليت هاى دانش بنيان 
، مهندســى معكوس و بومى سازى ســربلند بيرون آمده است . مديرعامل 
ذوب آهن اظهار داشــت : اين مجتمع عظيم صنعتى  با توان ، دانش وتعهد 
كاركنان خود توانسته 85 درصد از تجهيزات مورد نياز را بومى سازى كند و  
با بهره گيرى از اين پتانسيل مى توانيم با قطعه سازان بزرگ كشور از جمله 
ماشين سازى اراك  همكارى گسترده اى داشته باشيم . وى اظهار داشت : 
راهكارهاى  افزايش توليد و بهره ورى ، محور و اولويت اصلى شركت است و 
در اين زمينه توجه به برنامه ريزى اقتصادى اهميت بسيارى دارد .  وى افزود 
: در تمام بخش ها و فرايندهاى شركت ،توجه ويژه در تامين انرژى ازجمله 
برق ، آب و گاز بســيار حياتى و مهم است . مديرعامل شركت پس از ديدار 
با همكاران ادارى بخش ، با حضور در نماز جماعت و  رستوران كك سازى 

ضمن صرف ناهار ، با كارگران اين بخش نيز ديدار و گفتگو نمود.

دهقانى فيروزآبادى :

شركت هاى بزرگ با نوآورى، پيشران دانش بنيان هاى نوپا باشند
معــاون علمى، فنــاورى و اقتصاد دانش بنيــان رئيس جمهورى 
گفت: شــركت هاى بزرگ همچون گل گهر با نوآورى شــركتى، 
مى توانند پيشــران دانش بنيان هاى نوپا باشند. به گزارش ايسنا، 
روح اهللا دهقانــى فيروزآبادى در آئين اختتاميه رويداد توســعه 
ايده هــاى فناورانه گل گهر كه در مجموعه فرهنگى و ورزشــى 
تالش برگزار شــد، با طرح يك مثال از دو شركت به توضيح واژه 
دانش بنيان پرداخت و خاطرنشــان كرد: نخستين شركت، يك 
شــركت خودروسازى به روز دنيا اســت كه  يك نمونه از اقتصاد 
صنعتى، بر مبناى توليد انبوه و كارخانه و زيرســاخت است . اين 
صنعت خودروسازى در مساحت 10 هكتارى، خودروهايى به وزن 
2 تــن را توليد مى كند و ســاليانه 500 هزار خودرو توليد كرده 
و هر دســتگاه را 30 هزار دالر به فروش مى رســاند. اين سايت 
خودروســازى 10 هكتارى يك ميليارد دالر زيرســاخت دارد و 
سود جهانى كه كسب مى كند، تقريباً 10 درصد است. وى افزود: 
در نقطه مقابل، شــركتى داراى زمينى به مساحت هزار مترمربع 
يك ويــال دارويى توليد مى كند. 4 ويــال 5 گرمى كه مجموعاً 
20 گرم مى شــود را توليد مى كند و با قيمــت 30 هزار دالر به 
فروش مى رساند. در بررسى اين شركت مى بينيم، فقط 10 درصد 
ارزش اين شــركت را زيرساخت آن تشكيل مى دهد و 90 درصد 
ارزش آن به دانش فنى موجود در آن بازمى گردد و ســودش نيز 
400 درصد اســت. اين شركت نمونه شركتى است كه بر مبناى 
اقتصاد دانش بنيان شــكل گرفته است. دهقانى با تأكيد بر اينكه 
اشــتباه ما در تركيب اين دو شركت است و بر آن نام دانش بنيان 
مى گذاريم، اظهار كرد: دانش بنيان، اســتارت آپ نيست. اقتصاد 
دانش بنيان در دنيا مفهومى بســيار گســترده دارد. وى با تاكيد 
بر اين تفاوت ديدگاه ها، گفت: شركت هاى دانش بنيان واقعى كه 
اقتصاد دانش بنيان را شكل مى دهند، بسيار گران قيمت هستند. 
كارخانه هــاى دانش بنيان واقعى در دنيــا، اقتصادهاى بزرگ را 
تشــكيل مى دهند. وقتى به مرحله تجارى سازى و به اوج توليد 
مى رسند، بســيار گران مى شوند در حدى كه امكان خريد آن ها 
وجود ندارد. رئيس بنياد ملى نخبــگان، افزود: مزيت خريد اين 

شركت ها آن است كه شــركتى با سود 400 درصدى خريدارى 
مى شــود، درحالى كه از معايب آن، گران خريدن اين شــركت ها 
اســت. دراين بين راهبردى براى ارزان تر خريدن اين شركت ها به 
ميان آمد و بر مبناى آن، پس از شــكل گيرى اين شركت ها بايد 
آن هــا را خريدارى كرد. با مثالى از بچــه  ماهى ها اين موضوع را 
روشن تر مى كنم. فرض كنيد هركدام از اين شركت ها بچه ماهى 
هســتند. از هر 10 عدد بچه ماهى 2 عدد نهنگ مى شــوند، لذا 
خريدارى اين شركت ها نيز مى تواند با اين ريسك روبه رو باشد كه 
به ســود آن چنانى نرسد، اما ارزش دارد، چون با هزينه كمتر در 
خريد شركت نوپا ريسك بيشترى در بر خواهد داشت. وى با اشاره 
به اينكه به قانونى با نام قانون بقاى مشكالت باور دارم، گفت: بنا 
بر اين قانون، مشــكالت از نوعى به نوع ديگر تبديل مى شوند. به 
اين دليل كه پول و سرمايه بسيار براى خريد شركت هاى بزرگ 
نداريم، با خريد بچه ماهى وقتى كه به نهنگ تبديل شدند، موفق 
خواهيم شد. دهقانى فيروزآبادى با طرح اين بحث كه مفهومى در 
غرب به نام سرمايه گذارى خطرپذير بر مبناى اقتصاد خصوصى، 

شــكل گرفت، اظهار كرد: چه كســانى مى تواند سرمايه گذارى 
خطرپذيــر انجام دهند؟ يا بخش خصوصــى، يا بخش دولتى يا 
بخش ميانى اعم از خصولتى و عمومى اين كار را انجام مى دهند. 
در اياالت متحده 90 درصد اقتصاد در دست بخش خصوصى است 
و به معناى واقعى سرمايه گذارى خطرپذير توسط بخش خصوصى، 
انجام مى شود.وى افزود: جالب است كه عنوان كنم ما در 10 سال 
گذشته همه صندوق هاى پژوهش و فناورى مان به اندازه يك دهم 
مســئوليت اجتماعى گل گهر در يك سال ريسك نكردند. كدام 
ريسك؟ مگر ما اقتصاد خصوصى داريم كه بخواهيم ريسك پذير 
برخورد كنيم. ريســك براى ما معنا ندارد. ريسك براى اقتصادى 
كه 85 درصد آن دولتى اســت، معنا ندارد. ريســك واقعى براى 
بخش خصوصى است كه ما آن را نداريم. بدون تعارف مى گويم كه 
اقتصاد ريسكى به معناى بخش خصوصى نداريم. مجموعه سرمايه 
تمــام صندوق هاى پژوهش و فناورى مــا در حال حاضر 2 هزار 
ميليارد تومان هم نيست كه در هيچ كدامشان نيز بخش خصوصى 
به معناى واقعــى وجود ندارد. معاون علمــى، فناورى و اقتصاد 

دانش بنيان رئيس جمهورى، گفت: دراين بين، يك بخش ميانى به 
اسم شركت هاى بزرگى كه نه دولتى و نه بخش خصوصى هستند، 
باقى مى مانند كه هم ويژگى هــا و وجاهت دولتى را دارند و هم 
آزادى عمل شركت هاى خصوصى را مثل مجموعه گل گهر و به 
همين دليل مفهومى با عنوان نوآورى شركتى شكل مى گيرد. اين 
شــركت به خاطر داشتن گردش مالى مطلوب، زيرساخت خوب، 
تجهيزات و ســايت مناسب و اينكه در بطن مســئله قرار دارد، 
مى تواند پيشران سرمايه گذارى شركت هاى دانش بنيان نوپا كه با 
توجه به مثال قبل همان بچه ماهى هستند، باشد و در دل خود 
اين ها را جمع مى كنم تا عقب نيفتند. وى افزود: اگر هزينه نيروى 
انسانى در كشــورمان معادل اروپا شود، هزينه انرژى و ماليات و 
عوارض نيز معادل كشــورهاى اروپايى شود، بدون تعارف صنايع 
ما ديگر وجود نخواهند داشت. كجا و چگونه پيشرفت مى كنيم؟ 
با نوآورى شــركتى؛ زيرا مدام درحال توسعه است. به عنوان يك 
تفكر در افزايش بهره ورى از هم اكنون بايد به آن فكر كرد. كشور 
هرگــز دوران درآمدى دهــه 70 و 80 را تجربه نخواهد كرد. لذا 
مجبوريم از هم اكنون به سمت افزايش بهره ورى و نوآورى صنايع 
معدنى برويم. برد آينده با اين رويكرد اتفاق مى افتد كه مى تواند 
در مجموعه اى همچون گل گهر اتفاق بيفتد. دهقانى فيروزآبادى 
اظهار كرد: در كنار اين رويه نوآورى هايى مهم است كه در زنجيره 
ارزش اتفاق مى افتد. در پتروشيمى ها و فوالد نمونه هايش فراوان 
است. اين همه زحمت متقبل مى شويد، اين همه سايت و نوار نقاله 
و كارگر و اكتشــاف عميق انجام مى دهيــد، درنهايت 70 درصد 
سود خواهد داشت. در زنجيره پايين دستى اش در زنجيره عناصر 
ناياب، در زنجيره فناورى اش، 80 درصد ارزش يك سايت معدنى 
براى 20 درصد تجهيزاتش اســت. وقتى مجموعه اى سايت اجرا 
مى كند، 80 درصد كارگرى اســت و 20 درصد دانش و مغزافزار 
متعلق به اوست. يقين كنيد هرگز معاونت علمى و وزارت علوم و 
امثالهــم نمى توانند بدون همراهى صنايع اين اتفاق را رقم بزنند. 
نوآورى شركتى از پتروشيمى هاى بزرگ و از صنايع معدنى چون 

گل گهر آغاز مى شود.

مديركل دفتر صنايع خالق و ورزشى 
وزارت صمت اظهار داشــت: در مورد 
انواع اسلحه چه اســحله هاى بادى و 
چه اسلحه هاى تو پر و انواع آن درست 
اســت كــه در دفتر صنايــع خالق و 
ورزشى ذيل وزارت صمت تعريف شده 
اما كارتابــل فنى وزارت دفاع در مورد 
آن تصميــم مى گيــرد و وزارت دفاع 
اســت كه آن ثبت سفارش را تاييد يا 
رد مى كند. توپ واردات شبهه برانگيز 
ســالح بادى در زميــن وزارت دفاع . 
به گــزارش خبرنگار اقتصــادى ايلنا، 
بهار سال گذشته يك شركت تجارى 
نسبت به واردات دو محموله به تعداد 
10 هزار قبضه اسلحه بادى به كشور 
به ارزش 320 هزار دالر اقدام مى كند 
در حالى كه با تمركز بر خودكفايى و 
خوداتكايى اين نوع كاال در كشورمان 
توليد شده و طبق فرمايشات رهبرى 
هم در راستاى حمايت از توليد داخل 
بايد از واردات كاالهاى مشــابه توليد 
داخل به كشــور جلوگيرى شود. حال 
سوال اينكه چرا براى اين محموله ثبت 
ســفارش صادر شده است. محمدرضا 
زارع، مديركل دفتــر صنايع خالق و 
ورزشــى وزارت صمت در اين باره در 
گفت وگــو با خبرنــگار اقتصادى ايلنا 

توضيح داد: در مورد انواع اســلحه چه 
اســحله هاى بادى و چه اســلحه هاى 
تو پر و انواع آن درســت است كه در 
دفتــر صنايع خالق و ورزشــى ذيل 
وزارت صمت تعريف شده اما كارتابل 
فنــى وزارت دفاع در مورد آن تصميم 
مى گيرد و وزارت دفاع اســت كه آن 
ثبت ســفارش را تاييد يا رد مى كند.  
ماننــد بســيارى ديگــر از كاالهاى 
ورزشى كه كارتابل فنى وزارت ورزش 
و جوانــان در آن موارد تعيين تكليف 
مى كنــد و ثبت ســفارش آن كاال را 

وزارت ورزش تاييــد يــا رد مى كند. 
وى ادامه داد: ممكن اســت كه كاالى 
وارد شــده مشــابه داخلى هم داشته 
باشد اما وارد كننده مى تواند دستگاه 
و مرجعى كه ثبت سفارش را تاييد يا 
رد مى كند را براى واردات اين نوع كاال 
به دليل مغايرت هاى آن با توليد مشابه 
و يا به هر دليلــى در داخل قانع كند 
و موافقت آن دســتگاه را براى واردات 
محموله مورد نظــر دريافت كند.  در 
اين باره و همچنين در مورد تمام انواع 
اسلحه ها دفتر صنايع خالق و ورزشى 

دفتر  مديــركل  نمى گيــرد.  تصميم 
صنايع خالق و ورزشــى وزارت صمت 
تاكيد كرد: هر چند ثبت ســفارش در 
اين دفتر انجام مى شود اما شرط الزم 
براى ترخيص اين كاال داشتن تاييديه 
وزارت دفاع است. ممكن است پس از 
اعالم وزارت دفاع مبنى بر اينكه از اين 
نوع اســلحه در داخل توليد مى شود 
هم ثبت ســفارش بــراى واردات اين 
نوع اســلحه تفنگ بادى داده شود اما 
موضوع مهم تاييديه اين ثبت سفارش 
است كه اين تاييديه را هم خود وزارت 
دفاع يا صادر يا رد مى كند.زارع گفت: 
واردكننــده مى تواند بــا همان ثبت 
ســفارش اين محموله را وارد گمرك 
كند اما ترخيص آن مشروط به تاييديه 
وزارت دفاع است. ممكن است وزارت 
دفاع تشــخيص دهد، محموله اى كه 
وارد شده با اســلحه هاى توليد داخل 
تفــاوت دارد با تاييد ثبت ســفارش 
موافقت كند. الزم به ذكر است كه ايلنا 
همچنان پيگير پرونده واردات ســالح 
بادى به كشــور خواهد بــود تا اينكه 
مشخص شــود كدام نهاد يا دستگاه 
در عمل به وظايف قانونى خود تخلف 

كرده است.

سكوت دستگاه هاى زيربط در خصوص حواشى يك پرونده؛

توپ واردات شبهه برانگيز سالح بادى در 
زمين وزارت دفاع

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در بازديد از نمايشگاه 
توانمنديهاى ســازمان اتكا گفت: با توافق بين معاونت رياســت 
جمهورى در امور زنان و خانواده و ســازمان اتكا، قصد داريم زنان 
سرپرست خانوار را تحت پوشش قراردهيم و محصوالت آنان را با 
بسته بندى و برندسازى مناسب در فروشگاه هاى اتكا عرضه كنيم. 
دكتر انســيه خزعلى پس از بازديد از قســمت هاى مختلف اين 
نمايشگاه گفت: احساس غرور و افتخار مى كنم كه كشور توانسته 
است به اين موفقيت ها دست پيدا كند و در قسمت هاى مختلف 
صنايع غذايى و الكترونيك توانسته خودكفا شود.  وى اظهار كرد: 
اميدوارم اين پيشرفت توسعه پيدا كند و بخش هاى مختلف كشور 
را تحت پوشــش قرار دهد و دانش و خدمــات مربوط به آن در 

سراســر كشور توســعه پيدا كند. معاون رئيس جمهور  افزود: ما 
به سهم خودمان اميدواريم تا بانوان كشور بتوانند از اين خدمات 
استفاده كنند و زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار دهيم. 
اين مســئول در پاســخ به اينكه كدام بخش از توانمنديهاى اتكا 
بيشترين نمود را داشت، عنوان كرد : هر كدام از غرفه ها جذابيت 

خاص خود را داشت؛  بحث هاى گياهى،كشاورزى و دامى هركدام 
با توجه به اينكه ما را به ســمت ســالمت و خودكفايى مى برد 
حائز اهميت است. وى به اهميت خدمات الكترونيك اشاره كرد و 
تصريح كرد: در دورانى كه كمبود وقت باعث مى شــود كه خيلى 
از وقت گذارى هاى براى خريد به صورت حضورى وجود نداشته 
باشــد، ارائه خدمات الكترونيك و فروش اينترنتى ضرورى است. 
دكتر خزعلى اظهار كرد: موضوع صنعت و توليد همه وســايل در 
داخل كشــور بسيار حائز اهميت اســت و اينكه كه سازمان اتكا 
توانسته در مدت زمان كوتاهى در رقابت با ديگر توليد كنندگان 
خارجى فعاليت كند قابل تقدير اســت. وى بيان كرد: مهم ترين 

مساله در اين باره سرعت پيشرفت است.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده خبر داد 

توافق دفتر معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى و اتكا به منظور حمايت از زنان سرپرست خانواده

رييس اتحاديه ماشــين هاى دوخت و بافت تهران با تكذيب وجود جيوه در برخى چرخ خياطى ها اظهار داشت: اينگونه ادعاها با 
هدف كالهبردارى مطرح مى شود.شايعه اى كه قيمت چرخ خياطى  را ميلياردى كرد. عباس منزوى در گفت وگو با ايلنا در مورد 
شايعه وجود جيوه و مواد هسته اى در برخى چرخ هاى خياطى قديمى و افزايش قيمت آنها اظهار داشت: مبانى توليد چرخ خياطى 
براساس ماده چدن است كه مواد ديگر مانند جيوه يا مواد هسته اى نمى تواند در جايگذارى شود. اما برخى از افراد با رواج اينگونه 
شايعات و كالهبردارى به سودهاى كالنى دست مى يابند. وى افزود: در هفته هاى اخير تلفن هاى بسيارى در اين مورد به اتحاديه شده و پرسش هايى مطرح مى كنند ما 
بايد به مردم گفت كه اينگونه ادعاها شايعه اى بيش نيست و بايد توجه داشت كه قديمى ترين چرخ خياطى مربوط به 90 سال پيش است كه وجود اينگونه مواد درآن 
نيز دور از انتظار است. رييس اتحاديه ماشين هاى دوخت و بافت تهران تصريح كرد: الزم به يادآور است كه چرخ خياطى ماكو فشنگى كه داراى تزييناتى هم هست 
و به نوعى قديمى ترين نوع اين وسيله و به عنوان عتيقه است، در صورت وجود نهايتا تا 10 ميليون تومان مبادله مى شود. بنابراين نبايد توجهى به اينگونه شايعات 
داشته باشند.  به گزارش ايلنا، در روزهاى اخير شايعه وجود جيوه قرمز در چرخ خياطى قديمى موجب افزايش قيمت آنها تا ميليارد تومان هم شده در حاليكه اين 

موضوع از اساس كذب است.

به گزارش ايلنا؛ اكبر پازوكى افزود: فقط قيمت كولر آبى به صورت غيرقانونى از سوى تنها يك شركت 60 درصد افزايش داشته 
و ساير اقالم با اين افزايش قيمت مواجه نيستند. وى در واكنش به درج خبرى در رسانه ها مبنى بر افزايش 60 درصدى قيمت 
لوازم خانگى از ســوى اتحاديه لوازم خانگى در روزهاى اخير گفت: اين خبر مورد تاييد ما نيســت.  پازوكى اظهار داشت: در اين 
خبر از قول آقاى رحيمى نائب رئيس دوم اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى به افزايش 60 درصدى قيمت لوازم خانگى اشاره شده 

درصورتى كه در زمان مصاحبه وى، من در كنار او نشسته بودم و چيزى كه او اعالم كرد اين بود كه  فقط يك كارخانه كولرسازى افزايش قيمت داشته است اما متاسفانه 
برخى خبرنگاران آنچه كه خودشان مى خواهند را اطالع رسانى ميكنند. وى افزود: امروز درباره اين خبر، تماس هاى زيادى داشته ام. متاسفانه برخى خبرگزارى ها و 
خبرنگاران فقط مى خواهند تيتر خبر خود را منتشر كنند و نمى خواهند واقعيت را منتشر كنند. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى ايران ادامه داد: در اين موضوع 
بايد هم درد دل توليدكننده و هم توزيع كننده و فروشنده را شنيد، چرا كه همه فكر مى كنند توزيع كننده، گران كننده كاالست. در حالى كه حتى توليدكننده هم 
گران كننده كاال نيست. مثال در دو ماه گذشته قيمت مس، فوالد، مواد پتروشيمى، رنگ و ... كه در اختيار دولت است، دچار تغيير قيمت شده و توليدكننده هم قطعا 

نمى تواند كاال را به قيمت قبل توليد و به بازار عرضه كند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى ايران:شايعه اى كه قيمت چرخ خياطى  را ميلياردى كرد

افزايش 60 درصدى قيمت لوازم خانگى صحت ندارد
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گزيده خبر

بانك پاسارگاد يك تنه در ميان برترين برندهاى بانكى جهان!
 بانك پاســارگاد در ســال 2023 ميالدى با صعود 19 پله اى نســبت به 
ســال گذشــته، موفق به كســب رتبه 238  از ميان 500 برند برتر بانكى 
جهــان (Banking Brands 500 TOP) شــد.  ه گزارش روابط عمومى بانك 
پاســارگاد، اين بانك در طى هشت سال گذشته همواره در فهرستى كه هر 
ســاله توسط مؤسسه بين المللى "برندفاينانس" تهيه و توسط نشريه "بنكر" 
از زيرمجموعه هاى"Financial Times"  اعالم مى شود، به عنوان با ارزش ترين 
برند بانكى ايرانى معرفى شده است.اين بانك در آخرين ارزيابى كه در سال 
2023 انجام شده است، با وجود تحريم هاى مالى و بانكى تحميل شده و افت 
ارزش پول ملى با رشد 24درصدى در ارزش برند و صعود 19 پله اى در رتبه 
بندى، با ارزش برند 759 ميليون دالر موفق شد جايگاه 238 در ميان 500 
برند معتبر بانكى جهان را كسب نمايد و در رتبه اى باالتر نسبت به بسيارى 
از بانك هاى معتبر منطقه اى و جهانى قرار گيرد. گفتنى اســت اين رتبه در 
ادامه افتخار آفرينى هاى بين المللى بانك پاسارگاد كسب گرديده است. پيش 
از اين بانك پاســارگاد در ســال 2022 براى هفتمين بار عنوان "بانك برتر 
اســالمى ايران" و براى هشتمين ســال عنوان  "بانك سال ايران" را به خود 
اختصاص داده بود. الزم به ذكر است بانك پاسارگاد از سال 2015 (به غير 
از ســال 2016 كه در اين رتبه بندى شركت نكرد) در رتبه بندى 500 برند 
بانكى برتر جهان حضور داشــته و همواره به عنوان با ارزش ترين برند بانكى 
ايرانى معرفى گرديده است و در سال 2018 ارزش برند بانك پاسارگاد بالغ 

بر 1170 ميليون دالر ارزيابى گرديده بود. 
سرپرست بانك مسكن افتتاح پروژه 235 واحدى نگين:

پيشتازى بانك مسكن در اجراى پروژه هاى مسكونى با ايجاد 
صندوق ساختمان و مسكن

دكتر عسكرى با بيان اينكه بانك مسكن در سال جارى به اهداف تعيين شده 
عمل كرد گفت: بانك مسكن در اجراى پروژه هاى مسكن با ايجاد صندوق 
ساختمان و مسكن پيشتاز است.به گزارش پايگاه خبرى بانك مسكن_ هيبنا 
، دكتر على عسكرى سرپرست بانك مسكن در نشست خبرى افتتاح پروژه 
235 واحــدى نگين دولت آباد كه با حضور اصحاب رســانه برگزار شــد با 
تبريك سالروز پيروزى انقالب اسالمى گفت: يكى از مهمترين دغدغه هاى 
كشــور كه آحاد مختلف مردم به ويژه جوانان دارند، موضوع مسكن است و 
دولت طرح هاى مختلفى را از جمله طرح نهضت ملى مســكن، تسهيالت 
نوسازى بافت فرســوده و تكميل واحدهاى باقى مانده مسكن مهر از محل 
منابع آورده مردم و سهم الشــركه بانك ها براى رفع اين نياز به اجرا گذاشته 
است.وى با اشاره به نحوه اجراى پروژه مسكونى نگين دولت آباد اظهار كرد: 
مجتمع نگين از جمله پروژه هايى است كه از طريق ايجاد صندوق مسكن 
و ســاختمان كه از آورده مردم و با مجوز بورس داير شــده، تامين و توسط 
شركت سرمايه گذارى مسكن اجرا شده است.سرپرست بانك مسكن افزود: 
اين پروژه طى مدت 5 ســال اجرا و به بهره بردارى رسيده و اگر مجوزهاى 
شهردارى و دغدغه هاى مالى آن زودتر انجام مى گرفت حداقل 2 سال زودتر 
به بهره بردارى مى رســيد.دكتر عسكرى با بيان اينكه پروژه نگين سومين 
پروژه مسكونى موفق است كه با روش تاسيس صندوق ساختمان و مسكن 
به بهره بردارى رســيده است، گفت: خوشبختانه سه پروژه به عنوان تجربه 
عملياتى موفق از طريق ايجاد صندوق ســاختمان و مسكن و تامين مالى با 
اين روش به نتيجه مطلوب رسيده است كه بانك مسكن در اجراى اين روش 
پيشتاز بوده اســت و اميدواريم با مساعدت هاى الزم از سوى دستگاه هاى 
ذى ربط بيشتر شاهد اين نوع تامين مالى كه وابستگى به منابع بانك ها، بانك 
مركزى و ... را كمتر مى كند و از طريق آورده مردم اجرا مى شود، باشيم.وى 
در بخش ديگرى از ســخنان خود به عملكرد بانك مسكن در حوزه اجراى 
طرح نهضت ملى مسكن اشــاره و بيان كرد: براى اجراى طرح نهضت ملى 
مسكن 843 هزار نفر به بانك مسكن معرفى شده اند و افتتاح حساب صورت 
گرفتــه و از اين تعداد 250 هزار نفر هنوز براى پرداخت آورده اوليه خود به 
بانك مراجعه نكرده اند.سرپرست بانك مسكن افزود: از تعداد متقاضيانى كه 
به بانك مراجعه كرده اند، تاكنون قرارداد 210 هزار واحد به مبلغ 71 هزار 
ميليارد تومان منعقد شــده و بانك مسكن بيش از 50 هزار ميليارد تومان 
از طريق آورده مردم و سهم الشــركه خود به حساب سازندگان متناسب با 
پيشــرفت پروژه پرداخت كرده است.دكتر عسكرى ادامه داد: بانك مسكن 
تقريبا به 100 درصد از تعهدات خود در ســال اول اجراى طرح نهضت ملى 

مسكن عمل كرده است.
حضور موثر بانك كارآفرين در نمايشگاه پتروشيمى كيش

بانك كارآفرين به همراه گروه مالى خود در چهارمين نمايشــگاه و همايش 
تخصصــى حمايت از ســاخت داخــل در صنعت پتروشــيمى، پااليش و 
پتروپااليــش كه با حضور 300 شــركت داخلى در كيش گشــايش يافته 
است، حاضر و مورد استقبال بى نظير شركتهاى نفتى قرار گرفت.به گزارش 
روابــط عمومى بانك كارآفرين، اين نمايشــگاه از 24تا 26 بهمن با حضور 
شركت هاى "مالى و پولى"، " مجتمع هاى پتروشيمى"، "شركت هاى دانش 
بنيان"،"مجتمع هــاى پااليش و پترو پالس" و" مديران پتروشــيمى هاى 
سراسر كشور" در محل نمايشگاه هاى بين المللى كيش برگزار شده است.

بانك كارآفرين با حضور فعال در نمايشــگاه پتروشــيمى كيش در راستاى 
حمايت از توليد ملى، جلسات متعددى با شركت هاى حوزه پتروشيمى، نفت 
و گاز برگزار و نسبت به ارائه انواع خدمات بانكى به آنها اعالم آمادگى كرده 
است.با حضور مدير عامل، مديران گروه مالى كارآفرين ، مديرعامل شركت 
صرافى و كارگزارى و بيمه و همچنين جمعى از مديران ارشد بانك جلسات 
متعددى با شركت هاى مختلف حوزه پتروشيمى، نفت و گاز برگزار ، و نسبت 
به رفع نيازهاى ضرورى و دغدغه هاى اصلى اين شــركت ها در حوزه توليد 

بحث و تبادل نظر صورت گرفت . 

وزير اقتصاد :

برآورد دولت قبل از ارزش دارايى هاى دولت دقيق نبود
وزير اقتصاد اظهار داشــت: واقعيت اين اســت كه امروز برآورد 
جديدتــرى از اطالعــات قيمــت دارايى هاى دولــت نداريم و 
برآوردهاى 5 سال گذشته مبنى بر 7 هزار هزار ميليارد تومان هم 
تخمينى بود كه دولت گذشته از ارزش دارايى ها داشت هر چند 
با يك فرمول ساده اى مى توان اين عدد را به روز كرد اما معتقديم 
اين عدد دقيق نيســت و ايــن اطالعات در ايــن زمينه كفايت 
نمى كند. مديــران دندان طمع از اين امــوال بِكنند. به گزارش 
خبرنگار اقتصادى ايلنا، سيد احسان خاندوزى در نشست خبرى 
رونمايى از سايت  مولدسازى دارايى هاى دولت با بيان اينكه مسأله 
مولدسازى در دستور كار جدى سه قوه قرار گرفته و گره گشايى 
براى دارايى و اموال راكدى اســت كه در بن بست قرار گرفته اند، 
اظهار داشت: نتيجه اجراى مولدسازى پيشرفت پروژه هاى عمرانى 
به ويژه پروژه هاى نيمه تمام خواهد بود . وى ادامه داد: از ســوى 
ديگر شــركت هاى دولتى هســتند كه مى خواهند از شر اموال و 
دارايى هاى خود خالص شوند و آنها را به دارايى هاى موثر و مولد 
تبديل كنند امــا در پيچ و خم فروش اين اموال گير افتاده  اند و 
اين مصوبه و اين ساز و كار مى توانند به فرآيند مولدسازى سرعت 
ببخشند و سرعت تبديل اموال راكد را به اموال مولد افزايش دهد.

وزير اقتصاد با بيان اينكه يكى از ايرادات نمايندگان مجلس اين 
بود كه اعداد در نظر گرفته شــده بــراى درآمد حاصل از فروش 
اموال مازاد توخالى و صورى اســت، گفت: مسأله تنها درآمدزايى 
نيســت ما به دنبال اين بوديم كه اهرمى بســازيم كه از طريق 
آن طرح هــا و پروژه هاى عمرانى به اجرا برســند و از اين طريق 
تامين مالى شــوند. در بودجه عدد 100 هــزار ميليارد تومان از 
محل مولدســازى دارايى در نظر گرفته شده كه با اين ساز و كار 
مى توان تا حدود زيادى از آن را محقق كرد. خاندوزى با تاكيد بر 
اينكه حركت ما مبتنى بر آسيب شناسى رويكردهاى دولت هاى 
گذشته است، گفت: در دولت هاى گذشته يك دهم يا يك صدم 
از مولدسازى در بودجه هم محقق نشد اما ما به دنبال اين هستيم 
كه فلك را سخت بكشافيم و اعداد را محقق كنيم.وى تاكيد كرد: 
با رونمايى از سايت مولدســازى دارايى هاى دولت تمام اقدامات 
در اين رابطه در يك اتاق شيشــه اى در مقابل ديده 85 ميليون 

مردم كشور انجام مى شود و اين ميزان شفافيت و با اين جزييات 
براى اولين بار در كشور به اجرا مى رسد. خاندوزى گفت: در واقع 
مردم در اين گام تحولى دولت مشاركت مى كنند تا اموال دولت 
جان دوباره اى بگيرند .وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ايلنا مبنى بر 
برآورد ميزان دارايى هاى دولت و اينكه آيا تخمين دولت گذشته 
مبنى بر 7 هز.معتقديم اين عدد دقيق نيست و اين اطالعات در 
اين زمينه كفايت نمى كند. خاندوزى با بيان اينكه مولدسازى با 
همت دستگاه هاى اجرايى از جمله استانداران و ساير وزارتخانه ها 

انجام مى شود، گفت: نقدهايى درباره مولدسازى صورت گرفت كه 
برخى از اين انتقادات غيرمنصفانه و با اطالعات كم بود اما برخى 
هم به لحاظ كارشناسى نقدهاى واقع بينانه اى بود كه در مصوبه 
نهايى از اين نقدها در دســتور العمل اجرايى استفاده مى كنيم. 
وى با تاكيد بر اينكه بهار ســال آينده بهــار پروژه هاى عمرانى 
خواهد بود، گفت: از درآمد حاصل از مولدسازى دارايى هاى براى 
پيشرفت پروژه هاى عمرانى با كمترين خطر و آسيب و بيشترين 
شفافيت اســتفاده خواهيم كرد  و ابتداى سال آينده گزارشى از 

شتاب بخشى به پروژه هاى نيمه تمام عمرانى به مردم ايران ارائه 
خواهيم داد. وزير اقتصاد در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه عده اى 
از كارشناســان اعالم كرده اند اين روش مولدســازى به معناى 
ورشكستگى دولت در تامين منابع بوده و چرا به يكباره مولدسازى 
مطرح شده گفت: موضوع مولدسازى اموال و دارايى هاى موضوع 
يكباره و جديدى نبود و خود مولدســازى در قوانين بودجه ذكر 
مى شدند. اگر منظور عده اى اين است كه از محل مولدسازى براى 
تامين مالى پروژه هاى عمرانى استفاده خواهد شد كه اين موضوع 
درست است و ما بنا داريم از دارايى هايى كه هيچ خاصيتى براى 
كشور نداشتند براى پيشرفت اجراى پروژه هاى عمرانى استفاده 
كنيم و به اجرا سرعت بخشــيم كه در اين باره شك و شبهه اى 
وجــود ندارد و عملكرد دولت  هاى گذشــته نشــان مى دهد كه 
عملكرد آنها در مولدسازى به نتيجه نرسيده و به همين دليل قرار 
بر اين نيســت از همان روش براى مولدسازى دارايى ها استفاده 
شــود. خاندوزى تاكيد كرد: مديران عالقه دارند به امالك مازاد 
اضافه كنند بدون اينكه نسبت به آن پاسخگو باشند و يك ريال 
بازدهى از آنها داشته باشند در حالى كه اين امكان وجود دارد در 
واگذارى ها و اصالح روش مديريت بازدهى اين اموال به ده ها برابر 
افزايش پيدا كند. البته اين آفت كارمندى است كه غير پاسخگو 
باشــند كه امروز به اين نتيجه رسيده ايم . وى گفت: در گذشته 
در فرايند مولدسازى ها به گونه اى قيمت گذارى مى شد كه هيچ 
فردى امكان خريد آن را نداشته باشد و االن هم عده اى از مديران 
در مقابل اين مولدسازى مقاومت مى كنند اما در اين مصوبه تاكيد 
شــده مولدسازى با نظارت دستگاه هاى ناظر  به اجرا برسد و اين 
تنها راهكار خروج بن بســت اموال راكد اســت. خاندوزى درباره 
احتمال افزايش قيمت اموال واگذار شــده و سرايت آن به بازارى 
مانند بازار ملك گفت: اين مصوبه كمك مى كند عرضه اموال در 
شــهرها افزايش يابد و همين موضوع كمك مى كند افرادى كه 
متقاضى هستند تا طرح هاى مسكونى و تجارى به اجرا برسانند 
فشار قيمتى ايجاد نكنند و اين خود باعث تعديل قيمت ها خواهد 
شــد. اگر مديران دندان طمع از اين امــوال بِكنند به طور قطع 

مى توان طرح هاى بزرگى را در اين اموال راكد به اجرا رساند.

نمايش حضور موثر به عنوان حامى پتروشيمى كشور توسط بانك 
تجارت ثمره حمايت بانك تجارت، رونق توليد و صنعت

بانك تجارت در حاشــيه برگزارى چهارمين نمايشــگاه حمايت از ســاخت 
داخل در صنعت پتروشيمى، با امضاى تفاهم نامه هاى همكارى، گام ديگرى 
در راستاى حمايت از صنعت پرافتخار پتروشيمى كشور برداشت.به گزارش 
اداره خبرنگار روابط عمومى و ارتقاء سرمايه اجتماعى بانك تجارت، بر اساس 
اين تفاهم نامه  ها شــركت صنايع شيميايى پترو آرمند لردگان و شركت كود 
شــيميايى اوره لردگان به جمع بزرگ خانــواده تحت حمايت بانك تجارت 
درآمدند و شــركت جهان پروفيل پادير (هافمن) نيز با سطح همكارى هاى 

متقابل خود با اين بانك گسترش خواهد داد.
دكتر احمدى تاكيد كرد:

برنامه ريزى مدون و عزم جدى بانك شهر براى توسعه بازار در 
حوزه نفت، گاز و پتروشيمى

مديرعامل بانك شهر از برنامه ريزى مدون و عزم جدى اين بانك براى توسعه 
بازار در حوزه نفت، گاز و پتروشيمى خبر داد.به گزارش روابط عمومى بانك 
شهر، دكتر سيدمحمدمهدى احمدى در حاشيه برگزارى چهارمين نمايشگاه 
و همايش تخصصى حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمى، پااليش و 
پتروپااليش در جزيره كيش به تشريح اهداف بانك در اين نمايشگاه پرداخت 
و بر عزم جدى بانك شهر در شناسايى و رفع نيازهاى بانكى آنان تاكيد كرد.
دكتر احمدى با بيان اينكه حوزه پتروشيمى جزو صنايع مزيت دار براى كشور 
است، گفت: در حال حاضر پتروشيمى ها نقشى مهم و غيرقابل انكار در تامين 

ارز با وجود تحريم هاى ظالمانه عليه كشور دارند.

پرداخت الكترونيك كرايه تاكسى ها در شهر كرج
شــهردار كرج از شــروع روند پرداخــت الكترونيكى كرايه تاكســى در اين 
كالن شــهر از طريق كيف پول الكترونيكى QR code خبرداد. مهرداد كيانى ؛ 
در تشريح اقدام مشترك سازمان هاى فناورى اطالعات و ارتباطات و حمل و 
نقل بار و مسافر شهردارى كرج به اجراى طرح يكپارچه پرداخت الكترونيك 
تاكسى هاى شهر كرج اشاره كرد. وى با اشاره به ضرورت بهره گيرى از خدمات 
نوين شــهرى افزود: با استفاده از اپليكشن هاى كيف پول رايج و در راستاى 
سياست هاى شــهر الكترونيك و صرفه جويى در وقت و هزينه، شهروندان با 
اســتفاده از گوشــى هاى تلفن همراه و اســكن كد پرداز QR به آسانى قادر 
به پرداخت كرايه تاكســى در آينده اى نزديك خواهند بود. كيانى بيان كرد: 
رانندگان تاكســى براى بهره گيرى از اين امكان مى توانند با اعالم شماره شبا 
اختصاصى خود و شماره تلفن همراه، QR code خصوصى خود را دريافت كرده 
و در تاكســى خود نصب كنند. وى از جمله مزيت هاى اين طرح را شفافيت 
مالى و ارتقاى ســطح بهداشت عمومى ذكر و عنوان كرد: با اجراى اين طرح 
ديگر الزم به جابجايى پول خرد نيست و تحقق آن مى تواند از نظرهزينه اى و 
بهداشتى در سطح ملى كمك شايانى باشد. شهردار كرج در ادامه به منعطف 
بودن سيستم پرداخت الكترونيك كرايه تاكسى اشاره كرد و افزود: مسافران 
در اين طرح مى توانند به صورت همزمان كرايه چند نفر را پرداخت كنند. به 
گفته كيانى، از حدود 12 هزار تاكســى فعال در سطح شهر كرج، يك هزار 
و 300 عدد كد توليد شــده كه پس از چاپ آن توسط سازمان حمل و نقل 
و مسافر بار، بين تاكســى هاى مورد نظر توزيع و پرداخت الكترونيك كرايه 

تاكسى ها امكانپذير مى شود.

در اين گزارش به بررسى بازده يكساله 5 صندوق برتر در سهام، مختلط و درآمد ثابت پرداخته ايم. به گزارش خبرنگار ايِبنا؛ افراد براى 
سرمايه گذارى در بازار سرمايه مى توانند از دو روش مستقيم و غيرمستقيم استفاده كنند در روش مستقيم، شخص بدون واسطه به 
خريد و فروش سهام مى پردازد. در اين روش سرمايه گذار بايد تا حدودى با بازار سرمايه آشنايى داشته باشد، در غير اين صورت اگر 
افراد زمان و يا اطالعات كافى براى انجام معامالت بورسى ندارند، بايد از روش غير مستقيم و از طريق ابزار هاى مالى اقدام به سرمايه 
گذارى كنند كه اين ابزارها شامل صندوق سرمايه گذارى مشترك، صندوق هاى قابل معامله (ETF) و سبد هاى اختصاصى مى شود. 
صندوق هاى سرمايه گذارى توسط تيمى از تحليل گران و معامله گران حرفه اى مديريت شده تا ريسك و بازده به نحو مطلوبى كنترل شود، اما با اين وجود پرسشى مطرح 
مى شود كه كدام صندوق  ها بازده بيشترى دارند؟ به همين جهت در اين گزارش به بررسى بازده يكساله 5 صندوق برتر مى پردازيم. بازده يكساله 5 صندوق برتر با درآمد 
ثابت.صندوق  سرمايه گذارى با درآمد ثابت يكى از انواع صندوق ها است، كه بازدهى آن ها معقول و حداقل ريسك ممكن را نصيب سرمايه گذاران مى كند. منابع مالى حاصل 
از فروش واحد هاى اين صندوق  عمدتاً به خريد اوراق بهادار كم ريســك مثل اوراق مشــاركت، اوراق اجاره و اوراق خزانه و… اختصاص پيدا مى كند تا سود قابل قبولى براى 
سرمايه گذاران ايجاد شود. بازده يكساله 5 صندوق برتر سهامى .نوع ديگرصندوق هاى سرمايه گذارى، سهامى است كه مديران اين صندوق ها حداقل 70 درصد از تركيب 
دارايى هاى خود را در سهام شركت هاى پذيرفته شده در بورس يا بازار اول و دوم فرابورس سرمايه گذارى مى كنند. در واقع تمركز  صندوق هاى سهامى بيشتر بر روى سهام 
است و مقدار كمى از پرتفوى آن به اوراق با درآمد ثابت و اوراق مشاركت اختصاص داده مى شود. به همين دليل به آن صندوق سهامى گفته مى شود.كد خبر : 146725

رئيس هيات مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتى و آرايشى گفت: در صنعت شوينده با مشكالتى مواجه هستيم كه روش هاى 
قيمت گذارى دستورى و غيركارشناسى نيز در آن بى تاثير نبوده است. به گزارش ايسنا، مهندس علم بيگى _ رئيس هيات مديره 
انجمن صنايع شوينده، بهداشتى و آرايشى - در چهارمين همايش و نمايشگاه بين المللى فراورده هاى ارايشى، بهداشتى، شوينده 
و صنايع وابسته، گفت: در شرايطى كه اقتصاد كالن كشور دچار ركود و تورم است، شايد بتوانيم انگيزه خود را براى توليد تقويت 
كــرده و ايــن بازار مصرف 90 ميليون نفرى داخلى را با ارزش تقريبى چهار ميليارد دالر و بازار 350 ميليون نفرى صادراتى را با 

ارزش تقريبى 12 ميليارد دالر كه امروز فقط220 ميليون دالر آن در اختيار ماســت، با تكيه بر توانمندى هاى تالشــگران و متخصصان و 300 هزار شاغل مستقيم و 
غيرمســتقيم اين صنعت، بيش از گذشــته تصاحب كنيم. علم بيگى ادامه داد: اينكه امروز احتمال افول ميزان توليد داخلى در كمين صنعت است، كليه شركت هاى 
 توليدكننده را نگران ادامه حيات و فعاليت خود كرده است. ما بايد در اين مسير هوشيار و بيدار باشيم و اشكال را بررسى كنيم. وى گفت: اين سوال جدى است كه 
چگونه از صنعتى با قدمتى بيش از يك قرن صنعتى كه بخش مهمى از حوزه ســالمت جامعه محســوب مى شود، مورد بى مهرى مسووالن قرار گرفته و مانند ساير 
صنايع حوزه سالمت به آن توجه نشده است. علم بيگى گفت: عدم ثبات نرخ ارز و افزايش لحظه اى قيمت ها، محدوديت در تامين كافى و به موقع ارز، افزايش نياز به 
نقدينگى، مشكالت عديده در سرمايه گذارى، عدم ثبات در قوانين، عدم نظارت كافى بر مبادى ورودى كشور و واردات بى رويه غيرقانونى و قاچاق، محدوديت در واردات 

مواد اوليه، چالش هاى متعدد در صادرات محصوالت و... مشكالتى است كه در صنعت شوينده با آن مواجهيم. 

از رئيس هيات مديره انجمن صنايع شوينده مطرح كرد5 صندوق پر بازده در يك سال اخير را بشناسيد

 با قيمت گذارى دستورى مواجهيم

رئيس كل بيمه مركزى در آيين ســه شــنبه هاى نوآورى 
صنعت بيمه:

ريل گذارى براى ورود فناوران بيمه اى از 
اولويتهاى نهاد ناظر است

رشــته بيمه هاى درمان از اولويت هاى دولت مردمى است 
و صنعت بيمه به ســهم خود ماموريت هاى ويژه خود را در 
اين خصوص بــا جديت دنبال مى كند.به گزارش اداره كل 
روابط عمومى و امور بين الملل بيمه مركزى، مهندس مجيد 
بهزادپور كه در سلسله نشست هاى سه شنبه هاى فناورى 
سخن مى گفت با اعالم اين مطلب افزود: بيمه هاى درمان 
از پرمخاطب ترين رشته هاى بيمه اى به شمار مى روند و 
به رغم زيانده بودن، از ظرفيت بااليى براى همگانى ســازى 
محصوالت و خدمات صنعت بيمــه برخوردارند.رئيس كل 

بيمه مركزى، برپايى نشست هاى فناورانه در تمامى اركان 
صنعت بيمه را كارآمد، تعيين كننده و راهگشا توصيف كرد 
و اظهار داشت: با عزم همگانى صنعت بيمه و همراهى رسانه 
هاى گروهى با اين پويش، مى توان به آينده هوشمندسازى 
و نهادسازى فناورانه اميدوار بود.مهندس بهزادپور در ادامه 
بر تســريع فرايند صدور تا پرداخت خسارت رشته درمان، 
تاكيد كرد و گفت: سنديكاى بيمه گران و ساير اركان صنعت 
بيمــه بايد تالش مضاعفى از خود نشــان دهند تا اهداف و 
دســتاوردهاى واحدى در اين خصوص محقق شــود.وى با 
اشاره به اين نكته كه نهاد ناظر به دنبال ايجاد فضاى نوآورانه 

در صنعت بيمه است.
خدمت رسانى باجه ويژه نابينايان بانك ملى ايران 

در 13 استان كشور

باجه هاى ويژه نابينايان بانك ملى ايران به منظور دسترسى 
بهتر مشتريان روشــندل به خدمات بانكى در 13 استان و 
شهر بزرگ كشور فعال شــده است؛ عالوه بر اين خدمت ، 
منوها و خدمات پركاربرد اپليكيشــن همراه بام و بام تحت 
وب نيز براى اين گروه از مشتريان مناسب سازى شده است.
به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، با توجه به دغدغه 
مندى اين بانك براى دسترســى همه اقشــار و مشتريان 
خــود به خدمات بانكى به عنوان يكى از اصلى ترين حقوق 
اجتماعى، عالوه بر شعب، باجه هاى ويژه نابينايان با امكاناتى 
همچون دســتگاه هاى برجسته نگار، نمايشگر بريل و... در 
شــهرهاى تهران، اردبيل، تبريز، اروميه، بيرجند، مشــهد، 
بجنورد، شيراز، قزوين، قم، سنندج، سارى و يزد آماده ارايه 

خدمات بانكى به مشتريان روشندل مى باشند.

برگزارى دوره آموزشى حقوق بيمه براى قضات استان خراسان رضوى
دوره آموزشــى حقوق بيمه شخص ثالث با حمايت صندوق تامين خسارت 
هاى بدنى در تاريخ 13 بهمن در استان خراسان رضوى برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومى صندوق تأمين خســارت هاى بدنى، دوره آموزشــى قضايى 
مشترك بين صندوق تأمين خسارت هاى بدنى ، مركز آموزش قوه قضاييه و 
سنديكاى بيمه گران ايران با تدريس سيدجواد ميرقاسمى مديركل حقوقى 
بيمه مركزى ج.ا.ايران به صورت حضورى و با مشــاركت شوراى هماهنگى 
شركت هاى بيمه اســتان خراسان رضوى در ســالن اجتماعات دادسراى 
انقالب شهر مشهد برگزار شد.گفتنى است اين دوره با محوريت تبيين مبانى 
و مفاد قوانين بيمه بويژه قانون بيمه اجبارى شخص ثالث و همچنين تبادل 
نظر در خصوص مسائل و موضوعات فى ما بين صنعت بيمه و قوه قضاييه در 

31 استان كشور برگزار خواهد شد.
افتتاح 6 باجه جديد توسط بيمه خدمت رسان تعاون

براى خدمت رسانى هرچه بيشتر به بيمه گذاران شركت بيمه تعاون، 6 باجه 
جديد در مراكز استان ها راه اندازى شد.

به گزارش روابط عمومى بيمه تعاون، اين شركت تا پيش از اين براى خدمت 
رسانى به بيمه گذاران و كاهش فاصله مراجعه به شعب، اقدام به راه اندازى 
ســه باجه در منطقه آزاد ارس؛ منطقه آزاد انزلى و الهيجان كرده بود.آقاى 
قدس،مسئوليت باجه منطقه آزاد ارس؛ عباس حميدى فر، مسئوليت باجه 
منطقه آزاد انزلى و بهادر اسدى، مسئوليت باجه الهيجان بيمه تعاون را عهده 
دار هستند.حال با توجه به درخواست بيمه گذاران و نيز پس از بررسى هاى 
صورت گرفته و در راستاى خدمت رسانى هرچه بيشتر، كاهش فاصله بيمه 
گذاران با شعب، دسترسى سهل تر به مديران بيمه تعاون و توسعه نقاط ارائه 
خدمات به مشتريان نسبت به راه اندازى 6 باجه جديد در فاصله زمانى كوتاه 
و نيز تجهيز مكان هايى مناســب، كاربردى و رضايت بخش براى مشتريان 
اقدام شــد.محل اين 6 باجه . گفتنى است، به زودى باجه هاى ديگرى نيز 
در راستاى خدمت رسانى به مشتريان، توسعه اهداف خدمت رسان سازمانى 
و نيز كاهش فواصل زمانى و مســافتى براى مراجعه حضورى بيمه گذاران 
افتتاح خواهند شد.همچنين سيد مجيد مقدسى، مدير امور شعب و استان 
هاى بيمه تعاون معتقد اســت كه در راستاى گسترش شبكه فروش و ارائه 
خدمات بهينه به مشــتريان و بيمه گذاران ضرورت دارد تا باجه ها و شعب 
شــركت افزايش و گسترش يابد.او معتقد است كه بايد باجه ها را رشد داد 
تا بتوانند به شــعب قوى و داراى پورتفوى مطلوب تبديل شوند و از اين رو 
برنامه هاى توسعه اى براى بهبود عملكرد باجه ها و شعب بيمه تعاون دارد.

از ديگر سو، يونس مظلومى، مديرعامل شركت بيمه تعاون نيز معتقد است 
كه براى خدمت رســانى به بيمه گذاران، حتى در شــهرهايى كه از ضريب 

خسارت بااليى برخوردارند .
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گزيده خبر

آستين: كشورهاى غربى حدود 50 ميليارد دالر كمك نظامى به 
اوكراين فرستاده اند

 

وزير دفاع آمريكا امروز (سه شــنبه) گفت، كشورهاى غربى و متحدانش از 
ابتداى حمله روســيه به اوكراين حدود 50 ميليــارد دالر كمك نظامى به 
اوكراين ارســال كرده اند. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى اسپوتنيك، 
لويد آستين، وزير دفاع آمريكا در نشست "گروه تماس اوكراين" در بروكسل 
عنوان داشــت: از ابتداى حمله روسيه به اوكراين، همه ما نسبت به تقريبا 
50 ميليارد دالر كمك نظامى به اوكراين متعهد شده ايم. پس از آغاز حمله 
روســيه به اوكراين در 24 فوريه 2022، كشورهاى غربى كمك هاى نظامى 
خود را به اوكراين افزايش دادند. در ماه دســامبر، كى يف نسبت به دريافت 
تانك ها در سال 2023 ابراز اميدوار كرد. همچنين، اخيرا اوكراين درخواست 
خود را مبنى بر ارسال موشك هاى دور برد و جت هاى جنگنده مطرح كرده 
و اين درحاليســت كه كرملين بارها هشدار داده، تنش هاى بيشتر مى تواند 
آمريكا و ناتو را تبديل به "طرف مســتقيمى" در اين درگيرى كند.در همين 
حال هم زمان با نزديك شدن به يك سالگى جنگ روسيه-اوكراين، نشست 
وزراى دفاع ناتو امروز در بروكسل برگزار مى شود؛ به همين منظور دبيركل 
اين ائتالف نظامى پيش از شــروع اين نشســت، به پرسش هاى خبرنگاران 
رسانه هاى مختلف پاســخ داد. ينس استولتنبرگ، دبيركل ناتو در پاسخ به 
سوال خبرنگار آسوشيتدپرس مبنى بر اينكه "ناتو از سال گذشته ميالدى از 
حمايت هاى غيرنظامى تغيير جهت داده و شروع به ارسال مهمات و تانك ها 
كرده است، در نتيجه آيا مردم بايد باور كنند كه ناتو مشاركتى در اين جنگ 
ندارد"، گفت: «نه ناتو و نه متحدان اين ائتالف نظامى بخشى از اين درگيرى 
نيســتند. اقدامى كه ما به عنوان ناتو و متحدان ناتو انجام مى دهيم، ارسال 
حمايت ها به اوكراين است. اين كشور از خود دفاع مى كند و بايد متوجه آن 
شــويم كه اين جنگ يك "تهاجم" است. والديمير پوتين، رئيس جمهورى 
روســيه به يك كشور مســتقل دموكراتيك آزاد در اروپا حمله كرده است؛ 
در نتيجــه اوكراين حق دارد از خود دفاع كند و ما صرفا اوكراين را حمايت 
مى كنيم. جــداى از اين، نوع حمايت ما با توجــه به تغيير جنگ، تغيير و 
تحول پيدا كرد. در ابتداى جنگ، ارســال تسليحات ضد تانك مثل جاولين 
براى اوكراين ضرورى بود، سپس ما ضرورت ارسال سيستم هاى پيشرفته را 
حس كرديم. بعد از آن، سيســتم هاى دفاع هوايى براى دفاع از اوكراين نياز 
شــد و اكنون ظرف چند هفته اخير، متحدان توافق كردند كه اين ميزان را 
به طرز چشــمگيرى افزايش دهند. زيرا مــا بايد اطمينان حاصل كنيم كه 
اوكراين هر آنچه براى آزادســازى سرزمين هايش نياز دارد، به دست خواهد 
آورد. مورد ديگر اين است اين جنگ فوريه سال گذشته شروع نشد. جنگ 
سال 2014 آغاز شد و از آن موقع، متحدان ناتو حمايت هايى را به اوكراين 
  ZDF ارســال كرده اند.» دبيركل ناتو در پاسخ به ســوال ديگرى از خبرنگار
مبنى براينكه "نخست وزير لهستان گفته بود كه درخصوص تصميم ارسال 
جت هاى جنگنده به اوكراين بايد همه متحدان به يك اجماع برسند، آيا شما 
چنين تصميمى را آماده مى كنيد" عنوان داشت: «در حال حاضر ارسال آنچه 
كه از پيش وعده داده شــده بود اعم از خودروهاى زرهى و تانك ها مبرم و 
ضرورى است. اكنون ما به آموزش، تجهيزات و مهمات نياز داريم و اين دقيقا 

آن چيزى است كه متحدان در حال فراهم سازى مى باشند.

دادگاه فدرال عراق انتخاب السودانى به نخست وزيرى را قانونى دانست
دادگاه فدرال عراق شكايت سه وكيل درباره غير قانونى بودن انتخاب «محمد 
شياع السودانى» به نخست وزيرى را بى اساس دانست و رد كرد. به گزارش 
ايسنا، به نقل از «ناس نيوز» بر اساس سند منتشر شده از سوى دادگاه عالى 
فدرال عراق، در پى شكايت سه وكيل به اين دادگاه درباره غير قانونى بودن 
انتخاب «محمد شــياع السودانى» به نخست وزيرى، اين دادگاه اين موضوع 
را مورد بررســى حقوقى قرار داد. در شكوائيه اين شاكيان، آمده كه انتخاب 
السودانى به نخست وزيرى غير قانونى بوده چون اين انتخاب به تصريح خود 
السودانى «بر اساس اصل توافق» بوده در حالى كه به موجب قانون اساسى 
عراق انتخاب نخســت وزير بايد «بر اساس اصل برابرى» باشد ضمن اينكه 
انتخاب توافقى به منافع عالى كشــور آسيب مى زند و اين نيز خالف قانون 

اساسى است. 

پيام مصر به دولت نتانياهو و توافق با حماس بر سر يك خط قرمز
در حالى كه ســفر هيئــت جنبش حماس به قاهــره و ديدار با 
مقامات سرويس اطالعات عمومى مصر در چارچوب ميانجيگرى 
بين گروه هاى مقاومت فلسطين و رژيم صهيونيستى براى كنترل 
اوضاع، حفظ آرامش و آتش بس در نوار غزه و كرانه باخترى ادامه 
دارد، تالش مصر در دســتيابى به توافق جامع با رهبرى حماس 
در خصوص عدم تشديد نظامى هنوز به جايى نرسيده  به گزارش 
ايســنا، به نقل از سايت خبرى العربى الجديد، رهبرى حماس به 
ميانجى مصر نارضايتى خود را ابالغ كرد و گفت تنها به يك طرف 
فشار مى آورد و آن طرف هم مقاومت فلسطين است. در حالى كه 

هيچ طرفى بويژه قاهره كوچكترين فشارى به تل آويو نمى آورد.
حماس نمى توانــد عناصر خود را كنتــرل كند.جنبش حماس 
در دور جديد از مذاكرات كه در ســفر اخيــرش به قاهره انجام 
شــد، تاكيد كرد كه در صورت ادامه اقدامات تحريك آميز دولت 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى نمى تواند تمامى 
اعضا و فرماندهى شــاخه نظامى گردان هاى عزالدين قســام را 
كنترل كند. چند روز پيش هيئتى از حماس به رياست اسماعيل 
هنيه، رئيس دفتر سياسى اين جنبش عازم قاهره شد و حماس 
اعالم كرد، جوانان گردان هاى قســام از اقدامات رژيم اشغالگر در 
قدس و كرانه باخترى و حمالت مكرر به نوار غزه عصبانى هستند.
خط قرمز حماس.در غياب افق روشــنى براى امكان دســتيابى 
به تفاهمات ســريع با دولت اشغالگر، قاهره تالش كرد با رهبرى 
حماس به يك توافق داخلى برسد، توافقى كه به منزله خط قرمزى 
باشد و براساس آن حماس در تشديد درگيرى و پاسخ نظامى به 
اقدامات تحريك آميز رژيم صهيونيستى از يك سطح معينى كه 
در ديدارهاى قاهره بر سر آن توافق شده، فراتر نرود.طرف مصرى 
با رهبرى حماس به توافق رسيد كه تشديد نظامى را به «واكنش» 

محدود كند و از «معادله پاســخ به تخلفات اسرائيل» فراتر نرود. 
همچنين در ايــن ديدارها، مقامات مصرى به بررســى حوادث 
خاصى كه در دوره اخير از پهپاد اســتفاده شده است، پرداختند. 
هدف قاهره ممانعت از انتفاضه جديد است.قاهره در اين ديدارها 
اعالم كرد كه مهمترين دغدغه اش در اين روزها ممانعت از وقوع 
يك انتفاضه ديگر اســت چرا كه تمامى محركه هاى انتفاضه در 
حال حاضر در فلسطين موجود است و از طرفى هم ظاهرا نتانياهو 
قادر به كنترل وزيران تندرو دولتش نيست. قاهره از طريق سطوح 
مختلف بين المللى و در اسرائيل نارضايتى خود را از رويكرد دولت 
اشغالگر و عدم پاســخگويى آن به تالش هاى ميانجى گرى اعالم 
كرده اســت به عنوان مثال در كنفرانس حمايت از قدس كه روز 
يكشــنبه در مقر اتحاديه عرب برگزار شد، عبدالفتاح السيسى، 
رئيس جمهور مصر شخصا شــركت كرد و به فرستادن نماينده 
يا وزير خارجه خود بســنده نكرد تا به ايــن ترتيب پيام خود را 

به دولت رژيم صهيونيســتى برســاند. حماس در بيانيه اى اعالم 
كرد، هنيه در اين دور از مذاكرات روى ســطح داخلى فلسطين، 
آشــتى ملى و جنايت هاى رژيم صهيونيســتى در قدس و كرانه 
باخترى متمركز مى شود. سخنگوى حماس هم اعالم كرد، اين 
ســفر هيئت به قاهره تا زمان بررسى تمامى پرونده ها با رهبرى 
مصر ادامه خواهد داشت. روز دوشنبه، مصر تصميم دولت اسرائيل 
براى «قانونى كردن» كانون هاى شهرك ســازى در سرزمين هاى 
اشغالى فلســطين و ساخت واحدهاى مسكونى جديد را محكوم 
كرد. وزارت خارجه مصر در بيانيه اى اعالم كرد، اين تصميم بيانگر 
نقض آشكار قطعنامه هاى شــوراى امنيت، سازمان ملل متحد و 
قواعد بين المللى مربوطه است كه غيرقانونى بودن يا مشروعيت 
شهرك سازى را در تمامى اشكال و مظاهر آن تأييد مى كند و آن 
را اقدامــى تحريك آميز و غيرقابل قبــول مى داند كه با برگزارى 
كنفرانس پيروزى و حمايت از قدس در قاهره همزمان است. شعله 

ور شدن وضعيت خفقان در اراضى اشغالى مصر نسبت به عواقب 
اين تصميم هشدار داد و تاكيد كرد كه اين اقدام به شدت وضعيت 
خفقان در ســرزمين هاى اشغالى را شعله ور مى كند، به گونه اى 
كه هشدارى نســبت به افزايش دامنه و سرعت خشونت است و 
پيامدهاى بدى بر امنيت و ثبات كل منطقه خواهد داشت. قاهره 
در ادامه خواستار پايان فورى تمامى اقدامات يكجانبه اسرائيل از 
جمله تخريب خانه ها، دســتگيرى و يورش به مردم فلسطين و 
اموال آنها شــد. وزارت خارجه مصر تاكيد كرد كه تنها راه براى 
آرام كردن اوضاع اين است كه اقدامات ناقض قوانين بين المللى را 
كه وجدان بشــرى آن را رد مى كند، متوقف و فضا براى بازگشت 
به ميز مذاكره با هدف رسيدن به راه حلى براى مساله فلسطين 
بر اساس تصميمات مشروعيت بين المللى فراهم شود تا صلحى 
همه جانبه و عادالنه حاصل شود و در آن كشور مستقل فلسطين 
در كنار اســرائيل در صلح و امنيت زندگى كند. در همين حال، 
صالح العارورى، معاون رئيس حماس، گفت: دولت جديد اسرائيل 
بــا تمام دولت هاى جنايتكار پيش از آن متفاوت اســت. تركيب 
آن جنايتكارانه اســت و نه قانــون را در نظر مى گيرد نه جامعه 
بين المللى و نه حتى قوانيــن داخلى خودش را. آنها مى خواهند 
قدس و كرانه باخترى را بــه طور كامل تصرف كنند. اين دولت 
معتقد است كه اسرائيل همان كرانه باخترى است و به آن بيشتر 
از تل آويو و نقب توجه نشان مى دهند، مى خواهند تنش جديدى 
در منطقه ايجاد كنند و همه ملت فلســطين را به صورت كامل 
آواره و بقيه قدس و كرانه باخترى را اشــغال كنند. وى خواستار 
تشديد شد و گفت: بايد به هر طريقى، ميدانى، مردمى، تحريم و 
سنگ در برابر اشغالگر مقاومت كرد. ما با باندهاى جنايتكار سر و 

كار داريم و بايد از خود دفاع كنيم.

محمد بن ســلمان، وليعهد جاه طلب عربستان سعودى كه هيچ گونه انتقادى را 
برنمى تابد و دائما منتقدان خود را در كشــور و حتى خارج از عربستان سركوب 
مى كند و به قتل مى رساند، خيال مى كند كه اصالحاتش موجب رضايت جوانان 
كشورش شده اما كافيست پاى مصاحبه ها و درد دل هاى منتقدانش بنشينيم تا 
حس نفرت و ترس نهادينه شده را در وجودشان لمس كنيم؛ افرادى كه از ترس 
آنكه مبادا به "جمال خاشــقجى" ديگرى بدل شــوند، در كشور و حتى قاره اى 
ديگر به طور ناشناس مصاحبه مى كنند و "ترس از بن سلمان" بخشى از زندگى 
آن ها شــده است.به گزارش ايسنا، يك منبع ناشــناس كه اصالتا اهل عربستان 
ســعودى اســت اما در حال حاضر در استراليا در تبعيد به ســر مى برد با اشاره 
به  جمال خاشــقجى، روزنامه نگار و منتقد ســعودى كه در سال 2018 كشته 
شــد و سازمان سيا تاييد كرد كه دســتور قتل او را بن سلمان داده بود، به يكى 
از برنامه هاى تلويزيون اى بى ســى گفت: «وقتى درباره محمد بن سلمان حرف 
مى زنم، علنا مضطرب مى شوم. دستانم خيس عرق و بدنم داغ مى شود. اين خود 
جنگ اعصاب است... شما هميشه بايد نگران اين باشيد كه اين فرد مبادا بخواهد 
به شما آسيب بزند. اعضاى خانواده بنده در عربستان هستند. من نمى خواهم براى 
كسى دردسرى درست كنم و نمى خواهم نگران اين باشم كه به جمال خاشقجى 
ديگرى تبديل شوم. مردم سراسر جهان مورد هدف قرار مى گيرند، اما هيچ راه و 
روش رســمى وجود ندارد تا ارتباط آن را با دولت سعودى ثابت كنند و در واقع 
يك ترس مداوم نسبت به اين موضوع برقرار است.» براى افرادى مثل اين منبع 
ناشــناس، بن سلمان يك "قاتل" اســت و براى ديگران "خيال پرداز" ، اما مساله 
غيرقابل انكار اين است كه بن سلمان يكى از "قدرتمندترين" افراد در خاورميانه 
اســت. بنابراين، اين شخص چگونه به چنين قدرتى رسيد و اين براى عربستان 
سعودى و ساير كشورها چه معنايى دارد؟ خانواده و دوران تحصيل. «كارن اليوت 
هاوس» خبرنگار آمريكايى و سردبير سابق روزنامه وال استريت ژورنال كه بيش 
از چهار دهه درباره محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودى نوشته و چندين 
بار با او مصاحبه هايى داشته است، اين بار در گزارشى نوشت: «محمد بن سلمان 
معروف به ام بى اس (MBS) در ســال 1985 متولد شــد. پدرش ملك سلمان بن 
عبدالعزيز، پادشاه عربستان 5 پســر بزرگتر از زن سومش دارد كه يكى از آن ها 
محمد بن سلمان است. پسران ديگر پادشاه عربستان درگير زندگى هاى شخصى 
خود هستند؛ اما محمد در كنار پدر ماند و با او به هرجايى مى رفت تا اينكه روابط 
ميان اين پدر و پســر عميق تر شد. محمد بن سلمان در رياض به دانشگاه رفت 
و در ســال 2007 مدرك حقوق خود را دريافت كرد؛ به عبارتى او در عربستان 
سعودى هم قوانين اســالمى و هم قوانين سكوالر را فرا گرفت. اندكى بعد، وى 
مشــاور پدرش شد؛ اما اين ماجرا يك دريانوردى راحت و آسان براى بن سلمان 
تلقى نشــد. از سال هاى 2005 الى 2015، عربستان سعودى توسط برادر ناتنى 
ســلمان به اسم پادشاه عبداهللا رهبرى مى شد. در آن دوران محمد بن سلمان به 
خاطر رفتار اشتباهش به عنوان يك شاهزاده جوان منزوى شد. وى در نهايت به 
قدرت رسيد و به نحوى خواست اين قدرت خود را به نمايش بگذارد كه "ببينيد 
من اكنون در راس قدرتم!" اما ســوال اين جاســت كه آيا بن سلمان يك جوان 
"لوس و بدعنق" بود؟ درواقع اين حسى است كه ما دريافت مى كنيم. شايد بتوان 

گفت لوس و بدعنق اما بن سلمان شديدا ميل به قدرت دارد؛ به عبارتى او هميشه 
ميل و عطش زيادى به قدرت داشته است. اما در سال 2015 همه چيز عوض شد. 
هنگامى كه پادشاه عبداهللا درگذشت، سلمان جانشين او شد و پادشاه جديد فورا 
پسرش را به عنوان وزير دفاع كشور منصوب كرد. جنگ در يمن. پس از گذشت 
چندين ماه، محمد بن ســلمان در امور يمن مداخله و جنگى را در اين كشــور 
آغاز كرد. بيش از 300 هزار تن از جمله 11 هزار كودك چه به صورت مستقيم 
از طريق حمالت هوايى و چه به صورت غيرمســتقيم توسط بيمارى و گرسنگى 
در اين جنگ كشته شدند. بى شك اين يك فاجعه انسانى قلمداد شده است. به 
گفتــه عفو بين الملل، تمامى احزاب درگير در جنگ يمن با مصونيت قضايى به 
نقض حقوق بشر و قوانين بين المللى ادامه دادند. زندان زراندود شده. گرائم وود، 
نويسنده آمريكايى و نويسنده مجله "آتالنتيك" كه با خود محمد بن سلمان هم 

مصاحبه كرده، گفت كه يكى از اقدامات اوليه او انجام اقدامى "خارق العاده" بود.
در ســال 2017، محمد بن سلمان نسبت به آنچه مشتاق بود، ترفيع گرفت. در 
اصل او صدها افراد قدرتمند عربستان سعودى از جمله اعضاى خاندان سلطنتى 
را در هتل ريتز كارلتون زندانى كرد. وى پس از دستگيرى اعضاى خانواده اش و 
شــهروندان برجسته اين كشور به تك تك آن ها سر زد و گفت كه شما "دستان 
پاكى نداشــته ايد و آلوده و فاسد هســتيد و اكنون بايد بدهى هاى خود را صاف 
كنيد." برخــى از اين افراد تا هفته ها در اين هتل زندانى شــدند و طبق برخى 
از ادعاها حتى شــكنجه هايى هم انجام شده بود. وود معتقد است كه محمد بن 
سلمان مى خواست به همه ثابت كند كه در حال "پاك سازى" كشورش است زيرا 
همه آگاه بودند كه عربســتان سعودى دچار فساد بزرگى شده بود. اقدامى كه به 
باور اليوت هاوس، بن ســلمان تالش مى كرد تا يك كالنتر جديد در شهر ايجاد 
كند و تا زمانى كه پادشاه نشده، كالنتر خودش است. يك قتل وحشتناك. شايد 
بزرگترين اتفاق در زمان قدرت بن سلمان، دست كم از نگاه جامعه بين المللى، در 
تاريخ 2 اكتبر 2018 رخ داد؛ درست هنگامى كه جمال خاشقجى، روزنامه نگار و 
ستون نويس روزنامه واشنگتن پست و منتقد سعودى وارد كنسولگرى عربستان 
در استانبول شد و پس از آن به قتل رسيد. اليوت هاوس بر اين باور است كه اين 
قتل "توجيه ناپذير" بوده و نمى تواند تصور كند كه چطور يك شــخص "باهوشى" 
مثل محمد بن ســلمان مى تواند دستور قتل چنين كسى را صادر كند. وود هم 
اشاره كرده كه اياالت متحده آمريكا علنا اعالم كرد كه محمد بن سلمان مسؤول 
قتل خاشــقجى بوده است. البته بن سلمان در مصاحبه اى با وود به طرز عجيبى 

مدعى شده كه خودش در كل ماجرا يك "قربانى" بوده است. بن سلمان طى اين 
مصاحبه گفته بود: ببين، حق و حقوق بنده در اينجا نقض شده است زيرا جهان 
ادعا مى كند كه من يك قاتلم. تبعيد در استراليا. اين منبع ناشناس كه ابتداى اين 
گزارش هم به او اشاره شد، دست كم مى داند كه مورد "خشم و غضب" سعودى 
قرار گرفتن، چه احساسى دارد. يك روز در عربستان سعودى به اين فرد ناشناس 
گفته شد كه اقداماتش براى مقامات اين كشور "غيرقابل قبول" است. وى با ترس 
و واهمه اى نهادينه شده از دولت عربستان سعودى گفت: يك روز ناگهان توسط 
اداره امنيت كشور فراخوانده شدم و دريافتم كه فورا بايد كشور را ترك كنم. در 
عرض 24 ســاعت خيلى سريع بدون خداحافظى از خانواده ام عربستان سعودى 
را به مقصد اســتراليا ترك كردم. من دائما مراقب هســتم و چشم و گوش خود 
را خوب باز مى كنم؛ البته كه اين قضيه ديگر بخشــى از زندگى عادى من شده 
است. على رغم داستان هايى نظير جمال خاشقجى و اين فرد ناشناس، محمد بن 
سلمان همچنان در كشورش به ويژه ميان افراد جوان جامعه از "محبوبيت بااليى" 
برخوردار اســت. البته نبايد فراموش كرد كه اين اتفاق به دليل اصالحاتى است 
كه او در كشورش انجام داد؛ از جمله اين اقدامات مى توان به گشايش سينماها، 
رانندگى زنان، آزادى حجاب و برچيده شــدن پليس اخالقى اشاره كرد. اين فرد 
ناشــناس ساكن در استراليا معتقد است كه جوانان زيادى در عربستان سعودى 
"عاشــق" محمد بن سلمان هستند. آن ها عاشق بن ســلمان هستند زيرا صرفا 

مى خواهند به كنسرت بروند و يا افرادى هستند كه براى تماشاى فيلم هاى مورد 
عالقه خود در ســينما بايد به دوبى و بحرين سفر مى كردند. براى مثال، پليس 
اخالقى رشته تربيت بدنى را براى زنان ممنوع كرده بود زيرا معتقد بود كه چنين 
رشــته اى زنان را نابارور مى كند؛ اما اكنون زنان نه تنها در اين رشــته تحصيل 
بلكه در رقابت هايى هم شــركت مى كنند و حتى در خيابان ها به رقص مشغول 
هستند. اليوت هاوس گفت: به عقيده بنده بن سلمان با اين كار خارجى ها را هم 
به لحاظ پول و هم به لحاظ ذهنى جذب كشور خود مى كند تا عربستان سعودى 
را مدرن  كند. بن سلمان خواستار كنترل كامل جامعه است زيرا از هرگونه انقالب 
و خيزش داخلى مى ترســد. آينده عربستان سعودى. بن سلمان در حال پيشبرد 
"چشم انداز 2030 ســعودى" است كه شامل اصالحات اقتصادى و پروژه توسعه 

شهرى مى باشد. وود معتقد است، هنگامى كه اين چشم انداز به يك واقعيت بدل 
شــود، بعيد مى داند افراد زيادى در جايگاه و مقعيت خوبى باشــند كه بخواهند 
بن سلمان – مردى كه جاه طلبى شديدى دارد – را سرنگون كنند. فرد ناشناس 
تبعيدى در اســتراليا گفت: «بن ســلمان مى خواهد به عنوان مردى كه پليس 
اخالقى را منحل كرد و به عنوان مردى كه كشورش را از دوران تاريك خارج كرد 
در يادها و خاطره ها باقى بماند. او در آينده پادشاه مى شود و همچنان حكمرانى 
مى كند. تا جايى كه ممكن اســت براى خود و كشــورش پول و ثروت به دست 
مى آورد. اما هيچ چيز در عربستان سعودى مشخص نيست و خود بن سلمان اين 
مساله را خوب مى داند. او براى حفاظت از خود، دورش را با مزدوران و افرادى كه 
پول هاى بسيار بسيار بسيار زيادى به آن ها پرداخت مى كند، احاطه كرده است. 
گفتن اينكه دقيقا چه اتفاقى رخ خواهد داد، دشوار است اما موقعيت شبيه به فيلم 

"بازى تاج و تخت" در دوره مدرن مى باشد.»

بن سلمان چطور به قدرت رسيد و چرا اهميت دارد

كارشناسان مستقل ســازمان ملل خواستار اتخاذ اقداماتى از سوى جامعه بين المللى در راستاى توقف تخريب سازماندهى شده 
خانه هاى فلسطينى ها توسط رژيم صهيونيستى شدند. به گزارش ايسنا، به نقل از صدى البلد، دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد در بيانيه اى در اين باره تاكيد كرد: جامعه بين المللى بايد تدابيرى اتخاذ كند تا تخريب هاى سيستماتيك و 
عمدى منازل، بستن خانه ها، جابجايى خودسرانه و اخراج اجبارى فلسطينى ها در كرانه باخترى اشغالى را متوقف كند. در اين بيانيه آمده است كه تخريب سيستماتيك 
منازل فلسطينى ها، ساخت شهرك هاى غيرقانونى و مخالفت سيستماتيك با صدور مجوز ساخت براى فلسطينى ها در كرانه باخترى اشغالى يك جنايت است. طبق 
اين بيانيه، كارشناسان سازمان ملل بارها نگرانى هاى خود را نسبت به اين مسائل با دولت اسرائيل در ميان گذاشته، اما هيچ پاسخى دريافت نكرده اند. در اين بيانيه 
همچنين تاكيد شده است: ما از مصونيت گسترده اسرائيل، به ويژه در زمينه نقض حقوق بشر و جنايات جنگى ابراز تاسف مى كنيم. اين كارشناسان همچنين تاكيد 
كردند: زمان آن فرا رسيده است كه دادگاه هاى حكميت بين المللى ماهيت اشغالگرى اسرائيل را مشخص كنند و به دنبال تحقق عدالت و محاكمه اسرائيل به دليل 
جنايات آن در اراضى اشغالى فلسطين باشند.طبق اعالم دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر، اسرائيل طى ماه ژانويه 132 ساختمان فلسطينى را در 38 منطقه كرانه 

باخترى تخريب كرد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 135 درصد افزايش داشته است.

ادوارد اسنودن گفت، گزارش هاى احساسى رسانه ها درباره "بالون هاى جاسوسى" و اشياى پرنده ناشناس بر فراز آمريكاى شمالى 
متاسفانه نه تنها درباره نخستين تماس با فرازمينى ها نيست بلكه يك هراس مهندسى شده براى جهت گيرى سياسى است! به 
گزارش ايســنا، به نقل از شبكه خبرى راشاتودى، ادوارد اسنودن، افشاگر معروف آژانس امنيت ملى اياالت متحده آمريكا توئيت 

كرد: اينها بيگانگان نيستند. دوست داشتم اينطور بود اما اينها بيگانگان نيستند. اينها همگى هراس مهندسى شده و يك مزاحمت جذاب هستند كه تضمين مى كند 
گزارشگران [امنيت ملى] به جاى بودجه يا رسيدگى به يك بمب گذارى، ماموريت داشته باشند تا درباره مزخرفات بالونى تحقيق كنند! سيمور هرش، خبرنگار تحقيقى 
برنده جايزه اخيرا داســتانى را منتشــر كرد كه توضيح مى دهد چطور آمريكا و نروژ خط لوله گاز نورد استريم روسيه به آلمان را در سپتامبر گذشته ميالدى منفجر 
كردند. دولت آمريكا اما مى گويد اين گزارش نادرست است. در چند روز گذشته، ارتش آمريكا چندين شى را بر فراز آمريكاى شمالى ساقط كرده است. جان كربى، 
سخنگوى شوراى امنيت ملى آمريكا روز دوشنبه گفته بود كه دولت واشنگتن هنوز نمى داند كه اين سه شى كه سرنگون شده اند، متعلق به چه كشورى است. كارين 
ژان-پير، ســخنگوى كاخ ســفيد نيز گفته كه هيچ ردى از بيگانگان يا فعاليت هاى فرازمينى وجود ندارد. كربى همچنين اعالم كرد كه يك شى پرنده بر فراز آسمان 
آالسكا روز جمعه ساقط شده است. جنگنده هاى آمريكايى يك شى بدون سرنشين و نامشخص را بر فراز "يوكان" واقع در شمال غرب كانادا روز شنبه ساقط كردند. 

كارشناسان سازمان ملل: جهان جلوى تخريب خانه هاى 
فلسطينى ها را بگيرد

اسنودن: شناسايى اشياى پرنده ناشناس بر فراز آمريكا، تنها 
يك «هراس مهندسى شده» است
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مهندســان يكى از شــركت هاى فناور ربات هاى بازرس زير سطحى با 
اهدافى چون اكتشــافات نفتى، كشف اجساد و اجسام و كنترل خطوط 
انتقال تا عمق 100 مترى را عرضــه كردند. محمدجواد غزنوى، مدير 
عامل اين شركت فناور در گفت وگو با ايسنا، تمركز تحقيقاتى تيم اين 
شركت را طراحى و ساخت زير ســطحى ها و ربات هاى بازرس  عنوان 
كرد و گفت: در اين راســتا توانســتيم اولين ربات زير سطحى با عنوان 
AEREMIS X را بــا 6 درجــه آزادى و عملكرد كامال اتوماتيك طراحى 
كنيم و بسازيم. غزنوى ادامه داد: اين ربات قابليت مانور 6 درجه آزادى 
در مدت 45 دقيقه را دارد و زمان شارژ باترى هاى آن يك ساعت و 25 
دقيقه اســت. وى ماموريت اين ربات زير ســطحى را نظارت و بازرسى 
عنوان كرد و ادامه داد: اين ربات طبق ماموريت هايى كه در حال حاضر 
براى آن تعريف شــده است،  مى تواند فرايند بازرسى خطوط لوله براى  
مناطقى را كه دسترسى براى غواصان دشوار است و يا سالمتى غواصان 
به خطر بيفتند، اجرايى كند. مدير عامل اين شــركت خاطر نشان كرد: 
اين ربات با هزينه يك چهارم ارســال غواص، عمليات بازرسى خطوط 
انتقال و همچنين عيب يابى را انجام مى دهد. وى با تاكيد بر اينكه اين 
ربات در اعماق مختلف براى بازرســى توربين هاى بادى قابل استفاده 
اســت،  اظهار كرد: اين ربات براى عمق 100 متر طراحى شــده است. 
مجرى طرح، بهره گيرى از هوش مصنوعى و شناســايى هر گونه ترك 
خوردگى و نقشــه سازى ســه بعدى، قابليت مانور در سطح شناورى و 
غوطــه ورى در عمق 100 متر، اســتفاده از بازوى مكانيكى براى نمونه 
بردارى، كنترل خودكار و اتوناموس، كنترل دستى و كنترل و مانور از راه 
دور را از قابليت هاى ديگر اين ربات ذكر كرد.  غزنوى در خصوص تجارى 
سازى اين ربات بازرس زير سطحى گفت: نمونه دوم اين ربات كه نمونه 
اقتصادى اين ربات به شــمار مى رود را ساختيم كه تجارى سازى شده 
اســت. وى انجام اكتشاف نفت را از ديگر كاربردهاى اين ربات دانست و 
افزود: اين ربات با هزينه و زمان كمترى عمليات مربوط به اكتشاف نفت 
 Real time را انجام مى دهد؛ چرا كه اين ربات مى تواند تصاوير را به صورت
براى كارفرما ارسال كند. غزنوى اضافه كرد: كمك و حصول اطمينان از 
ايمنى و سالمت غواصان، جمع آورى اطالعات مربوط به محيط زيست، 
شيالت و اقيانوس شناسى،  نقشه بردارى، پاك سازى قطعات و مصالح 
مخروبه و كشف و نجات اجساد و اجسام زير دريا از ديگر كاربردهاى زير 
سطحى اين ربات است. مدير عامل اين شركت، با بيان اينكه اين ربات 
كاربردهايى بر روى خشكى نيز دارد، در اين باره توضيح داد: از اين ربات 
مى توان در تونل هاى خطرناك و طوالنى آبى اطراف سدهاى عظيم، قرار 
داشتن مناطقى كه در جريان رودخانه هاى متالطم و خروشان قرار دارند 
و بازرســى پايه پل ها، بازديد از بدنه و دريچه سدها و بازرسى از درون 

خطوط لوله انتقال با قطر زياد بهره برد.

گوينده نقش هايى چون «پوآرو»، «زبل خان»، «لورل» و «گاليور» 
سپس در پاسخ به اينكه به عنوان يك پيشكسوت عرصه دوبله چه 
توقعى از مســئوالن دوبله داريد؟ چنين اظهار مى كند: هيچ توقعى 
ندارم چون دوره اى نيست كه از كسى توقع داشته باشيم؛ به دليل 
اينكه االن نه كارى به آن صورت در دوبله انجام مى شود و نه كارى 
وارد مى شود كه انجام شود. ما آن زمان بيشتر كارهاى خارجى دوبله 
مى كرديم. در گذشته كارها فاخرتر و مشكالت هم كمتر بود. االن 

جوانان بايد توقعاتشان را بگويند. 

ساخت ربات بازرس مبتنى 
بر هوش مصنوعى

دوبلور «پوآرو» ميلى به 
حرف زدن ندارد

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جاذبه هاى گردشگرى شهر فراهان

تاريخچه صنعت خودروسازى ژاپن
 تاما (Tama) يك خودروى برقى بود كه در ســال 1947 توســط شركت «توكيو الكترو اتومبيل» ساخته شد. در آن دوران ژاپن 
از كمبود نفت، كاال و غذا رنج مى برد و چون تقريبا در هيچ خانه اى وسيله برقى پيدا نمى شد و برق، هيچ مصرف كننده عمده اى 
نداشت، توليد چنين خودرويى توجيه پذير مى نمود. در چنين شرايطى تشويق   دولت، به توليد خودروهاى برقى فراوانى منجر شد. 
اين خودرو با هر بار شارژ 65 كيلومتر راه مى پيمود و حداكثر سرعتش حدود 28 كيلومتر در ساعت بود. در اواسط دهه 1960 و 
1970 فروش خودرو رشدى انفجارى داشت. در سال 1962 در ژاپن 14 درصد خانوارها وسيله نقليه داشتند. اما اين آمار تا سال 
1975 به بيش از 50 درصد افزايش يافت. با بهبود شرايط اقتصادى، افراد بيشترى به خريد وسيله نقليه راغب شدند. ايده هاى 
نوآورانه و فناورى پيشرفته در اين روند نقش مهمى داشتند. تويوتا نخستين شركتى بود كه توانست ساالنه بيش از 10 ميليون 
دستگاه خودرو توليد كند. طى دهه 1970 محبوبيت خودروهاى ژاپنى در انگلستان و آمريكا افزايش يافت. ميتسوبيشى و هوندا 

برندهاى پرهوادار بازار آمريكا بودند

جان باختن كاپيتان تيم ملى هندبال تركيه و پسرش زير آوار 
 ،RBC كاپيتان تيم ملى هندبال تركيه و پسرش پنج ساله اش زير آوار زلزله جان خود را از دست دادند.به گزارش ايسنا و به نقل از
پيكر جمال كوتاهيا، كاپيتان تيم ملى هندبال تركيه، و پسرش در خرابه هاى خانه اى در شهر آنتاكيا پيدا شد. همسر اين بازيكن 
هندبال كه در ماه چهارم باردارى خود به سر مى برد، هنوز پيدا نشده است. جمال كوتاهيا، كاپيتان تيم ملى هندبال تركيه و پسر 
پنج ســاله اش جديدترين قربانى زلزله ويرانگر تركيه هستند. اين خبر در سايت فدراسيون هندبال تركيه نيز منتشر شده است. 
پيكرهاى آنها در ويرانه هاى خانه اى در شهر آنتاكيا پيدا شد. زمين لرزه هايى به بزرگى 7.7 ريشتر در نزديكى مرز تركيه و سوريه 
باعث ويرانى زياد شد و تاكنون بيش از 40 هزار تن در اين زلزله جان خود را از دست داده اند. از جمله افرادى كه از جامعه ورزش 
در اين زلزله جان خود را از دســت داده اند مى توان به واليباليست ها و كشتى گيران اشاره كرد. در استان ماالتيا 14 واليباليست 
باشگاه  هاتاى زير آوار مانده اند. اعضاى تيم واليبال مردان بلديه اسپور متروپوليتن ماالتيا نيز مصدوم شدند. همچنين يك باشگاه 
كشتى محلى كه در آن 40 كشتى گير حضور داشتند نيز تخريب شده است و چندين كشتى گير جان خود را از دست داده اند. 

تاكنون جسد 9 كشتى گير تركيه اى كه در مركز قهرمانى بودند از زير آوار بيرون آورده شده است.
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صاحب امتياز : موسسه سخن گستر  مدير مسئول : فاطمه لشكرى

پیشنھاد

چھره روز

عقالنيت و توسعه يافتگى ايران
كتاب حاضر، محصول چهارده سال تحقيق و تدريس 
پيرامون توسعه يافتگى مؤلف است كه شامل چارچوب 
نظرى ايشــان «مكتب تحول شــخصيت ايرانى» و 
مقاالت در سه بخش: مباحث نظرى ، مسائل توسعه 
جهان سوم و مســائل ايران است. در اين كتاب بيان 
مى شــود كه دغدغه پيشرفت، توسعه يافتگى و ثبات 
سياســى ايران، همچنــان ادامه دارد. كشــورهاى 
هم رديف ايــران راه خود را پيدا كــرده، اما ايرانيان 
همچنان در نزاع هاى فكرى و سياسى خود غوطه ورند. 
كتاب عقالنيت و توسعه يافتگى ايران اثرى است در 
باب تفكر اصولى و پيشرفت سياسى كه دكتر محمود 
سريع القلم، پژوهشــگر عرصه ى سياست و توسعه، 
آن را به رشــته ى تحرير درآورده اســت. وى در اين كتاب عقايد نسبتا تندى در زمينه ى كليت 
انديشــه و ساختارهاى سياسى كشور ابراز داشته و از عدم ثبات سياسى و نحوه ى تفكر و رفع و 
رجوع مسائل انتقاد نموده است. سريع القلم معتقد است بحث پيشرفت و توسعه در ايران، بسيار 
قبل تر از كشورهاى همسايه و خاور دور آغاز شده ولى به دليل تغييرات پى در پى سياسى و عدم 
تمركز اصالحات راه به جايى نبرده است. به نظر او پيشرفت اجتماعى و سياسى كشور دستخوش 
هيجانات منطقه اى مى باشد و ميل به ثبات در روندهاى اجرايى كشور ديده نمى شود و همين 
قضيه آشــفتگى بيشــتر و ضررهاى مداوم را در پى دارد. نگارنده در اين كتاب اظهار مى كند كه 
عــده اى مدام مى خواهند مردم را در جهــت عقايد فكرى خود قرار بدهند، بدون اينكه آزادى و 
استقالل عقيده اى در كار باشد. وى اين يكسان سازى فكرى مردم را امرى اشتباه قلمداد كرده و 
خواهان آموزش تفكر اصولى و انتقادى به جاى حركت در مسيرهاى بى شمار عقايد ديگران است.

بهروز حشمت
مجســمه آشيق و چندنمونه ديگر كه در اتريش ساخته 
شــده اند .افتخارات :دريافت جايزه آنسوسمان و جايزه 
اول بين المللى مجســمه ســازى گابرودا در بلغارستان 
بهروز حشــمت هنرمند مجسمه ســاز ايرانى است كه 
درسال 1332 در تبريز متولد شــد . وى دردوران قبل 
از انقالب به دليل فشارهاى ساواك مجبور به ترك ايران 
شد پيش اين هنرمنددر اكپويى در كشور فرانسه شركت 
كرد .بهروز حشمت كارمجسمه ســازى را ازاوايل سال 
1350 آغاز كرد .درســالهاى 1352-54 براى آثارخود 
نمايشــگاهى درگالرى هاى اصولى تبريز و نيز درســال 
1353 در گالرى ســيحون تهران تشكيل داد..وى پس 
ازساخت مجسمه آشيق درسال 54 و ازآنجا كه از طرف 
ســاواك مورد سوظن قرارگرفته بود ناگزير به ترك ايران شــد اين مجسمه كه ازآثار معروف حشمت 
اســت سرنوشت چندان مطلوبى نداشته است.مجسمه آشــيقالر ابتدا به مدت 2 ماه درپارك شاهگلى 
تبريز نصب شده بود ؛ اما پس ازدخالت ساواك اين مجسمه از محل خود برداشته شد و به حياط موزه 
منتقل شد.مجسمه آشيق پس ازمدت 25 سال به نمايشگاه بين المللى تبريز سپرده شد و اكنون درآنجا 
پابرجاست .بهروز حشمت پس از ترك اجبارى ايران ؛ مقيم اتريش شد و درآنجا بادرجه كارشناسى ارشد 
مجسمه سازى از دانشگاه هنرهاى وين فارغ التحصيل شد.. "اسوالدشتيم"مجسمه ساز معروف اتريش 
درباره نمايشگاهى از بهروز حشمت نوشت : اگر وتروپا(بنيانگذارمجسمه سازى مدرن )زنده بود به احترام 
بهرزو حشمت كاله از سر بر ميداشت. بهروز حشمت تا كنون موفق به دريافت دو جايزه «آناسوسمان» و 

جايزه اول مجسمه سازى «گابرووا» بلغارستان و مدال طالى خانه هنرمندان اتريش شده است.

فرھنگ

يك فعال ميراث فرهنگى از هجوم گسترده جويندگان 
گنج و قاچاقچيان به شهر 2500 ساله دارابگرد خبر 
داد. به گزارش ايسنا، سياوش آريا با انتشار تصاويرى 
از حفارى هاى متعدد در شهر باستانى دارابگرد، گفت:  
هر سو را كه مى نگريد حضور تاراج گران اموال تاريخى 
و فرهنگى را مشــاهده مى كنيد كه با خيالى آسوده 
توانســته اند به درون شهر باستانى دارابگرد راه يابند. 
در جاى جاى اين منطقه، گودال هاى بزرگ و عميقى 
حفر شــده كه عمق برخى از آن ها تا بيش از سه متر 
مى رسد. شهر باســتانى دارابِگرد در هفت كيلومترى 
شهر داراب و 240 كيلومترى جنوب شرقى شهرستان 
شيراز در استان فارس جاى گرفته و در سال 1310 با 
شمارة 14 به ثبت ملى رسيده است. درابگرد با قدمت حدودى2500 سال، از كهن ترين شهرهاى 
ايران و جهان مى نامند و به گفته ســياوش آريا، پژوهشــگر ميراث فرهنگى، يكى از بزرگ ترين 
ضرابخانه هاى (جايگاه ضرب سكه) پارس در آن وجود داشت.او ادامه داد: شهر باستانى دارابِگرد به 
گفتة استخرى در آغاز مثلثى شكل بوده و در زمان جابه جايى (انتقال) از دورة ساسانى به دوران 
اســالمى به شكل دايره درآمد. ســاخت دارابِگرد را پس از شهر بغداد مى دانند. تپه هاى باستانى 
دارابگرد از ديد باستان شناســى و حتا معمارى ارزش بسيار فراوانى دارد و پاسدارى و نگهدارى از 
آن اَمرى ضرورى اســت.اين پژوهشگر ميراث فرهنگى اضافه كرد: باستان شناسان ديرينگى شهر 
دارابِگرد را به اواخر دورة اشــكانى و آغاز دورة ساسانى بر پاية سفال هاى موجود وابسته مى دانند. 
همچنين اردشير بابكان بنيان گذار دودمان ساسانى پيش از آن كه به پادشاهى برسد، دارابگرد را 

به قلمرو خود در آورده و جايگاه فرماندهى خود را از همين شهر گسترش مى دهد.

قاچاقچيان «دارابگرد» را سوراخ سوراخ كردند

�و�وی
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