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پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات بين المللى انرژى وزارت نفت گفت: باتوجه به پيش بينى هاى صورت گرفته مبنى بر افزايش تقاضاى نفت چين و پتانسيل ايران براى 
تامين بخشى از اين نياز، ايران مى تواند تكيه گاهى براى امنيت انرژى چين باشد. مهدى يوسفى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه چين از سال هاى گذشته يكى از 
جايگاه هاى اصلى رشــد تقاضاى عرضه جهانى نفت بود، اظهار كرد: تا قبل از كرونا رشــد تقاضاى اين كشور به طور متوسط حدود 500 هزار بشكه در روز بود اما با 
كرونا اين عدد كاهش يافت و در سال 2020 به عدد 130 هزار بشكه رسيد و در سال 2021 با جهش بيشترى روبرو بود. وى با بيان اينكه به دليل محدوديت هاى 
كرونايى در چين رشد تقاضا در سال 2022 حتى منفى شد، گفت: در سال 2023 باتوجه به بازگشايى هايى كه اتفاق مى افتد، پيش بينى مى شود كه رشد تقاضا به 

متوسط سال هاى قبل از كرونا كه تقريبا عددى معادل 500 هزار بشكه در روز بود، بازگردد......

www.sobh-eqtesad.ir

ايران مى تواند ضامن امنيت انرژى چين باشد
info@sobh-eqtesad.ir

رييس جمهور ايران در 
گفت وگو با شــبكه اى 
چينــى تاكيد كرد كه 
تحريم هــاى آمريــكا 
و ديگــر كشــورهاى 
غربى نتوانســته است 
بــه هدف خود كــه «متوقف كردن مردم ايران» بود، دســت پيدا 
كند. به گزارش ايســنا به نقل از شبكه چينى سى جى تى ان، سيد 
ابراهيم رئيســى، رييس جمهور ايران در گفت وگو با اين شــبكه 
كه بخشــى از آن منتشر شده اســت، درباره تحريم هاى آمريكا و 
ديگر كشــورهاى غربى عليه ايران گفت: در واقع اين همان جنگ 
اســت، اما ابزار آن عوض شده اســت؛ ديروز ابزار نظامى بود، امروز 
ابزار تحريم است و آن ها بســيار بى رحمانه اين تحريم ها را دنبال 
مى كنند. حتى دارو را كه مورد نياز بيماران است، براى ايران تحريم  
كرده اند. حتى براى بيماران پروانه اى كه بچه ها به آن مبتال هستند 
و براى خانواده هايشان بسيار زجرآور است، داروهاى مورد نيازشان 
را تحريم كرده اند. رئيســى ادامه داد:  واكســن كرونا را هم تحريم 
كردند. در اولين ديدارى كه با دبيركل ســازمان ملل در نيويورك 
داشــتم، ايشــان در ابتداى ديدار از من عذرخواهى كرد. گفت كه 
«من عذر مى خواهم كه هر چه تالش كردم، نتوانستم تحريم ها را 
نســبت به واكسن كرونا از روى ايران بردارم.» او تاكيد كرد: شما و 
همه مردم دنيا خوب  مى دانيد كه تحريم ها نتيجه اش فشار آوردن 
بر مردم است؛ آن ها در سخن اين را اعالم مى كنند كه تحريم ها به 
خاطر فشــار آوردن بر حكومت ايران است، اما نتيجه اين تحريم ها 
در زندگى مردم است. رييس جمهور ايران در بخش ديگرى از اين 
گفت وگو بيان كرد: آن ها و طرفدارانشــان هميشه اعالم مى كردند 
كه حكومت ايران اين شــش ماه، آن شش ماه، امسال يا آن سال 
پايان مى پذيرد، اما قريب به نودتا شش ماه مى گذرد و آن هايى كه 
اين حرف ها را مى زدند، خودشان ديگر نيستند؛ بعضى هايشان در 
اين عالم نيستند و بعضى هايشان ديگر مسئوليتى ندارند و يا ناتوان 
شده اند. اما مى دانند كه جمهورى اسالمى ايران بسيار درخشنده تر، 
توانمندتر و كارآمدتر از هميشه دارد ادامه مى دهد. رئيسى همچنين 
گفــت: تحريم  مى خواســت ملت ما را متوقــف كند،اما ملت ما و 

جوان هاى ما متوقف نشدند و دچار كندى و ايستايى نشدند.

گزيده خبر
رئيسى: تحريم  نتوانست ملت ايران را متوقف كند

گزيده سخنان رهبر انقالب در ديدار مسئوالن نظام و سفراى كشورهاى اسالمى: 

ايران هراسى دشمنان به خاطر دفاع ايران از ملت فلسطين است

رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى كشور:

دانش  بنيان شدن كشاورزى، رسالت 
سازمان نظام مهندسى كشاورزى است

گزارشى از نقش سياه انگليس در جنگ يمن

ايسنا/اصفهان رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى كشور گفت: براى افزايش بهره ورى، توليد 
محصول بيشــتر، افزايش درآمد توليــد كننده و تقويت توليد از طريق ايجاد دانش جديد و دانش بنيان شــدن 
كشاورزى تالش مى كنيم. شاهرخ رمضان نژاد، امروز(چهارشنبه،2 رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى كشور: 
ايسنا/اصفهان رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى كشور گفت: براى افزايش بهره ورى، توليد 
محصول بيشــتر، افزايش درآمد توليــد كننده و تقويت توليد از طريق ايجاد دانش جديد و دانش بنيان شــدن 

كشاورزى تالش مى كنيم.

زارع خبر داد:
 افراد واجد شرايط در سال آينده مشمول دريافت يارانه مى شوند

گزارش فرانس 24 از سفر رئيسى به چين؛ ايران و چين در كسانى كه راه خود را از انقالب اسالمى جدا كردند نهايت مقابل مردم و منافع كشور ايستادند
مقابل آمريكا
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در آستانه ۴۴ سالگی انقالب؛

آغاز حمل و نقل کانتینری در دریای خزر
در آستانه ۴۴ سالگی پیروزی انقالب اسالمی، برای نخستین بار در تاریخ حمل و نقل دریایی در دریای خزر، حمل 

و نقل کانتینری از سوی گروه کشتیرانی آغاز شده و در حال گسترش روزافزون است.
به گزارش مانا، روابط عمومی گروه کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران به مناس��بت چهل و چهارمین فجر انقالب 
اسالمی برخی از مهم ترین دستاورد های این گروه کشتیرانی را اعالم کرد.بر این اساس، ظرفیت این ناوگان طی ۴۴ 
سال اخیر از ۵۲۵ هزارتن به پنج میلیون تن افزایش یافته است که نشان از ۱۰ برابر شدن این ظرفیت است. همچنین 
گروه کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران هم اکنون ۱۳۸ فروند انواع شناور در مالکیت خود دارد که در نوع خود در 
جهان کم نظیر است و آن را به بزرگ ترین ناوگان خاورمیانه تبدیل نموده است چه آنکه بیشتر کشتیرانی های مشابه 
از ش��ناور های استیجاری استفاده می کنند.ش��ایان ذکر است، با ورود کشتی های نسل جدید و مگاسایز در اواخر دهه 
۱۳۹۰ ظرفیت کانتینری این ناوگان به رقم قابل توجه ۱۵۷ هزار TEU کانتینر افزایش یافته اس��ت که این ظرفیت 
رتبه چهاردهمین کش��تیرانی بزرگ کانتینری جهان را برای گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به ارمغان آورده 
است. یادآور می شود، این ناوگان بزرگ تحت هدایت کارکنان صد در صد ایرانی است که عمدتاً در مؤسسه آموزشی 
کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران مراحل آموزش��ی خود را گذرانده اند در حالی که در اوایل انقالب بخش بزرگی از 
دریانوردان این گروه را نیرو های خارجی تش��کیل می دادند.بر اساس اعالم روابط عمومی گروه کشتیرانی، ناوگان این 
گ��روه در منطقه راهبردی دریای خزر به عن��وان بزرگ ترین ناوگان منطقه فعالیت دارد و به تازگی نیز ظرفیت آن از 
۹۵ هزار تن به ۱۳۰ هزار تن افزایش یافته ضمناً برای نخستین بار در تاریخ حمل و نقل دریایی در دریای خزر حمل 
و نقل کانتینری از س��وی گروه کش��تیرانی آغاز گردیده و در حال گسترش روزافزون است.همچنین، گروه کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران با انجام س��رمایه گذاری ۱۰ میلیون دالری در بندر سالیانکای روسیه در حاشیه دریای خزر 
راهب��ر ی ای��ن بندر را در اختیار گرفته که در ن��وع خود رخدادی کم نظیر در قبل و بعد از انقالب اس��ت. طبق اعالم 
روابط عمومی گروه کشتیرانی، این گروه در راستای توسعه و نوسازی ناوگان خود طی یک سال اخیر سفارش ساخت 
و خری��د ۱۲ فروند انواع ش��ناور جنرال کارگو، رو_ رو و لندیگ کرافت را با هم��کاری تولیدکنندگان داخلی به ثبت 
رس��انده اس��ت تا کماکان به عنوان یکی از بزگ ترین ناوگان های کشتیرانی جهان، تحت پرچم مقدس ایران در حال 
خدمت باشد.گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران طی سال جاری نقشی راهبردی در احیاء کریدور شمال-جنوب 
بر عهده گرفته است همچنین در برنامه توسع های سواحل مکران با فعال سازی بندر چابهار و راه اندازی خطوط منظم 
کشتیرانی از چین و هند به چابهار به عنوان یکی از ارکان توسعه این سواحل که مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری 
می باشد دست به اقدام زده است. در همین راستا و در جهت تبدیل شدن به شرکتی لجستیکی، گروه کشتیرانی ۲۰۰ 
دستگاه انواع واگن باری را به تولیدکنندگان داخلی سفارش داده که بخشی از آن ها هم اکنون در ناوگان ریلی متعلق 
به این گروه فعال شده اند این در حالی است که گروه کشتیرانی مالکیت بیش از ۱۲۰۰ دستگاه واگن فعال را نیز در 
اختیار دارد.بر اس��اس اعالم روابط عمومی گروه کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران، این گروه طی سال گذشته بیش 
از ۳۸۰ میلیون دالر از مایحتاج ناوگان خود را از تولیدات داخلی تأمین کرده است که رقمی بسیار قابل توجه بوده و 
به بخش های اقتصادی مربوطه رونقی مجدد بخش��یده اس��ت. به نظر می رسد در پایان سال جاری نیز این رقم نسبت 
به س��ال قبل به رکوردی تازه برس��د. همچنین و در راستای توس��عه همکاری ها با تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری 

حداکثری از خروج ارز، تمامی تعمیرات شناور های قابل تعمیر در داخل با تکیه بر توان داخلی صورت می گیرد، انجام 
تعمی��رات کانتین��ر و واگن های متعلق به ناوگان نیز با تکیه بر توان تولید داخلی انجام می ش��ود، در حالی که به علت 
ماهیت بین المللی صنعت کشتیرانی، تکیه کامل بر تولید داخلی برای یک شرکت کشتیرانی در جهان کم نظیر است.

ضمناً، با الزام استفاده از سوخت کم سولفور توسط سازمان جهانی دریانوردی )IMO( از سال ۲۰۲۲، گروه کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران با حمایت از تولید س��وخت کم س��ولفور با تکیه بر توان شرکت های داخلی و در همکاری با 
ش��رکت های دانش بنیان، بیش از ۹۰ درصد نیاز ناوگان به این س��وخت را از مبادی داخلی تأمین می کند، همچنین 
با س��رمایه گذاری در پروژه س��وخت رسانی در بندر سلخ جزیره قش��م، گامی مهم در ورود کشور به صنعت بانکرینگ 
برداش��ته اس��ت. جالب توجه است که کلیه این دس��تاورد ها تحت تحریم های ظالمانه دشمنان انقالب به دست آمده 
اس��ت. گفتنی اس��ت در همین رابطه، گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۴۰۰ با حمل ۲۷ میلیون تن 

کاال رکورد حمل بار در تاریخ فعالیت خود را شکس��ت.بر اس��اس اعالم روابط عمومی گروه کش��تیرانی، مجموعه این 
دس��تاورد ها سبب شده است تا این شرکت در س��ال جاری عنوان برترین شرکت حمل و نقلی کشور و رتبه بیست و 
پنجمین شرکت بزرگ ایران را در میان ۱۰۰ شرکت برتر به خود اختصاص دهد. ضمناً، گروه کشتیرانی طی دو سال 
اخیر بیش از ۸۵۰ میلیون دالر بدهی ارزی معوقه خود را نیز به سیس��تم بانکی کش��ور بازپرداخت کرده و موفق شده 
است سرمایه خود را طی ۹ مرحله از رقم ۳/۱ میلیارد ریال به مبلغ ۲۱۵۶۰ میلیارد ریال برساند. این در حالی است 
که س��هامداران این ش��رکت از ۳ سهامدار به بیش از ۱۶۴ هزار سهامدار رس��یده است.روابط عمومی گروه کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران در پایان اطالعیه خود آورده است، با هدف خنثی سازی تحریم ها، مقاوم سازی سیستم های 
ناوبری و عملیات در مقابل حمالت سایبری با موفقیت انجام شده همچنین بیمه های مرتبط با کشتی ها از شرکت های 

بیمه خارجی به شرکت های داخلی انتقال یافته است.
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گزيده خبر

 همه كسانى كه راه خود را از انقالب اسالمى 
مردم ايران جدا كردند در نهايت با ضد انقالب و 

دشمنان ملت ايران همنوا شده
 معــاون رييــس جمهــور 
همراهــى با مــردم، رهبرى 
عزيــز و آرمان هــاى انقالب 
اســالمى را باعث عاقبت به 
خيرى دانست و تاكيد كرد: 
همه كســانى كه راه خود را 
از انقالب اسالمى مردم ايران 
جــدا كردند در نهايت با ضد 
انقالب و دشمنان ملت ايران همنوا شده و در برابر مردم و منافع كشور ايستادند 
و البته راه به جايى نبردند. به گزارش ايســنا، سيد محمد حسينى در همايش 
"جهاد تبيين" با موضوع جريان شناسى نفوذ سياسى و فرهنگى آمريكا در ايران 
و در جمع روساى طوايف، معتمدان و مديران ارشد استان سيستان و بلوچستان 
و اعضاى شوراى شهر گفت: اوايل انقالب، اعضاى گروهك موسوم به مجاهدين 
خلق داعيه انقالبى گرى داشــتند و خود را سردمدار مبارزه با امپرياليسم آمريكا 
معرفى مى كردند اما وقتى راه خود را از خط امام راحل و آرمان هاى اصيل ملت 
ايران جدا كردند به رژيم بعث صدام پيوستند و خيانت هاى بيشمارى عليه ملت 
ايران مرتكب شدند و امروز هم تحت حمايت آمريكا و فرانسه قرار دارند. معاون 
پارلمانى رييس جمهور تاكيد كرد: امروز هم كسانى كه خط خود را از انقالب و 
رهبرى عزيز جدا كردند، بعد از 44 سال با سلطنت طلبان پيوند خورده و در اوج 

خفت و خوارى از وكالت به نوه رضاخان قلدر دم مى زنند. 

گزيده سخنان رهبر انقالب در ديدار مسئوالن نظام و سفراى كشورهاى اسالمى:

ايران هراسى دشمنان به خاطر دفاع ايران از ملت فلسطين است
همزمان با خجســته عيد مبعث پيامبر گرامى اســالم حضرت 
محمــد صلّى اهللا عليه و آله وســلّم، صبح امروز (شــنبه) جمعى 
از مسئوالن نظام، نمايندگان و ســفيران كشورهاى اسالمى و 
ميهمانان شــركت كننده در مسابقات بين المللى قرآن با رهبر 
انقالب اســالمى ديدار كردند. به گزارش ايسنا، گزيده سخنان 
حضرت آيت اهللا خامنه اى در اين ديدار به شــرح ذيل اســت: 
بعثت نبّى اعظــم (ص) بزرگترين هديه اى اســت كه خداوند 
متعال به مجموع بشــريت عنايت كرده. هداياى الهى كه «َوإِن 
ِ َال تُْحُصوَها» اما هيچ نعمتى، هيچ هديه اى به  وا نِْعَمــَة اهللاَّ تَُعدُّ
عظمت و وزانت بعثت نبّى اكرم نيســت. علت هم اين اســت 
كه بعثت حامل گنجينه هايى اســت براى بشر. اين گنجينه ها 
تمام نشــدنى اســت. اين گنجينه ها ميتواند سعادت بشر را در 
زندگى خودش، در هميــن زندگى دنيا تا قبل از آخرت تأمين 
كند. هزاران گنجينه ى ممتاز در قرآن و تعليم اســالم هست، 
اينها را بعثت براى ما آورده اســت. بعضى از ما مســلمانها اين 
گنجينه ها را اصًال نميشناسيم،  بعضى از ما آن را انكار ميكنيم، 
كفران ميكنيم به اين هديه هاى عظيم الهى. بعضى از ما به آن 
گنجينه ها افتخار ميكنيم، منتها عمل نميكنيم. نتيجه اين است 
كه دنياى اســالم دچار تفرقه، دچار عقب ماندگى، دچار ضعف 
علمى و عملى ميشــود، نتيجه اش اين اســت. در يك دوره اى 
مســلمانها با عمل كردن نصفه نيمــه، نه عمل كردن كامل، به 

ايــن گنجينه هاى عظيم، توانســتند بزرگترين تمدنهاى زمان 
خودشــان را ايجاد كنند. ما ضعف هاى دنياى اسالم را ميتوانيم 
با رجوع به اين گنجينه هاى هديه شــده ى از ســوى بعثت به 
خودمان برطرف كنيم. باز امروز يكى از مسائل مهم ما مسئله ى 
فلســطين است. يك ملت، يك كشور به طور كامل در قبضه ى 
نه انسانهاى عادى، بلكه انســانهاى وحشى، خبيث، شرور قرار 
گرفته، دنياى اسالم هم نگاه ميكند، تماشا ميكند. اين به خود 
دنياى اسالم هم ضربه زده؛ يعنى همين كه دولتهاى اسالمى و 
كشــورهاى اسالمى در مقابل يك چنين تجاوزى كه اين تجاوز 
به خودشان اســت، تجاوز به امت اسالمى است، سكوت كردند 

و درمواردى به خصوص در اين اواخر متأســفانه با آن همراهى 
كردند؛ خود اين، اين كشورها را هم تضعيف كرده، اين وضعيت 
را برايشــان پيش آورده. دشــمن را بر اينها مسلط كرده، امروز 
كشورهاى پيشرفته ى دنيا حاال قدرتهاى دنيا براى خودشان حق 
قائلند كه در كشــورهاى اسالمى دخالت كنند. مى آيند دخالت 
ميكنند آمريكا يك جور، آن يكى يك جور، فرانسه يك جور، در 
كشورهاى اســالمى دخالت ميكنند براى خودشان حق قائلند. 
در اداره ى كشورهاى خودشان درمانده اند مشكالت خودشان را 
در كشــورهاى خودشان نتوانستند حل كنند ميخواهند بيايند 
كشورهاى اسالمى را تصرف كنند و به ادعاى خودشان مشكالت 

اينها را حل كنند. اگر در قضيه ى فلسطين از روز اول دولت هاى 
اسالمى محكم مى ايستادند؛ مى ايستادند مقاومت ميكردند قطعاً 
وضع منطقه ى غرب آســيا منطقه ى ما وضع ديگرى بود. امروز 
ما قدرتمندتر بوديم متّحدتر بوديم از جهات گوناگون امروز از ما 
بهتــر بود؛ همان وقت هم خيرخواهان مى گفتند. اگر از روز اول 
وارد مى شديم وضع بهتر بود. حاال امروز جمهورى اسالمى حرف 
دل مسلمانان مظلوم فلسطين را صريح و علنى بيان ميكند.  ما 
مالحظه ى هيچ كس را نميكنيم حقيقت را با صداى بلند بيان 
ميكنيم از ملت فلسطين حمايت ميكنيم دفاع ميكنيم ميگوييم 
هم كه دفــاع ميكنيم، به هر طريقى بتوانيــم دفاع ميكنيم از 
ملت فلسطين. همين موجب شــده دشمنان متمركز بشوند و 
ايران هراســى راه بياندازند. راه حل همه ى مشكالت برگشت به 
اسالم است؛ اتحاد ملت هاى اسالمى، همدلى ملت هاى اسالمى، 
همكارى دولت هاى اســالمى به معناى واقعى كلمه نه به شكل 
صورى است.  مسلمانان به معناى واقعى كلمه همكارى كنند، 
همدلى كنند. همه ى اجزاء امت اسالمى احتياج دارند به اينكه 
با هم همكارى كنند. مشكالت پيش مى آيد. االن شما مالحظه 
كنيد اين زلزلــه ى ويرانگرى كه در ســوريه و در تركيه پيش 
آمده، خب اين يك حادثه ى سختى است. اين مربوط به همه ى 
مسلمين است. يعنى واقعاً همه بايد احساس درد كنند، احساس 

رنج كنند از يك چنين چيزهايى.

يك عضو هيات رئيسه كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: سفر رئيس جمهور به چين در شرايط فعلى دنيا براى 
آمريكايى ها و غربى ها اين پيام را دارد كه جمهورى اســالمى ايران با تحريم ها و توطئه هاى آنها هيچ گاه محصور در مرزهاى 
كشورش نخواهد بود و مناسبات اقتصادى كه با كشورهاى دنيا دارد باطل السحر تحريم ها و توطئه هاى آنان خواهد بود. كيومرث 
سرمدى در گفت و گو با ايسنا در بيان دستاوردهاى سياسى و اقتصادى سفر رئيس جمهور به چين عنوان كرد: با توجه به تحريم 
هاى ظالمانه و اقدامات يكجانبه غرب از جمله آمريكا عليه كشورمان، طبيعتا رويكرد و نگاه جمهورى اسالمى به كشورهاى همسايه و بخشى هم شرق دنيا از جمله 
چين به عنوان دومين اقتصاد دنياست و سفر رئيس جمهور به چين اوال در راستاى قرارداد 25 ساله با چين است و مى تواند اين توافق كلى را عملياتى كند. سفر رئيس 
جمهور به چين پيامى به غربى هاست كه ايران با وجود تحريم ها محصور نخواهد ماند وى در ادامه تصريح كرد: اين توافق 25 ساله به عنوان يك قالب است كه در درون 
آن قالب، توافقات در زمينه هاى مختلف از جمله مسائل حوزه نفت، گاز، كشاورزى و... صورت خواهد گرفت و اين موضوعات نيازمند اين بود كه با نشست هاى تخصصى 
و به صورت موردى قرارداد آنها بسته شود. نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى در رابطه با تاثيرات سفر رئيسى به چين بيان كرد: اين ارتباط و سفر در 
شرايط فعلى كه در دنيا وجود دارد، طبيعتا براى آمريكايى ها و غربى ها اين پيام را دارد كه جمهورى اسالمى ايران با تحريم ها و توطئه هاى آنها هيچ گاه محصور در 

مرزهاى كشورش نخواهد بود و مناسبات اقتصادى و مراوداتى كه با كشورهاى دنيا مى تواند داشته باشد باطل السحر تحريم ها و توطئه هاى اين آقايان خواهد بود.

معاون پارلمانى رئيس جمهور هنرمندان و اصحاب هنر را به ارتقاى مستمر دانش و بينش خود نسبت به تحوالت جهانى و مسائل 
اجتماعى و فرهنگى فرا خواند و گفت: اگر فعاليت هاى هنرى با شناخت و معرفت همراه باشد تاثير گذار و ماندگار خواهد بود. به 
گزارش ايسنا، سيد محمد حسينى در آيين اختتاميه پنجمين دوساالنه سراسرى عكس نور در شيراز با تسليت سالروز شهادت 
امام موسى كاظم عليه السالم با تاكيد بر اينكه انسان بايد در همه فعاليت هاى خود جهت گيرى و هدف داشته باشد به روايتى 
از امام موســى كاظم عليه الســالم اشاره كرد و گفت: امام خطاب به يكى از يارانش مى فرمايد كارهايت زيبا و پسنديده است اما 

يك كار تو ايراد دارد كه بايد به آن توجه كرده و اصالح كنيد و در پاسخ به اينكه آن چه كارى است، فرمودند شترهاى خود را به هارون اجاره داده اى و اگرچه براى 
رفتن به موسم حج از آن استفاده مى كند اما همين كه با چنين شخصى وارد معامله شده اى، دچار اشتباه و خطا شده اى. حسينى تاكيد كرد: كمترين همكارى و 
همراهى با فرد ستمگر و ظالم در پيشگاه خداوند متعال نكوهيده و مذموم است لذا انسان بايد خط فكرى مشخصى داشته باشد و مراقب باشد كه تحت تاثير تبليغات 
و شگرد هاى روانى، خداى ناكرده با عناصر ضدانقالب و سلطنت طلب ها و كسانى كه به دنبال ضربه زدن به نظام اسالمى هستند همنوايى و همراهى نداشته باشد.  
معاون رئيس جمهور در ادامه با گراميداشت مبعث پيامبر اسالم ضرورت استفاده از ابزار هنر براى معرفى ابعاد مختلف شخصيت نبى مكرم اسالم را مورد تاكيد قرار داد 
و گفت: اگر يك موضوعى به طور عادى به مخاطب عرضه شود چه بسا چندان جذابيت كافى نداشته باشد اما با استفاده از ابزار هاى هنرى مى توان مخاطب را شيفته 

آن مطالب كرد، همچنان كه قرآن كريم خيلى هنرمندانه بيان شده و يك اثر هنرى است.

سرمدى: سفر رئيس جمهور به چين باطل السحر تحريم هاى آمريكا و 
غرب عليه ايران است

معاون رئيس جمهور: هنرمندان بينش خود را افزايش دهند
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گزيده خبر

مهر تاييد شركت پايش و ارزيابى انطباق ايران بر گواهى نامه ايزو 9001 
كيفيت 

دستاوردهاى طرح تحول كيفيت ايران 
خودرو تاييد شد

براســاس نتايج ارزيابى فرآيندهاى كيفى در ايران خودرو، ارتقا و تحول 
كيفيت در تمامى حوزه ها و سطوح فرآيندى و محصولى طى يك سال 
گذشته محقق شده است. دستاوردهاى طرح تحول كيفيت ايران خودرو 
تاييد شد ايكوپرس- سرمميز شــركت پايش و ارزيابى انطباق ايران با 
اعــالم اين خبر گفت: اقدامات ايران خودرو در حوزه كيفيت در ســال 
جارى مورد رصد قرار گرفت و در دو روز تيم مميزى به عنوان مرجع و 
شخص ثالث با حضور در اين شركت به بررسى فعاليت ها و فرآيندهاى 
كيفى اقدام كرده است. محمد بهرامى فر با بيان اين كه پروژه هاى اجرا 
شــده در يك سال اخير مورد ارزيابى قرار گرفت، تصريح كرد: نتايج به 
دست آمده در اين مميزى نشان دهنده ارتقاى كيفيت تمامى حوزه ها 
در ايران خودرو اســت.  وى با تاكيد بر اين كه ميثاق نامه طرح تحول 
كيفيت مورد توجه تمامى اركان ايران خودرو قرار گرفته، افزود: اجراى 
ميثاق نامه (طرح تحول كيفى ايران خودرو) در تمام معاونت ها، مديريت 
ها و حتــى بخش هاى كوچك ايران خودرو نشــان از تعهد مديران و 
كاركنان اين شركت براى تحقق اهداف كيفيت و ارتقاى آن در تمامى 
زمينه هاست. سرمميز شــركت پايش و ارزيابى انطباق ايران در ادامه 
گفت: در بهمن ماه امسال و بعد از گذشت 11 ماه از اجراى طرح تحول 
كيفيت، شاهد تغييرات اساسى نسبت به سال گذشته در تمام شاخص 
ها بوديم كه اين امر نشــان مى دهد كه طرح در مســير درستى براى 
رسيدن به اهداف اجرا شده است. وى با بيان اين كه اجراى طرح تحول 
كيفيت در تمامى ســالن هاى توليدى، مركز تحقيقات، فروش، تحويل 
خودرو و ارتباط با مشــتريان نشان دهنده عزم جدى ايران خودرو براى 
ارتقاى كيفيت بوده اســت، تصريح كرد: ارزيابى اين دوره نشان داد كه 
تمامــى معاونت ها و مديريت هاى بخش هاى مختلف در ايران خودرو 
با كار تيمى و پويايى به دنبال دســتيابى به اهداف كيفيت بوده اند. سر 
مميز شــركت پايش و ارزيابى انطباق ايــران افزود: با توجه به اقدامات  
مثبت ايران خودرو، گواهى نامه ايزو 9001 (سيستم مديريت كيفيت) 
كه تحت ليسانس شــركت TÜV AUSTRIA تا يك سال آينده تمديد 
شــد. وى تصريح كرد:  براى نخستين بار در 25 سال اخير، كيفيت در 
تمام معاونت ها و مديريت ها در ســطحى بود كه نشــانه يكپارچگى و 
هم جهتى مديران و كاركنان ايران خودرو در زمينه هاى كيفى اســت. 
مميزى مراقبتى سيســتم مديريت كيفيت ايزو 9001 . امسال مطابق 
25 سال گذشته سيســتم مديريت كيفيت شركت ايران خودرو مورد 
مميزى مراقبتى بررســى انطباق با اســتاندارد ايزو 9001  در راستاى 
اطمينان از برقرارى نظام كيفيت  صورت گرفت. مميزى در دو روز 25 
و 26 بهمن ماه توسط چهار نفر از مميزان ارشد شركت پايش و ارزيابى 
انطباق ايران همكار شركت توف آستريا TÜV AUSTRIA در حوزه هاى 
تمامى معاونان و مديريت هاى مســتقل انجام گرفت. در جلساتى كه 
با  حضور عادل پيرمحمدى قائم مقام محترم توسعه محصول، كيفيت 
و پروژه ها، داداشــى قائم مقام هماهنگى و نظارت و ســاير معاونان و 
مديران ايران خودرو برگزار شــد، نتايج مشاهدات تيم مميزى و نتيجه 
نهايى كه تاييد انطباق كامل سيســتم مديريت كيفيت ايران خودرو با 
الزامات استاندارد ايزو 9001 بود،  ارايه شد. به نظر كارشناسان ارزياب 
مهم ترين دليل براى رســيدن به اين هدف، همدلى و عزم معاونت ها 
و مديريــت ها  در طــرح ريزى، تدوين و اجــراى طرح تحول كيفيت 
بود كه سبب شد دســتاوردهاى بسيار چشم گيرى در ارتقاى كيفيت 
محصوالت، رضايتمندى مشــتريان، بهبود تصوير ذهنى مشــتريان و 
كارايى و اثربخشــى فرآيندها حاصل شــود. الزم به ذكر است، جلسه 
اختتاميه ارزيابى با حضور پيرمحمدى قائم مقام محترم توسعه محصول، 
كيفيت و پروژه ها، داداشــى قائم مقــام هماهنگى و نظارت، معاونان و 

مديران ايران خودرو روز گذشته 27 بهمن ماه برگزار شد.

امكانات و زيرساخت هاى دوركارى در كشور فراهم نيست؟

يــك فعال حوزه كار با بيان اينكه در دوركارى بايد تمام امكانات و ابزار 
كار براى انجام فعاليت مهيا باشــد، معتقد است: تا زمانى كه بسترها و 
زيرساخت ها در كشور فراهم نباشــد، اجراى دوركارى موفقيت الزم را 
نخواهد داشت.على اصالنى در گفت وگو با ايسنا، با اعتقاد به موفق نبودن 
دوركارى در ايران اظهار كرد: يكى از داليل ادامه دار نبودن دوركارى در 
كشور اين است كه زيربناى دوركارى در كشور ما آماده نيست. در حال 
حاضر اينترنت كه براى انجام فعاليت ها نياز است، شرايط الزم را ندارد و 
اگر بخواهيم فرضا يك  سند حسابدارى را ثبت كنيم، با قطعى اينترنت 
و تاخير در اجرا و ســرعت پايين نت مواجه هستيم. وى افزود: معتقدم 
شــرايط دوركارى با چنين وضعيتى نمى تواند در كشور موفقيت آميز 
باشد. سالهاى سال است كه دولت ها درصدد استقرار دولت الكترونيكى 
هستند ولى هنوز تا رسيدن به آنچه مدنظر است، فاصله داريم.اصالنى 
ادامه داد: فضاى مجــازى و اينترنت از مهمترين ابزارها براى دوركارى 
هستند ولى وقتى در اين زمينه مشكل داريم طبعا اجراى دوركارى هم 

به مشكل برمى خورد.

وام مسكن ارزان شد
آخرين آمار اوراق تســهيالت مسكن حاكى از آن است كه قيمت اين اوراق 
نســبت به هفته قبل كاهشى بوده اســت. به گزارش ايسنا، بررسى آخرين 
وضعيت قيمت اوراق مسكن حاكى از اين است كه هر برگ اوراق وام مسكن 
(تســه) در فروردين ســال گذشــته 124 هزار و 500، در ارديبهشت سال 
گذشته 125 هزار و 800 و در خردادماه نيز  127 هزار و 300  قيمت دارد. 
هر برگ اوراق تســهيالت مسكن بانك مسكن در تير سال گذشته با قيمت  
124 هزار و 900 تومان، در مرداد با قيمت  125 هزار و 600 و در شــهريور 
نيز با قيمت 123 هزار و 700 تومان داد و ستد مى شود. اين اوراق در ماه مهر 
سال گذشــته 124 هزار و 400، در آبان ماه سال گذشته 124 هزار و 200 
و در آذر نيز 124 هزار و 600 تومان قيمت دارد. اوراق تسهيالت مسكن در 
دى  و بهمن ســال گذشــته نيز با قيمت هاى 125 هزار و 400 و 124 هزار  
تومان معامله مى شــود. اين اوراق در ســال جارى 124 هزار و 300  تومان 
قيمت دارد كه اين گزارش بر اساس همين قيمت نوشته شده است.  قيمت 
اوراق براى مجردها و متأهل هاى تهرانى. بر اين اســاس، مجردهاى ســاكن 
تهران مى توانند تا 280 ميليون تومان تســهيالت دريافت كنند كه شــامل 
200 ميليون تومان تســهيالت خريد مسكن و 80 ميليون تومان وام جعاله 
مى شــود؛ لذا براى دريافت 200 ميليون تومان وام بايد 400 برگه تسهيالت 
مسكن خريدارى كنند كه هزينه اين تعداد اوراق با 124 هزار و 300  تومانى، 
49 ميليون و 720هزار تومان مى شود. همچنين با در نظر گرفتن 80 ميليون 
تومان وام جعاله كه براى آن بايد 160 ورق به مبلغ 19 ميليون و 888 هزار 
تومان خريدارى كنند، مجموع هزينه خريد اوراق به 69 ميليون و 608 هزار 
تومان مى رسد. زوج هاى تهرانى نيز بر همين اساس مى توانند تا سقف 480 
ميليون تومان شــامل 200 ميليون تومان تسهيالت خريد مسكن براى هر 
نفــر و 80 ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند؛ بنابراين زوجين بايد 800 
برگه تسهيالت مسكن خريدارى كنند كه هزينه آن 99 ميليون و 440هزار 
تومان مى شــود كه همراه با هزينه 19 ميليون و 88  هزار تومانى وام جعاله 
كه براى آن بايد 160 ورق تسهيالت مسكن خريدارى كنند، در مجموع بايد 
119 ميليون و 328 هزار تومان پرداخت كنند.قيمت اوراق در ساير استان ها. 
ســقف اين تسهيالت براى مراكز استان و شهرهاى با جمعيت بيش از 200 
هزار نفر براى مجردها به 160 و براى زوجين به 320 ميليون تومان رسيده 
است. با توجه به اينكه مجردها بايد 320 و متاهل هاى ساكن اين شهرها نيز 
بايد 640 برگه تســهيالت مسكن خريدارى كنند، مجردها بايد 39 ميليون 

و 776  و متاهل ها نيز بايد 79 ميليون و552   هزار تومان پرداخت كنند.

زارع خبر داد:

 افراد واجد شرايط در سال آينده مشمول دريافت يارانه مى شوند
سخنگوى كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 گفت: كميسيون 
تلفيق ســازمان هدفمندى يارانه ها و وزارت كار را مكلف كرد كه 
افراد واجد شرايط براى دريافت يارانه را شناسايى كرده و نسبت 
بــه ثبت نام آنها اقدامات الزم را انجام داده تا اين افراد بتوانند در 
ســال آينده يارانه دريافت كنند.  به گزارش ايسنا، رحيم زارع در 
نشست خبرى در توضيح آخرين مصوبات كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه 1402، گفت: كميســيون تصويــب كرد كه خريد برق از 
نيروگاه اتمى بوشهر بر اساس هزينه تمام شده حسابرسى صورت 
مى گيرد؛ همچنين به دولت اجازه داده مى شود از طريق سازمان 
انرژى اتمى نســبت به احداث 10 هزار مــگاوات نيروگاه اتمى 
توليد برق از طريق مشــاركت با ســازندگان بين المللى و صنايع 
داخلــى اقدام كند.وى افــزود: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
موظف شد ضمن به روزرسانى داده ها كسانى كه مشمول دريافت 
يارانه نيستند را از پرداخت يارانه حذف كنند. همچنين سازمان 
هدفمندى يارانه ها و وزارت تعاون مكلف شــدند نسبت به ثبت 
نام افراد جديد متقاضى طبق قانون اقدام كنند. يعنى كسانى كه 
يارانه حق آنها است و اكنون به آنها پرداخت نمى شود.سخنگوى 
كميســيون تلفيق اليحه بودجه 1402 درباره مصوبه ديگر اين 
كميسيون گفت: ســازمان برنامه و بودجه مكلف شد حداكثر تا 
پايان تير ماه ســال 1402 گزارش اجــراى طرح هاى عمرانى را 
كه هزينه آن از محل اعتبارات عمرانى دولت تامين مى شــود به 
كميســيون هاى بودجه، عمران، كشاورزى و اقتصادى ارائه كند.
وى افزود: به منظور هوشمندسازى، ايجاد شفافيت و امكان رصد 
گردش وجوه دولت موظف شد با محوريت سازمان برنامه و بودجه 
كشور و همكارى دستگاه هاى ذيربط نسبت به ايجاد نظام يكپارچه 
مديريت مالى در بخش عمومى به عنوان يكى از طرح هاى دولت 
هوشمند اقدام كند.وى در ادامه بيان كرد: كميسيون تصويب كرد 
كه 25 درصد توليد و ســاخت اقدام ملى مسكن در اجراى قانون 
جهش توليد توسط اتاق تعاون ايران از طريق تعاونى هاى مسكن 
در سراسر كشــور انجام شود. همچنين دولت مجاز است نسبت 

به واگذارى ساختمان هاى مازاد سازمان ها و دستگاه هاى اجرايى 

در استان ها و شهرستان ها به سازمان و دستگاه هاى اجرايى فاقد 
ســاختمان در همان استان و شهرســتان اقدام كند. سخنگوى 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه 1402 خاطر نشان كرد: سازمان 
بيمه سالمت موظف است شرايط الزم جهت اجراى بيمه همگانى 
براى كليه افراد جامعه با تسهيل فرآيندهاى ثبت نام فراهم كند. 
اين موضوع در دو ســه سال گذشته در بودجه آورده شده است. 
بند مربوط به قيمتگذارى دارو ملزومات پزشكى حذف شد. زارع 
گفت: كميسيون تلفيق بند «و» تبصره 17 را حذف كرد؛ در اين 
بند آمده بود «ساز و كار و ساختار قيمت گذارى دارو و ملزومات 
پزشكى در بسته بيمه پايه و تعرفه خدمات دارويى همانند ساير 
خدمات تشــخيصى و درمانى بر اساس ساز و كار تعيين شده در 
بند الف ماده 9 قانون احكام دائمى برنامه هاى توسعه كشور تعيين 

خواهد شــد»؛ در واقع كميسيون تلفيق اين فرآيند قيمتگذارى 

را حذف كرد. زارع گفت: طبق مصوبه ديگر كميســيون تا 100 
درصد هزينه درمانى مشموالن مواد 12 و 13 قانون جامع خدمات 
رسانى به ايثارگران بر اساس سطح بندى خدمات مورد نياز جامعه 
هدف متناســب با نوع ايثارگرى و درصد جانبازى ارائه مى گردد. 
سخنگوى كميســيون تلفيق اليحه بودجه 1402 درباره مصوبه 
ديگر اين كميســيون گفت: مطالبات و بدهى هاى مراكز درمانى 
وزارت بهداشــت و ســازمان تامين اجتماعى از يكديگر با تاييد 
سازمان برنامه و بودجه قابل تهاتر خواهد بود. وى افزود: ماده 38 
قانــون ماليات بر ارزش افزوده درباره درآمد حاصل از يك درصد 
ماليات بر ارزش افزوده مربوط به وزارت بهداشــت است، سازمان 
امور مالياتى مكلف شد به خزانه دارى كل كشور به محض وصول 
واريز كند. خزانــه دارى مبالغ دريافتى را در هر ماه تا 15 همان 

ماه بايد به وزارت بهداشت واريز كند. تخصيص يك درصد درآمد 
ماليات بر ارزش افزوده سازمان مالياتى براى حوزه سالمت . وى 
ادامه داد: در ســال 92 تصويب شــد كه از درآمدهاى حاصل از 
9 درصد ماليــات بر ارزش افزوده يك درصــد در اختيار وزارت 
بهداشت قرار گيرد كه اين رقم امســال تقريبا 25 هزار ميليارد 
تومان است. سازمان امور مالياتى با مصوبه مجلس در سال آينده 
مكلف شــد به محض وصول اين درآمــد را به خزانه واريز كند و 
خزانه هم بايد تا 15 همان ماه به حساب وزارت بهداشت مختص 
حوزه سالمت بدهد. وى افزود: دستگاه هاى اجرايى موظف شدند 
برنامه هاى اجرايى خود را در راستاى برنامه هاى كالن مندرج در 
اين قانون به تاييد دستگاه هاى سياســتگزار ذيربط رسانده و تا 
پايان خرداد ماه مبادله موافقت نامه هاى خود را با سازمان برنامه و 
بودجه كشور انجام دهند. همچنين تخصيص اعتبارات با رعايت 
ماده 30 قانون برنامه و بودجه متناسب با تحقق اهداف برنامه هاى 
كالن و بــا رعايت قوانيــن و مقررات در حــدود منابع وصولى 
بودجه عمومى دولت تعيين مى شــود. اين بدان معناست كه بر 
اساس گزارش هاى اجرايى بودجه و پيشرفت عملياتى تخصيص 
صــورت مى گيرد. وى افزود: مازاد درآمدهاى عمومى و اقتصادى 
دستگاه هاى اجرايى در سقف رقم پيش بينى شده در رديف هاى 
مربوط به بودجه 1402 با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط 
همان دستگاه ها يا استان مربوطه قابل هزينه است؛ همچنين به 
منظور ايجاد هماهنگى، شفافيت و يكپارچگى در سياستگزارى 
حوزه كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى وزارت كشور (سازمان 
امور اجتماعى) موظف اســت برنامه اجرايى دستگاه هاى ذيربط 
را با همكارى دســتگاه مربوطه و تاييد ســازمان برنامه و بودجه 
تدويــن كرده و تا خرداد ماه براى تصويب به شــوراى اجتماعى 
كشور ارائه كند. زارع در پايان گفت كه كميسيون تلفيق در نوبت 
عصر امروز وارد بررســى تبصره هاى 12، 14، 16 و 18 مى شود؛ 
ان شاءاهللا فردا بررسى جزئيات اليحه بودجه در كميسيون تلفيق 

به پايان مى رسد.

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه 1402 گفت: با مصوبه كميسيون تلفيق، وزارت اقتصاد مكلف مى شود كه در سال آينده هر اعتبارى 
را كه براى پروژه ها و حقوق و مزايا مى پردازد، به صورت برخط و روزانه و يا حداكثر ظرف يك هفته به مجلس گزارش كند تا در اختيار 
نمايندگان قرار گيرد. به گزارش ايسنا، حسينعلى حاجى دليگانى در توضيح مصوبه كميسيون تلفيق گفت: براساس اين مصوبه مهم تلفيق، 
وزارت امور اقتصادى و دارايى كه خزانه دارى كشور را در اختيار دارد، مكلف شد هر اعتبارى را كه براساس قانون براى پروژه ها و حقوق و 
مزايا مى پردازد، به صورت برخط و روزانه و يا حداكثر ظرف يك هفته به مجلس گزارش كند تا در اختيار نمايندگان قرار گيرد. وى ادامه داد: همچنين در اين مصوبه سازمان 
برنامه و بودجه هم مكلف شد به گونه اى عمل كند كه تفاوت درصد تخصيص ها به موضوعات مختلف كاهش يابد چرا كه اكنون مثال به پروژه اى 10 درصد بودجه تخصيص 
مى دهند و به پروژه اى ديگر 400 درصد. حاجى دليگانى اضافه كرد: براســاس اين مصوبه، ســازمان برنامه و بودجه مى تواند در همه موارد جدول 7 بودجه 1402 به جز بحث 
حقوق و مزايا و اعتبارات مربوط به يارانه ها و بحران، حداكثر 20 درصد و در جدول متفرقه حداكثر 30 درصد تنظيم گرى كند و اختالف تخصيص ها نبايد بيش درصدهاى فوق 
باشد. اين عضو هيات رئيسه مجلس در پايان گفت: يكى از اثرات اين مصوبه شفافيت در محل هزينه كرد اعتبارات و كاهش جابجايى تخصيص هاست؛ در واقع اين مصوبه كمك 

مى كند كه بودجه سال آينده در شرايط بهتر و عادالنه تر تصويب شود كه در توسعه كشور اثرات بهترى دارد.

در ســال هاى اخير به دليل ركود حاكم بر بازار مســكن خريداران غالبا دست باال را داشتند، اما به نظر مى رسد اوضاع در ماه هاى 
اخير مقدارى متفاوت شــده و به دليل افزايش تقاضا براى واحدهاى مرغوب، فضا براى چانه زنى محدود شــده است. به گزارش 
ايسنا، واسطه هاى ملكى از رونق نسبى بازار مسكن شهر تهران در بهمن ماه خبر مى دهند. با اين حال معامالت با وسواس صورت 
مى گيرد. به نظر مى رســد تحت تاثير نوسانات بازار، طرف عرضه نســبت به انعقاد قرارداد احتياط مى كند. گفته مى شود تعداد 

واحدهاى مرغوب كه با قيمت متعارفى به بازار عرضه شده كمتر از تقاضاى موجود است. به همين دليل مالكان از ارايه تخفيف خوددارى مى كنند و در مواردى حتى 
سعى مى كنند نرخ ها را باال ببرند. ماه گذشته بيش از 12 هزار معامله آپارتمان در تهران امضا شد كه از رونق نسبى بازار در اين شهر حكايت داشت. در ماه جارى نيز 
طبق بررســى هاى ميدانى، بازار مسكن از رونق برخوردار است. واسطه هاى ملكى مى گويند عواملى مثل نزديك شدن به ماه هاى پايانى سال، انتظارات تورمى، تغيير 
قيمت مصالح ساختمانى و عوامل ذهنى ناشى از تجربه سالهاى گذشته در بازار مسكن تاثيرگذار است و منجر به تحرك اين بازار در پايان سال مى شود. در سال هاى 
اخير به دليل ركود حاكم بر بازار مسكن خريداران غالبا دست باال را داشتند اما به نظر مى رسد اوضاع در ماه هاى اخير مقدارى متفاوت شده و فضاى چانه زنى به نفع 
فروشندگان تغيير كرده است.   اكثر فروشندگان مى گويند كه در صورتى قرارداد فروش را امضا مى كنند كه خريدشان نهايى شود و فاصله زمانى بين فروش تا خريد 

را حذف مى كنند.

حاجى دليگانى خبر داد

وزارت اقتصاد مكلف به ارائه گزارش به مجلس درباره روند تخصيص 
بودجه در سال آينده شد

كاهش چانه زنى در بازار مسكن
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گزيده خبر

لزوم سرمايه گذارى 18 ميليارد 
دالرى در صنعت پتروشيمى

دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پتروشــيمى ايران گفت: تا سال 
1404 بايد 18 ميليارد دالر در صنعت پتروشيمى سرمايه گذارى كنيم كه 
شــركت هاى داخلى بايد سهم بااليى در اين زمينه داشته باشد. به گزارش 
ايســنا، احمد مهدوى ابهرى با بيان اينكه با بيان اينكه پتروشــيمى مقابل 
خام فروشى است و منابع هيدروكربورى كه از زمين استخراج شده در صنعت 
پتروشيمى به ارزش افزوده تبديل مى شود، اظهار كرد: بايد نگاه، نگاه جهانى 
به پتروشيمى باشد، قيمت گاز پتروشيمى ها بايد متناسب با قيمت جهانى 
گاز باشد و با افزايش يا كاهش آن، افزايش يا كاهش يابد. وى با بيان اينكه 
قيمت گاز هم اكنون در هنرى هاب كمى بيش از هشت سنت است اما براى 
بودجه ســال آينده، 28.5 ســنت براى قيمت گاز پتروشيمى ها ديده شده 
اســت، گفت: همه پتروشيمى ها تحريم هســتند اما ما از تحريم بيرونى و 
خارجى هيچ هراسى نداريم؛ مشكل ما تحريم داخلى است. دبيركل انجمن 
صنفى كارفرمايى صنعت پتروشيمى ايران با بيان اينكه صنعت پتروشيمى 
شــاگرد اول صادرات، ارزآورى و رفع تعهد ارزى در كشور است، گفت: 40 
درصد صادرات غيرنفتى و 30 درصد بازار ســرمايه متعلق به پتروشيمى ها 
است. وى اظهار كرد: مشكل تأمين كسرى بودجه از افزايش قيمت خوراك 
پتروشيمى ها در رياست جمهورى مطرح شده و رئيس جمهورى قول داده اند 
كه اين مسئله را حل كنند، زيرا پتروشيمى ها محور هستند و صنايع ديگر 

نيز تحت تأثير اين افزايش قيمت قرار خواهند گرفت.

ايران مى تواند ضامن امنيت انرژى چين باشد
پژوهشگر ارشد موسســه مطالعات بين المللى انرژى وزارت نفت 
گفت: باتوجه به پيش بينى هــاى صورت گرفته مبنى بر افزايش 
تقاضاى نفت چين و پتانسيل ايران براى تامين بخشى از اين نياز، 
ايران مى تواند تكيه گاهى براى امنيت انرژى چين باشــد. مهدى 
يوســفى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه چين از سال هاى 
گذشته يكى از جايگاه هاى اصلى رشد تقاضاى عرضه جهانى نفت 
بود، اظهار كرد: تا قبل از كرونا رشــد تقاضاى اين كشور به طور 
متوســط حدود 500 هزار بشكه در روز بود اما با كرونا اين عدد 
كاهش يافت و در ســال 2020 به عدد 130 هزار بشكه رسيد و 
در ســال 2021 با جهش بيشترى روبرو بود. وى با بيان اينكه به 
دليل محدوديت هاى كرونايى در چين رشد تقاضا در سال 2022 
حتى منفى شد، گفت: در سال 2023 باتوجه به بازگشايى هايى 
كه اتفاق مى افتد، پيش بينى مى شــود كه رشد تقاضا به متوسط 
ســال هاى قبل از كرونا كه تقريبا عددى معادل 500 هزار بشكه 
در روز بود، بازگردد و تقاضــاى نفت چين به بيش از 600 هزار 
بشكه در روز برسد. پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات بين المللى 
انرژى وزارت نفت با اشــاره بــه وضعيت توليد نفت چين، گفت: 
توليد چين حدود 4.5 ميليون بشــكه در روز است و پيش بينى 
براى ســال 2023 نيز اين است كه احتماال رشدى نداشته باشد، 

لذا باتوجه به افزايش تقاضا در چين اين كشور مجبور به افزايش 
واردات نفت خواهد شد و به دليل اينكه بازار چين يك مقصد مهم 
صادراتى براى نفت ايران به ويژه در دوره تحريم است اين افزايش 
تقاضا چين در سال 2023 مى تواند خبر خوبى براى ايران باشد.

يوسفى با بيان اينكه احتماال بخشى از اين نياز توسط ايران تامين 
شــود البته اين موضوع بستگى به اين دارد كه ديپلماسى انرژى 
ايران چگونه باشد اما احتماال ايران مى تواند سهمى را از افزايش 
تقاضاى چين داشته باشد، ادامه داد: برخى پيش بينى ها اين است 

كه تقاضاى چين حتى به بيش از اين عدد نيز برســد، باتوجه به 
پيش بينى هاى صورت گرفته براى رشد بيش از پنج درصد اقتصاد 
چين احتمال دارد كه حتى تقاضاى چين به بيش از يك ميليون 
بشــكه نيز افزايش يابد كه اين مساله مى تواند خبر خوبى براى 
ايران باشــد. وى با بيان اينكه اين موضوع موجب افزايش واردات 
نفت چين خواهد شــد، گفت: واردات نفت چين در سال 2022 
متوســط حدود 10 ميليون و 200 هزار بشكه در روز بوده البته 
اينكه چه ميزان از ايران وارد شــده مشــخص نيست و در آمار 

رســمى چين نيز عنوان نمى شــود، اما باتوجه به وضعيت توليد 
و تقاضاى اين كشــور حدود 600 هزار بشكه واردات نفت چين 
در ســال 2023 افزايش پيدا مى كند و اين موجب خواهد شــد 
كه ايران بتواند سهم بيشترى از اين بازار داشته باشد. پژوهشگر 
ارشد موسسه مطالعات بين المللى انرژى وزارت نفت با بيان اينكه 
افزايش درآمدهاى ايران بســتگى به سطح قيمت ها دارد، گفت: 
پيش بينى  از قيمت ها اين اســت كه احتماال قيمت نفت در سال 
2023 به حدود 75 تا 87 دالر در هر بشــكه برســد، اگرچه اين 
قيمت نســبت به متوسط سال گذشته پايين تر است اما نسبت 
به سال هاى قبل تر عدد نسبتا بااليى بوده و مى تواند درآمدهاى 
ايران را افزايش دهد. يوســفى با اشــاره به نقش ايران در تامين 
امنيت انرژى چين، گفت: ظرفيت توليد ايران حدود چهار ميليون 
بشكه و توليد نفت نيز حدود 2.6 ميليون بشكه در روز است يعنى 
ما ظرفيــت خالى براى افزايش توليد و صــادرات را داريم و اگر 
بتوانيم مقاصد صادراتى را شــكل دهيم و نفت بيشترى را صادر 
كنيم از لحاظ ظرفيت توليد  مشكلى نداريم و بيشتر از آنچه در 
ســال 2022 نفت به چين صادر كرديم اكنون مى توانيم در سال 

2023 آن عدد را افزايش دهيم.

زنگ خطر مصرف گاز به صدا درآمد. با تشــديد برودت هوا در كشــور، از هفته گذشته، مصرف گاز بخش هاى خانگى و 
تجارى در استان هاى شمالى افزايش يافته و موجب افت فشار گاز در اين مناطق شده است. به گزارش ايسنا، محمدرضا 
جواليى، مدير ديســپچينگ شركت ملى گاز ايران با اعالم اين خبر، هشــدار داد: در صورت ادامه افزايش روند مصرف 
كه طى چند روز گذشــته به باالى 650 ميليون مترمكعب در روز رســيده، تأمين گاز در ناحيه مذكور، على الخصوص 
استان هاى مازندران، گلستان و اردبيل با مشكل جدى روبرو خواهد شد. وى ادامه داد: در حال حاضر، طى چند روز اخير، 
استان هاى تهران، قم و البرز با حدود 160 و مازندران با 43 ميليون مترمكعب در روز ركورد جديدى در مصرف گاز ثبت 
كرده اند. مدير ديسپچينگ ملى گاز در پايان، با بيان اين كه شبكه گاز در تمامى استان ها پايدار است، يادآور شد: براى 
حفظ اين پايدارى على الخصوص در مناطق شمالى كشور، ضرورى است هموطنان مديريت مصرف گاز را جدى بگيرند.

شــاكرى گفت: ساختار ســرمايه گذارى چين در ايران فارغ از موضوع تحريم ها هميشه ممكن است. همزمان با سفر رئيس 
جمهور به همراه برخى از وزرا به كشور چين يك منبع آگاه از فاينانس پروژه هاى بزرگ اقتصادى به مهر خبر داد، اما چنين 
اقدامى آيا مى تواند تأثير مثبتى بر صنعت نفت ايران داشته باشد، مجيد شاكرى در رابطه با اين موضوع به مهر مى گويد: در 
دوره اى زندگى مى كنيم كه بزرگترين صادر كننده دنيا و بزرگترين دارند حساب جارى مثبت در دنيا به شمار مى رود. كه به 
لحاظ ســنتى چينى ها اين مازاد حساب جارى را به صورت اوراق قرضه دالرى نگه دارى مى كردند و تا سال 2018 چينى ها 
بــه عنوان بزرگترين خريداران اوراق قرضه آمريكايى ها بودنــد. وى ادامه داد: اما اكنون رويه اى متفاوت وجود دارد و چين به 
لحاظ امنيتى و سياسى اين مازاد حساب را ندارد به همين دليل مجبور به پيدا كردن مقاصد جديد وام دهى است چينى ها 
تالش هاى گسترده اى در راستاى وام دهى هاى سريالنكا و پاكستان بودند كه ميسر نشد و در نبود اين كشورها، كشورى نظير 
ايران كه بزرگترين شكل صادرات آن نفت است و از طرف ديگر كشور چين به عنوان بزرگترين مصرف كننده مى توانند رابطه 

مثبتى در حوزه سرمايه گذارى داشته باشند. 

كارشناس انرژى: مصرف در استان هاى شمالى به مرز هشدار رسيد

فاينانس پروژه ها توسط چينى ها يك پاسخ درست به تحريم ها است
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گزيده خبر

لزوم مسئوليت پذيرى اتاق هاى بازرگانى
اميرحســين كاوه، عضو اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران: اگر 
اعضــاى اتاق بازرگانى، انگيزه و حساســيت و تعهد بر اجراى وظايف طبق 
اساســنامه ها را داشته باشيم، به جاى ترس از دولتى شدن مى توانيم الگوى 
مطالبه گرى و تالش و كار درست براى دولت ها هم باشيم. اتاق بازرگانى در 
تدارك برگزارى انتخابات خود اســت. هر چهار سال يك بار اعضاى اتاق ها 
از حق انتخاب خود اســتفاده مى كنند و افــرادى را به اين محفل مهم به 
عنوان هيات نمايندگان رهســپار مى كنند. اتــاق جايى كه برخى نامش را 
پارلمان بخش خصوصى، و برخى «تشكل تشكل ها» و برخى اتاق مشاوره و 
البى گرى مى نامند كه 100 سال پيش اطاق تجار بود. اتاق هر چه هست و 
نيست، به طور قطع محفل مهمى است. همواره مورد توجه دولت ها و فعاالن 
اقتصادى بوده و آن قدر مهم كه برخى هشدار مى دهند ممكن است دولت، 
آن را بــه عقد خود در آورد و برخى هشــدار مى دهند اگر توجه نكنيد اين 
جايگاه مهم، ملك طلق عده اى خاص مى شود. پس از همين جا رقابت ها و 
نگرانى ها آغاز مى شــود. عده اى در پى تغيير اتاق و شفافيت؛ عده اى دنبال 
اصالح قانون و اساسنامه؛ عده اى در پى اصالح آيين نامه ها براى ورود فعاالن 
اقتصادى واقعى و برخى مصّر به شــرايط عضويت فراگير و همگى خواهان 
انتخابات واقعى و سالم تر و عده اى هم نگران ساختار گسترده و سازمان فربه 
و برخى هشــدار مى دهند مراقب رانت اطالعاتى و امتيازات آن براى عده اى 
خاص باشيد. فعال به جاى قضاوت در خصوص نگرانى ها، بهتر است نخست 
ببينيم در اساســنامه و قانون و حتى عرف رفتــارى اتاق ها و ذهن اتاقى ها 
چه وظايفى مى تواند ترســيم شود كه از ديدگان محو يا از قلم افتاده است! 

پارادايمى كه اگر حاكم شود ما را به يك اتاق متعالى مى رساند.

واگذارى 3000 وانت و ون بارى بهمن موتور به مددجويان كميته امداد
كميته امداد امام خمينى(ره) بــا بهمن موتور تفاهم نامه اى 
در خصوص فروش 3هزار دســتگاه خودرو وانت و ون اينرودز 
به منظور اشــتغالزايى و درآمد پايدار امضا كردند. به گزارش 
خبرگــزارى مهــر به نقل از گــروه بهمن، محمــد ضرابيان 
مديرعامل بهمن موتور در جلســه امضا اين تفاهمنامه گفت: 
بهمن موتور محصوالت متنوعى دارد كه تمامى اقشار با سطوح 
درآمــدى و نيازهاى متفاوت مى توانند از آن اســتفاده كنند. 
وانت هاى توليدى بهمن موتور محصولى شــناخته شده است 
كه مورد توجه افراد مختلفى قرار گرفته و توانســته بسيارى 
را به درآمد پايدار و مطمئن برســاند.مرتضى بختيارى رئيس 
كميته امداد امام خمينى هــدف از امضاى اين تفاهمنامه را 
توانمندسازى مددجويان اين مجموعه عنوان كرد و يادآور شد: 
با اجرايى شدن اين تفاهمنامه مددجويان اين كميته مى توانند 
به درآمدى پايدار دست پيدا كنند. وى در همين رابطه افزود: 
در كميته امداد دو دســته مددجو وجــود دارد. برخى از آنها 
به دليل بيمارى يا كهولت ســن قادر بر ايجــاد درآمد براى 
خود نيستند اما دسته دوم كسانى هستند كه اگر هدفمند و 
هوشمندانه تسهيالت دريافت كنند، مى توانند روى پاى خود 
بايســتند. در همين راستا مرتضى فيروزآبادى معاون اشتغال 
و خودكفايى كميته امداد گفت: بهترين روش توانمندسازى 
مددجويان، ايجاد درامد پايدار است، گفت: تجربه هاى پيشين 

در اين كميته نشان داده كه تحقق درامد پايدار مناسب ترين 
روش براى كمك به نيازمندان و مســتقل كردن اين قشــر 
اســت. معاون اين كميته در خصــوص اين تفاهمنامه گفت: 
اميدواريم بتوانيم با خودروهاى كارى كه طى اين تفاهمنامه 
در اختيــار مددجويان قرار مى گيرد آنها بتوانند از كمك هاى 
كميته بى نياز شوند. به همين ترتيب در حاشيه اين تفاهمنامه 
مســوالن كميته امداد از موتورسيكلت هاى كاربردى توليدى 
ايــران دو چرخ، كاميون و كشــنده هاى توليدى بهمن ديزل 
و ســيبا بازديد كردند. گفتنى است وانت كارا از قديمى ترين 
و شناخته شــده ترين محصوالت بهمن موتور است كه مورد 
اســتقبال گروه هاى مختلف شغلى قرار گرفته است. ون بارى 
اينرودز نيز تازه ترين محصول بهمن موتور اســت كه مى تواند 
در حمل و نقل بارى شهرى مؤثر باشد. بر اساس اين گزارش، 
دو طرف توافق كردند كه انواع خودرو از قبيل «وانت كارا تك 
كابين»، «وانت كارا دو كابين» و «ون اينرودز» به مددجويان 
تحويل شود. قرار است طى يكسال خودروهاى مذكور به پنج 
دهك كم برخوردار معرفى شــده از سوى كميته امداد واگذار 
شود. طبق مفاد اين تفاهم نامه قيمت مورد توافق طرفين در 
خصوص هر دســتگاه از خودروهاى مذكور با احتســاب 1,5 

درصد تخفيف از قيمت پايه خودرو لحاظ مى شود.

ايسنا/اصفهان رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى كشور گفت: براى افزايش بهره ورى، توليد محصول بيشتر، افزايش 
درآمد توليد كننده و تقويت توليد از طريق ايجاد دانش جديد و دانش بنيان شــدن كشــاورزى تالش مى كنيم. شــاهرخ رمضان نژاد، 
امروز(چهارشنبه،2 رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى كشور: ايسنا/اصفهان رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى 
كشــور گفت: براى افزايش بهره ورى، توليد محصول بيشــتر، افزايش درآمد توليد كننده و تقويت توليد از طريق ايجاد دانش جديد و 
دانش بنيان شــدن كشــاورزى تالش مى كنيم. شاهرخ رمضان نژاد، امروز(چهارشــنبه،26 بهمن) در آيين گشايش دفتر نظام مهندسى 
كشاورزى و منابع طبيعى شمال استان اصفهان در كاشان، اظهار كرد: محصول توليد شده كشاورز پس از بسته بندى و فرآورى بايد به موقع توزيع شود تا با كمبود مواد غذايى 
در هيچ نقطه كشور مواجه نشويم. وى افزود: انتقال دانش، فراهم كردن زمينه به كارگيرى دانش براى توليد مضاعف محصول و انتقال علم كشاورزى به كشاورز براى رسيدن 
به امنيت غذايى از ديگر زمينه هاى فعاليت سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى است. رمضان نژاد تصريح كرد: توليدكنندگان و توزيع كنندگان مواد غذايى بايد در 
روزهاى پايانى سال و در آستانه عيد نوروز به سود كمتر قناعت كنند تا همه مردم بتوانند در اين مدت آرامش خاطر داشته باشند. رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى و 
منابع طبيعى گفت: فعاليت اين سازمان بر بستر فضاى مجازى است و مردم خدمات خود را در بستر الكترونيك دريافت مى كنند و راه اندازى دفتر نمايندگى در كاشان براى 
سرعت دادن كارها الزم است. وى افزود: سازمان نظام مهندسى كه داعيه هوشمند كردن نظام كشاورزى را دارد، بايد خودش هوشمند باشد، بنابراين مردم براى دريافت پروانه، 

نياز ندارند كه به دفاتر ما مراجعه كنند، بلكه با استفاده از اينترنت مى توانند كارهاى خود را انجام دهند.

سخنگوى وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد بر اينكه ما نمى گوييم خودرو گران نخواهد شد به صراحت اعالم كرد كه 
مى توانيم مدعى شويم كه با افزايش عرضه، قطعاً ميزان افزايش قيمت خودرو به زير نرخ تورم خواهد رسيد و براين اساس ديگر 
تقاضاهاى سرمايه گذارى شكل نخواهد گرفت. به گزارش ايسنا، اميد قاليباف در گفت وگويى راديويى ضمن اشاره به اظهار نظر يك 
ماه پيش خود پيرامون اتفاقات مثبت در حوزه توليد و اشباع بازار خودرو از خودروهاى توليدى و وارداتى تا بهار 1402، تشريح و 

شفاف سازى كرد: بنده اعالم كردم كه بازار خودرو ظرف شش ماه آينده به يك نقطه اشباعى در عرضه خواهد رسيد؛ اكنون تنها يك ماه و نيم است كه از اعالم اين 
ادعا مى گذرد. ضمن اينكه تاكنون توليد يك ميليون خودرو محقق شده است و هدف گذارى شد كه يك ميليون و 400 هزار دستگاه خودرو توليد شود، اما بازار خودرو 
و ارز ارتباط مستقيمى با يكديگر دارند و با افزايش نرخ ارز، تقاضايى در بازار خودرو شكل مى گيرد كه در حقيقت تقاضا به جهت حفظ ارزش دارايى هاست. سخنگوى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد بر اينكه ما نمى گوييم خودرو گران نمى شود، گفت: چرا كه تورم 50 درصدى وجود دارد و اين تورم بسيارى از حوزه ها و به 
ويژه خودرو را تحت تأثير قرار مى دهد؛ اما مى توان ادعا كرد كه با افزايش عرضه، ميزان افزايش قيمت خودرو به زير نرخ تورم مى رسد؛ بنابراين ديگر تقاضاى سرمايه اى 
براى حفظ ارزش پول ها در بازار خودرو شكل نخواهد گرفت. وى ادامه داد: در ابتداى آغاز دولت سيزدهم، شرايط خودروسازان به گونه اى بود كه حدود 700 الى 800 
هزار دستگاه به توليد مى رسيد و نيمى از اين تعداد هم در پاركينگ ها به عنوان خودروى ناقص باقى مى ماند و عمًال بيشتر از 400 هزار دستگاه توليد كامل نداشتيم.

رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى كشور:

دانش  بنيان شدن كشاورزى، رسالت سازمان نظام مهندسى كشاورزى است
 سخنگوى وزارت صنعت: 

         با افزايش عرضه، ميزان افزايش قيمت زير نرخ تورم خواهد بود
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گزيده خبر

حفظ و ارتقاى سيستم مديريت 
يك پارچه امدادخودروايران

شركت امدادخودروايران با حفظ و ارتقاى چهار گواهى نامه بين المللى 
ايزو موفقيتى ديگر را در كارنامه خود به ثبت رساند.ايكوپرس- شركت 
امدادخودروايران پس از صدور گواهى نامه  در استانداردهاى بين المللى 
 ، ISO10004:2018، ISO10002:2018 ،ISO9001:2015) چهارگانه
ISO18295-1:2017) در مميزى مراقبتى ســال اول، موفق به حفظ 
و نگه دارى سيســتم مديريت يك پارچه خود با تاييد شركت پايش و 
ارزيابــى انطباق ايران TUV AUSTRIA شــد.امدادخودرو ايران از جمله 
نخستين شركت هايى است كه ســال گذشته موفق به دريافت گواهى 
نامه بين المللى ايزو «مديريت مركزتماس با مشترى» براى  مركز پاسخ 
گويى خود شــده و در ســال جارى نيز با اهتمام و تالش همكاران اين 
مجموعه، براى دومين ســال توانست تاييد تيم مميزى شركت پايش و 
ارزيابى انطباق ايران درخصوص نگه دارى سيستم مديريت يك پارچه 
را دريافت كند.به گزارش ارتباطات امدادخودروايران، ســال گذشــته 
مركز پاســخ گويى ايران خودرو به عنوان برجسته ترين و پيشرفته ترين 
مركز موجود در كشور با پياده سازى الزامات استاندارد بين المللى مركز 
تماس با مشــترى، موفق به اخذ گواهى نامه ISO18295 شد.استاندارد 
ISO 185295 يكى از مهم ترين اســتانداردهاى جهانى است كه به طور 
مشخص به موضوع مديريت مركز تماس با مشترى پرداخته و دريافت 
اين استاندارد براى شركت خدمت رسان بسيار حائز اهميت است.شماره 
سراســرى 096440، وب سايت com.096440.www و اپليكيشن تلفن 
همراه «ايساكو» راه هاى ارتباطى براى دريافت خدمات خودرويى در هر 

ساعت از شبانه روز به هم وطنان در سراسر كشور است.

اگر دولت در قله ثروت هم  بود مولدسازى اجرا مى شد
رييس سازمان خصوصى سازى توضيحاتى را درمورد طرح مولدسازى 
ارائه كرد.به گزارش ايســنا، حســين قربانزاده در نشســت خبرى با 
تاكيد بر اينكه مولدسازى دغدغه ســاليان دراز دولت ها بود، عنوان 
كرد: ايــن موضوع چالش هاى متعددى داشــت چراكه شناســايى 
كاملى از دارايى هاى دولت وجود نداشت و دستگاه هاى اجرايى براى 
معرفى دارايى مازاد خود مقاومت مى كردند وى با اشــاره به چالش 
قيمت گذارى اموال مازاد عنوان كرد: بعضا و براى رفع تكليف برخى 
دستگاه ها بيش براوردى كارشناس رسمى دادگسترى باعث مى شد 
مزايده به نتيجه نرسد. به دليل سوابق موجود ريسك تصميم گيرى 
مديران افزايش يافت تا حدى كه انگيزه بخش خصوصى كاسته شد. 
براى احياى اين اعتماد ضرورت داشت قراردادها كامل و جامع باشد 
و بخش خصوصى باور كند ورودش به استمرار مالكيت منجر مى شود. 
رييس سازمان خصوصى سازى با تاكيد بر اينكه در طرح مولدسازى 
نظرات كارشناســان اخذ شده اســت، گفت: از سال 1397 موضوع 
مولدسازى تحت بررســى قرار گرفت. در ارديبهشت سال جارى نيز 
در همايش بين المللى خصوصى سازى نشست هاى متعدد در حوزه 
حكمرانى دارايى هــاى دولت برگزار و از 100 صاحب نظر خارجى و 
داخلى مشاوره گرفته شد و در نهايت طرح در آبان ماه به تاييد رهبرى 
رســيد و ايشان تاكيد كردند كه بايد مراقبت و نظارت صورت بگيرد. 

قربان زاده ادامه داد: بر اين اساس مرجعيت تصميم شوراى اقتصادى 
ســران قوا در دســتور كار قرار گرفت و در مصوبه شوراى اقتصادى 
سران قوا هيات هفت نفره تعيين شــد. در نهايت 21 دى آيين نامه 
اجرايى در دستور كار قرار گرفت. در آخرين جلسه نيز برخى نكاتى 
كه افكار عمومى نسبت به آن حساس شده بود تغييراتى اعمال شد 
كه مورد بررسى قرار مى گيرد. وى با بيان اينكه ذيل طرح مولدسازى 

چهار طرح اجرا مى شــود، گفت: نخســت طرح رونق است. 65 هزار 
پروژه عمرانى نيمه تمام در كشور وجود دارد كه به هزار و 300 هزار 
ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. دوم طرح آزادســازى است كه در اين 
طرح اماكن، اراضى و امالكى كه در راســتاى وظيفه ذاتى دستگاه ها 
استفاده نمى شود در دستور قرار مى گيرد كه در قالب صندوق امالك 
و مستغالت به مردم عرضه شود. سوم طرح نجات و براى شركت هاى 

دولتى زيان ده اســت كه سرمايه در گردش آن ها دچار چالش است. 
در نهايــت طرح تجميع يا بهينه ســازى درخصوص فضاهاى ادارى 
است. رييس سازمان خصوصى سازى در ادامه در پاسخ به سوال ايسنا 
درمــورد دليل مصونيت قضايى هيات هفت نفره طرح مولدســازى 
توضيح داد: به اشتباه اعالم شــده است كه هياتى مصونيت قضايى 
دارد. درمورد پروژه هاى نيمه تمام عمرانى كشور و همچنين درمورد 
بانك مركزى اين اتفاق افتاده بود. منظور از مصونيت چيست؟ در متن 
مصوبه اشاره شده است كه هيات در چارچوب مصوبه بايد تصميماتى 
بگيــرد و افراد درمورد تصميماتى كه مــى گيرند از تعقيب و پيگرد 
مصون هســتند. قربانزاده ادامه داد: اما درصورتى كه سونيت، تبانى، 
اخذ رشوه و… اعضاى هيات هفت نفره محرز شود حتما تحت تعقيب 
قرار مى گيرد. اگر ضوابط و احكامى كه در مصوبه درج شــده است 
رعايت نشود باز هم اعضا مصون قضايى نيستند. وى درمورد مواردى 
كه هيات هفت نفره مصون هستند، توضيح داد: اعضاى هيات درمورد 
تشخيص مازاد بودن، قيمت نهايى و شيوه مولدسازى مصون هستند و 
پيگيرى توسط هيچ نهادى امكان ندارد زيرا تصميمات در سطوح سه 
قوه اخذ مى شود. اين تصميمات نبايد خارج از چارچوب تعيين شده 
باشــد. استانداردها بايد رعايت شود اما اگر ملكى توسط هيات، مازاد 

تشخيص داده شود ديگر فردى نمى تواند بگويد ملك مازاد نيست.

ســخنگوى وزارت صمت گفت: تاكنون 80 هزار دســتگاه خودروى خارجى ثبت سفارش شده و اين عدد تا پايان سال به 
100 هزار دستگاه مى رسد.به گزارش ايِبنا، اميد قاليباف در مورد ميزان ثبت سفارش واردات خودرو اظهار كرد: بر اساس 
آخرين آمار تاكنون 80 هزار دستگاه خودروى وارداتى ثبت سفارش شده است و اين عدد تا پايان سال به 100 هزار دستگاه 
مى رسد. ســخنگوى وزارت صمت با بيان اينكه 29 شركت مجوز واردات خودرو گرفتند، افزود: خودرو هاى ثبت سفارش 
شده نيز در حال ورود به كشور هستند و در اين روند توقفى نداريم. وى در مورد نحوه عرضه خودرو هاى وارداتى نيز گفت: در خصوص نحوه فروش خودرو هاى وارداتى 
هفته آينده اخبار تكميلى اعالم مى شــود. گفتنى اســت، محمد مخبر معاون اول رئيس جمهورى 24 بهمن 1401 در ابالغيه اى اعالم كرد كه عبارت «خودرو هاى 
وارداتى صرفاً در بورس كاال عرضه مى شــود» از بند 2 آئين نامه واردات حذف و پالك گذارى ملى و تردد در ســرزمين اصلى خودرو هاى مجاز به تردد در مناطق آزاد 

تجارى - صنعتى مجاز شود.

عالوه بر فروش بالغ بر 300 ميليون يورو ارز از محل منابع موجود كشورمان در عراق طى روزهاى گذشته در سامانه نيما، 
در روز جارى نيز به ميزان 100 ميليون يورو از اين محل عرضه شــد. عرضه 100 ميليون يورو در ســامانه نيما از محل 
منابع موجود در عراق . به گزارش ايلنا، بانك مركزى اعالم كرد: متعاقب گشــايش هاى ارزى در زمينه استفاده از منابع 
موجود در كشــور عراق پس از گذشــت بيش از يكسال توقف فروش ارز از آن محل، بالغ بر 300 ميليون يورو ارز مزبور 

در سامانه نيما طى روزهاى گذشته، معامله شد. همچنين در روز جارى نيز به ميزان 100 ميليون يورو از محل منابع موجود در كشور عراق عرضه شد كه از 
اين محل بالغ بر 28 ميليون يورو ارز مورد درخواست شركت هاى خصوصى معامله شده و مابقى در پروسه نهايى شدن است. الزم به ذكر است اين موضوع در 
روزهاى آتى نيز تداوم خواهد داشت و بازرگانان و تجار با اين گشايش ارزى قادر خواهند بود تا ضمن تسريع در انجام فرايندهاى تجارى و بانكى از محل منابع 

مربوطه، تقاضاهاى ارزى خود را جهت واردات كاالهاى اساسى با سرعت بيشتر و به نحو مناسب ترى پوشش دهند

80 هزار دستگاه خودروى خارجى ثبت 
سفارش شد

بانك مركزى اعالم كرد:

عرضه 100 ميليون يورو در سامانه نيما از محل 
منابع موجود در عراق

حمايت دولت از بخش خصوصى 
زمينه ساز توليد مسكن خواهد بود

كارشناس مسكن گفت: بخش عظيمى از سرمايه گذارى كه بايد 
به بخش توليد مسكن هدايت شود، سرمايه هاى بخش خصوصى 
است. بيت اله ستاريان استاد دانشگاه و كارشناس و تحليل گر بازار 
و صنعت مسكن در گفتگو با خبرنگار ايِبنا بر ضروت بسترسازى 
دولت براى ورود بخش خصوصى به ساخت و ساز مسكن تاكيد 
كرد و گفت: ســاخت و ســاز مســكن از جمله وعده هاى مهم 
انتخاباتى دولت فعلى و ســاير دولت هايى است كه عموما نسبت 
به كمبود مسكن و افزايش روز افزون قيمت مسكن و به تبع آن 
چالش هايى كه مســاله كمبود و گرانى مسكن در اقتصاد ايجاد 
مى كند آگاه هســتند. به اين خاطر توليد و عرضه مسكن يك 
امر ضرورى و حياتى است. وى در اين باره خاطرنشان كرد: قطع 
به يقين ساخت و ساز مسكن محقق شدنى است اما نه به دست 
دولت، بلكه با بسترسازى دولت براى ورود بحش خصوصى براى 
توليد مســكن. على رغم اينكه درخصوص ساخت مسكن وعده 
توليد يك ميليون مســكن به مردم داده شده است اما بايد گفت 
با مشاركت بخش خصوصى سقف توليد مسكن ساليانه بين 400 
تا 500 هزار واحد است. وى در اين باره توضيح داد: اين موضوع 
در تمام كشورهاى دنيا به اثبات رسيده كه دولت نقشى در توليد 
مســكن ندارد. به بيان بهتر دولت 3 تا 4 درصد در ساخت و ساز 
مســكن مى تواند ايفاى نقش كند بنابراين بخش مهم و عظيمى 
از ســرمايه گذارى كه بايد به بخش توليد مســكن هدايت شود 
ســرمايه هاى بخش خصوصى است. اين كارشناس بازار مسكن 
بيان داشــت: با افزايش نرخ تورم و پتانسيل هايى كه در بخش 
مســكن براى افزايش قيمت وجود دارد دارندگان سرمايه بدون 
محاسبه چندانى متوجه مى شوند كه سرمايه گذارى ها در بخش 
مســكن منجر به حفظ ارزش پول آنها مى شود براى اين منظور 
دولت بايد با حمايت از بخش خصوصى مانع افزايش نرخ مسكن 
شــود، قيمتى شــود كه به هيچ وجه با قدرت خريد اكثر مردم 
جامعه مطابقت ندارد. ســتاريان خاطرنشان كرد: بخش مهمى 
از راهكار جلوگيرى از افزايش قيمت مســكن در متعادل سازى 
عرضه و تقاضاســت. افزايش نياز انباشــت شده مسكن در سال 
هاى گذشــته زمينه ساز رقم هاى بزرگ و باورنكردنى به عنوان 
قيمت زمين و مسكن شده است به اين خاطر شاهد افزايش نرخ 
مسكن در ماه ها و سال هاى گذشته هستيم. كارشناس مسكن 
تصريح كرد: رويكردهاى درست حمايت از بخش خصوصى مى 
تواند ســرآغاز خوبى براى كنترل قيمت مسكن به روش درست 
اقتصادى باشد چرا كه بازار مسكن نيزشبيه ساير بازارها به قيمت 
گذارى دستورى و دســتورات از باال به پايين توجهى نمى كند. 
ستاريان بيان داشــت: بخش خصوصى همواره متولى ساخت و 
ساز مسكن بوده است، ضمن اينكه دولت هيچ گاه مسكنى براى 
مردم نســاخته حتى مسكن مهر كه توانست بسيارى از مردم را 
خانــه دار كند با حمايت دولت وقت از بخش خصوصى به منصه 
ظهور رسيد بنابراين براى جلوگيرى از چالش هايى كه كمبود و 
گرانى مسكن در جامعه مى تواند ايجاد كند دولت بايد گام هاى 
سريع و همه جانبه اى براى حمايت از بخش خصوصى و تسهيل 
همه مســيرهايى كه منجر به رشد سرعت كار بخش خصوصى 

مى شود بردارد.
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گزيده خبر

گزارش فرانس 24 از سفر 
رئيسى به چين؛ ايران و چين 

در مقابل آمريكا

«يِنا لى» خبرنگار فرانس 24 در گزارش خود از سفر سيد ابراهيم رئيسى به 
چين مى گويد: با وجود نگرانى هاى تهران از روابط نزديك چين با كشورهاى 
حاشيه خليج فارس، روابط ايران و چين رو به گسترش بوده است و اين دو 
كشــور بر سر مواضع ضد آمريكايى و ضد غربى، با يكديگر اتفاق نظر دارند.

 زلزله تركيه محبوبيت 
اردوغان را فرو ريخته؟

جديدتريــن آمارهــاى دولــت تركيه دربــاره تعداد كشته شــدگان زلزله 
اخير در اين كشــور نشان مى دهد كه تا ســاعت 9 صبح روز دوشنبه 24 
بهمن، دســت كم 30 هزار و 50 پيكر بى جان از زير آوارها بيرون كشــيده 
شــدند. هم زمان رئيس جمهورى تركيه در حال طــرح وعده هاى تازه براى 
جلوگيرى از ريزش محبوبيتش در آستانه انتخابات رياست جمهورى است. 
به گزارش ايســنا، در ســوريه، تاكنون پيكر دست كم چهار هزار و 574 نفر 
از زير آوارها بيرون آمده اســت. مقام هاى دولتى سوريه آمار كشته شدگان 
زلزله را به صورت غيرشــفاف و با فاصله زمانى زياد اعالم مى كنند و همين 
مسئله ترديدها درباره صحت آمار اعالم شده را افزايش داده است. در نتيجه 
زلزله هاى پى در پى در تركيه و ســوريه كه شديدترين آن ها به بزرگى 7.8 
بود، تاكنون حدود 35 هزار تن كشــته شــده اند و از سرنوشت هزاران تن 
نيز همچنان خبرى در دســت نيســت. اين مرگبارترين زلزله در تركيه از 
سال 1939 به اين سو محسوب مى شــود. پيش از اين، مردم و امدادگران 
ســاكن اســتان هاى آدانا، قهرمان ماراش و هاتاى، در گفت وگو با خبرنگار 
اينديپندنــت اعالم كرده بودند كه گمان مى كنند تعداد كشــته هاى زلزله 
در تركيه به بيش از 100 هزار نفر برســد. در خبرى ديگر، كنفدراســيون 
شــركت ها و تجارت تركيه كه بيش از 50 هزار شــركت عضو آن اند، اعالم 
كرد به نظر مى رســد زلزله بامداد دوشنبه قبل در جنوب تركيه حداقل 84 
ميليارد دالر خســارت و بيش از 72 هزار نفر قربانى داشــته باشــد. ديويد 
ميليبند، مدير كميته بين المللى نجات سازمان ملل، مى گويد در پى زلزله 
اخير در شــمال سوريه، 15 ميليون نفر در سراسر اين كشور به كمك هاى 
بشردوستانه نياز دارند. سازمان بهداشت جهانى براى كمك به زلزله زدگان 
سوريه و تركيه درخواست كمك فورى 42 ميليون دالرى كرده و از آسيب 
ديدن 140 هزار نفر در زلزله اين كشــورها خبر داده اســت. آواربردارى ها 
در تركيه همچنان با كمك امدادرســان هاى خارجى ادامه دارد. استان هاى 
هاتاى و قهرمان ماراش از نظر وضعيت امدادرسانى و ميزان تخريب و تعداد 
كشته ها در وضعيت بسيار بدى قرار دارند و ميزان آواربردارى ها هنوز به 20 
درصد تخريب ها هم نرسيده است. پليس و وزارت دادگسترى تركيه طى يك 
هفته گذشته صدها تن از پيمانكاران و مالكان شركت هاى ساختمانى را به 
اتهام ساخت بناهاى ناامن و ناديده گرفتن قوانين ايمن سازى ساختمان در 
برابر زلزله، بازداشــت كرده اند. رجب طيب اردوغان، رئيس جمهورى تركيه، 
نيز در ســخنانى قول داد از اختيارات قانونى رئيس جمهورى براى برخورد 
شديد با پيمانكاران و معماران «جنايتكار» استفاده كند. او همچنين گفت 
كه بازســازى مناطق زلزله زده را ظرف چند هفتــه آغاز مى كند و حمايت  
مالى گســترده از زلزله زدگان را وعده  داد؛ وعده هايى كه براى بســيارى از 
مــردم در تركيه ديگر چندان جذاب و اطمينان بخش نيســتند. آن طور كه 
حاضران در شهرهاى زلزله زده و همچنين شهروندان و فعاالن رسانه اى ترك 
در رسانه هاى اجتماعى مى گويند، محبوبيت اردوغان در تركيه پس از زلزله 

اخير به شدت كاهش يافته

گزارشى از نقش سياه انگليس در جنگ يمن
از زمــان اعالم تجــاوز ظالمانه به يمن در 26 مــارس 2015 از 
واشــنگتن، انگليس نقش رهبرى اين تجاوز و جنايت را برعهده 
داشــت و در رأس طرح نابودى يمن بوده است. به گزارش ايسنا، 
به نقل از شــبكه خبرى المسيره، در ترسيم سناريوى تجاوز كه 
منجر به نابودى بيش از 70 درصد زيرساخت و تأسيسات حياتى و 
كشته شدن كودكان و زنان شد، انگليس نقش نظامى و اطالعاتى 
را ايفــا و اداره عمليات نظامى را برعهده گرفت كه غيرنظاميان را 
هدف قــرار داد و اداره عمليات هوايى را برعهده گرفت. انگليس 
تا به امروز به امضاى معامالت تســليحاتى با كشــورهاى ائتالف 
متجاوز عربى ادامه مى دهد و از حدود هفت ســال پيش اقدامات 
زيادى درباره تجاوز وحشــيانه عليه يمن كــه بزرگترين بحران 
انســانى را در جهان به وجود آورد انجام داده اســت براى همين 
دستان انگليســى ها در طول تاريخ به خون يمنى ها آلوده شده 
است. نقش انگليس در تجاوز به يمن از همان آغاز از طريق فروش 
سالح به كشورهاى ائتالف عربى مشخص بود. روزنامه ديلى ميل 
انگليس نوامبر 2017 از نقش لندن در اين جنگ پرده برداشت و 
اعالم كرد كه انگليس از برندهاى تجارى مشكوكى براى صادرات 
مقادير عظيمى سالح به عربستان استفاده كرد. عفو بين الملل نيز 
سند رسمى را فاش كرد كه دست داشتن انگليس در جنايت هاى 
انسانى در يمن را نشان مى دهد. انگليس بمب هاى هدايت ليزرى 
را صادر كرده كه از آن ها در بمباران هوايى در يمن استفاده شده 
اســت. عفو بين الملل اعالم كرد كه اين ســند به تنهايى براى 
محكوميت انگليس به خاطر دست داشتن در تجاوز به يمن كافى 
است و ثابت مى كند كه انگليس شريك اصلى تجاوز به يمن است.
روزنامــه گاردين انگليس اعالم كرد كه ميزان فروش ســالح به 
عربستان در دوره بين 2015 تا 2019 حدود 19 ميليارد دالر بود.

وزارت دفاع انگليس تنها تجهيزات نظامى به عربستان نمى دهد 
بلكه در عربســتان حــدود 7000 تــن از كارمنــدان خدمات 
غيرنظامــى انگليس و اعضايى از نيروى هوايى اين كشــور براى 
آموزش و مديريت جنگنده هاى انگليس در عربســتان هستند. 
بيشــتر جنگنده هايى كه انگليس به عربســتان فروخته اســت 
از نوع تورنادو و تايفون ســورتى هاى پــرواز روزانه براى حمله به 
يمــن را انجام مى دهند. عالوه بر معامالت ســالح ميان لندن و 
رياض در سطح تسليحاتى و آموزشــى كادر نظامى انگليس در 
زمينه مشــخص كردن بانك اهداف و مأموريت ها و سالحى كه 
استفاده مى شــود فعاليت مى كنند. اين نشان مى دهد كه بخش 
هوايى تجاوز به يمن (جنگنده ها، اداره عمليات، سرويس، آموزش 
و اجرا) به طور كامل برعهده انگليس است. روزنامه گاردين نوشت 
كه پيمانكاران انگليســى حدود 95 درصد مأموريت هاى ضرورى 
براى عمليات هوايى عربســتان در يمــن را انجام مى دهند. اين 
نشــان مى دهد كه انگليس زمام امور جنگ هوايــى را در كنار 
نقش لجستيكى آمريكا برعهده دارد. روزنامه گاردين درباره نقش 
نيروهاى انگليسى در جنگ وحشيانه عليه يمن نوشت: ملت يمن 
روزانه در معرض بمب هاى انگليسى قرار مى گرفتند كه خلبانان 

انگليســى جنگنده ها آن را بر سر مردم مى ريختند. انگليس تنها 
با ســالح از اين عمليات حمايت نمى كند بلكه سربازانى را براى 
انتقال مهارت هاى الزم بــراى ادامه جنگ اعزام مى كنند. مارس 
2021 بوريس جانســون، نخست وزير ســابق انگليس به امكان 
مشاركت نيروهاى كشــورش در مأموريت نظامى تحت نظارت 
سازمان ملل اشاره كرد؛ اما بعدا به دنبال انتشار اخبار رسانه هاى 
غربى درباره موافقت لندن با اســتقرار تعــدادى از نيروهاى ويژه 
انگليس در يمن آن را تكذيب كرد. در همان ســال مايكل آرون، 
سفير انگليس در يمن به وجود نظاميان كشورش در خاك يمن 
براى اهداف غيرمرتبط با جنگ اذعان كرد. طى ســال هاى اخير 
نيروهاى انگليســى حضور خــود را در مقابل خليج عدن، خليج 
عمان و بنادر نشطون و قشن در المهره تقويت كرده اند. همچنين 
درباره مداخله انگليس در جنگ ديپلماتيك عليه يمن اين نقش 
از طريق شــوراى امنيت مشخص مى شود. با گذشت ايام روشن 
مى شود كه انگليس ســازنده قطعنامه هاى مربوط به يمن است 
و صاحب قطعنامه سازمان ملل است كه يمن را تحت بند هفتم 
قرار داده است براى همين شوراى امنيت در درجه نخست منافع 
پنج كشــور عضو دائم شــوراى امنيت به ويژه آمريكا، انگليس و 
فرانســه را محقق مى كند. به اين دليل كه انگليس همچنان بر 

پرونده يمن نظارت دارد نقش اين كشور از مشاركت در تجاوز به 
يمن عبور كرده اســت و بر برلين براى انصراف از تصميم مجهز 
نكردن عربستان به سالح تأثير گذاشته است. انگليس مسؤوليت 
پرونده يمن در شوراى امنيت است و مداخله سياسى اين كشور 
پيامدهاى فاجعه بارى داشته است كه بدترين آن توافق استكهلم 
درباره الحديده و بنادر آن است. انگليس همچنين در چشم پوشى 
از جنايت هاى جنگى ائتالف عربى عليه يمنى ها در شوراى امنيت 
نقش دارد. عالوه بر اين سفير انگليس خواهان توقف حمالت به 
مأرب و الجوف شــده بود و اين درحالى اســت كه اين كشور با 
فروش سالح به عربستان به ارزش 1.4 ميليارد دالر موافقت كرد.

دربــاره نقش اطالعاتى انگليــس در يمن مى تــوان به فعاليت 
جاسوسى افسران ســازمان اطالعات انگليس و مزدوران ديگر و 
عضوگيرى از مزدوران و جاسوسان و مجهز كردن آنها به ابزارهاى 
ارتباطى و برنامه هاى پيشرفته براى رصد و تعقيب و جمع آورى 
اطالعات اشاره كرد. يك باند جاسوسى وابسته به انگليس متشكل 
از شش نفر توسط انصاراهللا يمن بازداشت شد كه سازمان اطالعات 
انگليس در استان هاى صنعا، عمران، صعده، الجوف، مأرب، المهره 
و حضرموت آن ها را به عضويت گرفته بود. درباره مداخله نظامى 
مســتقيم نيروهاى انگليســى در يمن گزارش ها ثابت كرده كه 

انگليس براى افزايش حضور نظامى خود در يمن تالش مى كند.
گزارش هــا حاكى از يك برنامه بين المللى جديد براى هدف قرار 
دادن اســتان المهره و تبديل فرودگاه الغيضه به مركز نيروهاى 
بين المللى به بهانه مبارزه با تروريســم است. استان المهره اخيرا 
شاهد حضور نيروهاى انگليسى و آمريكايى بوده است. نيروهاى 
انگليســى در روزهاى گذشته اقدامات جديدى را براى گسترش 
نفوذ خود در استان المهره آغاز كرده و بر روند آموزش تعدادى از 
مزدوران شوراى انتقالى در داخل پايگاه هايشان در فرودگاه الغيظه 
و آمــاده كردن نيروهاى براى ترور و جاسوســى در اين اســتان 
نظارت دارند. اين تحوالت در ســايه افزايش تحركات خارجى در 
اين اســتان و تالش هاى انگليس و آمريكا براى غارت منابع آن و 
ناكام گذاشــتن هرگونه تالشى براى تحقق صلح در يمن صورت 
مى گيرد. روزنامه ديلى ميل پيشــتر به نقل از منابعى در وزارت 
دفاع اعالم كرد كه نيروهاى انگليســى كه در يمن مى جنگند در 
تيراندازى شــديد با ارتش و كميته هاى مردمى در مرزها زخمى 
شــدند. حدود 30 تن از نيروهاى انگليســى در مرزها با صعده 

زخمى شده بودند و براى معالجه به انگليس منتقل شدند.

تل حنان، سردسته گروه «جورج». هويت چند هكر پيمانكار اسرائيلى كه مدعى دستكارى در بيش از 30 انتخابات در 20 كشور سراسر 
جهان - از جمله آمريكا، انگليس و كانادا - هستند، فاش شد. به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه گاردين، اين گروه توسط «تل حنان» اداره 
مى شود. او مردى 50 ساله است كه پيش از اين عضو نيروى ويژه اسرائيل بوده، اما حاال با نام مستعار "جورج" و به صورت مستقل فعاليت 
كرده و گفته مى شود كه به مدت بيش از دو دهه بر انتخابات كشورهاى مختلف جهان اثر گذاشته است. حاال يك كنسرسيوم بين المللى 
روزنامه نگاران، هويت واقعى جورج را فاش كرده است. حنان و گروهش كه از اسم رمز «گروه جورج» استفاده مى كنند با تصويربردارى هاى 
تحت پوشش و اسنادى كه به روزنامه گاردين درز پيدا كرده، شناسايى شده اند. حنان از ارائه جزئيات درباره اين اتهامات خوددارى كرد و 
تنها گفت: هر نوع كار خالف قانونى را تكذيب مى كند. اين تحقيقات جزئيات خارق العاده اى را درباره استفاده تسليحاتى گروه جورج از تحريف اطالعات منتشر كرده است. آنها 
خدمات خود را به صورت عمومى براى مداخله در انتخابات ها ارائه مى كنند و ردپايى از خود برجاى نمى گذارند. اين گروه همچنين براى شركت هاى متقاضى هم كار مى كند. 
حنان به گزارشگران اين كنسرسيوم محرمانه گفت كه خدمات گروهش در اختيار آژانس هاى اطالعاتى، كارزارهاى سياسى و شركت هاى خصوصى قرار مى گيرد كه به دنبال 
تحريف مخفيانه افكار عمومى هستند. او گفت كه گروهش در آفريقا، آمريكاى مركزى و جنوبى، اياالت متحده و اروپا فعاليت كرده است. يكى از مهمترين خدمات گروه جورج 
يك بسته نرم افزارى پيچيده است كه «راهكارهاى رسانه اى موثر پيشرفته» نام دارد. اين بسته نرم افزارى هزاران حساب ساختگى را در شبكه هاى اجتماعى توييتر، لينكدين، 
فيسبوك، تلگرام، جى ميل، اينستاگرام و يوتيوب كنترل مى كند. در اين پروژه كه توسط يك سازمان فرانسوى به نام «داستان هاى ممنوعه» مديريت شده، روزنامه نگاران در 

پوشش مشترى به سراغ اعضاى گروه جورج رفته و به شكل مخفيانه، بيش از شش ساعت از مكالمات خود را ضبط كردند.

در حاليكه مجله نيچر انگليس از توقف بى ســرو صداى فاز دوم تحقيق علمى درباره منشــا ويروس كرونا در ســازمان بهداشت 
جهانى خبر داد بود ســخنگوى اين سازمان گفت كه ســازمان به درخواست ها از چين براى ارائه داده هاى الزم درباره كوويد 19 
ادامه مى دهد. به گزارش ايسنا به نقل از اسپوتنيك، مجله علمى نيچر انگليس نوشته بود: ماريا فان كركهوفه، مقام سازمان جهانى 
بهداشت به اين نشريه گفته است: قرار نيست فاز دوم تحقيقات انجام شود. اين اپيدميولوژيست گفت كه سازمان جهانى بهداشت 
«بنا داشــت اين تحقيقات را در چند فاز» اجرا كند اما «حاال برنامه تغيير كرده»، زيرا جهان سياســت، پيشرفت در فهم منشاء 

ويروس كرونا را تحت تاثير قرار داده است. وى افزود كه تئودروس آدهنوم گابريگسوس، دبيركل سازمان جهانى بهداشت مكرر با مقامات چينى ارتباط گرفته از پكن 
خواست تا داده هاى مربوط به ويروس كوويد 19 را به اشتراك بگذارد. قرار بود در دومين فاز اين تحقيقات، آزمايشگاه ها و مراكز تحقيقى در منطقه اى كه كوويد 19 
براى نخســتين بار ثبت شــد مورد بازرسى قرار گيرند. اين بازرسى بخشى از برنامه 5 مرحله اى سازمان جهانى بهداشت براى تعيين منشا ويروس كرونا بود. سازمان 
جهانى بهداشت در مارس 2021 گزارشى از نتايج نخستين هيئت حقيقت ياب خود كه به ووهان چين رفته بودند، منتشر كرد. كارشناسان اين سازمان در اين گزارش 
اعالم كردند كه انتشــار اين ويروس از آزمايشــگاه هاى دولتى ووهان بسيار نامحتمل است. آنها همچنين گزارش دادند كه اين ويروس به احتمال زياد از خفاش ها با 

واسطه گرى يك حيوان ديگر، به انسان ها منتقل شده است.

توقف بى سروصداى تحقيقات بين المللى درباره منشا كوويد 19افشاگرى گاردين از نقش اسراييل در دستكارى انتخابات 20 كشور جهان
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سراسر منطقه را از گازها و عوامل شيميايى خطرناك و كشنده آكنده كرد، 
به نحوى كه تراكم و شــدت آلودگى چندان غليظ بود كه حتى آب زيان و 
نباتــات و نخل ها را هم در معرض نابــودى و پژمردگى قرار داد، به ويژه در 
برهه هاى 23 بهمن  تا 10 اســفند، 21 تا 28 اســفند 1365، سوم تا ششم 
فروردين و يكم تا چهارم ارديبهشت 1365 كه شدت آلودگى بيش از ديگر 
نوبت هاى حمالت عراق بوده اســت. ســردار محمدباقر نيكخواه بهرامى كه 
در دوران دفاع مقدس به مدت چند ســال مسئول تبليغات جبهه و جنگ 
«قرارگاه كربال» و از ســال 64 به بعد نيــز فرمانده جنگ هاى نوين قرارگاه 
خاتم االنبيا (ص) بوده اســت با اشاره به جنايت شيميايى رژيم بعث عراق 
در جريان عمليات «والفجر8» درباره حمالت شيميايى دشمن براى بازپس 
گيرى «فاو» به ايسنا مى گويد: با آغاز عمليات بى نظير والفجر 8 در روز 20 
بهمــن 1364 و گذر از رودخانه ى مواج و خروشــان اروند و فتح فاو، عراق 
سراسيمه به حمالت مستمر براى بازپس گيرى مواضع از دست رفته اقدام 
كرد. يكى از تمهيدات اصلى دشــمن، اعزام گارد رياســت جمهورى به اين 
منطقه ى عملياتى بــود. افزون بر آن، از روز 23 بهمن حمالت خارق العاده، 
حجيم و گسترده ى شــيميايى را با آمادگى قبلى و تمهيد انواع تسليحات 
و مهمات آغاز كــرد تا با بمباران هاى بى وقفــه و گلوله باران هاى هم زمان 
بــا انواع توپ ها و خمپاره ها بتواند با تضعيف روحيــه  رزمندگان ايران و به 
عقــب راندن آنان ف مواضع تصرفــى را پس بگيرد. به همين خاطر از صبح 
چهارشــنبه 23 بهمن با بيش از 35 فروند انــواع جنگنده بمب افكن هاى 
«ميراژ»، «سوخو»، «توپولف» و «ميگ» به بمباران وسيع، متواتر و پرحجم 
شــيميايى در اين مناطق پرداخت. شــهر فاو، جاده ِ استراتژيك بصره، فاو، 
جاده ى «البحارف»، جاده ى «ام القصر»، راس البيشه، قشله، نخلستان هاى دو 
سوى اروندرود، اسكله ها،   مواضع نيروها در حد فاصل رودخانه ى بهمن شير 
تا اروندرود،   سراسر سواحل و نخلستان هاى منتهى به خليج فارس، دهانه ى 
اروند رود تا شــهر آبادان، اروند كنار، خســروآباد و شهرك قصر، همچنين 
قفــاس، چويبده، خضر، حوالــى بندر امام خمينى و ماهشــهر، جاده هاى 
مواصالتى شــمال بهمن شير، جاده هاى آبادان- ماهشــهر،  آبادان – اهواز و 
آبادان – خرمشــهر و پل هاى ورودى به شبه جزيره ى آبادان. اين بمباران ها 
به گونه اى بود كه آســمان فاو و مناطق پشتيبانى و قرارگاه ها،   اورژانس ها، 
بيمارســتان هاى صحرايى حضرت فاطمه الزهــرا(س) و على بن ابى طالب 
(ع) و جاده هاى مواصالتى و نخلســتان هاى اروندرود و خليج فارس از انواع 
گازها و عوامل شــيميايى به صورت توده هاى ابرمانند و ذرات ريز بارانى به 
رنگ هاى زرد، نارنجى و سبز، مملو و پوشيده شد. دشمن همچنين با شليك 
انواع گلوله هاى شــيميايى به وسيله ى حدود 100 قبضه  توپ، بر غلظت و 
تراكم آلودگى افزود. موادى كه دشــمن به كار برد عبارت بودند از: گازهاى 
مخرب تاول زاهاى شديد به ويژه خردل هاى سولفوره (گوگردى)،   موستارد 
و نيتروژنه، گازهاى اعصاب تابون و سارين؛ عوامل موثر بر خون و تركيبات 
سيانور به ويژه سيانيد هيدروژن؛ عامل خفه كننده ى فسژن؛ ناتوان كننده ها 
و عامل بس خطرناك و ناشــناخته ى اعصاب ســرى vx و تركيبات مهلك 
اعصاب تابون با هيدروژن سيانيد و فسفات كه با عوارض و تاثيرات متفاوت 
و متضاد خود ســبب تشديد آثار و صدمات ديگر عوامل شد و امر درمان را 
پيچيده تر و بسار مشكل تر مى ساخت. شدت تراكم و مقدار(dose) آلودگى و 
غلظت آن چندان بود كه امكان زنده ماندن بدون داشتن تجهيزات محافظ 
انفــرادى براى نيروها امكان پذير نبود و بــا وجود تجهيزات ناكافى، امكان 
ســالمت و عدم مصدوميت آن متصور نبود. حتى ســالمت حيوانات اهلى 
و موجودات زنده ى ديگر چون پرندگان دوزيســتان  و آبزيان به خطر افتاده 
بود، زيرا به محض اين كه در معرض آن عوامل شــيميايى قرار مى گرفتند 
نابودى آن ها حتمى بود. حتى اشجار، نخل ها و روييدنى ها نيز بر اثر آلودگى، 
پژمرده و در معرض نابودى قرار گرفتند و آب ها و مرداب ها نيز آلوده شدند. 
به طور كلى اكوسيســتم و محيط در معرض آلودگى قرار گرفت و صدمات 
كلى ديد. عراق در اين مجموعه عمليات هاى گسترده ى شيميايى خود، به 
مدت بيش از 45 روز در چند مرحله به جنايات ضد بشــرى خود ادامه داد. 
شــديدترين بمب باران ها به مدت 18 روز از 23 بهمن تا 10 اسفند 1364 
(12 تا 29 فوريه ى 1986) در مرحله ى اول عمليات بود كه با شليك بيش 
از 500 بمب و راكت و حدود 3000 گلوله ى شيميايى بى وقفه انجام گرفت 
و حاصل اين جنايت، مصدوميت بيش از 12000 تن و شــهادت 1000 تن 
از رزمندگان ايران تا 10 اسفند 1364 بود. در اين مقطع، افزون بر منطقه ى 
عملياتى فاو، ارتش بعث در مناطق ديگر نيز به حمالت شيميايى پرداخت. 
طبق شنود فرماندهى قرارگاه غرب(نجف اشرف) از مكالمات فرماندهى يك 
تيپ عراقى مبنى بر درخواست حمله  شيميايى در منطقه ى مهران، تيپ امام 
سجاد(ع) براى پوشش پدافند شيميايى منطقه به مهران اعزام شد. متعاقبا 
عراق در چهارم خرداد 1365(25 مه 1986 ) در محورهاى روستاى گالن، 
 كنجان چم و صالح آباد مهران با استفاده از گازهاى خردل و تابون، 600 تن 

را مصدوم و 13 تن را شهيد كرد.

گزارشى از يك جنايت جنگى

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

منادى توحيد و پيام آور صلح و دوستى

تويوتا ياريس
جدا از قيمت باالتر برندهاى خارجى، خودرو كى (Kei Car) كه خارج از مرزهاى ژاپن به نام خودرو شــهرى ژاپنى، اولترامينى يا 
ميكروكار ژاپنى شــناخته مى شود، يك دليل مهم ديگر براى انتخاب برندهاى داخلى نسبت به مدل هاى توليدى شركت هاى 
خارجى توسط ژاپنى ها است. اين بخش شامل خودروهاى اندازه كوچك با قدرت موتور و مصرف سوخت كم مى شود. در سال 
2021، شركت تويوتا همچنان جايگاه سنتى خود به عنوان بزرگ ترين خودروساز و پرفروش ترين برند خودرو در ژاپن را حفظ 
كرد. اين در شرايطى بود كه مجموع عرضه خودروهاى جديد در ژاپن كاهش 3,3 درصدى را نسبت به سال 2020 تجربه كرد. 
مرسدس بنز نيز بار ديگر عنوان پر فروش ترين برند خارجى ژاپن را در سال 2021 كسب كرد. در شرايطى كه هوندا ان-باكس 
در ســال 2020 پر فروش ترين خودرو ســوارى بازار ژاپن بود، اما تويوتا ياريس موفق شد تا در سال 2021 اين عنوان را به خود 
اختصاص دهد.   انقباض متوســط در بازار خودروهاى جديد ژاپن در ســال 2021 بيشتر به دليل كمبود تراشه هاى رايانه اى و 
قطعات ديگر بود كه كمبود در زنجيره تامين و كاهش توليد را در پى داشت. اين براى سومين سال متوالى بود كه بازار خودروهاى 

جديد ژاپن انقباض را تجربه كرده و ميزان عرضه به كمترين ميزان از سال 2011 رسيد.

باهوش ترين بازيكن فوتبال كيست؟
ليونل مسى به عنوان «باهوش ترين بازيكن فوتبال» مورد ستايش قرار گرفت. به گزارش ايسنا به نقل از التين تايمز، ليونل مسى 
مشكالت زيادى را براى مدافعان ايجاد مى كند و حال نوبت دايوت اوپامكانوست كه اعتراف كند ستاره آرژانتينى «باهوش ترين» 
بازيكن فوتبال است. اين در حالى است كه مسى، برنده هفت توپ طال، پس از فينال جام جهانى 2022 خارى در چشم اوپامكانو 
و تيم ملى فرانســه به شمار مى رود. مســى خيلى زود دوباره با اوپامكانو روبه رو شد زيرا پارى سن ژرمن (PSG) با بايرن مونيخ در 
مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا ديدار داشت. اوپامكانو در مورد چالش هاى زيادى كه از سوى مسى براى حريفان ايجاد 
مى شود گفت: «اگر او را زير نظر نداشته باشيد، ضرر خواهيد كرد.» او مسى را «باهوش ترين بازيكن فوتبال» خواند: «فوتباليست 
برتر هميشــه حركات شــما را زير نظر دارد. او همچنين در نظر مى گيرد كه چگونه حريفان در بازى واكنش نشان مى دهند.» 
اوپامكانو گفت: «مســى ســعى مى كند كه از نگاه حريفان در زمين بازى محو شود اما حريفانش هميشه چشم به او دوخته اند. 

همچنين مسى كوتاه قد است، بنابراين مى توانيد او را فراموش كنيد و زمانى متوجه مسى مى شويد كه او كارش را كرده است.
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پیشنھاد

چھره روز

ديدن از سيزده منظر
ديدن از ســيزده منظر آخرين اثر داستانى كالم مك 
كان ايرلندى اســت. وى در دانشگاه هانتر نيويورك 
به تدريس نويسندگى مى پردازد. نُه اثر داستانى وى 
افتخارات فراوانى براى او به ارمغان آورده است كه مى 
تــوان به جايزه ملى كتاب آمريكا در ســال 2009 و 
جايزه ادبى دوبلين 2011 اشاره كرد. ديدن از سيزده 
منظر شعِر بلنِد عدم قطعيِت لحظه است. عدم آگاهى 
از قطعى بودِن رخدادها و ناپايدارى زماِن حال. ديدن 
از ســيزده منظر نبردى با زمان اســت، زمانى كه با 
پيشروى به فرســودگى مى گرايد. فرسودگى اى كه 
نمود بارز آن را در ســالخوردگى ميتوان شــاهد بود، 
آنگاه كه به قول نويســنده: اين مشكلى است كه در 
ســنين باال پيش مى آيد؛ اينطور نيست؟ احساس را به خاطر مى آوريد، اما تاريخ را نه. اگر تاريخ 
را پيدا كنيد، احساس را از دست خواهيد داد. همه چيز ناپايدار است، نمى توان به درستى به ياد 
آورد چنــان اتفاقى با چه كيفيتى و با چه انگيزه اى رخ داده، آنچه از رخدادها در ذهن ما ميماند 
به سان لكه ى چايى است كه بر روى روميزى جا خوش كرده، كه در آن نه اثرى از گرماى چاى 
است و نه طعم آن. حال با وجود اين ناآگاهى، نويسنده خرقه اى بر تِن انسان مى كند، خرقه ى 
قضاوت و شما در نخستين منظر مى نگريد كسى كه تمام عمر به شكيل ترين شكل ممكن انسان 
را مورد قضاوت قرار ميداده حال با حالتى بى اختيار، چنان محدود شده است كه در بقاياى انسانى 
خود دست و پا مى زند. آيا انسانى كه تا اين حد ناتوان و ناآگاه هست مى تواند همنوعش را مورد 
قضاوت قرار دهد؟ آيا انســان توانايى بر دوش كشيدِن اين بار امانت را دارد؟ و ما با تصوير مردى 

روبرو مى شويم كه تماِم افتخاراتش مربوط به گذشته است. 

محسن وزيرى مقدم
محســن وزيــرى مقدم متولــد 1303 طــراح، نقاش، 
مجسمه ساز و استاد هنر معاصر ايرانى است. او از نخستين 
دانش آموختگان دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران 
به شــمار مى رود. وزيرى مقدم از شاخص ترين نقاشان 
نوگراى ايران است كه با رويكردى مدرنيستى و سبكى 
شخصى، آثارى بديع و منحصر به فرد خلق كرده است.
وى در ســال هاى 1348 تا 1355 رياســت دانشــكده 
هنرهاى زيباى دانشگاه تهران را بر عهده داشت. وزيرى 
مقدم تنها نقاش ايرانى اســت كه موزه هنرهاى مدرن 
نيويورك اثرش را بدون واســطه خريدارى كرده است. 
محســن وزيرى مقدم در 16 شــهريور 1397 چشم از 
جهان فرو بست. وزيرى مقدم در 5 مرداد ماه سال 1303 
در تهران متولد شد. نزد پدر خواندن و نوشتن را آموخت و تحصيالت ابتدايى را از 5 سالگى آغاز كرد. 
او در ســال 1322 در امتحان ورودى دانشــكده هنرهاى زيباى دانشــگاه تهران پذيرفته شد. از اولين 
اســتادان وى على محمد حيدريان و مادام امين فر بودند. وزيرى مقدم در ســال 1327 به عنوان اولين 
دانش آموختگان دانشــكده هنرهاى زيبا فارغ التحصيل شد. در مردادماه سال 1334 راهى ايتاليا شد و 
تا 1342 در رم به فعاليت هنرى پرداخت. سال 1337 دانشنامهٔ آكادمى هنرهاى زيباى رم را دريافت 
داشت. پايان نامهٔ تحصيلى خود را دربارهٔ موندريان و تأثير او در هنر قرن بيستم به رشتهٔ تحرير درآورد. 
وزيرى مقدم به ســاخت مجســمه هاى چوبِى َمفصلى و متحرك مشهور است و اولين بار آثارى ساخت 
كه مخاطب مى توانســت در اثر هنرى دخالت داشته باشــد. زندگى نامه او به همراه مرور و تحليلى بر 
مجموعه اى از آثارش در كتاب: پ ي شــ گ ام ان ه ن ر ن وگ راى اي ران: محسن وزيرى مقدم، ب ه ك وش ش رويين 
پاكباز و يعقوب امداديان ب ا ه م ك ارى ت وك ا م ل ك ى توســط موزه هنرهاى معاصر تهران و مؤسســه توسعه 

هنرهاى تجسمى منتشر شده است.

فرھنگ

نتايج مطالعات پزشكى قانونى «پابلو نرودا» حاكى از 
وجود سم كلســتريديوم بوتولينوم در بدن اين شاعر 
بنام پيش از مرگ در ســال 1973 است. به گزارش 
ايســنا به نقل از گاردين، يكى از قديمى ترين اسرار 
تاريخ مدرن شيلى سرانجام پس از آنكه كارشناسان 
پزشكى قانونى تشــخيص دادند «پابلو نرودا» شاعر 
شــيليايى برنده جايزه نوبل پس از مسموم شدن با 
يك ســم قوى درگذشته، حل شــد و ظاهراً چندين 
دهه سوء ظن درباره قتل او در نهايت تاييد شد. «پابلو 
نرودا» شــاعر شيليايى برنده نوبل كه در سال 1973 
به مرگى مشكوك درگذشت، سال هاست چهره مورد 
بحث محققان و پزشكان دنيا بوده است و پيش از اين 
گروهى از كارشناسان بين المللى كه روى پرونده او و نمونه هاى باقى مانده از جسد كار مى كردند، 
نتيجه گرفتند كه ابتال به سرطان مطمئنا علت اصلى مرگ او نبوده است. اين امر احتمال به قتل 
رســيدن چهره بزرگ ادبى را كه از طرفداران «سالوادور آلنده»ـ  رييس جمهور آزادى خواه شيلى 
ـ هم بود، افزايش داد. نرودا دو هفته بعد از كودتاى نظامى «پينوشــه» كه به ســرنگونى دولت 
«ســالوادور آلنده» منجر شد، در بيمارستانى در سانتياگو درگذشت اما برخى، از جمله برادرزاده 
نــرودا، «رودولفو ريس»، مدت ها بر اين باور بودند كه او به دليل مخالفتش با ديكتاتورى آغازين 
«آگوستو پينوشه» به قتل رسيده است. مرگ نرودا آن چنان پرحاشيه و مشكوك بود كه 10 سال 
پيش بنا بر اظهارات راننده شخصى او، دادگاه شيلى حكم نبش قبر او را صادر كرد و دانشمندانى 

از چندين كشور دنيا سه سال روى باقى مانده جسد او كار مى كردند.

راز قتل «پابلو نرودا» پس از 50 سال
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