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رييس مجلس شوراى اسالمى قانون يادداشت تعهدات جمهورى اسالمى ايران در راستاى كسب جايگاه دولت عضو در سازمان همكارى شانگهاى را براى 
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رئيس جمهور، دو قانون مصوب مجلس را با عناوين ذيل جهت اجرا ابالغ كرد.1- قانون يادداشت تعهدات جمهورى اسالمى ايران در راستاى كسب جايگاه 
دولت عضو در سازمان همكارى شانگهاى. 2- قانون اصالح قانون برقرارى عدالت آموزشى در پذيرش دانشجو در دوره هاى تحصيالت تكميلى و تخصصى.
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وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در مراسم بزرگداشت روز فناورى 
فضايى ابــراز اميدوارى كرد كه جمهورى اســالمى ايران تا پايان 
دولت ســيزدهم به صادركننده خدمات فضايى در منطقه تبديل 
شــود. ايران به صادركننده خدمات فضايى تبديل مى شود/ تصاوير 
ماهواره اى؛ حلقه مفقوده نظام پايش در كشــور .به گزارش ايلنا از 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، عيسى زارع پور، وزير ارتباطات 
و فناورى اطالعات در مراســم بزرگداشــت روز فناورى فضايى كه 
صبح امروز (سه شنبه) در موزه ارتباطات برگزار شد با تأكيد بر اينكه 
نگاه دولت ســيزدهم به صنعت فضايى يك نگاه راهبردى، فرصت 
ســاز و اقتدار آفرين اســت گفت: صنعت فضايى تنها يك صنعت 
با نگاه اقتصادى نيســت بلكه يك صنعت اقتدار آفرين است؛ چون 
فناورى هاى اين حوزه در جهان داراى پيچيده ترين اســتانداردها 
است و بر همين اساس بومى سازى فناورى فضايى كار بسيار سختى 
است. وى افزود: اينكه ما توانسته ايم در اين عرصه بدرخشيم و جز 
10 كشــور برتر جهان با چرخه كامل فضايى از طراحى و ساخت 
ماهــواره و پرتاب و بر مدار قرار دادن آن تا بهره بردارى از داده هاى 
فضايى، باشيم، افتخارى اســت كه ريشه در نگاه راهبردى  به اين 
صنعت در كشور دارد. زارع پور با بيان اينكه دولت سيزدهم با همين 
نگاه راهبردى تالش مى كند تمام موانع موجود از ســر راه توسعه 
اين صنعت را بردارد گفت: ســال گذشــته بعد از يك  دهه غفلت، 
جلسه شوراى عالى فضايى به رياست رئيس جمهورى برگزار شد و 
امســال نيز شاهد برگزارى جلسه دوم اين شورا بوديم كه برگزارى 
اين جلســات با حضور عالى ترين مقام جارى كشور حاوى پيامى 
ويژه است. وزير ارتباطات تصريح كرد: پيام برگزارى جلسات شوراى 
عالى فضايى اين است كه صنعت فضايى در كانون توجه دولت قرار 
دارد. جدا از آن برگزارى اين جلسات و نشستن همه بازيگران اين 
عرصه پشت يك ميز منجر به همگرايى و هم افزايى بيشتر خواهد 
شــد كه نتيجه آن شش پرتاب موفق در طول يك سال بود. وى با 
بيان اينكه نگاه ويژه دولت سيزدهم به صنعت فضايى در فعاليت ها 
و دستاوردهاى اين حوزه نيز مشهود است گفت: اين مسير باقوت 
ادامه پيدا مى  كند. در برنامه هفتم توسعه و قوانين بودجه نيز احكام 
ويژه اى براى تسريع در روند توسعه اين صنعت پيش بينى شده است. 
زارع پــور در ادامه با تأكيد بــر اينكه صنعت فضايى بايد اقتصادى 
شود گفت: براى اينكه صنعت فضايى اقتصادى شود بايد از مرحله 
نمونه ســازى ماهواره ها و پرتابگر وارد مرحله توليد انبوه شويم. اما 
مهم تــر از آن صنعت فضايى اقتصادى نمى شــود مگر آنكه بخش 
خصوصى وارد اين عرصه شود. وى افزود: سرمايه اصلى اين صنعت 
در كنــار دارايى هــا نيروهاى خبره و نخبه اين صنعت هســتند و 
بايد پاى آن ها به اين عرصه باز شــود و حتى معتقدم بايد مســير 
ورود بخــش خصوصى به عرصه پرتاب هم هموار شــود تا بتوانيم 
عقب ماندگى ها گذشته را با ســرعت جبران كنيم. وزير ارتباطات 
در ادامه با تأكيد بر ضرورت بحث نگاشت نهادى و تقسيم كار ميان 
بازيگران عرصه فضايى گفت: اگرچه ميان بازيگران عرصه فضايى در 
نهادها و سازمان هاى ديگر يك نوع همدلى و هم افزايى وجود دارد 
اما صنعت فضايى در كشور بازيگران متنوعى از ساخت و پرتاب تا 
ايســتگاه فضايى دارد؛ بنابراين تدوين نگاشت نهادى و تقسيم كار 
براى هدر نرفتن سرمايه هاى كشور ضرورى است كه خوشبختانه با 
تقسيم كارى كه در دبيرخانه صورت گرفته تالش مى شود كه شاهد 
حداكثر هم افزايى و حداقل هدر رفت سرمايه در اين عرصه باشيم.

وى در ادامه با تأكيد بر ضرورت كاربردى شدن سامانه هاى فضايى 
گفت: هرساله شــاهد رونمايى سامانه هايى همچون سامانه پايش، 
آتش سوزى و محصوالت سطح زير كشت هستيم اما اين سامانه ها 
بايد توســط بهره برداران حوزه مورداستفاده قرار گيرد و كاربردى 
شود. زارع پور با اشــاره به بازديد مقام معظم رهبرى از نمايشگاه 
توانمندى هاى داخلى و شركت هاى دانش بنيان گفت: در آن ديدار 
شاهد بوديم كه مقام معظم رهبرى سؤالى از وزير كشاورزى درباره 
توليد گندم در سطح كشور داشتند كه وزير كشاورزى هم در پاسخ 
به خأل آمار و اطالعات دقيق اشــاره كردنــد. بنده معتقدم  حلقه 
مفقوده نظام پايش در كشور تصاوير ماهواره اى است. ذكر اين مثال 
نشان دهنده راهبردى بودن صنعت فضايى است. وى افزود: استفاده 
از تصاوير و داده هــاى ماهواره هاى بومى و همچنين ماهواره خيام 
بســيار مى تواند گره گشا باشد و اگر از اين تصاوير و داده ها استفاده 
شود مى توان جلوى چالش هايى همچون زمين خوارى را گرفت.وزير 
ارتباطات تأكيد كرد: يكى از مأموريت هاى اصلى سازمان فضايى اين 
است كه فناورى فضايى را وارد زندگى مردم كند تا اگر مردم شاهد 
پرتاب و بر مدار قرار گرفتن ماهواره ها در كشور بودند احساس كنند 
قرار است كه دانش و فناورى فضايى گره اى از زندگى شان باز كند.

زارع پور در ادامه با تأكيد بر اينكه اميدواريم تا پايان دولت سيزدهم 
به يك هدف دســت پيدا كنيم و آن تبديل شــدن به صادركننده 
خدمــات فضايــى در منطقه گفت: در بين كشــورهاى منطقه ما 
كشــورى را نداريم كه چرخه صنعت فضايى را به شــكل بومى در 
اختيــار داشــته باشــد.           وزير ارتباطــات در خاتمه گفت: 
ما مى توانيم باهمت دوســتانمان در وزارت دفاع و نيروى هوافضاى 
ســپاه، فناورى پرتاب ماهــواره در اليه لئو را تثبيت كنيم تا هم با 
ساخت ماهواره هاى سنجشى و هم با پرتاب آن، خدمات فضاپايه اى 
را به كشــورهاى ديگر صادر كنيم و جمهورى اسالمى ايران را به 
قطب منطقه اى پرتاب هاى فضايى تبديل كنيم. البته اين هدف جزو 
مصوبات شوراى عالى فضايى هم بوده است و اميدواريم دوستان به 

كار شتاب دهند تا زودتر اين هدف محقق شود.

گزيده خبر
ايران به صادركننده خدمات فضايى تبديل مى شود

آغاز فروش بليت هاى نوروزى اتوبوس

پيش فروش بليت هاى نوروزى اتوبوس ها براى 24 اســفند تا 15 فروردين ماه از فردا، يكم اسفند آغاز 
مى شود. به گزارش ايسنا، با نزديك شدن به تعطيالت نوروزى، برنامه ريزى براى سفرهاى مردمى هم 
آغاز شده و يكى از شقوق حمل ونقلى،  اتوبوس هاى عمومى است كه از پرتقاضاترين وسايل به خصوص 
در سفرهاى نوروزى به شمار مى رود. داريوش باقرجوان -مديركل حمل ونقل مسافر سازمان راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى- درباره برنامه اين ســازمان براى سفرهاى نوروزى به ايسنا گفته بود كه طرح 
نوروزى از 24 اســفند آغاز مى شود و تا 15 فروردين ماه ادامه دارد. به گفته او، پيش فروش بليت هاى 
نوروزى از اول اسفندماه به صورت اينترنتى و از هفتم اسفند همزمان به صورت اينترنتى و حضورى از 
پايانه هاى مسافرى خواهد بود. همچنين سعى شده كه 85 تا 100 درصد درصد از ظرفيت صندلى ها 
به صورت اينترنتى عرضه شود كه مردم مشكلى براى حضور در پايانه ها براى خريد بليت نداشت باشند.
با وجود اين، با فروكش كردن كرونا، احتمال افزايش 15 درصدى تقاضا وجود دارد، اما سازمان راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى صندلى ها را تا حداكثر ظرفيت از طريق پيش فروش در اختيار مردم قرار مى دهد.

روند افزايش مبادالت تجارى با چين در 5 سال

بررسى ها نشان مى دهد صادرات ايران به چين در سال 1400 نسبت به سال 1395 حدود 78 درصد و واردات ايران 
از اين كشور در اين بازه زمانى 22.5 درصد رشد داشته است، اما اين ارقام طى سال هاى ميانى 1395 تا 1400 افت 
و خيز داشــتند. به گزارش ايسنا، بر اساس اطالعاتى كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختيار ايسنا قرار داده، 
صادرات ايران به چين در سال  1395 حدود هشت ميليارد و 46 ميليون دالر بوده است. اين رقم در سال 1400 به 
حدود 14 ميليارد و 323 ميليون دالر رسيده كه يعنى نسبت به پنج سال قبلش 78 درصد رشد داشته است. البته 
اين رقم طى سال هاى ميانى 1395 تا 1400 افت و خيز داشته است. صادرات ايران به چين در سال هاى 1396 تا 
1399 به ترتيب 9 ميليارد و 65 ميليون، 9 ميليارد و 218 ميليون، هشت ميليارد و 423 و ميليون و 9 ميليارد و 76 
ميليون دالر بوده است. در 10 ماهه امسال نيز معادل 12 ميليارد و 608 ميليون دالر كاال از ايران به چين صادر شده 
است. واردات ايران از چين نيز طى سال هاى 1395 تا 1400 افزايش داشته، به طورى كه در سال 1395 واردات 
ايران از چين معادل 10 ميليارد و 389 ميليون دالر بوده، اما در سال 1400 با 22.5 درصد افزايش به 12 ميليارد 
739 ميليون دالر در سال 1400 رسيده است. البته اين رقم هم طى سال هاى ميانى 1395 تا 1400 افت و خيز 
داشته است. واردات ايران از چين در سال هاى 1396 تا 1399 به ترتيب 13 ميليارد و 216 ميليون، 10 ميليارد و 
315 ميليون، 10 ميليارد و 974 ميليون و 9 ميليارد و 837 ميليون دالر بوده است. در 10 ماهه سال جارى نيز 
ايران 12 ميليارد و 691 ميليون دالر كاال از چين وارد كرده است. بررسى اين آمارها نشان مى دهد كه تراز تجارى 
ايران نســبت به چين در تمام ســال ها، به جز سال 1400، منفى بوده است. بر اين اساس تراز تجارى ايران نسبت 
به چين در ســال 1395 تا 1400 به ترتيب منفى دو ميليارد و 343 ميليون، منفى چهار ميليارد و 151 ميليون، 
منفى يك ميليارد و 97 ميليون، منفى دو ميليارد و 541 ميليون، منفى 761 ميليون و يك ميليارد و 584 ميليون 
دالر بوده است. در 10 ماهه سال جارى نيز تراز تجارى ايران نسبت به چين منفى 83 ميليون دالر بوده است.

رئيس مركز ملى اقليم و مديريت بحران خشكسالى 
ســازمان هواشناســى با تاكيد بر ايــن كه زمانى 
مى تــوان خشكســالى را پايان يافته دانســت كه 
آبخوان هاى كشــور احيا شــده باشــند، گفت: با 
وجود بارندگى هاى نســبتا نرمال در نيمه شمالى 
در زمســتان امسال، اما چون اين نيمه كشور پاييز 
بسيارخشك و اسفناكى را تجربه كرد، بارندگى هاى 
مناسب زمستان هنوز نتوانسته است كم بارشى هاى 
شــديد فصل پاييز را جبران كند و اگر در ماه هاى 
آينده ميزان بارندگى ها به حدى نباشد كه كاهش 
شديد بارندگى هاى پاييزه را جبران كند، عمال نيمه 
شمالى كشور سومين سال متوالى كم بارش خود را 
شــاهد خواهد بود. خشكسالى زمانى تمام مى شود 
كه آبخوان ها احيا شــوند/ سومين ســال متوالى 
كم بارش در راه نيمه شــمالى ايــران . به گزارش 
خبرنگار ايلنا، در شــرايطى كه امسال ايران پاييز 
خشــكى را تجربه كرد و براساس آمارهاى سازمان 
هواشناسى، متوسط بارندگى ها در سراسر كشور از 
ابتداى مهر تا پايــان آذر 40,3 درصد از ميانگين 
بلندمدت كمتر بود، خوشبختانه در زمستان سال 
جــارى بخصوص در چند هفته گذشــته شــاهد 
بارش مناســب برف و باران در نقاط مختلف ايران 
بوده ايم، به نحوى كه آمارهاى هواشناســى از اين 
حكايت دارد كه متوســط بارندگى ها در سراســر 
كشــور از ابتداى دى ماه تا 24 بهمن 1401 نسبت 
به ميانگين بلندمدت يا همان شرايط نُرمال حدود 
10 درصد بيشتر بوده است. البته با توجه به كاهش 
محســوس بارندگى هاى پاييزه هنوز هم متوسط 
بارندگى در ايران از ابتداى ســال آبى جارى (يكم 
مهر1401) تا امروز به ميزان 8,9 درصد از ميانگين 
بلندمدت كمتر است و بســيارى از مناطق كشور 
نيز از نظر ميزان بارندگى همچنان شــرايط بسيار 
بدترى را نسبت به وضعيت نرمال تجربه مى كنند. 
بنابراين نه تنها از نظر مقدار بارش، كشورمان هنوز 
از شــرايط خشكسالى خارج نشــده است، بلكه با 
توجه به برداشت شديد از سفره هاى آب زيرزمينى 
و كاهش آورد رودخانه ها و در نتيجه، خشك شدن 
بسيارى از آبخوان هاى كشور در دهه هاى گذشته، 
اساسا تا وقتى وضعيت آبخوان ها بهبود پيدا نكند، 
حتى اگر ميزان بارندگى در يك ســال از متوسط 
بلندمدت بيشتر باشد، نمى توان خشكسالى را پايان 
يافته تلقى كرد. در 4 دهه گذشته 140 ميليارد متر 
مكعب از منابع آب تجديدپذير را از دست داده ايم 
. احــد وظيفه، رئيس مركز ملــى اقليم و مديريت 
بحران خشكسالى ســازمان هواشناسى كشور در 
همين راســتا به خبرنگار ايلنا گفت: خشكســالى 
در ايران با دو ســه ماه يا حتى دو ســه سال بهتر 
شــدن وضعيت بارندگى تمام نمى شود و براى رفع 
بحران خشكسالى، بايد رويكردهاى اصالحى جدى 
در مديريت منابع و مصارف آب كشور اتخاذ شود، 
زيرا ما در 4 دهه گذشته، حدود 140 ميليارد متر 
مكعب از منابع آبى تجديدپذير كشــور را از دست 
داده ايــم يا به عبارتى ديگر، اكنون دچار كســرى 

مخــزن 140 ميليارد متر مكعبى در ســفره هاى 
آب زيرزمينى ايران هســتيم.  اين مقام مسئول در 
ســازمان هواشناسى ادامه داد: كسرى مخزن 140 
ميليــارد متر مكعبى نشــان مى دهد در اين مدت 
مصرف آب در ايران آن قدر زياد بوده كه اين حجم 
عظيم آب از آبخوان هاى كشورمان كم شده است. 
اين در حالى است كه اين حجم زمانى حدود يك 
ســوم آب موجود در آبخوان هاى كشور را تشكيل 
مى داد و اكنون از دســت رفتــن اين حجم آب در 
آبخوان ها به بروز معضالت محيط زيستى متعددى 
نظير فرونشســت زمين، بيابان زايــى و گرد و غبار 
دامن زده اســت.  وى افزود: ســاالنه حدود 100 
تا 110 ميليارد متر مكعــب آب تجديدپذير وارد 
كشورمان مى شود، اما مجموع ميزان مصرف منابع 
آب تجديدپذير در ســطح كشور و همچنين حجم 
قابل توجه تبخير آب از روى ســطح زمين، بسيار 
بيشتر از ميزان ورودى آب هاى تجديدپذير به كشور 
اســت. تداوم اين روند در دهه هاى اخير به كسرى 
هرچه بيشتر مخازن آب هاى زيرزمينى ايران دامن 
زده و باعث شده است كه كسرى اين مخازن سال 
به ســال افزايش يابد.  لزوم كاهش شديد برداشت 
از ســفره هاى زيرزمينى براى احياى آبخوان هاى 
كشــور . وظيفه با تاكيد بر اين كه زمانى مى توان 
خشكســالى را پايان يافته دانست كه آبخوان هاى 
كشور احيا شده باشند، گفت: نشانه ملموس احياى 
آبخوان ها اين اســت كه ما در چاه هاى حفرشــده 
در سراســر كشــور به اندازه دهه هاى گذشته آب 
مشــاهده كنيم تا اگر در يك ســال، كشور دچار 
كم بارشــى شد، بتوانيم با برداشت از چاه ها كسرى 
بارندگى را در همان ســال جبران كنيــم. اما در 
حــال حاضر ميــزان مصرف آب در ايــران آن قدر 
زياد شــده اســت كه حتى اگر در يك سال شاهد 
بارندگى نرمال باشــيم، بازهم براى پاسخ به تمام 
تقاضاهاى تعريف شــده براى مصرف آب در كشور، 
دچار كمبود خواهيم بود و ناچاريم هرچه بيشتر از 
منابع زيرزمينى برداشــت كنيم.  رئيس مركز ملى 
خشكسالى سازمان هواشناسى ادامه داد: براساس 
استانداردهاى جهانى توصيه مى شود براى اين كه 
منابع آب تجديدپذير يك منطقه پايدار بماند، نبايد 
ميزان برداشت از سفره هاى زيرزمينى از 20 درصد 
ورودى ساالنه آب هاى تجديدپذير آن منطقه بيشتر 
باشد. البته گفته مى شود كه اگر ميزان برداشت از 
زير زمين تا 40 درصد مقدار ورودى ســاالنه منابع 
آب تجديدپذير باشــد، بازهم مشــكالت شديدى 
ايجاد نمى شــود و تا اين حد برداشت از سفره هاى 
زيرزمينى نيز بعضا مجاز شــمرده شده است، ولى 
برداشت بيشتر از اين مقدار از سفره هاى زيرزمينى، 
باعث تخريب آب هاى سرزمينى مى شود و نتيجه 
آن، همين باليى اســت كه در حال حاضر بر ســر 
منابع آب تجديدپذير و آبخوان هاى كشورمان آمده 
اســت.  وى در ادامه توضيح داد: متاسفانه در حال 
حاضر ما هر سال به اندازه بيش از 80 درصد ورودى 
ساالنه منابع آب تجديدپذير از سفره هاى زيرزمينى 

آب برمى داريم و همين مساله، عامل اصلى تشديد 
رونــد تخريب آبخوان هــاى ما در طول ســنوات 
گذشــته بوده اســت. اما براى اين كه آبخوان هاى 
كشور احيا شــود، ما بايد به گونه اى براى مصرف 
آب در كشاورزى، صنعت و شرب برنامه ريزى كنيم 
كه حجم برداشــت ما از زيرزمين در هيچ ســالى 
از 40 درصد ورودى ســاالنه آب هاى تجديدپذير 
كشور بيشتر نباشد؛ رســيدن به اين هدف نيز به 
ارتقاى ســطح تكنولوژى در صنعت و كشــاورزى، 
رفع فرســودگى شــبكه آبرسانى كشــور، اصالح 
الگوى كشت سراسرى و اجراى برنامه هاى آمايش 
سرزمين به صورت جدى نياز دارد.  وضعيت خوب 
بارندگى هاى امسال در جنوب غرب و جنوب كشور   
وظيفه در بخش ديگرى از صحبت هايش به تحليل 
وضعيت بارندگى هاى كشور در سال جارى پرداخت 
و گفت: خوشبختانه امســال ميزان بارندگى ها در 
جنوب غرب و جنوب كشــور در ســطح مطلوبى 
قرار داشــته است، به نحوى كه از ابتداى سال آبى 
جارى تا امروز متوسط بارندگى ها در استان بوشهر 
60,3 درصــد از ميانگين بلندمدت بيشــتر بوده و 
مقدار بارندگى در اين استان نسبت به زمان مشابه 
ســال آبى گذشته نيز 80,8 بيشــتر بوده است. از 
اين لحاظ، بوشــهر در بين تمام استان هاى كشور 
ركوردار افزايش بارندگى ها در سال آبى جارى است. 
همچنين در استان فارس نيز شاهد آن هستيم كه 
ميزان بارندگى از ابتداى ســال آبى جارى تا كنون 
24,4 درصد از شرايط نرمال بيشتر بوده است. اين 
مقام مسئول در سازمان هواشناسى كشور ادامه داد: 
در سال آبى جارى در مناطقى نظير غرب اصفهان، 
چهارمحال و بختيارى و كهگيلويه و بويراحمد نيز 
وضعيــت بارندگى ها تقريبا در ســطح نرمال بوده 
اســت، بخصوص كه در اين مناطق به دليل ثبت 
دماهاى پايين و بارش برف محسوس، بخش زيادى 
از بارندگى ها به صورت برف در ارتفاعات باقى مانده 
اســت و اين نويد را مى دهد كه در فصل گرم سال 
آينده، در رودخانه هاى بزرگ جنوب غرب كشــور 
و حتى رودخانه زاينده رود جريان نســبتا خوبى را 
شاهد باشيم. كاهش محسوس بارندگى ها در نيمه 
شــمالى و افت 44 درصدى در تهران .رئيس مركز 
ملى خشكسالى سازمان هواشناسى با بيان اين كه 
در سال آبى جارى مقدار بارندگى ها در نيمه شمالى 
كشور به شكل محسوســى از ميانگين بلندمدت 
كمتر بوده اســت، عنوان كرد: در سال آبى كنونى 
نيمه شمالى كشور وضعيت بارشى مناسبى را تجربه 
نكرده اســت، اگرچه در همين مناطق نيز به دليل 
ثبت دماهاى پايين ميزان انباشــت برف نسبت به 
سال گذشته بيشتر است، ولى وضعيت بارندگى ها 
در نيمه شــمالى ايران نه تنها از متوسط بلندمدت 
بدتر است، بلكه حتى در اين مناطق در مقايسه با 
سال گذشته نيز شاهد كاهش مقدار بارش هستيم. 
وى افزود: از ابتداى سال آبى جارى تا كنون، ميزان 
بارندگى ها در استان تهران 44,3 درصد نسبت به 
متوســط بلندمدت و 12,3 درصد نسبت به سال 

رئيس مركز ملى خشكسالى سازمان هواشناسى :

خشكسالى زمانى تمام مى شود كه آبخوان ها احيا شوند

نسخه بدون سرنشين هواپيماى قاهر سال آينده معرفى مى شود

وزير دادگسترى:

گشت هاى مشترك نظارت بر بازار
 در نوروز به  زودى فعال مى شوند

حمايت دولت از بخش خصوصى زمينه ساز توليد مسكن خواهد بود

به گزارش ايلنا، امين حســين رحيمى درباره نحوه نظارت بر ســفرهاى نوروزى گفت: دولت يك اليحه دو 
فوريتى را به مجلس ارسال كرده كه هدف آن تشكيل سازمان بازرگانى و تنظيم بازار است چراكه كار تنظيم 
بازار به معناى نظارت و قيمت گذارى و هم بازرسى كه به تعزيرات براى رسيدگى به تخلفات منتهى شود 

اكنون چند نهاد متولى دارد.

رئيس مركز نوآورى و فناورى سازمان منابع طبيعى و آبخيزدارى كشور :

تحقق كاشت يك ميليارد درخت در ايران

بيت كوين ركورد جديدى ثبت كردركود تورمى چگونه بازار لوستر را در ايران متاثر كرده 
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گزيده خبر

كرج صاحب خط BRT مى شود
شــهردار كرج با اشاره به برنامه ريزى هاى صورت گرفته در خصوص كاهش 
ترافيك سطح شــهر، گفت: ايجاد يك خط اتوبوســى BRT در دستور كار 
مديريت شهرى طى سال آتى قرار گرفته است. مهرداد كيانى اين مطلب را 
اعالم كرد و اظهار داشــت: مد نظر داريم يك خط اتوبوسى BRT از دانشگاه 
خوارزمى تا ميدان شــهيد ســلطانى را ايجاد كنيم كه مطالعات آن صورت 
گرفته واميد مى رود سال آينده اجرا شود. وى ضمن تأكيد بر اهميت كاهش 
ترافيك هاى سنگين در سطح شهر و توجه به تسهيل در رفاه حال شهروندان 
به عنوان مهم ترين و اصلى ترين سياست و هدف مجموعه مديريت شهرى 
اعم از شهردارى و شوراى شهر در اين دوره گفت: يكى از گره هاى ترافيكى 
در ميدان جمهورى اســت كه در ســال آينده پروژه اى براى باز كردن گره 
ترافيكى در اين محدوده و بلوار جمهورى جهانشــهر در دستور كار داريم. 
شهردار كرج ضمن يادآورى اين موضوع كه ادامه عمليات توسعه خط متروى 
كرج نيز در دستور كار مديريت شــهرى طى سال آينده قرار گرفته است، 
عنوان كرد: توسعه ناوگان اتوبوســرانى و تاكسيرانى، نوسازى و ساماندهى 
خطوط اين ناوگان نيز با هدف افزايش رفاهيات شهروندان، كاهش ترافيك، 
كاهش آلودگــى هوا و ترويج فرهنگ اســتفاده از حمل و نقل عمومى در 
برنامه هاى ســال آتى مديريت شــهرى قرار دارد. كيانى به احداث پل هاى 
عابر پياده در سطح شهر نيز اشاره و بيان كرد: ضمن هوشمندسازى شهر و 
افزايش دوربين هاى ثبت تخلف به منظور كاهش سرعت رانندگان و ارتقاى 
سطح ايمنى شهروندان در سطح شهر، در نقاط حادثه خيز احداث پل هاى 

عابر پياده را نيز طى سال آينده در دستور كار داريم.

مديرعامل سازمان صنايع هوايى وزارت دفاع

نسخه بدون سرنشين هواپيماى قاهر سال آينده معرفى مى شود
مديرعامل ســازمان صنايع هوايى وزارت دفــاع گفت: دانش اورهال 
هواپيماهــاى تجارى را به طور كامل در شــرايط تحريم به دســت 
آورده ايم و كامًال بر اين حوزه اشــراف داريم. به گزارش ايسنا به نقل 
از وزارت دفاع، امير افشــين خواجه فر با حضــور در برنامه صف اول 
با بيان اين كه «ســازمان صنايع هوايى يكى از ســازمان هاى وابسته 
به وزارت دفاع اســت كه ماموريت هــاى مختلفى در حوزه هواوفضا 
دارد»درباره آخرين دســتاوردهاى صنايع هوايى وزارت دفاع اظهار 
كرد: ما شركت هاى مختلفى داريم كه در حوزه هواپيماهاى جنگى و 
ترابرى نظامى، هواپيماهاى بدون سرنشين و سبك و موتور هواپيماها 
فعاليت مى كنند.ســازمان صنايع هوايى در حــوزه تجارى به ناوگان 
عمومى كشــور نيز كمك مى كند، ما در حــوزه هواپيماهاى تجارى 
به دليل اينكه مشابه اين هواپيماها را در ناوگان ترابرى نظامى داريم 
از تســلط كاملى نسبت به اين حوزه برخوردار هستيم. در واقع ما از 
نظر تخصصى به اين حوزه تســلط كامل داريم و هر آن چه كه براى 
اورهال هواپيماهاى ترابرى تجارى انجام مى دهيم با رعايت قوانين و 
تعاريف مخصوص به آن ها است.دانش اورهال هواپيماهاى تجارى را 
به طور كامل در شرايط تحريم به دست آورده ايم و كامًال بر اين حوزه 
اشراف داريم. وى با بيان اين كه «دانش قطعه سازى كه از آن با عنوان 
نهضت قطعه سازى ياد مى شود به تكامل رسيده است»، تصريح كرد: 
خودكفايى ما، در نهضت قطعه ســازى مسئله اى نيست كه فقط من 
به آن اشــاره كنم بلكه كشورهايى كه با آن ها مراوداتى در اين حوزه 
داريم و كمك هايى از ما مى خواهند، هنگام مشــاهده توانمندى ما 
در حوزه قطعه ســازى به خودكفايى ما در آن اذعان مى كنند. وى با 

اشاره به توانمندى ايران در حوزه ساخت انواع موتور نيز خاطرنشان 
كــرد: ما در حوزه موتور به حدى از خودكفايى رســيده ايم كه امروز 
مى توانيم 10 نوع موتور در كشور توليد كنيم كه بيشتر آن ها بر روى 
هواپيماهاى بدون سرنشين و موشــك هاى كروز استفاده مى شود. 
البته صنايع دفاعى ما در حوزه طراحى و ساخت موتور هاى سنگين 
نيز به خودكفايى رسيده اند.مديرعامل سازمان صنايع هوايى وزارت 
دفاع با بيان اين كه «موتور اوج در دو نســخه يا نســل ساخته شده 
اســت كه يكى از آن ها بر روى جنگنده كوثر نصب شده و ديگرى بر 
روى جت ياســين نصب خواهد شد» افزود:  43 شركت دانش بنيان 

در ســاخت اين موتور فعال بوده اند. ما برنامه مدونى را براى توسعه 
هواپيماى مسافربرى داريم. هواپيماى مسافربرى ويژگى هاى خاص 
خود را دارد حتما سعى مى كنيم از همكارى هاى بين المللى استفاده 
كنيــم البته كامال درون زا فكر مى كنيم ولى برون نگرى هم داريم. ما 
اكنون 2 يا 3 كشــور را براى اين پروژه نامزد كرديم و مشغول انجام 
مذاكرات با آن ها هســتيم و اين كشــورها نيز از اين پروژه استقبال 
كردند. وى از برنامه ســازمان صنايع هوايى وزارت دفاع براى افزايش 
تاب آورى ناوگان موجود مســافربرى خبر داد و گفت: ناوگان موجود 
ناوگانى اســت كه به مردم خدمت مى دهد و بــراى تاب آورى اين 

نــاوگان برنامه مدون داريم . هواپيماى ترابرى ســيمرغ قطعاً يكى از 
محصوالتى است كه بايد براى كشور ما توسعه پيدا كرده و توليد شود.  
سيمرغ در واقع يك هواپيماى ترابرى است كه طراحى و ساخت آن 
10 سال به طول انجاميده است البته هواپيما هاى مشابه نيز در ساير 
كشورها نيازمند همين مدت زمان براى طراحى و ساخت هستند. اين 
هواپيماى ترابرى يك هواپيماى 4 تا 6 تن است كه بازار بسيار خوبى 
براى كاربرى دارد و در منطقه ما اولين كشورى هستيم كه اين كار را 
انجام داده ايم. بايد در اينجا از مجموعه غير از نيروهاى مسلح خواهش 
كنم كه پاى كار بيايند چون فقط ســاخت نمونه اوليه يا پروتوتايپ 
وظيفه ما است. اما، اين كه بخواهيم خط توليد را توسعه دهيم وظيفه 
نيروهاى مسلح و وزارت دفاع نيست بلكه بايد بخش هاى دولتى اعم 
از چندين وزارتخانه بايد كمك كنند تا خط توليد اين هواپيما كامل 
شود چرا كه يكى از كارايى هاى هواپيما اشتغال زايى باال براى نخبگان 
ما است.وى با اشاره به پروژه جنگنده قاهر بيان كرد: پروژه قاهر  10 
سال قبل رسانه اى و مطرح شد كه در خود مجموعه سازمان صنايع 
هوايى ســاخته شــده بود. در اين پروژه بيشتر نقش توسعه فناورى 
هدف مجريان شــروع آن بوده است كه يك تيم بسيار قوى و خوب 
دارند منتها درباره اين هواپيما در زمان شروع توليد به كاربر مراجعه 
نشــده بود كه به نوعى يك اشكال محسوب مى شود. پروژه قاهر در 
حوزه فناورى به بلوغ كامل رســيده است منتها ما در حوزه محصول 
تنوع در آن ايجاد كرديم يعنى اواســط سال آينده نسخه هاى خوبى 

از اين هواپيما خواهيد ديد كه به نيروهاى مسلح واگذار مى شوند. 

ســخنگوى وزارت امور خارجه، حمالت رژيم صهيونيســتى عليه اهدافى در دمشق و حومه آن از جمله برخى ساختمان هاى 
مســكونى را كه  منجر به شهادت  و زخمى شدن جمعى از شهروندان بى گناه سورى گرديد، به شدت محكوم كرد. به گزارش 
ايسنا، ناصر كنعانى با اشاره به توالى حمالت جديد رژيم صهيونيستى و حمالت گروهك تروريستى داعش عليه ملت سوريه، پيوند و هماهنگى اين دو موجوديت 
تروريستى را پيوندى طبيعى و ذاتى خواند كه در شرايط مواجهه ملت سوريه با آثار زلزله ويرانگر دو هفته قبل، در صدد تشديد آالم و رنج و مصيبت مردم اين 
كشور هستند. كنعانى سكوت كشورهاى غربى نسبت به نقض مكرر حاكميت و تماميت سرزمينى سوريه از سوى رژيم متجاوز صهيونيستى را شرم آور خواند و از 
جامعه جهانى و نهادهاى مسئول بين المللى به ويژه شوراى امنيت سازمان ملل متحد خواست واكنش فورى، جدى و مؤثرى نسبت به تجاوزات رژيم تروريستى 

صهيونيستى عليه يك عضو سازمان ملل متحد داشته باشند.

به گزارش ايلنا، امين حسين رحيمى درباره نحوه نظارت بر سفرهاى نوروزى گفت: دولت يك اليحه دو فوريتى را به مجلس ارسال 
كرده كه هدف آن تشــكيل ســازمان بازرگانى و تنظيم بازار است چراكه كار تنظيم بازار به معناى نظارت و قيمت گذارى و هم 

بازرسى كه به تعزيرات براى رسيدگى به تخلفات منتهى شود اكنون چند نهاد متولى دارد. وزير دادگسترى با اشاره به ارائه اليحه تشكيل سازمان بازرگانى و تنظيم 
بازار به مجلس تصريح كرد: اگر اين طرح مصوب شده و سازمان مذكور تشكيل شود، آن گاه امر نظارت و بازرسى در همه زمينه ها متمركز مى شود. در واقع با اين كار، 
يك نهاد مسئول است و به گزارش هاى نظارت و بازرسى رسيدگى مى كند. وى ادامه داد: ما با فرض اينكه اين سازمان فعًال تشكيل نشده است، طرحى را براى ايام 
نوروز تدوين كرديم تا گشت هاى مشترك در تعزيرات، وزارت جهاد كشاورزى و وزارت را صمت فعال كنيم. اين هماهنگى انجام شده تا گشت هاى مشترك نظارت بر 

بازار به زودى فعال شده تا نظارت بيشترى بر بازار صورت گيرد.

واكنش سخنگوى وزارت خارجه به حمالت رژيم 
صهيونيستى عليه اهدافى در دمشق و حومه آن

وزير دادگسترى:

گشت هاى مشترك نظارت بر بازار
 در نوروز به  زودى فعال مى شوند
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گزيده خبر

اسامى بدهكاران بانكى به روز شد

وزارت اقتصاد، بهبود شــفافيت از طريق انتشار اســامى بدهكاران كالن و 
تسهيل پرداخت تسهيالت خرد از طريق حذف ضامن را از مهمترين موارد 
كارنامه يكســاله در حوزه بانكى اعالم كرد. به گزارش ايسنا، طبق گزارش 
وزارت امور اقتصاد و دارايى، دى ماه سال گذشته بود كه ديدار رئيس جمهور 
با مديران عامل بانك ها برگزار شــد؛ نشستى كه طى 10 سال قبل برگزار 
نشــده بود و بســيارى از اصالحات الزامى نظام بانكى بــر زمين مانده بود. 
تسهيل دسترســى مردم به تسهيالت خرد بدون نياز به ضامن و بر مبناى 
اعتبارسنجى، شفافيت با انتشار اسامى ابربدهكاران بانكى از اولويت هايى بود 
كه از سوى وزير اقتصاد در اين نشست مطرح شد و حاال يكسال پس از آن 
ديدار، تحقق اين موارد در كارنامه عملكرد اين وزارتخانه ديده مى شود. بهبود 
شفافيت از طريق انتشار اسامى بدهكاران كالن،  تسهيل پرداخت تسهيالت 

بيت كوين ركورد جديدى ثبت كرد
قيمــت بيت كوين در يــك روز پنج درصــد افزايش يافت. به 
گزارش ايسنا به نقل از كريپتو، قيمت بيت كوين در 24 ساعت 
گذشته نزديك به پنج درصد افزايش يافت و به باالترين سطح 
24 ساعته 24هزار و 924 دالر رسيد. در حالى كه شاخص هاى 
كالن و نظرات سختگيرانه فدرال رزرو آمريكا، قيمت بيت كوين 
را از 25هــزار و 134 دالرى كه پيــش از اين ثبت كرده بود، 
كاهش داد، داده هاى جديد دوباره قيمت را افزايش داده است. 
عالوه بر اين، احساســات بازار همچنان مثبت و شاخص ترس 
و طمع بيت كوين در 60 اســت. معامله گران همچنين بررسى 
كردنــد كه آيا افزايش اخير دام گاوى اســت يا خير و به دليل 
احساســات «طمع» در بازار احتياط مى كنند. با اين حال، يك 
سطح كليدى وجود دارد كه ســرمايه گذاران متخصص به آن 
توجه مى كنند. قيمت بيت كوين در حال حاضر در ســطح 24 
هزار دالر معامله مى شــود و فراتر رفتن از سطح روانشناختى 
25 هزار دالر يك شــتاب كليدى براى بازار خواهد بود. با اين 
حال، سرمايه گذاران بايد براى تاييد يك حركت صعودى، يك 
ســطح كليدى ميانگين متحرك هفتگى 200 (WMA) را نيز 
در نظر داشته باشــند. ميانگين متحرك هفتگى 200 يكى از 
موثرترين شــاخص هايى است كه يك معامله گر براى كمك به 
شناسايى تغييرات طوالنى  مدت در راستاى حركت بيت كوين 
از آن استفاده مى كند؛ كاهش اخير قيمت بيت كوين در نتيجه 

مقاومت در ميانگين متحرك هفتگى 200، كه درســت باالى 
25 هزار  دالر اســت، رخ داد. اگر بيت كوين به باالى 25 هزار 
دالر صعود كند و باالتر از سطح باقى بماند، احتماال يك صعود 
بزرگ به دنبال خواهد داشت البته اين سطح يك مقاومت قوى 
نيز هست و شكستن باالتر از سطح، چالش برانگيز خواهد بود. 
در همين حال، شــاخص قدرت نسبى يا به اختصار RSI در 60 
نشان دهنده قدرت در قيمت بيت كوين است و باندهاى بولينگر 
در حال باز شدن گسترده تر هســتند بنابراين، انديكاتورها در 
بيت كوين صعودى خواهند بود و نشــان دهنده افزايش قيمت 
 (DXY) آينده باالى 25هزار دالر هســتند. شاخص دالر آمريكا
پس از رسيدن به باالترين سطح 104.67 در 24 ساعت گذشته 
به 103.88 ســقوط كرد. كاهش بيشتر در قدرت دالر آمريكا 

حركت صعودى بيشترى را در قيمت بيت كوين به همراه خواهد 
داشت.در همين حال، قيمت نفت و بازده اوراق قرضه 10 ساله 
خزانه دارى اياالت متحده نيز در حال كاهش است. فدرال رزرو 
اياالت متحده را مجبور مى كند تــا افزايش نرخ بهره را از روند 
كنونى دور نگه دارد و بعدها تصميم خود در اين مورد را اعالم 
كند. مجمــوع ارزش بازار جهانى ارزهــاى ديجيتالى در حال 
حاضر 1.12 تريليون دالر برآورد مى شود كه اين رقم نسبت به 
روز قبل 0.00 درصد بيشتر شده است. در حال حاضر 42.60 
درصد كل بازار ارزهاى ديجيتال در اختيار بيت كوين بوده كه 
در يك روز 0.13 درصد افزايش داشــته است. حجم كل بازار 
ارزهاى ديجيتال در 24 ســاعت گذشته 41.92 ميليارد دالر 
است كه 42.45 درصد كاهش داشته است. حجم كل در امور 

مالى غير متمركز در حال حاضر 5.35 ميليارد دالر اســت كه 
12.76 درصد از كل حجم 24 ســاعته بازار ارزهاى ديجيتال 
است. حجم تمام ســكه هاى پايدار اكنون 37.45 ميليارد دالر 
اســت كه 89.34 درصد از كل حجم 24 ســاعته بازار ارزهاى 
ديجيتال است. به روزرسانى قيمت ارزهاى ديجيتالى (تا ساعت 
07:39 به وقت شرقى) اين رده حاوى تغييرات قيمتى 10 ارز 
ديجيتالى بزرگ از نظر ارزش بازار اســت.1- بيت كوين:قيمت: 
24هزار و 699.10 دالر.تغييرات قيمتى 24 ســاعت گذشته: 
0.27 درصــد افزايش.تغييرات قيمتى يك هفته اخير: 13.26 
درصــد افزايش2- اتريــوم: قيمــت: 1696.30 دالر.تغييرات 
قيمتى 24 ســاعت گذشــته: 0.33 درصــد كاهش.تغييرات 
قيمتى يك هفته اخيــر: 10.69 درصد افزايش.3- تتر: قيمت: 
1.00 دالر. تغييرات قيمتى 24 ســاعت گذشته: 0.00 درصد 
كاهــش. تغييرات قيمتى يك هفته اخير: 0.00 درصد كاهش. 
4- بايننــس كوين: قيمت: 315.70 دالر. تغييرات قيمتى 24 
ساعت گذشته: 0.07 درصد افزايش. تغييرات قيمتى يك هفته 
اخير: 2.77 درصد افزايش.5- يو اس دى كوين: قيمت:  1.00 
دالر. تغييرات قيمتى 24 ساعت گذشته: 0.00 درصد افزايش. 
تغييرات قيمتى يك هفته اخير: 0.01 درصد افزايش. 6-  ريپل: 
قيمت: 0.3918 دالر. تغييرات قيمتى 24 ساعت گذشته: 0.89 

درصد كاهش. تغييرات قيمتى يك هفته اخير 2.67 درصد.

تبريز – شــيعه نواز:غرفه شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقى در اولين رويداد ملى مديريت بحران ايران قوى سال1401 
حضور چشمگير و موفقى داشت.مديرعامل شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقى با تاكيد بر تالش هاى موثر صورت گرفته 
در حوزه هاى توسعه، بهره بردارى، پشتيبانى و نظارت گفت: تامين آب سالم و پايدار مهمترين وظيفه ما در شركت آب و فاضالب 
است كه با برنامه ريزى و مديريتى كه صورت گرفت امسال استان آذربايجان شرقى، كمترين تنش آبى را تجربه كرد بطورى كه در 
پيك مصرف آب شهر تبريز تابستان قطعى آب نداشتيم با اين حال بحران ها وضعيتى شناخته شده اما غيرقابل پيش بينى دقيق 

هستند پس بايد براى بدترين شرايط هم برنامه داشت. مهندس خانى ادامه داد: عدم توان مناسب در تامين، توزيع و بكارگيرى منابع و مديريت زمان دليل اصلى ادامه دار 
شدن بحران هاست در همين راستا شركت آبفاى آذربايجان شرقى همواره در تالش براى ايجاد هماهنگى پيشگيرى و كاهش خطرپذيرى بوده همچنين داراى آمادگى الزم 
براى انجام عمليات امدادى و فوريتى در حوزه هاى آبرسانى و حوادث آب است. وى افزود: وضعيت هاى بحرانى مرز استانى ندارند و جنبه ملى دارند به همين دليل مركز 
بحران اين شركت كمك هاى بسيارى اعم از تانكر و تجهيزات را براى ساير استانها مانند همدان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد و... ارسال نموده است. مهندس خانى ادامه 
داد: رويداد مديريت بحران ايران قوى 1401 ايران فرصت مناسبى است تا مديران و متخصصان تجربيات خود در مواجهه با بحران را با يكديگر به اشتراك گذارند كه در اين 
راستا ديدارهايى نيز با همكاران و مديران ارشد ملى و ساير استانها داشتيم و آماده ايم تا تجربيات خود را در اختيارشان قرار دهيم. وى افزود: از ساير اهداف اين نمايشگاه 
حمايت از كسب كار هاى دانش بنيان در حوزه مديريت بحران است كه شركت آبفاى استان آذربايجان شرقى بعنوان شركت پيشرو در پژوهش و استفاده از فن آورى هاى 
دانش بنيان، آمادگى دارد تا همكارى الزم را با ايشان داشته باشد و در اين راستا ديدارهايى با چند شركت دانش بنيان صورت گرفت. الزم به ذكر است اولين رويداد مديريت 
بحران ايران قوى 1401 است كه 25 تا 27 بهمن 1401 در مركز همايش هاى موزه ملى انقالب اسالمى و دفاع مقدس برگزار شد. برگزارى نمايشگاه، كنفرانس هاى علمى، 

نشست هاى تخصصى راهبردى، مانور عملياتى و كارگاه هاى آموزشى تخصصى از برنامه هاى مهم در اين رويداد بودند.

تبريز – شــيعه نواز: مديركل امور مالياتى اســتان آذربايجان شرقى گفت: امروزه ماليات 
مهم ترين منبع درآمدى دولت محســوب مى شود و سياست هاى اقتصادى بر مبناى آن 
تعيين مى شود در اين راستا مبارزه جدى با فرار مالياتى جزو برنامه هاى اولويت دار اداره 
كل امور مالياتى است.عيسى اورج زاده افزود: سازمان امور مالياتى به سمت هوشمندسازى 
حركت كرده است و تمامى فعاليت هاى آن به صورت الكترونيكى انجام مى شود و در حال 
اجراى يك ابر پروژه اقتصادى به نام "سامانه پايانه فروشگاهى"  است كه تمامى موديان در 
اين سامانه و پايانه فروشگاهى ثبت نام مى شوند و به سازمان مالياتى متصل خواهند شد. 
اروج زاده در ارتباط با افزايش درآمدهاى مالياتى در سال آينده افزود: رويه اداره كل امور 
مالياتى مبارزه با فرار مالياتى و كاهش بار مالياتى بر روى موديان موجود مى باشد و در 
سال آينده نيز اين رويه با جديت پيگيرى خواهد شد. وى ادامه داد: در اين خصوص نسبت 
به تشكيل كارگروه فرار مالياتى در استان اقدام گرديده و با همكارى نيروهاى مجرب اداره 
كل اطالعات نسبت به شناسايى 64 شركت كه داراى فرار مالياتى بوده اند اقدام گرديده 
و اين گروه توانسته نسبت به شناسايى نزديك پنج هزار و شش صد ميليارد تومان فرار 
مالياتى در كل كشور اقدام نمايد كه با استفاده از احكام قانون مالياتهاى مستقيم نسبت 
بــه اقامه دعوا عليه مرتكبين جــرم اقدام گرديده و پرونده هــاى مطروحه در اداره كل 
دادگسترى مطرح مى باشند كه الزم است بابت پيگيرى پرونده هاى مطروحه از اداره كل 
دادگسترى استان قدردانى به عمل شود.اروج زاده گفت: رويه اداره كل امور مالياتى تكريم 
ارباب رجوع و كمك به واحدهاى توليدى و شركتهاى دانش بنيان مى باشد كه بخشودگى 
جرايم مالياتى يكى از اين موارد مى باشد و به مناسبت گرامى داشت دهه مبارك فجر نيز 
بخشودگى جرايم مالياتى خوبى صورت گرفته و جمعا در يازده ماهه 1401 نزديك هزار 

و چهار صد ميليارد تومان بخشودگى در استان انجام گرفته است.

حضور موفق آبفا استان در رويداد ملى مديريت بحران ايران قوى؛

خانى: آذربايجان شرقى كمترين تنش آبى را تجربه كرد

مديركل امور مالياتى آذربايجان شرقى:
مبارزه با فرار مالياتى، مهم ترين رويه 
اداره كل در تامين درآمدهاى مالياتى 

معاون مدير كل دفتر برنامه ريزى و امور فنى بيمه مركزى توضيحاتى را درمورد شرايط بيمه صندوق امانات اجاره اى بانك ها اعالم 
كرد. بهروز بستگانى در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه پرداخت بيمه صندوق امانات اجاره اى بانك ها مى تواند هم توسط شخص 
حقيقى صورت بگيرد هم شخص حقوقى، توضيح داد: براى مثال گاهى يك سازمان تصميم مى گيرد اين قرارداد را براى همه پرسنل 
منعقد خود كند، در اين شرايط پرداخت حق بيمه نيز با سازمان خواهد بود. حتى گاهى يك بانك تصميم مى گيرد براى كارمندان 
خود صندوق امانات در نظر بگيرد و پرداخت حق بيمه نيز در اين شرايط بر عهده بانك است. وى ادامه داد: هرچقدر ارزش محتويات داخل صندوق باالتر باشد، ريسك 
بيشترى هم دارد. بايد تعهد شركت بيمه را هم در نظر گرفت. قاعدتا جنس دو ميليارد تومانى با پنج ميليون تومانى فرق دارد. معاون مدير كل دفتر برنامه ريزى و امور 
فنى بيمه مركزى درمورد اشخاص حقيقى نيز گفت: شخص حقيقى خودش بايد هزينه را پرداخت كند و هزينه آن بسته به مورد فرق مى كند. بر اساس اين گزارش، 
هرچند كه پيش از اين اعالم شده بود كه پرداخت حق بيمه صندوق امانات اجاره اى بانك ها بر عهده بانك است، مراجعه برخى مخاطبان ايسنا به بانك حاكى از آن 
بوده اســت كه حق بيمه بر عهده شــخص است. بر اين اساس، بانك ها در ليستى كه در اختيار مشترى قرار مى دهند، به مشترى حق انتخاب مى دهند كه بر اساس 
محتوياتى كه قصد دارند داخل صندوق نگهدارى كنند حق بيمه را انتخاب كنند. براى مثال ارزش صندوق را از حداقل 50 ميليون تومان تا حداكثر 10 ميليارد تومان 

در نظر مى گيرند و طبق آن حق بيمه را به صورت ساالنه تعيين مى كنند و در نهايت تصميم گيرى بر عهده مشترى است.

ميزان واردات گندم در 10 ماهه امســال بيش از دو ميليون تومان كمتر از از همين بازه زمانى در ســال گذشته بوده كه البته 
بيش از چهار برابر گران تر از پارسال تمام شده است. به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آمار منتشر شده گمرك، در 10 ماهه 
امســال بيش از ســه ميليون و 501 هزار تن گندم به ارزشى بالغ بر يك ميليارد و 544 ميليون دالر از 11 كشور مختلف به 
ايران وارد شده است. ارزش ريالى اين ميزان واردات بيش از 29 هزار ميليارد تومان بوده است كه به عبارتى مى توان گفت به 

طور متوسط اين ميزان گندم با ارزى معادل بيش از 18 هزار تومان وارد شده است. اين ميزان واردات از نظر وزنى 36.44 درصد كاهش نسبت به  10 ماهه سال 
گذشــته داشته اســت، افت 18.02 درصدى ارزش دالرى را هم نسبت به همين بازه زمانى تجربه كرده اما ارزش ريالى آن حدود 267 درصد نسبت به 10 ماهه 
سال گذشته رشد داشته است. آلمان، امارات متحده عربى، انگلستان، ايتاليا، تركيه، سنگاپور، فدراسيون روسيه، قزاقستان، مكزيك، هلند و هنگ كنگ 11 مبداء 

واردات گندم در 10 ماهه امسال بودند.

واردات گندم 2 ميليون تن كمتر از پارسالحق بيمه صندوق امانات بانك ها چقدر است؟

حميدرضا منافى / رئيس اتحاديه لوستر تهران 

لوســتر صنعتــى اســت كــه از كشــورهاى مختلــف در آن اعمــال ســليقه شــده و از 
قديــم محصــوالت كشــور چــك معــروف بودنــد كــه علــت آن هــم كريســتال مرغــوب 
ــج  ــه تدري ــا ب ــته اســت. ام ــود داش ــا وج ــه در آنه ــوده ك ــتعدادى ب ــن اس و همچني
لوســترهاى ايتاليايــى نيــز محبــوب شــدند چــون آنهــا در صنعــت برنــز صاحــب نــام 
ــه دســت  ــا ب ــادى در دني ــن موفــق شــدند مشــترى هاى زي ــد، بنابراي و ســليقه بودن
بياورنــد. در مرحلــه بعــد لوســترهاى ســراميكى توليــد شــدند كــه اســپانيا در ايــن 
ــوژى  ــا و تكنول ــن روش ه ــه اي ــى از هم ــران از تلفيق ــام اســت. اي عرصــه صاحــب ن
ــال  ــا اعم ــس ب ــد. پ ــد مى كن ــرده و محصــوالت خــاص خــودش را تولي اســتفاده ك
ــود را  ــترى هاى خ ــد مش ــام مى دهن ــتر انج ــاخت لوس ــا در س ــه ايرانى ه ــرى ك هن
ــا ايــن شــرايط محصــوالت ايرانــى تمامــى ســليقه ها را پوشــش  ــد. ب در جهــان دارن
مى دهند.مــواد اوليــه لوســتر در ايــران.الزم اســت دربــاره وضعيــت تهيــه مــواد اوليــه 
ايــن صنعــت در ايــران بگويــم: مــواد اوليــه عمــده مــا فلزهايــى مثــل برنــز، برنــج، 
آهــن و در برخــى مواقــع آلومينيــوم اســت و بخشــى هــم قطعــات شيشــه اى هســتند 
ــا  ــبختانه در كشــور م ــتر هســتند. خوش ــواد تشــكيل دهنده لوس ــه 20 درصــد م ك
ــه  ــن زمين ــه واردات در اي ــازى ب ــوده و ني ــب در دســترس ب ــزى اغل ــه فل ــواد اولي م
ــت  ــن صنع ــردى در اي ــه كارب ــواد اولي ــر م ــد از ديگ ــدود 20 درص ــا ح ــت. ام نيس
ــزى  ــترهاى برن ــد. لوس ــد ندارن ــه تولي ــران صرف ــه در اي ــرا ك ــتند، چ ــى هس واردات
ريخته گــرى مى شــوند امــا لوســترهاى بلــورى كار شيشــه گرى در آنهــا انجــام 
مى شــود. در كل بايــد گفــت خوشــبختانه در حــال حاضــر در ايــن صنعــت كمبــود 
مــواد اوليــه نداريــم و دربــاره واردات مــواد اوليــه اى كــه در كشــور وجــود نــدارد نيــز 

ــه نشــده ايم. ــى مواج ــا مشــكل بزرگ ب
صــادرات لوســتر در ايــران. گاهــى دربــاره صــادرات لوســتر در ايــران ســواالتى مطــرح 
ــه  ــدارد امــا ب مى شــود. آمــار دقيقــى از ميــزان صــادرات لوســتر از كشــور وجــود ن
نظــر مى رســد ايــن عــدد در ســال گذشــته بيــش از پنــج ميليــون دالر بــوده اســت. 
ــا داشــته و  ــا م ــه صــادرات ب ــى در زمين ــكارى خوب خوشــبختانه وزارت صمــت هم
ــه نظــر  ــگاه اول ب ــه اســت. در ن ــا در نظــر گرفت ــراى م ــى ب ســختگيرى هاى حداقل
ــول  ــن محص ــارغ از آن اي ــا ف ــت ام ــس اس ــا لوك ــدى م ــه كاالى تولي ــد ك مى رس
ــق  ــزوده خل ــالش خــود ارزش اف ــا ت ــه ب ــى اســت ك ــد صنعتگران حاصــل كار و تولي
مى كننــد. در مرحلــه بعــدى لوســتر يــك كاالى اساســى و مــورد نيــاز فــورى مــردم 
ــات را  ــن موضوع ــز اي ــه هميــن دليــل وزارت صمــت ني ــده نيســت و ب و مصرف كنن
لحــاظ كــرده اســت. بــه اصطــالح بــه ايــن نــوع كاالهــا واســطه اى گفتــه مى شــود 
ــا ارز  ــتند و ب ــن هس ــوارض پايي ــمول ع ــادرات مش ــراى ص ــل ب ــن دلي ــه همي و ب
ــز  ــى ني ــه واردات ــواد اولي ــز محاســبه مى شــوند. در موضــوع قطعــات و م ــى ني نيماي
ــز متناســب  ــن بخــش ني ــا در اي ــوده و تعرفه ه ــادى نب خوشــبختانه ســختگيرى زي
ــوده اســت. خوشــبختانه از نظــر كيفيــت،  ــن صنعــت ب ــا شــرايط و حــال و روز اي ب
توليدكننــدگان ايرانــى ممتــاز هســتند، هــر چنــد هزينه هــاى توليــد در ايــران بيــش 
ــى، روســيه و  ــه كشــورهاى ارمنســتان، تركيــه، رومان از چيــن اســت؛ امــا اكنــون ب
ــارس صــادرات انجــام مى شــود. تعــدادى از تاجــران هــم  كشــورهاى حــوزه خليج ف
بــه كشــورهاى اروپايــى صــادرات خوبــى دارنــد.170 بنــگاه توليــدى در تهــران. آمــار 
ــه صــورت  ــى ك ــق برخــى برآوردهاي ــى طب ــدارد ول دقيقــى در كل كشــور وجــود ن

گرفتــه در ســطح تهــران 170 بنــگاه كوچــك توليــدى وجــود دارد. ايــن در حالــى 
اســت كــه توليدكنندگانــى هــم داريــم كــه جــزو اتحاديــه نيســتند و مجــوز خــود 
ــرى  ــيار بزرگ ت ــاى بس ــه كارآفرين ه ــد و البت ــت كرده ان ــع درياف را از وزارت صناي
نيــز هســتند كــه نيــازى بــه جــواز كســب اتحاديــه ندارنــد چــون ماهيــت اتحاديــه 
بــر موضــوع توليدى هــاى كوچــك متمركــز شــده اســت. البتــه ايــن كارآفرين هــاى 
ــه صمــت دريافــت مى كننــد. طبــق  ــردارى خــود را از وزارتخان ــه بهره ب ــزرگ پروان ب
برآوردهــا بيــش از هــزار واحــد توليــدى كوچــك و بــزرگ در ايــن صنعــت مشــغول 
ــر پرســنل  ــا 300 نف ــى هســتند كــه 10 ت ــان واحدهاي ــن مي ــه كار هســتند. در اي ب
دارنــد و در ايــن حــوزه فعاليــت مى كنند.ايجــاد شــهر لوســتر. يكــى از اهــداف مهــم 
چهارســاله هيات مديــره فعلــى اتحاديــه لوســتر تهــران، ايجــاد شــهر لوســتر اســت 
ــالش  ــه در ت ــره اتحادي ــت. هيات مدي ــده اس ــاز ش ــاد آن آغ ــراى ايج ــالش ب ــه ت ك
ــرى  ــرد تاج ــر ف ــا ه ــد ت ــيس كن ــران تاس ــتر را در ته ــهر لوس ــد ش ــا بتوان ــت ت اس
ــه ســادگى  ــن شــهر ب ــد آنچــه مدنظــر دارد را در اي كــه وارد كشــور مى شــود بتوان
مشــاهده و خريــدارى كنــد. ســعى خواهــد شــد دسترســى بــه ايــن مجموعــه بــراى 
ســاكنان تهــران، توليدكننــدگان و همچنيــن تجــار خارجــى آســان باشــد. مــا ايــن 
كار را از چيــن الگوبــردارى مى كنيــم چــرا كــه در ايــن كشــور شــهرى وجــود دارد 
كــه بــه شــهر «نــور» معــروف شــده و در آن شــهر نيــز شــهر لوســتر ايجــاد شــده و 
نمايشــگاه دائمــى از ايــن محصــوالت در آنجــا برقــرار شــده اســت. بــه ايــن ترتيــب 
ــواع لوســتر  ــاال و ان ــا تنــوع بســيار ب ــا خــروج از ايــن شــهر فقــط ب از زمــان ورود ت
ــاس  ــا مقي ــهر ب ــن ش ــه مشــابه اي ــن اســت ك ــا اي ــد. تصــور م ــد ش مواجــه خواهي
كوچك تــر را در تهــران ايجــاد كنيــم. در ايــن شــهر بخشــى را بــه عنــوان «شــوروم» 
ــه  ــى و خارجــى ب ــاق نمايــش اختصــاص خواهيــم داد كــه خريدارهــاى داخل ــا ات ي
آنجــا مراجعــه كــرده و كاالى مــورد نيــاز خــود را بــه آســانى مشــاهده و خريــدارى 
كنند.اثــر منفــى نوســانات ارزى بــر كشور.نوســان هاى ارزى باعــث ايجــاد مشــكالتى 
ــى در  ــى و نامتعارف ــر منف ــان هاى ارزى تاثي ــده اســت. نوس ــد كشــور ش ــراى تولي ب
ــع و  ــه صناي ــاً هم ــل تقريب ــن دلي ــه همي ــت و ب ــد داش ــور خواه ــاد كش كل اقتص
توليدكننــدگان از ايــن اتفــاق متضــرر خواهنــد شــد. صنــف مــا هــم از ايــن اتفــاق 
مســتثنى نخواهــد بــود. دربــاره همــان ميــزان مــواد اوليــه كــه مــا مجبــور هســتيم 
اقــدام بــه واردات آن كنيــم، نوســان هاى ارزى اثرگــذار خواهــد بــود. در كنــار اثــرات 
نامطلــوب نوســان هاى ارزى مــا بحــث تغييــرات قيمــت جهانــى را هــم داريــم كــه 
ــول  ــدن محص ــران ش ــب گ ــته و موج ــر گذاش ــا تاثي ــى م ــت نهاي ــر قيم ــم ب آن ه
ــم خــارج  ــده ه ــده توليدكنن ــه از عه ــن شــرايط ك ــام اي ــا تم ــى ب ــد شــد. ول خواه
بــوده اســت، در ايــن حــوزه صنعتگــران و توليدكننــدگان ســعى كرده انــد مســيرى را 
دنبــال كننــد كــه محصــوالت اقتصــادى توليــد كــرده كــه قشــرهاى متوســط جامعــه 
نيــز بتواننــد كاالهــاى مــورد نيــاز خــود را تهيــه كننــد. البتــه الزم بــه ذكــر اســت 
ــه ايــن معنــى نيســت كــه ايــن قبيــل كاالهــا كيفيــت مناســبى  كــه ايــن مــورد ب
ندارنــد بلكــه بيشــتر ســعى شــده قيمــت تمام شــده متناســب باشــد و در ايــن مــورد 
ــازار در مــواردى حتــى حاشــيه ســود  ــراى ايجــاد تعــادل در ب توليدكننــدگان مــا ب
خــود را نيــز كاهــش داده انــد. بــراى ايــن منظــور مدل هايــى توليــد شــده كــه نيــاز 
بــه هزينــه كمتــرى داشــته اند. بازارهــا درگيــر ركــود تورمــى.در حالــى كــه بيشــتر 
بازارهــا در كشــور درگيــر ركــود تورمــى هســتند، فــروش لوســتر نيــز هميــن شــرايط 
را تجربــه مى كنــد و فروشــندگان و همچنيــن توليدكننــدگان در انتظــار پايــان ايــن 
ركــود هســتند تــا دوبــاره بــازار آنهــا بــا خريدهــاى بيشــترى مواجــه شــود. ركــود و 
كســادى بازارهــا موضوعــى كلــى و تقريبــاً فراگيــر شــده اســت. دليــل بــزرگ ايــن 
ــى  ــاره بازارهــاى داخل ــده اســت. درب ــد مصرف كنن ــدرت خري ــز كاهــش ق ــاق ني اتف
توليدكننــدگان و فروشــندگان مــا هــر آنچــه در تــوان داشــتند بــه كار گرفتنــد تــا 
بتواننــد كاالهــاى متنــوع و متناســب بــا قــدرت خريــد مصرف كننــدگان مختلــف را 
عرضــه كننــد. البتــه ركــود فقــط مختــص بازارهــاى خرده فروشــى نيســت و برخــى 
صنايــع توليــدى نيــز درگيــر ايــن مشــكل هســتند. يكــى از راهكارهايــى كــه بــه نظر 
مى رســد بــراى خــروج از شــرايط ركــود صنعــت مى توانــد موثــر باشــد ايــن اســت 
ــر  ــد ب ــه تولي ــن صــورت ك ــه اي ــود بخشــد. ب ــت صــادرات را بهب ــت وضعي ــه دول ك

محوريــت صــادرات انجــام شــود.

ركود تورمى چگونه بازار لوستر را در ايران متاثر كرده است؟
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گزيده خبر

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه 1402 تشريح كرد
فلسفه الزام افراد به استفاده از كارت سوخت شخصى چيست؟

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه 1402، گفت: بر اساس مصوبه كميسيون 
تلفيق 95 درصد افراد جامعه در ســال آينده بايد از كارت سوخت شخصى 
استفاده كنند و تنها در موارد ضرورى امكان استفاده از كارت سوخت جايگاه 
وجود دارد. هادى بيگى نژاد در گفت وگو با ايســنا، درباره مصوبه كميسيون 
تلفيق مبنى بر الزام استفاده از كارت سوخت شخصى در سال 1402، بيان 
كرد: هر خودرويى كه توليد مى شــود و يا اينكه در جامعه دست به دست 
شــده و فرد شماره يك آن را به فرد شــماره دو مى فروشد، دارى چندين 
مدرك است كه شامل سند خودرو، كارت خودرو، بيمه و كارت سوخت مى 
شود؛ هر خودرويى يك كارت سوخت دارد. وى در ادامه با بيان اينكه زمانى 
كه افراد به جايگاه مراجعه مى كنند بايد با كارت سوخت خود سوخت گيرى  
كنند اما اكنون عرف اينگونه نيســت و اكثر مردم با كارت سوخت جايگاه، 
سوخت گيرى انجام مى دهند، اظهار كرد: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق 
بودجه 1402 ، دولت موظف شــد براى سال آينده بستر را به نحوى فراهم 
كند كه كارت ســوخت جايگاه صرفا در موارد اضطرارى و فقط براى 5 الى 

10 درصد جامعه مورد استفاده قرار گيرد.

سهم 5 درصدى تجديدپذيرها از كل توليد برق
بر اســاس آمار از ابتداى ســال 1401 تا انتهاى دى ماه توليد 
انرژى هاى تجديدپذير معادل 9189 ميليون كيلووات ساعت 
بوده كه از كل توليد برق كشــور ســهمى پنج درصدى را به 
خود اختصاص داده اســت. به گزارش ايســنا، امروزه ضرورت 
افزايــش ظرفيت نيروگاه هاى تجديدپذيــر در دنيا از اهميت 
زيادى برخوردار اســت، به طورى كه بر اســاس گزارش جديد 
ســازمان جهانى هواشناســى(WMO)، تأمين بــرق از منابع 
انرژى پاك مانند انرژى خورشــيدى، بــادى يا برق آبى بايد تا 
پايان اين دهه دو برابر شــود تــا گرمايش جهانى كاهش يابد 
چرا كه اگر اين امر محقق نشود، تغييرات آب و هوايى و بحران 
آب ممكن است به شــدت امنيت انرژى ما را تضعيف كند و 
منابع انرژى تجديدپذير را به خطر بيندازد. در گزارش سازمان 
جهانى هواشناسى آمده است توليد انرژى، منبع انتشار حدود 
سه چهارم گازهاى گلخانه اى در جهان بوده و براى حفظ كره 
زمين، افزايش ظرفيت اشــكال پاك توليد انرژى، مانند انرژى 
خورشــيدى، بــادى، و برق آبى و همچنين بهبــود بهره ورى 
انرژى حياتى اســت. ايران به لحاظ دريافت انرژى خورشيدى 

در جهــان در باالترين رده ها قرار دارد، تــا جايى كه به طور 
ميانگين ساليانه بيش از 280 روز آفتابى گزارش شده است، اما 
با اين وجود نتوانسته به جايگاهى كه شايسته است دست يابد.
بر اســاس آخرين آمار توسعه نيروگاه هاى تجديدپذير، ميزان 
برق توليد شــده از منابع پاك تا پايان دى ماه ســال جارى به 
9189 ميليون كيلووات  ساعت رسيده كه موجب شده از انتشار 
50 هزار تن گاز گلخانه اى و همچنين 0.4 هزار تن آالينده هاى 

محلى تا پايان دى ماه جلوگيرى شــود. عالوه بر اين توليد اين 
ميزان انرژى تجديدپذير باعث صرفه جويى 20 ميليون ليترى 
آب در ماه مذكور شده و عالوه بر اين، صرفه جويى در مصرف 
سوخت هاى فسيلى به ميزان 24 ميليون مترمكعب معادل گاز 
طبيعى را محقق كرده اســت. در حال حاضر تعداد مولدهاى 
تجديدپذير مختص مشتركين (محدود به ظرفيت انشعاب) تا 
پايان دى ماه به 8700 واحــد با مجموع ظرفيت 101 هزار و 

41 كيلووات رسيده است. مجموع ظرفيت انرژى خورشيدى 
كشــور تا پايان دى ماه با توليد 429.55 مــگاوات به 44.03 
درصد رســيده و مجموع ظرفيت انرژى بادى كشــور با توليد 
342.39 مگاوات بالغ بر 35.03 درصد است. همچنين در اين 
بين زيســت توده  با توليد 12.5 مگاوات تنها 1.3 درصد، برق 
آبى كوچك با توليــد 100.78 مگاوات 10.4 درصد و توربين 
انبســاطى با توليد 9.6 مگاوات  0.1 درصد سهم دارد. سهم 5 
درصدى تجديدپذيرها از كل توليد برق. طبق پيش بينى هاى 
صورت گرفته افزايش ظرفيت احداث نيروگاه هاى تجديدپذير 
تا پايان سال 1401 (از محل قراردادهاى خريد تضمينى ماده 
61 قانون اصالح الگوى مصرف ســاتبا)، به ميزان بالغ بر 150 
مگاوات مى رسد، يكى از مهم ترين برنامه هاى سازمان ساتبا در 
حوزه انرژى هاى تجديدپذير و پــاك، احداث و بهره بردارى از 
10 هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير و پاك مشتمل بر 7000 
مگاوات نيروگاه خورشيدى و 3000 مگاوات نيروگاه بادى در 

دولت سيزدهم است.

60 ليتر ســهميه بنزين اسفند ماه خودروهاى شخصى بدون هيچ گونه تغييرى، ساعت صفر بامداد دوشنبه (يكم اسفند ماه) در 
كارت هاى هوشمند سوخت شخصى شارژ مى شود .به گزارش ايسنا، در دوازدهمين ماه سال 1401، ميزان 60 ليتر سهميه بنزين ماهانه به كارت هاى هوشمند سوخت 
شــخصى واريز خواهد شد، همچنين سهميه ســوخت خودروهاى عمومى و خدماتى مطابق جدول سهميه طرح مديريت مصرف سوخت واريز مى شود. طرح فعلى 
سهميه بندى بنزين از ساعت صفر روز جمعه، 24 آبان ماه سال 1398 بر اساس مصوبه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران سه قوه، براى همه وسائل نقليه بنزين سوز 
آغاز شد. سقف ذخيره سهميه بنزين كارت هاى هوشمند سوخت براى مالكان خودروهاى شخصى و موتورسيكلت ها ابتدا شش ماه بود كه به  دنبال گسترش ويروس 
كرونا در كشور و شرايط ويژه اعالم شده براى مقابله با گسترش آن، شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى در اطالعيه اى اين سقف را به 9 ماه تغيير داد، بنابراين سهميه 

واريزى ماهانه خودروهاى شخصى و موتورسيكلت ها در صورت استفاده نكردن، حداكثر تا 9 ماه در كارت هاى هوشمند سوخت قابل ذخيره خواهد بود.

سخنگوى صنعت برق گفت: در حوزه پرداخت خسارات به مشتركان برق، تا كنون 45 ميليارد و 667 ميليون تومان پرداخت 
شده است. مصطفى رجبى مشهدى در گفت و گو با ايسنا، در خصوص اخرين وضعيت پرداخت خسارات برقى، اظهار كرد: براى آتش سوزى 21 ميليارد و 340 
ميليون تومان، براى فوت 3.3 ميليارد تومان، خســارت لوازم و تجهيزات برقى 20 ميليارد و 990 ميليون تومان و در مجموع 45 ميليارد و 667 ميليون تومان 
پرداخت شده است. به گفته وى، مهم ترين مشكل در حوزه بيمه برق مبلغ كمى است كه براى اين بخش در نظر گرفته مى شود، همين موضوع موجب مى شود 
شركت هاى بيمه تمايل به شركت نداشته باشند. سخنگوى صنعت برق با اشاره به اقداماتى كه براى اين موضوع انجام شده، گفت: اميدواريم در قانون بودجه 1402 
اين مبلغ افزايش يابد تا شركت هاى بيمه تقاضاى بيشترى داشته باشند. رجبى مشهدى با اشاره به پيگيرى صنعت برق در پرداخت خسارات گفت: تمام خسارات 

بعد از انجام بررسى هاى الزم پرداخت مى شود و در اين موضوع جدى هستيم.

سهميه بنزين اسفند ماه امشب شارژ 
مى شود

پرداخت 45 ميليارد و 667 ميليون تومان 
خسارت برقى به مشتركان
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گزيده خبر

پروژه هاى عمرانى با اتكا بر دانش فنى و بومى كشور، تكيه بر 
توان داخلى و بهره گيرى از توليدات ملى

  مدير بنــادر و دريانوردى غرب اســتان 
هرمزگان گفــت: پروژه هــاى عمرانى با 
اتكا بر دانش فنى و بومى كشــور، تكيه بر 
توان داخلى و بهره گيرى از توليدات ملى 
با هدف افزايش ظرفيت، توســعه و تجهيز 
حوزه دريايى و بندرى بنادر غرب اســتان 

هرمزگان در حال انجام اســت كه در نيمه اول سال 1402 به بهره بردارى 
خواهد رسيد.به گزارش روابط عمومى مديريت بنادر و دريانوردى بندرلنگه 
و غرب اســتان هرمزگان، مرتضى ســاالرى ضمن اعالم اين خبر گفت: در 
تالش هستيم با انجام پروژه هاى عمرانى، وضعيت موجود بنادر و دريانوردى 
بندرلنگه كه شــرايط مناســبى هم دارد را ارتقا داده و توسعه، بهسازى و 
تجهيز بنــدر را به گونه اى رقم بزنيم كه زمينــه رقابت پذيرى بنادر غرب 
استان هرمزگان افزايش پيدا كند.وى تصريح كرد: هدف از انجام پروژه هاى 
تعميرات اساسى ساختمان هاى ادارى و عملياتى ، اجرا و مرمت آسفالت و 
جدول كشى محوطه بندر، احداث و مرمت ديوار پيرامونى در راستاى تحقق 
اهداف ترسيم شــده و نيز حركت در مسير تعامل هرچه بهتر شهر و بندر 
و همچنين توســعه بندر و رشد اقتصادى منطقه غرب استان هرمزگان در 
جهت رشــد اقتصادى شهرستان و ارتقاء كيفيت خدمات به ساحل نشينان 
اين شهرستان مى باشد.ساالرى افزود: اقدامات مناسبى در بخش دريايى و 
همچنين براى رضايت ساحل نشينان و دريانوردان اين استان و ارتقا كيفيت 

خدمات به آن ها در بنادر غرب استان هرمزگان انجام شده است.

رئيس مركز نوآورى و فناورى سازمان منابع طبيعى و آبخيزدارى كشور :

تحقق كاشت يك ميليارد درخت در ايران
رئيــس مركز نوآورى و فناورى ســازمان منابع طبيعــى و آبخيزدارى 
كشور درگفتگوى تفضيلى با ايلنا به تشــريح شرايط اقتصادى اجراى 
طرح كاشــت يك ميليارد درخت در ايران و مقايســه و بررسى آن با 
طرح خاورميانه ســبز پرداخت. تحقق كاشــت يك ميليارد درخت در 
ايران، مشــروط به حمايت اجتماعى و مالى بنگاه هاى اقتصادى است 
به گــزارش ايلنا، اعالم خبر اجراى طرح مردمى كاشــت يك ميليارد 
اصله درخت جنگلى در كشــور، خيلى هــا را غافلگير كرد و برخى ها را 
هيجان زده. برخى دوســتداران طبيعت و صنايع براى كمك به اجراى 
اين طرح پيشقدم شده اند و بعضى از متخصصان حوزه منابع طبيعى كه 
تجربه طرح هاى سال هاى گذشته را دارند و از زيرساخت هاى موجود و 
نيازهاى سرمايه اى براى اجرا مطلعند، با نگاهى محتاطانه اين طرح را 
دنبال مى كنند. طرح مردمى كاشــت يك ميليارد اصله درخت ظرف 4 
سال، صرف نظر از اين كه گامى بزرگ براى جذب يا ترسيب كربن در 
كشــور محسوب مى شود، براى اجرا با چالش هايى روبرو است. از سوى 
ديگر با نگاهى به آمارها و اقدامات كشــورهاى منطقه و همســايه طى 
چند سال اخير در زمينه كاشــت درخت و فراهم كردن زيرساخت ها 
در اين زمينه، در مى يابيم كــه ايران در اين حوزه در منطقه نفت خيز 
خاورميانه عقب اســت. امروزه همكارى هاى مشترك منطقه اى نيز به 
راه  افتــاده و پروژه  ها و ابتكارات براى درختكارى و جذب كربن به نوعى 
فراسرزمينى شــده اند، به طورى كه امســال در كنفرانس بين المللى 
تغييرات آب و هوايى سازمان ملل متحد در شرم الشيخ مصر، عربستان 
با طرح «خاورميانه ســبز» و كاشــت 50 ميليارد اصله نهال به ميدان 
آمد. اما داليل و انگيزه هاى سرعت بخشى به طرح هاى كاشت درخت و 

تدوين ساير برنامه ها در كشورها چيست و ايران براى اجراى طرح ملى 
يك ميليارد اصله درخت به چه زيرساخت ها، منابع  و پشتوانه هايى نياز 
دارد؟ در اين بــاره با دكتر «حميدرضا ســليمانى» رئيس مركز نوآورى 
و فناورى ســازمان منابع طبيعى و آبخيزدارى كشــور، داراى دكترى 
مهندســى آب با گرايش تخصصى تغيير اقليم از انستيتو فناورى هند 
- دهلــى و مولف كتاب هاى «چالش هاى پيــش روى منابع طبيعى - 
ميراث ايران از منظر كنوانســيون هاى بين المللى در سال هاى آينده /
انتشــارات springer  ســال  2021" و رويكرد مديريت جامع آبخيز در 
اراضى خشك ايران / springer  سال 2018» گفت و گويى را انجام داده 
ايم. گفت و گو: فرحناز هاشمى.سليمانى، رئيس مركز نوآورى و فناورى 
سازمان منابع طبيعى و آبخيزدارى كشور مى گويد: تمام كنوانسيون هاى 
محيط زيســتى به ويژه كنوانسيون تغييرات آب و هوايى سازمان ملل 
متحد، برنامه هاى متعددى بــراى كاهش كربن، گازهاى گلخانه اى و 

حفاظت از آب و خاك و امنيت غذايى از جمله از طريق افزايش سرانه 
كاشــت نهال دارند. از طرفى امروزه بحث اعتبار كربن و خريد و فروش 
آن در جهان شــكل جدى به خود گرفته و ما نبايد از آن غافل باشيم. 
سليمانى معتقد است: درختكارى يكى از مهمترين و ارزان ترين راهكارها 
براى جذب دى اكســيد كربن از جّو زمين و ذخيره آن در خاك و آب 
است و در آينده ممكن است بقاى صنايع آلوده كننده به ميزان كسب 
اعتبار كربن از طريق درختكارى و روش هاى ديگر بستگى داشته باشد. 
ســليمانى در عين حال اجراى موفق طرح مردمى كاشت يك ميليارد 
اصله درخت در ايران را منوط به برخوردارى از ســرمايه هاى اجتماعى، 
انسانى، مالى و آماده سازى زيرساخت ها براى توليد نهال سالم، كاشت، 
آبيارى و نگهدارى نهال ها مى داند. كاشــت درخت در اين سال ها مورد 
توجه كشــورها قرار گرفته و در ايران نيز به تازگى طرح كاشت مردمى 
يــك ميليارد درخت از ســوى وزارت جهاد كشــاورزى مطرح و بر آن 

تاكيد شده است. دليل و اهميت اجراى اين طرح هاى ضربتى چيست؟   
ايــن موضوع ابعاد مختلفى به لحاظ ملــى و بين المللى دارد. به لحاظ 
بين المللى، امسال پيشرفت قابل توجهى در بيست و هفتمين نشست 
كشورهاى متعهد به تغييرات آب و هوايى در شرم الشيخ  مصر از سوى 
كشــورهاى پيشرو و مشــاركت كننده در بخش جنگل و اقليم حاصل 
شــد. اين كشورها كه شــامل اتحاديه اروپا و 26 كشور ديگر هستند، 
به كشــورهاى FCLP معروف هستند و پيش از اين در اجالس بيست و 
ششم تغييرات آب و هوايى سازمان ملل متحد در گالسكو نيز همراه با 
بيش از 140 كشور ديگر كه در مجموع 60 درصد توليد ناخالص جهانى 
همراه با 33 درصد ســطح جنگل ها را دارا هســتند؛ بر توقف تخريب 
جنگل ها و تخريب ســرزمين تا سال 2030 تاكيد كردند. عالوه بر اين، 
برنامه هاى بلندپروازانه كاشت درخت و جنگل كارى از سوى كشورهايى 
مانند چين، اياالت متحده آمريكا، هند، صحراى آفريقا و ساحل و حوزه 
كشــورهاى منطقه آمازون تحت عنوان برنامه كشت يك هزار ميليارد 
درخت تا سال 2030 كه ابتكار اوليه آن به جمعى از كشورهاى آفريقايى 
در ابتداى قرن 21 باز مى گردد، مطرح شــد. برخى كشورها در منطقه 
خاورميانه مانند تركيه و پاكســتان همسو با ساير كشورهاى پيشرو در 
راســتاى مقابله با تغيير اقليم، طرح هاى كاشت ميلياردها درخت را از 
سال ها پيش آغاز كرده اند. پاكستان از سال 2018 كاشت 10 ميليارد 
نهال را تا ســال 2023 در دستور كار خود قرار داده و تركيه طى مدت 
17 سال با كاشت 4,5 ميليارد درخت، سطح جنگل خود را از 20,8 به 

22,8 ميليون هكتار اضافه كرده است. 

رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اينكه هيچ كمبودى در تامين تخم مرغ تا پايان سال نداريم، گفت: به 
دليل تاخير در ارسال سويا توسط سامانه بازارگاه مرغداران مجبور شده اند هر كيلو سويا را از بازار آزاد با قيمت هر كيلو 25 هزار تومان 
خريدارى كنند. ناصر نبى پور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه ميانگين قيمت هر كيلو تخم مرغ درب مرغدارى ها در روزهاى گذشته 
36 هزار و 400 تومان بود، گفت: اين در حاليست كه قيمت تمام شده هر كيلو تخم مرغ براى مرغداران 44 تا 45 هزار تومان و قيمت مصوب نيز  39 هزار و 500 تومان 
است. يعنى قيمت تخم مرغ در مرغدارى ها حتى به قيمت مصوب هم نرسيده است. وى با اشاره به اينكه علت پايين بودن قيمت تخم مرغ توليد زياد اين كاالى پروتئينى 
است، افزود:توليد تخم مرغ بسيار زياد است. حدود 3300 تن تخم مرغ روزانه توليد مى شود كه حداقل 200 تن آن اضافى است.رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار 
استان تهران ادامه داد: صادرات هم مى شود ولى تخم مرغ كاالى صادراتى نيست و بين كشورهاى هم مرز مبادله مى شود و كشورهاى همسايه  نيز كشش و ظرفيت چندانى 
ندارند.  به گفته وى بر اساس توافقات كليه اختيارات از توليد تا صادرات به اتحاديه مرغداران ميهن واگذار شده است.نبى پور در ادامه  گفت: دو سه ماه است كه در خريد 
سويا مشكالتى داريم. يعنى مرغدار سوياى مورد نياز خود را از سامانه بازارگاه خريدارى مى كند. پول آن را پرداخت مى كند ولى در بازه زمان كوتاه به دستش نمى رسد و 

مجبور است براى تامين سوياى مورد نياز مرغ هايش به بازار آزاد مراجعه كند و هر كيلو سويا را 25 هزار تومان خريدارى كند.

ايسنا/خوزســتان مديركل بنادر و دريانوردى خوزستان از خالى بودن 9 اسكله بندر امام خمينى خبر داد و گفت: در حال حاضر 
مشكالت اسنادى، مانع از پهلوگيرى 38 كشتى حامل كاالهاى اساسى در اسكله هاى اين بندر شده است. بهروز آقايى در گفت 
 و گو با ايســنا اظهار كرد: مشــكالتى كه در بحث مسائل اسنادى و ارزى وجود دارد، در حال حاضر مانع از پهلوگيرى 38 كشتى 

حامل كاالهاى اساسى در اسكله هاى بندر امام خمينى (ره) شده است.خالى بودن 9 اسكله بندر امام خمينى . وى از خالى بودن 9 اسكله بندر امام خمينى خبر داد و 
افزود: اين شرايط باعث شده كه از بين اسكله هاى موجود بندر امام، تعداد 9 اسكله خالى و در انتظار پهلوگيرى كشتى ها باشد. مديركل بنادر و دريانوردى خوزستان 
با بيان اينكه تجهيزات و اسكله هاى بندر امام خمينى آمادگى الزم را براى ارائه خدمات به كشتى ها دارند، گفت: حجم كاالهاى اساسى 38 كشتى موجود در لنگرگاه 
بندر امام خمينى (ره) بيش از 2 ميليون و 600 هزار تن برآورد مى شود. 15 كشتى حامل كاالى اساسى در انتظار پهلودهى در بندرامام. بيش از 30 كشتى منتظرند! 
توضيحى درباره مشكل ادامه دار معطلى كشتى ها در بندرامام. آقايى عنوان كرد: در صورت رفع مشكالت اسنادى، امكان پهلوگيرى اين كشتى ها كه بخش مهمى از 
مسائل آن ها مربوط به تامين ارز از سوى صاحبان كاال است در اسكله هاى بندر امام فراهم مى شود تا نسبت به تخليه آن ها اقدام شود. وى در خصوص تخليه كاالى 
اساسى در طول سال جارى افزود: از ابتداى امسال تاكنون 13 ميليون و 100 هزار تن كاالى اساسى تخليه شده در بندر امام خمينى (ره) به منظور توزيع و مصرف 

در نقاط مختلف كشور توسط ناوگان ريلى و جاده اى از اين بندر خارج شده است.

رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار عنوان كرد

تخم مرغ تا پايان سال تامين است/ قيمت هر كيلو سويا در بازار آزاد؛ 
25 هزار تومان

مديركل بنادر و دريانوردى خوزستان:

مشكالت ارزى مانع پهلوگيرى 38 كشتى كاالى اساسى 
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گزيده خبر

سرمايه گذارى، رشد فروش، افزايش درآمد و ...؛ داليل 
بهبود عملكرد شركت هاى گروه مالى گردشگرى

برخى هلدينگ ها و شركت هاى زيرمجموعه گروه مالى گردشگرى در سال 
جارى با چندين پله صعود نسبت به سال گذشته در رديف هاى باالترى در 
ميان شركت هاى برتر ايران جاى گرفتند.هلدينگ هاى وشركت هاى گروه 
مالى گردشگرى در سال هاى اخير با سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف 
توانستند جزو شركت هاى برتر قرار بگيرند به طورى كه بانك گردشگرى در 
جمع پيشروترين شركت ها و هلدينگ نگين گردشگرى در صدر شركت هاى 
با بيشترين رشد قرار گرفته و شركت احيا استيل فوالد بافت با جهش فروش 
خود را به صد شركت برتر نزديك كرده است.بنا بر اين گزارش، اين گروه كه 
در زيرمجموعه خود 8 هلدينگ دارد، در عملكرد يك سال اخير، فوق العاده 
ظاهر شد به طورى كه بانك گردشــگرى امسال در بيست و سومين دوره 
همايش شــركت هاى برتر ايران نسبت به سال گذشته ارتقاى 18 پله اى 
داشت.هلدينگ اقتصادى نگين گردشــگرى ايرانيان نيز با 92 پله ارتقا در 
فروش در بين 87 شركت برتر قرار گرفت كه دليل آن رشد باالى 10 هزار 
ميليارد تومانى و تغيير قابل توجه نســبت به سال قبل تر در گروه شركت 
هاى با بيشترين صعود بود. همچنين شركت احيا استيل فوالد بافت نيز در 
يك ســال گذشته توانست حدود 90 درصد فروش خود را افزايش دهد و با 
ثبت عدد 6500 ميليارد تومان در صدر گروه دومين 100 شركت برتر قرار 
بگيرد.اين گزارش حاكيست: گروه مالى گردشگرى در سال هاى اخير سبد 
متنوعى از ســرمايه گذارى در پروژه هاى بزرگ اقتصادى ايجاد كرده و حاال 

فصل برداشت آن رسيده است،
ايفاى«مسئوليت هاى اجتماعى»؛ تفكرى بنيادين در بانك پاسارگاد
 بانك پاسارگاد در ادامه رسالت هاى ارزشى و اجتماعى خود در سال 1401 
نيــز با احداث مدارس، كتابخانه ها، حمايت از نخبگان، اهداء خون توســط 
پاسارگاديان و... بيش از پيش نسبت به ايفاى نقش مسئوليت هاى اجتماعى 
خود اهتمام ورزيد.بانك پاسارگاد كه همواره «مسئوليت هاى اجتماعى» را 
به عنوان رويكردى متعالى به كسب و كار در نظر مى گيرد، اين تفكر ارزشمند 
را توسعه داده و به طور مستمر اقدامات ارزشمندى را در حوزه هاى مختلف 
مسئوليت هاى اجتماعى در دســتور كار خود قرار داده است. در اين راستا 
بهار1401 نيز تداوم بخش مسير پربركت يارى رسانى براى آبادانى روزافزون 
ميهن عزيزمان بود و همسو با نيازسنجى ها و برنامه ريزى هاى انجام شده، در 
ماه ارديبهشت كتابخانه پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد افتتاح گرديد. اين 
اقدام در ادامه رويكرد توسعه فرهنگ و دانش در ايران عزيز صورت پذيرفت 
كه بانك پاســارگاد تاكنون 18 كتابخانه در استان هايى همچون همدان (9 
بــاب)، اردبيل (5 باب)،كهگيلويه و بويراحمد (2 باب)، لرســتان (1 باب) و 
فارس(1 باب) احداث كرده و ساخت دو كتابخانه ديگر را نيز در دستور كار 
دارد.با يارى خداوند متعال اين توفيق ادامه پيدا كرد تا در ادامه اين مســير 
پرسعادت آئين افتتاح مدرسه پاسارگاد در روستاى زينبى شهرستان قشم 
در اولين روز سال تحصيلى جديد برگزار شود. مهربانى ماه مهر به اينجا ختم 
نشد و شهرستان دزفول پاييز خود را با زنده كردن نام دارالفنون توسط بانك 

پاسارگاد و افتتاح يك باب مدرسه  جشن گرفت.

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 ســاخت 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 مســكن 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 خاطرنشــان كرد: بخش مهمى 
از راهكار جلوگيرى از افزايش قيمت مســكن در متعادل سازى 
عرضه و تقاضاســت. افزايش نياز انباشــت شده مسكن در سال 
هاى گذشته زمينه ســاز 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 درســت 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 نساخته حتى مســكن 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.

در حاشيه ديدار على عسگرى با مديران بانك توافق شد
همكارى مشترك بانك صادرات ايران با هلدينگ خليج 

فارس در تامين مالى بين المللى صنايع پتروشيمى
مديرعامل هلدينگ صنايع پتروشــيمى خليج فارس در چهارمين 
نمايشــگاه و همايش تخصصى حمايت از ساخت داخل در صنعت 
پتروشيمى، پااليش و پتروپااليش از همكارى مشترك بانك صادرات 
ايران با اين هلدينگ در تامين مالى بين المللى صنايع پتروشيمى خبر 
داد و گفــت: بانك صادرات ايــران از بانك هاى صاحب نام و توانمند 
كشــور اســت با توجه به ظرفيت هاى منحصر به فرد اين بانك در 
حوزه ارزى و بين المللى مى تواند نقش بى بديلى در توســعه صنايع 
پتروشيمى داشته باشد.به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، 
عبدالعلى على عسگرى در ديدار با ياسر مرادى، رئيس هيئت مديره، 
امير يوســفيان عضو هيات مديره و جمعــى از معاونين مديرعامل 
ايــن بانك با حضور در نشســت تخصصى بانك صــادرات ايران در 
اين نمايشــگاه، با قدردانى از حمايت و همكارى اين بانك با صنعت 
پتروشيمى، افزود: بانك صادرات ايران با گستردگى شعب و امكانات 
در منطقه خليج فارس و ســاير كشورها، مى تواند در زمينه مبادالت 
ارزى به صنعت پتروشــيمى كمك كند و الزم اســت از اين فرصت 
استفاده شــود.وى با قدردانى از تامين مالى پروژه هاى شركت هاى 
پتروشــيمى «گچســاران»، «فناوران»، «هنگام» و «گاز بيدبلند» 
توسط بانك صادرات ايران، نقش اين بانك در تامين مالى پروژه هاى 
پتروشــيمى از طريق شعب خارج از كشــور بانك را بى بديل عنوان 
كرد و افزود: شركت هاى پتروشيمى در ارزآورى نگاه ويژه اى به بانك 

صادرات ايران دارند و اين مهم جز با حمايت بانك محقق نمى شود.

رييس ســازمان خصوصى سازى درباره ارزش سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: درباره ارزش 10 ميليون تومانى اين سهام به 
ازاى هر فرد تصويب شــده  و اين 10 ميليون تومان از پرتفوى ســهام مختلف است. ارزش سهام عدالت جاماندگان چقدر است؟/ 
پرتفوى ســهام به تاييد هيات تطبيق مجلس نرسيد .حسين قربانزاده، رييس ســازمان خصوصى سازى در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادى ايلنا درباره آخرين تصميمات تعيين پرتفوى سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: هيات تطبيق مجلس از پرتفوى سهام 
عدالت جاماندگان ايراد گرفته است و عمال تا زمان رفع ايراد هيات تطبيق مجلس يعنى تشكيل شوراى عالى سياست هاى كلى اصل 44 و تصويب آيين نامه انتهاى بند 
الف تبصره 2 قانون بودجه 1402 فعال كارى نمى توان انجام داد. وى ادامه داد: اول بايد شوراى عالى سياست هاى كلى اصل 44 تشكيل شود و شيوه اجرايى را مصوب 
كند تا بتوان پرتفوى سهام  عدالت را نهايى كرد. رييس سازمان خصوصى سازى گفت: در حال حاضر پرتفوى سهام عدالت جاماندگان مشخص است، احكام ضوابط آن 
را هم به تصويب هيات وزيران رسيده بود اما هيات تطبيق به آن ايراد گرفت و اعالم كرد كه مطابق قانون اجرايى سياست هاى كلى اصل 44 بايد اين شورا درباره آن 
تصميم بگيرد و نه هيات وزيران. بنابراين در حال حاضر جز اينكه شوراى عالى سياست هاى كلى اصل 44 اين موضوع را تصويب كند، راه ديگرى وجود ندارد. قربانزاده 
درباره تفاوت پرتفوى دارندگان سهام عدالت افزود: سه و نيم ميليون افراد جديد داراى سهام عدالت خواهند شد كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى هستند و 

حتما پرتفوى اين افراد با دارندگان فعلى سهام  عدالت متفاوت خواهد بود و اساسا امكان يكسان بودن پرتفوى سهام عدالت بين افراد وجود ندارد.

رييس اســبق پژوهشكده پولى و بانكى اظهار داشــت: دولت و مجلس براى حل مشكل كسرى بودجه بايد به توافق و تفاهم برسند و 
تجربه نشان مى دهد كه اگر هماهنگى بين دولت و مجلس وجود داشته باشد امكان كاهش تورم با كنترل ناترازى هاى موجود از جمله 
ناترازى هاى بوجه وجود دارد و با كاهش تورم، ارزش ارزهاى خارجى در برابر پول ملى هم كاهش پيدا مى كند. تشريح داليل افزايش نرخ 
ارز در بازار/ دولت و مجلس براى حل مشكل كسرى بودجه به توافق برسند احمد مجتهد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى ايلنا درباره 
اظهارات رييس كل بانك مركزى مبنى بر اينكه در بازار قيمت دالر 46 هزار تومان نيست درحاليكه در حال حاضر هر دالر در بازار آزاد 

با اين قيمت به فروش مى رسد، اظهار داشت: واقعيت اين است كه رييس بانك مركزى در يك چارچوبى اظهار نظر و صحبت مى كند اما بازار هم حرف خودش را مى زند و 
مى گويد كه عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مى كند. اگر دالر 46 تومانى در بازار مشترى نداشته باشد، قيمت دالر به 45 هزار تومان و كمتر مى رسد. بنابراين عرضه و تقاضا در 
بازار بدون محدوديت هايى كه بانك مركزى براى صرافى ها ايجاد كرده، تعيين كننده و با هم برابر هستند. وى ادامه داد: وقتى كوچك ترين محدوديتى درباره خريد و فروش 
ارز در صرافى ها به اجرا مى رسد، باعث مى شود عده اى كه نمى توانند شرايط الزم را داشته باشند براى خريد ارز به بازار آزاد مراجعه كنند. وگرنه هيچ انسان عاقلى وقتى قيمت 
دالر در صرافى 44 هزار تومان اســت براى خريد دالر با قيمت 46 هزار تومان به بازار آزاد مراجعه نمى كند.  اين كارشــناس اقتصادى با بيان اينكه رييس بانك مركزى تمام 
عوامل اقتصادى و سياسى موثر در بازار ارز را در اختيار ندارد و برخى از اين عوامل خارج از كنترل رييس كل بانك مركزى است، افزود: براى مثال وقتى يك مسئله سياسى 
رخ مى دهد اگر جنبه مثبت و منفى داشته باشد آثار آن را در بازار ارز مى بينيم در حالى كه اين رخداد خارج از كنترل بانك مركزى است و نقشى در اين رخداد نداشته است.

معاون وزير اقتصاد در گفت وگو با ايلنا مطرح كرد:

تشريح داليل افزايش نرخ ارز در بازارارزش سهام عدالت جاماندگان چقدر است؟

شعبه تبريز ميزبان بيش از 90 درصد صادركنندگان برگزيده استانى
رئيس شعبه تبريز بانك توسعه صادرات ايران گفت: از مجموع 31 صادركننده 
برگزيده اســتانى 28 و از ميان صادركنندگان برتر كشــور دو صادركننده 
مشترى شعبه تبريز اين بانك هستند.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه 
صادرات ايران، نادرعليزاده ضمن تبريك چهل و چهارمين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى گفت: بيش از 16 هزار ميليارد ريال تسهيالت طى 10 ماه 
اول ســال جارى به مشتريان شــعبه تبريز پرداخت شده كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته، رشــد 100 درصدى داشته است.وى از آمادگى 
شعبه تبريز براى اعطاى تســهيالت به شركت هاى دانش بنيان خبرداد و 
گفت: همكاران اين شعبه تعامل ســازنده اى با شركت هاى توليدكننده و 
صادركننده دانش بنيان دارند و آماده ارائه خدمات، تسهيالت و مشاوره هاى 
تخصصى به آنها هســتند.عليزاده كاهش مطالبات معوق طى مدت يادشده 
را از ديگر دستاوردهاى شعبه تبريز اعالم كرد و گفت: در حال حاضر مانده 
مطالبات غيرجارى 3 در هزار نسبت به مانده تسهيالت اعطايى شعبه است.

رييس شــعبه تبريز به هدفگذارى اين بانك براى جذب مشتريان جديد و 
حفظ مشتريان قديمى اشاره كرد و گفت: شعبه تبريز توفيق گشايش 125 
فقره حساب قرض الحســنه و 26 فقره حساب جارى را در 9 ماه اول سال 
1401داشته است.وى اظهار داشت: شعبه تبريز بانك توسعه صادرات ايران 
در مدت يادشــده 148 فقره ضمانت نامه به ارزش يك هزار و 283 ميليارد 
ريال صادر كرده كه در مقايسه با سال قبل با 115 فقره ضمانت نامه صادره 
به ارزش 377 ميليارد ريال، رشد 300 درصدى را تجربه كرده است.رئيس 
شعبه تبريز خاطرنشان كرد: اين شعبه در محدوده زمانى اين گزارش ، 194 

فقره حواله ارزى به ارزش 69 ميليون دالر صادركرده است. 
با حمايت بانك ايران زمين انجام مى شود:

برگزارى نهمين همايش بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت
با حمايت بانك ايران زمين نهمين همايش بانكدارى الكترونيك و نظام هاى 
پرداخت با موضوع ارزش آفرينى ديجيتال، در مركز همايش هاى بين المللى 
برج ميالد برگزار خواهد شــد.به گزارش روابط عمومى؛ بانك ايران زمين به 
همراه هلدينگ و شركت هاى زير مجموعه خود در حوزه فناورى اطالعات و 
پرداخت در دو بخش كارگاهى و نمايشگاهى، آخرين محصوالت و سرويس 
هاى خود را معرفى خواهد كرد.شركت جهان ارقام پارس (جامپ) هلدينگ 
فناورى اطالعات بانك ايران زمين، شركت هاى سابين تجارت آريا، توسعه 
فناورى هاى روز (فراز)، مركز نوآورى ايران زمين، آرمان وفادارى آريا (آوا) و 
آواى نوآورى و فناورى هوشمند فردا (فردابانك) تيم بانك ايران زمين در اين 

همايش و نمايشگاه خواهند بود.

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى حبيب اهللا كرمى به اســتناد دو برگ استشــهاديه گواهى شده و 
تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى به اين اداره مراجعه و 
مدعى ست سند مالكيت شش دانگ پالك 5386 فرعى 58 بخش 14 
ديواندره به آدرس ديواندره كوى كشــاورز پشت مدرسه فنى حرفه اى 
به علت نامعلوم گم شده كه سند مالكيت آن ذيل  ثبت 21496 صفحه 
115 دفتر جلد 159صادر و تسليم گرديده است لذا باستناد قسمت 5 
ماده 120-اصالحى آئين نامه قانون ثبت متذكر ميگردد هر كس نسبت 
به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود ســند مالكيت 
نزد خود ميباشــد بابد ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد درغير اينصورت پس از انقضاى مهلت 
مقرر و عدم ارسال اعتراض سند مالكيت المثنى طبق مقررات صادر و به 

متقاضى تحويل داده خواهد شد.
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ديواندره، فخرى .م الف288

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت دوم
در اجــراى مفاد پرونده اجرايى 0100484 شــعبه اجــراى احكام حقوقى 
دادگســترى شهرســتان ديواندره در نظر دارد مقــدار 13/5 هكتارزمين 
زراعتى واقع در روســتاى بابارار شــامل چهار قطعه 1-شان رستم خان به 
ميزان 5/2 هكتار 2-كچك چرمــو 2 هكتار 3-تپه قوت 5/3 هكتار 4-دله 
قــوت 1/5 هكتــار كه هم اكنون در اجاره ميباشــد با قيمت كارشناســى 
12/150/000/000 ريال با مالكيت شــهرام شــكرى را از طريق مزايده در 
مورخه 1401/12/14 ساعت11 صبح در دفتر شعبه اجراى احكام حقوقى 
به فروش برســاند كســانى كه تمايل به خريد دارند ميتوانند از ملك مزبور 
قبل از جلســه بازديد و نسبت به اعالم قيمت پيشنهادى به اين اجرا اقدام 
و در جلســه مزايده شــركت نمايند برنده مزايده بايد 10 درصد بها را فى 
المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و حداكثر ظرف يك 
مــاه از تاريخ ابالغ مابقى بهاى ملك را بپردازد در غير اينصورت ســپرده او 
پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبــط و مزايده تجديد ميگردد. 
مدير دفتر اجراى احكام شعبه اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
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فاضليان خبر داد:
پرداخت 2 هزار و 800 ميليارد ريال تسهيالت حوادث غير مترقبه 

توسط بانك مسكن
عضــو هيات مديره بانك مســكن از پرداخت 2 هزار و 800 ميليارد 
ريال تسهيالت حوادث غير مترقبه در 10 ماهه سال جارى خبر داد.

سيد محسن فاضليان عضو هيات مديره و معاون امور اعتبارى بانك 
مسكن در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبرى بانك مسكن – هيبنا با 
بيان اينكه بايد نقدينگى به سمت ساخت مسكن هدايت شود، گفت: 
طرح جهش توليد مســكن با ايده هدايت نقدينگى به سمت ساخت 
مسكن در كشور كه 20 درصد از منابع بانك ها را به خود اختصاص 
مى دهد ارايه و در حال اجراســت. انباشــت نياز مسكن در كشور از 
ســال هاى قبل باعث شــده تا تقاضا در بازار مسكن متراكم شود و 

تعادل آن به هم بخورد.
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گزيده خبر

پزشك سابق كاخ سفيد:

 همه مى توانند ببينند كه يك جاى 
كار بايدن مشكل دارد

رونى جكسون، پزشك سابق كاخ سفيد در دولت هاى دونالد ترامپ 
و باراك اوباما و نماينده فعلى مجلس نمايندگان آمريكا، نتيجه اخير 
معاينه ســالمت جســمانى جو بايدن را يك "پنهانكارى" نسبت به 
مشكالت ســالمت رئيس جمهور آمريكا خواند. به گزارش ايسنا، به 
نقل از روزنامه ديلى ميل،  رونى جكسون، نماينده مجلس نمايندگان 
آمريكا و پزشــك سابق كاخ ســفيد به انتقاد از گزارش اخير معاينه 
سالمت جســمانى جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا پرداخته و آن را 
"هشــدار دهنده" خواند. به گفته جكسون، اين گزارش هيچ اشاره اى 
به "ســالمت روان رو به افول" بايدن كــه به دليل گافهاى مكرر اين 
رئيس جمهور آمريكا در سخنرانى هايش مشهود است، نكرده است. 
جكسون كه در دولتهاى دونالد ترامپ و باراك اوباما به عنوان پزشك 
كاخ ســفيد كار كرده، گزارش سالمت جسمانى اخير بايدن كه اين 
رئيس جمهور 80 ساله آمريكا را "سالم" و "نيرومند" و داراى وضعيت 
مناسب براى رياست جمهورى دانسته، چيزى بجز يك "پنهانكارى" 
نسبت به مشكالت واقعى سالمت او نمى داند. جكسون در مصاحبه اى 
با فاكس نيوز تصريح كرد: "اكثريت آمريكايى ها مى توانند ببينند كه 
ســالمت روان بايدن در افول تمام عيار اســت. بــا اين وجود هيچ 
شفافيتى از سمت كاخ سفيد در قبال آنچه كه واقعا دارد رخ مى دهد 
براى آنكه به اين مســاله و ناتوانى او براى انجام شــغلش رسيدگى 
شود، وجود ندارد." اين دور جديد هشدارها در قبال وضعيت سالمت 
رئيس جمهور آمريكا پس از آن مطرح مى شــوند كه ديگر پزشكان 
كاخ ســفيد هشدار دادند كه نتايج معاينات جسمانى بايدن احتماالً 
براى پنهان كردن نگرانى ها درباره وضعيت ســالمت او "الپوشــانى" 
شده اســت. بايدن كه ركورد پيرترين رئيس جمهور و فرمانده كل 
قوا در آمريكا را دارد، به دنبال يك سرى گاف هاى بزرگ اخيرش، از 
جمله در ارتباط با يادآورى اشتباه نام ها و تاريخ ها، و حتى ناتوانى در 
دســت دادن درست با ديگر رهبران جهان، با انتقادات جدى از بابت 
وضعيت ســالمت ذهنى اش مواجه شده است. بايدن در جديدترين 
گاف بزرگى كه داد هنگام ايراد سخنرانى ساالنه كشورى خود مشهور 
به "وضعيت كشــور" از چاك شومر، سناتور آمريكايى كه در حقيقت 
رهبر اكثريت مجلس ســناى آمريكا است به عنوان رهبر اقليت اين 
مجلس ياد كرد. تست سالمت جديد رئيس جمهور آمريكا شامل يك 
معاينه جســمانى و عصبى معمول بود كه طبق اعالم رسمى، هيچ 
چيزى كه در سطح "اختالل مغزى يا اعصاب مركزى" باشد در او پيدا 
نكرد. اين تست سالمت بايدن نشان داد كه او يك ضايعه را از قفسه 
ســينه اش برداشته و راه رفتنش دچار مشــكل است، اما كليت اين 
ارزيابى مثبت بود و كوين اوكانر، پزشك كاخ سفيد، وضعيت سالمتى 
رئيس جمهور آمريكا را تاييد كرد. جكســون گفت، اين گزارش فقط 
"هر چه بيشتر تاييد مى كند كه اين دولت همچنان در پنهان كردن 
حقيقت مصمم اســت." او به فاكس نيوز تاكيد كرد: در هيچ كجاى 
اين گزارش به وخامت وضعيت ســالمت روان بايدن اشاره اى نشده 
است. جكسون اظهار داشت: اين نگران كننده است. من تا كنون سه 
نامه به كاخ ســفيد ارسال كرده و خواستار دريافت آزمايش سالمت 
شــناختى بايدن و انتشار علنى نتايج اين آزمايش شدم كه همه آنها 
ناديده گرفته شدند. او اضافه كرد: "همه مى توانند ببينند كه يك جاى 
كار اشتباه اســت. بايد اين پنهان كارى پايان يابد." اين ابراز نگرانى  
از سوى جكســون در حالى مطرح مى شود كه اخيرا هم چهره هاى 
جمهورى خواه و هم دموكرات ها نســبت به سن باالى رئيس جمهور 

آمريكا ابراز نگرانى كرده اند. 
نماينده جمهورى خواه كنگره:

داعش در دوران بايدن بازگشته است
دو روز پس از كشته شدن رهبر داعش در شمال شرق سوريه توسط 
نيروهاى آمريكايى و شــركاى محلــى اش، يكى از اعضاى كنگره در 
توئيتى نوشــت: داعش در دوران جو بايدن، رئيس جمهورى آمريكا 
برگشــته است. به گزارش ايسنا، به نوشــته مجله نيوزويك، "حمزه 
الحمصى" رهبر ارشــد داعش اســت كه در جريان حمله نيروهاى 
دموكراتيك ســوريه و آمريكايى در شــمال شرق سوريه كشته شد. 
"مايك والتز"، نماينده جمهورى خواه كنگره آمريكا با اشــاره به اين 
حمله در توئيت خود نوشــت: داعش برگشته است. يك انبار باروت 
در حال انفجار در خاورميانه داريم. ده ها هزار شبه نظامى داعشى در 
زندان هاى اين منطقه هســتند كه توسط كردها اداره مى شود. بابت 
نيروهاى عملياتى خودمان از خداوند متشــكرم. آنها هنوز هم آنجا 

هستند. چند شب پيش عملياتى انجام شد.

بخش هايى از قلعه تاريخى دمشق در حمله امروز رژيم صهيونيستى آسيب ديد
سوريه از آسيب ديدن بخش هايى از قلعه تاريخى دمشق در حمله شب گذشته رژيم صهيونيستى خبر داد. به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه الغد، مديريت كل آثار باستانى و موزه هاى سوريه امروز يكشنبه در 
بيانيه اى اعالم كرد كه بخش هايى از قلعه تاريخى دمشق در حمله شامگاه شنبه رژيم صهيونيستى آسيب ديد. در ادامه اين بيانيه آمده است، دشمن اسرائيلى بامداد امروز برخى نقاط را در دمشق و اطراف آن هدف 
قرار داد كه موجب خسارات بزرگى در موسسه فنى هنرهاى كاربردى قلعه دمشق و مركز فرهنگى كفرسوسه شد. طبق بيانيه ياد شده، خسارات وارده شامل حال دفاتر ادارى قلعه دمشق بود و عالوه بر آن خسارات 

گسترده اى به موسسه هنرهاى كاربردى و موسسه آثار باستانى كه همگى نهادهاى آموزشى هستند، وارد شد و گروه هاى هنرى وابسته به اين مديريت در حال ارزيابى اوليه خسارات هستند.

كارزار هماهنگ اروپا براى به دام انداختن جاسوس هاى كرملين
روزنامه واشنگتن پست در گزارشى از كارزار نسبتا نامرئى كشورهاى 
غربى براى به دام انداختن جاســوس هاى روســى در يك سال اخير 
نوشــته است. به گزارش ايسنا، به نقل از اينديپندنت، در اين گزارش 
آمده اســت كه در ماه ژانويه يك شــهروند آلمانى به نام �آرتور الر� 
كه از ميامى به مونيخ مى رفت، در بدو ورود به آلمان به اتهام خيانت 
و كمك به روســيه در اســتخدام و هدايت يك مامــور در رده هاى 
ارشد دســتگاه امنيت و اطالعات آلمان، بازداشت شد. در كنار او در 
هواپيما يك مامور مخفى اف بى آى نشســته بود كه ماموريت داشت 
او را زير نظر داشــته باشــد و مطمئن شــود كه در آلمان بازداشت 
مى شــود.  اف بى آى، اداره فدرال تحقيقات اياالت متحده، شــواهد و 
مدارك عليه اين فــرد را هنگام اقامت او در فلوريدا جمع آورى كرده 
بود. اين تازه ترين حمله آمريكا در جنگ ســايه ها عليه دستگاه هاى 
اطالعاتى روســيه به شمار مى رود. در طول ســال گذشته، هم زمان 
با افزايش تحويل تســليحات از دولت هاى غربى به اوكراين و تحريم  
اقتصادى مســكو، سرويس هاى امنيتى اياالت متحده و اروپا كارزارى 
موازى براى فلج كردن شبكه هاى جاسوسى روسيه به راه انداخته اند. 
پرونده بازداشت جاسوس آلمانى كه شامل دستگيرى يك مقام ارشد 
در سرويس اطالعات خارجى آن كشور نيز مى شود، به دنبال بازداشت 
عوامل مظنون روسى در هلند، نروژ، سوئد، اتريش، لهستان و اسلوونى 
بود. كشــورهاى اروپايى در سال گذشته بيش از 400 افسر اطالعاتى 
روسى مشغول به كار در سفارتخانه هاى مسكو در سراسر قاره اروپا را 
از كشــورهاى خود اخراج كردند و اين حمالت دقيق غرب، عليه آن 
دســته از عوامل روسى اســت كه هنوز در خاك اروپا به سر مى برند. 
مقام هاى امنيتى اياالت متحده و اروپا هشــدار مى دهند كه روســيه 
توانايى هاى زيادى را حفظ كرده است، اما مى گويند كه سازمان هاى 
جاسوسى اين كشور در ســال گذشته بيش از هر زمان ديگرى پس 
از جنگ ســرد متحمل آســيب شــده اند. مقام ها مى گويند به نظر 
مى رســد كه بزرگى كارزار به دام اندازى جاسوس هاى روسيه، مسكو 
را غافلگير كرده اســت و قابليت كرملين براى عمليات نفوذ در اروپا، 
حفظ ارتباط بــا خبرچين ها و جمع آورى و ارائه اطالعات به كرملين 
درباره مســائل مهمى چون آمادگى رهبران غربى براى تداوم تحويل 
سالح به اوكراين را تضعيف كرده است.  به نوشته واشنگتن پست، اگر 
چنين باشد اين شكست ها نيز به فهرست شكست هايى كه والديمير 
پوتين، رئيس جمهورى روسيه و افسر سابق كاگ ب در آلمان شرقى، 
هنــگام صدور فرمان حمله به اوكرايــن پيش بينى نكرده بود، افزوده 
مى شــود.  آنتى پلتارى، مدير ســرويس اطالعــات خارجى فنالند، 

گفت: «اكنون جهان براى دســتگاه هاى اطالعاتى روسى كامال فرق 
كرده است. پس از خروج كاركنان و دستگيرى هاى بعدى و به وجود 
آمدن فضاى خصمانه تر در اروپا، توانايى آنان ســقوط كرده اســت.» 
پلتارى و ديگر مقام هاى اروپايى گفتند كه روســيه تالش كرده است 
براى جبران خســارات خود، بر جاسوسى ســايبرى تكيه كند. آنان 
همچنين گفتند كه مســكو تالش كرده است از فرصت عبور از مرز 
براى پناهجويان استفاده كند و جاسوس هاى جديدى را براى پر كردن 
جاهاى تخليه شــده خود مستقر سازد.  اما به گفته مقام هاى امنيتى 
و اطالعاتى، ماموران تازه وارد حمايت و مزاياى كار در سفارتخانه هاى 
روسيه را ندارند و احتماال تجربه، منابع و آموزشى كه كاركنان قبلى و 
اخراج شده از كشورها داشتند را ندارند.  به گفته مقام ها، مسكو چنان 
مستاصل شده اســت كه در مواردى تالش كرد جاسوس هاى اخراج 
شــده از يك پايتخت اروپايى را به يك پايتخت ديگر بفرســتد تا در 
هماهنگى با مجموعه اى از ســرويس هاى امنيتى در قاره اروپا، نقاط 
ضعف را بررســى كنند.  يك مقام ارشد امنيتى غربى به شرط فاش 
نشدن نامش به واشنگتن پســت گفت: «ترديد نداريم كه روس ها به 
تالش براى بازســازى شبكه هايشان در اروپا ادامه مى دهند.» او گفت 

كه كشور متبوعش و ساير كشورهاى اروپايى مشخصات هويتى افراد 
اخراج شده از كشورها را با اعضاى اتحاديه اروپا به اشتراك گذاشته اند. 
او تاييــد كرد كه هيچ يك از تالش هاى روســيه بــراى بازگرداندن 
جاسوس هايش به اروپا موفق نبوده  است. پرونده آلمان نگرانى  درباره 
آسيب پذيرى هاى پايدار در اروپا را افزايش داده است و نشان مى دهد 
كه حتى در اوج سختگيرى ها و در بحبوحه سركوب هاى پس از جنگ 
اوكراين، مسكو جريان ثابتى از پرونده هاى طبقه بندى شده را از داخل 
يكى از بزرگ ترين سرويس هاى اطالعاتى اروپا، يعنى آلمان، دريافت 
مى كرد، چرا كه فرد متهم به خبرچينى و جاسوســى براى مسكو به 
اطالعات بسيار حساس دسترســى داشت.  مقام ها گفتند كه حدود 
ســه ماه قبل نيز يك شهروند 52 ساله آلمانى به نام كارستن لينكه 
را دستگير كردند كه مسئول يك واحد امنيت داخلى با دسترسى به 
پرونده هاى شــخصى كارمندان بود و قبال در بايرن در عملياتى براى 
جمع آورى فنى اطالعات براى حمله به شــبكه هاى جهانى كار كرده 
بود.  آلمان با كمك دســتگاه امنيتى يك كشــور متحد، اين نفوذ را 
كشف كرد و در ماه سپتامبر گذشته، يك عمليات مشترك نشان داد 
كه ســازمان هاى اطالعاتى روسيه به اسناد محرمانه دستگاه امنيتى 

آلمان دســت يافته اند و پس از آن بود كه با تمركز بر اقدام هاى آرتور 
الر، عمليات به دام انداختن جاســوس را بــه راه انداختند.  به گفته 
مقام ها، حساســيت چنان باال بود كه اياالت متحده، بريتانيا و ســاير 
دولت ها را بر آن داشــت تا تبادل اطالعات با برلين را محدود كنند. 
يك مقام ارشد اطالعاتى در شــمال اروپا گفت هر سازمانى در حال 
ارزيابى خســاراتش اســت و فكر مى كند آيا اطالعاتى كه با آلمان به 
اشتراك گذاشتيم در اختيار عامل روسيه بود؟  آلمانى ها احتمال اينكه 
آيا لينكه همدســت دارد را ارزيابى كردند و در اين مسير، رابطه او با 
يك تاجر 31 ســاله جواهرات و فلزات متولد روسيه در بايرن را آغاز 
كردند؛ همان جايى كه لينكه بيشــتر عمر حرفه اى خود را گذرانده 
است.   مقام هاى آلمانى گفته اند نشانه هايى هست كه نشان مى دهد 
اين دو به واسطه يك عضو حزب راست افراطى «جايگزين براى آلمان» 
آشنا شده اند و اين مسئله احتمال اينكه لينكه افكار سياسى افراطى 
داشــته باشد را مطرح كرده اســت. الر در يك سال گذشته 110 بار 
ســفر كرده است و اسناد نشان مى دهد كه بارها به مسكو رفته است. 
يك مقام امنيتى ارشــد آلمان گفت كه الــر خيلى زود به عنوان يك 
هم دست احتمالى شناسايى شد و در اوايل ماه نوامبر با خانواده براى 
ديدار با بستگان همسرش راهى سفرى طوالنى به فلوريدا شد. الر در 
ماه دســامبر در چارچوب يك ســفر كارى به آلمان بازگشت و وقتى 
كه لينكه در 21 دســامبر بازداشــت شد، به او هشــدار دادند كه در 
خطر اســت و خواستند كه به مســكو برود، اما الر دوباره به فلوريدا 
پرواز كرد و مقام هاى امنيتى آلمان گفتند شــواهد براى بازداشت او 
ناكافى بود، اما تحقيقــات اف بى آى بازى را عوض كرد و پس از آنكه 
دريافت مظنون به جاسوسى اســت، ارتباط هايش را زير نظر گرفت 
و در 12 ژانويــه هنگام پرواز به مونيخ از ميامى رهگيرى شــد و در 
يك مركز نزديك مــورد بازجويى اف بى آى قرار گرفت و تلفن همراه 
و لپ تاپش را تحويل داد. او خود را وابســته به دستگاه امنيتى آلمان 
معرفى و جزئيات شگفت انگيزى را فاش كرد، ازجمله اينكه فايل هاى 
محرمانه اى را به روسيه برده و با پاكت هايى كه به اعتقاد او حاوى پول 
بودند، نزد لينكه بازگشته است. گفته شده است او داوطلبانه اطالعات 
حساســى را افشا كرده و خود را قربانى فريبكارى لينكه معرفى كرده 
اســت و همكارى اش با اف بى آى نشان مى دهد كه مايل به كمك به 
تحقيقات است.  مقام هاى آلمانى هرگونه احتمال درباره فريب  خوردن 
الر را رد كرده اند. او به اف بى آى و كارشناســان آلمانى اعتراف كرد كه 
«او كسى بود كه از لينكه خواست تا اقدامات جاسوسى را انجام دهد.

وزارت دفاع سوريه به نقل از يك منبع نظامى اعالم كرد، در نتيجه حمله موشكى جديد رژيم صهيونيستى كه نقاطى در دمشق و 
حومه آن از جمله محله هاى مسكونى را هدف قرار داد، پنج تن كشته و 15 تن زخمى شدند. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى 
رسمى سوريه، يك منبع ارتش سوريه اعالم كرد: در ساعت 00:22 بامداد امروز يك شنبه دشمن اسرائيلى با چند موشك از سمت 
جوالن اشغالى به سوريه حمله  كرد و طى آن، برخى مناطق در شهر دمشق و حومه آن از جمله مناطق مسكونى را هدف قرار داد 
كه پدافند موشكى به مقابله پرداخت و بيشتر موشك ها را ساقط كرد. در اين بيانيه ضمن اعالم خبر 5 شهيد و 15 زخمى به عنوان آمار نهايى اين حمله آمده است: 
شمارى منزل مسكونى تخريب شده و خسارت مادى به برخى از محله هاى دمشق و حومه آن وارد شد. گفته شده در ميان كشته ها دو تن زن و يك نيروى نظامى 
قرار دارند. ســخنگوى ارتش اســرائيل از اظهارنظر درباره اين حمله امتناع كرده است. ديده بان حقوق بشر سوريه وابسته به مخالفان نيز اعالم كرد، به شكل اساسى 
محله كفرسوســه در جنوب غرب دمشــق كه شامل محله هاى مهم بوده و در آنجا چندين مقر نظامى، اطالعاتى و دفاتر امنيتى قرار دارند، هدف حمالت بوده است. 
حمله هوايى رژيم صهيونيستى به حومه دمشق/ بيانيه ارتش سوريه. اين منبع نظامى افزود: موشك هاى پدافند هوايى حمله اسرائيل را در اطراف دمشق دفع كردند و 
توانستند اكثر موشك ها را قبل از رسيدن به هدف ساقط كنند.او افزود: تيم فنى و مهندسى تالش براى برآورد ميزان خسارات را جهت اعالم رسمى آغاز كرده است. 

اما خبرنگار سانا گفت، خسارات مادى و انسانى در يكى از ساختمان هاى كفرسوسه در دمشق رخ داده است.

حدود 250 هزار اســرائيلى در اعتراضات سراسرى عليه طرح جنجالى اصالحات سيستم قضايى دولت بنيامين نتانياهو بار ديگر 
به خيابان ها رفتند. به گزارش ايســنا، به نوشته اورشليم پســت، اين اعتراضات كه در بيش از 60 نقطه در اراضى اشغالى شروع 
شد، براى هفتمين هفته است كه برگزار مى شود. اين روزنامه افزود، حدود 135 هزار تن تنها در خيابان هاى تل آويو در تظاهرات 
شركت كردند. پليس نيز تعدادى از ميادين و خيابان هاى اصلى را همزمان با تظاهرات اعتراضى ضد دولت نتانياهو را بست اين در 

حالى است كه معترضان از نتانياهو خواسته اند به دليل تحت پيگرد بودنش در مسائل مختلف فساد استعفا كند. تظاهرات همچنين حيفا، قدس اشغالى و بئر السبع را 
شامل شد. يائير الپيد، رهبر اپوزيسيون و رئيس حزب «يش عتيد» گفت: آنها نمى توانند دادگاه عالى را از بين ببرند آنهم فقط به اين دليل كه نخست وزير با ليستى از 
اتهامات روبه روس است و معاونش مجرم محكوم شده است. همچنين تزيپى ليونى، وزير سابق دادگسترى گفت، مسؤول اين اختالفات بنيامين نتانياهو است. مخالفان 
اين طرح اصالحات را "كودتا" توصيف كرده اند، در حالى كه نتانياهو از آن دفاع كرده و گفته كه "هدف آن بازگرداندن تعادل بين ســه قوه اســت.". اپوزيسيون بر اين 
باور است كه هدف اصلى اصالحات پيشنهادى ائتالف حاكم، «تبرئه نتانياهو از اتهامات فساد در سه پرونده اى است كه عليه او باز است» و عالوه بر اين، درها را براى 
متحدش درعى باز مى كند تا با وجود محكوميت او به كالهبردارى مالياتى و سرقت براى بار دوم تصدى يك وزارتخانه را برعهده بگيرد. اپوزيسيون معتقد است هدف 

از اين طرح پايان دادن به نقش قوه قضاييه به عنوان يك نظام مستقل است.

5 كشته و 15 زخمى در حمله هوايى رژيم صهيونيستى به 
دمشق و حومه آن

براى هفتمين هفته متوالى

ده ها هزار اسرائيلى مجددا عليه دولت نتانياهو تظاهرات كردند
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گروه تئاتر عروسكى آران در سال 1382 توسط بهروز غريب  پور تاسيس 
شــد. اين گروه آخرين گروه بهروز غريب پور در زمينه تئاتر عروســكى 
اســت كه اين بار به صورت تخصصى به اپراى عروسكى پرداخته و يكى 
از نادرترين شــيوه هاى اجراى عروسكى را در ايران پى نهاده است. اين 
گروه آثارش را برخالف چند گروه پراكنده در جهان (سالزبورگ و پراگ) 
به صورت تاليفى اجرا مى كند و بــه همين دليل احياى اپراى ملى در 
اولويت هاى اين گروه قرار دارد كه مبتنى بر امتيازات تعزيه و براســاس 
رديف هاى آوازى و موسيقى دستگاهى ايران حركت نوينى را آغاز كرده 
و آرزوى هنرمندانى چون ميرزاده عشقى و اسماعيل مهرتاش را محقق 
كرده اســت. اين گروه آثار خود را در تاالر تخصصى فردوسى تهران به 
اجرا گذاشــته و تاكنون آثار متعددى را در ايران،  اروپا و آسيا به نمايش 
گذاشته است:- رستم و سهراب- مكبث- عاشورا- مولوى- حافظ- ليلى 
و مجنون- سعدى- خيام- اپراى عشــق.گروه تئاتر عروسكى آران 40 
عضو (بازى دهنده - صحنه يار)، يك كارگاه اختصاصى آموزشــى تحت 
عنوان مكتب آران و يك موزه دارد و تحت پوشش بنياد فرهنگى هنرى 
رودكى طى قريب به چهارده ســال فعاليــت خود را بى وقفه ادامه داده 
است. اُپراى عاشورا نخستين اثرى است كه بر اساس تئورى احياى اپراى 
ملى بهروز غريب پور توليد و توسط خود او نوشته، طراحى و كارگردانى 
شده است و با آهنگسازى بهزاد عبدى در سال 1387 به اجرا درآمد كه 
در آن آواگران بر اساس رديف هاى آوازى ايرانى نقش ها را ايفا مى كنند.
اين اُپرا تاكنون بيش از 90 بار اجرا شــده اســت. گفته مى شود اپراى 
عروسكى عاشورا در شمار پرمخاطب ترين آثار گروه تئاتر عروسكى آران 
در خارج از ايران محســوب مى شــود. اين اُپرا تاكنون در شهرهايى از 

جمله تهران و شيراز و كشورهايى از جمله فرانسه، لهستان و ايتاليا اجرا 
شده است . اُپراى عاشورا آخرين بارمرداد ماه 1401 توسط اعضاى گروه 
تئاتر عروسكى آران و هنرمندانى همچون على پاكدست، مريم اقبالى، 
على ابوالخيريان، قاسم رحمتى، مرجان احمدى، مرضيه سرمشقى و با 
حضور آواگرانى همچون محمد معتمدى، مهدى امامى، رضا صادقى و 
ده ها خواننده-بازيگر ديگر اجرا شد. سرپرست گروه تئاتر «آران» با بيان 
اينكه اجراى اپراى «عاشــورا» در تــاالر وحدت متفاوت از اجرا در تاالر 
فردوسى است، توضيح داد: اين بار اپراى «عاشورا» طرحى كامًال متفاوت 
بــه لحاظ اجرايى دارد و اپرا به همــراه بازى دهنده ها روى صحنه ديده 
مى شوند. پيش تر و در كشــور آرژانتين در صحنه پايانى اپراى «رستم 
و سهراب» چنين تجربه اى را داشتم.اجراى متفاوت «اپراى عاشورا» در 
«وحدت»/ اين يك «اپراى قدسى» است. غريب پور تأكيد كرد: هم براى 
بازى دهنده ها و هم عوامل ديگر اپراى «عاشورا» اين چنين شيوه اى براى 
اجرا، كار دشــوارى است ولى شيوه جديدى است كه قطعاً توسط هيچ 
گروه ديگرى تجربه نشده است. اين امر راهى را براى من باز كرد كه از 
اين پس در اجراهاى خارج از كشــور اپراهاى عروسكى گروه «آران» از 
چنين شيوه اى براى اجرا استفاده كنم. اين هنرمند با سابقه تئاتر درباره 
داليل انتخاب چنين شيوه اى براى اجراى مجدد اپراى «عاشورا»، يادآور 
شد: يكى از داليل انتخاب اين شيوه، مشاركت بازى دهندگان همچون 
تعزيه گردان ها اســت؛ ايجاد فضايى كه گويى شما در يك تكيه بزرگ 
حضور داريد. از اين پس از واژه «اپراى قدسى» استفاده مى كنم زيرا هم 
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تهران نفس كشيد

تويوتا آكوا 2022؛ خودروى جديد و ارزان قيمت ژاپنى
اين خودرو به فناورى شــارژ پيشرفته مجهز شده و عالوه بر دريافت انرژى از منبع تغذيه مى تواند در مسير معكوس و با انتقال 
جريان به لوازم خانگى برقى در موارد اضطرارى، انرژى مورد نياز آنها را نيز تامين كند. صندلى قابل چرخش راننده و اســتفاده 
از نمايشــگر ويژه سيستم سرگرمى در اندازه 10,5 اينچى(براى اولين بار در محصوالت تويوتا) از ويژگى هاى كابين اين خودرو 
محسوب مى شوند. همچنين اشاره شده كه آكوا 2022 اولين خودروى توليد انبوه است كه از باترى نيكل-هيدروژن بايوپالر با 
خروجى باال استفاده مى كند. خروجى اين باترى دو برابر نسل قبل باترى هاى نيكل- هيدروژن است. اين ويژگى در زبان ساده 
به پاسخگويى بهتر خودرو هنگام فشرده شدن پدال گاز تفسير مى شود و طبيعتا در حالت الكتريكى كامل مى توان انتظار سرعت 
باالترى از آكوا 2022 داشــت. براى بخش بنزينى پيشــرانه از نمونه 1,5 ليترى استفاده شده است. در بخش ايمنى نيز سيفتى 
سنس تويوتا حضور دارد كه به مفهوم برخوردارى اين خودرو از امكاناتى مانند كروز كنترل فول اسپيد، هشدار خروج از خط و 

دستيار حفظ خودرو بين خطوط، سيستم پارك اتوماتيك و ... است.

جسد كريستين آتسو در تركيه پيدا شد
جســد بازيكن پيشين چلسى از زير آوار زلزله تركيه يافت شد. به گزارش ايسنا و به نقل از championat، جسد كريستين آتسو، 
مهاجم تيم "هاتاى اســپور" كه پيش از اين براى چلســى بازى مى كرد، زير آوار در تركيه پيدا شد. ايجنت اين بازيكن فوتبال در 
توييتر خود اين خبر را اعالم و تاييد كرد. از زمان آغاز زمين لرزه هاى ويرانگر تركيه در هفته گذشته، در مورد محل نگهدارى و 
وضعيت آتسو خبرى در دسترس نبود. پيش از اين نمايندگان هاتاى اسپور اعالم كرده بودند كه اين بازيكن فوتبال قصد داشت 
اين باشگاه تركيه اى را ترك كند. آتسو هنگام مرگ 31 سال داشت. اين بازيكن تيم ملى غنا در طول دوران حرفه اى خود موفق 
شد براى تيم هاى چلسى ، اورتون، نيوكاسل، بورنموث، پورتو، ماالگا اسپانيا و ساير باشگاه ها بازى كند. آتسو در سپتامبر 2022 

به هاتاى اسپور تركيه پيوسته بود.
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پیشنھاد

چھره روز

كتاب هنر ظريف بيخيالى
مارك منسون نويسنده كتاب هنر ظريف بيخيالى

اين نويســنده و وبالگ نويس معــروف در نيويورك 
زندگى ميكند و وبالگ هاى او درباره روابط عاطفى، 
روانشناســى، زندگى مدرن آمريكا  مخاطبان زيادى 
دارد. او كودكى اش را در تگزاس گذراند و تحصيالتش 
در دانشــگاه بوستون در رشــته ى تجارت جهانى را 
به ســرانجام رســاند. هنر ظريف بيخيالى دومين اثر 
او اســت كه او را به شهرت جهانى در زمينه نوشتن 
كتاب هاى خودياررساند.بخشى از كتاب هنر ظريف 
بيخيالى.همان گونه كه لمس كردن يك اجاق داغ به 
شــما مى آموزد كه ديگر به آن دست نزنيد، ناراحتى 
ناشــى از تنهايى نيز به شما مى آموزد كه كارهايى را 
كه باعث مى شود احساس تنهايى كنيد، انجام ندهيد. احساسات، عالئمى زيستى هستند كه براى 
هدايت شما به مسير تغييرات سودمند طراحى شده اند. احساسات، بخشى از معادله ى زندگى ما 
هستند؛ اما همه ى معادله نيستند. صرفاً چون چيزى حس خوبى دارد، به معناى خوب بودن آن 
نيست، و همچنين صرف اينكه چيزى حس بدى دارد هم به معناى بد بودن آن نيست. احساسات، 
تنها عالمت هســتند؛ پيشنهادهايى كه سيستم عصبى به ما مى دهد و دستور نيستند. درنتيجه 
نبايد هميشه به احساســات خود اعتماد كنيم. درواقع فكر مى كنم كه بايد تا احدى آن ها را زير 
سؤال ببريم. اما افرادى هم هستند كه بيش ازحد به احساسات خود بها مى دهند. هر چيزى صرفاً 
به دليل احساســات توجيه مى شود: «من، شيشه ى ماشين شما را شكستم؛ جون خيلى عصبانى 
بودم و نمى توانســتم خودم را كنترل كنم.» يا: «من، مدرسه را رها كردم و به آالسكا رفتم؛ چون 

حس كردم كار درستى ست.».

حسن ارژنگ نژاد
حسن ارژنگ نژاد، نقاش و مجسمه ساز. از جلفا تا توس

حســن ارژنگ نژاد، نقاش و مجسمه ســاز با سابقه و هم 
دوره و دوســت صميمى استاد على اكبر صنعتى است. 
مجسمه تمام قد فردوسى در آرامگاه شاعر در توس، نيم 
تنه يپرم خان- ســردار ارمنى- در موزه كليساى ارامنه 
در جلفاى اصفهان، نيم تنه جبار باغچه بان در مدرســه 
ناشنوايان تهران، نيم تنه ليمجى مانوكچى زرتشتى- بانى 
معافيت زرتشتيان از پرداخت جزيه در زمان شاه عباس 
دوم - در مدرسه انوشيروان تهران و نقش برجسته بهرام 
گور و خسروپرويز در ورودى كاخ ابيض از كارهاى حسن 
ارژنگ نژاد اســت. ما كســانى كه به پارك ملت مشهد 
رفته انــد، اين فرصت را داشــته اند كه تعــداد زيادى از 
مجســمه هاى او را يكجا ببينند. تنديس 12 فيلسوف، شاعر و سلطان ايرانى، از ساخته هاى ارژنگ نژاد 
زينت بخش اين پارك اســت: اشك اول، حكيم فردوسى طوسى، حافظ، شيخ سعدى، نادر شاه افشار، 
يعقوب ليث صفارى و... وى مى گويد: «در مدرســه بچه آرام و ســاكتى بودم و خط و نقاشى ام بد نبود. 
بنابراين وقتى بچه هاى كالس طراحى، از زير ميز كاغذهايشان را به من دادند تا به جاى آن ها از مدل 
نقاشى كنم، نتوانســتم نپذيرم. معلم ما، آقاى شيخى، كه آدم زرنگى بود متوجه ماجرا شد، چون ديد 
تمام 15 طرح، از يك زاويه كار شده با تعقيب زاويه طراحى ها فهميد كه همه آن ها كار من بوده است. 
در نتيجه به همه بچه ها نمره 17-18 داد و به من صفر! در سال هاى نوجوانى، به فاصله كوتاهى هم پدر 
و هم مادرم را از دســت دادم. البته وضع مالى پدرم بد نبود، اما ما هفت خواهر و برادر بوديم و من كه 
فرزند ارشد بودم به ناچار ترك تحصيل كردم و به تهران آمدم. در كارگاه مجسمه  سازى پسرخاله ام - كه 

بعدها پدر همسرم شد- پشت مدرسه سپهساالر، در كوچه اعتبار، مشغول كار شدم.

فرھنگ

اركستر پيامبر مهربانى در تاالر وحدت خواهد نواخت
جشنواره موسيقى فجر در دومين شب از اجراى خود 
ميزبان 12 اجرا خواهد بود. به گزارش ايسنا، در دومين 
شــب از برگزارى سى و هشتمين جشنواره موسيقى 
فجر، 6 ســالن كنسرت ها را ميزبانى خواهند كرد. بر 
اين اساس در تاالر وحدت موسيقى آذربايجان ساعت 
18 و 30 دقيقه اجرا مى شــود و ويژه برنامه اركستر 
پيامبر مهربانى ساعت 21 و 30 دقيقه خواهد نواخت. 
تاالر رودكى هم در دو ســانس گروه هنرستان هاى 
موسيقى دختران و شب موسيقى اصفهان را ميزبانى 
مى كند. دوئت پيانو از صربســتان و قوالى افغانستان 
دو اجراى فرهنگسراى نياوران است كه به ترتيب در 
ساعت هاى 18 و 30 دقيقه و 21 و 30 دقيقه روى صحنه مى روند. بخش سرود جشنواره در روز 
دوم ميزبان گروه هاى يزد و الرستان است و اين اجراها در فرهنگسراى ارسباران برپا خواهند شد. 
در بخش پاپ جشنواره اجراهايى از مسعود صادقلو و مصطفى راغب را شاهد خواهيم بود و در تاالر 
كوشــك هنر كه به موسيقى نواحى اختصاص دارد، موسيقى بوشهر و آذربايجان به ترتيب در دو 
سانس برنامه دارند. در نهايت موزه امام على(ع) به عنوان بخش نمايشگاهى اين دوره از جشنواره 
با به نمايش گذاشتن پوستر و جدول ادوار مختلف جشنواره موسيقى فجر به همراه فيلم اجراهاى 
صحنه اى برگزيده در دوره هاى گذشــته (جشنواره جشنواره ها) امروز از ساعت 16 تا 20 پذيراى 
عموم عالقمندان اســت. سى و هشتمين جشنواره موسيقى فجر از روز گذشته 28 بهمن ماه كار 

خود را آغاز كرده است و مراسم اختتاميه سوم اسفندماه در تاالر وحدت برپا مى شود.

اركستر پيامبر مهربانى

�و�وی
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