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عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بايد در اقتصاد هم مانند بخش نظامى ، قدرتمند شويم و براى اين مهم الزم است از مزايا و ظرفيت هاى كشور در 
جهت خلق و افزايش جدى ثروت بهره ببريم. حجت االسالم و المسلمين غالمرضا مصباحى مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار 
مهر، با اشاره به رهنمودهاى رهبرى معظم انقالب بر لزوم قدرتمند شدن كشور، گفت: بايد در اقتصاد هم مانند بخش نظامى مان، قدرتمند شويم. قدرتمند 
شــدن در اقتصاد هم به معناى آن اســت كه ثروتمند شويم. براى اين امر الزم است از مزايا و ظرفيت هاى كشور در جهت خلق و افزايش جدى ثروت بهره 
ببريم. وى افزود: متأسفانه منطق جهانى اين است كه اگر قدرتمند بودى، مى توانى مقاومت كنى و اگر ضعيف باشى تو را از بين مى برند، لذا در جهانى كه 

منطق آن منطق جنگل است بايد قوى باشيم.
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چرخه معيوب كسرى بودجه، نقدينگى و تورم بايد مهار شودمصباحى مقدم:
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قيمت نفت پس از ريــزش دو دالرى روز جمعه كه در واكنش به 
افزايش ذخاير آمريكا و پيش بينى افزايش بيشتر نرخ بهره روى داد، 
در ابتداى معامالت روز دوشــنبه بازار آسيا تغيير چندانى نداشت. 
به گزارش ايســنا، بهاى معامالت نفت برنت با 9 سنت معادل 0.1 
درصد كاهش، به 82 دالر و 91 ســنت در هر بشــكه رسيد. بهاى 
معامالت وســت تگزاس اينترمديت آمريكا براى تحويل در مارس، 
با شــش سنت افزايش، به 74 دالر و 40 سنت در هر بشكه رسيد. 
معامالت آوريل اين شاخص با 9 سنت كاهش، 76 دالر و 46 سنت 
بود. هر دو قيمت پايه، هفته گذشــته در پى انتشار آمارى كه رشد 
چشــمگير ذخاير نفت و همچنين افزايش ذخاير بنزين آمريكا را 
نشان داد، حدود چهار درصد كاهش هفتگى پيدا كردند. تحليلگران 
شــركت "انرژى اسپكتس" در يادداشتى نوشتند: واشنگتن، برنامه 
فروش 26 ميليون بشــكه نفت از ذخاير نفت استراتژيك را اعالم 
كرده كه ممكن اســت ذخايــر نفت در كاشــينگ اوكالهاما كه 
هاب تحويل معامالت وســت تگزاس اينترمديت است را باال ببرد. 
انتظارات بااليى براى ادامه افزايش نرخ بهره توســط بانك مركزى 
آمريكا وجود دارد كه ممكن اســت رشــد دالر را قوت بخشيده و 
قيمــت نفت را محدود كند. دالر قويتــر، معامالت نفت كه به اين 
ارز قيمت گذارى مى شوند را براى خريداران غيرآمريكايى، گرانتر 
كرده و تقاضا را كاهش مى دهد. در سيگنال ديگرى از بهبود عرضه، 
قزاقســتان اعالم كرد در مارس، 100 هزار تن نفت از طريق خط 
لوله دروژباى روسيه به آلمان و براى پااليشگاه شودت فراهم خواهد 
كرد. تينا تِنگ، تحليلگر شركت "سى ام سى ماركتس" اظهار كرد: 
سرمايه گذاران در آسيا به تصميم بانك خلق چين درخصوص نرخ 
بهره وام مســكن براى حمايت از احياى بخــش امالك و اقتصاد 
اين كشور، چشــم دوخته اند. چين بزرگترين واردكننده نفت در 
جهان اســت. تحليلگران انتظار دارند واردات چين در سال 2023 
به دليل تقاضاى باالتر براى ســوخت حمــل و نقل و آغاز فعاليت 
پااليشــگاه هاى جديد، به ركورد باالى جديدى صعود كند. چين 
به همراه هند، به بزرگترين مشــتريان نفت روسيه پس از تحريم 
اتحاديه اروپا عليه مسكو، تبديل شده اند. بر اساس گزارش رويترز، 
واردات نفت روســيه به هند در ژانويه، به ركورد 1.4 ميليون بشكه 

در روز رسيد.

لزوم ايجاد همگرايى بين حاكميت 
و جامعه در خصوص اقتصاد ديجيتال

پنل تخصصى "ســازگارى اقتصادى امنيتى با فرصتهــا و چالش هاى اقتصاد 
ديجيتال، متاورس و رمز ارزها" از سلسله پنل هاى تخصصى متاراد برگزار شد.  
به گزارش خبرنگار ايلنا، پنل تخصصى "سازگارى اقتصادى امنيتى با فرصتها و 
چالش هاى اقتصاد ديجيتال، متاورس و رمز ارزها" از سلسله پنل هاى تخصصى 
متاراد با مشــاركت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه، 
فرماندهى انتظامى جمهورى اســالمى ايــران، پليس امنيت اقتصادى، پليس 
فضاى توليد و تبادل اطالعات فراجا و مركز كار ايران،  در محل پليس امنيت 
اقتصادى فرماندهى انتظامى جمهورى اســالمى برگزار شد. در اين پنل كه با 
حضور متخصصان حوزه پليس امنيت اقتصادى، پليس فتا و اســاتيد برجسته 
دانشــگاه در حوزه بانكدارى و اقتصاد ديجيتال برگزار شد، فرصت ها و چالش 
هاى پيش روى اقتصاد كشور، با ظهور فناورى متاورس و گسترش استفاده از 
رمزارزها مورد بحث و بررسى قرار گرفت. در ابتداى نشست، سرهنگ حشمت 
اله كرمى، دبير پنل ضمن اشــاره به فرصت هاى اقتصادى فراوانى كه با ظهور 
فناورى هاى متاورس و رمزارزها، نصيب كشــور خواهد شد، عدم امكان رصد 
تراكنش ها و به تبع آن شــكل گيرى كسب و كارهاى فاسد نظير قمار، مواد 
مخدر و ... را از چالش هاى توســعه اين فناورى ها در كشور در آينده نزديك 
دانســت و بر لزوم چاره انديشــى جهت پيشــگيرى از وقوع جرم ها و پرونده 
هاى كثيرالشاكى در اين خصوص، تاكيد نمودند. حجت االسالم كشاورز، عضو 
هيات علمى جامعه المصطفى و عضو شوراى فقهى بانكدارى جمهورى اسالمى 
ايران، در خصوص لزوم برخورد فعاالنه حاكميت جهت استفاده از فناورى هاى 
نوظهــور در حوزه هاى مختلف اقتصاد ديجيتــال، مباحث مختلفى را مطرح 
نمودند و بسترســازى و فرهنگ سازى در اســتفاده از فناورى هاى نوظهور را 
وظيفه حاكميت دانســت. سميعى دبير و مجرى نمايشگاه و كنفرانس متاراد، 
تعدد دستگاههاى حاكميتى سياستگذار در حوزه فناورى هاى نوظهور و بعضا 
تعارض ماموريت هاى انها را از چالش هاى پيش روى دانســت. وى مهم ترين 
هــدف برگزارى كنفرانس متاراد را  كه در آينده اى نزديك در تهران با حضور 
تمامى اركان حاكميــت و بخش هاى مختلف بخش خصوصى فعال در حوزه 
اقتصاد ديجيتال برگزار خواهد شــد  ايجاد همگرايى بين بخش هاى مختلف 
حاكميت و جامعه در خصوص توسعه استفاده از فناورى هاى مرتبط با اقتصاد 
ديجيتال و رمزارزها دانســت. ســرهنگ قالوند از مركــز مطالعات راهبردى 
فرماندهى نيروى انتظامى، از شــكل گيرى يك بســتر اقتصادى تمام عيار بر 
بستر متاورس در آينده اى نزديك صحبت كردند و توجه ويژه بر تعاريف جديد 
نحوه مالكيت ها را ضرورى دانستند. ايشان چالش هاى پيش روى اين اقتصاد 
را بســيار پيچيده تر و ســهمگين تر از اقتصاد كالسيك برشمردند و از ايجاد 
آمادگى در مجموعه هاى مختلف نيروى انتظامى، جهت نظارت و ســاماندهى 
چالش هاى اين حوزه، تاكيد كردند. در ادامه سرهنگ رضايى و هدايتى، از رشد 
شگرف اندازه بازار  اقتصاد ديجيتال طى چند ساله آينده و انواع جرايم سايبرى 

كه با رشد اين اقصاد با آن مواجه خواهيم شد، صحبت كردند.

گزيده خبر
كاهش قيمت نفت ماليم شد

در آستانه راه اندازى مركز مبادله ارز و طال؛

معامالت دالر و يورو در بازار متشكل 
ارزى متوقف شد

بر اســاس آخرين اطالعيه مديريت بازار متشكل معامالت ارزى ايران تا اطالع ثانوى معامالت دالر و 
يورو در اين بازار متوقف شده است. به گزارش ايسنا، از روز گذشته برخى صرافى ها و بانك ها از فروش 
ارز به مردم خوددارى مى كردند كه پيگيرى هاى خبرنگار ايسنا نشان مى دهد، معامالت دالر و يورو در 
بازار متشكل ارزى ايران تا اطالع ثانوى متوقف شده است. در اطالعيه شماره 68 مديريت بازار متشكل 
معامالت ارز ايران آمده است:« به اطالع كارگزاران محترم مى رساند با توجه به راه اندازى قريب الوقوع 
مركز مبادله ارز و طال ايران و انتقال كليه مصارف ارزى خدماتى (حواله و اســكناس) به اين مركز از 
امروز دوشنبه مورخ يكم اسفند ماه سال 1401 انجام معامالت دالر و يورو در بازار متشكل ارزى ايران 
متوقف مى گردد. الزم به ذكر است بر اساس اعالم بانك مركزى كارگزاران خريدار ارز از بازار متشكل 
ارزى ايران كه تا كنون اقدام به فروش ارز خريدارى شده، ننموده اند مكلفند نسبت به فروش آن طبق 

ضوابط ابالغى اقدام نمايند.»
مديرعامل آب منطقه اى استان كهگيلويه و بويراحمد:

آبگيرى آزمايشى "چم شير" صحت ندارد

مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان كهگيلويه و بويراحمد گفت: آبگيرى سد چم شير گچساران منوط به 
تاييد كميته آبگيرى است. "آرش مصلح" در گفت و گو با خبرنگار ايسنا افزود: كميته آبگيرى متشكل از اساتيد 
دانشــگاه هاى برتر كشور و تيمى از محيط زيست اســت. وى اظهاركرد: سد چم شير گچساران تاكنون آبگيرى 
آزمايشى هم نشده است. مديرعامل شركت آب منطقه اى استان كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد: پس از بررسى 
هاى الزم توسط كميته آبگيرى نسبت به آبگيرى سد چم شير تصميم گيرى مى شود. صبح امروز برخى رسانه ها 
به نقل از مديرعامل شركت آب منطقه اى استان كهگيلويه و بويراحمد از آبگيرى آزمايشى چم شير خبر داده بودند 

و اعالم شده بود اين سد در سفر رييس جمهور به اين استان،   آبگيرى رسمى خواهد شد.

پنل علمى تخصصى متاراد 
ديپلماســى  موضــوع  با 
و  اجتماعــى  فرهنگــى، 
محور  حــول  اقتصــادى 
پديــده هــاى نوظهــور 
فناورانــه از منظر حوزه و 
با حضور صاحب  دانشگاه 
نظــران21 تيرماه ســال 
جارى در حوزه علميه قم 
برگزار شد  نشست علمى 
در حوزه  متاراد  تخصصى 
علميه قم برگزار شــد. به 
ايلنا  خبرنــگار  گــزارش 

،سعيد سميعى رئيس مركز كار ايران و دبير اولين كنفرانس علمى 
تخصصى و بين المللى متاراد در اين پنل تخصصى ضمن معرفى 
اهداف برگزارى رويدادهاى نمايشــگاهى و كنفرانس بين المللى 
متاراد، برنامه هاى دبيرخانه دائمى متاراد را در خصوص برگزارى 
پنــل هاى علمى تخصصــى متاراد، بررســى علمى و تخصصى 
موضوعات مرتبط با اقتصاد ديجيتال، بالكچين و متاورس پرداخت 
تخصصى به فناوريهاى نوظهور برشمرد و اعالم كرد بنا شده است 
كه دبيرخانه دائمى متاراد هر هفته بصورت منظم پنلهاى علمى 
را در مراكز دانشگاهى، علمى، تحقيقاتى و همچنين دستگاهها و 
سازمانهاى مرتبط با موضوع متاراد برگزار نمايد. آشنايى با نظرات 

متخصصــان،  صاحبنظــران، 
اسانيد دانشــگاهها و  چارچوب 
سياســتها و ماموريتهــاى هز 
سازمان از ديگر اهداف برگزارى 
ايــن نشســتها مى باشــد. در 
اين پنل علمى كه با رياســت 
حجت االســالم دكتر كشاورز 
از علمــاى حوزوى و دانشــگاه 
و از اعضــاى شــوراى فقهــى 
بانكــدارى كشــور  و با حضور 
معاون اجتماعى و پيشــگيرى 
از وقوع جرم دادگســترى كل 
استان قم ، اساتيد حوزه علميه 
قم و انجمن اقتصاد اســالمى حوزه علميه، اعضاى كميته فقهى 
شوراى عالى فضاى مجازى و ساير اساتيد حوزه و دانشگاه برگزار 
گرديد صاحبنظرانى از حوزه علميه قم، دانشگاه ها و مراكز علمى 
و تحقيقاتى كشــور به ايراد سخن پرداختند. به گفته دكتر سعيد 
سميعى مقرر گرديده است كه جلسات منطم آتى دبيرخانه دائمى 
متاراد در حوزه علميه قم و انجمنهاى علمى وابســته به حوزه و 
با حضور اساتيد حوزه و دانشــگاه بصورت منطم برگزار گردد تا 
بتوان از ظرفيتهاى بارز علمى و فقهى اساتيد و متخصصين علما 
و فقهاى حوزه علميه در ارتقاى سطح كيفى و محتوايى كنفرانس 

بين المللى متاراد بهره مند شد.

نشست علمى تخصصى متاراد در حوزه علميه قم برگزار شد

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: تثبيت چندين ســاله نرخ ارز و چند نرخى 
بودن آن دو عامل كالن بى ثباتى بازار ارز است. مهراد عباد در گفت و گو با خبرنگار 
مهــر در مورد وضعيت بازار ارز، اظهار كرد: دو عامــل كالن باعث بى ثباتى بازار ارز 
شــده اســت؛ يكى از آنها مربوط به اســتراتژى ايران براى ثابت نگه داشتن نرخ ارز 
آن هم براى چند دهه مى شــود؛ در واقع دولت ها سعى كردند طى سالهاى متمادى 
با ثابت نگه داشــتن نرخ ارز، صادرات بيشــترى انجام دهند اما مشخص شد كه اين 
سياست موفقيت آميز نبوده است. عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران افزود: 
با توجه به صعودى شــدن نرخ در بازار آزاد، چندين بار در اين ســال ها سعى كردند 
نرخ دستورى را به نرخ بازار آزاد نزديك كنند اما باز هم اين دو نرخ از هم فاصله هاى 
معنادارى گرفتند. وى ادامه داد: از آن زمانى كه نرخ ارز دستورى 4200 تومانى بود 
و هم اكنون كه اين نرخ به 28,500 تومان رســيده اســت؛ نرخ ارز دستورى با بازار 
آزاد فاصله بسيار زيادى دارد. عباد گفت: بنابراين عامل دوم بى ثباتى بازار ارز مربوط 
به سياســت تك نرخى نبودن و دستورى بودن ارز مى شود كه طى سالهاى گذشته 
اشــتباه بودن اين سياست محرز شــد. اين در حاليست كه پس از حذف ارز 4,200 
تومانى، دولت به سمت تك نرخى كردن ارز پيش مى رفت اما در نهايت اعالم كرد كه 
نرخ ارز بايد در محدوده 28 هزار تومان تثبيت شود كه حاال مى بينيمبه فاصله كمتر 
از يك ماه، تفاوت قيمت ارز دولتى با نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 65 درصد رسيده 
اســت به فاصله كمتر از يك ماه، تفاوت قيمت آن با نــرخ ارز در بازار آزاد به حدود 

65 درصد رســيده است. وى با بيان اينكه يارانه دولت در حوزه ارز باعث ايجاد رانت 
و فســاد در شده است، افزود: سالهاست كه بخش خصوصى در حال تكرار اين نكته 
است كه تثبيت نرخ ارز موجب بى ثباتى اقتصاد و كاهش ارزش پول ملى مى شود اما 
دولتمردان هنوز نتوانســته اند راهكارى ارائه دهند تا نرخ ارز، تك نرخى باشد. اصالح 
بودجه نويسى؛ راهكار اول ثبات بخشى به بازار ارز. عباد در مورد راهكار جلوگيرى از 
تكانه هــاى ارزى، گفت: دو راهكار اصلى براى كاهش بى ثباتى حوزه ارز وجود دارد؛ 
راهكار نخست مربوط به اصالح بودجه نويسى دولت مى شود زيرا شيوه فعلى بودجه 
نويسى نتيجه اى جز ايجاد تورم و افزايش نرخ ارز نداشته است. وى افزود: در اين نوع 
بودجه نويسى دولت با كمبود درآمد مواجه و براى جبران كمبودها ناچار به چاپ پول 
و تأمين منابع خارج از چارچوب بودجه مى شــود كه همين مساله به تورم و كاهش 
ارزش پول ملى دامن مى زند.راهكار دوم اصالح سياست هاى ارزى و تك نرخى كردن 
ارز . عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران اضافه كرد: اصالح سياست هاى 
ارزى و اصلى ترن آن تك نرخى كردن ارز راهكار دوم براى ثبات بخشى به بازار 
ارز اســت. عباد افزود: در حال حاضر ما نمى دانيم نرخ ارز چه عددى است زيرا 
ده هــا نرخ ارز در اقتصاد ايران وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر دو بازرگان در يك 
شــرايط ثابت بخواهند كاال وارد كنند در نهايــت دو نرخ متفاوت براى يك ارز 
مى گيرند. بازرگانى كه رانت و رابطه بيشترى داشته باشد سود بيشترى مى برد.

دو عامل كالن گرانى دالر

كارشناس استراتژيك سودان:

 منابع آبى آفريقا محل طمع تل آويو شده است

ايران؛ چهارمين 
مصرف كننده گاز در دنيا

اجاره هاى دالرى در پايتخت

ايران اكنون چهارمين مصرف كننده عمده گاز در جهان پس از كشورهاى آمريكا، روسيه و چين است و به ترتيب 
كشــورهاى كانادا، قطر، تركمنســتان و نروژ در جايگاه هاى بعد قرار دارند. به گزارش ايسنا، بر اساس تازه ترين 
آمارهاى رســمى منتشرشده، ايران با دارا بودن حدود ۳۲٫۶ تريليون مترمكعب گاز طبيعى، حدود 18 در صد از 
كل ذخاير اثبات شــده گاز جهان را به خود اختصاص داده و از اين نظر به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز جهان 

شناخته مى شود.

تشريح جزئيات قراردادهاى بخش كشاورزى با چين

واكنش رئيس سازمان خصوصى سازى به حاشيه جديد

ايران؛ چهارمين مصرف كننده گاز در دنيادولت قصد فروش مدارس خيرساز را ندارد
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گزيده خبر

آزادى خواه: باال رفتن قيمت ارز مردم را نگران كرده 
است

نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه باال 

رفتن روزانه قيمت ارز و اثر مخرب آن بر بازار مردم را شــديدا 
نگران كرده اســت گفت: ملت نشان داد كه در تنگناها همواره 
جلوتر از مســئولين و حامى معيارهاى تمام عيار انقالب است. 
به گزارش ايســنا، احد آزادى خواه در نطق ميان دســتور خود 
در جلســه علنى امروز دوشنبه (اول اسفندماه) مجلس شوراى 
اســالمى ضمن قدردانى از حضور اعجاز آفريــن مردم غيور و 
قدردان ايران در راهپيمايى 22 بهمن، بيان كرد: ملت نشــان 
داد كه در تنگناها همواره جلوتر از مسئولين و حامى معيارهاى 
تمام عيار انقالب است. اين حجم حضور ميليونى زنان، مردان و 
دهه هشتادى ها در خيابان هاى تهران و ديگر شهرهاى كشور 
نقشه هاى شوم و توطئه هاى شيطانى دشمنان را نقش بر آب 
كرد. وى عنوان كرد: دليل اينكه مردم اينگونه در مراسمات 22 
بهمن شركت كردند و با اين حجم حضور 44 سالگى انقالب را 
جشن گرفتند اين است كه چون مردم از انقالب خير ديدند. هر 
كجا مسئولين انقالبى عمل كردند مردم نتيجه مطلوب ديدند. 
مــردم خدمات انقالب را به خوبى فهم كرده اند. جرياناتى مثل 
منافقين، تجزيه طلب ها، مســتكبرين و صهيونيست ها تالش 
بســيارى كردند تا چهره ناكارآمدى از انقالب به مردم و جوانان 
معرفى كنند. اين عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى 
مجلس به ارائه آمارى از دســتاوردهاى انقالب اسالمى پس از 
44 سال اشاره كرد و يادآور شد: در رژيم سابق كل روستاهايى 
كه برق داشــتند 4350 روســتا بود اما امروز 54 هزار روستا از 
نعمت برق برخودارند، در رژيم سابق كل روستاهاى داراى تلفن 
و مخابران 350 روســتا بوده كه امروز 53 هزار روستا از نعمت 
تلفن ثابت و مخابرات برخوردارند. همچنين در رژيم سابق هيچ 
روستايى واجد شبكه گاز نبود، اما امروز 6000 روستا در اقصى 
نقاط كشور واجد نعمت گاز هستند. آزادى خواه افزود: پيش از 
انقالب 134 خانه بهداشت در كشور وجود داشت كه امروز 117 
هزار خانه بهداشــت در سراسر كشور وجود دارد. اينها واقعيت 
هايى اســت كه در 44 ســال انقالب به عنوان كارنامه به مردم 
ارائه مى شود. لذا دشمنان بدانند كه نمى توانند منكر واقعيت 
شوند. وى با بيان اينكه دانشــجويان پزشكى ما از 600 نفر به 
6000 نفر در كشور رسيده است، گفت دشمن از پيشرفت هاى 
ما ناراحت است و به گونه اى ما را تحليل مى كنند كه انگار ما 
در اين 44 سال هيچ پيشرفتى نداشتيم. امروز ما جزو 5 كشور 
برتر دنيا در ژنتيك، 8 كشــور قدرتمند نظامى و موشــكى و 5 
كشور سازنده زيردريايى هستيم. نماينده مردم مالير در مجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه اين حضور اميدبخش ياران انقالب 
و مايوس كننده بدخواهان اســت، تاكيد كرد: اين حضور دليل 
محكمى بر عالقه شــديد مردم به آرمان هاى انقالب و شــهدا 
است، اما دليل رضايت از وضعيت موجود نيست. امروز مردم از 
برخى گرانى ها و نوســانات در بازار سكه و ارز ناراضى هستند. 
آزادى خواه خطاب به رئيس جمهور گفت: شــما اميد مردم و 
محرومان هستيد، اطالع دقيق دارم برخى از وزراى شما روزى 
20 ســاعت كار و تالش مى كنند، اما اگر احساس مى كنيد در 
تيم اقتصادى نياز به جابجايى و تعديل اســت اقدام كنيد. باال 
رفتن روزانه قيمت ارز و اثر مخرب آن بر بازار مردم را شــديدا 
نگران كرده است. وى افزود: شما ناراحتى مردم را بر نمى تابيد، 
پس هر راهى به ذهنتان مى رسد با قوت و قدرت انجام دهيد و 
اين نابسامانى ها را كنترل و مديريت كنيد. باال رفتن قيمت ارز 
به معنى فشار لحظه اى به مستاجرين و خانواده هاى پرجمعيت 
و فشــار مالى به جوانان جوياى كار است. شما در روز مبعث در 
حضور رهبر انقــالب وعده كرديد كه اميدواريم وعده ها عملى 
شود. اين عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس 
شــوراى اســالمى در پايان گفت: در وزارتخانه ها درب واردات 
توليدات كاالهايى كه توليد مشابه دارند در حال بازگشايى است، 

جلوى اين رانت را بگيريد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

بايد اقتصاد كشور را يكپارچه كنيم
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بايد اقتصاد كشور 
را يكپارچــه كنيم و براى اين هدف به برنامه و ســاختار نياز 
داريم. به گزارش ايسنا، محســن اراكى در همايش «اقتصاد 
مقاومتــى؛ از نظر تا عمل» با بيان اينكه صاحب نظران بايد با 
هم گفت و گو كرده تا به يك اجماع نظر برســند، اظهار كرد: 
يكى از امتيازات كشورهاى اروپايى اين است كه مردم آنها باور 
دارند برنامه هاى اجرايى ، برنامه هاى خوبى اســت. وى ادامه 
داد: من معتقدم قانون بد اگر اجرا شــود بهتر از قانونى خوبى 
است كه اجرا نشود، زيرا قانون بد را مى توان اصالح كرد. دولت 
وقتى مى خواهد برنامه اى را اجرا كند بايد براى مردم زمينه 
سازى كند. كالن اقتصاد كشور سرمايه دارى است، اما هرجاى 
اقتصاد كشور يك شكلى است و هويتى ندارد. بايد به اقتصاد 
كشــور هويت داد. االن هنوز معلوم نيست اقتصاد كشور چه 
شكلى اســت. بانك، بورس، بازار هر كدام به يك شكل عمل 
مى كنند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
اينكه ما بايد اقتصاد كشور را يكپارچه كنيم و براى اين هدف 
به برنامه و ســاختار نياز داريم، تصريح كرد: اقتصاد هر كشور 

پنج حلقه دارد كه شــامل توزيــع اوليه،توليد، توزيع مجدد، 
مبادله و مصرف مى شــود و بايد اين پنج حلقه در يك ســياق 
باشــد تا اقتصاد هويت يابد. وى تاكيد كرد: ما بايد كارى كنيم 
دسترســى عامه مردم به منابع طبيعى آسان باشد نه اينكه اين 
منابع نبايد در انحصار باشــد. توليد بايد عمومى و مردمى باشد 
و همه بايد توليدكننده باشــند. توليد را بايد ارزان كرد نه اينكه 
اتوموبيل گران توليد كرد. ماليات بايد در كشور به صورت خمس 
و زكات باشــد و اين ها براى كشــور كافى است. نه اينكه مردم 
هم ماليات بدهند هم خمس و زكات. البته خمس و زكات كامال 
حساب شده اســت. اراكى در پايان گفت: در زمينه مبادله بايد 
نفى ربا مدنظر باشــد. نظام بانكى بايد اصالح شود و بانك نقش 
واسطه بين سرمايه و نيروى توليد باشد. نظام پولى براساس پول 
حقيقى بايد اصالح شــود. چرا اين همه سكه در بازار توزيع مى 
شــود كه در خانه ها به عنوان سرمايه نگهدارى شود؟ اين سكه 
چه نقشى در بازار دارد؟اين كار نادرست است. تنها راه رهايى از 

ارز خارجى اين است كه پول خود را حقيقى كنيد.

اعضاى ستاد هماهنگى اقتصادى دولت ضمن استماع گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، اجراى آزمايشى طرح توزيع كاال 
برگ الكترونيك در شــمارى از استان هاى كشور، پيشنهادها و راهكارهاى گسترش اجرا و تقويت زيرساخت هاى مورد نياز براى 
اجراى كامل اين طرح در سراسر كشور را مورد بررسى قرار دادند. به گزارش ايسنا، در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت كه 
يكشنبه شب به رياست سيد ابراهيم رئيسى برگزار شد، نحوه تسويه بدهى هاى بانك سپه ناشى از اجراى طرح ادغام مورد ارزيابى قرار گرفت. در ادامه اين جلسه وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى از اجراى آزمايشى طرح توزيع كاال برگ الكترونيك در شمارى از استان هاى كشور گزارشى ارائه كرد و پيشنهادها و راهكارهاى گسترش 
اجرا و تقويت زيرســاخت هاى مورد نياز براى اجراى كامل اين طرح در سراســر كشــور مطرح و بررسى شد. در اين جلسه همچنين گزارشى از اجراى طرح مديريت 
هوشمند توزيع يارانه آرد و نان، ميزان صرفه جويى و نحوه توزيع آرد در استان هاى محل اجراى آزمايشى اين طرح ارائه و درباره چگونگى تامين زيرساخت ها و امكانات 

الزم براى اجراى سراسرى آن بحث و تبادل نظر شد.

عبدالملكى: مردم اقتصاد مقاومتى را مساوى با گرسنگى مى دانند. دبير شوراى عالى مناطق آزاد تجارى گفت: مردم اقتصاد مقاومتى 
را مســاوى با گرسنگى مى دانند در صورتى كه نمى دانند سياســت هاى اقتصاد مقاومتى اجرا نمى شود. به گزارش ايسنا، حجت 
عبدالملكى در همايش " اقتصاد مقاومتى؛ از نظر تا عمل" اظهار كرد: مردم اقتصاد مقاومتى را مساوى با گرسنگى ، ندارى ، بدبختى 

و فالكت دانسته و مى گويند اجراى اقتصاد مقاومتى را متوقف كنيد در صورتى كه نمى دانند اين سياست اجرا نمى شود. وى ادامه داد: اقتصاد مقاومتى يك اقدام ويژه 
است. عيب كار اينجاست كه اجرايى وجود ندارد در صورتى كه اقتصاد مقاومتى در حوزه  اجراست. جبهه هاى مختلفى بايد در حوزه اقتصاد مقاومتى شكل گيرد. جبهه 
اول علمى است، به توليد علم كاربردى احتياج داريم و دانشگاه ها بايد درگير شوند. جبهه بعدى فرهنگى است تا اقتصاد مقاومتى به باور عمومى تبديل شود.در حال 
حاضر مردم باور ندارند تورم ايجاد شده براى اين است كه اقتصاد مقاومتى اجرايى نمى شود. عبدالملكى با اشاره به جبهه  سياسى و مطالبه گرى، تصريح كرد: هركس از 
خودش بايد شروع كند، نه اين كه منتظر باشيم رئيس جمهور شويم يا رئيس جمهور بگويد چه كنيم. وى با اشاره به وجود آفت ها در امر اقتصاد مقاومتى است، گفت: 

اولين آفت روزمرگى در مجموعه هاى دولتى است. آفت بعدى عدم التزام بخشى از كارگزاران به اقتصاد مقاومتى است. 

در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى مطرح شد؛

بررسى راهكارهاى اجراى سراسرى طرح كاالبرگ الكترونيك
همايش " اقتصاد مقاومتى؛ از نظر تا عمل"

عبدالملكى: مردم اقتصاد مقاومتى را مساوى با گرسنگى مى دانند
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گزيده خبر

بازديد نمايندگان مجلس و مديران سازمان 
برنامه و بودجه از پروژه قطار ملى مترو

جمعى از نمايندگان مجلس و مديران سازمان برنامه و بودجه 
از پروژه طراحى و ساخت قطار ملى مترو بازديد كردند و قول 
مساعدت به منظور همراهى براى عملياتى شدن فرآيند توليد 
انبوه اين دســتاورد ملى دادند. به گزارش ايسنا، روابط عمومى 
و امور بين الملل شــركت مترو اعالم كرد كه پروژه قطار ملى 
مترو كه اين روزها و هفته ها مراحل پايانى تســت هاى فنى را 
پشــت سر مى گذارد، اينك بيش از هر زمان ديگر مورد توجه 
مديران و مسئوالن كشورى قرار گرفته و بازديدهاى متعددى 
از آن صــورت مى پذيرد. در اين راســتا جمعى از نمايندگان 
مجلس و مديران ســازمان برنامــه و بودجه ضمن حضور در 
محل شــركت واگن سازى تهران (پايانه فتح آباد) از نزديك در 
جريان مراحل طراحى و ســاخت اين ابــر پروژه صنعتى قرار 
گرفته و در ادامه مسير پايانه فتح آباد تا كهريزك را با استفاده 
از نخســتين نمونه قطار ملى مترو پيمايش كردند. حمايت از 
توليد انبوه قطار ملى مترو كه ســطح داخلى سازى آن به 85 
درصد رسيده است، در برنامه هفتم توسعه كشور با اختصاص 
بودجه و اعتبارات الزم ميســر مى شود كه اين امر مورد تاكيد 
نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى قرار گرفته است. 
در جريان بازديد صورت گرفته، دكتر اكبرى، دكتر شــريعتى 
نياسر، دكتر اقبال شــاكرى، دكتر نوروزى از كميسيون هاى 
عمــران و صنايع مجلس به همراه دكتر امانى همدانى معاون 
فنى، امور زيربنايى وتوليدى سازمان برنامه و بودجه و مهندس 
رحمانى مديركل امور راه و ترابرى مديريت عمران شــهرى و 
روســتايى سازمان برنامه و بودجه حضور داشته و از مجموعه 
شــهردارى تهران و ساير نهادهاى دســت اندركار پروژه قطار 
ملى نيز مهندس درستى مديرعامل شركت بهره بردارى مترو، 
مهندس مقدمى مديرعامل شركت واگن سازى تهران به همراه 
مهندس كمالى نژاد معاون وى، دكتر طيبى، مهندس طاهرزاده 
و جمعى از مهندسان و كارشناسان ذيربط، مدعوين را همراهى 

مى كردند.

يادواره سردار شهيد على اسكندرى در 
قم برگزار شد

يادواره شــهيد على اســكندرى و ديگر فرماندهان و شــهداى 
گردان حضرت موســى بن جعفر (ع) با حضورسخنگوى ستاد 
كل نيرو هاى مسلح، مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
قم، جمعى از پيشكسوتان دفاع مقدس، اعضاى هيات رزمندگان 

اسالم و خانواده معظم شهيد اسكندرى برگزار شد.
بــه گزارش ايثار واحد اســتان قم، ســردار غالمرضا جعفرى از 
فرماندهان  لشــكر 17 على ابن ابى طالــب(ع) در دوران دفاع 
مقدس در اين مراسم گفت: رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار 
اعضاى كنگره شهدا قم بر زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا و 
انتقال پيام شهدا تاكيد داشتند. وى ادامه داد: در اين راستا توليد 
آثارى از جمله كتاب، مستند، سرود و فيلم داستانى مورد تاكيد 
اســت و لذا جلد چهارم كتاب عملكرد لشكر 17 در دوران دفاع 
مقدس به زودى منتشــر خواهد شد و شــعار ما، هر گردان يك 
كتاب و هر واحد يك فيلم اســت. در اين مراسم حجت االسالم 
حسين جوشقانيان مدير موسسه روايت سيره شهد در خصوص 
جنايات رژيم طاغوت و ســاواك گفت و به ويژگى شــهدا اشاره 
داشت و افزود: شجاعت، كم حرفى و گريه براى اهل بيت (ع) از 
خصوصيت شهدا است، از كرامات امام راحل نيز همراهى شهدا 
با ايشــان بود. شــيخ زكزاكى يك بار امام خمينى (ره) را ديد و 
چندين ميليون نفر را شــيعه كرد. بســيارى از شهدا از نزديك 
امام را نديدند اما گوش به فرمان ايشــان با غرب و شرق مقابله 
كردند. در اين مراســم حاج على مالكى نژاد ايثارگر و مداح اهل 
بيت (ع) ضمن بيان خاطرات دوران دفاع مقدس، مرثيه سرايى 
كرد. سپس با حضور سردار ابوالفضل شكارچى سخنگوى ستاد 
كل نيرو هاى مسلح، حجت االسالم حسن هنرمند مديركل بنياد 
شــهيد و امور ايثارگران از خانواده سردار شهيد على اسكندرى 
فرمانده گردان امام موســى بن جعفر (ع) كه 30 ديماه ســال 
1365 در عمليات كربالى پنج، منطقه شلمچه به شهادت رسيد، 

با اهداى هدايايى تقدير شد.

رفع چالش ها با هدف اشتغال زايى و توسعه
سرپرست منطقه ويژه اقتصادى صنايع معدنى و فلزى خليج فارس خواستار 
هم فكرى در جهت رفع چالش ها شد و افزود: در شرايط فعلى بايد از تمامى 
ظرفيت هــاى موجود در مناطق ويژه در جهت جذب ســرمايه گذار و ايجاد 
توسعه در منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس استفاده كنيم.به گزارش روابط 
عمومى منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس، «كامران داســتانى» در نشست 
مديران مناطق ويژه كشــور كه به رياست حجت عبدالملكى، مشاور رئيس 
جمهور و دبير شوراى عالى مناطق آزاد تجارى، صنعتى و ويژه اقتصادى در 
سالن  جلسات منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس برگزار شد، گفت: هرمزگان 
يكى از قطب هاى اصلى كشــور در واردات و صادرات است و هم اكنون 14 
هزار نفر به صورت مســتقيم در منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس در حال 
فعاليت هســتند.وى منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس را يكى از مهم ترين 
مناطق ويژه كشور خواند و افزود: با توجه به سياست هاى سازمان ايميدرو به 
عنوان ســازمان باالدستى، كار و تالش در اين منطقه عظيم اقتصادى ادامه 
دارد و ما به دنبال تحقق چشم انداز 10 ميليون تن فوالد با اجراى طرح هاى 
توسعه اى هستيم.سرپرست منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس بيان داشت: 
در شرايط فعلى بايد از تمامى ظرفيت هاى موجود در مناطق ويژه در جهت 
جذب ســرمايه گذار و ايجاد توســعه در منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس 
اســتفاده كنيم.وى در پايان خواستار همفكرى براى رفع چالش هاى موجود 
شد و تاكيد كرد: ايجاد اشتغال و توجه به مبانى توسعه اى در اولويت ما قرار 
دارد و اميدوارم با راهبرى دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد تجارى، صنعتى 

و ويژه اقتصادى در تحقق اين اهداف تسريع شود.
برگزارى اختتاميه نهمين دوره المپياد هندسه با حمايت 

آكادمى همراه اول
اختتاميه نهمين دوره المپياد هندسه كه مهرماه سالجارى آغاز شده بود فردا 
با حمايت آكادمى همراه اول برگزار مى شــود.به گزارش اداره كل ارتباطات 
شــركت ارتباطات سيار ايران، آيين اختتاميه نهمين دوره المپياد هندسه با 
حمايت آكادمى همراه اول و سازمان ملى پرورش استعدادهاى درخشان روز 
جمعه 28 بهمن 1401، در دبيرســتان عالمه حلى تهران برگزار مى شود.
اين رويداد از 22 مهر ســالجارى به شــكل مجازى در 60 كشور جهان و با 
حضور بيش از 8000 دانش آموز دختر و پســر آغاز شــد كه از اين تعداد، 
بالغ بر 1700 نفر از ايران و باقى از ســاير كشــورها بودند.با توجه به اينكه 
آموزش هندســه به عنوان يكى از شاخه هاى مهم رياضيات از اهميت ويژه 
اى برخوردار اســت، در نظام آموزشى ايران نيز «هندسه» جايگاه منحصر به 
فردى دارد كه كسب نتايج درخشــان دانش آموزان كشورمان در مسابقات 
بين المللى مانند المپياد جهانى رياضى (���) گواهى بر اين مدعا اســت. 
اين موارد، مزيت پرداختن به موضوع هندســه را به عنوان فرصتى در جهت 
شناسايى استعدادهاى رشته رياضى و هدايت تحصيلى آنها در مقاطع باالتر 
نشــان مى دهد.در سال 1393 جمعى از معلمان و عالقه مندان اين حوزه با 
هدف ترويج هندســه در سطح كشــور و ايجاد بسترى مناسب براى ارتباط 
بين عالقه مندان در سرتاسر جهان، اقدام به راه اندازى المپياد هندسه ايران 
(���) كردند.  المپياد هندســه ايران يكى از معدود مسابقات دانش آموزى 
در ســطح بين المللى است كه جمهورى اســالمى ايران مبدع و آغازگر آن 
بوده است.در اختتاميه اين دوره از رويداد، از برگزيدگان تقدير مى شود و در 
حاشيه آن نيز كارگاه ها و سمينارهاى آموزشى براى معلمان و دانش آموزان 

عالقه مند برپا است.

مديرعامل سازمان بنادرودريانوردى:

حمل ونقل دريايى مهم ترين محرك تجارت جهانى است
مديرعامل سازمان بنادرودريانوردى حمل ونقل دريايى را مهم ترين 
محرك تجارت جهانى دانست كه به دليل دو ويژگى ارزان و ايمن 
بودن ســاير مدل هاى حمل ونقل را تحت تاثير قرار داده است. به 
گزارش ايسنا،  على اكبر صفايى در افتتاحيه دومين دوره آموزش 
و ارزيابى جذب نخبگان در دســتگاه هاى  اجرايى كشــور گفت: 
حمل ونقل دريايى مهم ترين محرك تجارت جهانى اســت كه به 
واســطه دو ويژگى ارزان و ايمن بودن، ساير ُمدهاى حمل ونقل 
تحــت را تاثير قرار داده اســت . معاون وزير راه و شهرســازى 
افــزود: فضاى جــارى و كلى در حمل و نقل دريايى از ســاخت 
كشــتى تا تخليه و بارگيرى و نگهدارى كاال در انبارها و ســاير 
فرايندهاى كشــتيرانى و بندردارى، تحت تاثير قوانين و مقرارت 
جهانى، در ابعاد بين المللى مديريت و اجرا مى شــود. مديرعامل 
ســازمان بنادرودريانوردى با بيان اينكــه كليه قوانين و مقررات 
دريايى در ســازمان بين المللى دريانوردى(آيمو) تصويب و ابالغ 
مى شــود، افزود: دانش و دستيابى به تكنولوژى روز، نقش بسيار 
مهم و اساســى در تصويب قوانين و مقــررات بين المللى دريايى 
دارد. ســازمان بنادرودريانوردى در طول اين دهه ها با استفاده از 
توان و ظرفيت علمى داخل كشور، موفق شده است تا در فرايند 
تصويب كنوانســيون هاى مهمى در خصوص آموزش دريانوردى، 

ايمنى و مديريت ايمنى اثر بخشــى موثر را داشته باشد. صفايى 
با بيان اينكه ســازمان بنادر و دريانــوردى با آغوش باز از حضور 
افراد نخبه در بخش هاى مختلف دريايى و بندرى اسقبال مى كند، 
خاطرنشــان كرد: با توجه به بعد بين المللى تمامى موضوعات در 
حوزه هاى كشــتيرانى و مديريت بنادر، به حضور نخبگان، براى 
تاثيرگذارى هرچه بيشــتر در تصويب كنوانسيون ها در سازمان 
بين المللــى دريانــوردى نياز داريــم. ضرورت ايجــاد تحول در 
حوزه هاى متنوع دريايى كشور. جليل اسالمى معاون امور بندرى 
و اقتصادى ســازمان بنادر و دريانوردى نيز با اشاره به دو وظيفه 
اصلى و كالن اين سازمان در حوزه  حاكميتى و ساخت، مديريت 
و نگهدارى بنادر بازرگانى تاكيد كرد: بيش از 90 نوع از كاالهايى 
كه وارد يا از كشور خارج مى شود، از طريق دريا و با مديريت بنادر 
انجام مى شــود. عضو هيات عامل ســازمان بنادر و دريانوردى با 
بيان اينكه بيش از 150 نقطه بندرى در حوزه هاى تجارى، نفتى، 
معدنى و مسافرى در كشور وجود دارد، اظهار كرد: ظرفيت بنادر 
تجارى كشــور هم اكنون 270 ميليون تن است. اسالمى با اعالم 
خبر ســاخت بندر بزرگ مكران در ساحل جاسك، خاطرنشان 
كرد: حوزه مسئوليتى ســازمان بنادر و دريانوردى بسيار متنوع 
و گسترده اســت، بنابراين براى ايجاد تحول در تمام حوزه هاى 

درحالى كه از روز گذشــته شائبه حضور مدارس خيرساز در ليست مولدسازى اموال دولت بين برخى خيرين ايجاد شده است، 
رييس سازمان خصوصى سازى اعالم كرد كه اين مدارس در ليست طرح هايى قرار گرفته اند كه بايد تكميل شوند و به هيچ وجه 
قصد فروش يا تهاتر آن ها وجود ندارد. به گزارش ايســنا، پس از آنكه جزئيات طرح مولدسازى امالك مازاد دولت اعالم شد، دو 
 www.pga.ipo.ir  وزرات خانه جهاد كشاورزى و آموزش و پرورش ليست امول مازاد خود را اعالم كرده و اين ليست در سامانه
در اختيار عموم مردم قرار گرفت. پس از آن و از روز گذشته شائبه قرار گرفتن مدارس خيرين در ليست مولدسازى از سوى برخى خيران و در شبكه هاى اجتماعى، 
مطرح شده و نگرانى هايى را ايجاد كرده بود. به طوريكه يكى از موسسه هاى خيريه در نامه اى خطاب به وزير آموزش و پرورش نگرانى خيرين را در اين مورد مطرح كرد.

به نظر مى رسد سوتفاهم هايى در اين ماجرا ايجاد شده كه با بررسى سامانه مولدسازى شفاف مى شود. چراكه يك بخش از اين سامانه متعلق به دارايى هاى مازاد مصوب 
و يك بخش نيز متعلق به پروژه هاى تكميلى است و ليست مدارس مذكور در بخش پروژه هاى تكميلى قرار گرفته كه قرار است تا در آينده تكميل شوند. در اين راستا، 
حسين قربانزاده، رئيس سازمان خصوصى سازى نيز به ايسنا توضيح داد: براى اينكه ماجرا شفاف و مشخص باشد كه منابع حاصل از  امالك مازاد صرف هزينه هاى 
جارى نمى شود، در سامانه پروژه هايى كه قرار است منابع در آنجا هزينه شود نيز مشخص شده است. مدارس خيرساز نيز در ليست اين پروژه ها قرار گرفته و قرار است 

با اين منبع تكميل شوند. بنابراين اين مدارس مازاد نيستند و خيرين به اشتباه گمان كردند مازاد هستند.

معاون فناورى هاى نوين بانك مركزى اعالم كرد كه با توسعه خدمات مالى و بانكى الكترونيك و ديجيتال شفافيت بيشترى در 
اين حوزه ايجاد مى كنيم و جلوى برخى تخلفات ماننده پولشويى و غيره را خواهيم گرفت. به گزارش ايسنا، مهران محرميان در 
نهمين همايش ساالنه بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت با اشاره به فرآيند توسعه بانكدارى الكترونيك در سال هاى اخير در 
كشور اظهار كرد: هنوز شاهد برخى تخلفات مانند خلق پول، گمشدن رد پول كه باعث مشكالتى مانند پولشويى و قاچاق مى شود 
هستيم كه اميدواريم با توسعه خدمات مالى و بانكى ديجيتال شفافيت ديگرى در اين حوزه ايجاد كنيم. وى اضافه كرد: گرچه در 

سال هاى گذشته در حوزه دسترسى مردم به حساب هاى بانكى و انجام عمليات بانكى به صورت ديجيتال پيشرفت هاى خوبى داشته ايم و رتبه بااليى در جهان و منطقه 
داريم اما در حوزه تسهيالت بانكى به ويژه تسهيالت خرد بانكى نياز به توسعه و پيشرفت بيشترى داريم و دليل آن هم مشكالتى در حوزه اعتبارسنجى است. وى تاكيد 
كرد: در سال آينده هدف اصلى ما توسعه خدمات بانكى ديجيتال مانند تسهيالت خرد بانكى و ارائه آن به مردم بر بستر ديجيتال است و پرداختن به اعتبارسنجى 
ديجيتال مهم ترين هدف در زمينه فناورى هاى نوين بانكى در سال 1402 خواهد بود. وى درباره ارائه ريال ديجيتال نيز گفت: پول ديجيتال در واقع ريال ديجيتال در 
مرحله دوم آزمايشى دوباره منتشر كرده ايم و با قيمت باالترى در اختيار عده بيشترى قرار خواهيم داد تا بتوانيم مشكالت احتمالى آن را احصاء كنيم. همچنين در 
حوزه چك نيز در حال حاضر 84 درصد چك ها صيادى است و زمان رفع اثر چك هاى برگشتى را از 45 روز به سه روز كاهش داده ايم همچنين درصدديم تا در سال 

آينده چك هاى الكترونيك را توسعه دهيم و تا آن زمان چك هاى موجود باقى مى ماند تا به تدريج به سمت چك الكترونيك حركت كنيم.

واكنش رئيس سازمان خصوصى سازى به حاشيه جديد

دولت قصد فروش مدارس خيرساز را ندارد
معاون بانك مركزى مطرح كرد

جلوگيرى از تخلفات بانكى و پولشويى با توسعه بانكدارى الكترونيك
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گزيده خبر

مدير اداره منابع آب شهرستان سنندج:
توقيف شش دستگاه كمپرسى مايلر و يكدستگاه تراكتور

با هدف صيانت و حفاظت از بســتر و حرايم رودخانه قشالق سنندج، اداره 
منابع آب اين شهرستان نسبت به توقيف ماشين آالت غيرمجازِ فعال در اين 
محدوده، اقدام كرد.به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى كردستان، 
مهندس يداهللا رحمانى در اين خصوص اظهار داشت: با توجه به فعال بودن 
اكيپ گشــت و بازرسى اين اداره بصورت شبانه روزى و بررسى هاى ميدانى 
جهت پيشــگيرى از تخلفات حوزه آب، روز چهارشــنبه 26 بهمن 1401 
نسبت به شناســايى يك مورد تخلف در بستر رودخانه قشالق اقدام نمود.
مدير اداره منابع آب شهرســتان سنندج افزود: براساس اين گزارش، تعداد 
6 دستگاه كمپرسى مايلر و يك دستگاه تراكتور مشغول پر كردن رودخانه 
قشــالق با هدف تصرف بستر بودند كه با تالش جهادى مجموعه اين اداره، 
اكيپ گشت و بازرسى،  مساعدت دادستان مركز استان، همكارى نيروهاى 
انتظامى و پاسگاه نران اين ادوات توقيف و فرد متخلف نيز به دادگاه معرفى 
شــد.مهندس رحمانى در ادامه عنوان كرد: اكيپ گشت و بازرسى اين اداره 
در راســتاى صيانت از آب هاى سطحى و زيرزمينى دائماً در حال گشت زنى 
 در ســطح حوزه عملكرد اين امور بوده و با هرگونه تخلف به شدت برخورد 
خواهند نمود. وى با تاكيد بر ارتباط خوب و همكارى تنگاتنگ با دســتگاه 
قضايى در جهت برخورد با متخلفان و  متجاوزان به منابع آب هاى سطحى و 
زيرزمينى، خاطر نشان كرد: برداشت هاى بى رويه آب سبب افت سطح منابع 
زيرزمينى شــده و كاهش اين سطح خطرات و عواقب جبران ناپذيرى را در 
پى دارد كه با توجه به اهميت موضوع، اين امور از هيچ كوششــى در جهت 

صيانت از اين منابع دريغ  نخواهد كرد.
نشست مشترك مديركل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان 

با فرماندار خاش 
در نشســت مشــترك مديركل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان با 
فرماندار شهرستان خاش درباره موضوع "احداث پايانه لجستيكى چندمنظوره 
در شهرســتان خاش" بحث و بررسى شد.به گزارش روابط عمومى اداره كل 
بنادر و دريانوردى استان سيستان و بلوچستان، در اين نشست كه (يكشنبه 
30 بهمن) در محل دفتر مدير كل بنادر و دريانوردى استان در بندر شهيد 
بهشتى برگزار شد، هم انديشى با مجموعه فرماندارى شهرستان خاش مبنى 
بر احداث پايانه لجستيكى بررسى و مورد توافق طرفين قرار گرفت.احداث 
پايانه لجســتيكى در شهرستان خاش در راســتاى افزايش سطح تعامل و 
همكارى بين بخشــى اداره كل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان با 
تجار محلى و ايجاد كانال ارتباطى ايمن براى صادرات محصوالت كشاورزى، 
معدنى و ارائه خدمات حمل و نقلى و لجستيكى از موضوعات مورد بررسى 
در اين نشســت بود.اين پايانه بر اساس ريل پايه بوده و گستره فعاليت آن 
شامل كليه شهرستان هاى مجاور، معادن متصل به ريل و كشورهاى آسياى 
شــرق و اوراسيا بوده كه ضمن كاهش هزينه هاى حمل و نقل مى تواند در 

حوزه هاى تبادل كاال و ترانزيت نيز فعال شود.
طرح بازديد رايگان قبل از نوروز محصوالت ايران خودرو

شركت ايساكو طرح ويژه بازديد پيش از نوروز محصوالت ايران خودرو 
را در سال جارى از اول تا هجدهم اسفندماه اجرا مى كند. ايكوپرس- 
معاون خدمات پس از فروش شركت ايساكو در اين باره گفت: اين طرح 
همچون ساير طرح هاى ويژه شركت خدمات پس از فروش ايران خودرو 
با هدف ارتقاى رضايت مشتريان، افزايش ايمنى خودرو و سرنشينان 
آن در آســتانه تعطيالت نوروز برگزار مى شود و طى آن اجرت بازديد 
قبل از ســفر براى تمامى مشــتريان رايگان است.ماشــااله وردينى 
افزود: در طرح بازديد قبل از نوروز امســال، شش نوع بسته خدماتى 
شــامل خدمات سرويس، خدمات تسمه، خدمات مكانيكى و خدمات 
الكتريكال، برف پاك كن و رگالژ براى مشــتريان در نظر گرفته شده 
است و اجرت اين بسته ها براى مشتريان 50 درصد است.وى ادامه داد: 
پس از بازديد اوليه كه به صورت كامال رايگان انجام مى شود، در صورت 
نيــاز به دريافت خدمات هر يك از بســته هاى خدماتى، تخفيف هاى 
ويژه اى در اجرت انجام تعميرات براى مشــتريان در نظر گرفته شده 
اســت.وردينى تشريح كرد: دارندگان محصوالت ايران خودرو كه مدل 
خودروى آن ها از سال 1391 به بعد باشد مشمول50 درصد تخفيف 
در اجرت بســته هاى خدماتى ياد شــده، مى شــوند.وى در خصوص 
برخى خدمات قابل ارايه در بســته هاى فوق به تعويض روغن موتور، 
تعويض فيلتر روغن، تعويض فيلتر هوا، تعويض فيلتر بنزين، تعويض 
روغن گيربكس دســتى، تعويض تسمه زنجير تايم موتور، سفت كن و 
تجهيزات انواع زنجير تايم، دينام، كمپرسور، پمپ، هيدروليك فرمان و 
غلتك هرزگرد، تعويض انواع لنت ترمز چرخ هاى جلو و عقب، خدمات 
ميزان فرمان و آچاركشى، عيب يابى با دستگاه، شارژ و تعويض باترى، 
تعويض انواع المپ و تنظيم نور چراغ ها و بازديد و تعويض شــمع ها و 
واير، تعويض موتور برف پاك كن و تيغه هاى آن و رگالژ درها اشاره كرد.

وردينى تاكيد كرد: بازديد و بررســى سالمت خودرو در طرح بازديد 
قبل از نوروز، براى هموطنانى كه در تعطيالت نوروز برنامه سفر تدارك 
ديده اند، متضمن ســفرى امن و بى دغدغه و براى ساير هموطنان نيز 
خاطرى آســوده به همراه خواهد داشــت. معاون ايساكو يادآور شد: 
مراجعه به شــبكه خدمات پس از فروش گروه صنعتى ايران خودرو به 
دليل رعايت تمامى اســتانداردهاى تعميراتى و بهره مندى از قطعات 
با كيفيت و اســتاندارد، عالوه بر تامين امنيت جانى و مالى مشتريان 
گرامى، داراى تضمين خدمات به مدت دوماه يا ســه هزار كيلومتر و 
قطعات به مدت شــش ماه يا 10هزار كيلومتر اســت.  گفتنى است، 
فهرســت نمايندگى هاى منتخب انجام اين طرح در سايت ايساكو به 

نشانى www.isaco.ir قرار گرفته است.

مديرعامل شركت بن رو خبر داد:
تحقق 100 درصدى برنامه توليد شركت بن رو در بهمن ماه سال جارى

مديرعامل شــركت خودروسازى بن رو گفت: با توليد بيش از 40 هزار دستگاه و 
ثبت ركورد توليد ساالنه، شركت بن رو توانست به تمامى برنامه توليد سال 1401 
در كمتر از 11 ماه دست يابد.به گزارش سايپانيوز، شهرام احمديان از تحقق برنامه 
توليد اين شركت در سال جارى خبر داد و افزود: اين مهم در سايه برنامه ريزى 
دقيق و با همت و كوشش تمامى كاركنان شركت بن رو و حمايت هاى مديرعامل 
گروه خودرو سازى سايپا به دست آمد و  اين شركت توانست در شيفت دوم روز 
چهارشــنبه 26 بهمن ماه با ثبت توليد چهل هزارمين خودرو (39910 دستگاه 
وانت 151 و 90 دســتگاه آريو) تمامى برنامه توليد ســال جارى اين شركت را 
محقق كند. او با بيان اينكه از مهم ترين بخش هاى توليد محصول برنامه ريزى 
در حوزه اجرايى فرآيند است، گفت: فرآيند برنامه ريزى توليد سبب مى شود تا 
مدت زمان و هزينه توليد كاهش پيدا كند.احمديان با اشــاره به اينكه با استفاده 
از برنامــه ريزى و زمان بنــدى هاى دقيق مى توان پيش بينى توليد محصوالت 
را در بازه هاى زمانى مشــخص به صورت دقيق انجام داد، اظهار داشــت: توليد 
صورت گرفته در ســايت بن رو در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ميزان 
82 درصد و تعداد  18 هزار دستگاه افزايش داشته است و اين دستاورد مهم در 
حالى محقق شــده كه اين كارخانه از ابتداى سال جارى تمام محصوالت خود را 
به صورت عبور مستقيم توليد كرده است كه يك اقدام مهم در صنعت خودرو به 
شمار مى رود.احمديان تصريح كرد: در سال جارى صنعت خودروسازى با توجه 
به شــرايط تحريم و محدوديت هاى موجود با چالش هاى متعددى روبرو بود اما 
گروه خودروســازى سايپا توانست با پشت ســر گذاشتن موانع و مديريت بهينه 
منابع موجود عملكرد مطلوبى در زمينه توليد و عرضه خودرو به بازار داشته باشد.

با فرمايشات و رهنمودهاى اخير رهبر معظم انقالب؛
رسالت متوليان فرهنگى آذربايجان شرقى سنگين تر شد

تبريز – شيعه نواز: معاون فرهنگى و رسانه اى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
آذربايجان شرقى با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبرى در ديدار مردم تبريز با 
ايشان به مناسبت قيام تاريخى 29 بهمن اين شهر، گفت: رسالت متوليان فرهنگى 

آذربايجان پس از فرمايشات و رهنمودهاى رهبر معظم انقالب سنگين تر شد.
حسن گلى با اشــاره در خصوص اهميت فرهنگى و تمدنى تبريز، اظهار كرد: « 
آذربايجان مركز تمّدنى و فرهنگى كشــور در غرب كشور است» اين جمله مقام 
معظم رهبرى در ديدار اخيرشــان با جمعى از مردم آذربايجان شــرقى، رسالت 
متوليان فرهنگى استان به خصوص مسئولين اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى را 

بيش از پيش سنگين تر كرده است.
وى افزود: توصيف آذربايجان به عنوان مركز تمدنى و فرهنگى كشــور هم نشان 
افتخارى است كه ايشــان بر تارك پرافتخار آذربايجان اضافه كردند و هم مبين 
انتظار ويژه ايشان از آذربايجان و تبريز براى ايفاء شايسته اين رسالت مهم است.

ايران؛ چهارمين مصرف كننده گاز در دنيا
ايــران اكنون چهارمين مصرف كننده عمــده گاز در جهان پس 
از كشــورهاى آمريكا، روسيه و چين است و به ترتيب كشورهاى 
كانادا، قطر، تركمنســتان و نروژ در جايگاه هاى بعد قرار دارند. به 
گزارش ايسنا، بر اســاس تازه ترين آمارهاى رسمى منتشرشده، 
ايــران با دارا بودن حــدود ۳۲٫۶ تريليون مترمكعب گاز طبيعى، 
حــدود 18 در صــد از كل ذخاير اثبات شــده گاز جهــان را به 
خود اختصــاص داده و از اين نظر به عنوان دومين دارنده ذخاير 
گاز جهان شــناخته مى شــود. وجود اين ذخاير عظيم در ايران، 
سياســت گذاران بخش انرژى كشور را به سمت برنامه ريزى براى 
توســعه زنجيره ارزش صنعت گاز و سرمايه گذارى در حوزه هاى 
توليد و پااليش، انتقال، ذخيره سازى و توزيع گاز طبيعى در اقصى 
نقــاط ايران با هدف جايگزينى گاز با ديگر فرآورده هاى نفتى در 
سبد انرژى سوق داده است تا افزون بر بهره مندى از اين سوخت 
پاك، از افزايش ســريع مصرف فرآورده هاى نفتى كه صادرات يا 
كاهش واردات آنها مى تواند ســبب درآمدزايى و رونق اقتصادى 
كشور شــود، جلوگيرى كند. رونق اقتصاد جهان نيازمند منابع 
انرژى است و مطالعات مختلف نشان مى دهد منابع هيدروكربورى 
تا سال 2050 ميالدى همچنان به عنوان عمده ترين منابع تأمين 
انرژى باقى خواهند ماند. بر اين اساس، بررسى روند اين منابع و 
توزيع جغرافيايى آنها نشــان مى دهد تا افق 2025 ميالدى تنها 
پنج كشور حوزه خليج فارس شامل ايران، عربستان، كويت، عراق 
و امارات متحده عربى به عنوان عمده ترين توليدكنندگان نفت و 
كشورهاى ايران، روسيه، قطر، عربستان سعودى و امارات متحده 
عربــى پنج توليدكننده اصلى گاز در آن زمان خواهند بود. ايران 
اكنون به ترتيب داراى رتبه دوم از نظر ذخاير گاز، رتبه ســوم از 
نظــر توليد و رتبه چهارم از نظر مقدار مصرف جهانى اســت كه 
بدون در نظر گرفتن تناسب ميان اين سه رتبه، جايگاه مناسبى 
اســت، اما در بخــش داخلى، هم اكنــون گاز طبيعى حدود 74 
درصد سبد سوخت هاى هيدروكربورى و 70 درصد انرژى كشور 
را تأمين مى كند كه اين نيز جايگاه شايســته اى اســت، اما نكته 
اصلى لزوم حفظ تراز توليــد، پااليش، انتقال و مديريت مصرف 
در داخل اســت كه برنامه ريزى و اجراى آن براى رشــد متوازن 

در همه بخش ها را داراى اهميت زيادى مى كند. با اين تفاســير 
مصرف درست و اصالح الگوهاى جارى مصرف در شرايط كنونى 
است كه كليد حفظ اين جايگاه ها و به عبارتى حفظ توازن مورد 
نظر است. به طور طبيعى در شرايط عادى، مقدار استفاده از انرژى 
مى تواند يكى از شاخص هاى مثبت در امر توليد و ايجاد ارزش و 
حداقل رشد اقتصادى باشد، اما تقسيم مصرف بخشى در ايران در 
شــرايط كنونى نشان دهنده الزام به بازنگرى براى استفاده بهينه 
و افزايش ســهم بخش هاى مربوط بــه صنعت و توليد و حركت 

به سمت بهينه ســازى مصرف در همه بخش ها به ويژه در بخش 
خانگى و تجارى است. كما اينكه لزوم بهينه سازى مصرف انرژى 
در ديگر بخش هاى عمده مصرف كننده انرژى در كشور نيز الزم 
است ســرلوحه برنامه هاى مربوط به مصرف قرار گيرد. از سويى 
از جمله شــاخص هاى مهم ديگر در بخــش مصرف گاز ضريب 
شدت انرژى اســت كه به زبان ساده نشان دهنده مقايسه نسبت 
بين ارزش حاصل شــده و انرژى مصرف شده است، به عبارتى در 
كشــور ايران اگر ارزش ايجادشده بر پايه ريال و واحد مترمكعب 

براى مصرف گاز طبيعى را در نظر بگيريم اين ضريب در مقايسه 
با ديگر كشورها جهان (ميانگين جهانى) عدد 3 و در مقايسه با 
كشــورهاى بسيار پيشرفته بسيار بيشتر از اين عدد است، يعنى 
در ســطح جهانى اگر يك مترمكعب گاز مصرف كنند سه برابر 
كشــور ما ارزش كاال يا خدمات توليــد مى كنند كه در قيمت 
باالى تمام شده آن بخشــى كه به مصرف انرژى مربوط است و 
بايد موردتوجه جدى قرار بگيرد، بهينه سازى مصرف است. البته 
شــاخص هاى ديگرى مانند بهره ورى در توليد هم ممكن است 
در قيمت تمام شــده تأثيرگذار باشد كه در جاى خود قابل بحث 
اســت، اما آنچه مرتبط با مصرف گاز طبيعى در كشور در تمام 
بخش ها قابل طرح است، قيمت بسيار كم گاز طبيعى مصرف شده 
در داخل كشــور در همه بخش هاى مصرفى اســت كه در كنار 
بى توجهى يا كم توجهى بــراى الگوهاى مصرفى جارى در همه 
بخش ها قابل توجه اســت كه بايد به طور جدى مورد توجه قرار 
گيرد. آنطور كه وزارت نفت اعالم كرده، واقعيت موجود در ايران 
اين است كه با شيوه كنونى مصرف انرژى به ويژه گاز طبيعى در 
كشور، نه تنها نسل هاى آينده از اين ثروت ملى محروم مى شوند، 
بلكه هيچ بعيد نيست كه همين نسل كنونى نيز با كمبود انرژى 
روبه رو شود، زيرا توليد و مصرف انرژى در كشور در حال سربه سر 
شدن است و اين يعنى محروميت از صادرات، خالى شدن و افت 
توليد گاز طبيعى در مخازن كنونى كشور و نياز به سرمايه گذارى 
براى حفظ شــرايط توليد، همچنين لزوم توجه به اصالح الگوى 
مصرف براى جلوگيرى از بحران كمبود انرژى در كشور كه امرى 
اجتناب ناپذير و الزامى ملى است. هرچند يكى از داليل باال بودن 
مصرف داخلى، پايين بودن قيمت آن است از جمله داليل ديگر 
باال بودن مصرف سوخت در داخل، پايين بودن بازده و بهره ورى 
بيشتر بخش هاى مصرف كننده گاز طبيعى به عنوان سوخت غالب 
در كشــور است كه به دليل اســتاندارد نبودن تأسيسات، بناها، 
ســامانه هاى گرمايشى و رعايت نكردن مقررات، اتالف انرژى در 
ايران را چند برابر متوسط جهانى كرده است، بنابراين بايد بيش 

از هميشه به بهسازى اين مسائل توجه و براى آنها اقدام كرد.

مديرعامل بورس انرژى جزئيات انتشار گواهى سپرده نفت خام و ميعانات گازى را اعالم كرد. على نقوى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
انتشار گواهى سپرده براى انواع نفت خام و ميعانات گازى اظهار كرد: اين گواهى در چارچوب مقررات بورس انرژى ايران و بازار سرمايه 
در دستور كار قرار گرفته و مراحل نهايى خود را طى كرده است. مصوبات الزم از هيات مديره شركت ملى نفت ايران و شوراى اقتصاد نيز 
اخذ شده است. در واقع اين پروژه با همكارى و پيشنهاد شركت ملى نفت ايران درحال پياده سازى است و جزئيات آن در قالب اطالعيه 
گشــايش نماد همزمان با اغاز معامالت ارائه مى شــود. وى به اين سوال كه مشتريان گواهى مذكور چه افرادى هستند؟ پاسخ داد: اين 
گواهى به صورت مستقيم ارتباطى به اشخاص حقيقى نخواهد داشت و حداقل خريد، حجم بااليى خواهد بود؛ درواقع مخاطبان اين گواهى اشخاص حقوقى هستند و اشخاص 
حقيقى به صورت غيرمستقيم وارد بازار مى شوند، زيرا هدف آن سهامدار خرد و مردم عادى نيستند. سهامداران خرد نيز از طريق صندوق هاى كااليى يا از طريق شركت هاى 
سبدگردان مى توانند نسبت به خريد اين گواهى اقدام كنند. مديرعامل بورس انرژى در ادامه درمورد نحوه فروش گواهى سپرده نفت خام و ميعانات گازى نيز توضيح داد: دارايى 
اين گواهى نفت خام يا ميعانات گازى خواهد بود و خريداران وارد فرآيند فروش و تحويل مى شوند. در واقع اين گواهى سررسيد ندارد. گواهى ميعانات گازى براى بازار داخلى 
و براى شركت هاى پااليشگاه هاى كوچك طراحى مى شود تا اين پااليشگاه ها  به خوراك پايدارترى دست پيدا كنند. نقوى با تاكيد بر اينكه گواهى سپرده نفت خام و ميعانات 
گازى ربطى به طرح فروش نفت كه در دولت قبل مطرح شد ندارد، عنوان كرد: جنس اين ابزار به طور كلى فرق مى كند. اين گواهى  يك ابزار استاندارد در بازار سرمايه است 

كه مقررات خود را دارد و مبتنى بر دارايى پايه اى است كه در انبارهاى تحت پذيرش بورس قرار گرفته است.

طبق يافته هاى يك مطالعه اخير، حداكثر 141 ميليون نفر ممكن است به دليل قيمت باالى انرژى به فقر مطلق كشيده شوند.
 به گزارش ايسنا، يافته هاى يك مطالعه جديد نشان داد افزايش قيمت انرژى طى يك سال گذشته، ممكن است 141 ميليون نفر را در 
سراسر جهان به دليل بحران هزينه زندگى، به فقر مطلق بكشد.  اين مطالعه كه در ژورنال "نيچر انرژى" منتشر شد، حاكى از آن است 
كه مجموع هزينه هاى انرژى خانوار بين 62.6 درصد تا 112.9 درصد، افزايش پيدا كرده و به افزايش 2.7 تا 4.8 درصدى مخارج خانوار 
منتهى شده است. به گفته محققانى از چين، هلند، انگليس و اياالت متحده، تحت فشار هزينه زندگى، 78 ميليون تا 141 ميليون نفر 

احتماال به فقر مطلق كشيده خواهند شد. افزايش قيمت انرژى نه تنها تاثير مستقيمى بر قبوض انرژى داشته است بلكه باعث افزايش فشار قيمت بر كل زنجيره تامين و اقالم 
مصرف كننده از جمله غذا و مواد ضرورى اصلى ديگر مى شود. در پايان سال گذشته، آژانس بين المللى انرژى اعالم كرد: بحران انرژى جهانى، تالش ها براى تضمين دسترسى 
جهانى به انرژى مقرون به صرفه بخصوص در جهان در حال توسعه كه جمعيت بدون دسترسى به برق آن بار ديگر افزايش پيدا كرده، را تضعيف كرده است. طبق جديدترين 
آمار آژانس بين المللى انرژى، شمار افرادى كه در سراسر جهان بدون برق زندگى مى كنند در سال 2022، حدود 20 ميليون نفر افزايش پيدا كرده و به حدود 775 ميليون 
نفر رســيده كه نخســتين افزايش جهانى از زمان آغاز رصد اين آمار توسط اين آژانس در 20 سال گذشته است. اين افزايش عمدتا در جنوب صحراى آفريقا اتفاق افتاده كه 
شماره افراد بدون دسترسى به برق، تقريبا به اوج سال 2013 بازگشته است. بر اساس گزارش اول پرايس، در اقتصادهاى توسعه يافته بزرگ، قيمت ها ممكن است امسال 

با وجود افت اخير نرخ تورم و قيمت انرژى، افزايش بيشترى پيدا كند.

گرانى انرژى، مقصر فقر مطلق 141 ميليون نفرجزئيات انتشار گواهى سپرده نفت خام و ميعانات گازى

تسريع در اجراى پروژه هاى مصوب سفر رئيس 
جمهور به گلستان

مديركل راه و شهرســازى گلستان گفت: جلسات مداوم 
استانى با هدف تسريع در اجراى تكاليف مقرر در مصوبات 
ســفر رئيس جمهور به گلستان برگزار مى شود.مهندس 
مهدى ملك اظهار كرد: ســفر دكتر رئيســى به گلستان 
شــانزدهمين سفر اســتانى ايشــان بود كه در امور راه و 
شهرسازى 11 بند مصوبه اصلى به همراه داشت.وى با بيان 
اينكه در جريان اين سفر هفت پروژه راهسازى مصوب شد، 
گفت:  تعريض و بهســازى محور كردكوى – بندر تركمن 
– آق قال – گميشان، بهســازى راه اصلى آق قال – گنبد، 
بهســازى راه اصلى راميان – سه راهى شاهرود، تعريض و 
چهــار بانده كردن محور قديم گرگان به بندرگز، تعريض 
و بهســازى جــاده كالله – مراوه تپه، تكميــل راه اينچه 
بــرون – گنبد (جاده نفت) و محور على آباد – شــاهرود 
جزو پروژه هاى مصوب سفر هيئت دولت به گلستان است.
رئيس شــوراى هماهنگى امور راه و شهرسازى گلستان 
تاكيد كرد: هم اكنون هيچ پروژه متوقفى در استان وجود 
ندارد و  تمامى پروژه هاى راهسازى گلستان فعال است.
مهنــدس ملك ادامه داد: از ديگر مصوبات شــانزدهمين 
سفر اســتانى رئيس جمهور، اختصاص مبلغ 10ميليارد 
تومــان از جانب شــركت باز آفرينى شــهرى وزارت راه 
وشهرسازى براى تكميل پروژه موزه وقف واماكن مذهبى 
استان گلســتان بود.وى افزود: اين پروژه با همكارى بين 
اداره كل راه و شهرســازى، شــهردارى گرگان، اداره كل 
اوقــاف و امور خيريه اســتان واداره كل ميراث فرهنگى 
،صنايع دســتى وگردشــگرى اجرايى مى شود.مديركل 

راه و شهرسازى گلســتان همچنين تصريح كرد: در اين 
خصوص عقد قرارداد با مشاور ذيصالح انجام شده پيگيرى 
هاى الزم جهت تبادل موافقتنامه در دســت اقدام است.
مهنــدس ملك ادامه داد:  مشــاركت دراحداث وتكميل 
27باب مســكن مربوط به خانوارهــاى دو معلول به باال 
درسال هاى 1400 و 1401 از ديگر وظايف اداره كل راه 
و شهرسازى گلستان مى باشد كه در سفر هيئت دولت به 
استان به تصويب رسيد.وى افزود: در حال حاضر تامين و 
واگذارى زمين به انجمن خيرين مسكن ساز مطابق توافق 
درســنوات گذشته انجام شده كه مراتب از طريق انجمن 
خيرين قابل پيگيرى است.رئيس شوراى هماهنگى امور 
راه و شهرســازى گلســتان در ادامه اظهار كرد: واگذارى 
زمين براى احداث ساختمان كالنترى درمحدوده منطقه 
15گــرگان و همچنين اختصاص پنج درصد از واحدهاى 
مسكونى نهضت ملى مسكن و 10درصد تسهيالت اشتغال 
مصوب در سفر براى ايثارگران استان از جمله ديگر موارد 

مصوب در سفر دكتر رئيسى به گلستان بود.

مديركل راه و شهرسازى گلستان :
حمايت از سازندگان با ابالغ بسته تشويقى 

كالبدى براى نوسازى بافت هاى فرسوده
مهندس مهدى ملك، در گفتگوى خبرى با مركز صداى 
گلستان اظهار كرد: در راستاى قانون جهش توليد مسكن 
شــرايط و ضوابط گسترده اى براى ساخت و توليد چهار 
ميليون واحد مسكونى در كشور مصوب و ابالغ شد.رئيس 
شــوراى هماهنگى امور راه و شهرســازى گلستان ادامه 
داد: ماده 12 قانون مذكور با هدف پيشــبرد اهداف قانون 

جهش توليد مسكن اختصاصاً به حوزه بافت هاى فرسوده 
و ناكارآمد شهرى توجه دارد.وى افزود: اخيراً بسته تشويقى 
كالبدى براى نوســازى بافت هاى فرسوده مصوبه شوراى 
عالى شهرسازى و معمارى با حمايت هاى الزم از ساكنان، 
سازندگان، انبوه سازان در 19 بند به تمامى استان ها ابالغ 
شــد.مهندس ملك با بيان اينكه استان گلستان بيش از 
دو هزار و 800 هكتار بافت فرســوده، ناكارآمد و تاريخى 
دارد، گفت: ضوابط تشويقى انواع مشوق هاى پيش بينى 
شده در مصوبه شورايعالى شهرسازى و معمارى در چهار 
گروه ابالغ شده اســت.مديركل راه و شهرسازى گلستان 
افزود: با توجه به عرض كم معابر در بافت هاى فرســوده 
و ناكارآمد و كالبد فرسوده اين مناطق سازندگان رغبتى 
براى ســاخت و ســاز در اين منطقه ها ندارند كه با ارائه 
بسته هاى تشويقى از جانب شركت بازآفرينى شهرى ايران 
پيش بينى مى شود استقبال از احداث و نوسازى بناها در 
اين مناطق افزايش يابد.وى همچنين تصريح كرد: يكى از 
اين بسته هاى تشويقى مبحث افزايش طبقات است كه 
از اين مسير بخشى از هزينه هاى مازاد سازندگان جبران 
مى شــود.مهندس ملك در ادامه گفت: جبران كســرى 
پاركينگ ها را يكى ديگر از بسته هاى تشويقى ابالغ شده 
عنوان كرد و گفت: كاهش ضريب تأمين پاركينگ مورد 
نياز به 0.75 براى هر واحد در اين ضوابط تشــويقى ديده 
شده است.رئيس شوراى هماهنگى امور راه و شهرسازى 
گلستان در خصوص تعهد استان گلستان براى بازسازى 
واحد هاى فرســوده، اظهار كرد: در سال 1400 تا 1404، 
تعهد گلســتان، اعطاى 11 هزار واحد تسهيالت نوسازى 

مى باشد.

توســعه و  اشــتغال زايى  هــدف  بــا  چالش هــا  رفــع 
ــتار  ــارس خواس ــج ف ــزى خلي ــى و فل ــع معدن ــادى صناي ــژه اقتص ــه وي ــت منطق سرپرس
ــى  ــد از تمام ــى باي ــرايط فعل ــزود: در ش ــد و اف ــا ش ــع چالش ه ــت رف ــرى در جه هم فك
ــژه در جهــت جــذب ســرمايه گــذار و ايجــاد توســعه  ظرفيت هــاى موجــود در مناطــق وي
ــى  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــتفاده كنيم.ب ــارس اس ــج ف ــادى خلي ــژه اقتص ــه وي در منطق
منطقــه ويــژه اقتصــادى خليــج فــارس، «كامــران داســتانى» در نشســت مديــران مناطــق 
ويــژه كشــور كــه بــه رياســت حجــت عبدالملكــى، مشــاور رئيــس جمهــور و دبيــر شــوراى 
عالــى مناطــق آزاد تجــارى، صنعتــى و ويــژه اقتصــادى در ســالن  جلســات منطقــه ويــژه 
ــى  ــاى اصل ــى از قطب ه ــزگان يك ــت: هرم ــد، گف ــزار ش ــارس برگ ــج ف ــادى خلي اقتص
ــتقيم  ــورت مس ــه ص ــر ب ــزار نف ــون 14 ه ــم اكن ــت و ه ــادرات اس ــور در واردات و ص كش
ــژه  ــه وي ــتند.وى منطق ــت هس ــال فعالي ــارس در ح ــج ف ــادى خلي ــژه اقتص ــه وي در منطق
ــزود:  ــد و اف ــور خوان ــژه كش ــق وي ــن مناط ــى از مهم تري ــارس را يك ــج ف ــادى خلي اقتص

ــدرو  ــازمان ايمي ــت هاى س ــه سياس ــه ب ــا توج ب
ــالش در  ــازمان باالدســتى، كار و ت ــوان س ــه عن ب
ــا  ــه دارد و م ــم اقتصــادى ادام ــه عظي ــن منطق اي
بــه دنبــال تحقــق چشــم انــداز 10 ميليــون 
تــن فــوالد بــا اجــراى طرح هــاى توســعه اى 
اقتصــادى  ويــژه  منطقــه  هستيم.سرپرســت 

ــود  ــاى موج ــى ظرفيت ه ــد از تمام ــى باي ــرايط فعل ــت: در ش ــان داش ــارس بي ــج ف خلي
ــژه  ــه وي ــعه در منطق ــاد توس ــذار و ايج ــرمايه گ ــذب س ــت ج ــژه در جه ــق وي در مناط
اقتصــادى خليــج فــارس اســتفاده كنيــم.وى در پايــان خواســتار همفكــرى بــراى 
ــى  ــه مبان ــه ب ــتغال و توج ــاد اش ــرد: ايج ــد ك ــد و تاكي ــود ش ــاى موج ــع چالش ه رف
ــى  ــوراى عال ــه ش ــرى دبيرخان ــا راهب ــدوارم ب ــرار دارد و امي ــا ق ــت م ــعه اى در اولوي توس
ــداف تســريع شــود. ــن اه ــق اي ــژه اقتصــادى در تحق ــى و وي مناطــق آزاد تجــارى، صنعت
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گزيده خبر

دهه گذشته دهه شوك اقتصادى بود
دهه گذشته دهه شوك اقتصادى بود/ صداى بخش خصوصى شنيده نشد

رئيس اتاق ايران با بيان اينكه دهه گذشته دهه شوك اقتصادى بود، گفت: 
ســعى كرديم وظيفه خود كه همان مشاوره به رؤســاى قوا است را انجام 
دهيم، اما نتوانســتيم نقش تأثيرگذارى داشــته باشيم. به گزارش خبرنگار 
مهر، غالمحسين شافعى امروز در جلســه هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى 
ايران اظهار كرد: در دور بعدى اتاق حضور ندارم و هيچ گونه فشــارى براى 
عدم كانديداتورى من وجود نداشــت و من اين تصميم را شخصاً در اسفند 
سال 99 گرفتم. رئيس اتاق بازرگانى ايران ادامه داد: البته با توصيه دوستان 
به وظيفه خــود به عنوان رئيس اتاق ايران ادامــه دادم، زيرا به اين نتيجه 
رســيدم كه نمى توانم صدا و نماينده بخش خصوصى باشم. شافعى افزود: 
من و همكارانم در اين ســال ها ســعى كرديم مشكالت بخش خصوصى را 
به گوش حاكميت و دولت برســانيم و آن هــا را از اتخاذ تصميم هاى غلط 
براى بخش خصوصى كشــور و انجام ريســك هاى بى مورد بر حذر داريم، 
اما متأســفانه نتوانستيم به جايى برسيم. وى همچنين با بيان اينكه كليات 
بودجه 1402 به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيده و كميسيون تلفيق 
بودجه در حال بررسى تبصره هاى بودجه است، اظهار كرد: بررسى هاى مركز 
پژوهش هاى اتاق ايران نشان مى دهد رويكردها و سياست هاى اتخاذشده در 
اليحه بودجه، تقويت كننده فعاليت هاى توليدى بخش خصوصى نيســت و 
مى تواند تنگناهاى جديدى را براى فعاليت آنها در سال آينده به وجود آورد.

شافعى افزود: مســئله اول، اضافه برآوردهايى اســت كه در منابع عمومى 
دولت صورت گرفته است و كم برآوردى در هزينه هاى دولت. مى توان گفت 
اليحه بودجه 1402 با كسرى پنهان تنظيم شده است كه همچون سال هاى 
گذشته، نرخ ارز را به عنوان متغير ترازكننده بودجه در مرحله اول اجرا تبديل 
كند و مى تواند تبعات تورمى و ركودى به همراه داشــته باشــد. وى گفت: 
مســئله دوم، رويكرد دولت به اخذ ماليات است. يكى از استدالل هاى مهم 
درباره افزايش ماليات ها، تغيير تركيب منابع دولت به سمت منابع پايدار است 
كه موضوع درســتى اســت؛ اما تا زمانى كه اراده كافى براى كنترل سمت 
هزينه هاى دولت وجود نداشته باشــد، فشارهاى مالياتى كفاف هزينه هاى 
دولــت را نخواهد داد و صرفاً عرصه را به بخش خصوصى تنگ خواهد كرد. 
بيش آورد ماليات ها به معناى فشار مضاعف مأموران وصول ماليات به بخش 
خصوصى شــفاف و شناسنامه دار است. رئيس اتاق بازرگانى ايران ادامه داد: 
مسئله سوم، سياست هاى مالياتى متناقض در اليحه بودجه است. دولت از 
يك سو نرخ ماليات اشخاص حقوقى را 7 درصد كاهش داده اما از طرف ديگر 
احكام قوانين دائمى مالياتى كشور را حذف كرده است، درمجموع، برآوردها 
اين است كه فشــارهاى مالياتى بنگاه هاى توليدى در سال 1402 افزايش 
خواهد يافت. وى افزود: مسئله چهارم، نرخ حقوق گمركى ورودى نهاده هاى 
توليد است. در اليحه سال آتى، كاهش 3 واحد درصدى حقوق گمركى تنها 
براى كاالهاى اساسى و دارو در نظر گرفته شده است و متأسفانه نهاده هاى 
توليد ازجمله مواد اوليه، ماشين آالت و تجهيزات وارداتى را شامل نمى شود. 
در زمان حاضر، با جهش هاى شديد نرخ ارز، واردات مواد اوليه، ماشين آالت 
و تجهيزات بسيار پرهزينه شده و نقدينگى فعاالن اقتصادى به شدت متأثر 
شده است. خوشبختانه در كميسيون تلفيق، كاهش 3 واحد درصدى در نرخ 
حقوق ورودى براى ماشــين آالت و تجهيزات تصويب شد. از مجلس انتظار 
مى رود كاهش نرخ براى تأمين مواد اوليه و واســطه اى توليد را نيز مدنظر 
قرار دهند. شافعى اضافه كرد: مسئله پنجم و يكى ديگر از تبصره هاى اليحه 
بوده سال آينده كه نگرانى بخش خصوصى را به همراه دارد، افزايش قيمت 
انرژى بخش توليد است. همان گونه كه امسال شاهد بوديم، تأمين برق و گاز 
واحدهاى صنعتى به شدت دشــوار شد و شركت هاى صنعتى و كارگاه هاى 
توليدى اولين گزينه براى قطع برق و گاز بودند. نكته جالب توجه آن اســت 
كه به رغم اين افزايش ها در قيمت انرژى، صنايع هيچ اطمينان خاطرى براى 
تأمين پايدار ســوخت و انرژى ندارند. وى افزود: افزايش قيمت انرژى كنار 
تعطيلى ها و خاموشــى هاى اجبارى كه به صنايع تحميل مى شود، زنجيره 
توليد را متأثر كرده اســت. بخش خصوصى از دولت و مجلس انتظار اجراى 
قانون را دارد و با توجه به زيان هاى غيرقابل جبرانى كه در ســال جارى به 
صنايع كشور تحميل شده اســت، انتظار مى رود مطابق با ماده 5 آئين نامه 
اجرايى ماده 25 قانون بهبود مســتمر محيط كســب وكار در اليحه بودجه 
1402 رديف بودجه اى مشخص براى جبران خسارت قطع برق و گاز صنايع 
در نظر گرفته شود. دهه اخير در تاريخ اقتصاد ايران توأم با شوك هاى بيرونى 
و درونى بود. شافعى با اشاره به اينكه امروز آخرين جلسه هيئت نمايندگان 
دوره نهم اتاق ايران است، اظهار كرد: اين سال ها با هم كوشيديم بلكه براى 
انســجام درونى و همكارى گروهى براى موفقيت بخش خصوصى و توسعه 
فعاليت هاى اقتصادى تالش كنيم و نهادهاى حاكميتى را از مشــكالت اين 
بخش آگاه ســازيم و آنان را براى كاهش پيچيدگى ها، دشوارى ها، ابهام ها، 
ريسك ها و هزينه هاى بيهوده و اضافه كه بر فعاالن اقتصادى وارد مى شود، 
ترغيب كنيم؛ اما باز هم دريغ كه هرچه من و همكارانم كوشيديم به نتيجه 
مطلوب نرســيديم. آن گونه كه متخصصيــن دانش مديريت بيان مى كنند، 
عملكرد هر سيســتم را بايد در چارچوب اكوسيستم يا محيط پيرامونى آن 
ارزيابــى كــرد. وى ادامه داد: يك دهه اخير در تاريــخ اقتصاد ايران توأم با 
شوك هاى بيرونى و درونى فراوانى بوده است. شوك تحريم ها، شوك ارزى 
ســال هاى 91 و 92، شوك كاهش شــديد قيمت نفت در سال 93، توافق 
برجام و ســپس خروج آمريكا از برجام و در پى آن شــوك ارزى سال 97، 
شــوك تثبيت نرخ ارز، شوك حذف ايران از بازار جهانى نفت، شوك شيوع 
كرونا كه اقتصاد را دو ســال درگير كرد و در دو ســال اخير مجدداً شوك 

افزايش نرخ ارز اقتصاد ايران را شديداً متأثر ساخت.

عضو هيات مديره شركت ايمپاسكو خبر داد:
 عزم جدى ايمپاسكو و ايميدرو در اشتغال زايى در مناطق كمتر توسعه يافته
عضو هيات مديره شــركت تهيه و توليد مــواد معدنى گفت: بخش معدن 
و صنايع وابســته بــه آن به عنوان موتور محركه صنعــت و تامين ثروت و 
ايجاد اشتغال خصوصا در مناطق محروم از جذابيت ويژه اى برخوردار است.به 
گزارش روابط عمومى ايمپاسكو، رضا دستجردى عضو هيات مديره شركت 
تهيه و توليد مواد معدنى ايران در بازديد از اســتان فارس و طى جلســه اى 
با محمدهادى ايمانيه استاندار فارس ضمن تشريح مختصرى از برنامه هاى 
ايمپاسكو در اين استان فارس توضيح داد: شركت تهيه و توليد مواد معدنى 
ايران بر اساس نرم جهانى در بهره بردارى از ذخاير معدنى تاكنون تنها حدود 
بيست درصد از ظرفيت ها و ذخاير معدنى در سطح ملى را فعال و به مرحله 
بهره بردارى رسانده ايم.وى افزود: بخش معدن و صنايع وابسته به عنوان موتور 
محركه صنعت و تامين ثروت و ايجاد اشتغال خصوصا در مناطق محروم از 
جذابيت ويژه اى برخوردار اســت، چرا كه ايران با داشتن تنها يك درصد از 
جمعيت و يك درصد از مساحت جهان، 5 درصد منابع زيرزمينى دنيا را در 
اختيار دارد و پس از اياالت متحده، روسيه، كانادا و عربستان، پنجمين كشور 
از اين حيث به شمار مى رود.عضو هيات مديره ايمپاسكو با بيان اينكه گردش 
مالى بخش صنعت در دنيا 8 هزار ميليارد دالر در ســال و 2.2 هزار ميليارد 
دالر آن (حدود 30 درصد) مربوط به بخش معدن اســت، تاكيد كرد: سهم 

معدن از اشتغال مستقيم جهانى 30 ميليون نفر است.
مديرعامل جديد شركت مجتمع فوالد خراسان: 

جهش سهم خراسان از بازار فوالد كشور وجهه ى همت من خواهد بود
طهمورث جوانبخت، به عنوان ششــمين مدير عامل 
شــركت مجتمع فوالد خراســان منصوب شــد، در 
نخســتين ســخنان خود در جايــگاه مديريت عامل 
بزرگ ترين قطب فوالد شــرق كشــور، با بيان اين كه 
فوالد خراسان توليدكننده سه درصد فوالد خام كشور 
و 5 درصد شــمش فوالدى كشور اســت يادآور شد: 

وجهه ى همت ما افزايش ســهم بزرگ ترين فوالدساز شــرق كشور از بازار فوالد 
ايران و دو  برابر شــدن سهم فعلى است و اين كار را با همت كاركنان متخصص 
و متعهد مجموعه محقق خواهيم كرد. مديرعامل شركت مجتمع فوالد خراسان، 
بر ضرورت ارتقاى ظرفيت توليد در شركت به عنوان يك راهبرد موثر و  اولويت دار 
تاكيد كرد و  افزود: اگر نگاه و اولويت ما ايجاد اشــتغال است، بايد بر خالف روال 
گذشته، تمركزمان بر مقوله ى توســعه و باال بردن ظرفيت ها در يك بازه زمانى 
متناسب در اولويت قرار گيرد.جوانبخت، توسعه سرمايه ى انسانى و افزايش اشتياق 
و تعهد كاركنان در مسير اهداف شركت را از محورهاى مهم راهبرد مديريتى خود 
برشــمرد.وى خاطرنشان ساخت: سهم كنونى فوالد خراسان از بازار فوالد كشور 

پايين تر از استحقاق بزرگ ترين قطب توليد فوالد شرق ايران است. 

تشريح جزئيات قراردادهاى بخش كشاورزى با چين در سفر دو روزه رئيس جمهور

سرپرست معاونت برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى 
در برنامــه ميز اقتصادى شــبكه خبر به جزئيــات قراردادهاى 
بخش كشاورزى با چين در ســفر دو روزه رئيس جمهور به اين 
كشــور پرداخت. تشــريح جزئيات قراردادهاى بخش كشاورزى 
با چيــن در ســفر دو روزه رئيس جمهــور. به گــزارش ايلنا از 
وزارت جهادكشاورزى، شــاهپور عاليى مقدم سرپرست معاونت 
برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهاد كشــاورزى درباره جزئيات 
قراردادهاى بخش كشــاورزى با چين در ســفر دو روزه رئيس 
جمهور، گفت: چين يكى از كشورهاى مهم دنيا به شمار مى رود 
كه تراز تجــارى قابل توجهى دارد. به گفتــه وى، 5.3 تريليون 
دالر صادرات و 2.3 تريليون دالر واردات كشــور چين از ســاير 
كشورها است. سرپرست معاونت برنامه ريزى و اقتصادى با اشاره 
به اهميت بخش كشاورزى و صادرات محصوالت آن، افزود: سهم 
ما در صادرات به كشور چين با توجه به اهميت بخش كشاورزى 
كم اســت. عاليى مقدم تصريح كرد: صادرات از كشــور چين در 
ده ماهه سال گذشــته 155 ميليون دالر و واردات 135 ميليون 
دالر به اين كشــور بوده است.وى يادآور شــد: در زمينه توسعه 
صادرات و بهبود تراز تجارى دو كشور فعاليت هايى انجام شده و 
شــرايط و نظم نوين حاكم بعد از يك سال رايزنى به تفاهمنامه 
لبنيات منجر شده است. به گفته سرپرست معاونت برنامه ريزى و 
اقتصادى، صادرات مركبات و سيب با توجه به شرايط اين كشور 
براســاس استانداردهاى اعالم شــده در زمينه بهداشت، كيفيت 
محصــوالت صادراتى، نحــوه صادرات، نگهدارى و بســته بندى 
بوده كه نيازمند ايجاد زيرســاخت ها در كشــورمان است. وى با 
اشــاره به تفاهم نامه در زمينه لبنيات و شيالت، گفت: در رابطه 
با انتقال، تبادل دانش و تجربيات بين دو كشــور نيز تفاهم  انجام 
شده است. به گفته سرپرست معاونت برنامه ريزى و اقتصادى، در 
بخش سيب، مركبات، آجيل و خشكبار نيز نظم نوين در صادرات 
محصوالت كشاورزى حاكم است كه در حال حاضر فرايندمحور 
بوده و نيازمند شناسنامه دار شدن بسترهاى توليد و ... است. وى 
يادآور شد: از نظر كيفيت محصوالت براساس استانداردها، ضوابط 
و شرايط كشــور چين بوده كه مستلزم آن است كه محصوالت 
صادراتى در بستر سامانه گمرك چين ثبت نام شود و همچنين در 

كشورمان نيز اين محصوالت در سامانه سماك كه سامانه اى 
براى صادرات اســت، ثبت  شــود. عاليى مقدم ادامه داد: در 
گذشته الزام ثبت 4 محصول در سامانه سماك از جمله خيار، 
گوجه، بادمجان و فلفل دلمه اى براى صادرات به كشــورهاى 
اوراسيا وجود داشت و در حال حاضر از 15 اسفند نيز صادرات 
سيب و مركبات به كشور چين نيازمند ثبت در سامانه سماك 
است؛ در اين سامانه ضوابط كشورهاى مقصد مشخص شده و 
هر كشور شرايط خاص خود را معرفى كرده است. وى درباره 

توسعه همكارى هاى ايران و چين در بخش كشاورزى، گفت: 
نتايج سفر و تفاهم نامه هاى آن از طريق نهاد رياست جمهورى 
در اين هفته ابالغ مى شــود كه پس از آن به صادر كنندگان 
توســط وزارت جهاد كشاورزى ابالغ خواهد شد. عاليى مقدم 
به توافقات انجام شــده در 2 مگاپروژه نيز اشاره كرد و گفت: 
براى تامين مالى در طرح 225 هزار هكتارى خوزستان و ايالم 
در زمينه توســعه، تجهيز و نوسازى اراضى كه مى تواند براى 
افزايش سطح زير كشت، توليد غالت و قرار گرفتن در الگوى 

كشت موثر واقع شود فايناس صورت خواهد گرفت. وى ادامه 
داد: همچنيــن در زمينه برنج نيز كه حدود يك ميليون تن 
وارد كننده هستيم؛ اراضى قابل كشت در سواحل شمالى به 
دليل باال بودن ســفره هاى آب هاى زيرزمينى نياز به تجهيز، 
نوسازى و زهكشى دارد كه براى 110 هزار هكتار اراضى نوار 
شمالى تامين مالى خواهد شد. به گفته وى، 4.6 ميليارد دالر 

برآورد مالى براى دو طرح است.

خطيبى: در صورت ادامه روند كنونى

سال آينده ايران خودرو ركورد بى سابقه توليد را تجربه خواهد كرد
مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو در نشست 
با اصحاب رسانه، مهم ترين محورهاى عملكردى 
و دستاوردهاى اين گروه صنعتى را در يك سال 
اخير تشــريح كرد.ايكوپرس- مهدى خطيبى ، 
ضمن اشاره به عملكرد گروه صنعتى ايران خودرو 
از بهمن ماه ســال 1400 تاكنون، تصريح كرد: 
در صورت ادامه رونــد كنونى و با برنامه ريزى و 
هماهنگى با شــبكه تامين، در سال آينده ايران 
خــودرو ركورد بى ســابقه اى را در توليد تجربه 

خواهد كــرد. وى افزود: پيش از بهمن ماه ســال 1400 با 
چالش هايى نظير توليد با كسرى، خودروهاى ناقص، افزايش 
بهاى تمام شــده، قيمت گذارى تكليفى، مشــكالت تامين 
قطعات و نيز حاشيه بازار و تقاضاى واسطه اى مواجه بوديم. 
خطيبى ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته و پس از بازديد 
رييس جمهور از ايران خودرو و صدور فرامين هشت گانه و 
تدوين طرح تحول كيفيت ايران خودرو، در راستاى ارتقاى 
كيفيــت محصوالت و نيز توليد محصــوالت جديد در كنار 
افزايش تيراژ، در وهله اول 206 تيپ ســه سقف شيشه اى 
در اسفندماه معرفى شد.وى با بيان اين كه در فروردين ماه 
سال جارى دستاوردهايى نظير تكميل و تجارى سازى بيش 
از شــش هزار دســتگاه خودرو در يك روز، افزايش گارانتى 
محصوالت ايران خودرو به ســه ســال يا 60 هزار كيلومتر 
پيمايش و ايجاد مركز مديريت توســعه محصول و فناورى 
زنجيره ارزش ايران خودرو كســب شد، گفت: در پى برنامه 
ريزى هاى صورت گرفته براى توليد و ارايه محصوالت جديد 
و به روز كه از تاكيدات رياست محترم جمهورى بوده است، 
طراحى هم زمان نسخه بنزينى و برقى خودروى كراس اوور 
رى را در ارديبهشــت ماه كليد خورد، هم چنين قوى ترين 
موتور سه سيلندر داخلى كه از دستاوردهاى متخصصان ايران 
خودرو به شــمار مى رود در نمايشگاه موتور تهران معرفى 
شــد.خطيبى با بيان اين كه در خردادماه امسال خودروى 
ناقص از فرآيند توليد ايران خودرو حذف شد، بيان كرد: در 
اين ماه ركورد چهارساله توليد كامل در ايران خودرو شكسته 
شد و تفاهم نامه اتحاد استراتژيك دو خودروساز ايران خودرو 

و ســايپا نيز به امضا رسيد.وى با اشاره به معرفى كراس اوور 
ملى ايران خودرو در تيرماه امسال، خاطرنشان كرد: پس از 
معرفــى محصول رى را، مرحله نخســت طرح ويژه جهش 
كيفيت و خدمات در حوزه موتور و گيربكس كليد زده شد و 
به فاصله كوتاهى، عبور از مرز سه هزار دستگاه توليد روزانه 
محقق شد.وى با اشــاره به اين كه در مردادماه خودروهاى 
ناقص در ســايت مركزى ايران خودرو به صفر رسيد، يادآور 
شد: در شهريورماه، پس از عرضه محصوالت اين خودروساز 
در بــورس كاال، از محصــول رى را رونمايــى و نمونه نيمه 
صنعتى تارا برقى معرفى شــد و تفاهم نامه همكارى توليد 
مشــترك خودروى اقتصادى توسط ايران خودرو و سايپا به 
امضا رسيد و به فاصله كوتاهى، از محصول مشترك اين دو 
خودروساز رونمايى شــد.وى با اشاره به رسيدن خودروهاى 
ناقص در تمامى سايت هاى توليد گروه صنعتى ايران خودرو 
در مهرماه امسال، عنوان كرد: در اين ماه هم چنين محصول 
TF۲۱ ايران خودرو رونمايى و نيز توليد دو محصول قديمى 

سمند و پژو 405 متوقف شد، افزايش ظرفيت روزانه توليد 
موتور ملى به تعداد بيش از هزار دســتگاه نيز در همين ماه 
محقق شد.خطيبى در ادامه به دستاوردهاى اين خودروساز 
 ۸S در آبان ماه ســال جارى اشــاره كرد و گفت: توليد هايما
در آبــان ماه رقم خورد.  وى با بيان اين كه آغاز توليد موتور 
EF۷P و عبور از توليد نيم ميليون دستگاه در دى ماه امسال 

محقق شــده است، اظهار كرد: هم چنين شروع صادرات دو 
هزار دستگاه خودرو به روسيه و شكستن ركورد عرضه سال 
گذشته از دستاوردهاى ايران خودرو در دى ماه به شمار مى 
رود.مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو هم چنين شكستن 

ركورد توليد هفتگى از اســفندماه ســال 1396 و 
شــروع توليد دنا پالس جوانان و تاراى ســال را از 
دســتاوردهاى اين خودروساز در بهمن ماه جارى 
برشمرد.وى با اشاره به چالش هاى پيش روى اين 
خودروساز، تصريح كرد: ابهام در شيوه نهايى قيمت 
گذارى، تشــديد مشكالت تبادالت و تعامالت بين 
المللى، تداوم انتظارات تورمى در تمامى بازارها و نيز 
عدم توازن افزايش قيمت مصوب خودرو متناسب با 
رشد قيمت نهاده ها از چالش هاى پيش رو به شمار 
مى رود.خطيبى در ادامه با اشاره به رويكردهاى اصلى گروه 
صنعتى ايــران خودرو جهت تامين منافع تمامى ذى نفعان 
صنعت خودرو، بيان كرد: توســعه متوازن در ســطح گروه، 
توليد كامل، باثبات و رشــد يابنده، كاهش قيمت تمام شده 
محصوالت به قيمت ثابت و توليد اقتصادى، بهبود عرضه در 
حوزه فروش، تحويل و تعهــدات، بهبود جريان نقدينگى و 
صرف آن در بخش هاى مولد، افزايش سهم و تيراژ محصوالت 
 CKD برند ايكو و تمركز بر توليد خودروهاى داخلى تا عرضه
از جمله رويكردهاى اصلى ماســت. وى همچنين توســعه 
كسب و كارهاى جديد در حوزه هاى مختلف توليدى و مالى، 
تصميمات اقتصادى تاثيرگذار بر وضعيت مالى گروه، مديريت 
تامين در حوزه ارتقاى توانمندى، داخلى سازى، لجستيك و 
كاهش هزينه، حفظ و ايجاد اشتغال پايدار با افزايش ظرفيت 
هاى توليد و بهبود رضايت كاركنان، تداوم پروژه هاى توسعه 
اى در راســتاى تنوع بخشى سبد محصوالت و بهينه سازى 
تركيب توليد و نيز بهبود كيفيت محصوالت و خدمات را از 
ديگر رويكردهاى اصلى گروه صنعتى ايران خودرو برشمرد.

وى با مقايســه عملكرد توليد كامل (تجارى شده) سوارى و 
تجارى تا 29 بهمن ماه سال جارى، اظهار كرد: ضمن حذف 
توليــد خودروهاى ناقص و جمــع آورى خودروهاى ناقص، 
توليد خودروى كامل در شركت نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 35 درصد رشــد داشته است. اين رشد در بخش توليد 
خودروهاى تجارى 173 درصد بوده و رشــد توليد كامل در 
گروه صنعتى ايران خودرو 36 درصد بوده اســت. هم چنين 
ركورد تيراژ توليد هفتگى از اسفند 1396 شكسته شده است.

مديركل دفتر بازرســى و نظارت بر كاالهاى اساســى وزارت جهاد كشاورزى گفت: طرح برخورد با گرانفروشى گوشت قرمز 
در سراســر كشــور آغاز شده است. به گزارش ايسنا، مســعود امرالهى - مديركل دفتر بازرسى و نظارت بر كاالهاى اساسى 
وزارت جهاد كشاورزى - در رابطه با برخورد با گرانفروشان گوشت قرمز در كشور اظهار كرد: بر اساس مصوبه قرارگاه امنيت 
غذايى طرح برخورد با گرانفروشــى گوشت قرمز در سراسر كشــور آغاز شده است. وى ادامه داد: در گزارش ميدانى امروز از 
فروشــگاه هاى عرضه گوشت در تهران، بر اســاس فاكتورهاى خريد، طرح نظارت را اجرايى كرده ايم. بنا بر اعالم پايگاه اطالع رسانى وزارت جهادكشاورزى، 
امرالهى تصريح كرد: در صورت مشاهده عدم رعايت سود مصوب قانونى توسط فروشندگان گوشت قرمز، با متخلفان برخورد قانونى صورت خواهد گرفت. به 
گزارش ايسنا، در روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر افزايش قيمت گوشت قرمز و فروش گوشت كيلويى 500 هزار تومانى منتشر شده است و به نظر مى رسد 

اين طرح در راستاى نظارت بر فروشگاه ها و جلوگيرى از سودجويى در  بازار گوشت قرمز باشد.

ايسنا/خوزستان مديركل استاندارد خوزستان از كشف و توقيف 305 مورد كاال و خدمات مغاير با استاندارد در استان خبر داد و 
گفت: شــهروندان موارد مغاير با اســتاندارد را در سايت اداره كل استاندارد خوزستان گزارش كنند. على داوودى در گفت و گو با 
ايسنا، اظهار كرد: نظارت بر توليد كاال، واردات، صادرات و توزيع كاال و ارائه خدمات مشمول استاندارد اجبارى در جامعه براساس 
قانون تقويت و توســعه نظام استاندارد، يكى از وظايف سازمان ملى استاندارد ايران است كه در اين راستا بازرسى هايى در سطح 

استان انجام مى شود. وى افزود: طى بازرسى هاى انجام شده از مراكز و واحدهاى توليدى، توزيعى و ارائه دهندگان خدمات مشمول استاندارد اجبارى از ابتداى امسال 
تاكنون 305 مورد كاال و خدمات مغاير با استاندارد كشف و اقدام به توقيف كاال و يا اين خدمت ارائه شده مغاير با استاندارد شده است. مديركل استاندارد خوزستان 
گفت: اين اقالم كه شامل مصالح ساختمانى، انواع روغن موتور و فيلتر هواى خودرو، مواد خوراكى، بهداشتى، سبوس گندم و خدماتى همچون آسانسور و تجهيزات 
تفريحى فاقد گواهى ايمنى اســتاندارد بودند، پس از مشــاهده براى پيگيرى به مراجع قضايى ارجاع داده شدند. داوودى عنوان كرد: اداره كل استاندارد خوزستان با 
اعمال نظارت هاى منظم و برخورد جدى با متخلفان، به دنبال ايجاد بازارى امن و قابل رقابت با بازارهاى جهانى است و اين مهم بايد در دستور كار همه بخش ها قرار 

بگيرد تا براساس استانداردها عمل كنند.

كشف 305 مورد كاال و خدمات مغاير با استاندارد در خوزستانآغاز طرح برخورد با گرانفروشى گوشت قرمز در سراسر كشور
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گزيده خبر

حضور شركت تجارت الكترونيك و فناورى اطالعات ملل(فام) در 
نهمين همايش بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت

 به گزارش روابط عمومى موسسه اعتبارى ملل، شركت تجارت الكترونيك 
و فنــاورى اطالعات ملل (با نام اختصارى فام) در نهمين همايش ســاالنه 
بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت در طبقه باالى همكف غرفه شماره 
B۲۰، سامانه هاى و خدمات خود را از جمله:نرم افزار پرداخت مبتنى بر هوش 

مصنوعــى فام،متابانك و... را معرفى خواهد كرد. گفتنى اســت كه نهمين 
همايش بانكدارى الكترونيــك و نظام هاى پرداخت با عنوان «ارزش آفرينى 
ديجيتال» طى روزهاى 1 و 2 اســفندماه 1401 در مركز همايش هاى برج 
ميالد برگزار مى شــود. نرم افزار فام يك نرم افزار پرداخت مبتنى بر هوش 
مصنوعى است كه امكانات زيادى مانند كارت به كارت، خريد شارژ و بسته 
اينترنت، پرداخت قبوض، خريد بيمه، درخواست وجه و.... را پشتيبانى مى 
كند. سامانه متابانك به عنوان يكى از فعاالن حوزه نئوبانك در كشور است 

كه امكانات بانكى غير حضورى را در اختيار كاربران قرار مى دهد.

بدون نياز به حضور در شعبه بانك پاسارگاد؛ سقف انتقال وجه 
خود را افزايش دهيد

در راستاى توسعه خدمات غيرحضورى، بانك پاسارگاد امكان افزايش سقف 
انتقال وجه غيرحضورى را از طريق اينترنت بانك پاسارگاد فراهم كرده است.
شرايط زندگى در دنيايى كه هرروز تحت تأثير پيشرفت علم و تكنولوژى است 
باعث شــده تا استفاده از خدمات حضورى در بخش هاى مختلف به حداقل 
برسد. خدمات  بانكى نيز به عنوان يكى از بخش هاى ضرورى جامعه امروزى 
تحت تأثيــر اين تغييرها قرار گرفته و بانك هــا نيز همواره تالش كرده اند تا 
در مسير اين پيشــرفت حركت كرده و به سطوح مختلف نيازهاى موجود 
توجه كنند و راه حل  هاى متناســب با خواســت مخاطبين را به آن ها ارائه 
دهند. در همين راســتا بانك پاسارگاد هم سو با آخرين دستاوردهاى دنياى 
ديجيتال، امكان استفاده از انواع خدمات غيرحضورى مانند اينترنت بانك، 
نرم افزارهاى تلفن همراه، وب اپليكيشن و... را براى سهولت، امنيت و آرامش 
هم وطنان عزيز فراهم كرده است. افزايش سقف انتقال وجه غيرحضورى از 
طريق اينترنت بانك نيز يكى از خدماتى است كه بانك پاسارگاد به مشتريان 
گرامى ارائه مى كند.  براى اســتفاده از اين قابليت كافيست وارد درگاه امن 
بانك پاســارگاد به نشــانى vbank.bpi.ir شده و سپس يكى از گزينه هاى 
اينترنت بانك يا موبايل بانك را انتخاب كنيد. با وارد كردن نام كاربرى و رمز 
عبور خود، به صفحه كاربرى منتقل خواهيد شد. از منو سمت راست صفحه، 
گزينه «خدمات سپرده» را انتخاب كرده و در فهرست نمايش داده شده وارد 
گزينه «مديريت سقف انتقال وجه» شويد. در اين صفحه كليد + را انتخاب 
كنيد و وارد صفحه مشــاهده و تغيير ســقف انتقال وجه شويد. در پايان با 
انتخاب شعبه عامل نسبت به ثبت درخواست خود اقدام كنيد. همكاران ما 
در شعبه عامل در اولين روز كارى درخواست شما را بررسى و اجرا خواهند 
كرد. در قســمت پايين صفحه نيز مى توانيد ميزان سقف انتقال وجه فعلى 
خود را مشاهده كنيد. الزم به ذكر است در حال حاضر حداكثر سقف انتقال 
وجه بانكى و حواله بين بانكى براى اشــخاص حقيقى يك ميليارد ريال در 
روز و سى ميليارد ريال در ماه و  براى اشخاص حقوقى پنج ميليارد ريال در 
روز و سى ميليارد ريال در ماه است.براى كسب راهنمايى و دريافت اطالعات 
بيشتر مى  توانيد با كارشناسان مركز مشاوره و اطالع رسانى بانك پاسارگاد به 

شماره 82890-021 تماس حاصل نماييد.

مدير عامل شركت كارگزارى بيمه پوشش متعلق به بانك توسعه 
تعاون معرفى شد 

رئيس هيات مديره بانك توسعه تعاون ضمن تقديم حكم مدير عامل شركت 
بيمه كارگزارى بيمه پوشــش ، از زحمات و عملكرد مدير عامل سابق اين 
شــركت تقدير كرد.سيد باقر فتاحى با اشاره به ظرفيت هاى ايجاد شده در 
اين شــركت ابراز اميدوارى كرد در ســايه برنامه ريزى ، اتخاذ راهبردهاى 
عملياتــى و ارائه خدمات نوين اميدواريم اين شــركت فراتر از وضع موجود 
جايگاه مناسبى در صنعت بيمه پيدا كند.وى ادامه داد: شركت خدمات بيمه 
اى پوشش به عنوان يكى از شركت هاى تابعه بانك مى تواند نقش موثرترى 
در ارائه خدمات به مشــتريان بانك داشــته باشد و بسيارى از پوشش هاى 
بيمه اى تسهيالت گيرندگان، سپرده گذاران و متقاضيان و جامعه تعاون را 
تامين كند.محمد جعفر ايرانى عضو هيات مديره بانك توسعه تعاون نيز در 
اين مراسم گفت: با وجود ظرفيت هايى كه شركت كارگزارى بيمه پوشش 
توســعه تعاون دارد بايد به بازارهاى جديد انديشيد و با حضور موثر در بازار 
و همچنين اتحاديه ها و شــركت هاى تعاونى بــه عنوان مهمترين اجزاى 
جامعه هدف هســتند ،خدمات بيمه اى ارائه داد.در اين مراسم نجفى مدير 
عامل سابق شركت بيمه كارگزارى پوشش توسعه تعاون نيز به عنوان رئيس 
هيات مديره اين شركت تعيين و مهرداد رياحى به عنوان مدير عامل جديد 
منصوب شد.گفتنى اســت رياحى داراى مدرك كارشناسى ارشد مديريت 
اجرائى و كارشناســى اقتصاد بازرگانى مى باشد و پيش از اين، مشاور عالى 
هيات مديره شركت كارگزارى بيمه هزاره سوم، نايب رئيس هيات مديره و 
معاون بازاريابى و فروش شــركت كارگزارى رسمى بيمه گردشگرى ، مدير 
عامل و عضو هيات مديره موسسه حامى خدمت كيان ايرانيان ، مدير عامل 
و عضو هيات مديره شــركت كارگزارى رسمى بيمه چتر حمايت از جمله 
پست هاى مديريتى وى بوده است.در اين مراسم همچنين حسينى مطلق 
مدير دفتر مركزى حراســت و رامين نجمى رئيس اداره كل سرمايه گذارى 

حضور داشتند.

اجاره هاى دالرى در پايتخت
ماجــراى اجاره هاى دالرى در تهران پديده جديدى نيســت و 
شروع آن مربوط به اجاره خانه به مشتريان خارجى بوده است 
كه به مرور اين مشــتريان خارجى به ايرانى تبديل شــدند. به 
گزارش خبرنگار مهر، بررســى ها نشان مى دهد كه در منطقه 
يك و دو تهران اجاره خانه دالرى شده است بنابراين سوالى كه 
در اينجا مطرح مى شــود اين است كه آيا اين معامالت قانونى 
اســت يا خير؟ خانه هاى دالرى در برخــى از مناطق تهراندر 
زعفرانيه خانه هاى نوســاز را ماهانه 50 تا 100 دالر اجاره داده 
مى دهند و هر 6 ماه ســه درصد روى آن اضافه مى كنند كه با 
احتساب دالر 48 تومان حداقل يك واحد 100 مترى ماهيانه 
4 ميليــون و 800 هزار تومان پرداخت كننــد. اما در مناطق 
باالى شهر تهران قضيه متفاوت است به طورى كه مالكان پنت 
هاوس هاى الكچرى عالوه بر اينكه اين ملك ها را دالرى اجاره 
مى دهنــد هر ماه به دليل باالرفتن نــرخ دالر مبلغى به اجاره 
اضافه مى كنند اجاره دالرى آپارتمان در ساير نقاط تهران. اجاره 
دالرى آپارتمان در تهران فقط مختص منطقه يك نيست و در 
ديگر نقاط پايتخت فايل هاى زيادى براى خارجى ها وجود دارد. 
مثًال آپارتمان 150 مترى در خيابان خرمشــهر يكى از همين 
گزينه ها است كه رقم دريافتى اجاره آن بعد از توافق با مستأجر 
مشــخص مى شود. بهنام نافع پســند، مهندس ارشد عمران و 
كارشــناس مشــاوره اطالعات امالك در خصوص اجاره هاى 
دالرى به مهر گفت: اين موضوع تا حدودى در منطقه يك ديده 
شــده اســت زيرا اكثر صاحبخانه ها در خارج از كشور زندگى 
مى كنند بنابرايــن دريافت دالر براى اين افراد صرفه اقتصادى 
دارد و بــا توجــه به تورم موجود در بازارهاى كشــور اين دالر 
مى تواند براى صاحبخانه ها به صرفه باشــد. وى در ادامه بيان 
كرد: اين اتفاق مســرى است و به مرور بقيه مناطق تهران نيز 
شروع به درخواست دالرى مى كنند و اين امر مستأجران را به 

سمت مناطق پايين تر هدايت مى كند. مشاوره اطالعات امالك 
راهكار جلوگيرى از اجاره هاى دالرى را به مهر گفت: بايد دولت 
ابالغيه اى به امالكى ها بدهد مبنى بر اينكه قراردادهاى دالرى 
ممنوع شــود و از لحاظ قانونى بايد بازرســى صورت گيرد تا 
امالكى ها نتوانند اين امــر را انجام دهند. وى در پايان به مهر 
گفت: اين امر شــايد باعث شود تا مناطق پايين تهران بحران 
مسكن ايجاد شود. عدم راهكار براى مقابله با اجاره هاى دالرى . 
سعيد لطفى عضو هيأت مديره و خزانه دار اتحاديه امالك تهران 
در خصوص اجاره بهاى دالرى به مهر گفت: قرارداد دالرى منع 

قانونى دارد و خالف اســت. مشاورين امالك نيز ثبت نخواهند 
كرد با توجه به اينكه شــايد مالك و مستأجر قبًال با هم توافق 
كرده باشند كه در اين صورت بازهم در قرارداد ذكر نخواهد شد. 
وى در ادامه به مهر گفت: راهكارى براى مقابله چنين معامالتى 
وجود ندارد و نظارتى هم نمى تواند بر اين امر داشت چرا كه در 
اجاره نامه يك چيز است و در پشت پرده يك اتفاق ديگرى رخ 
مى دهــد. معامالت دالرى فاقد ارزش قانونى . غالمرضا مرحبا، 
سخنگوى كميسيون اقتصادى در خصوص اجاره بهاى دالرى 
به مهر گفت: وقتى كارى قانونى نيست آسيب بر اقتصاد ميزند 

با توجه به اينكه متولى مقابله با اين امر، مجلس نيست و دولت 
بايــد مقابل اين امر را بگيرد با كنترل نرخ ارز از ســوى بانك 
مركزى و نظارت بر معامالت ملكى كه در دست دولت است بايد 
از اين طريق ها مقابله شــود. وى در ادامه بيان كرد: با توجه به 
اينكه ارز براى مبادالت صادراتى باشد به يك كاالى سرمايه اى 
تبديل شده است و بانك مركزى در اين وسط بايد وقتى كسى 
از طريق بانك دالر جابه جا مى كند بايد دليل اين جابه جايى را 
بپرسد و نگذارد اين دالرها جابه جا شود. سخنگوى كميسيون 
اقتصادى در ادامه اظهار داشــت: مشاورين امالك بايد زير نظر 
دولت باشــند تا نتوانند اين قراردادها را ثبت كنند كه اين كار 
جرم است. غالمرضا مرحبا در پايان به مهر گفت: اگر مشاورين 
امالك اين قراردادها را ثبت نكنند و اگر با مشكل رو به رو شود 
يا كالهبردارى صورت گيرد اين افراد چطور مى توانند شكايت 
كنند و به آن رســيدگى شــود چرا كه اگر قانونى نباشد هيچ 
دادگاهى رســيدگى نخواهد كرد به اين مشــكل بنابراين اين 
معامالت فاقد ارزش قانونى است. شأن ملت معامالت دالرى و 
پشت بام خوابى نيست. مجتبى يوسفى، عضو كميسيون عمران 
در خصوص اجاره بهاى دالرى بــه مهر گفت: اينكه اجاره بها 
به صورت دالرى باشــد يا پشت بام خوابى در شأن ملت ايران 
نيست و نبايد چنين معامالتى انجام شود. به گزارش خبرنگار 
مهر، اجاره دالرى مى تواند باعث شــود تا مستاجرانى كه توان 
پرداخت اجاره بها را ندارند به ســمت مناطق پايين تر بروند و 
شايد هم با پديده قديمى پشت بام خوابى دوباره رو به رو شويم 
با توجه به اينكه در قانون براى اين دو پديده هيچ منبعى ذكر 
نشده است اما اين دو پديده مى تواند باعث شود تا مستأجران با 
مشكالت زيادى رو به رو شوند بنابراين بهتر است كه دولت در 

اين خصوص ورود كند و بازرسى امالك ها را آغاز كند.

بازديد سرپرست بانك ملى ايران از خدمات بانكى و ارزى فرودگاه 
امام(ره)

ابوالفضل نجارزاده سرپرســت بانك ملى ايران در بازديد از شعبه بانك ملى ايران 
در فــرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) بر ارائه هــر چه بهتر خدمات بانكى و 
ارزى به مســافران نوروزى تاكيد كرد.1401به گزارش روابط عمومى بانك ملى 
ايران،نجارزاده در اين بازديد كه عليرضا ماهيار عضو هيات عامل و معاون فناورى 
اطالعات و شــبكه ارتباطات،بيژن مقــدم بيرانوند عضو هيات عامل و معاون امور 
شــعب و بازاريابى تهران و عليرضا گچ پززاده معــاون امور ارزى و بين الملل نيز 
حضور داشتند،از نزديك ضمن گفت و گو با كاركنان اين شعبه و مسافران، نحوه 
ارائه خدمات به مســافران فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) را بررســى كرد.
سرپرســت بانك ملى ايران در اين بازديد گفت:با توجه به افزايش ميزان سفرها 
در ايام تعطيالت نوروز و سياســت هاى جديد بانك مركزى در خصوص ارائه ارز 
مســافرتى،ضرورى اســت تا با تقويت روند ارائه خدمات شعبه بانك در فرودگاه 
بين المللى كشــور و همچنين استقرار دستگاه هاى خودپرداز(ATM) ارزى بانك 
ملى، از تراكم مســافران براى دريافت ارز مسافرتى،جلوگيرى شود.وى با تاكيد بر 
تقويت ارائه خدمات الكترونيك گفت:بايد در اين زمينه اطالع رســانى هاى الزم 

صورت گيرد.
تيم"بانك شهر" ايران قهرمان كشتى آزاد جام باشگاه هاى جهان شد

تيم كشتى آزاد بانك شهر ايران با برترى قاطع، مقابل نماينده روسيه در مسابقات 
جام باشــگاه هاى جهان مقتدرانه به عنوان قهرمانى دست يافت.به گزارش روابط 
عمومى بانك شهر، فينال هفتمين دوره كشتى آزاد باشگاه هاى جهان امروز (شنبه) 
همزمان با مبعث حضرت رســول اكرم(ص) ميان بانك شهر نماينده كشورمان و 
پادوبنى روسيه در سالن شهداى هفتم تير تهران برگزار شد كه در پايان نماينده 
كشورمان با نتيجه 6 بر 4 به برترى رسيد و عنوان قهرمانى اين مسابقات را بدست 
آورد.همچنين در ديدار رده بندى اين مســابقات، تيم منتخب هند با نتيجه 7 بر 
3 از سد تيم قزاقستان گذشت و سوم شد.اين گزارش مى افزايد، جوايز تيم هاى 
برتر اين دوره از مســابقات، نيز با حضور دكتر ســيد شمس الدين حسينى عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس و رئيس كميسيون ويژه جهش توليد، عليرضا 
دبير رئيس فدراسيون كشتى و حسين زاده مشاور مدير عامل بانك شهر اهداء شد.

هداياى بانك قرض الحسنه مهر ايران به مؤسسه خيريه توانبخشى 
خراسان جنوبى اهدا شد

اقالم اهدايى بانك قرض الحســنه مهر ايران در استان خراسان جنوبى به مؤسسه 
خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) اهدا شد.به گزارش روابط عمومى و امور 
مشــتريان بانك قرض الحسنه مهر ايران، در مراســمى با حضور معاون اداره كل 
بهزيستى استان خراســان جنوبى، مديرعامل مؤسسه خيريه توابخشى حضرت 
على اكبر(ع)، مديريت شــعب بانك قرض الحسنه مهر ايران در استان و جمعى از 
مشــتريان، تعداد 10 دستگاه ويلچر در راستاى حمايت از جامعه معلولين توسط 
بانك مهربانى ها به مؤسســه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) اهدا شد .در 
اين مراســم «حامد عرب زاده» مديرعمل مؤسسه خيريه توانبخشى حضرت على 
اكبر (ع)، ضمن قدردانى از حمايت هاى همه جانبه بانك از جامعه معلولين اظهار 
كرد: حمايت خيرين و بانك ها در شرايط فعلى باعث دلگرمى اين فرشتگان زمينى 

مى شود .

مديرعامل صندوق تأمين خسارت هاى بدنى در گفت وگو با شادا:
 هدف اصلى طرح بخشودگى جرايم افراد فاقد بيمه نامه شخص 

ثالث، گسترش فرهنگ بيمه است
مديرعامل صندوق تأمين خســارت هاى بدنى با اشاره به اجراى طرح 
ويژه بخشــودگى 100 درصدى جرايم دارندگان وسايل نقليه موتورى 
فاقــد بيمه نامه اجبارى شــخص ثالث، گفت: هــدف اصلى اين طرح، 
بخشودگى براى گسترش فرهنگ بيمه و كم كردن هزينه تهيه بيمه نامه 
شخص ثالث است.به گزارش روابط عمومى صندوق تأمين خسارت هاى 
بدنى، مهدى قمصريان در گفت وگو با شادا با اشاره به اجراى طرح ويژه 
بخشــودگى 100 درصدى جرايم دارندگان وسايل نقليه موتورى فاقد 
بيمه نامه اجبارى شخص ثالث از 15 بهمن ماه تا 19 اسفند ماه 1401، 
اظهار كرد: يكى از منابع درآمدى صندوق تامين خســارت هاى بدنى 
بر اســاس ماده 24 قانون اجبارى بيمه شخص ثالث، جريمه دارندگان 
وســايل نقليه اى اســت كه فاقد بيمه نامه هســتند؛ به عبارتى وقتى 
دارندگان وسايل نقليه مى خواهند بيمه نامه تهيه و خريدارى كنند، در 
صورتى كه قبل از اين، فاقد بيمه نامه براى يك دوره يا چند دوره بوده اند، 
قانونگذار تكليف كرده كه آنها بايد تا حداكثر يك ســال حق بيمه را به 
عنوان جريمه اين فقدان بيمه نامه پرداخت كنند كه اين جريمه كامًال 
در اختيار صندوق براى جبران خسارات زيان ديدگان حوادث رانندگى 
قرار مى گيرد و جزو منابع درآمدى صندوق اســت.وى افزود: اما از آن 
جهت كه صندوق تامين خسارت هاى بدنى يك نهاد اجتماعى حمايتى 
است و اصل ماموريت آن در راستاى مسئوليت هاى اجتماعى، حمايت از 
زيان ديدگان حوادث رانندگى بوده و اساساً براى آن مأموريت اقتصادى 
تعريف نشده است، قبل از هرگونه توجه يا اولويت گذارى براى حداكثرى 
كردن منابع درآمدى، آنچه براى صندوق تامين اولويت دارد گسترش و 
تعميم فرهنگ بيمه به ويژه بيمه اجبارى شخص ثالث است.مديرعامل 
صندوق تأمين خسارت هاى بدنى اضافه كرد: بنابراين به منظور تشويق 
دارندگان وسايل نقليه كه بيمه نامه ندارند، صندوق تامين هر ساله، زمان 
محدودى را به عنوان پيشــنهاد بــه بيمه مركزى اعالم مى كند و بيمه 
مركزى هم بعد از بررسى و نهايى كردن، آن را به رئيس مجمع صندوق 
تامين كه وزير اقتصاد است، ارسال مى كند تا در صورت موافقت، دوره 
محدودى براى بخشودگى جرايم بيمه شخص ثالث در نظر گرفته مى 
شــود تا در دوره محدود، ظرفيت و انگيزه مضاعفى ايجاد شود كه افراد 
بيشــترى بيمه نامه خريدارى كنند.قمصريان بيان كرد: صندوق تامين 
خســارتهاى بدنى، در حوادث رانندگى كه مقصر حادثه فاقد بيمه نامه 
است، خسارات زيان ديدگان را جبران مى كند اما طبق قانون مكلف است 
كه اين خسارت جبرانى را از مقصران حوادث كه فاقد بيمه نامه هستند، 
دريافت و از طريق آنهــا اين هزينه ها را جبران كند؛ اما در صورتى كه 
وسيله نقليه داراى بيمه نامه شــخص ثالث از سوى شركت هاى معتبر 
باشــد، در صورت بروز هرگونه حادثــه اى، صنعت بيمه از زيان ديدگان 
حمايت خواهد كرد و خســارات زيان ديدگان را پرداخت خواهد كرد و 

هزينه ها را از مقصر حادثه نيز بازيافت نمى كند.

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات اظهار داشت: هر چند هنوز مردم اين اينترنت پرسرعت را حس نمى كنند اما اين نويد را مى دهيم
به گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، عيسى زارع پور در نهمين همايش بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت با بيان اينكه به زودى 
مردم طعم اينترنت پرســرعت وبا كيفيت را مى چشــند، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 70 درصد نياز مردم در دنيا از طريق 
ارتباطات ثابت تامين مى شوند كه رتبه ايران در اين موضوع ته جدول است اما براى حل اين مسأله برنامه اى در دستور كار داريم به اين صورت كه 80 درصد مردم 
و خانوار را تحت پوشش فيبر نورى قرار دهيم. وى با بيان اينكه تا پايان دولت يعنى تا 3 سال آينده اين وعده محقق خواهد شد، ادامه داد: هر چند اين توسعه فيبر 
نورى كار سختى است اما آن را شروع كرديم و در حال حاضر 2.5 ميليون خانوار تحت پوشش اين فيبر نورى قرار گرفته اند و اين عدد را سال آينده به 10 ميليون 
خانوار مى رسانيم. وزير ار تباطات با اشاره به سرعت اينترنت با فيبر نورى گفت: سرعت اينترنت پس از اجراى فيبرنورى به 900 مگابيت در ثانيه مى رسد يعنى 80 
برابر سرعت واى فاى، اما هنوز مردم آن را حس نمى كنند. وى گفت: هر چند هنوز مردم اين اينترنت پرسرعت را حس نمى كنند اما اين نويد را مى دهيم به زودى 

مردم طعم شيرين سرعت باالى اينترنت را مى چشند.

 

طبق گفته رئيس ســازمان خصوصى زمان واگذارى سهام عدالت به جاماندگان مشخص نيست و شايد به پايان امسال برسد. به 
گزارش خبرنگار ايِبنا،  جاماندگان سهام عدالت شامل افراد تحت پوشش نهاد هاى حمايتى مثل كميته امداد، سازمان بهزيستى 
و ســه دهك درآمدى جامعه كارگران مى شوند، در كل تعدادى از مردم در سال 1385 موفق به دريافت سهام عدالت نشدند كه 

مى توان آن ها را به دو دسته تقسيم كرد. گروه اول، در بازه زمانى توزيع سهام عدالت بين سال هاى 1385 تا 1392 مشمول دريافت سهام عدالت بودند، اما موفق به 
ثبت نام نهايى نشدند. گروه دوم هم افرادى هستند كه توسط وزارت كار به عنوان شش دهك پايين درآمدى جامعه شناخته شده و سهام عدالت دريافت نكرده اند. 
مدتى پيش نيز وزير اقتصاد اعالم كرد كه افراد تحت پوشش نهاد هاى حمايتى 3.5 ميليون نفرند كه در اولويت تخصيص تا پايان سال 1401 قرار دارند. همچنين به 
گفته اكبر حيدرى سخنگوى كانون شركت هاى سرمايه گذارى استانى سهام عدالت، هيأت تطبيق مقررات دولت ايرادى به مصوبه اختصاص سهام عدالت به جاماندگان 
دو دهك كم درآمد كميته امداد امام خمينى (ره) و ســازمان بهزيســتى گرفته است كه بايد اين ايراد برطرف شود. وى افزود: با توجه به ايراد وارده به مصوبه دولت 

بعيد است كه تا قبل از پايان سال جارى سهام عدالت به جاماندگان دو دهك كم درآمد اختصاص يابد. البته جزئيات آن را سازمان خصوصى سازى بهتر مى داند.
 

وزير ارتباطات:

سهام عدالت 10 ميليون تومانى براى اين افراد تا پايان سالمردم به زودى طعم اينترنت پرسرعت را مى چشند

همزمان با نمايشگاه تخصصى حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمى، 
پااليش و پتروپااليش

تفاهم نامه همكارى بين بانك كارآفرين و پتروشيمى كيان امضا شد
به گزارش روابط عمومى بانك كارآفرين، در حاشيه چهارمين نمايشگاه حمايت از ساخت 
داخل در صنعت پتروشيمى، پااليش و پتروپااليش، تفاهم نامه همكارى با حضور دكتر 
بهاروندى مديرعامل بانك كارآفرين، اســداهللا غالم پور مديرعامل پتروشــيمى كيان و 
جمعى از مديران ارشــد اين دو مجموعه به امضا رسيد.تفاهم نامه با كيانبه موجب اين 
تفاهم نامه بانك كارآفرين متعهد شد تا مجموعه اى از زنجيره خدمات مالى و بانكى خود 
را به اين پتروشيمى ارائه دهد. همچنين بر اساس اين تفاهم نامه، پتروشيمى كيان نيز 

متعهد شد تا تعامالت ارزى خود را از طريق بانك كارآفرين انجام دهد.
امكان ارائه خدمت حساب هاى وكالتى بانك پارسيان به «شركت هاى  

ايران خودرو و سايپا» فراهم شد
پس از فراهم نمودن امكان ثبت نام در طرح هاى فروش محصوالت سايپا با استفاده از حساب 
وكالتى بانك پارسيان، هم اكنون اين امكان در گروه خودروسازى ايران خودرو نيز فراهم شده 
اســت.بر اساس اين گزارش، از اين  پس دارندگان حساب نزد بانك پارسيان مى توانند براى 
ثبت نام در طرح هاى فروش محصوالت گروه خودروسازى ايران خودرو و سايپا ازجمله فروش 
فوق العاده، پيش فروش عادى و قانون حمايت از خانواده و جوانى جمعيت، نسبت به معرفى 
حساب وكالتى خود نزد بانك پارسيان اقدام كنند.در اين راستا، مشتريان محترم مى توانند با 
مراجعه به آدرس:https://vekalati.parsian-bank.ir/ در خصوص وكالتى نمودن حساب 
خود به صورت غيرحضورى، به نفع اين دو شــركت خودروساز اقدام نمايند.راهنماى ثبت 
https:// حساب وكالتى به منظور ثبت نام خودرو در شركت هاى خودروسازى از طريق لينك

parsian-bank.ir/hesab-e-vekalati براى مشــتريان نيز فراهم شده است.گفتنى است؛ براى 

ثبت سفارش و خريد خودرو از شركت هاى خودروسازى افتتاح حساب وكالتى ضرورى است. 
با استفاده از حساب وكالتى فرآيند درخواست و پرداخت مبلغ خريد خودرو از شركت هاى 
خودروســاز امكان پذير است. حساب وكالتى، يك نوع حساب بانكى است كه براى پرداخت 
مبلغ خريد خودرو از اين شــركت ها استفاده مى شود. مشترى با افتتاح اين حساب اختيار 
مسدود كردن ، رفع مسدودى و انتقال پول از حساب خود را به فروشنده مى دهد. در حساب 
وكالتى، مشترى به فروشنده وكالت مى دهد تا به ميزان مبلغ ارزش قرارداد(ارزش خودرو و 
هزينه هاى مرتبط به آن) در حســاب، وجوهى را مسدود كرده تا پس از نهايى شدن خريد 
خودرو از حساب او ، به حساب فروشنده منتقل كند و اين حساب به عنوان يك روش جديد 
صرفاً جهت اختصاص خودرو به مصرف كننده واقعى در نظر گرفته شده و تا زمان مشخص 

شدن حائز شرايط بودن مشترى هيچ برداشتى از حساب انجام نمى شود.
توليد 1600 ميليارد تومان حق بيمه توسط بيمه تعاون

شركت بيمه تعاون در كمتر از 11 ماهه سال جارى 1600 ميليارد تومان حق بيمه توليد 
كرد كه 10 برابر كل حق بيمه توليدى در ســال 95 است.به گزارش روابط عمومى بيمه 
تعاون، يونس مظلومى، مدير عامل شــركت خبر از توليد 1600 ميليارد تومان حق بيمه 
طى 11 ماهه سال جارى داد و گفت: شركت بيمه تعاون در كمتر از 11 ماهه سال جارى 
1600 ميليارد تومان حق بيمه توليد كرد كه 67 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل 
رشد داشته و نيز بيش از 10 برابر كل حق بيمه توليدى در سال 95 است؛ به ديگر سخن، 

ظرف شش سال رشد 870 درصدى را در شركت بيمه تعاون تجربه كرده ايم.
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گزيده خبر

بايدن، اعالم نشده وارد كى يف شد 

جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا در ســفرى اعالم نشده وارد كى يف شد. به گزارش 
ايســنا به نقل از سى ان ان، بايدن ســاعت 8 صبح به وقت محلى وارد كى يف شد و 
هنگام ورود گفت: خوب اســت كه به كى يف برگشــتم. بريجت برينك، سفير آمريكا 
در اوكراين از وى اســتقبال كرد. كاروان خودروى بايدن درست پس از ساعت 8:30 
صبح به وقت محلى به كاخ ماريينسكى رسيد. او در ورودى مورد استقبال زلنسكى و 
همسرش اولنا زلنسكا قرار گرفت. زلنسكى در حالى كه با بايدن دست داد گفت: «از 
اينكه آمديد متشــكرم». بايدن در پاسخ گفت: از همه مهمتر، بچه ها چطور هستند؟ 
ديدن شــما شگفت انگيز است. در پاســخ به سوالى درباره اهميت حضور در كى يف، 
بايدن خاطرنشــان كرد كه اين هشتمين سفر او به اين شهر است. بايدن گفت: «هر 
بار مهم تر مى شــود. وى افزود كه هدف از سفر خود اين بود كه به زلنسكى بگويد كه 
اياالت متحده "اينجاست تا بماند". بايدن گفت: ما نمى رويم. رئيس جمهور آمريكا همراه 
با زلنسكى از يك ديوار يادبود كشته شدگان ارتش اوكراين در كى يف بازديد كرد. اين 
اولين سفر او به اين كشور از زمان آغاز حمله روسيه در حدود يك سال پيش است. جو 
بايدن، رئيس جمهور آمريكا و ولوديمير زلنسكى، رئيس جمهور اوكراين به كليساى 
جامع سنت مايكل در كى يف رفتند. خبرنگار سى ان ان گفت كه زلنسكى و هسمرش 
خارج از كليساى سنت مايكل شهر آمدند و از پشت وارد ساختمان شدند و حدود پنج 
دقيقه بعد درست قبل از اينكه آژيرهاى هوايى كشيده شوند، آن را ترك كردند. سپس 
دو رهبر با هم از كليســا خارج شدند و به دنبال دو سرباز كه تاج گل هايى را به ديوار 
كشته شدگان تقديم مى كردند، ياد كسانى را كه در جنگ جان خود را از دست داده اند 
را گرامى داشــتند. دو رهبر براى اداى احترام براى يك لحظه در آنجا ماندند. پورتال 
خبرى همچنين اولين فيلم بايدن را در ميدان ميخائيليفســكا نشان داد، جايى كه او 
با صداى آژيرهاى حمله هوايى كه روز دوشــنبه در سراســر كشور به صدا درآمد، راه 
مى رود. سفر بايدن به كى يف بصورت كامال محرمانه  انجام شد كه بازتابى از نگرانى هاى 
امنيتى شــديد بازديد از يك منطقه جنگى فعال اســت. هواپيماى رياست جمهورى 
آمريكا در ســاعت 4:15 بامداد يكشنبه به وقت محلى پايگاه مشترك اندروز را تحت 
پوشش تاريكى ترك كرد. خبرنگاران حاضر در هواپيما اجازه نداشتند وسايل خود را 
با خود حمل كنند. برنامه عمومى بايدن منعكس كننده اين سفر نبود و مقامات كاخ 
سفيد هفته گذشته بارها اعالم كردند كه سفر به اوكراين در برنامه نيست. عصر شنبه، 
قبل از خروج، بايدن با همســرش در واشنگتن براى صرف شام بيرون رفت. او تا قبل 
از اينكه صبح دوشنبه به كى يف رسيد، ديگر در انظار عمومى ديده نشد. اوكراين يك 
منطقه جنگى فعال اســت كه ارتش اياالت متحده هيــچ كنترلى در آن ندارد و اين 
باعث مى شــود كه ديدار روز دوشنبه با سفرهاى قبلى رياست جمهورى به عراق يا 
افغانستان متفاوت باشد. مقامات كاخ سفيد بارها امكان سفر در اوايل سال را رد كرده 
بودند. بايدن با همراهان نســبتاً كوچكى از جمله جيك ساليوان، مشاور امنيت ملى، 
جن اومالى ديلون معاون رئيس دفتر و دستيار شخصى آنى توماسينى سفر مى كند. 
رئيس جمهور زلنسكى يك سال پيش براى اولين بار از بايدن براى بازديد از كى يف 
دعوت كرد. هفته گذشته، زلنسكى گفت كه دعوت او از بايدن براى ديدار از اوكراين 
همچنان پابرجاست، بايدن به عنوان معاون رئيس جمهور شش بار از اوكراين بازديد 
كرد. آخرين ســفر او به كى يف در ژانويه 2017، چند روز قبل از ترك پســتش بود. 
رئيس جمهور آمريكا گفت كه براى ديدار با همتاى اوكراينى خود، ولوديمير زلنسكى، 
و تاكيد مجدد بر تعهد به حاكميت و تماميت ارضى اوكراين وارد كى يف شــده است. 
بايدن در كاخ رياست جمهورى كى يف با زلنسكى و همچنين بانوى اول اولنا زلنسكا 
ديدار كرد. بايدن گفت: «در حالى كه جهان براى ســالگرد تهاجم وحشــيانه روسيه 
به اوكراين آماده مى شــود، من امروز در كى يف هســتم تا با رئيس جمهور زلنسكى 
ديدار كنم و بر تعهد تزلزل ناپذير و بى چون و چراى خود به دموكراسى، حاكميت و 
تماميت ارضى اوكراين تاكيد كنم». بايدن در كى يف از ارائه پشتيبانى نظامى جديد 
از جمله مهمات توپخانه، سيستم هاى ضد تانك و رادارهاى نظارت هوايى به اوكراين 
خبر داد  و گفت كه اوكراين بسته كمك نظامى جديد 500 ميليون دالرى را كه در 
روز ســه شنبه اعالم مى شود دريافت خواهد كرد.  او گفت كه موشك هاى هيمارس 
بيشترى به اوكراين داده خواهد شد. بايدن در سخنانى از استقامت , مقاومت اوكراين 
در حالى كه جنگ وارد دومين ســال خود مى شود صحبت كرد. ولوديمير زلنسكى، 
رئيس جمهــور اوكراين نيز تاييد كرد كه جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا وارد كى يف 
شــده است. زلنسكى در تلگرام نوشــت: "جوزف بايدن، به كى يف خوش آمديد! سفر 
شما نشانه بســيار مهمى از حمايت از همه اوكراينى ها است." زلنسكى گفت كه او و 
بايدن درباره سالح هاى دوربرد و تسليحاتى كه ممكن است همچنان به اوكراين عرضه 
شود، صحبت كردند. بايدن همچنين گفت كه طى روزهاى آينده، آمريكا تحريم هاى 
جديدى را عليه افراد، شركت هاى مرتبط با جنگ روسيه اعالم مى كند. رئيس جمهور 
آمريكا گفت: "زمانى كه پوتين تقريبا يك ســال پيش حملــه خود را آغاز كرد، فكر 
مى كرد اوكراين ضعيف است و غرب تقسيم شده است. او فكر مى كرد كه مى تواند از 
ما پيشى بگيرد. اما او در اشتباه بود." بايدن اهداى تجهيزات نظامى ديگر اياالت متحده 
را تاييد كرد و گفت كه اواخر اين هفته دولت او "تحريم هاى بيشترى را عليه نخبگان 
و شركت هايى كه در تالش براى فرار يا پر كردن ماشين جنگى روسيه هستند، اعالم 
خواهد كرد." رئيس جمهور آمريكا گفت: «من فكر مى كردم مهم است كه هيچ شكى 
در مورد حمايت آمريكا از اوكراين در جنگ وجود نداشته باشد». مردم اوكراين به گونه 
اى قدم برداشــته اند كه افراد كمى در گذشته چنين كرده اند.» بايدن تاكيد كرد كه 
حمايت گســترده و دو حزبى در واشنگتن از آرمان اوكراين وجود دارد، حتى با وجود 
اينكه برخى جمهورى خواهان از ارائه كمك بيشــتر خوددارى مى كنند. او گفت: "با 
وجود همه اختالف نظرهايى كه در كنگره خود در مورد برخى مســائل داريم، توافق 
قابل توجهى در مورد حمايت از اوكراين وجود دارد." او گفت: «اين فقط در مورد آزادى 
در اوكراين نيست، بلكه در مورد آزادى دموكراسى در كل است. زلنسكى در كنفرانس 
خبرى مشــترك با بايدن اين ديدار را بســيار مهم و مفيد خواند و خواستار تقويت 
تحريم ها عليه روسيه شــد و گفت كه حمايت آمريكا را فراموش نخواهيم كرد. سال 
2023 ســال پيروزى بر روسيه خواهد بود. او گفت مذاكرات با همتاى آمريكايى اش، 

جو بايدن، «بسيار مثمرثمر» بوده است. 

مقام ارشد چين براى مذاكرات 
درباره اوكراين وارد مسكو شد

يك روزنامه روسى نوشت، وانگ يى، مسؤول ارشد ديپلماسى در حزب 
كمونيســت چين به منظور انجام مذاكرات در خصوص يك طرح صلح 
احتمالى براى اوكراين وارد مســكو شده است. به گزارش ايسنا، روزنامه 
روســيه اى "كومرسانت" گزارش داد: "هدف اصلى از اين سفر (وانگ يى، 
رئيس دفتر امور خارجى حزب كمونيســت چين) افزايش نقش آفرينى 
پكن در حل وفصل جنگ اوكراين است." وانگ يى در جريان حضورش 
در كنفرانس امنيتى ســاالنه مونيخ آمريكا را متهم به نقض هنجارهاى 
بين المللى با انجام رفتار " هيســتريك" كرد. وانگ بر درخواستش براى 
انجــام گفت وگو بر ســر اوكراين تاكيد كرده و خواســتار آن شــد كه 
كشورهاى اروپايى درباره نحوه پايان دادن به جنگ در اوكراين "به آرامى 
فكر كنند." اين ديپلمات ارشد چينى همچنين بيان كرد: "به نظر مى رسد 
برخى نيروها هستند كه نمى خواهند مذاكرات بر سر مساله اوكراين به 
موفقيت رســيده يا جنگ اوكراين به زودى پايان يابد." پيشتر وزير امور 
خارجه ايتاليا روز جمعه اعالم كرده بود، شى جينپينگ رئيس جمهورى 
چين قرار اســت در سالگرد شروع حمله روسيه به اوكراين در 24 فوريه 

"سخنرانى درباره صلح" ايراد كند.

امضاى تفاهم نامه امنيتى مهم ميان عراق و عربستان
وزارت كشــور عراق از امضاى تفاهم نامه امنيتى مهمى با عربستان خبر 
داد. به گزارش ايلنا به نقل از  روســيا اليوم، وزارت كشور عراق از امضاى 
تفاهم نامه امنيتى مهمى با عربســتان خبر داد.  وزارت كشــور عراق با 
انتشــار بيانيه اى اعالم كرد كه «عبداالمير الشمرى»، وزير كشور عراق، 
در سفر خود به رياض با همتاى عربستانى خود «عبدالعزيز بن سعود»، 
تفاهم نامه اى امنيتى را به امضا رســانده كــه از 1983 تاكنون ميان دو 
كشــور سابقه نداشته است. در اين بيانيه آمده كه اين تفاهم نامه شامل 
همه انواع همكارى امنيتى و تبادل نظر و اجرايى كردن اقدام مشــترك 

امنيتى به منظور تضمين امنيت عراق و عربستان مى شود.

كارشناس استراتژيك سودان:

 منابع آبى آفريقا محل طمع تل آويو شده است
كارشناس استراتژيك سودان تاكيد كرد كه اسرائيل مى خواهد 
از طريق ســودان كه در قلب قاره آفريقا واقع شــده است، به 
عمق اين قاره نفوذ كند. خيز اســرائيل به سمت سودان براى 
نفوذ به قلب قاره آفريقاســت/ منابع آبى آفريقا محل طمع تل 

آويو شده است
«امين اســماعيل مجذوب»،  سرلشكر ســودانى و كارشناس 
مديريت بحران و مذاكره در يك مركز تحقيقات اســتراتژيك 
خارطوم در تشــريح ابعاد تماس هاى اخير بين سودان و رژيم 
صهيونيستى و خيز اين رژيم براى تسريع در روند عادى سازى 
روابط با خارطوم در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت:  «تماس ها 
بين خارطوم و تل آويو از زمان نشســت «عبدالفتاح البرهان»، 
رئيس شوراى حاكميتى سودان و «بنيامين نتانياهو» نخست 
وزير رژيم صهيونيستى در «عنتبى» اوگاندا در سال 2020  آغاز 
شد. سرلشكر امين مجذوب افزود:  «سفر هيئت هاى امنيتى و 
نظامى دو جانبه ادامه پيدا كرد اما اين روند با خروج نتانياهو از 
نخست وزيرى متوقف شد كه البته پس از انتخاب مجدد وى در 
آغاز سال 2023 از سر گرفته شد و مهم ترين نقطه اين روابط 
ســفر «الى كوهن» وزير خارجه رژيم صهيونيستى به خارطوم 
بود.  وى در ادامه در پاســخ به اين پرســش كه ســودان پس 
از مراكش و مصر سومين كشــور آفريقايى است كه دست به 
عادى سازى روابط مى زند؛ آيا چنين اقدامى  با توجه به مخالفت 
كشــورهايى چون الجزاير براى طرد اين رژيم از اتحاديه آفريقا 
خطرســاز نخواهد نبود، گفت: «به نظر من، اســرائيل با اعزام 
وزيــر خارجه خود به قلب خارطوم معروف به خارطوم «ســه 
نَه» (بيانيه مشهور ســه نه: نه صلح، نه مذاكره، نه به رسميت 
شناختن اســرائيل) به دنبال نفوذ روانى و خريدن زمان براى 
امضاى توافق آبراهام با ســودان است تا ساير كشورهاى عربى 
و آفريقايــى را نيز به اين اقدام تحريك كند. اين كارشــناس 

اســتراتژيك سودان گفت:  با اين حال، ايجاد روابط ديپلماتيك 
و عادى ســازى كامل بين خارطوم و تل آويو در دولت انتقالى 
محقق نخواهد شد چرا كه در سودان مخالفت هاى اجتماعى و 
سياسى با اين اقدام وجود دارد كه اكنون در سطح حوادث ظاهر 
مى شوند و اين امكان وجود دارد كه برخى گروه هاى راديكال 

در غرب آفريقا و صحراى آفريقا نيز به آن ملحق شوند. 
وى افزود:  در واقع اسرائيل مى خواهد از طريق سودان كه در قلب 
قاره آفريقا واقع شده است، به عمق اين قاره نفوذ كند. اين رژيم، 

سودان را بخشى از حلقه امنيت داخلى خود در بين  كشورهاى 
عربى و آفريقايى مى داند. سرلشكر امين مجذوب گفت:  حضور 
اســرائيل در سودان اين امكان را به اين رژيم مى دهد تا بتواند 
به منابع كشــاورزى و طبيعى كشور ورود و به آنها مسلط شود 
و در نتيجه در زمينه كشاورزى و صنعتى سرمايه گذارى كند. 
همچنين به منابع آبى در آفريقا دسترســى پيدا كرده تا شايد 
بتواند آنها را به ســرزمين هاى اشــغالى منتقل كند. اين رژيم 
همچنين از طريق كشــورهاى همسايه سودان كه محصور در 

خشكى هستند، مى تواند به بازارهاى بكر آفريقا نفوذ كند. وى 
تاكيد كرد:  قطعا مهمترين هدف رژيم صهيونيستى از خيز به 
سمت سودان، از بين بردن روحيه خصمانه كشورهاى آفريقايى 
نسبت به تل آويو، كاهش حمايت آفريقايى ها از آرمان فلسطين 
و تحقق شــعار  دولت اســرائيل از نيل تا فرات است. سرلشكر 
امين مجذوب در پاســخ به اين پرســش كه برخى اخبار دال 
بر دخالت اسرائيل در پشت صحنه سدسازى ها اتيوپى است و 
اين موضوع با معادله عادى سازى روابط با سودان چگونه تفسير 
مى شود، گفت:  حضور اسرائيل در اتيوپى بسيار قديمى است و 
از اواسط قرن گذشته وجود داشته است. اين اعتقاد وجود دارد 
كه اين رژيم مى خواهد آب نيل را مبادله كند تا آن را از طريق 
خط لوله اى از درياى سرخ به سمت بندر «ايالت» به سرزمين 
هاى اشغالى منتقل كند.  همچنين كاهش سهم مصر از آب نيل 
و فشار اقتصادى و سياسى بر آن ابزارى در دست اسرائيل است 
تا قاهره اسكان فلسطينيان در صحراى سينا را به عنوان بخشى 
از راه حل نهايى مســئله فلسطين بپذيرد. وى افزود: همچنين 
مشاركت در پروژه هاى كشاورزى كه انتظار مى رود بين سودان 
و اتيوپــى در منطقه نيل آبى جنوبى برقرار شــود،  يكى ديگر 
از اهداف تل آويو از عادى ســازى روابط با خارطوم است.   اين 
كارشناس اســتراتژيك سودان در پايان درباره عدم مشروعيت 
شــوراى نظامى به دليل مرحله انتقالى براى توافق با اسرائيل 
تاكيد كرد كه عادى ســازى با اسرائيل ديكته اياالت متحده به 
سودان بوده است كه نخســتين دولت انتقالى در سال 2020 
براى حذف نام كشور از فهرست كشورهاى حامى تروريسم بايد 
دســت به اين اقدام مى زد. هر دولتى كه در ســودان روى كار 
باشد، تنها به دو طريق مى تواند عادى سازى روابط با اسرائيل 
را كامل كند: يا از طريق همه پرسى مستقيم از مردم سودان يا 

با تصويب و تاييد از سوى شوراى منتخب قانونگذارى.

معــاون مركــز آشــتى روســيه در 
پايــگاه «حميميــم» ســوريه اعالم 
كرد كه حمله بامداد يكشــنبه رژيم 
صهيونيستى به دمشق با چهار فروند 
انجام شــد. در  "اف-16"  جنگنــده 
همين حــال وزارت خارجه يمن نيز 
اين حمله را محكوم كرد. به گزارش 
ايســنا، به نقل از سايت شبكه روسيا 
اليوم، «اولگ گورينوف»، معاون مركز 
آشتى روســيه در پايگاه «حميميم» 
ســوريه اعالم كرد كه حمله اسرائيل 
به دمشق كه منجر به كشته و مجروح 
شدن شــمارى و ويرانى در اين شهر 
 16-F شد، توسط چهار فروند جنگنده
انجام شد. وى در اين باره تصريح كرد: 
19 فوريه از ساعت 00:22 تا 00:27، 
چهار جنگنده تاكتيكى F-16 نيروى 
هوايى اسرائيل از بلندى هاى جوالن 
حمله موشكى را انجام دادند كه منجر 
موسسه  ســاختمان هاى  تخريب  به 
هنرهاى فنى و علوم كاربردى  و مركز 
فرهنگــى در منطقه «كفرسوســه» 
دمشق شد. گورينوف ادامه داد، طبق 
اعالم طرف ســورى ايــن حمله پنج 
كشته و 15 مجروح بر جاى گذاشت. 

در همين حال، وزارت خارجه دولت 
نجات ملى يمن وابســته به جنبش 
انصاراهللا نيــز در بيانيه اى اعالم كرد 
كه صنعاء حمله رژيم صهيونيســتى 
به مناطق مســكونى در دمشــق را 
محكوم مى كنــد. در اين بيانيه آمده 
است كه چنين حمالتى نقض آشكار 
حاكميت، استقالل و تماميت ارضى 
سوريه اســت. وزارت خارجه يمن در 

ادامــه تاكيد كرد: ايــن حمله تاييد 
كرد كه دشمن صهيونيستى، دشمن 
هميشگى و ابدى امت عربى و اسالمى 
اســت. از جامعه جهانى مى خواهيم 
كــه به نقش خود بــراى محكوميت 
تجاوزات آشكار رژيم صهيونيستى كه 
با منشور سازمان ملل و تمامى اصول 
و كنوانسيون هاى بين المللى مغايرت 
دارد، عمــل كند. ايــن وزارتخانه در 
ادامه همبســتگى خود بــا دولت و 

ملت سوريه را اعالم و بر حق دمشق 
براى اتخاذ اقدامات و تدابير مناسب 
در راســتاى دفــاع از خــود تاكيد 
كرد. ارتش ســوريه يكشــنبه اعالم 
كرد: ســاعت 00:22 بامداد يكشنبه 
دشــمن اســرائيلى با چند موشك 
از سمت جوالن اشــغالى 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 ســاقط كرد. در 
اين بيانيه آمده بود: شــمارى منزل 
مسكونى تخريب شــده و خسارت 
مادى به برخى از محله هاى دمشق 
و حومه آن وارد شد. اين تجاوزهاى 
هوايى اســرائيل در حالى است كه 
دولت ســوريه بارها با ارسال نامه به 
سازمان ملل اين حمالت را محكوم 
و خواستار توقف آن شده است. رژيم 
اسرائيل در ســال هاى اخير بارها به 
دمشــق و مناطق مختلف ســوريه 
حمله هوايى كرده كه با رهگيرى به 
موقع پدافند هوايى در بيشتر مواقع 

اين حمالت دفع شده است.

روسيه: حمله اسرائيل به دمشق 
با چهار "اف-16" انجام شد

شــمارى از مقامــات و شــخصيت هاى سياســى و نظامى 
صهيونيســت، ضمن رد اظهارات اخير نتانياهو، بر اين مساله 
تاكيد ورزيدند كه جنگ داخلى در اراضى اشــغالى در شرايط 
كنونى آغاز شده اســت. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از 
المياديــن، آويگدور كهالنى وزير ســابق امنيت داخلى رژيم 
صهيونيستى در گفتگو با يديعوت آحارونوت ضمن رد اظهارات 
اخير نتانياهو، تاكيد كرد: اسرائيل همين حاال هم در ميانه يك 
جنگ داخلى قرار دارد. وى افزود: اين احساس عميق در بين 
ما وجــود دارد كه بايد مبارزه كنيم و از حقوق خود حفاظت 
كنيم. يورام كوهن رئيس ســابق شاباك نيز گفت: در شرايط 
كنونى شكاف ها در اسرائيل عميق تر شده است و نتانياهو بايد 
در اين زمينه اقدام جدى انجام دهد.رونن بن اســحاق رئيس 
سابق شاباك نيز در ســخنانى بنيامين نتانياهو نخست وزير 

رژيم صهيونيستى به انتشار اطالعات پزشكى اش تهديد كرد 
و گفت: او خودش مى داند، من درباره چه مســأله اى صحبت 
مى كنم. يائير الپيد نخست وزير سابق رژيم صهيونيستى كه 

هم اكنون در جريان اپوزيسيون عليه نتانياهو فعاليت مى كند، 
در سخنانى عنوان كرد: اسرائيل وارد يك جنگ داخلى شده 
است. وى با هشــدار درباره اينكه اسرائيل در لبه پرتگاه قرار 
دارد، افزود: ما در شــرايط حساســى قرار داريم و در صورت 
تصويب اصالحات قضائى به سوى ويرانى پيش مى رويم. اين 
در حالى است كه نتانياهو روز گذشته در واكنش به اظهارات 
اخيــر دبير كل حزب اهللا لبنان دربــاره اختالفات داخلى در 
اراضى اشغالى، به وى توصيه كرده بود كه به اين رخدادها اميد 
نبندد. اسحاق هرتزوگ رئيس رژيم صهيونيستى نيز اخيراً با 
اشــاره به تشديد اختالفات داخلى گفته بود كه اسرائيل روى 
بشكه باروت قرار گرفته است. در هفته هاى اخير از زمان آغاز 
به كار كابينه نتانياهو، تظاهرات عليه وى به طور گسترده هر 

هفته با حضور صدها هزار نفر معترض تكرار شده است.

اذعان وزير سابق صهيونيست:

اسرائيل همين حاال هم در ميانه يك جنگ داخلى قرار دارد!

رئيس جمهورى تركيه پيشنهاد اعضاى حزب عدالت و توسعه، حزب حاكم، مبنى بر تاخير در زمان برگزارى انتخابات اين كشور 
از 14 مه آينده به 18 ژوئن را رد كرد. به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه حريت، رجب طيب اردوغان، رئيس جمهورى تركيه روز 
چهارشنبه نشستى با حزب عدالت و توسعه داشت كه در جريان آن پيشنهاد تعويق زمان انتخابات تركيه را كه قرار است 14 مه 
برگزار شود، رد كرد. او نپذيرفت كه انتخابات از 14 مه به 18 ژوئن موكول شود و تاكيد كرد انتخابات در موعد مقرر خود برگزار 
شود مگر اينكه برخى مشكالت در تنظيم ليست راى دهندگان وجود داشته باشد. با توجه به ادامه روند آواربردارى زلزله اخير كه طول مى كشد، اردوغان همچنين به 
شوراى عالى انتخابات دستور داد سازوكار راى گيرى را براى شهروندان در مناطق زلزله زده بررسى كنند. به نوشته اين روزنامه، موعد 18 ماه ژوئن كه از سوى حزب 
حاكم پيشنهاد شده بود مساله اى است كه مانع مى شد حدود 100 هزار تن در راى گيرى شركت كنند و در صورتيكه انتخابات به دور دوم كشيده شود، احتماال با 
عيد قربان همزمان خواهد شد. اردوغان قبال به صراحت گفته بود، انتخابات رياست جمهورى در موعد خود 14 مه برگزار مى شود و در صورت مخالفت پارلمان با موعد 
مطرح شده از اختيارات رياست جمهورى خود استفاده خواهد كرد و پارلمان را منحل و درخواست برگزارى انتخابات زودهنگام را ظرف 60 روز بعد از صدور دستور ارائه 

خواهد كرد. پيشتر رئيس پارلمان تركيه خواستار تعويق زمان انتخابات شده و گفته بود، تركيه ابتدا بايد از فشارهاى زلزله ويرانگر اخير رها شود.

رئيس جمهورى لهستان معتقد است كه اگر لوكاشنكو به نيروهاى مسلح خود دستور اعزام به جنگ اوكراين را صادر كند به منزله 
"پايانى بر رژيم او" خواهد بود. به گزارش ايسنا، آندژى دودا، رئيس جمهورى لهستان در گفت وگويى با كانال 1+1 گفت: هيچ شكى 
نيست كه الكساندر لوكاشنكو، رئيس جمهورى بالروس تالش دارد تا والديمير پوتين، همتاى روسى خود را از اعزام ارتش بالروس به 
اوكراين بازدارد، چون در وهله نخست اين به معناى مرگ بسيارى از بالروسى هايى است كه هيچ تجربه اى در نبرد ندارند و به دليل 

تجهيز نامناسب با اوكراينى هايى مواجه مى شوند كه براى چندين سال است در حال نبرد هستند و مصمم به دفاع از سرزمين خود. وى ادامه داد: دوم اينكه بالروسى ها 
نمى خواهند بجنگند و براى همين شايد مجبورشان كنند تا عليه همسايگان خود وارد نبرد شوند. رئيس جهمهورى لهستان افزود: لوكاشنكو به خوبى مى داند كه اين 
به معناى پايان دولت خودش است چون به عقيده من تمامى بالروس عليه او خواهند شد. اوضاع ممكن است حتى به طور كامل براى او غيرقابل مديريت شود. رئيس 
جمهورى لهستان در ادامه اين را هم گفت كه كشورش در عرصه سياسى دولت بالروس را به رسميت نمى شناسد و ادامه داد: بر اين باوريم كه انتخابات 2020 در 
بالروس نادرست بود. در 16 فوريه سال جارى ميالدى لوكاشنكو گفته بود ارتش كشورش تنها در صورتى به نيروهاى مسلح روسى ملحق مى شوند كه بالروس هدف 

حمله قرار گيرد. ارتش اوكراين نيز گفته كه نيروهاى روسى در قلمروى بالروس براى انجام يك حمله زمينى موفق كافى نيستند.

رئيس جمهورى لهستان:اردوغان پيشنهاد تعويق انتخابات را رد كرد

 اگر لوكاشنكو به اوكراين حمله كند، پايان دولتش خواهد بود
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فيلم «آواتار 2» با گذر از فيلم «تايتانيك» ديگر ساخته «جيمز كامرون» 
به رتبه ســوم پرفروش ترين فيلم هاى تاريخ سينما راه يافت. به گزارش 
ايســنا به نقل از هاليوود ريپورتر، «آواتار: راه آب» در گيشــه جهانى با 
فروش 2.243 ميليارد دالر، «تايتانيك» را پشــت سر گذاشت و بدون 
احتساب تورم به سومين فيلم تاريخ سينما تبديل شد. «جيمز كامرون» 
كه كارگردانى هر دو فيلم را بر عهده داشته، در حال حاضر سه فيلم از 
چهار فيلم پرفروش تاريخ سينما را ساخته است. «تايتانيك» كه پيش 
از انتشــار مجدد جهانى نسخه ســه بعدى در اوايل ماه جارى، 2.194 
ميليارد دالر فروش بليت در سراســر جهان به دست آورده بود، اكنون 
به فروش 2.242 ميليارد دالر در ســطح جهانى رسيده است. بر اساس 
گزارش Comscore، در صدر فهرست پرفروش ترين هاى تاريخ، قسمت 
اصلى «آواتار» با 2.92 ميليارد دالر قرار دارد و پس از آن «انتقام جويان: 
آخربــازى» از برادران «روســو» با 2.79 ميليــارد دالر، رتبه دوم را در 
اختيــار دارد . «آواتار 2 » با فروش 657 ميليــون دالرى در رتبه نهم 
گيشــه ســينماى آمريكا در تمام ادوار قرار دارد و در گيشه بين المللى 
هم با 1.586 ميليارد دالر، پشت سر فيلم هاى «آواتار» و «انتقام جويان: 
آخر بازى»رتبه ســوم را به خود اختصاص داده است. «جيمز كامرون» 
طى 25 ســال گذشــته دو فيلم «تايتانيك» و پس از آن «آوتار» را به 
صدر فهرست پرفروش ترين فيلم هاى تاريخ سينما رسانده است. «آوتار: 
راه آب» يكى از پرهزينه ترين فيلم هاى ســاخته شده تمام ادوار است و 
خود كامرون پيش از اين عنوان كرده بود براى اين كه اين فيلم را يك 
موفقيت تجارى توصيف كنيم بايد حداقل دو ميليارد دالر در گيشــه 
بفروشــد و هم اكنون در فاصله اندك تا رســيدن به فروش دو ميليارد 
دالرى قرار دارد. در «آواتار: راه آب» بازيگرانى چون «سم ورتينگتون»، 
«زويى ســالدانا»، «كيت وينسلت» و «ســيگورنى ويور» ايفاى نقش 
مى كنند و به داســتان بيش از يك دهه پيش از قسمت اول اين فيلم 
مى پــردازد. فيلمبردارى «آواتار: راه آب» در ســال 2017 و همزمان با 
ســومين فيلم از اين مجموعه كه قرار است در سال 2024 اكران شود، 
آغاز شد. او همچنين در حال كار بر روى فيلم چهارم و پنجم است كه 

به ترتيب براى اكران در سال 2026 و 2028 برنامه ريزى شده است.

يك استارتاپ هلندى از چرم سيب كفش مى سازد. استارتاپ
 «A Perfect Jane» واقع در هلند از چرم سيب، كفش هاى گياهى 
مى ســازد. به گزارش ايســنا و به نقل از آى او، ريباك، سوپردراى 
و نايــك از جمله برندهاى بزرگ در حوزه مد هســتند كه به توليد 
كفش هــاى وگان روى آورده اند. در ســال 2021، كاالهاى چرمى 
بــه ارزش 250 ميليارد يورو تنها در صنعت مد به فروش رســيده 
اســت و اين در حالى است كه توليد چرم با رنج و عذاب حيوانات، 
جنگل زدايى و مصرف زياد آب همراه است براى مثال براى پردازش 
يك پوســت گاو به 100 هزار ليتر آب نياز دارد. اما در بيشتر موارد 
وگان به سادگى به معناى چرم مصنوعى است و چرم مصنوعى صد 

در صد پالستيكى است اما چكمه هاى گياهى استارتاپ
 «A Perfect Jane» از پالســتيك ساخته نشده اند. اين برند كفش 
هلندى كفش هاى باكيفيت خود را از چرم ســيب مى سازد. در اين 
خبر ســايت آى او با «ســوزان هارپر» بنيانگذار اين استارتاپ كه 

هدفش توليد چرم سيب است، صحبت كرده است.

«آواتار 2» سومين فيلم پرفروش تاريخ 
سينما شد

يك استارتاپ هلندى از چرم سيب كفش 
مى سازد
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چشمه هاى آب گرم سرعين

خودروسازان كره  اى؛ پيشتاز كيفيت در جهان
دو دهه قبل، دو برند كره  اى هيونداى و كيا در بازارهاى جهانى جايگاه چندان معتبرى نداشتند و بيشتر نشان  گر آن بودند كه 
خريداران آن  ها از طبقه   اى از اجتماع هستند كه توانايى مالى خريد برندهاى اروپايى، آمريكايى يا ژاپنى را ندارند. اما امروز به 
گفته موسسه جى.دى پاور كه سنجش كيفى برندهاى مختلف جهان را برعهده دارد، تويوتا، ب ام و و ساير برندهاى مدعى كيفيت، 
در تالش براى رســيدن به جايگاه كيفى كيا، هيونداى و برند لوكس جنســيس هســتند كه در طراحى و مشخصات فنى خود 
كمترين نقص را دارا اند. براساس رتبه  بندى اوليه موسسه جى .دى.پاور براى سال 2018 اين سه برند كره  اى كه همگى توسط 
گروه خودروســازى هيونداى موتور كنترل مى  شــوند، در 100 خودروى جديد خود كه به بازار معرفى شده  اند، داراى كمترين 
مشكالت فنى بوده  اند.برند كره  ايباالترين امتياز در اين بخش به برند كره  اى جنسيس رسيده است و 68 امتياز از 100 امتياز را 
دريافت كرده است. اين امتياز نشان دهنده ى ايراد در هر 100 خودرو است و هرچه عدد آن كمتر باشد بهتر است. كيا كه سال 

گذشته در صدر جدول بود امسال افول كرده و امتياز در رده دوم قرار دارد. جايگاه بعدى در اختيار هيونداى با 74 امتياز است.
در رده هاى چهارم و پنجم نيز نام پورشه با 79 امتياز و فورد با 81 امتياز به چشم مى خورند. 

بازيكنى كه روى دست بكام بلند شد
بازيكن ساوتهمپتون در آستانه رسيدن به ركورد منحصربه فرد ديويد بكام است. به گزارش ايسنا و به نقل از ديلى ميرر، جيمز وارد 
پراوس، هافبك ساوتهمپتون، در ديدار هفته بيست وچهارم ليگ برتر انگليس مقابل چلسى گل زيبايى را روى يك ضربه ايستگاهى 
به ثمر رساند. وارد پروس 17 گل از روى ضربات ايستگاهى در ليگ برتر به ثمر رسانده است. در تاريخ ليگ برتر، تنها ديويد بكام، 
هافبك سابق منچستريونايتد، گل هاى بيشترى روى ضربه هاى آزاد مستقيم به ثمر رسانده. او با 18 گل سال ها به عنوان متخصص 

زدن ضربات ايستگاهى شناخته مى شد و حاال بازيكن ساوتهمپتون را بايد وارث ديويد بكام دانست.
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پیشنھاد

چھره روز

پدر، عشق و پسر؛ مهدى شجاعى
مهدى شــجاعى از محبوب ترين نويسندگان عرصه 
كتاب هاى مذهبى و رمان هايى با قالب زندگى دينى 
است. اين بار شجاعى به سراغ اسب حضرت على اكبر 
رفته و رشــادت هاى ايشان را از زبان اسب در قالبى 
زيبا و عرفانى بيان ميكند. كتاب پدر، عشــق و پسر 
در ده فصل كه با نام «مجلس» در كتاب آورده شده 
زندگى حضرت على اكبر (ع) را از زبان عقاب، اســب 
ايشان بازگو مى كند. عقاب زندگى اين حضرت را براى 
ليلى بنت ابى مّره، مادر على اكبر روايت مى كند. ليلى 
بنت ابى مّره كه در حماسه ى عاشورا حضور نداشته و 
در بستر بيمارى بوده است، داستان شهادت پسرش را 
از زبان اسب او كه همواره همراهش بوده، مى شنود. اين ده مجلس به واقعه ى عاشورا در ماه محرم 
منتهى مى شــود.   «مجلس اول» چگونگى به ارث رسيدن عقاب به حضرت علياكبر (ع) است و 
«مجلس دوم» والدت ايشان را به تصوير مى كشد و عقاب اين طور آن لحظه را براى مادر حضرت 
على اكبر عليهما السالم تعريف مى كند :«عجيب بود اين شباهت! آن قدر كه من به محض تولد او، 
بوى پيامبر را در فضاى حياط استشــمام كردم.يادت هست آن بى قرارى هاى مرا؟ آن شيهه هاى 
بى وقتم را؛ آن سم زمين كوبيدن هايم را؟ آن قدر كه اهل خانه را به عجز آوردم و تا نوزاد را نشانم 
ندادند، آرام نگرفتم.». «مجلس ســوم» روايت دوران جوانى آن حضرت اســت. زمانى كه  امان به 
«عباس بن على» و «على بن الحسين» پيشنهاد مى دهد كه  سپاه حسين (ع) را ترك كنند و به 
دشمنان حسين بپوندند. پس از روايت اين پيشنهاد، عقاب «مجلس چهارم» را كه ادامه ى واقعه ى 

كربال و قصه ى شب عاشورا است تعريف مى كند. 

چند سالى است كه يك مجســمه ساز ساكن روستاى 
طويدره در كالردشت استان مازندران مشغول به ساخت 
مجسمه  پادشــاه بزرگ هخامنشى كوروش كبير است. 
كوروش بنيان گذار و بزرگترين پادشاه سلسله ى عظيم 
هخامنشــيان بوده كه در حدود 550 سال قبل از ميالد 
مســيح زندگى مى كرده اســت. كارگاه مجسمه سازى 
آقاى گودرزى در روستاى طويدره به بزرگترين جاذبه ى 
گردشگرى در اين منطقه تبديل شده است. معروف ترين 
اثر هنرى ايشــان، مجسمه ى كوروش كبير مى باشد كه 
ساخت آن از تاريخ اول مرداد 1395 آغاز شده و همچنان 
در حال تكميل است. مجسمه ى ذكر شده از بزرگترين 
مجسمه هاى منطقه ى خاورميانه به شمار مى رود. طول 
مجســمه به 6 متر و وزن آن به 12 تن مى رســد و با ابزارهاى بسيار ساده ى مجسمه سازى در دستان 
هنرمند و پرتوان شهرام گودرزى جان گرفته است. طبق پيش بينى هاى او ساخت مجسمه كه از جنس 
بتن آرمه مى باشد تا 1 سال ديگر به پايان مى رسد. شهرام گودرزى كه خود راهنماى موزه است، خود 
را «سرباز وطن»مى   نامد و با حوصله و عشق فراوان حقيقت پشت هر اثر را براى بازديدگنندگان بازگو 
مى كند و پرده از راز تاريخ نگاره هاى خود برمى دارد. كارگاه مجســمه سازى كه اكنون به موزه اى براى 
بازديد عموم مردم مبدل گشــته است در روستاى طويدره كالردشت و در خيابان بلوط قرار دارد. وى 
در اثر «عدالت اجرا مى شــود» به بيان اين مفهوم پرداخته است. اين اثر از چوب درختى به نام «آزاد» 
ساخته شده  و در اين مجسمه كه جلوه گاه تمام مردم ايران است، از دل چوب پوسيده و رو به نابودى، 
روح پرتوان ايران را نمايش داده شده كه زنجيرهاى دروغ و بردگى را پاره مى كند و با در دست گرفتن 

نيزه ى عدالت، قلب اهريمن دروغ را نشانه گرفته است.

فرھنگ

باليى كه زلزله تركيه بر سر يك شهر آورد.
با گــذر از آوارهاى بتنــى، راه به قلب شــهر تاريخى   

«انطاكيه» باز مى شــود، در حالى كه جاده هاى شــهر 
مملو از حفارها و امدادگران با كاله هاى سخِت ارتش و 
پليس تركيه است .به گزارش ايسنا به نقل از بى بى سى، 
«مهمت ســوروغلو» از 20 سال پيش و از زمانى كه به 
عنوان مهندس برق بازنشسته شده، راهنماى تور بوده 
اســت و تاريخ شهر «انطاكيه» را براى هزاران گردشگر 
توضيح داده و حاال اولين بار است كه پس از زلزله مهيب 
تركيه، به اين شهر بازگشته است. او مى گويد: «انطاكيه 
جايى است كه روحم را در آن پيدا مى كنم. اين شهرى 
اســت كه در آن اقوام و مذاهب مختلف در كنار هم با 
صلح زندگى مى كنند. اين منطقه چند فرهنگى و چند 
زبانه اســت و گردشگران نيز مثل من از آن بسيار لذت 
مى بردند.» اين شــهر كه در دوران روميان و قرون وســطى به انطاكيه معروف است، شهرى باستانى 
است. اين شهر 300 سال قبل از ميالد تأسيس شد و پايتخت منطقه اى امپراتورى روم بود. همچنين 
يكى از نخستين مراكز مسيحيت و براى يهوديت و اسالم حائز اهميت بوده است. «مهمت سوروغلو» 
در روايتى از بازديد از اين منطقه مى گويد: «شهر پس از زلزله مهيب اخير، تقريباً غيرقابل تشخيص 
است. در كنار اداره دولتى منطقه پارك مى كنيم، جايى كه ساعت ساختمان در ساعت 04:34 متوقف 
شــده است؛ ســاعتى كه چند دقيقه پس از وقوع زلزله در صبح روز 17 بهمن ماه را نشان مى دهد.

ويرانه هاى يك مسجد در انطاكيه. از كنار انبوهى از سنگ هاى سفيد و دروازه هاى تزئين شده از فوالد 
سياه، كليساى پروتستان شهر و از هتلى مى گذريم كه در زمانى كه انطاكيه پس از جنگ جهانى اول 
تحت فرمان فرانســه بود، ساخته شده؛ سنگ كارى آن شكسته و ويران شده است. او اضافه مى كند: 

«نمى توانم تشخيص دهم كجا هستم. تقريباً تمام نقاط اصلى شهر از بين رفته است. 

�و�وی
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