
فعاليت 15000 داروخانه در كشور 

رييس ســازمان غذا و دارو با اشاره به وضعيت صادرات داروهاى 
ايرانــى، در عين حــال درباره برخى درخواســت هايى مبنى بر 
تاســيس داروخانه هاى دولتى، گفت: در كل با سياســت توسعه 
داروخانه هــاى دولتى مخالفيم؛ چراكه داروخانه بخش خصوصى 
نمى تواند با داروخانه دولتى رقابت كند.دكتر سيد حيدر محمدى 
در گفت وگو با ايســنا، درباره وضعيت صــادرات داروهاى ايرانى، 
گفت: اگر شــركت هاى دارويى ما قوى باشند و بتوانند صادرات 
انجام دهند، نقدينگى خوبى عايدشان مى شود. زيرا پول صادرات 
نقد است. در حال حاضر دارويى كه كشورهاى ديگر به كشور ما 
صــادر مى كنند، پولش را نقد دريافــت مى كنند. ما هم زمانيكه 
صــادرات انجام دهيــم، مى توانيم پولش را نقــد دريافت كنيم.

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران
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وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ريشه اصلى مشكالت اقتصادى كشور، به هم ريختگى ساز و كارى است؛ يعنى نهادها، قوانين، مقررات، فرايندها، تصميمات و ساز و 
كارها دچار اشكال هستند كه نتيجه آن بى ثباتى و غيرقابل پيش بينى بودن اقتصاد و بروز ناترازى است. به گزارش ايسنا، سيد رضا فاطمى امين در همايش "پيشران هاى 
اقتصادى فرصتى براى توســعه ملى" اظهار كرد:  در 10 ماهه امســال در مقايسه با 10 ماهه سال گذشته، صادرات غير نفتى رشد 17.7 درصدى داشته است.  در اين 
واردات هم 16.9 درصد رشد داشته كه 16 درصد آن مربوط به رشد واردات كاالهاى واسطه اى و 51 درصد رشد واردات كاالهاى سرمايه اى بوده كه هر دو به معناى 
حركت رو به جلوى توليد است. همچنين واردات كاالهاى مصرفى در اين مدت كاهش هشت درصدى داشته است. وى با بيان اينكه بررسى آمارهاى بانك مركزى 
نيز نشان مى دهد در شش ماهه نخست امسال رشد 15 درصدى سرمايه گذارى در ماشين آالت اتفاق افتاده، گفت: تا پايان شهريور ماه امسال رشد بخش 
صنعت 4.9 درصد به ثبت رسيده كه از ميانگين 3.3 درصدى رشد اقتصادى كشور باالتر است. بايد گفت رشد صنعت مهم تر از ساير بخش ها است زيرا رشد 

اين بخش است كه اشتغال ايجاد مى كند.

www.sobh-eqtesad.ir

وزير صنعت، معدن و تجارت:
ريشه اصلى مشكالت اقتصادى به هم ريختگى سازو كارى است

info@sobh-eqtesad.ir

شناسايى موانع و رويكرد هاى غير تخصصى در راستاى 
حل مشكالت مناطق آزاد

سرپرســت معاونت اقتصادى و سرمايه گذارى سازمان منطقه آزاد 
كيش با اشاره به نقاط ضعف و تهديد ها به عنوان موانعى در مسير 
توسعه مناطق آزاد به برنامه ريزى و تالش در راستاى حل مشكالت 
تاكيد كرد. به گزارش ايلنا؛  عليرضا ابراهيم پور سرپرست معاونت 
اقتصادى و ســرمايه گذارى سازمان منطقه آزاد كيش در سمينار 
يك روزه الزامات توسعه مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه كشور، 
كه در سالن رازى مركز همايش هاى بين المللى كيش برگزار شد 
ضمن تشــريع موانع توســعه، گفت: ضعف ها و تهديد ها از جمله 
تحريم ها، عدم اجراى كامل قانون چگونگى اداره مناطق آزاد، كم 
رنگ شدن مشــوق ها، عدم توسعه متوازن، فقدان ثبات مديريتى 
بخشى از موانع در مســير توسعه مناطق آزاد هستند. ابراهيم پور 
در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: براى رفع موانع توسعه مناطق 
آزاد، انتظــار مــى رود اين مهم در برنامه هفتم توســعه نيز مورد 
توجه مسئوالن قرار گيرد. وى افزود: تجربه و فرصت هاى مطلوبى 
كه در30 ســال گذشــته از زمان تاسيس مناطق آزاد محقق شده 
همچنين سرمايه گذارى و دســتاوردهاى ارزشمندى كه با وجود 
بخش خصوصى متعهد و فادار در اين مناطق تحقق يافته اســت، 
به عنوان نقاط قوت محسوب مى شود. ابراهيم پور، افزود: فرهنگ 
عمومى، مشــوق ها، قانون مناطق آزاد به عنوان قانونى مستقل و 
كاربردى، فرصت هاى ســرمايه گذارى و قانون چابك حكمرانى، 
نقاط قوت مناطق آزاد است. سرپرست معاونت اقتصادى و سرمايه 
گذارى سازمان منطقه آزاد كيش در بخش ديگرى از سخنان خود، 
اظهار داشت: تعداد 11پروژه سرمايه گذارى فعال به ارزش 17 هزار 
ميليــارد تومان، با زيربنايى بالغ بــر 264 هزار متر مربع در كيش 
وجود دارد كه از اين تعداد 6 پروژه در حال اتمام اســت و 5 پروژه 
ديگر با ارزش حدود 20 هزار ميليارد تومان در مرحله واگذارى به 
سرمايه گذار مى باشد. عليرضا ابراهيم پور از فرصت هاى خوبى كه 
در پى اجراى طرح ساماندهى نوار ساحلى منطقه آزاد كيش تحقق 
يافته، خبر داد و افزود:  تعداد 366 ايده سرمايه گذارى احصا شده 
كه از اين رقم، 46 فرصت ســرمايه گــذارى مطلوب انتخاب و به 
فرصت تبديل شده است. ابراهيم پور، در ادامه تصريح كرد: تعداد 6 
فرصت سرمايه گذارى جديد نيز وجود دارد كه در طرح ساماندهى 
سواحل با ارزش 70 هزار ميليارد ريال اجرايى مى شود. وى جزيره 
هندورابى را يك جزيره بكر با 13 فرصت ســرمايه گذارى معرفى 
كرد كه در حال اضافه شدن به زنجيره گردشگرى كيش مى باشد.

ابراهيم پور، رقم اشــتغالزايى طرح هاى ســرمايه گذارى كيش را 
حــدود هزار و 500 نفر اعالم كرد. سرپرســت معاونت اقتصادى و 
سرمايه گذارى سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به چگونگى تامين 
منابع مالى طرح ها در اين منطقه و انتشار حدود 300 هزار ميليارد 
تومان اوراق اجاره در ســال گذشته، گفت:  امسال به صورت حرفه 
اى تر به تامين مالى پرداخته شده و با همكارى نهاد تامين سرمايه 
و بانك ملت موفق به انتشار مبلغ 500 ميليارد تومان اوراق مرابحه 
براى اتمام پايانه جديد فرودگاه كيش و بنادر شديم.  ابراهيم پور در 
ادامه اين مطلب افزود: از روش هاى تامين مالى نوين ديگر نيز براى 
اتمام طرح هاى نا تمام اســتفاده خواهيم كرد. عليرضا ابراهيم پور 
در پايان تصريح كرد: درآمد پايدار مناطق آزاد، نگاه ويژه اى اســت 
كه از خام فروشــى جلوگيرى مى كند، بنابراين سرمايه گذارى در 
حوزه دانش بنيان، حضور در بازار سرمايه، ايجاد هلدينگ سرمايه 
گذارى و ورود به بورس و همچنين توســعه كسب و كار هاى مولد 
سرمايه گذارى در صنايع توليدى مى تواند در اين خصوص كمك 

شايان توجهى داشته باشد.

گزيده خبر

عليرضا حيدرى:

احتمال افزايش وام بازنشستگان تأمين 
اجتماعى براى سال آينده

نايب رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگرى گفت: پيشنهاد داده ايم كه رقم تسهيالت را براى 
سال آينده به 10هزار ميليارد تومان برسانند كه اگر اين رقم نهايى شود، امكان آن وجود دارد كه به 
500 هزار نفر 20 ميليون تومان پرداخت شود. البته احتماال ارزش اين وام 20 ميليون تومانى حتى 
به پاى ارزش وام 12 ميليون تومانى امسال نخواهد رسيد. احتمال افزايش وام بازنشستگان تأمين 
اجتماعى براى سال آينده/ نگراِن افزايِش قيمت ها در سال آينده هستيم .به گزارش خبرنگار ايلنا، 
عليرضا حيدرى (نايب رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگرى) با انتقاد از سياست هاى اقتصادى 
دولت و نحوه ى بودجه ريزى گفت: ما نگران وضعيِت قيمت ها در سال 1402 هستيم. تا چند وقت 
پيش از ذخيره ى دارويى كه با ارز 4200 تومانى وارد شــده بود استفاده مى كرديم، اما با حذف ارز 
4200 داروســازان مجبور شدند مواد اوليه را با ارز جديد وارد كنند كه اين رقم چيزى حدود 6 تا 
7 برابر قيمت هاى سال گذشته است. بنابراين يكى از بزرگترين مشكالت ما در سال آينده مشكل 
درمان و دارو است. البته همين امروز هم نشانه هايى از اين مشكالت خود را نمايان كرده است؛ به 
طور مثال، داروى بيماران خاص گير نمى آيد و يا اگر هم گير بيايد بسيار گران است و ما مراجعات 
مكــرر در اعتراض به اين وضعيت داريم.  وى گفــت: اعتبار درمانى كه براى بودجه 1402 در نظر 
گرفتنــد چيزى حدود 112 تا 114هزار ميليارد تومان اســت كه ايــن بودجه با قيمت هاى امروز 
مى تواند پوشــش درماِن ناقص ما را تأمين كند و اگر قيمت ها در ســال آينده افزايش يابد كفاف 
هزينه ها را نمى دهد.حيدرى گفت: بودجه پيشنهادى سال 1401 سازمان در حوزه ى درمان حدود 
70هزار ميليارد تومان بود اما وقتى ارز 4200 تومانى را حذف كردند، اين بودجه به 83هزار ميليارد 
تومان رسيد و چيزى حدودى 17درصد در نيمه ى دوم سال افزايش يافت بدون آنكه منابعى براى 
آن تعريف شده باشد. همين امروز بسيارى از طرف قراردادهاى تأمين اجتماعى مطالبات گذشته ى 
خود را دريافت نكرده اند چون منابع سازمان براى پرداخِت نقدى كافى نيست.  نايب رئيس اتحاديه 
پيشكسوتان جامعه كارگرى گفت: بخشى از منابع سازمان نقدى و بخشى نيز تعهدى است. در سال 
جارى، دولت براى پرداخت بخشى از بدهى خود، پتروشيمى شازند را واگذار كرد كه چيزى حدود 
90هزار ميليارد تومان بود، اين منابع تعهدى اســت و نه نقدى. حدود 35درصد از بودجه سازمان 
تأمين اجتماعى تعهدى است و حدود 60 تا 65درصد آن نقدى و از محل وصول حق بيمه تأمين 
مى شــود اما اين منابع نقدى كافى نيست. وى بيان كرد: وقتى منابع نقدى به اندازه ى كافى وجود 
نداشته باشد، اين سازمان دست به اقداماِت خطرناكى مى زند؛ از جمله فروش اوراق با نرخ 30درصد 
و فروش اموال و ذخاير. چرا اين اتفاق مى افتد؟ براى اينكه دولت حاضر نيست بپذيرد كه به تامين 

اجتماعى بدهكار است.

ســخنگوى اقتصادى دولت در مــورد نرخ 50 
هزار تومانــى دالر، گفت: وقتى در مورد منابع و 
مصارف ارزى كشــور به شكل بنيادين صحبت 
مى كنيم مى بينيم كه با مســاله خاصى در سال 
جارى مواجه نبوديم. بــه گزارش خبرنگار مهر، 
سيد احســان خاندوزى امروز در نشست خبرى 
اظهار كرد: بر اســاس گزارش خزانه دارى مانده 
بدهى دولت به بانك مركزى در 11 ماهه 1401 
بابت تنخواه گردان عدد صفر است كه در مقايسه 
با پارسال كه 45 هزار ميليارد تومان بوده نشان 
مى دهد كه دولت انضباط بودجه اى را به شــكل 
بى ســابقه اى رعايت كرده اســت. ســخنگوى 
اقتصادى دولت افزود: در فضاى مجازى ميبينم 
كه در مورد تورم ســال آينده نگرانى وجود دارد 
امــا عملكرد 11 ماهه دولت نشــان مى دهد كه 
دولت نســبت به بودجه خود سختگيرانه عمل 
كرده است. رشد نقدينگى به 34.1 درصد رسيد 
. خانــدوزى اضافه كرد: همچنيــن در 12 ماهه 
منتهى به دى ماه امســال نرخ رشد نقدينگى به 
34.1 درصد رسيده بوده است كه نشان مى دهد 
سياست هاى پولى كشور در حوزه انضباط بخشى 
در شبكه بانكى و نقدينگى خوب بوده است. وى 
ادامه داد: بنابراين از محل كسرى بودجه و رشد 

فزاينده نقدينگى شاهد شرايط بهترى در حوزه 
كالن در ســال بعد خواهيم بود. خاندوزى ادامه 
داد: ميزان توليد صنايع در دى امسال نسبت به 
پارســال 7.2 درصد بيشــتر بوده و در 10 ماهه 
نسبت به 10 ماهه پارسال 6.7 درصد رشد كرده 
است؛ به عنوان مثال در حوزه خودرو 34 درصد، 
منســوجات 31 درصد، ماشين آالت حدود 30 
درصد، محصوالت فلزى 18 درصد و دارو 10.8 
درصد رشد توليد داشــتيم. مجموع درآمدهاى 
واريــزى به خزانه 1,147 هــزار ميليارد تومان. 
وزير اقتصاد تصريح كرد: بر اســاس عملكرد 11 
ماهه بودجه عمومى دولت 1,147 هزار ميليارد 
تومان مجموع درآمد واريز به خزانه دولت است 
كــه 90 درصد رقم مصوب بودجه 1401 بوده و 
در مقايسه با پارسال 60 درصد افزايش را نشان 
مى دهــد. خاندوزى اظهار كــرد: در درآمدهاى 
جارى و مالياتى و ساير درآمدهاى جارى كشور 
به نحو مناسبى رشد داشتيم كه حاكى از تحقق 
100 درصدى اهداف بودجه است. وى افزود: در 
حوزه هزينه اى هــم 1,154 هزار ميليارد تومان 
مجمــوع هزينه هــاى دولت بوده كــه افزايش 
52 درصدى مخارج و هزينه ها نســبت به سال 
گذشته را نشــان مى دهد. در صادرات غير نفتى 

ركورد زديم. ســخنگوى اقتصادى دولت اضافه 
كرد: تقريباً 90 درصد اعداد پيش بينى شده در 
قانون بودجه محقق شــده است، گفت: در حوزه 
پرداخت هاى عمرانى به 154 هزار ميليارد تومان 
دســت يافتيم كه افزايش 8 درصدى را نشــان 
مى دهد. وى همچنين گفت: اميدواريم بازارهاى 
صادراتى جديد و افزايش رقم تجارت كشور منجر 
به بهبود شــرايط توليــد و افزايش ظرفيت هاى 
تجارى و اقتصادى كشــور شود كه البته امسال 

ركورد صادرات غيرنفتى را پشت سر گذاشتيم.
ثبت حقوق و دســتمزد 340 شركت دولتى در 
سامانه پاكنا. اين عضو كابينه دولت سيزدهم در 
مورد حقوق و دستمزد شركت هاى دولتى اظهار 
كرد: با توجه به اراده جدى كه از پارســال براى 
استفاده از سامانه پاكنا وجود داشت و اطالعات 
مربوط به حقوق و دســتمزد تمــام كاركنان و 
حتى مديران عالى رتبه ثبت شــد، بى ســابقه 
بــود. خاندوزى افــزود: از 450 شــركت دولتى 
340 شركت مكلف به ثبت حقوق و دستمزد در 
سامانه شده اند و در حال حاضر نيز اين اطالعات 
ثبت مى شود. البته نواقصى وجود دارد اما درجه 
شفافيت امسال بيشتر از سالهاى قبل شده است.

سخنگوى اقتصادى دولت اعالم كرد؛

بهبود شرايط ارزى در هفته هاى آينده

مديرعامل سازمان خدمات و مشــاركت هاى اجتماعى شهردارى تهران 
گفت: از همه كارآفرينانى كه مى توانند دســت شهروندان جوياى كار را 
بگيرنــد، دعوت به همكارى مى كنيم و اگر هر يك از كارآفرينان بتوانند 
حداقل 10 شــغل ايجاد كنند، بى شك آمار اشتغال به طور چشمگيرى 
افزايــش مى يابد. به گزارش ايســنا، احمد احمدى صدر در آيين آغاز به 
كار شــانزدهمين مركز كارآفرينى اجتماعى با قدردانى از زحمات شبانه 
روزى دســت اندركاران كارآفرينى شــهردارى منطقه 19، تصريح كرد: 
در آستانه اعياد شــعبانيه، در راستاى شعار سال و تاكيدهاى مكرر مقام 
معظم رهبرى، شــاهد افتتاح شــانزدهمين مركــز كارآفرينى اجتماعى 
كالنشــهر تهران در منطقه 19 هستيم. وى با اشاره به اينكه اگر هر يك 
از كارآفرينان بتوانند حداقل 10 شغل ايجاد كنند، بى شك آمار اشتغال 
به طور چشمگيرى افزايش مى يابد، افزود: بى ترديد حل مشكالت حوزه 
اشــتغال با تداوم رويكرد مشــاركت و حمايت از كارآفرينان كاهش مى 
يابد. احمدى صدر بر اهميت فعاليت مراكز كارآفرينى اجتماعى در مسير 
كاهش مشكالت خانواده هاى آسيب ديده تاكيد و بيان كرد: نگاه سازمان 
خدمات و مشاركت هاى اجتماعى از جنس حمايت گرى با هدف كاهش و 
حذف آسيب هاى اجتماعى جامعه تا كمترين حد ممكن است. مديرعامل 
سازمان خدمات و مشاركت هاى اجتماعى شهردارى تهران تغيير مسير 

مديريت از مدل ناب اخالق محور در جامعه به سمت اقداماتى تحت شعار 
اصول مدرن مديريتى و امثال اين شــعارهايى كــه از نوكرى صادقانه و 
عالمانه به مردم فاصله دارد را اشتباه خواند و گفت: اگر در سياست گذارى 
با مدلى غير از مدل مديريتى با هدف نوكرى مردم اقداماتى را در دستور 
كار قرار دهيم، مســير را به غلط رفته ايم. احمدى صدر يادآور شــد: اگر 
شهيد واالمقام حاج قاسم سليمانى در ميان مردم درخشيد و آنطور مردم 
دوستش داشــتند و براى بدرقه پيكر مطهرش آنچنان با عظمت حاضر 
شــدند، بى ترديد يك كليد واژه داشــت و آن اخالص در عمل و نوكرى 
صادقانــه و خالصانه بــه مردم و ميهن براى رضاى خدا بوده اســت. وى 
ادامه داد: مى بايســت در راستاى فرمايشات مقام معظم رهبرى، اخالص 
را سرلوحه كار خود قرار دهيم. زيرا اگر مى خواهيم كار فرهنگى را براى 
مــردم انجام دهيم و اين حوزه را متحول كنيم، يك راه بيشــتر نداريم و 
آنهم خلوص در عمل و نوكرى صادقانه براى مردم است.در ادامه شهردار 
منطقه 19 نيز ضمن اعالم خيرمقدم به حاضران مراسم آغاز به كار مركز 
كارآفرينى اجتماعى رسالت، فرا رسيدن اعياد شعبانيه را تبريك گفت و 
اعالم كرد: معاونت اجتماعى و فرهنگى شــهردارى منطقه 19 در تالش 
است مطابق نگاه ويژه مديران ارشــد شهرى، به خصوص دكتر احمدى 

صدر در حوزه آسيب هاى اجتماعى حركت كند.

دعوت از كارآفرينان پايتخت براى همكارى با شهردارى

 ردپاى موافقت نامه پاريس در خاموشى هاى چند سال اخير

علت افزايش نرخ ارز از 
زبان خاندوزى

رئيس جمهور 2 قانون مصوب مجلس را براى اجرا ابالغ كرد

وزير امور اقتصادى و دارايى درباره علت افزايش نرخ ارز و اينكه بدخواهان از طريق هراس آفرينى و القاى انتظارات تورمى، موجب ايجاد 
برخى رفتارها در داخل شدند و عددهايى ساختند كه با واقعيت كشور تناسبى نداشت، گفت: همه ما انتظار داريم سياست هاى اقتصادى 
ثبات را بازار ارز برگرداند و شــاهد بهبود شرايط در هفته هاى آينده باشــيم. ه گزارش ايسنا، احسان خاندوزى در نشست خبرى امروز 
خود با بيان اينكه گزارش مالى 11 ماهه امســال تهيه شــده است، اظهار كرد: در عملكرد 11 ماهه امسال، 1147 همت مجموع درآمد 

پاييزى به خزانه بوده كه معادل90 درصد قانون بودجه است كه نسبت به سال گذشته، حدود60 درصد درآمدها افزايش يافته است....

فاطمى امين عنوان كرد

جزئيات همكارى با چين در بخش صنعت و معدن

 چگونه ساالنه 70 ميليارد متر مكعب گاز ذخيره كنيم؟رشد 17 درصدى توليد شمش آلومينيوم
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گزيده خبر

رئيس جمهور 2 قانون مصوب 
مجلس را براى اجرا ابالغ كرد

رئيــس جمهور 2 قانــون مصوب مجلس را بــراى اجرا بــه وزارتخانه ها و 
دســتگاه هاى مربوطه ابالغ كرد. به گزارش ايســنا، سيد ابراهيم رئيسى در 
اجراى اصل 123 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران «قانون اصالح ماده 
(5) قانون بيمه هاى اجتماعى كارگران ســاختمانى» را كه در جلسه علنى 
روز چهارشــنبه 5 بهمن 1401 مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ 
18 بهمن 1401 به تاييد شــوراى نگهبان رسيده است، براى اجرا به وزارت 
كشور، وزارت راه و شهرسازى و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى ابالغ كرد.
رئيس جمهور همچنين «قانون اصالح بند «ب» ماده (39) قانون ماليات بر 
ارزش افزوده» را كه در جلسه علنى روز چهارشنبه 5 بهمن  1401 مجلس 
شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ 18 بهمن 1401 به تاييد شوراى نگهبان 
رســيده است، براى اجرا به وزارت كشــور، سازمان برنامه و بودجه كشور و 

وزارت امور اقتصاد و دارايى ابالغ كرد.

يازدهمين اجالسيه مجلس 
خبرگان آغاز شد

يازدهمين اجالسيه مجلس خبرگان رهبرى دوره پنجم دقايقى پيش آغاز 
شد. به گزارش ايسنا، به طور معمول اين مراسم با سخنرانى افتتاحيه رييس 
مجلس خبرگان رهبرى آيت اهللا احمد جنتى آغاز مى شود و در ادامه  جمعى 
از اعضاى اين مجلس نيز در نطق هاى پيش از دســتور ديدگاه هاى خود را 
درباره مســائل روز كشور بيان مى كنند. در اين اجالس چهره هايى همچون 
آيت اهللا موحدى كرمانى، سيد ابراهيم رئيسى، حسن روحانى، سيدمحمود 
علوى، غالمرضا مصباحى مقدم حضور دارند. قرار اســت در اين اجالســيه 
دوروزه باتوجه به مسائل اقتصادى و معيشتى مردم، سيد احسان خاندوزى 
وزير اقتصاد به تشريح برنامه هاى اقتصادى دولت بپردازد. روز چهارم اسفند 
اعضــاى مجلس خبرگان، بعد از حضور در حرم امام راحل با رهبرى انقالب 

ديدار خواهند كرد.
اسحاقى در اخطار قانون اساسى مطرح كرد؛

احتمال بحران كمبود دارو در سال آينده 
به دليل افزايش نرخ ارز

نماينده مردم قائنات و زيركوه در مجلس با بيان اينكه گزارشــات قوه قضائيه 
براى ما ملموس و براى مردم نيز مشهود نبوده است، گفت: متاسفانه گزارشى 
كه منتهى به اصالح امور به نفع مردم شــود و بتواند در شأن مجلس يازدهم 
باشد مشاهده نكرديم. احتمال بحران كمبود دارو در سال آينده به دليل افزايش 
نرخ ارز/ گزارش قوه قضائيه از اجراى تحقيق و تفحص ها براى مردم ملموس 
نيســت. به گزارش ايلنا، سلمان اسحاقى در نشست علنى امروز (سه شنبه، 2 
اســفندماه) مجلس شوراى اســالمى در جريان بررسى از تحقيق و تفحص از 
عملكرد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى  در اخطار قانون اساسى با استناد به 
اصل 84، گفت: در بخش جمع بندى و پيشنهادات كميسيون آموزش بندى در 
خصوص برخورد قانونى با تخلفات و نقض قوانين توسط مديران دانشگاه شهيد 
رجايى با ارجاع موضوع به قوه قضائيه وجود دارد. نماينده مردم قائنات و زيركوه 
در مجلس خطاب به رئيس جلسه افزود: مطابق با ماده 234 مكرر در آئين نامه 
داخلى مجلس شوراى اسالمى مبنى بر اينكه هر يك از كميسيون ها، گزارش 
موضوع مرتبط با مواد (211)، (214) و (234) اين قانون را پس از تصويب در 
مجلس تهيه و فوراً از طريق هيأت رئيسه حسب مورد به قوه قضائيه يا مراجع 
قانونى ذى ربط ارســال مى كند لذا ما بارها موارد مشابه را به قوه قضائيه اعالم 
كرديم و چندين بار تحقيق و تفحص از مجموعه خاص را به تصويب رسانديم 
اما متاســفانه گزارشى كه منتهى به اصالح امور به نفع مردم شود و بتواند در 

شأن مجلس يازدهم باشد مشاهده نكرديم.

سليمى در صحن مجلس:

دولت روحانى با پذيرش معاهده 
پاريس در ساخت نيروگاه تعلل كرد

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى گفت: دولت روحانى 
در مسير پيشرفت در حوزه ساخت نيروگاه تعلل ايجاد كرد و اين باعث قطعى 
شديد برق در كشور شده است و االن طلبكار شدند. به گزارش خبرنگار مهر، 
حجت االســالم عليرضا سليمى در جلسه علنى امروز (سه شنبه دوم اسفند 
ماه) مجلس و در جريان رســيدگى به گزارش كميســيون اصل 90 قانون 
اساسى در مورد عضويت ايران در موافقتنامه آب و هوايى پاريس، در اخطارى، 
گفت: بر اســاس ايــن گزارش به دليل اينكه دولــت روحانى اين معاهده را 
پذيرفته بود، در مسير پيشرفت در حوزه ساخت نيروگاه تعلل ايجاد كرد و اين 
باعث قطعى شديد برق در كشور شده است. نماينده مردم محالت در مجلس 
شوراى اسالمى ادامه داد: بايد منشأ قطع برق براى مردم روشن شود. برخى 
از اين افراد با پرروگرى نجومى در حالى كه خودشــان مقصر بودند، االن به 
ميدان آمدند و طلبكارانه برخورد مى كنند در حالى كه روشن است كه منشأ 
مسائل چه بوده اســت. آقايان با توجه به اين معاهده، در اين حوزه سرمايه 
گذارى نكردند و كشور را با كمبود حدود 25 هزار مگاوات كمبود برق مواجه 
كردند. عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: درباره موافقتنامه 
آب و هوايى پاريس اقداماتى خالف قانون انجام شــده است. از جمله اينكه 
منبع تأمين هزينه ســرمايه گذارى براى انجام سرمايه گذارى جهت انجام 
تعهدات اين معاهده از منابع تبصره 14 قانون بودجه برداشته شده است در 
حالى كه بر اساس مصوبه مجلس درآمدها و هزينه هاى تبصره 14 در مصوبه 
مجلس مشخص بوده است. آقايان در دولت قبل اموالى را كه مربوط به عموم 
مردم و فقرا بوده اســت، به گلوى چه كسى ريخته اند؟ وى تاكيد كرد: نبايد 
كسانى را كه منشأ مشكالت امروز براى كشور هستند، رها كرد بلكه بايد گام 
بعدى را برداشت و آنان حتماً بايد به محكمه سپرده شوند و پاسخ رفتارهاى 
خود باشند. همچنين با توجه به اينكه بخش هايى از موافقتنامه آب و هوايى 
پاريــس مغاير با بندهايى از سياســت هاى كلى بوده اســت، درباره اصل 
تصويب اين موضوع سوال جدى وجود دارد. محمدباقر قاليباف رئيس 
مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به اين اخطار، گفت: كميسيون 
اصل 90 مجلس حتماً پيگيرى هاى الزم را طبق روال و وضعيت 

قانونى انجام داده و گزارش امروز را تهيه كرده است.

خضريان در صحن علنى قرائت كرد؛

 ردپاى موافقت نامه پاريس در خاموشى هاى چند سال اخير
ســخنگوى كميسيون اصل 90 قانون اساسى گزارش كميسيون 
متبوعش در مورد عضويت ايران در موافقتنامة آب و هوايى پاريس 
را قرائت كرد. گزارش كميسيون اصل 90 در مورد عضويت ايران 
در موافقتنامة آب و هوايى پاريس/ فرآيند رسمى الحاق به موافقت 
نامه طى نشده است/ ردپاى موافقت نامه پاريس در خاموشى هاى 
چند سال اخير. على خضريان در نشست علنى امروز (سه شنبه 
2 اســفندماه) مجلس شوراى اســالمى گزارش كميسيون اصل 
نودم(90) قانون اساسى در مورد عضويت ايران در موافقتنامة آب 
و هوايــى پاريس و با محورهاى مهمــى درخصوص چالش هاى 
اجراى موافقت نامه مذكور براى كشور از جمله نبود منبع تامين 
هزينه سرمايه گذارى مورد نياز براى اجراى تعهدات، بى اثر بودن 
توافق نامه پاريس در زمينــه كاهش آلودگى هوا، ايجاد مانع در 
مسير پيشرفت كشــور على الخصوص تحقق اقتصاد مقاومتى و 
ساير تبعات سياســى و امنيتى آن را قرائت كرد.در متن گزارش 
آمده اســت: مقدمه. در بيست و يكمين اجالس ساالنه متعهدان 
 (UNFCCC) كنوانسيون تغييرات آب و هواى سازمان ملل متحد
موسوم به 21COP در سال 2015 و در شهر پاريس، در راستاى 
تحقق اهداف اين كنوانسيون، سندى توسط نمايندگان كشورهاى 
مختلف با عنوان «موافقتنامة پاريس» نهايى شد. برگزاركنندگان 
اين اجــالس معتقدند تغييرات پيش آمده در آب و هواى جهان 
و گرمايش زمين به دليل افزايش انتشــار گاز . دى اكسيد كربن 
حاصل از مصرف منابع انرژى مانند نفت، گاز و زغال ســنگ در 
ســال هاى اخير است. در نتيجه، هدف اصلى موافقتنامة پاريس 
محدود كردن انتشار دى اكسيد كربن انسان ساخت است (ماده 
2 توافقنامه) و كشورهاى عضو اعم از كشورهاى توسعه يافته و در 
حال توسعه متعهد مى شوند تا تالش هاى بلندپروازانه اى را در 
زمينة كاهش انتشار دى اكسيد كربن (ماده 4 توافقنامه) اجرايى 
كنند. جمهورى اســالمى ايران نيز در تاريخ 1395/2/3 توسط 
وزير وقت امور خارجه به نمايندگى از دولت جمهورى اســالمى 
ايران اين معاهده را امضاء كرد اما پيوســتن رسمى كشور به آن 
نيازمند تصويب مجلس شــوراى اسالمى و تاييد شوراى نگهبان 
بود. لذا در تاريــخ 1395/8/23 كليات و جزئيات آن به تصويب 

نمايندگان محترم مجلس شوراى اسالمى رسيد. شوراى نگهبان 
قانون اساسى با بررسى اين اليحه، به دليل ايرادات شكلى و عدم 
ارائه سند حاوى تعهدات كشــور (NDC) در موافقتنامة پاريس، 
در تاريخ 1395/9/28 اليحة مذكور را دوباره به مجلس شــوراى 
اســالمى عودت داده است. در جلســات برگزارشده بين مجلس 
شوراى اسالمى و دولت وقت، مقرر شد تا سند تعهدات كشور در 
موافقتنامة پاريس كه به همراه اين معاهده به مجلس ارائه نشده 
بود در قالب اليحه اى از طرف دولت براى بررســى و تصويب به 
مجلس شوراى اسالمى ارائه گردد. از طرفى بررسى هاى صورت 
گرفته نشان مى دهد كه سندى تحت عنوان سند مشاركت ملى 
مدنظــر INDC در تاريخ 1394/9/20 و قبل از ايجاد موافقتنامة 

پاريس توســط برخى از كشــورها از جمله ايــران در دبيرخانة 
كنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است 
كه با استناد به بند 8 ماده 4 و بند 22 تصميم 1/مصوبات جلسة 
21ام كنوانســيون، مى تواند در صورت پيوستن رسمى كشور به 
موافقتنامة پاريس به اولين تعهد رسمى ايران (NDC) تبديل شود 
و از اين جهت محتواى آن از اهميت بسيار بااليى برخوردار است.
الزم به ذكر است كه موافقتنامة پاريس داراى چهار بعد سياسى-
امنيتــى، علمى، حقوقى و اقتصادى اســت كه در هر يك از اين 
ابعاد، موضوعاتى كمتر مورد توجه واقع شده كه عدم توجه به آنها 
مى تواند چالش هايى را در سال هاى آينده متوجه كشور نمايد.

مســتندات قانونى. رئيس امور توافق هــاى بين المللى معاونت 

حقوقى رئيس جمهور در پاســخ استعالم كميسيون اصل 90 
چنين اعالم مى نمايد: «مستند به نامه شماره 1-6919 مورخ 
95/2/19 رياست وقت سازمان حفاظت محيط زيست خطاب 
بــه معاون اول وقت رئيس جمهور موافقتنامة پاريس در مورخ 
دوم ارديبهشــت 1395 توسط وزير امور خارجه امضاء گرديده 
است. متعاقباً اليحه الحاق به موافقتنامة پاريس به موجب نامه 
شماره 53124/57811 مورخ 95/7/17 از سوى دولت تقديم 
مجلس شــوراى اسالمى گرديده است. اليحة الحاق هرچند به 
تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيده است اما به دليل برخى 
ابهامات مورد تاييد شــوراى محترم نگهبــان قرار نگرفته و به 
مجلس عودت داده شــده كه در نتيجه فرآيند رســمى الحاق 
به موافقتنامة پاريس طى نشــده و در نتيجه در اين خصوص 
تعهدى براى دولت جمهورى اســالمى ايــران ايجاد نگرديده 
اســت». هيات وزيران مصوبه شــماره 112411/ت52513هـ 
مورخ 1394/8/26 ظاهــراً به عنوان مقدمه اجراى موافقتنامة 
پاريس تدوين و تصويب نموده است (اين مصوبه قبل از تصويب 
اليحه توسط مجلس شوراى اســالمى بوده است) شايان ذكر 
اســت در صورت الحاق ايران به موافقتنامة پاريس با وضعيت 
فعلى و عدم اصالح برنامه مشــاركت ملى مصوبه هيات وزيران 
در ســال 94 الــزام آور خواهد گرديد. در قســمتى از مقدمه 
مصوبه هيات وزيران به شــماره و تاريخ فوق چنين آمده است: 
«جمهورى اســالمى ايران در دهه هاى اخيــر همواره حامى 
تالش هاى بين المللى براى كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى 
و سازگارى با آثار تغييرات آب و هوا بر اساس اصل «مسئوليت 
مشترك اما متفاوت كشورها» بوده و على رغم موانع مختلفى 
چــون تحريم هاى ناعادالنه، جنگ تحميلــى و تحديد منابع 
انســانى كارآمد و جوان متاثر از جنگ هشــت ساله همچنين 
ميزبان چند ميليون پناهجو از كشورهاى همسايه در سه دهه 
اخير . برنامه هاى مفصلى را در حوزه توسعه پايدار اجرا نموده و 
در سالهاى آتى نيز رشد اقتصادى، توسعه اجتماعى، امحاء فقر 
و بهبود محيط زيست را به عنوان اولويت اصلى در دستور كار 

خويش قرار داده است».

فرمانده نيروى هوافضاى سپاه گفت: از اوايل 
انقالب با تمام محدوديت ها اميد به آينده و 
موفقيت زياد بود و امروز كشــورهاى بزرگ 
محتاج ايران هستند؛ زيرا رو به جلو حركت 
كرديم و به كم قانع نبوديم. امروز كشورهاى 
بزرگ محتاج ايران هســتند/ حل مشكالت 
اقتصادى به مراتب از مباحث حوزه نظامى 

راحت تر و قابل انجام است
به گزارش ايلنا، سردار اميرعلى حاجى زاده 
امروز  نيــروى هوافضاى ســپاه  فرمانــده 
(سه شنبه) در نهمين يادواره شهيد «حسن 
طهرانى مقدم» كه دانشگاه صنعتى اميركبير 
برگزار شــد، اظهار داشت: خدا را شاكرم كه 
در جمع شــما نخبگان حضور پيدا كردم و 
بايد از شــما نخبگان هم تقدير كنم و هم 
تبريك عرض كنم به خاطر همتى كه داريد 

و ياد و خاطره شهدا را زنده نگه مى داريد.
سردار حاجى زاده افزود: بعضى ها مى گويند 
رسيدن به مقام شهدا و پيمودن راه مجاهدان 
استثنايى اســت؛ بله مقام شهدا را به هيچ 

وجه قادر نيستيم درك كنيم؛ ولى مسيرى 
كه طى مى كنند براى هر كســى كه دل در 
گرو اين كار دارد، دســت يافتنى است و اگر 
در اين مســير قدم بگذاريم، خدا هم بركت 

مى دهد. فرمانده نيروى هوافضاى سپاه پاس 
گفت: بعضى ها تصور مى كنند شــهدا تارك 
دنيا هســتند، در حالى كه اين گونه نبود و 
شــهدايى مثل حســن طهرانى مقدم اهل 
مســافرت، تقريح و زندگى عادى هم بودند. 
وى عنوان كرد: در اوايل انقالب و سال هاى 
گذشته دشمن از موضع قدرت با جمهورى 
اسالمى برخورد مى كرد، ولى امروز از موضع 
ضعف با جمهورى اســالمى جنگ خود را 
ادامه مى دهــد و برخورد مى كند. امروز هم 
از لحاظ اقتصادى با ما وارد جنگ شــده و 
اين مشكالت بيشتر به خاطر كوتاهى ها در 
دهه 90 بوده اســت. برخى ها فكر مى كنند 
وضعيــت فعلى شــكننده اســت، ولى در 
سال هاى اوايل انقالب وضعيت سخت ترى را 
داشتيم و تمام دنيا عليه ما بسيج شده بود.

سردار حاجى زاده:

امروز كشورهاى بزرگ محتاج ايران هستند

رييس مجلس خبرگان رهبرى يادآورشد كه هم دين ما و هم آرمان هاى انقالب و سنت و سيره پيامبر(ص) و ائمه به ما آموخته 
اســت كه راضى نيســتند حتى يكى از پيروان آنان گرسنه بماند. به گزارش ايســنا، آيت اهللا احمد جنتى در سخنرانى افتتاحيه 
يازدهمين اجالس مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به مشكالت معيشتى مردم و شرايط اقتصادى كشور اظهار كرد: هم دين ما 
و هم آرمان هاى انقالب و سنت و سيره پيامبر(ص) و ائمه به ما آموخته است كه راضى نيستند حتى يكى از پيروان آنان گرسنه 
بماند. آنان مقيد بودند كه بايد شــكم مردم ســير باشد. وى افزود: مبادا بچه هاى يتيم، زنان بى سرپرست و افراد بى بضاعت نتوانند زندگى خود را تامين كنند. رئيس 
مجلس خبرگان رهبرى با تاكيد بر اينكه بايد لوازم  زندگى مردم فراهم شود، اظهار كرد: ما هم بايد در جايى كه مى توانيم از افراد متمكن بخواهيم به مردم كمك 
كنند تا مبادا افراد بى بضاعت نتوانند حداقل زندگى را تامين كنند بايد به داد مردم  رسيد تا در محضر پيامبر (ص) و امام على (ع) شرمنده نباشيم. رئيس مجلس 
خبرگان با يادآورى در پيش رو بودن سال  جديد گفت: از مسئوالن  در قواى سه گانه مى خواهيم با برنامه ريزى موثر و نظارت جدى براى حل مشكالت مردم تالش 
كنند تا آنان با آراممش خاط بيشترى به استقبال سال جديد كه ماه رمضان مقارن شده بروند. وى همچنين با قدردانى از مردم  براى حضور در  راهپيمايى 22 بهمن 
ادامه داد: اين حضور غيرتمندانه اعالم وفادارى مردم نجيب به انقالب بود كه شكســت دشــمنان اين ملت را كامل كرد و بهترين  راه شكرگزارى اين  نعمت حضور، 

خدمت خالصانه و شبانه روزى به مردم است.

ســفير ايران در اتريش گفت: فهرســت تحريم هاى اتحاديه اروپا هيچ مبنايى در قوانين بين المللى ندارد. به گزارش 
ايسنا،  عباس باقرپور در توييتى با اشاره به تحريم هاى اخير اتحاديه اروپا عليه ايران كه در آن نام بسيارى از نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى ايران نيز آمده است، نوشت: فهرست تحريم هاى اتحاديه اروپا هيچ مبنايى در قوانين بين المللى 

ندارد.اين فقط يك اشتباه محاسباتى ديگر است.  عالوه بر اين افزودن نام رييس گروه دوستى ايران و اتريش و (ايران و آلمان) با وجود تالش هاى 
ممتاز وى حكايت از انحراف جدى از اصل گفت وگو دارد. اتحاديه اروپا روز دوشــنبه هفته جارى شــمارى از مقام ها و نهادهاى ايرانى را به دليل آن 
چه نقش آفرينى در سركوب اعتراض ها عنوان شد،  تحريم كرد.  كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به اين ترتيب دو سازمان و 32 فرد ديگر را به فهرست 
تحريم ها عليه جمهورى اسالمى ايران اضافه كردند. نام وزراى ارشاد و آموزش و پرورش ايران در بين تحريم شدگان ديده مى شود. شمارى از مقام هاى 

امنيتى و نمايندگان مجلس ايران نيز از سوى اتحاديه اروپا تحريم شده اند.

سفير ايران در وين: تحريم هاى اتحاديه اروپا يك اشتباه بايد به داد مردم رسيد
محاسباتى ديگر است
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گزيده خبر

اليحه جوانى جمعيت به شوراى شهر 
كرج رسيد

دبير شوراى اســالمى شهر كرج 
گفت: در راســتاى قانون حمايت 
از خانــواده و جوانــى جمعيت، 
كمك هزينــه ازدواج، تولد فرزند، 
كمك هزينه مهدكودك، خدمات 
درمانى، حق عائله مندى، اوالد و... 
در بودجه پيشنهادى 1402 شهردارى كرج توسط اعضاى شوراى شهر مورد 
بحث كارشناســى قرار گرفت. به نقل از پايگاه اطالع رسانى شوراى اسالمى 
شــهركرج، فاطمه منعمى در جلسه كميســيون تلفيق با بيان اين مطلب 
اظهارداشــت: اليحه جوانى جمعيت در كميته منابع انســانى و كميسيون 
برنامه و بودجه شوراى اسالمى شهر بررسى و بر اساس قانون تصميم گيرى 
و تصميم سازى شــد. دبير شوراى اسالمى شهر كرج تصريح كرد: در قانون 
حمايت از خانــواده و جوانى جمعيت به موضوعات مهــم در حوزه زنان و 
خانواده، مســائل مربوط به جمعيت، ازدواج، فرزندآورى، اعطاى تسهيالت 
به خانواده ها براى تأمين مسكن، حوزه بهداشت و سالمت مسائل معيشتى 
و رفاهى كاركنان، سياســت هاى تشــويقى براى بانوان و موضوعات بسيار 
مهم در اين قانون ديده شــده است. منعمى خاطرنشان كرد: در اين راستا 
شهردارى بايستى بسته هاى تشويقى را با هماهنگى و بررسى كميته منابع 
انسانى و اداره رفاه به شهروندان ارائه كند. دبير شوراى اسالمى شهر كرج به 
سياست هاى جمعيتى ابالغ شده توسط مقام معظم رهبرى و قانون خانواده 
و جوانى جمعيت اشاره و تأكيد كرد: اين قانون نافى حمايت ها و تشويق هاى 
متفاوت مندرج در ساير قوانين مصوب شده شوراى شهر در راستاى افزايش 
جمعيت نيست و در بودجه سال 1402 شهردارى مصوب خواهد شد. وى در 
پايان خواستار تخصيص بيمه خدمات درمانى پاكبان ها و سبزبانان شهردارى 

در بودجه 1402 شد.
نماينده پيرانشهر

يارانه دهك هاى ضعيف جامعه 
را افزايش دهيم

مجلس  در  پيرانشــهر  نماينــده 
به  اشــاره  با  اســالمى  شــوراى 
مشكالت معيشتى بر لزوم افزايش 
يارانه دهك هــاى ضعيف جامعه 
تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، كمال 
حسين پور در جلسه علنى امروز 
(ســه شنبه) در تذكرى گفت:  مردم نجيبانه از مسئوالن كشور انتظار حل 
مشــكالت را دارند اما متاسفانه اصرار به سياست هاى غلط اقتصادى باعث 
هدررفت منابع و افزايش محروميت شــده اما حل مشكالت معيشتى مردم 
در اولويت كارى تعدادى از مديران كت و شــلوارى دولت نيست و دلخوش 
به گزارشــات اتوكشيده هســتند. وى با تاكيد بر اينكه بايد افزايش حقوق 
كارمندان، بازنشستگان و مستمرى بگيران متناسب با تورم باشد، افزود: بايد 
در بودجه ســال آينده زمينه هاى افزايش حقوق فرهنگيان را فراهم كنيم 
و به مددجويان نهادهاى حمايتى كشور به ويژه سازمان بهزيستى و كميته 
امداد امام خمينى (ره) توجه ويژه اى داشته باشيم. اين نماينده مجلس در 
پايان گفت: بســيارى از مردم گرفتار فقر مطلق هستند و با يارانه زندگى را 
مــى چرخانند پس عدالت حكم مى كند در قوانين و لوايح آنها را ببينيم و 

يارانه دهك هاى ضعيف جامعه را افزايش دهيم.
پورابراهيمى خبر داد

پيشنهادات كميسيون اقتصادى براى 
جلوگيرى از افزايش نرخ ارز فردا به 

دولت ارائه مى شود
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با اشاره به جلسه فرداى 
مجلس براى بررســى نوســانات بازار ارز و افزايش نــرخ دالر گفت كه قرار 
اســت در اين جلسه بسته پيشنهادى كميسيون اقتصادى براى ساماندهى 
بازار ارز به دولت ارائه شــود. محمدرضا پورابراهيمى در گفت وگو با ايســنا، 
در توضيح جلسه غيرعلنى امروز مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: در اين 
جلسه موضوع افزايش قيمت ارز مورد بحث و بررسى قرار گرفت، كميسيون 
اقتصادى گزارشــى ارائه كرد كــه در آن راهكارهاى جديدى براى مديريت 
بازار ارز وجود دارد. وى ادامه داد: قرار اســت اين گزارش و بسته پيشنهادى 
كميسيون اقتصادى و پيشنهادات آن به دولت در جلسه فردا ارائه شود، اين 
جلســه با حضور رئيس كل بانك مركزى، وزير اقتصاد و معاون اول رئيس 
جمهور خواهد بــود و در آن آخرين اقدامات دولت و تصميمات اجرايى در 
حوزه سياست هاى ارزى مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. رئيس كميسيون 
اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى ابراز اميدوارى كرد كه اينگونه جلسات و 
تعامــالت بتواند كمكى به كاهش التهابات ارزى و واقعى شــدن نرخ ارز در 

اقتصاد كشور داشته باشد.

نايــب رئيس هيات مديره بانك تجــارت در همايش بانكدارى 
الكترونيكى و نظام هاى پرداخت:

ارز ديجيتال بانك مركزى 
كارگشا و تحول آفرين خواهد بود

نايب رييس هيات مديره بانك تجارت با اشاره به اينكه ارز ديجيتال 
بانك مركزى مى تواند كارگشا و تحول آفرين باشد، ضرورت توجه 
به مشــتريان در هنگام اجراى اين طــرح را مورد تاكيد قرار داد. 
ارز ديجيتال بانك مركزى كارگشــا و تحول آفرين خواهد بود به 
گزارش اداره روابط عمومى و ارتقاء سرمايه اجتماعى بانك تجارت، 
مرتضى ترك تبريزى در نشســت تخصصى ارز ديجيتال، توسعه 
و به كارگيرى آن در اكوسيســتم مالى ايــران كه عصر اولين روز 
همايــش بانكــدارى الكترونيكى و نظام پرداخت برگزار شــد بر 
ضرورت اســتفاده از تجارت مشتريان در جريان حركت به سمت 
ديجيتالى شــدن و ارزش آفرينى تاكيد كرد. وى با بيان اينكه ارز 
ديجيتال بانــك مركزى (CBDC) تكنولوژى جديدى اســت كه 
به تمرين و مشــاركت نياز دارد گفت: با درگير شدن بخش هاى 
اقتصادى و مالى بانك مركزى بايد زيرساخت هاى الزم براى به ثمر 
نشســتن اين مهم، آماده شود؛ اما آنچه در اين حوزه اهميت دارد 
توجه به جلوگيرى از ايجاد هزينه براى بانك هاســت. نايب رئيس 
هيات مديــره بانك تجارت افزود: ارز ديجيتال بانك مركزى بدون 
شــك در خلق ارزش، تحول ديجيتال و احراز هويت نقش مهمى 
دارد اما بايد به گونه اى در اختيار مشتريان قرار گيرد كه بازخورد 
منفى و پس زدگى ايجاد نكند؛ به عبارت ديگر بايد در جايى از اين 
اقدام جديد استفاده كرد كه پيش برنده باشد. ترك تبريزى با اشاره 
به نقش نظارتى ســامانه هاى بانك مركزى در حوزه ارز ديجيتال 
گفت: در صورت مشــخص شــدن جاى درست اســتفاده از ارز 
ديجيتال بانك مركزى و تجهيز درست تيم ها در اين راستا، بدون 
شك اقدامى كارگشا در عرصه پولى و بانكى كشور صورت خواهد 
گرفت. نايب رئيس هيات مديره بانك تجارت از اعالم آمادگى اين 
بانك براى اجراى طرح ارز ديجيتال بانك مركزى خبر داد و گفت: 
براى اجراى اين طرح يكى از شركت هاى بانك تجارت مامور شده 
تا پشتيبانى هاى الزم را صورت دهد؛ عالوه بر اين، يك شركت هم 
در موضوع بيزينس طرح وارد شده است. ترك تبريزى ادامه داد: 
در مجموعه بانك تجارت تالش شــده تا همراهى خوبى با بانك 
مركزى صورت گيرد؛ در همين راستا پروژه به خوبى پيش رفته 

و بخش عملياتى نيز به مرور در حال انجام عمليات هاست.

اطالعيه گمرك فرودگاه امام خمينى (ره)؛آيفون 14 در سامانه گمرك ثبت نمى شود
گمرك فرودگاه امام خمينى اعالم كرد، بر اساس بخشنامه وزارت صمت، از امروز اول اسفند ماه آيفون14 در سامانه گمرك ايران ثبت نخواهد شد.آيفون 14 در سامانه 
گمرك ثبت نمى شود به گزارش ايلنا، بر اساس اطالعيه گمرك فرودگاه امام خمينى (ره) كه در سالن مسافرى فرودگاه حضرت امام نصب شده است، از روز يك اسفند 
ماه گوشى تلفن همراه آيفون 14 در سامانه گمرك ثبت نخواهد شد. چند روز قبل گمرك ايران در ابالغيه اى اعالم كرد: با توجه به نامه 19 بهمن ماه سازمان توسعه 
تجارت و نامه 12 بهمن سازمان مذكور، به اين وسيله اعالم مى شود؛ از تاريخ 1401.12.1 گوشى تلفن همراه با نشان تجارى اپل مدل 14 و كليه مدل هاى بعد از آن 

جز ليست كاالهاى مجاز همراه مسافر و پستى ورودى به كشور نمى باشد.

علت افزايش نرخ ارز از زبان خاندوزى
وزير امور اقتصــادى و دارايى درباره علت افزايش نرخ ارز و اينكه بدخواهان از 
طريــق هراس آفرينى و القاى انتظارات تورمى، موجب ايجاد برخى رفتارها در 
داخل شــدند و عددهايى ساختند كه با واقعيت كشور تناسبى نداشت، گفت: 
همه ما انتظار داريم سياســت هاى اقتصادى ثبات را بازار ارز برگرداند و شاهد 
بهبود شــرايط در هفته هاى آينده باشيم. ه گزارش ايسنا، احسان خاندوزى در 
نشست خبرى امروز خود با بيان اينكه گزارش مالى 11 ماهه امسال تهيه شده 
اســت، اظهار كرد: در عملكرد 11 ماهه امســال، 1147 همت مجموع درآمد 
پاييزى به خزانه بوده كه معادل90 درصد قانون بودجه اســت كه نســبت به 
سال گذشــته، حدود60 درصد درآمدها افزايش يافته است. وى ادامه داد: در 
ماليات و ساير درآمدهاى جارى دولت، قريب 100 درصد مصوب بودجه محقق 
شده اســت.1154 همت مجموع هزينه ها و مصارف دولت بوده است كه 52 
درصد نسبت به سال قبل مصارف دولت افزايش يافته است. سخنگوى اقتصادى 
دولت با اشــاره به اينكه پرداخت عمرانى دولت به104 همت رسيده كه هشت 
درصدافزايش يافته اســت، افزود: 126 هزار ميليارد تومان اصل و ســود اوراق 
فروخته شده را دولت بازپرداخت كرده است كه ماهانه5/11 ميليارد تومان در 
اين زمينه هزينه شده اســت. مانده بدهى دولت به بانك مركزى بابت تنخواه 
گردان صفر است. اين عدد سال قبل45 هزار ميليارد تومان بوده كه اين يعنى 
دولت انضباط بودجه اى را رعايت كرده اســت. وزير امور اقتصادى و دارايى با 
اشاره به برخى نگرانى ها بابت تورم زايى بودجه در سال جارى و سال بعد،گفت: 
عملكرد دولت اين بوده كه سخت گيرانه نسبت به بودجه عمل كند. خاندوزى 
عنوان كرد: با توجه به آمار بانك مركزى، در دوازده ماهه منتهى به پايان دى، 
رشد نقدينگى به 34.1 درصد رسيده است. پيش بينى ها اين است كه از محل 
كسرى بودجه و رشد نقدينگى، شاهد چشم انداز بهترى خواهيم بود. سخنگوى 
اقتصــادى دولت درباره صدور مجوزهاى صنفى گفت: اين كار از 12 بهمن ماه 
آغاز شــده اما نيازمند اين بود كه پاسخ اســتعالمات بر خط باشد و كندى به 
اين دليل اســت كه در اين اســتعالمات اختالالتى به وجود آمده كه اميدوارم 
اين مشــكل فنى برطرف شود. خاندوزى درباره تفاهم نامه در سفر چين براى 
مبادله با يوآن ، خاطرنشان كرد: سياست دولت در زمينه تسويه تجارى اين بوده 
اســت كه از حداكثر ظرفيت ارز محلى استفاده كند و دالر و يورو را به صفر يا 
حداقل برساند. در روسيه هم چنين موضوعى مطرح شد و توافق خوبى حاصل 
شد. طرف چينى هم از اين مسأله استقبال كرد. تا االن هم مبادالت بر اساس 
يوان صورت گرفته و سهم مبادالت غير يوآنى حداقل بود. البته به تسهيل در 
ايــن روند نياز بود كه بانك مركزى مذاكرات الزم را با طرف چينى انجام داده 

اســت. وى درباره سياست دولت در خصوص ايجاد عدالت و شفافيت پرداخت 
ها ، بيان كرد:  مسأله حقوق و دستمزدها در دستگاه هاى دولتى ، شفاف شد. 
از450 شركت دولتى، نزديك340 شركت مكلف شده اند و اطالعات حقوق و 
دستمزد از مديرعامل تا كارمندان در سامانه ثبت شده است. البته در برخى ماه 
ها اطالعات ناقص است اما مجموعا ثبت اين اطالعات شفافيت زيادى پيدا كرده 
است. درباره زيرمجموعه هاى شركت هاى دولتى دچار نقصان اطالعات هستيم 
و به اصالح قانون در اين زمينه نياز دارد.  برخى شركت ها يا بانك ها كه دولت 
فقط مقدارى ســهام دارد، مكلف به رعايت سقف پرداخت نيستند. بايد احكام 
دقيق ترى درباره اين دو نوع شــركت اخير در نظر گرفته شوند تا اطالعات اين 
شــركت ها هم شفاف شود. مسأله شفافيت و عدالت در دستمزدها در شركت 
هاى دولتى پيگيرى شده است. راهكارهايى براى مهار تورم. خاندوزى در پاسخ 
به پرسشى در خصوص راهكار دولت براى مهار تورم، تصريح كرد: كنترل تورم 
دغدغه مهم مردم و اولويت دولت است. در زمينه مهار تورم چند دسته سياست 
داريم كه همزمان اجرا شــد. در نفت ماه اول دولت موفق شــد تورم را كاهش 
دهد، اما از ارديبهشــت امسال مسايل داخلى و خارجى شرايط را متفاوت كرد 
و يك موج تورم جهانى ايجاد شــد، اما در برابر مــوج تورم داخلى و خارجى، 
سياست كنترلى نقدينگى اجرا شده است.  كسرى بودجه را به صفر رسانده ايم.  
اجراى سياست هاى منجر به رشد اقتصادى ، كاهنده تورم است. حدود 3 درصد 
رشــد اقتصادى در شش ماه اول امسال داشته ايم.  با اين حال انتظارات تورمى 

جديد شــكل گرفت و در ارز، طال و دارايى نوســان قيمت ايجاد شد كه دولت 
در حال تالش است تا با افزايش قيمت ارز، شاهد افزايش قيمت هاى كاالهاى 
ديگر نباشيم. اميدواريم افتتاح مركز مبادله هم كمك كند. ادامه عرضه خودرو 
در بورس. خاندوزى درباره رويكــرد دولت درباره روش هاى ارائه خودرو گفت:  
روش قرعه كشــى مثل ســاير روش ها مزايا و معايبى دارد و سياستگذار بايد 
بهتريــن روش را در هــر مقطع انتخاب كند. ما در حال حاضر ســازوكار ارائه 
خودرو در بورس را ادامه مى دهيم. وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصويب 
نشدن fate مانعى براى اجراى توافقات با چين نخواهد بود؟ اظهار كرد: ما تمام 
توافقــات خود را با جميع همه مالحظات پيش مى بريم. با همه اين مالحظات 
ســرمايه گذارى خارجى و تجارت خارجى ما افزايش يافته است. Fate خللى در 
اجراى سند 25 ساله با چين يا شــانگهاى ندارد.fatf بايد در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بررســى شــود. انتظار داريم ثبات به بازار ارز بازگردد خاندوزى 
دربــاره علت افزايش نرخ ارز تصريح كرد: ما وقتى درباره مصارف و منابع ارزى 
صحبت مى كنيم، در شش ماهه اول امسال شاخص ها مويد اين بود كه بازار به 
نحو مطلوب اداره مى شــد، اما بدخواهان مردم ايران از طريق هراس آفرينى و 
القاى انتظارات تورمى، موجب ايجاد برخى رفتارها در داخل شــد و كانال هاى 
تلگرامى و كانال هاى قمارى عددهايى ســاختند كه با واقعيت كشور تناسبى 
نداشــت. همه ما انتظار داريم سياست هاى اقتصادى ثبات را بازار ارز برگرداند. 
با تدبير جديد بانك مركزى و مركز مبادله اميدواريم كه شــاهد بهبود شرايط 

در هفته هاى آينده باشيم. تصميم گيرى بايد در اتاق هاى شيشه اى انجام شود. 
ســخنگوى اقتصادى دولت در پاسخ به پرسشى درباره اصالح شيوه حكمرانى 
اقتصادى براى ممانعت از گرانى كاالها، گفت: واقعيت اقتصاد ايران اين است كه 
ايرادات ســاختارى با سرپوش درآمدهاى نفتى ديده نشود. از سال 1391 اين 
ايرادات مكشوف شــده است و فرصت خوبى براى اصالح اقتصادى در دهه90 
را از دســت داديم . اكنون به عزم جدى براى جبران عقب ماندگى نياز است.  
بايد انگيزه فعاالن اقتصادى را افزايش دهيم تا از ركود يا رشد اقتصادى منفى 
خارج شويم كه در اين زمينه اقدامات مختلفى براى حمايت از توليد انجام شده 
است. يك دوره جديد از تامين مالى بخش واقعى اقتصادى را آغاز خواهيم كرد. 
تالش كرديم موتورهاى تورمى را كنترل كنيم و مانع فرار مالياتى شــويم كه 
شاهد افزايش پنجاه درصدى درآمد در اين زمينه هستيم. افزايش دستمزدها 
و يارانه ها نيز براى جبران بخشى از شكاف درآمدى انجام شد. در 1401 شاهد 
كاهش شكاف طبقاتى هستيم، ولى اين اقدامات اصال كافى نيست. غلط بودن 
روش اداره شركت هاى دولتى براى اين بود كه دولت ها پشت ديوارهاى سيمانى 
تصميم مى  رفتند اما ما دنبال شفافيت و تصميم گيرى در اتاق هاى شيشه اى 
هســتيم. وزير اقتصاد درباره افزايش سقف بودجه1402 در كميسيون تلفيق 
مجلس گفت: ما مصوبه صحن علنى را بايد داشــته باشــيم چون بسيارى از 
اعــداد در صحن علنى تغيير مى كند. بودجه براى ما هنوز قطعى نيســت. از 
تالش تلفيق براى اينكه بودجه كمترين تغيير را داده باشــد، تشــكر مى كنم 
و اميدوارم شــاهد همين اتفاق در صحن علنى مجلس باشــيم. عدم پرداخت 
تسهيالت خرد توجيهى ندارد خاندوزى درباره خوددارى بانك ها براى پرداخت 
تســهيالت خرد، بيان كرد: اين موضوع يكى از تصميمات دشوار بود چون بايد 
كنترل ترازنامه بانك ها جدى دنبال مى شد. اين كنترل ماهانه انجام مى شود و 
بانك هاى متخلف جريمه مى شوند تا خلق پول كنترل شود. برخى بانك ها از 
پرداخت تسهيالت خوددارى مى كردند، اما پس از تعيين نرخ تسهيالت، ديگر 
عدم پرداخت تســهيالت توجيهى ندارد. وى در پاســخ به اين پرسش كه چه 
اقداماتى براى كم شدن سلطه دالر در تبادالت تجارى ايران و چين انجام شده 
است؟ گفت: در حوزه توافقات قطعى ايران و چين،  هشت پروژه سرمايه گذارى  
با جزئيات توافق شد كه طرف چينى براى حفظ محرمانگى توافقات مالحظاتى 
داشــت كه ما بايد آن را رعايت كنيم. اين توافقات در ايران در ماه هاى آينده 
اجرايى مى شود. كاهش سلطه دالر مورد موافقت ايران، چين، روسيه، تركيه و 
برخى كشورها است و در حال حاضر شايد كمتر از پنج درصد مبادالت ما با اين 

كشورها با يورو و دالر انجام مى شود.

بانك مركزى از امروز با راه اندازى مركز مبادله ارز و طال، رسما وارد بازارسازى بزرگ خواهد شد و با اختيارات بى سابقه اى 
كه در حوزه هاى مختلف گرفته، به نظر مى رســد بايد شــاهد روند كاهشــى نرخ ارز به ويژه دالر و يورو در بازار باشيم. به 
گزارش ايســنا، اختيارات داده شــده به بانك مركزى در الزام معامالت ارز،   شناسايى و معرفى حساب هاى مشكوك ارزى 
و ايجاد محدوديت براى آن ها، بى ســابقه بوده و همين اختيارات مهم مى تواند ضمانت اجرايى اين طرح را افزايش دهد. 
بنابراين مى توان اميدوار بود كه  در ادامه شــاهد كاهش التهابات و هيجان در بازار باشــيم. به گفته محمدرضا فرزين رئيس كل بانك مركزى، دولت در بخش 
منابع ارزى به هيچ وجه با كمبود مواجه نيست و درآمدها و منابع ارزى كشور به مراتب بيش از مصارف آن است. آنطور كه از آمارها هم بر مى آيد وضعيت 
مطلوبى در اين حوزه وجود دارد چرا كه شــرايط از لحاظ منابع ارزى به ويژه درآمدهاى حاصل از فروش نفت و ميعانات هيچ شــباهتى با سال هاى گذشته و 
كمبودهاى ارزى در آن مقطع ندارد. در يازده ماهه امسال 80 ميليارد دالر براى مصارف ارزى تخصيص داده شده كه 30 درصد بيشتر از سال گذشته است. 
بنابراين با منابع ارزى مناسبى كه هم اكنون وجود دارد،   بانك مركزى با تشكيل مركز مبادله رسماً  وارد بازارسازى بزرگ خواهد شد. از سوى ديگر با قاچاق 
ارز و طال (خريد و فروش خارج از مركز مبادله و يا بانك ها و كارگزارى هاى رســمى مطابق مقررات) برخورد جدى خواهد شــد و مجازات در نظر گرفته شده 

براى متخلفان،   تشديد و واقعى شده است.

معاون بانك مركزى اظهار داشت: به طور سنتى در سال هاى گذشته افزايش برداشت به صورت بانكى انجام مى شد امسال 
هم در دســتور كار است و ميزان افزايش مطابق سال هاى گذشــته خواهد بود. به گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، مهران 
محرميان درباره سامانه سمات براى اعتبار سنجى اظهار داشت: نسخه جديد سامانه سمات را از آذر ماه عملياتى كرده ايم 
و نواقص آن بر طرف شــده و درحال به روز رســانى مدل جديد هستيم و مدل در نظر گرفته شده به ارتقا خدمات كمك 

مى كند. عده اى كه تسهيالتى تا كنون دريافت نكرده اند در اين سامانه اعتبار سنجى نمى شوند از اين رو معيارها ديگر تنها بر مبناى تسهيالت نيست. وى ادامه 
داد: در مدل جديد پوشش بيشترى داده خواهد شد و مردم قادر خواهند بود كه قبل از دريافت تسهيالت امتياز اعتبارى داشته باشند. معاون بانك مركزى 
درباره كمبود پول در خودپردازهاى بانكى گفت: در حوزه كارى بنده در بانك مركزى خدمات خوبى در خصوص پرداخت هاى برخط و پرداخت هاى الكترونيك 
انجام شــده و تنوع خوبى دارد و هر فردى كه بخواهد پولى جابه جا كند، نيازى به پول نقد ندارد به جز موارد بســيار محدود و خاص. وى افزود: براى موارد 
مختلف از جمله توزيع پول تمهيدات الزم در بانك مركزى انجام شده اســت. محرميان درباره احتمال افزايش ســقف برداشت در ايام شب عيد گفت: به طور 

سنتى در سالهاى گذشته افزايش برداشت به صورت بانكى انجام مى شد امسال هم در دستور كار است و ميزان افزايش مطابق سال هاى گذشته خواهد بود.

محرميان خبر داد: اختيارات بى سابقه بانك مركزى براى بازارسازى بزرگ

افزايش سقف برداشت از خودپردازها در ايام عيد
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گزيده خبر

از معامله قرن تا جدايى قرن!
تجارت گازى روســيه با اروپا كه طى چند دهه به عنوان يك منبع درآمد مهم براى 
مسكو توسعه پيدا كرده بود، بعيد است از ويرانى هاى جنگ اوكراين، بهبود پيدا كند. 
به گزارش ايســنا، پس از صدور فرمان والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه براى 
عمليات نظامى ويژه در اوكراين كه حدود يك سال پيش آغاز شد، تحريم هاى غربى 
و تصميم روســيه براى كاهش عرضه به اروپا، باعث شد صادرات انرژى اين كشور به 
ميزان قابل مالحظه اى كاهش پيدا كند. جديدترين تحريم ها شــامل مكانيزم هاى 
ســقف قيمت، احتماال تجارت نفت روسيه را مختل مى كند اما پيدا كردن بازارهاى 
جديد براى نفت و فرآورده هاى نفتى پااليش شــده، براى مسكو راحت تر از آن است 
كــه بخواهد براى گاز، بازار پيدا كند. تجارت گاز روســيه بــا اروپا بر مبناى هزاران 
كيلومتر خط لوله اى بوده كه در ســيبرى آغاز شــده و به آلمان و فراتر از آن امتداد 
پيدا كرده اند. تا سال گذشته، خريداران غربى قرارداد خريد بلندمدت داشتند. يورى 
شافرانيك، وزير ســوخت و انرژى روسيه از سال 1993 تا 1996 مى  گويد البته، از 
دســت دادن بازار اروپا، آزمون بســيار جدى براى روسيه از نظر گاز است. يك مدير 
ارشــد سابق در شــركت گازپروم از اين هم صريح تر بود و گفت: زحمت صدها نفر 
كه به مدت چند دهه سيســتم صادرات را ســاخته بودند، اكنون به باد رفته است. 
با اين حال، كارمندان گازپروم مى گويند كســب و كار مانند هميشه است. يك مقام 
گازپروم در شهر نووى اورنگوى كه مايل نبود نامش فاش شود، اظهار كرد: هيچ چيز 
براى ما تغيير نكرده است. ما سال گذشته دو بار افزايش حقوق داشتيم. از اين شهر 
قطبى اغلب به عنوان پايتخت گازى روسيه ياد مى شود زيرا براى خدمات رسانى به 
بزرگترين ميادين گازى روسيه ساخته شد.دولتى درون يك دولت. غول گازى دولتى 
گازپروم كه دفاترى در اين شهر دارد، در آخرين روزهاى احتضار اتحاديه شوروى در 
سال 1989 تحت وزارت گاز به رياست ويكتور چرنوميردين تشكيل شد. شافرانيك 
گفت: چرنوميردين هرگز به كســى اجازه نداد در گازپروم سرك بكشد. كشورى در 
يك كشــور بود و تا حدودى، همين طور مانده است. از زمان آغاز عمليات ارتش در 
24 فوريه ســال 2022، اطالعات كمترى موجود بوده است. گازپروم مانند بسيارى 
از شركت هاى روسى، افشــاى جزئيات نتايج مالى خود را متوقف كرد. طبق برآورد 
رويترز كه بر مبناى اطالعات مربوط به هزينه صادرات و حجم صادرات بوده اســت، 
درآمد گازپروم از فروش خارجى در ژانويه 3.4 ميليارد دالر بوده كه در مقايسه با 6.3 
ميليارد دالر در مدت مشابه سال گذشته، افت چشمگير را نشان مى دهد. اين آمار به 
همراه پيش بينى هايى كه از صادرات و ميانگين قيمت گاز وجود دارد، حاكى از نصف 
شدن درآمد صادراتى گازپروم بوده كه در رشد كسرى تجارى روسيه به 25 ميليارد 
دالر در ژانويه منتهى شد. صادرات گاز طبيعى روسيه در سال ميالدى گذشته تقريبا 
نصف شد و به پايين ترين ميزان از زمان فروپاشى اتحاد جماهير شوروى رسيد و اين 
روند امسال ادامه پيدا كرده است. اورزوال فون در الين، رئيس كميسيون اروپا برآورد 
كرد روسيه در هشت ماه پس از آغاز جنگ اوكراين، عرضه گاز به اتحاديه اروپا را 80 
درصد كاهش داده اســت. در نتيجه، روسيه تنها حدود 7.5 درصد از نيازهاى گازى 
غرب اروپا را تا پايان ســال گذشــته تامين كرد در حالى كه سال 2021 حدود 40 
درصد بود. پيش از جنگ، روسيه مطمئن بود كه گاز بيشترى به اروپا خواهد فروخت. 
النا بورميســترووا، مدير واحد صادرات گازپروم، ســال 2019 در كنفرانسى در وين 
گفت: صادرات بيش از 200 ميليارد متر مكعب به خارج از جماهير شوروى در سال 
2018، واقعيت جديد اســت، اما سال گذشته، مجموع صادرات تنها اندكى بيش از 
100 ميليارد متر مكعب بود. ظرفيت انتقال گاز روسيه پس از انفجارهاى مرموز سال 
گذشته در خطوط لوله نورد استريم كه از بستر درياى بالتيك عبور كرده اند، تضعيف 
شــده است و روســيه و غرب يكديگر را براى اين انفجارها مقصر مى خوانند. سيمور 
هرش، خبرنگار آمريكايى برنده جايزه پوليتزر اخيرا در وبالگى گفته بود آمريكا عامل 
اين انفجارها بوده است. كاخ سفيد اين ادعا را كامال ساختگى خوانده است. واشنگتن 
همواره از سياســت آلمان براى اتكا به انرژى روســيه انتقاد داشــت و برلين تا سال 
گذشته مى گفت اين سياست، راهى براى بهبود روابط است. معامله قرن بيستم. پوتين 
به نوبه خود مدتها پيش از سال گذشته، درصد متنوع كردن بازارهاى گاز روسيه بود 
اما اين سياست اكنون سرعت بيشترى پيدا كرده است. رئيس جمهورى روسيه اكتبر 
گذشــته ايده تشكيل هاب گازى در تركيه به منظور تغيير مسير جريان گاز روسيه 
از درياى بالتيك و شمال غرب اروپا را پيشنهاد كرد. روسيه به دنبال افزايش فروش 
گاز به چين از طريق خط لوله است. عرضه گاز روسيه به چين كه بزرگترين مصرف 
كننده انرژى جهان و خريدار بزرگ نفت خام، گاز طبيعى مايع و زغال سنگ است، 
اواخر ســال 2019 از طريق خط لوله "قدرت ســيبرى" آغاز شد و روسيه قصد دارد 
ميزان صادرات ساالنه را از سال 2025 به حدود 38 ميليارد مترمكعب افزايش دهند. 
مســكو توافقى با پكن براى فروش 10 ميليارد متر مكعب گاز در سال از طريق خط 
لوله اى كه هنوز ساخته نشده از جزيره ساخالين دارد و همزمان، طرح هايى را براى 
خط لوله "قدرت ســيبرى 2" از غرب سيبرى در دســت انجام دارد كه مى تواند 50 
ميليارد متر مكعب ديگر در ســال به چين صادر كند. اين كه آيا اين رابطه مى تواند 
به اندازه چندين دهه صادرات گاز به اروپا ســودمند باشــد بايد منتظر ماند و ديد. 
مهمترين دارايى گازپروم در غرب ســيبرى و در منطقــه قطبى يامال قرار دارد كه 
شــهر نووى اورنگوى در آن واقع شده است. پس از كشــف اين ميدان كه در ميان 
بزرگترين ميادين كه در ميان بزرگترين كشــفيات جهان در سال 1966 بود،  دفتر 
سياســى كميته مركزى حزب كمونيست اتحاديه جماهير شوروى، مذاكره با آلمان 
غربى را براى مبادله گاز در برابر خط لوله آغاز كرد زيرا روسيه فاقد فناورى توليد بود.
توافــق حاصله، "قــرارداد قرن" نام گرفت و پس از آن نهايى شــد كه مورد 
موافقت آندره گروميكو، وزير خارجه وقت شــوروى قرار گرفت كه در غرب 
به دليل رويكرد ســازش ناپذيرش، به "آقاى نه" شــهرت داشت. اين توافق 
شامل تامين تجهيزات سنگين براى روسيه و گاز براى اروپا بود. اين قرارداد 
20 ســاله، بر اســاس قيمت فعلى گاز، حدود 30 ميليارد دالر ارزش دارد. 
ايــن قرارداد كمك كــرد اروپا و به خصوص آلمان، به مــدت چند دهه از 
قراردادهاى ارزان و بلندمدت بهره مند شده و به گاز طبيعى يا متان روسيه 

براى گرمايش خانه و خوراك براى صنعت پتروشيمى، وابسته شوند.

تاسيس، تغييرات شركت

شرح موضوع:
بسامد گستر فردا
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-روزبه اميرى به شــماره ملى 3258925895 و ميثم رحيمى به شــماره ملى 
5809977553 و سيد جعفرپاداش حيقى به شماره ملى 0067191797 براى 
مدت دو سال انتخاب گرديدند. - موسسه حسابرسى آرمان پيام جامع به شماره 
ثبت 35026 به نمايندگى سعيد شعبانى به شماره ملى 5599264386 به سمت 
بازرس اصلى و مهدى زارع به شماره ملى 0069308470 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت يك ســال مالى انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زيان 
شركت منتهى به ســال 29/12/1399 مورد تصويب قرار گرفت. اداره كل ثبت 

اسناد و امالك استان البرز اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج
شناسه آگهى1444340

پاسخگويى وزير نيرو به سواالت 
نمايندگان در كميسيون انرژى

سخنگوى كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى از حضور على اكبر محرابيان 
وزير نيرو در نشســت امروز اين كميسيون و پاســخگويى به سواالت تعدادى از 
نمايندگان خبر داد. مالك شريعتى نياســر در گفت وگو با ايسنا، ضمن تشريح 
جلســه امروز كميســيون انرژى مجلس، بيان كرد: دســتور اول جلســه امروز 
كميسيون انرژى تعيين تكليف دو ماده باقى مانده از طرح جامع حمايت از توسعه 
فناورى هســتى به منظور توليد برق بود. براى اولين بار اين طرح در كميسيون 
انرژى مجلس يازدهم كليد خورد. خوشــبختانه در نشست امروز كميسيون اين 
طرح نهايى شد. وى در ادامه اظهار كرد: ماده 3 اين طرح عينا به تصويب رسيد. 
بر اســاس اين ماده مقرر شــد كه وزارت نيرو برق توليدى هسته اى را به عنوان 
برق تجديد پذير به قيمت متوســط تجديد پذير در سال خريدارى كرده و عمال 
حمايت خوبى را از نيروگاه هســته اى به عمل بيــاورد. نماينده مردم تهران در 
مجلس شــوراى اسالمى تصريح كرد: ماده 15 اين طرح نيز حذف شد. بر اساس 
اين مــاده از طريق منابع ماده 3 قانون مانع زدايى از صنعت برق بخشــى براى 
تحقيق و توسعه در انرژى هسته اى اختصاص پيدا مى كرد، اما چون در خود 
ماده 3 قانون مانع زدايى از صنعت برق اين ظرفيت پيش بينى شده بود ماده 

15 اين طرح حذف شد.

 چگونه ساالنه 70 ميليارد متر مكعب گاز ذخيره كنيم؟
دبير انجمن انرژى هاى تجديدپذير گفت: اگر 40 هزار مگاوات 
نيــروگاه بــادى را در نظر بگيريم ما فقط بــا همين ظرفيت 
نيروگاهى مى توانيــم 33 ميليارد متر مكعب گاز صرفه جويى 
و ذخيره كنيم. عالوه بر آن در كشور 80 هزارمگاوت پتانسيل 
احداث نيروگاه خورشــيدى هم وجــود دارد كه مى توانيم از 
مسير احداث آنها نيز 37 ميليارد متر مكعب گاز صرفه جويى 
كنيم، يعنــى در مجموع 70 ميليارد متر مكعب به اندازه كل 
گاز مصرفى نيروگاه هاى حرارتى كشور ذخيره سازى مى شود. 
نيروگاه هاى خورشــيدى ســوخت مايع را صادراتى مى كنند/ 
چگونه ســاالنه 70 ميليــارد متر مكعــب گاز ذخيره كنيم؟ 
محمدامين زنگنــه در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادى ايلنا، 
درباره توســعه تجديدپذيرها در مناطق كمتر توســعه يافته و 
حاشيه نشين مرزى اظهار داشت: ما در ايران چند كانال اصلى 
بادى داريم كه دو كانال در شرق كشور واقع شده است، طبق 
برآوردها فقط از همين دو كانال بادى در شرق كشور مى توانيم 
30 تــا 40 هزار مگاوات نيروگاه بــادى احداث كنيم كه براى 
توليد برق نيازى به آب و ســوخت نــدارد، عالوه بر آن ما در 
مرزهاى شــرقى همسايگانى داريم كه نياز به برق دارند يعنى 
خيلى راحت مى توانيم اين برق را به افغانستان و پاكستان صادر 
كنيــم. بنابراين درواقع صنعتى را راه اندازى كرده ايم كه بدون 
نياز به ســوخت و آب مشترى صادراتى در نزديكى ايران دارد، 
ضمن اينكه طبيعتا اشتغال هم ايجاد مى كند. با تجديدپذيرها 
آب و ســوخت ذخيره كنيم وى افزود: آلمان 10 كيلومتر وارد 
دريا شده و نيروگاه احداث مى كند تا به سرعت باد ايران برسد، 
امــا ما نصف ظرفيت توليد فعلى بــرق را ما فقط مى توانيم از 
طريق نيروگاه بادى در شرق كشور توليد كنيم، در غرب كشور 
نيز با توجه به كوهســتانى بودن مستعد نيروگاه خورشيدى 
اســت كه نه نياز به آب و ســوخت دارد و هم اينكه اشــتغال 
زيادى ايجاد مى كند. اشتغالزايى تجديدپذيرها با خودرو رقابت 
مى كند . دبير انجمن انرژى هاى تجديدپذير در ادامه گفت: در 
آلمان صنعت اصلى اشتغالزا خودرو است كه 700 هزار شغل 
ايجاد كرده اســت و صنعت تجديدپذير اين كشور 350 هزار 
شغل ايجاد كرده است، اين اعداد بدان معنا است كه حتى در 
كشورى مثل آلمان كه بيشترين اشتغال از خودرو است صنعت 
تجديدپذير توانسته مثل صنعت خودرو اشتغالزايى كند. منبع 
درآمد مطمئن در مناطق محروم. وى خاطرنشان كرد: در كشور 
ما سامانه هاى معيشتى خورشيدى راه اندازى شده كه به جاى 

پول به خانواده هايى كه تحت پوشــش سازمان هاى حمايتى 
مثل بهزيســتى و كميته امداد قرار دارند، سامانه 5 كيلوواتى 
خورشيدى داده مى شود كه محل درآمد آنها خواهد بود، اين 
سامانه ها 19 ميليون تومان در سال درآمد ايجاد مى كنند كه 
در مقايسه با يارانه معيشتى بزرگتر است و مضاف بر آن عزت 
نفس اشخاص نيز حفظ مى شود، بنابراين تجديدپذيرها قابليت 
و پتانسيل نفوذ در مناطق محروم و دورافتاده را دارند، از طرف 
ديگر نياز برق و امكان ذخيره ســازى سوخت و آب هم وجود 
دارد، بعبارت ديگر يعنى اين پروژه ها در كشــور شدنى است، 
فقط عزم و هماهنگى بين سازمان ها و وزارتخانه ها را مى طلبد. 
چگونه33 ميليارد متر مكعب گاز ذخيره كنيم؟ زنگنه با اشاره 
به ميزان ذخيره سوخت با احداث نيروگاه تجديدپذير در كشور 
تاكيد كرد: اكنون كل مصرف گاز كشور به طور متوسط 237 
ميليارد متر مكعب اســت، كل صنعــت نيروگاه هاى حرارتى 

كشــور به طور متوسط ساالنه 70 ميليارد متر مكعب مصرف 
گاز دارند كه بيش از بخش خانگى و ســاير بخش ها است، اگر 
40 هــزار مگاوات نيروگاه بــادى را در نظر بگيريم ما فقط با 
همين ظرفيت نيروگاهى مى توانيــم 33 ميليارد متر مكعب 
گاز صرفه جويى و ذخيره كنيم. نيروگاه هاى خورشــيدى 37 
ميليارد متر مكعب در مصــرف گاز صرفه جويى مى كنند وى 
ادامه داد: عالوه بر مزيت نيروگاه هاى بادى براى ذخيره سازى 
سوخت گاز؛ در كشور 80 هزارمگاوت پتانسيل احداث نيروگاه 
خورشيدى هم وجود دارد كه مى توانيم از مسير احداث آنها نيز 
37 ميليارد متر مكعب گاز صرفه جويى كنيم، يعنى در مجموع 
70 ميليــارد متر مكعب به اندازه كل گاز مصرفى نيروگاه هاى 
حرارتى كشــور ذخيره سازى مى شود. با صرفه جويى يك سال 
ســوخت مايع نيروگاهى 14 هزار مگاوات نيروگاه خورشيدى 
احداث كنيم . دبير انجمن انرژى هاى تجديدپذير بيان داشت: 

مهم تر اينكه همواره گفته مى شــود اگر ظرفيت خالى مصرف 
گاز داشته باشيم، مى توانيم با نرخ خوبى صادرات داشته باشيم، 
سال گذشته نيروگاه هاى حرارتى 8.5 ميليارد دالر گازوئيل و 
مازوت سوزاندند كه شكى در ظرفيت صادراتى اين سوخت ها 
وجود ندارد، اگر اين ميزان سوخت مايع سوزانده نمى شد، قطعا 
بازار آن وجود دارد و براحتى صادر مى شد، يعنى با 8.5 ميليارد 
دالر مى توانيــم 14 هزار مگاوت نيروگاه خورشــيدى احداث 
كنيــم، در حالى كه اكنون كل ظرفيت نيروگاه خورشــيدى 
كشور 400 مگاوات است اما چون در زمستان به مشكل كمبود 
گاز برمى خوريم، سوخت مايع به نيروگاه ها ارسال مى شود، در 
صورتى كه ارزش يك ســال سوخت مايع را مى توان 14 هزار 
مگاوات نيروگاه خورشيدى احداث كرد كه باعث مى شود گاز 
ذخيره شود، ســوخت مايع مصرف نشــود، آاليندگى ندارد، 
مازوت سوزى نيروگاه ها هم در زمستان متوقف شود. فقط يارانه 
و حقوق و دســتمزد مهم اســت. وى درباره دليل مقاومت در 
برابر توســعه نيروگاه هاى تجديدپذير توضيح داد: اگر بنا باشد 
ســوخت مايع به نيروگاه حرارتى ندهيم و هزينه اين سوخت 
صرفه جويى شده را به تجديدپذيرها بدهيم حدود 4 سال زمان 
مى برد كه نيروگاه احداث شــود و دولــت به جاى اينكه يك 
انرژى را همان لحظه مصرف كند بايد سرمايه گذارى كند، در 
حالى كه هيچوفت ديد پروژه طوالنى مدت نداشته و دليل آن 
هم كســرى بودجه است. فقط يارانه و حقوق و دستمزد مهم 
است و باقى مسائل اهميتى ندارد و متاسفانه چندين سال است 
كه كشور به همين شكل اداره مى شود. نيازى به سرمايه گذارى 
نداريم! زنگنه با اشاره به جدول تبصره 14 بودجه قانون تصريح 
كرد: طبق اين جدول منابع حاصل از فروش داخلى و صادرات 
گاز و فــراورده وارد خزانه تبصره 14 مى شــود كه مصارف آن 
هم يارانه نقدى، دارو، گندم؛ مبارزه با فقر مطلق، ســالمت و... 
است، عالوه بر آن بودجه تجديدپذيرها را نيز شركت هايى كه 
پروژه هاى بهينه سازى اجرا مى كنند تامين خواهند كرد اما در 
عمل جدول هميشــه كسرى بودجه دارد، بنابراين با توجه به 
اين كسرى براى دولت ســرمايه گذارى اهميتى ندارد و فقط 
جارى مهم است، زير جدول هر سال يك پاورقى دارد كه اگر 
منابع جدول دچار كمبود شود دولت موظف است يارانه بدهد 
و اعتبارى كه قرار است به تجديدپذير و بهينه سازى تخصيص 
يابد را مى تواند حذف كند، مفهوم آن اين اســت كه نيازى به 

سرمايه گذارى نداريم.

ايسنا/لرستان مديرعامل شــركت آب منطقه اى لرستان گفت: 23 درصد از 
مخازن سدهاى لرستان پر است. داريوش حسن نژاد در گفت وگو با ايسنا در 
خصوص آخرين وضعيت مخازن سدهاى لرستان تا يكم اسفندماه، اظهار كرد: 
در حال حاضر شــش سد در لرســتان وجود دارد كه شامل مروك، ايوشان، 
تنگ هاله، خان آباد، كزنار و حوضيان اســت. وى افزود: هم اكنون 23 درصد 
از مخازن ســدهاى لرستان پر اســت و حجم آب موجود در آنها نسبت به 
سال گذشته ســه درصد افزايش را نشــان مى دهد. مديرعامل شركت آب 
منطقه اى لرستان بيان كرد: حجم كل مخزن سدهاى مروك، ايوشان، تنگ 
هاله، خان آباد، كزنار و حوضيان 208.71 ميليون مترمكعب است.حسن نژاد 
گفت: هم اكنون حجم آب موجود در پشــت سدهاى استان 47.41 ميليون 

مترمكعب است و نسبت به سال گذشته 3 درصد رشد نشان مى دهد.
وى بيان كرد: اين درحاليست كه حجم آب در پشت سدهاى استان در سال 
گذشته 46.15 ميليون مترمكعب بوده است. مديرعامل شركت آب منطقه اى 
لرستان خاطرنشان كرد: در حال حاضر مجموع آب ورودى  شش سد استان 
3.08 مترمكعب بر ثانيه است.  حسن نژاد اظهار كرد: هم اكنون سد مروك با 
حجم 105.58 ميليون متر مكعب بيشترين حجم آب و كزنار با 0.8 ميليون 

مترمكعب كمترين حجم را دارد.

در جلســه مديرعامل آبفا با معاونين و مديران امور شهرســتان هاى شــركت آب و 
فاضالب مطرح شد:

 تاكيد بر تسهيل خدمات رسانى به مردم در 
آستانه تعطيالت پايان سال و نوروز

 مديرعامل شــركت آب و فاضالب هرمزگان در جلسه با معاونين، مديران ستادى و 
مديران امور شهرســتان ها بر وصول مطالبات آبفا در راستاى تسهيل خدمات رسانى 
تاكيد كرد. عبدالحميد حمزه پور در اين جلسه با اشاره با فرا رسيدن عيد نوروز و لزوم 
خدمات رسانى مناسب به مردم افزود: مديران امور در شهرستان ها مى بايست براى 
خدمات رســانى در ايام تعطيالت برنامه ريزى كنند. وى با تاكيد بر حضور و نظارت 
مستمر مديران امور در اين ايام تصريح كرد: ايام تعطيالت پايان سال و نوروز به دليل 
مسافرپذيرى هرمزگان از اهميت ويژه اى برخوردار است از اين رو مديران امور بايستى 
در اين ايام حضور داشــته باشند. مديرعامل شركت آب و فاضالب هرمزگان در ادامه 
به اهميت وصول مطالبات در خدمات رســانى مطلوب اشاره كرد و گفت: با توجه به 
پايان ســال ضرورت دارد تالش بيشترى براى وصول مطالبات صورت گيرد تا خللى 
در خدمات رســانى پيش نيايد. حمزه پور همچنين بر ساماندهى انشعابات غير مجاز 
تاكيد كرد و افزود: مديران شهرســتان ها بايد ضمن شناســايى انشعابات غير مجاز 
اقدامات قانونى براى ســاماندهى آن انجام دهند. وى گفت: با توجه به دســتورالعمل 
جديد شــركت مهندسى آب و فاضالب كشــور براى واگذارى انشعاب به متقاضيان 
فاقد ســند، بايد برنامه ريزى الزم و واگذارى انشــعاب پس از تعهد محضرى صورت 
گيرد. مديرعامل شــركت آب و فاضالب هرمزگان همچنين با اشاره به انجام 
تهاتر با شهردارى ها گفت: اين اقدام نتايج خوبى در وصول مطالبات طرفين 
داشته كه الزم است براى ساماندهى انشعابات فضاى سبز شهردارى ها، كنتور 

گذارى و مصرف واقعى مشخص شود.

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان:

23 درصد از مخازن سدهاى 
لرستان پر است

نماينده مجلس يازدهم گفت: در صورتى كه دولت توانايى الزم را داشته باشد سهميه بنزين به هر كد ملى بدون افزايش قيمت 
اجرا خواهد شد. هادى بيگى نژاد نماينده مجلس يازدهم در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با دريافت اشخاص فاقد خودرو از 
سهميه بنزين گفت: چنين برنامه اى اجبار نيست و با توجه به اينكه همه افراد جامعه خودرو ندارند و از يارانه انرژى محروم مانده اند به همين دليل اعطاى سهميه بنزين 
به همه آحاد جامعه در صورتى كه دولت توانايى پرداخت چنين يارانه اى را داشته باشد مى تواند نظام سهميه بندى را به عدالت نزديك كند. وى ادامه داد: يارانه بنزين 
براى افراد فاقد خودرو 15 ليتر در نظر گرفته شده است و از بنزين مازادى كه دولت ذخيره سازى مى كند اين سهميه به افراد فاقد خودرو تعلق مى گيرد. اين نماينده 
مجلس در پاسخ به اينكه آيا چنين اقدامى منجر به افزايش قيمت بنزين و يا كاهش سهميه اشخاص داراى خودرو نمى شود، گفت: نه تنها قيمت بنزين افزايش پيدا 
نمى كند، بلكه در اين برنامه به صورت دقيق عنوان شده است كه تغييرى در سهميه بنزين اشخاص داراى خودرو ايجاد نشود. وى در رابطه با فروش بنزين از سوى 

افراد فاقد خودرو گفت: نه تنها امكان فروش فراهم شده است بلكه افراد مى توانند بنزين را به دولت نيز به فروش برسانند.

ايسنا/خوزستان مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان با اشاره به اجراى پروژه آبرسانى دهستان جفال به عنوان يكى از پروژه هاى آبرسانى 
فعال در اين شهرستان گفت: آبرسانى به ديگر روستاهاى شادگان با سرعت در حال اجرا است. محمدرضا كرمى نژاد در گفت و گو با ايسنا، 

با اشاره به آخرين وضعيت اجرايى پروژه هاى آبرسانى در شادگان اظهار كرد: عمليات باقى مانده پروژه آبرسانى دهستان جفال به صورت ضربتى طى سه ماه اجرا شد و در مرحله 
تكميلى و تســت نهايى خط اســت و بزودى به بهره بردارى مى رسد. وى افزود: اين پروژه با اجراى 34 كيلومتر خط انتقال فرعى و اصلى در بازه زمانى 90 روزه تكميل شده است و 
با وارد مدار شدن اين پروژه بيش از 30 هزار نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتى و پايدار بهره مند مى شوند.  مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان تصريح كرد: در انتهاى 
خروجى اين پروژه به دليل عدم تكميل طرح از سال هاى قبل گاليه مندى بين مردم ايجاد شده بود و مانع تكميل اين پروژه شده بودند اما اكنون مشكل حل شده و با حضور مردم 
طرح تكميلى پروژه جفال آغاز و تا فردا متصل خواهد شد.كرمى نژاد عنوان كرد: آبرسانى به روستاهاى محروم از اولويت هاى اصلى وزارت نيرو و آبفا كشور است كه با اجراى ضربتى 

پروژه هاى آبرسانى در خوزستان بيش از يك هزار و 700 روستا را آبدار كرده ايم و طبق برنامه زمان بندى شده تا پايان سال آينده روستاى بدون آب در خوزستان نخواهيم داشت.

نماينده مجلس يازدهم در گفت و گو با مهر عنوان كرد؛

اجراى طرح جديد سهميه بندى بنزين در صورت 
توانايى دولت

مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان:

طرح آبرسانى به دهستان جفال شادگان بزودى به 
بهره بردارى مى رسد

ايسنا/خوزستان مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اهواز از 
بررســى و تســت فنى بيش از 60 هزار و 127 دستگاه كنتور 
برق در كالنشهر اهواز در راستاى حفظ پايدارى شبكه و كاهش 
تلفات انرژى و اطمينان از ســالمت لوازم اندازه گيرى خبر داد و 
گفت: بيش از 5 هزار از كنتورهاى برق مشتركان اهوازى داراى 
نقص فنى هستند. عبدالحميدعباس شــيارى در گفت  وگو با 
ايســنا، اظهاركرد: از ابتداى امسال تاكنون در راستاى كمك به 
رفاه و آسايش شهروندان و حفظ پايدارى شبكه برق اهواز بيش 
از 60 هزار و 127 دستگاه كنتور برق بررسى و تست فنى شدند. 
وى افزود: دســتكارى و معيوب بودن كنتور مشتركان از جمله 
عوامل تاثيرگذار در ايجاد ناپايدارى شبكه است و شناسايى دقيق 
اين عوامل عالوه بر كمك به حفظ حقوق متقابل توزيع كننده 

انرژى و مصرف كنندگان، به كاهش تلفات نيز منجر مى شــود. 
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق اهواز گفت: شناسايى عوامل 
فنى و غيرفنى به منظور حفظ پايدارى شــبكه يكى از اقدامات 

بسيار مهم در شبكه اســت و از اين رو در دستور كار قرار دارد. 
شيارى عنوان كرد: تســت و بررسى كنتور طى 11 ماهه سال 
جارى به نســبت دوره مشابه رشد 75درصدى داشته است كه 
با توجه به افزايش مصرف انرژى و مشــكالت توليد، شناسايى 
عوامل موثر در ايجاد تلفات، اهميت زيادى دارد. بررسى فنى و 
تست مستمر لوازم اندازه گيرى برق مشتركان، زمينه جلوگيرى 
از نوســان ولتاژ در سطح شبكه را فراهم مى كند و اين مساله را 
به حداقل مى رســاند. وى افزود: با تالش هاى انجام شده در سال 
1401، از مجموع كنتورهاى بررســى شده در اهواز، پنج هزار و 
367 دستگاه كنتور برق داراى نقص بودند. همچنين در بخش 
ديماندى تعداد 9 هزار و 65 دستگاه بررسى و از اين تعداد 2 هزار 

و 340 دستگاه داراى نقص شناسايى و تعويض شد.

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق اهواز:

بيش از 5 هزار كنتور برق در اهواز نقص دارند
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گزيده خبر

گروه كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران 
دانشجوى بورسيه مى پذيرد

گروه كشتيرانى جمهورى اسالمى 
ايران به منظور تأمين نيروى انسانى 
مــورد نياز جهت اشــتغال بر روى 
كشــتى هاى اقيانوس پيما دانشجو 
مى پذيرد.به گــزارش خبرنگار مانا؛ 
گروه كشتيرانى جمهورى اسالمى 

ايران از طريق مؤسسه آموزشــى اين گروه به منظور تأمين نيروى انسانى 
مورد نياز جهت اشــتغال بر روى كشتى هاى اقيانوس پيما در رده هاى افسر 
دومى عرشه و مهندس سومى موتور دانشجو مى پذيرد.طبق اطالعية مؤسسه 
آموزشى گروه كشتيرانى متقاضيان از تاريخ يكم لغايت 13 اسفندماه جارى 
فرصت دارند تا براى ثبت نام در اين دوره آموزشى اقدام كنند.بر اين اساس، 
افراد مذكر با تابعيت كشور جمهورى اسالمى ايران كه شرايط عمومى ثبت 
نــام از جمله عدم اعتياد به مواد مخــدر طبق تأييد مراجع ذى صالح، عدم 
اشــتهار به فساد و تجاهر به فسق، نداشتن ســوء پيشينه به تاييد مراجع 
ذى ربط، ديد چشــم 10/10 (بدون عينك) براى رشته افسر دومى عرشه و 
8/10 براى رشته مهندس سومى موتور و نداشتن كور رنگى، حداقل قد 170 
سانتيمتر را احراز كنند، مى توانند در اين فراخوان شركت كنند.  همچنين، 
نداشــتن خالكوبى روى بدن براى متقاضيان ضرورى اســت و فقط افرادى 
مى توانند در دوره ياد شــده ثبت نام كنند كه دوره خدمت نظام وظيفه را 
انجام نداده اند (مشمولين وظيفه بدون مهر غيبت) و تا زمان ثبت نام ديپلم 
خود را دريافت كرده اند  و حداقل تا شهريور سال 1402 از معافيت تحصيلى 
برخوردار باشند.با اين حال، دانشجويان و دانش آموزانى كه مشغول تحصيل 
در سال آخرتحصيلى هستند نيز مى توانند در آزمون مربوطه شركت نمايند 
به شرطى كه تا پايان ســال تحصيلى (خرداد 1402)، قادر به ارائه مدرك 
فارغ التحصيلى خود باشــند. اين افراد در زمان ثبت نام مى بايست گواهى 
مبنى بر اشتغال به تحصيل در سال يا نيمسال آخر را از محل تحصيل خود 
دريافت و در زمان ثبت نام در ســايت، در محل مدرك تحصيلى بارگذارى 
نمايند.شايان ذكر است، فايل كامل اطالعيه ثبت نام مؤسسه آموزشى گروه 
كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران شامل شرايط عمومى و خاص و راهنماى 

مراحل ثبت نام از طريق پيونت ذيل قابل دريافت است.

در پنجمين جشنواره صنعت سالمت 
محور؛ مديرعامل ايمپاسكو عنوان «حامى 

سالمت» دريافت كرد
در مراســم اختتاميــه پنجمين جشــنواره ملى «صنعت ســالمت محور» 
مديرعامل شــركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران با كســب عنوان «حامى 
سالمت» مورد تقدير قرار گرفت.به گزارش روابط عمومى ايمپاسكو، پنجمين 
جشــنواره صنعت سالمت محور روز گذشته (يكشنبه اول اسفند 1401) در 
حوزه صنعت و معدن و با حضور شركت هاى معدنى، صنعتى، پتروشيمى و 
داروسازى مسئوليت پذير در حوزه ســالمت، توسط انجمن علمى آموزش 
بهداشت و ارتقاء سالمت ايران در مركز همايش هاى دانشگاه شهيد بهشتى 
برگزار شد.اين جشــنواره كه با رويكرد ارتقاى سالمت محصوالت، خدمات 
و معرفى برند هاى ســالمت محور برگزار شد، به دنبال بهبود نظام سياست 
گذارى و برنامه ريزى ارتقاى سالمت در سطح كالن كشور است و بر همين 
اســاس و با هدف ارتقاى سطح سالمت تعدادى از شركت ها مورد تقدير قرار 
گرفتند.مجتمع معدنى سرب و روى انگوران موفق به كسب نشان بلورين اين 
همايش شد.بخشــى از اهداف طرح علمى و آموزشى صنعت سالمت شامل 
ارتقاى علمى ســالمت و بهداشــت در بخش صنايع معدنى و معادن كشور، 
بهبود و توســعه فرآيندهاى ســالمت محور در صنايع داخلى و استراتژيك 
كشور، ارزيابى اعتباربخشى و رتبه بندى صنايع كشور و اعطاى نشان صنعت 
سالمت محور و… عنوان شده اســت.گفتنى است فرآيند علمى و آموزشى 
صنعت سالمت محور با شعار «ســالمت محورى، فرهنگ سازمانى، توسعه 
پايدار» در تالش اســت تا ســالمت محورى را در فرهنگ و سياســت هاى 
ســازمانى به عنوان يك اصل اساسى و با هدف توســعه پايدار در صنايع و 
بنگاه هاى اقتصادى در مركز توجه قرار داده و با هم افزايى و همراهى متوليان 
امر و در راســتاى سياست هاى ابالغى از سوى مقام معظم رهبرى، مبنى بر 
دســتيابى به باالترين طيف سالمت در جامعه، گامى موثر در مسير اعتالى 

سطح سالمت و بهداشت عمومى جامعه بردارد.

ايرانسل اولين همايش تحول ديجيتال شهرك هاى صنعتى را برگزار مى كند
اولين همايش تحول ديجيتال شــهرك هاى صنعتى، ويژه اســتان هاى خراســان رضوى، شمالى و 
جنوبى، توســط ايرانسل برگزار مى شــود.به گزارش روابط عمومى ايرانسل، اولين و بزرگترين اپراتور 
ديجيتال ايران، با هدف بهبود زيرســاخت هاى موجود، افزايش امنيت و مرتفع ســاختن چالش هاى 
كليدى شــهرك هاى صنعتى و به دنبال ورود مؤثر و همه جانبه به صنايع مختلف كشــور، نخستين 
همايش «تحول ديجيتال شهرك هاى صنعتى»، ويژه استان هاى خراسان را در روز سه شنبه 2 اسفند 
1401، برگــزار مى كند.در اين همايش كه با حضور مدير فناورى اطالعات و ارتباطات آســتان قدس 
رضوى، مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات خراســان رضــوى، مديركل تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويى شمال شــرق، مدير ارتباطات زيرساخت خراســان رضوى، رئيس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوى، مديرعامل سازمان فاوا شهردارى مشهد، جمعى از اعضاى هيأت مديره اتاق 
بازرگانى صنايع و معادن استان هاى خراسان، مديرعامل شهرك هاى صنعتى خراسان رضوى، مديران، 
سازمان ها و فعاالن حوزه صنعت، معدن و تجارت اين استان ها برگزار مى شود

همراه اول برنده تنديس سيمين جشنواره 
ملى صنعت سالمت محور شد

همراه اول تنديس ســيمين جشــنواره ملى 
«صنعت سالمت  محور» را دريافت كرد و بابت 
مسئوليت پذيرى و تاب آورى سازمانى در دوران 
كوويــد 19 و همچنين مســئوليت اجتماعى 
ســازمان در حوزه ســالمت مورد تقدير قرار 
گرفت.به گزارش اداره كل ارتباطات شــركت 

ارتباطات سيار ايران، پنجمين جشنواره ملى صنعت سالمت محور روز دوشنبه يكم اسفند 1401 
با حضور شركت هاى بزرگ صنعتى مسئوليت پذير در حوزه سالمت كشور در مركز همايش هاى 
بين المللى دانشگاه شهيد بهشتى برگزار شد.اين جشنواره كه با رويكرد ارتقاى سالمت محصوالت، 
خدمات و معرفى برندهاى سالمت محور برگزار شد، به دنبال بهبود نظام سياست گذارى و برنامه 
ريزى ارتقاى سالمت در سطح كالن كشور بود.«همراه اول» به عنوان نخستين و بزرگترين اپراتور 
تلفن همراه توانست در اين رويداد كه به جد دنبال تعيين جهت در اولويت هاى بنگاه هاى اقتصادى 
به منظور ارتقاى ســالمت توليدات و خدمات بود، «تنديس ســيمين ســه ستاره» را كسب كند.

همچنين هيات داوران اين جشنواره پس از پايش سازمان هاى مسئوليت پذير و پاسخگو در حوزه 
سالمت كشور، با اعطاى دو تقديرنامه «مسئوليت پذيرى و تاب آورى سازمان در دوران كوويد 19 و 
پاندمى بيمارى هاى نوظهور» و «مسئوليت اجتماعى سازمان در حوزه سالمت» به همراه اول بابت 

اقدامات شايسته و دستاوردهاى موثر اين شركت تقدير و تجليل به عمل آورد.

جزئيات همكارى با چين در بخش صنعت و معدنفاطمى امين عنوان كرد
وزيــر صمت از مذاكره بين ايران و چين براى همكارى در بخش هاى 
مختلف معدن، فوالد، مس، ماشين آالت، خودرو، موتور و لوكوموتيو 
خبر داد و گفت: گزارش هايى دريافت شده كه چندين سازمان با يكى 
از خودروسازها كه البته جزو دو خودروساز بزرگ نيست، براى كاركنان 
خود قراردادى بستند و خودرو گرفتند كه اين موضوع بررسى شده و 
با شركت متخلف برخورد مى شود. به گزارش ايسنا، سيدرضا فاطمى 
اميــن در يك برنامه تلويزيونى درباره پيگيرى تخلف خودروســازان 
درباره ارائه خودرو به سازمان ها نيز گفت: اسفند ماه سال پيش رئيس 
جمهورى تاكيد كردند كه در واگذارى خودروها بايد ضوابطى رعايت 
شــود و نبايد رانت در اين بخش به وجود بيايد. گزارش هايى دريافت 
شده كه چندين ســازمان با يكى از خودروســازها كه البته جزو دو 
خودروساز بزرگ نيست، براى كاركنان خود قراردادى بستند و خودرو 
گرفتند كه اين موضوع بررسى شــده و گزارش در حال نهايى شدن 
است و با شركت متخلف برخورد مى شود. زيرا خودروهايى كه بايد در 
قالب قرعه كشى عرضه شود، نبايد خارج از آن ارائه شوند. وى در مورد 
نحوه برخورد با اين اتفاق تصريح كرد: بايد برخورد دو جانبه باشــد، 
اما خودروهايى بودند كه طبق قرارداد با آن خودروســاز، به كاركنان 
ســازمان تحويل داده شــده است نه خود ســازمان. هزينه خودروها 
پرداخت و مورد اســتفاده قرار گرفته و شايد برگشت آن موضوعيت 
نداشــته باشــد، اما آنچه خارج از ضابطه كار انجام شده، قطعاً قابل 
پيگيرى است. جزئيات همكارى ايران در صنعت و معدن . وزير صمت 
در ادامــه درباره همكارى ايران با چين تصريح كرد: چين يك اقتصاد 
بسيار بزرگ دارد. 6300 ميليارد دالر ارزش تجارت خارجى و 17 هزار 
ميليارد دالر ارزش تجارت داخلى اين كشــور است و در انواع و اقسام 

رشــته هاى صنعتى و فناورى ورود كرده و تنوع محصول بااليى دارد. 
نكته مهم ديگر اين است كه چين براى خودش جايگاه و شان مستقلى 
دارد و دنباله رو كشــورهاى غربى نيست. ما دشمنان مشترك داريم 
بنابراين توسعه تجارت دو كشور اهميت دارد. وى افزود: از اوايل امسال 
در حوزه هاى مختلف معدن مثل مس، فوالد و ماشين آالت تفاهمات 
و مذاكراتى بين دو كشــور انجام شــده است و به طور مثال در حوزه 
مس پروژه بزرگى تعريف شده كه در صورت اجرا ظرفيت توليد مس 
تا يك ميليون تن مى رســد و در بخش تامين ماشين آالت اين طرح 
مذاكراتى با چين داشتيم. توليد يك ميليون تنى مس مى تواند بيش 
از 12 ميليــارد دالر درآمد صادراتى ايجاد كند. وزير صمت در ادامه با 

اشاره به موضوع خام فروشى در حوزه معدن گفت: اكنون تقريبا خام 
فروشى نداريم. 600 ميليون تن ماده معدنى برداشت مى كنيم و تنها 
1.7 درصد از مواد معدنى را به صورت خام صادر مى كنيم و در عوض 
كلى مواد خام هم وارد كشــور مى شود. اما شمش مس و فوالد صادر 
مى كنيم كه آن هم بايد تبديل به ورق و ســپس صادر شود. فاطمى 
امين ادامه داد: در حوزه صنعت خودرو هم مذاكراتى بين شركت هاى 
ايرانى با شــركت هاى چينى انجام شده و تاكنون سرمايه گذارى هايى 
صورت گرفته است. همچنين در بحث موتور و لوكوموتيو و واگن مترو 
قراردادهاى خوبى امضا شده كه طى آن انتقال فناورى و ساخت داخل 
هم انجام مى شود. فاطمى امين با بيان اينكه مذاكرات بين شركت هاى 

ايرانى و چينى انجام شده، گفت: از چند ماه قبل از سفر رئيس جمهور
� شركت ها تفاهم نامه هايى با يكديگر امضا كرده بودند. اين شركت ها 
نيز شامل شركت هاى خصوصى و در برخى موارد هم دولت سهام دار 
بخشى از سهام آن ها بود. وى با بيان اينكه يكى از راهبردهاى صادرات 
ايجاد ارتباط بين كسب و كارهاى دو كشور است، گفت: امسال برنامه 
ريزى شــده بود صادرات غير نفتى كشــور 50 ميليارد دالر باشد كه 
تاكنون از اين رقم فراتر رفته و تا پايان سال بيشتر هم مى شود. سال 
گذشته 45 ميليارد دالر صادرات غير نفتى داشتيم و تراز تجارى كشور 
با احتساب نفت مثبت 30 ميليارد دالر بود. صادرات غير نفتى امسال 
17.7 درصد به لحاظ ارزشى بيشتر از سال قبل شده است و واردات به 
لحاظ وزنى هفت درصد كاهش يافته و به لحاظ ارزشــى 16.9 درصد 
افزايش يافته كه يعنى رشد صادرات بيشتر از رشد واردات بوده است. 
وى افزود: تمركز در واردات بر ماشــين آالت و ســرمايه گذارى بوده 
است. امسال واردات كاالهاى مصرفى هشت درصد كم شده و كاالهاى 
سرمايه اى 51 درصد و مواد اوليه 16  درصد بيشتر شده، يعنى واردات 
به نفع توليد بوده و در واقع سرمايه گذارى در توليد بيشتر شده است. 
همچنين رشــد بخش صنعت در شــش ماه اول امسال 4.9 درصد و 
رشــد سرمايه گذارى در ماشين آالت 15 درصد بوده است. مشكالت 
معيشتى داريم، اما توليد و سرمايه گذارى اميدواركننده است فاطمى 
امين با بيان اينكه ما مشكالت زيادى در معيشت داريم اما اتفاقاتى در 
بخش توليد و سرمايه گذارى افتاده كه اميد به آينده را بيشتر مى كند، 
تاكيد كرد: رشــد اقتصادى، ميزان اشتغال و توليد در سال هاى آينده 
رشد خواهد داشت. اشتغال صنعتى نيز در پاييز امسال بيش از هشت 

ميليون و 300 هزار نفر بوده است. 

در آخرين جلسه كميته ملى فناورى نانوى سازمان استاندارد، استانداردى با عنوان «فناورى نانو _ توزيع اندازه ذره نانو بلورهاى 
سلولزى» به تصويب رسيد. به گزارش ايسنا، در صد و بيست و چهارمين اجالسيه كميته ملى فناورى نانوى سازمان استاندارد، 
استانداردى با عنوان «فناورى نانو _ توزيع اندازه ذره نانو بلورهاى سلولزى» در حوزه فناورى نانو از طرف ستاد ويژه توسعه فناورى 
نانو به دبيرى دكتر دارابى مطرح شد و به تصويب رسيد. با تصويب اين استاندارد، شمار استانداردهاى ملى فناورى نانو به 152 
استاندارد رسيد. هدف از تدوين اين استاندارد، تشريح روش هايى براى اندازه گيرى توزيع هاى اندازه ذره نانوبلورهاى سلولزى با استفاده از ميكروسكوپى نيروى اتمى 
و ميكروسكوپى الكترونى عبورى است. اين استاندارد پروتكلى براى پراكنش تجديدپذير ماده با استفاده از «امواج دهى فراصوتى» كه با پراكندگى پوياى نور ارزيابى 
مى شود، ارائه مى كند. اين استاندارد آماده سازى نمونه براى ميكروسكوپى، تهيه تصوير و تحليل داده را شامل مى شود. اين استاندارد روشى براى پراكنش تجديدپذير 
نانوبلورهاى سلولزى خشك براى آماده سازى نمونه هاى ميكروسكوپى شرح مى دهد، پروتكل هايى براى تهيه تصوير در ميكروسكوپى نيروى اتمى و الكترونى عبورى، 
ارائه و روش هاى اجرايى تحليل تصوير براى تعيين توزيع هاى اندازه ذره را به اختصار بيان مى كند. به نقل از ســتاد نانو، روش هاى ارائه شــده با تحليل نانوبلورهاى 
سلولزى توليد شده با فرايندهاى مختلف سازگار هستند و مى توان با تنظيم روش هاى نهشت نمونه و پراكنش، آن ها را به نانوبلورهاى سلولزى با سطح اصالح شده 
گسترش داد. دو روش ميكروسكوپى ذكرشده اطالعات مكمل ارائه مى دهند و از هر دو به طور گسترده اى براى تحليل اندازه نانوبلورهاى سلولزى استفاده شده است.

آمار منتشر شده از وضعيت توليد آلومينيوم در 10ماهه امسال نشان مى دهد كه چهار شركت اصلى توليدكننده آلومينيوم كشور 
در مجموع بالغ بر 528 هزار تن آلومينيوم توليد كرده اند كه نسبت به ميزان آن در مدت مشابه سال گذشته، 17 درصد افزايش 
يافته است.  به گزارش ايسنا، طبق آمار ارائه شده از سوى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو)، ميزان 

آلومينيوم توليدى چهار شركت توليدكننده داخلى آلومينيوم از ابتداى فروردين تا پايان مهر، از 528 هزار تن فراتر رفته است.
اين چهار شركت در مجموع 528 هزار و 60 تن شمش آلومينيوم توليد كرده اند كه نسبت به 451 هزار و 193 تن توليدى در مدت مشابه سال گذشته، 17 درصد 
افزايش يافته است. از اين ميزان به ترتيب، شركت هاى سالكو 226 هزار و 467 تن، ايرالكو 147 هزار و 560 تن، المهدى 123 هزار و 403 تن و آلوميناى ايران 30 
هزار و 630 تن توليد شمش آلومينيوم در مجموع 10 ماهه سال جارى توليد كرده اند. همچنين توليد پودر آلومينا توسط شركت آلوميناى ايران نيز در مدت مذكور 
سال جارى، يك درصد معادل 2752 تن كمتر شده و از 193 هزار و 534 تن به 190 هزار و 782 تن رسيده است. افت 65 درصدى توليد بوكسيت. گفتنى است كه 
عليرغم افزايش توليد شمش آلومينيوم و پودر آلومينا در مدت مذكور سال جارى، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، توليد بوكسيت (ماده اوليه توليد پودر آلومينا) 
در شــركت آلوميناى ايران با 65 درصد كاهش مواجه شــده و به 464 هزار و 79 تن رسيده است. اين در حاليست كه در مجموع 10 ماهه سال گذشته 767 هزار و 

921 تن بوكسيت توليد شده بود.

رشد 17 درصدى توليد شمش آلومينيومتصويب يك استاندارد ملى در حوزه فناورى نانو
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گزيده خبر

رئيس هيئت مديــره بانك صادرات ايــران در نهمين همايــش بانكدارى 
الكترونيك مطرح كرد:

پيش بينى حذف چك كاغذى تا چند سال آينده
رئيس هيئت مديره بانك صادرات ايران با اشاره به استقبال گسترده از چكنو 
اين بانك تاكيد كرد: مزيت هاى قابل توجه چك ديجيتال جامعه و شــبكه 
بانكى را به ســمت حذف  تدريجى چك كاغذى تا چند ســال آينده سوق 
خواهــد داد.به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، ياســر مرادى در 
نشست تخصصى «ضوابط، مقررات و رويه اجرايى حاكم بر چك ديجيتال» 
در نخســتين روز اين همايش در مركز همايش هاى بين المللى برج ميالد، 
بــا اعالم اين كه بانك صادرات ايران تاكنــون بيش از 60 هزار برگ چكنو 
صادركرده و بيش از 10 هزار برگ آن كارســازى شــده است،  به تشريح و 
تبيين مشكالت حقوقى چك و مقايسه مزيت هاى چك ديجيتال در مقايسه 
با چك هاى كاغذى پرداخت.وى با اشاره به تاريخچه تغييرات قانون چك و 
ضرورت هاى سياست گذارى هاى جديد طى سال هاى اخير، تالش هاى انجام 
شــده براى بازگرداندن اعتبار به چك را با توسل به برخى الزامات از جمله 
عدم صدور دســته چك براى افراد داراى چك برگشتى، ايجاد سقف اعتبار 
متناسب با شرايط فعاليت اقتصادى افراد حقيقى و حقوقى، در نظر گرفتن 
مجازات متناســب براى دارندگان چك برگشتى و منتقل كردن اصالحات 
برگه چك به ســامانه هاى بانك مركزى را در ســال 97 خاطرنشان كرد و 
مباحث حقوقى چك كاغذى و مقايسه آن با چكنو را در جمع عالقه مندان 
مشتاق مباحث حقوق بانكى به بحث و بررسى گذاشت.رئيس هيئت مديره 
بانك صادرات ايران در اين نشســت كه با اســتقبال كارشناســان حقوقى 
بانك هاى مختلــف و عالقه مندان به صنعت پرداخت همراه بود، مزيت هاى 
چكنو را برشمرد.مرادى با اعالم اين كه چك امن ديجيتال در 21 آبان سال 
جارى با حضــور وزير امور اقتصادى و دارايى، وزير صمت، رئيس كل بانك 
مركزى، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس، رئيس كارگروه اقتصاد ديجيتال 
مجلس و مديران عامل بانك ها با مشاركت بانك هاى صادرات ايران، تجارت 
و پارســيان رونمايى شد، در خصوص مزيت هاى چكنو افزود: سرعت باال در 
صدور و پرداخت چك، صرفه جويــى در مصرف كاغذ، امنيت باال و كاهش 
جرائم نظير جعل يا ســرقت را از جمله مزيت هاى اين چك عنوان كرد.وى 
همچنين عدم امكان ويرايش اطالعات چك پس از صدور، مشــخص بودن 
رونــد نقل و انتقال چك و امكان تضميــن و پرداخت وجه چك ديجيتال 
توسط شخص ثالث را از ديگر مزيت هاى اين چك عنوان كرد و افزود: چكنو، 
گزينه مناسبى براى تمام اشخاص است به خصوص براى كسانى كه از طريق 

چك پرداخت هاى مكرر دارند.
حضور فعال بانك كارآفرين در نهمين همايش بانكدارى 

الكترونيك
بانك كارآفرين به همراه شــركت هاى زيرمجموعه خود درنهمين همايش 
بانكدارى الكترونيــك و نظام هاى پرداخت شــركت كرد.به گزارش روابط 
عمومى بانك كارآفرين، اين همايش و نمايشگاه به همت پژوهشكده پولى 
و بانكى، روزهاى 1 و 2 اسفند 1401 در مركز همايش هاى بين المللى برج 
ميالد برگزار مى شــود و محلى براى ارايه نوآورى هاى فناورى اطالعات در 
شبكه بانكى كشــور است.بانك كار آفرين در اين نمايشگاه به همراه بازوى 
فناورى اطالعات خود«هلدينگ نگاه» و شــركت هاى«عصر امين»و«ثروت 
ســتارگان»به ارائه و معرفى آخرين دســتاوردهاى خود در حوزه بانكدارى 
الكترونيك پرداخته اســت.در اين همايش 2 روزه نشست هاى تخصصى و 
پنل هــاى علمى با موضوع توســعه بانكدارى الكترونيك برگزار مى شــود. 
همچنين عالوه بر كارشناسان بانكى، مديران عامل برخى بانك هاى دولتى و 
خصوصى و برخى اعضاى كميسيون هاى تخصصى مجلس  شوراى اسالمى، 
به اظهار نظر مى پردازند. توســعه شــركت هاى دانش بنيان حوزه فين تك 
و پرداخت الكترونيك از ديگر اهداف اين همايش اســت.گفتنى است، اين 
همايش از ســال 1390 آغاز به كار كرده، ولى از سال 97 به دليل پاندمى 
شــروع كرونا اين همايش با سه سال توقف مواجه بود كه در حال حاضر از 

سال 1401 بار ديگر فعاليت مى كند
جوايز برندگان قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه پس 

انداز بانك پارسيان در سال 1401 ، واريز شد
جوايز قرعه كشــى ســپرده هاى پس انداز ريالى صندوق قرض الحسنه 
بانك پارسيان (عملكرد ســال 1401 -1400) در تاريخ 26بهمن ماه 
جمعاً به مبلغ 253 ميليارد ريال به حســاب برندگان واريز شد.در پى 
برگزارى مراســم قرعه كشى و مشخص شــدن اسامى برندگان، جوايز 
مربوط به حساب هاى ايشان واريز گرديد.70 فقره كمك هزينه خريد 
واحد مســكونى هر يك به ارزش يك ميليارد ريــال، 80 فقره كمك 
هزينــه خريد خودرو داخلى هر يك بــه ارزش500 ميليون ريال، 90 
كمــك هزينه خريد لوازم خانگى توليد داخــل هر يك به ارزش 300 
ميليون ريال، 100 كمك هزينه تحصيلى به ارزش 200 ميليون ريال، 
200 كمك هزينه ســفر عمره، تمتع و عتبات عاليات هر يك به ارزش 
100 ميليون ريال، 300 كمك هزينه خريد صنايع دســتى هر يك به 
ارزش50 ميليون ريال، 400 جايزه نقدى 40 ميليون ريالى، 500 جايزه 
نقدى 30 ميليون ريالى و هزاران جايزه نقدى ديگر از جوايز قرعه كشى 
حساب هاى قرض الحســنه پس انداز ريالى صندوق قرض الحسنه بانك 
پارســيان بوده است.گفتنى است؛ آيين قرعه كشــى سپرده هاى پس 
انداز ريالى صندوق قرض الحســنه بانك پارسيان (عملكرد سال 1401 
-1400) روز ســه شنبه مورخ 26 مهرماه سال جارى به پاس قدردانى 
از نيت خير ســپرده گذاران قرض¬الحسنه پس انداز و با حضور اعضاى 
هيــات نظارت بر قرعهكشي متشكل از نمايندگان دادستاني كل كشور، 
بانك مركزى و مســئولين و مديران صندوق قرض الحســنه پارسيان 

برگزار شد.

 افزايش سود سپرده يك عامل بى تاثير بر بازارسرمايه است
وحيد نكويى، كارشناس بازارسهام، در گفتگو با خبرنگار 
ايِبنا با اشــاره به تاثير افزايش سود بانكى بر بازار سرمايه 
گفت: افزايش ســود ســپرده يــك عامل بــى تاثير بر 
بازارسرمايه اســت، زيرا افرادى كه ريسك گريز هستند، 
در ماه هاى گذشته ســرمايه هاى خود را در بانك سپرده 
گــذارى كرده بودند. اين كارشــناس بازار ســرمايه ابراز 
داشت: همچنين اين افراد با استفاده از خريد اوراق گواهى 
ســپرده عام به دنبال بازدهى بدون ريسك 23 درصدى 
بودند، اما در ادامه افزايش رســمى سود سپرده به 20.5 
درصد موجب شــد تا انگيزه براى سپرده گذارى در بازار 
پول كاهش يابد، بنابراين افزايش سود سپرده تاثيرى بر 
بازارسرمايه ندارد. اين تحليل گر بازار هاى مالى ادامه داد: 
در عمل ديديم كه افزايش سود سپرده هيچ اختاللى در 
روند بازارسهام نداشت و شاخص كل روند صعودى خود را 
ادامه داد. اين فعال بازار سهام ابراز داشت: بورس، بازارى 
اســت كه نسبت به رشد ســاير بازار ها همچون بازار ارز، 
طال و مســكن عقب مانده است، همچنين بورس، بازارى 
است كه نسبت به رشد تورم بســيار جامانده است، اين 
دو عامل موجب شده اســت تا بازار سرمايه بهترين بازار 

براى سرمايه گذارى باشد. نكويى گفت: يك سوال اساسى 
كه مطرح مى شود اين است كه شاخص كل بازارسرمايه 
از چه زمانى رشــد شــارپى خود را آغاز خواهد كرد؟ در 
پاسخ به اين سوال بايد گفت، به هر مقدار كه ريسك هاى 
سيســتماتيك بازار ســهام كاهش يابد، به همان ميزان 
شــاخص كل بازارسهام توان رشد دارد. وى ادامه داد: هر 
زمانى كه نا اطمينانى ها در تصميم گيرى هاى مسئولين 
كاهش يابد، موجب خواهد شد تا رشد شارپى بازار سهام 
شروع شــود. اين تحليل گر بازار هاى مالى تصريح كرد: 
رويداد هاى سال 99 به بعد موجب شده است تا بزرگترين 
ضربه به ســرمايه گذاران خرد وارد شــود و روز هايى كه 
بازارسهام سبز پوش است، همچنان شاهد خروچ پول از 
اين بازار هستيم، بنابراين بازگشت اعتماد به مردم زمان 
بر خواهد بود. اين فعال بازار ســهام ابراز داشت: بازگشت 
اعتماد به بازارســهام هم زمان با كاهش ريسك هاى اين 
بازار، شرايط را براى كسب بازدهى معقول فراهم خواهد 
كــرد. نكويى در پايان تاكيد كــرد: در حال حاضر ارزش 
دالرى بازار سهام از سال 97 نيز پايين تر است و اين يعنى 

بورس توان رشد بسيار زيادى دارد.

رييــس كل بانك مركزى اظهار داشــت: نــرخ ارز به دليل 
انتظارات تورمى افزايش پيدا كرده و تمام موضوعات مرتبط 
به كنترل انتظارات تورمى در حيطه اختيارات بانك مركزى 
قرار ندارد . نرخ ارز به دليــل انتظارات تورمى افزايش پيدا 

كرد/ سلف ارزى را جايگزين بازار فردايى مى كنيم
به گــزارش خبرنگار اقتصــادى ايلنــا، محمدرضا فرزين 
در مراســم رونمايى از مركز مبادله ايــران با بيان اينكه در 
راه اندازى مركز ارز و طالى ايران با تاخير مواجه شــديم و 
قرار بر اين بود كه اين مركز زودتر افتتاح شــد اما به دليل 
بحث هاى نرم افزارى آمادگى هاى الزم وجود نداشت، گفت: 
در حدود 50 روز گذشــته در مدت زمان حضورم در بانك 
مركزى، 6.5 ميليارد دالر ارز به واردات كاال اختصاص داديم 
كه اين عدد نسبت به سال گذشته ميزان اختصاص ارز تا 40 
درصد افزايش پيدا كرده اســت. وى تاكيد كرد: در حالى كه 
اين 40 درصد افزايش عرضه ارز وارداتى 17 درصد افزايش 
نرخ داشــت اما افزايش قيمت ها در بازار كاال بيشتر از اين 
نرخ بوده و آثار كنترلــى آن را در بازار كاال نديديم. رييس 
كل بانــك مركزى با بيان اينكه به دنبال تســهيل فرآيند 
تخصيص ارز هستيم تا نرخ مرجع در بازار حاكم شود، تاكيد 
كرد: نــرخ ارز به دليل انتظارات تورمى افزايش پيدا كرده و 
تمام موضوعات مرتبط به كنترل انتظارات تورمى در حيطه 
اختيارات بانك مركزى قرار ندارد. فرزين افزود: از سوى ديگر 
ســايت هايى با اهداف خاص با انتشار ارقام و اعداد باالترى 
باعــث ايجاد التهاب در بازار ارز شــدند اما مركز مبادله ارز 
ايران جايگزين بازار مى شــود و از اين پس نرخ ارز در مركز 
مبادله ارز و طال كشف مى شــود. وى با اشاره به ساز و كار 
مركز مبادله ارز و طال گفت: تصميم گرفته شــده كه برخى 

از منابع ارزى در تاالر حواله ارز مبادله شود و ارز بخش هاى 
فوالدى، پتروشــيمى ها، مواد غذايى و ساير صنايع در اين 
تاالر عرضه و مبادله خواهد شــد. رييس كل بانك مركزى 
با بيان اينكه كشــف قيمت روزانه در مركز مبادله آرزو طال 
انجام و اعالم مى شود، اظهار داشت: به دنبال افزايش عرضه 
ارز مى شود و بخش عمده تخصيص ارز به تقاضا براى واردات 
انجام شده است. وى گفت: تاكيد مى كنم هيچ محدوديتى 
در ذخاير ارزى براى تامين نيازهاى ارزى كشور وجود ندارد 
و تراز تجارى كشور مثبت بوده و ذخاير ارزى شرايط مطلوبى 
دارد و ايــن فرايند انتظارات تورمــى اين كه بازار ارز را بهم 
ريخته و كنترل و مديريت انتظارات تورمى براى ما ســخت 
شده اســت. رييس كل بانك مركزى با بيان اينكه كاالهايى 

كه ارز آنها در مركز مبادله ارزى تامين مى شــود، مشخص 
شده و براســاس عرضه و تقاضا نرخ اســتخراج و براساس 
آن كشــف قيمت انجام مى شــود، گفت: مذاكرات خوبى با 
شركت ها انجام شده و همه اعالم همكارى كرده اند و امروز 
شاهد رشد بااليى در تخصيص هاى خواهيم بود. وى درباره 
تاالر دوم اين مركز براى اختصاص ارز خدماتى اظهار داشت: 
پيش از اين افراد با كارت ملى مى توانســتند 5000 دالر را 
دريافت كنند و از امروز با راه اندازى اين سامانه تقاضاى خود 
را بايد در اين سامانه ثبت كنند و تمام نيازهاى خدماتى را 
شناسايى كرديم و اين ميزان تقاضا را پاسخ مى دهيم. فرزين 
ادامه داد: بيش از 60 نوع تقاضا شناســايى شده كه قرار بر 
اين است كه اين ميزان تقاضا در اين مركز تامين شود و به 

سمت بازار آزاد نرود و نيازى به تامين ارز از بازار آزاد نباشد 
و تمهيداتى براى شب كه عيد كه معموال ميزان تقاضا براى 
ارز زياد اســت، انجام شده است. رييس كل بانك مركزى با 
تاكيد بر اينكه در حال حاضر مسأله برنامه آتى مركز مبادله 
اســت، گفت: به دنبال اين هستيم كه با كاركرد اين مركز 
عرضه سلف ارزى داشته باشيم و سلف ارزى را جايگزين بازار 
فردايى در بازار آزاد كنيــم. قيمت هاى فردايى در بازار آزاد 
غيرقانونى اســت و مورد تاييد بانك مركزى نيست و از اين 
بازار ســلف ارزى را راه اندازى خواهيم كرد. فرزين افزود: با 
راه اندازى بازار سلف ارزى نرخ آتى ارز را اعالم مى كنيم. در 
حال حاضر هم بانك مركزى از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد 
نرخ ارز مورد انتظار فردا را به صرافى ها اعالم مى كند اما نرخ 
فردايى بازار آزاد كه با اعداد قابل توجهى قيمت ها را اعالم و 
بازار ملتهب مى كند را نمى پذيريم. وى گفت: اين قيمت هاى 
غير واقعى فردايى بازار آزاد باعث رشــد تقاضا براى ارز شده 
و قيمت ها را باال برده در حالى كه نرخ بايد مبتنى بر منابع 
و مصارف ارزى كشور باشد و در اين مركز نرخ اسكناس هم 
متناسب با همين شرايط تعيين مى شود تا تسلطى بر منابع 
ارزى كشــور داشته باشيم و تمام ارز را به كشور بازگردانيم 
و نيازهاى كشــور را پوشش دهيم تا انتظارات تورمى را هم 
مديريت كنيم كه اين اقدام فراتر از راه اندازى و كاركرد مركز 
مبادله ارزى اســت. رييس كل بانك مركزى تاكيد كرد: از 
همه خواهش مى كنم براى مديريت انتظارات تورمى كمك 
كنند. در حال حاضر تصوير منفى از اقتصاد ارائه مى شود كه 
منجر به هراس مردم شــده و كشور را تحت تاثير قرار داده 
اين در حالى است كه عرضه ارز نسبت به سال گذشته 40 

درصد هم افزايش يافته و مشكلى در ذخاير ارزى نداريم.

نرخ ارز به دليل انتظارات تورمى افزايش پيدا كرد

نكته مهم در سياست هاى جديد ارزى بانك مركزى اين است كه از اين پس ديگر اين بانك، ارز براى فروش با كارت ملى 
در اختيار صرافى ها قرار نمى دهد. به گزارش ايلنا،  با اعالم بانك مركزى از امروز مركز مبادله طال و ارز ايران رســما آغاز 
به كار مى كند.  اين مهم بعد از آن به مرحله اجرا درآمده كه در هفته هاى اخير نرخ ارز نوســان شــديد را ثبت كرده و به 
ركوردهاى تاريخى رســيده اســت. مردم براى دريافت اين ارز بايد به كارگزارى هايى كه بانك مركزى معرفى مى كند مراجعه كنند و در زمان مشخصى ارز 
خود را دريافت كنند. طبق تصميم جديد بانك مركزى؛ براى مسافرت هاى زمينى 300 يورو و مسافرت هاى هوايى 500 يورو اختصاص داده شده است؛ ارز 
مسافرتى در پشت گيت فرودگاه ها به مسافران تحويل داده خواهد شد. نكته مهم در سياست هاى جديد ارزى بانك مركزى اين است كه از اين پس ديگر 
اين بانك، ارز براى فروش با كارت ملى در اختيار صرافى ها قرار نمى دهد.البته صرافى ها مى توانند از منابع داخلى خودشــان در همان ســرفصل ارز از مردم 

بخرند و به مردم بفروشند.

معاون فناورى هاى نوين بانك مركزى اظهار داشت: در طول يك سال گذشته شاهد كاهش 60 درصدى واريز به كارت هاى مورد 
اســتفاده در قمار بوده ايم و سرشاخه هاى شــبكه هاى قمار شناسايى شده اند. كاربران نئوبانك در ايران به 10 ميليون نفر رسيد/ 
كاهش 60 درصدى واريز به كارت هاى مورد اســتفاده در قمار.به گزارش خبرنگار اقتصادى، مهران محرميان در نهمين همايش 
بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت با بيان اينكه پس از دوره كرونا 97 درصد خدمات بانكى به طور غير حضورى قابل انجام 

است، اظهار داشت: فراگيرى بانكدارى ديجيتال مى تواند 95 ميليون شغل در دنيا ايجاد كند و امروز كشورهاى آمريكاى شمالى و اروپاى غربى جزو كشورهاى اول 
جدول در پوشش خدمات مالى به صورت ديجيتال هستند و اين پوشش بين 89 تا 100 درصد است كه سهم ايران در دسترسى مردم به شبكه بانكى در منطقه 93.5 
درصد و اين عدد در تركيه كمتر از 90 درصد و  در مصر كمتر از 60 درصد است. وى ادامه داد: در فضاى بانكدارى الكترونيك عملكرد خوبى داشتم اما در دسترسى 
خدمات اعتبارى خرد مشكل داريم و بررسى ها نشان مى دهد منشأ اين مشكل در اعتبارسنجى است از اين رو اولويت ما در سال 1402 در اعتبار سنجى خواهد بود.

معاون بانك مركزى با تاكيد بر اينكه اثر يك تخلف در نئوبانك  ده ها برابر بيشتر از بانكدارى سنتى است، گفت: شاهد تخلفاتى هستيم كه البته مى توان در فضاى گفت 
وگو اين تخلفات را كاهش داد اما اين تخلفات از جنس خلق پول، گم شدن رد پول كه خود ابزارى براى پولشويى و قاچاق مى شود، هستند كه بايد براى كاهش اين 

تخلفات نظارت ها افزايش پيدا كنند.

فروش ارز با كارت ملى متوقف شد
معاون بانك مركزى اعالم كرد:

كاربران نئوبانك در ايران به 10 ميليون نفر رسيد

نايب رئيس هيات مديره بانك تجارت در همايش بانكدارى الكترونيكى و نظام هاى پرداخت:
ارز ديجيتال بانك مركزى كارگشا و تحول آفرين خواهد بود

نايب رييس هيات مديره بانك تجارت با اشــاره به اينكه ارز ديجيتال بانك مركزى مى تواند كارگشا و 
تحول آفرين باشــد، ضرورت توجه به مشــتريان در هنگام اجراى اين طرح را مورد تاكيد قرار داد.به 
گزارش اداره روابط عمومى و ارتقاء ســرمايه اجتماعى بانك تجارت، مرتضى ترك تبريزى در نشست 
تخصصى ارز ديجيتال، توسعه و به كارگيرى آن در اكوسيستم مالى ايران كه عصر اولين روز همايش 
بانكدارى الكترونيكى و نظام پرداخت برگزار شــد بر ضرورت استفاده از تجارت مشتريان در جريان 
حركت به سمت ديجيتالى شدن و ارزش آفرينى تاكيد كرد.وى با بيان اينكه ارز ديجيتال بانك مركزى 
(CBDC) تكنولوژى جديدى است كه به تمرين و مشاركت نياز دارد گفت: با درگير شدن بخش هاى 
اقتصادى و مالى بانك مركزى بايد زيرســاخت هاى الزم براى به ثمر نشســتن اين مهم، آماده شود؛ 
اما آنچه در اين حوزه اهميت دارد توجه به جلوگيرى از ايجاد هزينه براى بانك هاســت.نايب رئيس 
هيات مديره بانك تجارت افزود: ارز ديجيتال بانك مركزى بدون شك در خلق ارزش، تحول ديجيتال 
و احراز هويت نقش مهمى دارد اما بايد به گونه اى در اختيار مشــتريان قرار گيرد كه بازخورد منفى 
و پس زدگى ايجاد نكند؛ به عبارت ديگر بايد در جايى از اين اقدام جديد استفاده كرد كه پيش برنده 
باشد.ترك تبريزى با اشاره به نقش نظارتى سامانه هاى بانك مركزى در حوزه ارز ديجيتال گفت: در 
صورت مشــخص شدن جاى درست استفاده از ارز ديجيتال بانك مركزى و تجهيز درست تيم ها در 
اين راستا، بدون شك اقدامى كارگشا در عرصه پولى و بانكى كشور صورت خواهد گرفت.نايب رئيس 
هيات مديره بانك تجارت از اعالم آمادگى اين بانك براى اجراى طرح ارز ديجيتال بانك مركزى خبر 
داد و گفت: براى اجراى اين طرح يكى از شركت هاى بانك تجارت مامور شده تا پشتيبانى هاى الزم 
را صورت دهد؛ عالوه بر اين، يك شــركت هم در موضوع بيزينس طرح وارد شده است.ترك تبريزى 
ادامه داد: در مجموعه بانك تجارت تالش شــده تا همراهى خوبى با بانك مركزى صورت گيرد؛ در 
همين راســتا پروژه به خوبى پيش رفته و بخش عملياتى نيز به مرور در حال انجام عمليات هاست.

نايب رئيس هيات مديره بانك تجارت با تاكيد بر ضرورت راه اندازى شبكه CBDC بر اساس خواست و 
عالقمندى مشتريان گفت: با اجبار كارى از پيش نمى رود چرا كه از سوى مشتريان بازخورد مناسبى 

دريافت نخواهد شد. 

تاكيد بر اجراى تكاليف قانونى دستگاه ها براى گسترش فرهنگ بيمه؛
مديرعامل صندوق تامين با رييس كل دادگسترى استان چهارمحال و بختيارى ديدار كرد

مهدى قمصريان، مديرعامل صندوق تامين خسارت هاى بدنى، دوم اسفند 1401 در سفر 
به چهارمحال و بختيارى با احمدرضا بهرامى، رييس كل دادگســترى استان چهارمحال و 
بختيارى ديدار كرد.به گزارش روابط عمومى صندوق تامين خسارت هاى بدنى، افزايش و 
تقويت ارتباطات فيمابين صندوق تامين خســارت هاى بدنى و مراجع قضايى استان براى 
تقويت و تســهيل ارائه خدمت به مردم استان  مهمترين محور گفتگو و تبادل نظر در اين 
جلسه بود.در ادامه اين نشست همچنين به ضرورت اجراى كامل تكاليف قانونى دستگاه هاى 
اجرايى ذيربط و عدم ارائه هرگونه خدمت به وسايل نقليه بدون بيمه نامه شخص ثالث طبق 

قانون تاكيد شد.
طرح بخشودگى جرائم ديركرد وام بانك قرض الحسنه مهر ايران تمديد شد

طرح بخشودگى جرائم ديركرد وام كه از سوى بانك قرض الحسنه مهر ايران آغاز شده بود، 
تا 16 اســفند تمديد شد.به گزارش روابط عمومى و امور مشتريان بانك قرض الحسنه مهر 
ايران، به مناســبت اعياد شعبانيه و والدت با ســعادت حضرت قائم عجل اهللا تعالى فرجه 
الشريف، طرح بخشودگى جرائم ديركرد وام بانك قرض الحسنه مهر ايران تا 16 اسفند تمديد 
شد.مشــتريانى كه بدهى آن ها در ســرفصل مطالبات غيرجارى است و تا كنون نسبت به 
تسويه آن اقدام نكرده اند، در صورت واريز اصل و كارمزد وام به صورت يك جا و تسويه كامل 
بدهى تا 16 اسفند، مشمول بخشودگى جرائم ديركرد بازپرداخت وام خواهند شد. هدف از 
اجراى اين طرح تشويق مشتريان بدهكار به پرداخت بدهى خود است.بانك قرض الحسنه 
مهر ايران اراده اى جدى به وصول مطالبات غيرجارى و تخصيص آن به پرداخت مجدد وام 
قرض الحسنه دارد تا به اين صورت از اشتغال و توليد حمايت كرده و نيازهاى ضرورى مردم 
را رفع كند. در حال حاضر آمار مطالبات غيرجارى اين بانك كمتر از نيم درصد وام پرداختى 

است و در اين زمينه رتبه نخست نظام بانكى را به خود اختصاص داده است.

رشد 6 برابرى انتشار اوراق گام در 10 
ماهه نخست امسال

ميزان اوراق گام منتشــر شده در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد 6 برابرى داشته است. به گزارش خبرنگار ايِبنا،  در دى ماه امسال حدود 8 
هزار ميليارد تومان اوراق بدهى منتشرشــده، كه اين ميزان نسبت به سال قبل و ماه 
قبل به ترتيب اُفت 89 درصدى و 57 درصدى داشــته اســت. طى 10 ماهه نخست 
امســال حدود 28.3 هزارميليارد تومان اوراق اجاره منتشــر شده كه به نسبت مدت 
مشــابه سال قبل افزايش 3 برابرى داشته اســت. همچنين حدود 41.9 هزارميليارد 
تومان اوراق گام منتشــر شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 برابر 
رشد داشته است. گفتنى است كه در طى 10 ماهه نخست ميزان 15.8 هزارميليارد 
تومان اوراق مرابحه منتشــر شــده كه كه نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد 3 
برابرى داشته است؛ و به ميزان 4 هزار ميليارد تومان نيز اوراق سلف استاندارد منتشر 

شده است.

وحيد نكويى:
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گزيده خبر

ديلى تلگراف: ماكرون مى داند كه 
كارش تمام شده و احتماال استعفا دهد

نشــريه انگليسى ديلى تلگراف نوشت، 
امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه 
با توجه به تضعيف جايگاه و موضعش 
به ســبب چندين فاكتــور، دورنماى 
خوش بينانه اى بــراى ادامه كارش در 
رياســت جمهورى براى خود متصور 
نبوده و احتمال اســتعفاى او باالست. 
به گزارش ايسنا، نشريه ديلى تلگراف نوشته است: تقريبا از سه ماه پيش اين شايعه 
(قصد ماكرون براى استعفا) در پاريس منتشر شده است. و اينكه امانوئل ماكرون 
عدم برخوردارى از اكثريت در مجلس ملى فرانســه را مايوس كننده مى داند. اين 
به مثابه تنزل جايگاه او نســبت به دوره اول رياست جمهوى اش است، زمانى كه 
حزبش داراى اكثريتى متشكل از 35 كرسى بود. گفته مى شود كه رئيس جمهور 
فرانسه، نگاهى هم به ايده برگزارى انتخابات زودهنگام رياست جمهورى در فرانسه 
دارد. به نوشــته نشريه ديلى تلگراف: "مساله اين طور نيست كه ماكرون معتقد به 
امكان كسب پيروزى راحت در چنين انتخاباتى باشد؛ اتفاقا با توجه به واكنش ها به 
طرح ناشيانه اصالحات بازنشستگى او، اين امر به طور فزاينده اى براى او بعيد شده 
اســت. مساله اين اســت كه او مانند ژنرال دوگل در سال 1969، ترجيح مى دهد 

به جاى تحمل همزيستى با نخست وزير از حزب مخالف، با افتخار استعفا دهد. 

پوتين: اين غربى ها بودند كه جنگ را به راه انداختند
سخنرانى ساالنه والديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه در مجلس 
علياى پارلمان آغاز شــد. به گزارش ايســنا، به نقل از اسپوتنيك، 
انتظار مى رود رئيس جمهورى روسيه در اين سخنرانى كه در آستانه 
ســالگرد 24 فوريه و آغاز "عمليات ويژه نظامى" در اوكراين است، 
سياســت هاى كرملين را در اين زمينه بازگو كند. پوتين در ابتداى 
ســخنرانى خود گفت: جهان با تغييرات ريشــه اى مواجه است كه 
تاريخ كشــور و ملت ما را تعيين مى كند. مسكو تمام تالش خود را 
براى حل مسالمت آميز اين مساله انجام داد. ما صبر و تحمل زيادى 
از خود نشان داديم اما سناريوى ديگرى پشت پرده و در خفا در حال 
شكل گيرى بود. ما بايد از تهديد نئونازى ها در اوكراين خالص شويم 
و بــه همين دليل عمليات نظامى ويژه را آغاز كرديم. تالش كرديم 
كه جنگ با اوكراين را از راه هاى مســالمت آميز حل و فصل كنيم 
اما رژيم كى يف از تروريســت ها در منطقه دوبناس حمايت كرده و 
مشــكالت را حل نكرد بلكه فقط دســت به اتالف وقت، قتل هاى 
سياســى و آزار و اذيت وفاداران به روســيه پرداخت. غرب قبل از 
آغاز عمليات ويژه سالح به اوكراين منتقل مى كرد و تالش داشت تا 
سالح هاى بيولوژيكى و هسته اى را در اختيار اوكراين قرار دهد. قول 
رهبران غربى تبديل به دروغ هاى توخالى و بى رحمانه شد. وعده هاى 
غرب درباره تمايل اوكراين براى برقرارى صلح در دونباس جعلى و 
دروغى ظالمانه بود، همانطور كه اكنون شاهد آن هستيم. قدرت هاى 

غربى به صورت يكجانيه توافقات مشــترك را كنار گذاشتند. هدف 
سياســت ضد روســى غرب راه اندازى يك جنگ نيابتى در اروپا و 
حذف رقباســت. در دهه 30 قرن گذشته و اكنون تنها يك هدف 
وجود دارد؛ هدايت تجاوز به شــرق و شعله ور كردن جنگ در اروپا 
به دســت ديگرى براى حذف رقبا. نخبگان غرب هدف خود براى 
شكست استراتژيك روسيه و حذف هميشگى ما را پنهان نمى كنند. 
روســيه قاطعانه نه تنها از منافع خود دفاع مى كند بلكه نمى گذارد 
جهان به "كشورهاى متمدن و بقيه" تقسيم شود. نخبگان غربى به 
نماد دروغ هاى بى اســاس تبديل شده اند. دولت هاى غربى با مردم 
خود هم با همين تحقير رفتار مى كنند.  وى ادامه داد: كشــورهاى 

غربى ارتــش اوكراين را آموزش داده و به آن تســليحات داده اند. 
غرب 150 ميليــارد دالر كمك نظامى به اوكراين ارائه كرده و اين 
جريان در حال كاهش نيســت. كى يف قبل از آغاز عمليات روسيه 
با غرب در مورد تامين تســليحات مذاكره كرد. غرب در حال آماده 
سازى اوكراين براى يك جنگ بزرگ بود و امروز آنها اين را اعتراف 
مى كنند. آمريكا و ناتو به سرعت پايگاه هاى نظامى و آزمايشگاه هاى 
بيولوژيك مخفى خــود را در نزديكى مرزهاى ما ايجاد كردند. آنها 
براى سناريوى عمليات نظامى آتى در طول مانورها آماده مى شدند 
و آنها رژيم كى يف را كه توســط خود آنها كنترل مى شــد را آماده 
مى كردند. آنها براى يك جنگ بزرگ انتخاب شــده  بودند و امروز 

بدون هيــچ محدوديتى به آن اعتراف مى كنند. من بار ديگر تاكيد 
مى كنم كى يف و غرب از مدتهــا قبل از عمليات نظامى مذاكراتى 
در مورد تحويل سامانه هاى دفاع هوايى، جت هاى جنگنده و ساير 
تجيهزات نظامى به اوكراين داشتند. پوتين افزود: اين غربى ها بودند 
كه جنگ را راه انداختند و روسيه فقط براى مهار آن متوسل به زور 
شد. كسانى كه در فوريه 2022 حمله به دونباس را طراحى كردند 
قصد داشــتند در آينده به كريمه نيز حمله كنند. اوكراين در حال 
تبديل شــدن به ماهيتى ضد روسى شده بود. اين يك پروژه جديد 
نيست. آنها مى خواستند ســرزمين هاى تاريخى ما را از ما بگيرند. 
روســيه در حال جنگ با مردم اوكراين نيست چراكه آنها گروگان 
رژيم كى يف و اربابان غربى آن هســتند كه قبال اين كشــور را به 
لحاظ سياســى، نظامى و اقتصادى اشغال كرده اند. غرب مستقيما 
تمامى تضمين هاى امنيتى روســيه را رد كرد و اين كامال مشخص 
بود كه اين تهديد هر روز در حال افزايش اســت. در دسامبر 2021 
ما رسما براى آمريكا و ناتو توافقنامه هايى درباره تضمين هاى امنيتى 
ارســال كرديم اما در مورد تمامى مواضع اساسى و كليدى در واقع 
يك امتناع مستقيم را شاهد بوديم. ما همه اين اقدامات را پيش از 
اجراى طرح تهاجمى خود انجام داديم اما آنها نخواستند كه متوقف 
شــوند و تهديد همچنان در حال افزايش بود. وى اظهار كرد: القاى 

ارزش هاى نئوليبرالى و اساسا توتاليتر، هدف سياست غرب است. 

بنى گانتس براى جلوگيرى از "شكاف بى سابقه در اسرائيل" خواهان گفتگو شد. به گزارش ايسنا، به نقل از روسيا 
اليوم، بنى گانتس، وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستى و رهبر حزب "وحدت ملى اسرائيل" عنوان داشت، انقالب 
قضائى، ســاختار دموكراسى اسرائيل را به حدى مى رساند كه به رسميت شناخته نخواهد شد. وى افزود، فرصت 
تاريخى براى ايجاد اجماع نظر درمورد اصالحات قضائى وجود دارد. گانتس خاطرنشان كرد: اگر يكى از طرف ها شكست بخورد، همه ما شكست 
مى خوريم. هنوز زمان تبديل كردن شكاف به فرصتى براى آشتى تمام نشده است. پيشتر بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى پيامى 
را به ســيد حســن نصراهللا، دبيركل حزب اهللا با اين مضمون فرستاد كه "روى جنگ ميان برادران حساب باز نكن، چراكه اين امر رخ نخواهد داد، 
اســرائيل دموكراتيك است". سيد حسن نصراهللا گفته بود كه اسحاق هرتزوگ، رئيس اسرائيل براى نخستين بار از جنگ داخلى صحبت كرده و 

همچنين نخست وزيران سابق و وزيران جنگ پيشين در اسرائيل در اين مورد صحبت مى كنند.

دولت اقليم كردستان عراق در سايه بحران دوگانه اى كه با دولت فدرال و تحريم دولت از سوى اتحاديه ميهنى كردستان دارد، 
به تالش ها براى دستيابى به توافقى جهت پايان دادن به اختالفات پيرامون مسائل باقى مانده بين بغداد و اربيل ادامه مى دهد. 
به گزارش ايسنا، به نقل از سايت ارم نيوز، هيئتى عالى رتبه از دولت اقليم كردستان براى تكميل مذاكرات پيرامون پرونده هايى 

كه از ســال 2005 حل نشــده باقى مانده از جمله سهم اقليم از بودجه دولت فدرال در ســال جارى و نيز انجام گفت وگو درباره قانون نفت و گاز وارد بغداد شد. 
دولت عراق و اقليم كردستان روز يكشنبه بر سر تشكيل كميته مشترك براى تدوين اليحه قانون نفت و گاز فدرال به توافق دست يافتند. اين توافق ساعاتى پس 
از اظهارات محمد شــياع السودانى، نخســت وزير عراق بود كه گفته بود: مسير مهمى در روند كاهش موانع در روابط بغداد و اربيل طى كرده ايم و امسال تصويب 
قانون نفت و گاز را به پايان مى رسانيم. هيئت عالى رتبه دولت اقليم كردستان عراق به منظور تكميل مذاكرات درباره اليحه قانون نفت و گاز كه از دو سال پيش 
به دليل اختالفات سياسى بر سر آن به تعويق افتاده بود، وارد بغداد شد. قرار است مساله مربوط به بودجه 2023 نيز بررسى شود.  اداره اطالع رسانى دولت اقليم 
كردستان عراق خاطرنشان كرد: هيئت دولت اقليم روز يكشنبه با هيئت دولت فدرال - وزارت نفت نشست داشت و در اين نشست بر سر تشكيل كميته مشترك 

و تدوين قانون نفن و گاز توافق شد.

گانتس:

 اسرائيل به سمت شكافى بى  سابقه پيش  مى رود
بغداد و اربيل كميته مشترك براى همزمان با درخواست آمريكا

تصويب قانون نفت و گاز تشكيل مى دهند
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دانشــمندان نوع جديدى از آرد ساخته اند كه فرد را براى مدت 
طوالنى ترى ســير نگه مى دارد و به طور بالقوه براى ســالمتى 
مفيدتر اســت. بــه گزارش ايســنا و به نقل از ســاينس آلرت، 
دانشمندان از آرد مهندسى شــده ويژه اى براى تهيه نوعى نان 
اســتفاده كرده اند كه فرد را براى مدت طوالنى ترى ســير نگه 
مى دارد و با كاهش سطح گلوكز خون و همچنين كاهش خطر 
ابتال به ديابت و چاقى به طور بالقوه جايگزين ســالم ترى است. 
اين آرد جديد بر پايه حبوبات توليد شده است كه شامل نخود، 
عدس و لوبيا مى شــود. فوايد اين آرد كــه براى كمك به ما در 
حفظ وزن ســالم و كاهش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى مفيد 
شــناخته شده اســت، تا حد زيادى به حفظ شدن مواد گياهى 
درون آن بســتگى دارد. پيتر اليس(Peter Ellis) بيوشــيمى دان 
كينگــز كالج لندن در بريتانيا مى گويــد: در دورانى كه همه ما 
به افزايش مصرف فيبر تشويق مى شــويم، اين مطالعه اهميت 
شــكل فيزيكى فيبر را نشــان مى دهد، زيرا ديواره هاى سلولى 
ســالم به كند كردن هضم نشاسته، بهبود سطح گلوكز خون و 
شبيه سازى هورمون هاى سيرى كمك مى كند. پس از توليد آرد 
و پختن نان، محققان آن را روى 20 فرد سالم آزمايش كردند و 
نمونه هايى از نان ســفيد با صفر، 30 و 60 درصد آرد نخود براى 
آنها سرو شد. مرباى بدون شكر نيز براى طعم بهتر به نان اضافه 
شد. نان تقويت شده با نخود باعث شد داوطلبان احساس سيرى 
بيشترى گزارش كنند. تجزيه و تحليل خون اين افراد نشان داد 
كه اين احساس ســيرى نتيجه ى افزايش ترشح هورمون هايى 
است كه باعث سيرى مى شــوند. كاهش گلوكز خون نيز وجود 
داشــت. آرد داراى 30 درصد نخود سطح گلوكز خون را تا 40 
درصد كاهش داد، و افت تقريبا مشــابهى از آرد 60 درصدى در 
مقايسه با آرد معمولى مشاهده شد. محققان مى گويند كه علت 
آن وجود زمان بيشــتر براى تجزيه نشاسته در بدن است. باالز 
باجكا(Balazs Bajka) فيزيولوژيســت روده در كينگز كالج لندن 
مى گويد: ما از نتايجى كه در افراد سالم ديده ايم تحت تاثير قرار 
گرفتيم و اكنون مى خواهيم ببينيم كه چگونه نان ســلولى آرد 
نخود مى تواند به مديريت وزن بدن يا ديابت در آزمايش هايى در 
مقياس بزرگ تر با افرادى كه از اين شــرايط رنج مى برند كمك 
كند. محققان در مطالعه منتشر شده خود خاطرنشان كردند كه 
تغيير عادات غذايى افراد براى پيشــگيرى و مقابله با مشكالت 
احتمالى مانند چاقى و ديابت مى تواند دشــوار باشــد به همين 
دليل است كه پيشرفت هايى مانند اين بسيار اميدوار كننده است. 
غذاهاى اصلى مانند نان را مى توان طورى مهندسى كرد كه براى 
ما بهتر باشد و نيازى به تالش واقعى از جانب افراد وجود نداشته 
باشد. به طور كلى مشخص شده است كه مصرف مداوم غذاهايى 
كه نياز به فرآورى كمترى دارند راهى براى داشتن طول بيشتر 
و ســالم تر ماندن اســت. اين اولين مطالعه از نوع خود است كه 
نشان مى دهد چگونه استفاده از آرد كامل سلولى در نان مى تواند 
اثرات مفيدى داشــته باشد. هر چند موارد بيشترى در راه است. 
چنين رويكردى به طور بالقوه مى تواند در ساير انواع مواد غذايى 
 ،(Cathrina Edwards)نيز مورد استفاده قرار بگيرد. كاترينا ادواردز
زيست شناس موسسه كوادرام در بريتانيا مى گويد: ما مدت هاست 
كه مى دانيم ســاختار غذا مى تواند تاثير زيادى بر ارزش غذايى 
آن داشته باشــد. اين مطالعه يك نمونه اميدواركننده است. ما 
اميدواريم كه يافته هاى ما مورد توجه توليدكنندگان مواد غذايى 
كه به دنبال بهبود سالمت محصوالت خود هستند، قرار بگيرد. 
 «American Journal of Clinical Nutrition» اين تحقيق در مجله

منتشر شده است.

آردى كه شما را براى مدت 
طوالنى ترى سير نگه مى دارد

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دست هايى كه ميسازند قابل تقديرند

كيا، قديمى ترين خودروساز كره اى
كيا موتورز، قديمى ترين خودروسازى كره اى است كه از سال 1944 كار خود را با ساخت مفتول هاى فلزى و دوچرخه آغاز كرد. 
اين شــركت در ابتدا با نام صنايع دقيق كيونگ سانگ فعاليتش را شــروع كرد اما در سال 1952 نام خود را كيا تغيير داد. اين 
خودروسازى تقريبا از همان ابتدا، موتورسيكلت، كاميون و خودرو سوارى مى ساخت. اما اولين كارخانه رسمى ساخت ماشين هاى 
ســوارى اين شركت در سال 1973 تاسيس شــد. اين كمپانى، فراز و نشيب هاى بسيارى را طى حيات خود پشت سر گذاشت. 
يكى از مهم ترين روزهاى سخت اين خودروسازى، مربوط به اواخر قرن 20 و همزمان با بحران مالى آسيا است كه كيا را تا مرز 
ورشكستگى پيش برد. اينجا بود كه ديگر خودروساز كره اى، يعنى هيونداى، به كمك كيا آمد و 51 درصد سهام آن را خريد تا اين 
كمپانى نابود نشود. كيا در سال هاى بعد، پيشرفت هاى قابل توجهى داشت. به گونه اى كه در سال 2016 توانست قابل اعتمادترين 
خودروساز بازار آمريكا لقب بگيرد. كيا پرايد،  كيا اِلَن، كيا سراتو،  كيا سيد، كيا سورنتو، كيا تلورايد و… جزو محبوب ترين توليدات 

اين خودروسازى محسوب مى شوند.

بهترين گلزنان ليگ يك ، ام باپه، نيمار، مسى و جاناتان ديويد هستند.
به گزارش ايســنا و به نقل از گل، اگر چه لوشــامپيونه به  طور كلى تحت سلطه پارى سن ژرمن است اما گاه و بيگاه شگفتى هايى 
وجود دارد كه بازيكنان ساير تيم ها به عنوانى غير قابل تصور دست يافته اند.در فصل 2021-2022 كيليان ام باپه، ويسام بن يدر، 
مارتين ترير و موسى دمبله را براى بردن كفش طالى ليگ يك شكست داد. ليونل مسى و نيمار هم تيمى هاى او در پارى سن ژرمن 
هســتند كه در طول دوران حرفه اى خود آقاى گلى را تجربه كرده اند. بن يدر و افرادى مانند جاناتان ديويد از ليل و الكســاندر 
الكازت از ليون نيز گلزنان بى چون و چرايى هستند كه اميدوار به آقاى گلى در رقابت هاى باشگاهى در فرانسه اند. كيليان ام باپه 
يكى از ستارگان ليگ يك است. نام او در چهار فصل گذشته به عنوان بهترين گلزن ليگ يك به ثبت رسيده است. ام باپه فصل 

گذشته در 35 بازى ليگ، 28 گل به ثمر رساند و به پارى سن ژرمن كمك كرد تا قهرمان ليگ شود.
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پیشنھاد

چھره روز

جزء از كل
جزء از كل نويســنده: استيو تولتز. اگر از آن دسته افرادى 
هستيد كه پيش از خريد كتاب، پاراگراف انتخابى حك شده 
در پشــت جلد آن را مى خوانيد و يا كتاب را باز مى كنيد 
و نگاهى به صفحه نخســت آن مى اندازيد، به احتمال قوى 
در دســته اى قرار مى گيريد كه كتاب را برداشته و به خانه 
بازمى گرديد تا در دنياى آن غرق شويد. پاراگراف نخست 
كتاب جز از كل شــاهكارى بى نظير براى بيان يك حس 
و البتــه جذب مخاطب اســت: «هيچ وقت نمى شــنويد 
ورزشكارى در حادثه اى فجيع حس بويايى اش را از دست 
بدهد. اگر كائنات تصميم بگيرد درسى دردناك به ما بدهد 
كه البته اين درس هم به هيچ درد زندگى آينده مان نخورد، 
مثل روز روشن اســت كه ورزشكار بايد پايش را از دست 
بدهد، فيلسوف عقلش، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش 
و آشــپز زبانش. درِس من؟ من آزادى ام را از دســت دادم�» «جزء از كل» را بخوانيد بدون اينكه از حجم 
ششــصدوخرده اى صفحه اى آن بترســيد. داستان كتاب شــما را جذب خواهد كرد. اين كتاب كه اكنون 
به عنوان يكى از بزرگ ترين رمان هاى تاريخ اســتراليا مطرح است نخستين اثر نويسنده آن «استيو تولتز» 
اســت. در كنار اينكه نمى توان از توانايى نويسنده در خلق داستان هاى بسيار در قالب روايتى كه در پيش 
گرفته چشم پوشيد، بهره بردن از طنز در خالل روايت داستان، كمك شايانى است كه روايت كسل كننده 
و كشــدار به نظر نرسد و خواننده با همان اشــتياق نخستين به خواندن ادامه دهد. او در روال پيش بردن 
داستانش تالش كرده تا به موضوع هاى مختلفى بپردازد و ازقضا مواردى را انتخاب كرده كه از دغدغه هاى 
زندگى حقيقى بســيارى از ماســت؛ گفتن از زندگى، مرگ، عشــق، خانواده، تنهايى، جاودانگى، زشتى و 
پلشــتى، معنا و مسائلى شبيه به اينها. بااين همه قالب داستانى كتاب و تمركز نويسنده بر شخصيت ها و 

ماجراهايشان، اندك تمركزى را براى مطالعه مى طلبد. 

كيهان كلهر
برنده جايزه گرمى ست و ساز تخصصى او كمانچه است 
و افزون بر آن تنبور، سه تار و شاه كمان نيز مى نوازد. كلهر 
با هنرمندان نامى ايرانى همانند محمدرضا شــجريان، 
شهرام ناظرى، حسين عليزاده، على اكبر مرادى، عليرضا 
افتخارى، ايرج بسطامى، همايون شجريان، مجيد خلج و 

اعضاى گروه دستان آهنگسازى و نوازندگى كرده است.
كيهــان َكلُهــر (زادهٔ 3 آذر 1342)موســيقى دان، 

آهنگ ساز و نوازندهٔ ُكرد از ايل كلهر اهل ايران است.
ســاز تخصصى كيهان كلهر كمانچه اســت و افزون 
بــر آن تنبور، ســه تار و شــاه كمان نيــز مى نوازد. 
كلهر بــا هنرمندان نامى ايرانــى همانند محمدرضا 
شجريان، شهرام ناظرى، حســين عليزاده، على اكبر 
مرادى، عليرضا افتخارى، ايرج بســطامى، همايون شــجريان، مجيد خلج و اعضاى گروه دستان 
آهنگســازى و نوازندگى كرده اســت.او در زمينه آهنگسازى براى موسيقى متن فيلم هم فعاليت 
داشته اســت. همكارى هنرى او با هنرمندان گوناگون از فرهنگ هاى ديگر از جمله اردال ارزنجان 
از تركيه،شــجاعت حســين خان از هند، يويوما از چين، ژائو ژيپينگ، عاليم قاسمف از جمهورى 
آذربايجان،بروكلين رايدر از آمريكا،اركستر فيالرمونيك نيويورك، كوارتت كرونوس،و گروه سازهاى 
بادى هلند،او را به هنرمندى بين المللى تبديل كرده اســت. كيهان كلهر با آلبوم هاى بى تو بســر 
نمى شود، فرياد،باران و فراتر از نقشه جغرافيا كه در آن ها به عنوان آهنگ ساز و نوازنده نقش داشته 
نامزد جايزه گرمى شده اســت.در پنجاه و نهمين مراسم جايزه گرمى، كيهان كلهر به همراه گروه 
جاده ابريشــم به رهبرى يويوما توانســتند با آلبوم "sing me home" موفق به كسب جايزه گرمى 

بهترين موسيقى جهانى شوند.

فرھنگ

تعدادى از پژوهشگران معتقدند: در كتاب «مائده هاى 
زمينى»، حافظ براى ژيد منبع الهام بوده و نشانه هاى 
شعر فارســى را در اين اثر مى توان ديد. شايد يكى از 
داليلى كــه مائده هاى زمينى ژيد در ســال هاى آغاز 
انتشار موفق نبود، به دليل ناآشنايى فرانسويان و به طور 
كلى غربيان با ادبيات شــرق به ويژه شعر فارسى بود. 
به گزارش ايسنا، دوشنبه، اول اسفندماه هفتاودومين 
ســالروز درگذشــت «آندره ژيد»، نويســنده  نام دار 
فرانسوى و برنده  نوبل ادبيات است؛ چهره اى برجسته 
كه اين جمله منسوب به او مشهور شده است: بكوش 
تا عظمت در نگاهت باشــد نــه در آنچه مى نگرى… 
«آندره ژيد» كه نوشــته هايش بر نســل جوان بعد از 
جنگ جهانى دوم تأثير شــگرفى گذاشــت، متولد 22 نوامبر 1869 در پاريس بود. اولين رمان ژيد 
«يادداشــت هاى روزانه ى آندره والتر» بود كه در ســال 1891 منتشر شــد. دو سال پس از آن، به 
آفريقاى شمالى رفت و با «اسكار وايلد» آشنا شد. در ادامه، دوستى او با «استفان ماالرمه» موجب شد 
به مكتب سمبوليسم رو بياورد كه در نتيجه  آن، آثارى چون «سفر اورين» و «شعرهاى آندره والتر» 
را منتشر كرد. او در دهه  20، الهام بخش نويسندگانى چون «آلبر كامو» و «ژان پل سارتر» شد. آندره 
ژيد در سال 1942 فرانسه را به قصد قاره  آفريقا ترك كرد و در تونس ماندگار شد. سفر او به آفريقا 
تغييرات بسيارى در او ايجاد كرد كه حاصل آن، آثارى چون «مائده هاى زمينى»، «ضداخالق»، «در 
تنگ» و «دخمه هاى واتيكان» بود. اين نويسنده در سال 1947 جايزه ى نوبل ادبيات را دريافت كرد. 
با آغاز جنگ جهانى اول، ژيد كتاب هاى «اگر دانه نميرد»، «كوريدون» و «سكه سازان» را نوشت و 

در كتاب «اگر دانه نميرد» به بيان واقعيات زندگى خود پرداخت.

لطمه اى كه آندره ژيد از حافظ خورد!

�و�وی
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