
تصويب رشته " كسب و كارهاى 

ديجيتالى" در دانشگاه علمى كاربردى

براى نخســتين بار دوره كاردانى فنى كســب  و كارهــاى ديجيتالى با 
نگاه به بازاريابى در بســتر فناورى هاى نوين در دانشــگاه جامع علمى 
كاربردى برگزار مى شــود. به گزارش ايسنا، عليرضا جمالزاده سرپرست 
دفتر برنامه ريزى درسى دانشگاه علمى كاربردى با اعالم اين خبر افزود: 
گسترش و پيشرفت روزافزون تكنولوژى به خصوص در زمينه ديجيتال و 
اينترنت، وضعيت كسب و كارها را تغيير داده است، رونق اينترنت عالوه 
بر ايجاد كســب  و كارهاى جديد ، موجب سرعت بخشى و يكپارچگى 
عواملى چون برقرارى ارتباط با مشــتريان، شــناختن بازار هدف براى 
فروش، آگاهى از فعاليت رقيبان و سهولت انجام كسب و كارهاى كوچك 
و بزرگ شــده اســت كه انجام بهينه آنها نيازمند نيروى انسانى ماهر و 
حائز شايستگى هاى مدنظر است.  دبير شوراى برنامه ريزى آموزشى و 
درسى علمى كاربردى با تأكيد بر ضرورت ايجاد اينگونه رشته ها در قالب 
نظام آموزش هاى علمى كاربردى خاطر نشان كرد: دانش آموختگان اين 
رشته ، مهارت ها و توانمندى هايى چون بازاريابى ويدئويى، بهينه سازى و 
بازاريابى موتورهاى جستجو (SEO/SEM)، بازاريابى شبكه هاى اجتماعى، 
شناخت و رعايت قواعد كپى رايت، كار با  CMS و خودكارسازى فرآيند 
بازاريابى را كســب مى نمايند.  به گزارش روابط عمومى دانشگاه جامع 
علمى كاربردى، جمالزاده تصريح كرد: دانش آموختگان اين رشــته مى 
 SEO توانند مشاغلى همچون اپراتور كسب و كارهاى ديجيتالى، اپراتور
و اپراتور ارزيابى داده هاى كسب و كار را احراز كنند. دبير شوراى برنامه 
ريزى آموزشى و درسى علمى كاربردى افزود: اين دوره ، جزء رشته هاى 
پر تقاضا بوده و تمامى محتواى آن باتوجه به آخرين دستاوردهاى حوزه 
فناورى اطالعات و ارتباطات تدوين شــده است و به دليل داشتن بازار 
كار و نياز جامعه امروزى از جذابيت خاص براى اشتغال برخوردار است. 
سرپرســت دفتر برنامه ريزى درسى دانشــگاه جامع علمى كاربردى در 
خاتمه گفت: آموزش در محيط كار اين دوره نيز شــامل 512 ســاعت 
آموزش عملى در محيط كار واقعى به همراه مدرســان باتجربه در اين 

حوزه شغلى در قالب دروس كاربينى و كارورزى 1 و 2 خواهد بود.

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران
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رئيس جمهور با بيان اينكه سفر به چين در راستاى نگاه راهبردى ايران به همكارى با چين است، گفت: چين امروز يكى از مهمترين شركاى تجارى ايران 
است و همكارى هاى دو كشور در نقطه عطف قرار دارد. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى، حجت االسالم سيد ابراهيم 
رئيسى در جريان سفر به چين در گفتگويى با برنامه Xinwen Lianbo شبكه جهانى و ملى تلويزيون چين، در پاسخ به سوالى درباره جايگاه اين كشور در 
سياست خارجى ايران، با اشاره به روابط تاريخى دو تمدن كهن ايران و چين از مواضع مشترك دو كشور در مسائل بين المللى گفت. رئيس جمهور به نگاه 
مشترك چين و ايران در زمينه مبارزه با يكجانبه گرايى در جهان، حفظ استقالل و ضرورت قدرتمند شدن اشاره كرد و افزود: ظرفيت هاى متقابل دو كشور 

فرصت بسيار مناسبى براى گسترش همكارى هاى مشترك هم در سطح آسيا و هم در عرصه دو جانبه ايجاد كرده است.

www.sobh-eqtesad.ir

رئيسى در گفتگو با شبكه جهانى و ملى تلويزيون چين:

سفر به چين در راستاى نگاه راهبردى ايران به همكارى با اين كشور است

info@sobh-eqtesad.ir

يك كارشناس اقتصادى معتقد است كه راه اندازى مركز مبادله ارز 
و طال مى تواند عاملى براى كنترل و آرامش در بازار باشد، به شرطى 
كه جلوى نفوذ عده اى جريان ساز و نرخ ساز در بازار ارز و اين مركز 
گرفته شــود. به گزارش ايسنا، روز گذشته مركز مبادله ارز و طال با 
حضور رئيس كل بانك مركزى، جمعى از مديران بانكى، فعاالن بازار 
و اقتصاددانان راه اندازى شــد و اولين كشف قيمت در تاالر حواله و 
تاالر مبادله ارز به ترتيب 36 هزار و 130 تومان و 41 هزار و 549 
تومــان به ازاى هر دالر آمريكا بود. در زمينــه تاثير راه اندازى اين 
مركز و ارزيابى مداخله دولت در بازار آلبرت بغزيان - استاد دانشگاه 
و كارشناس مســائل اقتصادى - در گفت وگو با ايسنا، گفت: هيچ 
دولتى و در واقع هيچ بانــك مركزى را نمى توان در دنيا پيدا كرد 
كه نــرخ ارزش را مديريت و كنترل نكند. به عنوان مثال بايد ديد 
كه چرا رابطه درهم و دالر سال هاســت ثابت باقى مانده و تغييرى 
نكرده اســت يا آنكه چرا دالر و يورو فاصله زيادى نمى توانند از هم 
بگيرند. اين به معنى اين اســت كه بانك مركزى اين كشــورها با 
يكديگر هماهنگ هســتند و خود دولت هــا آنقدر قدرت دارند كه 
مى تواننــد ارزش ارز خود را در مقابل ســاير ارزها حفظ كند. وى 
با اشــاره به اين كه بانك مركزى ســال ها مغفول مانده بود، اظهار 
كرد: آنقدر نوســانات اقتصادى روى ســفره تاثير گذاشت تا شاهد 
افزايش قيمت كاالهاى ديگر هم بوديم اما مسلما ورود بانك مركزى 
به بازار ارز و طال مى تواند اين نوســانات را كنترل و مديريت كند 
كه البته در دولت گذشــته نيز يك بار با ورود به مديريت نرخ ارز 
شــناور بازار مديريت شد و شــاهد بوديم كه دالر از مرز 18 هزار 
تومان تا حوالى 10 هزار تومان هم كاهش پيدا كرد. اين كارشناس 
اقتصادى اضافه كرد: پس از ســال ها نمى توان افرادى را كه در بازار 
ارز نفوذ كرده و جريان سازى و نرخ سازى مى كنند را ناديده گرفت، 
بنابراين راه اندازى چنين ســامانه هايى مانند مركز مبادله ارز و طال 
مى تواند همه تقاضاها بــراى ارز را در يك جا جمع كنند و اگر به 
گفته مسئوالن بانك مركزى ارز به اندازه كافى در كشور وجود دارد 
مى توان به همه تقاضاهاى مردم در بازار پاسخ داد. بغزيان ادامه داد: 
در آن صورت به غيــر از نيازهاى ارزى كه مردم براى حفظ ارزش 
پول شان يا سرمايه  گذارى تقاضا مى كنند به ديگر نيازها پاسخ داد و 
نهايتا پس از سامان گرفتن بازار ارز نيازهاى از اين دست نيز پاسخ 
داده مى شــود. وى با با بيان اين كــه مركز مبادله ارز و طال وظيفه 
ديگرى هم در بازار ارز دارد، اظهار كرد: وظيفه دوم اين مركز خط 
دادن به بانك مركزى براى اين اســت كه كدام محدوده ها را حفظ 
كنند و در تــاالر خدمات ارز خدماتى را چگونــه توزيع كند و به 
موقع به نيازهاى مردم جواب بدهد. به گفته اين كارشناس مسائل 
اقتصادى، پايش كردن تقاضاها در حوزه اسكناس و حواله و پاسخ 
دادن به نيازهاى موجود در اين زمينه مى تواند تاثير مناسبى روى 
مديريت بازار ارز داشته باشد. بغزيان همچنين درباره كاهش چند 
هزار تومانى قيمت دالر در روز گذشــته و با اولين كشف قيمت در 
مركز مبادله ارز و طال گفت: همين مساله نشان مى دهد كه نهايت 
توان و تقاضا روى همين عدد اســت كه در روز گذشته ثبت شده 
بود و بقيه اين نرخ تا حوالى 50 هزار تومان به ازاى هر دالر همان 
نرخ ســازى و جريان سازى است كه عده اى در بازار انجام مى دهند؛ 
بنابراين اميدواريم كه اين مركز به سرنوشت ديگر نهادهاى مشابه 
خود در گذشته دچار نشود و جلوى نفوذ اين جريان را در بازار ارز 

بگيرد تا بتواند تالطم ها و نوسانات بازار را كنترل كند.

سـرمقـاله
شرط موفقيت مركز مبادله در بازار ارز

قانعى خبر داد

ثبت صرفه جويى ارزى 1.8 ميليارد دالرى از 
فعاليت هاى زيست فناورانه در حوزه دارو

دبير ستاد توسعه زيست فناورى معاونت علمى، 
فناورى و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهورى با 
اشاره به صرفه جويى ارزى باالى زيست فناورى 
براى كشور گفت: فقط در حوزه دارو توانستيم 
صرفه جويى ارزى 1.8 ميليــارد دالرى را ثبت 
كنيم. به گزارش ايسنا، مصطفى قانعى با اشاره 
به اينكه توســعه توليد دارو در كشــور بسيار 
حياتى اســت، اظهار كرد: بر اســاس آمارنامه 
دارويــى حدود 1.8 ميليــارد دالر صرفه جويى 

ارزى از فعاليت هاى زيست فناورانه در حوزه دارو به ثبت رسيده است. وى افزود: تالش ها در زيست بوم 
فناورى و نوآورى به حدى است كه ما هر سال شاهد كاهش ارزبرى و افزايش توليدات بومى در حوزه 
دارو و درمان هســتيم. محصوالتى كه با كمك فناورى هاى زيستى و بومى به توليد رسيده و نيازهاى 
داخلى را پاسخ داده اند. به گفته قانعى، چند سالى است كه متخصصان و فناوران كشورمان توانسته اند 
اثبات كنند كه توانمندى حل بخش بزرگى از مشكالت و پاسخ گويى به نيازها در داخل كشور وجود 
دارد؛ اما بايد تالش كنيم ســهم بخش داخلى و فناورى هاى نوين در تامين اين نيازها بيشــتر شــود 
و واردات كاهش يابد. اين كار هم جز با افزايش اســتفاده از محصوالت ايران ســاخت ميســر نيست. 
به نقل از معاونت علمى رياســت جمهورى، دبير ستاد توسعه زيست فناورى معاونت علمى، فناورى و 
اقتصاد دانش بنيان رياست جمهورى همچنين گفت: در حال حاضر 800 شركت دانش بنيان در حوزه 
زيســت فناورى فعاليت مى كنند و در تالش هســتيم با افزايش حمايت ها، اين عدد را از نظر كيفى و 

كمى افزايش دهيم.

بزرگترين شبكه اجتماعى تركيه فيلتر شد

تركيه دسترسى به وب سايت "اكسى سوزلوك" كه بزرگترين شبكه اجتماعى اين كشور است را فيلتر 
كرد. به گزارش ايسنا، رگوالتور مخابرات تركيه (بى تى كى) اعالم كرد وب سايت "اكسى سوزلوك" كه 
كاربران مى توانند به صورت ناشناس در آن پست ارسال كرده و درباره هر موضوعى، صحبت كنند، روز 
سه شنبه فيلتر شد. رسانه هاى نزديك به دولت از اين اقدام استقبال كردند و روزنامه "تقويم"، اين سايت 
را النه اطالعات نادرست خواند. روزنامه "ينى آكيت" مدعى شد پستهايى كه در اين پلتفرم ارسال شده 
بودند، ارتش تركيه را هدف گرفته بودند. اما منتقدان دولت از جمله اكرم امام اوغلو، شهردار استانبول، 
اين اقدام را محكوم كرد. "اكســى سوزلوك" در توييتر اعالم كرد دليل اين ممنوعيت براى ما نامعلوم 
مانده است و تالش مى كنيم از مقامات، اطالعات بگيريم. بر اساس گزارش بلومبرگ، اولين بار نيست 
كه دولت تركيه، دسترسى به پلتفرم هاى شبكه اجتماعى محبوب را مسدود كرده است. توييتر، يوتيوب 
و فيس بوك همگى در معرض محدوديتهايى قرار گرفته اند. اين اواخر، توييتر پس از زلزله ويرانگر ششم 

فوريه و انتقاد دولت از انتشار اطالعات نادرست در اين پلتفرم، فيلتر شده بود.

ايسنا/لرستان مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعى 
لرســتان گفت: پرورش انسان هاى خالق و متفكر 
مى تواند مســير توسعه و پيشــرفت را براى يك 
جامعــه در همــه امــور اجتماعــى، اقتصادى و 

به  فرهنگــى 
بياورد.   ارمغان 
جهانى  علــى 
اسفند  ســوم 
جشــنواره  در 
فــى  معر
كارآفرينــان و 
ن  يــا ما فر ر كا
برتر لرســتان، 
ابتكار، نوآورى، 
جرأت، ســعى 
را  همــت  و 
يــن  مهم تر

شــاخصه هاى كارآفرينان دانســت و اظهار كرد: 
سياســت كارآفرينانه هر چه بيشتر در بين افراد 
جامعه گسترش پيدا كند و از همان شروع طفوليت 
با آموزش و فرهنگ سازى آعاز شود كشورى خالق، 
قدرتمند و متمدنانه بــا تكنولوژى روز داريم. وى 
افــزود: بايد به اين نكته بســيار مهــم و با ارزش 

اشــاره كنم كه كارآفرينى منبع پايدار خلق ثروت 
و ارزش اجتماعى و فرهنگى اســت و كارآفرينان 
هر جامعه اى مى توانند با ترويج درســت فرهنگ، 
روحيه رقابت پذيرى ســالم، نوانديشــى و پويايى 

اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى آن جامعه 
كشــور را بر روى ريل توسعه قرار دهند. جهانى با 
اشاره به برگزارى 14 جشنواره امتنان از كارآفرينان 
برتر استان اشــاره كرد و گفت: با هدف شناسايى 
و انتخاب كارآفرينان برتر و معرفى آنان به عنوان 
الگو و ترويج و توسعه فرهنگ كارآفرينى، خالقيت 

و نــوآورى، ايجاد فضاى تعامــل و همكارى ميان 
فعاالن عرصه هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى، 
هــم افزايى و مشــاركت كارآفرينان در توســعه 
اقتصادى استان جشــنواره امتنان از كارآفرينان 
برتر استان برگزار شده 
در جشــنواره هاى  كه 
برتــر  كارآفرينــان 
ملى نيز بيــش از 15 
كارآفريــن برتــر ملى 
استان معرفى و تجليل 
شده اند. در اين مراسم 
و  كارآفرين  هفــت  از 
كه  نمونه  كارفرمــاى 
و  حمايت  زمينــه  در 
تقويت جامعه كارگرى 
و پرداخــت بــه موقع 
حق بيمــه كارگران و 
عدم اخراج آنان نقش تأثيرگذارى داشــته بودند 
با حضور ابراهيمى معاون امور هماهنگى اقتصادى 
اســتاندارى، جهانى مديركل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى، گودرزى مديــركل تأمين اجتماعى و 
جمعى از تشكالت كارگرى و كارفرمايى استان با 

اهداء تنديس جشنواره از آنان تجليل بعمل آمد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى لرستان:

پرورش انسان هاى خالق مسير توسعه را براى جامعه به ارمغان مى آورد

معاون وزير راه و شهرســازى گفت: يكى از معضالت اصلى كشــور مسكن و 
خانه دار كردن هموطنان اســت.به گزارش ايســنا، عليرضا جعفرى در سى و 
نهمين نشســت تخصصى معاونين شهرسازى و معمارى كالنشهرهاى ايران 
گفت: امروز نمى توانيم بدون توجه به وضعيت اقتصادى كشــور و مطالبات و 
نيازهاى اصلى مردم تصميمى بگيريم. وى با بيان اينكه بايد امروز هويت بخشى 
و چالش ها را با شــرايط واقعى و نياز اصلى مردم در نظر بگيريم افزود: يكى 
از معضالت اصلى كشــور، مسكن و خانه دار كردن هموطنان است. قوانين ما 
ضعيف بوده و برخى سكونتگاه ها به سكونتگاه غير رسمى تبديل شده است. 
جعفرى ادامه داد: معضل اصلى در كشور سكونت است؛ حتى در كالنشهرها 
كه مســكن با يك زاويه اى حل شــده بايد ديد كيفيت زندگى چگونه است؟ 
چراكه يكى از دغدغه هاى ما كيفيت زندگى در شهرهاست. وى با بيان اينكه 
حضور پرشور مردم در راهپيمايى 22 بهمن وظيفه ما را سنگين تر كرد، گفت: 
مــا در قبال وفادارى مردم، چه كيفيتى براى زندگى آنها ايجاد كرده ايم و چه 
شــرايط و بسترى را فراهم كرده ايم؟ بنده به عنوان يك متولى كه 630 هزار 
واحد را تعهد داده ام بايد بگويم كه يكى از موانع ما شــهردارى ها هستند. وى 
با اعالم اينكه عوارضى كه براى صدور پروانه در نهضت ملى مســكن در نظر 
گرفته مى شود با احتساب 30 درصد تخفيف براى هر واحد 15 ميليون تومان 
اســت گفت: پيش بينى مى كرديم كه امروز با 450 ميليون تومان تسهيالت 

بانكى در كالنشــهرهاى اصلى و ساخت هر متر مربع با چهار ميليون و 500 
هزار تومان، مســكن 100 مترى بســازيم كه با هزينه تاسيسات و انشعابات 
نهايتا به 600 ميليون برســد اما وقتى در عرصه وارد مى شويم مى بينيم كه 
يك واحد مســكن 100 مترى يك ميليارد تومان هزينه دارد. معاون وزير راه 
و شهرســازى با تاكيد بر اينكه بايد نياز مــردم را برطرف كنيم، گفت: يكى 
از معضالت شهردارى ها مساله دســتگاه هاى نظارتى است؛ در پاسخ به حل 
مشــكالت هموطنان بايد راه حل ارائه دهيم اما يكــى از موانع؛ پرونده هاى 
دستگاه قضايى در اين زمينه است. لذا درخواست داريم كه براى حل مشكالت 
مردم اقدام شــود و شهردارى ها نگران دســتگاه قضايى نباشند. مساله امروز 
كشــور حل مشكل مسكن اســت. جعفرى با بيان اينكه سكونتگاه اسالم آباد 
از ســال 90 وضعيتى داشــت كه امروز نيز به همان شكل است افزود: مردم 
اين سكونتگاه در تهران انتظار دارند كه مسئوالن مشكالت آنها را حل كنند. 
واحدهاى مســكونى فرسوده اين منطقه بايد ساماندهى شود كه البته مساله 
سختى است اما اين وضعيت زيبنده ما نيست. وى با بيان اينكه مصوبات آيه 
قرآن نيستند كه تغيير نكنند تاكيد كرد: براى برخى مردم حتى 40 ميليون 
تومان آورده براى تامين مسكن نيز سخت است و چه كسى گفته نمى توان در 

چنين مواردى مصوبات را تغيير داد؟

معاون وزير راه و شهرسازى:

معضل اصلى در كشور سكونت است

راه اندازى شهرك هاى صنعتى طال در كشور در آينده نزديك

پيش  بينى كاهش شديد 
نرخ دالر

خاندوزى: ميراث 10 سال گذشته را قدم به قدم اصالح مى كنيم

بســته جديد بانك مركزى براى كنترل بازار ارز، راه اندازى مركز مبادله ارز و طال اســت كه امروز فعاليت خود را 
آغاز مى كند. به گزارش ايِبنا، در روز ها و هفته هاى اخير بازار ارز درگير نوسانات شديدى بود و نرخ دالر به عنوان 
شاخص بازار ارز در بازار آزاد ركورد هاى جديد قيمتى را ثبت كرد. اين افزايش قيمت ها معلول شرايط مختلفى 

است كه در ماه هاى مختلف شاهد آن بوديم و در نتيجه به التهاب و ايجاد انتظارات تورمى دامن مى زند.

اسالمى: بازرسان آژانس در حال بازديد هستند

مديركل امور دريايى سازمان بنادر اعالم كرد

تخته گاز نفت به سمت كاهش قيمتتدارك 11 هزار شناور تفريحى براى سفرهاى نوروز
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گزيده خبر

در حاشيه جلسه دولت
بهادرى جهرمى: اميدواريم اليحه برنامه هفتم 

توسعه تا پايان سال تقديم مجلس شود

بهادرى جهرمى: اميدواريم اليحه برنامه هفتم توســعه تا پايان ســال تقديم 
مجلس شــود. ســخنگوى دولت گفت: طى دو هفته آتى جلســات فوق العاده 
دولت در زمينه بررســى برنامه هفتم توســعه برگزار مى شود كه تا پايان سال 
جارى اين اليحه هم تقديم مجلس شود. به گزارش ايسنا، على بهادرى جهرمى 
در حاشــيه جلســه امروز هيئت دولت در جمع خبرنــگاران اظهار كرد: امروز 
بخشــى از جلسه هيئت دولت به ارائه گزارش ســازمان برنامه و بودجه درباره 
پيش فرض ها و آسيب شناسى و كليات ناظر به اليحه برنامه هفتم توسعه كه در 
دســتور رسيدگى سازمان برنامه و بودجه بود، اختصاص داشت تا متون احكام 
اليحه هم تدوين شــود و به بحث و بررسى گذاشته شود. وى افزود: پيش بينى  
مى شود طى دو هفته آتى جلسات فوق العاده دولت در زمينه بررسى برنامه هفتم 
توسعه داشته باشيم كه تا پايان سال جارى اين اليحه هم تقديم مجلس شود. 
بهادرى جهرمى يادآور شد: دولت با ايجاد چهار شهرك صنعتى در چهار استان 
كشور موافقت كرد. شهرك صنعتى فناورى هاى شيميايى در شهررضا اصفهان، 
شهرك صنعتى استان سمنان در شــاهرود، شهرك صنعتى بزرگ كردستان 
در شهرستان ديواندره و شهرك صنعتى شهيد سليمانى در شهرستان زرنديه 

استان مركزى اسامى اين شهرك هاست

اسالمى: بازرسان آژانس از 
ديروز در حال بازديد هستند

رئيس سازمان انرژى اتمى گفت: مسئوالن آژانس بين المللى انرژى 
اتمى در تهران هستند و از ديروز در حال بازديد و بررسى هستند. به 
گزارش ايسنا،  محمد اسالمى صبح  روز چهارشنبه در حاشيه جلسه 
هيئت دولت با بيان اينكه ما در چارچوب پادمان روابط مان  با آژانس 
برقرار اســت، در مورد مطالب مطرح شده از سوى برخى از بازرسان 
آژانس در مورد ميزان غنى ســازى صورت گرفته در ايران و انتشار 
اين ادعا از سوى رسانه بلومبرگ گفت:  در مورد اين موضوع كه يكى 
از بازرسان آژانس مطرح كرده بود، مسئوالن آژانس در تهران هستند 
و از ديروز در حال مذاكره، بازديد و بازرسى هستند تا ابهاماتى كه بر 
اساس برداشت  ناصواب يك بازرس ايجاد شده بود برطرف شود. اين 

ابهامات در حال برطرف شدن و در حال رفع و رجوع شدن است.
وى با بيــان اين كه كه ما به تعامل و  همكارى هاى خود با آژانس 
بين المللى انرژى اتمى ادامه ميدهيم ، گفت :  همواره به اين موضوع 
توجــه داريم كه از توليد ابهام جديــدى در فرايند همكارى مان با 
آژانس جلوگيرى شود و همواره  از اين موضوع جلوگيرى مى كنيم. 
رئيس ســازمان انرژى اتمى با بيان اينكــه مذاكرات برجام و توافق 
برجام يك معامله بين ايران و 1+5 براى اعتماد ســازى بوده است، 
تصريح كرد: متاســفانه طرف هاى اصلى اين توافق  به تكاليف خود 
عمل نكرده اند به ويژه دولت آمريكا كه نه تنها خود به تعهداتش در 
اين توافق عمل نكرده ، بلكه  اجازه نداده است كه ديگران نيز در اين 
زمينه همكارى كنند و به تعهدات خود عمل كنند.  اين مقام مسئول 
در سازمان انرژى اتمى گفت:  اين كه يك جريان پرفشار سياسى به 
دنبال اين است كه تعهدات برجامى به صورت يك طرفه انجام شود 
و  آنها خود به تعهدات شان در اين توافق عمل نكنند، يك موضوع 
كامًال غيرقابل قبول است. ما فشارهاى سياسى ، جوسازى ها و مسئله 

آفرينى ها را بر نمى تابيم .

رئيسى در گفتگو با شبكه جهانى و ملى تلويزيون چين:

سفر به چين در راستاى نگاه راهبردى ايران به همكارى با اين كشور است
رئيس جمهور با بيان اينكه سفر به چين در راستاى 
نگاه راهبردى ايران به همكارى با چين است، گفت: 
چين امروز يكى از مهمترين شــركاى تجارى ايران 
است و همكارى هاى دو كشــور در نقطه عطف قرار 
دارد. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از پايگاه اطالع 
رسانى رياست جمهورى، حجت االسالم سيد ابراهيم 
رئيسى در جريان سفر به چين در گفتگويى با برنامه 
Xinwen Lianbo شبكه جهانى و ملى تلويزيون چين، 

در پاسخ به سوالى درباره جايگاه اين كشور در سياست 
خارجى ايران، با اشاره به روابط تاريخى دو تمدن كهن 
ايران و چين از مواضع مشــترك دو كشور در مسائل 
بين المللى گفت. رئيس جمهور به نگاه مشترك چين 
و ايــران در زمينه مبارزه با يكجانبه گرايى در جهان، 
حفظ اســتقالل و ضرورت قدرتمند شدن اشاره كرد 
و افزود: ظرفيت هاى متقابل دو كشــور فرصت بسيار 
مناسبى براى گســترش همكارى هاى مشترك هم 
در سطح آســيا و هم در عرصه دو جانبه ايجاد كرده 
اســت. وى با بيان اينكه سفر به چين به عنوان يكى 
از مهمترين شــركاى تجارى ايران در راســتاى نگاه 
راهبردى ايران به همكارى با چين صورت گرفته است، 
افزود: اين نگاه راهبردى، امروز تبديل به سند شراكت 
جامع راهبردى ايران و چين شــده اســت و با توجه 
به توافقات صورت گرفته مى توان اين ســفر را نقطه 
عطفى در جهت ارتقا و توسعه روابط و همكارى هاى 
ايران و چين در همه عرصه هاى سياســى، اقتصادى، 
علمى و فناورى دانســت. رئيس جمهور در پاسخ به 
سوالى درباره مزاياى ملموس توافقنامه هاى امضا شده 
براى كســب و كارها، ســرمايه گذاران و مردم عادى 
هم گفت: بر پايه توافقاتى كه مســئولين عالى ايران 
و چين امضا كردند، دو كشور مى توانند همكارى ها و 

تعامالتى متفاوت از قبل در حوزه هاى صنعت، معدن، 
كشاورزى، راه هاى مواصالتى و در حوزه هاى فرهنگى 
و رسانه اى رقم بزنند. بنابراين از همه فعاالن اقتصادى 
در چيــن و ايران مى خواهيــم ظرفيت هاى متنوع و 
متقابل را بازشناســى كرده و ســعى كنند در جهت 
ارتقاى روابط تجارى فيمابين حركت كنند.رئيســى 
ابتكار كمربند راه چينى ها را به ســود كشورهاى در 
مسير اين پروژه دانست و اظهار داشت: با احياى اين 
مسير اوالً آن ارتباط باستانى در جاده ابريشم به شكل 
مدرن و نوين در منطقه احيا خواهد شــد و در ثانى 

روابط تجارى و اقتصادى منطقه تسهيل خواهد شد. 
همچنين ايده كمربند- راه وضعيت تجارى و اقتصادى 
منطقه و حتى بخشى مهمى از جهان را تسهيل كرده 
و باعث مى شــود كه به ظرفيت هاى كشورهاى اين 
مســير توجه بيشترى شــود. رئيس جمهور با بيان 
اينكه اين ايده مى تواند در راستاى تحقق اهداف مهم 
سازمان همكارى هاى شانگهاى و نيز اهداف مهم طرح 
توسعه جهانى نقش آفرين باشد، بر همكارى جمهورى 
اســالمى ايران در جهت تحقق اين ايده تاكيد كرد. 
وى در پاسخ به ســوالى درباره تحريم هاى 40 ساله 

آمريكايى ها و ادعاى سياستمداران اين كشور مبنى 
بر اينكه تحريم هاى آنها متوجه دولت ايران اســت و 
نــه مردم، تصريح كرد: انگيــزه آمريكايى ها از اعمال 
تحريم، انتقام از ملت ايران بابت 44 ســال مقاومت 
و ناكام گذاشتن آمريكا در رسيدن به اهدافش. است. 
تحريم هــا قرار بود ملت ما را متوقف كند، اما مردم و 
جوان هاى ما متوقف نشدند، دچار كندى و ايستايى 
نشــدند و از تحريم هــا و تهديدها براى خودشــان 
فرصت ها ساختند؛ پيشرفت هاى امروز ايران در صنايع 
مختلف، پيشــرفت هاى قابل توجهى اســت. رئيس 
جمهــور درباره تعامالت ايران در ســازمان همكارى 
شــانگهاى هم گفت: باور داريم كه اين سازمان اين 
ظرفيت را دارد كه تعامل بين كشورهاى عضو را روز 
به روز افزايش دهد و ظرفيت هاى منطقه آسيا را بهم 
نزديك كرده و باعث تبادل تجربيات بين كشــورها 
باشــد؛ خصوصاً در حوزه هاى اقتصــادى و تجارى و 
كارهــاى فناورانه مى توان گام هاى خوبى برداشــت. 
رئيسى خاطرنشــان كرد: جمهورى اسالمى از زمانى 
كه عضو شانگهاى شده، تالش كرده است كه از جمله 
اعضاى فعال سازمان باشد و معتقديم اين همكارى ها 
مى تواند به نزديك شدن هر چه بهتر و بيشتر امكانات 
و ظرفيت هاى كشــورهاى عضو كمــك كند. برنامه 
Xinwen Lianbo پربيننده تريــن برنامه خبرى روزانه 

در چين است كه توسط تلويزيون مركزى اين كشور 
(CCTV)، توليد مى شود. اين برنامه به طور همزمان 
توسط تمام ايســتگاه هاى تلويزيون محلى در چين 
نمايش داده مى شود و آن را به يكى از پربيننده ترين 
برنامه هاى جهان تبديل كرده است. اين برنامه از روز 

1 ژانويه 1978 در حال توليد و پخش است.

نماينده مــردم آذربايجان شــرقى در 
مجلس خبــرگان رهبرى گفت: جنگ 
تــالش همه جانبــه اى كه  و  تركيبى 
دشــمن در پاييز امســال عليه ايران 
اسالمى به راه انداخت، مخالفت با يك 
فرد يا يك شــخصيت نبود، بلكه هدف 
دشــمنان امحاء اســالم و نابود كردن 
ايران بود. به گزارشــى ايسنا، آيت اهللا 

على ملكوتى در نطق پيش از دســتور 
يازدهميــن اجالس رســمى مجلس 
خبرگان رهبرى با اشــاره به ســابقه 
تاريخى مبارزه مردم ايران با اســتكبار 
گفت: حدوداً 70 ســال پيش با هدايت 
روحانيــت به ويژه آيت اهللا كاشــانى و 
تــالش مجاهدانى چون شــهيد نواب 
صفوى، دولتــى مردمى روى كارآمد و 
نفت ايران از سلطه كشور انگليس خارج 
و ملى شد، اما يك جريان فكرى خاص 
كه در ســايه ايثار، شــهادت و تالش 
متدينين و علمــا روى كارآمده بود با 

فاصله گرفتن از علما و اعتماد به اجانب، 
به ويژه آمريكا، همه زحمات را هدر داد.
نماينده مــردم آذربايجان شــرقى در 
يادآور شــد:  مجلس خبرگان رهبرى 
همــان جريــان خاص بــا اينكه هيچ 
اعتقــادى به پيروزى انقالب اســالمى 
نداشت و به دنبال اعمال قانون اساسى 
شاهنشاهى بود، بعد از پيروزى انقالب 
اســالمى، در دوره اى در مناصبى قرار 
گرفتند، ولى به علت ناكارآمدى و عدم 
سنخيت با اعتقادات مردم، با هوشمندى 
حضرت امام راحل نتوانســتند، تجربه 

قبل را تكرار كننــد. ملكوتى گفت: در 
جنگ تركيبى و تمام عيارى كه در پاييز 
امســال توسط دشــمنان عليه انقالب 
اســالمى و ايران به راه افتاد افرادى با 
عناوينى چون دانشــمند و روشــنفكر 
دينى و سياســتمدار ملى ـ مذهبى با 
هدف نابودى اســالم، تشيع، اجتهاد و 
فقاهت وارد عرصه شــدند و تفسيرى 
مغرضانه از اسالم، نظام اسالمى، تشيع، 
فقه و واليت فقيــه ارائه دادند تا اثبات 
كنند كه فقه شيعه توانايى تبيين احكام 
در مورد برخى مســائل را نــدارد كه 
بايد گفــت اين افراد يا از فقه و اجتهاد 
بى خبرند و يــا از روى عناد و لجاجت، 
چنين سخنانى بر زبان جارى كرده اند 

و مى كنند.

آيت اهللا ملكوتى: هدف جنگ تركيبى 
دشمنان نابودكردن اسالم و ايران بود

وزير اقتصاد گفت: در حال اصالح ميراث 10 سال گذشته هستيم. به گزارش ايسنا، احسان خاندوزى در حاشيه جلسه 
امروز هئيت دولت در جمع خبرنگاران در واكنش به حاشــيه ايجاد شــده درباره ســوال خبرنگارى در نشست خبرى 
روز گذشــته خود، اظهار كرد: سوال در مورد مسأله حكمرانى اقتصادى بود كه به تفصيل در مورد آن صحبت كردم و 
طوالنى ترين پاسخى كه داده شده مربوط به حكمرانى اقتصادى بود. من به تفصيل به آن خانم پاسخ دادم چه اتفاقى 
در حكمرانى اقتصادى در يك سال و نيم گذشته رخداده است. وى ادامه داد: با وجود فشارهاى داخلى و خارجى كه وجود دارد، ميراث 10 سال گذشته 
را قدم به قدم اصالح مى كنيم. متاسفانه شيطنت كردند و عبارت اول را رسانه اى كردند. خاندوزى همچنين در خصوص تفكيك حساب هاى تجارى و 

شخصى گفت: بانك مركزى اعالم كرده كه اين كار انجام شده و گزارش آن را داده است كه 5/8 ميليون حساب انجام شده است.

در اعتراض به تداوم اتهام زنى هاى بى پايه و اســاس عليه جمهورى اسالمى ايران كاردار موقت سفارت انگليس به وزارت خارجه 
احضار شد. به گزارش ايسنا، براساس آن چه كه وزارت امورخارجه جمهورى اسالمى ايران اعالم كرده است در اين مالقات كه روز 
ســه شــنبه مورخ 2 اسفند انجام شده، رييس اداره سوم غرب اروپا طرح ادعاهاى بى پايه و اساس را تداوم سياست ايران هراسى 
خوانده و خواستار توقف اين رويكرد غيردوستانه دولت بريتانيا شد. وى همچنين ضمن سياسى كارانه دانستن تحريم هاى جديد 

انگليس افزود: كشــورى كه شــديدترين تبعيض ها و اجحافها را در حق مهاجران و مسلمانان روا داشته و پناهجويان را بر خالف قوانين بين المللى باالجبار به رواندا 
منتقل مى كند، در جايگاهى نيست كه در مورد حقوق بشر سخن بگويد. وى تصريح كرد: جمهورى اسالمى ايران در چهار دهه گذشته نشان داده كه تسليم جوسازى 
ها و فشار هاى خارجى نمى شود و بر همين اساس به زودى پاسخ متقابل نسبت به تحريم هاى رژيم بريتانيا را اعالم خواهد كرد. ايزابل مارش  كاردار موقت سفارت 

انگليس نيز اعالم كرد مراتب را در اسرع وقت به لندن منعكس خواهد كرد.

خاندوزى: ميراث 10 سال گذشته را قدم به قدم 
اصالح مى كنيم

احضار كاردار انگليس به وزارت امور خارجه 
جمهورى اسالمى ايران
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گزيده خبر

مشكالت اقتصادى كشور ناشى از 
غفلت در سرمايه گذارى است

معــاون اول رئيــس جمهور تاكيد كرد: مشــكالت امروز كشــور در همه 
بخش هاى اقتصادى، ناشى از غفلت در سرمايه گذارى و بى توجهى به بهره 
ورى است.به گزارش خبرگزارى مهر، محمد مخبر صبح امروز (سه شنبه) در 
نخستين همايش پيشران هاى اقتصادى فرصتى براى توسعه ملى، با اشاره 
به تأكيدات مقام معظم رهبرى در خصوص اولويت خنثى ســازى تحريم ها 
افزود: بايد به نقطه اى از قوت اقتصادى برســيم كه دشــمنان نتوانند هيچ 
عمليات و توطئه اقتصادى عليه كشــور انجــام دهند كه اين مهم با حضور 
فعاالن بخش خصوصى ميســر مى شــود. معاون اول رئيس جمهور با بيان 
اينكــه در حال حاضر بخش خصوصى در كشــور مى تواند به راحتى عالوه 
بر انجام مبادالت اقتصادى در ســطح بين المللــى در زمينه هاى صادرات، 
واردات و جابجايى هاى مالى، اقدامــات اقتصادى خود را انجام دهد، گفت: 
قطعاً دولت با توجه به محدوديــت در برخى امكانات و ظرفيت ها به اندازه 
بخش خصوصى چنين توانايى ندارد و به همين دليل بايد هر چه ســريع تر 
زمينه هاى حضور و فعال شدن بخش غيردولتى در اقتصاد فراهم شود. وى 
خاطر نشان كرد: بهره ورى به رغم استعدادهاى فراوان در كشور قابل توجه 
نيست و بايد ســه مؤلفه دانش، تكنولوژى و به روز كردن تجهيزات در امر 
بهره ورى مورد توجه اركان اقتصادى كشــور قــرار گيرد كه در اين زمينه 
نيــز بخش خصوصى توانايى دارد با ورود تكنولــوژى، بهره گيرى از دانش 
اساتيد و پژوهشكده ها و همچنين آينده نگرى پرچم دار بهره ورى در كشور 
باشد. مخبر با تاكيد بر اينكه پيشران هاى اقتصادى طليعه اقتصاد كشور در 
آينده هستند، تصريح كرد: در مرحله جديد پيشرفت، دولت با تمام توان در 
كنار كارآفرينان، فعاالن بخش اقتصادى و بخش خصوصى است. معاون اول 
رئيس جمهور در اين مراســم كه در مؤسسه آموزش و پژوهش مديريت و 
برنامه ريزى برگزار شــد، به توانايى بخش خصوصى و شناسايى مشكالت و 
راهكار حل مســائل كشور اشاره كرد و اظهار داشت: نقش مديريت و برنامه 
ريزى در كنار پيشران هاى اقتصادى در توسعه و پيشرفت كشور در ساليان 
گذشته كمتر ديده شده است. وى ادامه داد: تبديل يك بخش خصوصى به 
پيشران اقتصادى موضوعى بسيار مهم است كه در اين زمينه هم بايد برنامه 
ريزى هــاى كالن صورت پذيرد و هم براى ايــن كار بخش خصوصى بايد 
خطرپذيرى، جسارت و افق دورتر و بلندتر براى توسعه فعاليت هاى خود را 
تعريف كند. مخبر با بيان اينكه مشكالت كشور در دهه هاى گذشته ناشى از 
تورم باال و ســرمايه گذارى منفى بود، گفت: اين دو موضوع به درآمد سرانه 
پايين، بيكارى و ضعف در توليد در كشور منجر شده است كه اگر به بخش 
خصوصى و سياست هاى مورد نظر مبنى بر فعال شدن بخش خصوصى توجه 
مى شد شاهد برخى مشكالت اين چنينى در كشور نبوديم. معاون اول رئيس 
جمهور ادامه داد: امروز در محاســبات، تصميمات و معادالت مهم جهانى و 
منطقه اى به مرحله اى رسيده ايم كه قدرت ها و كشورهاى جهان نمى توانند 
جمهورى اسالمى ايران را ناديده بگيرند اما در بخش اقتصادى نتوانسته ايم 
سهم مطلوب خود را از اقتصاد جهانى به خوبى بگيريم در حالى كه امكانات 
و ظرفيت هاى مالى و اقتصادى در ايران به گونه اى است كه بايد ايران پرچم 
دار اقتصاد منطقه اى باشــد. وى افزود: بايد اقتدار اقتصادى در كنار اقتدار و 
ســاحت نظامى و امنيتى جمهورى اسالمى ايران در سطح منطقه و جهان 
شناخته شود. مخبر به عنوان نمونه با اشاره به رتبه اول ايران در نفت و گاز 
و همچنين رگه هاى بزرگ ذخاير معدنى در كشــور گفت: تنها با 7 درصد 
اكتشــاف ذخاير معدنى مس در دنيا در رتبه پنجم قرار داريم در حالى كه 
در حوزه توليد اين بخش، با وجود امكانات و ظرفيت هاى كشور رتبه بيست 
جهانى به جمهورى اســالمى ايران اختصاص يافته و اين نشان مى دهد كه 
نتوانستيم از تمام امكانات و ظرفيت بخش خصوصى بخوبى استفاده كنيم.

معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: طبق يكى از پيش بينى هاى اقتصادى 
كشورهايى كه داراى نفت، پتروشيمى و معادن مس باشند دچار ركود تورمى 
نخواهد شد كه وضعيت اقتصادى امروز كشور نشان مى دهد به خوبى در اين 
بخش ها سرمايه گذارى انجام نشده است.وى ادامه داد: مشكالت امروز كشور 
در همه بخش هاى اقتصادى ناشــى از غفلت در سرمايه گذارى و همچنين 
بى توجهى به بهره ورى اســت كه دولت برنامه ريزى هاى الزم با همكارى 
پيشــران هاى اقتصادى براى عبور از اين مشــكالت را در دستور كار دارد. 
مخبر با اشــاره به نامگذارى شعار اقتصادى در دوازده سال گذشته از سوى 
مقام معظم رهبرى و تاكيد ايشان در ساليان گذشته براى توجه به اصل 44 
افزود: ايشان همواره به دنبال فعال كردن بخش خصوصى بودند اما دولت ها 
توجــه كافى به اين موضوع نداشــتند و به بخش خصوصى به عنوان رقيب 
نگاه مى كردند و اين موضوع در جلسات متعددى كه با كارآفرينان و فعاالن 
اقتصادى برگزار مى كنيم همواره به عنوان يك مشكل بزرگ مورد تاكيد قرار 
مى گيرد. وى ادامه داد: جمهورى اسالمى در باالترين رده حاكميتى تصميم 
به حضور فعال بخش خصوصى در اقتصاد دارد اما فعاالن اقتصادى هم بايد بر 
روى احقاق اين حق خود ايستادگى كنند و از مشكالت پيش روى نهراسند.

 مركز مبادله تقاضاى واهى ارز را 
تعديل مى كند

حباب قيمت دالر از بين مى رود/ مركز مبادله تقاضاى واهى ارز را تعديل مى كند
معاون اسبق ارزى بانك مركزى با اشاره به راه اندازى مركز مبادله ارز و طال، گفت: 
نرخ سازى و بازارسازى بانك مركزى تصميم درستى است و مى تواند حباب قيمت 
را از بين ببرد. سيد كمال سيدعلى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: آنچه مشخص 
است اينكه ســرعت افزايش قيمت ارز در ماه هاى گذشته باال بود و كاهش قيمت 
دالر در روز گذشــته كه نخستين روز راه اندازى مركز مبادله ارز و طال بود طبيعى 
به نظر مى رسد و اساسا اين اتفاق بايد رخ مى داد. وى افزود: راه اندازى مركز مبادله 
ارز و طال و مداخله گرى بانك مركزى در بازار ارز باعث مى شود كه حباب نرخ ارز 
از بين برود اما در ادامه بانك مركزى بايد به دنبال مديريت تقاضا در بازار باشــد. 
معاون اســبق ارزى بانك مركزى، گفت: تقاضاهاى واهى با نرخ كشف شده در روز 
گذشته كه 41549 تومان بود تعديل مى شود. چرا كه در زمانى كه نرخ ارز 28 هزار 
و 500 تومان بود تقاضاهاى كاذب هم وجود داشــت اما نگاه بانك مركزى بايد به 
ثبت سفارش ها و اولويت بندى آن براى مديريت تقاضا باشد. سيد على تاكيد كرد: 
بانك مركزى حتما بايد بازارسازى كند و عرضه و تقاضا هميشه به گونه اى است كه 
تقاضا بر عرضه فزونى مى كند اما بانك مركزى با اين تمهيدات مى تواند چشم انداز 
بهترى را پيش روى خودش ببينــد. البته بايد در ادامه ببينيم كه بازار ارز چگونه 

مديريت خواهد شد.

وزير اقتصاد گفت: در حال اصالح 
ميراث 10 سال گذشته هستيم.

به گزارش ايسنا، احسان خاندوزى در 
حاشيه جلســه امروز هئيت دولت در 
جمع خبرنگاران در واكنش به حاشيه 
ايجاد شده درباره سوال خبرنگارى در 
نشست خبرى روز گذشته خود، اظهار 
كرد: ســوال در مورد مسأله حكمرانى 
اقتصادى بود كه به تفصيل در مورد آن 
صحبت كردم و طوالنى ترين پاســخى كه داده شده مربوط به حكمرانى اقتصادى 
بود. من به تفصيل به آن خانم پاسخ دادم چه اتفاقى در حكمرانى اقتصادى در يك 
سال و نيم گذشته رخداده است. وى ادامه داد: با وجود فشارهاى داخلى و خارجى 
كه وجود دارد، ميراث 10 ســال گذشته را قدم به قدم اصالح مى كنيم. متاسفانه 
شــيطنت كردند و عبارت اول را رسانه اى كردند. خاندوزى همچنين در خصوص 
تفكيك حســاب هاى تجارى و شخصى گفت: بانك مركزى اعالم كرده كه اين كار 

انجام شده و گزارش آن را داده است كه 5/8 ميليون حساب انجام شده است.

راه اندازى شهرك هاى صنعتى طال در كشور در آينده 
مدير كل صنايع خالق وزارت صمت از راه اندازى شــهرك هاى صنعتى 
طال در كشــور در آينده نزديك خبر داد .راه اندازى شهرك هاى صنعتى 
طال در كشور در آينده نزديك/ صادرات طال به 120 ميليون دالر رسيد. 
به گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، ميرهادى سيدى، مشاور امور بين الملل 
و توافق هاى تجارى ســازمان توسعه و تجارت در نشست فعاالن طال و 
جواهر كشور با اشاره به امتيازات موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اوراسيا 
اظهار داشــت: اخيرا موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اوراسيا انجام شد 
كه يكى از موضوعات مطرح شده در اين موافقتنامه آنى است كه تعرفه 
گمركى تمامى محصوالت و مصنوعات طال و فلزات و سنگ هاى گرانبها 
در 5 كشور عضو اين موافقتنامه صفر خواهد بود. وى ادامه داد: ايران در 
جمع اين كشورها دسترسى به بازار 185 ميليون نفرى دارد و اين اولين 
موافقتنامه تجارت آزاد كشورمان است كه مهمترين اتفاق اين موافقتنامه 
براى صنعت طال و جواهر اين بوده كه تعرفه گمركى در اين كشورها صفر 
در نظر گرفته شده است. همچنين در اين نشست عليرضا ياورى، معاون 
روابط بين الملل اتــاق ايران با بيان اينكه تحريم بودن تمام بخش هاى 
اقتصاد ايران تصور اشتباهى است، اظهار داشت: تجار خارجى اين تصور 
اشتباه را دارند كه امروز تمام بخش هاى اقتصاد ايران مورد تحريم است 
اما وزارت خزانه دارى آمريكا و اوفك معافيت هاى قانونى براى بخش هايى 
از اقتصــاد ايران از تحريم ها صادر كرده اســت. وى تاكيد كرد: در حال 
حاضر خريد و فروش فلزات گرانبها از جمله طال براى دولت ايران تحريم 
است اما اين تحريم ها مشمول بخش خصوصى ايران نمى شود و از سوى 
ديگر يك بانك ايرانى مجوز اختصاصى از اوفك براى برخى معافيت هاى 

تحريم دريافت كرده و امروز وجوه مربوط به ســازمان ملل متحد �� از 
طريق اين بانك رد و بدل مى شود و سفارت ها هم از طريق اين بانك نقل 
و انتقال مالى دارند. ياورى ادامه داد: تعدادى از شــركت هاى ايرانى هم 
از تحريم هاى آمريكا معاف هســتند و بدون تحريم فعاليت هاى صنعتى 
خود را ادامه مى دهند. همچنين در اين نشست محمدرضا زارع مدير كل 
صنايع خالق وزارت صمت از راه اندازى شهرك هاى صنعتى طال در كشور 
در آينده نزديك خبر داد و گفت: راه اندازى شهرك صنعتى طال در برخى 
از استان ها مراحل نهايى را پشت سر گذاشته و اين قول را مى دهيم در 
اســتان تهران هم به زودى اين موضوع به نتيجه برسد و اقدامات خوبى 
هم استان تهران براى راه اندازى شهرك طال انجام شده است. وى افزود: 
شناســنامه دار كردن مصنوعات و محصوالت فلزات و سنگ هاى گرانبها 
در دست اجرا است و به دنبال اين هستيم كه به طور رسمى محصوالت 
فلزات طال را سند دار كنيم و آيين نامه آن به ابالغ رسيده است. در ادامه 
اين نشست، طال مينايى، رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 
با انتقاد از ممنوعيت صادرات طال در ســال هاى گذشته تاكيد كرد: در 
حالى در ســال 91 و 92 صــادرات طالى ايران بــه اوج خود و به رقم 
800 ميليون دالر رسيد. اما متاسفانه با تصميمات خالف قانون صادرات 
آن متوقف شــد و همچنين با تحريم هاى بين المللى پس از سال 92 تا 
امسال ميزان صادرات طالى ايران به صفر رسيد. وى ادامه داد: امسال با 
اتخاذ تهميداتى در كميسيون مقررات زدايى برخى از موانع براى صادرات 
برداشــته شد و امسال ميزان صادرات طال پس از سال ها توقف، به 120 

ميليون دالر رسيد. 

به گفته مديركل امور دريايى سازمان بنادر و دريانوردى، طرح سفرهاى دريايى نوروزى از 25 اسفندماه آغاز مى شود و 11 هزار فروند 
شناور تفريحى با ظرفيت مجموع 18 هزار صندلى آماده خدمت رسانى به مسافران نوروز است. مهدى فرمهينى فراهانى در گفت وگو 
با ايسنا، با اشاره به اقدامات سازمان بنادر و دريانوردى براى سفرهاى نوروزى 1402، بيان كرد: نقش اساسى سازمان بنادر در حوزه 
سفرهاى دريايى نوروزى ارتقاى ايمنى و تسهيل مسافرت هاى دريايى است و از منظر اينكه اسلكه ها و پايانه هاى مسافرى، شناورها و 
مسيرهاى دريايى تردد شناورها ايمن باشد، اين سازمان اقدامات چشمگير و برنامه ريزى  شده به  عمل آو وى ادامه داد: در اين مدت 
ستاد تسهيل سفرهاى دريايى نوروزى را با حضور و همكارى ارگان هاى ذى ربط كشورى و لشكرى دخيل در حوزه ارتقا ايمنى سفرهاى دريايى تشكيل داديم و نسبت به 
ابالغ شرح وظايف اين ارگان ها به منظور همكارى موثر با سازمان بنادر اقدام كرديم.  مديركل امور دريايى سازمان بنادر و دريانوردى ادامه داد:  همچنين حدود 1200 بازرس 
و مامور از پرسنل سازمان بنادر مسئوليت مستقيم نظارت بر اجراى موثر اين طرح را عهده دار هستند و حدود 120 فروند شناور امداد و نجات اين طرح را پشتيبانى مى كند 
و بازرسى هاى فنى و ايمنى از شناورهاى مسافرى به صورت ويژه در اولويت هاى سازمان بنادر است. طرح سفرهاى دريايى در 7 استان ساحلى كشور انجام مى شود.فراهانى 
با بيان اينكه طرح سفرهاى دريايى در هفت استان ساحلى در شمال و جنوب كشور انجام خواهد شد، گفت: اين طرح در استان هاى گلستان، مازندران و گيالن در شمال 
و سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در جنوب كشور اجرايى مى شود. مسافران در صورت بروز يا مشاهده سانحه دريايى در استان هاى ساحلى مى توانند با 

شماره تلفن 1550 بدون پيش شماره اقدام به اطالع رسانى كنند تا مراكز امداد و نجات نسبت به خدمات نجات هماهنگى هاى الزم را به عمل آورند.

رييس كل سازمان امور مالياتى كشور از شناسايى اموال ابر بدهكار مالياتى كه با شگردهاى خاص، 15 سال اقدام به فرار مالياتى 
كرده بود، خبر داد. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از سازمان امور مالياتى، داوود منظور با اشاره به اينكه در سند مردمى دولت 
سيزدهم، موضوع مبارزه با فرار مالياتى و شفاف سازى اقتصاد مورد تأكيد قرار گرفته است، اظهار كرد: در راستاى تحقق اين برنامه، 
نظام مالياتى در دوره تحولى به سمتى حركت مى كند كه درآمدهاى مالياتى از محل شناسايى فرارهاى مالياتى و شناسايى مؤديان 

جديد تأمين شده و فشار بر مؤديان منضبط كه به تكاليف خود عمل كرده و حساب و كتاب شفاف دارند، به حداقل برسد.رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور گفت: 
در همين راستا اقدامات وصول ماليات يكى از ابر بدهكاران مالياتى كه با شگردهاى خاص در طول 5520 روز اقدام به فرار مالياتى كرده بود، انجام و از طريق شناسايى 
امالك و جريان فروش كاال با استفاده از حساب ديگران در مرحله وصول قرار گرفت. وى با بيان اينكه اين بدهكار مالياتى بيش از 24 شركت در هشت استان كشور 
دارد و در اين مدت بيش از 12 هزار و 800 ميليارد ريال بدهى مالياتى داشته است، گفت: بخش عمده اى از بدهى هاى مالياتى و بانكى مربوط به شركت هاى اقمارى 
نامبرده كه جز شركت هاى بورسى نيز است، با اخذ وكالت نامه هاى بالعزل توسط ايشان به نفع شركت هاى سهامى خاص تأمين دليل شده يا پس از تملك آنها توسط 

بانك ها بابت بدهى معوقه مجدداً براى شركت هاى سهامى خاص خود خريدارى شده است.

مديركل امور دريايى سازمان بنادر اعالم كرد

تدارك 11 هزار شناور تفريحى براى سفرهاى نوروز
فرارى مالياتى با 1280 ميليارد تومان بدهى شناسايى شد
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گزيده خبر

خسارت 7 ميليون دالرى افزايش 
مصرف گاز زمستان به جايگاه ها

رئيس انجمن صنفى ســى ان جى كشــور گفت: با تمركز روى سى ان جى بدون 
اينكه دولت يك ريال ســرمايه گذارى كند امكان جايگزينى روزانه تا 20 ميليون 
ليتر بنزين وجود دارد. خسارت 7 ميليون دالرى افزايش مصرف گاز زمستان به 
جايگاه ها/ راهكار كاهش 20ميليون ليترى مصرف بنزين. محســن جوهرى در 
گفت وگــو با خبرنگار اقتصادى ايلنا، درباره عدم النفع تعطيلى جايگاه هاى عرضه 
سى ان جى در پى تعطيلى چند روزه كه به دليل افزايش مصرف گاز در كشور رخ 
داد، اظهار داشت: قبل از تعطيلى مجدد روزى 7 ميليون دالر عدم النفع داشتيم، 
زيرا كاهش روزانه 7 ميليون متر مكعبى سى ان جى موجب افزايش مصرف بنزين 
معادل 7 ميليون ليتر شد و عالوه بر اين خسارت زيادى به جايگاه داران سى ان جى 
به دليل تعطيلى جايگاه ها وارد شد كه البته از دولت درخواست كرده ايم خسارت 
وارده جبران شــود.وى افزود: دوره اول توقف عرضه جايگاه هاى ســى ان جى 22 
روز طول كشيد و بيشتر تعطيلى ها در استان هاى خراسان، گلستان، مازندران و 
گيالن، آذربايجان غربى و اردبيل بود و اكنون مشكل برطرف شده و كل جايگاه ها 
فعال هســتند.افزايش انفجار مخازن ســى ان جى خودروها.رئيس انجمن صنفى 
سى ان جى كشــور تصريح كرد: در حال حاضر مخازن يك ميليون ناوگان فعلى 
كه از ســى ان جى اســتفاده مى كنند نياز به تعويض و نوسازى دارد. چندين بار 
درخواســت داديم كه دولت حداقل نســبت به تعويض اين ناوگان اقدام كند اما 
تاكنون كارى انجام نشــده و بى تفاوتى دولت در اين زمينه باعث افزايش انفجار 
مخازن سى ان جى خودروها شــده است كه اين موضوع عالوه بر خسارات جانى 
و مالى براى مردم و جايگاه داران؛ بزرگترين تهديد براى صنعت ســى ان جى نيز 
محسوب مى شود. بهترين راهكار كشور براى كاهش مصرف بنزين.وى خاطرنشان 
كرد: بهترين راهكار كشور براى كاهش مصرف بنزين ترغيب مردم جهت استفاده 
از  سوخت سى ان جى است، اما مشكل اينجاست كه خودروسازان داخلى عالقه اى 
به توليد خودروهاى دوگانه سوز ندارند و واردات خودروهاى دوگانه سوز نيز انجام 
نمى شود، تبديل خودروهاى بنزينى به دوگانه سوز هم هزينه بسيار زيادى دارد كه 
پرداخت اين هزينه در توان مردم نيست. چرا معضل مصرف بنزين داريم؟جوهرى 
گفت: اوايل دهه 80 دولت وقت اقدامات خوبى براى احداث جايگاه هاى سى ان جى 
و تبديل يك ميليون دستگاه خودرو انجام داد كه اگر آن پروژه ادامه پيدا مى كرد، 
كشــور با معضل مصرف روزانه 100 ميليون ليتر بنزين مواجه نبود. يك ميليون 
خودروى دوگانه سوز با مشــكل انقضاى تاريخ مخزن و فرسودگى مواجهند.وى 
بيان داشت: اقدامات دولت در توسعه سوخت ملى سى ان جى در بيش از يك دهه 
گذشــته نه تنها تاثير آنچنانى در افزايش مصرف سى ان جى و جايگزينى بيشتر 
با بنزين نداشــته، بلكه اقدامى در راستاى ساماندهى و حفظ ناوگان دوگانه سوز 
فعلى كشور نيز انجام نشــده و حدود يك ميليون دستگاه خودرو دوگانه سوز با 
مشكل انقضاى تاريخ مخزن و فرسودگى مواجه هستند و مالكين اين خودروها نيز 
توان مالى براى خريدارى مخزن جديد را ندارند، عليرغم درخواست هاى متعدد، 
دولت هيچ اقدامى براى تعويض مخازن اين خودروها نيز انجام نداده است. فقط 
يك ششم خودروهاى كشور دوگانه سوزند. رئيس انجمن صنفى سى ان جى كشور 
با بيان اينكه اكنون ميزان توليد خودروى دوگانه سوز توسط خودروسازان خيلى 
كمتر از خودروهاى بنزينى اســت، گفت: در حال حاضر تعداد خودروهاى كشور 
24 ميليون دستگاه است كه فقط 4 ميليون از كل خودروهاى كشور دوگانه سوز 
هستند و اين آمار خودروهاى كشور در شرايطى است كه جايگاه هاى توان تامين 
سوخت ســى ان جى براى 8 ميليون خودرو را دارند بنابراين كمبود شديد تقاضا 
يكى از معضالت صنعت ســى ان جى است.20 ميليون ليتر كاهش مصرف بنزين 
بدون يك ريال ســرمايه گذارى. وى در ادامه تاكيد كرد: با مصرف هر متر مكعب 
سى ان جى در خودروها، جايگزينى يك ليتر بنزين اتفاق خواهد افتاد و در شرايط 
فعلى بدون اينكه دولت يك ريال ســرمايه گذارى كند امكان جايگزينى روزانه تا 

20 ميليون ليتر نيز وجود دارد. 
رييس سازمان خصوصى سازى خبر داد

واگذارى سهام دولت در هلدينگ خليج 
فارس و فوالد مباركه اصفهان

واگذارى ســهام دولت در هلدينگ خليج 
فارس و فــوالد مباركه اصفهــان. رييس 
سازمان خصوصى سازى از واگذارى سهام 
دولت در هلدينگ خليــج فارس و فوالد 
مباركه اصفهان خبر داد. به گزارش ايسنا، 
حسين قربان زاده در صفحه شخصى خود 
در توييتر نوشت: "هيات واگذارى مصوب كرد 6.2 درصد سهام دولت در هلدينگ 
خليج فارس و پنج درصد ســهام دولت در فوالد مباركه اصفهان در ماه جارى به 

صورت بلوكى در بورس به قيمت پايه مصوب عرضه شود."

وزير جهاد كشاورزى اعالم كرد 

لبنيات و سيب ايرانى در راه چين
وزير جهاد كشــاورزى با تشريح دستاوردهاى سفر رئيس جمهورى به چين در 

حوزه كشاورزى، گفت: لبنيات و سيب ايرانى به زودى به چين صادر مى شود.
به گزارش ايسنا، سيدجواد ساداتى نژاد - وزير جهاد كشاورزى - با حضور در يك 
برنامه تلويزيونى و به اشــاره به "دستاوردهاى همكارى ايران و چين در بخش 
كشاورزى" در ســفر به چين، گفت: در دولت سيزدهم وزارت جهاد كشاورزى 
پنج محور اساسى را پيگيرى كرده ايم كه يكى از محورهاى آن ديپلماسى غذايى 
اســت. وى افزود: وزارت جهاد كشــاورزى ضمن حمايت از توليد و تقويت آن، 
بازارهاى صادراتى را براى توليدات انجام شده در بخش كشاورزى مهيا كرده و 
ســعى در رفع موانع و مشكالت آن دارد. ساداتى نژاد با اشاره به برپايى قرارگاه 
ديپلماســى غذايى در روزهاى چهارشــنبه هر هفته در وزارتخانه، يادآور شد: 
رفع ممنوعيت هاى صادراتى، ســاماندهى واردات محصوالت كشــاورزى، رفع 
مشــكالت گمركى، حمل و نقلى و ... موجود در بخش كشــاورزى، از اهداف 
قرارگاه ديپلماسى غذايى است. وى با بيان اين كه سازمان هاى مختلفى از جمله 
سازمان توســعه تجارت، وزارت امور خارجه، بانك مركزى، سازمان استاندارد، 
گمرك جمهورى اســالمى ايران، اتاق بازرگانى، وزارت راه و شهرســازى، اتاق 
تعاون ايران، اتحاديه ها، تشــكل ها، صادركنندگان و واردكنندگان اعضاى اين 
قرارگاه هســتند، ادامه داد: تاكنون 45 جلسه قرارگاه ديپلماسى غذايى برگزار 
شده و مصوبات خوبى را داشته است و شاهد كمك ارزشمند قرارگاه ديپلماسى 
در بخش صادرات محصوالت كشاورزى بوده ايم. فرآيندمحور شدن صادرات در 
بخش كشاورزى. وزير جهاد كشاورزى به فرآيندمحور شدن صادرات در بخش 
كشاورزى اشــاره و تاكيد كرد: در حال حاضر بسترهاى توليد براى كشورهاى 
وارد كننده محصوالت كشــاورزى داراى اهميت بوده و سازوكار فرايند آن مهم 
است. وى با بيان اين كه ابتداى دولت شاهد محدوديت صادرات فلفل دلمه اى 
به كشور روســيه بوديم و براى عدم تكرار اين مهم با توجه به با كيفيت بودن 
محصوالت توليدى كشــورمان و عدم از دست رفتن بازارهاى صادراتى، سامانه 
رديابى و شناسنامه دار شدن بسترهاى توليد محصوالت كشاورزى "سماك" را 
راه اندازى كرديم. به گفته ساداتى نژاد، تمامى مراحل توليد محصوالت كشاورزى 
ثبت مى شود به طورى كه اين مهم در محصوالت صادراتى آغاز شده و در حال 
حاضر توليد محصوالت گلخانه اى مانند خيار، گوجه، فلفل دلمه اى و بادمجان 
داراى شناسنامه توليد هستند و فرآيند توليد اين محصوالت در نوع آفت كش، 
كود و نوع توليد مشــخص شــده و با توجه به "كدخوان" مندرج در محصول 
قابل رديابى توســط كشور مقصد است. عدم محدوديت در صادرات محصوالت 
كشــاورزى به كشورهاى اوراسيا و روسيه..وى با تاكيد بر اين كه محدوديت در 
صادرات به كشورهاى روسيه و اوراسيا در حال حاضر وجود ندارد، تصريح كرد: 

مجوزها به صورت آنالين بين دو كشور صادر مى شود.

تخته گاز نفت به سمت كاهش قيمت
قيمت نفت روز چهارشــنبه تحت تاثيــر انتظارات براى 
ادامه افزايش نرخ بهره آمريكا كه نگرانى ها نسبت به رشد 
ضعيف تر اقتصاد جهانى و تقاضا براى سوخت را برانگيخت، 
كاهش يافت. به گزارش ايســنا، بهاى معامالت نفت برنت 
بــراى تحويل در آوريل، با 23 ســنت كاهش، به 82 دالر 
و 82 ســنت در هر بشكه رسيد. نفت برنت روز سه شنبه 
با 1.2 درصد كاهش بســته شده بود.  بهاى وست تگزاس 
اينترمديت آمريكا بــراى تحويل در آوريل كه در پنج روز 
معامله گذشته كاهش داشته است، در معامالت روز جارى 
با 21 ســنت كاهش، به 76 دالر و 15 سنت در هر بشكه 
رســيد. قرارداد مارس وســت تگزاس اينترمديت روز سه 
شــنبه، 18 سنت كاهش داشــت. معامالت نفت امسال، 
در نتيجه نگرانى نســبت به كندى رشد اقتصادى آمريكا 
از يك ســو و خوش بينى به بهبود تقاضاى چين از سوى 
ديگر، حدود 10 دالر در هر بشكه نوسان داشته اند. فدرال 
رزرو، جزئيات نشست سياســت پولى ماه گذشته خود را 
روز چهارشنبه منتشــر مى كند كه به معامله گران امكان 
مى دهد از پيش بينى مقامات ارشــد بانك مركزى آمريكا 
در خصوص افزايش نرخ بهره پس از انتشــار آمار اشتغال 
بهتر از حد مطلوب و قيمت هاى مصرفى، سيگنال هاى الزم 

را دريافت كنند.
نرخ بهره باالتر، ارزش دالر آمريكا را تقويت كرده و معامالت 
نفت كه به اين ارز قيمت گذارى مى شود را براى خريداران 
غيرآمريكايــى، گرانتر مى كند. با ايــن حال، گزارش هاى 
اقتصادى ديگر در آمريكا كه بزرگترين مصرف كننده نفت 
در جهان است، نشانه هاى نگران كننده اى به همراه داشتند. 
فروش خانه در ژانويه به پايين ترين ركورد از اكتبر ســال 

2010 رسيد كه دوازدهمين كاهش ماهانه و طوالنى ترين 
روند كاهش از ســال 1999 بود. ســرنا هوانگ از شركت 
تحليل انرژى ورتكسا در اين باره گفت: نگرانى هاى فزاينده 
نسبت به بروز ركود، رشد قيمت نفت را محدود كرده است 
اما بازار خوش بينى محتاطانه اى به بهبود تقاضاى چين به 

خصوص تقاضا براى بنزين و سوخت جت دارد.
تحليلگران در نظرسنجى رويترز پيش بينى كردند ذخاير 
نفت آمريكا احتماال رشد كرده است كه نگرانى ها پيرامون 

تقاضا را تشديد كرد. با اين حال، انتظار براى عرضه جهانى 
محدودتر و رشد تقاضا از سوى چين، از قيمت ها پشتيبانى 
كرده است. تحليلگران انتظار دارند واردات نفت چين براى 
تامين تقاضاى فزاينده براى ســوخت هاى حمل و نقل و 
همچنين خوراك پااليشگاه هاى جديد، در سال 2023 به 
ركورد جديدى صعود كند. دانيل هاينس، استراتژيســت 
ارشــد كاال در بانــك ANZ در يادداشــتى بــه كرايه 10 
ابرنفتكش توسط شركت هاى دولتى پتروچاينا و يونى پك 

چين براى واردات نفت از آمريكا در ماه آينده اشاره كرد كه 
معادل حدود 20 ميليون بشكه نفت است. اين آمار از رشد 
تقاضاى چين براى نفت حكايت دارد. در اين بين، الكساندر 
نواك، معاون نخســت وزير روسيه اعالم كرد كاهش 500 
هزار بشــكه در روز توليد، فعال در مارس اعمال مى شــود. 
خبرگزارى تاس به نقل از نواك نوشــت: ما تحوالت بازار 
را زيــر نظر داريم و تصميمات بر اين مبنا، گرفته خواهند 
شد. فعال، تصميم براى كاهش توليد در مارس است. نواك 
افزود: اين كاهش توليد بر مبناى سطح توليد ژانويه است 
كه به 9.8 تا 9.9 ميليون بشــكه در روز رسيد. ممنوعيت 
واردات فرآورده هاى نفتى روسيه به اتحاديه اروپا و همزمان 
مكانيزم سقف قيمت براى فروش سوخت روسيه، از پنجم 
فوريه آغاز شد. تصميم روســيه براى كاهش توليد نفت، 
تنهــا 9 روز پــس از توافق گروه اوپك پــالس براى عدم 
تغيير سياست توليد، اعالم شد. معاون نخست وزير روسيه 
گفته است اين كشور درباره كاهش توليد خود، هيچ گونه 
مشورت رسمى انجام نداده است. با اين حال، كرملين اعالم 
كرد روســيه با بعضى از اعضاى اوپك پالس در خصوص 
اين تصميم، مذاكراتى انجام داده اســت. بر اساس گزارش 
رويترز، برنامه فصلى روسيه براى تعميرات پااليشگاهى در 
بهار، تقاضا براى نفت به عنــوان خوراك را كاهش داده و 
تاثير كاهش توليد برنامه ريزى شده اين كشور را تا حدودى 
تعديل مى كند. طبق برنامه تعميرات پااليشگاهى، ظرفيت 
پااليشــگاهى به ميزان 947 هزار در مارس در مقايسه با 
493 هــزار تن در فوريه، متوقف مى شــود. توقف ظرفيت 
توليد در آوريل و مه به 3.180 ميليون تن و 3.907 ميليون 

تن افزايش خواهد يافت.

سرپرست مديريت آبفاى كرمانشاه خبر داد؛

اجراى 29 هزار متر اصالح خطوط شبكه آبرسانى در كرمانشاه

سرپرست مديريت آبفاى شهرستان كرمانشــاه از اجراى 29 هزار متر 
اصالح خطوط شبكه آبرسانى در كرمانشاه خبر داد. اكبر ناصرى اظهار 
كرد: عمليات توسعه و اصالح خطوط انتقال و شبكه آبرسانى روستاهاى 
شهرستان كرمانشاه به طول 29 هزار متر از ابتداى سال جارى تاكنون 
اجرا شده است. وى افزود: به منظور تأمين و توزيع آب شرب و پايدارى 
خطوط انتقال و شــبكه آبرســانى، افزايش كمى و كيفى فشــار آب، 
جلوگيرى از هدر رفت آب و كاهش شكستگى ها از ابتداى سال جارى 
تاكنون بيش از 29 هزارمتر عمليات توســعه و اصالح خطوط انتقال و 
شــبكه آبرسانى و توزيع با صرف هزينه اى بيش از 97 ميليارد ريال در 
شهرستان كرمانشاه اجرا شده است. سرپرست مديريت آبفا شهرستان 
كرمانشــاه محدوده اين عمليات ها را در شــهر و روستاهاى پنج بخش 
بيلوار، ســرفيروزآباد، كوزران، ماهيدشت و بخش مركزى اعالم كرد و 
گفت: عمده ى اين عمليات ها در ســال جارى براى آمادگى با تنش آبى 
1402 در روستاهاى شهرستان كرمانشاه انجام شده است. ناصرى بيان 
كــرد: اين عمليات اجرايى به كاهش هدر رفت آب شــرب بيش از 47 

روستا با جمعيتى نزديك به پنج هزار نفر كمك مى كند.

سدهاى تهران همچنان تشنه اند

بر اســاس آخرين آمار، مخازن سدهاى پنج گانه تهران با كسرى 85 ميليون 
متر مكعبى نســبت به سال گذشته روبه رو شده اند. به گزارش ايسنا، ميزان 
حجم كل مخازن ســدهاى اســتان تهران در حال حاضر 225 ميليون متر 
مكعب اســت كه اين ميزان در ســال گذشته 310 ميليون متر مكعب بوده 
است. آب ورودى به سدهاى تهران در سال آبى جارى با كاهش 21 درصدى 
روبرو بوده است، هم اكنون  حجم آب موجود در مخزن سد اميركبير حدود 
19 ميليون مترمكعب اســت كه اين ميزان در روز مشــابه سال گذشته 35 
ميليون مترمكعب بوده؛ همچنين حجم ذخيره آب سد طالقان از178ميليون 
مترمكعب سال گذشــته به 140ميليون مترمكعب كاهش پيدا كرده است. 
حجم ذخيره آب ســد الر سال گذشته 11.3 ميليون مترمكعب بوده كه در 
مقايســه با موجودى 11.1ميليون مترمكعبى فعلى، 0.2 ميليون مترمكعب 
كاهش را نشان مى دهد و حجم آب سد ماملو نيز از 68 ميليون مترمكعب 
سال گذشــته، به 44 ميليون مترمكعب رسيده واين درحاليست كه حجم 
ذخيره آب ســد لتيان در مقايسه با روز مشابه سال گذشته با 6ميليون متر 
مكعب كاهش به 11 ميليون مترمكعب رســيده است.  ميزان بارش ها نيز از 
ابتداى ســال آبى تاكنون 103.5 ميلى متر ثبت شده كه اين ميزان در سال 
گذشــته  117.7ميلى متر بوده است؛ بر اين اساس ميزان بارش ها نسبت به 
ســال آبى قبل آن 12.1درصد و نســبت به بلندمدت 28.9 درصد كاهش 

يافته است.

ايسنا/خوزستان مدير امور انتقال ناحيه غرب اهواز شركت برق منطقه اى خوزستان گفت: پست برق 132 به 33 و 11 كيلوولت 
كشاورزى اهواز كه به علت بارندگى هاى شديد دى  ماه دچار حادثه و از مدار خارج شده بود، با تعميرات اساسى برق دار و وارد مدار 
شد. امير زبيدى در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: در بارندگى شديدى كه 19 دى  ماه سال جارى رخ داد، پست برق 132 به 33 و 
11 كيلوولت پست برق كشاورزى اهواز دچار حادثه و پست از مدار خارج شد. وى افزود: پس از بروز اين حادثه با حضور نيروهاى 
عملياتى و انتقال بار به پست هاى همجوار، تعميرات اساسى كليدخانه 11 كيلوولت آغاز شد و بخش هاى آسيب ديده در كمترين زمان ممكن مورد تعمير و بهينه سازى 
قرار گرفت. مدير امور انتقال ناحيه غرب اهواز شركت برق منطقه اى خوزستان تصريح كرد: تعويض و اورهال بريكر 11 كيلوولت، تعويض و اورهال سكسيونر، تعويض 
CT وال بوشينگ 11 كيلوولت، تعويض مقره ساپورت نگهدارنده باس بار 11 كيلوولت، تعويض رله هاى بريكر و ... از جمله اقدامات اساسى براى بهينه سازى قسمت هاى 

آسيب ديده پست كشاورزى اهواز بوده است. زبيدى عنوان كرد: پست برق فوق توزيع كشاورزى در حال حاضر برق دار و در حال بهره بردارى است. وى افزود: با توجه 
به شــرايط جوى حاكم، نيروهاى عملياتى و تعميراتى اين شــركت در آمادگى كامل هستند تا اثرات هر حادثه در شبكه را در كمترين زمان ممكن برطرف كنند. به 

گزارش ايسنا، شركت برق منطقه اى خوزستان مسئوليت انتقال برق در شبكه انتقال و فوق توزيع در دو استان خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد را بر عهده دارد.

مديرعامل ايران خودرو ديزل در مراسم نوسازى و تقويت ناوگان حمل و نقل جاده اى فرآورده هاى نفتى با تحويل 500 دستگاه 
كاميــون كشــنده از آمادگى ايران خودرو ديزل براى برقى كردن تمام محصوالت اين مجموعــه طى 6 ماه آينده خبر داد  آغاز 
نوسازى ناوگان حمل و نقل جاده اى فرآورده هاى نفتى. به گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، جواد توسلى مهر در مراسم نوسازى و 
تقويت ناوگان حمل و نقل جاده اى فرآورده هاى نفتى با تحويل 500 دستگاه كاميون كشنده از آمادگى ايران خودرو ديزل براى 

برقى كردن تمام محصوالت اين مجموعه طى 6 ماه آينده خبر داد و اظهار داشت: اكنون مسير روند جهانى به سمت اين است كه توليد ديزل را از مدار خارج كنند 
به طورى كه تا 2032 محصول ديزل توليد نمى شــود و محصوالت برقى مى شــوند. وى افزود: در شــركت ايران خودرو ديزل هم توليد محصالت برقى شروع شده، 
اتوبوس برقى مسير تست ها را طى كرده و سبد كاملى از محصوالت مسافرتى و تجارى برقى رونمايى خواهد شد. مدير عامل شركت ايران خودرو ديزل تصريح كرد: 
اگر وزارت نفت و محيط زيست اراده كنند و بخواهند مصرف مازاد سوخت را كم كنند ما مى توانيم تا 10 سال آينده همه محصوالت را برقى تحويل دهيم. وى تاكيد 
كرد: در اين حوزه دولت بايد كمك كند تا از روند خارجى عقب نمانيم. توسلى مهر در ادامه گفت: ما در سال 15 هزار دستگاه كاميون سبك وسنگين توليد مى كنيم 

و ظرفيت توليد 41 هزار دستگاه را داريم.

در نشست خبرى تشريح شد:پست برق كشاورزى اهواز به مدار برگشت

آغاز نوسازى ناوگان حمل و نقل جاده اى فرآورده هاى نفتى

كنترل و تأييد سيستمى نقشه هاى معمارى در شهر كرج
شهردار كرج از حذف قرمزنويسى فيزيكى نقشه هاى معمارى (درج جزئيات نقشه تأييد شده 
در نقشــه نهايى) و سيستمى شدن روند تأييد نقشه هاى معمارى در اين كالنشهر خبر داد 
و گفت: اين مهم با همكارى ســازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى كرج و معاونت 
شهرسازى و معمارى محقق شده است. مهرداد كيانى در تشريح جلب رضايت اربابان رجوع 
از طريق ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به اجراى سيســتمى شــدن روند تأييد نقشه هاى 
معمارى اشاره كرد. وى با اشاره به ضرورت بهره گيرى از توسعه ارتباطات الكترونيكى افزود: 
مهندسان طراح مى توانند نقشه هاى معمارى را پس از ثبت نام در سايت كرج من، به صورت 
سيستمى بارگذارى و به شهردارى مناطق 10 گانه كرج ارسال نمايند. به گفته كيانى، با توجه 
به سيســتمى شدن روند تأييد نقشه هاى معمارى، پس از اين ارائه نقشه به صورت فيزيكى 
امكانپذير نخواهد بود و به تبع آن قرمزنويسى دستى برروى نقشه ها حذف شده است. شهردار 
كرج بيان داشــت: دفتر فنى مناطق پس از بررســى نقشه هاى اخذ شده و در صورت تأييد، 
با توجه به دستور نقشه و ضوابط مربوطه نسبت به درج اطالعات سيستمى مورد نياز تأييد 
نقشه هاى معمارى بر اساس فيلدهاى تعريف شده اقدام مى كنند و در نهايت نقشه سيستمى 
به بايگانى پرونده اضافه مى شــود. وى در ادامه به اختالف بسيار ساختمان هاى ساخته شده 
با نقشــه هاى اوليه اشاره كرد و افزود: در گام بعدى مهندسين مكلف به بارگذارى نقشه هاى 

As-Built پس از اجرا و ساخت شده اند.
 

برگزارى هفتمين دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم ويژه كاركنان و 
همسران در شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب

با ابالغ آيين نامه شماره 372097- 10/1 توسط مشاور وزير و رئيس شوراى اقامه نماز وزارت 
نفت درخصوص برگزارى مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم ويژه كاركنان و همسران و طرح 
آن در شوراى اقامه نماز شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب، هفتمين دوره مسابقات حفظ 
و قرائت قرآن كريم ويژه كاركنان و همســران برگزار گرديد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
شــركت نفت مناطق مركزي ايران، با تاكيد مهندس رضايي مدير عامل شركت و به همت 
شوراي اقامه نماز و روابط عمومي شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب و با هماهنگي سازمان 
اوقاف و امور خيريه اســتان ايالم اين دوره از مسابقات در نمازخانه ساختمان اداري منطقه 
عملياتى ايالم و با حضور داوران ممتاز قرآنى استان، اعضاى شوراى اقامه نماز و مسئولين اين 
منطقه برگزار شــد. جالل الدين بني عامريان رئيس روابط عمومي و دبير شوراي اقامه نماز 
شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با اشاره به استقبال قابل توجه همكاران و خانواده ها در 
اين دوره گفت: با اطالع رســاني به عمل آمده در خصوص برگزاري اين مسابقات تعداد 40 
نفر از همكاران ستاد و مناطق عملياتي تابعه(نفت شهر/ تنگ بيجار، چشمه خوش/ دهلران/
سركان مالكوه و منطقه عملياتي ايالم) حضور يافتند و در رشته هاي قرائت تحقيق، قرائت 
ترتيل، مفاهيم، حفظ، نهج البالغه، اذان و صحيح خواني در دو بخش كاركنان و همســران 

كاركنان به رقابت پرداختند.
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گزيده خبر

واكنش وزير ارتباطات به نامه رييس جمهور براى بازگشت 
اينترنت به شرايط عادى

وزير ارتباطات امروز در واكنش به نامه اى كه از سوى دفتر رياست جمهورى 
مبنى  بر «لزوم بازگردادن اينترنت به شرايط عادى و فراهم كردن دسترسى 
مردم به اينترنت آزاد» منتشــر شــده، گفت كه اين نامه قبل از اينكه به ما 
برسد، در رسانه ها منتشر شده است؛ اما اين موضوع در حال بررسى است و 
اعالم نتيجه آن هم ارسال مى شود. به گزارش ايسنا، محدوديت هاى اينترنتى 
و كاهش ســرعت اينترنت كه صرف نظر از تجربه زيسته كاربران، حتى در 
آمار هم قابل مشاهده است، انتقاد نمايندگان مجلس شوراى اسالمى را هم 
به دنبال داشته و حتى بحث كارت زرد و استيضاح او را هم مطرح كرده بود.

مجتبى توانگر - رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس - 19 دى ماه در با 
تاكيد بر لزوم بازگرداندن اينترنت به شرايط عادى و فراهم كردن دسترسى 
مردم به اينترنت آزاد خواســتار رفع فيلتر شبكه هاى اجتماعى و همچنين 
راه اندازى صندوق جبران خسارت فيلترينگ در كشور شد. توانگر همچنين 
هفته گذشته در نامه اى به عيسى زارع پور -وزير ارتباطات و فناورى اطالعات- 
با اشاره به كاهش 40 درصدى درآمد اپراتورهاى اينترنتى به ويژه اپراتورهاى 
همراه كشور بعد از فيلترينگ، خواستار ارائه گزارشى درباره اثرات فيلترينگ 
و سياست هاى حمايتى وزارت ارتباطات درباره وضعيت پلتفرم هاى داخلى 
شــده بود. هرچند پس از آن وزير ارتباطات اعــالم كرد: «اطالعات جزئى 
پيام رسان ها جزو اسرار تجارى آن هاست و ما نمى توانيم آن را منتشر كنيم. 
اما آقاى توانگر كه در اين باره ســوال داشتند، به جلسه اى دعوت شدند تا 
اين موضوع برايشان توضيح داده شود و اطالعات در اختيارشان قرار بگيرد.»

با وجود ايــن، انتقاد به وضعيت فعلى اينترنت ادامه دارد، روز 27 بهمن ماه 
نامه اى از دفتر رئيس جمهورى خطاب به وزير ارتباطات نوشته شده كه در 
آن به دنبال گزارش عضو كميســيون اقتصــادى مجلس در خصوص «لزوم 
بازگردادن اينترنت به شرايط عادى و فراهم كردن دسترسى مردم به اينترنت 
آزاد»،  اعالم شده اين موضوع در كارگروه اقتصاد ديجيتال بررسى و نتيجه 
آن اعالم شــود. واكنش وزير ارتباطات به نامه رييس جمهور براى بازگشت 
اينترنت به شــرايط عادى. اين نامه به مجتبى توانگر هم رونوشت شده و او 
در توئيتر خود به اين نامه اشــاره كرده و اعالم كرده است: «پيرو نامه ام، با 
تشكر از حســن نظر آقاى رييس جمهور كه موضوع بازگرداندن اينترنت به 
شرايط عادى به دســتور كار «كارگروه « اقتصاد ديجيتال» دولت» تبديل 
شــد.  مردم و كسب و كارها منتظر تصميمات عاجل اين كارگروه براى رفع 
مشكل اختالالت اينترنتى و فراهم كردن دسترسى عمومى به اينترنت آزاد 
هستند.» پس از آن زارع پور امروز در حاشيه جلسه هيات دولت در واكنش 
به انتشــار اين نامه اظهار كرد: اين از اخالق آقاى توانگر است كه نامه قبل 
ازاينكه به ما برســد، در رسانه ها منتشر شده است؛ اما اين موضوع در حال 
بررســى است و اعالم نتيجه آن هم ارســال مى شود.  كارگروه ويژه اقتصاد 
ديجيتال دى ماه ســال گذشته از ســوى هيئت دولت و با هدف راهبرى و 
هماهنگى توســعه اقتصاد ديجيتال و دستيابى به كسب سهم 10 درصدى 
اقتصاد ديجيتال از كل اقتصاد كشور، تشكيل شد كه وزير ارتباطات و فناورى 
اطالعات هم مانند كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه، تنها عضوى 
از آن اســت. در شــرايطى كه وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در پاســخ 
به علت فيلترينگ و محدوديت هاى اعمال شــده اينطور عنوان مى كند كه 
محدوديت ها به دليل مســائل امنيتى رخ داده و از حوزه اختيارات او خارج 
اســت؛ حال بايد ديد اكنون كه بررسى وضعيت اينترنت به كارگروه اقتصاد 
ديجيتال سپرده شده، اين كارگروه چه تصميمى مى گيرد و وضعيت اينترنت 
كه با نامه هايى كه از سوى نمايندگان مجلس پيگيرى شده، به كجا مى رسد.

مراســم امضاء قرارداد همكارى گروه خودروســازى سايپا با شركت  BM روســيه با حضور معاون وزير صمت و رئيس سازمان 
توسعه و تجارت ايران، مديرعامل گروه خودرو سازى سايپا، مديرعامل شركت BM روسيه، رئيس نمايندگى بازرگانى روسيه در 
ايران و جمعى از مديران ارشــد گروه خودروسازى سايپا در سازمان توسعه و تجارت ايران برگزار شد.به گزارش سايپانيوز؛ در 
اين مراسم عليرضا پيمان پاك، معاون وزير صمت و رئيس سازمان توسعه و تجارت ايران گفت: با حضور قدرتمند شركت هاى 
خودروساز و قطعه ساز ايرانى در نمايشگاه بين المللى اتوموبيليتى مسكو، تفاهماتى به ارزش  700 ميليون يورو صورت گرفت 
كه تعدادى از اين تفاهم نامه ها با پيگيرى، منجر به انعقاد قراداد همكارى بين شركت هاى خودروساز و قطعه ساز ايران و روسيه 
شد.پيمان پاك افزود: امضاء قرارداد همكارى گروه خودروسازى سايپا با شركت BM  روسيه در همين راستا و جهت صادرات 

45 هزار خودرو از شــركت ســايپا به روسيه است كه اين قرارداد يك گام جدى براى همكارى هاى گسترده و بزرگ حوزه صنعت خودرو ايران و روسيه است.رئيس سازمان 
توسعه و تجارت ايران تصريح كرد: مبلغ قرارداد همكارى فى مابين دو شركت سايپا و BM روسيه 450 ميليون دالر است و فرصت خوبى است تا در بازار 20 ميليارد دالرى كه 
زنجيره خودرو در روسيه دارد با خروج شركت هاى اروپايى از اين كشور سهم ايران را در صادرات خودرو و قطعات افزايش دهيم.او افزود: اين قرارداد يك گام اوليه همكارى 
دو كشــور در حوزه خودرو اســت تا بتوانيم در قالب همكارى هاى جديد، محصوالت مشترك شركت سايپا با خودروسازان بزرگ روسى توليد شود.در اين مراسم محمدعلى 
تيمورى، مديرعامل گروه خودروسازى سايپا گفت: با حمايت هاى سازنده سازمان توسعه تجارت ايران، گروه خودروسازى سايپا توانست قرارداد همكارى در خصوص صادرات 
سه محصول سوارى شاهين، كوييك و ساينا و همچنين خودرو تجارى نيسان با كاربرى هاى مختلف يخچال دار و آتش نشانى با سطح كيفيت مطلوب با شركت BM منعقد 
كند.او افزود: گروه سايپا تالش كرده تا با افزايش سطح كيفى محصوالت خود سهم بازار داخلى و خارجى خود را افزايش دهد و رشد 300 درصدى كيفيت محصوالت گروه 

سايپا گام بزرگى در صنعت خودرو ايران است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى اعالم كرد؛
روند افزايشى نرخ مشاركت اقتصادى آذربايجان شرقى در سال 1401

تبريز – شــيعه نواز: رئيس سازمان 
مديريــت و برنامه ريزى آذربايجان 
شرقى گفت: نرخ مشاركت اقتصادى 
فصل پاييز سال جارى استان 40,8 
درصد و نســبت به فصول گذشته 
ســال داراى روند صعــودى بوده 

است. محمد فرشكاران در ديدار مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
آذربايجان شــرقى بر ضرورت تنظيم روابط كار، بازار و قيمت ها تاكيد كرد 
و اظهار داشت: بايد نقش بخش خصوصى در فعاليت هاى اقتصادى باز هم 

تقويت شود.

 صادرات 65 هزار تن گندله آهن براى اولين بار از بندر چابهار  

مدير كل بنادر و دريانوردى سيســتان و بلوچستان از بارگيرى 65 هزار تن 
محمولــه صادراتى گندله آهن براى اولين بار از طريق بندر چابهار و رشــد 
صــادرات فرآورده هاى معدنى از اين بندر خبر داد.به گزارش روابط عمومى 
اداره كل بنادر و دريانوردى سيســتان و بلوچســتان، قاسم عسكرى نسب 
مدير كل بنادر و دريانوردى سيستان و بلوچستان افزود: 65 هزارتن محموله 
گندلــه آهن توليدى واحد هاى صنعتى و معدنى كشــور، براى اولين بار از 
طريــق بندر چابهار بارگيرى و صادر گرديــد.وى اضافه كرد: وجود امكانات 
و تجهيزات اســتراتژيك در بندر چابهار باعث ايجاد جذابيت براى صادرات 
فرآورده هاى معدنى و مصالح ساختمانى از مسير اين بندر شده به طوريكه 
از ابتداى ســال تاكنون صادرات كاالهاى مذكور نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 2.5 برابر رشد داشته است.

قائم مقام تامين و توليد اين گروه صنعتى خبر داد
عبور از ركورد توليد ماهانه ايران خودرو در پنج سال اخير

قائم مقام تاميــن و توليد گروه صنعتى ايران خودرو از ثبت ركورد توليد ماهانه در بهمن ماه 
با عبور از شــمارگان 63 هزار دســتگاه خودرو سوارى و تجارى سنگين و نيمه سنگين خبر 
داد.ايكوپــرس- كيانــوش پورمجيب با بيان اين كه عبور از شــمارگان توليد ماهانه 63 هزار 
دســتگاه طى پنج سااخير بى سابقه بوده اســت، تصريح كرد: عالوه بر توليد 63 هزار و 334 
دســتگاه خودرو ســوارى و تجارى در بهمن ماه، در خرداد و آذرماه سال جارى نيز توانستيم 
ركورد عبور از توليد 61 هزار دســتگاه را ثبت كنيم.وى توليد با ثبات و اقتصادى، كامل و با 
تيراژ باال را از ويژگى هاى مهم توليد در گروه صنعتى ايران خودرو خواند و با اشــاره به نتايج 
ناشى از توليد عبور مستقيم تصريح كرد: افزايش كيفيت محصوالت، بهبود شاخص رضايت 
مشتريان و كاهش ايرادات اظهارشده توسط آنان از جمله اين دستاوردها بوده است. 

توپ بى كيفيتى نان اراكى ها در زمين كيست؟
ايســنا/مركزى نان يكى از كاالهاى اساســى در سبد غذايى مردم 
محســوب مى شود و از قديم نان را بركت خدا مى دانند و با توجه 
به اهميت اين ماده غذايى، پايين بودن كيفيت آن اثر بدى بر تغذيه 
روزانه مردم مى گذارد. نان يكى از كاالهاى اساسى در سبد غذايى 
مردم محســوب مى شود، نان در فرهنگ ما ايرانى ها بسيار محترم 
بوده و به نوعى از وجهه تقدس نيز برخوردار اســت. نان تنها ماده 
غذايى اســت كه از صفت بركت خدا براى آن استفاده مى كنيم و 

نبود و كمبود يا افزايش قيمتش بسيار نگران مان مى كند.
بخش اعظم سيســتم توليد نان در ايران همچنان ســنتى است و 
روش پخت انواع نان در اين كشور از ديرباز تاكنون تغييرى نكرده، 
اما كيفيت و اندازه اش از يكســو و نحوه مصرف آن از سوى ديگر، 
بسيار تغيير كرده و سالهاست كه متاسفانه شاهد هدررفت اين ماده 
غذايى بســيار مهم در سبد غذايى خانوار هستيم كه خسارات زياد 
اقتصادى را بدنبال داشته است، به نظر مى رسد كه بخش كمى از 
اين خسارت ناشى از اسراف مصرف كنندگان و بخش بزرگ ديگر، 
ناشــى از كم كارى يا ناشــى گرى توليدكنندگان، عدم آموزش و 
نظارت درست يا بى ثمر و پايين بودن كيفيت ماده اوليه اصلى اين 
محصول باشد يعنى "آرد". فارغ از اينكه نان در نگاه مردم ايران چه 
جايگاه معنوى دارد، از نظر علمى نيز اين نكته اثبات شده است كه 
نان به عنوان يكى از اعضاى اصلى گروه اول هرم غذايى، از مهمترين 
عناصر اين گروه بوده و نقشى اساسى در تغذيه سالم افراد دارد، اما 
متاسفانه سال هاى زيادى است كه كيفيت اين محصول در كشور 
و اســتان مركزى دستخوش تغيير شده و افت كيفى آن، هدررفت 
قابل توجه اين محصول مهم را بدنبال داشته و عليرغم تمام اقدامات 
انجام شده، مردم همچنان از مشكالت نان گاليه دارند. به گزارش 
ايسنا، با اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و آزادسازى قيمت نان و به 
دنبال آن افزايش قيمت اين محصول، قرار و انتظار بر اين بود كه نان 
با كيفيت و بهترى بدست مردم برسد، اما در عمل اين چنين نشد و 
مردم همچنان از كيفيت پايين نان گاليه دارند و نانوايان نيز پايين 
بودن كيفيت آرد را علت اين موضوع مى دانند.مسئله اينجاست كه 
در ســال هاى اخير هم قيمت نان افزايــش پيدا كرده و هم نان با 
كيفيت به دست مردم نمى رســد و مردم به گفته خودشان از سر 
ناچــارى مجبور به خريد نان هاى بى كيفيتى هســتند كه عموما 
راهى كيسه هاى نان خشك مى شوند. براى بررسى بيشتر موضوع، 
سرى به برخى نانوايى هاى اراك زديم و از همان ابتدا سر درد دل 
مردم و نانوايان با مشــاهده خبرنگار و دوربين باز شد.كيفيت آرد با 
گذشته قابل مقايسه نيست/نبود خم.محمودى يكى از خبازان شهر 

اراك كه در نانوايى ســنگكى مشغول به كار بود، بيان كرد: كيفيت 
آردهايى كه توزيع مى شود پايين بوده و قابل مقايسه با قديم نيست 
و در نتيجه پخت نان هم مانند گذشــته با كيفيت انجام نمى شود 
و مــردم همچنان از بابت كيفيت نان گاليه دارند. وى افزود: مردم 
فقط نانوا را مقصر بى كيفيتى نان مى دانند، در حالى كه مشــكل 
اصلى آرد است. محمودى يكى ديگر از مشكالت را، نبود مايه خمير 
عنوان كرد و گفت: بــراى تهيه مايه خمير بايد با ارائه كد ملى در 
نوبت معطل بمانيم، تازه معلوم نيست بعد از اين معطلى مايه خمير 
بدهند، يا خير. در همين اثنا تلفن همراه شاگرد نانوا به صدا درآمد 
و نانواى ديگرى از پشــت خط گفت: امروز حواستان باشد كيفيت 
آرد بســيار پايين است!نان ها ماندگارى پايينى دارند! سهل آبادى، 
خباز نان بربرى نيز چنين گفت: با توجه به اينكه چند كارخانه آرد 
در اســتان وجود دارد، اما همچنان با مشكل كيفيت آرد مواجهيم 
و حالت تخمير الزم در خمير ايجاد نمى شــود. وى يكى از گاليه 
هاى مردم را ماندگارى پايين نان دانست و افزود: اكثر مردم نان را 

فريزرى مصرف مى كنند و ماندگارى پايين نان سبب نارضايتى آنها 
شده و مدام از نانوا گاليه دارند..سهل آبادى يكى ديگر از مشكالت 
را وزن پايين كيســه هاى آرد عنوان كــرد و گفت: زمان تحويل، 
كيسه 40 كيلويى تحويل مى دهند و قيمت را نيز بر اساس همان 
40 كيلو محاسبه مى كنند، اما هيچكدام از كيسه ها 40 كيلو وزن 
ندارد و همه حداقل يك تا دو كيلو كســرى دارند. توپ بى كيفيتى 
نان اراكى ها در زمين كيســت؟ وى ادامه داد: اين كسرى آرد براى 
نانوا خوب نيست و در واقع كسرى ايجاد مى كند و سبب مى شود 
تراكنش ها نيز كمتر از حد متعارف باشــند و در نهايت ســهميه 
بعــدى كاهش مى يابد، از طرفى كيفيــت پايين آرد ضايعات نان 
ايجاد مى كند و اين مورد نيز ســبب كاهش تعداد مشــترى ها و 
كاهش تراكنش در نانوايى خواهد شــد. اگر كيسه هاى آرد دقيقا 
40 كيلو باشند من به شما جايزه مى دهم! خباز ديگرى نيز اينگونه 
بيان كرد: كيفيت آرد متفاوت است، گاهى خوب و گاهى نامطلوب 
اســت، كه اگر بد باشد نان بى كيفيتى بدســت مى دهد ولى در 

نهايت، مردم كيفيت پايين نان را از چشم نانوا مى بينند. از طرفى 
سهيمه ها نيز پايين است و بايد همين آرد را خيلى مديريت شده 
تا سر ماه و تا زمان تحويل گرفتن سهميه بعدى، مصرف كرد. اين 
نانوا نيز از پايين بودن وزن كيسه هاى آرد گاليه داشت و گفت اگر 
كيسه هاى آرد دقيقا 40 كيلو باشند من به شما جايزه مى دهم! آرد 
خوب به درستى توزيع نمى شود .در نانوايى بعدى، نانوا تلمبارى از 
نان هاى ضايع شده را به ما نشان داد و اظهار كرد: اگر مسئولين به 
دنبال نان با كيفيت باال هســتند حداقل سايت فروش آرد كارخانه 
اى كه آرد مرغوب تر دارد را باز بگذارند تا نانوا به راحتى بتواند آرد 
باكيفيت خريدارى كند نه اينكه اين ســايت تنها 3 روز در ماه باز 
باشد..توپ بى كيفيتى نان اراكى ها در زمين كيست؟ وى بيان كرد: 
وقتى گاليه از كيفيت آرد مى شود، اداره غله مى گويد آرد را براى 
آزمايش بفرســتيد اما تا زمانى كه اين آزمايش انجام شود و نتيجه 
آن به دستمان برسد، آردها مصرف شده اند و ديگر فايده اى ندارد. 
داوودآبادى افزود: با توجه به كيفيت پايين آرد، روز گذشــته يك 
سرى خمير، كامل به ضايعات تبديل شد و همين مسائل است كه 
سبب كاهش فروش و پايين آمدن تراكنش نانوايى مى شود كه در 
نهايت در ميزان سهميه نيز تاثيرگذار خواهد بود و سهميه آردمان 
كاهش مى يابد، مسئولين فقط مى گويند تراكنش پايين است، اما 
از وضعيت كيفيت آرد صحبتى نمى كنند. وى ادامه داد: مردم فقط 
از نانوا نــان خوب مى خواهند اما نمى دانند كه كيفيت آرد پايين 
است.نانواى ديگرى نيز با بيان اينكه آرد يكى از شركت ها(كه اتفاقا 
يكى از شركت هاى قديمى توليد آرد در اراك است) كيفيت بسيار 
پايينــى دارد و اصال نمى توان نان خوبــى از آن تهيه كرد، گفت: 
عليرغم استفاده از ترفندهاى مختلف در فرايند تهيه خمير، باز هم 
خمير و نانى كه از آن توليد مى شود به ضايعات تبديل مى شود و 
همين عامل باعث شده است كه تعداد مشترى هاى نانوايى نصف 
شود. به گزارش ايسنا، خشكى بيش از حد نان، تكه تكه شدن نان 
ها، غيرقابل مصرف شدن نان در مدت زمان كوتاه، خام بودن خمير 
نان و وجود خمير و آرد گلوله شــده در نان از جمله مواردى است 
كه مردم شهرستان اراك در تشريح كيفيت پايين نان مطرح كرده 
و از آن گاليه دارند. توپ بى كيفيتى نان اراكى ها در زمين كيست؟

يكى از شهروندان حاضر در نانوايى، اظهار كرد: در اين منطقه هيچ 
كدام از انواع نان ها كيفيت ندارد و ماندگارى آنها نيز پايين اســت، 
بــه همين دليل بايد نان را روزانه خريدارى و بالفاصله مصرف كرد 

وگرنه در صورتى كه بماند، ديگر قابل مصرف نخواهد بود.

مدير آزمايشــگاه و كنتــرل كيفيت 
گهرزمين عنوان نمود: ابداع و طراحى 
اســكرابر تمام اتومات دو تيغه جهت 
و  توزين  سيســتم هاى  كاليبراسيون 
ثبت اختراع آن . واحد آزمايشــگاه و 
كنترل كيفيت شركت گهرزمين موفق 
به ابداع و طراحى اسكرابر تمام اتومات 
دو تيغه براى كاليبراســيون سيستم 
هاى توزين شــد. و ثبــت اختراع آن 
.  مهدى ديانت پور مدير آزمايشــگاه 
و كنترل كيفيت اين شــركت با اشاره 
بــه اهميت اختراع ثبت شــده گفت: 
اســتفاده از اســكرابر تمام اتومات دو 
تيغه، فاقد نشــتى مواد و خطر جانى 
بوده و براى اســتفاده از آن، تنها نياز 
به حضور يك نفر نيروى انســانى مى 
باشد. وى در ادامه افزود: در صورتيكه 
براى عمليات كاليبراسيون از اسكرابر 
تمام اتومــات دو تيغــه در موقعيت 
صحيح اســتفاده شــود، مدت زمان 
كاليبراســيون ســاالنه براى سيستم 

هــاى توزين از 60 ســاعت به حدود 
8 ســاعت كاهش خواهــد يافت. وى 
در ادامه افزود: استفاده از اسكرابرهاى 
دستى براى كاليبراسيون سيستم هاى 
توزين، منجر به ايجاد مشكالت فراوان 
از قبيــل مخاطرات جانــى، طوالنى 
شدن زمان قطع Feed، نياز به نيروى 

انسانى زياد، مدت زمان طوالنى فرآيند 
كاليبراسيون، نشتى مواد از زير تيغه 
اســكرابر به علت طراحى نامناسب و 
... مى شود. مدير آزمايشگاه و كنترل 
كيفيــت گهرزمين از ديگــر مزاياى 
اختراع اســكرابر تمام اتومات دو تيغه 
به موارد ذيل اشــاره نمــود: -كاهش 

كاليبراسيون  زمان  مدت  چشــمگير 
سيســتم هاى توزيــن؛ _ جلوگيرى 
از توقــف يا كاهش توليــد به منظور 
انجام كاليبراســيون؛ _ افزايش توليد 
كنسانتره ســاالنه به ميزان 15000 
تن معادل 43 ميليارد تومان (در سال 
1401)؛ _ كاهش 87 درصدى هزينه 
 (Hidden Factory) هاى پنهــان
ناشى از انجام كاليبراسيون در كارخانه 
كنســانتره؛ _ كاهــش قابــل توجه 
آلودگى گــرد  و غبار ناشــى از انجام 
كاليبراســيون؛ _ كسب رضايتمندى 
صد در صدى از واحد محترم فرآورى 
و پيمانكار محترم بهره بردارى (شركت 
نظم آوران) پس از نصب و استفاده از 
اين تجهيز؛ گفتنى اســت اين اختراع 
كه به همت واحد آزمايشگاه و كنترل 
كيفيت گهرزميــن صورت گرفت، در 
اداره ثبت اختراعات كشور و در طبقه 
بندى بين المللــى B۶۵G۴۵/16 به 

ثبت رسيده است.

ابداع و طراحى اسكرابر تمام اتومات دو 
تيغه جهت كاليبراسيون سيستم هاى توزين

مديرعامل گروه خودروسازى سايپا در مراسم عقد قرارداد با شركت BM روسيه:
تمركز روى بازارهاى صادراتى، هدف گروه سايپا است

ايسنا/خراسان جنوبى مديرعامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران(ايميدرو) گفت: با پيگيرى هاى استاندار، 
خراسان جنوبى اولويت نخست اين شركت در تأمين زيرساخت هاست. وجيه اهللا جعفرى، امروز چهارشنبه سوم اسفند در ديدار 
با استاندار خراسان جنوبى اظهار كرد: براى تأمين اقالم مورد نياز در راستاى اجراى خط انتقال تصفيه خانه فاضالب مبلغ 200 
ميليارد تومان اختصاص مى يابد و براى ادامه برنامه هاى توسعه اى در كارخانه فوالد 500 ميليارد تومان اعتبار اختصاص مى دهيم 
كه 300 ميليارد آن تا پايان ســال تخصيص مى يابد. به گزارش ايســنا، وى با اشاره به پيگيرى هاى استاندار براى تأمين زيرساخت هاى خراسان جنوبى با استفاده از 
ظرفيت هاى ايميدرو، گفت: اجراى خط انتقال مزينو در طبس نيز در برنامه هاى ايميدرو ديده شده است. مديرعامل ايميدرو با تأكيد بر ذخاير غنى زغال در طبس، 
افزود: براى طبس يك طرح جامع تدوين شده چراكه فكر مى كنيم 80 درصد ذخاير زغالى را در اين منطقه داريم كه حجم ذخاير نيز نسبت به نقاط ديگر كشور بسيار 
بيشتر است. جعفرى با اشاره به پيشنهاد استاندار مبنى بر بهسازى و ترميم محور قلعه زرى، اظهار كرد: در اين خصوص پيگيرى هاى الزم صورت خواهد گرفت تا در 
شش ماهه اول سال آينده تعيين تكليف شود. وى، انتقال حساب ها به داخل استان را منطقى خواند و گفت: اين اقدام مى تواند در شهرستان ها تحول ايجاد كند، اما 

سير مراحل قانونى الزمه تحقق اين امر است.

ايسنا/مركزى رئيس جهاد كشاورزى استان مركزى گفت: استان مركزى رتبه پنجم توليد ماهيان زينتى و رتبه اول صادرات اين 
ماهيان را داراست و ايجاد پايانه صادراتى ماهيان زينتى براى اولين بار در استان مركزى نهايى شده است. على صفرى 3 اسفند 
در ستاد برداشت گندم و كلزا كشور در شركت كمباين سازى ايران اظهار كرد: استان مركزى به عنوان يك استان صنعتى مشهور 
است و رتبه يك تنوع توليدات صنعتى را دارد. وى افزود: متأسفانه بخش كشاورزى در استان مركزى زير سايه صنعت قرار گرفته 

و اين استان با وجود ظرفيت هاى ويژه به عنوان يك استان كشاورزى كمتر شناخته  شده است. رئيس جهاد كشاورزى استان مركزى تصريح كرد: در بخش صنعت نيز 
صنايع تبديلى از زيرمجموعه هاى مجموعه جهاد كشاورزى است كه مى تواند پيشران بخش كشاورزى باشد و ظرفيت صنايع تبديلى در استان مركزى 3 هزار و 800 
تن است. صفرى بيان كرد: توليدات بخش كشاورزى استان مركزى بيش از 3 ميليون تن در سال است، استان مركزى رتبه اول بخش گل و گياه را داراست و شهر 
محالت به عنوان پايتخت گل و گياه مطرح اســت، همچنين با محوريت شهرســتان خمين رتبه دوم لوبيا در اختيار استان مركزى است و در بحث توليد انار و پسته 
ظرفيت هاى بسيار خوبى را در ساوه و زرنديه داريم. وى  توليد فرآورده هاى دامى در استان مركزى را مازاد بر نياز استان دانست و گفت: در گوشت قرمز، گوشت مرغ، 

شير و تخم مرغ همواره مازاد 50 درصدى داريم.

ايجاد پايانه صادراتى ماهيان زينتى در استان مركزى نهايى شدخراسان جنوبى؛ اولويت نخست ايميدرو در تأمين زيرساخت ها

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
شــركت كامپيوتر سيســتم ايران (ســهامى خاص)- در حــال تصفيه
بــه شــماره ثبــت 96741 و شناســه ملــى 10101407928

بدينوســيله از كليــه صاحبــان ســهام يــا نماينــدگان قانونــى 
ــان دعــوت بــه عمــل مــى آيــد تــا در جلســه مجمــع عمومــى  آن
فــوق العــاده شــركت كــه رأس ســاعت 12 روز پنجشــنبه مــورخ 
خيابــان  مــرزداران،  بلــوار  تهــران،  نشــانى  در   1401/12/18
ــالك  ــش، پ ــه پژوه ــاى كوچ ــتان 2، انته ــان گلس ــتان، خياب گلس

ــانند. ــم رس ــه ه ــور ب ــردد حض ــى گ ــزار م 13 برگ
دستور جلسه :

1-تغيير محل تصفيه (تعيين محل قانونى شركت)
ــاده  ــوق الع ــى ف ــع عموم ــت مجم ــه در صالحي ــور ك ــاير ام 2-س

اســت.
مدير تصفيه- محمد رضازاده
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گزيده خبر

گزارشى از نهمين همايش ساالنه بانكدارى الكترونيك و نظام 
هاى پرداخت (ارزش آفرينى ديجيتال)

به گزارش روابط عمومى موسســه اعتبارى ملل، نهمين همايش ســاالنه 
بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت (ارزش آفرينى ديجيتال)، فعاليت 
خود را به مدت دو روز (1و2 اســفندماه1401) در مركز همايش هاى بين 
المللى برج ميالد آغاز نمود كه در آن نشســت ها و ميز گردهاى تخصصى 
از جملــه: امنيت و حكمرانى داده در نظام بانكى و چالش هاى آن، وضعيت 
پرداخت ديجيتال ايران و جايگاه نوآورى در اكو سيستم پرداخت و ... برگزار 
مى گردد. گفتنى اســت كه موسســه اعتبارى ملل در اين رويداد به همراه 
شــركت تجارت الكترونيك و فناورى اطالعات ملل (فام)  شركت نموده و 
ميزبان بازديدكنندگان در غرفه B20 واقع در طبقه اول نمايشــگاه بود. كه 
مدير عامل، اعضاى هيئت مديره، روســاى ادارات، مديران و كاركنان ملل و 
شركت فام نيز از اين رويداد بازديد و در جلسات و نشست هاى تخصصى آن 
شــركت نمودند.در اين رويداد از قابليت هاى جديد دو خدمت "متابانك" و 
نسخه جديد "هوش مصنوعى نرم افزار فام (روبوفام)" رونمايى كه اين دست 
آوردها و خدمات معرفى شده مورد توجه و بازديد مسئولين و مديران ارشد 

بانك ها قرار گرفت.
تفاهم نامه همكارى بانك سينا و صندوق ضمانت سرمايه گذارى 

صنايع كوچك امضا شد
تفاهم نامه همكارى بين بانك سينا و صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع 
كوچك با هدف رونق توليد و اشتغالزايى و نيز حمايت از صنايع كوچك امضا 
شد.مديرعامل بانك سينا در اين مراسم با بيان اين كه انعقاد اين تفاهم نامه 
موجب هم افزايى در جهت مرتفع شدن مشكالت اقتصادى صنايع كوچك 
مى شــود، گفت: بانك سينا در كنار ســازمان هاى مولد و تأثيرگذارى چون 
صندوق ضمانت ســرمايه گذارى صنايع كوچك مى تواند در مســير فرايند 
توليد داخل، حامى و پشتيبان صنعت گران و سرمايه گذاران باشد.غالمرضا 
فتحعلى خاطرنشان ســاخت: اين همكارى گامى مثبت در راستاى تقويت 
و رشد كسب وكارهاى كوچك اســت كه به نوعى زمينه اشتغالزايى سريع 
و منطقــه اى را فراهم مى كند كه از اين طريــق مى توان در رونق اقتصاد و 
اشتغال كشــور نقش آفرين بود.محمدحسين مقيســه، مديرعامل صندوق 
ضمانت ســرمايه گذارى صنايع كوچك نيز در آيين امضاى اين تفاهم نامه 
گفت: همكارى صندوق و بانك سينا در سال هاى اخير، تجربه بسيار موفقى 
بوده كه نتيجه آن حمايت از صنايع كسب وكارهاى كوچك بوده است.گفتنى 
اســت موضوع اين تفاهم نامه صدور ضمانت هاى اعتبارى تعهد پرداخت به 
نفع بانك ســينا براى پوشش بخشى از كسرى وثيقه تسهيالت اعطايى به 
متقاضيان صنايع كوچك است كه بر اساس آن، سقف ضمانت نامه صندوق 

70 تا 85 درصد از اصل و سود تسهيالت اعطايى است.

سرپرست بانك توسعه صادرات ايران منصوب شد
محمد جعفر مزده عضو هيات مديره بانك توســعه صادرات ايران به عنوان 
سرپرســت اين بانك معرفى شــد.به گزارش روابط عمومى بانك توســعه 
صادرات ايران، مراســم توديع و معارفه مديرعامل و سرپرست اين بانك با 
حضور سيدعباس حســينى معاون امور بانكى ، بيمه و شركت هاى دولتى 
وزارت امور اقتصادى و دارايى برگزار و از خدمات آقاى ســيدعلى حسينى 
طى دوره فعاليت در اين بانك تقدير شــد.در اين مراسم معاون امور بانكى، 
بيمه و شــركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى ضمن قدردانى از 
زحمات سيد على حسينى طى دوره مسووليت خود در بانك توسعه صادرات 
ايران خواستار همكارى مديران و اعضاى هيات مديره با سرپرست جديد اين 
بانك شد.همچنين در اين مراسم سيدعلى حسينى، عملكرد بانك طى مدت 
مسووليتش را نتيجه تالش ها و زحمات همكاران دانست و افزود: فرصت ها 
و مســووليت ها الطاف الهى هستند و ارائه خدمت به فعاالن اقتصادى يكى 
از اين موارد براى من طى دوره حضورم در بانك توسعه صادرات بوده است.
معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى 
در پايان اين آيين حكم انتصاب آقاى محمدجعفر مزده را به عنوان سرپرست 

اين بانك به وى اعطا كرد.
رئيس هيئت مديره بانك در همايش بانكدارى الكترونيك مطرح كرد:

پيشنهادهاى جديد بانك صادرات ايران براى فراگيرى چك 
ديجيتال

رئيــس هيئت مديــره بانك صادرات ايــران در نشســت تخصصى «چك 
ديجيتــال و كاركردهــاى آن در اقتصاد ايران» پيشــنهاد كرد فرآيندهاى 
صدور چك الكترونيك و حتى گواهى عدم پرداخت آن با ارائه كد رهگيرى 
در ســامانه هاى قوه قضائيه قابل رصد باشــد.به گزارش روابط عمومى بانك 
صادرات ايران، دكتر ياســر مرادى در نشســت تخصصى «چك ديجيتال و 
كاركردهاى آن در اقتصاد ايران» كه با حضور آمنه نادعلى زاده مدير توسعه 
و تدوين مقررات نظام هاى پرداخت بانك مركزى، رســول لطفى آذر معاون 
فناورى اطالعات بانك ملت، على نظافتيان دبير كميســيون حقوقى كانون 
بانك ها و محمد نورى مدير گروه مالياتى انديشكده ايتان در همايش ساالنه 
بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت، برگزار شد، در تشريح مزيت هاى 
چك ديجيتال و آسيب شناسى مباحث حقوقى مرتبط با آن، پيشنهاد كرد 
كل فرآينــد چك الكترونيك و حتى گواهى عدم پرداخت آن نيز به صورت 
الكترونيك با ارائه كد رهگيرى صادر و در ســامانه هاى قوه قضائيه نيز ثبت 
و قابل پيگيرى شود.رئيس هيئت مديره بانك صادرات ايران همچنين تاكيد 
كرد: براى توسعه و گسترش زيرساخت هاى استفاده از چك امن ديجيتال، 
بايد ســاير بانك ها نيز به ســامانه چك الكترونيك بانك مركزى بپيوندند.
عالقه مندان، كارشناســان و صاحب نظران حوزه پرداخت برگزار شد، ديگر 
اعضاى پنل نيز نظرات خود را در خصوص موضوع نشســت ارائه و در پايان 

پاسخگوى پرسش هاى شركت كنندگان شدند.

حساب ديجيتال كودك و نوجوان پاسارگاد (زيپاد):
اپليكيشن برگزيده برتر بانكى جشنواره دكتر نوربخش در نهمين 

همايش ساالنه بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت
حساب ديجيتال كودك و نوجوان بانك پاسارگاد (زيپاد) به عنوان محصول 
برتر بانكى جشنواره دكتر نوربخش پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى 
معرفى شــد و رتبه دوم را بــه خود اختصاص داد.در مراســم اختتاميه 
نهمين همايش ساالنه بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت در بخش 
جشنواره دكتر نوربخش كه با حضور مديران بانك ها، كارشناسان و فعاالن 
نظام بانكى كشور در سالن همايش هاى بين المللى برج ميالد تهران برگزار 
شد، از ميان محصوالت بررسى شده توسط هيأت داوران جشنواره،  حساب 
ديجيتال كودك و نوجوان پاســارگاد (زيپاد)، به عنوان محصول برگزيده 
بانكى اين جشنواره معرفى شد و رتبه دوم را به خود اختصاص داد.انتخاب 
بانك هاى برتر نوآور يكى از فعاليت هاى جنبى همايش  ســاالنه بانكدارى 
الكترونيك و نظام هاى پرداخت است كه از اولين دوره برگزارى تاكنون با 
رعايت سه معيار نوآورانه بودن، كاربردى بودن و سودآورى بالقوه در دستور 
كار همايش قرار گرفته اســت. بر اين اســاس در سال 1401؛ محصول 
«زيپاد» از بانك پاسارگاد موفق به كسب رتبه دوم در بخش محصول برتر 
بانكى اين جشنواره شد.گفتنى است همزمان با كسب اين عنوان توسط 
بانك پاسارگاد، محصول زيپاد در مراسمى با حضور تعدادى از دانش آموزان 
به فرزندان عزيز كشورمان معرفى شد. اين بانك با هدف ايجاد نوآورى در 
خدمات مالى ويژه افراد زير 18 ســال و افزايش سطح سواد مالى فرزندان 
ايران، اپليكيشن زيپاد را با امكان ارائه خدمات مالى و بانكى متنوع همچون 
ايجاد حســاب به صورت آنالين توســط والدين، ايجاد قلك هاى مجازى 
ويژه، انتخاب حساب هاى بانكى با طرح ها و تسهيالت متنوع و كاربردى، 
مديريت پول توجيبى فرزنــدان و ارائه كارت بانكى اختصاصى كودك و 
نوجوان (زى كارت) به بازار معرفى كرده است. زى كارت به نام خود فرزند 
صادر شــده و كودك يا نوجوان با دريافت اين كارت، از خدمات حضورى 
بانكى مانند دريافت وجــه، خريدهاى حضورى و دريافت خدمات متنوع 

بانكى با استفاده از دستگاه خودپرداز بهره مند مى شود. 
اولين وبالگ بانكى كشور رونمايى شد

«بانكست» وبالگ بانك ايران زمين
در نهميــن همايش بانكدارى الكترونيــك و نظام هاى پرداخت از محصول 
جديد رســانه اى بانك ايران زمين، تحت عنوان وبالگ «بانكست» رونمايى 
شــد.به گزارش روابط عمومى؛ بانكست اولين وبالگ بانكى كشور است كه 
با هدف پاســخ به نيازهاى مخاطبان شــبكه پولى و بانكى كشور از سوى 
روابط عمومى بانك ايران زمين رونمايى شــد.وبالگ بانكســت به آموزش 
خدمات بانكى، معرفــى جديد ترين محصوالت در حوزه بانكدارى ديجيتال 
و موضوعات مطرح و ويژه در فضاى پولى و بانكى كشــور مى پردازد و طبق 
استراتژى تعريف شده، سعى دارد بيشتر به آموزش و بررسى خدمات بانكى 

در كشور بپردازد.

استقبال گسترده از غرفه بانك قرض الحسنه مهر ايران در نهمين 
همايش بانكدارى الكترونيك

غرفه بانك قرض الحســنه مهــر ايران كه در نهميــن همايش بانكدارى 
الكترونيــك و نظام  هاى پرداخت حضورى پررنگ داشــت، با اســتقبال 
گسترده بازديدكنندگان نمايشــگاه روبه رو شد.به گزارش روابط عمومى 
و امور مشــتريان بانك قرض الحسنه مهر ايران، نهمين همايش بانكدارى 
الكترونيك و نظام هاى پرداخت با عنــوان «ارزش آفرينى ديجيتال» و با 
مشــاركت بانك قرض الحسنه مهر ايران در مركز همايش هاى برج ميالد 

برگزار شد.

پيش  بينى كاهش شديد نرخ دالر
بســته جديد بانك مركزى براى كنترل بازار ارز، راه اندازى مركز 
مبادله ارز و طال اســت كه امروز فعاليت خود را آغاز مى كند. به 
گزارش ايِبنا، در روز ها و هفته هاى اخير بازار ارز درگير نوســانات 
شــديدى بود و نرخ دالر به عنوان شــاخص بازار ارز در بازار آزاد 
ركورد هاى جديد قيمتى را ثبت كرد. اين افزايش قيمت ها معلول 
شرايط مختلفى اســت كه در ماه هاى مختلف شاهد آن بوديم و 
در نتيجه به التهاب و ايجاد انتظارات تورمى دامن مى زند. دولت 
همواره بــه دنبال كنترل وضعيت تورمى موجــود بود و يكى از 
سياســت هاى مقابله با تورم بسته ارزى است كه به بانك مركزى 
اختيار كامل مى دهد كه بازار ارز را كنترل كند. در همين راســتا 
«محمدرضا فرزين» رئيس كل بانــك مركزى از همان روز هاى 
نخست فعاليت خود از راه اندازى مركز مبادله ارز و طال خبر داد.

بر اســاس اين گزارش شوراى پول و اعتبار 11 بهمن ماه امسال 
بنا بر پيشنهاد بانك مركزى مبنى بر اصالح مقررات پيشين بازار 
متشــكل ارزى، مركز مبادله ارزى و طالى ايران را راه اندازى كرد 
و بنا بر اعالم رئيس كل بانك مركزى امروز (دوم اســفندماه) اين 
مركز پــس از رونمايى فعاليت خود را آغــاز خواهد كرد. فرزين 
روز گذشــته در صفحه خود در فضاى مجازى خود نوشت: كليه 
نياز هاى داخلى كشور در مركز مبادله ارزى تأمين خواهد شد و با 
تشكيل مبادله ارزى كشور، نرخ ارز با توجه به منابع، مصارف ارزى 
و عوامل بنيادين كشف خواهد شد. مركز مبادله ارز و طالى ايران 
از امروز فعاليت رسمى خود را در حوزه معامالت ارزى (اسكناس و 
حواله) آغاز مى كند. منابع الزم ارزى از محل صادرات شركت هاى 

صنايع پتروشيمى، مس، معادن، فوالد، پااليش نفت، قير و ساير 
صادركنندگان در تاالر حواله ارزى مركز مبادله ارز و طالى ايران 
تامين و جهت فروش به واردكنندگان عرضه مى شــود. مديريت 
بانك مركزى در سياســت جديد خود نه تن ها به دنبال مديريت 
بازار ارز بلكه مهار افزايش قيمت ها و ايجاد ثبات اســت و هدف 

كالن اين مركز ايجــاد مرجعيت قيمت، افزايش حجم معامالت 
رسمى و سهولت دسترسى متقاضيان بازار ارز و طال عنوان شده 
است. اين مركز، همچنين در راستاى فعاليت خويش، ابزارسازى و 
نهادسازى در بازار هاى ارز و طال و تقويت و بهينه سازى حداكثرى 
زيرساخت هاى فناورى اطالعات را دنبال خواهد كرد. در سياست 

ارزى جديد بانك مركزى ديگر اين بانك ناظر بر فعاليت هاى بازار 
نيســت و به صورت فعال ورود و مداخله مى كند و نرخ معامالت 
در دو تاالر نقد و حواله بر اســاس منابع و مصارف ارزى كشور و 
متغير هاى بنيادى اقتصاد كشف مى شود. اجراى اين بسته جديد 
با توجه به افزايش عرضه ارز توســط صادركنندگان مى تواند در 
كنترل نرخ ارز موثر اســت. با شروع به فعاليت مركز مبادله ارز و 
طال دالر هاى تلگرامى، دالر فردايى و بسيارى از بازار هايى كه در 
دست دالالن بوده و در بازار التهاب ايجاد مى كردند به عنوان بازار 
غيررسمى و قاچاق شناخته مى شوند و بنابراين تنها بازار نيمايى 
و مركــز مبادله خواهند بود. با راه اندازى مركز مبادله ارز و طال از 
ايــن پس ارز خدماتى كه به گفتــه رئيس كل بانك مركزى 68 
قلم خدمات شناسايى شــده در اين مركز تامين مى شود و افراد 
مى توانند با مراجعه به ســامانه هايى كه براى اين منظور تشكيل 
شده مراجعه و نياز هاى ارزى خود بر اساس مستندات در سامانه 
ثبت مى كنند و پس از انجام بررســى هاى الزم و تاييد ارز مورد 
نياز تامين مى شود. بر اساس اين گزارش رئيس كل بانك مركزى 
تامين ارز كاال هاى اساســى و تجهيزات پزشكى در سامانه نيما و 
بــا ارز 28500 تومان از محل فروش ارز حاصل از فروش نفت و 
ميعانات گازى ادامه خواهد داشت. اجراى بسته جديد ارزى بانك 
مركزى در حالى است كه كارشناسان و فعاالن بازار ارز پيش بينى 
مى كنند كه با اجرايى شدن اين سياست بخشى از تقاضاى سفته 
بــازى را از بازار ارز خارج مى كند و بازار به ســمت ثبات حركت 
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جهت گيرى عمليات اعتبارى بانك توسعه تعاون به سمت 
رويكردهاى نوين 

جهــت گيرى عمليات اعتبارى بانك توســعه تعاون به ســمت رويكردهاى 
نوينمدير عامل بانك توســعه تعاون در نشســت تخصصى با اركان اعتبارى 
حركت بانك را به ســمت رويكردهاى نوين اعالم نمود.محمد شيخ حسينى 
مدير عامل بانك توســعه تعاون در نشست با اركان اعتبارى بانك در سطوح 
ستادى و استانى اظهار داشت: هشتاد درصد تامين مالى بخش هاى گوناگون 
اقتصاد از طريق سيســتم بانكى صورت مى پذيــرد و اقتصاد به نوعى بانك 
محور اســت.وى افزود: تسهيالت بانكى در مقايسه با ساير روش هاى تامين 
مالى بســيار ارزان تر اســت و از اين رو توليد كنندگان، مصرف كنندگان و 
فعالين اقتصادى، رغبت بيشــترى به تسهيالت بانكى نشان مى دهند.شيخ 
حسينى تاكيد كرد: بيشترين سهم درآمدى بانك توسعه تعاون همانند نظام 
بانكى از طريق درآمدهاى مشــاع است كه نشان دهنده اين است كه اعطاى 
تسهيالت به روش ســنتى كماكان بيشترين حجم فعاليت بانك را تشكيل 
مى دهد.همكاران اعتبارى همواره بايد مجهز به دانش اعتبارى روز باشــند و 
فراگيرى و بكارگيرى مباحث نوين و كاربردى حوزه اعتبارى از جمله اعتبار 
ســنجى و داده كاوى براى اركان اعتبارى بانك بســيار ضرورى و كاربردى 
است.حكمرانى داده ها در تحليل ها و فضاهاى اقتصادى نقش مهم و تعيين 
كننده دارد و محاسبات آمارى مبتنى بر داده ها مى تواند در بهينه نمودن و 
افزايش هدفمندى عمليات اعتبارى بانك مثمر ثمر واقع شود.وى ادامه داد: 
از مهمترين مزيت هاى بانك توسعه تعاون در نظام بانكى، موضوع اعتبارات 
بانك است و حضور بانك به عنوان عامليت در طرحهاى مهم دولتى و بودجه 
اى موجب گرديده بخش اعتبارى بانك در بسيارى از مناطق جغرافيايى كشور 

به عنوان مزيت بانك تلقى گردد.

در راستاى ارائه آنالين و سريع انواع خدمات بانكى
هاى بانك؛ پلتفرم ديجيتال بانك كارآفرين رونمايى شد

«هاى بانــك» پلتفرم ديجيتال بانك كارآفرين با حضور دكتر احمدبهاروندى 
در نهميــن همايش بانكــدارى الكترونيك و نظام هــاى پرداخت رونمايى 
شــد.به گزارش روابط عمومى بانك كارآفرين، اواسط بهمن ماه سال جارى با 
فراهم شدن بسترهاى مورد نياز و نهايى شدن مراحل تست و عمليات، پلتفرم 
جامع «هاى بانك» در راســتاى پاسخ به نيازهاى بانكى مشتريان و ارائه انواع 
خدمات مالى به مرحله نهايى رسيد و به بازار عرضه شد.اين پلتفرم ديجيتال 
كه در چهار نســخه وب، اندرويد، ios و pwa راه اندازى شــده اســت، انواع 
خدمات بانكى و غيربانكى مورد نياز مشتريان را پوشش مى دهد كه از جمله 
آن مى توان به افتتاح غيرحضورى حســاب در كمتر از 10 دقيقه (هم براى 
مشــتريان بانك و هم براى افرادى كه مشترى بانك نيستند)، تبديل آنالين 
حســاب به حســاب وكالتى براى ورود و انجام معامله در بورس كاال، ثبت و 
صدور چك هاى صيادى، بهره مندى از خدمات اينترنت بانك و موبايل بانك به 
شكل متمركز، انجام خدمات كارت به كارت و ... اشاره كرد. همچنين كارتابل 
حقوقى براى استفاده شركت ها و مجموعه هاى حقوقى از جمله ويژگى هاى 
منحصر به فرد اين پلتفرم است.رونمايى از پلتفرم ديجيتال «هاى بانك» در 
چارچــوب برنامه هاى كالن بانك كارآفرين براى تبديل شــدن به يك بانك 
كامال هوشمند محقق شده است و دورنماى آن، تبديل شدن به يك پلتفرم 
مالى جامع اســت.در همين رابطه، پيشتر دكتر احمد بهاروندى، مديرعامل 
بانك كارآفرين در مراسم بيست و سومين سالگرد تاسيس بانك، بر لزوم ارائه 
انواع خدمات بانكى به شكل ديجيتال و نوين به مشتريان تاكيد كرد و گفت: 
«طبق برنامه ريزى هاى انجام شده، خدمات شركت هاى زيرمجموعه گروه مالى 
كارآفرين نيز در اين پلتفرم ديجيتال قابل ارائه است و اميدواريم به مرور شاهد 

پلتفرم مالى جامعى در اين بستر باشيم.

استقبال گسترده از غرفه گروه داده پردازى بانك پارسيان در 
نهمين نمايشگاه بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت

گــروه داده پردازى بانك پارســيان به صورت فعال در نهمين نمايشــگاه 
بانكــدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخــت حضور يافت و با برپايى غرفه 
آخرين دستاوردها، خدمات و محصوالت خود در حوزه بانكدارى الكترونيك 
و صنعت پرداخت را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار داد.غرفه گروه داده 
پردازى با حضور شــركت هاى مختلف عضو اين گروه متشكل از؛ تجارت 
الكترونيك پارسيان، تامين خدمات سيستم هاى كاربردى كاسپين، شركت 
تجارت الكترونيك پارسيان كيش، پارسيان همراه لوتوس،آتى شهر هوشمند 
ايرانيان، تابان آتى پرداز و صندوق پژوهش و فناورى توسعه سريع ستارگان 
از شــركت هاى دانش بنيان و فناور با حضورى فعال به معرفى محصوالت، 

دستاوردها، خدمات و ابزارهاى مدرن خود پرداخت.
تأكيد مديرعامل بيمه تعاون بر توجه نهادهاى دولتى به بيمه هاى درمان

مديرعامل بيمه تعاون در ارائه خود در همايش ســاالنه ســالمت روان 
و رســانه بر ضرورت توجه نهادهــاى دولتى به بيمه هاى درمان تأكيد 
كرد.به گــزارش روابط عمومى بيمه تعاون، يونس مظلومى، مديرعامل 
شــركت در ارائه خود در دوازدهمين همايش ســاالنه سالمت روان و 
رسانه اظهار داشت: اساساً فعاليت هاى بيمه اى به خدمات اجتماعى و 
بازرگانى تقسيم مى شوند كه در بخش اول، دولت ها متولى هستند و 
در بخــش دوم نيز نهادهاى خصوصى هدايت كار را برعهده دارند كه با 
عنايت به بحث كسب و كارى بودنشان، نياز است تا بتوانند سود تقسيم 
كنند.وى افزود: بيمه هاى تكميلى نيز چند دسته هستند كه در برخى 
ممكن است پوشش هاى بيمه اى كه بيمه هاى پايه را ارائه مى دهند را 
تكميل كنند و يا در حالتى ديگر ممكن است پوشش هايى را ارائه دهند 
كه بيمه هاى پايه پوشــش نمى دهند كه اين پوشش ها ممكن است 
مبتنى بر فرد يا خانواده باشــد يا آنكه به صورت كارفرمايى ارائه شود.
مديرعامل بيمه تعاون همچين مطرح ساخت: كشور ايران در اختالالت 
ســالمت روان بر اساس شاخص هاى استخراج شده داراى 17,5 تا 20 
درصد بيمار است؛ همچنين اختالل سالمت روان به صورت كلى 12,5 
تا 15 درصد بيمارى هاى كشور را شامل مى شود كه با توجه به اينكه 
تنها 0,2 درصد از بودجه درمان براى درمان اين اختالالت در نظر گرفته 

شده است، متوجه چالش هاى عديده اى در اين حوزه خواهيم بود

رشد شاخص كل بورس حاكى از آن است كه افزايش نرخ سود بين بانكى تاثيرى بر بازار سرمايه ندارد. به گزارش خبرنگار ايِبنا، بازار سرمايه 
در بنيادى ترين شرايط تاريخى قرار دارد، زيرا با توجه به گزارش هاى مجلس شوراى اسالمى بازدهى شركت هاى بورسى روند صعودى دارد. از 
طرف ديگر بازار هاى رقيب بازار سهام همچون بازار ارز، طال و مسكن رشد بسيار زيادى را از ابتداى سال جارى تاكنون كسب كرده اند، اما بازار 
سرمايه نسبت به اين بازار ها بسيار عقب مانده است. همچنين ارزش دالرى بازار سهام روند كاهنده دارد، به طورى كه ارزش دالرى بازار سهام 
به ســال 97 رســيده است. ارزش جايگزينى شركت هاى بورسى نيز بسيار كاهش يافته است و اين موضوع موجب ارزان شدن شركت هاى بورسى شده است. تمام اين شرايط موجب 
شده است تا بنياد بازار سرمايه قوى تر و شرايط براى رشد بازار سهام فراهم شده است. به همين دليل در روز دوشنبه (اول بهمن) شاهد رشد 60 هزار واحدى شاخص كل بورس بوده 
ايم، در ادامه در روز ســه شــنبه (دوم بهمن) نيز شاخص كل بورس بيش از 65 هزار واحد صعود كرد. تقويت 125 هزار واحدى شاخص كل بورس در دو روز كارى حاكى از آن است 
كه رونق به بازار سهام بازگشته است.در اين بين عده اندكى از كارشناس بازار سرمايه افزايش نرخ سود بين بانكى را عامل ناكامى بازار سرمايه عنوان مى كنند، اما تحليلگران خبره بازار 
سرمايه وزن بسيار اندكى به نرخ سود بين بانكى مى دهند و وزن سنگين تر را به رشد بازدهى شركت هاى بورسى، ارزش جايگزينى، نرخ تورم، نرخ ارز و ... مى دهند؛ بنابراين افزايش 
نرخ سود بين بانكى هيچ تاثيرى در كاهش ارزش بازار سهام ندارد، نمونه بارز اين ادعا افزايش بازدهى شاخص كل بورس در دوروز كارى  (اول و دوم بهمن) است كه حدود 8 درصد، 

معادل 125 هزار واحد تقويت شده است.

امروز (ســه شنبه دوم اسفند ماه) در بورس كاال 10 هزار خودرو پژو 207 دستى در بورس كاال معامله شد. به 
گزارش خبرنگار ايِبنا، امروز 10 هزار دســتگاه پژو 207 دســتى با قيمت پايه 185 ميليون و 500 هزار تومان 
از ســوى ايران خودرو در بورس كاال عرضه شد. براى اين تعداد خودرو 44,379 نفر متقاضى وجود داشت، كه 
در نهايت با رقابت 165.99 درصدى و با قيمت 493 ميليون و 414 هزار تومان فروخته شــد. با اضافه شــدن 

ماليات بر ارزش افزوده و ساير هزينه ها، قيمت تمام شده اين خودرو به 573 ميليون تومان مى رسد. قيمت اين خودرو در بازار آزاد به حدود 
680 ميليون تومان مى رســد، به اين ترتيب خريداران اين خودرو حدود 107 ميليون تومان از خريد خود ســود كســب كرده اند. اين خودرو 
تــا كنون 4 بار در بورس كاال عرضه شــده اســت، اولين عرضه اين خودرو در بورس كاال در تاريــخ 4 دى ماه 1401 بوده كه در قيمت 410 
ميليون تومان معامله شــده اســت. امروز كه آخرين عرضه پژو 207 دستى در بورس كاال اســت، قيمت آن به مرز 500 ميليون تومان رسيده 

اســت، كه بيشترين قيمت معامله شده در بورس كاال است.

خريداران اين خودرو 107 ميليون تومان سود كسب كردندشاخص كل بورس از نرخ سود بين بانكى تاثير نمى پذيرد

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 
كارگشــا و تحول آفرين باشد، ضرورت توجه به مشتريان در هنگام اجراى اين طرح را مورد 
تاكيد قرار داد.به گزارش اداره روابط عمومى و ارتقاء سرمايه 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 شد 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 اســت 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 نشستن اين مهم، آماده شود؛ اما آنچه در اين حوزه 
اهميت دارد توجه به جلوگيرى از ايجاد هزينه براى بانك هاست.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 مشتريان قرار گيرد كه بازخورد منفى 
و پس زدگى ايجاد نكند؛ به عبارت ديگر بايد در جايى از اين اقدام جديد اســتفاده كرد كه 

پيش برنده باشد.
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گزيده خبر

صبر پوتين در برابر رفتارهاى 
بايدن تمام شده است

يــك كارمند ســابق كاخ ســفيد 
تاكيد كرد كــه صبر رئيس جمهور 
روسيه نسبت به رفتارهاى همتاى 
آمريكايى خود تمام شده است. به 
گزارش ايلنا به نقل از اســپوتنيك، 
«پل كريگ رابرتز»، يكى از كاركنان 
كاخ سفيد در دولت «رونالد ريگان» 
گفت كه «والديمير پوتين»، رئيس جمهور روســيه رفتارهاى «جو بايدن»، 
همتاى آمريكايى خود را براى مدت طوالنى تحمل كرده و اكنون صبر او به 
پايان رسيده است. وى در مقاله اى در وب سايت خود نوشت: «رئيس جمهور 
احمق اياالت متحده كجاست وقتى روسيه موشك هاى هسته اى را در حالت 
آماده باش قرار مى دهد؟ آيا او در حال گفت و گوى تلفنى با پوتين براى آرام 
كردن اوضاع اســت؟ خير! اين ابله در اوكراين و لهســتان نفت روى آتش 
جنگ مى ريزد». وى افزود: «اين رويارويى ابعاد جدى پيدا كرده اســت، اما 
آمريكايى ها كه از وضعيت واقعى امور بى اطالع هستند، هيچ تصورى از خطر 
فعلى ندارند». اين كارمند سابق كاخ سفيد افزود: «درك آنها از وضعيت به 
دليل تلقين هاى ارائه شده كه روسيه بد و اوكراين خوب است، محدود باقى 

مانده است».

مدودف: روسيه با هر وسيله اى از جمله سالح هسته اى از خود دفاع مى كند
معــاون رئيس شــوراى امنيت ملى روســيه گفت: 
واشــنگتن تالش مى كند در درگيرى در اوكراين به 
روسيه يك شكست راهبردى وارد كند، به اين ترتيب 
مسكو حق دارد از خود با هر وسيله اى كه الزم باشد، 
از جمله با سالح هاى هسته اى، دفاع كند. به گزارش 
ايسنا، به نقل از آرتى، ديميترى مدودف، رئيس جمهور 
ســابق روسيه و معاون رئيس شوراى امنيت ملى اين 
كشور همچنين هشدار داد كه نخبگان آمريكايى نبايد 
خود را دســت نيافتنى بدانند. مدودف درباره تعليق 
مشاركت مســكو در پيمان اســتارت جديد، آخرين 
توافق كاهش تسليحات هسته اى بين آمريكا و روسيه 
گفت كه مدت ها پيش بينى كرده بود كه اين اقدام بايد 
به منزله پيامى براى تشكيالت اياالت متحده باشد كه 
فكر مى كرد مى تواند �شكست روسيه را محقق كند�. 
اما امنيت اســتراتژيك يك موضوع ديگر است. او اين 
اســتدالل را «اشتباه بد آمريكايى ها» خواند و هشدار 
داد «از آنجايى كه آمريكا مى خواهد روسيه را شكست 
دهد، ما حق داريم با هر سالحى از جمله هسته اى از 

خود دفاع كنيم». مدودف همچنين سخنانى را كه جو 
بايدن، رئيس جمهور آمريكا در روز سه شنبه در ورشو 
ايراد كرد، «موعظه به سبك مسيحايى آمريكايى» رد 
كرد.  بايدن گفته بود كشورش قصد حمله به روسيه 
را ندارد و از مســكو خواست تا با خروج نيروهاى خود 
از قلمرو مورد ادعاى كى يف، به درگيرى اوكراين پايان 
دهد. مدودف اين سوال را مطرح كرد كه چرا روس ها 
بايد به رهبر يك ملــت «متخاصم» كه «بيش از هر 
كســى جنگ هاى قرن بيستم و بيست و يكم را آغاز 
كرد» و كسى كه قصد تحميل «شكست استراتژيك» 
به روسيه را دارد، اعتماد كنند؟ او همچنين استدالل 
كرد كه واشنگتن مى تواند به رويارويى در اوكراين پايان 
دهد. اگر اياالت متحده ارسال سالح به رژيم كى يف را 
متوقف كند، جنگ پايان خواهد يافت. مدودف گفت: 
اگر روســيه عمليات نظامى ويژه را قبل از رسيدن به 
پيروزى متوقف كند، ديگر روســيه اى وجود نخواهد 

داشت، زيرا به سادگى از هم خواهد پاشيد.

رئيس جمهورى عراق در ديدار با وزير كار لبنان بر اهميت گسترش افق هاى همكارى ميان دو كشور تاكيد كرد.به گزارش ايسنا، 
به نقل از خبرگزارى رسمى عراق (واع) «عبداللطيف جمال رشيد» رئيس جمهورى عراق روز سه شنبه در كاخ بغداد با «مصطفى 
حسين بيرم» وزير كار لبنان و هيئت همراه او ديدار كرد. در اين ديدار رئيس جمهورى عراق درباره عمق روابط ميان دو كشور 
برادر و تاكيد بر ضرورت ارتقاء آن به روابط اقتصادى، تجارى و فرهنگى تاكيد كرد. وى با ابراز اطمينان از توانايى مردم لبنان در 
عبور از مرحله جارى، گفت كه عراق در كنار لبنان ايستاده است. رشيد بر اهميت گسترش افق هاى همكارى ميان عراق و لبنان از طريق انجام ديدارهاى متقابل و 
تبادل تجربيات به خصوص در زمينه كار و حمايت اجتماعى و آموزش حرفه اى با توجه به اهميت اين امر در بازار كار تخصصى تاكيد كرد. وزير كار لبنان نيز تاكيد 
كرد كه رابطه ميان كشــورش با دولت و ملت عراق رابطه اى اســت كه از طريق ارتباطات توسعه يافته است. وى همچنين ابراز اميدوارى كرد كه اين روابط در جهت 
تسهيل اقدامات براى لبنانى هاى در عراق و بالعكس، ارتقاء يابد و گفت كه عراق حامى و پشتيبان لبنان در موضوعات قانونى بوده و هست. از سوى ديگر، محمد شياع 
السودانى، نخست وزير عراق روز دوشنبه پيام مكتوب همتاى لبنانى خود يعنى نجيب ميقاتى را دريافت كرده بود كه شامل دعوت از او براى سفر به بيروت بود. بيرم 

در اين ديدار نيز به بررسى روابط دو جانبه و راه هاى تقويت آن پرداخت.

پوتين در ديدار با وانگ يى تاكيد كرد: روابط روسيه و چين طبق برنامه ريزى در حال توسعه و رسيدن به نقاط عطف جديد است.
به گزارش ايسنا، به نقل از اسپوتنيك، والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه امروز در كاخ كرملين ميزبان وانگ يى، رئيس دفتر 
كميسيون روابط خارجى كميته مركزى حزب كمونيست چين بود.  او بهترين آرزوهاى خود را به شى جينپينگ، رئيس جمهور 
چين ابالغ كرد. پوتين گفت: اول از همه، مايلم از اين فرصت استفاده كنم و در ابتداى گفتگو، بهترين آرزوهاى خود را به دوستمان، 

رئيس جمهور جمهورى خلق چين، رفيق شى جينپينگ، برسانم. پوتين به وانگ يى گفت: همكارى ميان روسيه و چين براى تثبيت اوضاع بين المللى بسيار مهم است. 
مى خواهم بگويم كه روابط روسيه و چين همانطور كه در سال هاى گذشته برنامه ريزى كرده بوديم در حال توسعه است. همه چيز در حال پيشرفت و تكامل است. ما 
به نقاط عطف جديدى مى رسيم. وى همچنين از تدارك مسكو-پكن براى سفر شى جينپينگ به روسيه خبر داد كه مى تواند تاكيدى بر توسعه روابط دوجانبه باشد. 
او گفت: روسيه منتظر سفر شى جينپينگ است كه انگيزه بيشترى به توسعه روابط بين دو كشور خواهد داد. ما قبًال در اين مورد توافق كرده بوديم. ما درك مى كنيم 
كه يك دستور كار سياسى داخلى وجود دارد. اما ما از اين واقعيت پيش مى رويم همانطور كه همه مسائل مربوط به اين دستور كار حل شده است. وى افزود: اين امر 

به توسعه روابط ما انگيزه بيشترى مى دهد.

وانگ يى به ديدار پوتين رفتديدار رئيس جمهورى عراق با وزير كار لبنان
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طرح كاال برگ الكترونيكى ابتدا در استان هرمزگان به اجرا درآمد و مدتى بعد 
در سه استان مركزى، قزوين و گيالن نيز به شكل آزمايشى اجرا شد. مردم در 
اين استان ها مى توانند با مراجعه به فروشگاه هاى موجود 10 قلم كاالى اساسى 
پيش بينى شده در اين طرح به ارزش 530 هزار تومان را كه شامل ماست، شير،  
پنير، قند و شــكر، ماكارونى، روغن مايع، برنج، مرغ و تخم مرغ است خريدارى 
كنند.به گزارش ايسنا، اجراى طرح كاالبرگ الكترونيكى به گفته مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى اســتان هرمزگان به عنوان اولين استان پايلوت اجراى اين 
طرح، با اســتقبال مناســب مردم رو به رو شده و نســبت به آن واكنش منفى 
مشاهده نشده است.خبرنگار ايسنا براى كسب نظرات و پيشنهادهاى مردم براى 
اجراى اين طرح در جامعه به سراغ برخى شهروندان رفت تا ميزان آگاهى افراد 
و رضايتمندى شان را جويا شود. رضا سعيدى، يكى از شهروندان بندرعباسى در 
اين باره گفت: به طور كلى هدفگذارى اين طرح مناســب اما در عمل نيز داراى 
پيچيدگى هاست كه بعضا سبب ســردرگمى برخى شهروندان مى شود. وى با 
بيان اينكه بهتر اين بود كه ابتدا آموزش استفاده از اين طرح به صورت همگانى 
صورت مى گرفت و ســپس به مرحله اجرا در مى آمد، عنوان كرد: اما هرچه از 
زمان آغاز اين طرح مى گذرد، شــاهد بهتر شدن روند اجرايى و آگاهى بيشتر 
شهروندان مى شويم.فاطمه حسنى، ديگر شهروند بندرعباسى، با اشاره به اينكه 
برخى فروشــگاه ها اقالم اعالم شده با نرخ مصوب را دارا نيستند، اضافه كرد: در 
خصوص نوع برند محصوالت نيز بايد تنوع بيشــترى صورت گيرد زيرا كيفيت 
كاال خريدارى شده نيز اهميت دارد.وى ادامه داد: اجراى اين طرح به طور كلى 
مطلوب و در شرايط اقتصادى كنونى مى تواند كمكى براى خانواده هاى نيازمند 
باشد.حسنى با اشاره به اين موضوع كه تفاوت قيمت كاال نسبت به سال قبل بايد 
به صورت نقدى پرداخت شود و اين كمى كار را سخت كرده است، افزود: اكثر 
كسانى شامل اين طرح مى شوند كه از قشر پايين جامعه هستند و به طور حتم 
ميزان نقدينگى شان زياد نيست و اى كاش در موقع خريد اين پرداخت نقدى 
انجام نمى شد و از يارانه ماه بعد كسر مى شد.اما رضا ساربانى، شهروند ديگرى، 
با بيان اينكه كاش بتوان تعداد كاالها را افزايش داد و اين طرح شامل كاالهاى 
بيشترى شــود، تصريح كرد: به طور كلى با اجراى اين طرح موافقم زيرا كمك 
زيــادى به خانوارهاى كم در آمد مى كند.وى ادامه داد: به طور حتم هر طرحى 
در ابتداى كار كم و كاستى هايى دارد اما رفته رفته بهتر مى شود و روند اجراى 
اين طرح هم روز به روز بهتر مى شود. فقط به نظرم اگر پرداخت نقدى در موقع 
خريد نيز وجود نداشت و به نوعى پرداخت آن از يارانه ماه بعد كسر مى شد، بهتر 
بود.پيشــنهادهاى مردم براى اجراى بهتر طرح كاال برگ الكترونيكى .به اعتقاد 
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان هرمزگان هم مهمترين قسمت اين 
طرح بخش اطالع رسانى است، مجتبى معين وزيرى تاكيد دارد: خبرنگاران به 
عنوان چشــمان بيدار جامعه بايد به خوبى اهداف اين طرح را به جامعه منتقل 
كنند و به همين دليل آگاه ســازى اصحاب رسانه از اين طرح اهميت ويژه اى 
دارد. وى با اشــاره به اينكه هرمزگان به دليل اهميت و مديريت آن در كشور، 
به عنوان استان پايلوت طرح كاال برگ انتخاب شد، خاطرنشان كرد: اين پروژه 
طرح جديدى نيست بلكه قانون مصوب مجلس است كه قيمت 10 قلم كاالى 
اساســى بايد به قيمت قبل از شهريور 1400 به مردم ارائه شود و دولت متعهد 
شد اين امر صورت بگيرد.استفاده از اين طرح اجبارى نيست بلكه فرد مى تواند 
يا كاال بخرد يا از حساب برداشت كند؛ اين كاال برگ الكترونيكى با كوپن تفاوت 
اساسى دارد و قابل مقايسه نيست و به گفته مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
استان هرمزگان، قرارگاه در سطح ملى و در سطح وزارت مربوطه تشكيل شده 
و جلســات متعددى برگزار و موضوعات مختلف بررسى و تصميم الزم گرفته 
مى شــود. بر اين اساس اكنون در حســاب يارانه بگيران هرمزگان يك يارانه 
نقدى و يارانه اعتبارى واريز شده است كه اگر از يارانه اعتبارى استفاده نشود تا 
بيســتم ماه، به عنوان يارانه نقدى تبديل مى شود. طبق اعالم، هرمزگانى ها هر 
كااليى كه جزو اين 10 قلم اعالمى باشد را مى توانند به قيمت قبل از شهريور 
1400 خريدارى كنند؛ نزديك به يك 1000 فروشــگاه از چهار صنف مرتبط 
در استان هرمزگان براى اجراى طرح كاالبرگ الكترونيكى ثبت شده اند. 
مردم براى اســتعالم ميزان اعتبار، مشاهده كاالهاى مصوب و قيمت ها 
برنامه كاربردى شــما (شبكه ملى اعتبار)  را نصب كنند و با استفاده از 
shoma.sfara. برنامه هــاى اندرويدى بازار و  مايكت يا به درگاه  اينترنتى

ir مراجعه كنند.

تجربه مردم از اجراى طرح 
كاالبرگ الكترونيكى چيست؟

گنجينه

ورزشی

تخت گاز
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امشب زمين و آسمان گرديده پر شور و شعف

ماروتى سوزوكى
در ســال 1981 ميالدى دولت هند مجوز احداث يك كارخانه اتومبيل ســازى تحت عنوان maruti udyog را صادر كرد تا با خودروساز ژاپنى 
يعنى كمپانى سوزوكى ادغام شده و به توليد خودرو در هند بپردازند. اولين تأسيسات خودروسازى اين شركت در همان سال در هارياناى هند 
پايه گذارى شد. در سال 1982 بين سران شركت ماروتى هند و سوزوكى ژاپن قرارداد همكارى مشترك به امضا رسيد و به صورت رسمى كمپانى 
ماروتى سوزوكى پايه گذارى شد. در ابتدا اين شركت بيشتر به واردات خودرو مى پرداخت اما در بازار انحصارى هند ماروتى مجوز واردات 40 هزار 
خودرو سوزوكى را در مدت دو سال دريافت كرد و قرار بود در ساخت آنها تنها از 33 درصد قطعات هندى استفاده شود. اين قضيه توليدكنندگان 
داخلى را به شدت نگران كرد؛ چرا كه بازار كوچك هند در آن زمان ظرفيت پذيرش اين ميزان واردات را نداشت. در هر صورت پروسه توليد داخل 
محصوالت ماروتى سوزوكى در سال 1983 آغاز شد و يك سال بعد ماروتى ون با پيشرانه سه سيلندر و تيراژ 40 هزار دستگاه روى خط توليد 
قرار گرفت. در سال 1989 خودرو ماروتى 1000 يا همان سوزوكى كالتوس با پيشرانه 970 سى سى به توليد رسيد و اولين سدان معاصر هند 
لقب گرفت؛ تا سال 1991 برابر 65 درصد از قطعات اين خودرو در هند توليد مى شد. پس از آزادسازى اقتصاد هند در سال 1991 سوزوكى 

سهامش را در ماروتى به رقم 50 درصد رساند و يك جوينت ونچر 50-50 را با دولت هند بنيان نهاد.

ستاره رئال خيال بازنشستگى ندارد
لوكا مودريچ اميدوار است با امضاى قراردادى جديد به حضورش در رئال مادريد ادامه بدهد. به گزارش ايسنا به نقل از گل، لوكا 
مودريچ اواخر امسال 38 ساله مى شود اما مى گويد اميدوار است قرارداد جديدى با رئال مادريد امضا كند. قرارداد مودريچ با رئال 
مادريد در پايان فصل جارى تمام مى شود اما هنوز قصد بازنشستگى ندارد. ملى پوش كروات به خبرنگاران گفته است كه سخت 
تالش مى كند تا قراردادش را تمديد كند: «هر كارى از دستم برمى آيد را انجام مى دهم تا بهترين عملكردم را ارائه دهم و سزاوار 
اين شــانس باشــم كه همين جا به بازى ادامه دهم. من هميشه رابطه بسيار خوبى با باشگاه داشته ام و اين رابطه تغيير نخواهد 
كرد.» مودريچ همچنين گفت: «همانند سال گذشته، عجله اى وجود ندارد. ما در نيمه راه هستيم و چالش هاى زيادى پيش رويم 
قرار دارند. روى بازگشــت به بهترين ســطح خود تمركز كرده ام تا ببينيم چه اتفاقى رخ مى دهد.» مودريچ ممكن است به پايان 
دوران حرفه اى خود نزديك شده باشد اما همچنان يكى از اعضاى كليدى تيم كارلو آنچلوتى است. او در اين فصل تنها در يكى 

از بازى هاى رئال در ليگا حضور نداشته و شش بار در تمام رقابت ها براى تيمش گلزنى كرده است.
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پیشنھاد

چھره روز

 "كورى "اثر ژوزه ساراماگو
كــورى يك حكايــت اخالقى مدرن اســت، و مانند 
داســتان هاى اخالقى كهن پيام هايى اخالقى را، اما 
براى مخاطبى امروزى، در خود نهفته دارد. به همين 
دليل است كه باز مانند آن داستان ها، قهرمان هايش 
نــه به نام بلكه با يك صفت ياد مى شــوند، و در آغاز 
كتاب نيز با نقل قول از اثــرى ناموجود به نام كتاب 
موعظه ها، به ما يادآورى مى شــود كه اين رمان يك 
موعظه است. موعظه ى رعايت كردن و مراعات. دنياى 
سراسر ســفيدى پليد و وحشت بارى كه كورشدگان 
داســتان در آن به ســر مى برند خاويه ى بى نظمى و 
آشــفتگى است كه نظم روابط انســانى بر آن حاكم 
نيست و در آن مهم ترين چيزى كه انسان ها نمى بينند 
حقوق يكديگر است. ساراماگو چهره ى مســيحايى نجات بخشى را جست وجو مى كند كه دوباره 
درس محبت را به آدم ها بياموزد. وقتى مى توانى ببينى، نگاه كن. وقتى مى توانى نگاه كنى، رعايت 
كن. كتاب كورى كه درباره رعايت نكردن حقوق ديگران است و رمان در يك چهار راه آغاز مى شود. 
جايى كه اولين نفر به يك كورى عجيب دچار مى شود. يك نوع كورى كه در آن چشم ها سياهى را 
نمى بيند بلكه يك نوع كورى سفيد است كه در آن شخص همه چيز را سفيد مى بيند، انگار كه در 
يك دريايى از شير به سر ببرد. كتاب كورى در يك چهارراه آغاز مى شود. جايى كه رنگ هاى چراغ 
راهنمايى نظــم را برقرار مى كند و به آدم ها مى گويد كه چه وقت حركت كنند و چه وقت توقف 
كنند. اولين مورد كورى در اين چهارراه اتفاق مى افتد كه در آن فردى پشت ماشين خود نشسته 

و با سبز شدن چراغ حركت نمى كند.

اسحاق انور
اســحاق انورى راد معروف به اسحاق انور، 1 ارديبهشت 
سال 1351 در تهران متولد شد. او در ادبيات پيرو بيدل 
دهلوى بود و رديف آوازى و ســازى موســيقى ايرانى را 
تدريــس مى نمود. وى با خوانندگان و موســيقى دانانى 
نظير: همايون شــجريان، عبدالحســين مختاباد، كارن 
همايونفــر، بهزاد عبــدى، رضا صادقــى و … همكارى 
داشته است. از جمله آثار هنرى اسحاق انور به موارد زير 
مى توان اشــاره نمود: طراحــى آواز و خوانندگى «اپراى 
خيام» به كارگردانى «بهــروز غريب پور».خوانندگى در 
اپراى «مولوى» بــه كارگردانى «بهــروز غريب پور» و 
آهنگسازى «بهزاد عبدى».خوانندگى در اپراى عروسكى 
«سعدى» به كارگردانى «بهروز غريب پور» و آهنگسازى 
«امير بهزاد». خوانندگى در آلبوم موســيقى «خيام خوانى» به آهنگســازى «پيمان سلطانى». آلبوم 
موســيقى «جان سوزان» با تنظيم «حســين كاج» و «ميالد موحدى». تيتراژ فيلم سينمايى «ساالد 
فصل» به آهنگسازى «كارن همايون فر». تيتراژ سريال «گل بارون زده» به همراه «مهرداد شهسوارزاده»
تصنيف «ققنوس» به آهنگسازى «هادى آرزم». مناجات «گمگشته». قطعه «دل طوفانى». ترانه سرايى 
در آلبوم موســيقى «ايران من» به خوانندگى «همايون شجريان» و آهنگسازى «سهراب پورناظرى». 
ترانه ســرايى در آلبوم موسيقى «حضرت خورشيد» به خوانندگى «عبدالحسين مختاباد». ترانه سرايى 
در آلبوم موســيقى «سياه مشق» به خوانندگى «عبدالحسين مختاباد». ترانه سراى تيتراژ سريال «بچه 
مهندس» به خوانندگى «رضا صادقى» و . ترانه ســراى تيتراژ سريال «خوب، بد، زشت» به خوانندگى 
«مجيد اخشابى». ترانه سراى تيتراژ برنامه سيماى خانواده (1390) شبكه اول سيما (نيمه گمشده) به 

خوانندگى «مجيد اخشابى»و....او در روز چهارشنبه 5 تير 1398 دارفانى را وداع گفت.

فرھنگ

اســتيون اســپيلبرگ در برليناله گفت كه نمى داند 
در آينده چــه كار خواهد كرد. به گزارش خبرگزارى 
مهر به نقل از اســكرين، استيون اسپيلبرگ با حضور 
در كنفرانس مطبوعاتى برلينالــه اعتراف كرد هنوز 
نمى داند پروژه بعدى اش به عنوان كارگردان چيست.

ايــن كارگردان گفت به تازگى دوره پرمشــغله اى را 
پشــت سر گذاشته و با ساختن 2 فيلم پشت سر هم 
فراغت يافته اســت. او وقتى هنوز داشــت «داستان 
وست سايد» را مى ساخت با تونى كوشنر هم مشغول 
نوشتن داستان «فابلمن ها» بود. وى گفت: آن 2 فيلم 
با هم همپوشــانى داشتند و من فرصت نداشتم فكر 
كنم پس از اتمام اين 2 فيلم كار بعدى ام چه خواهد 
بود. اسپيلبرگ گفت: هيچ ايده اى براى كار بعدى ندارم. يك جور حس خوب است، وحشتناك هم 
اســت. خوب است كه مى توانم دوباره كنترل زندگى را در اختيار داشته باشم … اما بايد كار كنم 
و كار كردن را دوست دارم. وى همچنين به يك فيلم زندگينامه اى از ناپلئون براى شبكه اچ بى او 
اشاره كرد كه بر اســاس فيلمنامه اى از دوست فقيدش استنلى كوبريك شكل مى گيرد و با بيوه 
وى و برادرش مشغول همكارى براى ساخت آن است. وى گفت اين سريال 7 قسمتى خواهد بود 
و او دارد براى آن كار مى كند. قبال از وى به عنوان تهيه كننده اين سريال ياد شده بود و فوكوناگا 
كارگردان «وقتى براى مردن نيســت» به عنوان كارگردان اين پروژه مطرح بوده است. اسپيلبرگ 
كه شب پيش خرس طاليى افتخارى براى يك عمر دستاورد را از برليناله دريافت كرد، گفت اين 
جايزه را در ششــمين سالمرگ مادرش دريافت مى كند كه نقشش را ميشل ويليامز خيلى خوب 

در فيلم «فابلمن ها» تصوير كرد.

استيون اسپيلبرگ هيچ ايده اى براى فردا ندارد

�عدی
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