
زمزمه هاى حضور چين و 
روسيه در پروژه هاى ريلى

حضور چين در پروژه هاى ريلى كشــور از جمله برقى كردن قطار تهران - 
مشهد و استفاده از تكنولوژى اين كشور براى قطارهاى بارى در كنار ظرفيت 
تامين مالى روســيه براى خط ريلى رشت - آســتارا، از موارد مورد بحث 
حوزه حمل ونقل در هفته گذشته بود. به گزارش ايسنا، به دنبال سفر مهرداد 
بذرپاش -وزير راه و شهرسازى- به همراه ابراهيم رئيسى، رئيس جمهورى 
به چين در روزهاى انتهايى بهمن ماه و با وجود برنامه همكارى جامع ايران و 
چين،  انتظاراتى هم در حوزه حمل ونقل ايجاد شده كه پروژه هاى ريلى يكى 
از آنهاست و در هفته اى كه گذشته، به ظرفيت هاى اين همكارى پرداخته 
شد. چين و ايران سابقه همكارى در حوزه ريلى را دارند؛ در حالى كه برقى 
كردن خط ريلى تهران - مشهد در دهه 1390، يكى از پروژه هاى مشترك 
دو كشور بود، تحريم ها عليه ايران و همكارى هاى گسترده شركت چينى با 
آمريكا، اين همكارى را ناتمام گذاشت. با وجود اين عباس قربانعلى بيك، از 
مديران پيشين راه آهن، معتقد است توافق  جديد با چين مى تواند اين كشور 
را بار ديگر پاى ميز مذاكره و سرمايه گذارى بكشاند تا عالوه بر پروژه برقى 
كردن تهران-مشــهد، از فناورى مورد نظر براى راه آهن سريع السير تهران- 
اصفهان نيز استفاده شود. از طرفى با تجربه و موفقيت هاى چين در توسعه 
شبكه سريع السير مى توان از قابليت چين براى تامين قطارهاى خودكشش 
برقى با ســرعت 250 نيز براى مسير برقى تهران مشهد كه در كمتر از سه 
ســال قابل ساخت است اســتفاده كرد، اين ناوگان در آينده مى تواند براى 
راه آهن سريع الســير تهران- اصفهان نيز به كار گرفته شود.   سرمايه گذارى 
ديگر در راه پروژه هاى ريلى ايران اســتفاده از ظرفيت تامين مالى روســيه 
براى خط ريلى رشــت - آستارا اســت كه اگرچه در ماه هاى گذشته بارها 
به آن پرداخته شــده و حتى روســيه هم در ايران حضــور يافته تا جوانب 
اين سرمايه گذارى را بررسى كند، اما هنوز نهايى نشده؛ اما به گفته عباس 
خطيبى -معاون ساخت و توســعه راه آهن شركت ساخت-  اين مذاكرات 
ادامــه دارد و نتيجه آن در صورت نهايى شــدن اعالم مى شــود. خطيبى 
همچنين درباره خط آهن رشت – كاسپين گفت كه برنامه  شركت ساخت 
اين است كه تا بهار سال آينده اين پروژه ريلى را به بهره بردارى برساند؛ 
كما اينكه در حال حاضر اين خط ريلى 75 درصد پيشــرفت فيزيكى 
دارد و 84 درصد در بخش زيرسازى انجام شده و بيش از 16 كيلومتر از 

حدود 35 كيلومتر هم عمليات ريل گذارى صورت گرفته است.
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رئيس جمهور گفت: طرحى كه امروز افتتاح شــد، يك طرح ملى اســت كه اگر چه در اروميه احداث شــده است، اما منافع آن صرفاً مربوط به اين 
استان و آذربايجان شرقى نيست بلكه مربوط به منطقه و سراسر كشور بوده و نشاندهنده اهميتى است كه جمهورى اسالمى و دولت مردمى براى 
حيات درياچه اروميه و حفاظت از محيط زيست قائل است. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسى پيش از ظهر امروز جمعه در آيين افتتاح سامانه 
انتقال آب به درياچه اروميه، با تبريك ايام با ســعادت ماه شــعبان، روز پاسدار را به همه پاسداران انقالب اسالمى تبريك گفت و اظهاركرد: استان 
آذربايجان غربى و مناطق مرزى كشورمان سال ها شاهد جانفشانى پاسداران، بسيجيان، ارتشيان، سپاهيان و همه نيروهاى مسلح و امنيتى و مردمى 

براى تامين امنيت بوده است.
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رئيسى: احياى درياچه اروميه جلوه انسجام و وحدت ملى است

info@sobh-eqtesad.ir

در شرايطى كه به گفته مسئوالن بانك مركزى وضعيت منابع ارزى 
و ارز اســكناس در كشور مطلوب است و طبق آمارهاى بين المللى 
صادرات نفت ايران به باالترين ميزان از ســه سال گذشته رسيده 
اســت برخى در حال نرخ سازى و نشــان دادن شرايط به گونه اى 
ديگر هستند. به گزارش ايسنا، در حال حاضر وضعيت ارز اسكناس 
در شرايط خوبى قرار دارد و بر اساس آمارهاى بانك مركزى ميزان 
تخصيص ارز براى كاالهاى اساسى و ساير كاالهاى مورد نياز كشور 
بيــش از 82 ميليارد دالر بوده اســت. در حالى كه تامين ارز براى 
مصارف مورد نياز بيش از 63 ميليارد دالر بوده اســت كه نســبت 
به سال گذشته 35 درصد رشــد را نشان مى دهد. اين آمار بيانگر 
اين اســت كه برگشت ارز ناشــى از صادرات در شرايط خوبى قرار 
دارد و مشــكلى از نظر تامين ارز در كشــور وجود ندارد از ســوى 
ديگر طبق گزارش رسانه هاى خارجى صادرات نفت ايران نسبت به 
گذشته وضعيت بهترى را شاهد است. رويترز اخيرا ميزان صادرات 
نفــت ايران را بيش از يك ميليون و 200 هزار بشــكه اعالم كرده 
اســت. خبرگزارى رويترز چندى پيش در اين باره نوشت: صادرات 

نفت ايــران پس از خروج دونالد ترامپ رئيس جمهور وقت آمريكا 
از توافق هسته اى در ســال 2018 و وضع مجدد تحريم ها، متاثر 
شد اما صادرات نفت ايران پس از آغاز رياست جمهورى جو بايدن 
كه به دنبال احياى توافق هســته اى بود افزايش پيدا كرد و طبق 
برخى برآوردها به باالترين ميزان از ســال 2019 رسيده است. در 
اين گزارش آمده است كه شركت مشاوره پترولجستيك كه عرضه 
نفت را رصد مى كند اعالم كرد: شــاهد روند صعودى صادرات نفت 
ايران بوده و از نظر اين شركت در دسامبر به باالترين حد از مارس 
ســال 2019 رسيده است. شــركت تحليل داده كتلر هم صادرات 
نفت ايران در نوامبر را 1.23 ميليون بشــكه در روز تخمين زد كه 
باالترين ميزان از اوت ســال 2022 و نزديــك به ركورد صادرات 
1.27 ميليون بشكه در روز در آوريل 2019 بود. بنابراين گزارش ها 
در حال حاضر كشور از نظر تامين ارز اسكناس مشكلى ندارد و هر 
كسى كه نياز داشته باشد مى تواند از سرفصل هاى خدماتى تعيين 
شده ارز مورد نياز خود را تامين كند اما در اين ميان نرخ سازى هاى 
تلگرامى و بازارهاى غير رسمى باعث شده كه براى مردم مشكالتى 
به وجود بيايد و عده اى در تالشند تا مردم را براى سود خود دچار 

مشكل كنند.

سـرمقـاله
تكاپوى دالالن در روزهاى خوب موجودى ارز كشور

در يك سالگى جنگ اوكراين؛ بحران 
انرژى عميق تر مى شود

"يكسال پس از جنگ روسيه در اوكراين، بحران جهانى انرژى بدتر شده اما انرژى هاى تجديدپذير 
نيز به عنوان يك راه حل مناســب براى امنيت انرژى با رشــد بى سابقه اى كه طى پنج سال آينده 
پيش بينى مى شود، ظهور كرده اند." به گزارش ايسنا، آناتولى در گزارشى مى نويسد: جنگ كه 24 
فوريه ســال گذشته ميالدى آغاز شــد، بيش از پيش بازارهاى جهانى انرژى را به آشوب و ناآرامى 
كشانده است. ســارا براون، تحليلگر ارشد مسائل آب و هوايى و حوزه انرژى در انديشكده مستقل 
"امبر" مى گويد: اين جنگ بحران انرژى را تشديد كرد كه از اواسط سال 2021، زمانيكه روسيه براى 
نخســتين بار شــروع به محدود كردن جريان گاز به اروپا كرد، در حال پيشرفت بود. به گفته اداره 
اطالع رســانى انرژى، روسيه شروع به محدود كردن جريان گاز به مشتريان اروپايى با قراردادهاى 
بلندمدت كرد و به فروش خود در بازار تحويل فورى پايان داد. جريان گاز روســيه در سال 2021 
نسبت به سال قبل 12 درصد كاهش يافت. بر اساس آمار شبكه اروپايى اپراتورهاى سيستم انتقال 
بــرق، بهاى حداكثرى برق اتحاديه اروپــا به صورت ميانگين 78 يورو در هر مگاوات ســاعت در 
ژوئــن 2021 بود و پايين ترين مبلغ هم 45.8 يورو بود. همچنين به موازات افزايش شــديد بهاى 
گاز طبيعى، حداكثر قيمت برق اتحاديه اروپا در فوريه ســال گذشــته ميالدى به ميانگين 211.7 
يورو در هر مگاوات ســاعت رســيد و در ماه اوت هم به باالترين سطح تاريخى خود با 543.5 يورو 
در هر مگاوات ســاعت رسيد. در ژانويه ســال جارى ميالدى، حداكثر و حداقل بهاى برق اتحاديه 
اروپا در هر مگاوات بر ســاعت 191 و 69.5 يورو بود كه هنوز هم در مقايســه با بهاى برق مصرفى 
پيش از جنگ اوكراين باالست. انرژى هاى بادى و خورشيدى، ركورددار سهم رشد توليد برق اروپا 
انرژى هاى بادى و خورشيدى باالترين رشد را در توليد برق اتحاديه اروپا داشتند كه نسبت به سال 
قبل 19.1 درصد بود و براى نخستين بار از گاز پيشى گرفت و سهم انرژى هاى بادى و خورشيدى 
22.3 درصدى را در مقايســه با 20 درصدى گاز داشت. انرژى هسته اى كمتر از باد و خورشيد بود 
و 22 درصــد از كل تامين انرژى را به خود اختصــاص داد، در حالى كه انرژى آبى 10 درصد بود. 
سارا براون افزود: دو انرژى خورشيدى و باد در پى كاهش چشمگير انرژى هسته اى و آبى در توليد 
برق توانستند اوضاع را ثابت نگه دارند. سوخت هاى فسيلى امنيت انرژى را تامين نمى كنند اما اين 
براى انرژى هاى تجديدپذير فرق دارد. وى با بيان اينكه ســال 2022 شــاهد بيشترين رشد قاطع 
در توليد برق خورشــيدى بوديم، گفت: گاز ديگر به عنوان سوخت انتقالى قابل دوام در اروپا تلقى 
نمى شــود و تنوع بخشــيدن به واردات گاز از منابع ديگر بجز از روسيه باعث مى شود تا وابستگى 
خطرناك به تامين گاز از اين كشور كمتر شود. خانم براون افزود، انرژى حاصل از خورشيد نيز در 
ســال گذشته ميالدى 39 مگاوات بر ساعت يا 24 درصد رشــد داشت كه دو برابر افزايش نسبت 
به 2021 اســت. تجديد استفاده از زغال سنگ نيز در ميانه بحران انرژى راه به جايى نبرده است.

ارتباطات  وزير  ايسنا/كرمانشاه 
گفت: 150 روستاى باقى مانده 
كرمانشاه تا روز ملى كرمانشاه 
از اينترنت پرســرعت بهره مند 

مى شوند.
عيسى زارع پور، امروز (جمعه) 
و در دومين روز سفر به استان 
كرمانشــاه با حضور در جلسه 
ادارى شهرستان سنقر  شوراى 
و كليايى، با بيــان اينكه امروز 
بيش از هر زمان ديگرى كشور 
نياز به كار مجاهدانه و عالمانه 

دارد، گفت: انتظارى كه شخص رئيس جمهورى 
از همه ما دارد اين اســت كه بــراى خدمت به 
مردم ســر از پا نشناسيم و با كار و تالش بتوانيم 
بــراى مردم اميد ايجاد كنيم. زارع پور خطاب به 
مديران شهرستان سنقر و كليايى حاضر در جلسه 
شــوراى ادارى تاكيد كرد: بر اين اساس ضرورى 
است كه شــما مديران براى حل مشكالت مردم 
و بهبود كيفيت زندگــى و ايجاد اميد مخصوصا 
در ميان قشــر جوان هر كارى كه از دستتان بر 
مى آيد انجام دهيد و اين مهم امروز يك تكليف 
ملى و شــرعى است. وى در ادامه با اشاره به آغاز 

عمليات اجرايى پروژه فيبر نورى منازل و كسب 
و كارها در شهر كرمانشاه گفت: اميدواريم ظرف 
شــش ماه آينده شهر كرمانشاه و در ادامه يك به 
يك شهرستانها و شــهرهاى ديگر استان تحت 
پوشش قرار گيرد كه با اين اقدام سرعت اينترنتى 
كه در اختيار مــردم قرار مى گيرد چند ده برابر 
خواهد شــد. وزير ارتباطات تصريح كرد: در اين 
جلسه هم از فرماندار و مديران شهرى شهرستان 
ســنقر و كليايى درخواست مى كنيم كه كمك 
كنند تا روند اجراى اين پروژه كوتاهتر شــود تا 
اين شهرســتان نيز تحت پوشش فيبر نورى قرار 

گيرد. وى با بيــان اينكه با 
اجراى پروژه فيبر نورى كه 
است،  توســعه  زير ساخت 
آينده  ظرف دو، ســه دهه 
كشور بيمه مى شود، افزود: 
پروژه  نــورى  فيبر  پــروژه 
مهمى است ما هم حمايت 
خواهيم كرد كــه به زودى 
سنقر نيز تحت پوشش قرار 
گيــرد. وى با بيان اينكه در 
كرمانشاه حدود  استان  كل 
150 روســتا باقى مانده كه 
مشــكل ارتباطى دارند، گفت: اگر چه حدود 90 
درصد روستاهاى شهرستان سنقر به شبكه ملى 
اطالعات متصل هســتند، اما 18 روستا از 150 
روستاى باقى مانده كل استان متعلق به شهرستان 
سنقر است و تالش داريم كه اين روستاهاى باقى 
مانده در ســطح كل استان و شهرستان را تا روز 
ملى كرمانشــاه در مرداد ماه سال آينده متصل 
كنيم.  زارع پور پس از پايان جلسه شوراى ادارى، 
به روستاى امير عمران شهرستان سنقر رفت تا در 
بازديد ميدانى وضعيت شبكه ارتباطى اين روستا 

و روستاهاى طول مسير را بررسى كند.

وزير ارتباطات:

150 روستاى كرمانشاه از اينترنت پرسرعت بهره مند مى شوند

ايسنا/لرســتان معــاون وزير راه و شهرســازى از به بهره بردارى رســيدن 
چهارخطه خرم آباد- كوهدشــت در سال آينده خبر داد. خيراهللا خادمى در 
بازديد از پروژه هاى در حال ساخت غرب استان، اظهار كرد: محور چهارخطه 
خرم آباد- كوهدشــت به طول 90 كيلومتر بوده كــه 13 كيلومتر آن باقى  

مانده اســت. وى با بيــان اينكه اين 
پروژه در ســال 1402 به بهره بردارى 
خواهد رســيد، افزود: ادامه اين مسير 
از كوهدشت به سمت سه راهى زانوگه 
به طول تقريبا 4 كيلومتر شروع شده 
و در ســال1402 منابــع اعتبارى را 
بيشتر به انتهاى اين پروژه اختصاص 
مى دهيم تا به محــور ارتباطى پروژه 
اسالم آباد- پلدختر و رومشكان متصل 
شــود. مديرعامل شــركت ساخت و 
توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور 
به كريدور ملى كرمانشــاه، لرستان و 

خوزستان اشاره كرد و گفت: حدفاصل بين اسالم آباد تا پلدختر به طول 160 
كيلومتر يكى از محورهاى مطالعاتى و اجرايى اين وزارت خانه بوده كه تاكنون 

حدود 53 كيلومتر آن در استان كرمانشاه و 7 كيلومتر در لرستان انجام شده 
اســت. خادمى در ادامه به ترافيك سنگين و تردد كاميون هاى سنگين اين 
محور و مسير ارتباطى مردم غرب لرستان، كرمانشاه و استان خوزستان اشاره 
كــرد و افزود: اين پروژه به دليل كوهســتانى و صعب العبور بودن نزديك 3 
هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد 
كه بايد از ســاير منابع در اختيار 
اســتفاده كرد تا بتوانيم مسير را 
تبديل به چهارخطه كنيم. معاون 
وزيــر راه و شهرســازى در بخش 
ديگرى از سخنان خود به پيشنهاد 
اســتان مبنى بر تعريض مســير 
كوهدشت - ايالم و نهايتا به سمت 
عتبات عاليات اشاره كرد و يادآور 
شد: بايد طرح  مطالعاتى اين محور 
انجام شود و در صورتى كه نسبت 
به محورهاى موازى آن منطقه اگر 
كوتاه تر و توجيه اقتصادى داشــته باشد، اين محور به ديگر راه هاى ارتباطى 

سمت مهران و عتبات عاليات اضافه خواهد شد.

معاون وزير راه و شهرسازى خبر داد:

بهره بردارى از چهارخطه خرم آباد - كوهدشت در سال آينده

عده اى به بهانه دور زدن تحريم ها، ارز از كشور خارج مى كنند

رقابت ايران با چين و روسيه 
بر سر يك بازار

اســتفاده از ظرفيت بازارهاى تجارى كشورهاى همســايه در حالى به عنوان يك اولويت مهم از سوى دولت 
ســيزدهم اجرايى شده، كه در كنار افزايش ظرفيت صادراتى به اين كشورها، رقابت با اقتصادهاى بزرگ نيز 
موضوعى چالشــى بوده است. به گزارش ايسنا، برآوردها نشــان مى دهد كه در سال هاى اخير جز چين كه 
اصلى ترين شــريك تجارى كشور بوده، ساير شركاى اصلى كشــور در صادرات و واردات كشورهاى همسايه 
بوده اند و اين در حالى اســت كه هنوز بخش مهمى از تجارت اين كشــورها دســت نخــورده باقى مانده و 
شركت هاى ايرانى در صورت تعريف ظرفيت جديد صادراتى، مى توانند نقشى مهم در اين چارچوب ايفا كنند.

وام هاى قرض الحسنه در ترازوى اشتغال پايدار!!

افتتاح سامانه انتقال آب سرآغازى براى احياى اميرعبداللهيان به مسكو مى رود
درياچه اروميه است
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گزيده خبر

صديقى در خطبه هاى نماز جمعه تهران:

امروز همه از سپاه حساب 
مى برند

خطيب موقت نماز جمعه تهران گفت: امروز مشاهده مى كنيد هرجا بخواهيم 
دشــمن خودمان را از بين ببريم چه عين االســد چه جاهاى ديگر ايران در 
جايگاه مقتدر قرار گرفته اســت و همه از سپاه حساب مى برند. امروز همه از 
ســپاه حســاب مى برند/ وزارت خارجه در برابر اقدام وقيحانه آلمان، برخورد 
عزتمندانه  داشته باشد به گزارش خبرنگار ايلنا، آيت اهللا سيد كاظم صديقى 
در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته تهران گفت: يكى از بركات تقوا گشايش و 
سهولت زندگى است و بركت باالترش آسان شدن بندگى خدا است. كسى كه 
دست بده و گره گشا داشته باشد و اين سخاوت و كرامت با تقوا همراه باشد 
و مال حالل دربياورد و از مال حالل در راه خدا بدهد و رعايت تقوا را در راه 
خدا داشته باشد، بهشت بر او آسان است. خطيب اين هفته نماز جمعه تهران 
ضمن تبريك ميالد حضرت اباعبداهللا الحسين عنوان كرد: امام حسين عليه 

السالم قرآن ناطق و خود ذكر است و هم نفس مطمئنه است.
وى تاكيد كرد: اگر مى خواهيم امام حســينى زندگى كنيم خداوند را از ياد 
نبريم. از پرونده ســازى، شايعه سازى ، قطع رحم ها و غيره دورى كنيم چرا 
كه همه بدبختى ها از خدا دورى ها اســت. صديقى خاطر نشان كرد :مسئله 
بعدى سيره امام حسين عشق به شهادت است. در زمان دفاع مقدس شهداى 
ما چه فتنه ها را خاموش نكردند. وى اظهار داشــت: امام حسين روز عاشورا 
به بالين شــهدا كه مى رفت مى گفت خداوند شــهدا را دوست دارد. خطيب 
اين هفته نماز جمعه تهران در بخش ديگرى از ســخنانش بيان كرد: از زرق 
و برق دنيا خودمان را بكنيم. از گناه دورى كنيم گناه زشتى و پليدى است. 
وى گفت: امروز روز پاســدار است، ســپاه از روز اول از دل مردم بيرون آمد. 
ســپاه پاك و از دل مردم اســت. صديقى عنوان كرد: اين تشــكل نظامى با 
مبناى دينى پرچم دارش با امر خداوند پرچم را به دست گرفته است و تمركز 
قدرت معنوى در وجود او به همه مى رســد. كار نظام دينى نجات بشر است 
و فرق شــان با دولت هاى سكوالرى و مادى و دنيوى اين است كه وعده دنيا 
به مردم شــان مى دهند در صورتى كه اسالم براى همه نيازهاى بشرى پاسخ 
دارد. وى ادامه داد: اسالم مى رود و مى رود و نمى شود گفت هزاران سال ادامه 
دارد، بلكه پيامبران براى اين آمدند كه زندگى مردم بوى خدا داشــته باشد 
و زندگى بشريت همراه با قداست باشد. خطيب نماز جمعه اين هفته تهران 
يادآور شــد: قدرت هاى بزرگ از ابتدا نمى خواســتند چنين نظامى به وجود 
بيايد اما با راهنمايى امام خمينى و مقام معظم رهبرى از اين شــرايط عبور 
كرديم اما بعد از 8 ســال دفاع مقدس را به راه انداختند. بعد از آن هم ناتو 
فرهنگى را در سال هاى 78 و 88 به وجود آوردند و معتقد بودند بدون جنگ 
به مقاصد خودشان مى رسند اما به فضل الهى ديديد با رهبرى تمام تارهاى 
عنكبوتى دشمنان را با يك سخنرانى،  افشاگرى و روشنگرى از بين بردند و 
دل هــا را قرص و محكم كردند و ديديد در اين جنگ فرهنگى كه مخصوصا 
هويت انسانى را به يك هويت حيوانى و غربى تبديل كردند، شكست خوردند. 
وى ادامــه داد: در تمام اين ميدان هاى جنگ تمام جبهه كفر با جبهه نظام 
اســالم درگيرى داشت و اين جنگ نقش سپاه بى بديل است. صديقى بيان 
كرد: حسن تهرانى مقدم سپاهى بعداز جنگ 8ساله گفت ما موشك نداريم 
و بايد توانمند شــويم كه وقتى موفق مى شود و به رهبرى تبريك مى گويد 
رهبر معظم انقالب مى گويند ما به اين اكتفا نمى كنيم و از شما موشك نقطه 
زن مى خواهيم و امروز مشــاهده مى كنيد هرجا بخواهيم دشمن خودمان را 
از بين ببريم چه عين االســد چه جاهاى ديگــر ايران در جايگاه مقتدر قرار 
گرفته است و همه از سپاه حساب مى برند. وى ادامه داد: در مسئله هسته اى 
ســهم شهيد فخرى زاده كه از ســپاه بودند و قدم به قدم ريزش باران سپاه 
پاسداران را مشاهده مى كنيد. امام هم به دست و بازوى اين ها بوسه مى زد و 
به آن افتخار مى كرد. خطيب اين هفته نماز جمعه تهران خاطر نشــان كرد: 
بالهاى طبيعى امتحان الهى است اما درخشش سپاهيان ما كه هم در خوى 
به امداد زلزله زدگان رسيدند و توانستند آرامش برقرار كنند و حضور رئيس 
جمهور جهادى ما با يك وســيله ساده بدون خبر قبلى برگ  زرينى به نظام 
جمهورى اضافه كرد و همچنين امداد رسانى آنان به زلزله زدگان تركيه نشان 
از اقتدار نظام اسالمى ايران است. وى ادامه داد: سركرده يك گروه خونخوار 
جنايت كار با دست خونين و قصاوت قلبى  كه نشان دادند در شيراز عزاداران 
حسينى را به خاك و خون كشيدند و در چندين عمليات تروريستى حضور 
داشتند در دادگاه علنى با وكيل الزم محكوم به اعدام شد، ولى دولت آلمان 
و رسانه هاى ضد بشريت اين مسئله را خواستند به چالش بكشند و وقاحت 
دولت آلمان كه كاردان ايران را احضار و تعدادى از ديپلمات هاى ما را اخراج 
كرد را مشاهده كرديم از وزارت خارجه انتظار مى رود برخورد عزتمندانه اى در 
خور كار وقيحانه آلمان به عمل بياورند. صديقى با اشــاره به راهپيمايى 22 
بهمن گفت: دنيا مى خواســت امسال 22 بهمنى به وجود نيايد اما امسال از 
همه سال ها باشكوه تر بود و مردم با وجود شرايط بد اقتصادى به ميدان آمدند 

و اعالم كردند تا ظهور در اين مسير ثابت قدم خواهند بود.

پيش از ظهر امروز صورت گرفت؛

اقامه نماز رهبر انقالب بر پيكر 
همسر شهيد آيت اهللا مطهرى

اقامه نماز رهبر انقالب بر پيكر همســر شهيد آيت اهللا مطهرى. 
حضرت آيت اهللا خامنه اى با حضور در كنار پيكر همســر شهيد 
آيت اهللا مرتضى مطهرى ضمن قرائت فاتحه، بر پيكر آن همراه و 
يار اســتاد مطهرى نماز اقامه كردند. به گزارش خبرگزارى مهر، 
حضرت آيــت اهللا خامنه اى پيش از ظهر امروز (جمعه) با حضور 
در كنار پيكر ســركار خانم اعظم (عاليه) روحانى، همسر شهيد 
آيــت اهللا مرتضى مطهرى ضمن قرائت فاتحه، بر پيكر آن همراه 
و يار اســتاد مطهرى نماز اقامه كردند. در اين مراسم جمعى از 

اعضاى خانواده و بستگان شهيد مطهرى نيز حضور داشتند.

قاليباف درگذشت همسر شهيد 
مطهرى را تسليت گفت

رئيس مجلس در پيامى درگذشت بانوى ارجمند "حاجيه خانم  روحانى 
"همسر مكرمه و مؤمنه عالمه شهيد آيت اهللا مرتضى مطهرى را تسليت 
گفت. قاليباف درگذشــت همسر شــهيد مطهرى را تسليت گفت. به 
گزارش ايلنا، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراى اسالمى در پيامى 
درگذشت بانوى ارجمند "حاجيه خانم  روحانى "همسر مكرمه و مؤمنه 
عالمه شهيد آيت اهللا مرتضى مطهرى را تسليت گفت و براى آن مرحوم 
رضوان الهى و رحمت واسعه و براى بازماندگان صبر و شكيبايى از درگاه 
خداوند متعال مسئلت كرد. متن پيام رئيس مجلس به اين شرح است:
 بسم اهللا الرحمن الرحيم. اناهللا  و انااليه  راجعون. درگذشت بانوى ارجمند 
"حاجيه خانم  روحانى "همســر مكرمه و مؤمنه عالمه شــهيد آيت اهللا 
مرتضى مطهرى موجب تاســف و تاثر گرديد . ضمن عرض تسليت و 
تعزيت به بيت معزز ، فرزندان بزرگوار و بستگان محترم، براى آن بانوى 
پرهيزگار و فاضله كه قطعا نقشــى بى بديــل و تاثيرگذار در همراهى 
شــهيد مطهرى داشتند غفران و رحمت الهى و براى بازماندگان، صبر 
و سالمتى از درگاه خداوند متعال مسالت مى كنم. محمدباقر قاليباف. 

رييس مجلس شوراى اسالمى

رئيسى: احياى درياچه اروميه جلوه انسجام و وحدت ملى است
رئيــس جمهور گفــت: طرحى كه امروز افتتاح شــد، يك طرح 
ملى اســت كه اگر چه در اروميه احداث شده است، اما منافع آن 
صرفاً مربوط به اين استان و آذربايجان شرقى نيست بلكه مربوط 
به منطقه و سراســر كشــور بوده و نشاندهنده اهميتى است كه 
جمهورى اســالمى و دولت مردمى براى حيات درياچه اروميه و 
حفاظت از محيط زيست قائل است. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم 
رئيسى پيش از ظهر امروز جمعه در آيين افتتاح سامانه انتقال آب 
به درياچه اروميه، با تبريك ايام با سعادت ماه شعبان، روز پاسدار 
را به همه پاســداران انقالب اســالمى تبريك گفت و اظهاركرد: 
اســتان آذربايجان غربى و مناطق مرزى كشورمان سال ها شاهد 
جانفشانى پاسداران، بسيجيان، ارتشيان، سپاهيان و همه نيروهاى 
مســلح و امنيتى و مردمى براى تامين امنيت بوده است. رئيس 
جمهور افزود: اينكه امروز اينجا جمع شــده ايم و يك طرح نافع 
بــراى منطقه و براى همه كشــور را افتتــاح مى كنيم، مرهون 
مجاهدت ها و از خودگذشتگى هاى كسانى است كه سال ها براى 
تاميــن و تثبيت امنيت منطقه تالش كرده اند و بايد قدردان اين 
زحمات باشيم.رئيســى با بيان اينكه نكته مهم ديگر در منطقه 
وحدت و انسجام مثال زدنى است كه امروز در منطقه ميان اديان، 
مذاهب و بخش هاى مختلف مردم شــاهد هستيم، گفت: دشمن 
نمى خواهــد ما اينجا در كمال امنيت، با وحدت و انســجام كنار 
هم جمع شــويم و افتتاح يك طرح ملى زيست محيطى را جشن 
بگيريم. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد اين دســتاوردها را 
پاس داشت، تصريح كرد: طرحى كه امروز افتتاح شد، يك طرح 
ملى اســت كه اگر چه در اروميه احداث شــده است، اما منافع 
آن صرفاً مربوط به اين اســتان و آذربايجان شــرقى نيست بلكه 
مربوط به منطقه و سراســر كشــور بوده و نشان دهنده اهميتى 
اســت كه جمهورى اسالمى و دولت مردمى براى حيات درياچه 
اروميه و حفاظت از محيط زيســت قائل اســت. رئيســى افتتاح 
سامانه انتقال آب به درياچه اروميه را جلوه همت و كار جمعى و 
انسجام و وحدت ملى دانست و با قدردانى از همه دست اندركاران 
اجراى اين طرح خاطرنشــان كرد: منطقه اى كه اين طرح در آن 

اجرا شــده روزگارى آلوده به حضور كســانى بود كه نام مردم را 
يدك مى كشــيدند و عنوان آزادى را تابلوى خود كرده بودند اما 
بــه هيچ وجه مدافع منافع مــردم و آزادى واقعى نبودند. رئيس 
جمهور اضافه كرد: بايد از همه كســانى كه براى دفاع از امنيت، 

منافع و آزادى مردم از خودگذشــتگى كردند و نيز كسانى كه در 
همه اين ســال ها براى اجراى اين طــرح تالش كردند، قدردانى 
كرد. رئيســى گفت: اجراى اين طرح از خواسته هاى جدى مردم 
استان هاى آذربايجان غربى و شرقى بود كه امروز به لطف خدا و 

با همت كارگران و ديگر دست اندركاران و نيز همت نيروهايى كه 
ديروز براى تامين امنيت تالش مى كردند و امروز در قرارگاه هاى 
سازندگى در جهت آبادانى كشور تالش مى كنند، به بهره بردارى 

رسيده است.

يك رســانه روســى به نقل از سخنگوى وزارت خارجه كشورمان اعالم كرد كه اميرعبداللهيان به زودى راهى مسكو خواهد شد. به 
گزارش ايســنا، ناصر كنعانى، ســخنگوى وزارت خارجه ايران در گفت وگو با اسپوتنيك اعالم كرد كه حسين اميرعبداللهيان، وزير 
خارجه كشورمان به زودى به مسكو خواهد رفت. وى گفت كه تهران و مسكو مى توانند نقش مهمى در ايجاد توازن در بازار جهانى 
انرژى ايفا كنند. كنعانى تاكيد كرد كه اتهامات طرف هاى غربى عليه ايران درخصوص بحران اوكراين انگيزه هاى سياســى دارد. بر 
اساس اين گزارش، پيش از اين برخى طرف هاى غربى ايران را به ارسال سالح و پهپاد به روسيه براى استفاده در جنگ عليه اوكراين متهم كرده بودند كه مقامات 
كشورمان اين ادعاها را رد كردند. حسين اميرعبداللهيان اكنون به عراق سفر كرده است و با مقامات ارشد اين كشور و روساى احزاب و ديگر شخصيت هاى سياسى 
ديدار و گفت وگو كرد. وى با تاكيد بر اينكه همكارى ها ميان ايران و روسيه در تمامى زمينه ها گسترش يافته است گفت كه رويكرد تهران و مسكو در مخالفت با تك 
قطبى آمريكا در منطقه  وجهان پايه و اساس تقويت همكارى سياسى ميان دو كشور است، قطار توسعه روابط ميان ايران و روسيه در مسير خوبى در حال حركت است 
و ما خوشبين هستيم كه روابط دو كشور روز به روز گسترده تر شود و شكوفايى بيشترى در روابط ببينيم. ناصر كنعانى گفت كه بر اساس منافع مشترك همكارى 
ميان ايران و روســيه در زمينه هاى اقتصادى، صنعتى، تجارى، انرژى، حمل ونقل، بانكى و مالى گســترش مى يابد و تهران و مسكو همكارى فنى خوبى درخصوص 

نيروگاه هسته اى بوشهر با هم دارند.

 /

در مقابل جنگ اقتصادى دشمن، همه توانمندى هاى ما بايد به ميدان بيايد. نماينده مردم طبس گفت: اگر برنامه ها و شرايط كارى 
به شكلى باشد كه شخص آقاى رئيس جمهور هم بتوانند در جلسه شنبه 6 اسفند كه براى موضوع گرانى هاى اخير ارزى برگزار 
مى شود تشريف داشته باشند، قطعا آرامش ايجاد مى كند. حجت االسالم مجيد نصيرايى نماينده مردم طبس در مجلس شوراى 

اســالمى در گفت  وگو با خبرنگار ايلنا، در رابطه با اهميت حضور رئيس جمهور در جلســه روز شنبه و اينكه گفته مى شود برخى نمايندگان خواستار دعوت از ايشان 
شدند، گفت: با توجه به اينكه امروز در حوزه ها و جنبه هاى مختلف شاهد اين هستيم كه دشمنان انقالب و مردم تمام ظرفيت، توان، استعداد و امكانات خود را به كار 
گرفته اند و از روش هاى متعدد و گوناگون بهره مى گيرند تا به دشمنى بپردازند و در مقابل حركت رو به جلوى اين ملت بايستند و مانع ايجاد كنند، انتظار و توقع اين 
است كه در اين سمت يعنى در درون كشور قواى مختلف تمام ظرفيت خود را به كار بگيرند، از ظرفيت هاى موجود كمك بگيرند و هم افزايى كنند تا ان شاءاهللا بتوانند 
در مقابل اين هجمه هاى سنگين دشمن هم مقاومت كرده و هم آن را برطرف كنند. وى تاكيد كرد: لذا در اين شرايط معتقديم كه بايد تعامل ميان دولت، مجلس و 
قواى ديگر و ساير موثرين هر روز بيشتر شود و اين نياز به نشست هاى مختلف و گفت وگوهاى بيشتر دارد تا ان شاءاهللا با خرد جمعى و يك تصميم جمعى و هم افزايى 

كه همه باهم پاى كار بيايند بتوانيم كار را پيش ببريم.

حضور رئيس جمهور در جلسه فردا منجر به اميرعبداللهيان به مسكو مى رود
ايجاد آرامش مى شود
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گزيده خبر

وام هاى قرض الحسنه در 
ترازوى اشتغال پايدار!!

به كزارش ايلنا، توجه به اشتغال زايى در قالب اعطاى وام قرض الحسنه به مددجويان 
نهادهــاى حمايتى از جمله كميته امداد امــام خمينى (ره) بدون حمايت بانك ها 
قطعاً راه به جايى نبرده و اگر امروزه شاهد توانمند شدن شاغلين و كارآفرينان اين 
بخش هســتيم، بى شك از همراهى و همكارى تنگاتنگ نظام بانكى بهره مند بوده 
همچنان با وجود تمامى تنگناهاى مالى و فشارهاى بين المللى، وامدار نظام بانكى 
است. اين روند از سال هاى گذشته كه به نام اقتصاد مقاومتى و پسوندهاى مترتب 
بر تشويق و ترغيب به حمايت از رونق توليد، مزين شده است، ادامه داشته و منحنى 
اين حمايت ها اگرچه با فراز و فرودهايى همراه بوده، اما نظام بانكى تالش كرده به 
عنوان تنها نهاد تامين مالى بخش هاى مختلف اقتصاد كشور در غياب ساير بازيگران 
از جمله تامين سرمايه ها و ناشران بورسى، فشارهاى «مااليطاق» را بر دوش كشد 
تا همچنان تكيه گاهى امن و قابل اعتماد براى مردم خود باشــد. در حالى گزارش 
عجوالنه صدا و ســيما با تيترهاى نامأنوس و اغواكننــده در خبر 20:30 از ادعاى 
عملياتى شدن تنها 40 درصد سهم ابالغى و اختصاص يافته در بانك صادرات ايران 
به ايجاد اشتغال مددجويان كميته امداد از زبان معاون اشتغال اين كميته حكايت 
دارد كــه اين بانك به عنوان يكى از بازوهــاى عملياتى دولت در تمامى بخش ها، 
در 11 ماه نخست ســال جارى با پرداخت 10 هزار و 176 فقره وام قرض الحسنه 
اشــتغال زايى به ارزش بالغ بر 8هزار و 734 ميليارد ريال به معرفى شدگان كميته 
امداد امام خمينى(ره) بيش از 51 درصد از اين ماموريت را به انجام رسانده و روند 
پرداخــت آن همچنان ادامه دارد. عالوه بر اين، مددجويان اين كميته همچنين 3 
هزار و 516 فقره وام وديعه مســكن بــه ارزش بالغ بر هزار و 359 ميليارد ريال از 
بانك صادرات ايران دريافت كرده اند و در هر دو بخش 100 درصد سهميه به شعب 
ابالغ شده كه پرداخت اين وام همچنان بدون محدوديت و با جديت در دستور كار 
اســت. ناديده گرفتن زحمات و حمايت هاى بانك صادرات ايران در اين بخش در 
حالى اســت كه مددجويان كميته امداد امام خمينى (ره) در سال 1400 بيش از 
13هزار و 500 فقره وام قرض  الحســنه اشتغالزايى به ارزش 7 هزار و 558 ميليارد 
ريال، در ســال 1399 بيش از 7 هزار و 636 فقره وام قرض الحســنه به ارزش بالغ 
بر 3 هزار و 393 ميليارد ريال و مجموع سال هاى 1398 و 1397 مددجويان اين 
كميته 14 هزار و 527 فقره وام قرض الحســنه اشتغالزايى به ارزش 3 هزار و 596 
ميلياد ريــال از بانك صادرات ايران دريافت كرده اند كه در مجموع اين ســال ها، 
تعداد وام هاى قرض الحسنه اشــتغالزايى پرداخت شده بانك صادرات ايران به اين 
بخــش طى 5 ســال اخير با پرداخت 45 هزار و 839 فقــره وام از مرز 23 هزار و 
281 ميليارد ريال فراتر رفته اســت.  نكته قابل توجــه اينكه پرداخت نزديك به 
46 هزار وام قرض الحسنه اشــتغالزايى تنها توسط يك بانك بزرگ و خدمت گزار 
به اين مددجويان كه با نظارت، كارشناسى و معرفى كميته امداد صورت مى گيرد 
بايد حداقل به همين تعداد اشــتغال پايدار در اين حوزه منتج شده باشد كه البته 
قابل رصد اســت. همچنين بخشــى از ارقام كارنامه بانك صادرات ايران در حوزه 
مســئوليت هاى اجتماعى حكايت از آن دارد كه در 11 ماه ابتدايى ســال جارى 
251 هزار و 126 فقره وام قرض الحســنه به ارزش 212 هزار و 374 ميليارد ريال 
در بخش هاى؛ ازدواج و تهيه جهيزيه، اشــتغالزايى كميته امداد امام خمينى (ره)، 
سازمان بهزيستى، اشتغال زايى در اختيار استاندارى ها (بنياد بركت، بنياد شهيد و 
امور ايثارگران و...)، وام فرزندآورى، وديعه مسكن كميته امداد و سازمان بهزيستى، 
توســعه اشــتغال زندانيان، بيماران صعب العالج، ايجاد نيروگاه خورشيدى و ساير 
موارد پرداخت كرده است كه با احتساب 37 هزار و 731 فقره تسهيالت عادى در 
بخش هاى وديعه مســكن اقدام ملى مسكن، مسكن ايثارگران، نوسازى و بهسازى 
مسكن روستايى، بازرگانى دولتى و تعاون روستايى، حمايت از توزيع عادالنه يارانه ها 
و تامين كاالهاى اساســى و طرح هاى زيربنايى ماده 56  به ارزش 51 هزار و 927 
ميليارد ريال توســط بانك بانك صادرات ايران پرداخت شده كه در مجموع 290 
هزار و 757 فقره وام قرض الحسنه و تسهيالت حمايتى به ارزش 267 هزار ميليارد 
ريال به متقاضيان اقصى نقاط كشــور پرداخت شــده است. عالوه بر اين، بانك به 
منظور حمايت از صنايع داروســازى كشــور حدود 6 هزار ميليارد ريال تسهيالت 

حمايتى پرداخت كرده است.
طال ذره ذره آب شد

قيمت طال امروز(پنجشــنبه) پس از نشست فدرال رزرو كاهش يافت و نشان داد 
كه بانك مركزى اياالت متحده احتماالً براى كنترل تورم باال نرخ بهره را براى مدت 
طوالنى ترى باالتر حفظ خواهد كرد. به گزارش ايسنا، بهاى هر اونس طال تا ساعت 
6 و 5 دقيقه صبح به وقت شرقى با 1.8 درصد افزايش به 1827 دالر و 60 سنت 
رسيد و قيمت طال در بازار معامالت آمريكا نيز با 0.1 درصد افزايش به 1828 دالر 
و 60 سنت رسيد. جلسه سياست گذارى فدرال رزرو نشان داد كه سياست گذاران 
توافق كرده اند كه نرخ ها بايد افزايش يابد اما تغيير به سمت افزايش كمتر خواهد 
بود. شــمش به عنوان پوششى در برابر تورم تلقى مى شــود اما افزايش نرخ هاى 
بهــره جذابيت دارايى هاى بدون بازده را كمرنگ مى كند. معامله گران قراردادهاى 
آتى صندوق هــاى فدرال رزرو انتظار دارند كه نرخ هــاى معيار در ماه جوالى به 
5.362 درصد برســد و در طول ســال باالى پنج درصد باقى بماند. جان ويليامز، 
رئيس بانك فدرال رزرو نيويورك گفت: بانك مركزى اياالت متحده متعهد اســت 
كه تورم را به هدف دو درصدى خود طى چند سال آينده، از طريق كاهش تقاضا 
در راســتاى عرضه محدود، كاهش دهد. جيمز بوالرد، رئيس فدرال رزرو ســنت 
لوئيس روز چهارشنبه ديدگاه خود را تكرار كرد كه نرخ سياست فدرال رزرو در 
محــدوده 5.25 تا 5.5 درصد براى پايين آوردن تورم به هدف دو درصدى فدرال 

رزرو كافى است.

جزئيات افزايش درآمد دولت از ماليات بر ثروت
درآمد مالياتى دولت از محل "ماليات بر ثروت" در 10 ماهه سال جارى 14 هزار ميليارد تومان 
بوده اســت، درحالى كه دولت از اين محل در شــش ماهه نخست سال جارى 8465 ميليارد 
تومان درآمد داشــته است. به گزارش ايسنا، ماليات بر ثروت يكى از منابع دآمدى دولت است 
كه شــامل ماليات ارث، ماليات اتفاقى، ماليات نقل وانتقال سرقفلى، ماليات نقل وانتقال سهام، 
ماليات نقل وانتقال امالك، ماليات حق تمبر و اوراق بهادار، ماليات بر واحدهاى مسكونى گران 
قيمت (با احتســاب عرصه و عيان)، ماليات بر انواع خودروهاى سوارى و وانت دو كابين داراى 
شماره انتظامى و شخصى گران قيمت و درآمد حاصل از ماليات بر واحدهاى مسكونى خالى از 
سكنه مى شــود. بر اين اساس، آمارها حاكى از آن است كه ميزان ماليات "ارث" در شش ماهه 
نخســت سال جارى حدود 902 ميليارد و 494 ميليون تومان و در 10 ماه نيز 1658 ميليارد 
تومان اســت. درآمد دولت از ماليات "اتفاقى" در شــش ماهه نخست سال جارى 29 ميليارد و 
829 ميليون تومان و در 10 ماه نيز 47 ميليارد تومان بوده اســت. دولت از محل ماليات "نقل 
و انتقال ســرقفلى" در شش ماهه نخست سال جارى 1089 ميليارد و 19 ميليون تومان و در 
10 ماه 1993 ميليارد تومان درآمد داشــته است.  ماليات "نقل و انتقال سهام" در شش ماهه 
نخست سال جارى 2970  ميليارد و 431 ميليون تومان و در 10 ماه نيز 4464 ميليارد تومان 
براى دولت درآمد داشــته است. درآمد دولت از محل ماليات " نقل و انتقاالت امالك" در شش 
ماهه نخســت ســال جارى 2195 ميليارد و 116 ميليون تومان و در 10 ماه نيز 4014 
ميليارد تومان بوده اســت. دولت از محل ماليات "حق تمبر و اوراق بهادار" در شش 
ماهه نخست سال جارى 983 ميليارد و 762 ميليون تومان و در 10 ماه نيز 1834 

ميليارد تومان درآمد داشته است.

عده اى به بهانه دور زدن تحريم ها، ارز از كشور خارج مى كنند
استاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا گفت: فرار ســرمايه توسط مردم 
معمولى انجام نمى شــود و عده اى به بهانه به اصطالح دور زدن 
تحريم ها، ارز از كشــور خــارج مى كنند و عمــال بانك مركزى 
نمى تواند اين ارزهاى صادراتى را كنترل كند. عده اى به بهانه دور 
زدن تحريم ها، ارز از كشــور خارج مى كنند/ در افزايش نرخ دالر 
جريان براندازى دست دارد. حسين راغفر در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادى ايلنا دربــاره اثرگذارى راه اندازى ســامانه هاى جديد 
معامالت ارزى در كشــور و همچنين اســتفاده از مدل و الگوى 
ارزى كشور روسيه براى بهبود شرايط ارزى در ايران اظهار داشت: 
طبق اطالعاتى كه از اين سامانه جديد منتشر شده فرض اساسى 
بر اين است كه بنگاه هاى صادراتى، ارز حاصل از صادرات خود را 
وارد كشور و اين سامانه كنند و به تعبيرى ارز صادراتى زير كليد 
بانك مركزى قرار بگيرد. اما موضوع اين است كه صادركنندگان 
حاضر نيستند ارز صادراتى را وارد كشور كنند تا معادل آن ريال 
بگيرند. آنها معموال ارز را در كشورهاى همسايه ذخيره مى كنند.

وى با اشاره به افزايش فرار سرمايه از كشور در چند سال گذشته 
ادامه داد: متاسفانه در طول اين سال ها فرار سرمايه افزايش يافته 
اما نكته اين است كه اين فرار سرمايه توسط مردم معمولى انجام 
نمى شــود و عده اى به بهانه به اصطالح دور زدن تحريم ها، ارز از 
كشور خارج مى كنند و عمال بانك مركزى نمى تواند اين ارزهاى 
صادراتى را كنترل كند. وى افزود: نكته اين است كه درآمدهاى 
ارزى كشور هم محدود شده و در عين حال مخارج و هزينه هاى 

حاكميت افزايش يافته  و به همين دليل با كســرى بودجه ارزى 
مواجه هستيم و قاعدتاً با ايجاد سامانه  ها به تنهايى مشكلى حل 
نمى شود. همين امروز ميوه خارجى به صورت فراوان وارد كشور 
مى شود كه اين واردات اراده همان اليگارش ها است. سال گذشته 
چند صد ميليون دالر گوشــى همراه وارد كشور شد و اين اراده 
اليگارش هاى اقتصاد ايران اســت كه تعيين مى كند چه چيزى 
وارد كشور شود و از آنجايى كه واردات گوشى همراه سود بااليى 
دارد نســبت به آن اقدام كردند.  راغفر تاكيد كرد: با اتخاذ همين 

برنامه هاى غلط تخصيص ارز به زودى به مشكالت جدى تر تورمى 
مواجه خواهيم شد كه اين محصول سياست هاى اقتصادى دولت 
است. اين كارشناس اقتصادى تاكيد كرد: اقتصاد روس ها هم مانند 
ايران وابســته به فروش مواد نفتى و وابسته به صادرات مواد خام 
است و توانايى عرضه كاالهاى صنعتى پيشرفته را ندارد اما روسيه 
توانســت فرصت هاى فروش نفت را از ايران بگيرد و قراردادهاى 
بزرگ نفتى با چين و ســاير كشورها منعقد كرد و اساسا يكى از 
داليلى كه در اين مدت 7 اليگارش بزرگ روسى به همراه خانواده 

ترور و نابود شدند اين بود كه ماهيت اليگارش ها اين است كه اگر 
احســاس كنند حاكميت دچار تزلزل شده به سمت قدرت هاى 
جهانى گردش و بخشى از منابع خود را از كشور خارج مى كنند 
و به همين دليل خود و خانواده شــان دچار اين سرنوشت شدند. 
وى تاكيد كرد: عمده فعاليت هاى اليگارش ايران هم به بهانه دور 
زدن تحريم ها انجام مى شــود و اراده آنها است كه سياست هاى 
اقتصادى را رقم مى زند و منافع آنها است كه تعيين مى كند ارزى 
وارد كشور شود يا نه.  راغفر با بيان اينكه كاهش ارزش پول ايران 
در سال هاى گذشته بسيار بيشتر از كشورهاى درگير جنگ بوده، 
اظهار داشت: دولت در اين سالها به جاى اينكه مانند كشورهاى 
ديگر متوسل به ماليات و جلوگيرى از فرار مالياتى شود از طريق 
فروش مواد خام و منابع معدنى دســت به تامين منابع مالى زده 
كه با توجه به افزايش محدوديت ها فشــار هم بيشــتر شده و در 
فروش نفت هم يا مشــكالتى روبه رو شده  اند و امسال هم دولت 
به سيســتم فروش نفت از طريق افــراد و برخى نهادهاى خاص 
برگشته كه طبق تجارب گذشته فرصت هاى فساد در اين روش 
افزايش مى يابد.  وى گفت: درست است كه در افزايش نرخ دالر 
جريان براندازى دست دارند اما عملكرد خودمان نقطه شروع اين 
بحران اســت و جريان برانداز در حلقه آخر اين فرايند قرار دارد 
چراكه دولت افزايش نرخ دالر را شــروع كرد و طبيعى است كه 
مردم نســبت به آن معترض باشند و در ميان معترضان همواره 

عده اى برانداز هم حضور داشته باشند.

مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشــى ضمن بررسى اهميت و جايگاه بهره ورى در اسناد باالدستى، ميزان اثربخشى و تأثيرگذارى 
اين احكام را مورد واكاوى و پيشــنهاد الحاق متن حكم بند «و» تبصره (18) قانون بودجه ســال 1401 به عنوان يك بند به اليحه 
بودجه سال 1402 را نيز ارائه داده است. حذف تبصره بهره ورى از بودجه ضربه كليدى به رشد اقتصادى كشور مى زند. به گزارش 
ايلنا، مير سامان پيشوائى با اشاره به اين گزارش گفت: رهبر انقالب در پيام نوروزى شان به موضوع بهره ورى تأكيد خاصى داشتند و 
با اين هدف سال 1401 به نام «توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين» مزين شد كه ارتقاى بهره ورى حاصل شود. وى با بيان اينكه امسال يكى از پرتكرارترين دغدغه هاى 
رئيس جمهور موضوع بهره ورى بوده است، بيان كرد: بهره ورى در دولت سيزدهم از موضوعات جدى است و در محورهاى اصلى دولت هم به آن پرداخته شده است. 
حتى ايشان در جايى فرمودند اگر مديرى به بهره ورى اعتقاد ندارد بايد جايگاهش را ترك كند و كار كارشناسى انجام دهد. وى ادامه داد: سازمان ملى بهره ورى حسب 
اين دغدغه ها به صورت جدى به دنبال اختصاص حكم جدى بهره ورى در اليحه بودجه 1401 و برنامه هفتم توسعه بود، البته اين موضوع در ستاد هماهنگى اقتصاد 

دولت مصوب شد و به تأييد رئيس جمهور رسيد.

سخنگوى صنعت بيمه ضمن تشريح چالش هاى حذف نسخه كاغذى از فرايند درمان و پرداخت هزينه از طرف شركت هاى بيمه گر 
تكميلى به بيمار اظهار اميدوارى كرد كه در سه ماهه نخست سال آينده شاهد حذف نسخه كاغذى باشيم. مجيد مشعلچى در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه قانون معطل مانده اى در كشور تحت عنوان قانون نسخه پيچى و نسخه نويسى الكترونيك وجود 

دارد، اظهار كرد: اين كه قانون مقدمه حذف كاغذ و سالمت الكترونيك است در دولت سيزدهم با محوريت وزارت بهداشت با جديت پيگيرى شد و قرار بود سامانه ها 
را راه اندازى كنند تا فرايند نسخه نويسى كاغذى حذف شود. وى ادامه داد: در قانون مذكور وزارت بهداشت توليت اصلى را دارد و سازمان هاى بيمه گر پايه و تكميلى 
و همچنين مراكز درمانى هم كمك كننده وزارت بهداشت هستند. مسير چرخش اطالعات به اين صورت تدوين شده است كه زمانى كه بيمار به يكى از حدود 150 
هزار مركز درمانى طرف قرارداد با ســازمان هاى مختلف مراجعه مى كند، هيچ كاغذى بين بيمار و مركز درمانى رد و بدل نشــود و اطالعات درمانى فرد در سامانه اى 
بارگذارى شود. پس از آن اين سامانه ها از طريق نرم افزارهاى مراكز درمانى به سامانه سپاس در وزارت بهداشت متصل مى شود و اطالعات از طريق درگاه ديتاس كه 

وزرات بهداشت ايجاد كرده است، به سمت شركت هاى بيمه گر پايه و تكميلى منتقل مى شود.

رئيس سازمان ملى بهره ورى ايران:

حذف تبصره بهره ورى از بودجه ضربه كليدى به 
رشد اقتصادى كشور مى زند

نسخه كاغذى چه زمانى از فرايند پرداخت هزينه 
درمان حذف خواهد شد؟
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گزيده خبر

راهى براى مقابله با افزايش 
مصرف بنزين

افزايش مصرف بنزين دولــت را وادار به ارائه راهكارهايى براى كاهش مصرف 
كرده است، تا جايى كه روز گذشته نيز رئيس جمهورى وزارت نفت را مكلف 
به ارائه راهكار كرد. آنطور كه كارشناســان مى گويند، برنامه ريزى بلند مدت و 
كاهش ســهميه در مقطع كنونى مى تواند پاسخگو باشد. به گزارش ايسنا، در 
روزهاى سرد زمستان امسال با ناترازى گاز و افزايش مصرف در بخش خانگى، 
توزيع ســى ان جى در كشور محدود شــد كه اين موضوع باعث افزايش هفت 
ميليون ليترى مصرف بنزين در كشــور شده است؛ موضوعى كه خطر واردات 
بنزين را افزايش داد. هرچند روزهاى سرد سپرى شد و اكنون ميانگين مصرف 
به 103 تا 104 ميليون ليتر در روز رســيده اســت، اما همچنان نگرانى براى 
افزايش مصرف بنزين وجود دارد آنطور كه گفته شــده شــد مصرف انرژى به 
حــدى باال بوده كه رتبــه اول را در دنيا داريم و با توجه به اينكه تعداد نفرات 
جمعيتى و وســايل حمل و نقل از برخى كشورها كمتر است، اما در مديريت 
مصرف اقدامات الزم انجام نشــده است. نگرانى در اين بخش موجب شد سيد 
ابراهيم رئيسى، رئيس جمهورى وزارت نفت را مكلف به طرح هاى كارشناسى 
در حوزه مديريت و بهينه سازى مصرف كرده است تا شايد از اين طريق بتوان 
مشكالت موجود را كاهش داد. وى با اشاره به گزارش ارائه شده درباره افزايش 
مصرف بنزين در ايام پايان ســال و به ويژه تعطيالت نوروزى، به وزارت نفت 
ماموريت داد، ضمن تمهيد پيش بينى هاى الزم، طرح هاى كارشناســى شده 
خود در راســتاى مديريت و بهينه ســازى مصرف را براى بررسى و تصويب به 
دولت ارائه كند. حســين آقايان - كارشــناس حوزه انرژى - در اين رابطه به 
ايســنا اعالم كرد: بايد اقداماتى صورت بگيرد تا مردم بيشتر به سمت استفاده 
از خودروهاى عمومى بروند، تا زمانى كه زيرســاخت ها در اين حوزه درســت 
نشود، شاهد افزايش مصرف بنزين و ترافيك هستيم. اين در حالى است كه اگر 
زيرساخت هاى وسائل حمل و نقل عمومى توسعه يابد مردم نيز از آن استقبال 
مى كنند. وى با تاكيد بر اينكه هر سال حدود يك ميليون و 600 خودرو توليد 
مى شــود كه اين موضوع برابر با افزايش مصرف بنزين است، اظهار كرد: طرح 
اسقاط ماشين هاى فرسوده چندين سال است كه تعيين تكليف نشده و همه 
اين مسائل در چند بعد موجب افزايش بنزين شده كه بايد تمام وجوه با يكديگر 
ديده شود تا چالش ها كاهش يابد. اين كارشناس با بيان اينكه راه حل اساسى 
كه به رفع آلودگى كمك مى كند و هم موجب كاهش ترافيك مى شود توسعه 
حمل ونقل عمومى است، گفت: كمبود قطار و اتوبوس بايد برطرف شود، در غير 
اين صورت با اجراى طرح هاى سهميه بندى تنها در يك مقطع خاص مى توان 
اين چالش را مديريت كرد. آقايان با اشاره به اجراى طرح هايى همچون كاهش 
سهميه بنزين و توسعه سى ان جى در كشــور، گفت: زمانى مى توان به دنبال 
توســعه صنعت سى ان جى رفت كه براى شخص منفعت داشته باشد، بايد در 
اين بخش مشوق هايى را لحاظ كرد، اكنون معادل مصرف بنزين 115 ميليون 
ليتر است كه عدد بااليى به حساب مى آيد. وى با تاكيد بر اينكه نصف شدن 
سهميه مى تواند در كاهش مصرف اثرگذار باشد، گفت: در حال حاضر 1500 
تومان رقم بااليى نيست، بايد بلند مدت فكر و چاره شود، البته بايد در كنار آن 
زيرساخت هاى حمل ونقل عمومى را نيز توسعه داد، اگر اين اتفاق بيفتد كاهش 
ســهميه بنزين و افزايش ناچيز قيمت مى تواند اثرگذار باشد. اين كارشناس با 
بيان اينكه بايد برنامه ريزى بلند مدت و كارشناســانى صورت گيرد، گفت: با 
تدبير درست مى توان اين موصوع را سامان بخشيد، انجام هر كار با هر هزينه اى 
ديگر پاسخگو نيســت، بايد كار درست انجام شود كه در شرايط فعلى توسعه 

حمل و نقل عمومى و كاهش  سهميه مى تواند اثر گذار باشد.

افتتاح سامانه انتقال آب سرآغازى براى احياى درياچه اروميه است
وزيــر نيرو بهره بردارى از ســامانه خط انتقال آب بــه درياچه اروميه 
شــامل 36 كيلومتر تونل و 11 كيلومتر كانال را سرآغازى بر احياى 
اين درياچه دانســت و گفت: احياى كامــل درياچه نيازمند 26 اقدام 
ديگر از جمله رعايت الگوى كشــت در بخش كشاورزى استان است. 
افتتاح سامانه انتقال آب سرآغازى براى احياى درياچه اروميه است. به 
گزارش ايلنا از وزارت نيرو، "على اكبر محرابيان" در آيين بهره بردارى 
از ســامانه انتقال آب به درياچه اروميه كه صبح امروز با حضور سيد 
ابراهيم رئيسى رئيس جمهور صورت گرفت، برنامه هاى در دست اقدام 
براى احياى درياچه را مورد اشــاره قرار داد و گفت: اجراى پروژه خط 
انتقال پســاب از آذربايجان شــرقى به درياچه از ديگر اقداماتى است 
كه در دســت اجرا اســت. محرابيان با بيان اين كه سوال مى شود آيا 
با اين اقدامات درياچه اروميه احيا مى شــود، اظهار كرد: پاسخ روشن 
است، براى احياى درياچه اروميه 26 برنامه تصميم گيرى شده است، 
هر چند بهره بردارى از اين سامانه انتقال آب، سنگين ترين برنامه بود 
و بيشــترين اعتبــار را نيز به خود اختصــاص داد. وزير نيرو در عين 
حال اجراى ديگر برنامه ها را براى تحقق اهداف احياى درياچه اروميه 

ضرورى دانست و تاكيد كرد: طبيعتا اگر ديگر برنامه ها از جمله رعايت 
الگوى كشت و مصرف آب بخش كشــاورزى به درستى انجام نشود، 
شــايد نتوانيم به اهداف كامل طرح دست يابيم. وى همچنين گفت: 

بارش ها نيز شرط اصلى احياى درياچه اروميه است و اگر بارش مناسب 
در حوضه آبريز منطقه نداشته باشيم، چالش جدى بر سر راه احياى 
درياچه اروميه وجود خواهد اشــت. وزير نيرو ادامه داد: خوشحالم كه 

بگويم با بارش هايى كه در دى و بهمن داشتيم بخش قابل توجهى از 
كســرى بارش هاى فصل پائيز جبران شد، اما ما 3 خشكسالى متوالى 
و سنگين را پشــت سر گذاشــته ايم و طبيعتا با دو ماه بارش خوب 
نمى توانيم شاهد بهبود كامل شرايط باشيم، عالوه بر اين كه بر اساس 
آمارها، بارش هاى شــمال غرب كشور نسبت به ديگر نقاط 37 درصد 
كمتر بوده اســت. وى با بيان اينكه خوشــبختانه كماكان در ماه هاى 
بارشــى قرار داريم، افزود: اميدواريم به فضل الهى در روزها و ماه هاى 
پيش رو شاهد بارش هاى خوبى باشيم و كسرى منابع آبى جبران شود.

محرابيان تصريح كرد: اين پروژه ســرآغازى اســت بر احياى درياچه 
اروميه و ما ساير پروژه هاى مرتبط را با همين سرعت، دقت و كيفيت 
دنبال خواهيم كرد. وزير نير در ادامه از دست اندركاران اجراى پروژه 
از جمله قرارگاه خاتم االنبيا، مهندس على اصغرى مجرى شايســته 
طرح، شركت آب نيرو، مسئوالن و استانداران آذربايجان غربى و شرقى 
و نمايندگان دو استان در مجلس شوراى اسالمى تقدير و تشكر كرد 
و گفت: اميدواريم با تالش هاى صورت گرفته شــاهد احياى درياچه 

اروميه باشيم.

اتحاديه اروپا هفته گذشــته قانونى را تصويب كرد كه فروش خودروهاى 
موتور احتراق داخلى در كشــورهاى عضو اين بلوك را از ســال 2035 
ممنوع خواهد كرد. به گزارش ايســنا، قانون جديد براى آلمان، ايتاليا و 
همچنين رومانى، بلغارستان، جمهورى چك و مجارستان نخستين مهلت 
بــراى پايان فروش خودروهاى بنزينــى را تعيين مى كند. با اين حال، از 
همين حاال، دولت هاى فعلى كشــورهاى جمهورى چك و مجارســتان 
عليه اين ممنوعيت صحبت كرده و مهلت تعيين شــده براى ممنوعيت 
فروش خودروهاى بنزينى را زير ســوال برده اند. اما اجراى اين قانون نيز 
ممكن است با تاخيرهايى روبرو شود. كشورهاى ديگر اتحاديه اروپا پيش 
از اين، از ممنوعيت خودروهاى بنزينى اســتقبال كرده اند. هلند، منطقه 
فالندرز بلژيك، ســوئد، يونان و اســلوونى همگى درصدد پايان دادن به 
فروش خودرو هاى بنزينى در فاصله سال 2029 تا 2030 هستند. تنها 
كشــورى در جهان كه در اين زمينه، پيشتاز بوده، نروژ است كه پيشگام 
جــا به جايى برقى در خارج از اتحاديه اروپا بــوده و حدود 80 درصد از 
خودروهاى جديدى كه اكنون در اين كشور فروخته مى شوند، تمام برقى 
هســتند و قرار است كه اين آمار در ســال 2025 به 100 درصد برسد. 
همچنين بلوك هاى اســتانداردهاى خودرو واحد كه به صورت داوطلبانه 

در آمريكا تشكيل شده بودند، بر سر مسئله خودروهاى بنزينى، در معرض 
انحالل قرار گرفته اند. كاليفرنيــا در اوت، زمان پايان فروش خودروهاى 
بنزينى جديد را تا ســال 2035 اعالم كرد و اگر چه 17 ايالت، پيش از 
اين اســتانداردهاى خودروى خود را تحت قانــون هواى پاك فدرال، به 
استانداردهاى كاليفرنيا، پيوند داده بودند، چندين ايالت اكنون مى خواهند 
از اين اتحاد خارج شــوند. ايالت هايى كه بــا تصميم كاليفرنيا همراهى 
مى كنند يا انتظار مى رود اندكى بعد همراهى كنند، شــامل واشــنگتن، 
اورگون، كانكتيكات، ماساچوست، نيويورك، ورمونت و دالوير هستند كه 
تعداد آنها كمتر از متحدان قديمى كاليفرنيا به شمار مى رود. هر چند در 
ابتدا انتظار مى رفت خودروهاى دوگانه سوز هم در كاليفرنيا ممنوع شوند 
اما بعضى از خودروهاى دوگانه ســوز پيشرفته با قدرت باترى باال، اكنون 
اجازه خواهند يافت. كشــورهاى ديگر كه موافق خودروهاى دوگانه سوز 
در روند حذف خودروهاى موتور احتراق داخلى هســتند، شــامل كانادا، 
اسلوونى، سنگاپور و ژاپن هســتند اما اكثر كشورها مى خواهند فروش 
خودروهاى دوگانه سوز نيز تا زمان اجراى ممنوعيت مذكور، متوقف شود. 
از سوى ديگر، سريالنكا ســختگيرانه ترين اهداف را نسبت به هر كشور 
ديگرى تعيين كرده و نه تنها مى خواهد فروش خودروهاى بنزينى جديد 
متوقف شــود بلكه به دنبال ممنوعيت كامل استفاده از همه نوع وسايل 
نقليه احتراقى تا سال 2040 است. اما اين كشور نيز اخيرا به دليل براى 
تصويب فورى قانونى كه اجراى آنها مشــكل آفرين شده، توجه جهانى 
را به ســمت خود جلب كرده است. بر اســاس گزارش اويل پرايس، در 
كشورهاى كوچك تر كه خودروسازى يا يارانه ندارند، حذف خودروهاى 
بنزينى مى تواند تا حدودى راحت تر باشد. كيپ ورد كه به همراه بسيارى 
از كشورهاى كوچك سراســر جهان، اعالميه كنفرانس اقليمى سازمان 
ملــل متحــد (COP26) را براى ممنوعيت فــروش موتورهاى احتراقى 
جديد تا سال 2040 امضا كرده، دستيابى به اين هدف را تا سال 2035 
تعيين كرده اســت. براى انجام اين كار، اين كشور تنها كافيست واردات 

خودروهاى بنزينى را تا آن زمان ممنوع كند.

 خودروهاى بنزينى در كدام كشورها ممنوع مى شوند؟

رئيــس صنــف جايگاه داران كشــور گفت: ســقف ســوخت گيرى بنزين به روال قبل بازگشــته اســت و اكنون 
محدوديت هاى اعمال شــده براى كارت هاى ســوخت برداشته شده و سوخت گيرى به روال عادى بازگشته است. 
اســداهللا قلى زاده در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد بر اساس آنچه اعالم شده از ســوى جايگاه  هاى كل كشور از 
روز قبل، در اكثر اســتانها و كالنشــهرها به جز اســتان هاى مرزى، محدوديت رفع و سقف ســوخت گيرى بنزين 
از كارت شــخصى مجددا 60 ليتر شــده اســت. وى با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلى سوخت گيرى  مشــكل چندانى براى مردم ندارند، اما اينكه 
ســقف هر بار ســوخت گيرى با كارت سوخت شخصى كمتر از 60 ليتر باشد مشــكالتى را براى مردم و جايگاه داران  ايجاد مى كند. رئيس صنف 
جايگاه داران كشــور با بيان اينكه در شــش ماه گذشــته اين محدوديت براى كارت هاى شــخصى و جايگاه داران در اكثر اســتان ها به جز تهران 
اجرايى بود، اظهار كرد: با توجه به اينكه اين محدوديت ها در ايام نزديك به نوروز برطرف شــده جا دارد از مســووالن و رئيس جمهورى تشــكر 
كنيم. به گزارش ايســنا، چندى پيش اعالم شــد كه ســوخت گيرى از جايگاه ها با محدوديت مواجه شــده و افراد در يك نوبت بيش از 40 ليتر 

كنند. سوخت گيرى  نمى توانند 

وزير نفت از تشكيل كارگروه هاى مشترك بين ديوان محاسبات كل كشور و وزارت نفت خبر داد و گفت: در هفته هاى آينده نشست هاى 
اين كارگروه ها با حضور نمايندگان و مديران شــركت هاى اصلى دو مجموعه با هدف رفع موانع و مشــكالت موجود در پروژه هاى جارى 
صنعت نفت برگزار مى شــود. تشكيل كارگروه هاى مشــترك وزارت نفت و ديوان محاسبات با هدف رفع موانع در پروژه. به گزارش ايلنا 
از وزارت نفت، جواد اوجى در حاشــيه نشست مشترك مديران ارشد وزارت نفت و ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه امروز معاونان و 

مديران هر دو دستگاه اجرايى و نظارتى نشستى بسيار سازنده داشتند، اظهار كرد: گزارش فصلى از عملكرد چهار شركت اصلى وزارت نفت در 18 ماه اخير و برنامه هاى اين 
وزارتخانه درباره رفع ناترازى توليد و مصرف گاز و فرآورده هاى نفتى، سرمايه گذارى، فروش نفت خام، ميعانات گازى و برنامه هاى آينده صنعت نفت ارائه شد. وى با اشاره به 
ارائه گزارش مفصل مديران عامل شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت درباره چالش هاى موجود براى تحقق برنامه هاى از پيش تعيين شده در صنعت نفت به  ديوان محاسبات 
كشــور افزود: ديدگاه هاى مديران اين دســتگاه نظارتى در اين نشست به خوبى مطرح و اميدواريم در قالب كارگروه هاى مشترك مسائل آينده پيگرى شود. وزير نفت با تأكيد 
بر اينكه در هر يك از شركت هاى اصلى وزارت نفت با حضور نمايندگان و مديران ديوان محاسبات كشور كارگروه هايى جداگانه تشكيل خواهد شد؛ تصريح كرد: نشست هاى 
مشــترك در هفته هاى آينده با هدف رفع موانع و مشــكالت موجود در پروژه هاى جارى صنعت نفت تشكيل خواهد شد و اميدواريم خداوند به همه ما توفيق خدمتگذارى به 

مردم و نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران را بدهد.

تشكيل كارگروه هاى مشترك وزارت نفت و ديوان سقف سوخت گيرى بنزين به روال قبل بازگشت
محاسبات با هدف رفع موانع در پروژه

برپايى نمايشگاه صنعت آب و برق در حاشيه 
سيزدهمين اجالس شوراى حكام آب

نمايشگاه صنعت آب و برق كشور در حاشيه سيزدهمين 
اجالس شــوراى حكام آب با هدف معرفى دســتاوردها و 
توانمندى هاى شــركت هاى داخلى به ساير اعضاى مركز 
منطقه اى مديريت آب شهرى برپا شد. به گزارش ايسنا، در 
حاشيه سيزدهمين اجالس شوراى حكام مركز منطقه اى 
مديريت آب شــهرى، نمايشــگاهى با حضور 10 شركت 
بزرگ و فعال در صنعت آب و برق كشور كه سابقه همكارى 
فراملى دارند و يا بخشى از توليدات آن ها به ساير كشورها 
صادر مى شود، برگزار شــد. در اين نمايشگاه شركت هاى 
ايرانى بخشى از مهم ترين دستاوردها و توليدات خود را در 
معرض ديد نمايندگان كشــورهاى حاضر در اجالس قرار 
دادند. سعيد عليپور - دبير كميته توسعه ارتباطات مركز 
منطقه اى مديريت آب شــهرى - در مورد اين نمايشگاه و 
اهميت آن گفت: مركز منطقه اى مديريت آب شــهرى به 
عنوان يك نهاد زيرمجموعه يونســكو همواره تالش كرده 
است تا براى ايجاد ارتباط ميان شركت هاى توليدى ايرانى 
با ســاير كشورهاى عضو نقش تسهيل گرى ايفا كند. وى 
در رابطه با شــركت هاى حاضر در اين نمايشگاه افزود: در 
اين نمايشگاه شركت هاى مهم و بزرگ صنعت آب و برق 
ايران كه در كشورهاى عضو سابقه فعاليت دارند و يا مايل 

به فعاليت هستند، حضور دارند.
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گزيده خبر

چه كاالهايى بيشتر بين ايران و چين مبادله مى شود؟
گزارش ها نشــان مى دهد در ســال گذشته ســه كاالى اول صادراتى ايران به چين 
پروپان مايع شــده، پلى اتيلن سبك خطى و متانول سه كاالى اول وارداتى ايران از 
چين الكترود زغالى براى كوره هاى ذوب آهن، الكترود گرافيتى cc اتومبيل ســوارى 
بنزينى با حجم سيلندر 200 بوده است. به گزارش ايسنا، اطالعاتى كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در اختيار ايسنا قرار داده نشان مى دهد كه مهم ترين اقالم صادراتى 
ايران به چين در ســال 1400، انواع محصوالت پتروشيمى، ميعانات گازى و سنگ 
آهن بوده است. بر اين اساس در سال گذشته به ترتيب يك ميليارد و 283 ميليون 
دالر پروپان مايع شده، يك ميليارد و 20 ميليون دالر پلى اتيلن سبك خطى و 871 
ميليون دالر متانول از ايران به چين صادر شده و اين سه محصول بيشترين سهم از 
صادرات به چبن را به خود اختصاص داده اند. در مراتب بعدى، پلى اتيلن ســنگين، 
اتيلن گليكول، بوتان مايع شده، ميعانات گازى، پلى اتيلن گريد فيلم، پلى اتيلن گريد 
بادى و ســنگ آهن و كنسانتره هاى آن قرار دارد كه صادرات آن ها به چين در سال 
گذشته به ترتيب 831، 809، 581، 460، 438، 363 و 361 ميليون دالر بوده است. 
در مقابل بيشترين كاالهاى وارداتى ايران از چين الكترود زغالى براى كوره هاى ذوب 
آهن، الكترود گرافيتى cc اتومبيل ســوارى بنزينى با حجم سيلندر 200 بوده كه به 
ترتيب ارزش واردات آن ها در سال گذشته 337، 298 و 241 ميليون دالر بوده است. 
ســاير اقالم مهم وارداتى ايران از چين نيز شامل تجهيزات و قطعات و ماشين آالت 
پااليشگاهى، ماژول ال اى دى، دستگاه گيرنده و فرستنده، دستگاه سى ان سى چوب 
و قطعات، دستگاه اكسس پوينت شبكه، قطعات منفصله براى توليد اتومبيل سوارى 
ام وى ام و گوشــى تلفن همراه است كه ارزش آن ها در سال 1400 به ترتيب 212، 
205، 178، 118، 117، 106 و 106 ميليون دالر بوده است. گفتنى است كه در سال 
1400 كل صــادرات ايران به چين 14 ميليارد و 323 ميليون دالر، واردات ايران از 
چين 12 ميليارد و 739 ميليون دالر و تراز تجارى دو كشور يك ميليارد و 584 

ميليون دالر به نفع چين بوده است.

از عاقبت عجيب آيفون 14 تا تعيين تكليف درخواست هاى افزايش قيمت

از مهم ترين اخبار هفته اى كه گذشت گران تر شدن آيفون 13 
از آيفــون 14 و راه حل مردم براى خريد آخرين مدل آيفون و 
همچنين مكلف شدن توليدكنندگانى كه بدون مجوز قيمت ها 
را افزايش دادند، به بازگرداندن قيمت ها بود. به گزارش ايســنا، 
هفته  گذشته هفته پرخبرى در حوزه صنعت و بازار بود. يكى از 
اين خبرها وضعيت عجيب آيفون 14 در بازار بود. گزارش هاى 
ميدانى نشــان مى دهد كه ممنوعيت واردات آيفون 14 باعث 
شــده قيمت آيفون 13 به دليل داشــتن رجيسترى و گارانتى 
از آيفون 14 گران تر شــود و عده اى هم ترجيح مى دهند با پول 
كمتر از آخرين تكنولوژى موجود اســتفاده كنند و در كنار آن 
با اســتفاده از يك موبايل ارزان قيمت سيم كارت خود را فعال 
كننــد و با جديدترين مدل آيفون به اينترنت يك موبايل ارزان 
متصل شوند و كارهاى خود را پيش ببرند. واردات آيفون 14 به 
كشور با حواشى همراه بوده و در ماه هاى اخير رجيستر شدن يا 

نشدن آن در هاله اى از ابهام قرار داشت. در جديدترين اقدام هم 
هفته گذشــته سازمان توسعه تجارت طى ابالغيه اى به گمرگ 
از اول اسفندماه سال جارى، ورود آيفون 14 و مدل هاى بعد از 
آن به عنوان كاالى همراه مســافر يا پستى را ممنوع اعالم كرد. 
البته هنوز مشــخص نيست اين تصميم دائمى است يا خير. در 
جديدترين اظهارنظرها نيز وزير ارتباطات و فناورى اطالعات نيز 
گفته كه موبايل وســيله زندگى مردم است، هرگونه محدوديت 
ممكن اســت مشكالتى براى مردم ايجاد كند. پس حداقل بايد 
اطالع رســانى شود. در اين حوزه عدم شــفافيت وجود دارد. او 
همچنين از وزارت صمت خواســت كه اين موضوع را روشــن 
كنند. اما وزارت صمت هنوز واكنشــى به اين اظهارات نداشته 
است. درخواســت هاى افزايش قيمت به كجا رسيد؟ خبر مهم 
ديگر مربوط به تعيين تكليف درخواست هاى افزايش قيمت، به 
ويژه در حوزه محصوالت شــوينده و لوازم خانگى بود كه بيشتر 
در رســانه ها مطرح شده اســت. از اواخر دى ماه قيمت برخى 
محصوالت اين صنعت 10 تا 15 درصدى از ســوى شركت هاى 
لوازم خانگى افزايش يافته و پيگيرى ها نشــان مى دهد مجوزى 
بــراى اين افزايش قيمت صادر نشــده اســت. توليدكنندگان 
مى گويند با وجود ارائه ليست افزايش قيمت مواد اوليه، وزارت 
صمت هنوز با افزايش قيمت لوازم خانگى موافقت نكرده است. 
از طــرف ديگر به گفته آن ها قيمت مــواد اوليه در بورس رها 
اســت و با دالر تغييــر مى كنند. همچنيــن توليدكنندگان به 
دليل مشــكالت مربوط به ســرمايه در گردش خواستار فروش 
اعتبارى مواد اوليه هســتند. در مقابل سخنگوى وزارت صمت 
درباره افزايش قيمت اخير شــركت هاى لوازم خانگى گفته كه 

مواد اوليه اين صنعت افزايش نيافته و بيشتر صنايع توليدكننده 
لوازم خانگى، لوازم خط توليدشــان را بــراى پنج ماه آينده با 
نــرخ ارز قبلى خريدند و بنابراين نيازى به افزايش قيمت وجود 
نــدارد. موضوعى كه توليدكننــدگان آن را رد كردند. در هفته 
گذشته بحث افزايش قيمت محصوالت شوينده نيز مطرح شد. 
توليدكنندگان محصوالت بهداشتى و شوينده نيز در هفته جارى 
گفته اند كه واحدهاى توليدى ابتداى ســال درخواست افزايش 
40 درصدى قيمت را داشتند كه با 25 درصد آن موافقت شد. 
بنابراين از خرداد ماه افزايش قيمتى در اين صنعت اعمال نشده، 
گفت كه شركت هادر زيان هستند. در اين ميان توليدكنندگان 
پودر زيان بيشترى نسبت به ساير محصوالت دارند، امكان تداوم 
توليد براى برخى از واحدهاى توليد پودر وجود ندارد. در نهايت 
حسين فرهيدزاده، رئيس ســازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، درباره نتيجه اين درخواست ها پاسخ روشنى نداد 
و به توضيح روند اعمال قيمت هاى جديد اكتفا كرد. به گفته او 
هر كااليى كه درخواست افزايش قيمت دارد، مستندات خود را 
براى سازمان ارسال مى كند. ابتدا دفاتر تخصصى وزارت صمت و 
وزارت جهاد كشاورزى اين درخواست را بررسى مى كنند و اگر 
تشخيص دادند كه درســت است، سازمان حمايت صورت هاى 
مالى را بررسى مى كند. اگر مجوزى براى افزايش قيمت بگيرند 
مى توانند قيمت هاى جديد را اعمال كنند. اما اگر مجوزى دريافت 
نكردند افزايش قيمت پذيرفته نيست. فرهيدزاده همچنين تاكيد 
كرد كه معاونت سرمايه اى سازمان حمايت واحدهاى كه بدون 
مجوز افزايش قيمت دادند را احضار كرده و به آن ها تذكر داده و 
اين واحدها مكلف شدند قيمت ها را برگردانند. حاال بايد ديد آيا 

قيمت هاى جديد تغيير مى كند يا خير؟ تكذيب واردات خودرو 
و لــوازم خانگى از چين به جاى بدهى اين كشــور به ايران. از 
جمله ديگــر اخبار مهم هفته جارى مى توان به تكذيب واردات 
خودرو و لوازم خانگى از چين به جاى بدهى اين كشور به ايران 
نام برد. اين خبر در فضاى مجازى منتشــر شده بود، اما نيازى، 
قائم مقام وزير صمت گفت كه چيزى راجع به آن نشنيده است. 
همچنيــن در روزهاى اخير وزير صنعت، معدن و تجارت اخبار 
مهمى در يك برنامه تلويزيونى اعالم كرد. او از مذاكره بين ايران 
و چين براى همكارى در بخش هاى مختلف معدن، فوالد، مس، 
ماشــين آالت، خودرو، موتــور و لوكوموتيو خبر داد و گفت كه 
مرحله سوم طرح شناسه كاال، يعنى، سامانه شفافيت فروشگاهى 
طراحى شده كه در آن باركد كاال مشخص مى شود و كار كامال 
الكترونيكى خواهد شد. اين كار از مهر ماه آغاز شده و در برخى 
فروشــگاه ها به صورت آزمايشى انجام شده است. ابالغيه نهايى 
اين موضوع يكشنبه از سوى معاون اول ابالغ شده است و اجراى 
آن زمان حدود پنج ماهــه مى خواهد. بعد اجراى كامل مرحله 
ســوم ديگر نياز نيست بازرس در بازار بررسى كند كد رهگيرى 
نصب شده يا نه و فقط فروشگاه هاى داراى سامانه اجازه فعاليت 
خواهند داشــت. آغاز ثبت نام خودروهاى وارداتى يكى ديگر از 
خبرهاى مهم هفته جارى بود، بر اساس اطالعات منتشر شده 
از ســوى وزارت صنعت، معدن و تجــارت، ثبت نام خودروهاى 
وارداتى طى چند روز آينده شروع مى شود و شركت كنندگان در 
اين قرعه كشــى عالوه بر داشتن شرايط قرعه كشى خودروهاى 
داخلى مثل داشتن گواهينامه، نداشتن پالك فعال و غيره، بايد 

500 ميليون تومان در حساب بانكى خود بلوكه كنند.

طبق آمار واردات زنجيره فوالد از شمش فوالد تا انواع مقاطع، محصوالت فوالدى (جز آهن اسفنجى كه دوسالى است واردات آن 
به كشور صفر رسيده و شمش فوالد)، در 10 ماهه ميزان واردات مقاطع و محصوالت فوالدى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بيشــتر شده و اين در حاليســت كه ميزان صادرات اقالم فوالدى در 10 ماهه 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش 
چشمگيرى داشته است. بر اساس آمارى كه توسط انجمن توليدكنندگان فوالد ايران در اختيار ايسنا قرار گرفت، از ابتداى سال 
جارى تا پايان دى ماه، ميزان واردات مجموع مقاطع طويل 23 درصد بيشتر شده كه بيشترين افزايش واردات ثبت كرده اما در 
مقابل واردات، ميزان صادرات آن كمترين رشد را معادل چهار درصد داشته است. بيشترين رشد واردات مختص مقاطع طويل فوالدى است كه 85 هزار تن طى 10 
ماهه امسال واردات شده كه 23 درصد بيشتر از 69 هزار تن وارداتى در مدت مشابه سال گذشت است اما بيشترين حجم واردات فوالدى ها مختص محصوالت فوالدى 
اســت كه 704 هزار تن وارد شــده و نسبت به ميزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته معادل 592 هزار تن، 19 درصد بيشتر شده است. ميزان واردات مقاطع 
تخت فوالدى هم در 10 ماهه ابتدايى سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد بيشتر شده و از 523 هزار تن در مجموع واردات طى 10 ماهه 1400 
به 619 هزار تن در مدت مشابه امسال رسيده است.  طبق آمار، در واردات شمش فوالدى، ميزان واردات بيلت بلوم از 2000 تن در 10 ماهه 1400 به 5000 تن در 
مدت مشابه سال جارى رسيده كه 150 درصد افزايش يافته اما ميزان واردات اسلب به كشور از 3000 تن به صفر در اين مقايسه آمارى رسيده و 100 درصد افت 
واردات را ثبت كرده است؛  بنابراين مجموع واردات فوالد ميانى (شمش فوالد) به كشور نسبت به مدت مشابه سال به لحاظ آمارى تغييرات صفر درصدى داشته است.

استفاده از ظرفيت بازارهاى تجارى كشورهاى همسايه در حالى به عنوان يك اولويت مهم از سوى دولت سيزدهم اجرايى شده، كه در 
كنار افزايش ظرفيت صادراتى به اين كشورها، رقابت با اقتصادهاى بزرگ نيز موضوعى چالشى بوده است. به گزارش ايسنا، برآوردها 
نشان مى دهد كه در سال هاى اخير جز چين كه اصلى ترين شريك تجارى كشور بوده، ساير شركاى اصلى كشور در صادرات و واردات 
كشورهاى همسايه بوده اند و اين در حالى است كه هنوز بخش مهمى از تجارت اين كشورها دست نخورده باقى مانده و شركت هاى 

ايرانى در صورت تعريف ظرفيت جديد صادراتى، مى توانند نقشى مهم در اين چارچوب ايفا كنند. ارمنستان يكى از همسايگان شمالى ايران است كه در سال هاى گذشته 
تالش كرده روابط اقتصادى خود را  گســترش دهد، هر چند اين كشــور كوچك، از نظر جمعيتى و حجم بازار، سقف مشخصى دارد اما در عين حال دولت ايروان تالش 
كرده نيازهاى خود را از منابع مختلف تامين كند و در ســال هاى گذشــته هم آمريكا، هم روســيه و هم چين جزو صادركنندگان كاال به ارمنستان بوده اند. ايران نيز در 
سال هاى اخير جايگاه خود در اين بازار را گسترش داده اما آن طور كه رئيس سازمان توسعه تجارت گفته، هنوز فاصله زيادى تا رسيدن به اهداف كالن كشور در اين بازار 
باقى مانده و البته ايران بايد در اين حوزه، با اقتصادهاى بزرگ جهان رقابت كند. پيمان پاك در تشريح موقعيت ايران در ارمنستان گفته: ايران اكنون در ميان كشورهاى 
صادر كننده به ارمنستان رتبه سوم را بعد از روسيه و چين در اختيار دارد. ميزان صادرات ما به ارمنستان 437 ميليون دالر است و مطابق برنامه تجارت ميان دو كشور 
بايد به 3 ميليارد دالر برسد. ارمنستان تنها كشور عضو اوراسيا است كه با ما مرز مشترك دارد و قادر به ايفاى نقش به عنوان پل ارتباطى ايران و بازار اين اتحاديه است.

رقابت ايران با چين و روسيه بر سر يك بازارنگاهى به واردات اقالم فوالدى طى 10 ماهه امسال

سرمایه چادرملو بیش از 2 برابر شد

تصویب افزایش سرمایه چادرملو از مبلغ  119 هزار میلیارد رال به 271 هزار 500 میلیارد ریال در مجمع عمومی فوق العاده

 پی�رو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های کثیراالنتش�ار دنیای اقتصاد به ش�ماره 
5668 مورخ 1401/11/20 و جهان صنعت به ش�ماره 5190 مورخ 1401/11/20، جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی 
عام(، رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/12/01، با حضور دارندگان 84/39 
درصد از کل سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها ، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اعضاء هیأت مدیره و مدیر 
عامل ش�رکت در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن 
تالش به نش�انی : تهران – خیابان ولیعصر – باالتر از جام جم – نرسیده به چهارراه 

شهید چمران )پارک وی( تشکیل گردید.
به گزارش خبرنگار ما در این جلسه پس از انتخاب آقاي دکتر راعی نماینده گروه سرمایه گذاری امید، 
بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان سلحشوری نماینده سهام عدالت و  مونسان نماینده نماینده 
ش��رکت فوالد مبارکه ، خلیل زاده نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی ش��رکت، 
مهندس امیر علی طاهر زاده  بعنوان دبیر مجمع و مدیر عامل شرکت،  گزارشي از عملكرد و برنامه 
هاي اجرایي شامل عملیات استخراج ، تولید  و فروش محصوالت و طرح ها و برنامه های  آتی شرکت 
که بخشی از آن از محل افزایش سرمایه تامین می گردد به اطالع حاضران رسانده شد و در ادامه، 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارائه گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت.
افزایش سرمایه : 

مرحله اول : مجمع، با افزایش س��رمایه از مبلغ 119 هزار میلیارد ریال به مبلغ 192 هزارو 500 
میلیارد ریال )منقس��م به 192 هزارو 500 سهم عادی با نام یک هزار ریالی( از محل سود انباشته 
موافقت نمود.مقرر شد هیأت مدیره پس از عملی نمودن این مرحله افزایش سرمایه نسبت به اصالح 

ماده »5« اساسنامه شرکت به شرح زیر اقدام نماید :

-مقرر ش��د هیأت مدیره برای کلیۀ س��هامداران به میزان متعلقه از محل سود انباشته سهام با نام 
جدید منظور و در صورت ایجاد پاره سهام با رعایت حقوق سهامداران اقدامات قانونی الزم را مطابق 

مقررات معمول دارد.
مرحله دوم : مجمع، با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 192 هزارو 500 میلیارد ریال به مبلغ 271 
هزارو 500 میلیارد سریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران موافقت و بر اساس 
ماده »162« الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون تجارت، اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه و 
اصالح ماده »5« اساسنامه را طی مدت دو سال به هیأت مدیره تفویض نمود تا هیأت مدیره پس از 

اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید. 
  - مقرر گردید هیأت مدیره حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهم های حاصل از افزایش 
سرمایه را در هر مرحله و با رعایت مفاد ماده »172« الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت و 
با رعایت شرایط و ضوابط قانونی سازمان بورس و اوراق بهاداردرمهلت مقرر توسط شرکت و از 
طریق بازار بورس عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزدهای متعلقه به 

حساب بستانكاری سهامداران ذینفع منظور گردد.
- در راس��تای مصوبه ش��ماره 128519/ت59759ه� مورخ 1401/07/20 هیأت محترم 
وزیران و با عنایت به توضیحات ارائه ش��ده در مجمع، هزینه کرد به مبلغ 5,634 میلیارد 
ریال به منظور اجرای مصوبۀ مذکور مورد تنفیذ قرار گرفت و مقرر گردید درخصوص مابقی 
مبلغ تعیین شده تا سقف 7,000 میلیارد ریال، هزینه کرد با رعایت صرفه و صالح شرکت 
و لحاظ تمامی ابعاد مالی، اس��تراتژیک، اجتماعی و فنی در اختیار هیأت مدیره قرار گیرد. 
همچنی��ن مقرر گردید ب��ه گونه¬ای تدبیر گردد که از بابت تأمی��ن آب هیچ هزینهای به 

مجموعه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تحمیل نگردد.

-پیرو بند »6« صورتجلس��ۀ مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1401/04/18 شرکت معدنی و 
صنعت��ی چادرملو، مقرر گردید حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره از ابتدای س��ال 1401 
به ازای برگزاری حداقل دو جلسه در ماه تا سقف دو جلسه قابل پرداخت باشد. حق حضور کمیته 
های تخصصی هیأت مدیره نیز به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، حداکثر یک بار در ماه 

قابل پرداخت است. همچنین به پرسنل، مشاورین و هر فردی که هرگونه رابطۀ قراردادی با شرکت 
دارد در صورت عضویت در کمیته های تخصصی شرکت از تاریخ این مصوبه حق حضور تعلق نمی 
گیرد.بر اساس همین گزارش ه��دف ش��رکت معدن��ي و صنعت��ي چادرمل��و )س��هامی ع��ام(، 
از افزای��ش س����رمایۀ  تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تكمیل طرح های توسعه در دست 

اجرا شامل: 
EPC احداِث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 546ِ مگاوات به صورت -

 - اح��د اث کارخان��ۀ فروآلیاژه��ا )فرومنگن��ز پرکرب��ن، فروس��یلیکو منگن��ز و 
فروس��یلیس ب��ه ترتی��بِ ِ ب��ا ظرفی��ت تولید20,000 و 30,000 ،15,000  تن در سال.
 - اح��داث خط تولید فرآورده ه��ای نس���وز ش���امل )  310  هزار تن ف��رآوری 
ان��واع م��واد نس��وز   185 ه��زار ت��ن تولی��د ان��واع آج��ر، ج��رم و قطع��ات 

وی��ژۀ نس��وز.
- احداث کارخانه اکس�یژن ش�ماره 2  به ظرفیت 15,000 ِ نرمال متر مکعب بر ساعت به 

 EP روش
- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت هاي سرمایه پذیر .

- مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت  های سرمایه پذیر
 - جبران مخارج انجام ش�ده  بابت تحصیل س�رمایه گذاری ها  )خرید سهام و تأسیس 

شرکتِ( 
- تحصیل سرمایه گذاری ها) تاسیس شرکت- در جریان( .

- جبران مخارج س���رمایه ای انج��ام ش���ده باب��ت خری��د و س��اخت دارایی 
ه��ای س���رمایه ای ) س�اختمان  و تأسیس���ات، ماش���ین آالت و تجهی��زات، 

وس��ایل نقلی��ه و ...( و تکمی��ل طر  ح های در دست اجرا و توسعه .
- تأمین بخش�ی از سرمایۀ در گردش مورد نیاز شرکت به منظور تأمین سنگ 

آهن ) استخراج و خرید(.
این افزایش سرمایه از محل، سود انباشته، مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی و 

منابع داخلی شرکت تامین می گردد.
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گزيده خبر

وزير راه و شهرسازى در گفتگو با خبرنگاران مطرح كرد:

موافقت رييس جمهور با كاهش نرخ سود 
تسهيالت نهضت ملى مسكن

تمهيدات مناسبى براى كاهش نرخ سود تسهيالت بانكى با موافقت رييس جمهور 
براى پرداخت ساده تر به متقاضيان مسكن در نظر گرفته شده است. به گزارش 
ايِبنا، مهرداد بذرپاش وزير راه و شهرسازى امروز پنجشنبه 4 اسفندماه در سفر 
به استان اردبيل و افتتاح پروژه هاى استان در گفتگو با خبرنگاران از افتتاح 180 
واحد مسكونى نهضت ملى مسكن در شهر اردبيل خبر داد و گفت: اين واحد ها 
در بافت شهرى كه سرانه خدماتى مناسب را داراست بنا شده است. عضو كابينه 
دولت ســيزدهم ادامه داد: در جريان ســفر به اســتان اردبيل از مجموعه 460 
واحدى نهضت ملى كه حدود 50 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد نيز بازديد شد 
و مقرر گرديد تا در شــوراى عالى مســكن نيز زمينى به مساحت يكهزار هكتار 
به محدوده شــهر الحاق شــود تا عمليات ساخت نهضت ملى مسكن در استان 
ســرعت بيشترى پيدا كند. وزير راه و شهرســازى با تاكيد بر اينكه سال آينده 
سرعت ساخت مسكن در شهر ها رشــد قابل مالحظه اى خواهد يافت، توضيح 
داد: در ماه پايانى سال جارى هم اراضى مناسبى براى اجراى طرح نهضت ملى 
مســكن تامين شده و هم تمهيدات مناســبى براى كاهش نرخ سود تسهيالت 
بانكى با موافقت رييس جمهور براى پرداخت ساده تر به متقاضيان مسكن در نظر 
گرفته شــده اســت. وى ادامه داد: در حال حاضر يكى از مشكالت موجود براى 
متقاضيان طرح نهضت ملى مســكن پرداخت اقساط تسهيالت است كه در اين 
خصوص با رييس جمهور گفتگو و موافقت شد تا در اولين جلسه شوراى پول و 
اعتبار از روش هاى متفاوتى كه نظام بانكى به ما اجاره بدهد نرخ سود تسهيالت 
نهضت ملى پايين بيايد. بذرپاش تصريح كرد: بعد از تامين زمين و حل مشكالت 
پرداخت تسهيالت براى متقاضيان در نشســت هاى مختلفى كه با انبوه سازان 
داشتيم مقرر شد تا هم انبوه ســازان بيشترى براى ساخت مسكن وارد ميدان 
شــوند و هم اســتانداران روش هاى جديدترى را براى ساخت مسكن در استان 
در دســتور كار قرار دهند. تسريع در توليد مســكن با تامين زمين و مشاركت 
انبوه سازان. وى ادامه داد: در سال آتى از طريق تامين زمين و مشاركت با انبوه 
سازان پروژه هاى طرح نهضت ملى مسكن سرعت بيشترى پيدا مى كند. مهرداد 
بذرپاش در ادامه گفت: در برخى از شــهر ها توان واگذارى اراضى در مقياس باال 
را نداريم از اين رو با مدل هاى آپارتمان سازى اجراى طرح نهضت ملى مسكن را 
دنبال مى كنيم تا به اين روش بتوانيم در اين شرايط با حداقل قيمت متقاضيان 
واقعى مســكن صاحب خانه شوند. بذرپاش با يادآورى اينكه در شهر هاى جديد 
در خصوص تامين ســرانه خدمات زيربنايى و روبنايى مسئوليت وجود دارد كه 
بايد براى متقاضيان مسكن عالوه بر تامين مسكن فراهم شود يكى از اولويت هاى 
توليد مسكن را نوسازى بافت فرسوده عنوان كرد. اولويت وزارت راه و شهرسازى 
توليد مســكن در بافت هاى فرسوده شهرهاست. وى گفت: هرچقدر كه بتوانيم 
در بافت فرسوده شهر ها سرمايه گذارى كنيم و از تعداد بنا هاى ناپايدار كم و به 
بنا هاى پايدار بيفراييم طبيعتا هم مشكل دولت و هم مشكل مردم حل خواهد 
شــد. بذرپاش تصريح كرد: پيش بينى ما اين است كه با تمهيدات انجام شده و 
ابالغ بسته تشويقى 19 بندى در حوزه بازآفرينى شهرى در باقت فرسوده در سال 
آتى با رشد قابل توجهى در توليد مسكن در شهر ها و بافت هاى فرسوده مواجه 
باشــيم و ميزان صدور پروانه رشــد يابد. در همين مدت كوتاه نيز گزارش هاى 
دريافتى از شــهردارى هاى مختلف حاكى از درخواست هاى صدور پروانه براى 
ساخت و ســاز در بافت فرسوده است و به نظر مى رسد سال آتى سال مناسبى 

براى نوسازى بافت هاى فرسوده است.

دريافت وام راحت تر مى شود
معــاون فناورى هاى نوين بانك مركزى تصريــح كرد: مردمى كه براى 
دريافــت وام به بانــك مراجعه مى كنند، به دليل اين كه در گذشــته 
تســهيالتى دريافت نكرده بودند، امتياز اعتبارى نيــز از آن ها موجود 
نيســت، اما در مدل جديد دريافت اعتبار بر مبناى دريافت تسهيالت 
نيست، در نتيجه پارامتر هايى كه وارد سامانه پايگاه داده مى شود بيشتر 
اســت، به نحوى كه پوشش خيلى تكميل ترى نسبت به سامانه اعتبار 
ســنجى فعلى خواهد داشت و از اين بابت مردم قادر خواهند بود بدون 
اين كه از قبل تســهيالتى دريافت كرده باشند (به خصوص جوان تر ها 
كه به تازگى وارد فضاى بانكى مى شوند)، بتوانند امتياز اعتبارى گرفته 
و راحت تر وام دريافت كنند. محرميان در پاســخ به اين سوال كه قرار 
بود 8 بانك به پنجره واحد خدمات دولت هوشــمند بپيوندند، اما چرا 
تا كنون هيچ بانكى به اين پنجره نپيوســته است، پاسخ داد: يك بانك 
به اين پنجره پيوســته اســت و بانكى كه به اين پنجره پيوسته است، 
همان خدماتى را ارائه مى دهد كه بانك مركزى از گذشته ارائه مى داده 
است، مثال بانك مركزى چك هاى برگشتى افراد و يا كل حساب فرد در 
شبكه بانكى به چه مقدار است و يا چك هايى كه به دليل مسدود شدن 
برگشت خورده است و ... را اعالم مى كند و عين همين موارد را بانك ها 
براى خود اعالم مى كنند، بنابراين پنجره واحد خدمات دولت هوشمند 

براى مردم ارزش افزوده اى ندارد.

صادرات يك ميليارد دالرى تعاونى ها در 9 ماهه امسال
بر اســاس گزارش ها در 9 ماهه امسال صادرات بخش 
تعاون بيــش از يك ميليارد دالر بــوده كه 16 درصد 
افزايش را نســبت به سال گذشته نشــان مى دهد. به 
گزارش ايســنا، تعاونى ها از جمله بنگاه هايى هســتند 
كه در توســعه صادرات و كســب بازارهاى هدف نقش 
بســزايى دارند. در حال حاضر بيشترين سهم صادرات 
متعلق به بخش هاى كشــاورزى، صنايع غذايى، صنايع 
دستى، فرش دستباف و صنايع معدنى است. محصوالتى 
نظير خرما، زعفران،  پســته و فــرش از جمله كاالهاى 
صادراتى به شــمار مى روند كه بخــش اعظمى از آنها 
توســط تعاونى ها صادر مى شــود. البتــه تعاونى هاى 
مرزنشــين هم فعاليت چشــمگيرى در حوزه صادرات 
محصوالت غذايى، مصنوعات پالستيكى، لوازم خانگى 
و چــاى و برنج دارند كــه ارزش افزوده خوبى را نصيب 
كشــور مى كند.عليرغم آنكه تعاونى هــا ظرفيت هاى 
بااليى در صــادرات غيرنفتى دارند ولى آنچنان كه بايد 
از توانمندى هاى بخش تعاون كشور استفاده نشده است 
بــا اين حال معاون وزير تعاون در گفت و گو با ايســنا، 
توسعه صادرات و گسترش بازارهاى جهانى تعاونى ها را 
رويكرد اصلى دولت سيزدهم دانسته و مى گويد: ايجاد 
پاويون ويژه فعاالن بخش تعاون در نمايشگاه هاى داخلى 

و خارجى، فرصت مناســبى براى آشــنايى با بازارهاى 
هدف، تقويت بازار تعاونى ها و كسب درآمدهاى بيشتر 

است. صادرات يك ميليارد دالرى تعاونى ها در 9 ماهه 
امسال مهدى مسكنى از افزايش حجم صادرات تعاونى ها 

در ســال جارى خبر داده و مى گويد: در 9 ماهه امسال 
بيش از يك ميليارد دالر صادرات بخش تعاون را داشتيم 
كه 16 درصد افزايش نســبت به سال گذشته را نشان 
مــى دهد. به گفته معاون وزير تعاون، تنها در ســه ماه 
نخست امســال 115 ميليون دالر صادرات تعاونى ها با 
محوريت كشورهاى عراق، روسيه، افغانستان، پاكستان و 
تركيه انجام گرفته كه نشان دهنده رونق صادرات بخش 
تعاون كشور است. بسيارى از كارشناسان، نقش تعاون را 
به جهت كاركردهاى آن در صادرات غيرنفتى،  ارزآورى 
و توسعه اقتصادى تاثيرگذار مى خوانند و بر لزوم فراهم 
كردن زيرســاخت هاى الزم براى حمايت از بازاريابى و 
ســوق دادن تعاونى ها در عرصه صــادرات تاكيد دارند. 
به گزارش ايســنا، در حال حاضر بسيارى از كشورهاى 
همســايه عمده مقاصد صادراتى تعاونى ها به شمار مى 
روند. با توجه به آنكه گســترش بازارهاى جهانى بخش 
تعاون و توســعه صادرات تعاونى ها يكى از رويكردهاى 
اساسى وزارت تعاون در سال جارى بوده، انتظار مى رود 
سال آينده سهم تعاونى ها در صادرات رشد قابل توجهى 

داشته باشد.

عرضه خودرو در بورس به نفع رقابتى شدن بازار است
كارشناس بازار سرمايه گفت: با عرضه خودرو در بورس كاال زمينه براى ايجاد شفافيت، رقابتى شدن و كشف قيمت باز شده است. محمد على احمد 
زاد اصل كارشــناس و تحليلگر بازار ســرمايه در گفتگو با خبرنگار ايِبنا در خصوص مصوبه و تصميم شوراى رقابت در خصوص عدم عرضه خودرو در 
بورس كاال گفت: شوراى رقابت با برخى از مصوبات خود اينگونه به جامعه القاء مى كند كه به نهادى تبديل شده كه متاسفانه نه تنها در جهت شفافيت 
حركت نمى كند بلكه به سمتى مى رود تا اقتصاد و بخش هايى مثل صنعت خودروسازى را كه بر اقتصاد كشور اثر مى گذارد را درگير سياست ها 
و تصميمات غير كارشناسى كند، تصميماتى كه منجر به ايجاد فضاى غير رقابتى در صنعت خودروسازى مى شود.وى در اين باره خاطر نشان كرد: 
با اينكه كارشناســان در ســالهاى اخير بر اين موضوع تاكيد كرده اند كه شــوراى رقابت كارايى چندانى ندارد و مصوبات اين شورا عليه منافع مردم، 
صنايع و شركت ها و خصوصاً در تقابل با هرگونه شفافيت در حوزه اقتصاد و صنعت قرار دارد اما متاسفانه تا كنون تصميمى براى منحل سازى اين 
شورا اتخاذ نشده و مصوبه هاى اين شورا مثل آخرين مصوبه اى كه در خصوص عرضه خودرو در بورس است همچنان چالش آفرين است.

مقام مسئول سازمان خصوصى سازى گفت: اطالعات 3.3 ميليون نفر احصاء شده كه به محض ابالغ مجوز، تخصيص سهام عدالت 
به آنان صورت خواهد گرفت. به گزارش ايِبنا؛ «راضيه ذوالنوريان» در برنامه ميز اقتصاد شبكه خبر درباره جزييات اعطاى سهام 
عدالت جاماندگان اظهار داشــت: بر اســاس قانون بودجه، تكليفى مقرر شده بود كه سهام عدالت به افراد تحت پوشش كميته 
امداد و سازمان بهزيستى، اختصاص يابد. اقدامات اوليه مبنى بر تعيين مصوبه و نيز شناسايى اين جامعه آمارى توسط سازمان 
خصوصى سازى انجام شده است. وى با اشاره به مصوبه آبان ماه درباره اعطاى سهام عدالت گفت: آن مصوبه به دليل بعضى تغييرات نيازمند اصالحيه بود كه اين اتفاق 
هم افتاد. در نهايت ما به عنوان دستگاه اجرايى مصوبه الزم را تهيه كرديم و به وزارت اقتصاد فرستاديم تا اين موضوع را اولويت دستور كار شورا بگذارد. ذوالنوريان از 
احصاى 3 ميليون و 300 هزار نفر تحت پوشش سازمان هاى حمايتى خبر داد و گفت: شناسايى ما از اين افراد فرايندى خاصى داشت، ابتدا از كميته امداد و سازمان 
بهزيستى خواستيم كه تمامى افراد تحت پوشش را به سازمان خصوصى سازى اعالم كنند تا بتوانيم بر اساس بانك اطالعاتى فعلى استخراج اطالعات داشته باشيم تا 
افراد فاقد سهام مشخص شوند. مديركل دفتر سهام تخصيصى سازمان خصوصى سازى اعالم كرد: همه اين موارد با چندبار رفت و برگشت اطالعات بين سازمان ها و 
ثبت احوال انجام شد، اكنون اطالعات 3 ميليون و 300 هزار نفر احصا شده كه به محض ابالغ مجوز، اين تخصيص صورت خواهد گرفت. همچنين 50 هزار اطالعات 

مخدوش يافت شده است.

شركت ملى مس كه 1 اسفندماه اطالعيه عرضه كاتد مس در بورس كاال را با نرخ تسعير 45 هزار تومانى منتشر كرده 
بود، اين اطالعيه را لغو كرد. به گزارش ايِبنا، مديرعامل شــركت ملى مــس در نامه اى به بورس كاال اعالم كرد كه در 
خصوص عرضه كاتد مس در رينگ صادراتى، با توجه به ضرورت انطباق با الزامات ارزى جديد اعالم شده از جمله نرخ 
ارز سامانه مركز مبادله ارزى ايران، نسبت به ابطال آگهى عرضه مذكور اقدام شود. بر اساس تاكيد وزارت صمت، تمام 

شــركت هاى صنعتى و معدنى صادرات محور مكلفند در چارچوب بســته جديد ارزى بانك مركزى، نسبت به فروش ارز خود در مركز مبادالت ارز و طال 
طبق مكانيسم قيمتى آن اقدام نمايند. الزم به ذكر است كه در هفته گذشته مركز مبادله ارز و طال افتتاح شد و 2 اسفند 1401 در نخستين روز فعاليت 
«مركز مبادله ارز و طالى ايران» نرخ حواله بازرگانى 36 هزار و 130 تومان و نرخ اســكناس براى ارز هاى خدماتى 41 هزار و 549 تومان كشــف قيمت 
شــد. همچنين در همين روز بابت كاال هاى اساســى، شامل گندم، ذرت، جو، برنج، روغن ... و دارو، مواد اوليه توليد دارو و تجهيزات پزشكى نيز تامين و 
پرداخت ارز با نرخ هر دالر 28500 تومان صورت گرفت. با توجه به ارقام رسمى نرخ ارز در مركز مبادله بانك مركزى به عنوان تنها مركز قانونى در اين 
زمينه در كشــور، تعيين نرخ هاى تســعير ارز همچون 45 هزار تومان توسط شركت هاى دولتى قطعا بايستى حذف و مطابق با نرخ هاى اعالمى در مركز 

مبادله بانك مركزى، اصالح شود.

حمايت وزارت صمت از بسته جديد ارزى3 ميليون و 300 هزار جامانده سهام عدالت مى گيرند
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گزيده خبر

ليبرمن: نتانياهو اسرائيل را وارد هرج و مرج كامل كرده است

ليبرمن: نتانياهو اســرائيل را وارد هرج و مرج كامل كرده اســت . وزير ســابق 
اسرائيلى با انتقاد شديد از بنيامين نتانياهو، گفت كه او اسرائيل را وارد هرج و مرج 
كامل كرده اســت. به گزارش ايسنا، به نقل از اسپوتنيك، آويگدور ليبرمن، وزير 
دارايى ســابق اسرائيل عنوان داشت كه بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل با 
رهبرى اش بر دولت راستگراى تندرو كنونى تالش مى كند تا اسرائيل را به عنوان 
"يك سرزمين يهودى، دموكرات، ليبرال و صهيونيستى" نابود كند و فقط دو ماه 
بعد از روى كار آمدن آن دولت، ترس را در دل شــهروندان برمى انگيزد. ليبرمن 
گفت كه نتانياهو گاهى تســليم باج خواهى ايتامار بن گوير، وزير امنيت داخلى 
و گاهى بتســلئيل اسموتريچ، وزير دارايى مى شود؛ به اين دليل كه دولت كنونى 
اســرائيل چند رئيس و نه فقط يك رئيس دارد. وى اظهار كرد، اصالحات قضائى 
جديد بر جرايم نتانياهو كه در آنها متهم اســت، سرپوش مى گذارد كه عبارت از 
چهار پرونده به اتهام فســاد و خيانت در امانت اســت. ليبرمن عنوان داشت كه 
اصالحات قضائى ضرر شديدى به اقتصاد اسرائيل وارد مى كند، اين اصالحات به 
منزله سقوط به سمت پرتگاه است. وى در اين راستا به كاهش ارزش واحد پولى 

اسرائيل "ِشكل" و نيز كاهش ارزش سهام در بورس اشاره كرد.

مذاكرات گازى روسيه و تركيه از سر گرفته مى شود
مذاكرات روســيه و تركيه بر ســر ايجاد يك قطب گازى 
مشــترك در منطقه به زودى برگزار مى شــود. به گزارش 
خبرگزارى مهر به نقل از اسپوتنيك، آنكارا و مسكو مذاكرات 
خود بر ســر ايجاد قطب گازى در منطقه را به زودى از سر 
مى گيرند. خبرگزارى اسپوتنيك روز جمعه به نقل از يك 
منبع آگاه گزارش داد كــه مذاكرات فعال مربوط به ايجاد 
قطــب گاى بين آنكارا و مســكو در آينده نزديك بار ديگر 
از ســر گرفته مى شــود. اين مذاكرات به دليل زمين لرزه 
هاى ويرانگر اخير در جنوب شــرقى تركيه به حالت تعليق 
درآمده بود. اين منبع آگاه اعالم كرد كه زلزله هاى ويرانگر 
در جنوب شــرقى تركيه كــه آن را بايد فاجعه قرن ناميد، 
تعديل هــاى خاصى را ايجاد كرده اســت. اقدامات جدى 
براى از بين بردن پيامدهاى زلزله در حال انجام اســت تا 
فرآيندها در اقتصاد از سر گرفته شود. اسپوتنيك به نقل از 
اين منبع آگاه نوشــت كه در آينده نزديك مذاكرات قطب 
گازى روســيه و تركيه از سر گرفته خواهد شد. آنكارا اين 
پــروژه را يك اولويت براى خود تلقى مى كند.. به نوشــته 
اسپوتنيك، هزينه پروژه قطب گازى در تركيه هنوز نهايى 
نشده اســت و طرفين بر روى جزئيات كارمى كنند. پيش 
از اين اعالم شــد كه نشست بين المللى مصرف كنندگان 
و تامين كنندگان گاز در قطب گازى روســيه و تركيه، كه 

قرار بود در ماه فوريه در اســتانبول برگزار شــود، به دليل 
زلزله ويرانگر در اين كشــور به زمان ديگرى موكول شد. 
در پى وقوع زلزله 7.7 ريشــترى در مناطق جنوبى تركيه، 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور اين كشور دستور اعالم 
وضعيت اضطرارى در 10 اســتان را صادر كرد. استان هاى 
«آدانا، آديامان، دياربكر، غازيانتپ، قهرمان مرعش، كيليس، 
ماالتيا، عثمانيه، هاتاى و سانليورفا» 10 استانى هستند كه 
در آنها اعالم وضعيت اضطرارى شده است. اعالم وضعيت 
اضطرارى در مناطق زلزلــه زده موجب افزايش اختيارات 
مقامات محلى و نهادهاى مجرى قانون مى شــود و دولت 
نيز مى تواند براى پيشــبرد بهتر امور، اجراى برخى قوانين 
در اين مناطق را تعليق و يا قوانين جديد وضع كند. اخيراً 
زمين لرزه بزرگى مناطق جنوبى تركيه و شــمال ســوريه 
را به شــدت لرزاند. خبرگزارى فرانســه به نقل از مؤسسه 
لرزه نگارى آمريكا شــدت اين زمين لرزه را 7.9 ريشــتر و 
در جنوب تركيه اعالم كرده است. اما مديريت اضطرارى و 
بالياى طبيعى تركيه تائيد كرد كه زمين لرزه اى به بزرگى 
7.4 ريشــتر منطقه پازارديك كوهرامانماراش در جنوب 
تركيه را لرزاند. اين سازمان تركيه اى در بيانيه اى دوم خود 
اعالم كرد بزرگى اين زمين لرزه 7.7 ريشتر بوده است. كد 
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عراق در گام تازه اى براى ايجاد ثبات در بازار ارز خود، اعالم كرد كه مبادالت تجارى خود با چين را با يوآن انجام مى دهد. 
به گزارش ايلنا از «السومريه نيوز»، بانك مركزى عراق روز چهارشنبه با انتشار بيانيه اى اعالم كرد كه در راستاى تالش براى 
ارائه تسهيالت به بازرگانان جهت تحقق ثبات در بازارهاى ارز، همه مبادالت خارجى با چين به صورت مستقيم و با يوآن 
چين انجام مى شود. در اين بيانيه آمده كه استفاده از يوآن در مبادالت دو كشور دو راهكار دارد كه يكى از آنها استفاده از 
حساب هاى بانك هاى عراقى در چين و ديگرى پرداخت يوآن به طرف حساب چينى از حساب بانك مركزى عراق در بانك «جى پى مورگان» و بانك توسعه 
ســنگاپور است. در اين راستا، «نبيل المرسومى»، كارشناس اقتصادى عراقى، تأكيد كرد كه عراق با اين تصميم، مسيرى را پيش گرفته كه ديگر كشورهاى 
خاورميانه از جمله عربستان و مصر نيز در سال هاى اخير آغاز كرده بودند. به گفته المرسومى، دولت عراق از 5 سال پيش تالش براى متنوع كردن منابع ارزى 
خود را آغاز كرد هرچند همچنان دالر اصلى ترين ذخيره ارزى عراق را تشكيل مى دهد. وى البته افزود كه تا وقتى كه نفت تنها منبع درآمد عراق است، اين 
كشور همچنان وابسته به دالر خواهد بود و براى همين هم هست كه براى پرداخت يوآن الزم است كه عراق از طريق بانك جى پى مورگان اقدام كند كه عمال 

به معناى تبديل دالر به يوآن و پرداخت آن به چين است.

ديميترى مدودف متعهد شــد كه كشورش در جنگ اوكراين پيروز شــده و براى مقابله با خطرات تا لهستان هم پيش مى رود. او 
همچنين گفت كه اگر روسيه شكست بخورد، تكه تكه خواهد شد. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه خبرى اينديپندنت، ديميترى 
مدودف، معاون شوراى امنيت روسيه گفت: پيروزى حاصل خواهد شد. بايد به تمامى اهداف عمليات ويژه نظامى دست يابيم. ما بايد 
خطرات را از تمامى جهات، تا حد ممكن از كشور خود دور كنيم، حتى اگر تا مرز لهستان پيش رويم. او همچنين گفت كه اگر اين 

كشور عمليات نظامى ويژه خود را بدون دستيابى به پيروزى متوقف كند، كشور روسيه محو شده و تكه تكه خواهد شد. مدودف كه پيش از والديمير پوتين، عهده دار 
سمت رياست جمهورى روسيه بود، گفت، اگر آمريكا ارسال سالح به اوكراين را متوقف كند، اين جنگ تمام مى شود. مدودف همچنين سخنرانى وضعيت كشور پوتين 
را يك تصميم اجتناب ناپذير دانســت كه زودتر از اينها بايد اعالم مى شــد. پوتين پيشتر اعالم كرد كه روسيه موقتاً پيمان كنترل تسليحاتى استارت نو با آمريكا را به 
حالت تعليق در مى آورد. اين رييس جمهورى سابق روسيه گفت كه اين تصميمى است كه بازتاب زيادى در جهان و خصوصا آمريكا خواهد داشت و افزود: به هر حال 
براى تمامى قدرت هاى منطقى روشن است كه اگر آمريكا بخواهد روسيه را شكست دهد، آن وقت در شروع يك مناقشه جهانى قرار داريم. اگر آمريكا بخواهد روسيه 

را شكست دهد، ما حق داريم با هر سالحى كه شده از جمله سالح هسته اى از خود دفاع كنيم.

مدودف: شكست يعنى تكه تكه شدن روسيه؛ الزم باشد تا يوآن جانشين دالر در مبادالت تجارى عراق و چين مى شود
لهستان هم مى رويم!
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در حالــى امســال روز مهندس را به نام دانشــمند بــزرگ ايرانى خواجه 
نصيرالدين طوسى گرامى مى داريم كه دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين 
طوسى بنيادى را به نام اين دانشمند فرزانه با هدف مشاركت آحاد مردم در 
پروژه هاى علمى تاســيس كرد. به گزارش ايسنا، "محمدبن حسن جهرودى 
طوسى" مشــهور به "خواجه نصيرالدين طوسى" در تاريخ 15 جمادى االول 
سال 598 هجرى قمرى در طوس خراسان متولد شد. وى در دوران جوانى 
در علوم رياضى و نجوم و حكمت سرآمد شد، به طورى كه وسعت معلومات 
و نفوذ او با ابن ســينا مقايسه مى شــود. وى در طول حيات خود اختراعات 
زيادى در حوزه نجوم داشته كه از آن جمله مى توان به اين موارد اشاره كرد: 
"ذات الحق بزرگ" يكى از مهمترين وســايل نجومى قديمى است كه عالوه 
بر رصد ســتارگان و تعيين مختصات آنها بسيارى از مسائل نجوم از جمله 
تبديل مختصات افقى و استوايى و دايرة البروجى به يكديگر را حل مى كردند. 
از جمله مهمترين حلقه هاى اين وسيله مى توان به حلقه دايرة البروج، حلقه 
نصف النهار، عرض كوچك، عرض بزرگ و حلقه اســتوا 16 اشــاره كرد. با 
چرخاندن و تغيير موضع اين حلقه ها نســبت بــه يكديگر مى توان مواضع 
ستارگان را در سيستم هاى مختلف ســماوى تعيين كرد. ذات الجيب: اين 
ابزار در حين رصد ارتفاع ســتاره، ســينوس (اصطالح عربى: جيب) ستاره 
را نيز ارائه مى داد. ذات الســمت: اين دستگاه نيز محصول طراحى هاى وى 
و شــامل دو ربع دايره اســت كه حول يك محور عمودى مى چرخيد و با 
اســتفاده از آن مى توان سمت و ارتفاع دو جسم را در آن واحد تعيين كرد. 
به عبارت ديگر ابزارى براى تعيين ســمت اجــرام. ربع جدارى: بزرگ ترين 
ابزار نجومى ايران قديم «ربع جدارى» اســت كه به بزرگى يك ساختمان 
است. يك چهارم دايره كامل را به دقت و بر اساس محاسبات با سنگ و آجر 
مى ساختند؛ آن را درجه بندى كرده و زاويه شعاع آفتاب را بر آن درجه بندى 
مى خواندند؛ ابزارى شبيه به اسطرالب. خواجه نصير كتاب زيخ ايلخانى را هم 
در اين زمان تاليف كرد و تا پايان عمر خواجه يعنى 15 ســال اطالعات در 
مورد ستارگان را در زيج نوشت. زيج ايلخانى ثمره  مطالعاتى  است  كه  درباره  
رصدخانه  مراغه  به زبان فارسى صورت  گرفت. زيج به معنى تعيين موقعيت و 
چگونگى حركات ستارگان است.ايامى كه خواجه در آن مى زيست، مصادف 
با حمله قوم مغول به ايران و بى شــك سخت ترين ايام تاريخ اين سرزمين 
اســت، ولى با اين همه در اين سده نوابغ و بزرگان علم و حكمت و تاريخ و 
نقاشى و شعر ايران چون "مولوى بلخى"، "شيخ سعدى"، "خواجه رشيدالدين 
فضل اهللا همدانى"، "خواجه حافظ شيرازى" و "خواجه نصيرالدين طوسى" پا 
به عرصه هســتى نهادند. خواجه نصيرالدين طوســى در ايام حمله مغوالن 
به ايران تازه كســب علم و دانش در نيشــابور را آغاز كرده بود. در آن زمان 
محتشم قهستان ، ناصرالدين عبدالرحيم بن ابى منصور اسماعيلى، خواجه را به 
قهستان دعوت كرد و خواجه نيز به آنجا نقل مكان مى كند. به دستور همين 
ناصرالدين محتشم قهستان بود كه خواجه نصيرالدين طوسى كتاب الطهاره 
ابن مســكويه رازى را از عربى به فارسى برگرداند و آن را به نام ناصرالدين 
اســماعيلى، «اخالق ناصرى» ناميد. اين كتاب رايج ترين كتاب اخالقى بين 
مسلمانان هند و ايران بوده است. اما روزگار خوش ديرى نپاييد و بعد از آنكه 
خواجه نصيرالدين قصيده اى در مدح مستعصم، خليفه عباسى سرود و با نامه 
به بغداد فرستاد، محتشم به وى بدگمان شد و او را به قلعه الموت قزوين نزد 
عالءالدين محمدبن حسن فرستاد و اين دانشمند بزرگ در قالع اسماعيليان 
همچون يك زندانى سياسى روزگار مى گذراند. در سال 657 هجرى قمرى 
خواجه نصيرالدين طوسى از سوى هالكو خان مأمور شد تا رصدخانه مراغه 
را تأســيس كند و در اين راه تمام اوقاف ممالك ايلخانى را تحت اختيار او 
قرار داد. گروهى از دانشــمندان و منجمان از جمله ركن الدين استرآبادى، 
محى الدين مغربى، قطب الدين شيرازى، شمس الدين شيروانى، كمال الدين 
ايجى، نجم الدين اســطرالبى و … در اين كار با خواجه مشاركت داشتند و 
بناى رصدخانه در ســالى تمام شد كه خواجه در آن سال وفات يافت (672 
هجرى قمرى)؛ بنابراين بناى رصدخانه مراغه 15 ســال به طول انجاميده 
است. رصدخانه مراغه فقط مخصوص رصد ستارگان نبود؛ بلكه يك سازمان 
علمى گســترده بود كه بيشتر شاخه هاى دانش در آن درس داده مى شد و 
مشهورترين دانشمندان آن عصر- از جمله قطب الدين شيرازى، كاشف علت 
اصلى تشكيل رنگين كمان- در آن جا جمع شده بودند. خواجه نصيرالدين 
همچنين كتابخانه بزرگى با 400 هزار جلد كتاب در محل رصدخانه احداث 
كرد و هر يك از دانشــمندان را، بدون توجه بــه مليت و مذهب به عنوان 
مســئول بخشى از رصدخانه كه در آن تبحر داشتند، قرار داد. يونسكو سال 
2009 را ســال "رصدخانه مراغه" نامگذارى كرد. اين بنا در سال 1364 در 
فهرســت آثار ملى ايران به ثبت رســيد و در سال هاى اخير نيز احياى اين 

بناى تاريخى به منظور ثبت در ميراث جهانى مورد توجه قرار گرفته است.

از ساخت بزرگترين سازمان علمى در زمان هالكو تا 
تاسيس بنيادى براى مشاركت مردم در طرح هاى علمى

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

گر لب نزدى به آب دريا ، عباس درياى ادب ميان لبهاى تو بود.

خودروهاى هندى در ايران
خودروهاى هندى به علت برخوردارى از طراحى نسبتا به روز و فناورى هاى جديد در كنار قيمت مناسب همواره گزينه قابل تاملى 
براى ورود به بازار ايران محسوب شده و مى شوند. همچنين توليد مدل هاى اختصاصى ارزان قيمت براى بازار هند از سوى برندهاى 
آسيايى و اروپايى مشهور باعث شده عالقه مندان به اين حوزه، همكارى با صنعت خودرو هند را به عنوان راهى براى رقابتى  كردن 
بازار امروز ايران كه در انحصار چينى هاست بشناسند. البته در گذشته شركت هاى داخلى مانند عظيم خودرو از قصد خود براى 
مونتاژ خودروهاى هندى پرده برداشتند. حتى اين شركت در نمايشگاه خودرو تهران در آذر 1396 از خودروهايى چون ماهيندرا 
KUV100 ،XUV500 و پيكاپ اسكورپيو رونمايى كرد. محصوالتى كه با آغاز دور تازه تحريم ها عليه صنعت خودروسازى ايران 
هرگز وارد بازار نشــدند.حتى روزگارى در دهه 80 شمسى زمزمه هاى توليد مجهزترين تيپ تاتا نانو، به عنوان ارزان ترين خودرو 
جهان در كشورمان شنيده مى شد. در تابستان گذشته نيز اتاق بازرگانى ايران و هند از مذاكره براى توليد يك خودرو هندى 5 
 e-KUV100 نفره الكتريكى در محدوده قيمت 10 هزار دالر مختص بازار ايران خبر داد! محصولى كه به احتمال قوى ماهيندرا

خواهد بود.

دليل رفتن مارسلو از رئال چه بود؟
مارســلو كه حاال بعد از جدايى از المپياكوس بدون تيم اســت، در مورد آخرين سال حضورش در رئال مادريد صحبت كرد. به گزارش 
ايسنا و به نقل از بى ساكر،  مارسلو پس از 5 ماه حضور در  تيم فوتبال المپياكوس يونان، قرارداد خود را با اين تيم  فسخ كرد. مدافع 
كنارى برزيلى با باشگاه آتنى به توافق نرسيد و از اين تيم جدا شد. مارسلو در مورد آخرين سال حضورش در رئال مادريد، كم بودن 
زمان بازى و قرارنداشــتن در برنامه هاى كارلو آنچلوتى با 'ESPN' صحبت كرد و گفت: مى دانستم كه گزينه اول رئال براى دفاع چپ 
نيستم و به خودم گفتم چه كارى مى توانم براى كمك به تيم انجام دهم؟ من از بازى نكردن ناراحت بودم. هيچ بازيكنى وجود ندارد 
كه بگويد از اينكه روى نيمكت است خوشحال است و اگر اين را بگويد، دروغ مى گويد چون غيرممكن است. من هميشه با كارواخال 
و لوكاس وازكز در تمرينات فعال بودم.  با شــركت در تمرينات به هم تيمى هايم كمك كردم و احســاس بسيار مفيدى داشتم. او در 
ادامه گفت: كاپيتان بودن و بازى نكردن سخت است. اينكه به پسرت بگويى مربى روى تو حساب نمى كند سخت است اما آن فصل 
بهترين فصل براى من بود چون من به عنوان يك انسان چيزهاى زيادى ياد گرفتم. مارسلو رئال مادريد را خانه خود مى داند، جايى 
كه همه ارزش هاى باشگاه را آموخته است. ستاره سابق برزيل افزود: من از كاسياس، رائول و راموس ياد گرفتم. ترك خانه سخت بود 
اما احساس مى كنم مادريد را ترك نكرده ام. اكنون در مادريد نيستم ولى خودم را عضوى از تيم مى بينم. من هميشه در لحظه زندگى 

مى كنم و لحظه حال حاضر من است. من فقط از همه كسانى كه كمكم كردند تشكر مى كنم.
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پیشنھاد

چھره روز

چرا ملتها شكست مى خورند
كتاب چرا ملت ها شكســت مى خورند نوشــته دارون 
عجم اوغلو و جيمز اى. رابينســون است. اين كتاب با 
ده فصل در زمينه اقتصاد سياسى كه شش اقتصاددان 
برنــده جايزه نوبــل (كنت. جــى. ارو – نوبل 1972، 
رابرت ســولو – نوبل 1987، بكر – نوبل 1992، ميشل 
اســپنس و جورج آكرلوف – برنــدگان نوبل 2001، و 
پيتر دياموند – نوبل ســال 2010) و شمارى ديگر از 
انديشــمندان آن را تحســين كرده اند. درباره كتاب 
چرا ملت ها شكست مى خورند نويسندگان اين كتاب 
همراه با گروهى از اقتصاددانان شرط توسعه را گذر از 
نظام اليگارشــى (حكومت گروه هاى خاص يا به تعبير 
مترجمان اندك ساالرى) مى دانند و سعى دارند شرايط 
اقتصادى موثر بر شــكل گيرى و فروپاشــى نظام هاى 
اندك ساالر را تبيين كنند. اين ديدگاه تحولى بزرگ در انديشه اقتصادى است.  چرا ملت ها شكست 
مى خورند نشــان مى دهد هرجا شكوفايى اقتصادى به بار مى نشيند اليگارشى رخت بربسته و هرجا 
اقتصاد زمين مى خورد اليگارشــى حاكم است. تجربه كشورهاى مختلف از اروپاى شرقى و شوروى 
سابق گرفته تا آفريقا و آمريكاى التين مسجل ساخته است نمى توان در حكومت هاى اندك ساالر با 
سرمايه گذارى هاى دولتى، حمايت از صنايع داخلى، خصوصى سازى، آزادسازى قيمت ها، تجارت آزاد، 
و... گامى به سوى بهبود عملكرد اقتصادى برداشت.  مسئله اقتصادى همه كشورهاى در حال توسعه 
مهار اليگارشى اســت. اقتصاد و اقتصاددانان اگر مى خواهند به مردم كمك كنند بايد رمز مقابله با 
اليگارشى را شناسايى و با سياست هاى اقتصادى زمينه محو اليگارشى را فراهم نمايند. سقوط ملت ها 
كه داستان بسيارى از آنها به روايتى جذاب در كتاب چرا ملت ها شكست مى خورند آمده است همگى 
محصول اندك ساالرى است. گريز از اين پرتگاه تنها با هشيارى و توانمندى مردم امكان پذير مى شود. 

مرحوم مسعود بختيارى
بهمن عالءالدين خواندن آواز و سرودن ترانه  را از همان 
سالهاي دوران تحصيالت ابتدايي در "اللي" و به صورت 
غيرحرفه اي آغاز كرد و از سال 1350 با ارايه نخستين 
و جاودانــه ترين اثر خود" دختر لچك ريالي"،  دوره اول 
فعاليت حرفه اي خود را بطور رسمي با همكاري راديو و 
تلويزيون اهواز و نفت ملى آبادان و اجراي كنسرت هايي 
در هفت تپه ،كرمان و ماهشهرآغاز كرد و با ورود خود به 
عرصه موسيقي، موسيقي بختياري را وارد فاز جديدي از 
تجربــه خود نمود.  تا پيش از انقالب با همراهى منصور 
قنادپور، نوازنده ســنتور، آثارى را به دو گويش فارســى 
و بختيارى با حال وهواى موســيقى شــهرى ارائه داد.  
عالءالدين پس از تكميل تحصيالت متوســطه آن زمان 
به خدمت آموزش و پرورش درآمد و تا ســّن بازنشستگى در كسوِت معلّمى انجام وظيفه كرد. از سال 
1350 در كنار شــغل معلّمى، همكارى خود را با راديو اهواز و منصور قنادپور آغاز كرد. پس از انقالب، 
مدتى در سكوت به سر برد تا اين كه با عطا جنگوك آشنا شد. جنگوك، بختيارى نبود ولى زادگاهش الر 
واقع در جنوب استان فارس از نظر فرهنگى خيلى به بختيارى ها نزديك بود. بدين ترتيب «مال َكنون» 
به عنوان نخســتين نوار رســمى وى در سال 1365 وارد بازار موسيقى شد و توفيق باور نكردنى يافت. 
به عقيده بعضى از كارشناســان موسيقى، آلبوم مال كنون، از موفق ترين آثار موسيقى محلى در ايران 
اســت. دومين و آخرين همكارى بهمن عالءالدين با عطا جنگوك، شش سال بعد منجر به «ِهى جار» 
شد. «هى جار» نيز محبوبيت و مقبوليت فراوانى يافت ولى به پاى «مال كنون» نرسيد.  مسعود بختيارى 
پس از اين دو اثر شــاخص خود، ســه اثر ديگر به نام هاى «آستاَره»، «بَراَفَتو» و تاراز را به عالقه مندان 

موسيقى بختيارى ارائه داد.

فرھنگ

فيلمساز مكزيكى قصد ندارد از دنياى انيميشن فاصله 
بگيرد و اين بار رمانى از ايشــيگورو نويســنده برنده 
نوبل را مد نظر قرار داده است. به گزارش خبرگزارى 
مهــر به نقــل از ددالين، گى يرمو دل تــورو پس از 
اقتباســى انيميشــنى كه از پينوكيو انجام داده حاال 
مى خواهد يك استاپ موشــن ديگر براى نتفليكس 
بسازد. انيميشــن بعدى دل تورو با اقتباس از «غول 
مدفون» نوشته كازئو ايشى گورو ساخته مى شود كه 
رمانــى فانتزى درباره يك زوج مســن بريتانيايى در 
دوره اى خيالى اســت كه كســى نمى تواند خاطرات 
را براى مدتى طوالنى حفظ كنــد. دل تورو عالوه بر 
كارگردانى و تهيه كنندگى اين انيميشن فيلمنامه آن 
را با دنيس كلى مى نويســد و دوباره با همكارى «استوديو ماشين» كه «پينوكيو» را ساخته بود، 
آن را مى ســازد. وى در بيانيه اى مسئوليت ســاخت اثرى از ايشى گورو را مسئوليتى عظيم براى 
خود خواند. «پينوكيوى گى يرمو دل تورو» تاكنون جوايز متعددى برده كه جايزه بفتا براى بهترين 
 Guillermo del Toro انيميشن از جمله آنهاست و از مدعيان كسب اسكار هم هست. گيرمو دل تورو
مانند تمام كارگردانان نظريه پرداز، تمايل به تفرقه اندازى دارد. على رغم شخصيت جذاب، خونگرم 
و اجتماع گرايش، فيلم هاى او مى تواند طرفدارانش به دو گروه تقسيم كند؛ كسانى كه فكر مى كنند 
او يك نابغه است كه عشق عميق به سينما و به خصوص هيوالها را به وجود مى آورد؛ و كسانى كه 
فكر مى كنند او بيشــتر در پى توليدات پرشكوه و جالل است كه توانايى قرار دادن عناصر متضاد 
كنار هم را دارد اما كمتر قادر به ارائه يك داستان جذاب است.من با دسته اول همراهم؛ مشتاقانه 

در انتظار فيلم هاى جديدش و غرق شدن در دنيايى كه مى سازد.

گى يرمو دل تورو باز هم انيميشن مى سازد

�عدی
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