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پس از گذشت 13 ماه از دوره فعاليت مهدى خطيبى در گروه صنعتى ايران خودرو، عصر امروز (يكشنبه 7 اسفند ماه) اين مدير صنعتى بركنار شد و جاى 
خود را به عليمردان عظيمى داد. به گزارش ايســنا، 9 بهمن ماه ســال گذشته بود كه مهدى خطيبى پس از شايعه هاى بسيار بر سر تغيير فرشاد مقيمى 
(مديرعامل اسبق ايران خودرو) بر صندلى مديريت عاملى اين گروه خودروسازى تكيه زد. حال پس از گذشت 13 ماه، مهدى خطيبى نيز از اين سمت بركنار 
شده و جاى خود را به عليمردان عظيمى، عضو هيات مديره سايپا داد. در حالى كه سه هفته پيش برخى رسانه ها،   خبر دستور رئيس جمهور مبنى بر بركنارى 
مديرعامل ايران خودرو به علت واگذارى رانتى را منتشر كرده بودند،   امروز با تغيير خطيبى اين خبر تأييد و محقق شد. گزارش هاى پيشين حاكى از اين 
بود كه چندى قبل با رسيدن گزارش هايى به رئيس جمهور مبنى بر واگذارى رانتى خودرو به دست برخى خودروسازان،   رئيسى در جلسه هيئت دولت در 

اين زمينه به وزير صمت و بازرسى ويژه رئيس جمهور دستور بررسى داده است.

www.sobh-eqtesad.ir

مديرعامل ايران خودرو به دستور رييسى بركنار شد

info@sobh-eqtesad.ir

تهران تاب  بى آبى ندارد
دو ماه و اندى از زمستان گذشت، 
دماى هوا رو به افزايش اســت و 
كم كم روزهــاى بهارى در راهند. 
هرچند كه بارش هاى هفته اخير 
كوه هــاى تهران را ســفيدپوش 
كــرده، اما مســئوالن تامين آب 

مى گويند هنوز آوردى به شــكل روان آب براى تهران نداشــته است. به 
گزارش ايســنا، بر اســاس آخرين آمار اعالم شده، ميزان ذخاير سدهاى 
پنج گانه تامين كننده آب اســتان تهران 226 ميليون مترمكعب بوده كه 
اين رقم در زمان مشــابه سال گذشــته بيش از 310 ميليون مترمكعب 
بوده است. حجم آب سدهاى استان تهران 25 درصد نسبت به روز مشابه 
سال گذشته كاهش نشان مى دهد. درست چند هفته پيش از انتشار اين 
آمار، آمار ديگرى نيز از سوى استاندارى تهران منتشر شد مبنى بر اين كه 
جمعيت تهران به 19 ميليون نفر رسيده است. عليرضا فخارى، استاندار 
تهران هفته پيش اعالم كــرد: برخوردارى هاى تهران زمينه مهاجرت را 
فراهم مى كند و امروز با احتساب اتباع خارجى حدود 18.5 تا 19 ميليون 
جمعيت در تهران داريم و سالى حدود 5 درصد به جمعيت استان اضافه 
مى شــود كه اين امر قابل توجه و تأمل است. افزايش 5 درصدى ساالنه 
جمعيت تهران در حالى اســت كه استان تهران، پس از استان سيستان 
و بلوچستان، فقيرترين اســتان به لحاظ برخوردارى از منابع آبى بوده و 
حدود 18 درصد جمعيت كشــور را خود جاى داده است.تهران برخالف 
ســاير پايتخت هاى بزرگ جهان هيچ رود پرآبى در حاشــيه خود ندارد 
و سيســتم تامين آب اين كالن شــهر صرفا وابسته به بارش برف و باران 
است. از سوى ديگر برخالف شــبكه برق كه امكان انتقال منطقه اى آن 
وجود دارد، يكى از دشــوارى هاى تامين آب، نبــود امكان انتقال آب از 
حوضه هاى آبريز داخلى و از يك اســتان به ســاير استان ها است. اتابك 
جعفرى مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضالب كشور نيز چندى پيش 
به حساسيت، گستردگى و جمعيت باالى استان تهران اذعان كرد و گفت: 
مشــكلى كه امروز با آن دســت به گريبانيم، فقدان پروژه هاى جايگزين 
و پدافندى تامين آب در اســتان تهران اســت. او صراحتا تاكيد كرد كه 

مشكل  كوتاه مدت  راهكارهاى  با 
تامين آب تهران برطرف نخواهد 
شــد و اين كالن شــهر نيازمند 
جايگزين  اضطــرارى  پروژه هاى 
است. اين درحاليست كه چندى 
پيش رئيس ســازمان مديريت و 
برنامه ريزى اســتان تهران آب را 

دومين چالش پيش روى اين استان بعد از مهاجرت دانست. از سوى ديگر 
سهم استان تهران در نهضت ملى مسكن 500 تا 600 هزار واحد است كه 
مشخص نيست آيا براى تامين آب شرب اين ميزان بارگذارى جمعيت در 
دومين استان فقير كشور به لحاظ منابع آبى، برنامه ريزى شده است يا نه. 
تراكم باالى جمعيتى در تهران موجب شده است تا مصرف آب شرب در 
تهران تا اين اندازه باال و نسبت به منابع آبى اين استان ناهمخوان باشد. 
تهران ســومين سال خشك سالى پياپى را تجربه مى كند و بارش هاى آن 
كه عمدتا به شكل برف بوده است هنوز تبديل به رواناب نشده و نتوانسته 
سدهاى تشــنه اين شهر را ســيراب كند. آمارهاى رسمى نيز گواه اين 
ادعاست، بر اساس آخرين آمار وزارت نيرو، ميزان بارش هاى استان تهران 
نسبت از ابتداى سال آبى حدود 101 ميلى متر بارش در تهران ثبت شده 
در حاليكه بارش ها در بلند  مدت حدود 137 ميلى متر بوده اســت. پاييز 
خشك امسال و نبود باران و رواناب در اين فصل، منابع آبى تهران را دچار 
تنگدســتى كرد و بارش هاى زمستانى نيز كه عمدتا به شكل برف بوده، 
تــا زمان كاهش دما در ارتفاعات و آب شــدن برف ها، كمك چندانى به 
تامين آب اين روزهاى تهران نخواهد كرد. اين در حالى است كه وضعيت 
مصرف آب در پايتخت هيچ تناســبى با مقدار بارندگى ها و ميزان ذخاير 
ندارد، آن گونه كه آبفاى استان تهران اعالم كرده است، بيش از 60 درصد 
مشــتركان تهرانى پرمصرف و بدمصرف هســتند و اين موضوع در كنار 
ساير موارد مطرح شده، شرايط استان تهران را بغرنج كرده است. چندى 
پيش على اكبر ملكوتى، مدير بهره بردارى از تاسيسات آبى آبفاى استان 
تهران گفت: هرچند وارد ماه پايانى زمســتان و سال شده ايم. اما مصرف 
آب در تهران با روزهاى  گرم سال برابرى مى كند، اين مساله اى است كه 
بسيارى از كارشناســان را نگران كرده است. به گونه اى كه در چند روز 
اخيــر مصرف لحظه اى آب در تهران حــدود 50 مترمكعب بر ثانيه بوده 
اســت. اما اين عدد با ميزان مصرف آب در گرمترين روز تابستان برابرى 
مى كند. از ســوى ديگر، شرايط آبى تهران متفاوت با ساير استان هاست. 
در بيشــتر استان هاى كشور سهم شــرب از آب مصرفى كشور بين 7 تا 
10 درصد اســت، اما در تهران 45 الى 50 درصدى مصرف آب مربوط به 
حوزه شرب و بهداشت است. به عبارت ديگر تقريبا معادل مصرف آب در 
حوزه كشــاورزى در بخش شرب هم آب مصرف مى كنيم و اين نكته اى 
است كه كمتر مورد توجه قرار مى گيرد و شهرى را كه به دور از رودخانه 
بنا نهاده شده است را به يكى از پرريسك ترين پايتخت ها در زمينه منابع 
آبى تبديل كرده اســت. واكاوى آمارهاى بيان شده، پرده از حقايق تلخى 
بر مى دارد كه نيازمند تامل است. جمعيت تهران رو به افزايش و منابع آب 

آن محدود بوده، خشك سالى 
اين كالن شهر،  اخير  دو سال 
مســئوالن را در برداشــت از 
تامين  براى  زيرزمينى  آبهاى 
آب پايتخت ناگزيــر كرده و 
فرونشســت با دشت هاى آن 

عجين شــده اســت و با ادامه اين روند دير يا زود از رانش زمين  گريزى 
نيست! بهبود وضعيت موجود نيازمند برنامه ريزى جامع و اجراى اقدامات 
كوتاه مدت تا بلندمدت اســت. تاكنون اقدامــات كوتاه مدت زيادى براى 
تامين و افزايش منابع آب شهر تهران انجام شده اما كافى نبوده و اين 
موضوعى است كه نيازمند سياست گذارى كالن و اجراى پروژه هاى 

كالن براى اين كالن شهر حساس و پرمخاطره است.

گزيده خبر

جزئيات طرح نظارت بر بازار شب عيد و 
ماه رمضان

معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران از آغاز طرح اقدام مشترك 
بازرســى بازار ويژه شب عيد و ماه رمضان از امروز به طور آزمايشى و از شنبه به طور قطعى در تهران 
خبر داد. سعيد محمدى پور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه طرح اقدام مشترك بازرسى با پيشنهاد 
و دستورالعمل استاندارى از امروز به صورت آزمايشى و از شنبه به صورت قطعى شروع مى شود، اظهار 
كرد: در اين طرح مقرر شده تمام دستگاه هايى مثل سازمان جهاد كشاورزى، بسيج اصناف، بسيج اقشار، 
سازمان صمت و تعزيرات حكومتى كه بعد از اجراى قانون انتزاع وارد عرصه بازرسى شدند، تحت لواى 
يك مديريت يعنى استاندارى، امكاناتشان را در اختيار بگذارند و به صورت يكپارچه در طرح نوروز و ماه 
رمضان اقدامات مشــترك انجام دهند. به گفته وى قرار است در اين طرح روزانه 120 تيم بازرسى در 
اقصى نقاط شهر تهران فعال شوند كه از تمام كاالهاى اساسى و كاالهاى مورد نياز ايام پايان سال و ماه 
رمضان بازرسى مى كنند. به عبارت دقيق تر عالوه بر كاالهاى اساسى، پوشاك، كفش، آجيل و خشكبار و 
همچنين مايحتاج ماه رمضان مثل خرما و غيره در اولويت بازرسى هستند. محمدى پور همچنين هدف 
طرح را اين موضوع عنوان كرد كه واحدى بدون بازرســى باقى نماند و به همه واحدها سركشى انجام 
شود. معاون نظارت و بازرسى سازمان صمت استان تهران با بيان اينكه به دليل كم بودن امكانات وزارت 
جهاد براى اجراى طرح نظارت در پايان سال از بسيج اصناف، سازمان صمت و تعزيرات، تحت دستور 
استاندارى، كمك گرفته، تصريح كرد: طرح اقدام مشترك بازرسى بازار تا پايان ماه رمضان ادامه دارد.

سريع ترين خدمت پستى معرفى شد

سرويس «پست ويژه بين  شهرى» با «تعهد زمان توزيع» از سريع ترين خدمات پستى به شمار مى رود. به گزارش ايسنا؛ 
ســرويس «پست ويژه بين  شــهرى» با «تعهد زمان توزيع» كه از سريع ترين خدمات پســتى به شمار مى رود با هدف 
پاسخگويى به نيازها و صرفه جويى در وقت و رفاه حال هموطنان ساماندهى شده است. حتما براى شما هم پيش آمده 
تا بخواهيد امانت پســتى خود را يك روزه به مقصد برسانيد. سرويس «پست ويژه بين  شهرى» با «تعهد زمان توزيع» 
بين تمامى مراكز استان هاى كشور با استفاده از سريع ترين خطوط حمل و نقل و بهره گيرى از موزعين ويژه داير است 
و براساس آن مرسوالت مشتريان حداكثر تا ظهر فرداى روز بعد از تحويل به پست در مقصد و در نشانى گيرنده توزيع 
مى گردد. الزم به ذكر است پست زمان فوق را تعهد كرده و در صورت تاخير به امانت شما غرامت پرداخت خواهد شد. 
طبق اعالم شركت ملى پست، بهره گيرى از فناورى هاى نوين ارتباطى براى اطالع فرستنده از تحويل مرسوله به 

گيرنده و عودت رسيد تحويل به گيرنده در صورت نياز از جمله قابليت هاى اين سرويس است.

با گذشت بيش از يك دهه از تصويب قوانين جرايم 
رايانــه اى، اين روزها لزوم بازنگــرى در اين قوانين 
مورد توجه قرار گرفته اســت، به گونه اى كه برخى 
كارشناســان معتقدند عالوه بر به روزرسانى قوانين 
و مقــررات الزم اســت افرادى كــه در اين زمينه 
فعاليت مى كنند هم به روز شوند. به گزارش ايسنا، 
با پيدايش رايانــه، جرايم رايانه اى نيز به وجود آمد؛ 
عملى كه در فضاى مجازى و يا در فضاى معمولى 
زندگى، به واســطه رايانه از ســوى فــردى صورت 
مى گيــرد و به نحوى از انحاء حقوق شــهروندى و 
مدنى شــهروند ديگرى را نقض مى كند. به عبارت 
ديگــر در جرم رايانــه اى معموالً يا خــود رايانه و 
يا شــبكه، ابزار وقوع جرم اســت و يا يك جرم در 
فضا و اتمســفر مجازى كه رايانه و شبكه آن  را به 
وجــود مى آورنــد، رخ مى دهد. نخســتين گام در 
جهت تعريف جرايم رايانه اى در جهان به ســازمان 
همكارى و توســعه اقتصــادى (O.E.C.D) مربوط 

اســت كه در سال 1983 توسط 
گروهى از متخصصان مطرح شد. 
جرايم رايانه اى عبارت اســت  از 
سوءاســتفاده از رايانه ها شــامل 
غيراخالقى  غيرقانونى،  رفتار  هر 
يا غيرمجاز مربــوط به پردازش 
خودكار و انتقال داده مى شــود 
كه  با تصويب موافقت نامه جرايم 
رايانه اى در ســال 1985-1986 
توســط شــوراى اروپا، گام هاى 
زيــادى بــراى تدويــن قوانين 
مرتبط با جرايم رايانه اى برداشته 
شــد.در ايــران نيز بــا توجه به 
و  انفورماتيك  تكنولوژى  توسعه 

گسترش تخلفاتى از قبيل كپى و تكثير غيرقانونى 
نرم افزارها و برنامه هاى رايانه اى، در دى ماه 1379 
قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى 
تصويب شــد و قانون جرايم رايانه اى نيز در ســال 
1388 براى تعيين مصاديق اســتفاده مجرمانه از 
سامانه هاى رايانه اى و مخابراتى به تصويب مجلس 
شوراى اسالمى رسيد. اما با توجه به اينكه بيش از 
يك دهه از تصويب قوانين جرايم رايانه اى مى گذرد 
و از سوى ديگر روز به روز بر پيشرفت فناورى افزوده 
مى شــود، لزوم بازنگرى در قوانين و مقررات جرايم 
رايانه اى هم موضوعى است كه اين روزها احساس 
مى شود. در همين رابطه كيوان نقره كار - كارشناس 
حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات - به ايسنا گفت: 
ذات فناورى و چون پيشــرفت ســريع و تحول آن 
با ســرعت باال همراه است و يكى از تمامى زنجيره 
ارزش آن قوانين و مقررات اســت و بايد متناسب با 
آن حركــت كرد؛ در غير اين صورت كل سيســتم 

دچار مشــكل مى شــود. اگر ما به آخرين تاريخ و 
آخرين قوانينى كه درباره جرايم رايانه اى نوشــته 
شده، توجه كنيم متوجه مى شويم كه به عنوان مثال  
هنوز بحث تلفن هاى هوشمند، شبكه هاى اجتماعى 
در آن نبوده و اين عوامل مســئوالن را بعضا مجبور 
مى كند، به ســمت و ســوى برداشت هاى شخصى 
بروند. وى افزود: بنابراين عالوه بر اينكه الزم اســت 
قوانين و مقررات مدام به روز شود، خود افرادى هم 
كه در اين زمينه در حال فعاليت هســتند، بايد از 
لحاظ علم و دانش به روز باشند تا بتوانند بهترين و 
سريع ترين رأى را در موارد مختلف صادر كنند. اين 
كارشناس حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات با بيان 
اينكه بايد نگاهى هم به قوانين بين المللى در زمينه 
قضايى داشته باشيم، تشريح كرد: در اين زمينه بايد 
به صورت مداوم قوانين بين المللى در زمينه قضايى 
را بررسى و بخشــى از آنها را در صورت نياز دقيقا 
اســتفاده كنيم و بخش ديگر را  متناسب با شرايط 

خــود تعريف كنيم؛ پس هم در قوانين و مقررات و 
هــم در دانش افرادى كه در اين زمينه فعاليت مى 
كنند، بايد اين اتفــاق رخ دهد. نقره كار همچنين 
در ادامه سخنانش گفت: مسائل روز بايد به صورت 
مداوم توســط كارشناسان رصد شود و نقاط قوت و 
ضعفش هم در جامعه، زندگى، كســب و كار مردم 
و تمامى بخش هايــى كه فضاى مجازى و فناورى 
هاى نو تأثيرگذار اســت، بررسى شــود و تأثيرات 
قضايى و حقوقى براســاس مستندات بين المللى و 
داخلى تدوين و به  دســتگاه هايى كه مى توانند در 
اين زمينه تأثيرگذار باشند، مانند قوه قضائيه و قوه 
مقننه ارائه شود و دستگاه ها هم در سريع ترين زمان 

ممكن آنها را به سمت اجرايى شدن ببرند.
نگاهى به برخــى از قوانين جرايم رايانه اى . مطابق 
مــاده 729 قوانين جرايــم رايانــه اى، هركس به 
طور غيرمجاز بــه داده ها يا ســامانه هاى رايانه اى 
يا مخابراتى كه به وســيله تدابير امنيتى حفاظت  

شده اســت، دسترســى يابد، به حبس از 91 روز 
تا يك ســال يا جزاى نقــدى از پنج تا 20 ميليون 
ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شــد. مطابق 
مــاده 730 قوانين جرايــم رايانــه اى، هركس به 
طور غيرمجاز، محتواى در حــال انتقال ارتباطات 
غيرعمومى در ســامانه اى رايانــه اى يا مخابراتى يا 
امواج الكترومغناطيســى يا نورى را شنود كند، به 
حبس از شــش ماه تا دو ســال يا جزاى نقدى از 
10 تا 40 ميليون ريــال يا هر دو مجازات محكوم 
خواهد شد. مطابق ماده 732 قوانين جرايم رايانه اى، 
هركس به قصد دسترسى به داده هاى سرى موضوع 
ماده (3) ايــن قانون، تدابير امنيتى ســامانه هاى 
رايانه اى يا مخابراتى را نقض كند، به حبس از شش 
ماه تا دو ســال يا جزاى نقدى از 10 تا 40 ميليون 
ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شــد. مطابق 
ماده 736 قوانيــن جرايم رايانه اى، هركس به طور 
غيرمجاز داده هاى ديگرى را از سامانه هاى رايانه اى 
يا مخابراتى يــا حامل هاى داده 
حذف يــا تخريب يــا مختل يا 
غيرقابل پردازش كند، به حبس 
از شــش ماه تا دو سال يا جزاى 
نقدى از 10 تا 40 ميليون ريال 
يا هر دو مجازات محكوم خواهد 
شــد. اما طبق ماده 740 قوانين 
جرايم رايانه اى، هركس به طور 
غيرمجــاز داده هــاى متعلق به 
ديگــرى را بربايد، چنانچه عين 
داده هــا در اختيــار صاحب آن 
باشــد، به جزاى نقدى از يك تا 
20 ميليون ريــال و در غير اين 
صورت به حبس از 91 روز تا يك 
ســال يا جزاى نقدى از پنج تا 20 ميليون ريال يا 
هر دو مجازات محكوم خواهد شد. همچنين مطابق 
ماده 742 قوانين جرايم رايانه اى، هركس به وسيله 
سامانه هاى رايانه اى يا مخابراتى يا حامل هاى داده، 
محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند 
يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگه دارى 
كند، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاى نقدى 
از پنج تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم 
خواهد شد. مطابق ماده 745 قوانين جرايم رايانه اى، 
هركس به وســيله سامانه هاى رايانه اى يا مخابراتى 
صــوت يا تصوير يا فيلم خصوصــى يا خانوادگى يا 
اسرار ديگرى را بدون رضايت او جز در موارد قانونى 
منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوى 
كه به ضرر يا عرفا موجب هتك حيثيت او شود، به 
حبس از 90 و يك روز تا دو ســال يا جزاى نقدى 
از پنــج ميليون ريال تــا 40 ميليون ريال يا هر دو 

مجازات محكوم خواهد شد.

قوانين و مقررات جرائم رايانه اى كشور نيازمند بازنگرى است؟

 پرهيز از همكارى هاى زيست محيطى چاره ساز نيست

پيشنهاد نفتى براى كنترل 
قيمت ارز

افزايش نرخ خريد برق نيروگاه هاى خورشيدى

رييس هيات عامل صندوق توســعه ملى از پيشنهاد آمادگى اين صندوق براى سرمايه گذارى در ميادين 
نفتى خبر داد و بر اين باور اســت كه اين اقدام مى تواند به افزايش ســرمايه گذارى در كشور و در نهايت 
كنترل قيمت ارز كمك كند. به گزارش ايســنا، مهدى غضنفرى بر اين نكته تاكيد دارد كه وقتى ذخاير 
در زيرزمين قرار دارند، ارزش افزوده اى در پى نخواهند داشت اما اگر بتوانيم ذخاير زيرزمينى را استخراج 
كنيم و بفروشيم و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ كنيم، دستمايه اى براى سرمايه گذارى هاى بعدى 

صندوق مى شود و بعد از چند سال ارزش آن دو يا چند برابرخواهد شد. 

نيروهاى مسلح در صنعتى سازى ساختمان

تحويل 3 ماهة خودروهاى وارداتىاهداف كنفرانس هسته اى ايران
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گزيده خبر

اسالمى:

به دنبال صادرات محصوالت 
هسته اى هستيم

رئيس ســازمان انرژى اتمى ايران گفت: به دنبــال صادرات محصوالت و فناورى 
هســته اى به كشور هاى ديگر هستيم و امكان صادرات محصوالت هسته اى توليد 
شده با توتن متخصصان داخلى وجود دارد. به دنبال صادرات محصوالت هسته اى 
هســتيم. به گزارش ايلنا، محمد اسالمى در حاشــيه بيست و نهمين كنفرانس 
هسته اى كشور كه در سالن همايش هاى دانشگاه شهيد بهشتى برگزار شد گفت: 
بيســت و نهمين كنفرانس هسته اى كشــور جاذبه حضور براى تمامى فعاالن در 
حوزه هسته اى و دانشــجويان دارد. وى ادامه داد: اهداف و برنامه هايى در صنعت 
هسته اى پى ريزى شده و تنظيماتى در اين حوزه شكل گرفته است و بايد فعاليت 
دانشــگاه ها در حوزه فناورى هسته اى با سازمان انرژى اتمى همگرا باشد تا شاهد 
توسعه منابع در حوزه هسته اى و خلق فناورى در اين حوزه باشيم. رئيس سازمان 
انرژى اتمى، در ادامه به دستاورد هاى هسته اى در سال 1401 اشاره كرد و گفت: 
پودر منعقد كننده خون كه در جراحى هاى سنگين مورد استفاده قرار مى گيرد و 
يك محصول تحريمى بوده است، امسال توليد و مورد استفاده قرار گرفته و گواهى 
ســازمان غذا و دارو را دريافت كرده است و امكان صادرات اين محصول هم اينك 
وجود دارد. وى در ادامه گفت: در حوزه پالسما تصفيه شيرابه ها يك معضل بزرگ 
در كشور بود كه با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه هم اكنون اين آمادگى وجود دارد 
كه از اين محصول فناورانه رونمايى شود وبتوانيم در فضاى اجرايى آن را راه اندازى 
كنيم. اسالمى افزود: ثروت باال و فرصت تحقيقاتى و فعاليت هاى پژوهشى در كشور 
توســعه يافته است و هم اكنون شــاهد صادرات راديودارو ها و صادرات تجهيزات 
هسته اى در كشور هســتيم. وى در ادامه گفت: براى نخستين بار امسال در سه 
نمايشگاه بين المللى در حوزه فناورى هسته اى شركت كرده ايم و تمام تالش ما 
بر اين است كه بتوانيم محصوالت فناورانه در حوزه هسته اى را عالوه بر تامين نياز 

داخل بتوانيم به كشور هاى ديگر صادر كنيم.
سرلشكر باقرى:

نيروهاى مسلح در صنعتى سازى 
ساختمان پيشگام هستند

رئيس ســتاد كل نيروهاى مسلح با بيان اينكه حدود 199 هزار واحد مسكونى براى 
كاركنان نيروهاى مســلح در حال ســاخت اســت، گفت: نيروهاى مسلح در حوزه 
صنعتى سازى ساختمان پيشگام هستند. نيروهاى مسلح در صنعتى سازى ساختمان 
پيشگام هستند. به گزارش ايلنا، سرلشكر محمد باقرى رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح 
در مراسم افتتاح و تحويل واحدهاى مسكونى ساخته شده نيروهاى مسلح گفت: امروز 
به حمداهللا بيش از 10 هزار واحد مســكونى ساخته شده تحويل همكاران و هم رزمان 
عزيزمان در نيروهاى مســلح مى شــود كه اين بخشــى از نهضت ساخت مسكن در 
نيروهاى مسلح است كه با سرعت خوبى در حال پيشرفت است. وى افزود: اميدواريم 
مسئله مسكن كه يكى از موضوعات اصلى زندگى هر خانواده از جمله همرزمان ما در 
نيروهاى مسلح است با اين روند مطلوبى كه آغاز شده است به خوبى پيش برود و به 
ثمر بنشيند تا در سايه آرامش، مأموريت ها و مسئوليت ها به نحو مطلوبى انجام شود. 
ســردار باقرى تصريح كرد: طبق تفاهم نامه اى كه ميان نيروهاى مسلح و دولت امضا 
شــده است، تعداد 500 هزار واحد مسكونى از مجموعه طرح ملى مسكن جهت ارائه 
مسكن شخصى كاركنان نيروهاى مسلح تدبير شده كه براى رسيدن به اين عدد بزرگ 
در طول مدتى كه تعهد شــده است، طبيعتاً بايد روند كار با صنعتى سازى ساختمان 
پيش مى رفت و بحمداهللا وزارت دفاع جمهورى اســالمى ايران در اين رابطه پيشگام 
شد و ساخت يك پروژه مسكن صنعتى را آغاز كرده و به سرعت خاتمه داد و بعد دو 
شــركت داخلى وارد كار شدند و سه مجموعه مسكونى نيز به طور همزمان با سرعت 
بااليى ســاخته شدند. رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح عنوان كرد: پروژه اى كه امروز 
در شــهر تهران مورد بهره بردارى قرار گرفته اســت، مجموعه 8 طبقه اى است كه در 
مدت 130 روز به مرحله بهره بردارى رسيده است و از جهات مختلف به ويژه هزينه و 
استحكام در برابر زلزله قابل توجه است و اين پروژه نمونه اى شد براى اينكه بتوانيم آن 
را با سرعت باال در سراسر كشور توسعه دهيم. سرلشكر باقرى اظهار داشت: نيروهاى 
مسلح در حوزه صنعتى ســازى ساخت و ساز ساختمان پيشگام خواهند بود و تالش 
مى كنيم تا در مدت قابل قبولى واحدهاى متعهد شده را بسازيم. وى خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر حدود 199 هزار واحد مسكونى براى كاركنان نيروهاى مسلح در مراحل 
مختلف آغاز ساخت، تا بهره بردارى است و امروز نيز مراسم كلنگ زنى 31 هزار واحد 

مسكونى نيز انجام مى شود.

با اعزام هيئت هايى از طرف رهبر معظم انقالب اسالمى در روز جانباز انجام شد

تجليل و قدردانى از رشادت و 
ايثارگرى جانبازان سرافراز

در ســالروز والدت بــا ســعادت قمر 
بنى هاشــم حضرت اباالفضل العباس 
عليه السالم و روز جانباز، هيئت هايى 
از طرف رهبر انقالب اسالمى با حضور 
در منازل تعدادى از جانبازان سرافراز 
از رشادت ها و فداكارى ها آنان تجليل 
كردند. به گزارش ايســنا، در تهران، 
حجج اسالم شــكرى، حاج على اكبرى، اخترى، محســن قمى و محمد قمى در 
منازل جانبازان حاضر شــدند و ضمن كســب اطالع از زندگى و شرايط آنان از 
مجاهدت هاى اين يادگاران دفاع مقدس و دفاع از حرم قدردانى كردند. قاضى زاده 
هاشمى رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز به منزل تعدادى از جانبازان رفت 
و با آنان گفت وگو كرد.همچنين نمايندگان ولى فقيه در مراكز اســتان ها و ائمه 
جمعه سراسر كشور نيز به نمايندگى از رهبر انقالب اسالمى در منازل تعدادى از 

جانبازان سراسر كشور حضور يافتند و از اين ايثارگران تجليل كردند.
فرمانده دانشگاه فرماندهى و ستاد ارتش:

موضوع «فرماندهى و كنترل» 
محدود به حوزه نظامى نيست

امير ســرتيپ «ولى وند» بــا بيان اينك 
موضوع فرماندهى و كنترل فقط محدود 
به حوزه نظامى و دفاعى نمى شود، گفت: 
آمادگى ما به لحاظ مديريت و كنترل در 
مواجهه با بحران هاى مختلف بايد همواره 
در باالترين سطح باشد. به گزارش ايسنا 

به نقل از روابط عمومى ارتش، امير ســرتيپ «حســين ولى وند زمانى» فرمانده دانشگاه 
فرماندهى و ســتاد ارتش صبح امروز در نخســتين همايــش بين المللى و چهاردهمين 
كنفرانس ملى فرماندهى و كنترل كه در دانشــگاه فرماندهى و ســتاد ارتش برگزار شد، 
اظهاركرد: فرماندهى و كنترل مفهومى اســت كه در طول ســال هاى خدمت با آن سر و 
كار داشــته و داريم و شايد اهميت اين موضوع، خود را در حوادث اخير كه در منطقه رخ 
داده اســت، بيشتر نشــان دهد؛ اين رزمايشى هم كه مقدماتش در رابطه با همايش مورد 
اشاره، فراهم شده، نقش فرماندهى و كنترل در آن بسيار حائز اهميت است.

اميرعبداللهيان:

 پرهيز از همكارى هاى زيست محيطى چاره ساز نيست
وزير امور خارجه در پيامى به همايش ملى ديپلماسى زيست محيطى 
گفت: دخالت هاى انســانى در چرخه هاى طبيعى محيط زيســت و 
تخريب وسيع آن، از جمله مديريت نامناسب منابع آبى، منابع انرژى و 
تخريب سرزمينى سبب شده اند تا توسعه و امنيت جوامع دستخوش 
نگرانى هاى واقعى و فورى شــوند. به گزارش ايسنا متن پيام  حسين 
امير عبداللهيان، وزير امور خارجه به همايش ملى ديپلماسى زيست 
محيطى كه توسط رضا نجفى معاون امور  حقوقى و بين المللى وزارت 
خارجه در اين همايش قرائت شــد، به شــرح زير است : ظرفيت هاى 
محيط زيست و توانايى آن براى بازسازى خود، با حجم تخريب ناشى 
از دست اندازى بشر به اين موهبت الهى همخوانى ندارد. نتيجه زياده 
خواهى و بى مهرى بشر به طبيعت، چالش هاى متعددى است كه در 
حال حاضر مردم جهان از سطوح محلى تا بين المللى با آن دست به 
گريبان هســتند. دخالت هاى انسانى در چرخه هاى طبيعى محيط 
زيســت و تخريب وســيع آن، از جمله مديريت نامناسب منابع آبى، 
منابع انرژى و تخريب ســرزمينى سبب شــده اند تا توسعه و امنيت 
جوامع دســتخوش نگرانى هاى واقعى و فورى شــوند.از ديگر ســو 
مداخالت نظامى، جنگ و تروريســم مثلث شــومى را شكل داده اند 
كــه در كنار تمامى آثار ويران كننده خود، تخريب گســترده محيط 
زيســت و از بين بردن زيرساخت ها را به دنبال داشته است. دخالت 
خارجى، پديده تروريســم و ايجاد نا امنى در برخى كشورهاى منطقه 
همه توجهات و منابع محدود اين كشورها را به خود معطوف كرده و 
چالش هاى زيست محيطى به اندازه كافى مورد توجه قرار نمى گيرند. 
ايــن وضعيت، مديريت پايدار محيط زيســت را با موانع جدى روبرو 
ســاخته و تخريب سرزمينى را شدت بخشيده است. در منطقه غرب 
آسيا جنگ ها و بحران هاى چند دهه اخير، ساز وكارهاى منطقه اى 
و زيرساخت هاى موجود براى همكارى در حوزه هاى مختلف از جمله 
محيط زيست را تضعيف كرده و يا از بين برده اند. اين درگيرى ها آثار 
دهشتناكى بر محيط زيست منطقه كه بايستى بعنوان يك كليت واحد 
ديده شود، تحميل كرده است ، نابودى منابع آبى و تاالبها، آسيب به 
منابع زيستى و تخريب سرزمينى به گونه اى بوده است كه در بهترين 
حالت نيازمند دهه ها همكارى نزديك منطقه اى براى بازســازى اين 
منابع هســتيم. در اين كنفرانس چالش نوظهور و فرامرزى تغييرات 
اقليم، طوفان هاى گردوغبار، آلودگى دريايى و آلودگى رودخانه هاى 
مرزى كه مناطق گســترده اى از جهان و منطقه اطراف كشــور ما را 
دســتخوش تبعات ناگوار خود ساخته، مورد بررسى قرار مى گيرد تا 
راه حل هايى براى كاهــش تبعات و مديريت اين چالش هاى بزرگ 

زيســت محيطى از طرف كارشناســان ارائه گردد. از آنجا كه چالش 
هاى زيســت محيطى رابطه اى تنگاتنگ با ديگر مســايل اقتصادى، 
بهداشتى، اجتماعى، سياسى - امنيتى و همچنين فرهنگى دارند، هر 
گونه همكارى در سطح منطقه اى نيازمند حمايت و همراهى نهادهاى 
ذيربــط داخلى و كارگزارى هاى بين المللى براى فراهم نمودن منابع 
مالى و ارائه و انتقال فناورى هاى الزم و همچنين ظرفيت سازى جهت 
تحكيم و تداوم اين همكارى ها مى باشد. جاى تاسف است كه دولت 
هاى توسعه يافته كه بيشترين سهم را در مداخالت نظامى و بزرگترين 
نقش را در آلودگى محيط زيست به ويژه تغييرات اقليمى داشته اند، 
بر خالف تعهدات مندرج در قراردادهاى بين المللى، به مسئوليت هاى 
تاريخى خود توجهى ندارند. تاســف بار تر آنكه برخى از اين كشورها 
سياســت هاى غيرقانونى خود نظير تحريــم هاى يكجانبه راحتى بر 
حوزه هايى چون همكارى هاى محيط زيســتى تحميل مى نمايند؛ 

در حاليكه اين همكارى ها خير و منفعت جهانى را تعقيب مى كنند. 
در ســطح منطقه اى گامهاى كوچكى براى نشان دادن اراده سياسى 
جمعى جهت پرداختن به فورى ترين چالشــهاى زيست محيطى و 
مديريت منابع به منظور تأمين همه جانبه حقوق نسل فعلى و آينده 
برداشته شده اســت. به هرحال اجرايى كردن  اين توافقات عالوه بر 
اراده سياسى نيازمند منابع و همكارى مناسب و ضرورى در حوزه هاى 
فنى، فناورى و ظرفيت ســازى مى باشد. براى مثال تغييرات اقليمى 
يكى از عوامل گسترش و افزايش تكرار و قدرت طوفان هاى گرد و غبار 
هستند. اين تغييرات بر روى الگوهاى بارشى در بسيارى از كشورهاى 
جهان از جمله كشورهاى منشاء اين طوفان ها تأثيرات ناگوارى داشته 
است. به هر حال تغييرات اقليمى به تنهايى براى توجيه اين وضعيت 
كفايــت نمى كند. تغيير اقليم در كنــار دخالت هاى بيش از اندازه و 
سوء مديريت بشر در كنترل منابع آبى سبب بروز اين وضعيت دشوار 

شــده اند. در كشور ما آسيب هاى زيســت محيطى از جمله تبعات 
ناشــى از تغيير اقليم، طوفان هاى گرد و غبار و كمبود منابع آبى به 
موضوعى روزمره براى مردم بعضى از اســتان ها بدل شده و تأثيرات 
ناگوارى را در اين مناطق به جا گذاشــته اســت. جابجائى جمعيت با 
تبعــات درازمدت اجتماعى و اقتصادى تنها يكى از چالش هاى پيش 
رو است. مشاركت و همكارى نهادهاى ذيربط داخلى در زمينه هايى 
چون امحاء فقر، تامين امنيت غذايى و بهداشت، مديريت پايدار منابع 
آب و جلوگيرى از تخريب سرزمينى، حفاظت از محيط زيست و رشد 
و توسعه اقتصادى مى تواند كاهش اثرات بحران هاى زيست محيطى 
را به همراه داشته باشد. وزارت امور خارجه در تالش بوده است تا در 
زمينه مقابله با طوفان هاى گــرد و غبار و تغييرات اقليمى نهادهاى 
ذيربط بين الدولى و بين المللى و همچنين منطقه اى را بسيج نمايد و 
تا كنون با پيگيرى هاى كشورمان چندين قطعنامه در مجمع عمومى 
ســازمان ملل متحد، برنامه محيط زيست سازمان ملل و كميسيون 
منطقه اى ملل متحد براى آسيا و اقيانوسيه به تصويب رسيده است. 
اميــدوارم اين قطعنامه ها ،الهام بخش فعاليت ها و اقدامات نهادها و 
كارگزارى هاى بين المللى براى مقابله با بحران هاى زيست محيطى 
باشند و اين گردهمايى نيز بتواند ابتكارها و راه حل هاى مناسبى در 
اين خصوص ارائه نمايــد. وزارت امور خارجه آماده پيگيرى همكارى 
هاى دو و چندجانبه در راســتاى توســعه پايدار با كشورهاى منطقه 
اســت و اين همكارى ها را براى ايجاد ثبات و آينده بهتر براى تمامى 
مردم منطقه مفيد مى داند. تبعات و معضالت زيست محيطى منطقه 
تنها متوجه چند كشور خاص نيست؛ بلكه تمامى منطقه غرب آسيا را 
متأثر نموده و توسعه و رفاه مردم اين منطقه را دستخوش ناماليمات 
جدى كرده اســت. سيل و خشكسالى، مرزهاى سياسى يا مالحظات 
سيســتم هاى سياســى را رعايت نمى كنند. پرهيز از همكارى هاى 
زيست محيطى براى هيچ كشورى چاره ساز نيست. اين چالش ها در 
درازمدت و در فقدان همكارى به بحران هاى زيست محيطى بدل مى 
شوند كه هزينه هاى بسيار زيادى را بر همه كشورهاى منطقه تحميل 
خواهندكرد. اميدوارم شــاهد توســعه معنادار اين همكارى ها ميان 
دولت هاى منطقه باشــيم. كنفرانس ملى ديپلماسى زيست محيطى 
مــى تواند پيش درآمدى بر برگــزارى كنفرانس بين المللى مقابله با 
توفان هاى گرد و غبار در سال آينده در كشورمان باشد. كنفرانسى كه 
وفق قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل و با هدف تعميم همكاريهاى 

بين المللى در اين حوزه برگزار خواهد شد.

معاون ســازمان انرژى اتمــى ايران 
گفت: يكى از اهدافى كه در بيســت 
و نهميــن دوره كنفرانس هســته اى 
مى تــوان مشــاهده كــرد؛ به بحث 
سياست جمهورى اسالمى در حوزه 
فناورى هســته اى بر مى گردد كه به 
«فنــاورى صلح آميز هســته اى براى 
همه؛ سالح هسته اى براى هيچ كس» 
معتقد است. به گزارش ايسنا، بيست و 
نهمين دوره كنفرانس هسته اى ايران، 
روز يكشنبه بعد از وقفه اى سه ساله 
كه به شــكل مجازى برگزار مى شد، 
با حضور اســاتيد و دانشــجويان اين 
صنعت در دانشگاه شهيد بهشتى آغاز 
به كار كرد. جواد كريمى ثابت، رييس 
انجمن هسته اى ايران درباره برگزارى 
اين كنفرانس، اظهار كرد: در بيســت 
و نهمين دوره كنفرانس هســته اى، 
شاهد نشست و گردهمايى اساتيد و 
دانشــجويان صنعت هسته اى در 10 
محور تخصصى هســتيم كه در اين 
گردهمايى آخرين دستاوردهاى خود 
را در محورهاى مختلف به اشــتراك 
خواهند گذاشــت. معاون ســازمان 
انرژى اتمى افزود: در اين دوره بيش از 
350 مقاله براى كميته هاى تخصصى 
ارســال شــد كه پس از بررسى هاى 
صورت گرفتــه؛ 270 مقاله پذيرفته 
شد. دبير علمى بيست و نهمين دوره 
كنفرانس هســته اى ايــران تصريح 
كرد: اين كنفرانسيك روزه بوده و به 

صورت موازى در پنل هاى تخصصى 
در حال برگزارى اســت. رييس مركز 
ملى نظام كيفيت و اســتانداردهاى 
اتمى ايران با اشاره به اهداف برگزارى 
ايــن دوره از كنفرانس «هســته اى 
ايران» تصريح كرد: اشــتراك گذارى 
تجربيات و آخرين دستاوردهايى كه 
در مجموعه هاى هســته اى كار مى 
شــود از جمله اهدافى اســت كه در 
اين دوره از برگزارى كنفرانس دنبال 
مى شود. وى ادامه داد: از جمله اهداف 
ديگرى كه مى تــوان از برگزارى اين 
كنفرانس متصور بــود؛ دنبال كردن 
بحث فناورى هسته اى در كشور و به 
شكل پايدار است. همچنين ديگر پيام 
و هدفى كه در اين كنفرانس مى توان 

مشــاهده كــرد به بحث سياســت 
جمهورى اســالمى در حوزه فناورى 
هسته اى بر مى گردد كه به «فناورى 
صلح آميز هسته اى براى همه؛ سالح 
هســته اى براى هيچ كــس» معتقد 
اســت. رييس انجمن هسته اى ايران 
درباره پيشــرفت هاى ايــران در اين 
صنعت و همچنين دستاوردهايى كه 
در حوزه هسته اى از جمله غنى سازى 
به دست آمده اســت، گفت: مباحث 
مربوط به انجمن هســته اى ايران به 
حوزه دستاوردهاى علمى بر مى گردد 
و بحث غنى سازى را ديگر مجموعه ها 
در ســازمان انرژى اتمــى دنبال مى 
كننــد. وى تاكيــد كرد: بيشــترين 
مواردى كه در ايــن كنفرانس كامال 

مشــهود اســت به بحث كاربردهاى 
فناورى هسته اى بر مى گردد؛ در بحث 
ايزوتوپ هاى  راديوداروها،  از  استفاده 
پايدار كه نشان دار شــده اند، كاربرد 
پرتوها و ديگر موارد كه مردم ما شايد 
با آن آشنا و مأنوس نباشند، به همين 
خاطر در ايــن كنفرانس تمركز روى 

كاربردهاى فناورى هسته اى است.
بيســت و نهمين كنفرانس هسته اى 
ايران در دانشــگاه شــهيد بهشتى با 
محورهايى همچون فيزيك، تكنولوژى 
راكتورهــاى هســته اى،  ايمنــى  و 
آشكارســازى و دزيمترى هسته اى، 
چرخه ســوخت و مواد هســته اى، 
فيزيك هســته اى و ذرات، كشاورزى 
هســته اى، ايمنى، امنيت، حفاظت و 
و  پرتوپزشكى  هسته اى،  راهبردهاى 
پزشكى هسته اى، پالسما و گداخته 
هســته اى، مولد و كاربــرد پرتوها و 
فناورى كوانتومــى در حال برگزارى 
اســت. گفتنى است مراسم افتتاحيه 
بيســت و نهميــن كنفرانــس ملى 
«هسته اى ايران» در تاريخ 7 اسفند 
1401 و با حضــور مهندس محمد 
اسالمى اسالمى، رييس سازمان انرژى 
اتمى ايران و دكتر سيد محمود رضا 
آقاميرى رييس دانشگاه شهيد بهشتى 
و جمعى از معاونان ســازمان انرژى 
اتمى و نيز مديران عامل شركت هاى 
تابعه،  اساتيد رشته هاى مرتبط و ... در 
مركز همايش هاى بين المللى دانشگاه 

شهيد بهشتى برگزار شد.

رييس انجمن هسته اى ايران تشريح كرد

اهداف كنفرانس هسته اى ايران

وزير دفاع با اشاره به آماده گى انتقال دانش و تجهيزات صنعتى سازى مسكن به استان ها، گفت: با بهره گيرى از صنعتى سازى ساختمان 500 
هزار واحد مسكونى را طى 4 سال تحويل نيروهاى مسلح مى دهيم. 500 هزار واحد مسكونى طى 4 سال تحويل نيروهاى مسلح مى شو به 
گزارش ايلنا، امير سرتيپ محمدرضا آشتيانى وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح صبح امروز در جريان افتتاح و تحويل دهى 13 هزار واحد 
مسكونى به كاركنان نيروهاى مسلح در جمع خبرنگاران گفت: وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح بحث صنعتى سازى مسكن را طى يك فرايند پنج ساله پيگيرى كرده و به 
حمداهللا ما امروز صاحب اين فناورى هستيم و توانستيم يك آپارتمان 12 طبقه را در طول شش ماه بسازيم. وى افزود: اين ساخت و سازهاى صنعتى به گونه اى است كه طى اين 
فرآيند هم سرعت كار افزايش يافته و هم استحكامى كه يك ساختمان بايد در برابر زلزله داشته باشد را دارا است. امير آشتيانى تصريح كرد: وزارت دفاع اين مسير را آغاز كرده و 
تاكنون قراردادهاى متعددى را در اين راستا با بخش هاى مختلف نيروهاى مسلح به امضا رسانده است. متولى قرارگاه مسكن در نيروهاى مسلح، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مسلح است و ما كار صنعتى سازى ساختمان را به صورت سازماندهى شده در اين عرصه انجام داده ايم. وى خاطرنشان كرد: وزارت دفاع همچنين در راستاى تداوم اين روند مطلوب 
مذاكراتى را با وزارت راه و شهرســازى داشــته است تا در پرتو آن بتواند صنعتى سازى حوزه مسكن را به عنوان يك ابرپروژه به ديگر استان ها انتقال دهد كه ان شاءاهللا بتوانيم اين 

تسهيالت را وارد استان ها كنيم و آن 500 هزار واحد مسكونى را در مدت زمان 4 ساله به پايان برسانيم.

مشكل در قوانين نيست، در مجريان قانون است. يك فعال سياسى اصالح طلب تاكيد كرد: مشكل را در قوانين نمى بينم، مشكل را در مجريان 
قانون و اراده اى كه در كشور براى برگزارى انتخابات استاندارد بايد وجود داشته باشد، مى بينم. اميدوارم برگزارى انتخابات استاندارد در سال 

آينده نويددهنده اصالحات ساختارى در كشور باشد/ مشكل در قوانين نيست، در مجريان قانون است. على باقرى فعال سياسى اصالح طلب در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به 
اين سوال كه با توجه به در پيش بودن برگزارى انتخابات مجلس در سال آينده چقدر ضرورت دارد اصالحاتى در قانون اساسى انجام شود تا ضمن بهبود ساز و كارهاى قانونى شاهد 
مشاركت مردم هم باشيم، گفت: قانون اساسى در حوزه انتخابات، مثل حوزه هاى ديگر نقايصى دارد، از جمله مهم ترين آن اين است كه نظام انتخاباتى ما با نظام حزبى گره نخورده؛ 
يعنى در نظام سياسى  و در قانون اساسى هم حزب و هم نهاد انتخابات را به رسميت شناختيم اما اين دو منفك از هم هستند. وى افزود: حزب براى خودش كار مى كند و انتخابات 
غيرحزبى برگزار مى شود. اين مهم ترين ايرادى است كه ما داريم و بايد در مجموعه قوانين ما برطرف شود. منتهى تصورم اين است كه اين شرط الزامى، براى داشتن يك انتخابات 
آبرومند و استاندارد نيست. يعنى ما با همين قوانين موجود به ويژه با قانون اساسى موجود، با تغيير در قوانين عادى حتى مشكل اين موضوع را مى توانيم برطرف كنيم. درست است 
نظام انتخاباتى و حزبى ما به هم گره نخورده اما قانون اساسى ما اين را نهى نمى كند، يعنى مسكوت مانده و ما مى توانيم در قوانين عادى حتى اين مشكل را هم حل كنيم.

امير آشتيانى:

500 هزار واحد مسكونى طى 4 سال تحويل نيروهاى 
مسلح مى شود

 اميدوارم انتخابات استاندارد در سال آينده باقرى:
نويددهنده اصالحات ساختارى در كشور باشد
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گزيده خبر

با انجام مميزى و بمدت يكسال محقق شد؛
استمرار گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه IMS تصفيه خانه 

فاضالب تبريز
تبريز – شــيعه نــواز: تصفيه 
خانــه فاضالب تبريــز موفق 
گواهينامــه  اســتمرار  بــه 
سيســتم مديريــت يكپارچه 
 ،9001:2015  IMSISO  )
Iو  S O 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

ISO45001:2018) بمدت يك سال شد. بدنبال مميزى تيم اعزامى 
شــركت آرين توف پاســارگاد، تصفيه خانه فاضالب تبريز موفق به 
 ،IMSISO9001:2015 ) استمرار گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه
ISO14001:2015و ISO45001:2018) بمدت يك ســال شــد. 
استمرار اعتبار اين گواهينامه حاصل تالش مديران و كاركنان شركت 
آب و فاضالب استان بويژه همكاران تصفيه خانه فاضالب تبريز براى 
برآورده سازى الزامات سيســتم، ارائه محصول منطبق با استاندارد 
هاى موجود، جلوگيرى از آلودگى محيط زيست و ايمن سازى محل 
كار براى كاركنان است. بر اساس اعالم سر مميز در مراسم اختتاميه، 
طرح ريزى مناســب سيستم، مستند ســازى بهينه، دسترسى به 
مدارك  و روند بهبود نسبت به گذشته از جمله نقاط قوت اين دوره 
مى باشد. در اين برنامه ملكيان معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب 
استقرار و استمرار سيستم هاى مديريتى را يكى از عوامل مهم تاثير 
گذار در بهــره بردارى كارا و اثر بخش تصفيــه خانه هاى فاضالب 
بيان نمود و از كليه همكاران ذى نفع در اســتمرار سيستم تقدير و 
تشكر كرد. همچنين در اين مراسم عظيم پور معاون منابع انسانى و 
تحقيقات شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقى با قدردانى از 
تالش هاى صورت گرفته در راستاى تحقق اين مهم و استمرار اعتبار 
گواهينامه، بيان كرد: با تاكيد مديرعامل شركت آبفا استان مبنى بر 
تعهد به ايجاد بهبــود و همراهى مديران و كاركنان پرتالش تمامى 
شــرايط الزم جهت تمديد اعتبار گواهينامه فراهم شــده و اقدامات 

انجام يافته در اين حوزه قابل تقدير است
در 10 ماه گذشته سال جارى ممكن شد؛

افزايش انتقال گاز از منطقه هشت عمليات انتقال گاز ايران
تبريز : مدير منطقه 8 عمليات 
انتقال گاز از انتقال 27 ميليارد 
و 561 ميليــون متر مكعب گاز 
به شركت هاى گاز استان هاى 
آذربايجان شرقى، غربى، اردبيل، 
گيالن، زنجان و كردســتان در 
10 ماه گذشــته سالجارى خبر 

داد.فيروز خدايى اظهار كرد: اين رقم نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل نزديك به 9 درصد افزايش داشــته است. وى همچنين به ثبت 
ركورد پرمصرف ترين روز گاز در منطقه در ســوم دى ماه گذشــته 
اشــاره كرد و گفت: مقدار گاز انتقالــى از اين منطقه جهت مصارف 
خانگى، نيروگاه ها، صنايع و صادرات در اين روز، معادل 101 ميليون 
مترمكعب بود كــه به عنوان پر مصرف ترين روز در ســالجارى در 
منطقه ثبت شده است. خدائى افزود: كاهش بى سابقه دما تامين گاز 
را وارد نقطه حســاس كرده و به گونه اى كه اكنون شاهد افت فشار 
گاز در برخى اســتان هاى كشور هستيم و براى جلوگيرى از قطع و 
يا افت فشار گاز بايد صرفه جويى انجام شود ولى تاكنون قطعى گاز 

نداشتيم و همواره پايدار بوده است.
شناسائى و مقاوم سازى فنى ساختمان هاى ناايمن مورد 

بررسى قرار گرفت
معاون شهرســازى و معمارى 
شهردارى كرج گفت: به منظور 
كاهــش خطــرات احتمالى، 
شناســائى و مقاوم سازى فنى 
مورد  ناايمن  ســاختمان هاى 
بررســى قرار گرفــت. عباس 
ســعيدى كيا اظهــار كرد: به 

منظور ضرورت توجه ويژه به ســاختمان هاى ناايمن، شناســايى و 
مقاوم ســازى فنى ساختمان هاى ناايمن شــهر طى جلسه اى مورد 
بررســى قرار گرفت. ســعيدى كيا از فرآيند بررسى و امكان انطباق 
و تعريف اطالعات مورد نياز در اليه هاى مختلف شهرسازى و تأمين 
دسترســى الزم و نمايش مراتب فوق توسط نرم افزاز سامان شهر به 
منظور شناسايى ساختمان هاى ناايمن خبرداد. وى با تأكيد بر اهميت 
جمع آورى اطالعات جامع ابنيه ناايمن از طرف كليه مناطق تابعه و 
سازمان آتش نشــانى گفت: اين اقدام به منظور شناسائى و كاهش 
خطرات احتمالى و مقاوم سازى فنى ساختمان هاى موردنظرصورت 
خواهد گرفت. سعيدى كيا با بيان اينكه يكى از پيشگيرى ها در استان 
البرز، ايمن سازى ساختمان ها است كه به منظور پيشگيرى از خطرات 
احتمالى صورت مى گيرد، افزود: در اين خصوص بيشــترين دقت و 
توجه بايد در ساختمان هاى بلند مرتبه انجام شود. وى خاطر نشان 
كرد: آمار ســاختمان هاى ناايمن در نقاط مختلف شــهر با همكارى 
سازمان نظام مهندسى و شــهردارى نسبت به شناسايى فورى اين 

سازه ها و اجراى قانون درباره آن ها صورت خواهد گرفت.

بازديد كاركنان دانشگاه صنعتى قم از پارك ملى هوا فضا
به گزارش روابط عمومى دانشگاه، به مناسبت چهل و چهارمين سالگرد 
پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى كاركنان دانشگاه صنعتى قم ضمن 
حضور در مرقد مطهر امام خمينى (ره) و تجديد بيعت با امام و شهدا، 
از توانمندى هاى راهبردى نيروى هوا فضاى ســپاه پاســداران تحت 
عنوان پارك ملى هوا فضا بازديد كردند .در حوزه هاى مختلف موشكى، 
پدافند هوايى، پهپادى، عمليات هوايى و فضايى از بدو شــكل گيرى 
تاكنون در نمايشگاه دائمى "پارك ملى هوافضا " در محدوده شهردارى 
منطقه 21 تهران به نشانى كيلومتر 12 جاده مخصوص كرج، خيابان 
دانشــگاه برپا مى باشد. در اين نمايشگاه دستاوردهاى مختلف نيروى 
هوافضاى ســپاه از آغاز شكل گيرى تاكنون در پنج حوزه فعاليت اين 
نيرو يعنى موشكى، پهپادى، عمليات هوايى، پدافند هوايى وفضايى در 
پنج بخش مجزا و فضايى گســترده به نمايش در آمده است. سرآغاز 
اين نمايشــگاه، عبور از داالنى به نام «الف دزفول» اســت كه در آن 
صحنه هايى از مقاومت مردم دزفول در برابر موشــك باران هاى رژيم 
بعثى عراق در هشت سال دفاع مقدس با طراحى محيطى كالس درس 
و خانه هاى مردم پياده ســازى شده است و پس از عبور از آن بخش 
موشكى نمايشگاه قرار دارد. بخش موشكى نمايشگاه در دو محل برپا 

شده است كه يكى مسقف و ديگرى روبازاست. 

شهردار گرگان : 
اختصاص كيوسك به توانخواهان ذهنى «بهكوش»

شهردار گرگان اختصاص يك باب كيوسك به مركز توانبخشى معلوالن 
ذهنى بهكوش را وعده داد.سيد محمدرضا سيدالنگى شهردار گرگان 
بــه همراه عارف كيانى مديركل بهزيســتى گلســتان از مركز جامع 
توانبخشــى معلوالن ذهنى «بهكوش» بازديد كرد.مريم گيالســيان 
مدير اين مركز در اين ديدار گفت: اين مركز در ســال 1375 بعنوان 
اولين مركز توانبخشى پسران كم توان ذهنى باالى 15 سال در كشور 
تأسيس شــد.وى با اشاره به تالش هاى اين مركز براى نزديك شدن 
زندگى اين افراد به زندگى انســان عادى، افزود: پس از گذشــت 27 
ســال تاكنون 300 نفر از اين مركز ترخيص شده اند و در حال حاضر 
96 نفر آموزش و يادگيرى صنايع دستى، فعاليتهاى هنرى، ورزشى، 
معرق و قيطان بافى، مهارت زندگى و موسيقى در اين مركز را فرا مى 
گيرند.شهردار گرگان در اين جلسه همچنين بابت اختصاص يك باب 
كيوسك در پارك شــهر براى فروش محصوالت هنرهاى دستى اين 
معلوالن و بخشــى از ظرفيت هاى تبليغات شهرى براى معرفى و نيز 
جمع آورى مشــاركت هاى مردمى به اين مركز را وعده داد.در ادامه 
اين ديدار شهردار گرگان از بخش ها و كارگاه هاى مختلف و همچنين 

گروه موسيقى اين مركز بازديد بعمل آورد.

در گفت وگوى تفصيلى با غضنفرى اعالم شد

پيشنهاد نفتى براى كنترل قيمت ارز
رييس هيات عامل صندوق توســعه ملى از پيشــنهاد آمادگى اين 
صندوق براى ســرمايه گذارى در ميادين نفتى خبر داد و بر اين باور 
اســت كه اين اقدام مى تواند به افزايش سرمايه گذارى در كشور و در 
نهايت كنترل قيمت ارز كمك كند. به گزارش ايسنا، مهدى غضنفرى 
بر اين نكته تاكيد دارد كه وقتى ذخاير در زيرزمين قرار دارند، ارزش 
افزوده اى در پى نخواهند داشــت اما اگر بتوانيم ذخاير زيرزمينى را 
اســتخراج كنيم و بفروشيم و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ 
كنيم، دستمايه اى براى ســرمايه گذارى هاى بعدى صندوق مى شود 
و بعد از چند ســال ارزش آن دو يا چند برابرخواهد شــد. در ادامه 
گفت وگوى تفصيلى ايسنا با رييس هيات عامل صندوق توسعه ملى 
را مى خوانيد: - صندوق توســعه ملى اخيرا براى ســرمايه گذارى در 
حوزه نفت و گاز اعالم آمادگى كرده اســت. دليل اين اعالم امادگى 
چه بوده اســت؟ دولت ها حدود 100 ميليارد دالر از مجموع دارايى 
175 ميليــارد دالرى كه صندوق توســعه ملى در خالل 12 ســال 
گذشــته دريافت كرده است را برداشــت كرده اند حدود 25 ميليارد 
دالر از 100 ميليارد دالر مذكور توسط زيرمجموعه وزارت نفت براى 
سرمايه گذارى برداشت شده است. با شرايطى كه اين روزها براى بازار 
فروش نفت وجود دارد، بعيد است كه دولت قادر باشد به زودى طلب 
خود و همچنيــن دولت هاى قبل را بازپرداخت كند، به همين دليل 
الزم اســت كه اين طلب به شيوه هاى مختلف تهاتر شود. - به غير از 
ســرمايه گذارى در حوزه نفت و گاز چه پيشنهاداتى از سوى صندوق 
توسعه ملى مطرح شــد؟ در ابتدا صندوق توسعه ملى پيشنهاد كرد 
همه درآمدهاى نفتى در اختيار اين صندوق گذاشته شود تا صندوق 
ســرمايه گذارى كرده و منابع حاصل از سودى كه كسب كرده را در 
اختيار دولت قرار دهد كه با اين پيشــنهاد در عمل موافقت نشــد. 
پيشنهاد ديگرى كه از سوى صندوق توسعه ملى مطرح شد اين بود 
كه بنگاه هايى كه قصد مولدســازى دارند، بخش از دارايى مازاد خود 
را به عنوان طلب صندوق بــه صندوق بدهند تا صندوق دارايى ها را 
مولد كرده و بعد به فروش برساند تا هم صندوق توسعه ملى موفق به 
كسب سود شود و هم بخشى از طلب دولت تسويه شود. اما از آنجايى 
كــه دولت به منابع حاصل از اين طرح نياز دارد، فعال اين پيشــنهاد 
براى دولت مطلوب نيست. - بنابراين سرمايه گذارى در ميادين نفتى 
و گازى پيشــنهاد ســوم بود؟ بله. صندوق توسعه ملى آمادگى دارد 
مانند بســيارى از صندوق هاى ثروت ملى دنيا  در حوزه هاى نفت و 

گاز سرمايه گذارى كند و مجوز سرمايه گذارى البته به صورت كلى از 
هيات امناى صندوق اخذ شــده است. بنابراين اين پيشنهاد از سوى 
صندوق مطرح شــد كه به صندوق توسعه ملى اجازه داده شود روى 
برخى از ميادين نفتى مخصوصا ميادين مشترك با استفاده از منابعى 
كه در اختيار دارد سرمايه گذارى كرده و نفت را استخراج كند. بخشى 
از منابع حاصل از اين سرمايه گذارى متعلق به دولت است و صندوق 
توسعه ملى مى تواند اين ســهم را در ازاى طلب خود برداشت كند. 
بنابراين در اين صورت الزم نيست دولت بخشى از بودجه خود را براى 
بازپرداخت بدهى خود به صندوق توسعه ملى اختصاص دهد. - اين 
اتفاق چه مزايايى در پى دارد؟ اين فرايند چند حســن دارد. نخست 
آنكه صندوق توسعه ملى مى تواند به موازات شركت ملى نفت ايران 
در ميادين مختلف نفت و گاز سرمايه گذارى كند تا برداشت از ذخاير 
زيرزمينى سرعت بگيرد. از سوى ديگر بايد به اين نكته توجه داشت 
كه اتحاديه اروپا مصوب كرده اســت كه بعد از ســال 2035 توليد 
خودروهاى با ســوخت فسيلى متوقف خواهد شد، اين موضوع نشان 

مى دهــد ذخاير زيرزمينى فقط تــا دو دهه آينده بازار جهانى خوبى 
خواهند داشت و بعد از آن اين سوخت ها شايد مانند امروز متقاضى 
نداشته باشــند. بنابراين بايد در تبديل اين ذخاير به ثروت ماندگار 
تعجيل كرد همچنين اگر صندوق توســعه ملى ميادين نفت و گاز را 
در اختيار داشــته باشد، هم امكان جذب سرمايه گذار خارجى فراهم 
مى شــود و هم اينكه صندوق مى تواند مازاد توليد و برداشــت خود 
از مياديــن نفتى را در اختيار دولت بگــذارد. بايد به اين نكته توجه 
داشــت كه وقتى اين ذخاير در زيرزمين قرار دارند، ارزش افزوده اى 
در پى نخواهند داشت اما اگر بتوانيم ذخاير زيرزمينى را استخراج و 
به فروش رســانده و منابع حاصــل از آن را در صندوق حفظ كنيم، 
دستمايه اى براى سرمايه گذارى هاى بعدى صندوق مى شود و بعد از 
چند سال ارزش آن دو يا چند برابر خواهد شد. من با اين نظر موافق 
هســتم كه ســهم اندكى از منابع زيرزمينى بايد هر سال در بودجه 
مورد اســتفاده قرار گيرد اما سهم بزرگ ترى بايد براى نسل هاى آتى 
وارد صندوق توسعه ملى شــود. بنابراين بين اينكه منابع نفتى وارد 

بودجه شــود يا صندوق توســعه ملى، تفاوت وجود دارد. وقتى اين 
منابع وارد صندوق مى شــوند، صندوق مى تواند با ايجاد ارزش افزوده 
روى ايــن منابع، از يك صندوق 100 ميليارد دالرى به يك صندوق 
1000 ميليارد دالرى برسد و اين يك پشتوانه بزرگ براى اداره كشور 
محسوب مى شود. از سوى ديگر اگر بتوانيم ذخاير زيرزمينى را تبديل 
به سرمايه گذارى و در صندوق توسعه ملى نگهدارى كنيم، از سود اين 
سرمايه گذارى ها مى توان بودجه كشور را هم تامين كرد. - پيشنهاد 
صندوق به چه كســى ارائه شده و چه واكنشى در پى داشته است؟ 
صندوق توســعه ملى در ابتدا پيشنهاد خود را به رييس جمهور ارائه 
كرد كه مورد اســتقبال رييس جمهور قرار گرفت و پيشنهاد را نزد 
مقام معظــم رهبرى بردند. به نقل از رييــس جمهور،  مقام معظم 
رهبرى با اين پيشــنهاد مخالفتى ندارند اما نظرشان اين است كه از 
طريق مجلس در برنامه هفتم اعمال شود. بنابراين پيشنهاد صندوق 
نزد مقامات عالى رتبه نظام مورد پشتيبانى قرار گرفته است؛ اما براى 
اينكه به قانون تبديل شود نمايندگان مجلس بايد بر روى اين موضوع 
كار كننــد. بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر در برنامه هفتم همان 
ديدگاهى وجود داشــته باشد كه در شش برنامه قبلى وجود داشت، 
همان نتايج قبلى نيز حاصل مى شود. بنابراين بايد در برنامه هفتم يك 
نگاه متفاوت داشته باشيم تا نرخ رشد هشت درصد محقق شود. يكى 
از الزامات تحقق نرخ رشــد هشت درصدى نيز سرمايه گذارى است، 
درواقع براى اينكه ايران يك ايران تازه شود بايد حجم سرمايه گذارى 
افزايش يابد. بدون ورود سرمايه هاى جديد به كشور امكان رشد هشت 
درصدى، امكان كنترل قيمت ارز، امكان حل مشكالت معيشتى و... 
ميسر نمى شود. قيمت ارز فقط تابع تصميمات بانك مركزى و شرايط 
تحريمى نيست. ارز يك مقوله اى اســت كه مى توان از ان به عنوان 
دوچرخــه اقتصادى ياد كرد. يعنى هم اقتصاد خرد بايد بتواند خوب 
حركت كند هم كالن تا بتوان قيمت ارز را كنترل كرد. اگر اين فرصت 
در اختيار صندوق قرار داده شــود تا به حوزه ســرمايه گذارى نفت و 
گاز وارد شود، مى تواند ارز بيشترى وارد كشور كند و سرمايه گذارى 
بيشــترى صورت بگيرد. پيام مســتقيم من به مقامات حكمرانى در 
كشــور از جمله قوه مجريه و قوه مققنه اين است كه اگر قصد دارند 
يك كار بزرگ در حوزه توســعه كشور انجام دهند از اين فرصتى كه 

صندوق ميتواند ايجاد كند، استفاده كنند.

معاون گمرك ايران اظهار داشت: بايد توجه داشت كه حجم و ميزان ورودى كاالهاى اساسى به كشور باال است و چيزى حدود 4 
ميليون تن كاالهاى اساسى در لنگرگاه باقى مانده  و در صف ورود به اسكله و بنادر هستند. كاالى اساسى رسوبى نداريم/ وجود 4 
ميليون تن كاالى اساسى در لنگرگاه/ شرط فروش خودروى وارداتى در بورس لغو نشده  است. فرود عسگرى در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادى ايلنا درباره آخرين وضعيت ترخيص كاالهاى اساسى از گمركات كشور و انتشار اخبارى مبنى بر رسوب كاالهاى اساسى 
در بنادر به دليل مشكالت اسنادى و عرضه ارز اظهار داشت: براساس مصوبه شوراى عالى امنيت ملى كاالهاى اساسى بدون كد رهگيرى بانك ترخيص مى شوند و اين 
مصوبه شوراى عالى امنيت ملى تا آبان سال 1402 مهلت دارد و معتبر است. وى افزود: طبق قانون مبارزه با قاچاق تمام كاالها براى ترخيص از گمرك بايد كد رهگيرى 
داشته باشند اما از آنجايى كه دريافت كد رهگيرى زمانبر و كاالهاى اساسى سريع الفساد است، از شوراى عالى امنيت ملى مصوبه اى گرفته ايم كه بر مبناى آن براى افزايش 
سرعت ترخيص كاالها، 90 كاالهاى اساسى متعلق به بخش غير دولتى بدون كد رهگيرى بانك ترخيص مى شوند و تنها 10 درصد از آن محموله در گمرك باقى مى ماند 
تا پس از دريافت كد رهگيرى ترخيص شوند. همچنين 100 درصد كاالهاى اساسى متعلق به بخش دولتى بدون طى فرايند دريافت كد رهگيرى ترخيص مى شوند البته 
پس از ترخيص كد رهگيرى دريافت خواهد شد. معاون گمرك ايران با بيان اينكه هيچ مشكلى در تامين ارز كاالهاى اساسى وجود ندارد، گفت: بايد توجه داشت كه 
حجم و ميزان ورودى كاالهاى اساسى به كشور باال است و چيزى حدود 4 ميليون تن كاالهاى اساسى در لنگرگاه باقى مانده  و در صف ورود به اسكله و بنادر هستند.

براساس آخرين جزييات اعالم شده از مصارف ارزى خدماتى 63 گانه اعالم شده از سوى مركز مبادله ارز و طالى ايران تغييراتى در 
نحوه و چگونگى دريافت ارز مسافرى توسط مردم اعمال شده است كه مى توان به تعيين ارز براى سفرهاى زمينى – ريلى و دريايى و 
كاهش سن دريافت ارز مسافرتى اشاره كرد. به گزارش ايسنا، در جديدترين مجموعه مقررات ارزى ابالغ شده از سوى بانك مركزى، 
تعداد سرفصل هاى مصارف ارز خدماتى (غيربازرگانى) از 38 مورد به 63 مورد افزايش پيدا كرده و تغييراتى در اين سرفصل ها اعمال 

شده است. يكى از سرفصل هاى مصارف ارزى 63 گانه مركز مبادله ارز و طالى ايران ارز مسافرتى است كه با تغييراتى از سوى بانك مركزى نسبت به آخرين بروزرسانى 
قوانين و مقررات كه در مرداد ماه امسال انجام شده بود، مواجه شده است. مهم ترين تغيير در اين زمينه تفكيك ارز مسافرتى هوايى و زمينى – ريلى و دريايى است كه در 
بروزرسانى جديد كه در دوم اسفندماه امسال انجام شد، اتفاق افتاده است. چهل وچهارمين سرفصل نيازهاى ارز خدماتى مربوط به ارز مسافرتى هوايى است كه براساس آن 
مسافران هوايى يكبار در سال مى توانند به ميزان 500 يورو يا معادل آن نسبت به ساير ارزها، ارز دريافت كنند همچنين مدارى كه مورد نياز در زمان مراجعه به بانك و ارائه 
درخواست خريد ارز، گذرنامه معتبر، بليت مسافرت هوايى اعم از يكسره يا دو سره (كاغذى يا الكترونيكى) و رسيد پرداخت عوارض خروج از كشور است. همچنين مدارك 
مذكور براى نظارت بازرسان در بانك نگهدارى خواهد شد. يكى ديگر از تغييراتى كه در ارز مسافرتى اعمال شده كاهش سن قانونى براى دريافت ارز است كه در مقررات ارزى 
گذشته مسافرين با سن قانونى كمتر از 18 سال نمى توانستند اين ارز مسافرتى را دريافت كنند اما در قوانين جديد اين سن به كمتر از پنج سال كاهش پيدا كرده است.

معاون گمرك ايران :

 كاهش شرط سنى مسافران تا 5 سال وجود 4 ميليون تن كاالى اساسى در لنگرگاه
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گزيده خبر

پيش بينى رشد منفى صادرات 
فرآورده هاى نفتى

رئيس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشيمى با 
اشاره به عوامل تاثيرگذار بر بازار صادرات فرآورده هاى ايران غير از عوامل داخلى 
گفت: عوامل بين المللى مثل ركود ناشى از عدم كنترل كرونا در چين اثر منفى 
بيشترى نسبت به روسيه و اوكراين داشته است، هرچند اكنون تاحدى كنترل 
شــده و بازار چيــن دوباره روند مثبت به خود مى گيــرد و باعث افزايش تقاضا 
و قيمت هاى جهانى خواهد شــد. پيش بينى رشــد منفى صادرات فرآورده هاى 
نفتى براى ســال آينده/ از قوانين رفع تعهــد ارزى تا تحريم هاى ثانويه امريكا. 
احمــد معروف خانى در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى ايلنا، درباره روند صادرات 
فرآورده هاى نفتى و چالش هاى آن اظهار داشت: قوانين دست و پاگير رفع تعهد 
ارزى كه مقطع به مقطع با آزمون و خطا و بدون پشــتوانه كارشناســى و بدون 
اينكه تصميم گيرى ها جامعيت داشــته باشــد روند كلى رشد را متوقف كرده 
اســت، خصوصا تصميم اخير مجلس كه بنا دارنــد روى واردات عوارض وضع 
كنند، اوضاع و احوال صادرات را به منفى شدن سوق مى دهد. وى با بيان اينكه 
در حال حاضر روند صادرات فراورده مثبت نيســت و رشدى ندارد، افزود: اكنون 
به ســمتى رفتيم كه دولت از ســر ناچارى و باتوجه به كمبود بودجه و شرايط 
اقتصادى تمام فشار را روى حوزه انرژى گذاشته است، يعنى همه فشار ناشى از 
كمبود بودجه و اقتصادى روى صنعت پااليش و پتروشــيمى است. مجلس هم 
با كار غيركارشناسى و پيشنهاد بند "ن" در زمينه وضع عوارض بر صادرات؛ كار 
صادرات را ســخت تر خواهد كرد، هرچند رقم 5 درصد عوارض صادرات به نيم 
درصد كاهش يافته اما اگر همين هم براى بودجه 1402 تصويب شود روند رشد 
صادرات فراروده هاى نفت و گاز و پتروشيمى را منفى خواهد كرد. رئيس هيات 
مديره اتحاديه صادركنندگان فراورده هاى نفت، گاز و پتروشــيمى ارزش دالرى 
صادرات اعضاى اتحاديه را در سال جارى 8 ميليارد دالر اعالم و تاكيد كرد: قطعا 
براى ســال آينده اين روند را منفى پيش بينى مى كنيم.  البته بايد ببنيم اوضاع 
به كجا مى رسد، در هر حال آنچه از شرايط برمى آيد روند منفى خواهد بود. وى 
با اشاره به عوامل تاثيرگذار بر بازار صادرات فرآورده هاى ايران غير از علل داخلى 
گفت: عوامل بين المللى مثل ركود ناشى از عدم كنترل كرونا در چين اثر منفى 
بيشترى نسبت به روسيه و اوكراين داشته است، هرچند اكنون تاحدى كنترل 
شــده و بازار چين دوباره روند مثبت به خــود مى گيرد و باعث افزايش تقاضا و 
قيمت هاى جهانى خواهد شــد. دومين عامل عرضه فرآورده ها از سوى روسيه و 
اعمال سقف قيمتى براى نفت خام اين كشور است كه قطعا بازار فرآورده هم از 
آن تبعيت مى كند.  معروف خانى سومين عامل تاثيرگذار بر صادرات فراورده هاى 
نفتى را معادالت و تعامالت پيچيده بين المللى دانست و افزود: چالش هايى كه 
عربستان با امريكا بر سر كنترل قيمت و ميزان عرضه نفت پيدا كرده، شكاف هايى 
كه بين ايران و چين در مســئله عربستان ايجاد شده، تحريم هاى ثانويه امريكا 
كه روز به روز تشــديد مى شــود و همچنين عدم اميدوارى به احياى برجام از 
جمله عواملى هستند كه روى صادرات فرآورده هاى نفتى تاثير منفى دارد. وى 
خاطرنشــان كرد: در حال حاضر عمده بازار صادرات فرآورده هاى نفتى ما شرق 
آســيا، جنوب خليج فارس و كشورهاى حوزه CIS است و بيشترين تقاضاى اين 

كشورها نيز محصوالت سوختى مثل بنزين، گازوئيل، مازوت و نفتا است.
مدير مركز منطقه اى مديريت آب شهرى تحت پوشش يونسكو مطرح كرد:

اعالم آمادگى ايران براى كمك به 
كشورهاى منطقه در سازگارى با اقليم

مدير مركز منطقــه اى مديريت آب 
شهرى تحت پوشش يونسكو و مشاور 
وزيــر نيــرو از اعالم آمادگــى ايران 
براى كمك به كشــورهاى منطقه در 
زمينه ســازگارى با اقليم و مديريت 
چالش هــاى حــوزه آب خبــر داد. 
اعالم آمادگى ايــران براى كمك به 
كشورهاى منطقه در سازگارى با اقليم. به گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، محمد 
حاج رسولى ها در ســيزدهمين اجالس شوراى حكام مركز منطقه اى مديريت 
آب شــهرى از اعالم آمادگى ايران براى كمك به كشــورهاى منطقه در زمينه 
ســازگارى با اقليم و مديريت چالش هاى حوزه آب خبر داد. وى اظهار داشت: از 
آنجايى كه اين اجالس كار خود را از 5 ماه قبل آغاز كرده  اســت، در خصوص 
راهبردهاى ملى ســازگارى با تغيير اقليــم در ارتباط با چالش آب،پيش نويس 
طرحى تهيه شده است. مدير مركز منطقه اى مديريت آب شهرى تحت پوشش 
يونسكو خاطرنشان كرد: بر اساس سياست هاى بومى ايران، ما در دولت، وزارت 
جهاد كشــاورزى و وزارت نيرو در حال پياده ســازى اين راهبردها براى كشور 
هستيم و اگر ديگر كشورها تمايلى در اين زمينه داشته باشند، آمادگى داريم از 
تيم متخصص در اجراى اين دوره به كشــورهاى منطقه كمك كنيم. وى تاكيد 
كرد: در راســتاى همين محورها 8 دســتور كار ارائه خواهد شد. حاج رسوليها 
گفت: در سال 2023 با توجه وقوع سيالب هاى مخرب اخير در جهان، كتابى 
در خصوص مديريت جامع سيالب به صورت ملى در دست تدوين است كه 

جهت بهره بردارى ارائه خواهد شد.

آغاز نام نويسى آزمون جذب نيروى انسانى در 
شركت نفت ستاره خليج فارس

مديرعامل شــركت نفت ســتاره خليج فارس از جذب 506 نفر نيروى مهارتى و كارشناســى از 
طريق برگزارى آزمون سراسرى در بزرگترين پااليشگاه كشور خبرداد.به گزارش روابط عمومى و 
بين الملل شركت نفت ستاره خليج فارس، عليرضا جعفرپور گفت: پااليشگاه ستاره خليج فارس به 
عنوان بزرگ ترين پااليشگاه كشور براى تأمين نيروى انسانى شيفت چهارم و رفع كمبود نيروى 
انســانى مورد نياز روزكار، از طريق آزمون استخدامى جذب نيرو مى كند.وى زمان نام نويسى در 
اين آزمون را از تاريخ هفتم اســفندماه به مدت 10 روز (16 اسفند) اعالم كرد و افزود: داوطلبان 
عالقه مند شــركت در اين آزمون مى بايســت در موعد مقرر با مراجعه به سايت سازمان سنجش 
آموزش كشور به نشــانى www.sanjesh.org و مطالعه دقيق دفترچه آزمون، از تمامى شرايط 
و ضوابط مربوطه آگاه شــده و در صورتى كه خود را واجد تمامى آن شــرايط دانستند، نسبت به 
انجام نام نويســى در سايت ياد شده اقدام نمايند.جعفرپور با اشــاره به برگزارى آزمون در اواخر 
ارديبهشــت ماه 1402 گفت: هدف از برگزارى اين آزمون جــذب حداكثرى نيروى ماندگار در 
اســتان است كه متقاضيان اكثر رشته ها به جز رشته مهندسى شيمى به طور 100 درصد بومى 
خواهند بود.وى ادامه داد: حدود 230 نفر متقاضيان گروه مهندسى شيمى مى توانند از ساير نقاط 
كشور نيز در اين آزمون شركت نمايند وليكن اولويت جذب با نيروى بومى با ضريب امتياز 35/1 
در نظر گرفته شــده اســت.به گفته جعفرپور 168 نفر نيروى مهارتى و ديپلم در رشته هاى برق، 
تأسيسات، مكانيك، جوشكارى و... و حدود 338 نفر نيروى كار كارشناسى در انواع رشته ها اعم از 
حسابدارى، بازرگانى، مهندسى شيمى، مهندس مكانيك، انواع گرايش هاى شيمى و... خواهند بود.
مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس گفت: شرايط سنى داوطلبان و ديگر شروط آزمون با 
جزئيات كامل در دفترچه هاى آزمون آورده شده است.وى ادامه داد: سه برابر نيروى انسانى مورد 
نياز مهارتى (ديپلم) و كارشناسى پس از برگزارى آزمون كتبى، براى راه يابى به مرحله مصاحبه، 

معرفى خواهند شد.  

افزايش نرخ خريد برق نيروگاه هاى خورشيدى
سخنگوى سازمان ساتبا با اشاره به افزايش نرخ خريد تضمينى 
برق نيروگاه هاى خورشيدى مقايس كوچك، گفت: افراد مى توانند 
برق توليدى توسط پنل هاى خورشيدى را حداقل 15 تا 16 برابر 
قيمــت برقى كه از وزارت نيرو خريدارى مى كنند به ســازمان 
انرژى هاى تجديدپذير بفروشند.افزايش نرخ خريد تضمينى برق 
نيروگاه هاى خورشيدى مقياس كوچك.به گزارش ايلنا از وزارت 
نيرو، "جعفر محمدنژاد ســيگارودى" با اشاره به طرح تشويقى 
وزارت نيرو براى توســعه ظرفيت توليد انرژى هاى تجديدپذير 
در كشور، گفت: موضوع توسعه نيروگاه هاى خورشيدى مقياس 
كوچك كه مى تواند در پشت بام خانه ها، سوله ها يا مركز توليدى 
در شهرك هاى صنعتى نصب شــود در سال گذشته در برنامه 
حمايتى و توسعه اى ساتبا بوده است. سخنگوى سازمان ساتبا در 
اين باره افزود: در ســال جارى در پى مصوبه و ابالغيه وزير نيرو، 
نرخ خريد تضمينى برق نيروگاه هاى خورشيدى مقايس كوچك 
تا 20 كيلووات از 1450 تومان به ازاى هر كيلووات ســاعت به 
1750 تومان افزايش يافت و چنانچه اين ميزان از 20 كيلووات 
به 200 كيلووات افزايش يابد، نرخ خريد تضمينى آن از 1200 
تومان به 1650 تومان به ازاى هر كيلووات ساعت افزايش خواهد 
يافت. وى ادامه داد: امكان عقد قرارداد خريد تضمينى 20 ساله 

برق، براى توســعه نيروگاه هاى خورشــيدى در شــهرك هاى 
صنعتى روى سقف ســوله ها، زمين هاى در اختيار شركت ها يا 
مراكز توليدى و نيز زمين هاى شخصى كه كاربرى  هاى ديگرى 
نــدارد از 200 كيلووات تا 3 مگاوات بــا نرخ 1650 به ازاى هر 
كيلووات ساعت با سازمان ســاتبا فراهم شده است. محمدنژاد 
سيگارودى تصريح كرد: در چنين شرايطى همه مردم اين امكان 
را دارند در صورت تمايل و دارا بودن شــرايط مورد نياز در اين 
مدل توســعه نيروگاه هاى تجديدپذير مشاركت داشته باشند؛ 
البته خانواده ها يا مراكز صنعتى كه برق توليد مى كنند اجبارى 
ندارند برقى را كه توليد مى كنند خودشان مصرف كنند؛ اين امر 
مى تواند جذابيت ســرمايه گذارى را براى افراد افزايش دهد. به 
گفته مديركل دفتر توسعه سامانه هاى مقياس كوچك سازمان 
انرژى هاى تجديدپذير و بهره ورى برق ايران، بررســى هاى فنى 
و اقتصــادى صورت گرفته در اين رابطه گوياى اين امر اســت 
كه مشــاركت افراد در اين زمينــه مى تواند براى آن ها با منافع 
اقتصادى همراه باشــد. وى اضافه كرد: در آپارتمان ها بر اساس 
توافق، خانواده هاى ســاكن مى توانند نيروگاه هاى خورشيدى را 
به صورت تجميعى نصب كنند و مشــاركت، مشاعات و حقوق 
حاكم بر آپارتمان نشينى بايد توســط خود ساكنان پيگيرى و 

به توافق برسد؛ در اين زمينه كارشناسان فنى در شركت توزيع 
برق در تهران و ســاير استان ها آماده ارائه مشاوره هاى تلفنى و 
حضورى هستند. سخنگوى سازمان ســاتبا يادآور شد: در وب 
ســايت همه شركت هاى توزيع برق بخشــى به عنوان نيروگاه 
خورشيدى ايجاد شده است و از طريق سامانه مهرسان (سامانه 
ملى خريد تضمينى برق از نيروگاه خورشيدى)، اين امكان براى 
همه شــهروندان وجود خواهد داشت تا با ورود به اين سامانه و 
ارائه مشخصات الزم درخواست هاى خود را ثبت كنند. مديركل 
دفتر توســعه سامانه هاى مقياس كوچك ســازمان انرژى هاى 

تجديدپذير و بهره ورى برق ايران افزود: در ذيل تمام شركت هاى 
توزيع برق كشور پيمانكاران تائيد صالحيت شده معرفى شده اند، 
ايــن پيمانكاران عالوه بر قابليت تامين تجهيزات، امكان اجراى 
پروژه را نيز دارند. محمدنژاد ســيگارودى خاطرنشان كرد: افراد 
مى تواننــد برق توليدى خود توســط پنل هاى خورشــيدى را 
حداقــل 15 تا 16 برابر قيمت برقى كه از وزارت نيرو خريدارى 
مى كنند به ســازمان انرژى هاى تجديدپذير بفروشند؛ اين امر 
جزو سياست هاى تشويقى وزارت نيرو براى توسعه نيروگاه هاى 

تجديدپذير محسوب مى شود.

نماينده و مدير بخش علوم آبى يونســكو در ســيزدهمين اجالس شوراى حكام مركز منطقه اى مديريت آب شهرى (تحت پوشش يونسكو) 
گفت: حكمرانى آب بايد بر اساس علم و سازگارى و ايجاد تاب آورى در برابر تغييرات اقليمى پيش برود. حكمرانى آب بايد بر اساس علم و 
تاب آورى در برابر تغييرات اقليمى پيش برود. به گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، ابو امانى در سيزدهمين اجالس شوراى حكام مركز منطقه اى 
مديريت آب شهرى اظهار داشت: يونسكو حوزه هاى اولويتى خود را مشخص كرده كه تمامى اينها با هم در ارتباط هستند. همچنين برنامه 
راهبردى اتخاذ و 34 برنامه در چارچوب آن تعيين شده است. وى ادامه داد: بايد همه تغييرات اقليمى را مهار كرده و سازگارى ايجاد و همه مسايل مرتبط را سازماندهى كنيم. 
الزم است فناورى هاى جديد مانند كنترل از راه دور و ديگر فناورى ها مورد استفاده قرار گيرند تا درك بهترى از علوم آبشناسى داشته باشيم. ابو امانى افزود: الزم است آلودگى 
هوا، خشكسالى و ديگر موارد را بررسى كرده و به شكل جامع جلو برويم. اعضاى شورا بايد با هم همكارى كرده و اطالعات خود را در خصوص مديريت آب هم رسانى كنند. نماينده 
يونسكو گفت: حكمرانى آب بايد بر اساس علم و سازگارى و ايجاد تاب آورى در برابر تغييرات اقليمى پيش برود. اگر كشورهاى عضو به اين عناصر توجه داشته باشند و بر اساس 
مباحث علمى و به طور هماهنگ عمل كنند مى توانند تاب آورى خود را ارتقا دهند. وى با بيان اين كه از تمامى دانشمندانى كه با ما مى خواهند كار كنند استقبال مى كنيم، 
افزود: حوزه هاى بسيار مهمى در آبشناسى داريم كه بايد روى آنها تمركز و آنها را اجرايى كنيم. ابو امانى ادامه داد: برخى فعاليت ها مستقيما به مركز منطقه اى مديريت آب 

شهرى مرتبط است و بايد تشريك مساعى كنيم. اين مركز در سطح جهانى مى تواند كمك كند به ويژه بايد بخشى از گروه كارى آن باشيم.
وى گفت: اين مركز مى تواند دست كم در حوزه كارگروه آب و محيط زيست ايفاى نقش كند و در منطقه بازيگر كليدى باشد. 

يك نماينده مجلس گفت: طبق تصميم كميسيون تلفيق، دولت مجاز است براى كسانى كه خودرو ندارند سهميه 15 ليترى در نظر بگيرد، 
در اين زمينه بيشتر موضوع رعايت عدالت است اما تا زمانى كه دولت زيرساخت و شرايط را فراهم نكند، اجرايى نمى شود. جزئيات تخصيص 
15 ليتر بنزين به كارت هاى ملى/ فرآورده ها گران نمى شوند. رمضانعلى سنگدوينى در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى ايلنا، درباره تصميمات 
مربوط به ســهميه و قيمت بنزين اظهار داشــت: قرار نيست قيمت بنزين در بودجه افزايش پيدا كند اما تصميمى كه در كميسيون تلفيق 
گرفته شده مبنى بر اين است كه براى كسانى كه خودرو ندارند نيز سهميه بنزين در نظر بگيرند. وى افزود: در اين خصوص دولت الزام و 

تكليفى ندارد و فقط اعالم شده كه مجاز است براى كسانى كه خودرو ندارند سهميه 15 ليترى در نظر بگيرد، در اين زمينه بيشتر موضوع رعايت عدالت است اما تا زمانى كه دولت 
زيرساخت و شرايط را فراهم نكند، اجرايى نمى شود. عضو كميسيون انرژى مجلس تصريح كرد: ميزان مصرف در كشور ما باال و انرژى و سوخت در كشور ما ارزان است. نرخ 1500 
و 3000 تومانى براى بنزين و گازوئيل ليترى 300 تومان واقعى نيست، بنابراين بايد در كشور عدالت برقرار شود و منابع ملى شامل همه مردم شود، زيرا در حال حاضر عمال كسانى 
كه خودرو ندارند از اين سهم استفاده نمى كنند. كسانى كه هر چه تعداد بيشترى خودرو دارند از اين يارانه بيشترى نيز برخوردارند و دولت هم سوبسيد بيشترى را در اختيار اين 
افراد قرار مى دهد. وى گفت: قرار است در آينده كارت هاى ملى براى همه امور قابل استفاده باشد و فردى كه خودرو ندارد و بنا دارد سوخت خود را بفروشد، مى تواند سوختى را 
كه در كارت ذخيره دارد با زيرســاختى كه در كارت هاى ملى فراهم مى شــود، بفروشد، فعال تا زمانى كه زيرساخت و نرم افزار الزم تهيه نشود، اين امكان وجود ندارد. اين نماينده 
مجلس خاطرنشان كرد: در هر حال اين مسير بايد طى شود و در بودجه سال آينده نيز آمده است، يعنى كسى كه پرمصرف است به همان انداره نيز بايد پول آن را پرداخت كند.

نماينده يونسكو در سيزدهمين اجالس شوراى حكام آب:

جزئيات تخصيص 15 ليتر بنزين به كارت هاى ملىحكمرانى آب بايد بر اساس تغييرات اقليمى پيش برود

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده

خــاص) (ســهامى  پــارس  ســبز  خــودرو  گــروه  شــركت 
بــه شــماره ثبت  247750 و شناســه ملــى  10102883560
بدينوســيله از كليــه صاحبــان ســهام يــا نماينــدگان قانونــى 
آنــان دعــوت بــه عمــل مــى آيد تــا در جلســه مجمــع عمومى 
فــوق العــاده شــركت كــه رأس ســاعت 14 روز يكشــنبه مورخ 
1401/11/23 در نشــانى تهــران، بلــوار مــرزداران، كنــار گــذر 
يــادگار امــام، خيابــان گلســتان، گلســتان 2، انتهــاى كوچــه 
پژوهــش، پــالك 13  برگــزار مى گــردد حضور به هم رســانند.

دستور جلسه:
1-كاهش سرمايه مبتنى بر ماده 141 قانون تجارت

2-ساير امور كه درصالحيت مجمع عمومى فوق العاده است

هيأت مديره
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گزيده خبر

در همايش بيستمين دوره جايزه ملى تعالى
اهداى تنديس بلورين جايزه ملى تعالى به شركت توسعه آهن 

و فوالد گل گهر
به گزارش روابط عمومى شــركت 
توســعه آهن و فــوالد گل گهر در 
همايش بيستمين دوره جايزه ملى 
تعالى كه ديروز در محل ســازمان 
مديريــت صنعتــى برگزار شــد، 
ارزيابى عملكرد سال 1400  نتايج 
برتر  اعالم و شركت هاى  شركت ها 

براى دريافت تنديس يا گواهينامه جايزه ملى تعالى معرفى شدند.شــركت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر موفق شد تنديس بلورين بيستمين دوره جايزه 
ملى تعالى را در بخش ساخت و توليد دريافت كند. به گزارش روابط عمومى 
شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در همايش بيستمين دوره جايزه ملى 
تعالى كه ديروز در محل سازمان مديريت صنعتى برگزار شد، نتايج ارزيابى 
عملكرد سال 1400 شركت ها اعالم و شركت هاى برتر براى دريافت تنديس 
يا گواهينامه جايزه ملى تعالى معرفى شدند. در اين مراسم كه با حضور على 
نبــوى معاون وزارت صمت و رئيس هيات عامل ايدرو برگزار شــد، محمد 
محياپور مدير عامل شركت توســعه آهن و فوالد گل گهر تنديس بلورين 
جايزه تعالى را دريافت كرد. اين شــركت سال گذشته هم گواهينامه چهار 
ستاره جايزه تعالى را دريافت كرده بود و به اين ترتيب با دريافت اين تنديس 
به افتخارات قبلى شركت افزوده شد. جايزه ملى تعالى سازمانى هر ساله با 
هدف ايجاد فضاي رقابتي با هدف تعالي سازمان ها، تشويق سازمان ها براي 
انجام عمليات خودارزيابي و شــناخت نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود، و 
ايجاد فضاي الزم براي تبادل تجربيات موفق در سطح كشور به سازمان هاى 

سرآمد اعطا مى شود.
مديرعامل شركت فوالد مباركه در جشنواره و نمايشگاه ملى «مسير زآينده»:

نوآورى؛ اكسير و كيميايى است كه در فوالد مباركه ارزش 
آفرينى مى كند

محمدياسر طيب نيا مديرعامل شركت 
فوالد مباركه در جشــنواره و نمايشگاه 
ملى «مســير زآينده» اظهار كرد: بايد 
نگاه ما در كشــور نگاهى متفاوت شود 
و در همــه عرصه ها نظير توليد، خريد، 
فــروش و حتى مديريــت و حكمرانى 
ســازمانى، نــوآورى را جــارى كنيم. 
همچنين مديران صنعتى بايد به دنبال 

نوآوران و شركت هاى دانش بنيان بروند. عالوه براين صنايع بايد به سمت شركت هايى 
بروند كه نيروهاى دانشــى و دانش، ارزش اصلى آن ها هستند. نكته ديگر اين است 
كه بايد نگاه از بنچ مارك ها و گام نهادن در مســير آن ها به سمت توليد با محوريت 
نوآورى باشد. مديرعامل شركت فوالد مباركه تصريح كرد: جشنواره و نمايشگاه ملى 
«مســير زآينده» به منظور توليد با محوريت نوآورى برگزار مى شــود تا با افزايش 
همكارى ها و كمك شركت هاى دانش بنيان، اين اتفاقات مهم در فوالد مباركه، استان 
اصفهان و كشور رقم بخورد تا بتوانيم به قطب نوآورى در منطقه تبديل شويم. طيب 
نيا گفت: بشــر از گذشته آرزوى هاى زيادى داشته و با تالش مداوم، بسيارى از آن ها 
را محقق كرده اســت ولى يكى از اين آرزوها دسترســى به علم كيميا بود كه هنوز 
كسى به آن دست پيدا نكرده است. دانشمندان بزرگى مثل جابربن حيان، ابوريحان 
بيرونى كه از دانشــمندان بزرگ به شــمار مى آيند از جمله افرادى بودند كه به اين 
مهم دست پيدا نكردند. طيب نيا اظهار كرد: فوالد مباركه امروز به خودكفايى باالى 
90 درصد در تامين داخلى تجهيزات رســيده  و درصدد توسعه نوآورى است؛ تداوم 
اين روند تضمين كننده رشد و پيشرفت اين شركت خواهد بود؛ صنعت فوالد كشور 
در سال هاى آينده از بسيارى از مزاياى كنونى براى توليد فوالد بهره مند نخواهد بود، 
بنابرايــن فوالد مباركه در گام دوم خود براى تغيير نگاه و تغيير رويكرد برنامه دارد. 
مديرعامل شــركت فوالد مباركه تصريح كرد: در كشــور ما بيش از 100ميليون تن 
مجوز ايجاد كارخانه وجود دارد كه البته تا 13 يا 14 ســال آينده چالش هايى نظير 
مواد اوليه گريبان گير صنعت فوالد مى شود همچنين محدوديت هاى ديگر نظير انرژى 
از جمله گاز و افزايش قيمت آن ها نيز مزيد بر علت مى شــود. عالوه بر اين موضوع 
حمل ونقل نيز به عنوان پاشنه آشيل صنعت فوالد موضوع مهم ديگرى است كه بايد 

مورد توجه قرار گيرد.. 
طى 11 ماهه امسال محقق شد؛

بومى سازى 450 ميليون دالرى در بخش معدن و صنايع معدنى با راهبرى 
ايميدرو

ايميــدرو بــا همراهى شــركت هاى 
زيرمجموعه و تابعه و در راستاى تحقق 
اهداف "ســاخت داخل"، بومى ســازى 
450 ميليــون دالر در بخش قطعات و 
تجهيزات حوزه معدن و صنايع معدنى 
را طى 11 ماهه ســال جارى ثبت كرد.

به گزارش روابط عمومى ايميدرو، شــركت هاى بزرگ بخش معدن و صنايع معدنى 
همچــون ملى صنايع مس، فوالد مباركه، فوالد خوزســتان، چادرملو، گل گهر، گهر 
زمين، آلومينيوم جنوب، تهيه و توليد مواد معدنى، فوالد هرمزگان، فوالد خراســان، 
آلوميناى ايران، مناطق ويژه اقتصادى تحت پوشــش ايميــدرو و غيره در اين برنامه 
صرفه جويى ارزى مشاركت داشته اند.طبق اين برنامه، صرفه جويى ارزى بيش از 500 
ميليون دالر(از طريق بومى سازى) تا پايان امسال هدفگذارى شده است.طبق گزارش 
"دفتر بومى سازى و ساخت داخل ايميدرو" در راستاى هدفگذارى صرفه جويى ارزى 
از محل بومى سازى و استفاده از ظرفيت ها و توانمندى هاى داخل كشور، برنامه ها 
و اقدامات شــركت ها به طور منظم پايش مى شود.بومى سازى قطعات و تجهيزات 
مورد نياز صنايع طى ســال هاى گذشته، موجب شــد تا خطوط توليد در شرايط 
تحريم به دليل تامين به موقع قطعات، دچار وقفه نشــوند. "بومى سازى" از 
جمله راهبردهاى اصلى ســازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى 

ايران(ايميدرو) محسوب مى شود.

در بازديد از مركز پاسخ گويى هوشمند ايران خودرو مطرح شد
هشدار انجمن خدمات پس از فروش نسبت به امدادخودروهاى 

متفرقه
دبيــر و هيــات مديره انجمــن صنفى 
شــركت هاى خدمــات پــس از فروش 
خودرو از مركز پاســخ گويى هوشــمند 
گروه صنعتى ايران خودرو بازديد كردند. 
ايكوپرس- عباسعلى غياثى دبير انجمن 
صنفى شركت هاى خدمات پس از فروش 
خودرو با حضور در مركز پاســخ گويى 
هوشمند ايران خودرو در جريان فرآيند ثبت درخواست مشتريان و نحوه امدادرسانى 
قرار گرفت.به گزارش ارتباطات امدادخودروايران، در ادامه اين بازديد گزارشى از ميزان 
پاسخ گويى و امدادرسانى به نقاط مختلف كشور و همچنين توان ارايه خدمات امدادى 
استاندارد از سوى امدادگران متخصص با استفاده از قطعات اصل شركت خدمات پس 
از فروش ايران خودرو، به مشتريان در سراسر كشور ارايه شد.غياثى با ابراز خرسندى از 
فرآيند امدادرسانى، استفاده از قطعات اصل، تضمين خدمات ارايه شده، قيمت مناسب 
و سرعت در امر امدادرســانى از شركت امدادخودروايران تقدير كرد.وى تصريح كرد: 
مشتريان در آستانه سفرهاى نوروزى، دريافت خدمات از مراكز امدادخودرويى معتبر 
را مدنظر قرار دهند؛ هنگامى كه خودرويى را خريدارى مى كنند بايد به خدمات پس 
از فروش شركت عرضه كننده خودرو و (سازنده و وارد كننده) توجه داشته و اطالعات 
مورد نظر خود را از شــركت دريافت كنند.غياثى ادامــه داد: همچنين از طريق وب 

سايت هاى معتبر، اصالت شركت هاى مربوطه را مورد بررسى قرار دهند
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت ايالم خبر داد:

تزريق 180 ميليون دالر تسهيالت ارزى به پروژه پتروپااليش 
دهلران

رييــس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت(صمت) ايالم گفت: 180 ميليون 
دالر تسهيالت ارزى تاكنون براى اجراى 
پروژه بزرگ ان جى ال پتروپااليش دهلران 
هزينه شــده اســت. رضا محمدرحيمى 
اظهار داشت: پروژه ان جى ال پتروپااليش 
دهلران هم اكنون براى 2 هزار و 869 نفر اشتغال ايجاد كرده است.وى افزود: 772 

نفر از اين تعداد تنها در سال جارى به اين پروژه بزرگ صنعتى اضافه شده اند.
رييس ســازمان صمت ايالم يادآور شد: اين پروژه هم اكنون از پيشرفت فيزيكى 

62 درصدى برخوردار است.

تحويل 3 ماهة خودروهاى وارداتى 
ســخنگوى وزارت صمت با اشــاره به برنامه واردات 100 هزار 
خودرو به كشــور، گفت: بخش اعظم خودروهاى وارداتى ســه 
ماهه تحويل متقاضيان مى شــود و فقط بخش كوچكى فورى 
و يا شــش ماهه تحويل خواهد شد. به گزارش خبرگزارى مهر، 
اميد قاليباف سخنگوى وزارت صنعت، معدن و تجارت در يك 
برنامه راديويى درباره واردات خودرو و اســتمرار واردات در سال 
آينده گفتگو كرد.مشــروح گفتگو را در ادامه مى بينيد: سوال: 
قراراســت 100 هزار دستگاه در شــش ماه وارد شود بفرمائيد 
چقدر وارد شــده و ادامه واردات چگونه است؟ قاليباف: شرايط 
را احتماالً مردم اطالع دارند، عمدتاً ســه ماهه است يعنى شايد 
90 درصد آن ســه ماهه باشد، 5 درصد آن تحويل فورى باشد 
و 5 درصد آن هم شــش ماهه باشد، تركيب ممكن است تغيير 
كند، ولى در همين فضا احتماالً خودروها تحويل مشتريان داده 
خواهد شــد. علت اين مثًال سه ماهه و شــش ماهه را هم كه 
حتماً مى دانيد به هر حال خودروها بايد توليد شوند و ترخيص 
و كارهاى ديگرش انجام شود و تحويل داده بشوند، علتش اين 
است. شما در خود ايران هم كه خودروى تحويل فورى مى خريد 
90 روزه تحويل مى دهند. سوال: تا پايان اسفند چند تا خودرو 
دست مردم مى رسد؟ قاليباف: به طور فيزيكى منظورتان است؟ 
سوال: بله، خاطرم هست كه با شما مصاحبه كرديم قرار بود كه 
هفته اول دى ماه، بعد شد هفته آخر دى ماه و بعد شد بهمن ماه 
و االن هم كه ديگر سال تمام است. قاليباف: ما آن صحبتى كه 
كرديم اين بود كه عرضه 100 هزار خودرو تا آخر سال و االن هم 
دارد اين اتفاق مى افتد.. سوال: يعنى اسمش هم كفايت مى كند. 
قاليباف: نه، دارد ثبت نام مى شود، يعنى همان 500 ميليونى كه 
شــما گفتيد كسى به حسابتان بريزد كه من حاضرم اين كار را 
بكنم، اگر 100 هزار نفر ديگر هم انجام بدهند و حتى شايد بيش 
از اين، شايد سقف هم نگذاشتيم، بستگى به شرايط ثبت نام ها 
دارد، اين تعهدى بود كه ما انجام داديم منتها به لحاظ فيزيكى 
كه بخواهيم تحويل بدهيم شايد حدود 3 هزار تا بشود تحويل 
فورى داد، اين هم در اين حد االن موجود هست. سوال: چيزى 
كه االن هســت اينكه مى بايســتى افراد بروند در سامانه جامع 
يكپارچــه خودرو ثبت نام كنند، قرار بود در بورس بيايد، دوباره 
تغيير كرد درست است؟ قاليباف: علت همين تأخيرى كه شما 
گفتيد آخر دى و شد بهمن و رسيديم به اسفند، همين بود، قرار 
بود در بورس عرضه شود در همان موقع هم امكان آمادگى اين 
كار وجود داشت منتها به يك مشكلى كه خورديم با عرضه در 
بورس و دوســتان بورس كاال اين بود كه ماشين ها به هر حال 
تحويل سه ماهه بود و، چون از خارج هم مى خواهد وارد شود و 
از نظر بورس كاال ريسك به همراه داشت، خودتان مستحضريد 
و بنده و شما اين را چندبارى با هم صحبت كرديم، زير بار اين 
ريســك نمى رفتند و مى گفتند حاال آمديم و نيامد، من جواب 

كســى كه از طريق بورس كاال خريد كــرده را چه بايد بدهم 
و اين ريسك گردن كيســت؟ سوال: آخر ما همه كارى كرديم 
يعنى واقعاً همين بود؟ ما سر خودروهاى داخلى هم اين موضوع 
ريسك را داريم. قاليباف: اتفاقاً نكته جالبش همين است، به هر 
حال بايد بورس اين آمادگى و پذيرش ريســك را داشته باشد، 
از نظر عزيزان خودروى داخلى مى تواند ســه ماهه عرضه شود 
يا به هر شــكل، چون داريم مى بينيم كه اين كار دارد مى شود، 
حاال خودروى وارداتى قدرى ريسكش ظاهراً باالتر بود، ارزيابى 
شد، در مجموع نشد. ســوال: ولى واقعاً سرگرمى خيلى خوبى 
بود، چون يادم هست كه شايد ده ها مصاحبه كرديم تقريباً يك 
سال و نيم بيشتر است كه مشغول آن هستيم و حاال به 3 هزار 
دستگاه ختم مى شود و 500 ميليون هم بايد واريز شود، عددها 
چطور كشف مى شــود؟ اصًال قرار بود خودروى اقتصادى بيايد، 
حاال تبديل شــد به خودروى گرانقيمت و لوكس؟ قاليباف: من 
اين را از شــما بپرسم، انتظار داشتيد كه مثًال چه تعداد خودرو 
تحويل شود؟ سوال: به اندازه اى كه بتوانيم حل كنيم به اندازه اى 
كه يادم هست با چند نفر از نمايندگان مجلس گفت و شنود و 
كلنجار مى رفتيم كه آخر شما ساز و كار را كاش مرتبط مى كرديد 
با صنايع دستى و بعد مردم را آزاد مى گذاشتيد كه مردم سبد و 
گليم و زعفران و … و… صادر كنند و بروند يك ماشين بياورند. 
صنعت داخلى چه مى شود؟ قاليباف: االن كه دارد انجام مى شود، 
نكته مهم اين اســت كه اين اتفــاق دارد مى افتد يا مثًال توقع 
داشتيد مجانى خودرو داده شود، 500 ميليون تومان بايد طرف 
داشته باشد كه ما بفهميم تقاضايش واقعى است يا همين طورى 
گفته حاال دارم رد مى شوم يك تقاضاى خودرو هم بگذارم و بعد 
حق كسى كه خودرو مى خواهد ضايع بشود، ببينيد اين طرح ها 
كه مطرح هم هســت روى اين طرح ها بررسى شده و تا حدى 

هم حتى اجرايى هم شــده است، منتها حتماً شما بهتر از من 
مى دانيد محدوديت هايى كه وجود دارد، ما االن در شرايطى كه 
داريم اين كار را انجام مى دهيم. سوال: ما ظرفيت ها را مى دانيم، 
عرضم اين اســت كه ما مى خواستيم اين كار را بكنيم به جاى 
اينكه به نفت و… اين زلف ارز مرجع را گره بزنيم، چرا نيامديم 
به صنايع دستى و يا محصوالت فرآورى شده معدنى كشور و آن 
زمان بخش خصوصى را آزاد مى كرديم نسبت به اينكه بخواهد 
اين كار را بكند؟ قاليباف: ســامانه مبادله ارز و طال تمام ارزهاى 
همين هايى كه شما اشاره كرديد، معدنى ها، فوالدى ها و مس و 
پتروشــيمى آنجا مى آيد و صادر كننده هاى خردتر هم كه اسم 
برديد آنجا مى آيد و ارزى كه قرار است براى خودرو تأمين شود 
هم از همانجا دارد تأمين مى شود بنابراين همين اتفاق افتاده، به 
نفــت گره نخورده، هيچ پول نفتى در مبادله طال و ارز نمى رود، 
آن مى رود در 28 و پانصدى كه صرف كاالى اساســى مى شود، 
حاال من مى گويم به جاى اينكه بياييم ببينيم گذشته چه شده 
يك كمى بحث هاى شــيرين تر هم هست كه بكنيم. سوال: اين 
حســاب وكالتى به چه ترتيبى خواهد بــود؟ آن هايى كه دارند 
كفايت مى كند يا بايد به ســبك جديــدى در بانك اين كار را 
بكننــد؟ قاليباف: ما دو تا بانك تجارت كه قطعى شــده و ملت 
هم تقريباً قطعى اســت، من ديروز مأموريت بودم، آخرين خبر 
شــايد بانك هاى بيشترى اضافه شده باشند، اما حساب به اسم 
خود شــخص متقاضى است، پول هم در حساب خودش بلوكه 
مى شود و تا زمانى كه خودش بخواهد در هر مرحله ادامه بدهد 
تا گرفتن خودرو يا بخواهد انصراف بدهد، دست خودش هست 
مى تواند پول در حالت مســدود شــده باقى بماند يا مى تواند از 
بلوكه خارج شــود. سوال: تا پايان اين فرآيندها در دست وزارت 
صمت مى ماند؟ قاليباف: نه در حساب خود شخص هست. سوال: 

ولى كامًال بايد بلوك باشد؟ قاليباف: بله؛ چون بايد بفهميم طرف 
تمكن مالى دارد يا آمده اول اســم بنويســد و بعداً يك فكرى 
براى مبلغش بكند. ســوال: يعنى شرط اينكه وارد شود دارايى 
و تمكن مالى اســت؟ قاليباف: بله براى پااليش تقاضا و تفكيك 
تقاضاها از تقاضاى واقعى و تقاضاى گذرا و بدون پشتوانه اين را 
ما. ســوال: يك خبرى هم به نقل از شما منتشر شده كه صدها 
هزار خودرو قرار است تا آخر سال بدون قرعه كشى عرضه بشود. 
داستان اين چيست؟ قاليباف: ايران خودرو و سايپا و شركت هاى 
خودروساز، فكرمى كنم ديگر بايد از دوشنبه، سه شنبه، اواسط 
هفته، عرضه هاى سنگين خودشان را در همين سامانه يكپارچه 
تخصيص خودرو با همان شرايط ثابت و با قيمت هاى كارخانه اى 
بگذارند و اين فرصت بســيار خوبى است يعنى من فكر مى كنم 
كه كف آن 500 هزار دستگاه براى عرضه بايد باشد و مى دانيد 
كه ما كل سال را بتوانيم يك، يك و دويست توليد كنيم، عرضه 
در اين انــدازه به عالوه صد هزار، يعنى ما در خود اســفند در 
همين روزها، چيزى حدود 600 هزار دســتگاه را شــركت ها 
خواهند فروخت. ســوال: اين ها موجود هستند يا پيش فروش 
مى شــوند؟ قاليباف: پيش فروش مى شوند، اصًال قاعده و عرف 
فروش خودرو در همه جاى دنيا پيش فروش اســت، شــركت 
منابع را مى گيرد و خودرو را مى سازد و تحويل مى دهد. سوال: 
اميدوارم كه به متعادل شــدن بازار مصرف و حذف خودروهاى 
فرســوده و نوسازى ناوگان كمك كند و به توسعه حمل و نقل 
عمومــى و آســودگى و آرامش خاطر شــهروندان كمك كند. 
قاليباف: من يك نكتــه ديگر را هم بگويم، يك اتفاق ديگر هم 
قراراســت بيفتد و آن ورود خودرو از مناطق آزاد اســت. سوال: 
به نظرم خوب اســت، ولى به نظرم دارد بى ســر و صدا صورت 
مى گيرد. چون نمونه هايى را داريم مى بينيم در شهرها؟ قاليباف: 
همين را مى خواهم بگويم، آئين نامه اين تقريباً شــايد حدوداً 
10 روز پيش در دولت به تصويب رســيد و تســهيل مى كند، 
يعنــى افرادى كه خودرو در مناطق آزاد دارند و مايل هســتند 
كه اين پالك ملى بشود، مى توانند با پرداخت عوارض مربوطه و 
تعرفه هاى ورودى پالك ملى بگيرند، اين هم ما تخمين مان اين 
است كه شايد رقم آن باال باشد. سوال: ما در برخى از مناطق آزاد 
خودروهاى آمريكايى هم مى بينيم، ممكن است كه خودروهاى 
آمريكايى هم بيايد؟ قاليباف: خير، آمريكايى با قطعيت مى گويم 
خير، ولى الباقى. انگليسى هم يك كمى بعيد است، خودروهاى 
انگليسى را با 80 درصد قطعيت مى گويم خير، اما بقيه خودروها 
امكان پالك ملى شــدن را دارند. سوال: همچنان شرط قطعات 

يدكى تضمينش الزم است و يا نه. قاليباف: نه.

محورها و ساز و كارهاى عملياتى سازى 
گام دوم طرح تحول كيفيت گروه صنعتى 
ايران خودرو براى اجرا در ســال 1402 
تشــريح و روندهاى طى شــده در يك 
سال گذشــته مورد ارزيابى قرار گرفت.

ايكوپرس- مهدى خطيبى در نشســت 
ستاد عالى كيفيت، ضمن تبريك اعياد 
شــعبانيه و تقدير از تالش هاى صورت 
گرفته تيم كيفيت در يك سال گذشته 
و دســتاوردهاى مناســب حاصل شده، 
اظهار كرد: طبق گــزارش هاى موجود، 
سال گذشته بيش ترين نارضايتى هاى 
مــردم از كيفيت محصوالت نســبت به 

چند  ســال اخير وجود داشته اســت و در حال حاضر با اجراى طرح تحول كيفيت از 
شدت نارضايتى ها كاسته شده است اما راه طوالنى براى رضايت مشتريان پيش روى 
ماســت.وى افزود: در حوزه هاى كمى و كيفى توفيقاتى حاصل شــده كه دليل اصلى 
آن اجراى پروژه عبور مستقيم و حذف خودرو ناقص از فرآيند توليدات بوده است، اين 
اقدام در شرايطى كه در بن بستى گرفتار شده بوديم، راه نجاتى براى ايران خودرو بود 
كه با افزايش كيفيت محصوالت و كاهش هزينه ها، نمود عينى در كيفيت محصوالت و 
رضايت مشتريان داشته است.خطيبى خواستار امضاى ميثاق نامه كيفيت مديران ارشد 
گروه صنعتى ايران خودرو و متعهد شدن براى دستيابى به اهداف كيفى سال آينده شد 
و گفت: با اجراى برنامه هاى طرح ريزى شده، شاخص هاى كيفى در سال آينده بايد 
20 درصد افزايش يابد، ما احتياج به جهش داريم و ســال آينده بايد سال كيفيت در 
ايران خودرو باشد.وى با تاكيد بر اختصاص بودجه مناسب براى ارتقاى كيفيت، تصريح 
كرد: بايد اهداف متعالى تعريف و به اين ترتيب جهش كيفيت محقق شود و همه متعهد 
به تحقق اين امر هســتيم.مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو با تاكيد بر اين كه در 
سال آينده بايد طرح تضمين قواى محركه براى ساير محصوالت به جز تارا و هايما نيز 
اجرا شود، تصريح كرد: بايد سازندگان نقش موثرترى در موضوع كيفيت داشته باشند 
و مسووليت كيفيت قطعات را برعهده داشته باشند. وى با بيان اين كه در سال آينده 
بايد از تك سورســى قطعات تحت ريســك و نامطمئن خارج شويم، تاكيد كرد: بايد 
بتوانيم قطعات را با كيفيت و قيمت رقابتى از چند منبع تامين كنيم تا توليد نيز دچار 
نوسان نشود.خطيبى همچنين خواستار به صفر رسيدن خودروهاى متوقف در شبكه 
تامين ناشى از كسرى قطعه در سال آينده شد و گفت: خودروهاى متوقف صرفا براى 
دريافت خدمات امور رنگ و يا صاف كارى در نمايندگى ها باشند. وى ضمن تاكيد بر 

نوسازى تجهيزات نمايندگى هاى سطح 
كشــور، نمايندگى ها را پيشانى ايران 
خودرو و عامل مهمى در جلب رضايت 
مشــتريان خواند و خاطرنشــان كرد: 
بايد تجهيزات نمايندگى ها، استاندارد 
تعريف شــده اى داشــته باشــد تا در 
صورت كمبود و نياز به نوسازى، نسبت 
به سرمايه گذارى توسط نمايندگى ها 
اقدام شــود و نمايندگى ها نيز با تعلق 
خاطــر به بهبــود فرآيندهاى خدمات 
اقــدام كنند.خطيبى با تاكيد بر اصالح 
بهبود روش هاى ارتباطى با نمايندگى 
ها، بر ضرورت اجراى �5 توســط آنان 
اشــاره كرد و افزود: در ســال آينده، نمايندگى هاى ايران خــودرو با همكارى آپكو و 
نيرومحركه به شــوروم و اقالم اكسســورى براى خودرو و فروش موتورسيكلت مجهز 
شوند. وى بر تجميع نمايندگى هاى مرتبط با ايران خودرو حتى االمكان در همه حوزه 
ها از جمله ايســاكو، فروش، ديزل، گواه، نيرومحركه و آپكو تاكيد كرد.در اين نشست، 
معاون كيفيت گروه صنعتى ايران خودرو دستاوردهاى سال 1401 و برنامه ها و اهداف 
ســال 1402 حوزه كيفيت را تشريح كرد. سهراب برفروشان سهم اصلى دستاورد هر 
بخش به ويژه كيفيت را بر پايه راهبرد عبورمســتقيم و جمع آورى خودروهاى ناقص 
دانست و تصريح كرد: در سال 1401 در حوزه هاى كيفيت دستاوردهايى حاصل شد 
كه نسبت به سنوات گذشته بى سابقه بوده است. وى افزود: در بهمن ماه سال گذشته 
عدم رضايتمندى در تمامى ذينفعان از حاكميت و وزارت صمت تا ســازمان استاندارد 
و جامعه و مردم از صنعت خودرو وجود داشــت، تعهدات معوق فراوان سبب افزايش 
نارضايتى از خدمات فروش شــده بود، با توليد داراى كسرى قطعه امكان نظارت موثر 
در كيفيت محصوالت ميســر نمى شد و نگه دارى خودروهاى ناقص آسيب زيادى به 
كيفيــت محصوالت وارد مى كرد و به دليل اين كه خودرو خارج از خط توليد تكميل 
مى شد، امكان شناسايى ايرادات فنى و كيفى وجود نداشت و خودروها با ايراد به دست 
مشــتريان مى رسيد و همچنين خودروهاى متوقع و متوقف زيادى در شبكه خدمات 
پس از فروش به علت عدم امكان تامين به موقع قطعات وجود داشت. برفروشان افزود: 
در بهمن ماه سال گذشته طرح تحول كيفيت آغاز شد، تثبيت در شاخص هاى كيفيت 
و خروج از شرايط بحرانى شكل گرفته، نخستين گام اين طرح بود كه 40 درصد از كل 
طرح را به خود اختصاص داده اســت. وى با بيان اين كه با آغاز اجراى گام اول طرح، 

نظام هاى كيفى كه از زنجيره ارزش كنار گذاشته شده بود.

گام دوم طرح تحول كيفيت اين گروه صنعتى تشريح شد

هويت ممتاز كيفيت برنامه ايران خودرو براى سال 1402

ايسنا/خوزســتان معاون بازرســى و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت خوزســتان از آغاز فعاليت  گشت هاى مشترك و 
كشيك هاى بازرسى به منظور نظارت و كنترل بازار در روزهاى پايانى سال و ايام نوروز در استان خبر داد. بهرام جبارى در گفت 
و گو با ايســنا، اظهار كرد: گشت هاى مشترك و كشــيك هاى بازرسى به منظور نظارت و كنترل بازار در روزهاى پايانى سال و 
ايام نوروز فعال شده اند و در حال پايش و رصد بازار استان هستند. وى با بيان اينكه اين نظارت ها با اولويت كاالهاى اساسى و پرمصرف مردم انجام مى شود، افزود: 
نظارت ها بر عرضه محصوالت و قيمت ها به صورت ويژه آغاز شده است و اين آمادگى وجود دارد تا با متخلفان به صورت جدى برخورد شود. معاون بازرسى و نظارت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: اكيپ هاى فراوانى در سطح استان با مشاركت بسيج اصناف، تعزيرات حكومتى، بازرسى اصناف و بازرسى سازمان 
صمت استان در سطح بازار مشغول به نظارت هستند. جبارى با بيان اينكه متاسفانه افزايش نرخ ارز باعث گرانى برخى از كاالها و خدمات شده است، عنوان كرد: 
با توجه به تصميماتى كه در ستاد تنظيم بازار اتخاذ مى شود بحث نظارت بر قيمت ها در دستور كار قرار مى گيرد. وى افزود: اميدواريم در ايام پايانى سال با توجه 
به برنامه ريزى هاى انجام شده و همچنين كنترل و نظارتى كه از سوى بازرسان انجام مى شود شاهد هيچ مشكلى در قيمت ها و همچنين عرضه محصوالت نباشيم و 

بتوانيم با شرايط مطلوبى به استقبال بهار برويم.

متخصصان يكى از شــركت هاى دانش بنيان مستقر در مركز رشد فناورى نخبگان پارك فناورى پرديس توانستند براى آموزش 
هدايت و ناوبرى كشــتى به افســران دريايى، سامانه هاى شبيه سازى اى را طراحى كنند كه بدون نياز به حضور در دريا و كشتى، 
مهارت ناوبرى را در افسران افزايش مى دهد. به گزارش ايسنا، كاظم عليپور، مديرعامل اين شركت دانش بنيان گفت: طراحى اين 

سامانه شبيه ساز كه جزو محصوالت تحريمى در حوزه دريايى به شمار مى رود، 8 سال طول كشيده است و در اين مدت توانستيم آن را در داخل كشور بومى سازى 
كنيم. عليپور ادامه داد: در اين سامانه همه تجهيزات مخابراتى و كمك ناوبرى كه روى كشتى وجود دارد؛ چه از لحاظ نرم افزارى و چه سخت افزارى، شبيه سازى شده 
اســت، به طورى كه وقتى دانشــجو وارد محيط شبيه ساز مى شود، محيطى مطابق با كابين هدايت كشتى واقعى را تجربه مى كند. ساختار اين شبيه ساز آموزشى به 
صورت استاد- دانشجويى است، به طورى   كه يك ايستگاه استاد و چندين ايستگاه دانشجويى وجود دارد و بصرى سازى محيط دريا و بنادر مطابق با بنادر كشور و با 
كيفيت تصوير ۴K پياده سازى شده است. همچنين نرم افزار استاد شبيه ساز اين قابليت را دارد كه سناريوهاى آموزشى مختلفى را براى دانشجويان طراحى و اجرا كند.

مديرعامل اين شركت دانش بنيان خاطرنشان كرد: آموزش در شرايط واقعى و در دريا براى افراد مبتدى بسيار خطرناك و پرهزينه و ممكن است با مخاطرات زيادى 
همراه باشد و اتفاقات جبران ناپذيرى رخ دهد؛ از اين رو استفاده از اين شبيه ساز مى تواند از وقوع خسارات مختلف جانى و مالى جلوگيرى كند.

آغاز گشت هاى نظارتى براى كنترل بازار شب عيد 
در خوزستان

بومى سازى شبيه ساز پل فرماندهى كشتى از سوى 
فناوران كشور
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گزيده خبر

كارشناسان بورس تشريح كردند؛

اقدامات حمايتى بانك مركزى 
از بازار سرمايه

به اعتقاد كارشناســان، بانك مركزى طى يك سال اخير رويكرد حمايتى نسبت 
به بازار ســرمايه داشته اســت. به گزارش خبرنگار ايِبنا، بانك مركزى در دولت 
ســيزدهم برخالف ادوار پيشين رويكرد حمايتى از بازار سرمايه داشته و در اين 
مسير اقدامات قابل توجهى انجام داده است كه به اذعان كارشناسان و فعاالن بازار 
سرمايه اثرات مثبتى بر روند معامالت و رونق بازار سهام دارد. كنترل و ثبات نرخ 
بهره بين بانكى. نرخ بهــره بين بانكى در كوتاه مدت نظام نقدينگى را به بازار هاى 
موازى مخصوصاً بازار ســرمايه منتقل مى كند و كنترل اين نرخ از ســوى بانك 
مركزى همواره دغدغه اى براى فعاالن بازار ســرمايه بوده است. بانك مركزى از 
ابتداى دولت ســيزدهم، كنترل نرخ بهره را به منظور حمايت از بازار سرمايه در 
دستور كار خود قرار داده است و در اين مورد با كنترل و ثبات نرخ بهره عملكرد 
بســيار خوبى را داشته است. در اين باره محمد نادعلى؛ مديركل عمليات پول و 
اعتبــار بانك مركزى در مصاحبه با خبرنگار ايِبنا با تضمين اينكه از جانب بانك 
مركزى نرخ بين بانكى كامًال تحت كنترل اســت، تصريح كرد: تابه حال نوســانى 
بيش تــر از نرخ 21 درصد و حد موردنظر به وجود نيامده اســت و همان طور كه 
سال گذشته و طبق مصوبه دولت كه نرخ بين بانكى حدود 20 درصد تعيين شد 
و ميانگين اين نرخ در طول ســال 20.3 بود امسال نيز اين نرخ با نوسان زيادى 
مواجه نخواهد شــد و بانك مركزى امســال نيز اهداف موردنظر دولت دررابطه با 
كنترل نرخ بين بانكى در راستاى حمايت از بازار سرمايه را اجرا مى كند. همچنين 
در اين باره سيد فرهنگ حسينى، كارشناس بازار سرمايه در گفتگو با ايِبنا با تأكيد 
بر اينكه نرخى در محــدوده 20 تا 21 درصد براى نرخ بين بانكى در نظر گرفته 
شــده، گفت: در ماه هاى اخير شاهد اين بوديم كه اين نرخ در محدوده موردنظر 
حفظ شــد و راهكار بانك مركزى در بخش نظارتى و اســتفاده از ابزار هايى مثل 

قرارداد ريپو و حضور فعال و مؤثر در بازار بين بانكى نتيجه داد

حبابى كه از «سكه» افتاد
اوراق ســكه در حالى منتشــر و به حراج گذاشته شد كه 
قيمت ها در بازار را شكست و شاهد سير نزولى نرخ سكه و 
طال هستيم.به گزارش خبرنگار ايِبنا، درست 6 روز پيش، 
بانك مركزى با اعالم دو خبر و سياســت جديد خود، نويد 
كنتــرل قيمت ها و مهار انتظارات تورمى در بازار ســكه و 
طال را داد كه در روز هاى اخير اين نويدبخشى محقق شد 
و حباب ســكه تا يك ميليون و 400 هزار تومان شكسته 
شــد. بانك مركزى در راستاى دستيابى به اهداف خود از 
جمله كنترل تورم و مهار انتظارات تورمى و همچنين تنوع 
بخشــى به سبد سرمايه گذارى مردم، اوراق قرضه سكه را 
در بورس كاال عرضه كرد و براين اســاس اشخاص حقيقى 
به ميزان 100 ســكه و صندوق هاى سرمايه گذارى نيز به 
صورت نامحدود مى توانستند خريد داشته باشند. اين حراج 
ديروز انجام شد و هر 100 ورقه گواهى سكه بانك مركزى 
معادل يك ســكه طالى تمام بهار آزادى طرح جديد، به 
قيمت 15 ميليون و 875 هزار تومان به متقاضيان فروخته 
شد. بنا به گفته رئيس كل بانك مركزى، تسويه اوراق سكه 
بهار آزادى، به قيمــت روز و معامالت ثانويه آن در بورس 
امكان پذير است؛ بنابراين اين اوراق ابزار جديدى است كه 
مى تواند متقاضيان سرمايه گذارى در بازار سكه را جذب و 
به تعــادل بازار كمك كند. اين اوراق معاف از ماليات بوده 
و با سررســيد 6 ماهه، در بورس منتشر خواهد شد و بعد 
از اين مدت يا مى توان فيزيك ســكه را دريافت كرد يا به 
قيمت روز، پول آن را دريافت كرد. توحيد عمرانى، معاون 
اداره اعتبارات بانك مركزى نيز در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا 
اظهار كرد: متعهد و بازارگردان اوراق ســكه بانك مركزى 
اســت و در تسويه اين اوراق را در سررسيد و نقدشوندگى 
اين اوراق را در بازار ثانويه برعهده خواهد داشت. وى ادامه 
داد: دارندگان اوراق ســكه مى توانند به دو روش نسبت به 
خريد و فروش ايــن اوراق اقدام كنند؛ روش اول اينكه در 
تاريــخ عرضه اوليه يا در اثناى معامالت ثانويه نســبت به 

خريد ايــن اوراق اقدام مى كنند و تا زمان سررســيد نزد 
خــود نگهدارى مى كنند. به گفته عمرانى، روش ديگر اين 
اســت كه در هر زمانى قبل از سررسيد با توجه به پذيرش 
معامــالت ثانويه اين اوراق در بازار بورس كاال نســبت به 
فروش اين اوراق اقدام مى كنند.همچنين «توليد ســكه از 
طالى آب شــده»، آن هم با همــكارى بخش خصوصى و 
نظارت بانك مركزى اقدام مهم ديگرى اســت كه مى تواند 
حباب سكه و طال را بشكند و به تعادل بازار اين فلز گرانبها 
كمك كند. سكه در بازار ارزان شد . انتشار اوراق سكه باعث 
شــد قيمت اين فلز گرانبها در بازار تحت تاثير قرار بگيرد 

و به گفته محمد كشــتى آراى كارشناس بازار طال و سكه 
خبر انتشار اوراق سكه و همچنين دريافت طالى آب شده 
و واگذارى ســكه به بخش خصوصى باعث شد سير نزولى 
قيمت ســكه در روز هاى اخير آغاز شود و حباب سكه در 
مدار كاهشى قرار بگيرد. على صالح آبادى؛ رئيس كل بانك 
مركزى اخيرا اعالم كرد: باتوجه به حباب موجود و تقاضاى 
فعاالن بخش خصوصى از بانك مركزى، مقرر شــد طالى 
آب شده ارائه و سپس به سكه تبديل و در بازار عرضه شود؛ 
بنابراين با توجه به تقاضاى فعاالن بخش خصوصى در اين 
زمينه در حال حاضر كارگروه ويژه اى در اين باره در بانك 

مركزى تشكيل شده اســت و اين امر تحت نظارت بانك 
مركزى خواهد بود كه البته توسط بخش خصوصى اين كار 
انجام مى شود. نماد سكه بانك مركزى در حالى در تابلوى 
معامــالت بورس قرار گرفت كه ايــن اوراق به عنوان ابزار 
جديدى تلقى شده كه با فروش به اشخاص حقيقى تعادلى 
در بازار ايجاد كرده و باعث تنوع بخشــى ســبد سرمايه 
گــذارى مردم خواهد شــد.. مهار تورم با اوراق ســكه. در 
همين باره، يحيى لطفى نيا كارشناس اقتصادى به خبرنگار 
ايِبنا گفت: انتشــار اوراق سكه همچنين مى تواند به بهبود 
متغير هاى پولى نيز كمك كند و مهار انتظارات تورمى را به 
همراه داشته باشد. انتشار اين اوراق عالوه بر اصالح كل هاى 
پولى مى تواند بازار ســرمايه و بازار طال كه متاثر از بازار ارز 
است را هم تحت تاثير قرار دهد. وى همچنين معتقد است: 
مهمترين ابزار بانك مركزى كه نرخ ســود سياستى است، 
به دليل حمايت از بازار ســرمايه محدود شــده و اين نهاد 
مالى مهم نمى تواند به صورت فعال و پويا ازآن اســتفاده 
كند؛ بنابراين ناچارا به ابزار هاى غيرمستقيم مانند گواهى 
سپرده روى آورده است. قابليت توثيق اوراق سكه در شبكه 
بانكى. معامالت ثانويه اوراق سكه مركزى در بورس كاالى 
ايران انجام مى شــود و دارندگان اوراق درصورت تمايل به 
فروش اوراق زودتر از سررسيد، مى توانند اوراق سكه خود 
را در بورس كاالى ايران، به قيمت روز به فروش برســانند. 
همچنين بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران تســويه 
نقدى اوراق در سررسيد و همچنين نقدشوندگى اين اوراق 
در بازار ثانويه بــورس كاالى ايران به قيمت روز را متعهد 
مى شود. بنابر اعالم بانك مركزى، اوراق سكه بانك مركزى 
عالوه بر امكان ســرمايه گذارى در طال، قابليت توثيق در 
شــبكه بانكى براى اخذ انواع تسهيالت را نيز دارد كه اين 
سياست جديد نيز در راستاى تســهيل پرداخت وام هاى 

خرد با حداقل تضامين است.

 با حضور مديران ارشد بانكى صورت گرفت؛
تقدير از روساى موفق شعب بانك ايران زمين در باغ موزه بانك مركزى

 ســيزدهمين گردهمايى روســاى موفق 
شــعب بانكها و موسسات اعتبارى كشور 
با موضوع "مسئوليت هاى حقوقى روساى 
شــعب" در باغ موزه بانك مركزى برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومى؛ مراسم تقدير 

از شعب برتر نظام بانكى و موسسات اعتبارى كشور هر ساالنه از سوى موسسه عالى 
آموزش بانكدارى ايران برگزار مى شــود و امســال نيز همانند سال هاى گذشته از 
روساى شعب برتر بانك ايران زمين تقدير شد.در اين مراسم كه با حضور مديران امور 
شعب تهران و استان ها، مدير امور روابط عمومى و رئيس اداره حوزه مديريت بانك 
ايران زمين و مديران و صاحبنظران بانك مركزى و نظام بانكى كشــور برگزار شد، 
ارتقاى دانش حرفه اى رؤساى موفق شعب، تقويت مهارت  هاى مورد نياز و تبادل نظر 

ميان رؤساى شعب، مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
تقدير از اقدامات وفعاليت هاى بانك توسعه تعاون در جهت تقويت 

بخش تعاون 
از ســوى معاون تعاون وزارت تعاون،كار و 
رفاه اجتماعى بيان شــد؛تقدير از اقدامات 
وفعاليــت هاى بانك توســعه تعــاون در 
جهت تقويــت بخش تعاونمعــاون تعاون 
وزارت تعــاون،كارو رفاه اجتماعى در جمع 
تعاونگران و فعاالن بخش تعاون در قزوين 

با تاكيد بر لزوم توسعه كارجهادى در بين مديران دستگاه هاى اجرايى پس از استماع 
آمار و عملكرد بانك توســعه تعاون مجموعه اقدامات انجام شــده را مثبت و مصداق 
كارجهادى مورد نياز كشور ارزيابى كرد.جلسه مشترك تعاونگران و فعاالن بخش تعاون 
قزوين با معاون تعاون وزارت تعاون به ميزبانى اداره كل تعاون و اتاق تعاون و با حضور 
محمد يزدى سرپرست قزوين در مجموعه باغستان سازمان جهاد سازندگى برگزار شد. 

از سوى بانك مركزى و موسسه عالى آموزش بانكدارى صورت گرفت؛
تجليل از روساى 5شعبه موفق «بانك كارآفرين»

در سيزدهمين گردهمايى روساى موفق 
شــعب بانك ها و موسســات اعتبارى 
كشــور، از پنــج رئيس شــعبه موفق 
بانك كارآفرين تقدير شــد.به گزارش 
روابط عمومى بانــك كارآفرين، در اين 
گردهمايى كه از ســوى موسسه عالى 

آموزش بانكــدارى ايران و با حضور دكتر «محمد طالبى» دبيركل، دكتر «فرشــاد 
محمدپــور» معاون ادارى مالى و دكتر «پيمان نورى» عضو شــوراى پول و اعتبار و 
رئيس هيات انتظامى بانك مركزى ج.ا.ايران و «فرشاد حيدرى» رئيس موسسه عالى 

آموزش بانكدارى ايران برگزار شد.

عامليت بانك پارسيان در پيش فروش خودروهاى وارداتى
پس از فراهم نمودن امكان ثبت نام غير حضورى در طرح هاى فروش محصوالت 

ســايپا و ايــران خودرو با اســتفاده از 
حساب وكالتى بانك پارسيان، هم اكنون 
اين بانك با فراهم نمودن امكان ثبت نام 
در طرح هاى پيش فروش خودروهاى 

وارداتى با حساب وكالتى گام ديگرى در راستاى ارائه خدمات روزآمد بانكدارى 
الكترونيك به مشتريان برداشته است.بر اساس اين گزارش، از اين  پس دارندگان 
حساب نزد بانك پارسيان مى توانند عالوه بر امكان ثبت نام در طرح هاى فروش 
محصوالت گروه خودروســازى ايران خودرو و سايپا ازجمله فروش فوق العاده، 
پيش فروش عادى و قانون حمايت از خانواده و جوانى جمعيت، نسبت به معرفى 

حساب وكالتى خود جهت پيش خريد خودروهاى وارداتى نيز اقدام كنند.

تجليل از 10 رئيس شعبه موفق و برتر بانك گردشگرى توسط بانك 
مركزى 

روساى 10 شعبه بانك گردشگرى در 
سيزدهمين گردهمايى روساى موفق 
شــعب بانك ها و موسســات اعتبارى 
كشــور به عنوان روساى موفق و برتر 
انتخاب و مورد تقديــر و تجليل قرار 
گرفتند.به گزارش روابط عمومى بانك 

گردشــگرى، اين گردهمايى كه با عنوان "مسئوليت هاى حقوقى روساى شعب " و با 
حضور محمد طالبى دبيركل بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، تقدير قرار گرفتند

.
در گردهمايى رؤساى موفق شعب بانك هاى كشور:
از روساى 10 شعبه موفق بانك شهر تجليل شد

در ســيزدهمين گردهمايى روساى موفق 
شعب بانك ها و موسسات اعتبارى كشور كه 
مديران ارشد بانك مركزى حضور داشتند، 
از 10 رئيس شعبه موفق بانك شهر تجليل 
و تقدير شــد.به گزارش روابط عمومى بانك 
شهر، سيزدهمين گردهمايى ساالنه روساى 

موفق شعب بانك ها و موسسات اعتبارى كشور با محور مسئوليت هاى حقوقى روساى شعب، در 
محل بانك مركزى برگزار شد.در اين همايش، دكترمحمد طالبى دبيركل، دكتر فرشاد محمدپور 
معاون ادارى مالى، دكتر پيمان نورى عضو شــوراى پول و اعتبار و رئيس هيات انتظامى بانك 
مركزى و فرشاد حيدرى رئيس موسســه عالى آموزش بانكدارى ايران حضور داشتند.همايش 
روســاى موفق شعب بانك هاى كشور، همه ساله به همت موسسه عالى آموزش بانكدارى ايران 
و با هدف تقويت بالندگى مديران شــعب بانك ها و توسعه مهارت هاى علمى و حرفه اى، تبادل 
تجربيات موفقيت آميز و نيز قدردانى از زحمات و تالش هاى روساى شبكه بانكى برگزار مى شود.

طرح ويژه فروش بيمه نامه مسئوليت بيمه تعاون به مناسبت روز 
مهندس

بيمه تعــاون بــه مناســبت روز 
مهندس، جشــنواره فــروش بيمه 
نامه مســئوليت را راه اندازى كرده 
است. به گزارش روابط عمومى بيمه 

تعاون، پنجمين روز از اسفندماه به ياد دانشمند بزرگ ايرانى ابوجعفر محمد 
بن محمد بن حســن طوسى و ملقب به خواجه نصيرالدين طوسى به عنوان 
روز مهندس در تقويم ايرانى نامگذارى شــده است.به همين مناسبت، بيمه 
تعاون طرح ويژه اى براى مسئوليت حرفه اى مهندسين طراح، ناظر و محاسب 
ســاختمانى ارائه كرده اســت كه آنان مى توانند از 5 تا 12 اسفند، نسبت به 
خريد اين بيمه نامه اقدام كنند.گفتنى است در اين جشنواره چنانچه متقاضى 
بيش از يك نوع عمليات (نظارت، محاســبه، مجــرى) انجام دهد و تقاضاى 
پوشــش بيمه اى داشته باشــد، مجموع حق بيمه آنها محاسبه و معادل 20 

درصد از حق بيمه به عنوان تخفيف در نظر گرفته مى شود
.

بانك قرض الحسنه مهر ايران برنده جايزه مديريت مسئوليت 
اجتماعى شد

ايران  مهر  قرض الحســنه  بانك 
به علت اقدامات گسترده و نوآورانه 
در حوزه مسئوليت اجتماعى، در 
دومين جشنواره ملى مردم دارى 
به عنوان منتخب جايزه مديريت 
مســئوليت اجتماعى شــناخته 

شد.به گزارش روابط عمومى و امور مشتريان بانك قرض الحسنه مهر ايران، 
نوزدهميــن كنفرانس بين المللى روابط عمومى ايران و دومين جشــنواره 
ملى مردم دارى با سخنرانى استادان و صاحب نظران حوزه روابط عمومى و 
ارتباطات و حضور جمعى از مديران، كارشناسان و پژوهشگران عرصه روابط 
عمومى در مركز همايش هاى سازمان مديريت صنعتى برگزار شد.در دومين 
جشــنواره ملى مردم دارى كه به همت انجمــن متخصصان روابط عمومى 
برگزار شد، از اداره كل روابط عمومى و امور مشتريان بانك قرض الحسنه مهر 
ايران به عنوان منتخب جايزه مديريت مسئوليت اجتماعى تقدير شد.بانك 
قرض الحسنه مهر ايران اقدامات گسترده اى را در حوزه مسئوليت اجتماعى 
انجام داده كه برخــى از آن ها همچون صرف منابع حاصل از دريافت وجه 
التزام در حوزه عام المنفعه و خريد 25هزار اقالم بهداشــتى و درمانى براى 
مبارزه با كرونا به ارزش 300 ميليارد ريال و همچنين بيمه حوادث 500هزار 
خانه روستايى در سطح 3 استان محروم براى نخستين بار در سطح كشور 

و شبكه بانكى انجام شده است.

كارشــناس اقتصاد گفت: مولد سازى امالك دستگاه هاى دولتى مى تواند اهرمى موثر در رشد و توسعه استان هاى محروم و كم برخوردار در 
حوزه نهضت ملى مسكن و ساير پروژه هاى راهبردى استانى باشد. فوايد مولدسازى دارايى   دولت براى اقتصاد كشور/ امكان تسريع در تكميل 
مدارس  و توســعه مسكن مناطق محروم.  ميثم شكرچيان در گفت  وگو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس ضمن تشريح ابعاد مولدسازى 
دارايى هاى دولت، اظهار داشــت:   همواره يكى از مهمترين چالش هاى همه دولت هاى مســتقر در طول 40 سال گذشته، تامين منابع الزم 
براى تكميل طرح هاى نيمه تمام و يا فروش اموال مازاد خصوصا اموالى از جمله ساختمان ها و امالك بالاستفاده شركت ها، سازمان ها و 
وزارتخانه ها بوده اســت. وى ادامه داد: به دليل موضوع آزار دهنده كمبود بودجه براى برخى از پروژه هاى نيمه تمام، دولت هاى مســتقر امكان تخصيص منابع ارزى و ريالى براى 
تكميل آنها را نداشتند و به ناچار در طول ساليان متمادى، شاهد استهالك بيشتر پروژه هاى نيمه تمام و در برخى موارد تخريب كامل آنها بوده ايم. وى گفت: از سوى ديگر آفت 
بزرگ بروكراسى پيچيده و گاها عجيب و منحصربفرد در ساختار نظام ادارى و مالى ايران، موجب شده بود كه تعيين تكليف اين دست از پروژه ها به درازا بكشد و يا  حتى پروژه 
متوقف شود. وى ادامه داد: در كنار 2 عامل فوق بايد به عامل مهم ديگرى هم اشاره كنيم، نگرانى مديران اجرايى بخصوص در استان ها از تبعات نظارتى و قضايى واگذارى پروژه 
ها به بخش خصوصى و حتى تهاتر با دستگاه هاى ديگر، خود به سدى محكم در برابر گشايش معضالت موجود تبديل شده بود، بنابراين بايد يكى از دولت ها در يك برهه خاص از 
تاريخ، تصميمى با ريسك خاص خود مى گرفت تا بتواند اين معضل الينحل باقى مانده را با همگرايى بين قوه اى حل كند، اكنون كه به نظر مى رسد قواى 3 گانه در بهترين شرايط 
روابط بين قوه اى قرار دارند؛ فرصت ارزشمندى براى تعيين تكليف موضوع امالك و اموال بالاستفاده در اختيار دستگاه هاى دولتى و شركت هاى وابسته به دولت به وجود آمده است.

 /

وعده وزير صمت درباره حذف نقش دالر در قيمت كاالها. تعدادى از مخاطبان خبرگزارى فارس،در پويشــى خواســتار حذف 
دالر از قيمت گذارى محصوالت پتروشيمى و فوالدى شدند. به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، يكى از موضوعات 
مهمى كه سال هاست ميان كارشناسان مطرح شده و هنوز به نتيجه مشخصى نرسيده است، مساله قيمت گذارى محصوالت 
پتروشــيمى و فوالدى در داخل با نرح دالر است. محصوالت پتروشيمى و فوالدى به دليل اينكه امكان صادرات نيز دارند، در 

داخل نيز بر اساس قيمت FOB خليج فارس و نرخ دالر قيمت گذارى مى شوند. برخى از كارشناسان اقتصادى معتقدند بايد دالر از شيوه قيمت گذارى محصوالت 
پتروشيمى حذف و كل محصوالت پتروشيمى با هدف شفاف  سازى در بورس كاال عرضه شود. اين كارشناسان مى گويند اگر همه محصوالت و مواد اوليه پتروشيمى 
و فوالدى در بورس كاال عرضه شود و از آنجا در اختيار توليدكننده داخلى قرار داده شود، شفاف  سازى حداقل كارى است كه رخ مى دهد. با اين روش روشن مى 
 شود كه محصوالت چه مقدار توليد و چه مقدار عرضه مى  شود و پول آن نيز كجا مى  رود. اما اگر پتروشيمى  ها و فوالدى ها محصوالت خود را با قيمت جهانى و با 
مقدار كم در بورس كاال عرضه كنند، قيمت  ها به شدت باال مى  رود؛ چراكه توليدكننده ناگزير است، قيمت محصول توليدى خود را باال ببرد و زنجيروار اين افزايش 
اتفاق مى افتد تا نهايتاً كه كاال با قيمت باال به دست مصرف  كننده مى  رسد. براى بسيارى از مردم اين سوال مطرح مى  شود كه چرا قيمت محصوالت پتروشيمى 

و فوالدى باال رفته و اين افزايش را از چشم توليدكننده مى  بينند؛ در حالى كه اين خود عرضه  كننده مواد اوليه است كه قيمت ها را باال مى  برد.

حذف دالر از قيمت گذارى محصوالت پتروشيمىفوايد مولدسازى دارايى   دولت براى اقتصاد كشور

تجليل از 25 رئيس شعبه برتر بانك صادرات ايران در بانك مركزى

سيزدهمين گردهمايى رؤساى موفق شعب بانك هاى كشور با حضور مقامات 
بانك مركزى، پژوهشــكده پولى و بانكى و موسسه عالى آموزش بانكدارى 

برگزار و از 25 رئيس شعبه موفق بانك صادرات ايران تجليل شد.
متناسب سازى 229 شعبه جهت مراجعه معلوالن و افراد كم توان

عضو هيات مديره بانك مســكن از تجهيز و مناسب 
سازى 229 شعبه اين بانك براى جانبازان و معلوالن 
خبــر داد.جعفر آقامالئى عضو هيــات مديره بانك 
مســكن در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبرى بانك 
مســكن – هيبنا با تبريك والدت حضرت ابوالفضل 
العبــاس (ع) و روز جانباز گفت: بانك مســكن در 
راســتاى تسهيل امور و دسترســى به تسهيالت و 

خدمــات بانكى براى جانبازان و معلولين گرامى خدمات ويــژه اى را طراحى و اجرا كرده 
است.وى با اشاره به خدمات بانك مسكن به جانبازان و معلولين گفت: بانك مسكن براى 
تسهيل دريافت خدمات بانكى اقدام به تجهيز و مناسب سازى 229 شعبه جهت مراجعه 
معلوالن و افراد كم توان و راه اندازى 12 دستگاه برجسته نگار براى تبديل فرم هاى بانكى 

به صورت صوتى و خط بريل كرده است.

انجمن اتيسم ايران در " جشن پنجره ها" از گروه پاسارگاد تقدير كرد
 

انجمن اتيسم ايران در اولين جشن پنجره ها از گروه 
مالى پاسارگاد به عنوان حامى و همراهى كه پنجره هاى 
محبت بسيارى را بر روى كودكان اتيسم گشوده است، 
تقدير كرد.اولين جشن پنجره هاى انجمن اتيسم ايران 
در تاريــخ 26 بهمن ماه 1401 با هــدف ارائه گزارش 

عملكرد همكارى هاى مشترك گروه پاسارگاد و اين انجمن، بررسى حمايت هاى انجام شده از 
ابتداى سال 1399 تاكنون (بهمن ماه 1401) و بيان نيازمندى هاى انجمن اتيسم ايران با حضور 
مديران گروه پاسارگاد، مسئوالن انجمن اتيســم ايران و تعدادى از خانواده هاى داراى فرزند 
طيف اتيسم در محل دانشگاه خاتم برگزار شد. در اين مراسم دكتر مجيد قاسمى مديرعامل 
بانك پاســارگاد با تأكيد بر اهميت فلســفه و تأثير آن در رشد سير تحول دانشى و فكرى در 
جهان، توسعه فرهنگى را به عنوان زيرساخت رشد و توسعه اقتصادى مطرح كرد و توضيحاتى 
در مورد فرهنگ ســازمانى پاسارگاد ايفاد نمود و در اين خصوص گفت: در جوامع پيشرفته، 

توسعه فرهنگى به عنوان زيرساخت رشد و توسعه اقتصادى شناخته مى شود.
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گزيده خبر

برى: لبنان چند ماه ديگر دوام نمى آورد و 
راه حل در انتخاب رئيس جمهور است

رئيس پارلمان لبنان تاكيد كرد كه كشــورش چند ماه ديگر دوام نمى آورد و راه حل 
در انتخاب رئيس جمهورى اســت كه اعتماد را به نهادها بازگردانده و سازوكار دولت 
را احيا كند. به گزارش ايســنا، به نقل از شــبكه ماهواره اى المنار، نبيه برى، رئيس 
پارلمان لبنان اظهار كرد: كشــور چند ماه ديگــر دوام نمى آورد و راه حل در انتخاب 
رئيس جمهورى است كه اعتماد را به نهادها بازگردانده و سازوكار دولت را احيا كند. 
برى گفت: ميزان خوش بينى با حجم نگرانى ها برابر است از اين منظر كه ممكن است 
در نبود هرگونه وتوى خارجى در مورد يك كانديداى مشــخص، فضاى بين المللى و 
منطقه اى مناسب توافق درباره رئيس جمهور باشد. رئيس پارلمان لبنان در پايان نيز 
گفت كه منتظر نتيجه آخرين رايزنى هاى داخلى از يك سو و تكميل بررسى فضاهاى 

منطقه اى و بين المللى از سوى ديگر جهت تعيين گام بعدى خود است.

رئيس سيا: اطمينان داريم چين در حال 
بررسى ارسال سالح به روسيه است

مدير آژانس اطالعات مركزى آمريكا (سيا) اعالم كرد، واشنگتن مطمئن است كه 
چين در حال بررســى تامين سالح براى روسيه است. به گزارش ايسنا، «ويليام 
برنز» مدير ســيا در گفت وگويى با شبكه خبرى ســى.بى.اس گفت: ما مطمئن 
هســتيم كه رهبرى چين در حال بررسى ارائه تجهيزات كشنده به روسيه است. 
اما هنوز در اين باره تصميم نهايى گرفته نشده و شواهدى مبنى بر ارسال واقعى 
تجهيزات مرگبار در دســترس نيست. وى ادامه داد: دولت اياالت متحده بر اين 
باور اســت كه بايد پيامدهاى چنين اقدامى از سوى چين بررسى شود. اين مقام 
ارشد امنيتى آمريكا در پاسخ به اينكه آيا هدف دولت اياالت متحده اين است كه 
با به اشتراك گذاشتن اطالعات سازمان سيا، چين را از ادامه تامين منابع بازدارد، 
گفت: چنين تصميمى از سوى پكن اقدامى بسيار خطرناك و غيرعاقالنه  خواهد 
بود. برنز همچنين گفت، چينى ها تالش مى كنند تا ارزيابى كنند كه تا چه حدى 
مى توانند پيش بروند. شى جينپينگ، رئيس جمهورى چين احتماال در حال رصد 
جدى اقدامات روســيه در اوكراين است. مدير آژانس اطالعات مركزى آمريكا در 
ادامه صحبت هايش افزود: فكر مى كنم كه ما بايد جاه طلبى هاى رئيس جمهورى 
چين را در ارتباط با كنترل تايوان هم جدى بگيريم، با اين حال صحبت هاى من 

به اين معنا نيست كه يك درگيرى نظامى حتمى است.

ماكرون به دنبال نفوذ بيشتر 
فرانسه در عراق

فرانســه براى احياى نفوذ خود در منطقه خاورميانه و مقابله با چين و ايران 
به طور فزاينده در تالش اســت تا گوى رقابت را از ديگران ربوده و نفوذ خود 
را در عراق گســترش دهد. به گزارش ايســنا، ميدل ايست نيوز در گزارشى 
نوشت: امانوئل ماكرون، رئيس جمهورى فرانسه در يك فاصله زمانى كمتر از 
يك ماه ميزبان محمد السودانى، نخست وزير عراق و مسرور بارزانى، نخست 
وزير اقليم كردســتان بود. به نظر مى رسد فرانسه در تالش براى احياى نفوذ 
خــود در منطقه خاورميانه و مقابله با چيــن و ايران به طور فزاينده در حال 
ايجاد انعطاف در عضالت ديپلماتيك خود اســت. ديــدار ماكرون با بارزانى 
درســت يك هفته پس از ديدار او با الســودانى رخ داد. ماكرون در اين ديدار 
حمايــت خود را از عراق و حكومت اقليم كردســتان در مواجهه با تهديدات 
امنيتى خارجى و داخلى اعالم كرد و بارزانى هم فرانسه را «متحدى با ديدگاه 
مشترك» خواند. اين دو همچنين درباره سرمايه گذارى و تنوع اقتصادى در 
بخش هايى مانند كشاورزى گفت وگو كردند و بر تقويت همكارى هاى دوجانبه 
متعهد شــدند. پاريس براى رقابت با واشنگتن به عنوان شريك اصلى غربى 
بغداد و براى مقابله با نفوذ مالى و ژئوپليتيك پكن در اين كشــور خاورميانه 
مانور مى دهد. نشســت ماكرون و السودانى در پايان ژانويه زمينه را براى يك 
مشــاركت اســتراتژيك فراهم كرد. اگرچه اين مشاركت نشان دهنده تمايل 
فرانســه براى احياى نفوذ ژئوپليتيك خود در خاورميانه و تقويت قدرت نرم 
خود در عراق اســت، اما طبق بيانيه كاخ اليزه، اهداف اعالم شده اى همچون 
ايجاد چارچوبى رســمى و دائمى براى همكارى هاى دوجانبه در زمينه هاى 

مختلف را دنبال مى كند. 

آسوشيتدپرس:
 همه گيرى كوويد-19 كمبود غذا در كره 

شمالى را بدتر كرده است 
شــكى وجود ندارد كه مســاله مزمن كمبود غذا در كره شمالى به دليل 
همه گيرى كوويد-19 بدتر شده است. همچنان كه رهبران ارشد اين كشور 
براى بحث بر ســر "وظيفه بسيار مهم و فورى" تدوين يك سياست درست 
در حوزه كشاورزى آماده مى شوند، گمانه زنى در مورد ناامنى غذايى مزمن 
در اين كشــور تشديد شده اســت. به گزارش ايسنا، به نوشته خبرگزارى 
آسوشــيتدپرس، گزارش هاى تاييد نشــده حاكى از آن اســت كه تعداد 
نامشخصى از مردم در كره شــمالى در حال از دست دادن جانشان بر اثر 
گرسنگى هستند. اما كارشناســان مى گويند نشانه اى از وقوع مرگ و مير 
دسته جمعى يا قحطى در اين كشور وجود ندارد. آنها مى گويند كه نشست 
بعدى حزب حاكم كره شــمالى احتماالً به قصــد تقويت حمايتها از كيم 
جونگ اون، رهبر كره شمالى همچنان كه برنامه تسليحات هسته اى خود را 
با به چالش كشيدن فشارها و تحريم هاى شديد رهبرى شده از سوى آمريكا 
پيش مى برد، برگزار مى شود. ليم يول چول، استاد انستيتوى مطالعات خاور 
دور در دانشگاه كيونگنام ســئول بيان داشت: "كيم جونگ اون نمى تواند 
برنامه هسته اى خود را در صورت ناتوانى در حل اساسى مشكل غذا به طور 
پايدار پيش ببرد چون حمايت عمومى از او متزلزل خواهد شد. اين نشست 
با هدف تحكيم وحدت داخلى و تجميع ايده ها براى رســيدگى به مساله 
كمبود مواد غذايى تشكيل مى شود." برگزارى نشست عمومى فراگير كميته 
مركزى حزب كارگران كره شمالى براى اواخر ماه فوريه برنامه ريزى شده 
است. هنوز دستور كار مشخص آن ناشناخته است، اما پيشتر نهاد قدرتمند 
دفتر سياسى حزب گفته بود كه "يك نقطه عطف نياز است تا حمايتى فعال 
از تغييرات بنيادى براى توسعه كشاورزى رخ دهد." اين نشست اولين جلسه 
عمومى اين حزب كه فقط مختص به بحث در مورد مســائل كشــاورزى 
است خواهد بود، اگرچه اين موضوع اغلب به عنوان يك عنوان كليدى در 
كنفرانس هاى فراگير تر در كره شــمالى مطرح است. افزايش توليد غالت 
يكى از 12 اولويت اقتصادى بود كه حزب حاكم كره شــمالى در نشســت 
عمومى خود در ماه دســامبر به تصويب رساند. دانستن دقيق وضعيت در 
كره شمالى، كه مرزهاى خود را در طول همه گيرى تقريباً بسته نگه داشت 
دشوار است. كمبود مواد غذايى و مشكالت اقتصادى در اين كشور از زمانى 
كه قحطى دهه 1990 صدها هزار نفر را به كام مرگ كشيد، ادامه يافته اند.

سناريوهاى پايان جنگ
روزنامه تايمز نوشــت، با وجود گذشــت دو ســال از جنگ روسيه-
اوكراين، هنوز پايان اين جنگ دور از انتظار است؛ اما شش سناريوى 
احتمالى براى پايان يافتن بدترين درگيرى اروپا از زمان جنگ جهانى 
دوم وجود دارد. به گزارش ايســنا، روزنامه تايمز نوشــت، والديمير 
پوتين، رئيس جمهورى روســيه به اينكــه اوكراين مجبور به صلح 
شــود، اميدوار است، كنترل روسيه بر منطقه "جدايى طلب" دونباس 
ممكن اســت پوتين را وادار  كند از گــذرگاه زمينى در طول درياى 
سياه كه روسيه را به شبه جزيره كريمه متصل مى كند، دست بكشد. 
اين روزنامه تاكيد كرد، ماموريت كشــاندن اوكراين به ميز مذاكرات 
ماموريت دشــوارى خواهد بود به ويژه پس از آنكه مسكو توافقنامه 
منطقه اى ســابق را كه با كى يف امضا كرده بود، نقض كرد، بركنارى 
پوتين به عنوان رئيس جمهورى مى تواند راه طوالنى ترغيب اوكراين 
به امكان دســتيابى به يك توافق صلــح قابل اجرا را طى كند. تايمز 
نوشت، روسيه با وجود هزينه هاى غيرعادى كه در اين جنگ متحمل 
شده كه حدود 200 هزار كشته يا زخمى و انهدام نيمى از تانك هاى 
آن برآورد شــده، تالش مى كند منابع اوكراين را نابود كند و احتمال 
اســتمرار جنگ فرسايشى براى چندين سال و با شدت هاى مختلف 
وجود دارد و اين ممكن اســت شــامل درگيرى ميان نيروهاى ويژه 
دو كشــور، جنگ چريكى نيروهاى اوكراينى در داخل اراضى تحت 
كنترلشــان در روســيه و نيز بمباران مســتمر و از فاصله دور خاك 
اوكراين توســط روسيه باشــد. اين روزنامه در ادامه نوشت، در نبود 
يك پيروزى آشــكار يا توافق صلح مناسب، مرزهاى مورد مناقشه و 
اشغال مستمر مى تواند در راســتاى هدف روسيه براى جلوگيرى از 
پيوســتن رســمى اوكراين به اتحاديه اروپا يا ناتو باشد. تايمز تاكيد 

كرد، آتش بس مى تواند بدون حل هيچ يك از مســايل منطقه اى كه 
توافقنامه صلح شــامل آنها خواهد بــود، درگيرى را به حالت تعليق 
درآورد و روسيه اميدوار است با برداشته شدن توجه واشنگتن و ديگر 
طرف هاى غربى از درگيرى و توقف حمايت هايشان از كى يف، از اين 
آتش بس براى ســاماندهى به نيروهاى از هم پاشــيده خود استفاده 
كند. اين روزنامه نوشت، هر بخشى از خاكى كه اوكراين كنترل آن را 

قاطعانه پس گرفت، پس از عقب نشينى دسته جمعى روس ها با فشار 
نيروهاى اوكراينى بود، كى يف، خاركيف و خرسون به همين شكل از 
محاصره روسيه خارج شدند. اما عقب نشينى فراگير از خاك اوكراين 
سناريويى با احتمال كمتر است و قطعا به تحوالت داخل روسيه و نيز 
ميدان نبرد وابسته خواهد بود. در مقابل اوكراين بر اين نكته پافشارى 
دارد كه مى تواند روسيه را در ميدان نبرد شكست دهد و تاكيد كرده 

اگر حمايت غرب ادامه يابد، اين كار را احتماال ظرف يك ســال آتى 
انجام مى دهد. شكل اين پيروزى براى اوكراين هنوز روشن نيست؛ اما 
كى يف اصرار دارد كه اين پيروزى بايد شامل بازپس گيرى شبه جزيره 
كريمه كه روسيه آن را به اراضى خود ملحق كرده و نيز بازپس گيرى 
كنترل بخش هايى از منطقه دونباس باشــد كه كنترل آن در سال ها 
2014-2015 خارج شد و در صورت موفقيت اوكراين در تحقق اين 
اهداف، اين كشور را در وضعيتى قدرتمندتر از زمانى قرار مى دهد كه 
حمله روسيه آغاز شد. تايمز در ادامه نوشت، زمانى كه پوتين "عمليات 
نظامى ويژه" را آغاز كرد، گفت كه "اين جنگ براى خلع سالح اوكراين 
و نابودى نازى هاى مقيم آن اســت"؛ اما هــدف اصلى او بازگرداندن 
اوكراين به اتحاديــه امپراتورى بود، همان كارى كه با بالروس انجام 
داد و در واقع مى توان اســتراتژى پوتين در قبال اوكراين را اينگونه 
توصيف كرد، "اگر من نتوانم آن را داشــته باشــم، هرگز كسى آن را 
نخواهد داشــت". اين روزنامه در ادامه هشدار داد، تهديدهاى پوتين 
در طول سال اول جنگ شامل اشاره ها و تهديدهاى مستقيمى درباره 
اســتفاده از سالح هسته اى چه در اوكراين چه عليه ديگر كشورهاى 
حامى آن بود و البتــه اين تهديدها به عنوان نوعى تبليغ خطاب به 
داخل روسيه نيز بود؛ اما استفاده از سالح هسته اى به عنوان يك خط 
قرمز مى تواند موجب دخالت ناتو شــود. تايمز در پايان نوشت، تصور 
اينكه استفاده از سالح هسته اى تاكتيكى در ميدان نبرد اوكراين چه 
اتفاقى را رقم خواهد زد، دشــوار است چرا كه ارتش روسيه از تجربه 
الزم براى استفاده از آن جهت پيشروى برخوردار نيست؛ اما استفاده 
از سالح هسته اى براى ترغيب ناتو به ورود مستقيم حداقل در خاك 

اوكراين كافى است.

رئيس شوراى اجرايى حزب اهللا لبنان تأكيد كرد كه تنها راه براى نجات اين كشور اين است كه لبنانى ها براى يافتن راه 
حل مشكالتشان مذاكره كنند. به گزارش ايسنا، به نقل از سايت النشره، هاشم صفى الدين، رئيس شوراى اجرايى حزب 
اهللا لبنان گفت: ما با يك وضعيت داخلى سخت روبرو هستيم و مرحله اى كه در آن به سر مى بريم نياز دارد كه عقل خود 
را به كار گيريم و گفت وگو كنيم. درست است كه مشكل ما ابعاد داخلى دارد؛ اما ابعاد خارجى هم دارد. من تعجب مى كنم كه برخى طرف ها، احزاب و رهبران 
منتظر راه حلى از خارج هستند. كدام خارج؟ خارجى كه اين مشكالت را به وجود آورده است. آيا اين چيزى است كه اين مشكالت را حل خواهد كرد؟ اين 
خارج منتظر است كه لبنان و لبنانى ها تسليم شدن كامل خود را اعالم كنند تا آن ها شروطشان را اعمال كنند. آيا اين مشكل را حل مى كند؟ وى تأكيد كرد: 
تنها راه براى نجات كشور اين است كه لبنانى ها براى يافتن راه حل مشكالتشان چه سياسى چه اقتصادى و چه معيشتى ديدار و گفت وگو داشته باشند. آن ها 
قادر به حل مشكالتشان هستند؛ اما شرط اين مساله اين است كه خارج و وعده هاى آن را فراموش كنند و به نقاط ضعفى توجه كنند كه دشمن تالش مى كند 

آن را در كشور، سياست ها و اولويت هاى ما ايجاد كند.

اتحاديه اروپا همزمان با تصويب دهمين بسته تحريمى خود عليه روسيه در سالگرد جنگ اوكراين، اعالم كرد كه فشار بر مسكو را 
تا روز «آزادسازى اوكراين» افزايش مى دهد. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى رويترز، اورزوال فون در الين، رئيس كميسيون 
اروپا با بيان افزايش فشار اين اتحاديه بر كسانى كه به روسيه در دور زدن تحريم ها كمك مى كنند،  گفت: ما حاال در بر گيرنده ترين 

تحريم ها را داريم كه زرادخانه هاى روسيه را هدف گرفته و تا عمق اقتصاد اين كشور پيش مى رود. جوزپ بورل، مسئول روابط خارجه اين اتحاديه هم هشدار داد كه 
تحريم هاى بيشترى در انتظار روسيه است. او در بيانيه اى گفت: ما به افزايش فشار بر روسيه ادامه مى دهيم تا اوكراين آزاد شود. بورل گفت كه تازه ترين بسته تحريمى 
اروپا عليه روسيه به بخش بانكدارى روسيه هم مى پردازد. دسترسى مسكو به فناورى و فناورى هاى پيشرفته كه در بخش نظامى هم استفاده دارند نيز در اين بسته 
تحت تاثير قرار گرفته اند. ولوديمير زلنسكى، رئيس جمهورى اوكراين از اين بسته «تنبيهى» استقبال كرد و آن را «گامى قدرتمند در برابر صنايع دفاعى روسيه و بخش 
مالى» اين كشور دانست. او گفت كه كى يف سعى دارد تحريم ها را افزايش داده و بخش هسته اى روسيه را هم درگير كند، از جمله شركت هسته اى دولتى «روس اتم».

نام تاتيانا موســكالكوا، كميســيونر حقوق بشر روسيه هم در ليست افراد تحريم شده قرار دارد. او در واكنش گفت: اين كار نقض اعالميه جهانى حقوق بشر و تمامى 
معاهدات قانونى بين المللى درباره حقوق بشر است.

حزب اهللا لبنان: 

تحريم هاى تازه اتحاديه اروپا بر روسيهراه نجات كشور فراموش كردن خارج است
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به انگيزه بازگشــت مجســمه هاى جاكوِمتى به موزه هنرهاى معاصر. 
«جاكومتى»  نامى آشــنا براى عالقه مندان به هنرهاى تجسمى است. 
مجســمه هاى او در حراجى ها اغلب به قيمت هاى چشــمگير فروخته 
مى شــوند و هنوز هم طرفدارانى دارند كه حاضرنــد براى خريد آن ها 
ميليون ها دالر پرداخت كنند. ايسنا به انگيزه جانمايى دوباره دو مجسمه 
معــروف آلبرتو جاكومتى به فضاى عمومى موزه هنرهاى معاصر تهران 
پس از حدود پنج سال، گزارشى را از اين هنرمند و آثارش را تهيه كرده 
اســت. «آلبرتو جاكومتى» (Alberto Giacometti) مجسمه ساز و نقاش 
سوئيسى يكى از بزرگ ترين هنرمندان قرن بيستم است. جاكومتى در 
ســال 1901 ميالدى متولد شد و از همان دوران كودكى به هنر عالقه 
نشــان داد و نخســتين تابلو رنگ روغن خود را در سن دوازده سالگى 
خلق كرد. پدرخوانده او نقاش مكتب فوويســم بود و بردارش «برونو» 
نيز معمار شد. ديگر بردارش،  «ديه گو»  طراح و هنرمند، مهم ترين مدل 
«جاكومتى»  و دســتيار او بود. جاكومتى در سال 1962 در بينال ونيز 
جايزه بزرگ مجســمه سازى را دريافت كرد و به اين ترتيب به شهرتى 
 L'Homme qui marche» جهانى دست پيدا كرد. در سال 2010، مجسمه
I» كه مجسمه برنزى تصويرگر يك مرد درحال قدم زدن است، به يكى 
از گران ترين مجسمه هايى تبديل شد كه تا به حال در حراجى فروخته 
شــده اســت. «تركيب ســورئال»  اثر «آلبرتو جاكومتى» . جالب است 
بدانيد كه «جاكومتى » با هنرمندان ســورئال همكارى داشت. در سال 
1931،  او در برخى از فعاليت هاى گروه سورئال «آندره برتون» شاعر و 
نويسنده فرانسوى شركت كرد. با اينكه جاكومتى بعداً به دليل مدل هاى 

«واقع گرايانه» از اين گروه خارج شد، 
امــا عالقه اش به برخــى از فرم ها و 
مضامين سورئاليستى ادامه داشت. اما 
بيش از هر چيز ديگرى،  مجسمه هاى 
شبيه به انسان «جاكومتى »  هستند 
كه او را به شــهرت رساندند. با اينكه 
او در طراحى،  نقاشى و ساخت اشياء  

تزئينى هم تجربه داشت،  آدمك هاى باريك او هستند كه به سرعت نام 
«جاكومتى» را در ذهن عالقه مندان به هنر تداعى مى كنند. «جاكومتى»  
به دنبــال جنگ جهانى دوم از ژنو به پاريس بازگشــت. در اين دوران 
تمركزش را بر خلق مجســمه هاى تكى گذاشت كه اغلب درحال قدم 

زدن يا ايستادن بودند.
سرديس ديه گو اثر آلبرتو جاكومتى. دوستان و خانواده «جاكومتى»  سوژه 
آثار هنرى او مى شدند. «جاكومتى»  ترجيح مى داد از سوژه هايى استفاده 
كند كه شــخصا آن ها را مى شــناخت؛  براى مثال،  برادرش «ديه گو»  و 
همسرش «آنت» . او همچنين از حافظه اش براى استفاده از سوژه ها بهره 
مى برد.«فضاى داخلى» اثر «آلبرتو جاكومتى» . «جاكومتى»  در بيشتر 
ســال هاى فعاليت هنرى اش از يك كارگاه اســتفاده كرد. او زمانى كه 
يك هنرمند جوان بود به كارگاهش نقل مكان كرد. اين كارگاه كوچك 
از زرق و برق هــاى پاريس به دور بود، اما «جاكومتى»  در همين كارگاه 
ميزبان بسيارى از چهره هاى فرهنگى از جمله «ژان پل سارتر» ،  فيلسوف 
مشهور فرانسوى، «ساموئل بكت»  رمان نويس نامدار، و «آنرى ماتيس»  
نقاش برجســته بود. اغلب آثار هنرى اين هنرمند بر سر انسان تمركز 
داشت. او شيفته اين طرز فكر بود كه زندگى يك انسان پشت چشم هاى 
او نهفته است،  او تمركزش را بر چشمان سوژه مى گذاشت. همانطور كه 
اشاره شد،  «جاكومتى»  اشياء 
تزئينى نيــز طراحى مى كرد. 
ايــن هنرمنــد در دهــه 30 
ميالدى انواع مختلف اشــياء  
تزئينى همچون،  المپ،  گلدان 
و جواهرات را طراحى كرد. او 
در اين مســير با «ژان ميشل 
مشهور  داخلى  طراح  فرانك» 
همكارى كرد. اشــياء تزئينى 
«جاكومتى»  محبوب بودند و 
تصاوير آن ها در مجله «ُوگ »  
منتشــر مى شد. چندى پيش 
از لوسترهايى كه  ارزش يكى 
ايــن هنرمند طراحــى كرده 
است بين 1.5 ميليون پوند تا 

2.5 ميليون پوند برآورد شد.

آدمك هايى با ساق هاى الغر كه 
خالقشان را ابدى كردند

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

او همين نزذيكى ها ست!

تاتا موتورز
تاتا موتورز يكى از قديمى ترين خودروسازان هندى است كه در سال 1945 بنيان گذارى شد و در حال حاضر داراى مراكز توليد 
متعدد در داخل كشور هند و همچنين در كشور هاى ديگر همچون آرژانتين، بريتانيا، آفريقاى جنوبى و تايلند است. همچنين 
مراكز تحقيق و توسعه اين شركت در كشور كره جنوبى، بريتانيا، اسپانيا و برخى مناطق هند داير هستند. اين خودروسازى هند 
از چند سال پيش كمپانى مشهور جگوار لندرور بريتانيا و همچنين شركت دوو را جهت توليد محصوالت تجارى خريدارى كرد. 
همچنين اين شركت با كمپانى فيات كرايسلر و هيتاچى جهت توليد قطعات خودرو و مدل هاى مختلف اتومبيل نيز همكارى 
مى كند. تاتا موتورز ابتدا در ســال 1945 به منظور توليد لوكوموتيو بنيان نهاده شد و حدود 9 سال بعد اولين محصول تجارى 
خود را با همكارى شركت دايملر بنز به توليد رساند. كمپانى تاتا موتورز در سال 1988 به ساخت خودرو هاى سوارى روى آورد 

و محصوالتى همچون وانت تاتا موبايل را در سال 1991 به بازار عرضه كرد.

دفاع سفت و سخت سرمربى پورتو از طارمىدر واكنش به طلسم گلزنى مهدى؛
ســرمربى تيم فوتبال پورتو در واكنش به مشــكل گلزنى مهاجم ايرانى خود، از مهدى طارمى سفت و سخت دفاع كرد و گفت: او آنقدر به تيم 
چيزهاى زيادى داده است كه نگاه كردن به ماه هاى گذشته كم است. به گزارش خبرنگار مهر، تيم فوتبال پورتو در حالى فردا شب در چارچوب 
رقابت هاى ليگ پرتغال به مصاف ژيل ويسنته مى رود كه مهدى طارمى مهاجم ايرانى پورتو در چهار مسابقه اخير اين تيم موفق به گلزنى نشده 
است. قحطى گلزنى طارمى كه در 10 بازى گذشته تنها دو بار موفق به انجام آن شده است، نگرانى ها و سئواالتى را در بين هواداران پورتو ايجاد 
كرده است؛ به خصوص اينكه اين مهاجم در بازى با اينترميالن ايتاليا در ليگ قهرمانان اروپا هم دو فرصت خوب گلزنى را از دست داد. با اين 
حال «سرجيو كونسيسائو» سرمربى پورتو در نشست خبرى امروز خود حمايت قاطعانه اى از طارمى داشت و سفت و سخت از عملكرد مهاجم 
ايرانى خود در اين تيم پرتغالى دفاع كرد. كونسيســائو همچنين اطمينان خاطر داد كه اين مشــكل گلزنى طارمى برطرف خواهد شد. يكى از 
خبرنگاران از سرمربى پورتو پرسيد: «طارمى كمى از گل ها فاصله گرفته است. آيا توضيحى پيدا مى كنيد؟ ممكن است غيبت اوانيلسون دليل 
آن باشد؟» كونسيسائو در پاسخ گفت: آنها طبق آمار اين كار را انجام مى دهند، اما اين ربطى به آن ندارد. من به ديدار طارمى در ميالن (مقابل 

اينتر) نگاه مى كنم، او بازى بسيار شايسته اى انجام داد.
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پیشنھاد

چھره روز

دروغ گويى روى مبل
رمان دروغ گويى روى مبل اثر ديگرى از اروين د.يالوم 
اســت كه اگر بــه موضوعات روان درمانى و فلســفه 
اگزيستانسيال عالقه داشته باشيد، بعيد است اسم او را 
نشنيده و يا كتاب هاى او را مطالعه نكرده باشيد. يالوم 
عالوه براينكه يك درمانگر سرشناس است، در زمينه 
داستان نويســى هم خودش را به عنوان يك استاد به 
تمام معنا به جهانيان معرفى كرده است. دروغ گويى 
روى مبــل نيــز، كتابى حاصل از علم و هنر اســت. 
علمى كه ســال ها يالوم از آن براى بهبود بيمارانش 
اســتفاده كرده است و هنر داستان گويى كه بارها در 
كتاب هايش به كار برده است. دكتر محمدرضا فياضى 
بردبار – ويراســتار علمى كتاب – در مقدمه خود بر 
رمان دروغ گويى روى مبل چنين مى نويسيد: يالوم پير نويد بخش آگاهى هاى عميق ترى در ذهن 
بشر اســت. چون نه تنها پزشك، بلكه بسى بيش تر از آن، پير روان پزشك ادبيات است، و ما را به 
تخيلى عميق فرومى برد. در اين خلســه ى شيرين كه بشر اوليه آن را داستان ناميد، ما چيزهايى 
را تجربه مى كنيم كه شــايد در عالم واقع، عرف و قانون به ما اجازه ى چنين تجربه اى را ندهند. 
همان طور كه چاى مان را مى نوشــيم، همراه قهرمان يالوم روى مبل روان كاورى دراز مى كشيم و 
همراه شــخصيت  يالوم دروغ مى گوييم، بدون اين كه وجدان مان دردى بگيرد و نگران بازخوردش 
باشــيم. كتاب دروغ گويى روى مبل، اين رمان جذاب، قبل از اين كه تجربيات يالوم در روان كاوى 
باشــد، يك رمان است. رمان كامل با همه ى جدال ها و كشش هاى انسانى. يالوم انسان هايى را به 
چالش مى كشد كه خودشان از پس خودشان برنيامده اند و نيازشان به شخِص درمان گر، آن ها را 

روى مبل روان كاوى كشانده است.

حسن ناهيد
حسن ناهيد در اركســترى كه با همكارى: اسداهللا ملك، 
منوچهر جهانبگلو، فرهنگ شــريف، محمودى خوانسارى 
و عده اى ديگر برنامه اى به نام «نوايى از موســيقى ملى» 
ترتيب يافته بود شركت داشت. در اركسترى به نام درويش 
در راديو شــركت داشت و سپس براى شركت در اركستر 
رودكــى كه از ابراهيم منصــورى، حبيب اهللا بديعى، على 
تجويدى، احمد عبادى، رضا ورزنده، اصغر بهارى و فرهاد 
فخرالدينى تشــكيل شده بود دعوت شده و با اين اركستر 
همكارى نمود. در ســال 1341 توســط حسين قوامى به 
برنامه گلها دعوت شــده و همكارى خود را در اين برنامه 
آغاز نمود. او در فرهنگ و هنر نيز با اركســتر فرامرز پايور 
شــركت نمود كه بيست ســال اين همكارى ادامه يافت. 
حسن ناهيد دربارهٔ شيوه كار خود مى گويد: «من هيچ وقت از زنده ياد كسايى تقليد نكردم و دنبال كار خودم 
رفته ام»در سال 1392 مدرك درجه يك هنرى به حسن ناهيد اعطاء شد.او در بيست و يكمين جشنواره 
بين المللى موسيقى فجر در سال 1384 مورد تقدير قرار گرفت.ناهيد طى مصاحبه اى در ارديبهشت 1397 
اظهار داشت از سه، چهار سال پيش و به دليل انجام جراحى ايمپلنت، ديگر قادر به نى نوازى نيست.سرانجام 
وى پس از مدتى بيمارى در شامگاه پنجشنبه 27 بهمن 1401 در خانه اش درگذشت.پيكر وى روز دوشنبه 
1 اسفند با حضور جمعى از هنرمندان موسيقى ايران از تاالر وحدت به قطعهٔ هنرمندان بهشت زهرا منتقل 
شد. در مراسم تشييع پيكر حسن ناهيد هنرمندانى چون محمد اسماعيلى، ميالد كيايى، عليرضا افتخارى، 
بيژن بيژنى، حســام الدين سراج، ســهيل محمودى و چهره هاى سرشناس ديگرى حضور داشتند. محمد 
اســماعيلى در اين مراســم گفت «او نمونه اى از اخالق، محبت و … مرِد درجه يك موسيقى ايران بود.» و 

ميالد كيايى وى را «يكى از اسطوره هاى اخالق و فرهنگ» ناميد.

فرھنگ

امــروزه بيش از هر زمــان ديگــرى، ارزش هنر هاى 
اصيل ايرانى بر همگان نمايان شــده است و بشر امروز 
بيش از گذشــته، پــى به هنر و بهاى اين ســازه هاى 
دست ســاز زيبا برده اســت. منبت  كارى روى چوب ، 
يكى از ارزشمندترين هنر هاى اصيل ايرانى است كه از 
ديرباز، در كشور ما رواج داشته است. هنر منبت كارى 
، بر روى زمينه هاى مختلفى از جمله چوب، ســنگ، 
اســتخوان، فلز و غيره انجام مى شود، اما منبت كارى 
روى چوب ، نوع شناخته شده آن محسوب مى شود كه 
بخش عظيمى ازين هنر را به خود اختصاص داده است. 
هنر منبت كارى ، يكى از هنرهاى اصيل و چشم  نواز 
ايرانى اســت كه توانسته چشم هر انسان با ذوق و هنر 
دوستى را در سراسر جهان، به خود خيره سازد. منبت كارى ،جزو صنايع دستى محسوب مى شود و 
نوع اصيل و نفيس آن، به وسيله ى كنده  كارى و حكاكى بر روى چوب  طبيعى و توسط هنر دست 
انسان صورت مى گيرد. به بيانى ديگر بايد گفت، نوع اصلى منبت كارى، همان است كه بر روى چوب 
و توسط دست ساخته مى شود، نه به وسيله  ى ماشين و نه بر روى وسيله اى به غير از چوب طبيعى ! 
در ادامه قصد داريم راجع به اين هنر ارزشمند و دوست  داشتنى ايرانى، بيشتر با شما سخن بگوييم 
و به معرفى آن بپردازيم. خواهشــمنديم با آكس چوب در اين محتوا همراه باشيد. منبت كارى به 
چه معنا است اگر بخواهيم تعريف دقيقى از منبت ارائه دهيم، بايد گفت منبت ، به هنر كنده كارى 
و  برجسته سازى بر روى چوب طبيعى اطالق مى شود كه به وسيله ى هنر دست استاد منبت كارى 
انجام مى شود. هنر منبت كارى ، به معنى بكارگيرى هنر در ايجاد نقش  و نگارهاى برجسته بر روى 

يك زمينه ى كار است كه در بيشتر موارد چوب است.

هنر منبت كارى
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