
ساز و كار جريمه مشتركان 
پرمصرف آب آشاميدنى تعيين شد

وزارت نيرو مكلف شد كه به ازاى هر متر مكعب فروش آب شرب 
باالتر از الگوى مصرف (تــا دو برابر بيش از الگو) 15 درصد نرخ 
آب بها را افزايش دهد. ســاز و كار جريمه مشــتركان پرمصرف 
آب آشاميدنى تعيين شد. به گزارش ايلنا، در نشست علنى نوبت 
ســوم صحن علنى مجلس شوراى اسالمى در روز شنبه، بررسى 
جزييــات اليحه بودجه 1402 در دســتور كار قرار گرفت و بند 
(الف) تبصره (6) اليحه بودجه تصويب شد. بنا بر اين گزارش در 
بند (الف) تبصره 6 آمده اســت: وزارت نيرو از طريق شركت هاى 
آب و فاضالب استانى سراسر كشور مكلف است عالوه بر نرخ آب 
بها به ازاى هر مترمكعب فروش آب شرب باالتر از الگوى مصرف، 
تا دو برابر بيش از الگو، 15 درصد نرخ آب بها را افزايش دهد و از 
مشتركانى كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده اند به ازاى هر متر 
مكعب مازاد، 35درصد نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه 
دارى كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و 

ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران
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رئيس جمهور با اشاره به افزايش قيمت ارز حتى در روزهاى تعطيل كه هيچ كسب و كار و تجارتى جريان ندارد، افزود: معلوم مى شود كه جهش هاى ناگهانى 
قيمت ارتباطى به مولفه هاى بازار و تجارت ندارد و صرفا نتيجه انتظار تورمى و تالش براى ايجاد تالطم و التهاب در عرصه اقتصاد است كه از خارج كشور 
ايجاد مى شود و متاسفانه برخى نيز در داخل در آتش آن مى دمند.به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسى پيش از ظهر امروز دوشنبه در ديدار نمايندگان ولى 
فقيه و ائمه جمعه مراكز استان ها، تحقق گفتمان انقالب يعنى اجراى ارزش ها و برقرارى عدالت اسالمى را پيام و خواست مردم در اين دوره از انتخابات رياست 
جمهورى دانســت و اظهار داشــت: دولت مردمى در ابتداى كار خود با 2 مسئله مواجه بود، يكى انتظار دلدادگان به انقالب اسالمى براى تحقق آرمان هاى 

انقالب و ديگرى شرايط خاصى كه كشور داشت.

www.sobh-eqtesad.ir

اظهارات رئيس جمهور درباره داليل جهش قيمت ارز

info@sobh-eqtesad.ir

 استقبال دولتى ها از ورود 
شركت هاى مسكن ساز چينى

رييس كميسيون عمران مجلس اظهار داشت: قرار بر اين شد 
كه منابع بلوكه شــده و پول هاى ايران در چين، صرف ساخت 
مســكن و اجراى پــروژه جهش توليد مســكن ( نهضت ملى 
مسكن ) شــود و قرار نيست پول بلوكه شــده ايران در چين 
با مصالح ساختمانى تهاتر شــود. توافق با چينى ها براى تهاتر 
پول هاى بلوكه با مسكن/ استقبال دولتى ها از ورود شركت هاى 
مسكن ســاز چينى/ مجلس به شدت مخالف است. محمدرضا 
رضايــى كوچى در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادى ايلنا درباره 
جزييات مذاكــرات با چينى ها براى مسكن ســازى با تهاترى 
نفت، اظهار داشــت: در بحث ساخت و ســاز كشورمان كامال 
خودكفاست و هيچ نيازى به كشورهاى خارجى نداريم، هم در 
بحث نيروى انســانى و هم مصالح و دانش ساخت و ساز كامال 
به خودكفايى رســيديم. اما امروز براى ساخت و ساز مسكن و 
پاســخ به تقاضا با مشكل منابع مواجه هستيم.  وى ادامه داد: 
مذاكره با چينى ها در رابطه با تامين منابع بوده و اگر چينى ها 
واقعا منابع در اختيار ايران مى گذارند اين مذاكرات بايد جدى تر 
دنبال شود. اگر قرار باشد مذاكرات براى تامين واردات مصالح و 
نيروى انسانى چينى باشد نبايد ادامه پيدا كند، مسكن و پروژه 
جهش توليد مسكن (نهضت ملى مسكن) بايد با توان داخل و 
نيروى انســانى ايرانى و مصالح داخل كشور انجام شود و نگاه 
ما به چينى ها صرفا براى تامين منابع است. رييس كميسيون 
عمران مجلس تاكيد كرد: قرار بر اين شد كه منابع بلوكه شده 
و پول هاى ايران در چين، صرف ساخت مسكن و اجراى پروژه 
جهش توليد مســكن ( نهضت ملى مســكن ) در ايران شود و 
قرار نيست پول بلوكه شده ايران در چين با مصالح ساختمانى 
تهاتر شــود.  وى گفت: قرار بر اين اســت در مقابل پول نفت 
ايران در چين منابعى براى ساخت مسكن در كشور وارد شود 
و بدهى چين به ايران به مسكن در كشورمان تبديل مى شود. 
رضايى كوچى با بيان اينكه اين منابع فقط صرف ساخت مسكن 
براى دهك هاى آسيب پذير مى شود، اظهار داشت: قرار نيست 
بــا منابع حاصل از چين بخش خصوصى در منطقه يك تهران 
خانه ســازى كند و اين منابع براى ســاخت مسكن متقاضيان 
مسكن نهضت ملى يا فرم ج سبز استفاده خواهد شد.  رييس 
كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه درباره كليات اين طرح با 
چينى ها به توافق رسيده ايم، ادامه داد: اجراى اين طرح با چين 
را شروع كرديم اما ادامه اين طرح بستگى به عملكرد چينى ها 
دارد. وى با تاكيد بر اينكه به هيچ وجه قرار نيســت شــركت 
سازنده مسكن چينى وارد كشورمان شود، افزود: مجلس مخالف 
ورود شركت هاى چينى براى ساخت مسكن به كشور است اما 
برخى از دولتى ها بدشان نمى آيد كه شركت هاى چينى را وارد 
كشــور كنند و قبال هم همواره اين خواسته را داشتند و ورود 
شركت هاى چينى را براى مسكن پيشنهاد مى دادند. اما مجلس 
به طور جدى مخالف اســت چراكه در حال حاضر در كشــور 
از لحاظ ســاخت مسكن نيازى به كشورهاى خارجى نداريم و 

وابسته به كشورهاى خارجى نيستيم .

گزيده خبر

وزير اقتصاد خبرداد؛

افزايش اختيارات بانك مركزى براى 
مداخله در بازار ارز

وزير اقتصــاد از تصويب افزايش اختيارات بانك مركزى 
براى مداخله در بازار ارز توســط ســران قوا خبر داد. به 
گزارش خبرنگار مهر سيداحســان خانــدوزى امروز در 
حاشيه نشست هم انديشــى با خيرين در سازمان امور 
مالياتى در جمــع خبرنگاران در مورد بــازار ارز اظهار 
كرد: بانك مركزى شــرايطى فراهم كرده است كه هم 
بانك هــاى دولتــى و صرافى هــاى زيرمجموعه و هم 
صرافى هــاى تضامنى، ارز خود را ارائــه كنند. بنابراين 
راهكار بانك مركزى در اين زمينه به خوبى اجرا مى شود. 
وزير امور اقتصادى و دارايــى افزود: براى مديريت بازار 
ارز، بانك مركزى اختيارات جديدى نياز داشت كه بتواند 
در بازار ارزى مداخله كند و اين اختيارات در نشســت 
هماهنگى ســران قوا شب گذشــته به تصويب رسيد و 
اعطاى اختيارات الزم براى بانك مركزى تصويب شــد. 
وى تاكيد كــرد: در اين زمينه اجماع صورت گرفت كه 
اختيارات الزم به بانك مركزى داده شود. آثار اختيارات 
جديــد بانك مركزى براى مداخله در بازار ارز را به زودى خواهيم ديد.وزيــر امور اقتصادى و دارايى در مورد 
الزام شركتها و صنايع بورسى براى عرضه ارز صادراتى خود در مركز مبادله ارز و طال نيز گفت: قرار شد همه 
صنايع كشــور حتى صنايع نفت و گاز زيرمجموعه وزارت نفت و صنايع بورســى به مقررات بانك مركزى در 
زمينه عرضه ارز در بازار مبادله ارز و طال تمكين كنند. خاندوزى تاكيد كرد: بر همين اساس مقرر شد بازگشت 
ارز صادراتى در بازار مبادله ارز و طال انجام شــود. وى در خصوص مولدسازى دارايى هاى دولت گفت: هدف از 
مولدسازى، افزايش بهره ورى و كارايى از دارايى هاى بالاستفاده و يا كم بازده دولت است. خاندوزى اضافه كرد: 
وزير آموزش و پرورش اعالم كرده است كه مدارس خيرساز كه نيمه تمام بوده اند در بحث مولدسازى با كمك 

منابع مولدسازى تكميل مى شود.

گاز مدارس دولتى در صورت رعايت 
الگوى مصرف رايگان شد

نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى در جريان بررسى اليحه بودجه سال آينده برق، گاز و آب مدارس 
دولتى را به شــرط رعايت الگوى مصرف رايگان كردند. گاز مــدارس دولتى در صورت رعايت الگوى 
مصرف رايگان شد. به گزارش ايلنا، نمايندگان در نشست علنى امروز (يكشنبه، هفتم اسفندماه) مجلس 
شــوراى اسالمى در جريان بررسى بخش درآمدى اليحه بودجه ســال 1402 كل كشور با بند (ض) 
تبصــره (6) ماده واحده اين اليحه موافقت كردند. در بخش درآمدى بند (ض) تبصره (6) ماده واحده 
اليحه بودجه آمده است: تمامى واحدهاى آموزشى مدارس دولتى وزارت آموزش و پرورش در صورت 
رعايت الگوى مصرف از پرداخت هزينه هاى برق، گاز و آب معاف هستند و هرگونه اعطاى معافيت غير 

از اين بند ممنوع است.

در 10 مــاه امســال ميزان 
غيرنفتى  كاال هاى  صادرات 
نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، افزايش 2.93 درصدى 
در وزن و 17.66 درصــدى 
در ارزش داشــته است.  به 
گــزارش ايِبنا،  بــه نقل از 
شــادا بررســى هاى آمارى 
گمرك جمهورى اســالمى 
نشان مى دهد كه در  ايران 
10 ماه سال 1401، ميزان 
كاال هاى  قطعــى  صادرات 
غيرنفتى كشور (به استثناى 

نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين 
بدون صــادرات از محل تجارت چمدانى) بالغ 
بر 102 هــزار و 995 تن و به ارزش 45.319 
ميليون دالر بوده است. متوسط ارزش گمركى 
هر تن كاالى صادراتى در 10 ماه سال جارى، 
440 دالر بــوده كه در مقايســه با 385 دالر 
به ازاى هر تن طى 10 ماهه ســال گذشــته، 
14.31 درصد رشد داشــته است. 42 درصد 
ارزش صــادرات گمرك، مربوط به محصوالت 
پتروشــيمى اســت. همچنين ميزان واردات 
كشور در اين مدت، با كاهشى 7.06 درصدى 
در وزن و افزايشــى 16.86 درصدى در ارزش 
دالرى در مقايسه با مدت مشابه سال 1400، 
به ارقام 30 هزار و 863 تن و 48.485 ميليون 

دالر رســيده اســت. در اين مدت، متوســط 
ارزش گمركى هر تــن كاالى وارداتى هزار و 
571 بوده كه در مقايســه با هزار و 249 دالر 
در هر تن در مدت 10 ماه ســال 1400 رشد 
25.74 درصدى را نشــان مى دهد. همچنين 
گمرك جمهورى اســالمى ايران 11 ميليون 
تن ترانزيت با رشد 7.4 درصدى نيز در همين 
مدت داشــته است. گمرك جمهورى اسالمى 
ايران تا آخر بهمن ماه حدود 46 هزار ميليارد 
تومان وصولى حقوق ورودى كاال داشته است. 
همچنيــن گمرك در اين مــدت حدود هزار 
ميليارد تومان درآمــد از واردات تلفن همراه 
باالى 600 دالر داشــته است. واريز 135 هزار 
ميليــارد تومان درآمد مالياتــى و گمركى به 
خزانه گمرك جمهورى اســالمى ايران با 20 

رديــف درآمــدى، 57 هزار 
درآمد هاى  تومــان  ميليارد 
گمركى به خزانه واريز كرده 
اســت؛ معافيت و تخفيفات 
گمرك 16.5 هــزار ميليارد 
تومــان بــوده و 77.5 هزار 
از ماليات  ميليارد تومان نيز 
بر ارزش افزوده وصول كرده 
است كه رشد 633 درصدى 
در مقايســه با سال گذشته 
داشته است. همچنين جمع 
درآمد هاى مالياتى و گمركى 
كــه گمرك به خزانــه واريز 
كــرده، 135 هزار ميليارد تومان بوده اســت. 
گمرك جمهورى اسالمى ايران ركورد تحقق 
درآمد گمركات كشــور در يك ماه را با تحقق 
درآمد 13 هــزار ميليارد تومانى در بهمن ماه 
امسال شكست. چشم پوشى گمرك از درآمد 
25 هزار ميليــارد تومانــى در قانون بودجه 
1401 حقوق عوارض گمركى كاال هاى اساسى 
از 4 درصد به يــك درصد كاهش پيدا كرد و 
براى مواد اوليــه، دارو و قطعات نيز بر مبناى 
اليحه دولت اين كاهش از مهر ماه اعمال شد 
و از اين محل گمرك جمهورى اسالمى ايران 
25 هزار ميليارد تومــان عدم تحقق درآمد و 
در واقع چشم پوشى از درآمد براى حمايت از 

توليدكننده و مصرف كننده داشته است.

 چشم پوشى گمرك از درآمد 25 هزار ميليارد تومانى براى حمايت از توليد

رئيس ســازمان هواپيمايى كشــورى درباره علت تاخير پرواز ايرالين ها و عدم 
اطالع رسانى مناسب به مسافران گفت: بخشى از اين تاخيرها با توجه به شرايط 
پيش آمده در وضعيت فعلى قانونى است؛ اما در صورتى كه تاخيرها غيرقانونى 
باشد، مسافران مى توانند در سازمان هواپيمايى كشورى نسبت به شكايت اقدام 
كنند. به گزارش ايسنا، در حالى كه در ماه هاى گذشته درخواست شركت هاى 
هواپيمايى براى افزايش قيمت بليت با مخالفت مواجه شده و آنطور كه سازمان 
هواپيمايى كشورى عنوان كرده، به تاييد ستاد تنظيم بازار نرسيده بود، با كاهش 
پرواز در برخى مسيرها اينطور عنوان شد كه شركت هاى هواپيمايى عمدا نسبت 
بــه كاهش ارائه پروازها اقدام مى كنند؛ هرچند اين نظر از ســوى دبير انجمن 
شركت هاى هواپيمايى رد شد. البته اسعدى سامانى با بيان اينكه ظرفيت ناوگان 
هوايى كشور روند كاهشى دارد، گفته بود كه تقاضا براى سفر در بخش هوايى 
در نوروز 1402 افزايش خواهد داشــت و با توجه بــه محدوديت هاى موجود 
نمى توان به كل تقاضاى بازار پاســخ داد. از سوى ديگر در برخى از پروزها هم 
شــاهد تاخير يا تغيير زمان پرواز هستيم كه اين مساله هم به صورت مناسبى 

به مسافران اطالع رسانى نمى شود. تا جايى كه 46 درصد از پروازهاى برنامه اى 
ايرالين هاى داخلى در دى ماه سال جارى، تأخير داشتند و متوسط زمان تأخير 
ايــن پروازها هم 100 دقيقه بود. با وجود اين آخرين اصالحيه آيين نامه حقوق 
مسافر، درباره تاخير يا لغو پروازها به صورت شفاف اطالع رسانى كرده و مسافران 
مى توانند مطابق با اين آيين نامه، حقوق خود را پيگيرى كنند. در اين راســتا 
محمد محمدى بخش -رئيس سازمان هواپيمايى كشورى- در گفت وگو با ايسنا 
درباره اينكه علت جابه جايى زمان پرواز برخى شركت هاى هواپيمايى چيست، 
توضيح داد: برنامه پروازى ايرالين ها مشــخص است، اما احتمال دارد بليت ها 
از آژانس هاى مســافرتى خريدارى شــده كه خود آژانس با تغيير ساعت پرواز 
پيامك ارســال كند و ايرالين به صورت مستقيم پيامك ارسال نكرده باشد. وى 
خاطرنشان كرد: بايد ببينند كه اين تغيير در برنامه از سوى آژانس اعالم شده 
يا از طرف شــركت هواپيمايى؛ اما كسانى كه به صورت مستقيم از شركت هاى 
هواپيمايى خريد كرده باشــند، بايد بر اساس شــماره تلفن همراهى كه در 

سامانه ثبت كرده اند، تاخير در زمان پرواز به آنها اعالم شود.

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى پاسخ داد
تاخير پروازها قانونى است؟ 

 براى توافق با آمريكا فاصله زيادى نداريم

قبض هاى سنگين در انتظار 
پرمصرف هاى آبى

دالر چقدر ارزان مى شود؟درپى تصويب اختيارات ويژه به بانك مركزى

افزايــش مصرف آب باوجــود محدوديت هاى موجود، دولت را وادار به اجراى سياســت هاى تنبيهى براى 
بدمصرف ها كرده اســت و بر اســاس آخرين تصميم پرمصرف هاى آبى از سال آينده مشمول افزايش بها 
مى شوند. به گزارش ايسنا، مشتركان پر مصرف دو برابر الگو و مشتركان بدمصرف بيش از دو برابر الگو مصرف 
مى كنند كه براى اين دســته از مشتركان قبوض باالترى صادر مى شود. تعداد مشتركان بدمصرف معادل 

چهار درصد مشتركان است، به اين دسته از مشتركان ابتدا اخطار داده مى شود .....

اكتشاف ذخاير جديد سنگ آهن

ظرفيت پتروشيمى ، 94 ميليون تنسقوط 5 ميليون تومانى قيمت سكه
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گزيده خبر

 بايد بيشتر به نخبگان مان 
توجه كنيم

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه در زمينه 
پزشكى جزو كشورهاى پيشرو دنيا هستيم و مى توانيم در اين زمينه با كشورهاى 
پيشــرفته رقابت كنيم، گفت: در حوزه دارو بايد به ســمتى پيش رويم كه هيچ 
دغدغه اى در زمينه دارو براى هموطنان ما وجود نداشته باشد. به گزارش ايسنا، 
حسينعلى شهريارى امروز در نخستين نمايشــگاه سالمت بنيان، گفت: اكنون 
وارد چهل و پنج ســالگى نظام جمهورى اســالمى شــديم و 45 سال است كه 
تحريم هســتيم. حتى در زمان كرونا واكســن به ما ندادند. با اين حال شاهديم 
كه اكنون بهترين نوع واكســن هاى دنيا را در داخل كشور و از سوى شركت هاى 
دانش بنيان توليد مى كنيم. با واكسن هايى كه داشتيم، توانستيم شرايط كشور را 
از نظر كرونا پايدار كنيم. در حالى كه در آمريكا، كشــورهاى اروپايى، ژاپن، كره 
و ... مرگ ومير ناشــى از كرونا همچنان باالست. وى با بيان اينكه امروز دشمنان 
ما آمريكا و اســتكبار جهانى از صنعت موشكى و دفاعى ما حرف مى زنند، افزود: 
در عين حال امروز در حوزه سالمت هم پيشرفت هاى زيادى داشته ايم. در زمينه 
توليد بســيارى از  داروهاى هاى تك و تجهيزات پزشكى خودكفا شديم و حتى 
به صادركننده تبديل شــده ايم. البته همچنان در صنعت دارو مشكالتى داريم و 
نيازمان بيشتر است. بايد به سمتى پيش رويم كه هيچ دغدغه اى در زمينه دارو 
براى هموطنان ما وجود نداشــته باشد. قطعا هم يقين داريم كه نخبگان كشور، 
تــوان توليد تمام مواد اوليه داروها را دارند. اگر اكنون توليد مواد اوليه دارويى در 
كشور 30 الى 40 درصد است، قطعا مى توانيم اين را به 70 تا 80 درصد آن هم 
در زمان كوتاه برسانيم. شهريارى ادامه داد: در زمينه دارو بايد بتوانيم مقدار زيادى 
از هزينه هاى كشور و بهداشت و درمان را از طريق داروهاى هاى تك و تجهيزات 
پزشكى روز دنيا به دست بياوريم. خوشبختانه امروز وضعيت بهداشت و درمان ما 
در حدى است كه در هيچ موردى از اقدامات پزشكى و جراحى به خارج از كشور 
نياز نداريم و حتى مردم بسيارى از كشورهاى منطقه و بسيارى از ايرانيانى كه در 
آمريكا و اروپا هستند، براى دريافت خدمات پزشكى بهتر به داخل كشور برگشته 
و خدمت دريافت مى كنند. وى با بيان اينكه در زمينه پزشــكى جزو كشورهاى 
پيشرو دنيا هستيم و مى توانيم در اين زمينه با كشورهاى پيشرفته رقابت كنيم، 
گفت: بايد بيشتر به نخبگان مان توجه كنيم. هنوز نتوانستيم آنطور كه بايد و شايد 
به ويژه از نظر مالى بسيارى از جوانان نخبه كشور را تامين كنيم كه اميدوارم در 
اين زمينه هم بتوانيم اقدامات بيشــترى را انجام دهيم. شهريارى گفت: رهبرى 
ســال ها قبل اعالم كردند كه مردم زمانى كه بيمار مى شوند، نبايد دغدغه اى جز 
رنج بيمارى داشته باشند. قطعا در اين زمينه ما هنوز دغدغه داريم كه اميدواريم با 
حمايت هاى دولت و مجلس، بتوانيم به اين موضوع جامه عمل بپوشيم و مشكالت 

مردم را در حوزه سالمت كاهش دهيم.

دستور مخبر براى مهيا كردن سفرهاى ايمن 
و آسان براى زوار و مسافرين نوروزى

جلســه كارگروه ملى زيارت ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس 
جمهور برگزار شد و 76 مسئله ملى و منطقه اى براى تسهيل سفرهاى زيارتى 
مورد بررسى قرار گرفت. به گزارش ايسنا، محمد مخبر در اين جلسه با تبريك 
اعياد ماه شــعبان با اشــاره به در پيش بودن ســفرهاى نــوروزى، همكارى و 
هماهنگى همه دستگاه هاى مرتبط را مورد تأكيد قرار داد و گفت: همه دستگاه 
ها بايد تالش كنند سفرهايى ارزان، سهل و ايمن براى مردم مهيا شود به نحوى 
كه شــاهد رضايتمندى جامعه باشــيم. معاون اول رييس جمهور از خدمت به 
زائران حرم مطهر رضوى به عنوان يك توفيق و افتخار ياد كرد و اظهار داشت: 
مقصد ســفرهاى نوروزى به صورت خاص به بقاع متبركه و به خصوص مشهد 
مقدس از جايگاه ويژه اى برخوردار اســت و ضرورت دارد تصميمات و مصوبات 
اين جلســه براى ميزبانى از زائران حرم مطهر رضوى و ساير مقاصد زيارتى به 
صورت كامل اجرايى شود. مخبر بر اهميت استفاده حداكثرى از ظرفيت هاى 
مردمى در پذيرايى از مســافران نوروزى و به ويــژه زائران امام رضا (ع) تأكيد 
كرد و افزود: بايد با انگيزه بخشى و جلب مشاركت مردم، فرهنگ مسافرپذيرى 
در شهرهاى مقصد مســافران نوروزى و به ويژه مقاصد زيارتى را تقويت كنيم 
تا خدمت رسانى به مســافران افزايش يابد. معاون اول رييس جمهور با تأكيد 
بر اينكه بايد تمامى امكانات براى سفرهاى ايمن براى مسافرين نوروزى و زوار 
فراهم شــود، وزارت راه و شهرسازى را مكلف كرد اجراى طرح هاى رفع نقاط 
حادثه خيز در مسيرهاى منتهى به شهر مشهد را تسريع كند تا شاهد كاهش 

حوادث و تلفات در اين سفرها باشيم.

اميرعبداللهيان اعالم كرد:

 براى توافق با آمريكا فاصله زيادى نداريم

وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران در گفت وگويى، به آخرين 
تحوالت روابط ايران با عراق، عربستان و آمريكا پرداخت.به گزارش 
ايســنا، حســين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه كشــورمان كه 
سه شنبه شب (دوم اســفند 1401) به دعوت رسمى فواد حسين، 
وزيــر امور خارجه عراق، در رأس هيأتى عازم بغداد شــده بود، در 
گفت وگوى اختصاصى با شبكه خبرى العالم، اظهار داشت: در اين 
ســفر با مقامات عالى رتبه عراق در خصوص مناسبات دوجانبه به 
تفصيل گفت وگو كرديم، روابط دو كشور در سطح ممتازى قرار دارد؛ 
روابط تهرانـ  بغداد به صورت رسمى در سطح راهبردى است و در 
ســطح مردمى نيز رابطه يك ملت واحد و مشترك در دو سرزمين 
مســتقل و متفاوت اســت. وى گفت: ما در خصوص همكارى هاى 

اقتصادى و تجارى گفت وگوهاى مفصلى را با مقامات عراق داشتيم 
برخى زيرســاخت ها بين دو كشــور در حال تقويت است از جمله 
اتصال خط آهن بصره - شــلمچه و خط آهن كرمانشاه - خسروى 
– منظريــه – بغداد؛ فكر مى كنيم ايــن خطوط آهن مى تواند براى 
تبادل كاال و توريسم زيارتى بين دو كشور نقش زيربنايى و مهمى 
داشته باشــد. امير عبداللهيان خاطرنشان كرد: اتفاق نظر داريم كه 
بايستى هرچه زودتر كاميون هاى در حال تردد بين دو كشور را به 
گونه اى سازماندهى كنيم كه به طور مستقيم بتوانند در استان هاى 
دو كشــور كاالهاى خودشان را به دست مصرف كنندگان برسانند. 
وزير امور خارجه كشــورمان در ادامه خاطرنشان كرد: عالوه بر اين 
در موضوع گردوغبار با هم گفت وگو كرديم. قرار اســت به زودى در 
نيمه اول سال جديد يك نشست بين المللى در سطح وزراى محيط 
زيســت با نقش آفرينى و محوريت سازمان ملل متحد و با ميزبانى 
جمهورى اسالمى ايران در يكى از استان هاى ايران برگزار شود. طبعا 
مساله گردوغبار از موضوعاتى است كه مردم عراق، مردم ايران و هم 
مــردم منطقه را رنج مى دهد، ما گفت وگوهاى مفصلى در خصوص 
مديريت و مهار گردوغبار داشتيم. اميرعبداللهيان همچنين تصريح 
كرد: بعد ديگر همكارى ها و گفت وگوهاى ما به مســائل امنيتى و 
ضــرورت تقويت امنيت مرزى برمى گردد. ما اين پيام را به مقامات 
اقليم كردســتان در ماه هاى اخير به صراحت داده ايم كه جمهورى 
اســالمى ايران من بعد هرگونه تحرك گروهك هاى تروريســتى و 
تجزيه طلب را از مبدا اقليم كردستان عليه جمهورى اسالمى ايران 

به هيچ وجه تحمل نخواهد كرد. خوشبختانه با تشكيل كميته عالى 
همكارى هاى امنيتى، دو دور گفت وگو در تهران و بغداد انجام شد. 
وى گفت: جناب آقاى فؤاد حســين وزير خارجه عراق و همچنين 
مشاور محترم امنيت ملى اين كشــور آقاى قاسم االعرجى، نقش 
مهمى در اين رابطه ايفا كردند، مقامات ذى ربط اقليم كردستان هم 
در گفت وگوها حضور داشتند. اكنون يك پيش نويس سندى بين ما 
آماده شده كه اميدوار هستيم هرچه زودتر اين سند به امضا برسد. 
ما معتقديم وجود گروهك هاى تروريســتى، ارتباط اين گروهك ها 
بــا رژيم صهيونيســتى و برخى از ســرويس هاى امنيتى خارجى، 
تهديدكننده اوال" امنيت عــراق، امنيت ايران و حتى امنيت اقليم 
كردستان است و يك بار براى هميشه بايد به اين موضوع پايان داده 
شود. رييس دستگاه ديپلماسى كشورمان گفت: اين چيزى است كه 
مورد درخواســت جمهورى اسالمى ايران است و ما به كمتر از اين 
قانع نخواهيم شد، " تعطيلى فعاليت تمامى مقرهاى تروريستى در 
اقليم كردستان، تعطيلى فعاليت پادگان ها و مراكز آموزشى شان و 
مجرمين نيز بايد به سيستم قضايى تحويل داده شوند، چيزى به نام 
وجود گروهك هاى تروريستى و تجزيه طلب در اقليم كردستان عراق 
براى جمهورى اسالمى ايران قابل تحمل نخواهد بود. ما در سال هاى 
گذشته خويشتندارى كرده و شهداى زيادى را در اين رابطه تقديم 
كرده ايــم اكنون هيــچ فرصتى براى تداوم ايــن وضعيت در اقليم 
كردستان وجود ندارد. اميرعبداللهيان تصريح كرد: ما روابط خوب، 
دوستانه و برادرانه اى عالوه بر بغداد با اقليم كردستان در چارچوب 

قانون اساسى عراق و روابط ديرينه تاريخى جمهورى اسالمى ايران و 
مقامات كردى در اقليم كردستان داشته و داريم. خوش بين هستيم 
كه در ســايه اين روابط قوى كه وجود دارد در ســايه نقش آفرينى 
بغداد، ديگر شاهد تكرار چنين وضعيتى در آينده نباشيم اما طبعا 
در صورت تكرار اين وضعيت پاســخ جمهورى اســالمى ايران در 
چارچوب منشــور سازمان ملل متحد، دفاع مشــروع، قوى و مؤثر 
خواهد بود. ما همچنين در خصوص مسائل منطقه اى و بين المللى 
در موضوعات مختلف با هم گفت وگو كرديم. وى در خصوص روابط 
تهران و رياض نيز اظهار داشــت: بازگشت روابط رياض با تهران را 
به حالت طبيعى هم به نفع دو كشور و هم به نفع منطقه مى دانيم. 
جمهورى اســالمى ايران همواره از گفت وگو و تعامل با عربســتان 
سعودى اســتقبال كرده و با نقش آفرينى عراق پيشرفت خوبى در 
پنج دور گفت وگوهاى قبلى داشته ايم و اكنون در حال تنظيم مرحله 
جديدى از گفت وگوها هســتيم. اميرعبداللهيان با اظهار اميدوارى 
به اين كه در اين زمينه ناظر و شــاهد اقدامات محســوس و نتايج 
ملموس و عملى باشيم، تصريح كرد، در برخى از موضوعات، توافقات 
اجرايى و عملياتى شــده اما همچنان موضوعاتى هست كه بين ما 
و طرف ســعودى در حال مناقشه است. ما معتقديم كه در نتيجه 
اين گفت وگوها فضاى مناســب براى بازگشايى سفارتخانه هاى دو 
كشور در زمان خودش فراهم خواهد شد و جمهورى اسالمى ايران 
همواره از مسير گفت وگو، تعامل و بازگشت روابط به حالت طبيعى 

استقبال مى كند. 

رئيس مجلس شــوراى اســالمى گفت كه مجلس از 40 روز قبل پيش بينى شــرايط ارزى كشور را كرده بود و بسته پيشنهادى خود را به 
دولت و رئيس جمهور ارائه كرد، اكنون هم دولت هر همفكرى بخواهد ما انجام مى دهيم. به گزارش ايســنا، محمد باقر قاليباف در جلســه 
علنى نوبت صبح امروز(دوشنبه) در پاسخ به تذكر موسوى الرگانى نماينده فالورجان در انتقاد از وضعيت ارزى كشور اظهار كرد: كسى مانع 
نظارت مجلس شوراى اسالمى به دولت در بحث مربوط به ارز نيست و افتخار مجلس اين است كه از يك ماه و نيم پيش شرايط را پيش 
بينى كرد و 40 روز قبل بسته پيشنهادى كميسيون اقتصادى درباره كنترل بازار ارز به دولت و رئيس جمهور منتقل شد ما كارمان را انجام 
داده ايم و اكنون هم انجام مى دهيم. وى ادامه داد: موضوعى كه نمايندگان مطرح مى كنند آن است كه در جلسه غيرعلنى بحث شد گروه مشتركى براى همفكرى تشكيل دهند 
من هم توضيح دادم كه اشكالى ندارد دولت هر همفكرى كه بخواهد ما انجام مى دهيم ما كار نظارتى مان را از 40 روز قبل انجام داديم و نظرات را منعكس كرديم. قاليباف اضافه 
كرد: روز گذشته هم آقاى پورابراهيمى رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى در شوراى عالى هماهنگى اقتصادى موضوعات الزم را متذكر شد ما پيگير هستيم. حجت 
االسالم سيد ناصر موسوى الرگانى عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى در تذكرى گفت: امام، مجلس را در راس امور خواند؛ حرمت امامزاده را بايد متولى نگه دارد. 
رئيس مجلس شوراى اسالمى ديروز گفت كه دولت بايد كميته اى براى بحث ارز تشكيل دهد پس قرار است اين كميته كى تشكيل شود؟ چرا ما نبايد حرمت خود را نگه داريم؟ 
نماينده مردم فالورجان اضافه كرد: وضعيت به گونه اى شده كه مردم حتى نمى توانند نان بخرند و همه قيمت ها لحظه اى افزايش پيدا مى كند، از رئيس مجلس شوراى اسالمى 

درخواست داريم كه به اين موضوع ورود كند.

امير دريادار ايرانى با اشاره به مأموريت هاى سنگين نيروى دريايى براى تامين امنيت مرزهاى آبى كشور گفت: حضور نيروى دريايى در 
آب هاى بين المللى نشــان دهنده دست بلند جمهورى اسالمى ايران در آب هاى آزاد و توان و دانش واالى جوانان ايران اسالمى است و 
اگر ما امروز در عرصه دريا حرفى براى گفتن داريم به دليل همين توانمندى هاى علمى و فناورى است. به گزارش ايسنا به نقل از روابط 
عمومى ارتش، امير دريادار شهرام ايرانى، فرمانده نيروى دريايى ارتش در جمع دانش آموزان هشتمين دوره جامعه پذيرى نظامى مشترك 
آموزشــگاه هاى درجه دارى ارتش در مركز آموزش درجه دارى جواداالئمه(ع) نيروى زمينى ارتش با تبريك اعياد شعبانيه، تربيت نيروى 

نظامى، عالم و متدين را از راهبردهاى نيروى دريايى برشمرد و گفت: حضور در پهنه هاى آبى جهان برگرفته از ديپلماسى دفاعى و نشان دهنده اقتدار ميهن اسالمى است. وى 
با اشــاره به مأموريت هاى ســنگين نيروى دريايى براى تأمين امنيت مرزهاى آبى كشور اظهار داشت: صيانت از مرزهاى آبى به عنوان مهم ترين مأموريت نيروى دريايى موجب 
كسب منافع و اقتدار بيشتر براى كشور مى شود. فرمانده نيروى دريايى ارتش با تأكيد بر آموزش هاى مهارت محور در اين نيرو تصريح كرد: نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى 
ايران مدت ها اســت به ســمت مهارت محورى و تحرك دانش بنيانى حركت كرده، چرا كه اعتقاد داريم اين حركت مى تواند نيروى دريايى را به شكوفايى بيشتر برساند و دست 
همه استعمارگران را كوتاه كند. امير دريادار ايرانى با بيان اين كه گسترش فعاليت نيروى دريايى در منطقه، موجب برقرارى امنيت در مرزهاى آبى شده است، عنوان كرد: امروز 
نيروى دريايى در بعد تجهيزات، تأسيســات و نيروى انســانى به خودكفايى رسيده كه اين خودكفايى موجب ارتقاى آمادگى رزمى و كوتاه شدن دست بيگانگان براى تجاوز به 

مرزهاى كشور شده است.

 مجلس شرايط ارزى را پيش بينى كرده بودقاليباف:
فرمانده نيروى دريايى ارتش:

 خودكفايى باعث كوتاه شدن دست بيگانگان شد
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گزيده خبر

كدام استان ها بيشترين نرخ 
تورم را دارند؟

بيش ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان  سيستان و بلوچستان (67,9 
درصد) و كم ترين آن مربوط به استان بوشهر (48.6 درصد) است. به گزارش ايلنا از 
مركز آمار، در بهمن ماه 1401 شاخص كل قيمت مصرف  كننده براى خانوارهاى 
كشور (100=1395) به عدد 608,0 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزايش 
نشــان مى  دهد. در اين ماه بيشــترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاى كشور مربوط به 
اســتان   چهار محال و بختيارى با 6.0 درصد و كمترين نــرخ تورم ماهانه مربوط 
به اســتان     كهگيلويه و بوير احمد با 2.0 درصد اســت.  درصد تغيير شاخص كل 
نســبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براى خانوارهاى كشور 53,4 
درصد مي باشــد. بيش ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان  سيستان و 
بلوچســتان (67.9 درصد) و كم ترين آن مربوط به اســتان بوشهر (48.6 درصد) 
است.  نرخ تورم دوازده ماهه منتهى به بهمن ماه 1401 براى خانوارهاى كشور به 
عدد 47,7 درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان آذربايجان 
غربى (53.1 درصد) و كمترين آن مربوط به استان  خوزستان (42.7 درصد) است. 
خانوارهاى شــهرى. در بهمن ماه 1401 عدد شاخص كل براى خانوارهاى شهرى 
(100=1395) به 598,3 رســيد كه نســبت به ماه قبل 3.4 درصد افزايش نشان 
مى  دهد. در اين ماه بيشــترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاى شهرى مربوط به استان 
چهار محال و بختيارى با 5.8 درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان 
كهگيلويه و بوير احمد با 1.9 درصد اســت.  درصد تغيير شــاخص كل نسبت به 
ماه مشــابه ســال قبل (تورم نقطه به نقطه) براى خانوارهاى شهرى كشور 52,7 
درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاى شهرى مربوط به استان 
سيســتان و بلوچستان (63.0 درصد) و كمترين آن مربوط به استان بوشهر (46.2 
درصد) اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهى به بهمن ماه 1401 براى خانوارهاى 
شــهرى به عدد 46,9 درصد رســيد. بيشــترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان لرستان (52.1 درصد) و كمترين آن مربوط به استان بوشهر (41.1 درصد) 
اســت. خانوارهاى روستايى. در بهمن ماه 1401 عدد شاخص كل براى خانوارهاى 
روستايى (100=1395) به 662,3 رسيد كه نسبت به ماه قبل 4.0 درصد افزايش 
داشــته است. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاى روستايى مربوط به 
اســتان  قم با 6.8 درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان  سيستان و 
بلوچستان با 1.9 درصد مي باشد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل (تورم نقطه به نقطه) براى خانوارهاى روستايى 56,7 درصد مي باشد. بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان  سيســتان و بلوچستان (78.7 درصد) و 
كمترين آن مربوط به اســتان  گيالن (49.2 درصد) است.  نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهى به بهمن ماه 1401 براى خانوارهاى روســتايى به عدد 51,7 درصد رسيد. 
بيشــترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان  سيســتان و بلوچستان (58.4 

درصد) و كمترين آن مربوط به استان   خوزستان (45.4 درصد) است.

فرونشست ساالنه تهران به 20 
سانتى متر رسيد

اظهار  نقشــه بردارى  ســازمان  رييس 
داشــت: وضعيــت تهــران در بحــث 
فرونشست بسيار خطرناك است و نرخ 
فرونشست در تهران به 20 سانتى متر 
در سال رسيده  است. فرونشست ساالنه 
تهران به 20 ســانتى متر رسيد/ نقشه 
جامع فرونشست كشور تهيه شده است. 

به گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، على جاويدانه در نشســت خبرى امروز با بيان اينكه 
وضعيت تهران در بحث فرونشست بسيار خطرناك است، اظهار داشت:  وضعيت تهران 
در بحث فرونشست بسيار خطرناك است و نرخ فرونشست در تهران به 20 سانتى متر در 
سال رسيده  است، با اين وجود تهران ركورددار فرونشست در دنيا نيست. وى در پاسخ به 
سوال ايلنا مبنى بر اينكه كدام منطقه كشورمان بيشترين نرخ فرونشست را دارد، گفت: 
در حال حاضر كرمان با نرخ فرونشست 40 سانتى متر در سال باالترين نرخ فرونشست 
را دارد. رييس سازمان نقشه بردارى كشور با بيان اينكه علت اصلى فرونشست برداشت  
آب هاى زيرزمينى اســت ، ادامه داد: از آنجايى كه برداشت آب در نقاط كشاورزى انجام 
مى شود فرونشست خارج شهر است اما امروز فرونشست به پهنه هاى شهرى نزديك شده 
و با ساخت و سازها نرخ فرونشست در حال تغيير است. وى ادامه داد: در حال حاضر در 
تهران بيشترين نرخ فرونشست مربوط به منطقه غرب و جنوب غرب است كه به سمت 
جنوب شرق و ورامين كشيده  شده است.  جاويدانه با بيان اينكه نقشه جامع فرونشست 
براى كشور همراه با نرخ فرونشست تهيه شده  است، گفت: طبق نقشه فرونشست در حال 
حاضر 200 شهر در تقاطع 10 كيلومترى با فرونشست قراردارند و اخيرا در مذاكرات با 
وزارت راه و شهرسازى با توجه به اجراى پروژه نهضت ملى مسكن و الحاق اراضى به اين 
پروژه از مسئوالن اين وزارتخانه درخواست كرديم كه براى منطقه و سايت ساخت و ساز 
از ســازمان نقشه بردارى استعالم فرونشست بگيرند تا از شرايط منطقه مطلع شوند، تا 
ساخت و ساز اين پروژه در محدوده فرونشست انجام نشود كه مايه آبروريزى شود. وى 
درباره لغو ســاخت و ساز پروژه نهضت ملى مسكن به دليل انتخاب اراضى در محدوده 
فرونشســت افزود: اخيرا با انجام استعالمات فرونشست براى ساخت و ساز نهضت ملى 
مسكن در منطقه اى در يزد با اجراى اين پروژه مخالفت كرديم و اراضى ساخت اين تعداد 

واحد مسكونى تغيير پيدا كرد.

ايرانسل تنديس زرين سرآمدى روابط عمومى را دريافت كرد
ايرانسل، با كسب بيشترين امتياز، موفق به دريافت تنديس زرين 

6 ستاره سرآمدى روابط عمومى شد.
به گزارش روابط عمومى ايرانســل، 
نهمين دوره آيين تقدير از سرآمدان 
روابط عمومى ايران شب گذشته، 6 
اسفند 1401، با حضور فعاالن علمى 
و اجرايى ارتباطات و روابط عمومى و 
قرائت پيام رئيس انجمن بين المللى 
روابــط عمومــى، در ســالن اصلى 

(خواجه نصير) مركز همايش هاى بين المللى صداوسيما برگزار شد.در اين مراسم، 
بر اساس ارزيابى هاى تخصصى انجام شده، ايرانسل با كسب بيشترين امتياز در بين 
شركت كنندگان و به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه، موفق به دريافت تنديس زرين 
6 ســتاره سرآمدى روابط عمومى شــد.در اين ارزيابى، روابط عمومى ايرانسل «به 
دليل تعهد به سرآمدى و طى مسير سرآمدى، بر اساس مدل QMPR و كسب 815 
امتياز طبق آراى مميزان و ارزيابان و دريافت 6 ســتاره»، شايسته دريافت تنديس 
زرين ســرآمدى شناخته شده اســت.در اين مراسم، همچنين پيام خانم دكتر آنه 
گرت آبارزوا، رئيس انجمن بين المللى روابط عمومى (IPRA)، قرائت شد. وى در اين 
پيام، برترى و سرآمدى را يكى از موضوع هاى مهم و دغدغه اصلى در روابط عمومى 
دانست و تأكيد كرد: وقتى شما به تعالى، سرآمدى يا برترى در روابط عمومى فكر 
مى كنيد، يعنى به طور دائمى و مدام، به طرح جديدى مى انديشــيد كه خطاها و 
ضعف هاى خود را بيابيد و براى غلبــه بر آن ها، برنامه ريزى هاى الزم را انجام داده 
و به بهبودى مســتمر برسيد. مطمئنم كه اين رويكرد مى تواند در تبيين و نمايش 

ظرفيت هاى روابط عمومى مؤثر باشد
همكارى همراه اول و پارك دانشگاه تهران براى توسعه 

كسب وكارهاى جديد
مركز تحقيق وتوســعه همــراه اول و 
پارك علم وفناورى دانشــگاه تهران در 
راستاى ايجاد بسترى براى حمايت از 
صاحبان ايده و توسعه كسب وكارهاى 
جديد تفاهم كردند.به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
تفاهم نامه همكارى بين مركز تحقيق 

و توسعه همراه اول و پارك علم و فناورى دانشگاه تهران روز شنبه 6 اسفند 1401 
در محل باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران منعقد شد. اين تفاهم نامه در راستاى 
توســعه كسب و كارهاى فناور از طريق ارائه خدمات عمومى و تخصصى با ارزش 
افزوده باال، جذب سرمايه  و ورود كارآفرينان و واحدهاى صنعتى به بازارهاى داخلى 
و خارجى تدوين و امضاء شد.اعالم نيازها و چالش هاى همراه اول به پارك با هدف 
دريافت راه حل از واحدهاى فناور مستقر در پارك، اعطاى اعتبار حمايتى، همكارى 
و مشــاركت در اجراى پروژه هاى پژوهشى و فناورانه داخلى و بين المللى، ايجاد 
بســتر همكارى جهت توسعه و رونق مراكز رشــد و نوآورى پارك علم و فناورى، 
استفاده از ظرفيت هاى آزمايشــگاهى، كارگاهى، تجهيزات و مشاوران تخصصى 
طرفين براى رشد و توسعه صاحبان ايده و شركت هاى فناور، برگزارى رويدادهاى 
كارآفرينى و فناورى به صورت مشترك و حمايت از صاحبان ايده و ايجاد كسب و 

كارهاى جديد از مهمترين محورهاى اين تفاهم نامه است.

 ايجاد تالطم و التهاب در عرصه اقتصاد
رئيس جمهور با اشاره به افزايش قيمت ارز حتى در روزهاى 
تعطيل كه هيچ كسب و كار و تجارتى جريان ندارد، افزود: 
معلوم مى شــود كه جهش هاى ناگهانى قيمت ارتباطى به 
مولفه هاى بازار و تجارت ندارد و صرفا نتيجه انتظار تورمى و 
تالش براى ايجاد تالطم و التهاب در عرصه اقتصاد است كه 
از خارج كشور ايجاد مى شود و متاسفانه برخى نيز در داخل 
در آتش آن مى دمند. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسى 
پيش از ظهر امروز دوشــنبه در ديدار نمايندگان ولى فقيه 
و ائمه جمعه مراكز اســتان ها، تحقق گفتمان انقالب يعنى 
اجراى ارزش ها و برقرارى عدالت اسالمى را پيام و خواست 
مردم در اين دوره از انتخابات رياســت جمهورى دانست و 
اظهار داشــت: دولت مردمى در ابتداى كار خود با 2 مسئله 
مواجه بود، يكى انتظار دلدادگان به انقالب اســالمى براى 
تحقق آرمان هاى انقالب و ديگرى شرايط خاصى كه كشور 
داشــت. رئيس جمهور در تشريح شــرايط خاص كشور به 
گزارش هاى منابع رسمى از شاخص هاى سياسى، اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى كشــور در دهه 90 اشاره كرد و گفت: 
كاهش مجموع نرخ رشد كشور به حدود 0,4 درصد، كاهش 
شديد فروش نفت و بازگشت درآمدهاى آن، كسرى بودجه 
480 هزار ميليارد تومانى، داغدار شــدن روزانه حدود 700 
خانواده به دليل شــيوع كرونا و امثال آن از جمله مصاديق 
مشــكالت پيش روى دولت مردمى در آغاز فعاليت بود كه 
دولت ســيزدهم با عزم به حل اين مشــكالت شروع به كار 
كرد. رئيس جمهور با اشــاره به رسيدن نرخ رشد اقتصادى 
در شش ماهه دوم سال 1400 به رقمى نزديك به 5 درصد 
خاطرنشــان كرد: دولت مردمى توانست در اين مدت نرخ 

تورم را از 59.3 درصد به زير 40 درصد برســاند، اما اجراى 
طــرح عادالنه كردن پرداخت يارانه ها و حذف ارز ترجيحى 
كه تكليف قانونى بودجــه 1401 بود، باعث افزايش دوباره 
نرخ تورم شــد. رئيســى اضافه كرد: دولت با تداوم سياست 
كنترل مصارف و هزينه ها كه از شــهريور 1400 آغاز كرده 
بود، توانســت هزينه ها و منابع درآمدى خود را تراز كرده و 
در نتيجه افزايش نقدينگى را نيــز تا حدود زيادى كنترل 
كند و امســال اولين سالى اســت كه تا ماه پايانى سال به 
احتمال قوى كســرى بودجه نداريم. رئيس جمهور با بيان 

اينكه دولت با جلوگيرى از كسرى بودجه و كنترل افزايش 
نقدينگى، عوامل اصلى ايجاد تورم را مهار كرده است، گفت: 
دولت مردمى در مدت كوتاهى توانســت فروش نفت را به 
ســطح پيش از تحريم ها رســانده، روابط و تجارت خارجى 
را احيا كند و در عرصــه داخلى نيز براى رفع ناترازى ها در 
زيرساخت هاى آب، برق و گاز قدم هاى جدى بردارد. رئيسى 
افزود: با وجود انبوه مشــكالت و كاستى ها در تامين منابع 
كــه به دولت مردمى به ارث رســيده بود و نيز هزينه هايى 
كه از محل رفع ناترازى ها در زيرساخت هاى كشور به دولت 

تحميل شــد، قيمت ارز تا آبان ماه افزايش بســيار اندكى 
داشــت، اما حاال سوال اينجاســت كه با اين وجود، جهش 
يكباره قيمــت چگونه بوجود آمد؟! رئيــس جمهور اظهار 
داشــت: اين اتفاق علل مختلفى مى تواند داشــته باشد كه 
مهترين آن حاصل نقش آفرينى دســت هاى بيگانه اســت. 
دشمن وقتى ديد ســدهايى كه مقابل پيشرفت ملت ايران 
ايجاد كرده بود در حال شكستن هستند، ابتدا بلوا و اغتشاش 
خيابانى بــه راه انداخت و وقتى با آگاهى و بصيرت مردمى 
در اين فتنه نيز ناكام ماند، تالش كرد با افزايش بى اعتمادى 
و ايجاد نارضايتى و كشــاندن آن به سفره مردم اهداف خود 
را دنبال كند. رئيسى با اشاره به افزايش قيمت ارز حتى در 
روزهاى تعطيل كه هيچ كسب و كار و تجارتى جريان ندارد، 
افزود: معلوم مى شود كه جهش هاى ناگهانى قيمت ارتباطى 
به مولفه هاى بازار و تجارت ندارد و صرفا نتيجه انتظار تورمى 
و تالش براى ايجاد تالطم و التهاب در عرصه اقتصاد اســت 
كه از خارج كشــور ايجاد مى شود و متاسفانه برخى نيز در 
داخل در آتش آن مى دمند. رئيس جمهور تصريح كرد: البته 
دولــت وظيفه خود مى داند كه در مقابل اين التهاب آفرينى 
ايســتاده و تالطم ها را كنترل و آرامــش و ثبات را بر بازار 
حاكم كند. رئيسى از آغاز طراحى و اجراى راهكارهاى موثر 
براى مديريت بازار ارز و كنترل و تثبيت آن خبر داد و افزود: 
دولت با تمام توان براى تداوم رشــد اقتصادى كشور تالش 
خواهد كرد. در اين جلسه تعدادى از نمايندگان ولى فقيه و 
ائمه جمعه مراكز استان ها ديدگاههاى خود را درباره برخى 
مســائل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور و همچنين 

منطقه محل ماموريت خود بيان كردند.

معاون وزير اقتصاد و رئيس كل گمرك ايران 
تازه ترين گزارش از وضعيت تجارت خارجى 
كشور را تشريح و اعالم كرد: درآمدهاى ارزى 
كشور از محل صادرات غير نفتى در 11 ماهه 
سالجارى به 48 ميليارد و 800 ميليون دالر 
رســيد كه در مقايســه با مدت مشابه سال 
قبل افزايش 12 و 22 صدم درصدى داشــته 
اســت. به گزارش ايلنا، محمد رضوانى فر در 
تشــريح جزئيات آمار تجارت خارجى كشور 
، به ميزان صادرات قطعى كاالهاى غيرنفتى 
كشور به استثناى نفت خام، نفت كوره و نفت 
ســفيد و همچنين بدون احتساب صادرات از 
محل تجارت چمدانى اشــاره كرد و افزود: در 
11 ماهه سالجارى صادرات غير نفتى كشور، 
بالغ بــر 111 ميليون و 300 هــزار تن و به 
ارزش 48 ميليــارد و 800 ميليون دالر بوده 
است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه 
سال 1400، كاهش يك و 16 صدم درصدى 
در وزن و افزايش 12 و 22 صدم درصدى در 
ارزش دالرى داشته است. معاون وزير اقتصاد و 
رئيس كل گمرك ايران به ميزان واردات كشور 
در اين مدت اشاره كرد و گفت: واردات كشور 
در اين مدت به ميزان 33 ميليون و 600 هزار 
تن به ارزش 53 ميليارد و 700 ميليون دالر 
بوده اســت كه كاهش 8 و 61 صدم درصدى 
در وزن و افزايش 15 و 28 صدم درصدى در 
ارزش را در مقايســه با مدت مشابه سال قبل 

نشان مى دهد. رضوانى فر با بيان اينكه متوسط 
ارزش گمركى هر تن كاالى صادراتى از 386 
دالر در 11 ماهه سال گذشته به 439 دالر در 
11 ماهه سال جارى رسيده است، تاكيد كرد: 

اين آمار نشانگر رشد 13 و 54 صدم درصدى 
است و اين در حاليســت كه متوسط ارزش 
گمركــى هر تن كاالى وارداتــى 1597 دالر 
بوده كه نســبت به رقم 1266 دالر در يازده 
ماهه سال گذشته، 26 و 14 صدم درصد رشد 
داشته اســت. عمده ترين كاالهاى صادراتى. 
رضوانى فــر در خصوص وضعيــت صادرات 
كاالهاى پتروشــيمى گفت: در اين مدت 21 
ميليارد و 700 ميليون دالر صادرات كاالهاى 
پتروشيمى صورت گرفته است كه از نظر وزنى 
40 و 25 صــدم درصد و از نظر ارزشــى 44 
و 49 صدم درصــد از كل صادرات غيرنفتى 
كشــور را تشكيل مى دهند. همچنين عمده 
ترين كاالى صادراتى گاز طبيعى مايع شــده 

بــه ارزش 6 ميليارد و 800 ميليون دالر بوده 
است كه سهمى بالغ بر 13 و 97 صدم درصد 
از كل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده 
است. كشورهاى عمده خريدار كاالهاى ايرانى 

. رئيس كل گمرك ايران در ادامه به تشــريح 
جزئيات بزرگترين مقاصد صادراتى كشورمان 
در ايــن مدت پرداخت و افــزود: چين با 13 
ميليارد و 600 ميليون دالر، عراق با 9 ميليارد 
و 400 ميليون دالر، تركيه با 6 ميليارد و 900 
ميليون دالر، امارات متحده عربى با 5 ميليارد 
و 300 ميليــون دالر و هند با  يك ميليارد و 
900 ميليون دالر بزرگترين  مقصد كاالهاى 
صادراتى كشــورمان بوده است. به گفته وى 
اين 5 كشور در مجموع سهمى در حدود 73 
و 45 صــدم درصــد از وزن و 75 و 79 صدم 
درصد از كل ارزش صادرات غير نفتى كشور 
را به خود اختصاص داده اند.كشورهاى عمده 
طرف معامله با ايران.  رضوانى فر در خصوص 

كشــورهاى عمده طرف معامله بــا ايران، به 
جزئيات اين بخش پرداخت و افزود: 5 كشور 
عمده طرف معامله واردات، كشورهاى امارات 
متحده عربى با 16 ميليــارد و 500 ميليون 
دالر، چين با 14 ميليارد و 200 ميليون دالر، 
تركيــه با 5 ميليارد و 600 ميليون دالر، هند 
با 2 ميليارد و 600 ميليــون دالر و آلمان با 
يك ميليارد و 800 ميليون دالر بوده اســت. 
اين 5 كشــور در مجمــوع از نظر وزنى 65 و 
18 صــدم درصد و از نظر ارزشــى 75 و 77 
صدم درصد از كل واردات كشور را دارا بودند. 
آخرين وضعيت واردات كاالهاى اساســى. به 
گفته رضوانى فر ميــزان واردات كل كاالهاى 
اساسى در 11 ماهه سال جارى رقمى بالغ بر 
22 ميليــون و 600 هزار تــن و به ارزش 17 
ميليارد و 800 ميليون دالر بوده اســت كه با 
اختصاص 67 و 13 درصــد از وزن و 33 و 8 
صدم درصد از ارزش كل واردات، در مقايســه 
با مدت مشــابه ســال قبل، كاهش 16 و 42 
صدم درصدى در وزن و افزايش 6 و 33 صدم 
درصدى در ارزش دالرى داشته است. وى به 
عمده اقالم كاالهاى اساسى وارد شده به كشور 
اشاره كرد و در تشريح اين اقالم گفت: در اين 
مدت اقالم اساســى شــامل ذرت، برنج، دانه 
سويا، گندم، روغن آفتابگردان، جو و كنجاله 
سويا در فهرست 10 قلم اول كاالهاى وارداتى 

كشور قرار گرفته اند.

درآمد 48,8 ميليارد دالرى از صادرات غيرنفتىمعاون وزير اقتصاد:

محمدپور-گيالن؛ همزمان با ســالروز والدت 
باســعادت  حضرت ابوالفضــل العباس عليه 
السالم و روز جانباز، استاندار گيالن با جانبازان 
ســرافراز 70 درصد آقايان نصيرى و قاسمى 
ديدار كرد.  دكتر اسداهللا عباسى نماينده عالى 
دولت در گيالن به مناســبت سالروز والدت 
حضرت ابوالفضل العباس عليه الســالم و روز 
جانبازبا حضور در منزل آقايان بهبود نصيرى و 
حسن قاسمى طارمسرى؛ از اين جانبازان 70 

درصد مركز اســتان عيادت كرد و با آنان گفت و گوى صميمانه داشت. استاندار گيالن 
در حاشيه اين ديدار با گراميداشت اعياد شعبانيه، والدت باسعادت امام حسين(ع) روز 
پاســدار و حضــرت عباس(ع) روز جانباز در گفت و گو بــا خبرنگاران گفت: به محضر 
علمداران واليت رســيده ايم كسانى كه تمام وجودشــان را در مسير واليت و آسايش 

مردم تقديم نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ايران كرده اند. دكتر عباسى ديدار با دوتن از 
جانبازان عزيز را به نيابت براى اهداى سالم 
و احتــرام به جانبازان پرافتخــار عنوان و از 
اين الگوهاى نجيب ايران اســالمى خواست 
تا براى عظمت و مجد اســالم و مسلمين و 
موفقيت بيش از پيش ايران اسالمى و دولت 
مردمى و انقالبــى دعا كنند. وى بيان كرد: 
وقتى به محضر خانواده معزز شاهد و ايثارگر 
مى رســيم از حضور پرنور و بابركت شان نيرو و انرژى زائد الوصفى مى گيريم. جانباز 
70 درصد آقاى بهبود نصيرى سال 1365 در عمليات كربالى 5 و در منطقه شلمچه و 
جانباز 70 درصد آقاى حسن قاسمى طارمسرى نيز سال 1383 هنگام انجام ماموريت 

در منطقه لوشان به درجه رفيع جانبازى نائل آمده اند .

استاندار گيالن؛ جانبازان علمداران واليت هستند

در پى تصويب بســته پيشــنهادى بانك مركزى براى دريافت اختيارات الزم براى مهار قيمت ارز و حفظ ارزش پول ملى، به نظر 
مى رسد روند كاهشى قيمت دالر در روزهاى آتى ادامه داشته باشد. به گزارش ايسنا، شب گذشته شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 
با حضور ســران قوا و ديگر اعضاء و به رياســت رئيس جمهورى تشكيل جلسه داد و بسته پيشنهادى بانك مركزى براى دريافت 
اختيارات الزم با هدف مهار قيمت ارز و حفظ ارزش پول ملى تصويب شــد. البته تا لحظه انتشــار اين گزارش، جزيياتى از اين 
اختيارات اعالم نشده و ساعاتى پيش نيز سيد احسان خاندوزى - وزير امور اقتصاد و دارايى - در حاشيه يك برنامه خبرى، به ايسنا 
اعالم كرد كه درباره بسته پيشنهادى بانك مركزى كه شب گذشته در شوراى عالى هماهنگى سران قوا تصويب شد، بانك مركزى بايد توضيحات الزم در خصوص 
جزئيات اين بسته را اعالم كند. به گفته خاندوزى، بانك مركزى به مجموعه اى از اختيارات جديد براى مداخله ارزى موثر نياز داشت كه شب گذشته در شوراى عالى 
هماهنگى سران قوا مطرح و با اختيارات ويژه موافقت شد. وى اضافه كرد: يكى از اين اختيارات ويژه كه رئيس كل بانك مركزى خواهان آن بود و مورد موافقت قرار 
گرفت، اين است كه همه صنايع كشور حتى بخش هاى دولتى و زيرمجموعه هاى وزارت نفت، صمت و همه صادركنندگان كشور به قواعد بانك مركزى در اين زمينه 
تمكين و همراهى كنند. پيگيرى هاى ايسنا از بانك مركزى از اين قرار است كه اين جزييات به زودى اعالم و اجرا مى شود؛ لذا بايد در ادامه ديد كه بانك مركزى 
باتوجه به اختيارات ويژه اى كه از سران قوا براى مهار قيمت ارز گرفته، در بازار ارز چه اقداماتى خواهد كرد و اين اختيارات ويژه در روزها و هفته هاى آتى چقدر ترمز 

قيمت در بازار ارز را مى كشد و دست سودجويان  را كوتاه مى كند.

رييس سازمان خصوصى سازى توضيحاتى را درمورد حواشى مطرح شده درمورد طرح مولدسازى ارائه كرد و گفت: چگونه شايعات را تكذيب 
كنيم كه مردم باور كنند؟ اطالعات شفاف مولدسازى در سامانه  ثبت شده و هر انتقال مالكيتى حتى به اندازه يك ريال از دولت به غيردولت 
روى تابلوى شفاف بازار رقابتى مى رود كه همه بتوانند مشاركت كنند. به گزارش ايسنا، حسين قربان زاده در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويى 
حول مصوبه مولدسازى دارايى هاى دولت كه در دانشگاه صنعتى شريف برگزار شد، درمورد مصوبه مذكور توضيح داد: به حضرت عباس اشتباه 
منتقل شده است. كار درست پيگيرى مى شود. تا كنون هم اتفاقى نيفتاده است. مولدسازى از دو سال قبل و از چهارم آذر 1399 كه رهبرى 

گفتند مطرح است. در آن زمان  آقاى دژپسند  در جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى  سران قوا آن را مطرح كردند، من در آن زمان نماينده يك از اعضاى سران قوا بودم، آقاى 
فرهاد رهبر و آقاى نهاونديان هم بودند. اين طرح در جلسه مقدماتى مطرح شد اما به نتيجه نرسيد. بعد از آن موضوع سلف نفتى مطرح شد كه كشور را بهم ريخت و بورس ريخت 
و... بعد هم دولت تغيير كرد. وى ادامه داد: موضوع در دولت جديد دوباره مطرح شــد. نكته اى كه مقام معظم رهبرى با عتاب و خطاب گفته بودند اين را تشــكيل دهيد. اين اتفاق 
ساليان سال انجام نشده است. با اينكه براى شركت ها هيات واگذارى داشتيم. درحال حاضر مهم ترين نقطه تمركز رونق پروژه هاى عمرانى نيمه تمام است كه ركورد به ركورد مشخص 
مى شود. چگونه شايعات را تكذيب كنيم كه مردم باور كنند؟ رييس سازمان خصوصى سازى افزود: مراحل شناسايى، تشخيص دارايى مازاد، تثبيت مالكيت، مطالعه بازار و ارزش افزايى 
و قيمت گذارى قبل از اجراى  مولدسازى انجام مى شود. در ابتدا وزارت خانه اى پينشهاد مى دهد و اعالم مى كند از نظر من كه دستگاه تخصصى هستم فالن ملك مازاد است. پس از 

آن شماره رهگيرى در سامانه سادا ( سامانه جامع اموال دستگاه هاى اجرايى) بررسى مى شود.

درپى تصويب اختيارات ويژه به بانك مركزى

دالر چقدر ارزان مى شود؟
رييس سازمان خصوصى سازى در واكنش به حواشى طرح مولدسازى

چگونه شايعات را تكذيب كنيم كه مردم باور كنند؟
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گزيده خبر

قبض هاى سنگين در انتظار 
پرمصرف هاى آبى

افزايــش مصرف آب باوجود محدوديت هاى موجود، دولت را وادار به اجراى 
سياست هاى تنبيهى براى بدمصرف ها كرده است و بر اساس آخرين تصميم 
پرمصرف هاى آبى از ســال آينده مشــمول افزايش بها مى شوند. به گزارش 
ايسنا، مشــتركان پر مصرف دو برابر الگو و مشتركان بدمصرف بيش از دو 
برابر الگو مصرف مى كنند كه براى اين دســته از مشتركان قبوض باالترى 
صادر مى شود. تعداد مشتركان بدمصرف معادل چهار درصد مشتركان است، 
به اين دســته از مشتركان ابتدا اخطار داده مى شود در صورت عدم رعايت 
به طور موقت آب آن ها قطع مى شــود. در تهران آب 17 هزار مشــترك 
بدمصرف پس از اعالم تذكر قطع شــده كه اجراى چنين برنامه هايى منجر 
به اين شده است كه ميزان بدمصرف ها از هشت درصد به پنج درصدكاهش 
يابد. آنطور كه اتابك جعفرى مديرعامل شــركت آب وفاضالب كشور گفته 
قيمت تمام شــده آب در بخش بهره بردارى 4000 تومان و در بخش اجرا 
حدود 6000 تومان اســت، به عبارتى تامين هر مترمكعب آب شرب براى 
دولت 10هزار تومان هزينه دارد اما در بخش خانگى به طور متوسط كمتر 
از 1000 تومان به ازاى مصرف هر مترمكعب از مشــتركان دريافت مى شود 
و متوســط رقم دريافتى از مشتركان در تمامى بخش هاى مصرفى، 1500 
تومان به ازاى هر مترمكعب اســت. بــه گفته وى، اين فاصله قيمتى كه به 
نامتعادل شــدن اقتصاد آب انجاميده، منجر به 65 هزار ميليارد تومان زيان 
انباشته براى مجموعه آبفاى كشور شده است. براى مقابله با افزايش مصرف، 
وزارت نيرو از سال آينده از طريق شركت هاى آب و فاضالب استانى سراسر 
كشــور مكلف اســت عالوه بر نرخ آب بها به ازاى هرمترمكعب فروش آب 
شــرب باالتر از الگوى مصرف، تا دو برابر بيــش از الگو، 15 درصد نرخ آب 
بها را افزايش دهد و از مشــتركانى كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده اند 
بــه ازاى هر متر مكعب مازاد، 35درصد نــرخ را افزايش و از آنان دريافت و 
به خزانه دارى كل كشــور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و 
ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. اين مساله در سال گذشته اين گونه بود 
كه بر اســاس آيين نامه هيات وزيران، مشتركان خانگى كه طبق الگو اقدام 
به مصرف آب كنند، مشمول هيچ گونه افزايش تعرفه اى نشدند و در عين 
حال تعرفه آب مشتركين خانگى با مصرف مازاد بر الگو به ترتيب با ضريب 
(0.5)، (0.75)، (1.5)، (3) و (5) نسبت به قيمت غيريارانه اى شامل مجموع 
هزينه هــاى تأمين آب (هزينه هاى توزيع آب و جمع آورى فاضالب مطابق 
صــورت هاى مالى به عــالوه مقادير غيريارانه اى هزينــه آب خام و انرژى 
الكتريكــى براى پمپاژ و تأمين آب) و به صورت پلكانى (نســبت به مازاد) 

محاسبه و دريافت شد. 
اعطاى نشان ويژه مدير ارشد تعالى گر ارتباطى به مديرعامل 

شركت نفت ستاره خليج فارس
بــه پــاس توفيقــات و تعالى گرى 
مديرعامــل شــركت نفت ســتاره 
خليج فارس، نشان ويژه مدير ارشد 
تعالى گر ارتباطى به وى اعطا شد.به 
گزارش روابــط عمومى و بين الملل 
شركت نفت ستاره خليج فارس، در 
نهمين دوره آيين تقدير از سرآمدان 
روابط عمومى ايران، نشان ويژه مدير 
ارشــد تعالى گر ارتباطــى به پاس 
مديرعامل  تعالى گــرى  و  توفيقات 
شركت نفت ســتاره خليج فارس به 
عليرضا جعفرپور اعطا شد. همچنين 

در اين آيين كه با هدف ســوق دادن روابط عمومى ها به سمت سرآمدى، ارتقاء 
كيفيت فعاليت ها و انطباق آن ها با اســتانداردهاى يك روابط عمومى سرآمد در 
ابعاد ساختارى، كاركردى و محتوايى برگزار شد، از روابط عمومى هاى برتر كشور 
با اهداى تنديس بلورين، سيمين و زرين تقدير به عمل آمد. در ادامه اين آيين 
پس از ارزيابى روابط عمومى هاى برتر كشور بر اساس مدل تعالى تخصصى شده 
EFQM در روابط عمومى، شامل 9 معيار بنيادين سرآمدى و 81 شاخص فرعى، 

روابط عمومى هاى ســرآمد در سه سطح زرين، سيمين و بلورين معرفى شدند. 
پس از اعالم بيانيه هيئت داوران، روابط عمومى شركت نفت ستاره خليج فارس 
به دليل تعهد به سرآمدى و طى مسير سرآمدى براساس مدل QMPR طبق آراى 
مميزان و ارزيابان و كسب 4 ستاره به عنوان روابط عمومى سرآمد معرفى شد و 
تنديس زرين اين جشنواره نيز به عليداد واحدى مدير روابط عمومى و بين الملل 

شركت نفت ستاره خليج فارس اعطا شد.

شركت آب منطقه اى كردستان موفق
 به دريافت دو لوح تقدير شد

در راســتاى اجــراى صحيح و 
ارتقاء طرح هــاى تحقيقاتى و 
پژوهشى اين شركت، لوح تقدير 
دريافــت كرد.به گزارش روابط 
عمومى شركت آب منطقه اى 
كردستان، اين شركت با توجه 
به ترقى و پيشــرفت در حوزه 
توســط  پژوهش،  و  تحقيقات 
مدير كل دفتر تحقيق، توسعه 
امنيت  و  اطالعــات  فنــاورى 
فضاى مجازى شركت مديريت 
منابع آب ايران، تقدير شد و هم 

چنين به عنوان همكار اجرايى و صنعتى در ارتباط با جامعه و صنعت نيز، در 
سال 1401 از سوى سرپرست و معاون پژوهش نورآورى دانشگاه كردستان، 

ضمن دريافت لوح، مورد تجليل قرار گرفت.

افتتاح قطار شهرى استان البرز 
افتتاح پروژه قطار شــهرى كرج 

پس از 20 سال اجرائى شد . 
ايــن مراســم با حضــور اعضاى 
شــوراى اســالمى شــهر كرج ،  
اســتاندار البرز آقاى عبداللهى ،  
آقاى كيانى شــهردار كرج، كليه 
مسئولين لشــكرى شهر كرج  و 

وزير كشــور آقاى وحيدى در روز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 برگزار شد . آئين 
افتتاح اين پروژه با شعار نفس تازه كن شهر من و با همت تمامى مسئولين شهرى 
و كمك دولت و همچنين به دست شركت سابير عملى گرديد .شهر كرج به عنوان 
چهارمين كالنشهر كشور صاحب ششمين خط حمل و نقل ريلى كشور شد .اين 
خط به طول 27 كيلومتر و شــامل 23 ايستگاه مى باشد كه در ادامه كار افتتاح 
خواهند شد در ادامه مراسم مسئوالن شهرى در رابطه با اين پروژه سخن گفتند 
. كوزه كنانى – رئيس ســازمان حمل و نقل ريلى شهر كرج : پس از بيست سال 
انتظار توانســتيم به همت مسئوالن و شركت سابير ششمين متروى كشور را راه 
اندازى كنيم .در حال حاضر اين خط داراى 3 رام قطار ميباشــد كه اميدواريم با 
حمايت مسئوالن محترم قادر به خريد 10 رام قطار شويم تا بتواتيم خطوط حمل 
و نقلى را گسترش دهيم و به ايستگاه شهيد سلطانى كه نقطه كور ترافيكى شهر 
كرج هســت برســيم همچنين در ادامه وى اضافه كرد در حال حاضر 13 هزار 
ميليارد تومان بودجــه در اختيار داريم و در ادامه به 4 هزار ميليارد نياز داريم تا 
بتوانيم خطوط مترو را كامل كنيم . در ادامه مراسم آقاى قاسم پور رئيس شوراى 
اسالمى شهر كرج ضمن تشكر از همه مسئولين شهر و همچنين اعضاى شوراى 
اســالمى گفت راه اندازى آزمايشى كه امروز صورت گرفت با تالش شبانه روزى 
دولت و شــورا اتفاق افتاده اســت . در ابتدا اين پروژه بدون برق در اختيار ما قرار 
گرفت كه توانستيم با تالش اين پروژه را به مرحله اجرا در آوريم. آقاى عبداللهى 
نماينده عالى رتبه اســتان البرز با ابراز اميدوارى در رابطه با افتتاح ايستگاه هاى 
بيشتردرمدت كوتاه در اين خط از تمامى مسئوالن شهرى تشكر كرد. همچنين 
استاندار البرز در ادامه اضافه كرد كه از سال 89 كه استان البرز به عنوان استان در 
كشور به ثبت رسيده است تالش هاى بسيارى در البرز صورت گرفته و همچنين 

در حال حاضر به ساخت بيمارستان هاى زيادى در البرز كمك ميكنيم .

ظرفيت پتروشيمى ، 94 ميليون تن
مديرعامل شــركت ملى صنايع پتروشــيمى در تشــريح 
عملكرد صنعتگران پتروشيمى در يك سال و نيم گذشته 
گفت: خوشــبختانه بسيارى از طرح هاى نيمه تمام تكميل 
شده و هم اكنون حدود 6 طرح آماده بهره بردارى است كه 
ظرفيت صنعت پتروشيمى ايران را به ساالنه 94 ميليون تن 
مى رساند. به گزارش ايسنا، مرتضى شاهميرزايى امروز  در 
نهمين جايزه تعالى صنعت پتروشــيمى  با تأكيد بر اينكه 
تكميل زنجيره ارزش و بومى سازى صنعت پتروشيمى با اراده 
شركت هاى پتروشيمى و ميدان دادن به متخصصان داخلى 
سهل مى شود، اظهار كرد: روند توسعه صنعت پتروشيمى 
بايد روز به روز بر اســاس استانداردهاى الزم طى شود. وى 
با اشاره به اينكه با رعايت همه اصول و استانداردهاى الزم 
در طرح هاى پتروشــيمى بايد حــوادث را كاهش داد تا به 
مجتمع توليدى برســيم، افزود: صنعت پتروشيمى ايران 
در مسير توســعه و تكامل از پتروشيمى شــيراز تا امروز 
به جايگاهى رســيده  اســت كه صنعتى بالنده، پيشــرو و 
الهام بخش شده است. معاون وزير نفت در امور پتروشيمى 
با بيان اينكه هلدينگ ها و شــركت هاى پتروشيمى امروز 
نمايش درستى از فعاليت اقتصادى، صنعتى و تخصصى را 
ارائه كردند، ادامه داد: آرمان ما حركت در مســير تكميل 
زنجيره ارزش و جلوگيرى از خام فروشى و نيمه خام فروشى 
است. سياست شــركت ملى صنايع پتروشيمى حمايت از 
تكميل زنجيره ارزش اســت. شــاهميرزايى درباره قيمت 
خوراك پتروشيمى ها گفت: كمك فكرى شما شركت هاى 
پتروشيمى مى تواند در اين زمينه مؤثر باشد. همان گونه كه 

بعضى از هلدينگ هاى پتروشــيمى در توسعه ميدان ها در 
باالدســت براى تأمين خوراك ورود كرده اند، ستاد وزارت 
نفت و شركت ملى صنايع پتروشيمى آمادگى خود را براى 
همفكرى و همكارى با شركت هاى پتروشيمى اعالم كرده 
است. مديرعامل شــركت ملى صنعت پتروشيمى با اشاره 

به اينكه طرح هاى پتروشــيمى برنامه هفتم توسعه هم با 
ســرعت در حال اجراست، گفت: 67 طرح در برنامه هفتم 
برنامه ريزى شده است. شــاهميرزايى به معرفى 20 بسته 
ســرمايه گذارى طرح هاى پتروشيمى براى تكميل زنجيره 
ارزش اشــاره و اظهار كرد: بســيارى از طرح هاى زنجيره 

ارزش پيشنهادى مورد تصويب هلدينگ ها قرار گرفته و اين 
كار دشــوار با اراده شما و استفاده از توانمندى هاى داخلى، 
مراكز علمى و دانشگاهى كشور آسان خواهد شد و در اين 
مســير بايد به داخلى ها و جوانان كشور براى بومى سازى 
صنعت پتروشيمى ميدان بدهيد. وى به هدف گذارى براى 
بومى سازى كاتاليست هاى پتروشيمى تا پايان دولت اشاره 
كرد و افزود: خوشــبختانه سند جامع كاتاليست آماده شد 
كه با اراده قوى تر و تكيه بر شــركت هاى داخلى مى توانيم 
حتى پيش از پايان دولت اين حوزه را بومى ســازى كنيم و 
جشــن خودكفايى در صنعت كاتاليست را بگيريم. معاون 
وزير نفت در امور پتروشــيمى با تأكيد بر اينكه خودكفايى 
در صنعت پتروشيمى راه طوالنى است، اما با همت و اراده 
شما صنعتگران قابل دستيابى است، ادامه داد: شركت هاى 
پتروشيمى در زمينه توسعه ديپلماسى انرژى بايد ارتباطات 
خارجى خود را بيشــتر كنند تا ضمن گســترش بازارهاى 
هدف، اگر دانشــى در كشور موجود نيســت، آن دانش را 
به كشــور منتقل و پس از آن اقدام به داخلى سازى كنند. 
شــاهميرزايى با اشاره به اينكه برنامه و سياست اين دولت 
تكميل زنجيره ارزش و افزايش ارزش افزوده بيشتر است و 
تا جايى كه امكان دارد از توانمندى داخلى در اين مســير 
استفاده مى شــود، تصريح كرد: حدود 107 طرح در حال 
اجراست كه اگر صاحبان مجوزها به صورت عملياتى فعاليت 
نكنند كنار گذاشــته خواهند شــد، طرح هاى پتروشيمى 
برنامه هفتم نيز حدود 35 درصد به طور ميانگين پيشرفت 

دارند.

مديرعامل شــركت ملى صنايع پتروشيمى با تأكيد بر اينكه تكميل زنجيره ارزش و بومى ســازى صنعت پتروشيمى با اراده شركت هاى 
پتروشيمى و ميدان دادن به متخصصان داخلى سهل مى شود، گفت: شركت هاى پتروشيمى در زمينه توسعه ديپلماسى انرژى بايد ارتباطات 
خارجى خود را افزايش دهند تا ضمن گســترش بازارهاى هدف، دانش هاى الزم را براى خودكفايى به كشور منتقل كنند. راه خودكفايى 
پتروشيمى طوالنى است/شركت ها ارتباطات خارجى خود را بيشتر كنند. به گزارش ايلنا از وزارت نفت، مرتضى شاهميرزايى امروز (يكشنبه، 
هفتم اسفندماه) در نهمين جايزه تعالى صنعت پتروشيمى كه با شعار «دانش محورى، سرآمدى، توسعه پايدار» برگزار شد، با تبريك اعياد 
شعبانيه اظهار كرد: روند توسعه صنعت پتروشيمى بايد روز به روز بر اساس استانداردهاى الزم طى شود. وى با اشاره به اينكه با رعايت همه اصول و استانداردهاى الزم در طرح هاى 
پتروشيمى بايد حوادث را كاهش داد تا به مجتمع توليدى برسيم، افزود: صنعت پتروشيمى ايران در مسير توسعه و تكامل از پتروشيمى شيراز تا امروز به جايگاهى رسيده  است 
كه صنعتى بالنده، پيشرو و الهام بخش شده است. معاون وزير نفت در امور پتروشيمى با بيان اينكه هلدينگ ها و شركت هاى پتروشيمى امروز نمايش درستى از فعاليت اقتصادى، 
صنعتى و تخصصى را ارائه كردند، ادامه داد: آرمان ما حركت در مســير تكميل زنجيره ارزش و جلوگيرى از خام فروشــى و نيمه خام فروشــى است. سياست شركت ملى صنايع 
پتروشيمى حمايت از تكميل زنجيره ارزش است. شاهميرزايى درباره قيمت خوراك پتروشيمى ها گفت: كمك فكرى شما شركت هاى پتروشيمى مى تواند در اين زمينه مؤثر باشد. 
همان گونه كه بعضى از هلدينگ هاى پتروشيمى در توسعه ميدان ها در باالدست براى تأمين خوراك ورود كرده اند، ستاد وزارت نفت و شركت ملى صنايع پتروشيمى آمادگى خود 

را براى همفكرى و همكارى با شركت هاى پتروشيمى اعالم كرده است.

پروژه مخازن 9 گانه فاز دوم عسلويه با هدف ذخيره سازى و صادرات كليه فرآورده هاى پتروشيمى مايع و گاز مجتمع هاى پتروشيمى 
به زودى افتتاح مى شود. به گزارش ايسنا، عمليات اجرايى طرح در سه فاز تعريف شده فاز اول مشتمل بر 13 دستگاه مخزن به ظرفيت 
ذخير سازى 360 هزار متر مكعب به همراه تاسيسات صادراتى و خطوط ارتباطى مربوطه كه در سال 1397 به بهره بردراى رسيد، 
فاز دوم طرح مشتمل بر 13 دستگاه مخزن است كه با اقداماتى كه انجام گرفته در حال حاضر 9 دستگاه از مخازن فاز دوم شامل 6 

دستگاه مخزن متانول به ظرفيت 360 هزار متر مكعب، 2 دستگاه مخزن منو اتلين گاليكول به ظرفيت 48 هزار متر مكعب و 1 دستگاه دى اتيلن گاليكول به ظرفيت 6000 
متر مكعب در مرحله آماده سازى است. با افتتاح فاز 2، ظرفيت ذخيره سازى فرآورده هاى پتروشيمى در مخازن سبز پتروشيمى عسلويه از 360 هزار متر مكعب به 880 
هزار متر مكعب افزايش خواهد يافت. در سرويس قرار گرفتن مخازن فاز 2، با توجه به تحريم هاى ظالمانه بين المللى گام مهمى در جلوگيرى از توقف توليد مجتمع هاى 
پتروشــيمى در خصوص توليد به دليل نداشتن ظرفيت ذخيره ســازى و نداشتن كشتى ب در حوزه صادرات برداشته خواهد شد. در ساخت مخازن فاز 2  بالغ بر 2000 
ميليارد تومان سرمايه گذارى انجام شده و كليه مجموعه توسطبخش داخلى اجرا شده به طورى كه بيش از 90 درصد از تجهيزات فاز 2 ساخت داخل است،   در فاز اول 
طرح كه ظرفيت ذخيره سازى 360 هزار متر مكعب فرآورده وجود داشت، ساليانه بالغ بر 44 ميليون دالر درآمدزايى صورت گرفت و با ظرفيتى 420 هزار متر مكعبى كه 

اضافه مى شود، اين درآمد دو برابر خواهد شد كه درآمدزايى قابل توجه براى سهامداران و ذينفعان خواهد بود.

افزايش دوبرابرى ذخيره سازى محصوالت پتروشيمى عسلويهراه خودكفايى پتروشيمى طوالنى است

  مدير بنــادر و دريانوردى غرب اســتان هرمزگان از 
تخليه و بارگيرى حجمى افزون بر 11 ميليون تن انواع 
كاالى نفتى و غير نفتى و جهش 62 درصدى تخليه و 
بارگيرى كاالهاى غير نفتى در يازده ماهه سال 1401 
در بنادر غرب استان هرمزگان خبر داد.به گزارش روابط 
عمومى مديريت بنــادر و دريانوردى بندرلنگه و غرب 
استان هرمزگان، مرتضى ســاالرى با ارائه گزارشى از 
عملكرد يازده ماهه ســال جارى در بنادر غرب استان 
هرمزگان گفت: در مجمــوع 11 ميليون و 67 هزار و 
973 تن انــواع كاالى نفتى و غيرنفتى در بنادر غرب 
اســتان هرمزگان تخليه و بارگيرى شد كه در مقايسه 
با مدت مشــابه سال گذشــته 20 درصد رشد داشته 
است.ساالرى تصريح كرد: از مجموع عمليات تخليه و 
بارگيرى انجام شــده، پنج ميليون و 503 هزار و 244 

تن با رشــد 62 درصدى مربوط به كاالهاى غير نفتى 
و پنج ميليــون و 564 هزار و 729 تن به فرآورده هاى 
نفتى اختصــاص دارد.مدير بنــادر و دريانوردى غرب 
هرمــزگان تصريح كرد: بنادرآفتاب، چارك، ســيرى، 
الوان، بندرلنگه، بندر شيوء، ابوموسى و بندر انرژى بر 
پارسيان به ترتيب با تخليه و بارگيرى 519 هزار و 141 
تن با رشــد 24 درصدى، يك ميليــون و 279 هزار و 
365 تن با رشد 13 درصدى، يك ميليون و 715 هزار 
و 252 تن، 3 ميليون و 887 هزار و 232 تن، 2 ميليون 
و 427 هزار و 455 تن با رشد 69 درصدى، 8 هزار تن، 
26 هزار و 728 تن با رشــد 43 درصدى،يك ميليون 
و 203 هزار و 646 تن با رشــد بيش از 100 درصدى 
كاالهاى نفتى و غير نفتى، روزهاى پر رونقى را در يازده 

ماهه سال 1401 سپرى نمودند.

مدير بنادر و دريانوردى غرب استان هرمزگان اعالم كرد؛

در يازده ماهه سال 1401، تخليه و بارگيرى كاالهاى نفتى و غير نفتى در بنادر غرب استان 
هرمزگان از مرز 11 ميليون تن گذشت
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گزيده خبر

بازديد مشاور عالى اقتصادى رئيس جمهور سنگال از شركت سايپا
مشاور عالى اقتصادى رئيس جمهور 
و رئيس اتحاديــه تجار و بازرگانان 
سنگال  در بازديد از خطوط توليد 
شركت ســايپا گفت: سايپا يكى از 
توليدكنندگان صنعت  مهمتريــن 
خودرو ايران و خاورميانه اســت كه 
بــه لحاظ تنوع، قيمــت و كيفيت 

شرايط مناسبى براى حضور در بازار سنگال را دارد.به گزارش سايپانيوز؛ شيخ 
سيسه، مشاور عالى اقتصادى رئيس جمهور و رئيس اتحاديه تجار و بازرگانان 
ســنگال و جمعى از نمايندگان باشگاه تجار ايران و آفريقا، با هدف مذاكره 
در راستاى همكارى دوجانبه، از آخرين توانمندى ها و خطوط توليد شركت 
سايپا بازديد كردند.شيخ سيسه در حاشيه بازديد از خطو توليد شركت سايپا 
گفت: به عنوان رئيس اتحاديه تجار و بازرگانان كشــور سنگال با 100 هزار 
عضو خوشحال هستم كه شــرايطى مهيا شده تا از توانمندى هاى صنعت 
خودروســازى ايران بازديد داشته باشــم و بعد از توافقات الزم، شاهد ورود 
خودروهاى تجارى و سوارى شاهين، ساينا و وانت نيسان در كشور سنگال 
باشــيم.او افزود: گروه سايپا يكى از مهمترين توليدكنندگان صنعت خودرو 
ايران و خاورميانه است كه به لحاظ تنوع، قيمت و كيفيت شرايط مناسبى 
براى حضور در بازار ســنگال را دارد.رئيس اتحاديه تجار و بازرگانان سنگال 
خاطر نشان كرد: هدف از از اين بازديد شناخت توانمندى هاى صنعت خودرو 
ايران و به خصوص گروه خودروســازى سايپا اســت تا به صورت عملياتى 
مذاكرات و برنامه ريزى جهت خريد 3 هزار دستگاه خودرو به منظور نوسازى 
ناوگان حمل و نقل سنگال و همكارى دوجانبه در توليد و واردات خودرو به 
اين كشور صورت پذيرد.شيخ سيسه افزود: با توجه به تعامالت سازنده تجار 
ايرانى و سنگالى از گذشته تاكنون، اين عالقمندى توسط تجار و بازرگانان 
سنگالى وجود دارد تا ســطح همكارى هاى دوجانبه در صنعت خودرو نيز 
افزايش پيدا كند.او تاكيد كرد: بازار ســنگال بازار مهم و تاثيرگذارى در بين 
كشــور هاى افريقايى است  و بر اساس سياســت هاى ملى كشور سنگال 
اين كشور آمادگى الزم براى حضور خودروسازان مطرح خارجى در راستاى 
بازسازى و توسعه صنعت حمل و نقل  شهرى و تجارى را دارد كه اميدواريم 
بتوانيــم از آخرين فن آورى ها و تكنولوژى صنعت خودرو ايران در كشــور 
سنگال بيش از پيش  بهره مند شويم.رئيس اتحاديه تجار و بازرگانان سنگال 
گفت: هيات ســنگالى آماده گى دارد تا در اين سفر طبق شرايط و نيازهاى 
كشور سنگال، قرارداد و تفاهم نامه هاى الزم براى  ادامه همكارى دوجانبه 
صنعت خودرو ســازى سنگال و گروه سايپا منعقد كند تا شاهد ورود اولين 
محموله خودرو هاى گروه سايپا با حجم زياد به كشور سنگال باشيم.گفتنى 
اســت: از ديگر برنامه هاى اجرايى هيات ســنگالى ايجاد شــبكه فروش و 
خدمات پس از فروش محصوالت گروه خودروسازى سايپا در سنگال است.

راهكار سازمان جهاد كشاورزى استان آذربايجان شرقى؛
عرضه گوشت منجمد براى كاهش قيمت گوشت قرمز

تبريز – شــيعه نواز: رئيس ســازمان 
شــرقى  آذربايجان  جهادكشــاورزى 
گفت: براى تنظيم بازار شــب عيد و 
ماه رمضان در 20 نقطه شهر تبريز و 
اساسى  كاالهاى  استان  شهرستانهاى 
با قيمــت دولتى توزيع خواهد شــد. 
اكبر فتحى، با تفكيك مسئله گرانى و 

گران فروشــى گفت: گرانى براى همه مردم محســوس و ملموس است و در انواع 
كاالها نيز ممكن اســت رخ بدهد اما گران فروشــى مبحثى جداگانه است كه در 
برخى مناطق رخ مى دهد. وى با اشــاره به افزايش قيمت گوشــت قرمز در سطح 
كشور، گفت: در آذربايجان شرقى كميته اقدام مشترك تنظيم بازار، گوشت قرمز 
را در محــدوده 260 الــى 270 هزار تومان قيمت گذارى كــرده اند و در همين 
محدوده قيمتى قرار دارد و كنترلى كه توسط بازرسان نيز انجام مى شود براى اين 
محدوده قيمتى است. رئيس سازمان جهاد كشاورزى آذربايجان شرقى افزود: در 
مقايسه با تهران و اســتان هاى هم جوار با توجه به تأمينى كه در زمينه دام زنده 
انجام  شده است، قيمت ها كنترل  شده است. وى افزايش قيمت گوشت را ناشى از 
افزايش قيمت تمام شده آن دانست و ادامه داد: مواد اوليه فرآيند توليد گوشت قرمز 
افزايش پيداكرده است، البته اين قيمت براى ما نيز قابل قبول نيست چراكه مردم 
با خريد گوشــت قرمز با اين قيمت تحت  فشار قرار مى گيرند. وى راهكار سازمان 
جهاد كشاورزى آذربايجان شرقى براى كاهش قيمت گوشت قرمز را عرضه گوشت 
منجمد اعالم كرد و گفت: خوشبختانه گوشت منجمد به ميزان الزم ذخيره سازى 
شده است و طى دو هفته اخير نيز در فروشگاه هاى زنجيره اى استان و شركت هاى 
تعاونــى مصرف ادارات به  صورت گســترده با قيمت 150 الــى 160 هزار تومان 
توزيع شــده است. رئيس سازمان جهاد كشاورزى آذربايجان شرقى باال بودن وزن 
گوشت هاى منجمد توزيع شده در بازار را يكى از مشكالت اين گوشت ها دانست و 
افزود: براى اين مسئله نيز به  زودى راهكارى در كميته اقدام مشترك تنظيم بازار 
پيش بينى خواهيم كرد تا در صورت امكان اين گوشت ها را مجدد قطعه بندى كنيم 
و در بسته بندى هاى خاص قرار دهيم تا اگر كسى تمايل داشت با وزن پايين ترى 
گوشت خريدارى كند، مشكلى نداشته باشد. وى در خصوص وضعيت بازار گوشت 
مرغ گفت: خوشبختانه مدتى بود كه گوشت مرغ با قيمتى پايين تر از قيمت مصوب 
تنظيم بازار، عرضه مى شــد و حدود 4 روز است كه به قيمت مصوب خود كه 63 
هزار تومان اســت، رسيده است كه البته همين مسئله نيز ما را مجاب كرده است 
تــا عرضه مرغ منجمد را آغاز كنيــم و كاالهاى راهبردى نيز به حد كافى ذخيره 
كرده ايم و اين محصول در تمامى فروشــگاه هاى زنجيره اى عرضه مى شود. وى با 
اشاره به پيش بينى عرضه نمايشگاهى بعضى از اقالم براى بازار شب عيد، بيان كرد: 
برخالف ساليان گذشته كه فقط ميوه شب عيد را توزيع مى كرديم در سال جارى، 
گوشــت و مرغ منجمد نيز توزيع خواهد شد كه در اين خصوص 20 نقطه شهر 
تبريز و مراكز شهرستان ها شناسايى شده آماده سازى هاى الزم صورت گرفته 

است غرفه دار اين نمايشگاه ها مشخص شده است.

مديركل برنامه ريزى سازمان زمين شناسى كشور خبر داد؛

اكتشاف ذخاير جديد سنگ آهن
صفهان- مديــركل دفتر برنامه ريزى، فنــاورى و بودجه 
ســازمان زمين شناســى و اكتشــافات معدنى كشــور از 
اكتشــافات جديد ســنگ آهن در بخش هايــى از ايران 
مركزى شــامل اصفهان، يزد، كرمان و سمنان خبرداد. به 
گزارش خبرگزارى مهر، رضا جديدى با اشاره به اكتشافات 
جديد سنگ آهن در كشــور، اظهار داشت: به تازگى در 
بخش هايى از ايران مركزى شامل استان هاى اصفهان، يزد، 
كرمان و سمنان ســنگ آهن مورد پيمايش و اكتشافات 
اوليه قرار گرفته و ذخاير خوبى به دســت آمده است. به 
گفته وى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور 
از ابتداى دولت ســيزدهم با اجراى طــرح پايش ذخاير 
معدنى كه از آن به عنــوان ترازنامه منابع معدنى هم ياد 
مى شــود، براى تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع كشور 
از جمله ســنگ آهن، بررســى هايى در سال 1401 انجام 
شــده اســت. وجود 3 ميليارد و 300 تن سنگ آهن در 
كشور. مديركل دفتر برنامه ريزى، فناورى و بودجه سازمان 
زمين شناســى و اكتشافات معدنى كشــور با بيان اين كه 
تقريباً حدود سه ميليارد و 300 ميليون تن ذخاير قطعى 
سنگ آهن در كشور اســت، خاطرنشان كرد: با توجه به 
اين كه ساالنه حدود 100 ميليون تن مصرف سنگ آهن 
خام را در صنايع داريم تاكنون چندين بار اعالم كرده ايم 
كه محدوديت جدى در ميزان ذخاير ســنگ آهن كشور 
داريم و ســال هاى باقيمانده ذخايــر موجودمان با همين 
روند اكتشــاف فعلى تقريباً نزديك به 15 سال است كه 
براى نياز صنايع ما وضعيت مناســبى نيســت. جديدى 

افزود: بنابراين بايد در يك برنامه ريزى منســجم و فشرده 
براى اكتشاف ذخاير جديد سنگ آهن و مواد حياتى مورد 
نياز صنايع در كشــور اقدام شــود. وى با اشاره به اين كه 
سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور اكنون در 
بخش هايى از اســتان قم، مركزى، قزوين و اصفهان اين 

طرح تحول را به اجرا درآورده، تصريح كرد: اين ســازمان 
طى يكسال دســتاوردهايى در طرح تحول زمين شناسى 
و اكتشــاف ذخاير معدنى داشــته و ذخاير مناســبى از 
سنگ آهن در اســتان كردستان شناســايى كرديم كه 
اميدواريم اين دســتاوردها كه مراحل اوليه اكتشاف را در 

برمى گيرد، موجب رفع نياز براى صنايع كشــور در حوزه 
ســنگ آهن شــود. مديركل دفتر برنامه ريزى، فناورى و 
بودجه سازمان زمين شناســى و اكتشافات معدنى كشور 
در ادامه به برنامه هاى آتى اين ســازمان زمين شناسى و 
اكتشافات معدنى كشور اشــاره كرد و گفت: اميدواريم در 
سال هاى آينده سنگ آهن را از لحاظ ذخاير مگنتيتى باال 
ببريم و در بحث سنگ هاى هماتيتى نيز بايد به تكنولوژى 
فرآورى دســت پيدا كنيم. جديدى، از وجود ذخاير قابل 
توجه هماتيتى سنگ آهن در كشور خبر داد و گفت: البته 
اين ذخاير در مقياس جهانى، ذخاير بااليى نيست، اما در 
كشورمان به فرآورى نياز دارد كه سازمان زمين شناسى و 
اكتشافات معدنى كشور از طريق ژئوفيزيك هوايى به دنبال 
اكتشــاف ذخاير جديد معدنى پنهان است. وى همچنين 
از همكارى مشترك با صنايع فوالدى در حوزه اكتشافات 
خبــر داد و افزود: هم اكنــون تفاهم نامه و قراردادهايى با 
صنايع فوالدى در حوزه اكتشاف سنگ آهن داريم و نگاه 
ما مراحل اوليه اكتشــاف است كه دولت بايد خطرپذيرى 
اكتشــاف بخش خصوصى را پايين بياورد. جديدى ادامه 
داد: ســازمان زمين شناسى و اكتشــافات معدنى كشور با 
ورود فعاليت هاى اكتشافى و به كار گيرى روش هاى علمى 
مراحل شناسايى و پى جويى را انجام مى دهد، كه با اين كار 
دولت وظايف حاكميتى خود را انجام مى دهد و با ورود به 

اكتشافات اوليه ريسك سرمايه گذارى را كاهش مى دهد.

وحيد بهرامى-صبح اقتصاد:كارشناس و فعال بازار خودرو با تاكيد براينكه خيانت به كشور 
با واردات خودروى دست دوم اظهارنظرى شعارى است، تصريح كرد:  قانون واردات خودرو يك 
سال است كه مصوب شده اما آئين نامه آن به شدت محدودكننده واردات است. به طور مثال 
در آئين نامه ذكرشده كه واردات فقط توسط افرادى مى تواند انجام شود كه نمايندگى مستقيم 
و رســمى از شــركت  توليدكننده را دارند و پرسش منطقى اين است كه در شرايط تحريمى 
چگونه ممكن است نمايندگى رسمى اين توليدات در كشور وجود داشته باشد.على  خسروانى 
در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار كرد:  نگاهى به بازار خودرو نشان مى دهد كه در وضع كنونى 
سه ضلع بازار،  شامل توليدكننده، توزيع كننده و مصرف كننده از وضعيت موجود رضايت ندارند. 
البته نقش شبكه توزيع در اين سه ضلع كمتر ديده شده است چون مى تواند نقش مثبت و منفى 
بازى كند و گاهى زحمت توليدكنندگان را هدر دهد. افزايش قيمت خودرو موجب كوچك شدن 
بازار براى شبكه توزيع مى شود . وى با اشاره به نارضايتى شبكه توزيع در وضعيت كنونى افزود:  
افزايش قيمت خودرو گستردگى بازار را براى شبكه توزيع كوچك مى كند. البته مفهوم شبكه 
توزيع با دالل و واســطه متفاوت است و رضايتمندى مشترى در شبكه توزيع حاصل مى شود  
و نظرات اصلى را آنها مى توانند منتقل كنند. فروشــندگان خودرو مجوزدار و نمايشگاه داران، 
فعاالن شبكه توزيع هستند.عضو اتحاديه نمايشگاه داران خودرو عنوان كرد: اگر شبكه توزيع را به 
رسميت نشناسيم و او را دالل خطاب كنيم نمى توان تفاوت بين گران فروش و محتكر را درك 
كرد. كاالى سرمايه اى شدن خودرو يكى از معضالت كنونى بازار خودرو است. وى در تشريح 
داليل مشكالت بازار خودرو اظهار كرد:  يكى از مهمترين مشكالت بازار خودرو اين است كه اين 
كاال تبديل به كاالى سرمايه اى شده و به همين دليل نقدينگى، گرايش به سمت اين بازار دارد. 
در شرايط افزايش ورود نقدينگى به سمت بازار خودرو مصرف كننده واقعى معنايى ندارد و بيش 
از 90 درصد از افرادى كه وارد اين بازار مى شوند با هدف حفظ ارزش پول و سرمايه يا كسب 
سود وارد آن شده اند.خسروانى خاطرنشان كرد: البته توجيهاتى نيز براى ورود افرادى كه با هدفى 
غير از مصرف وارد بازار خودرو شده اند تحت عنوان حفظ ارزش پول صورت گرفته است كه به 

توجيه بيشتر شبيه است. پرسش مطرح اين است كه چرا بايد وارد بازارى مانند خودرو شوند.
حباب بازار در شرايط فزونى عرضه بر تقاضا. وى ادامه داد: در شرايط افزايش ورود نقدينگى به 
بازار خودرو فرونى عرضه بر تقاضا تعادل قيمتى در اين بازار را به هم زده و حباب ايجاد مى كند 
و اين همان شرايطى است كه در سال 99 براى بازار بورس كشور ايجاد شد.خسروانى تصريح 
كرد:  حجم عظيمى از نقدينگى در آن ســال وارد بورس شد و بخش عمده اى از خريداران كه 
غالبا حرفه اى هم نيستند به ارزش واقعى قيمت هر سهم توجه نشان نمى دادند.در آن شرايط 
حتى شركت هايى كه وجود خارجى نداشتند و تنها يك زمين خريدارى شده با يك تابلو بر روى 
آنها نصب بود با اقبال زيادى از سوى خريداران مواجه شدند.عضو اتحاديه نمايشگاه داران خودرو، 
مهمترين معضل بازار خودرو را سرمايه اى شدن اين كاال عنوان كرد و ادامه داد:  براى حل اين 
مشكل راهكار اين است كه روند ورود نقدينگى به بازار برعكس شود و از ارزش سرمايه اى شدن 
آن كم كنيم.كم شدن تورم بازار خودرو از تورم عمومى جامعه عاملى است كه موجب مى شود 
ورود نقدينگى به بازار خودرو كنترل شود. ضرورت كاهش تورم خودرو از تورم عمومى كشور. وى 
با تاكيد بر ضرورت كاهش تورم خودرو از تورم عمومى كشور، خاطرنشان كرد: شاهد بوديم كه 
در يكى از پيش فروش هاى خودرو براى عرضه 20 هزار خودرو حدود 11 ميليون ثبت نام خريد 
انجام شده بود كه نشان مى دهد تقاضاها واقعى نبوده است. تورم بازار خودرو از سال 97 به بعد 
از تورم دالر نيز باالتر بوده است.خسروانى اظهار كرد:  با توجه به مشكالت توليد در كشور طبيعى 
است كه بخشى از سرمايه در گردش واحدها به جاى خريد مواد اوليه، افزايش ميزان توليد يا 
ادامه فرآيند توليد در اين واحدها به سمت بازارهايى مى رود كه سود بيشترى كسب مى كنند 
كه از جمله آنها بازار خودرو است . معناى اين شرايط اين است كه نقدينگى به جاى هدايت 
به ســمت بازارهاى مولد اقتصادى به سمت بازارهاى كااليى و واسطه اى كشيده مى شود كه 
نتيجه اى جز تورم بيشتر و افزايش قيمت بيشتر در بازارهاى كااليى را به دنبال نخواهد داشت.

مصرف كنندگان واقعى توان خريد خود را از دست مى دهند. عضو اتحاديه نمايشگاه داران خودرو 
با اشــاره به آفت ها و مشكالت متعدد سرمايه اى شدن خودرو، خاطرنشان كرد:  اكنون شرايط 

به گونه اى اســت كه مصرف كنندگان واقعى كه در قرعه كشى ها برنده نشده اند با گران شدن 
چندين باره قيمت خودرو توان خريد فعلى خود را از دســت مى دهند.وى عنوان كرد:  فرمول 
محاسبه قيمت بايد عرضه و تقاضاى كاال در بازار باشد بنابراين هم بايد عرضه افزايش يابد و 
هم تقاضا مديريت شــود.افزايش عرضه با افزايش ميزان توليد داخلى و واردات شدنى است. 
حذف قيمت گذارى دستورى براى سودآورشدن توليد داخلى. خسروانى خاطرنشان كرد: توليد 
داخلى در زمانى كه سودآور باشد افزايش خواهد يافت. براى سودآور شدن توليد خودرو حذف 
قيمت گذارى دستورى است و از سوى ديگر نيز با واردات مناسب و تعيين تعرفه اى از واردات 
با هدف حمايت از توليد قيمت گذارى نامرئى انجام دهيم.وى افزود:  اين شرايط موجب مى شود 
تا هم قيمت براى مصرف كننده مناسب باشد و هم توليد توجيه داشته باشد. خسروانى با بيان 
اينكه واردات، راهكار مهمى براى افزايش عرضه در بازار خودرو است، اظهار كرد:  از سال 1385 تا 
1396 واردات خودرو در كشور آزاد بود . البته در آن سال ها نيز افزايش قيمت دالر وجود داشت 
و نرخ 1050 تومانى دالر به 3500 تومان افزايش يافته بود اما معضلى به نام بازار خودرو وجود 
نداشت چون خودروها به تناسب افزايش قيمت دالر گران مى شد و حتى خودروهاى داخلى 
نيز در تناسب با افزايش نرخ ارزها افزايش قيمت داشتند. توجيه احتكار خودرو بايد از بين برود

وى درباره راهكار مديريت تقاضا نيز افزود:  كاهش ســودآورى در بازار خودرو و جلوگيرى از 
احتكار آن نيز موضوعى است كه به تعادل تقاضا در بازار خودرو كمك خواهد كرد.بايد با واردات 
مناسب اقدامى انجام داد كه به تقاضاهاى واقعى پاسخ داده شود و با افت مدل، سال ساخت و 
غيره توجيه احتكار خودرو از دست برود.خسروانى با ذكر مثالى در اين زمينه اظهار كرد:  تلفن 
همراه نيز از جمله كاالهايى است كه متناسب با افزايش نرخ دالر گران شده است اما چرا كسى 
گوشــى تلفن احتكار نمى كند چون مدل ها دائم به روز مى شــوند و با توجه به سرعت باالى 
تكنولوژى با افت سال و مدل توليد، توجيه انبار كردن يا ذخيره آن از بين مى رود و كسى براى 
سرمايه گذارى آيفون 13 نمى خرد. تعديل عرضه و تقاضا با واردات مناسب. وى خاطرنشان 
كرد:  در مورد بازار خودرو نيز شــرايط به همين گونه  اســت و هر ساله آپشن ها و 
مدل هاى جديد خودرو با امكانات متفاوت وارد بازار مى شوند. اگر واردات خودرو آزاد 
شــود و تعرفه اى هم بابت واردات هر خودرو اخذ شود كه صرف حمايت از توليدات 
داخلى شود، طبيعى است كه عرضه و تقاضا در بازار به تعادل مى رسد و قيمت ها هم 
تعديل مى شود. حباب باالى قيمتى خودرو در كشور. عضو اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو عنوان كرد: محاسبه قيمت خودرو با توجه به نرخ برابرى ارزها نشان مى دهد 
كه حباب دارد يا خير. بازار خودرو اكنون حباب بااليى دارد به طور مثال خودروى 
تيگوان  2018 كه در بازار داخلى 5 ميليارد تومان قيمت گذارى شــده است در 
بازارهاى جهانى حدود 600 ميليون تومان است.سانتافه 2018 كاركرده در كشور 
ما حدود 4 ميليارد تومان است اما اين خودرو در تركيه هم كه خودرو گران است 
يا در عراق و افغانســتان به 10 هزار دالر نمى رسد كه حدود 700 ميليون تومان 
است.وى با تاكيد بر ضرورت تخليه حباب بازار خودرو، اظهار كرد:  واردات خودرو 

راهكار تخليه حباب بازار اســت و اگر اين اقدام انجام شود صف تقاضا نيز از بين 
مى رود.خسروانى با اشاره به اينكه كمبود ارز يكى از توجيهات وزارت صمت براى 
ممنوعيت واردات خودرو به كشور اعالم شده است، تصريح كرد:  به كمبود ارز به 
عنوان عاملى براى ممنوعيت واردات خودرو اعتقادى نداريم. ممكن است دولت 
ارز كم داشته باشد اما مردم و صادركنندگان بخش خصوصى بخشى از ارز را در 
اختيار دارند. روش تامين ارز كاالهاى مورد نياز بايد از ارز منشاء خارجى باشد و 
همان ارزهايى است كه به صورت رسمى وارد كشور مى شود و صادركنندگان بايد 
به طور معمول آن را با ارز 28 هزار و 500 تومان به كشور وارد كنند كه ممانعت 
مى كنند. يك تورم ارزى در پشــت مرزها وجود دارد كه ناشى از اختالف كاالى 
صادراتى با ارز صادرات است.عضو اتحاديه نمايشگاه داران خودرو عنوان كرد: بايد 
راه هايى پيش بينى شود تا ارز حاصل از صادرات به كشور برگردد و كم اظهارى نيز 
از بيــن برود. اگر واردكنندگان خودرو بتوانند ارز حاصل از صادرات را با ارز مورد 
نيــاز براى واردات تهاتر كنند هيچ تقاضاى ارزى جديد به وجود نخواهد آمد.وى 
گفت:  واردكننده براى تامين ارز مورد نياز واردات خودرو به بازار فردوسى مراجعه 
نمى كند و از محل ارز حاصل از صادرات غيرنفتى و تهاتر آن مى توان ارز مورد نياز 
واردات را تامين كرد و از ارز منشاء  خارجى استفاده كرد.خسروانى با بيان اينكه 
اشــتغال نيز يكى ديگر از توجيهات براى ممنوعيت واردات اســت، تصريح كرد:  
واردات خودرو موجب كاهش اشــتغال در صنعت خودروى داخلى نخواهد شد و 
نتايج تحقيقات نشان مى دهد از سال 2002 تا 2018 كه واردات خودرو ممنوع 
نبود ايران خودرو و سايپا، اوج دوران طاليى و بيشترين ميزان جذب و استخدام 
را داشــته اند بنابراين گره زدن بحث كارگران به واردات نيز منطقى نيست.عضو 
اتحاديه نمايشگاه داران خودرو عنوان كرد: يكى ديگر از توجيهات براى ممنوعيت 
واردات خودرو بحث طبقاتى اســت و مى گويند واردات خودروى خارجى دغدغه 
مرفهين است در حالى كه اينگونه نيست و پولدارهايى كه لندكروز 800 ميليونى 
را اكنون 8 ميلياردتومان مى توانند بفروشند تمايلى به واردات خودرو و ارزان شدن 

آن ندارند. تورم شرايطى است كه به نفع دارندگان سرمايه است.
طبقه متوسط بيشترين اجحاف را از ممنوعيت واردات متحمل شده است

وى افزود: بخشى از طبقه فرودست هم وجود دارند كه نه  خودروى داخلى و نه 
خارجى را نمى توانند خريد كنند. حدود 7 دهك طبقه متوسط كه حقوق ثابت 
دارند و درآمدشان با تورم رشد نكرده و در آن سال ها مى توانستند با 40 ميليون 
تومان مزدا يا ســراتو يا اكســنت خريد كنند ديگر امكانى براى خريد ندارند و 
بيشترين اجحاف را متحمل شده  اند.خسروانى تاكيد كرد:  واردات خودرو موجب 
مى شود تا خودروهايى را كه طبقه متوسط جامعه مى توانست خريد كند دوباره به 
چرخه مصرف بازگردد.وى با اشاره به تالش هاى انجام شده براى پاسخ به تقاضاى 
مشــتريان و تصويب قانونى در مجلس براى واردات ، اظهار كرد:  خودرو توسط 
رئيس جمهورى، جزو چهار محور اســتراتژيك عنوان شده است. اكنون خودرو، 
آب، جمعيت و مسكن از جمله موضوعات مهم و استراتژيكى است كه مورد توجه 
دولت قرار گرفته است.راه حل واردات خودرو آئين نامه و بخشنامه مناسب است.
خسروانى با اشــاره به اهميت واردات خودرو براى پاستور، برخى از معاونت هاى 
وزارتخانه ها و نمايندگان مجلس تصريح كرد: با وجود تصويب اين قانون، آئين نامه 
آن محدودكننده واردات اســت.وى با بيان اينكــه مافياى خودرو كه براى مردم 
امرى موهوم است، براى واردكنندگان و فعاالن بازار خودرو امرى ملموس است.

مصرف كنندگان واقعى توان خريد خود را از دست مى دهنددر گفت وگو با كارشناس و فعال بازار خودرو مطرح شد؛

مديركل بازرسى و نظارت بر كاالهاى اساسى وزارت جهادكشاورزى اعالم كرد كه عرضه گوشت گرم گوساله داخلى به 
صورت 4 تيكه در ميادين تهران و صنوف منتخب تهران آغاز شده است. به گزارش ايسنا، مسعود امراللهى كه در يك 
برنامه تلويزيونى صحبت مى كرد، اظهار كرد: از روز گذشته عرضه گوشت گوساله داخلى در 4 تيكه در ميادين ميوه  
و تره بار و صنوف منتخب تهران آغاز شده  است. بر اين اساس نيز قيمت قلوه گاه گوساله 203 هزار تومان، سردست 205 هزار تومان، ران 257 هزار 
تومان و راســته 264 هزار تومان اســت. وى ادامه داد:در تالش هستيم در روزهاى آينده گوشت گوساله داخلى را در استان هاى ديگر نيز توزيع كنيم. 
مديركل بازرســى و نظارت بر كاالهاى اساســى وزارت جهادكشاورزى اضافه كرد: واردات گوشت نيز تا پايان ارديبهشت ماه ادامه دارد تا در بازار ثبات 
ايجاد شــود. وى همچنين به توزيع گوشــت منجمد نيز اشاره كرد و گفت: توزيع گوشت منجمد 150 هزار تومانى همچنان ادامه دارد. توزيع گوشت 
منجمد قطعه بندى شده نيز در فروشگاه هاى زنجيره اى انجام مى شود كه ميانگين قيمت آن 165 تا 170 هزار تومان است. قرار است به زودى توزيع 

اين گوشت در ساير استان ها نيز عملياتى شود.

رئيس سازمان شيالت ايران، از برگزارى نمايشگاه تخصصى عرضه محصوالت آبزيان به منظور تامين نياز مردم در شب عيد از 
تاريخ 18 تا 28 اسفند ماه در تهران خبر داد. به گزارش ايسنا، سيد حسين حسينى با اعالم اين خبر گفت: در اين نمايشگاه 
محصوالت شيالتى با حذف واسطه ها و با قيمت مناسب در اختيار مصرف كنندگان قرار خواهد گرفت. رئيس سازمان شيالت 

ايران گفت: بر اساس رايزنى هاى صورت گرفته با توليد كنندگان، محصوالت شيالتى در اين نمايشگاه 10 تا 12 درصد كمتر از نرخ بازار به فروش مى رسد. به گفته 
وى، فرهنگ مصرف ماهى در كشور ما به گونه اى است كه در نيمه نخست سال شاهد كاهش مصرف و نيمه دوم سال شاهد افزايش تقاضا و مصرف هستيم و اين 
تقاضا در شب عيد به حداكثر ميزان خود مى رسد. حسينى عنوان كرد: همين امر باعث مى شود تا شاهد افزايش قيمت ها در نيمة دوم سال به ويژه شب عيد باشيم 
كه در صورت كنترل اين امر و ايجاد تعادل در مصرف آبزيان در تمام طول سال اين مشكل تا حدود زيادى برطرف مى شود. معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: در 
اين راستا، تفاهم نامه اى با اتحاديه هاى ماهيان سردآبى و گرمابى براى ارائه و فروش آبزيان با قيمت واقعى و ايجاد بازارهاى تخصصى عرضه آبزيان داشته ايم. گفتنى 
است؛ مناطق در نظر گرفته شده براى عرضه آبزيان بوستان واليت واقع در جنوب تهران، بوستان گفتگو واقع در گيشا، مصلى بزرگ تهران، درياچه خليج فارس 

و بازارچه حكيميه تهرانپارس است.

برگزارى نمايشگاه نوروزى عرضه محصوالت شيالتىعرضه گوشت گوساله داخلى در ميادين
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گزيده خبر

تجليل از روساى پنج شعبه موفق موسسه اعتبارى ملل
در سيزدهمين گردهمايى انتخاب 
روســاى موفــق شــعب بانكها و 
موسســات اعتبارى كشور، از پنج 
رئيس شعبه موفق موسسه اعتبارى 
ملل تقدير شــد. به گزارش روابط 

عمومى موسســه اعتبارى ملل: در اين گردهمايى، كه توسط موسسه عالى 
آموزش بانكدارى ايران، و با عنوان "مســئوليت هاى حقوقى روساى شعب"، 
در محل باغ موزه بانك مركزى برگزار شــد، از آقاى ســيد محسن جعفرى 
(رئيس شعبه بلوار درياى تهران) به عنوان رتبه اول، خانم حميده رضاييان 
(رئيس شــعبه معلم سمنان) و همچنين، آقاى حامد عبدالرحيمى (رئيس 
شــعبه اليگودرز) مشــتركا به عنوان رتبه دوم، آقاى سيد حسين حسنيان 
حسنى (رئيس شعبه شهرك شهيد رجايى)به عنوان رتبه سوم و آقاى اميد 
جعفرى (رئيس شعبه پنجم نيروى هوايى تهران) به عنوان رتبه چهارم و نيز 
منتخب روساى موفق شعب موسسه اعتبارى ملل تقدير بعمل آمد. شايان 
ذكر اســت، با توجه به هدف اين گردهمايى كه قدردانى و تكريم از روساى 
شعب برتر است، با مساعدت مدير عامل موسسه اعتبارى ملل، از آقاى جواد 
تجرى (رئيس شــعبه على آباد كتول)، خانم ســميرا معدنى (رئيس شعبه 
رجايى شهر كرج) و آقاى يوسف قائينى (رئيس شعبه شهر بابك) به عنوان 

رتبه پنجم تقدير شد. 
طرح هاى جديد تسهيالتى بانك سينا ويژه كسب وكارها

بانك سينا در راستاى اجراى طرح 
راهبردى كســب وكار و تســهيل 
و  حقيقى  مشــتريان  دسترســى 
حقوقى بــه تســهيالت، دو طرح 
نرگــس و نــارون را طراحى كرده 

است.به گزارش روابط عمومى بانك سينا، با اجراى طرح راهبردى كسب وكار 
اين بانك و توســعه خطوط بانكدارى به تفكيك گروه هاى مشتريان، طرح 
نرگس ويژه مشتريان خرد و طرح نارون ويژه مشتريان تجارى اجرايى شده 
است.تسهيالت اين طرح ها با نرخ هاى سود 10 الى 20 درصد و بازپرداخت 
حداكثر 60 ماهه است كه در قالب عقد مرابحه و خريد دين و نيز بر اساس 
عملكرد سپرده هاى جارى، جارى كارت و كوتاه مدت ماه شمار قابل پرداخت 

است.
دكتر عسكرى در مراسم گراميداشت روز مهندسى:

مهندسان هر ساختمانى كه بنا مى كنند 
يك اثر تاريخى از خود به جاى مى گذارند

با گراميداشــت روز  دكتر عســكرى 
مهندســى گفــت: مهندســان هــر 
ســاختمانى كه بنــا مى كنند يك اثر 
تاريخــى از خود به جاى مى گذارند.به 
گزارش خبرنگار پايــگاه خبرى بانك 

مســكن – هيبنا ، آيين گراميداشت روز مهندســى با حضور دكتر على عسكرى 
سرپرســت بانك مسكن، ســعيد شــيرزادى مديرعامل گروه مالى بانك مسكن، 
محمدرضا جواهرى مديرعامل شــركت سرمايه گذارى مســكن و تنى از چند از 
مديران و مهندســان شركت سرمايه گذارى مســكن برگزار شد.على عسكرى در 
اين مراسم ضمن تبريك روز مهندســى و تشكر از پيشكسوتان اين عرصه گفت: 
مهندسى به واقع هم هنر و هم فن و دانش و يكى از علوم زيربنايى است كه كشورها 
را مى سازد.وى افزود: هر چقدر كشور در حوزه مهندسى به دانش روز مجهزتر شده 

و ظرفيت هاى آن افزايش يابد، كار با كيفيت و نمود بيشترى انجام مى شود
.امكان معرفى حساب وكالتى بانك توسعه تعاون

 براى خريد خودروهاى وارداتى
 امكان معرفى حســاب وكالتى ويژه 
وارداتى  خودروهــاى  خريــد  طرح 
از طريــق حضــورى و غير حضورى 
دربانك توســعه تعاون فراهم شد.به 
گزارش روابط عمومى بانك توســعه 

تعاون، متقاضيان خريد خودروهــاى وارداتى مى توانند مبلغ 500 ميليون تومان 
را در حســاب اعالمى مسدود كنند واين دســته ازمتقاضيان مى توانند با اعالم 
شــماره حســاب خود در بانك توسعه تعاون و مســدود كردن مبلغ اعالم شده، 
نســبت به تقاضاى خودروهاى وارداتى اقدام كنند.با آغاز به كار سامانه يكپارچه 
فروش خودروهاى وارداتى saleauto.ir از شــنبه، 6 اسفند 1401 متقاضيان تا روز 
پنج شنبه(11 اسفند) فرصت ثبت نام در اين سامانه را خواهند داشت. نكته مهم آن 
است كه ثبت ناِم زودتر به معناى در اولويت قرار گرفتن در تخصيص خودرو نيست.

پيش شرط ثبت نام در ســامانه مذكور، موجودى حساب بانكى متقاضى به اندازه 
حداقل 50 درصد قيمت خودروى موردنظر است كه به صورت على الحساب، 500 

ميليون تومان تعيين شده است.
در سيزدهمين گردهمايى روساى موفق بانك هاى كشور صورت گرفت؛

تقدير از روساى موفق شعب بانك پارسيان
در ســيزدهمين گردهمايى روســاى 
موفق شــعب بانك هاى كشــور از 15 
رئيس شــعبه موفق بانك پارســيان 
تقدير شــد.در ايــن گردهمايى كه با 
عنوان "مسئوليت هاى حقوقى رؤساى 

شــعب" و با حضور محمد طالبى دبير كل بانك مركــزى ج.ا.ايران، پيمان نورى 
عضو شــوراى پول و اعتبار و رئيس هيات انتظامى بانك مركزى، فرشاد حيدرى 
رئيس موسسه عالى آموزش بانكدارى ايران و مديران ارشد نظام بانكى برگزار شد.

تمهيد بانك ملى ايران براى افتتاح حساب وكالتى خريد 
خودروى وارداتى

همزمــان با آغــاز به كار ســامانه 
يكپارچه فروش خودروهاى وارداتى 
از روز شــنبه هفته جارى ششــم 
اسفند ماه،بانك ملى ايران آمادگى 
دارد تا نسبت به انجام فرايند بانكى 
مربوطه براى افتتاح حساب وكالتى 
متقاضيان خريد خودرو،اقدام كند.

به گزارش روابــط عمومى بانك ملى ايران، متقاضيــان خريد خودروهاى 
وارداتى تا پنج شنبه 11 اسفند ماه جارى فرصت دارند تا نسبت به  ثبت نام 
در اين ســامانه  اقدام كننــد از اين رو بانك ملى ايران بــه عنوان يكى از 
بانك هاى عامل براى حســاب وكالتى خودروى وارداتى  معرفى شده است.

 https://�roozeh.bmi.ir : متقاضيــان مى توانند با مراجعه به  آدرس اينترنتى
نسبت به وكالتى كردن حساب خود اقدام كنند.

در قالب 25 هزار فقره صورت گرفت
پرداخت بيش از 22 هزار ميليارد ريال تسهيالت اشتغالزايى به 

مددجويان كميته امداد و بهزيستى توسط بانك سپه
بانك سپه بيش از 22هزار ميليارد 
ريال تسهيالت اشتغالزايى در قالب 
25 هزار فقره به مددجويان كميته 
امــداد و بهزيســتى پرداخت كرد. 
بانك ســپه از ابتداى سال جارى تا 
30 بهمن ماه 1401 در اجراى مفاد 

جزء (1) بند ب تبصره 16 قانون بودجه ســال 1401 كل كشــور بيش از 
22 هزار ميليارد ريال تســهيالت اشتغالزايى در قالب 25 هزار و 241 فقره 
پرونده تسهيالتى به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خمينى(ره) 
و بهزيستى پرداخت كرده اســت.به گزارش پايگاه اطالع رسانى بانك سپه، 
بانك سپه در راستاى اشتغالزايى مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام 
خمينى(ره) از ابتداى فروردين ماه سال جارى مبلغ 15 هزار و 998 ميليارد 
و 167 ميليــون ريــال در قالب 18 هزار و 403 فقره وام قرض الحســنه با 
كارمزد چهار درصد، پرداخت كرده اســت.همچنين مبلغ شش هزار و 91 
ميليــارد و 298 ميليون ريال در قالب شــش هــزار و 838 فقره وام قرض 
الحســنه را در مدت زمان مشــابه به منظور ايجاد اشتغال براى مددجويان 
سازمان بهزيستى اختصاص داده است.اين بانك وفق برنامه زمانبندى خود، 
تا پايان بهمن ماه سال جارى بيش از 80 درصد تعهدات خود را براى اعطاى 
وام مذكور به مددجويان معرفى شــده كميته امداد امام خمينى(ره) ايفاد 
كرده و اعطاى تســهيالت تا تخصيص كامل سهميه ابالغى بانك مركزى را 

كماكان در دستور كار خود قرار داده است.

حساب خود را به آسانى وكالتى كنيد
آســان خودروهاى  نام  ثبت 
وارداتــى با حســاب وكالتى 
بانك تجــارت امكان وكالتى 
كردن حســاب بانك تجارت 
براى ثبــت نام در ســامانه 
وارداتى  يكپارچه خودروهاى 

وزارت صمت به صورت «غيرحضورى» فراهم شد.به گزارش اداره روابط عمومى 
و ارتقاء سرمايه اجتماعى بانك تجارت، دارندگان حساب در بانك تجارت براى 
خريد خودروهاى خارجى وارداتى از طريق وزارت صمت، مى توانند به راحتى و 

به صورت غيرحضورى حساب خود را وكالتى كنند.

با هدف بهبود كيفيت خدمات رسانى به مشتريان
با هدف بهبود كيفيت خدمات رسانى 
به مشــتريان محتــرم، از اين پس 
پيامك هاى مربوط به واريز، برداشت 
و رمــز يكبار مصرف بانك ســامان 
عالوه بر سرشماره  0999920000 
از سرشــماره 20000 نيز ارســال 
خواهد شد. مشــتريان محترم الزم 

است ضمن توجه به سرشماره پيامك هاى ارسال شده از سوى بانك سامان، نسبت به 
پيامك هاى جعلى كه از سرشماره هاى ديگر ارسال مى شود، هوشيار باشند

رييس سازمان بورس مطرح كرد؛

بازدهى منطقى در روز هاى پايانى
رييس سازمان بورس گفت: به نظر مى رسد بازار سهام در 
روز هاى پايانى سال 1401 بازدهى معقول و منطقى را در 
اختيار سهامداران قرار دهد. به گزارش ايِبنا؛ مجيد عشقى 
به ارزيابى معامالت پُر نوســان بازار سهام در سال 1401 
پرداخت و افزود: به طور طبيعى بازار سرمايه و شاخص هاى 
بورسى تاثيرپذير از عوامل متعدد هستند. وى اظهار داشت: 
اگر پس از ريزش بازار، ســاير عوامل تاثيرگذار بر معامالت 
بورس با تغيير همراه نمى شــدند، به طور حتم شاهد روند 
رو به رشــد و ايجاد ثبات در معامالت بازار ســهام بوديم. 
عشقى ادامه داد: در سال 1401 عوامل بنيادين تاثيرگذار 
بر بازار ســرمايه نه فقط در ايــران، بلكه در دنيا دچار فراز 
و نشــيب هاى زيادى شدند. رييس سازمان بورس و اوراق 
بهــادار با بيان اينكه اين موضوع يكى از داليلى بود كه در 
ســال 1401 باعث ايجاد نوسانات شديد در معامالت بازار 
شد، گفت: در اين زمينه قيمت هاى جهانى رشد سريعى را 
در ابتداى سال داشتند و بعد از آن ريزش را تجربه كردند. 
وى خاطرنشــان كرد: همچنين در حوزه داخلى، نرخ بهره 
نوسان داشــت و تصميمات متعددى در اين زمينه اتخاذ 
شــد كه همه اين عوامل در كنار يكديگر باعث شد تا بازار 
به آن ثبات واقعى كه به دنبال آن بوديم دست پيدا نكند.

عشقى با تاكيد بر اينكه همه تالش ما ايجاد ثبات در بازار 
و عوامل تاثيرگذار برآن بود، گفت: اين ثبات در بازار ايجاد 
شد، اما اينكه شــاخص بورس به صورت ممتد رشد كند 
ناشى از عوامل بنيادينى است كه اين عامل نوسانات زيادى 
را تجربه كرده بودند. رييس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
ادامه داد: از نظر بنده و طبق برآورد هاى انجام شــده، بازار 
ســهام در ســال 1401 و در روز هاى پايانى سال بازدهى 

معقول و منطقى را در اختيار ســهامداران قرار خواهد داد. 
وى معتقد اســت كه بازار ســهام از ابتداى سال تاكنون 
بازدهى منطقى داشــته است. عشقى تاكيد كرد: شاخص 
بورس در روز هاى نخســت ســال جــارى تاكنون كه در 
محدوده يــك ميليون و 800 هزار واحدى قــرار دارد، با 
وجود همه فراز و نشــيب ها به بازدهى حدود 30 درصدى 
دست پيدا كرده است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
به علت عقب ماندگى بازار ســهام نسبت به ساير بازار هاى 
ســرمايه گذارى و نيز عدم تاثيرپذيرى شــاخص بورس از 

رشــد نرخ دالر اشاره و اعالم كرد: اين موضوع بايد توسط 
تحليگران بررسى شود و افراد تحليلگر ديدگاه هاى مختلفى 
دربــاره عوامل تاثيرگذار بــر بازار دارنــد. وى اضافه كرد: 
متغير هاى مختلفى بر معامالت بازار اثرگذار هستند. گاهى 
حركت بازارسرمايه همسو و همزمان با حركت ساير بازار ها 
نيســت و داراى تقدم و تاخرى خواهد بود. عشقى اظهار 
داشت: عالوه بر متغير نرخ دالر كه در چند وقت گذشته با 
رشــد همراه بوده، متغير هاى ديگرى هم بر بازار تاثيرگذار 
هستند، در اين راستا به صورت همزمان نرخ جهانى و نرخ 

بهره نوساناتى را تجربه كرد كه برآيند اين مسايل تاثير خود 
را بر بازار سرمايه مى گذارد. جزئيات عرضه كامل خودرو ها 
در بورس كاال رئيس سازمان بورس در ادامه درباره وضعيت 
عرضه خودرو در بورس كاال، گفت: عرضه خودرو در بورس 
كاال بر اســاس مصوبه شــوراى عالى بورس ادامه مى يابد، 
البته در كميسيون تلفيق نيز پيشنهادى مطرح شده مبنى 
بر اينكه همه خودرو ها بــا رعايت ترتيباتى در بورس كاال 
عرضه شــوند كه اين مصوبه بايد راى صحن مجلس را نيز 
دريافت كند. وى يادآور شد: در كميسيون تلفيق پيشنهاد 
شــده كه عوايد حاصل از فــروش و رقابتى كه در بورس 
كاال انجام مى شود، بايد به نحوى تقسيم شود، زيرا عرضه 
خودرو در بورس كاال كار جديدى است. اين مقام مسوول 
گفت: ســازمان بورس با بخش هايى از اين پيشنهاد موافق 
نيســت، زيرا بايد منابع حاصل از عرضه خودرو در بورس 
صرف توسعه صنعت شود تا بتوانيم در آينده اشكاالت اين 
صنعت و زيان انباشــته چندسال گذشته را برطرف كنيم؛ 
بنابراين بايد ديد در صحن مجلس چه تصميماتى گرفته 
مى شود. عشقى با بيان اينكه قيمت هاى پايه بايد نيز اصالح 
شوند، تصريح كرد: يك برآورد كارشناسى اين است كه اگر 
قيمت هاى پايه به همان ترتيباتى كه در كميسيون تلفيق 
مطرح شده است اصالح شود شاهد رقابت زيادى نخواهيم 
بود، زيرا اين روش منجر به افزايش عرضه مى شود؛ بر اين 
اســاس بايد منتظر نهايى شدن مصوبه كميسيون تلفيق 
شــويم. رئيس سازمان بورس بيان داشــت: پيگير مصوبه 
كميســيون تلفيق هستيم، در اين زمينه اصالحاتى را نيز 
پيشنهاد داديم و با نمايندگان مجلس هم مذاكراتى انجام 

گرفته است كه اين مصوبه به نفع سهامداران باشد.

اهداى "تنديس زرين سرآمدى" و"نشان ويژه مدير
 ارشد تعالى گر ارتباطى" به بانك شهر

 در نهمين دوره آيين تقدير از ســرآمدان روابط عمومى كشــور، "تنديس زرين 
سرآمدى" و"نشــان ويژه مدير ارشد تعالى گر ارتباطى" به بانك شهر اهداء شد.به 
گزارش روابط عمومى بانك شــهر، نهمين دوره آيين تقدير از ســرآمدان روابط 
عمومى هاى كشــور كه با حضور جمعى از مســئوالن، اساتيد دانشگاه، مديران و 
صاحب نظران روابط عمومى كشور در سالن همايش هاى صدا و سيما برگزار شد، 
دكترسيدمحمدمهدى احمدى مديرعامل بانك شهر، "نشان ويژه مدير ارشد تعالى 
گر ارتباطى" و روابط عمومى اين بانك "تنديس زرين سرآمدى" را دريافت كردند.با 
اعالم بيانيه هيات داوران نهمين آيين تقدير از سرآمدان روابط عمومى ايران، روابط 
عمومى بانك شــهر با كسب 750 امتيار طبق آراى مميزان و ارزيابان و دريافت 5 
ســتاره، تنديس زرين سرآمدى را به دليل تعهد، سرآمدى و طى مسير سرآمدى 
بر اســاس مدل QMPR دريافت كرد.بر اين اساس، در اين دوره كه با هدف سوق 
دادن روابط عمومى ها به سمت سرآمدى، ارتقاء كيفيت فعاليت ها و انطباق آن ها با 
استانداردهاى يك روابط عمومى سرآمد در ابعاد ساختارى، كاركردى و محتوايى 
برگزار شــد، از روابط عمومى هاى برتر كشــور با اهدا تنديس بلورين، سيمين و 
زرين تقدير به عمل آمد.رسيدن به اســتاندارد هاى كلى در حوزه روابط عمومى، 
تجليــل از روابط عمومى هاى برتر و خالق به عنوان روابط عمومى هاى ســرآمد، 
توســعه فرهنگ سرآمدى در حوزه روابط عمومى، ارايه مشاوره و كمك به تقويت 
مســتمر شاخص هاى روابط عمومى و ارايه يك نماى كلى از روابط عمومى تعالى 
يافته و پيشرفته، ايجاد نظام پايش مستمر روابط عمومى و ارزيابى عملكرد روابط 
عمومى هاى مختلف و ايجاد انگيزه رقابت سالم در بين روابط عمومى ها براى تعالى 

گرى و تثبيت تعالى از اهداف برگزارى اين همايش بود.

دريافت تسهيالت ارزان قيمت با طرح «كارا» بانك آينده
بانك آينده با هدف ارزش آفرينى براى مشتريان خود و افزايش توان خريد در 
سطح جامعه، طرح «كارا» را اجرايى كرد.در طرح تسهيالتى «كارا»، امكان 
بهره مندى از امتياز تسهيالت مبتنى بر ميانگين حساب  قرض الحسنه جارى 
براى ســپرده گذاران بانك و هم چنين پذيرندگان دستگاه هاى كارت خوان 
و درگاه هاى اينترنتى بانك آينده براســاس ميانگين حســاب هاى جارى و 
پس انداز، فراهم شده است.حداقل دوره ميانگين گيرى 3 ماه و حداقل ضريب 
پرداخت تسهيالت 50 درصِد مبلغ ميانگين حساب است. سقف تسهيالت 
اين طرح براى مشتريان حقيقى، 10 ميليارد ريال و براى مشتريان حقوقى 
100 ميليارد ريال تعيين  شــده و امكان بهره مندى از امتياز تســهيالت، 
حداكثر تا 220 درصد ميانگين حســاب با مدت زمان بازپرداخت 12 تا 36 
ماهه فراهم شده است.در اين طرح هم چنين امكان اعطاى تسهيالت درقالب 
عقد مرابحه/ وام قرض الحســنه بر اساس ميانگين حساب جارى شركت ها، 
ويژه كاركنان معرفى شــده از سوى شركت ها و سازمان ها، پيش بينى شده 
است.تمام شعب بانك آينده در سراسر كشور آماده ارائه اين خدمت اعتبارى 
به ســپرده گذاران و مشتريان حقيقى و حقوقى هستند. بانك آينده همواره 
در جهت حمايت از توليد داخلى و پيشرفت ميهن عزيزمان ايران، روند ارائه 
تسهيالت به بخش هاى دانش بنيان، توليدى، صنعتى، معدنى، گردشگرى، 

كشاورزى و فرهنگى را در اولويت برنامه هاى خود دارد.

كانال هاى تلگرامى قيمت هاى كاذب خود را 5 ميليون تومان كاهش دادند؛ قيمت سازى دالالن طال و سكه براى كسب سود از جو 
هيجانى بازار اســت. به گزارش خبرنگار ايِبنا، همزمان با ريزش نرخ ارز، بازار طال و ســكه نيز با ريزش بسيار شديدى مواجه شده 
است. امروز برخى كانال هاى تلگرامى قيمت هايى بسيار باالتر از بازار رسمى طال و ارز را اعالم كردند كه اين اقدام آن ها براى دامن 
زدن به تورم انتظارى و سوءاستفاده از هيجان بازار بود.ارز امروز چرا كاهشى شد؟ حضور فعاالنه بانك مركزى طى دو روز گذشته 
باعث توقف روند افزايشى نرخ دالر در بازار غيررسمى و كاهش بيش از 4 هزار تومانى قيمت شد. سياست گذار ارزى براى كاهش تقاضاى كاذب بازارغيررسمى با توجه 
دســتوررئيس جمهور مبنى بر هماهنگى همه دســتگاه ها با بانك مركزى، عرضه مناسب ارز پتروشيمى ها و تقويت مركز مبادله ارز، معادل 700 ميليون دالر، ارز وارد 
بازار كرد و توانست عالوه بر عمق بخشى به بازار مركز مبادله، جو افزايشى قيمت دالر در بازار غيررسمى را بشكند. پيگيرى ها نشان مى دهد روند مداخله بانك مركزى 
ادامه خواهد داشت و با توجه به برخى اتفاقات در هفته آتى بانك مركزى در حال آماده سازى شرايط براى عمق بخشى مناسب تر به بازار رسمى و همچينن بازارسازى 
موثر در بازار غيررسمى مى شود. تالش كانال هاى تلگرامى براى ايجاد التهاب در بازار. بازار ارز و طال امروز با اتفاقى عجيب مواجه شد. افزايش شديد قيمت در كانال هاى 
غيررسمى، ايجاد هيجانات كاذب در بازار، صف تقاضاى مردم براى خريد طال و ارز و در نهايت فروش طال و ارز توسط دالالن با قيمت هاى كاذب.اما به يك باره ظهر امروز 

قيمت ها در اين كانال ها كاهش يافت و بنظر مى رسد دست اين كانال ها با دالالن بازار در يك كاسه باشد.

بازار ارز اين روز ها به مكانى بسيار خطرناك براى سرمايه هاى خرد مردم تبديل شده است. افزايش هاى بى منطق نرخ دالر توجه 
بسيارى از مردم را به خود جلب كرده، و برخى از افراد سراسيمه دارايى هاى ريالى خود را به دالر تبديل مى كنند به اين اميد كه 
از گزند افت ارزش مصون بماند، اما كارشناسان معتقدند كه حفظ ارزش دارايى و كسب سود از اين قبيل بازار هاى سفته بازى، از 
عهده برخى افراد خبره برمى آيد و مردم عادى اگر بى گدار به آب بزنند، ممكن است در موج هاى سهمگين بازار غرق شوند. صمد 

عزيزنژاد، كارشناس ارشد پول و بانكدارى در اين زمينه مى گويد كه قيمت واقعى ارز حدود 40 الى 41 هزار تومان است؛ قيمت غيرواقعى ارز توسط سوداگران به باالى 
نرخ كشف شده در بازار رسيده است و نرخ باالتر از قيمت كشف شده در بازار مبادله طال و ارز كه بر اساس بنيان هاى اقتصادى كشف مى شود، داراى حباب است. در 
اين شرايط ريسك شامل افرادى مى شود كه تخصص و اطالعات كافى ندارند. او مى افزايد: در سال آينده انتظارات تورمى به شدت كاهش پيدا مى كند، بنابراين افراد 
حقيقى كه بدون تخصص وارد بازار ارز شدند متضرر مى شوند در شرايط تورمى فعلى كه از سال ها قبل آغاز شده و كنترل آن هم زمان مى برد، مردم مى پرسند كه 
براى حفظ ارزش دارايى ها و همچنين كسب سود، در شرايط فعلى كدام بازار مناسب و ارزنده است؟ پيشنهاد دالالن، بازار ارز است كه پس از جهش هاى بى منطق و 

قيمت سازى اتاق هاى معامالت فردايى و ريزش آن حاال مشخص شده چقدر سست و غيرقابل اتكا است..

گير افتادن مردم كم تجربه در حباب ارزسقوط 5 ميليون تومانى قيمت سكه
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گزيده خبر

آخرين روستاى ارمنى تركيه، نگران آينده خود پس از زلزله

«در روســتاى "واكيفلى"، تنها روســتاى ارمنى تبار باقى مانده در تركيه، 
جمعيت مردم پا به ســن گذاشته روســتا خدا رو شكر مى كنند كه حتى 
يك نفر از آنها در جريان زلزله هاى ويرانگر اخير در منطقه كشــته نشــد. 
اما آنها نگران آينده خانه محبوبشــان هستند.» به گزارش ايسنا،  برگزارى 
رويترز در گزارشــى نوشت: «30 خانه از 40 خانه سنگى اين روستا كه يك 
طبقه يا دو طبقه و در ميان باغ هاى پرتقال و ليمو هســتند آســيب زيادى 
ديده اند. و از زمان وقوع سومين زلزله بزرگ در آن منطقه، 130 نفر از اهالى 
روســتا برق ندارند و براى پيدا كردن سرپناه و گرما در يك قهوه خانه جمع 
مى شوند. ماسيس، يك مرد جواهرفروش 67 ساله بازنشسته كه پس از 17 
سال زندگى در شهر اســتانبول به زادگاهش بازگشته، مى گويد: "واكيفلى 
همه چيزى است كه ما داريم و تنها روستاى ارمنى تركيه است. اين روستا 
خانه ماســت. ديدن آن در اين وضعيت قلب من را مى شكند." او افزود: "اين 
روستا كوچك است و بچه هاى ما بيشتر ترجيح مى دهند در استانبول زندگى 
كنند. اما اينجا تنها خانه اى است كه تا به حال شناخته ايم. بعد از اين فاجعه، 
نمى دانم چقدر طول مى كشد روستا دوباره ساخته شود. من واقعاً مى ترسم 
بيشتر مردم اينجا را ترك كنند و روستا متروكه شود." ماسيس، كه فقط نام 
كوچك خود را ذكر كرد، قول داد تا براى بازسازى روستا تا هر زمان كه الزم 
باشــد، بماند. واكيفلى در "كوه موسى" در استان هاتاى تركيه و مشرف به 
سمنداق، شهرى در غرب مرز طوالنى تركيه با سوريه قرار دارد. روستاييان 
آنجا به يك گويش محلى ارمنى كه به گويش كوه موســى معروف است با 
يكديگر صحبت مى كنند؛ گويشى كه با كلمات عربى و تركى مخلوط است. 
تركيه با وجود آنكه عمدتا مسلمان است اما ميزبان برخى از جوامع مسيحى 
باستانى هم هست؛ آنها بقايايى از يك جمعيت قابل توجه مربوط به دوران 

امپراتورى عثمانى هستند.

كرانه باخترى در آتش
يك شهيد و 400 مجروح در حمله صهيونيست ها به نابلس . در 
تجاوز نيروهاى اشــغالگر و شهرك نشينان در كرانه باخترى در 
شب گذشته يك تن شهيد و 390 تن زخمى شدند همچنين 
منازل، تاسيسات و خودروها در آتش سوخت. به گزارش ايسنا، 
به نقل از راى اليوم، شهرك نشينان به روستاها و شهرك هاى 
حــواره، بوريت و قريوت در جنوب نابلس حمله كردند. شــب 
گذشته در پى حمله شهرك نشــينان به اهالى روستاى زعتره 
در نابلس اشــغالى يك جوان فلســطينى به نام سامح حمدهللا 
محمود اقطش 37 ساله بعد از اينكه جراحت سنگينى برداشته 
و به ضرب گلوله به شكمش زخمى شده بود، به شهادت رسيد. 
هالل احمر فلسطين اعالم كرد كه در حمله صهيونيست ها به 
شهرك حواره يك فلسطينى به شهادت رسيده و بيش از 300 
نفر ديگر زخمى شدند. جمعيت هالل احمر فلسطين همچنين 
در بيان جزئيات اين حادثه گفت، 98 فلســطينى در روستاى 
حواره مجروح شــدند كه برخى با چاقــو و برخى با ضربه يك 
شــىء آهنى زخمى شــده بودند. يك تن ديگر بر اثر ضربه به 
سرش دچار شكستگى جمجمه شده است. اين جمعيت افزود: 
95 تن نيز در اثر استنشــاق گاز اشك آور دچار حالت خفگى 
شــدند. ارتش جلوى فعاليت كادر پزشــكى را گرفت و به سه 
دســتگاه آمبوالنس حمله كرد. در آمار اوليه خسارات مالى در 
حواره، گزارش ها حاكى اســت 100 خــودرو آتش گرفته، 35 
منزل بــه طور كامل دچار حريق شــده، در حالى كه بيش از 

40 باب منزل نيز به شــكل جزئــى آتش گرفته اند. به گزارش 
مركز اطالع رسانى فلسطين، شهرك نشينان اشغالگر خسارت 
سنگينى به خانه ها و خودروهاى فلسطينيان وارد كردند. شبكه 
عبرى زبان «كان» شمار شهرك نشينان صهيونيست در جريان 
حمله به شــهرك حواره را صدها نفــر اعالم كرده و اين حمله 
را بى ســابقه خوانده است. دفاع مدنى فلسطين نيز اعالم كرده 
با ده ها مورد آتش ســوزى كه شهرك نشينان در جنوب نابلس 
بــه راه انداختند، برخورد كرده اند. نائــل العزه، مديركل روابط 
عمومى دفاع مدنى فلسطين گفت، كادر دفاع مدنى در روستاها 

و شهرك هاى جنوب نابلس مستقر هستند و آتش هاى شعله ور 
شده توســط شهرك نشينان را در دو خانه را خاموش كرده اند. 
يك شــهيد و بيش از 300 مجروح در حمله صهيونيست ها به 
نابلس . او اشــاره كرد، وضعيت حــواره در تمام محورها وخيم 
است زيرا شهرك نشــينان با حمايت ارتش اشغالگر به خانه ها 
و اموال و خود شهروندان حمله مى كنند. العزه درباره جزئيات 
آتش سوزى گفت، شهرك نشينان يك منزل در دست احداث 
را آتش زدند كه كادر مدنى توانســت اين آتش را مهار كند. در 
پى اين حوادث، دانشــگاه «النجاح» در نابلس اعالم كرد، روز 

دوشــنبه فعاليت خود را به شــكل مجازى ادامه مى دهد.  اين 
در حالى است كه رياست تشكيالت خودگردان فلسطين اعالم 
كرد،  اين تروريســم و كســانى كه حامى آن هستند به دنبال 
نابودى و به شكست كشاندن تالش هاى بين المللى براى خروج 
از بحران كنونى اند. در اين راســتا، حماس به اســرائيل درباره 
پيامدها و تجاوزات و باز گذاشــتن دست شهرك نشينان براى 
حمله به فلسطينى ها در كرانه باخترى هشدار داد. حماس در 
بيانيه خود از فلسطينى ها خواست يك همبستگى ايجاد كرده و 
وضعيت پشتيبانى و حمايت به وجود بياورند و از خانه ها و اموال 
شهروندان حمايت و حفاظت كنند و به مقابله با شهرك نشينان 
بپردازند. پيشتر در عمليات  هاى مقاومتى فلسطينيان در كرانه 
باخترى در 24 ساعت گذشته دو صهيونيست به هالكت رسيده 
و 23 نفر ديگر زخمى شــدند. به گزارش مركز اطالع رســانى 
فلســطين، مركز داده هاى فلسطينى �معطى� در گزارشى در 
اين باره نوشــت كه اين عمليات ها شــامل 9 مورد تيراندازى، 
دو مورد پرتاب نارنجك به ســمت صهيونيســت ها، دو مورد 
پرتاب كوكتول مولوتف و بيــش از 10 مورد درگيرى و مقابله 
با صهيونيســت ها بوده اســت. در عمليات تيراندازى يكشنبه 
در شــهرك حواره در جنوب نابلس دو صهيونيست به هالكت 
رسيدند در ديگر عمليات هاى فلسطينيان در كرانه باخترى 23 
صهيونيست ديگر زخمى شدند كه حال برخى نيز وخيم اعالم 

شده است.

 اختالفات ميان احزاب اسرائيلى بسيار باالست. افكار عمومِى غرب هر روز نسبت به جنايات رژيم صهيونيستى بيدارتر مى شود. يك 
كارشناس مسائل غرب آسيا گفت: كاهش اختيارات دستگاه قضا در اسرائيل به تقويت قوه مجريه منجر مى شود و مى تواند دست 
كابينه را براى انتخابات آينده باز كند و با قدرت بيشــترى كه به دســت مى آورد در صحنه مانور دهد و اين هدف دوم و اساس و 
جوهره اين قانون است. نتانياهو مى خواهد پرونده فساد خود و همسرش را امحا كند/ اختالفات ميان احزاب اسرائيلى بسيار باالست/ افكار عمومِى غرب هر روز نسبت 
به جنايات رژيم صهيونيستى بيدارتر مى شود. احمد دستمالچيان در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در تحليل تصويب قانون كاهش اختيارات دستگاه قضايى در اسرائيل 
به رغم مخالفت مردم و حتى حاشــيه هاى باالى جلســه كنست و در پاسخ به اين پرسش كه بنيامين نتانياهو چه اهدافى را در تالش براى تصويب اين قانون دنبال 
كرده است، گفت: بنيامين نتانياهو از تالش براى تصويب قانون كاهش اختيارات دستگاه قضايى دو هدف را دنبال كرده است؛ نخست اينكه پرونده قضايى خودش را 

امحا كند كه با توجه به فساد خود و همسرش، مانعى در برابر مأموريت سياسى اش نبوده و بهانه اى براى جلوگيرى از كانديداتورى او در دفعات آتى انتخابات نباشد.
وى ادامه داد: به صورت كلى دموكراسى كه سنگش را در اسرائيل به سينه مى زنند رو به پايان است چرا كه تناقضات داخلى و سطح اختالفاتى كه ميان احزاب پيش 

آمده بسيار باال است. در اين سيستم فعلى اگر بخواهند ادامه دهند احتمال فروپاشى هم مى تواند مطرح باشد.

وزير خارجه مصر در سخنانى در دمشق از سفر به سوريه و ديدار با رئيس جمهورى اين كشور ابراز خرسندى كرد. به گزارش ايسنا، 
به نقل از خبرگزارى سانا، سامح شكرى، وزير خارجه مصر پس از ورود به دمشق و ديدار با بشار اسد، رئيس جمهورى سوريه در 
كنفرانس مطبوعاتى مشــترك با فيصل المقداد، همتاى سورى خود شركت كرد. وى در اين كنفرانس مطبوعاتى اظهار كرد: از 

سفر به سوريه خوشحال هستم و مفتخر به ديدار با بشار اسد شدم. شكرى گفت: پيام عبدالفتاح سيسى، رئيس جمهورى مصر و تاكيد وى بر همبستگى با سوريه و 
آمادگى براى ادامه حمايت از آن در راستاى مقابله با پيامدهاى زلزله ويرانگر را به بشار اسد منتقل كردم. وى ادامه داد: هدف از سفر به دمشق در درجه اول انسانى و 
براى انتقال پيام همبستگى و حمايت مصر از ملت سوريه است. شكرى درباره كمك هاى مصر به زلزله زدگان سوريه نيز گفت: مصر 1500 تن كمك ارسال كرده است 
و كشورش آماده است تا تمامى حمايت هاى الزم را از ملت سوريه انجام دهد. المقداد نيز در اين كنفرانس مشترك تاكيد كرد: وقتى وزير خارجه مصر به دمشق سفر 
مى كند، درواقع وى به خانه، خانواده و كشور خود آمده است. وى افزود: رهبرى مصر و ملت آن نقش قابل توجهى در مقابله با پيامدهاى فاجعه بار زلزله اخير داشتند.

طبق گزارش خبرگزارى سانا، سامح شكرى در ديدار با بشار اسد از تمايل سيسى و قاهره براى تقويت روابط تاريخى ميان سوريه و مصر و توسعه همكارى هاى مشترك 
ميان دو كشور خبر داد.

نتانياهو مى خواهد پرونده فساد خود و همسرش را 
امحا كند

وزير خارجه مصر در دمشق: پيام سيسى را به بشار 
اسد منتقل كردم
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ترجمه جديــدى از «پينوكيو»، اثــر كارلو كولودى بــا ترجمه بهروز 
غريب پور به تازگى از ســوى نشر افق به چاپ رسيده است. به گزارش 
خبرگزارى كتاب ايران (ايبنــا)، كتاب «پينوكيو»، اثر كارلو كولودى با 
ترجمه بهروز غريب پور به تازگى توسط نشر افق به چاپ رسيده است و 
در قفســه رمان هاى جاويدان جهان اين نشر قرار گرفت. داستان درباره 
پيرمرد نجارى است كه بچه اى ندارد و تنهاست. پدر ژپتو به همراه يك 
گربه و داركوب و با درست كردن اشياء چوبى امرار معاش مى كرد. او با 
درست كردن عروسكى چوبى به اسم «پينوكيو» باور مى كند كه كودكى 
دارد. فرشته اى مهربان وقتى متوجه آرزوى قلبى پيرمرد مى شود، با زنده 
كردن عروســك آرزوى پيرمرد را برآورده مى كند. مدتى مى گذرد، پدر 
ژپتو پينوكيو را مثل تمام كودكان به مدرسه مى فرستد. در راه مدرسه 
از روى ســادگى و خوش قلبى گول روباه مــكار وگربه نره را مى خورد و 
به تماشاى نمايش خيمه شــب بازى مى رود. در آنجا روباه مكار او را به 
صاحب خيمه شب بازى مى فروشــد. پينوكيو با جوجه اردك همراهش 
جينا به ناچار در آنجا مى ماند و به همراه آن ها از شــهرى به شهر ديگر 
مى رود و ستاره نمايش خيمه   شــب بازى مى شود؛ تا اين كه تصميم به 
بازگشــت به خانه را مى گيرد و در راه باز فريب روباه مكار را مى خورد و 
سكه هايى را كه از صاحب خيمه شب بازى گرفته بود از دست مى دهد. او 
در جنگل با پرى مهربان آشنا مى شود. پرى كه از پدر ژپتو اجازه گرفته 
بود مدتى ازپينوكيو مراقبت مى كند و به او درس حساب مى دهد. يك بار 
به دليل بازى گوشى به شهر احمق ها رفته و پشيمان برمى گردد؛ هنگام 
برگشــت به خانه باز به دام روباه مكار و گربه نره مى افتد، و ماجراهاى 
بســيارى رخ مى دهد و با اين كه بارها گول آن ها را مى خورد ولى باز هر 
بار با ســادگى و خوش قلبى با آن ها دوست مى شود؛ تا اين كه سرانجام 
براى يافتن پدر ژپتو به دريا مى رود و او را در شكم نهنگ پيدا مى كند؛ 
و پس از نجات يافتن و پايان يافتن سفرها در آخر توسط پرى مهربان به 
انسان تبديل مى شود. در بخشى از كتاب ميخوانيم:«روباه دنبال حرف 
گربه را گرفت: ما كارمون اينه كه ديگرون رو ثروتمند كنيم. خوشحالِى 
اينكه ما ديگرون رو به پول و ثروت ناگهانى مى رســونيم براى ما كافيه. 
همين و بس. گربه هم گفت: چه لذتى باالتر از ثروتمند كردن ديگران؟
پينوكيو توى دلــش گفت: اين ها چقدر خوبن. چقدر دل شــون براى 
ديگرون مى سوزه ... و يادش رفت چه تصميمى گرفته بود و چه خياالتى 
در سر داشت: خريدن ُكت براى پدرش، خريدن كتاب و دفتر و دستك 
براى خودش. اين شــد كه رو كرد به روبــاه و گربه و گفت: بزن بريم! 
هرچه زودتر! من همراه تون مى آم.» چاپ اول اين كتاب در نشــر افق، 
288 صفحه،شمارگان 3000 نسخه و با قيمت 68000 هزار تومان راهى 

بازار چاپ شده است.

12 مجموعه اســناد تاريخى و آرشــيوى توســط معاونت اسناد ملى 
خريدارى شــد جلســه 144 كارگروه كميته ارزيابى و خريد اســناد 
آرشــيوى غير دولتى با حضور اعضاى اين كارگروه در معاونت اســناد 
ملّى كتابخانه ملّى برگزار و 12 مجموعه اســناد و مدارك آرشــيوى 
ارزشيابى شــد. به گزارش خبرگزارى مهر، يكصد و چهل و چهارمين 
جلســه كارگروه كميته ارزيابى و خريد اســناد آرشيوى غير دولتى با 
حضور اعضاى اين كارگروه در معاونت اســناد ملّى ســازمان اسناد و 
كتابخانه ملّى ايران برگزار شد و 12 مجموعه شامل 157 رديف اسناد و 
مدارك ارزشمند آرشيوى ارزشيابى و قيمت گذارى شد. مجموعه اسناد 
ارزيابى شده شامل انواع عقدنامه هاى برگى و دفترچه اى، احكام، تقسيم 
نامه، وصيت نامه، وقف نامه، مصالحه، مبايعه و اجاره نامه، وكالت نامه، 
استشــهاد و استعالم نامه، ذّمه نامه، تصديق نامچه، دفترچه قباله آب، 

شراكت نامه، قرارداد و تعهدنامه، ضمانت نامه و دعوتنامه مى شود.

ترجمه ا ى ديگر از «پينوكيو»

خريدارى مجموعه اسناد تاريخى و آرشيوى

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ساحل مكسر، تنديس باشكوه طبيعت جنوب

ام جى هكتور
اين خودرو چندرگه كه در بازارهاى بين المللى از جمله كشــورهاى عربى تحت برند شورولت و مدل كاپتيوا و در چين به عنوان 
 HECTOR توليدكننده اصلى با نام بائوجون 530 شناخته مى شود، يك مينى كراس اوور نسبتا جذاب و خوش قيمت است. ام جى
در مدل مجهز به گيربكس CVT و پيشرانه 1.5 ليترى توربو، 141 اسب بخار قدرت و 250 نيوتن .متر گشتاور دارد. قيمت اين 
مدل به عنوان فول ترين نمونه بنزينى و دنده اتوماتيك براى بازار هند 23 هزار دالر اعالم شده است. بازه قيمتى هكتور در هند 
بيشتر از 17 تا 25 هزار دالر قرار دارد. كابين و امكانات ام جى هكتور 2023. طراحى فضاى كابين ام جى هكتور هم مورد بازنگرى 
قرار گرفته است و تمام داشبورد به همراه پوشش داخلى درها با طرحى متفاوت ديده مى  شود. هرچند گرافيك نمايشگرها مورد 
بازنگرى قرار گرفته است، اما صفحه پشت آمپر 7 اينچى و نمايشگر مركزى 10,4 اينچى را مى  توان در تريم هاى باالتر مشاهده 
كرد. البته در كامل ترين نســخه يك نمايشــگر 14 اينچى عمودى در ميانه داشبورد نصب شده است، كه حتى در همتايان اين 

خودرو در بازار چين هم وجود ندارد.

جوكوويچ و ثبت ركورد تاريخى صدرنشينى در دنياى تنيس
 تنيسور صرب ركورد 378 هفته صدرنشينى در رده بندى دنياى تنيس را ثبت كرد كه پيش از او كسى به آن نرسيده بود. 
به گزارش ايسنا و به نقل از rbc، نواك جوكوويچ صرب صدرنشينى خود را در رده بندى تنيسورهاى دنيا حفظ كرد. به اين 
ترتيب در مجموع جوكوويچ 378 هفته در صدر جدول رده بندى برترين تنيسورهاى دنيا قرار گرفته و توانست ركورد دنيا 
را از اين حيث بشكند. در واقع هيچ تنيسورى نتوانسته بود اين تعداد هفته در صدر رده بندى تنيسورهاى دنيا باشد. اين 
ركورد از نوامبر 1996 در اختيار استفى گراف آلمانى بود. اين تنيسور صرب در 30 ژانويه 2023 پس از قهرمانى در مسابقات 
آزاد استراليا، صدرنشنيى خود را در رده بندى برترين تنيسورهاى دنيا به دست آورد . جوكوويچ در ملبورن با تكرار ركورد 
رافائل نادال اســپانيايى، بيست و دومين عنوان خود را در مسابقات گرند اسلم به دست آورد. كارلوس آلكاراز اسپانيايى در 

رتبه دوم جدول رده بندى قرار دارد و استفانوس سيتسيپاس در رتبه سوم است.
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پیشنھاد

چھره روز

كتاب شاگرد قصاب
كتاب شــاگرد قصاب با عنوان اصلى e Butcher Boy� اثر 
پاتريك مك كيب نويسنده ايرلندى است كه نامزد جايزه 
بوكر سال 1992 نيز شــد. اين رمان بسيار تحسين شده 
همواره مورد توجه منتقدان و مردم قرار داشــته اســت و 
درباره آن بسيار نوشــته اند. كتاب شاگرد قصاب عالوه بر 
نامزد شــدن در جايزه بوكر، جايزه ادبى آيريش تايمز را از 
آن خود كرده است و در فهرست 1001 كتابى كه پيش از 
مرگ بايد خواند – كه از ســوى گاردين منتشر شده است 
– قرار دارد. آيريش سنترال هم كتاب شاگرد قصاب را در 
ليسِت بيســت تايى برترين هاى تاريخ ادبيات ايرلند آورده 
اســت. رمان درباره يك بيمار روانى اســت و كل داستان 
آن، ماجراها و اتفاقاتى است كه اين ديوانه تعريف مى كند. 
داســتان كتاب از زبان فرنسى برادى بيان مى شود كه آميخته اى از اول شخص و جريان سيال ذهن است. 
خانواده فرنسى تاثير بسيار زيادى روى او دارد. خانواده اى كه پدر آن يك دائم الخمر است و مادر خانواده از 
وضعيت موجود بسيار ناراضى و نااميد است. شرايط به قدرى سخت است كه مادر فرنسى اقدام به خودكشى 
مى كند، يك خودكشــى ناموفق كه باعث مى شود او در بيمارستان روانى بسترى كنند. در اين ميان، تنها 
پناه فرنســى دوســتش جو پرسل است. فرنســى و جو دنياى كودكانه و خاص خود را دارند، در گوشه اى 
يك مخفيگاه دارند و عاشق كاميك بوك هستند. مدتى بعد خانواده اى از انگلستان به شهر آن ها مهاجرت 
مى كنند. فيليپ نوجنت پسر خانواده كه هم سن فرنسى و جو است، كاميك بوك هاى تازه اى دارد كه فرنسى 
به عمر خود نديده اســت. بنابراين به همراه جو تصميم مى گيرند با قلدرى اين كاميك بوك ها را از فيليپ 
بگيرند. ماجرايى كه باعث مى شــود مادر فيليپ به شدت عصبانى شود. خانم نوجنت جلو در خانه فرنسى 

حاضر مى شود و حرف هايى مى زند كه فرنسى را به شدت تحت تاثير قرار مى دهد.

محمد نورى
استاد محمد نورى زاده رشت بود و يكى از محبوب ترين 
اســاتيد آواز و خوانندگــى ايران بوده اســت. از جمله 
مشهورترين آثار اين استاد بزرگ مى توان به جان مريم، 
كهكشان عشق، ســرزمين محبوب و ايران ايران اشاره 
كرد. همچنيــن محمد نورى موفق بــه دريافت جايزه 
«خورشيد طاليى» (50 سال صداى متفاوت و ماندگار) 
در سال 1378 از جشنواره مهر شده است. استاد محمد 
نورى به خوبى موسيقى رديف دستگاهى را مى شناخت. 
ايشان روى موسيقى نواحى و فولكلوريك ايران كار كرده 
بودند و با ادبيات كالســيك و معاصر ايران به ويژه شعر 
آشنايى عميق و گسترده داشتند. از اين رو همه اين در 
كنار همديگر باعث شــده بود كه از اين استاد چهره اى 
خاص ســاخته شود. محمد نورى همچنين به تقرير و ترجمه مقاالت و سرودن اشعارى براى ترانه  نيز 
پرداخته است. جالب است بدانيد كه استاد محمد نورى در سال هاى پايانى عمر چند اجرا به نفع بيماران 
خاص نيز داشته است. محمد نورى 1 دى 1308 در رشت زاده شد.محمد نورى فارغ التحصيل هنرستان 
تئاتر، زبان و ادبيات انگليسى از دانشگاه تهران، و مبانى تئاتر از دانشكدهٔ علوم اجتماعى بود.دهه 1320 
(خورشــيدى) دوران آغاز نوعى تفكر در شعر و موسيقى آوازى درميان مردم ايران، به ويژه نسل جوان 
بود كه بخشى را مى توان متأثر از نشر و پخش وسيع تر موسيقى علمى و آثار فولكلور كشورهاى جهان 
از طريق راديو و صفحات گرامافون دانســت. محمد نورى در همين سال ها (سنين نوجوانى) با خواندن 
اشعار نوينى كه بر روى نغمه هاى روز كشورهاى غربى و برخى قطعات كالسيِك آوازى سروده شده بود، 
كار خوانندگى را آغاز كرد.ناصر حسينى، افسر موسيقيدان ارتش ايران از مشوقان محمد نورى بوده است

فرھنگ

در منابع ثبت است كه عباسه زيباترين و ظريف ترين بانوان 
عباسى بود و بســيار طرف محبت برادرش هارون الرشيد 
قرار داشــت. او ابتدا به همسر ابوعبداهللا محمد بن سليمان 
عباســى، دولتمرد نامدار عباسى شــد كه در دوران حيات 
سياسى خود حكومت هاى بصره، بحرين و عمان را داشت. 
پس از وفات ابوعبداهللا، عباسه به همسرى ابراهيم بن صالح 
عباســى درآمد كه حكومت مصر و دمشــق را در اختيار 
داشت. گويا پس از اين شــخصيت سياسى، عباسه بازهم 
با يكى ديگر از امراى عباسى ازدواج كرد. يكى از غلط هاى 
مشهور تاريخ ازدواج عباسه با جعفر برمكى است كه بويژه 
در منابع غربى با آب و تاب بسيار شرح شده و حتى سقوط 
خاندان برمكيان را به اين ازدواج نســبت داده اند، چرا كه 
هارون به خواهر خود عالقه بســيار داشــت و جعفر بدون 
اجازه هارون نســبت به ازدواج با او مبادرت كرد كه البته اين رويدادها ســنديت تاريخى ندارد و ســاخته و 
پرداخته قصه ســرايان است. عباسه شاعرى قهار بود و شعرها و ترانه هايى دلكش مى سرود و آوازهايى عالى 
براى آنها مى ســاخت. در تبحر او در موسيقى، راويان افســانه سرايى هايى دلكش كرده اند. روايت هاى قوى 
تاريخى بر اين مبناســت كه او بانويى ديندار بود و در ايام طهر به نماز، قرآن و مطالعه روى مى آورد و دوره 
دشتان را به سرودن اشعار و ساختن نغمات مى گذراند.ابوالفرج اصفهانى در االغانى روايت كرده كه او به سال 
160 هجرى متولد شد و به سال 210 يعنى در دوران خالفت مامون عباسى درگذشت. ابوالفرج درباره ميزان 
عالقه عباسه به سرودن شعر چنين گفته است: «محمد بن يحيى مرا روايت كرد كه يكى از سرگرمى هاى 
عليه (عباسه) سرودن و نوشتن شعر براى دوستان نزديك بود. يكى از خادمان هارون الرشيد به نام «َطّل» 
مورد عالقه او بود و شعرهايى برايش مى سرود و مى فرستاد� همچنين محمد بن يحيى مرا روايت كرد كه 
عليه براى خادم خود رشا نيز شعرهاى عاشقانه مى سرود، اما از نامش به رمز و كنايه (به زينب) ياد مى كرد.»

 عباسه بنت المهدى
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