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رييس جمهور با تاكيد بر اينكه نخبه بايد احســاس كند كار او مورد حمايت قرار مى گيرد،خاطرنشــان كرد كه اين حس با بخشنامه حاصل نمى شود. به 
گزارش ايسنا،  سيد ابراهيم رييسى صبح امروز در اختتاميه سى و ششمين جشنواره بين المللى خوارزمى با بيان اينكه شخصيت هاى بزرگ عالم انسانيت 
كه در شــعبان والدت ايشــان را جشــن مى گيريم با علم و ايمان شناخته مى شوند، اظهار كرد: امامان ما برخوردار از غلو بوده و شهر و باب علم هستند و 
جامعه را هم به دانش افزايى و معرفت افزايى دعوت مى كنند. ائمه براى خردمندان و دانشمندان و محققان جايگاه ويژه اى قايل بوده اند و آنها را تشويق 
مى كردند. به ما توصيه شــده در آيات قرآن هم تدبر و نظر كنيد. نظر كنيد يعنى نگاه با تعقل و نگاه علمى به عالم و هســتى داشته باشيم. كشف قوانين 

هستى به عهده بشر است.....
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رييسى در اختتاميه سى و ششمين جشنواره بين المللى خوارزمى:
نخبه بايد احساس كند كار او مورد حمايت قرار مى گيرد
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"ملوانی و صیادی" ماهیتا شغل 

سخت و زیان آور شدند
با موافقت اعضاى شــوراى عالى حفاظت فنى مشــاغل "ملوانى و 
صيادى" در رديف گروه "ب" مشاغل سخت و زيان آور قرار گرفتند.
به گزارش ايســنا، بر اســاس تبصره 2 ماده 76 قانون بيمه تامين 
اجتماعى، كارهاى ســخت و زيان آور كارهايى هستند كه در آن ها 
عوامل فيزيكى، شــيميايى و بيولوژيكى محيط كار غير استاندارد 
بوده و فرد با انجام آن كار، فشــار جسمى و روانى بيش از ظرفيت 
طبيعى بر او وارد شود كه در اثر آن به بيمارى و عوارض آن مبتال 
شود. ماده 1 آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور اين مشاغل را كه 
به آنها سختى كار تعلق گرفته به دو دسته تقسيم كرده است. الف 
– مشــاغلى كه صفت سخت و زيان آور با ماهيت شغلى وابستگى 
دارد اما مى توان با به كارگيرى تمهيدات بهداشتى، ايمنى و تدابير 
فنى مناسب توســط كارفرما ســختى و زيان آورى آنها را حذف 
كرد. ب- مشــاغلى كه ماهيتاً سخت و زيان آور بوده و با به كارگير 
تمهيدات بهداشــتى، ايمنى و تدابير فنى كارفرما، صفت سخت و 
زيان آورى آنها كاهش يافته ولى كماكان سخت و زيان آورى آنها 
حفظ مى شود. در واقع برخالف مشاغل گروه الف كه با بكارگيرى 
تمهيدات ايمنى و تالش كارفرمايان ســختى كار كاهش مى يابد، 
مشاغل گروه "ب" ماهيتا سخت و زيان آور هستند و صفت سخت 
و زيــان آورى در ذات آنها وجود دارد . درباره دســته اول مى توان 
عمده مشــاغل صنعتى را مثال زد كه كارفرما تجهيزات ايمنى را 
براى كارگران فراهم نكرده باشد.مثال كارگر يك كارگاه جوشكارى، 
نيازمند تجهيزات ايمنى از قبيل عينك مخصوص است و كارفرما 
وظيفه دارد آن را براى كارگر فراهم كند. دســته دوم مشاغلى كه 
ســخت و زيان آور بودن جزو جدا نشدنى آن شغل هاست و رعايت 
مســائل ايمنى از ســخت و زيان آورى آنها كم نمى كند. به عنوان 
مثــال كارگرانى كه در معادن يا روى دكل ها يا پســت هاى انتقال 
بــرق كار مى كنند.در حال حاضر كارهــاى مرتبط با حفر قنات و 
چاه، مشــاغل مرتبط با كوره هاى مذاب، عمليات مربوط به جمع 
آورى و دفن زباله ها، كار در فضاهايى كه ارتعاشــات صوتى حاكم 
بر محيط بر سيستم شنوايى آسيب رسان است، كارهاى مرتبط با 
سمپاشى و ضدعفونى كردن، كار غواصى كه تحت فشار غيرطبيعى 
محيط باشد و كارهايى كه در معرض تشعشات راديواكتيو هستند 
از جمله مشــاغل ســخت و زيان آور به شــمار مى روند. در صد و 
هشــتاد و دومين جلسه شــوراى عالى حفاظت فنى وزارت كار و 
در راستاى سياســتگذارى كارهاى سخت و زيان آور موضوع ماده 
7 آيين نامه مشــاغل ســخت و زيان آور، موضوع «تعيين شرايط 
بررسى صفت ســخت و زيان آورى در مشاغل صيادى و ملوانى» 
و همچنين «مسئوليت ســالم سازى در مشاغل پيمانكارى تامين 
نيروى انسانى»در دستور كار قرار گرفت و مورد بحث و تبادل نظر 
اعضا واقع شد. بر اساس اعالم مدير كل بازرسى كار و دبير شوراى 
عالى حفاظت فنى در اين جلسه پس از ارائه نقطه نظرات تخصصى 
اعضا، مشــاغل ملوانى و صيادى مشــمولين قانون كار با موافقت 
اكثريت آرا در گروه "ب" مشــاغل ســخت و زيان آور قرار گرفتند. 
همچنين در خصوص دستور كار دوم با رأى اعضاى شورا، مصوب 
شــد چنانچه هزينه هاى مورد نياز در خصوص ايمن و سالم سازى 
محيط كار در قرارداد پيمانكار لحاظ نشده يا نوعاً به واسطه ماهيت 
پيمان شرايط الزم براى ايمن سازى از سوى پيمانكار فراهم نشود، 
ايمن ســازى عوامل و شرايط محيط كار موضوع ماده 3 آيين نامه 
اجرايى كارهاى ســخت و زيان آور مستنبط از مفاد ماده 13 قانون 
كار بــر عهده واگذارنده كار (مقاطعــه دهنده) خواهد بود. پيش از 
اين در راستاى رفع دغدغه و مطالبه دريانوردان با توجه به طوالنى 
بودن مدت زمان كار روى دريا، معاون روابط كار وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى از تدوين اولين نوع قرارداد كار دريانوردى و تالش 
براى ثبت شــغل دريانوردى در ليست مشاغل سخت و زيان آور در 
شــوراى عالى حفاظت فنى خبر داده بود. پيشتر در يكصد و چهل 
و نهمين نشست شــوراى عالى حفاظت فنى نيز با تصميم اعضا، 
شــغل عملياتى آتش نشــانى در رديف گروه "ب" مشاغل سخت و 
زيان آور قرار گرفت. كارفرمايان كارگاه هاى مشــمول قانون تامين 
اجتماعــى مكلفند قبل از آن كه كارهاى ســخت و زيان آور را به 
كارگران خود محول كنند، معاينات پزشــكى الزم را انجام داده و 
كارگران را از لحاظ قابليت و استعداد جسمانى متناسب براى نوع 
كار بســنجند و به صورت دوره اى معاينات پزشكى را تكرار كنند. 
كارگران مشاغل سخت از مرخصى ســاالنه بيشتر برخوردار بوده 
و در بحث بازنشستگى شرايط خاص بازنشستگى پيش از موعد را 
دارند. ساعات كار مشــاغل سخت و زيان آور نبايد از شش ساعت 
در روز و 36 ســاعت در هفته تجاوز كند. به گزارش ايسنا، مشاغل 
ســخت و زيان آور به دليل شرايط حساس زير ذره بين قانون قرار 
دارند و از آنجا كه كارگران اين مشاغل همواره در معرض خطرات 
جدى هســتند، قانون رويكرد حمايتى از اين دسته كارگران را در 

پيش گرفته است.

سـرمقـاله

تيك تاك در دولت كانادا ممنوع شد
كانادا استفاده از اپليكيشن شبكه اجتماعى چينى تيك تاك در دستگاه هاى دولتى را با اشاره به سطح 
غيرقابل قبول ريســك امنيتى آن براى حريم خصوصى و امنيت، ممنوع كرد. به گزارش ايسنا، اين 
اقدام منعكس كننده البى فزاينده عليه تيك تاك اســت كه به شركت چينى بايت دنس تعلق دارد. 
جاستين ترودو، نخست وزير كانادا به خبرنگاران گفت: دولتش محتاطانه تضمين امنيت آنالين مردم 
كانادا را بررسى خواهد كرد. ترودو با اشاره به ممنوعيت تيك تاك، گفت: اين ممكن است نخستين 
گام باشد يا ممكن است تنها گامى باشد كه الزم است برداريم. با اقدام دولت در ممنوعيت تيك تاك 
در گوشــيهاى كارى، بسيارى از كانادايى ها، شركتها و اشخاص عادى، به امنيت اطالعات خود فكر 
خواهند كرد و شايد تصميماتى در اين خصوص بگيرند. هيات خزانه دارى كانادا كه بر دستگاه دولتى 
نظارت دارد، اعالم كرد: اين ممنوعيت از روز سه شنبه اجرايى مى شود و امكان دانلود اين اپليكيشن 
در آينده براى كارمندان دولت فدرال كانادا مســدود خواهد شــد. مونا فورتيه، رئيس اين نهاد در 
بيانيه اى گفت: شيوه هاى جمع آورى اطالعات تيك تاك، دسترسى قابل مالحظه به محتواى تلفن 
فراهم مى كند. اگرچه ريسكهاى استفاده از اين اپليكيشن روشن است اما در مقطع فعلى، شواهدى 
مبنــى بر به خطر افتادن اطالعات دولت، نداريم. تيك تاك در ابتدا اعالم كرد از اين تصميم مايوس 
شــده اســت اما بعدا بيانيه ديگرى صادر و اشاره كرد اقدام كانادا براى مسدود كردن اين اپليكيشن 
كه پس از ممنوعيتهاى مشابه در اتحاديه اروپا و آمريكا صورت گرفته، عجيب بوده است. سخنگوى 
تيك تاك اظهار كرد: اين ممنوعيت بدون اشاره به نگرانى امنيتى خاص يا تماس با ما و طرح پرسش، 
اعالم شده است. كميسيون اروپا هفته گذشته، استفاده از تيك تاك در دستگاه هاى اين نهاد را ممنوع 
اعالم كرد در حالى كه سناى آمريكا در دسامبر، اليحه اى را تصويب كرد كه استفاده كارمندان فدرال 
از اين اپليكيشن در دستگاه هاى متعلق به دولت فدرال را ممنوع مى كند. هند، تيك تاك را در سال 
2020 ممنوع كرد. تصميم اخير كانادا، به تنش در روابط ميان چين و كانادا كه در ســالهاى اخير 
بر ســر موارد مختلف از جمله ادعاى اتاوا مبنى بر اين كه پكن، تالش كرده اســت بر انتخابات اين 
كشــور مداخله كند و فعاليتهاى جاسوسى هوايى و دريايى انجام داده است، مى افزايد. پكن تمامى 
اين ادعاها را رد كرده و از اتاوا خواسته است از گمانه زنى واهى دست بردارد. كانادا نوامبر گذشته به 
سه شركت چينى دستور داد سرمايه گذارى خود در مواد معدنى حساس كانادايى را واگذار كنند و 
پيش از آن، استفاده از تجهيزات نسل پنجم (5G) ساخت هواوى و ZTE را ممنوع كرده بود. دولت 
فدرال و سه رگوالتور حريم خصوصى منطقه اى كانادا هفته گذشته اعالم كردند درباره تيك تاك بر 
ســر نگرانيها پيرامون جمع آورى، استفاده و افشاى اطالعات شخصى توسط تيك تاك، تحقيق مى 
كنند. هيات خزانه دارى كانادا در بيانيه اى اعالم كرد تصميم براى استفاده از يك اپليكيشن يا پلتفرم، 
يك انتخاب شخصى است اما دستورالعمل مركز كانادايى امنيت سايبرى به شهروندان كانادايى اكيدا 
توصيه مى كند اين ريسكها را درك كرده و پيش از تصميم گيرى درباره ابزارى كه استفاده مى كنند، 
انتخاب آگاهانه انجام دهند. بر اساس گزارش رويترز، در اين بين، كاخ سفيد به سازمانهاى دولتى 30 

روز مهلت داد تا حذف كامل تيك تاك در دستگاه ها و سيستمهاى فدرال را كامل كنند.

وزير بهداشــت با اشــاره به برخى چالش ها با 
ســازمان تامين اجتماعــى در زمينه مباحث 
درمانــى، با بيان اينكه نصف پوشــش بيمه با 
بيمه سالمت و نصف ديگر با تامين اجتماعى 
است كه متاسفانه همخوانى بين اين دو وجود 
ندارد، گفت: يك ســال است كه در حال ارائه 
خدمت رايگان به تامين اجتماعى هســتيم و 
اين ســازمان بيمه گر نزديك 14 هزار ميليارد 
تومان به ما بدهى دارد. به گزارش ايسنا، دكتر 
بهرام عين اللهى در اجالس سراســرى مديران 
ارشد سازمان بيمه سالمت ايران كه در محل 
اين ســازمان برگزار شد، گفت: قطعا در حوزه 
سالمت موفقيت هاى زيادى كسب كرده ايم كه 
حتى دشــمنان هم به آن اذعــان دارند. ما در 
منطقه مديترانه شرقى در شاخص هاى سالمت 
با فاصله از كشــورهاى ديگر جلو هســتيم و 

حتى مردم كشــورهاى 
مجاور هم به ما مراجعه 
افــزود:  وى  مى كننــد. 
از كارهايــى كه  يكــى 
بايد بيشــتر به آن توجه 
ارتقاى سيستم ها  كنيم، 
و حوزه هــاى نرم افزارى 
افزارى است.  و ســخت 
بيمه ها در حوزه سالمت 
نقش بسيار مهمى دارند 
بــه جلو  بايــد رو  پس 
از  يكى  كنيــم.  حركت 
مهم ترين نقش هاى بيمه 
در زمينه نظارت اســت 

كه در حيطه نســخ و قراردادهاى الكترونيك 
مى تــوان به آن ورود كــرد. او ادامه داد: وقتى 
طرح تحول سالمت ايجاد شد، بدون هيچگونه 
ضابطه و سيســتم خدمات القايــى را افزايش 
داديم؛ ولى دريافتيم كه نياز به سيستم داريم. 
امروزه مهم ترين مســاله پژوهش بر اســاس 
اطالعات است. ما شايد اطالعات دقيقى درباره 
بار بيمارى ها نداشــته باشيم، چون سيستمى 
دقيق وجود ندارد كه اطالعات را به ســرعت 
ثبت كند. در شــروع كار دولت ميزان نسخه 
نويســى الكترونيك 10 درصد بود كه اكنون 
به 98 درصد رســيده اســت و اين حكايت از 
پيشــرفت نرم افزارى است تا اطالعات را ثبت 
و اســتفاده كنيم. اين اطالعــات در نظارت ها 
هــم به ما كمك مى كند. او با اشــاره به تاثير 
تحريم هــاى ناجوانمردانه، اظهار كرد: ما منابع 

مالــى محــدودى داريم و بايد آن را درســت 
هزينه كنيم كه نقش بيمه ها اينجا مشــخص 
مى شــود. شــديدا به بيمه اعتقاد دارم چون 
مى تواند در جلوگيرى از خدمات القايى و هدر 
رفــت منابع كمك كند. فكر مى كنم هنوز هم 
بيمه به نقش اصلى خود باز نگشته است. بايد 
تالش كنيم پرونده الكترونيك گسترش يابد تا 
اطالعات بيماران ثبت شــود. وى با بيان اينكه 
بايد بر اجراى كامل و دقيق پزشــكى خانواده 
تاكيد شــود، گفت: متاسفانه ما ترجمه غلطى 
از پزشكى خانواده داريم، اصال پزشكى خانواده 
با آن شــكل به پزشــك كار ندارد؛ بلكه يعنى 
نظام شــبكه پيشرفته كشور ما كه بهورزان در 
آن خدمت مى كنند و بايد بر نيروى بهداشتى 
اســتوار شويم كه شكست نخوريم و  با در نظر 
گرفتن مزايا به ســطح دو و سه برسيم. شايد 

پزشــكى خانواده نشــود 100 درصدى اجرا 
شــود؛ در شهرها هم اولويت ما مناطق محروم 
است كه در سال آينده با اعتبار 46 همت آغاز 
مى شود. بايد جامعه سالمت در نظر گرفته شود 
و پيشگيرى را انجام دهد. در همين كرونا اين 
امر به ما بيش از گذشــته اثبات شــد. درمان 
متوسط كرونا نزديك 40 ميليون تومان براى 
هر نفر بود، اما با واكســن ايــن هزينه تقليل 
يافت. او تاكيد كرد: البته خواهش مى كنم نرم 
افزارهاى متعدد ايجاد نكنيد. ما هزار ســامانه 
در وزارت بهداشــت داريم، خب اين تعداد به 
چــه درد مى خورد؟ معتقديم برخى از آنها هم 
تعارض منافع دارند. بايد پيوستگى سامانه ها را 
دنبال كنيم و اطالعات به هم پيوسته باشد تا 
با يك كليك اطالعات به دســت آيد و بررسى 
شود. امروزه ديگر ارزيابى ققط با حضور در فيلد 

نيست و مى توان با استفاده از اطالعات بررسى را 
انجام داد. عين اللهى، افزود: در مورد راهنماهاى 
بالينى هم بايد ميزان تجويز مشــخص باشد و 
تداخالت دارويى رصد شــود. او ادامه داد: در 
رابطه با كل بيمه ها ما مشكالتى داريم، نصف 
پوشــش بيمه با بيمه سالمت و نصف ديگر با 
تامين اجتماعى اســت كه متاسفانه همخوانى 
بين اين دو وجود ندارد. االن يك سال است كه 
در حال ارائه خدمت رايگان به تامين اجتماعى 
هســتيم و آنها نزديك 14 هزار ميليارد تومان 
به ما بدهــى دارند و دانشــگاه هاى ما به آنها 
رايگان خدمت مى دهند. هدف اصلى سازمان 
رفاه و تامين اجتماعى درمان مردم نيســت و 
بحث رفاهى، اقتصادى، شســتا و... دارند و 30 
درصد خدمات خود را درمان مستقيم مى دهد 
و 70 درصــد ديگر به عهده ما اســت آن هم 
بــدون اينكه منابع به ما بدهند 
هر چنــد كه مــا از خدمت به 
جامعه كارگرى افتخار مى كنيم؛ 
اما اين ضعف بايد برطرف شود. 
وى افزود: منابــع را به تبصره 
14 بردند كه بــا يارانه ها خالى 
مى شود و چيزى نمى ماند به ما 
بدهند. سازمان برنامه و بودجه 
منابعى نــدارد كه از تبصره 14 
به ما بدهد. وزير بهداشت گفت: 
عده اى مى گفتند بيمه سالمت 
بايــد از ذيل وزارت بهداشــت 
خارج شود اما تجربه موفق بيمه 
سالمت نشــان داد كه به دليل 
اينكه ذيل وزارتخانه است، اين تجربيات موفق 
رخ داده اســت كه على رغم تمام مشكالت در 
پرداخت مطالبات به روز ماندند. وى با اشــاره 
بــه اينكه اكنون توليت ســالمت به طور كلى 
به عهده وزارت بهداشــت نيست، تصريح كرد: 
به دليل ســاختار موجود درمان نصف مردم با 
سازمان تامين اجتماعى است و بابت خدماتى 
كه وزارت بهداشت به بيمه شدگان اين سازمان 
ارايه مى دهد، پولــى نمى گيريم. او با تاكيد بر 
اينكه طرح دارويارى طرحى انقالبى بود، اظهار 
كرد: با اين كار سيســتم ها هم درســت شد و 
اصالح HIS بيمارســتانى بــه باالى 90 درصد 
رسيد. در كاالهاى اساســى موفق ترين طرح 
دارويارى بود كه قيمت هاى آن كامال مشخص 
بود. اگر بيمه به موقع براى اينكار تامين شوند 

موفقيت طرح دو چندان مى شود.

بدهى 14هزار ميليارد تومانى تامين اجتماعى به وزارت بهداشت

مولدسازى دارايى هاى دولت؛ هم قانونى و هم ضرورى

ارزش ذخاير كشف شده معدنى 
28 ميليارد دالر

كاهش ميانگين 40 درصد مصرف آب با هوشمندسازى

رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: ارزش ذخاير برجا و قطعى شــده معدنى اكتشــاف شده در در مناطق مختلف 
شــامل سنگ آهن، سرب و روى، طال، مس، بوكسيت، باريت، زغال ســنگ و شورابه 28 ميليارد دالر است. به 
گزارش خبرنگار مهر، وجيه اهللا جعفرى امروز سه شنبه در سومين كنفرانس استيل پرايس با موضوع اكتشافات 
ذخاير معدنى، فرصت ها و چالش ها ارزش ذخاير برجا و قطعى شــده معدنى اكتشــاف شــده توسط ايميدرو و 
شــركت هاى تابعه در سراسر كشــور را 28 ميليارد دالر برشمرد و اظهار كرد: اين ذخاير قطعى شده در مناطق 

مختلف شامل سنگ آهن، سرب و روى، طال، مس، بوكسيت، باريت،....

بررسى اليحه بودجه 1402 در مجلس؛

سقف معافيت مالياتى حقوق بگيران به 10 ميليون تومان در ماه افزايش يافت

در رزمايش مدافعان آسمان واليت 1401 انجام شد؛
طلسم فاز 14 پارس جنوبى شكسته شدانهدام پهپادهاى حمله ور توسط سامانه هاى بومى «مجيد» و «دزفول»
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گزيده خبر

اتفاقات دو هفته آينده تصوير 
را شفاف تر خواهد كرد

تحليلگر مسائل بين الملل گفت:  اتفاقات دو هفته آينده تصوير را شفاف تر خواهد 
شــد كه آيا ما در مســير توافق حركت مى كنيم يا در مسير دور شدن از آن قرار 
داريــم. اتفاقات دو هفته آينده تصوير را شــفاف تر خواهد كرد/ كاهش يا افزايش 
احتمال توافق بســتگى به ســفر گروسى و گزارش شــوراى حكام دارد .رحمان 
قهرمان پور تحليل گر مسائل سياســت خارجى در گفت گو  با خبرنگار ايلنا،درباره 
ارزيابى ســفر وزير امور خارجه به ژنو گفت: ســفر آقــاى اميرعبداللهيان به ژنو 
در خصوص ســخنرانى در شوراى حقوق بشر ســازمان ملل است. زيرا بخشى از 
ســازمان هاى بين المللى در اروپا به ويژه در ژنو و وين مســتقر هستند. طبيعتا او 
قبل و بعد از سخنرانى ديدارهايى در سطح ديپلماتيك داشته و خواهد داشت.وى 
افزود: اين نوع سفرها ضمن اينكه داراى يك برنامه رسمى هستند ديدارهايى نيز 
در حاشيه به همراه دارند. اين ديدارها معموال براى تبادل نظرات و آرا است و حتى 
كشورى كه براى انتقال پيام انتخاب مى شود نيز مهم است. براى مثال ديدار وزير 
خارجه با وزير خارجه فنالند شايد براى اين بود كه فنالند جزو كشورهايى است كه 
در بلوك بندى هاى سياسى نقش فعالى ندارد و مانند اتريش حالت بى طرفى دارد. 
اين تحليل گر مسائل سياست خارجى تصريح كرد: بنابراين بايد ديد در حاشيه اين 
ديدارها چه اتفاقاتى مى افتد. قهرمان پور در پاســخ به اين سوال، با توجه به اينكه 
توافق شده كه به زودى آقاى گروسى به تهران سفر خواهد كرد، آيا در سفر وزير 
خارجه به ژنو رايزنى در خصوص حل مســائل پادمانى رخ خواهد داد، گفت: قرار 
اســت شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى كه متشكل از 35 كشور است، 
گزارش خود را ارائه كنند. مديركل آژانس هم سعى مى كند تا جايى كه امكان دارد 
در مسائل سياســى مداخله نكند. اما عمال اين اتفاق مى افتد و  در نهايت ارزيابى 
مديركل را مى خواهند. به رغم آنكه در اساسنامه آژانس و در موارد مختلف آژانس 
به عنوان يك نهاد فنى تعريف شده اما ناگريز، كار اين نهاد تبعات سياسى دارد و 
بنابراين سفر آقاى گروسى در اين مقطع زمانى از چند نظر مهم است. وى افزود: 
يك مســئله آلودگى 84 درصد اورانيوم غنى شده است كه گزارش شده و بايد به 
شــوراى حكام اين موضوع را گزارش دهند. نكته دوم در مسائل پادمانى است كه 
اختالف نظــرى بين ايران و آژانس در مورد مكان هاى ادعايى وجود دارد كه بايد 
مشخص شود. بنابراين اين موضوعات در كنار ساخت و سازهايى كه انجام مى شود، 
در جلسه شــوراى حكام كه قرار است هفته آينده برگزار شود مطرح خواهد شد 
كه آن گزارش ها تعيين خواهد كرد كه رفتار اروپايى ها و آمريكايى ها با ايران چه 
خواهد بود. اين تحليل گر مســائل بين الملل در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين 
ســفر، احتمال رايزنى در حوزه هاى مختلف به ويژه دربــاره اوكراين را مى توان 
متصور شد، گفت: حقيقت اين است كه زود است درباره اين موضوع صحبت كنيم. 
زيرا اين مســئله بعد از پايان سفر گروسى به تهران و نتيجه جلسه شوراى حكام 
قدرى شفاف مى شود كه اين ميانجى گرى ها نتيجه بخش خواهد بود يا خير. زمان 
در اين موضوع مهم است. ممكن است بگوييم 5 سال بعد منجر به توافق مى شود. 
بنابراين صحبت من اين است كه اتفاقات دو هفته آينده تصوير را شفاف تر خواهد 
شــد كه آيا ما در مســير توافق حركت مى كنيم يا در مسير دور شدن از آن قرار 
داريم. قهرمان پور در پاســخ به اين سوال كه اخيرا عراقى ها پيامى از طرف آمريكا 
به آقاى اميرعبدالهيان ارسال كردند تا در مذاكرات برجام به نتيجه برسند تحليل 
شــما از اين موضوع چيست و آيا مى شود به پيام آمريكا خوش بين بود، گفت:  در 
حال حاضر پيام ها و نشــان ها حاكى از تمايل آمريكا به توافق است. صحبت اخير 
آقاى ويليام برنز ممكن است از نشانه هاى تمايل آمريكا به توافق تلقى شود. اما اين 
موارد صرفا حرف اســت و تبديل اين صحبت ها به يك خروجى، سياست خارجى 
و سياســت عملى مستلزم اتفاقات ديگر است كه بستگى به سفر آقاى گروسى به 
تهران و گزارش به شــوراى حكام دارد كه ممكن است احتمال توافق را كمتر يا 
بيشــتر كند.  وى در پاسخ به اين ســوال كه اخيرا آمريكايى ها در اقداماتى مانند 
صدا و سيما را از تحريم ها معاف كردند و همچنين مجوزى به عراق براى پرداخت 
مطالبات ايران از صادرات برق دادند، فكر مى كنيد اين موارد را مى شود به عنوان 
پالس مثبت قلمداد كرد، گفت: حتما پالس مثبت است اما اينكه اين پالس مثبت 
منجر به توافق بزرگ شــود بستگى به عواملى كه قبال اعالم شد، دارد كه آيا اين 
پالس ها ادامه دار خواهد بود يا خير. ما قبال اين نوع پالس هاى مثبت را داشــتيم 
يعنــى ايران آقاى نمازى را آزاد كرد و آمريكايى ها اعالم كردند كه پول هاى بلوكه 
شده در كره جنوبى را آزاد خواهند كرد. اين موضوعات زياد بوده ممكن است اين 
موارد پيش از توافق اتفاق بيافتد كه كشــورها به عنوان حســن نيت اين كارها را 
انجام مى دهند.  قهرمان پور تصريح كرد:  وقتى اين اتفاقات مى افتد شما نمى توانيد 
الزما نتيجه بگيريد كه توافق قطعى است يا قطعى نيست. اين روند بايد ادامه داشته 
باشد. فرض كنيد آمريكا كارهايى انجام داده و ايران هم متقابال كارهايى انجام داده 
اســت. در ادامه بايد ديد موضوع آژانس حل مى شــود يا خير كه اگر حل شود به 
توافق نزديك هستيم و بعد از آن مسئله اوكراين مطرح مى شود. اين موارد بستگى 
به اتفاقات مرتبط با هم دارد. اينطور نيست كه بگوييم حتما در مسير توافق هستيم 
و كارهايى كه آمريكا انجام داده منجر به توافق مى شود. اين موارد مجموعه اقدامات 
اعتمادساز است و بايد ديد اين روند ادامه خواهد داشت و در ادامه با اقدامات ديگر 

منجر به توافق مى شود يا خير.

دولت مى خواهد ديگ جوشان ارز را با ريختن ارز خنك كند

 يك نماينده مجلس شــوراى اسالمى گفت: نوع نگاهى كه دولت به ارز دارد اين است كه 
ديگ جوشان ارز را مى خواهد با ريختن ارز خاموش يا خنك كند در صورتى بايد درصدد 
افزايش ظرفيت پايه پولى كشــور باشــيم اين هم با توليد ميســر است و توليد هم امروز 
مشــكالتى دارد كه به اقتصاد غيرواقعى در كشور بازمى گردد كه عمال توليد نمى تواند پا 
بگيرد وقرت رقابت پيدا نمى كند. دولت مى خواهد ديگ جوشان ارز را با ريختن ارز خنك 
كند/ به «مولدســازى» به عنوان يك منبع درآمدى براى كاهش كسرى  بودجه نگريسته 
مى شود.احمدعليرضا بيگى در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، درباره صحبت هاى رئيس مجلس 
درخصوص اين كه «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 ارائه شد» گفت: به شخصه از برآورد ايشان نسبت به وضعيت كشور كه 40 
روز آينده را توانستند پيش بينى كنند و اين كه چه تهديدات و چه مخاطراتى وجود دارد 
اطالع ندارم. فكر مى كنم آنچه كه مطرح شده است به موارد مطروحه در شوراى هماهنگى 
ســران قوا بازمى گردد كه احتماال آن جا آقاى قاليباف يك پيش بينى از وضعيت آينده در 
جلسه كرده است و شايد جواب نگرفته است، بازهم مى گويم نمى توانم به صراحت درباره 
اين مسئله صحبت كنم چون در جريان نيستم. اين نماينده مجلس درباره اقدامات مجلس 
شوراى اسالمى درخصوص باال رفتن قيمت سكه و ارز در كشور بيان كرد: جلسه غيرعلنى 
روز شنبه كه مجلس با دولت برگزار كرد براى همين بود، تيم اقتصادى دولت آمد و گزارش 
داد و نتيجه اى هم كه حاصل شــد اين بود كه كميته اى مشــترك بين دولت و مجلس 
تشــكيل شود گويا دو روز گذشته هم جلسه ســران قوا بوده است و تصميماتى را اتخاذ 
كردند كه وزير اقتصاد هم آمد آن ها را اعالم كردند. وى درباره اين كه آيا مشكالت اقتصادى 
كشــور به صورت دستورى قابل حل است، عنوان كرد: مشكلى كه وجود دارد نوع نگاه ما 
به موضوع است آن چيزى كه بيان مى كنم فارغ از نظرات آقاى قاليباف است، نظر خودم 
را مى گويم نوع نگاهى كه دولت به ارز دارد اين است كه ديگ جوشان ارز را مى خواهد با 
ريختن ارز خاموش يا خنك كند در صورتى بايد درصدد افزايش ظرفيت پايه پولى كشور 
باشيم اين هم با توليد ميسر است و توليد هم امروز مشكالتى دارد كه به اقتصاد غيرواقعى 
در كشور بازمى گردد كه عمال توليد نمى تواند پا بگيرد وقرت رقابت پيدا نمى كند. عليرضا 
بيگى تاكيد كرد: دولت در اين موضوعات نيازمند راهكارهاى سياســى و اجتماعى است و 
بايســتى درصدد اصالح شــرايط مديريت داخلى كشور باشيم كه اگر ان شرايط را اصالح 
نكنيــم نه در روابط و ارتباطات بين الملل توفقياتى به دســت خواهيم آورد و نه در حوزه 
اقتصاد موفيقتى خواهيم داشــت. وى درخصوص آغاز مولدسازى ها و اين كه بيان مى شود 
اين اقدام به آن بحث كسرى بودجه كه مطرح مى شود كمك مى كند، گفت: به عنوان يكى 
از منابع درآمدى كه مى تواند كسرى ها را برطرف كند به مولدسازى نگريسته مى شود، اما 
به سبب ناقص بودن سازوكارهاى اجرايى پيش بينى من اين است كه نمى تواند سرنوشت 
روشنى داشته باشد.  اين نماينده مجلس شوراى اسالمى يادآور شد: كما اين كه با همين 
نگرش در خصوصى سازى ها عمل كرديم و نتيجه اش همان شد كه مشاهده كرديم، اين كه 
پرونده هاى عجيب و غريب در بحث فساد به وجود آمد و هم اين كه باعث سرخوردگى در 
بين فعاالن بخش خصوصى ايجاد شده است، درحال حاضر اين بخش تصورش اين است 
كه اساساً بنا نيست بخش خصوصى تقويت شد و يك ناامنى سازى را عمكلرد ناصحيح 

در اين بخش به وجود آورده است.

رييسى در اختتاميه سى و ششمين جشنواره بين المللى خوارزمى:

نخبه بايد مورد حمايت قرار گيرد
نخبه بايد احساس كند كار او مورد حمايت قرار مى گيرد . 
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه نخبه بايد احساس كند كار 
او مورد حمايت قرار مى گيرد،خاطرنشان كرد كه اين حس 
با بخشنامه حاصل نمى شود. به گزارش ايسنا،  سيد ابراهيم 
رييسى صبح امروز در اختتاميه سى و ششمين جشنواره 
بين المللى خوارزمى با بيان اينكه شــخصيت هاى بزرگ 
عالم انســانيت كه در شــعبان والدت ايشان را جشن مى 
گيريم با علم و ايمان شناخته مى شوند، اظهار كرد: امامان 
ما برخوردار از غلو بوده و شهر و باب علم هستند و جامعه را 
هم به دانش افزايى و معرفت افزايى دعوت مى كنند. ائمه 
براى خردمندان و دانشــمندان و محققان جايگاه ويژه اى 
قايل بوده اند و آنها را تشويق مى كردند. به ما توصيه شده 
در آيــات قرآن هم تدبر و نظر كنيد. نظر كنيد يعنى نگاه 
با تعقل و نگاه علمى به عالم و هستى داشته باشيم. كشف 
قوانين هستى به عهده بشر است. وى در ادامه افزود: تاكيد 
شــده است اگر مى خواهيد امراض بدون درمان نماند، در 
هســتى و قوانين آن مطالعه كنيد. هيچ مريضى بدون دوا 
وجود ندارد، ولى دوا را بايد با تفكر و انديشه كشف كنيد. 
چنين قوانينى در طبيعت وجود دارد. باران نعمت خداست 
ولى زيرساخت كافى براى بهره بردارى از اين نعمت را تهيه 
نكرده ايم.هر وقت بشر به خوبى از قوانين هستى استفاده 
كرده است، به آرامش رسيده است. رييسى تاكيد كرد: علم 
و فناورى زيربناى اقتدار كشور است. زنجيره دانش پژوهش 

نوآورى و فناورى توســعه پايدار را در كشور تضمين مى 
كند. علم و فناورى مرز نمى شناسد پس بايد تعامل خود 
را بــا همه دولت ها و ملت ها براى انتقال دانش و فناورى 
باشد. جوانان ما در اين ســال ها خوب حركت كرده اند و 
رهبرى مشــوق اصلى اين جوانان بوده اند ايشان حقيقتا از 

پيشرفت علمى كشــور حمايت كرده اند . توسعه شركت 
هاى دانش بنيان محصول تالش دانشــمندان و حمايت 
رهبرى است. دولت از اين شركت ها در زمينه تسهيالتى و 
تجارب سازى محصوالت و بازاريابى حكايت مى كند. رييس 
جمهور با اشاره به اينكه اگر دانايى به توانايى ضميمه شد 

زندگى خوبى براى مردم ســاخته مى شود، اظهار كرد: ما 
ســرمايه گذارى براى پژوهش هاى كاربردى را نه هزينه، 
بلكه ســرمايه گذارى مى دانيم. كار فناورانه و دانش بنيان 
مى تواند بسيار اثربخش باشد. فعال شدن اتاق هاى انديشه 
ورزى بايد موجب شناخته شدن مسأله و ارائه راهكار باشد. 
بــه وزارت علوم و معاونت علمى رياســت جمهورى گفته 
ايم كه در كنار همه وزارتخانه ها حضور داشــته باشــند. 
موسســات همه وزارتخانه ها خوب هستند اما دستگاه ها 
بايد با دانشــگاه ها در ارتباط باشــند و نبايد از اين مسأله 
غفلت كنند تا كشور از كار فناورى پايه بهره ببرد تا توسعه 
پايدار حاصل شود. رييسى چهره هاى برتر در كشور بسيار 
داريم كه آنها بايد به صورت جدى مورد تشويق و حمايت 
قرار گيرند، گفت: تقدير از برگزيدگان جشنواره خوارزمى 
يك حركت نمادين است كه بايد به حركت واقعى تبديل 
شود، يعنى نخبه احســاس كند كار او مورد حمايت قرار 
مى گيرد. اين حس با بخشــنامه حاصل نمى شود. ادراك 
حمايت با عمل اتفاق مى افتد نه با صرف ســخن گفتن.
وى  در پايان گفت: ســازمان علمى و پژوهشى تالش كند 
تا نظام مسايل دستگاه هاى مختلف كشور شناخته شود و 
دانشمندان براى حل اين مسائل پيش قدم شوند. دانشگاه 
بايــد كنار صنعت معدن و زندگى مــردم و بازار و اقتصاد 
باشــد. اگر علم كنار اقتصاد باشد پيشرفت اقتصاد خيلى 

زياد مى شود.

بهادرى جهرمــى:  بى ثباتى در بازار ارز 
موقتى و كوتاه مدت اســت. سخنگوى 
دولت با يادآورى اينكه در يكسال و سه 
ماه ابتدايى فعاليت دولت ثبات نســبى 
در بازار ارز را شــاهد بوديم، بى ثباتى در 
بازار ارز را موقتى و كوتاه مدت دانست. 
به گزارش ايســنا، على بهادرى جهرمى 
در ابتداى نشســت خبرى هفتگى خود 
با بيان اينكه 11 و 12 اســفند سومين 
سفر اســتانى رئيس جمهورى به استان 
بوشــهر انجام مى شــود، اظهــار كرد: 
برنامه ها و افتتــاح هاى گوناگونى داريم 
كــه از جمله آن ها فاز 14 پارس جنوبى 
اســت كه ايرانى ترين فاز پارس جنوبى 
اســت و با بهره بردارى از آن 50 ميليون 
متر مكعب گاز در دســت استفاده قرار 
مى گيــرد و ارزش صادراتى آن ســاالنه 
3,5 ميليارد دالر برآورد مى شــود. وى 
افــزود: همچنين 10 هــزار متر مكعب 
آب از محل طرح هــاى مپنا با ظرفيت 
25 هــزار و وحدتيه بــا ظرفيت 6500 
هزار مترمكعب در شــبانه روز آب شرب 
پايدارى در اين اســتان تامين مى كند 
و بيش از 2 هزار واحد مســكن هم در 
اين سفر به افتتاح و بهره بردارى مى رسد. 
بهادرى جهرمى با بيان اينكه فاز نخست 
خط آبرســانى سيراف به جم نيز پس از 
12 سال در اين ســفر افتتاح مى شود، 
گفت: قرار است 10هزار مترمكعب آب از 
خط كوثر را به شهر جم و شهرك توحيد 
اين شهرستان برساند و عطش چندين 
ســاله مردم اين شــهر را برطرف كند.

ســخنگوى دولت در پاسخ به پرسشى 
دربــاره مركز مبادله ارز، اظهار كرد: بعد 
از اينكه دشــمن ملت ايران در پيشبرد 
اهداف در كف خيابان ناكام ماند و مردم 
با اين امر همراهى نكردند، دشــمن به 
حوزه ارزى وارد شــد. بعد از اين تمركز 
ناآرامى و فشار خارجى بر حوزه اقتصادى 
ايــن بى ثباتى ارزى كــه موقت خواهد 
بود، رخ داد و بررســى نهادهاى امنيتى 
و اطالعاتى نشان از دخالت روشن برخى 
گروه ها به ويژه گروه هايى بودند كه مورد 
حمايــت نهادهاى اطالعاتــى و امنيتى 
خارجى هســتند و نهادهاى مسئول ما 

هم در اين زمينــه پيگير انجام وظايف 
خود هســتند. بهادرى جهرمى با بيان 
اينكه برخالف اينكه در يكســال و سه 
ماه ابتدايى فعاليت دولت ثبات نســبى 
در بازار ارز را شــاهد بوديم، بى ثباتى در 
بازار ارز كه موقتــى و كوتاه هم خواهد 
بود، اتفاق افتاد تصريح كرد: در بازارهايى 
التهاباتى وجود دارد اما مردم هم تجاربى 
از اينگونه بازارها در گذشته دارند كه يك 
بازار ملتهب مى شود و با شكل گيرى اين 
تصور كه سودى وجود دارد به سمت آن 
هجوم برده مى شود اما بعد ضررهايى به 
جاى مى گذارد كه سال ها نيازمند جبران 
است. بنابراين توصيه مى كنم كه مردم 
به اين بازارها براى سرمايه گذارى اعتماد 
نكنند و به سمت ســرمايه گذارى مولد  
و شــركت هاى خصوصــى داراى طرح 
مراجعه داشــته باشــند. وى با تاكيد بر 
اينكه در سامانه هاى نيما و مركز مبادالت 
كشف قيمت صورت مى گيرد و به صورت 
دســتورى نرخ تعيين نمى شود، اظهار 
كرد: تامين ارز از ابتداى ســال تا كنون 
63 ميليارد دالر صورت گرفته است كه 
35 درصد بيشــتر از سال گذشته بوده 
است. سخنگوى دولت تأكيد كرد: تأمين 
ارز در سامانه هاى مربوطه در حال انجام 
است، ميزان تأمين ارز ما در سامانه هاى 
مختلف عموماً بيشتر از تقاضاها است و 
ثبات نسبى قيمت عرضه ارز در مقايسه 
با بازارهاى فله اى، قاچاقى و داللى، نشان 
مى دهد نمى شــود روى ايــن قيمت ها 
خيلى حســاب كــرد. نــگاه دولت به 
بازگرداندن اينترنت به حالت عادى وى 
در پاسخ به پرسشــى درباره اينكه نگاه 
دولت بــه بازگرداندن اينترنت به حالت 

عادى چيست، گفت: اين امر در حيطه 
اختيارات شــوراى عالى فضاى مجازى 
اســت، اما در حكم رييس جمهورى به 
دبير جديد شوراى عالى فضاى مجازى بر 
بازنگرى در سياست هاى مسدودسازى با 
تكيه بر ارزش هاى دينى و اقتضائات اين 
فضا توجه و تاكيد شده است. سخنگوى 
دولت يادآور شد: اما بحث اينترنت را از 
برخى پلتفرم ها تفكيك كنيم، در زمينه 
اينترنت رتبه بنــدى جهانى  وضعيــت 
وضعيت كيفيت و سرعت اينترنت ايران 
قابل دسترسى است و دعوت مى كنم كه 
به اين رتبه ها توجه شــود، اما در زمينه 
پلتفرم ها مثل همه كشــورهاى  برخى 
دنيا كــه فعال ســازى دفترهايى از اين 
پلتفرم ها و شــركت هاى خارجى را در 
كشــور خود مى خواهند، ما هم همين 
امــر را خواســتاريم تا پاســخگويى به 
نيازهاى شهروندان و تامين حقوق آنان 
در ايــن زمينه صورت گيــرد. وضعيت 
ســالمت عمومى وزيــر ورزش در حال 
بازگشــت اســت بهــادرى جهرمى در 
پاسخ به پرسشى درباره برخى شايعات 
درباره وزارت ورزش و وضعيت ســالمت 
شــخص وزير، اظهــار كــرد: وضعيت 
ســالمت عمومى وزير در حال بازگشت 
است. دســتگاه هايى كه به ايشان وصل 
بوده، منفك شــده اســت و بدن دارد 
به وضعيت عادى باز مى گردد. ايشــان 
مى تواننــد در طــول روز دقايقى قدم 
بزنند و با خانواده هم در تماس هستند. 
پيش بينى پزشــكان اين اســت كه اگر 
همين روند ادامه يابد تا روزهاى آتى به 
بخش هاى عمومى ترى منتقل مى شوند. 
شايعاتى هم كه در زمينه وزارت ورزش 

مطرح است را نبايد مورد توجه قرار داد. 
وى در پاسخ به پرسشــى درباره برنامه 
دولت جهت مديريت مصرف سوخت و 
احتمال كاهش امكان برداشت از كارت 
ســوخت، اظهار كرد: مــا در حوزه هاى 
انــرژى ناترازى.هايى در توليد و مصرف 
داشتيم كه دولت برنامه هايى براى رفع 
آن داشــته كــه قلب اصلــى آن برنامه 
همراهــى دولت و ملت بــراى مديريت 
مصرف اســت. از مردم بــراى مديريت 
مصرف بــرق و گاز سپاســگزاريم و در 
تنش هاى آبى هم شاهد همين همراهى 
در استان هاى درگير بوديم و از آن عبور 
كرديم. دولت به هيچ وجه برنامه اى براى 
افزايش قيمــت بنزين نــدارد. بهادرى 
جهرمى يادآور شد: در حوزه بنزين هم 
وضعيت همين است و دولت تمام تالش 
خود را براى مديريــت تامين و مصرف 
بنزين انجام مى دهد. از مردم مى خواهيم 
كه مثل هميشه همراهى خوبى در اين 
زمينه داشته باشند تا در دوران سفرهاى 
نوروزى نيز دچار مشــكل نشــويم. در 
اين زمينه هــم تأكيد مى كنم دولت به 
هيچ وجه برنامــه اى براى افزايش قيمت 
بنزين نــدارد، بلكــه برنامه ريزى براى 
تامين سوخت پايدار در ايام نوروز مورد 
توجه است. بســته وحدت آفرين دولت 
كجاســت؟ سخنگوى دولت در پاسخ به 
پرسش ايسنا مبنى بر اينكه با توجه به 
اظهار بى اطالعى برخى وزرا از محتواى 
بســته وحدت آفرين دولت آيا اقدامات 
عملى براى پيشبرد اين طرح و هماهنگى 
با وزراى مربوطه در اين جهت، آغاز شده، 
اظهار كرد: اين پيشنهاد از سوى رييس 
جمهورى بيان شــده و مجموعه كالن 
دولت بسته اى آماده كرده، اما چون هنوز 
جزئيات آن نهايى نشــده و ابالغ صورت 
نگرفته، طبيعتاً وزرا هم ممكن است در 
جريان جزئيات نباشند. همان گونه كه از 
ابتداى اين ماجرا، تكليف اغتشاشگران از 
كسانى كه دچار هيجان شدند يا اقدامات 
احساسى داشــتند - به ويژه كسانى كه 
غيرســازمانى در گير اين ورطه شدند - 

تفاوت قائل شد.

بهادرى جهرمى: بى ثباتى در بازار ارز موقتى و كوتاه مدت است

سامانه هاى پدافندى «دزفول» نيروى هوافضاى سپاه و «مجيد» نيروى پدافند هوايى ارتش با موفقيت اهداف واگذار شده توسط شبكه يكپارچه 
پدافند هوايى كشــور را منهدم كردند. به گزارش ايســنا به نقل از  قرارگاه رسانه اى رزمايش، در ادامه مرحله اصلى رزمايش مشترك تخصصى 
پدافند هوايى مدافعان آسمان واليت 1401 بامداد امروز سامانه  پدافندى «دزفول» نيروى هوافضاى سپاه و «مجيد» نيروى پدافند هوايى ارتش 
با موفقيت موشــك هاى كروز شليك شده به ســمت منطقه رزمايش را منهدم كردند. امير سرتيپ دوم فرجپور سخنگوى رزمايش مشترك 
تخصصى پدافند هوايى مدافعان آسمان واليت 1401 با اعالم اين خبر گفت: در ادامه مرحله اصلى اين رزمايش مشترك تخصصى، سامانه هاى 
دفاع هوايى كوتاه برد و ارتفاع پايين دزفول نيروى هوافضاى سپاه در رزمايش مشترك تخصصى پدافند هوايى مدافعان آسمان واليت، اهداف واگذار شده توسط شبكه يكپارچه پدافند 
هوايى كشور را با موفقيت رهگيرى و منهدم كردند. وى افزود: همچنين پهپادهاى نيروهاى نارنجى حمله ور سازماندهى شده كه قصد ورود به منطقه عمومى رزمايش را داشتند، توسط 
شبكه رادارى، كشف، شناسايى، رهگيرى و سپس با هماهنگى شبكه يكپارچه پدافند هوايى كشور به منظور درگيرى و انهدام به سامانه موشكى ارتفاع كم مجيد واگذار كه با شليك موفق 
موشك از اين سامانه ، سرنگون شدند. سخنگوى رزمايش مشترك تخصصى پدافند هوايى مدافعان آسمان واليت 1401 تصريح كرد: دفاع مستحكم و چند اليه در برابر تهاجم موشك هاى 
كروز يكى از اهداف رزمايش مشترك تخصصى پدافند هوايى مدافعان آسمان واليت 1401 است كه در اين مرحله با موفقيت توسط سامانه هاى مختلف پدافندى ارتش و سپاه اجرا شد. 
امير سرتيپ دوم فرجپور اظهار داشت: در اين رزمايش با شبيه سازى حمله موشك هاى كروز، پهپادهاى هدايت شونده، پهپادهاى پرسه زن و... نسبت به ارزيابى توانمندى مقابل ه اى 

سامانه هاى موشكى مجيد و دزفول در ارتفاع و برد كم در دفاع از مناطق حساس و حياتى كشور اقدام شد.

ســخنگوى وزارت خارجه كشورمان گشايش هاى اخير در روابط كشورهاى عربى با سوريه را گامى مثبت در مسير همبستگى 
اسالمى دانست. به گزارش ايسنا، ناصر كنعانى در توييتى نوشت: گشايش هاى اخير در روابط كشورهاى عربى با سوريه از جمله 
ســفر هيات پارلمان هاى عربى به دمشق براى اعالم همبســتگى با سوريه پس از زلزله ويرانگر اخير، عالوه بر واقع بينى، گامى 
مثبت در مســير همبســتگى اسالمى است. وى در ادامه نوشت: در صورت واقع نگرى، اتخاذ رويكرد مستقل ملى و بى اعتنايى 

به خواســت ســلطه جويان بيگانه، كشورهاى منطقه قادر خواهند بود مشكالت خود را از طريق گفت وگو و ساز و كارهاى منطقه اى حل كنند. اخيرا هياتى از روساى 
پارلمان هاى عربى پس از برگزارى نشســت در بغداد راهى ســوريه شدند و با بشار اسد رييس جمهور اين كشور ديدار كردند. اين هيات پس از ديدار با اسد، نشستى 
مشترك به ميزبان پارلمان سوريه برگزار كردند. ناصر كنعانى، سخنگوى وزارت امور خارجه، حمله وحشيانه شهرك نشينان صهيونيست به مردم بى دفاع فلسطين در 
شهرك حواره و اطراف نابلس و به آتش كشيدن منازل و دارايى هاى آنان را به شدت محكوم كرد. به گزارش ايسنا،  كنعانى اين گونه اقدامات مجرمانه صهيونيست ها 
كه در تداوم كشتارهاى جنايتكارانه ارتش رژيم غاصب صهيونيستى در نابلس و جنين در هفته هاى اخير اتفاق افتاده است را مصداق بارز تروريسم ساختارى و دولتى 

رژيم صهيونيستى دانست و خواستار واكنش قاطع، مؤثر و بازدارنده جامعه جهانى در مقابل ماشين ترور رژيم آپارتايد صهيونيستى شد.

در رزمايش مدافعان آسمان واليت 1401 انجام شد؛

انهدام پهپادهاى حمله ور توسط سامانه هاى بومى «مجيد» و «دزفول»
كنعانى: گشايش در رابطه كشورهاى عربى با سوريه گامى مثبت در 

مسير همبستگى اسالمى است
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گزيده خبر

ايرانسل حامى بيست ويكمين كنفرانس بين المللى انجمن هوا 
فضاى ايران

بيست ويكمين كنفرانس بين المللى انجمن هوافضاى ايران، به عنوان مهمترين 
رويداد هوافضايى در كشــور، با حمايت ايرانسل برگزار مى شود.به گزارش روابط 
عمومى ايرانسل، بيست ويكمين كنفرانس بين المللى انجمن هوا فضاى ايران، از 
8 تا 10 اسفند، در دانشكده فناورى هاى نوين دانشگاه علم و صنعت، با حمايت 
ايرانسل برگزار مى شــود. مهمترين رويداد هوافضايى در كشور، ساالنه در قالب 
كنفرانس انجمن هوافضاى ايران برگزار مى شود و امسال نيز بيست و يكمين دوره 
آن توسط دانشگاه علم  و صنعت و انجمن هوا فضاى ايران به طور مشترك برگزار 
مى شــود.اين كنفرانس بين المللى با محور ويژه «فناورى ماهواره» و محورهاى 
ديگر شــامل آيروديناميك، پيشــرانش، ديناميك پرواز و كنترل، سازه هاى هوا 
فضايى، مخابرات فضايى و آويونيك، منظومه هــاى ماهواره اى، مديريت، امنيت 
و حقوق فضا، علــوم فضايى، هدايت و ناوبرى، هــوش مصنوعى در هوافضا و با 
مشــاركت صاحب نظــران و عالقه مندان برگزار مى شــود تا نتايــج تحقيقات و 
دســتاوردهاى جديد اين صنعت به اشتراك گذاشــته شود.برنامه اين كنفرانس 
شــامل سخنرانى كليدى توسط اساتيد برجســته در حوزه هوافضا، نشست هاى 
تخصصى، نشســت هاى ارائه مقاالت، نمايشــگاه محصوالت فنــى و صنعتى و 
كارگاه هاى آموزشى تخصصى براى دانشجويان و صنعتگران خواهد بود.همچنين 
نشست تخصص «تجربه نگارى يك ماهواره عملياتى» با حضور كارشناسان فنى 
و نشســت تخصصى «راهبردهاى مشــاركت بخش خصوصى در صنعت فضايى 
كشــور» با حضور دكتر حسن ساالريه رئيس سازمان فضايى كشور، از مهمترين 

رويدادهاى علمى اين كنفرانس بين المللى است.

بازديد مديرعامل فوالد خراسان از خطوط توليد شركت
 مدير عامل شركت مجتمع فوالد خراسان با همراهى معاونان و مديران شركت صبح امروز دوشنبه 8 اسفند ماه 1401 از خطوط مختلف توليد از جمله واحد هاى،گندله سازى،احيامستقيم ، فوالدسازى و نورد 
بازديد بعمل آورد. مهندس جوانبخت در اين بازديد ضمن بررسى ميدانى خطوط توليد و نيز دريافت گزارشات الزم از سوى معاون بهره بردارى به بيان نكاتى درخصوص چگونگى هرچه سريع تر رفع موانع 
و مشــكالت توليد اشاره كرد و اظهار اميدوارى نمود: باپشت سرگذاشتن تعميرات گسترده و مهم 
صورت گرفته در ماه هاى گذشــته و با از سرگيرى جريان انرژى و تامين گاز و برق سايت صنعتى 
شاهد درخشش مجدد فوالدخراسان و نيز رسيدن به جايگاه واقعى اين شركت بزرگ دركشور باشيم. 
همچنين در حاشيه اين بازديد همكاران پرتالش سايت صنعتى فوالد خراسان بصورت مستقيم و از 
نزديك با مديرعامل مجتمع فوالد خراسان گفتگو كرده و به بيان مسائل و مطالبات خود پرداختند.

مولدسازى دارايى هاى دولت؛ هم قانونى و هم ضرورى
تهران- ايرنا- وزارت اقتصاد اعالم كرد: مولدسازى دارايى هاى 
دولت عالوه بر اينكه مســتند به تكليــف قانونى بودجه هاى 
سنواتى است، شوراى هماهنگى اقتصادى سران قوا، موضوع 
مولد سازى دارايى هاى دولت را بر مبناى مطالبه مقام معظم 
رهبرى و البته يك ضــرورت بر زمين مانده اقتصادى دنبال 
كردند. به گزارش ايرنا، مركز روابط عمومى و اطالع رســانى 
وزارت امور اقتصادى و دارايى در پاسخ به گزارش 25 بهمن 
مــاه روزنامه كار و كارگر با تيتــر «مجلس مانع اجراى طرح 
مولدسازى شــود» توضيح داد: مولدسازى دارايى هاى دولت 
يك ضرورت بر زمين مانده در اقتصاد ايران اســت كه گرچه 
در بودجه هاى ســنواتى در سال هاى اخير به دولت ها تكليف 
مى شد اما عوايدى نداشت؛ بنابراين مصوبه شوراى هماهنگى 
ســران قوا راهى براى مولدسازى دارايى هاى راكد دولت و از 
انجماد خارج كردن ثروت ملى بال اســتفاده است. اين مسير 
با هــدف افزايش ثروت ملى، تحقق اصالح ســاختار بودجه 
و كمك به رشــد اقتصادى و افزايش بهره ورى در شــوراى 
هماهنگى ســران قوا دنبال شــد و خروجى اين نشست ها 
مصوبه اى بود كه بعد از آنكه در 21 آبان ماه ســال جارى به 
تاييد رهبر معظم انقالب رســيد، تشكيل هيات هفت نفره و 

تدوين آيين نامه اجرايى آن آغاز شد.
اين مصوبه تا پيش از الزم االجرا شدن به دليل سطح اهميت 
تصميم گيرى در گردش كارى محرمانه بين شوراى هماهنگى 
سران قوا و مقام معظم رهبرى قرار داشت اما به محض نهايى 
و الزم االجرا شــدن هيچ محرمانگــى براى آن مطرح نبود و 
بر همين اســاس متن مصوبه مولدسازى دارايى هاى دولت و 
آيين نامه اجرايى آن در ســايت سازمان خصوصى سازى در 
بخش قوانين و مقررات منتشر شد. در واقع محرمانگى به نظر 
مى رسد اســم رمزى براى تداعى نوعى عدم شفافيت درباره 
مصوبه اى بود كه اتفاقا از همان ابتدا بناى آن شفافيت و غلبه 

بر رانت ها و مقاومت هايى بود كه مانع از بهره ورى ثروت ملى 
مى شــد. در واقع از آنجا كه نبود شفافيت خود مانعى بزرگ 
بر سر مولدسازى دارايى هاى دولت بوده بناى اين حركت بر 
شفافيت گذاشته شد. اطالعات كامل از فهرست دارايى هاى 
دولت، مقاومت دستگاه هاى اجرايى، خام فروشى دارايى هاى 
دولت بــه دليل مقررات دســت و پا گير، نبــود معيارهاى 
تشــخيص دارايى هاى مازاد دولت، بى توجهى به ســازوكار 
بازار، عدم تنوع در شــيوه هاى مولدسازى و عدم بهره گيرى 
از ابزارهــاى نوين، پرونده هاى حقوقى مترتب بر دارايى ها و 
ريسك پيگردهاى قضايى تصميمات از مهمترين موانعى بود 

كه همچنان دارايى هاى دولت را راكد نگه داشته بود و براى 
غلبه بر اين شرايط شفافيت تصميم گيرى از مهمترين اصول 
است و براى تحقق آن هوشمندسازى فرآيندهاى مولدسازى 
در بستر سامانه ها و شفافيت دارايى هاى دولت در بستر اطالع 
رســانى و فرهنگ سازى دنبال مى شــود. اينكه گفته شود 
اين مصوبه مبناى قانونى ندارد، درســت نيست. اين مصوبه 
عالوه بر اينكه مستند به تكليف قانونى بودجه هاى سنواتى 
اســت، بر مبناى مطالبه رهبر معظم انقالب بود كه شوراى 
هماهنگى اقتصادى سران قوا، موضوع مولد سازى دارايى هاى 
دولت را هم به عنــوان مطالبه رهبرى و هم يك ضرورت بر 

زمين مانده اقتصادى دنبال كردند. در واقع تشــكيل هيئت، 
آن هم هيئتى كه مورد اعتماد ســه قوه و عازم و جازم باشد 
و قاطعيت حكومتى و اســالمى داشــته باشد؛ بر اساس نص 
صريح فرمايش رهبرى بوده است. بعد از اين مطالبه، تقريباً 
دو ســال، كارشناسان متعدد درباره اين موضوع كار كردند و 
در چندين جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران قوا، 
موضوع مطرح و بررسى شد و نهايتاً در جلسه شصت و هفتم 
مورد تصويب قرار گرفت. اينكه چرا مولدســازى دارايى هاى 
دولت نه از مســير مجلس كه از ســوى شــوراى هماهنگى 
سران قوا بررســى و تصويب شد، بخشــى مربوط به همان 
قاطعيت تصميمى است كه نيازمند اجماع ميان سه قوه براى 
اجراى اين ضرورت اقتصادى اســت. يكى از مهم ترين موانع 
مولدســازى دارايى هاى دولت عدم شناسايى دقيق اموال و 
امالك دولتى است و گام نخست يعنى شناسايى نيازمند عزم 
جزم ســه قوه است و ساز و كارى كه براى تشخيص در نظر 
گرفته شده منتج به ايجاد اجماع ميان سه قوه مى شود. مانع 
ديگر، مقاومت مديران اجرايى اســت كه شكسته شدن اين 
مقاومت با ساز و كارهاى معمول قانون گذارى اگر ممكن بود تا 
به حال اين حجم عظيم و حتى بعضا ناشناخته از اموال راكد 
روى دســت دولت نمانده بود، آن هم در حالى كه در قوانين 
بودجه سنواتى بارها مولدسازى دارايى ها به دولت تكليف شده 
بود. براى نمونه در اليحه بودجه ســال 1401 براى فروش و 
مولدسازى اموال دولت قريب به 33 هزار ميليارد تومان منابع 
بينى شده بود آن هم در حالى كه بيش آوردى منابع حاصل 
از اين بخش در سال هاى پيش از آن موجب شده بود درصد 
تحقق پايينى مشاهده شــود، به طورى كه از سال 1396 تا 
انتهاى 9 ماهه اول سال 1400، جمعاً حدود 4300 ميليارد 
تومان منابع عمومــى از محل فروش و واگذارى اموال دولت 

تحقق يافته بود.

نام گذارى دو پروژه به نام زنده ياد نرجس خانعلى زاده پرستار جوان گيالنى 
محمدپور-گيالن؛

اداره كل نوســازى مدارس گيالن به پاس رسم قدرشناســى از ايثار و فداكارى پزشكان و 
پرستاران, دو پروژه را به نام  زنده ياد نرجس خانعليزاده پرستار جوان گيالنى نام گذارى كرد.

 در راســتاى نهادينه كردن فرهنگ قدرشناســى و به پاس زحمات كادر فداكار بهداشت و 
درمان و گراميداشت ياد و خاطره شهداى مدافع سالمت، اداره كل نوسازى، توسعه و تجهيز 
مدارس اســتان گيالن با همراهى و مشاركت ارزشمند خيرين بزرگوار(موسسه خيريه مهر 
گيتى) اقدام به تجهيز و تعميرات اساسى هنرستان نرجس كالچاى نموده و به رسم تكريم از 
فداكاريهاى زندهياد نرجس خانعليزاده، پرستار جوان و فداكار بيمارستان ميالد الهيجان كه 
در خط مقدم جبهه مبارزه با ويروس كرونا به رحمت ايزدى پيوست، به نام اين بانوى فداكار 
نامگذارى و تقديم جامعه بزرگ پرستاران نمود. شايان ذكر است در گامى ديگر نيز كتابخانه 
محله محور پروژه 12 كالســه مبرهن رشــت واقع در خيابان آفخرا به ياد اين بانوى فقيده 
و فداكار احداث و به نام اين دختر فداكار ســرزمينمان مزين گشــت. گفتنى است؛ نرجس 
خانعليزاده سال 1373 در كالچاى، شهرستان رودسر متولد شد. او پس از پايان تحصيالت، 
طرح پرســتارى خود را در بيمارستان امام خمينى(ره) تهران سپرى كرد و سپس به عنوان 
پرستار در بخش اورژانس بيمارستان ميالد الهيجان،مشغول به خدمت شد. وى 4 اسفند ماه 
1398 در پى شيوع گسترده ويروس كرونا در ايران، با عوارض مشابه ابتال به اين ويروس، در 
حين رســيدگى به بيماران در محل كار خود از حال رفت و به دليل عوارض ريوى و تنگى 
نفس در بخش مراقبتهاى ويژه همان بيمارســتان بسترى شد. نرجس خانعليزاده در بعد از 

ظهر 6 اسفند در بيمارستان ميالد، الهيجان درگذشت.

از جانبازان، ايثارگران و فرزندان شهدا در شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى 
منطقه گلستان تجليل شد

در سالروز والدت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس(ع)، طى مراسمى از از جانبازان ، ايثارگران و 
فرزندان شهدا در شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى منطقه گلستان تجليل شد.به گزارش روابط 
عمومى شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى منطقه گلستان، مدير منطقه با تبريك اعياد شعبانيه 
گفت: شــهدا و ايثارگران الگوى فداكارى در جامعه بوده و آنان كسانى هستند كه منافع فردى و 
ظواهر زندگى را بخاطر مصلحت كشــور زير پا گذاشته تا عزت و سربلندى را براى ايران اسالمى 
به ارمغان آورند.ســيد محمد حسينى دفاع از وطن را وظيفه ذاتى تك تك افراد در هر جايگاهى 
عنوان كرد و افزود: امروزه به بركت خون پاك شهداى گرانقدر، صبر و بردبارى جانبازان و گذشت 
و فداكارى خانواده هاى شهدا، ملت سرافراز ايران اسالمى به سوى رشد و تعالى پيش مى رود.در 
پايان اين مراســم مدير شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى منطقه گلستان با اهدا لوح تقدير و 

هدايايى از جانبازان، ايثلرگران و فرزندان شهداء شاغل در شركت تقدير كرد.

تهران- ايرنا- مدير ديســپچينگ شركت ملى گاز ايران با بيان اينكه مصرف گاز بخش خانگى و تجارى در 24 ساعت گذشته 
(هفتم اسفندماه) 522 ميليون مترمكعب بوده است، اعالم كرد: اين مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال 12 درصد افزايش يافته 
است. به گزارش ايرنا از وزارت نفت، «محمدرضا جواليى» با بيان اينكه پيش بينى مى شود روند مصرف گاز طبيعى در بخش خانگى و تجارى تا 20 اسفندماه بر 
مدار 500 ميليون مترمكعب باقى بماند، افزود: پنج استان تهران، خراسان رضوى، مازندران، اصفهان و آذربايجان شرقى به ترتيب استان هاى پُرمصرف گاز در 24 
ساعت گذشته بودند. وى تصريح كرد: هرچند با افزايش دماى هوا در كشور شاهد كاهش مصرف گاز طبيعى نسبت به هفته هاى پيش هستيم، اما اين مقدار نسبت 
به مدت مشابه پارسال 12 درصد افزايش يافته است. مدير ديسپچينگ شركت ملى گاز ايران همچنين با تأكيد بر روند صرفه جويى و بهينه سازى مصرف انرژى، از 

رفع محدوديت گازرسانى به شهرك هاى صنعتى و بخشى از پتروشيمى ها و صنايع فوالد خبر داد.

تهران- ايرنا- سقف معافيت مالياتى و نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقى ساالنه به ميزان يك ميليارد و 200 ميليون ريال تعيين 
شد و به اين ترتيب حقوق بگيران تا سقف درآمدى 10 ميليون تومان در ماه از پرداخت ماليات معاف شدند. به گزارش خبرنگار پارلمانى 

ايرنا، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علنى روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسى بخش درآمدى اليحه بودجه سال 1402 كل كشور، با بند (و) و رديف 1 تبصره 12 ماده واحده 
اين اليحه كه به «حقوق و دستمزد» اختصاص دارد، موافقت كردند. در گزارش كميسيون تلفيق سقف معافيت مالياتى ساالنه 840 ميليون ريال تعيين شده بود كه با پيشنهاد 
نمايندگان و تصويب مجلس اين سقف به يك ميليارد و 200 ميليون تومان تغيير يافت و به اين ترتيب بخشى از منابع درآمدى دولت در سال آينده كاسته شد. در بند (و) تبصره 
12 آمده است: در سال 1402 ، سقف معافيت مالياتى و نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقى كه تحت عناوينى از قبيل حقوق و مزايا (به استثناى عيدى و كارانه اعضاى 
هيأت علمى بالينى تمام وقت جغرافيايى و پزشكان متخصص بالينى تمام وقت جغرافيايى)، مقررى يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه كار، حق الزحمه، حق مشاوره، 
حق حضور درجلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمركه به صورت نقدى و غيرنقدى،از يك يا چند منبع، در بخش دولتى 

و يا غيردولتى تحصيل مى نمايند، چه از كارفرماى اصلى و يا غيراصلى (موضوع تبصره ( 1) ماده86 ( قانون مالياتهاى مستقيم) باشد.

مدير ديسپچينگ شركت ملى گاز ايران خبر داد:

مصرف روزانه گاز خانگى و تجارى بر مدار 500 
ميليون مترمكعب

بررسى اليحه بودجه 1402 در مجلس؛

سقف معافيت مالياتى حقوق بگيران به 10 ميليون 
تومان در ماه افزايش يافت
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گزيده خبر

مديرانى كه از افزايش نرخ ارز 
سود  مى كنند

درشــرايطى كه افزايش نرخ ارز مردم و دولت را با چالش هايى مواجه كرده 
و دولــت تمام قواى خود را بــراى مديريت بازار ارز بــه كار گرفته، برخى 
صادركنندگان بزرگ مانند صنايع پتروشــيمى و فوالدى، سودهاى كالنى 
بدون تغيير در كميت و كيفيت توليدشان مى برند. به گزارش ايسنا، افزايش 
نرخ ارز در سال جارى مانند همه دوره هايى كه قيمت دالر، يورو و به تبع آن 
ساير ارزها روند صعودى داشته است، سفره مردم را تحت تاثير قرار مى دهد 
و در شــرايطى كــه دولت تمام توان خود را براى مديريــت بازار ارز به كار 
گرفته، به نظر مى رسد مقاومت هايى از سوى ديگر بازار براى تداوم وضعيت 
فعلى وجود دارد. در اين ميان اندك كســانى هستند كه از اين افزايش نرخ 
و نوســانات ارزى سود مى برند و نه تنها مانند مردم و دولت نگرانى بابت آن 
ندارند، بلكه از باالتر رفتن قيمت ها خوشــحال مى شوند! يكى از مواردى كه 
همواره به عنوان عوامل تاثيرگذار بر بازار ارز ذكر شده، بازگشت ارز صادراتى 
توســط تاجران و صادركنندگان اســت. در اين ميان عالوه بر تجار خرد و 
كالن، بازيگران بسيار بزرگى در عرصه صادرات كشور هستند كه مى توانند 
بخش بزرگى از ارز مورد نياز كشور را تامين كنند، اين دسته از تجار بزرگ 
همان صنايع بزرگ مانند پتروشــيمى ها، فوالدى ها، مسى ها و ديگر صنايع 
بزرگ هستند كه با توجه به حجم باالى صادراتى كه دارند، افزايش نرخ ارز 
ســود هنگفتى به جيب آن ها وارد مى كند و در حقيقت برنده اصلى تالطم 
قيمت ارز به شــمار مى روند. شايد به همين  دليل است كه در شرايط ارزى 
فعلى كشور، هماهنگى بازيگران بزرگ صنايع پتروشيمى و فوالد با بازيگران 
بزرگ بازار پولى و مالى كشــور بسيار حياتى است. البته اكثر اين شركت ها 
واگذار شده و به اصطالح خصوصى شده اند يا خصولتى. در شرايط كنونى هر 
درصد افزايش نرخ تســعير ارز يا افزايش قيمت آن، مساوى با افزايش سود 
اين شركت ها و مجموعه ها به همان ميزان است. آمارها نيز نشان مى دهد كه 
در فاصله  سال هاى 1398 تا 1399 و با افزايش قيمت بنزين و البته دالر در 
بازار، برخى پااليشگاه ها و پتروشيمى ها تا بيش از پنج برابر سودشان بيشتر 
شــد، فوالدى ها تا سه برابر و ديگر صنايع نيز در همين اندازه ها سود كردند 
اما اين ســود نه از افزايش توليد و نه از رشــد اقتصادى بلكه تنها از محل 

باالرفتن نرخ ارز بود.
 مدير بنادر و دريانوردى غرب استان هرمزگان با اشاره به عملكرد يازده ماهه 

سال 1401 اعالم كرد؛
صادرات بيش از شش ميليون و 250 هزار تن كاالهاى نفتى و 

غير نفتى  
مدير بنادر و دريانوردى غرب اســتان هرمزگان از صادرات بيش از شــش 
ميليــون و 250 هزار تن كاالهاى نفتى و غيرنفتى و همچنين حمل و نقل 
ســاحلى بيش از 3 ميليون و 900 هزار تــن كاالهاى نفتى و غيرنفتى در 
بنادر غرب استان هرمزگان طى يازده ماهه سال 1401 خبر داد.به گزارش 
روابط عمومى مديريت بنادر و دريانوردى بندرلنگه و غرب استان هرمزگان، 
مرتضى ساالرى ضمن اعالم اين خبر گفت: ميزان صادرات كاالهاى نفتى و 
غيرنفتى در بنادر غرب هرمزگان طى يازده ماهه سال جارى، شش ميليون 
و 250 هزار و 789 تن با رشد 14 درصدى مى باشد كه از مجموع صادرات 
نفتى و غيرنفتى انجام شــده، 2 ميليون و 901 هزار و 734 تن با رشد 71 
درصدى مربوط به صادرات غير نفتى و سه ميليون و 349 هزار و 55 تن به 
صادرات نفتى اختصاص دارد.ســاالرى در بخش ديگرى از اظهاراتش گفت: 
از مجموع عمليات انجام شــده، سه ميليون و 926 هزار و 698 تن فرآورده 
هاى نفتى و غيرنفتى با رشــد 18 درصدى به صورت رويه كابوتاژ (حمل و 
نقل ساحلى) در بنادر غرب استان هرمزگان جابجا شد كه از اين ميزان بنادر 
غرب استان هرمزگان با كابوتاژ يك ميليون و 711 هزار و 34 تن  فرآورده 
هاى غير نفتى با رشد 32 درصدى و كابوتاژ 2 ميليون و 215 هزار و 664 تن 
فرآورده هاى نفتى با رشد 9 درصدى روز هاى پر رونقى را  در اين بخش از 
عمليات تجربه نموده است.وى افزود: بندر چارك، سيرى، الوان، بندرلنگه و 
منطقه ويژه اقتصادى انرژى بر پارسيان  با صادرات بيش از 209 هزار و 448 
تن، يك ميليون و 684 هزار و 437 تن، يك ميليون و 672 هزار و 710 تن، 
يك ميليون و 697 هزار و 119 تن با رشد 55 درصدى و 987 هزار 60 تن 
با رشد بيش از 100 درصدى، كاالهاى نفتى و غير نفتى رشد قابل توجهى 

را در يازده ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند.

طلسم فاز 14 پارس جنوبى شكسته شد
پااليشــگاه فاز 14 به عنوان آخرين پااليشگاه پارس جنوبى 
پس از ســال ها تاخير، باالخره در روزهاى پايانى اين هفته 

افتتاح مى شود.
به گزارش ايســنا، كنسرسيوم فاز 14 پارس جنوبى متشكل 
از هشت عضو به راهبرى سازمان گسترش و نوسازى صنايع 
ايران از تاريخ 25 خرداد ماه سال 1389  براى تكميل طرح 
فاز 14 پارس جنوبى شكل گرفت در ابتدا مقرر بود با طراحى 
و اعمال برنامه هاى جديدى در برهه اى از دوره توسعه پارس 
جنوبــى، در قالب اجراى پروژه هاى موســوم به 35 ماهه و 
اجراى همزمان فازهــاى باقى مانده، اين طرح در كنار چهار 
فاز ديگر (13، 19، 20 و 21، 22-24) به بهره بردارى برسد. 
نبود ظرفيت فنى، مالى و اجرايى براى اجراى همزمان پنج 
ابرپروژه گازى در سال 1389 و آن هم در مقطعى كه فازهاى 
قبل تــر از آن (12، 15 و 16، 17 و 18) همچنان نيمه تمام 
بودند، موجب شــد به دليل پراكندگى وســيع ظرفيت هاى 
داخلى، عدم انســجام مديريتى، محدوديــت پيمانكاران و 
افزايش ناگهانى هزينه هاى اجرا نه تنها طرح توسعه فاز 14 
كه تمام طرح هاى باقى مانده عمــال نيمه كاره به دولت بعد 
واگذار شود. در دولت يازدهم و با توجه به محدوديت منابع 
مالى تصميم بر آن شد تا اولويت بندى فازهاى مختلف ميدان 
گازى پارس جنوبى بر مبناى برداشــت حداكثرى از ميدان 
مشــترك على الخصوص در بلوك هاى مرزى انجام شود كه 
طــرح فاز 14 به دليل قرارگيرى در شــمالى ترين بلوك در 
محــدوده ميدان و نزديكى به مرزهــاى داخلى ايران بدون 
هيچ مرز مشــترك خارجى به عنوان اولويت نهايى (بعد از 
فازهاى 13 و 22، 23 و 24) تعيين شد. همچنين به منظور 
بهينه سازى منابع و نظر به محدوديت زيرساخت هاى اجرايى 
كشور در روند توسعه همزمان 7 طرح پااليشگاهى و ساخت، 
نصب و راه اندازى 24 ســكوى دريايى در فاصله ســال هاى 
1389 تا 1398، مقرر شد تا با حفظ اولويت هاى اشاره شده، 
بخش خشــكى و پااليشگاهى فاز 14 بعد از تكميل فازهاى 

در  و 24  و 21، 22، 23  و 18، 19، 20  و 13، 17   12
اولويت تكميل قرار گيرد. در واقع طرح توسعه فاز 14 پارس 
جنوبى به دو بخش خشــكى و فراســاحل تقسيم مى شود.   
بخش خشكى اين طرح شامل تأسيسات پااليشگاهى است 
و بخش فراساحلى شامل 4 سكوى گازى (دو سكوى اصلى 
و دو ســكوى اقمارى)، 44 حلقه چاه و دو رشــته خط لوله 
32 اينچ اســت كه گاز را از دريا در فاصله 105 كيلومترى 
ساحل كنگان به پااليشگاه منتقل مى كند و در عمل فرآيند 
شيرين سازى گاز را در بخش خشكى انجام مى دهد. با توجه 
به اولويت بندى طرح هاى پارس جنوبى در سال هاى پيشين و 
سياست وزارت نفت مبنى بر جلوگيرى از عدم النفع برداشت 

گاز از اين ميدان مشــترك، به كنسرسيوم فاز 14 ابالغ شد 
تا بخش فراســاحل را سريع تر وارد مدار كند تا توليد از اين 
طرح را شروع كنيم. بر اين اساس، در ارديبهشت ماه 1397 
دو سكوى فراساحلى اين طرح به بهره بردارى رسيد و تا پايان 
سال 1398 نيز دو سكوى ديگر وارد مدار توليد شد و به اين 
ترتيب روزانه 56 ميليون مترمكعــب گاز غنى از اين طرح 
توليد مى شود.اولويت بندى توســعه فازهاى پارس جنوبى 
صورت گرفت با اين اقدام، توليد از ميدان مشــترك پارس 
جنوبى از 280 ميليون متر مكعب در ســال 1392 به 700 
ميليون متر مكعب در ســال  1399رسيده كه نشان دهنده 
افزايش 420 ميليون متر مكعبى گاز از اين ميدان مشترك 

اســت. هم اكنون اما ظرفيت توليد گاز ميدان پارس جنوبى 
به 700 ميليون مترمكعب در روز رسيده، پااليشگاه فاز 14 
پارس جنوبى را مى توان ايستگاه پايانى پااليشگاه هاى ميدان 
گازى پارس جنوبى برشــمرد. پيش از ساخت اين مجتمع، 
12 پااليشــگاه با دريافت گاز از بخــش دريا و فرآورش آن، 
گاز شــيرين به شبكه سراسرى تزريق مى شد، اما با توجه به 
اينكه 4 سكوى دريايى فاز 14 به مدار آمدند و انجام كارهاى 
اجرايى آغاز توسعه فاز 11 پارس جنوبى، با احتمال افزايش 
توليد، نياز به ايجاد ظرفيت پااليشى در اين منطقه روزبه روز 
حياتى تر مى شد. بر همين اساس دولت سيزدهم عزم خود را 
براى تكميل ساخت پااليشگاه فاز 14 پارس جنوبى متمركز 
كرد و انتظار مى رود تا پايان ســال جارى شاهد تكميل اين 
پااليشگاه باشيم. توليد تجمعى گاز فاز 14 تا به امروز قريب 
62 ميليارد مترمكعب تخمين زده مى شود، ارزش قراردادى 
و ســرمايه گذارى در بخش حفــارى، ســكوهاى دريايى، 
خطوط لوله و تأسيســات خشــكى 5.2 ميليارد دالر بوده 
كه از سوى شــركت ملى نفت ايران تأمين و پرداخت شده 
اســت.   محصوالت اين پااليشگاه مشابه طرح هاى دو فازى 
پارس جنوبى شامل روزانه 50 ميليون متر مكعب گاز متان 
به منظور تزريق به خط لوله سراسرى، 77 هزار بشكه ميعانات 
گازى، 400 تن گوگرد و ســاالنه يك ميليون تن اتان و يك 
ميليون تن ال پى جى اســت. اين فاز از پارس جنوبى پس از 
گذر از پيچ و خم هاى بسيار طبق اعالم على بهادرى جهرمى 
سخنگوى دولت آخر اين هفته به عنوان ايرانى ترين فاز پارس 
جنوبى در استان بوشهر افتتاح مى شود و با بهره بردارى از آن 
50 ميليون متر مكعب گاز در دست استفاده قرار مى گيرد. 
ميدان گازى پارس جنوبى ميدان مشترك گازى ميان ايران 
و قطر بــوده، بنابراين هر چه توليد از فازهاى پارس جنوبى 

زودتر شروع شود به همان ميزان به نفع ايران است.

به گزارش ايلنا از وزارت جهادكشاورزى، رييس مركز نوآورى و فناورى سازمان منابع 
طبيعى و آبخيزدارى كشــور با بيان اين مطلب گفت: بررســى هاى طرح استفاده از 
فناورى هاى هوشمند در نهالســتان هاى منابع طبيعى كشور انجام شده و براساس 
برنامه ريزى ها قرار اســت اين طرح در استان البرز به صورت پايلوت اجرا شود و در 
صورتى كه نتيجه آن قابل قبول باشــد در فاز نخســت در برخى استان هاى ديگر 

اجرا خواهد شد. حميدرضا سليمانى افزود: موضوع استفاده از فناورى هاى هوشمند 
آبيارى در نهالســتان هاى اين سازمان با كمك شركت هاى دانش بنيان كه به منظور 
مديريت منابع آبى در اسفند سال گذشته مطرح شد و با توجه به اجراى طرح مردمى 
كاشــت يك ميليارد درخت و ضرورت افزايش توليد نهال، مى طلبد كه نهالستان ها 
فعال تر و به فناورى هاى نوين و هوشــمند آبيارى مجهز شوند. وى اظهار داشت: به 
دليل محدوديت منابع آبى در كشور و چالش هاى مربوط به آن الزم است در عرصه 
مديريت منابع آبى در نهالستان هاى كشور بازنگرى و بازبينى صورت گيرد. سليمانى 
افزود: براى بكارگيرى فناورى هاى هوشمند آبيارى در نهالستان هاى جنگلى، تعدادى 
از شــركت هاى دانش بنيان را شناســايى كرده ايم كه اساس كار اين فناورى در اين 
شــركت ها بيشتر روى دو مولفه مديريت تبخير- تعرق گياه و رطوبت خاك تمركز 
دارند. وى با بيان اين كه آبيارى هوشــمند به طور عمده براســاس اندازه گيرى اين 
دو مولفه صورت مى گيرد، تصريــح كرد: پارامترهاى محيطى ديگرى نيز مانند دما 
اندازه گيرى مى شــود و در نهايت هدف اين اســت كه آب براساس نياز واقعى و در 
زمان مناســب در اختيار گياه قرار گيرد. ســليمانى در همين حــال ابراز اميدوارى 

كرد تا پايان امسال عقد قرارداد براى اجرايى شدن اين طرح در استان البرز صورت 
گيــرد و طرح بعدى در ايالم انجام شــود. رييس مركز نوآورى و فناورى ســازمان 
منابع طبيعى و آبخيزدارى كشــور با بيان اين كه عملياتى كردن طرح اســتفاده از 
فناورى هاى هوشــمند آبيارى هزينه بر اســت، گفت: هزينه هاى اين طرح در قياس 
با صرفه جويى آبى و مديريت آب در نهالســتان ها در شرايط كم آبى، معنى دار است. 
وى ادامه داد: هزينه هاى اجرايى طرح هاى پايلوت در البرز و ايالم از محل اعتبارات 
سازمان منابع طبيعى تامين مى شود و در بحث كالن و عموميت بخشيدن اين طرح 
به ساير نهالستان ها از طريق حمايت هاى مالى صنايع و حاميان پويش مردمى كاشت 
يك ميليارد درخت اســتفاده خواهيم كرد. سليمانى توضيح داد: در طرح استفاده از 
فناورى هاى هوشــمند در نهالستان ها از چند فناورى از جمله اينترنت اشيا در كنار 
ساير فناورى هاى كاربردى بهره خواهيم برد. وى مديريت آبيارى بهينه، رشد مناسب 
نهال ها، افزايش بهره ورى و كيفيت نهال توليد شده و استفاده بهينه از منابع غذايى 

خاك را از مزيت هاى استفاده از فناورى هاى هوشمند برشمرد.

كاهش ميانگين 40 درصد مصرف آب با هوشمندسازى نهالستان هاى منابع طبيعى

رئيس صنف جايگاه داران كشور گفت: سقف سوخت گيرى بنزين به روال قبل بازگشته است و اكنون محدوديت هاى اعمال 
شــده براى كارت هاى سوخت برداشته شــده و سوخت گيرى به روال عادى بازگشته است. اسداهللا قلى زاده در گفت وگو با 
ايســنا، بيان كرد بر اســاس آنچه اعالم شده از سوى جايگاه  هاى كل كشور از روز قبل، در اكثر استانها و كالنشهرها به جز 
اســتان هاى مرزى، محدوديت رفع و سقف ســوخت گيرى بنزين از كارت شخصى مجددا 60 ليتر شده است. وى با تاكيد 
بر اينكه در شرايط فعلى سوخت گيرى  مشكل چندانى براى مردم ندارند، اما اينكه سقف هر بار سوخت گيرى با كارت سوخت شخصى كمتر از 60 ليتر باشد 
مشكالتى را براى مردم و جايگاه داران  ايجاد مى كند. رئيس صنف جايگاه داران كشور با بيان اينكه در شش ماه گذشته اين محدوديت براى كارت هاى شخصى 
و جايگاه داران در اكثر استان ها به جز تهران اجرايى بود، اظهار كرد: با توجه به اينكه اين محدوديت ها در ايام نزديك به نوروز برطرف شده جا دارد از مسووالن 
و رئيس جمهورى تشكر كنيم. به گزارش ايسنا، چندى پيش اعالم شد كه سوخت گيرى از جايگاه ها با محدوديت مواجه شده و افراد در يك نوبت بيش از 40 

ليتر نمى توانند سوخت گيرى كنند.

مديرعامل شــركت مديريت طرح هاى صنعتى ايران با اشــاره به بهره بردارى از فاز 14 پارس جنوبى به عنوان آخرين پااليشــگاه 
گازى پارس جنوبى گفت: بيش از 70 درصد كل كاالى مورد نياز فاز14 پارس جنوبى از طريق توليدكنندگان داخلى تأمين شد.

به گزارش ايسنا، محمدرضا ناصح با بيان اينكه طراحى، مهندسى، نصب، اجرا و راه اندازى  اين پااليشگاه  بطور كامل به شركت 
هاى ايرانى واگذار شد و با كيفيت مطلوب انجام پذيرفت، اظهار كرد: تامين قطعات اين فاز در داخل كشور نسبت به ساير پااليشگاه 

هاى مشابه يك ركورد جديد در استفاده از توانمندى هاى داخلى را نشان مى دهد. وى همچنين با اشاره به سابقه اجراى پروژه فازهاى 6، 7، 8 و فازهاى 17 و 18 
پارس جنوبى و سهم 60 درصدى در پااليشگاه فاز 14 پارس جنوبى افزود: با نگاه ويژه به توانمندى شركت هاى دانش بنيان داخلى و همسو با سياست هاى كلى نظام 
براى اولين بار در فاز 14 برخى از تجهيزاتى كه تا پيش از اين از شركت هاى خارجى بويژه اروپايى تأمين مى شد به شركت هاى ايرانى سفارش گذارى شد. ناصح 
تصريح كرد: از جمله اين تجهيزات  مى توان به سيستم كنترل، شيرهاى اطمينان، تجهيزات ابزاردقيق پااليشگاه، شيرهاى كنترل فشار، مواد شيميايى و كاتاليست 
هاى پااليشگاهى، پمپ هاى فرآيندى پااليشگاه و ساخت پمپ هاى كرايژونيك يا فوق سرد در ايران نام برد و اين مهم نشان داد كه در صورت پياده سازى و اجراى 

مناسب سياست هاى اقتصاد مقاومتى ضمن بى اثر و خنثى كردن اثرات تحريم ها حتى امكان پيشرفت در شرايط بحران وجود دارد.

تامين بيش از 70 درصد تجهيزات فاز 14 پارس جنوبى سقف سوخت گيرى بنزين به روال قبل بازگشت
توسط توليد كنندگان داخلى

ايسنا/خوزستان مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان گفت: آب 
32 روســتاى رامهرمز كه روز گذشته بر اثر شكستگى قطع شده بود، 
وصل شــد.محمدرضا كرمى نژاد در گفت و گو با ايســنا، اظهار كرد: 
روز گذشــته در اثر شكســتگى خط اصلى انتقال آب به 32 روستاى 
بخش غربى شهرستان آب اين روستاها قطع شد. وى افزود: بالفاصله 

پس از اين اتفاق اكيپ هاى تعميراتى شركت آبفا با حضور در منطقه 
نسبت به حل اين مشكل اقدام كردند. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
خوزســتان گفت: بر اثر اين شكستگى آب روستاهاى "مربچه"، "عين 
حداد"، "عين حماد"، "كوت شــيخ"، "تل گستر"، "ابيرش"، "بسيطين"، 

"چاه عوفى" و تعدادى ديگر از روستاها قطع شده بود.
كرمى نژاد عنوان كرد: با تالش هاى انجام شــده ظرف مدت كمتر از 
24 ســاعت مشكل اين لوله اصلى برطرف و آب اين 32 روستا وصل 
شــد. رفع مشكل شكستگى اين خط با توجه به اينكه در جاده اصلى 
قرار داشــت اندكى دشــوار بود كه اكيپ هاى تعميراتى اين مساله را 
در ســريع ترين زمان ممكن حل كردند. وى خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر مشــكل آب همه اين روستاها حل شــده و مساله خاصى در 
تاميــن و پايدارى آب مورد نياز آن ها وجــود ندارد. كرمى نژاد اظهار 
كرد: در زمان قطعى آب نيز اعالم كرديم كه در صورت نياز، آبرسانى 
سيار به اين روستاها انجام مى گيرد تا مشكالت مردم در زمينه تامين 

آب كاهش يابد.

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و علت قطعى آب 32 روستاى رامهرمز چه بود؟
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر آراء صــادره هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضــى و ســاختمان هــاى فاقــد 
ســند رســمى مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان ديوانــدره تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض 
متقاضيــان محــرز گرديــده اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالك مــورد تقاضــا بــه شــرح زيــر بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى ميشــود در صورتــى كــه اشــخاص 
ــخ انتشــار اوليــن  ــد از تاري ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــى اعتــراض داشــته باشــند ميتوانن نســبت ب
آگهــى بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك 
ــن  ــه اي ــرا ب ــم و رســيد آن ــى تقدي ــه مراجــع قضاي ــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــودرا ب ــاه از تاري م
ــه  ــم ب ــد عبدالكري ــاى ســيروان مــرادى فرزن ــر راى شــماره 1401/2365 آق ــل نماينــد :1-براب اداره تحوي
شــماره ملــى 3859953151 نســبت بــه ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك واحــد كشــتارگاه صنعتــى بــه 
مســاحت 10000مترمربــع و بــه شــماره پــالك 375 فرعــى از 14 اصلــى واقــع در بخــش 14 قريــه وزمــان 
خريــدارى از مالــك رســمى آقايــان محمــد علــى و فتحعلــى شــهرتين احمــدى. بديهــى ســت در صــورت 
انقضــاى مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. تاريــخ 

انتشــار نوبــت اول چهــار شــنبه 1401/11/26 و نوبــت دوم چهــار شــنبه 1401/12/10 
فخرى ، سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ديواندره م الف 284
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گزيده خبر

افزايش قيمت محصوالت 
فوالدى توجيه ندارد

سخنگوى وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد بر اينكه مبناى قيمت 
زنجيره فوالد، قيمت ارز نيمايى اســت و تمام عرضه ها از مسير بورس كاال 
خواهــد بود، دليلى براى افزايش قيمت محصوالت زنجيره فوالد نديده و از 
تعريف سياســتى جديد توسط وزارت صمت با توجه به شرايط پيش آمده، 
خبر داد كه اين سياســت از شــنبه هفته آينده( 13 اســفند ماه) اجرايى 
مى شــود. طبق اعالم اين موضوع به ايســنا، اميد قاليباف ضمن اشــاره به 
افزايش قيمت محصوالتى نظير ميلگرد، تيرآهن، نبشى و ساير محصوالت 
اين زنجيره در بازار، تصريح كرد: به هيچ وجه دليلى براى افزايش قيمت اين 
محصوالت وجود ندارد؛ لذا با توجه به شــرايط به وجود آمده، وزارت صمت 
سياسِت جديدى براى كنترل محصوالت زنجيره فوالد در پيش گرفته است.

ســخنگوى وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: بر اســاس اين شيوه 
جديد كه از شــنبه هفته آينده (13  اســفند ماه) اجرايى مى شــود، تمام 
محصوالت زنجيــره فوالد كه در بورس كاال عرضه مى شــوند و از يكديگر 
ماده اوليه دريافت خواهند كرد، مكلف هستند قيمت پايه محصوالت خود 
را بر اساس ارز نيمايى محاسبه و اعالم كنند. وى خاطرنشان كرد: به عنوان 
مثال اگر ميلگرد در بورس كاال عرضه مى شــود، توليدكننده اين محصول 
قطعاً شمش مورد نياز خود را از بورس كاال خريدارى مى كند و براين اساس 
توليدكننده شمش مكلف است كه در درجه اول 100 درصد توليد را در تاالر 
داخلى بورس عرضه كند و در درجه دوم،  قيمت پايه شــمش را بر اساس 
ارز نيمايــى قيمت گذارى و اعالم كند. اين مقام مســئول در وزارت صمت 
ادامه داد: از ســوى ديگر، توليدكننده شــمش از آنجايى كه آهن اسفنجى 
مــورد نياز خود را از بورس كاال تهيه مى كند و توليدكننده آهن اســفنجى 
نيــز محصول خود را با ارز نيمايى عرضه كرده اســت، بنابراين توليدكننده 
شــمش نيز بايستى بر اســاس ارز نيمايى قيمت پايه را به بورس كاال ارائه 
كند؛ بدين ترتيب كل زنجيره فوالد بر اساس نرخ سامانه نيما در بورس كاال 
از همديگــر ماده اوليه را خريدارى مى كنند و محصول توليدى را در بورس 
عرضه مى كنند. سخنگوى وزارت صمت با بيان اينكه بر اساس تصميم وزارت 
صمت توليدكنندگان تمام محصوالت زنجيره فوالد مكلف شدند 100 درصد 
عرضه خود را در تــاالر داخلى بورس انجام دهند و قيمت پايه محصوالتى 
را كه در بورس عرضه مى كنند، بر اســاس ارز نيمايى باشــد، تصريح كرد: 
بنابراين در نهايت قيمت كشــف شده نيز تابعى از قيمت پايه بر اساس ارز 
نيمايى خواهد بود. با اعمال سياست جديد؛ منتظر كاهش قيمت  محصوالت 

زنجيره فوالد هستيم .
 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقى اعالم كرد؛

سلب امتياز بهره بردارى از معدن طالى اندريان
تبريز – شــيعه نواز: رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربايجان 
شــرقى اعالم كرد: پرونده تخلفات 
بهــره بردار معدن طــالى اندريان 
در محدوده جنگل هاى ارســباران 
به شوراى عالى معادن ارسال شد. 
صابر پرنيان، دليل سلب امتياز بهره 

بردارى از معدن فوق را برداشــت هاى غيراصولى بيــان و اظهار كرد: اداره 
كل صمت آذربايجان شــرقى با هيچ شخص حقوقى و حقيقى در خصوص 
بهره بردارى از معادن تعارف نــدارد. وى معادن را يكى از بخش هاى مهم 
و تاثيرگذار اقتصادى آذربايجان شرقى برشمرد و با تاكيد بر اينكه نهادهاى 
نظارتى در سازمان صمت در اين خصوص با جديت و حساسيت ويژه اى پاى 
كار هســتند، اظهار كرد: اين ظرفيت بزرگ و مهم سال ها در منطقه مورد 
غفلت قرار گرفته است و از اين پس نبايد اهمال كارى صورت بگيرد. رئيس 
ســازمان صمت آذربايجان شــرقى با دفاع از عملكرد يكساله حوزه معادن 
استان، يادآور شد: طى اين مدت 226 محدوده جديد معدنى را شناسايى و 
مجوزهاى الزم براى اكتشاف را كسب كرده ايم و آثار و نتايج فعاليت معادن 
اســتان طى ماه هاى آينده نمايان خواهد شد. پرنيان با اشاره به اينكه سال 
گذشته از محل عمل به تكاليف سازمانى در خصوص مبالغ دريافتى حاصل 
از فعاليت معادن آذربايجان شرقى 850 ميليارد تومان اخذ شده است، افزود: 
اين رقم در 100 ماهه امســال به 2 هزار و 100 ميليارد تومان افزايش پيدا 
كرده اســت. وى با بيان اينكه سامانه نظارتى بر معادن آذربايجان شرقى راه 
اندازى و فعال شــده است، اظهار كرد: اكنون 90 درصد تمامى فعاليت ها و 
نحوه استخراج و فروش معادن استان به صورت الكترونيكى صورت مى گيرد 
و تا پايان ســال اين فراوانى به 100 درصد خواهد رسيد. پرنيان ادامه داد: 
طبق سامانه نظارتى فوق تمام فاكتورهاى فروش و استخراج معادن استان به 
صورت الكترونيكى انجام شده و شفافيت بر آن حاكم است. آذربايجان شرقى 
با بيش از هشــت ميليارد تن ذخيره معدنى جزو سه استان داراى ظرفيت 

باال در اين زمينه است. 

تمجيد مديرعامل جديد از تالش هاى مديرعامل سابق
تشريح سه محور اصلى برنامه هاى عظيمى در ايران خودرو

مديرعامل جديد گروه صنعتى ايران خــودرو، مهم ترين محورهاى فعاليت در ايران 
خودرو را افزايش تيراژ توليد، ارتقاى كيفيت و توسعه سبد محصوالت در راستاى بهبود 
رضايتمندى مشتريان اعالم كرد.ايكوپرس- عليمردان عظيمى ضمن قدردانى از تالش 
هاى دكتر مهدى خطيبى و اقدامات وى در طول 13 ماه حضور در سمت مديرعاملى 
گروه صنعتى ايران خودرو، عنوان كرد: تالش خواهيم كرد تا با همكارى تمام مديران، 
كاركنان و كارگران زحمتكش اين مجموعه عظيم صنعتى مسير زحمات و تالش هاى 
ايشان را ادامه داده و برنامه هاى مبتنى بر پيشرفت همه جانبه گروه را سرعت بخشيده 
و توسعه دهيم. وى با اشاره به اهم اهداف و برنامه هاى مدنظر براى گروه صنعتى ايران 
خودرو، اولين هدف را افزايش شمارگان توليد برشمرد و گفت: در حال حاضر با توجه 
به حجم باالى تقاضا براى خريد خودرو در كشور، وظيفه داريم تا تمام تالش خود را 
براى افزايش توليد به كار گرفته و در راســتاى تامين نياز بازار گام برداريم.مديرعامل 
گروه صنعتى ايران خودرو با اشاره به اهميت و جايگاه نيروهاى انسانى در برنامه هاى 
آتى گروه صنعتى ايران خــودرو، افزود: بهبود و ارتقاى رضايتمندى كاركنان يكى از 
مهم ترين برنامه ها در چشم انداز پيش رو خواهد بود و معاونت منابع انسانى شركت 
نيز موظف خواهد بود تا با حفظ تمام مزايا و حقوق  همكاران، نســبت به پرداخت و 
اقــدام به موقع آن برنامه ريزى كنند.عظيمى افزايش كيفيت را ديگر هدف ترســيم 
شده دانست و اظهار كرد: در شرايطى فعلى تصوير ذهنى جامعه در خصوص كيفيت 
توليــدات داخلى تغيير كرده و بايد با تمركز بيش تر بر روى موضوعات كيفيت تفكر 
جامعه نسبت به صنعت خودرو را تغيير دهيم و با توجه به گاليه هايى كه از كيفيت 
خودروها وجود دارد براى رفع نقاط ضعف بكوشيم.وى هم چنين توسعه سبد محصول 
را از مهم ترين اهداف ترســيم شده طى دوره جديد مديريتى در گروه صنعتى ايران 
خودرو برشــمرد و صنعت خودرو را امانتى در دســت مديران كشور دانست و افزود: 
صيانت از اين صنعت به عنوان يكى از اصلى ترين ســرمايه هاى كشور و لوكوموتيو 
ديگر صنايع، وظيفه يكايك مديران خواهد بود و بدون شك اگر كوچك ترين خدشه 
اى در روند فعاليت هاى صنعت خودروســازى و قطعه سازى وارد شود، ديگر صنايع 
بسيار بزرگ كشور نيز دچار مشكل خواهند شد. عظيمى با بيان اينكه براى حفظ اين 
امانت ارزشمند نمى توان برنامه ريزى سطحى انجام داد، افزود: ارتقاى جايگاه صنعت 
خودرو به طور عام و استمرار نقش آفرينى ايران خودرو در اقتصاد و اشتغال كشور به 
صورت خاص مستلزم تالش چندبرابرى و برنامه ريزى دقيق و بدون حتى يك مورد 
اشتباه است و با وجود سرمايه هاى ارزشمند و نيروهاى انسانى زبده و كارآمد از يك 
سو و زنجيره تامين چابك و توانا از سوى ديگر مى توان اين اهداف بلند را محقق كرد.
وى با بيان اين كه پوشــيدن لباس آبى ايران خودرو براى من مايه افتخار بوده و به 
مثابه لباس ســربازى در جنگ اقتصادى است، تصريح كرد: در راستاى اعتالى هرچه 
بيش تر صنعت خودرو و گروه صنعتى ايران خودرو، پذيراى نقد منصفانه و حرفه اى 
در حوزه عملكردى و  به همراه پيشــنهادهاى اصالحى تمامى ذينفعان خواهيم بود.
مهدى خطيبى، مديرعامل ســابق گروه صنعتى ايــران خودرو نيز ضمن تبريك ايام 
مبارك ماه شعبان و خيرمقدم به اعضاى جديد هيات مديره، گفت: از خداوند متعال 
بهترين خيرات و بركات را براى تيم جديد اين مجموعه آرزومندم.وى عنوان كرد: اگر 
اتفاق مثبتى در 13 ماه حضورم در گروه صنعتى ايران خودرو افتاده به فضل و محبت 
خداوند و نتيجه تالش، همكارى و مساعدت و دلسوزى همكارانم بوده است و هرگونه 

قصورى به ضعف اجرايى بنده بازمى گردد.

آهن و فوالد ارفع «معدنى» شد
آهن و فوالد ارفح آهن و فوالد ارفح

اين شركت طى اطالعيه اى اعالم كرد: در تاريخ 6 اسفند 1401 مصادف با هجدهمين سالروز تاسيس اين شركت، 
«ارفع» با سرمايه گذارى در بخش اكتشاف وارد زنجيره باالدست توليد فوالد شد و «معدنى» شد.به گزارش روابط 
عمومى شركت آهن و فوالد ارفع، شركت آهن و فوالد ارفع به عنوان برنده مزايده بسته سرمايه گذارى اكتشافى 
آهن در استان هرمزگان مشتمل بر 6پروانه اكتشاف، ورود به صنايع باالدستى صنعت فوالد را رسما اعالم مى نمايد.

با توجه به پتانسيل موجود، اميد است آغاز عمليات اكتشاف در اين پهنه منجر به افزايش نرخ اكتشاف در كشور و 
معرفى ذخاير جديد و نويد بخش تكميل زنجيره تامين مواد اوليه در اين صنعت باشد.

ارزش ذخاير كشف شده معدنى 28 ميليارد دالر
رئيس هيــات عامل ايميدرو گفــت: ارزش ذخاير برجا و قطعى 
شده معدنى اكتشاف شــده در در مناطق مختلف شامل سنگ 
آهن، ســرب و روى، طال، مس، بوكسيت، باريت، زغال سنگ و 
شــورابه 28 ميليارد دالر اســت. به گزارش خبرنگار مهر، وجيه 
اهللا جعفرى امروز سه شــنبه در سومين كنفرانس استيل پرايس 
با موضوع اكتشــافات ذخاير معدنى، فرصت ها و چالش ها ارزش 
ذخاير برجا و قطعى شــده معدنى اكتشاف شده توسط ايميدرو 
و شــركت هاى تابعه در سراسر كشور را 28 ميليارد دالر برشمرد 
و اظهار كرد: اين ذخاير قطعى شــده در مناطق مختلف شــامل 
سنگ آهن، سرب و روى، طال، مس، بوكسيت، باريت، زغال سنگ 
و همچنين شورابه اســت كه 100 ميليون دالر هزينه براى آنها 
انجام شده است. رئيس هيأت عامل ايميدرو با تأكيد بر اينكه بايد 
اكتشافات در كشور به سمت عمق هدايت شود، افزود: ما بايد به 
دنبال آموزش نيروى انسانى و همچنين تقويت پيمانكاران، تأمين 
تجهيزات آزمايشــگاهى و حفارى به ويژه در مقوله ژئوفيزيك و 
اكتشافات هوايى باشيم تا بتوانيم به ذخاير قطعى و عمقى برسيم.
وى ادامه داد: از 92 پهنه اكتشافى به وسعت 540 هزار كيلومتر 
مربع كه در اختيار ايميدرو و شــركت تهيه و توليد قرار گرفته، 
تاكنون 511 محدوده اميدبخش به وسعت 20 هزار كيلومتر مربع 
حاصل شده اســت و تا امروز 166 پروانه اكتشاف در پهنه اى به 
وســعت چهار هزار و 600 كيلومتر مربع صادر شده است. معاون 
وزير صمت گفت: اقدام مهم ديگرى كه توسط ايميدرو با كمك 
سازمان زمين شناســى در حال انجام است، توليد اطالعات پايه 

در دو استان كشــور و توليد نقشه هاى زمين شناسى با مقياس 
يك پنجاه هزارم و اقتصادى است كه منجر به آنومانى هاى جديد 
خواهد شــد. جعفرى ادامه داد: امروز در موضوع توليد اطالعات 

پايه، سازمان زمين شناسى در حال تالش است و ايميدرو نيز با 
حضور خود به دنبال كاهش ريســك اكتشافات است تا به بخش 
خصوصى كشور به منظور حضور در مقوله اكتشافات كمك شود.

وى يادآور شــد: تا دو ســال قبل تنها 200 هزار متر حفارى در 
كشور انجام مى شد كه اين رقم در سال 1400 به 500 هزار متر 
رسيد و پيش بينى مى شود امسال به بيش از 900 هزار متر برسد 
كه نياز به تجهيزات دارد؛ اين در حالى است كه كل دستگاه هاى 
حفارى موجود در كشور 284 دستگاه است. رئيس هيأت عامل 
ايميدرو، اســتراتژى كلى ايميدرو را تنوع بخشى به مواد معدنى 
برشــمرد و گفت: در حالى كه قبًال فقــط در زنجيره هاى فوالد، 
آلومينيوم و مس فعال بوديم، امروز به دنبال آن هستيم تا در همه 
حوزه ها ورود كنيم. وى اضافه كرد: با مطالعه طرحى كه طى دو 
سال گذشته از سوى ايميدرو و سازمان زمين شناسى انجام شده، 
منجر به توسعه 14 عنصر شده كه در برخى از آنها همانند فسفات 
يا پتاس، هرچند كار شده اما زنجيره هاى آنها تكميل نشده است.
معاون وزير صمت افزود: با انجام عمليات اوليه از سوى ايميدرو كه 
منجر به كاهش ريسك مى شود، در دو سال گذشته در خراسان 
جنوبى نخستين فرآورى مس و طال توسط ايميدرو انجام و پس 
از آن بخش خصوصى به اين موارد ورود كرد كه مى تواند يكى از 
معادن قابل توجه طالى كشور را در اين استان سر و شكل دهد.

وى گفت: در سيســتان و بلوچســتان نيزه فراورى معادن مس 
جديد در برنامه قرار گرفته اســت و با حضور شركت هاى بزرگى 
كه به شــكل كنسرســيوم كار مى كنند، معادن طال و همچنين 
معدن مس جانجا توسعه يافته اســت؛ بر اين اساس برنامه هاى 
توسعه اى از سوى ايميدرو سبب شده تا بخش خصوصى در كنار 

دولت فعال تر شود.

ايسنا/خوزستان مديرعامل شركت فوالداكسين خوزستان گفت: اين شركت پس از ارزيابى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى 
در فهرست شركت هاى دانش بنيان كشور قرار گرفت. احمد صادقيان در گفت و گو با ايسنا، با تاكيد بر اهميت بحث دانش بنيان 
با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبرى در اين خصوص اظهار كرد: دانش بنيان شدن شركت و محصوالت آن، امتيازات و مزاياى 
بسيارى در راستاى گسترش توليد محصوالتى با ارزش افزوده باال و نيز توسعه محصوالت و خدمات شركت را در پى خواهد داشت.

وى افزود: شركت فوالد اكسين خوزستان در سالى كه از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى سال "توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين" 
نامگذارى شده، تمام تالش خود را انجام داده است تا اين شعار را محقق كند. مديرعامل شركت فوالداكسين خوزستان تصريح كرد: شركت فوالداكسين از لحاظ فنى، 
مالى و سيستمى توانسته است پارامترهاى مورد نظر و آيين نامه هاى ارزيابى و تشخيص صالحيت شركت ها و موسسات دانش بنيان را پشت  سر بگذارد و نهايتا پس 
از ارزيابى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در فهرست شركت هاى دانش بنيان قرار گيرد. صادقيان عنوان كرد: شركت هاى دانش بنيان، موسسات خصوصى يا 
تعاونى هستند كه به  منظور افزايش علم و ثروت، توسعه اقتصادى بر پايه دانش و تحقق اهداف علمى و اقتصادى در راستاى گسترش اختراع و نوآورى و در نهايت 
تجارى سازى نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحى و توليد كاال و خدمات) در حوزه فناورى هاى برتر و با ارزش افزوده باالتر تشكيل مى شوند و فوالد اكسين خوزستان 

نيز در راستاى اين مهم گام هاى اساسى برداشته است.

در جلسه اخير شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى، وزير اقتصاد به دبيرخانه اين شورا ماموريت داد تا ظرف 48 ساعت، 
بســته پيشنهادى خود براى مديريت بازار ارز را ارائه كنند. به گزارش ايسنا، صدوشانزدهمين و آخرين نشست شوراى گفت وگو 
در سال 1401 برگزار شد. در اين نشست ضمن تصويب اعضا مبنى بر تهيه بسته پيشنهادى از سوى دبيرخانه شوراى گفت وگو 
درباره راهكارهاى بازگشت ثبات به بازار ارز ظرف 48 ساعت آينده، مشكالت و مسائل مربوط به حوزه كشاورزى مطرح و بررسى 

شد. متناسب با طرح موضوعات حوزه كشاورزى در اين نشست، وزير جهاد كشاورزى هم حضور پيدا كرد. در ابتداى جلسه احسان خاندوزى، رئيس شورا و وزير اقتصاد 
با اشاره به تالطم هاى اخير ارزى و اثر مستقيم آن بر روند فعاليت تجار و توليدكنندگان، گفت: در اين مدت دولت تالش كرد تا بر اين نوسانات خارج از قاعده افسار 
بزند، متناسب با آن تغييراتى در سياست هاى ارزى كشور ايجاد كرد كه اميدواريم اين تغييرات به برگشت ثبات كمك كند؛ اما شاهد اثرات مستقيم اين افزايش بهاى 
ارز بر بهاى تمام شده انواع محصوالت و خدمات در داخل نيز هستيم. او ادامه داد: براى موفقيت در مسيرى كه پيش گرفتيم بايد بيش از گذشته در تعامل و همفكرى 
با بخش خصوصى باشيم تا با هزينه و زمان كم ترى، ثبات را به اقتصاد كشور برگردانيم. وزير اقتصاد پيشنهاد داد: دبيرخانه شوراى گفت وگو در راستاى مديريت بازار 
ارز و قيمت هاى داخلى، پيش نويس تهيه و پيشنهادهاى خود را ارائه دهد و از معاون اول رئيس جمهورى نيز مى خواهيم تا اين متن پيشنهادى در جلسه اى با حضور 

وزراى صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزى و ساير وزراى مرتبط در كنار رئيس كل بانك مركزى ارائه شود تا به جمع بندى مشتركى برسيم.

نسخه نويسى بخش خصوصى براى بازار ارزفوالداكسين خوزستان به جمع شركت هاى دانش بنيان پيوست

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر آراء صــادره هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضــى 
ــد ســند رســمى مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالك  و ســاختمان هــاى فاق
شهرســتان ديوانــدره تصرفــات مالكانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديــده 
اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالك مــورد تقاضــا بــه شــرح زيــر بــه منظور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى ميشــود در صورتــى 
كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــى اعتــراض داشــته باشــند 
ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــى بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا بــه 
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه مراجــع قضايــى تقديــم و رســيد آنــرا به ايــن اداره 
تحويــل نماينــد : 1-برابــر راى شــماره1401/2014 آقــاى ابراهيــم محمــدى فرزند 
عــارف بــه كــد ملــى 3859471295 نســبت بــه ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك 
بــاب ســاختمان مســكونى بــه شــماره پــالك 13423 فرعــى از 58 اصلــى واقــع در 
بخــش 14 ديوانــدره بــه مســاحت 82/29 متــر مربــع خريــدارى از كاكــه عبدالــه 
حميــدى 2-برابــر راى شــماره 1401/2012 آقــاى فايــق حســنى فرزنــد توفيــق 
بــه كــد ملــى 3859269356 نســبت بــه ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك بــاب 
ــه شــماره پــالك 13327  ــه مســاحت 119 متــر مربــع ب ســاختمان مســكونى ب
ــك رســمى  ــدارى از مال ــدره خري ــع در بخــش 14 ديوان ــى واق ــى از 58 اصل فرع
كاكــه عبدالــه حميــدى 3-برابــر راى شــماره 1401/2018 آقــاى هــادى رحمانــى 
فرزنــد محمــد ســعيد بــه كــد ملــى 3859227238 نســبت بــه ســه دانگ مشــاع 
از ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى ديــم بــا مشــهوريت محلــى پشــت جاده 
ــه شــماره پــالك 275 فرعــى از 3  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 47666/83 مت ــر ب وزي
اصلــى واقــع در بخــش 17 قريــه ينگــى كنــد شــهر ديوانــدره خريــدارى از مالــك 
ــماره 1401/2020  ــر راى ش ــاد 4-براب ــد آب ــى احم ــه فياض ــاى عبدال ــمى آق رس
آقــاى مهــدى رحمانــى فرزنــد محمــد ســعيد بــه شــماره ملــى 3859227221 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى ديــم بــا 
مشــهوريت محلــى پشــت جــاده وزيــر بــه مســاحت 47666/83 متــر مربــع بــه 
ــد  ــه ينگــى كن ــع در بخــش 17 قري ــى واق ــى از 3 اصل ــالك 275 فرع شــماره پ
ــاد  ــه فياضــى احمــد آب شــهر ديوانــدره خريــدارب از مالــك رســمى آقــاى عبدال
5-برابــر راى شــماره 1401/2016 آقــاى هيــوا مولــودى فرزنــد حســين بــه كــد 
ملــى 3859860720 نســبت بــه ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك بــاب ســاختمان 
ــه شــماره پــالك 13422 فرعــى  ــع ب ــه مســاحت 149/04 متــر مرب مســكونى ب
ــمى  ــك رس ــدارى از مال ــدره خري ــهر ديوان ــش 14 ش ــع در بخ ــى واق از 58 اصل
ــر راى شــماره 1401/2012 آقــاى محمــد رفيــق خالديــان  ميــرزا دارابــى 6-براب
فرزنــد توفيــق بــه كــد ملــى 3859514695 نســبت بــه ششــدانگ عرصــه يــك 
قطعــه زميــن زراعتــى آبــى و درخــت زار بــا مشــهوريت محلــى چــم پاييــن آبادى 
ســمت چــپ جــاده بــه مســاحت 30693/10 متــر مربــع بــه شــماره پــالك 702 
فرعــى از 75 اصلــى واقــع در بخــش 14 نســاره عليــا شــهر ديوانــدره خريــدارى 
از مالــك رســمى آقــاى نــور محمــد خالديــان 7-برابــر راى شــماره 1401/2096 
خانــم زينــب اســماعيلى فرزنــد عبــداهللا بــه كــد ملــى 3859913336 نســبت بــه 
ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك بــاب ســاختمان مســكونى بــه مســاحت 92/33 
متــر مربــع بــه شــماره پــالك 13426 فرعــى از 58 اصلــى واقع در بخش 14 شــهر 
ديوانــدره خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى ميــرزا دارابــى . تاريخ انتشــار نوبت اول 
چهارشــنبه  1401/12/10 و تاريــخ انتشــار نوبــت دوم چهار   شــنبه 1401/12/24 

،فخــرى سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان
 ديواندره. م الف290

آگهى فقدان سند مالكيت
ــرگ استشــهاديه گواهــى شــده و  ــه اســتناد دو ب ــد رحيمــى ب ــاى امي آق
ــن اداره  ــه اي ــى ب ــت المثن ــند مالكي ــت س ــت درياف ــى جه ــاى كتب تقاض
مراجعــه و مدعــى ســت ســند مالكيــت شــش دانــگ پــالك 1619 فرعــى 
ــت  ــه عل ــه ب ــهر زرين ــدره ش ــه آدرس ديوان ــدره ب ــش 14 ديوان از 64 بخ
نامعلــوم گــم شــده كــه ســند مالكيــت آن ذيــل شــماره دفتــر امــالك بــه 
ــذا  ــت ل ــده اس ــليم گردي ــادر و تس ــماره 13982332007002604 ص ش
باســتناد قســمت 5 مــاده 120-اصالحــى آئيــن نامــه قانــون ثبــت متذكــر 
ميگــردد هــر كــس نســبت بــه ملــك مــورد آگهــى معاملــه اى انجــام داده 
يــا مدعــى وجــود ســند مالكيــت نــزد خــود ميباشــد بابــد ظــرف ده روز 
ــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــودرا ضمــن  ــه اي پــس از انتشــار آگهــى ب
ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه رســمى بــه ايــن اداره تســليم 
ــدم ارســال  ــرر و ع ــت مق ــس از انقضــاى مهل ــر اينصــورت پ ــد درغي نماي
ــه متقاضــى  ــررات صــادر و ب ــق مق ــى طب ــت المثن ــند مالكي ــراض س اعت

ــل داده خواهــد شــد. سرپرســت اداره ثبــت اســناد و تحوي
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آگهى فقدان سند مالكيت 
آقــاى علــى اصغــر خدايــار برابــر وكالتنامــه 84549 مــورخ 1401/10/12 دفتــر 277 
تهــران از جانــب فاطمــه كاظمــى ضمــن تســليم دو بــرگ استشــهاديه تصديــق شــده 
اعــالم نمــوده اســت كــه ســند مالكيــت ششــدانگ يــك قطعــه زميــن بــه مســاحت 
1375 متــر مربــع قطعــه 90 تفكيكــى بــه شــماره 338 فرعــى از 12 اصلــى واقــع در 
قريــه ســردار آبــاد جــزء حــوزه ثبتــى ناحيــه دو كــرج مــورد ثبــت 29972 صفحــه 
333 جلــد 224 امــالك بــه نــام علــى گرجــى ثبــت و برابــر ســند قطعــى 92 مــورخ 
1399/02/22 دفتــر خانــه 9 شــهريار بــه متقاضــى منتقــل شــده و بــه علــت ســهل 
انــگارى مفقــود گرديــده و تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى نمــوده اســت . 
ــون  ــه مــاده 120 آئيــن نامــه قان ــه اســتناد تبصــره يــك اصالحــى ب ــذا مراتــب ب ل
ــند  ــى وجــود س ــا چنانچــه كســى مدع ــود ت ــى ش ــى م ــت آگه ــك نوب ــت در ي ثب
مالكيــت نــزد خــود و يــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــك مذكــور باشــد از تاريــخ 
ــه اصــل ســند  ــراض خــود را ضمــن ارائ ــدت ده روز اعت ــه م ــى ب ــن آگه انتشــار اي
مالكيــت بــه ايــن اداره تســليم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد بديهــى اســت چنانچــه 
ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــى واصــل نشــود و يــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ســند ارائــه نگــردد ســند مالكيــت المثنــى طبــق مقــررات بــه متقاضــى 

مهران رشيدى                     تســليم خواهــد شــد . 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو كرج 

از طرف محمد ابراهيم بحيرايى
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گزيده خبر

كاله گشاد دالالن بر سر 
خريداران بى تجربه ارز

ضرر سنگين در كمتر از يك ساعتوخريداران ارز كه در فضاى هيجانى اين 
روزها به تور دالالن ارزى گرفتار شده اند، با ريزش 5 هزار تومانى قيمت دالر 
نقره داغ شــدند. به گزارش خبرنگار ايِبنا، افزايش لحظه اى قيمت ها در هر 
بازار مالى، زنگ خطرى براى سرمايه گذاران حرفه اى آن بازار است؛ نشانه اى 
براى خروج از بازار پرريسك و حفظ سرمايه. اما در سوى ديگر بازار، ترس جا 
ماندن از سود هاى بادآورده و يا بى ارزش شدن سرمايه، خريداران بى تجربه 
و صف نشــين را گرفتار باتالقى مى ســازد كه خالصى از آن جز با ضرر هاى 
مالى و بعضا جانى امكان پذير نخواهد بود. امروز از ساعات اوليه معامالت، در 
حالى كه دالر توافقى در صرافى ها در كانال 52 هزار تومان فروخته مى شود، 
دالالن و سوداگران ارزى نرخ دالر را در كانال هاى تلگرامى و فضاى مجازى 
تا 60 هزار تومان نيز باال بردند تا بتوانند دالر هاى خود را به باالترين قيمت 
به مشتريان ناآگاه بفروشند. اما عصر امروز ترمز افزايش لحظه اى قيمت ارز 
كشــيده شد و در كمتر از يك ساعت قيمت دالر در بازار غيررسمى 5 هزار 
تومان كاهش يافت و در كف كانال 55 هزار تومان قرار گرفت. اين در حالى 
است كه دالر در مركز مبادله ارز و طال كه نياز هاى واقعى و فارغ از سفته بازى 
را در قالب 62 سرفصل خدماتى پوشــش مى دهد، به نرخ 42 هزار و 680 
تومان عرضه مى شود. خريد و فروش ارز با قيمتى حدود 50 درصد باالتر در 
بازارى كه نزديك به 10 درصد حجم كل معامالت ارزى كشــور را به خود 
اختصاص مى دهد، خود بزرگ ترين هشــدار درباره دامى است كه دالالن و 
سوداگران ارزى براى صيد ماهيان كوچك بازار پهن كرده اند. كارشناسان به 
دفعات درباره ريسك باالى سرمايه گذارى در بازار ارز هشدار داده اند؛ بازارى 
بى رحم كه بار ها ثابت كرده مى تواند اندوخته ســال هاى زندگى افراد را يك 

شبه بر باد دهد.
قدردانى نمايندگان مجلس از راه اندازى چكنو بانك 

صادرات ايران
جمعــى از نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى با اهداى لوح ســپاس از 
مديرعامل بانك صادرات ايران به دليل پيشگامى اين بانك در راه اندازى چك 
امن ديجيتال «چكنو» و ايجاد بســتر امن براى مبادالت بانكى، بازگرداندن 
اعتبار به چــك و پيامدهاى مثبت اجتماعى آن، قدردانى كردند.به گزارش 
روابط عمومــى بانك صادرات ايران، در متن اين لوح خطاب به ســيد ضياء 
ايمانى آمده است:«اجراى قانون جديد چك در چند سال اخير نقش مؤثرى 
در تعامالت اقتصادى ايفا كرد و توانست اعتبار چك را بازگرداند. اثرات مثبت 
و مطلــوب آن در جامعه از جمله كاهش چك هاى برگشــتى و پرونده هاى 
قضايى براى جامعه ملموس بــوده و پيامدهاى اجتماعى آن نيز در جامعه 
مشهود است. ايجاد بستر امن براى مبادالت بانكى و برطرف نمودن مشكالت 
چك هاى فيزيكى در كنار اعتبارآفرينــى براى چك مى تواند نقطه عطفى 
تحول آفرين در فضاى كسب و كار باشد كه اين مهم با راه اندازى چك امن 
ديجيتال  كه ثمرده تالش و كوشــش بانك صادرات ايران اســت، عملياتى 
شده و اين بانك به عنوان نخستين بانك كشور چك امن ديجيتال را به نام 
«چكنو» مهيا و در اختيار فعاالن اقتصادى قرار داده اســت. بر اين اساس، 
جمعى از نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى  ضمن قدردانى از تالش هاى 
آن بانك براى راه اندازى چك امن ديجيتال، اميد داريم با تداوم رويكردهاى 
نوآورانــه در بانك صادرات ايران با روحيه انقالبى كه مديران و كاركنان آن 
بانك بدان شــهره اند، در آينده نيز شــاهد نقش آفرينى بيشتر آن مجموعه 

معظم در تحقق اهداف نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران باشيم.» 
خريد خودروهاى وارداتى با حساب وكالتى بانك كارآفرين

بــا ابالغ وزارت صمت و تعيين بانــك كارآفرين بعنوان بانك منتخب براى 
متقاضيــان خريــد خودرهاى وارداتى، تا روز پنج شــنبه 11 اســفند ماه 
متقاضيان مى توانند با مراجعه به شعب بانك كارآفرين ضمن افتتاح حساب 
وكالتى در ليست متقاضيان خريد خودروهاى وارداتى قرار گيرند.به گزارش 
روابط عمومى بانك كارآفرين، متقاضيــان خريد خودروهاى وارداتى طبق 
ابالغيه وزارت صمت بايد مبلغ 5 ميلياردريال را در يكى از حسابهاى كوتاه 
مدت، قرض الحســنه و يا حســاب جارى بدون دسته چك واريز و مسدود 
كنند.شــايان ذكر اســت ارائه خدمت وكالتى كردن حســاب جهت خريد 
خودروهاى وارداتى صرفا براى مشــتريان حقيقى فراهم است و طبق اعالم 
ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان امكان ثبت نام و خريد 
براى اشخاص حقوقى وجود ندارد.بنا به اين گزارش، متقاضيان خودروهاى 
وارداتى از شــنبه 6 اســفندماه به مدت يك هفته فرصت دارند به سامانه 
يكپارچــه تخصيص خودروهاى وارداتى بــه آدرس saleauto.ir مراجعه و 

پيش ثبت نام خود را انجام دهند.

تا پايان بهمن ماه صورت گرفت
اعطاى بيش از 120 هزار فقره وام ازدواج توسط بانك تجارت

بانك تجارت از ابتداى ســال 1401 تــا پايان بهمن ماه 120 هزار و 942 
فقره وام قرض الحسنه ازدواج و 85 هزار و 899 فقره تسهيالت فرزندآورى 
پرداخت كرده  اســت.به گزارش روابط عمومى و ارتقاء ســرمايه اجتماعى 
بانك تجــارت، اين بانك در راســتاى ايفاى نقش در حوزه مســئوليت 
اجتماعى و تســهيل شــرايط ازدواج و معيشــت زوج هاى جوان، اعطاى 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج را همچنان در اولويت برنامه هاى خود قرار 
داده و در همين راســتا در بهمن ماه سال جارى 4485 فقره تسهيلالت 
ازدواج و 392 فقره تسهيالت فرزندآورى به متقاضيان پرداخت كرد.ديگر 
متقاضيان نيز با تشكيل پرونده در نوبت دريافت تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج و تســهيالت فرزندآورى قرار دارند كه پــس از تكميل مدارك و 
معرفى ضامنين بر اساس ضوابط تعيين شده از سوى بانك تسهيالت خود 

را بالفاصله دريافت خواهند كرد..

اتصال بانك سپه به سامانه فروش خودروهاى وارداتى
بر اساس توافق صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت، نام بانك 
سپه به سامانه فروش خودروهاى وارداتى پيوست. بر اساس توافق صورت 
گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت، نام بانك ســپه به سامانه فروش 
خودروهاى وارداتى پيوســت.به گزارش پايگاه اطالع رســانى بانك سپه، 
مشتريان بانك سپه مى توانند پس از وكالتى كردن حساب خود با آغاز به 
كار سامانه فروش خودروهاى وارداتى  saleauto.ir تا روز پنج شنبه (11 
اسفند) نسبت به ثبت نام در اين سامانه اقدام كنند.متقاضيان پيش خريد 
خودروهاى وارداتى مى توانند با واريز مبلغ 500 ميليون تومان نزد حساب 
وكالتى خود در بانك سپه و مراجعه به سامانه فروش خودروهاى وارداتى، 

با اعالم شماره حساب، درخواست خود را ثبت نمايند.
امكان ارائه خدمت حساب وكالتى براى خريداران خودروهاى 

وارداتى در بانك شهر فراهم شد
بانك شــهر با هدف افزايش رضايتمندى شــهروندان و مشتريان شبكه 
بانكى از خدمات اين بانك، امكان ارائه خدمت حساب وكالتى براى خريد 
خودروهاى وارداتى را فراهم كرده اســت.به گزارش روابط عمومى بانك 
شــهر، با عنايت به ضرورت اجراى سياســت هاى كاهش تورم و هدايت 
نقدينگى در سطح كشور و براساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مقرر اســت عرضه خودروهاى وارداتى از طريق ســامانه يكپارچه فروش 
خــودرو وزارت صمت صورت پذيرد. يكى از الزامات مشــاركت در طرح 
مذكور، افتتاح ســپرده هاى وكالتى و مســدودى وجه خريد خودرو در 
ســپرده هاى متقاضيان اين طرح است.درهمين راستا، مشتريان حقيقى 
بانك شهر مى توانند با مراجعه به يكى از شعب اين بانك با ارائه درخواست 
و تكميل فرم هاى مربوطه و يا از طريق اينترنت بانك شهر و ورود به بخش 

بورسار از خدمت فوق بهره مند شوند.

سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس:

گرداننده كانال هاى تلگرامى دالر، ايرانى نيستند
سخنگوى كميســيون اقتصادى مجلس گفت: كاالهايى 
كه وارد مى شــود و در بازارها به فروش مى رســد با نرخ 
دالر باالى 50 هزار تومان خريدارى نشــده اند و نبايد با 
نرخ دالر آزاد به مردم بفروشــند. خودروسازان، دامداران 
و...مواد اوليه مورد نياز وارداتى را با دالر 57 هزار تومانى 
نخريده انــد كه بخواهند محصوالت خــود را با نرخ دالر 
57 هزار تومان بفروشــند. گرداننده كانال هاى تلگرامى 
دالر، ايرانى نيســتند/ واردات با نرخ دالر خيابانى انجام 
نمى شــود. غالمرضا مرحبــا در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادى ايلنا درباره وضعيت بازار ارز و افزايش جهشى 
نرخ دالر اظهار داشت: بايد توجه داشت كه تمام بازار ارز 
بازار غير رسمى نيست و بخش اعظم مصرف ارزى كشور 
توسط صادركنندگان انجام مى شود و بايد بتوانيم جنبه 
روانــى بازار ارز را مديريت كنيــم چراكه در حال حاضر  
واركننده نهادهاى دامى، مواد اوليه، كاالى اساســى و ... 
واردات را بــا دالر باالى 50 هزار تومان انجام نمى دهد و 
واردات كشــور با ارز نيمايى و سنا انجام مى شود. وى با 
تاكيد بر اينكه واردات كشــور بــا ارزى كه در خيابان به 
فروش مى رســد انجام نمى شود، ادامه داد: آن چيزى كه 
باعث تشويش اذهان عمومى شده و در رسانه ها منتشر 
مى شــود مربوط به مصرف ارزى اندكى است كه مردم 
خريــدارى و در منزل نگهدارى مى كنند يا با آن ســفر 
مى روند و بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه نرخ 
ارز مصرفى عمده مردم، نرخ ارزى كه در خيابان به فروش 
مى رود، نيســت. سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس 
گفت: موضوع اين اســت كه كاالهايى كه وارد مى شود 
و در بازارها به فروش مى رسد با نرخ دالر باالى 50 هزار 

تومان خريدارى نشده اند و نبايد با نرخ دالر آزاد به مردم 
بفروشند. خودروسازان، دامداران و...مواد اوليه مورد نياز 
وارداتى را با دالر 57 هزار تومانى نخريده اند كه بخواهند 
محصوالت خود را با نرخ دالر 57 هزار تومان بفروشــند. 
مرحبا با بيان اينكه متاســفانه بار روانى ناسالمى ايجاد 
شده كه بايد اين جو و شــرايط مديريت شود و شرايط 
امروز بازار واقعى نيست، افزود: شخصا معتقدم كه بانك 
مركزى بايد روابط بهترى با بازار غير رســمى ارز داشته 

باشد و نبايد بازار رسمى و غير رسمى همديگر را رقيب 
هم بدانند و نگاه بانك مركزى به بازار غيررســمى نبايد 
نگاه به يك متخلف باشــد. بازار غير رسمى ارز واقعيت 
اقتصاد اســت و اين دو بازار بايد در كنار هم قرار بگيرند 
و بانك مركزى بايد بتواند با بازيگران بازار غير رســمى 
ارتباط داشته باشد. وى تاكيد كرد: امروز شاهد دخالت ها 
با بازار ارز كشورمان از خارج از مرزها هستيم و برخى از 
ســايت هاى قمار بر روى بازار ارز اثر مى گذارند. در اين 

شــرايط بانك مركزى به عنوان يــك نهاد قانونى بايد با 
سياست هايى كه بخش خصوصى را نمى رنجاند در كنار 
بازار غير رسمى و بازار بخش خصوصى قرار بگيرد. همواره 
در ســالهاى گذشته بانك مركزى به بازار غير رسمى به 
عنــوان يك بازار متخلف نگاه كرده و با اين بازار برخورد 
كرده اما معتقدم اين دو نبايد رو به روى هم قرار بگيرند. 
سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس درباره اثرگذارى 
كانال هاى تلگرامى اعالم نرخ فردايى دالر اظهار داشت: 
كانال هاى تلگرامى و سايت هاى قمار بازى جزو بازار غير 
رسمى ارز كشورمان محســوب نمى شوند اين كانال ها 
وارد بازار مى شوند و به دنبال تخريب آن هستند و بر روى 
بازار غير رسمى هم تاثير منفى مى گذارند. مرحبا گفت: 
موضوع مهم اين اســت كه اين كانال هاى تلگرامى كه با 
اعالم نرخ فردايى قصد متشــنج كردن بازار ارز را دارند 
اساسا از ايران و از داخل كشورمان اداره نمى شوند و اداره 
كنندگان و گردانندگان اين كانال ها غير ايرانى هستند. 
طبق بررسى هاى انجام شــده از سوى دستگاه   قضايى 
انجام شده ؛ افراد غير ايرانى و خارجى در پشت پرده اين 
كانال ها قرار دارند و اين موضوع هم در شرايط امروز بازار 
ارز كشــورمان موثر بوده است. وى ادامه داد: نكته مهم 
اين است كه گردانندگان و اداره كنندگان اين كانال هاى 
تلگرامى اعالم نرخ فردايــى دالر دارايى دالرى ندارند و 
فقط به دنبال ايجاد حباب در بازار ارز كشورمان هستند 
و انتظــار افزايش نرخ دالر را ايجــاد مى كنند. اين افراد 
با معامالت  نــرخ دالر را به صورت غير منطقى افزايش 
مى دهند بدون اينكه در ايــن معامالت، ارزى رد و بدل 

شده باشد. 

اراك-در حالى  كه اراكى ها اميدوار بودند اجراى 
طرح  ملى مســكن بتواند تا حدودى گره كور 
خانه دار شــدن آن ها راباز كند اما پروژه 8100 
واحدى اين طرح در آســتانه  ســالگرد كلنگ 
زنى پيشرفتى مناسبى ندارد. خبرگزارى مهر، 
گروه استان ها -عليرضا كاظمى: تأمين مسكن 
به عنوان يكى از دغدغه هاى خانواده ها همواره 
موردتوجه بوده است خصوصاً براى جوان هايى 
كه در آســتانه ازدواج هستند و يا خانواده هاى 
كه سال هاست مستأجرند، ولى افزايش قيمت 

مسكن در ســال هاى اخير و كاهش ساخت مســكن در دولت هاى يازدهم و دوازدهم تأمين 
مســكن براى بسيارى از خانواده ها و جوانان را به يك آرزوى دست نيافتنى تبديل كرده است. 
بــا اينكه دولت دوازدهم در پايان فعاليت هاى خود طرحى را تحت عنوان اقدام ملى مســكن 
آغــاز كرد اما خيلى در اجراى آن موفــق نبود و در همان ابتداى راه باقى ماند و بار ديگر اميد 
بســيارى از جوانان و خانواده ها را براى خانه دار شدن نااميد كرد، حال باروى كار آمدن دولت 
سيزدهم و شعار ساخت 4 ميليون مسكن و تصويب و ابالغ طرح جهش مسكن مجلس يازدهم 
اميدهايى در دل خانواده ها و جوانان براى خانه دار شدن زنده ماند. پروژه 8100 واحدى نهضت 
ملى مســكن اراك اما در اراضى 70 هكتارى اوقافى حدفاصل دانشــگاه پيام نور اراك تا حوزه 
علميه خاتم االنبياء (ع) با زيربناى يك ميليون و 267 هزار مترمربع بزرگ ترين پروژه مســكن 
كشــور است كه عمليات اجرايى آن 12 اسفندماه سال گذشته با حضور وزير راه و شهرسازى 
آغاز شــد و به گفته مسئولين اين واحدها قرار است در 78 بلوك 13 طبقه و ظرف مدت 30 
ماه توسط ساخته شود. هرچند پروژه مذكور از ابتدا حواشى زيادى ازجمله موضوع استفاده از 
اراضى اوقافى، انتخاب پيمانكار و كش وقوس هايى بين اداره كل راه و شهرسازى و شهردارى را 
به دنبال داشــت اما اين روزها در آستانه سالگرد كلنگ زنى اين پروژه قرار داريم و عمًال بيش 
از يك ســوم مهلت مقرر در اجراى اين طرح سپرى شده اســت. اينك درحالى كه متقاضيان 
در روزهاى گذشــته مرحله دوم واريزى را نيز انجام داده اند اما شــواهد نشــان مى دهد پروژه 
8100 واحدى مســكن ملى اراك پيشرفت قابل قبولى ندارد. پيشرفت نامطلوب مسكن ملى 
اراك يك ســال پس از كلنگ زنى . پيشرفت پروژه 8100 واحدى مسكن ملى اراك مطلوب 

نيست . نخستين گاليه ها در خصوص كندى 
رونــد اجراى اين پــروژه در اراك دهم تيرماه 
سال جارى از سوى امام جمعه اراك مطرح شد 
و آيت اهللا درى نجف آبادى با اشــاره به موضوع 
مسكن ملى و پروژه 8100 واحدى اراك اظهار 
كرد: ســال گذشــته گفتيم كه در اين پروژه 
تأخير نيندازيد اما يك سال عقب افتاد و اين 
پروژه حاال 7 درصد پيشرفت دارد درحالى كه 
حداقل بايد 30 تا 40 درصد باشد، انتظار داريم 
وزارت مسكن، پيمانكار و مسئوالن استان همه 
براى پيشــرفت اين پروژه همت كنند. درى نجف آبادى بيــان كرد: دولت قول داده 4 ميليون 
مســكن بسازد كه يك ســال آن تمام شد و سال آخر هم كه مسائل انتخابات مطرح است لذا 
دولت دو سال بيشتر وقت مفيد ندارد، مردم اميدوارند و نبايد اميد مردم را به ياس تبديل كنند 
چراكه تأخير آثار مخربى خواهد داشت. وى ادامه داد: متأسفانه در عمل پيشرفت چشم گيرى 
در حوزه مســكن نمى بينيم و اميدواريم يك گزارش رسمى به مردم داده شود و مردم بتوانند 
پيشــرفت كار را ببينند. ضعف شــديد پيمانكار پروژه را به حالت نيمه تعطيل درآورده است 
شــهريورماه ســال جارى نيز على اكبر كريمى نماينده مردم اراك در مجلس با طرح سوالى از 
وزير وقت راه و شهرســازى ضمن انتقاد از روند اجراى اين پروژه و بالتكليفى ده ها هزار نفر از 
متقاضيان خواستار پاســخگويى در خصوص علت واگذارى پروژه 8100 واحدى مسكن اقدام 
ملى در شهر اراك به صورت ترك تشريفات به شركت كيسون شد. وى همچنين در تذكرى به 
وزير راه و شهرســازى در خصوص كندى شديد روند اجراى طرح مسكن اقدام ملى در پروژه 
8100 واحدى شهر اراك عنوان كرد كه با ضعف شديد پيمانكار اين پروژه مشكالت جدى به 
وجود آمده و كار عمًال نيمه تعطيل است. پيشرفت نامطلوب مسكن ملى اراك يك سال پس 
از كلنگ زنى . پيشــرفت پروژه مسكن ملى اراك كمتر از 5 درصد است محمدحسن آصفرى 
نماينده مردم اراك نيز با بيان اينكه پيشرفت پروژه 8100 واحدى مسكن ملى اراك به شدت 
كند اســت مى گويد: عليرغم اينكه پيامك پرداخت آورده جديد براى متقاضيان ارسال شده و 
مردم مرحله جديد واريزى ها انجام داده اند اما درمجموع پيشرفت اين پروژه كمتر از 5 درصد 

است و عملكرد كارفرما و پيمانكار به هيچ وجه راضى كننده نيست.

پيشرفت نامطلوب مسكن ملى اراك يك سال پس از كلنگ زنى

يك كارشناس اقتصادى گفت: تمامى بازار هاى مالى داراى حبابند و بورس تنها بازار بدون حباب است كه پتانسيل رشد دارد. 
محمد خبرى زاد كارشــناس اقتصادى، در گفتگو با خبرنگار ايِبنا، تصريح كرد: بازار ارز در مدت زمان كوتاه رشــد سنگينى را 
تجربه كرد، البته با توجه به افزايش ناگهانى قيمت دالر تمامى بازار ها اعم از مسكن، خودرو، طال و سكه داراى حباب شدند و 
بورس تنها بازار بدون حباب است كه پتانسيل رشد دارد. وى افزود: بازار سرمايه در سال هاى 1399 و 1400 نزول سنگينى 
را تجربه كرد و حتى با توجه به رشــد در ابتداى ســال هنوزاين بازار جاى سرمايه گذارى دارد، چون در مدت زمان رشِد نرِخ 
دالر در بازار آزاد، شركت هاى بورسى مجبور بودند دالر خود را با نرخ پايين تر در نيما عرضه كنند. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه شركت هاى صادراتى بايد 
ارز خود را در مركز مبادله ارزعرضه كنند، گفت: عرضه ارز شركت هاى صادراتى در مركز مبادله ارز و طال اقدامى خوب است، چون زمانى كه شركت ها ارز خود را در 
سامانه نيما و با مبلغ 28 هزار و 500 تومان عرضه مى كردند افزايش تقاضا و كمبود عرضه باعث افزايش نرخ در بازار آزاد مى شد. حركت نقدينگى از ساير بازارها به 
سمت بورس. وى افزود: اميدواريم فاصله بازار آزاد و نيما به حداقل ميزان ممكن برسد تا از توزيع رانت جلوگيرى شود و تقاضاى ساختگى ارز از بين برود اين كارشناس 

اقتصادى تاكيد كرد: بازار سرمايه در اين چند روز به علت تصميم مبنى بر عرضه ارز صادركنندگان در مركز مبادله ارز و طال مثبت شد.

معاون وزير راه و شهرسازى گفت: زمين به 30 هزار متقاضى طرح نهضت ملى مسكن در شهر هاى كوچك واگذار شده است.
به گزارش ايِبنا، معاون وزير راه و شهرسازى با اشاره به اينكه در شهر هاى زير 25 هزار نفر جمعيت زمين به شكل يك طبقه 
حياط دار به خانواده هاى واجد شــرايط تخصيص مى يابد، گفت: تاكنون به 30 هزار متقاضى در شــهر هاى زير 25 هزار نفر 
جمعيت زمين واگذار شده است. عباسى با تاكيد بر اينكه متولى ساخت پروژه هاى نهضت ملى مسكن در شهر هاى زير 25 هزار 

نفر جمعيت بنياد مسكن است، افزود: گزارش پيشرفت اين پروژه ها به شكل هفتگى در ستاد وزارتخانه در همكارى با بنياد مسكن در خصوص تامين زمين، واگذارى 
زمين و عمليات آماده سازى، پيگيرى مى شود. وى با تاكيد بر اينكه در شهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت زمين به شكل يك طبقه حياط دار به خانواده هاى واجد 

شرايط تخصيص مى يابد، افزود: تاكنون به 30 هزار متقاضى در شهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت زمين واگذار شده است.

واگذارى زمين به 30 هزار متقاضى نهضت بورس تنها بازار بدون حباب
ملى مسكن

اختتاميه جشنواره ملى قرض الحسنه با حضور مقامات عالى دولت برگزار مى شود
اختتاميه نخســتين جشــنواره ملى علمى، فرهنگى-هنرى قرض الحسنه با حضور مقامات عالى دولت در روز 14 اسفند برگزار خواهد شــد.به گزارش روابط عمومى و امور مشتريان بانك 
قرض الحسنه مهر ايران، نخستين جشنواره ملى علمى، فرهنگى-هنرى قرض الحسنه كه به همت اين بانك برگزار شده، با استقبال پژوهشگران، فعاالن رسانه و هنرمندان روبه رو شده است.
دبيرخانه اين جشنواره آثار را در حوزه هاى رسانه، فرهنگى-هنرى و همچنين پژوهش و نوآورى دريافت كرده و 850 اثر در گروه هاى مختلف به اين جشنواره ارسال شده است.اختتاميه اين 
جشنواره روز يكشنبه 14 اسفند با حضور مقامات عالى دولت، وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى، مقامات پولى و بانكى، مديران عامل بانك ها، خيرين حوزه قرض الحسنه، علما و 
نخبگان فرهنگى، علمى و اصحاب رسانه در سالن اجالس سران برگزار خواهد شد. در اين مراسم ضمن ارائه گزارشى از عملكرد نخستين دوره جشنواره ملى فرهنگى هنرى قرض الحسنه، از 
صاحبان آثار برگزيده تقدير مى شود.همچنين در اين همايش ملى، انتشار اوراق قرض الحسنه، پلتفرم نئوبانك قرض الحسنه و اجراى پروژه دريافت مزد خدمت به جاى كارمزد ثابت وام هاى 

قرض الحسنه رونمايى خواهد شد.
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گزيده خبر

جنگ اوكراين، آفريقا را به ميدان نبرد 
ژئوپلتيك چين، روسيه و آمريكا تبديل كرد

"هر چند از كى يف و مســكو تا آفريقا هزاران كيلومتر فاصله است اما تأثير حمله 
روســيه به اوكراين در سراســر اين قاره - از خارطوم تا قاهره - احســاس شده 
اســت." به گزارش ايسنا، روزنامه "ساوث چاينا مورنينگ پست" در تحليلى درباره 
تاثيرات ژئوپلتيكى جنگ در اوكراين بر قاره سياه نوشته است: «اين جنگ باعث 
بدتر شــدن بحران غذايى در كشورهاى آفريقايى از جمله مصر، نيجريه، سومالى، 
ســودان، اريتره و كنيا كه به شــدت به گندم وارداتى از روسيه و اوكراين وابسته 
هستند، شــد چون زنجيره تامين را مختل و دسترسى به گندم و كودهاى ارزان 
قيمت از سمت درياى سياه را قطع كرد. با ورود جنگ اوكراين به دومين سالش، 
تنش ها بين چين و روســيه از يك طرف و آمريكا از ســوى ديگر افزايش يافته و 
ناظران مى گويند آفريقا به ميدان نبرد ژئوپليتيكى آنها تبديل شده است. گوستاوو 
ِدكارواليو، پژوهشگر ارشد در حوزه روابط روسيه و آفريقا و عضو برنامه حكمرانى 
و ديپلماسى آفريقا در انستيتوى امور بين الملل آفريقاى جنوبى، مى گويد كه اين 
جنگ عمدتاً تأثيرى غيرمستقيم بر روابط چين و آفريقا داشته در حالى كه روابط 
ديپلماتيــك، نظامى و اقتصادى آنها قوى مانده اســت. او گفت، اما "اين درگيرى 
از ايــن بابت كه چيــن و غرب براى نفوذ در آفريقا رقابــت مى كنند باعث ايجاد 
حساسيت هاى ژئوپليتيكى شد." چين، آمريكا و روسيه براى جلب نظر كشورهاى 
آفريقايى دست به خودشــيرينى ديپلماتيك زده اند. آمريكا ماه گذشته ميالدى 
جنت يلن، وزير خزانه دارى و ليندا توماس-گرينفيلد، ســفيرش در سازمان ملل 
را بــه دنبال تقويت تمركزش بر اين قاره با هــدف مقابله با نفوذ فزاينده چين و 
واداشــتن تعداد بيشترى از كشــورهاى آفريقايى به محكوم كردن حمله روسيه 
به اوكراين، به ســرعت به آفريقا فرستاد. همچنين هيات ديگرى از فرستاده هاى 
ويژه آمريكا در اجالس اتحاديه آفريقا در شهر آديس آبابا، پايتخت اتيوپى شركت 
مى كند. روســيه از يك ســال پيش كه "عمليات نظامى ويژه" خود را در اوكراين 
آغاز كرد، ســرگئى الوروف، وزير امور خارجه خود را سه بار به اين قاره فرستاده 
تا در ضمن مواجهه كشورش با انزواى جهانى براى جلب نظر كشورهاى آفريقايى 
تالش كند. همچنين كين گانگ، وزير امور خارجه چين نيز ماه گذشته ميالدى 
از پنج كشــور آفريقايى - اتيوپى، آنگوال، گابن، بنين و مصر – بازديد كرد. مسكو 
تعامل نظامى خود را با كشــورهاى آفريقايى از جمله ليبى، بوركينافاسو، سودان، 
مالى و جمهورى آفريقاى مركزى افزايش داده، جايى كه در آن شــركت امنيتى 
روسيه يعنى گروه واگنر – شامل نيروهاى مزدور طرفدار كرملين – به تامين امنيت 
دولت ها يا رهبران كودتاچى مى پردازد. در سال 2021، زمانى كه فرانسه با دولت 
نظامى حاكم بر كشور مالى قطع رابطه كرد، اين كشور حوزه غرب آفريقا با روسيه 
توافقى براى وارد كردن مربيان نظامى كه عمده آنها متعلق به همين گروه بوده اند، 
منعقد كرد. بســيارى از كشورهاى آفريقايى سعى كرده اند از رقابت ابرقدرتى بين 
پكن و واشنگتن دور مانده و ترجيح داده اند كه غيرمتعهد بمانند. سال گذشته كه 
آنتونى بلينكن، وزير امور خارجه آمريكا به آفريقاى جنوبى سفر كرد، نالدى پاندور، 
وزير روابط و همكارى بين الملل اين كشور  گفت اين كه غرب كشورهاى آفريقايى 
را وادار به محكوم كردن روســيه كند "رفتار ارباب وارانه" است.  پاندور در ماه اوت 
گفت: "يك چيز كه از آن خوشم نمى آيد اين است كه آنها بگويند يا بايد اين كار 
يا يك كار ديگر را انتخاب كنى." ماه مارس سال گذشته ميالدى، آفريقاى جنوبى 
با بيش از دوازده كشور آفريقايى ديگر به همراه چين به قطعنامه سازمان ملل در 
محكوميت حمله روســيه به اوكرايــن راى ممتنع دادند. چين همچنين به غرب 
گفته كه كشورها را نبايد براى جانبدارى تحت اجبار قرار داد. در بيانيه اى كه پس 
از تماس تلفنى شى جينپينگ، رئيس جمهور چين و سيريل رامافوسا، همتايش 
از آفريقاى جنوبى در مارس سال گذشته ميالدى منتشر شد، آمده است: "هر دو 
طرف توافق دارند كه چين و آفريقاى جنوبى موضع بسيار مشابهى درباره مساله 
اوكراين داشته و كشورهاى مســتقل حق دارند به صورت مستقل درباره مواضع 
خودشــان تصميم بگيرند." ِدكارواليو اظهار كرد، بسيارى از كشورهاى آفريقايى 
از مدت ها قبل، در پيش گرفتن رويكرد غيرمتعهد در قبال مناقشــات ژئوپليتيك 
جهانى را ترجيح و خودمختارى و اســتقالل خــود را در اولويت قرار مى دهند. او 
اظهار كرد: "با اين وجود همچنان رقابت بين قدرتهاى جهانى تشــديد مى شود، 
نگرانى هايى وجود دارد مبنى بر اينكه كشــورهاى آفريقايى ممكن است هر چه 
بيشــتر بين دو طرف گير بيفتند. راى ممتنــع آفريقايى ها به قطعنامه مربوط به 
درگيرى اوكراين و روسيه در سال 2022 در سازمان ملل نشان دهنده اكراه برخى 
كشــورهاى آفريقايى در زمينه اتخاذ مواضع در نزاع هاى جهانى است." جيسون 
لى، يك پژوهشــگر برنامه شرق آسيا در انديشــكده "مركز استيمسون" واقع در 
واشــنگتن اظهار كرد، موضع جهانى چين در قبال جنــگ اوكراين هر زمان كه 
ممكن بوده مبتنى بر ادامه روند عادى روابط بوده و رويكرد آنها در قبال روابط با 
آفريقا نيز استثنا نيست. او خاطرنشان كرد: "چين اميدوار به تاب آوردن اين توفان 
آن هم با ادامه تجارت نه فقط با روسيه بلكه همچنين با جهان است. همانطور كه 
مشــاهده كرده ايم، تجارت دو جانبه آمريكا-چين به رغم جنگ اوكراين و تنشها 
بين واشنگتن و پكن ادامه پيدا كرده  است. همين رويكرد درباره ساير روابط تجارى 
در جهان هم مى تواند اعمال شــود." لى خاطر نشان كرد، كارزار چين براى تبليغ 
خودش به عنوان يك مدافع كشــورهاى حامى حوزه "جنوب جهانى" مى تواند در 
رويكردش در قبال جنگ اوكراين و همچنين در قبال حوزه جنوب صحراى آفريقا 
پياده شــود. او خاطر نشان كرد: "كل آفريقا در قبال قطعنامه هاى مجمع عمومى 
ســازمان ملل درباره سوريه نيز به همين شكل راى ممتنع داد. آنها انگيزه اى هم 
راستا با انگيزه چين دارند در حالى كه برخى حكومت هاى آفريقايى مخالف 
با سياستهاى مداخله جويانه سازمان ملل هستند." وى افزود: "نفع شخصى 
هر دو طرف در اين است كه نه به شكل خيلى تمام عيار از حمله روسيه و 
نه از اعتراضات شديد غرب حمايت كنند. چين و آفريقا با داشتن يك چنين 
رويكردى مى توانند تعامل عادى خود را ادامه دهند." ديويد شين، متخصص 
روابط چين و آفريقا در دانشــكده روابط بين الملل اليوت واقع در دانشــگاه 
جورج واشنگتن، گفت: اتكاى فزاينده چين به انرژى روسيه و حمايت ضمنى 
اين كشــور از حمله روســيه به اوكراين، احتماالً روابط پكن با آن دست از 
كشــورهاى آفريقايى كه به شكلى بى سر و صدا با نقض حاكميت اوكراين 
مخالف هســتند و احتماال اكثريت اين كشورها را شامل مى شود، با چالش 

مواجه كرده است.

محاصره كامل «اريحا»
به دنبال تشديد تنش و جنايات صهيونيست ها در كرانه 
باخترى طى روزهاى اخير، منابع رســانه اى از سفر يك 
هيئــت قطرى به اراضى اشــغالى با هــدف آرام كردن 
اوضاع طى امروز (سه شنبه) خبر دادند. به گزارش ايسنا، 
خبرگزارى فلسطينى "معا" اعالم كرد، قرار است كه امروز 

يك نماينده قطرى به اراضى اشغالى سفر كند.
طبق اين گزارش، قرار اســت كه اين نماينده قطر طى 
اين سفر ديدارهايى را با مقامات بلند پايه صهيونيستى 
و همچنين مقامات فلسطين در نوار غزه و كرانه باخترى 
برگــزار كند. معا هدف از اين ســفر را تالش براى آرام 
كــردن اوضاع و توقــف تنش در اراضى اشــغالى اعالم 
كرده است. شــبكه 10 تلويزيون رژيم صهيونيستى نيز 
در اين باره گزارش داد، پيش بينى مى شــود كه ســفر 
نماينده قطر چند روزه باشــد. منابع رسانه اى فلسطين 
و رژيم صهيونيستى اشاره اى به هويت اين نماينده قطر 
نكرده اند. اين در حالى است كه رژيم صهيونيستى پس 
از عمليات تيراندازى روز گذشته در نزديكى اريحا كه به 
هالكت يك صهيونيست منجر شد، اين شهر را به طور 
كامل محاصره كرده است. به گزارش مركز اطالع رسانى 

فلسطين، با وجود گذشــت ساعات ها از عمليات ديروز، 
رژيم صهيونيســتى همچنان از بازداشــت مجريان اين 
عمليات عاجز و ناكام مانده است ارتش رژيم صهيونيستى 
صدهــا نفر از نيروهاى خود را در شــهر اريحا و مناطق 
مجاور آن مســتقر كرده و حتى از پهپادها و بالگرد نيز 
براى يافتن مجريان عمليات ديروز استفاده مى كند. منابع 
محلى اعالم كردند كه رژيم صهيونيســتى شهر اريحا را 
به محاصره كامل درآورده و تدابير امنيتى شديدى را به 
اجرا گذاشته است منابع عبرى زبان مى گويند مجريان 
عمليات تيراندازى در نزديكى اريحا خود را به اين شهر 
رسانده و آنجا مخفى شده اند. مجريان عمليات تيراندازى 
روز گذشته ســه مرتبه به سمت صهيونيست ها در سه 
نقطه مختلــف تيراندازى كردند كه ماحصل آن هالكت 
يك صهيونيســت و زخمى شــدن چند نفر ديگر بود. 
كرانه باخترى و به ويژه شهر نابلس طى روزهاى اخير و 
درپى جنايات نظاميان اشغالگر و شهرك نشينان تندرو 
صهيونيست، شاهد تشــديد تنش ميان فلسطينى ها و 

رژيم صهيونيستى بوده است.

ده ها هزار معلم از سراســر انگلستان و ولز امروز (سه شنبه) در اعتراض به وضعيت پرداخت ها دست به اعتصاب سه روزه 
مى زنند. به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه ديلى ميل، اتحاديه ملى آموزش انگلستان اعالم كرد، معلمان قرار است امروز در 
شمال اين كشور دست به اعتصاب بزنند و اين مساله باعث مى شود تا اكثريت مدارس يا به صورت كامل يا محدود تعطيل 
شوند. وزير آموزش انگليس اعالم كرده كه اين اقدام از سوى معلمان بخشودنى نيست و گفته، دانش آموزان به ويژه پس از كرونا بايد در مدارس باشند و اين حقشان 
است. معلمان عضو اين اتحاديه در ميدلندز و مناطق شرقى انگلستان نيز روز چهارشنبه اعتصاب مى كنند و ولز و جنوب بريتانيا نيز روز پنجشنبه شاهد اعتصاب معلمان 
خواهند بود. يكى از اعضاى ارشد اين اتحاديه اعالم كرد: فكر مى كنم در كل اين سه روز ما شاهد حضور 200 هزار نفرى معلمان در اين اعتصاب باشيم. در پى اعالم 

اين اعتصاب، والدين مجبور مى شوند تا براى نگهدارى از فرزندانشان مرخصى بگيرند يا فردى را براى نگهدارى از فرزندانشان استخدام كنند.

روســيه، آمريكا را به تالش براى استفاده از «مواد شيميايى سمى» در اوكراين متهم كرد. وزارت دفاع روسيه امروز 
(سه شــنبه) اعالم كرد، اياالت متحده آمريكا با استفاده از "مواد شيميايى سمى" قصد دارد اقدام تحريك آميزى در 
اوكراين انجام دهد. به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه خبرى العربيه، وزارت دفاع روسيه به اظهارات «جان ساليوان» 
ســفير ســابق آمريكا در روسيه اشــاره كرد كه مدعى شده بود، نيروهاى روســيه در منطقه جنگى مى خواهند از 

"تسليحات شيميايى" استفاده كنند. «ايگور كريلوف» فرمانده نيروهاى دفاع بيولوژيكى هسته اى و شيميايى روسيه طى يك جلسه توجيهى عنوان داشت: ما با 
چنين اطالعاتى درمى يابيم كه خود اياالت متحده آمريكا قصد انجام چنين كارهايى را دارد. آن ها مى خواهند از طريق "مواد شيميايى سمى"، تحريكاتى را در 

اوكراين ايجاد كنند. وى افزود: روسيه مقصران و مجرمان را در اين خصوص شناسايى و مجازات خواهد كرد.

روسيه، آمريكا را  متهم كردانگلستان امروز شاهد اعتصاب

طحانيان مطرح كرد:
اصلى ترين برنامه هاى نمايشگاه اصفهان ، توسعه فعاليت هاى نمايشگاهى در فضاى بين المللى 

و كسب درآمدهاى ارزى است
اشاره:

مريــم كرباليى-تقويــم نمايشــگاهى كالنشــهر 
ــال  ــت،كه  س ــخن اس ــن س ــواه اي ــان  گ اصفه
1401 بــراى نمايشــگاه اصفهــان، ســال خوبــى بــه 
ــوان  ــش از 33 عن ــه بي ــالى ك ــد. س ــمار مى آي ش
ــى  ــى و عموم ــى، تخصص ــگاهى بين الملل نمايش
ــاركت  ــان مش ــد و ميزب ــزار ش ــه برگ ــدون وقف ب
ــرا  ــود. چ ــران ب ــور اي ــر كش ــى از سراس كنندگان
كــه پــس از 2 ســال و بــا فروكــش كــردن شــيوع 
ــراى برگــزارى  ــا، زمينــه مناســب ب ــروس كرون وي
رويدادهــاى نمايشــگاهى در كشــور فراهــم شــد و شــركت ها هماننــد ســال هاى گذشــته توانســتند 
ــود  ــتاوردهاى خ ــوالت و دس ــى محص ــه معرف ــگاهى ب ــارى و نمايش ــاى تج ــور در رويداده ــا حض ب
ــد. قــرار گرفتــن نمايشــگاه اصفهــان در نقطــه جغرافيايــى مناســب و مركــز كشــور انتخــاب  بپردازن
ــود، زيــرا شــرايط مناســبى را در جهــت كشــف  ــراى حضــور در نمايشــگاه ب بســيارى از شــركت ها ب
بازارهــاى جديــد و توســعه كســب و كار را بــراى آنــان در بســتر نمايشــگاه اصفهــان فراهــم مى كــرد.

 احمدرضــا طحانيــان، مديرعامــل شــركت نمايشــگاه  بين المللــى اصفهــان ، در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــا ســال هاى  مــا بــه عملكــرد نمايشــگاه بين المللــى اشــاره كــرد و افــزود: ســال 1401 در مقايســه ب
گذشــته و بــراى اهالــى ايــن صنعــت ســال نســبتا متفــاوت و خــوب بــود. بســيار تــالش و پيگيــرى 
كرديــم تــا دو ماموريــت اصلــى را در حــوزه صنعــت نمايشــگاهى اصفهــان بــا مطلوبيــت كامــل انجــام 
ــى  ــزارى نمايشــگاه هاى بين الملل ــل برخــى كاســتى ها در محــل دائمــى برگ ــم. نخســت، تكمي دهي
اصفهــان كــه در ادامــه خواهــم گفــت چــه فعاليت هايــى انجــام شــده اســت و دوم، برگــزارى چنــد 
نمايشــگاه بين المللــى و تخصصــى كــه از نظــر كميــت و كيفيــت نســبت بــه دوره هــاى ســابق ارتقــاء 
يافتــه اســت. از ده مــاه گذشــته تــا بــه امــروز مشــغول تدويــن برنامــه اســتراتژيك نمايشــگاه اصفهــان 
هســتيم، اگــر بخواهــم بــه صــورت دقيــق گفتــه باشــم يــك هفتــه پــس از قبــول مســئوليت در ايــن 
جايــگاه بــه كمــك مشــاوران و صاحب نظــران حــوزه كســب و كار بــه ايــن مهــم پرداختيــم تــا بتوانيــم 
هــم جايــگاه فعلــى خــود را بــه صــورت درســت و دقيــق بشناســيم، همچنيــن بــراى رســيدن بــه 
برخــى ارزش هــا از جملــه حفــظ برنــد ســازمانى، صداقــت و حفــظ كرامــت انســانى در كليــه ســطوح 
ســازمانى، كار تيمــى و شايســته ســاالرى، تنــوع منابــع درآمــدى و... را براســاس ايــن ســند چشــم 
انــداز بــه جلــو پيــش ببريــم. ايــن برنامــه بــه مــا كمــك خواهــد كــرد تــا بهتــر از ســال هاى گذشــته 
ــه  ــيم و ب ــته باش ــش رو را داش ــال هاى پي ــراى س ــذارى ب ــزى و هدف گ ــدى، برنامه ري ــكان زمان بن ام
اصطــالح از مســير اصلــى خودمــان خــارج نشــويم. هــدف مــا در ايــن برنامــه ايــن اســت تــا بــه بهترين 
نتايــج براســاس ظرفيت هــا دســت پيــدا كنيــم. وى در ادامــه تصريــج كرد:بخــش زيــادى از تقويــم 
ســال آينــده پــس از برگــزارى جلســات هــم انديشــى و گفتگــو بــا انجمن هــا و اتحاديه هــاى مربوطــه 
برنامه ريــزى شــده اســت، ايــن جلســات از ايــن رو برگــزار شــده اســت تــا بتوانيــم بــا بهتريــن كيفيــت 
رويدادهــاى ســال آينــده را برگــزار كنيــم. مــا اعتقــاد داريــم تــا زمانــى كــه از ســاير توانايى هــا، امكانات 
و ارتباطــات بــه بهتريــن نحــو اســتفاده نكنيــم و در ايــن راســتا بــه تعامــل بــا متوليــان امــر نپردازيــم، 
ــا،  ــا، انجمن ه ــت اتحاديه ه ــن ظرفي ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــد. كن ــم ش ــق نخواهي ــان موف در كار خودم
ســنديكاهاى تخصصــى در بخش هــاى مختلــف و نهادهــاى صنعتــى سياســت گذار ايــن امــكان را در 
اختيــار نمايشــگاه اصفهــان قــرار مى دهــد كــه بتوانــد از ظرفيت هــاى بيــن بخشــى بــه شــيوه موثــرى 
ــه مــا كمــك مى كنــد كــه در نهايــت امــر شــاهد برگــزارى  ــن هــدف ب ــن اي اســتفاده كنــد. بنابراي
يــك رويــداد تخصصــى و بــا كيفيــت مطلــوب باشــيم. در تدويــن برنامــه ســال 1402 همــه تــالش مــا 
ــاى  ــردن از توانايى ه ــت و بهره ب ــك صنع ــا ي ــط ب ــاى تخصصــى مرتب ــرار دادن كانون ه ــم ق ــار ه كن

آنــان اســت.
احمدرضا طحانيان محل نمايشگاه بين المللى اصفهان اشاره كرد و گفت:

ظرفيــت پاركينــگ نمايشــگاه بــه نســبت اســتقبالى كــه از رويدادهــاى نمايشــگاهى مى شــود بســيار 
كــم اســت. براســاس برنامه ريــزى انجــام شــده در حــال ســاخت و تكميــل پاركينــگ در ضلــع غربــى 
و جنوبــى نمايشــگاه هســتيم تــا ظرفيــت پــارك 600 خــودرو ديگــر در فضــاى نمايشــگاه اصفهــان 
امــكان پذيــر گــردد. همچنيــن اتاق هــاى مذاكــرات كــه در ســالن اصلــى نمايشــگاه قــرار داشــت بــه 
صــورت كامــل تجهيــز و مــورد بهــره بــردارى قــرار گرفــت. ايــن اتاق هــا بــه منظــور تســهيل شــرايط 
بــراى مشــاركت كننــدگان يــا ســاير ذى نفعــان رويدادهــا بــراى مذاكــره و انعقــاد قــرارداد طراحــى و 

تكميــل شــده اســت. خريــد و نصــب دســتگاه ژنراتــور نيــز بــا موفقيــت انجــام شــده تــا در شــرايط 
ــور  ــرق تاميــن كنيــم، نبــود دســتگاه ژانرات ــرق مجموعــه را در هنــگام قطــع ب اضطــرارى بتوانيــم ب
واقعــا يكــى از كمبودهايــى اساســى و بســيار مهــم نمايشــگاه اصفهــان بــود كــه در حــال حاضــر ايــن 
مشــكل بــه صــورت بنيــادى و بــراى مانايــى جريــان بــرق در تمــام شــبانه روز حــل شــده اســت. در 
محــل ســابق دو ســازه كــروى شــكل قــرار داشــت كــه بــه محــل جديــد انتقــال يافــت، ايــن دو ســازه 
كــروى امــكان برگــزارى همايش هــا و نشســت ها و راه انــدازى رســتوران مجهــزى را فراهــم مــى كنــد 
ــى  ــه در پشــت ســالن اصل ــداز ك ــد داد. جــاده باران ــرار خواه ــا ق ــار م و فضــاى مناســبى را در اختي
نمايشــگاه قــرار دارد مســير پرتــردد و شــلوغى بــود، خصوصــا در روزهــاى اول نمايشــگاه و روزهايــى 
كــه مشــاركت كننــدگان تجهيــزات و كاالهــاى خــود را از نمايشــگاه بيــرون مــى بردنــد، ايــن جــاده 
ــه  ــس از تخلي ــد پ ــه آســانى مى توانن ــار ب ــاى حمــل ب ــردارى شــده و خودروه ــل و بهره ب ــز تكمي ني
ــا اقداماتــى هــم  ــه ســمت درب خروجــى نمايشــگاه حركــت كننــد. ب و بارگيــرى از جــاده جديــد ب
ــالن  ــاورت س ــه در مج ــارى ك ــاختمان ادارى و تج ــم س ــالش مى كني ــت ت ــام اس ــال انج ــه در ح ك
ــن ســاختمان در حــال حاضــر  ــم. اي ــرار بدهي ــردارى ق ــورد بهره ب ــه را ســريع تر م ــرار گرفت ــى ق اصل
بــه دليــل انجــام برخــى كارهــاى زيرســاختى امــكان اســتفاده را نــدارد، بــا ايــن حــال تــالش داريــم 
ــا تمــام پرســنل نمايشــگاه در يــك محــل مســتقر  ــان برســد ت ــه پاي كــه بخــش ادارى و تجــارى ب
ــه آن انجــام  ــر كــه كارهــاى طراحــى اولي ــراژ 7200 مت ــه مت ــد ب شــوند. ســاخت يــك ســالن جدي
ــر  ــه ذك ــردد؛ الزم ب ــاز مى گ ــاخت آغ ــل س ــاى الزم مراح ــب تاييديه ه ــس از كس ــت و پ ــده اس ش
اســت بســيارى از كاســتى ها و نواقــص ســالن موجــود، ســالن اميركبيــر نيــز برطــرف گرديــده اســت.

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى اصفهان  درباره اولين نمايشگاه مجازى فرش 
دستباف را همزمان با بيست و پنجمين نمايشگاه فرش دستباف برگزار شد ،گفت: 

بــا اوج گيــرى ويــروس كرونــا بســيارى از ســايت هاى نمايشــگاهى بــراى حفــظ جايــگاه كســب و كارها 
و اســتحكام بخشــيدن بــه شبكه ســازى  تجــارى كه در بســتر برگــزارى رويدادهاى نمايشــگاهى شــكل 
گرفتــه بــود، بــه ســمت فراهــم كــردن زيرســاخت هاى نمايشــگاه مجــازى روى آوردنــد. ايــن اتفــاق 
در برخــى از كشــورهايى كــه پيشــرو در ايــن حــوزه بــه حســاب مى آينــد انجــام شــد و بــا اســتقبال 
خوبــى هــم همــراه بــود. طــى دو ســال گذشــته برگــزارى رويدادهــاى نمايشــگاهى بــه صــورت مجازى 
در كنــار عناويــن نمايشــگاهى بــه ارتقــاء كيفيــت ايــن مهــم منجــر شــده اســت. چــرا كــه امــكان 
ــات كامــل و  ــد از رويدادهــاى نمايشــگاهى در هــر لحظــه از ســاعات شــبانه روز، كســب اطالع بازدي
بهــره  بــردن از ارتباطــات تجــارى را بــراى فعــاالن اقتصــادى و عمــوم شــهروندان را فراهــم مى كنــد. 
حتــى كســانى كــه موفــق بــه بازديــد از نمايشــگاه نشــدند مى تواننــد در آينــده بــه ســادگى از ايــن 
رويــداد نمايشــگاهى بازديــد انجــام بدهنــد. كنــار هــم قــرار گرفتــن مــوارد فــوق باعث شــد نمايشــگاه 
ــه عنــوان نخســين ســايت نمايشــگاهى اســتاندارد كشــور از ايــن تكنولــوژى  بين المللــى اصفهــان ب
نويــن بــراى برپايــى نمايشــگاه مجــازى فــرش دســتباف اســتفاده كنــد. ايــن نمايشــگاه تــا ســه مــاه 
ــاى حاضــر در  ــه صــورت مجــازى از غرفه ه ــد ب ــان مى توانن ــل دســترس اســت و مخاطب ــده قاب آين
نمايشــگاه فــرش دســتباف بازديــد كننــد و اطالعــات الزم بــراى تهيــه فــرش دســتباف و طراحى هــاى 

ارايــه شــده را بــا دقــت در آدرس www.isfvirtualexpo.ir نــگاه كننــد. 
مديرعامــل شــركت نمايشــگاه هاى بين المللــى اصفهــان بــه نقــش اصلــى و اساســى نمايشــگاه گريــزى 

زد و افــزود:
در دنيــاى امــروز توليــد ثــروت از طريــق ارتباطــات تجــارى امكان پذيــر مى شــود. ارتباطــات تجــارى به 
تمــام روابطــى گفتــه مى شــود كــه يــك ســازمان بــا هــدف ارتقــاء جايگاهــش در بــازار و بــا مشــتريان 
و مخاطبــان خــود بــراى ارايــه خدمــات، فــروش كاال، در خدمــت گرفتــن روش هــاى نويــن فعاليــت 
ــرار مى كنــد. در يــك دســته بندى  ــد برق ــازار هــدف و جــذب ســرمايه هاى جدي تجــارى و توســعه ب
ــط درون ســاختار  ــرد. رواب ــرون ســازمان تقســيم بندى ك ــه درون و بي ــوان ارتباطــات را ب ــى مى ت كل
يــك ســازمان تجــارى براســاس ارتباطــات شــكل مى گيــرد، ارتبــاط بــا مديــر اصلــى مجموعــه، ارتباط 
مديــران ارشــد و مديــران ميانــى و ارتبــاط كاركنــان بــا مديــران، هدفمنــد بــودن اينگونــه ارتباطــات 
مى توانــد اهــداف تعريــف شــده را بــراى تمــام افــراد در داخــل آن ســازمان قابــل دســترس كنــد. هــر 
كــدام از ايــن ارتباطــات نحــوه فعاليــت تجــارى آن شــركت بــا بيــرون از مجموعــه را نيز بهتر مشــخص 
مى كنــد. ابزارهــاى بســيارى بــراى انســجام بخشــيدن بــه ارتباطــات بيرونــى ســازمان تعريــف شــده 
اســت. برگــزارى جلســات گفتگــو، انعقــاد قــرارداد، امضــاى تفاهم نامــه، نظرســنجى، ارســال ايميــل، 
تمــاس تلفنــى، تبليغــات، رســانه، اســتفاده از فضــاى مجــازى و شــبكه هاى اجتماعــى و... بنابرايــن، 
ارتباطــات تجــارى خارجــى ارســال هــر پيامــى اســت كــه از دفتــر رســمى كســب و كار و كاركنــان 
ــا مخاطــب منتقــل مى گــردد. بنابرايــن برقــرار شــدن هــر  همــان شــركت بــراى برقــرارى ارتبــاط ب
ــا بيــرون از ســازمان، باعــث مى شــود كــه رقيبــان و مشــتريان آشــنايى بهتــر و بيشــترى  ارتبــاط ب
را بــا تجــارت شــما از طريــق هميــن ارتباطــات كســب كننــد. در هنــگام برقــرار ســاختن ارتباطــات 

تجــارى خارجــى هــر مجموعــه تجــارى مى بايســت باالتريــن دقــت را در هنــگام انتقــال پيــام رعايــت 
كنــد، چــرا كــه در هنــگام ارســال پيــام نــام آن شــركت تجــارى و تمــام داشــته هايش در ميــان اســت. 
امــروزه يكــى ديگــر از راه هــاى گســترش ارتباطــات تجــارى، صــادرات خدمــات، كاال و تكنولــوژى بــه 
كشــورهاى هــدف اســت. چــرا كــه صــادرات نقــش موثــرى در رشــد و توســعه اقتصــادى كشــورها 
ــا ارتباطــات تجــارى و صــادرات گــواه ايــن ادعاســت.  دارد. آمارهــاى ســازمان هاى جهانــى مرتبــط ب
ــرار ســاختن ارتباطــات تجــارى را در بازارهــاى هــدف داشــته و جــذب  كشــورهايى كــه امــكان برق
منابــع مالــى را در بازارهــاى هــدف خارجــى جســتجو كرده انــد، در عمــل اثبــات كردنــد كــه ارتباطــات 
تجــارى بيشــتر و ســودآورى را در بازارهــاى هــدف برقــرار ســاختند. كســب اطالعــات در مــورد نيازهــا 
و ســليقه مصــرف كننــدگان در بازارهــاى خارجــى يكــى از مهم تريــن اصــول مانــدگارى در بازارهــاى 
جهانــى و ارتقــاى ســطح كيفيــت صــادرات محصــوالت و خدمــات مى باشــد. بــه عبارتــى بــا چنيــن 
رويكــردى شــبكه ســازى تجــارى بــه بهتريــن نحــو انجــام شــده اســت. بــا اطمينــان خاطــر مى تــوان 
گفــت حضــور صاحبــات كســب و كار در نمايشــگاه هاى تخصصــى، بين المللــى و خارجــى نيــز يكــى 
و شــايد بهتريــن ارتباطــات تجــارى در دنيــاى امــروز اســت. در هنــگام برگــزار شــدن نمايشــگاه  تمــام 
ابزارهــاى ارتباطــات تجــارى در جهــت توســعه ارتباطــات، بهبــود بخشــيدن بــه روابط تجارى و توســعه 
كســب و كار در كنــار هــم قــرار مى گيرنــد تــا در ســطح باالتــر معنــاى دقيــق ارتباطــات تجــارى را 
محقــق كننــد. نمايشــگاه بــه عنــوان پــل ارتباطــى بــا اســتراتژى مناســب و بــا تفكــر رويــداد محــورى 
حقيقــت ارتباطــات تجــارى را بــه صــورت كامــل بــه نمايــش مى گــذارد. نمايشــگاه رســانه، تبليغــات، 
چيدمــان مهندســى غرفه هــا، شــرايط ايــده آل رفاهــى و خدماتــى و در كل فضايــى را خلــق مى كنــد 
كــه بــا اســتانداردهاى تجــارى دنيــاى امــروز هماهنــگ اســت؛ آنچــه بــا عبــارت ارتباطــات تجــارى از 

ــه معنــاى واقعــى كلمــه در نمايشــگاه ها نمايــان مى شــود. ســوى كارشناســان تكــرار مى گــردد ب

طحانيان در پاسخ به خبرنگار ما مبنى برجايگاه نمايشگاه اصفهان به عنوان يك كانون مهم 
تجارى و تبادالت را با توجه به وضعيت اقتصادى استان اصفهان چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ــبكه هاى  ــوند و ش ــر ش ــادى منج ــاالن اقتص ــن فع ــد در بي ــش امي ــه افزاي ــد ب ــگاه ها مى توانن نمايش
تجــارى آنــان را بــه خوبــى حفــظ كنــد. اگــر مجموعــه فعاليت هــاى نمايشــگاهى را بــه عنــوان يــك 
صنعــت در نظــر بگيريــم، ايــن صنعــت از بــاب اينكــه مى توانــد صنايــع ديگــر را بــه مصرف كننــدگان 
معرفــى كنــد، اهميــت فراوانــى دارد. همچنيــن نمايشــگاه ها بــه دليــل ارتقــاى ســطح كمــى و كيفــى 
ــه كشــورهاى ديگــر،  ــف ب ــع مختل توليــدات كشــور و همــوار كــردن راه صــادرات محصــوالت صناي
ــگاه نمايشــگاه  ــه ســنوات گذشــته، اكنــون جاي ــد. اگرچــه نســبت ب ــژه اى دارن اهميــت خــاص و وي
بين المللــى و صنعــت نمايشــگاهى بــراى تجــار و صنعتگــران آشــكارتر شــده، امــا بــه نظــر مى رســد 

ايــن صنعــت هنــوز در كشــور مــا جــاى كار فراوانــى دارد.
در ادامه مدير عامل شركت نمايشگاه اصفهان به 

برنامه اى براى توسعه فعاليت هاى نمايشگاهى سال اشاره كرد و گفت:
ــه تحقيقــات  ــا توجــه ب ــا نمايشــگاه داشــتن يــك تقويــم مناســب و ب مهمتريــن موضــوع مرتبــط ب
انجــام شــده دربــاره عناويــن نمايشــگاهى اســت و انجــام ايــن همــه در نهايــت امــر مى بايســت بــه 
توســعه فعاليت هــاى نمايشــگاهى منجــر گــردد. يكــى از اصلى تريــن برنامه هايــى كــه در نمايشــگاه 
اصفهــان دنبــال مى شــود، توســعه فعاليت هــاى نمايشــگاهى بــه ويــژه  در فضــاى بين المللــى و كســب 
درآمدهــاى ارزى اســت. در ايــن زمينــه، تاكيــد داريــم كــه پــا را از كشــورهاى همســايه فراتــر گذاشــته 
ــارج از كشــور و  ــى خ ــى را در نمايشــگاه هاى بين الملل ــى و ايران ــاالن اقتصــادى اصفهان و حضــور فع
هيات هــاى تجــارى افزايــش دهيــم. تجربــه اعــزام هيــات تجــارى بــه كشــور روســيه و تــالش بــراى 
اقدامــات مشــابهى كــه در دســت اقــدام اســت در ايــن بخــش الزم بــه ذكــر اســت. بازديــد هــر كــدام 
از هيات هــاى تجــارى و حضــور در رويدادهــاى خارجــى ارتبــاط تجــارى بــا كشــورهاى ديگــر را عمــق 
بيشــترى خواهــد بخشــيد و توجــه بــه برگــزارى رويدادهــاى مناســب در كنــار اجــراى نمايشــگاه ها 
يكــى ديگــر از مهمتريــن اهــداف نمايشــگاه بين المللــى اصفهــان مى باشــد و در نهايــت بــه توســعه 
كســب و كارهــا بســيار كمــك خواهــد كــرد. از طــرف ديگــر، بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه داشــت كــه 
خوشــبختانه در ســال هاى اخيــر، نمايشــگاه ها نســبت بــه دوره هــاى قبــل، رشــد بهتــرى هــم از نظــر 
وســعت و هــم از نظــر منابــع مالــى و كيفيــت برگــزارى داشــته و دارد و اميــدوارم بــا چنين پشــتوانه اى 

بتوانيــم توســعه فعاليت هــا را بهتــر از هــر زمــان ديگــر بــه ســرانجام مطلــوب برســانيم.
و در آخر طحانيان تصريح كرد:

در ســال جــارى در مجمــوع موفــق شــديم 33 عنــوان نمايشــگاهى بين المللى، تخصصــى و عمومــى را با كيفيت مطلــوب برگزار 
كنيــم. براســاس تقويــم ســال 1402 و بــا توجــه بــه برنامه ريزى هــاى صــورت گرفتــه هدف مــا برگــزارى 51 عنوان نمايشــگاهى 
اســت. اميــدوارم بتوانيــم در ســال آينــده نيــز هماننــد امســال هــر كــدام از رويدادهــاى نمايشــگاهى را بــا هم افزايــى كانون هــا، 

انجمن هــا و اتحاديه هــاى مرتبــط و ســاير مســئوالن اقتصــادى اســتان اصفهــان بــا بهتريــن كيفيــت ممكن برگــزار كنيم. 

محاصره كامل «اريحا»
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سرپرست دفتر حفاظت و مديريت حيات  وحش سازمان حفاظت محيط 
زيســت از تلف شــدن پيروز خبر داد. غالمرضا ابدالى در گفت و گو با 
ايســنا در حالى از تلف شدن «پيروز» خبر داد كه اين گونه ديروز عصر 
به علت شــرايط نامساعد كليوى براى دياليز صفاقى به اتاق عمل رفت 
اما نتوانســت طاقت بياورد. به گزارش ايسنا «پيروز» به همراه دو توله 
يوز ديگر 11 ارديبهشــت ماه به روش سزارين از «ايران» - ماده يوز در 
اسارت - در پارك ملى توران متولد شد و تنها او زنده مانده است كه در 
پارك پرديسان از او نگهدارى مى شود. پنجشنبه شب (4 اسفندماه) بود 
كه دستگاه گوارش «پيروز» دچار مشكل شد و دفع نداشت بنابراين به 
بيمارستان دامپزشكى مركزى انتقال داده شد. معاينات الزم انجام شد 
و با حال مســاعد به پارك پرديسان برگشت اما شنبه (6 اسفند) دوباره 
به علت وضعيت نامساعدى كه داشت به بيمارستان منتقل شد. به گفته 
مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش ســازمان محيط زيست 
«پيروز» از ابتداى تولد مشكالت گوارشى و نارسايى كليوى داشته اما با 

آن مدارا مى كرده است.

«مدرسه البرز»، «ســاختمان اداره پست ايران»، «مدرسه ژاندارك»، «كارخانه 
قند ورامين»، «زندان قصر»، «مدرســه جديد دارالفنون»، «مسجد فخرالدوله 
امين الدوله»، «مدرســه انوشيروان دادگر» و «كليساى حضرت مريم»، از جمله 
بناهاى تاريخى تهران هستند كه با معمارى شاخص و منحصر به فردى ساخته 
شــده اند و حتى در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده اند، اما تمام اين بناها 
يك وجه مشــترك دارند و آن هم اين اســت كه يك معمــار روس تبار به نام 
«نيكوالى مارُكف» آن ها را پديد آورده اســت. به گزارش ايسنا،اين معمار زادة 
گرجســتان، در بريگاد قــزاق كه يك واحد ويژه نظامــى در ايران بود، خدمت 
مى كرد و از آكادمى هنرهاى زيباى ســن پترزبورگ فارغ التحصيل شده بود و 
در دوره اى از زندگى اش به يادگيرى زبان فارســى پرداخته بود. او پس از خروج 
از بريگاد قزاق به معمارى مى پردازد و آثارى با تلفيق معمارى مدرن و ســنتى 
ايرانى در تهران ايجاد مى كند. مارُكف در سال هاى خدمتش در تهران، خانه هاى 
زيادى ســاخت كه اكنون اطالعات چندانى از آن ها در دسترس نيست و حتى 
برخى از آن ها تخريب شده اند، اما چندين اثر شاخص از ماركف به يادگار مانده 
اســت و برخى از آن ها حفظ شده اند و برخى ديگر به حفاظت فورى نياز دارند. 
ايســنا درباره آثارى كه از مارُكف در تهران به جاى مانده و وضعيت حال حاضر 
آن ها، با «اســكندر مختارى»ـ  معمار و مرمتگرـ  گفت وگويى كرد كه در ادامه 
مشروح آن را مى خوانيد: «از جمله معماران تاثيرگذار در جنبش معمارى تحول 
«نيكوالى مارُكف» معمار گرجســتانى است كه از سال 1921 به بعد وارد كار 
معمارى شد. «مدرسه البرز» نخستين اثرى است كه "مارُكف" در ايران ساخته 
و يكى از مهم ترين آثار معمارى معاصر ايران و برجسته ترين كارهاى اين معمار 
به شــمار مى آيد. معمارى اين مدرسه بعدها به عنوان الگو براى ديگر معماران 
مورد اســتفاده قرار گرفت. «مدرسه البرز» در سال 1303 ساخته و در فهرست 
آثار ملى ثبت شــده است و از سال تاسيس تاكنون خدمات آموزشى ارائه داده 
است.    از ديگر اقدامات ماركف، بازسازى مدرسه «دارالفنون» است كه در سال 
1307 انجام شد، به عبارتى ساختمان فعلى دارالفنون كه هنوز پابرجاست، كار 
«مارُكف» است و از عمر آن حدود 95 سال مى گذرد. اين مدرسه هم در فهرست 
آثار ملى ثبت شده است. مدرسه دخترانه «ژاندارك» پروژه ديگر «مارُكف» در 
تهران بوده كه شبيه «مدرسه البرز» است. اين مدرسه هم در فهرست آثار ملى 
ثبت شــده است، اما با اين وجود وضعيت مناسبى ندارد و بيشتر بخش هاى آن 
در حال حاضر بدون اســتفاده است. مدرسه دخترانه ديگرى به نام «انوشيروان 
دادگر» در خيابان انقالب روبروى پارك دانشجو ساخته كه اين مدرسه هم مانند 

«البرز» از ابتداى ساخت تا كنون فعال بوده است.

«پيروز» تلف شد

شاهكارهاى معمار روس در تهران

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اتوبوس ھا و میدان آزادی

(Fulgara) فولگارا

پادشاهى مراكش در شمال آفريقا كه بيشتر به دليل لوكيشن هاى سينمايى عالى و غذاهاى تند و خوشمزه اش معروف است، 
از سال 2002 ابرخودروى بومى خود را نيز توليد مى كند. اين خودروى اسپرت، فولگارا (Fulgara) نام دارد و آن را يك طراح 
مراكشى با نام عبدالسالم الراكى كه سابقا طراح شركت سوييسى اسبارو (Sbarro) بود، طراحى كرده است. موتور اين خودرو 
بوراك گرند تورر (Borac grand tourer) 12 ولتى اســت كه در مرســدس بنز هم از آن استفاده مى كنند. قدرت اين موتور 
1750 اسب بخار است. شركت الراكى ساالنه تعداد انگشت شمارى از اين خودروى فوق العاده را مى سازد و به همين دليل 
تقريبا كمياب به حساب مى آيند. با اين حال مراكش ميزبان دو كارخانه مونتاژ رنو در طنجه و كازابالنكا هم هست كه ساالنه 

صدها هزار خودرو براى اين غول خودروسازى فرانسوى توليد مى كنند.

واكنش بنزما به انتخاب مسى: شما دروغ مى گوييد!
مهاجم فرانسوى رئال مادريد به انتخاب ليونل مسى به عنوان بهترين بازيكن جهان از سوى فيفا واكنش طعنه آميزى داشت. 
به گزارش ايسنا و به نقل از اسپورت، مراسم انتخاب برترين هاى سال فوتبال جهان در پاريس برگزار شد و ليونل مسى، فوق 
ستاره آرژانتينى، به عنوان بهترين بازيكن سال فيفا انتخاب شد. او با پشت سر گذاشتن ام باپه و كريم بنزما توانست اين جايزه 
را به دســت آورد. كريم بنزما كه پيش از اين از سوى نشريه معتبر فرانس فوتبال عنوان بهترين بازيكن فوتبال جهان را در 
سال 2022 به دست آورده بود واكنش جالبى به انتخاب مسى داشت. او با منتشركردن ويدئويى به طعنه نوشت: «شما دروغ 
مى گوييد. صبحتان به خير.» بنزما پس از مسى و ام باپه با كسب 34 امتياز در رده سوم رده بندى فيفا براى انتخاب بهترين 
بازيكن جهان در سال 2022 قرار گرفت. بعد از بنزما لوكا مودريچ با 28 امتياز، ارلينگ هالند با 24 امتياز، ساديو مانه با 19 
امتياز، آلوارز با 17 امتياز، اشرف حكيمى با 15 امتياز، نيمار با 13 امتياز، وينيسيوس با 10 امتياز و روبرت لواندوفسكى با 

7 امتياز در رده هاى بعدى قرار گرفتند
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پیشنھاد

چھره روز

جنگ و صلح
قطعا ماندگار ترين اثر لئو تولستوى؛ نويسنده بى نظير 
روس، رمان جنگ و صلح است. اين كتاب به بررسى 
زندگى بيش از 580 نفر از شــخصيت هاى تاريخ را 
بررسى مى كند. اين رمان را مى توان كاملترين رمان 
تاريخ دانســت. رمانى با ماجراى يك مهمانى اشرافى 
كه در حاشــيه هاى آن زمزمه هايى از جنگ شنيده 
مى شود. افراد درباره شخصيتى به نام ناپلئون صحيت 
مــى كنند كه آرامش اروپــا را بهم ريخته و در صدد 
كشورگشايى است. در بخشى از كتاب، فرماندهان و 
ژنرال هاى جنگى را مى بينيم كه مردم روسيه را در 
مقابل مردم فرانســه قرار ميدهند اما مردم روسيه در 
مقابل تصميم سختى قرار گرفته اند. اين رمان يكى از 
پرهيجان ترين رمان هاى تاريخ مى باشد. كتاب جنگ و صلح رمانى است مفصل كه در چند جلد 
منتشرشده است. تولستوى با اين رمان پرشخصيت تالش كرده تصوير كامل و درستى را از روسيه 
آن زمان به خواننده ارائه دهد. اين رمان از روسيه اى مى گويد كه جنگ به تدريج بر آن سايه افكند 
و كم كم گرفتارش شد. زندگى مردم تمامى طبقات، تهيدستان و اشراف، تحت الشعاع اين اتفاق قرار 
گرفت؛ اما جنگ نه تنها به خودى خود اتفاقى ناگوار بود كه اين بار دشمن فرانسه اى بود كه بسيارى 
از مردم روسيه دوستش مى داشتند، به آنجا سفر كرده و يا قصد آن را داشتند و برخى شان به زبان 
آن آشــنا بودند. نويسنده داستان خود را با پس زمينه اى از جنگى كه مى آيد و رخ مى دهد، پيش 
مى برد. تولستوى در اين رمان به زندگى چند خانواده اشرافى و تاثير جنگ بر آنها پرداخته است و 
اين جمع خط شاخص داستانى كتاب را پيش مى برند. توانايى تولستوى در شخصيت پردازى هاى 
درست و حساب شده و حفظ يكپارچگى تمامى اتفاق ها و اشخاصى كه درگير هر ماجرا مى شوند.

هوشنگ ظريف
استاد هوشنگ ظريف، نوازنده برجسته تار، رديف دان 
و مدرس موســيقى بوده اســت. اين استاد سال هاى 
متمادى در اركسترهاى متنوعى به عنوان تكنواز، در 
برنامه هاى سازمان راديو و تلويزيون ملى كه وابسته به 
وزارت فرهنگ و هنر بود، به همكارى پرداخت. اگرچه 
ساز تخصصى اســتاد هوشنگ ظريف تار بود، اما سه 
تار و تنبك را هم خوب مى شــناخت و در هر دو ساز 
درجه استادى را دارا بود. البته تنبك هم جزء ساز هاى 
اصلى اين استاد بوده است و مهارتش در تنبك نوازى 
كم از تبحر در ســاز تار ندارد. جالب است بدانيد كه 
استاد هوشنگ ظريف يكى از مشاهير موسيقى ايران، 
كتابى را با همكارى استاد حسين تهرانى با نام آموزش 
تنبك به رشته تاليف درآورد كه در آن ِمتد نوازندگى 
تنبك را تشريح كرده است. كتاب ديگرى نيز تحت عنوان رديف آوازى موسيقى سنتى ايران كه 
در آن به تصحيح رديف هاى آوازى محمود كريمى پرداخته، منتشر كرده است. هوشنگ ظريف در 
16 آذر سال 1317 در تهران زاده شد.او پس از پايان دورهٔ ابتدايى در هنرستان موسيقى ملى، با 
مديرت روح اهللا خالقى، نام نويسى كرد و از آموزش هاى هنرمندانى نظير: موسى معروفى، على اكبر 
شهنازى، روح اهللا خالقى، جواد معروفى و حسين تهرانى بهره مند شد. پس از پايان تحصيل در سال 
1337 به عنوان هنرآموز سرود و موسيقى، به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد. پس از آن به 
تدريس در ســازمان پيشاهنگى ايران پرداخت و همكارى خود را نيز به عنوان هنرآموز موسيقى 
نابينايان، با سازمان خدمات اجتماعى كشور، آغاز نمود. او به عنوان نوازنده و تكنواز در گروه ها و 
اركسترهاى گوناگونى مانند: اركستر موسيقى ملى، اركستر صبا و… به اجراى موسيقى پرداخت.
هوشنگ ظريف به دعوت حسين دهلوى، از سال 1342 تا 1359 به مدت 17 سال به تدريس تار 

در هنرستان موسيقى پرداخت.

فرھنگ

پرويز كالنترى بى شــك يكى از مهمترين چهره هاى 
هنر نوگراى ايران و از جمله فعال ترين نقاشان معاصر 
بود. آثار كالنترى هم چنان كه سرشــار از عشــق به 
زمين اســت، تصويرى سهل و ممتنع از زندگى ساده 
و بى آاليــش مردمان كوير ايران را پيش روى بيننده 
مى گذارد. اين دل مشــغولى هميشگى هنرمند، در 
طول دهه ها، از تصويرســازى هاى كتاب هاى درسى 
كودكان و نوجوانان گرفته تا نقاشى هاى كاه گلى اش، 
تركيبــى دلپذيــر از دغدغه  «هويــت» و رازآميزى 
«خيال» اســت. اين روزها در ســيزدهمين دوره ى 
نمايشــگاه گالرى آرتيبيشــن با عنوان «كلكسيونر 
مدرن»، آثار پرويز كالنترى در كنار ســاير هنرمندان 

به چشم مى خورد و گزارش ايسنا درباره سبك هنرى هنرمند به همين انگيزه منتشر مى شود.
پرويز كالنترى نقاش، تصويرگر و نويسنده، از هنرمندان نوگراى ايران و يكى از بنيانگذاران مكتب 
ســقاخانه بوده اســت. ويژگى مشــترك در آثار متنوع اين هنرمند، وجود فضايى آشنا با الهام از 
فرم هاى معمارى و بافت شهرهاى سنتى ايران است. مجموعه نقاشى هاى كاهگلى پرويز كالنترى 
از مهم ترين آثار او هستند كه اين فضا را به تماشا گذاشته اند. او به عنوان پايه گذار سبك نقاشى 
كاهگلى شناخته شده است؛ هرچند خود، ماركو گريگوريان را مبدع آن مى داند. آثار كالنترى در 
چنديــن دوره از بى ينال هنر تهران و بى ينال طراحى تهران به نمايش درآمده و آرت فر هنر بازل 
سوييس در سال 1355 ميزبان آثار اين هنرمند بوده است. يكى از تاثيرگذارترين تجربيات حرفه اى 
زنده ياد پرويز كالنترى تصويرســازى كتاب هاى درسى بود كه در گسترش زبان و بيان بصرى او 

نقش مهمى ايفا كرد. 

خانه هاى كاه گلِى چند هزار دالرى!
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