
شكايت از يوتيوب به ديده بان انگليس
سايت ويدئويى يوتيوب آلفابت با شكايت به ديده بان انگليس بر 
سر جمع آورى غيرقانونى اطالعات كودكان، روبروست. به گزارش 
ايســنا، دفتر كميسيونر اطالعات انگليس اعالم كرد شكايت يك 
گروه خيريه كه مدعى شــده است وب ســايت اشتراك گذارى 
ويدئوى يوتيوب، قانون كودكان كه در سال 2020 معرفى شد را 
نقض كرده و اطالعات كودكان را به صورت غيرقانونى جمع آورى 
كرده است را بررسى خواهد كرد. استفن بونر، معاون كميسيونر 
دفتر كميسيونر اطالعات انگليس گفت: به عنوان يك رگوالتور، 
انتظار داريم اطالعات كودكان به صورت آنالين، حفاظت شــود. 
اگر چنين نشــود، دست به اقدام خواهيم زد. اين قانون مشخص 
مى كند مقررات حفاظــت از داده انگليس چگونه براى خدمات 
ديجيتالى براى كودكان اعمال شود و نقض اين مقررات، ريسك 
جريمه معادل چهار درصد از درآمد جهانى ساالنه يك شركت را 
به دنبال خواهد داشــت. يوتيوب تاكنون هدف تحقيقات رسمى 
اين رگوالتور قرار نگرفته است. بر اساس گزارش بلومبرگ، گروه 
خيريه ۵Rights و همچنين پدر سه كودك خردسال به رگوالتور 
انگليس شكايت كرده اند كه يوتيوب، اطالعات مكان را جمع آورى 
كــرده و عادت ها و ترجيح هاى حداكثــر پنج ميليون كودك در 

انگليس را مشاهده مى كند.

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران
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رئيس جمهور گفت: دولت با تكيه بر هوشــيارى مردم به عنوان اصلى ترين پشــتيبان خود، بر مشكالت فائق خواهد آمد و بار ديگر دشمنان را ناكام خواهد 
گذاشت. به گزارش خبرگزارى مهر، حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسى رئيس جمهور كشورمان در ديدار با جمعى از اعضاى «جامعه وعاظ و مبلغان» انقالب 
اسالمى را انقالبى با ماهيت فرهنگى دانست و تحقق و اجراى اهداف اصلى و گفتمان انقالب اسالمى را برنامه دولت سيزدهم عنوان كرد. وى همچنين از 

همه دست اندركاران امور فرهنگى كشور به ويژه روحانيت انقالبى و هوشيار خواست به مسئوليت هاى سنگين خود در پيشبرد گفتمان انقالب عمل كنند.
رئيس جمهور با اشــاره به كم كارى ها و ضعف هاى عملكرد فرهنگى در ســال هاى گذشته، يادآور شد كه همه نهادهاى آموزشى، علمى و فرهنگى از جمله 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى در پيشــبرد امور فرهنگى مسئول هستند و بر اهميت نقش مساجد، ائمه جمعه و جماعات و قرارگاه هاى فرهنگى در ترويج 

ارزش هاى انقالبى و فرهنگى تاكيد كرد.

www.sobh-eqtesad.ir

رئيسى:
دولت با تكيه به هوشيارى مردم بر مشكالت بازار ارز فائق خواهد آمد

info@sobh-eqtesad.ir

پيشنهاد روس ها براى تأمين مالى 
راه آهن رشت-آستارا به تهران رسيد

پيشــنهاد روس ها براى تأمين مالى راه آهن رشت-آستارا به تهران 
رســيد .معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازى گفت: پيش نويس 
متن موافقتنامه ارســالى از سوى طرف روســى براى تامين مالى 
ساخت راه آهن آستارا – رشت به طول 162 كيلومتر توسط وزارت 
راه و شهرســازى وزارت امور اقتصادى و دارايى در حال بررسى و 
نهايى شدن است.به گزارش ايسنا،  شهريار افندى زاده در خصوص 
نشست ويدئو كنفرانس با ازبروف همتاى روسى خود بيان كرد: بر 
اساس توافقات اوليه صورت گرفته با معاون حمل ونقل وزارت حمل 
و نقل فدراسيون روســيه در جلسه تشكيل شده مذكور، مقرر شد 
نحوه تامين مالى، طراحى و اجرا پروژه ريلى آســتارا - رشــت در 
جلسات فى مابين دو كشــور در مدت سه ماه نهايى شود. مسائل 
فنى و كارشناســى مربوط به احداث اين مســير، چگونگى مبناى 
طراحــى ابنيه فنى مســير از جمله پلها و تونل هــاى واقع در آن 
توسط طرفين مورد بررسى قرار گرفت و مقرر شد جلسات مستمر 
كارشناسى تا رسيدن به تهيه پيش نويس نهايى موافقتنامه نهايى 

تامين مالى، طراحى و ساخت پروژه ريلى رشت-آستارا ادامه يابد.
وى افزود: در اين جلســه بخش بــه بخش پيش نويس موافقتنامه 
ارســالى دولت روسيه بررســى و مقرر شــد در تمامى ماده هاى 
پيش نويس موافقت نامه ضوابط و مقررات جمهورى اســالمى ايران 
لحاظ شــود و همچنين تاكيد شد كه طرفين بايستى به تعهدات 
خــود در موافقتنامه پايبند بــوده و در برنامه زمانبندى مقرر، اين 
اقدامات را به اجرا رسانند.معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازى، 
به همتاى روسى خود تاكيد كرد كه پس از امضا موافقتنامه مذكور، 
ظرف مدت ســه ماه طراحى اوليه و حداكثر ظرف مدت شش ماه 
مطالعات نهايى خط مذكور انجام شود و اجراى پروژه در اواخر سال 
2023 ميالدى آغاز و جمهورى اسالمى ايران نيز به فواصل زمانى، 
تملك زمين هاى مورد نياز احداث مسير را بدون اينكه وقفه اى در 
كار اجرايى صورت پذيرد، انجام و در اختيار پروژه مذكور قرار دهد.

به گزارش وزارت راه و شهرســازى، افندى زاده با يادآورى موقعيت 
جغرافيايى كشــورمان به عنوان محل تالقى كريدورهاى شمالى-

جنوبى و شــرقى-غربى، اســتفاده از حمل ونقل تركيبى را يكى از 
راهكارهاى موثر در بهبود ترانزيت عبورى كشور با زيرساخت هاى 
موجود در حال حاضر اعالم و تاكيد كرد: مى توان از تركيب مدهاى 

حمل ونقل تا زمان اتمام  مسير ريلى آستارا – رشت استفاده كرد.
وى در خصــوص جمع بنــدى اين ديــدار عنوان كــرد: انتظار از 
فدراسيون روسيه اين است از هم اكنون تمهيدات الزم براى ايجاد 
تعهد حداقل 15 ميليون تن كاالى ترانزيت ســاالنه از اين مسير 
را پس از اتمام اجراى مســير در برنامه ريزى آتى كشــور خود قرار 
دهد كه البته نياز اســت اين مورد در موافقتنامه سه جانبه اى بين 
كشــورهاى جمهورى اسالمى ايران، فدراسيون روسيه و جمهورى 
آذربايجان به توافق برسد. همچنين در جهت ايجاد تعرفه يكسان 
حمل و نقل بار براى عبور كاال از كريدور شمال – جنوب در خاك 

سه كشور توافقات اوليه در جلسه صورت گرفت.

گزيده خبر

مراسم توديع و معارفه دبير شوراى عالى 
فضاى مجازى برگزار شد

در پى انتصاب رســمى سيد محمد امين آقاميرى به عنوان دبير شوراى عالى و رئيس 
مركزملى فضاى مجازى امروز مراســم توديع و معارفه انجام شد. به گزارش ايسنا، روز 
شنبه ســيدابراهيم رئيســى در حكمى با عنايت به تخصص و تجربيات ارزشمند و به 
اســتناد ماده (2) آيين نامه داخلى شــوراى عالى فضاى مجازى كشــور مصوب 10 تير 
1391 و ماده (7) اساســنامه مركز ملى فضاى مجازى كشــور مصوب 31 تير 1391 
آن شــورا، موافقت اعضاى شورا و تصويب مقام معظم رهبرى (مدظله عالى) دكتر سيد 
محمداميــن آقاميرى را به عنوان دبير شــوراى عالى و رئيس مركز ملى فضاى مجازى 

كشور منصوب كرد.
30 ميليون ســيم كارت بدون هويت تعيين تكليف شــد در اين جلســه، ابوالحســن 
فيروزآبادى - دبير ســابق شــوراى عالى فضاى مجازى اظهار كرد: روزى كه شــوراى 
عالى فضاى مجازى، ســند هويت را تصويب كرد، سى ميليون سيم كارت بدون هويت 
تعيين تكليف شــد. فيروزآبادى گفت: پيش از اغتشاشات، موضوع تالش دشمن براى 
هك حســاب هاى مردم به صورت موثق براى ما محرز شد. بعد از اطالع به سرعت، رمز 
پويــا را به كمك بانــك مركزى پياده كرديم و قصد آن ها محقق نشــد. او تاكيد كرد: 
امروز پيام رسان هاى ما امكان پذيرايى از يكصد ميليون كاربر ايرانى را دارند. وى گفت: 
متاســفانه برخى از اخبار خوب به ضد خبر بدل مى شــد، مانند آنچه درباره سيم كارت 
گردشگرى انجام شد و يك خدمت بدل به ضد خبر شد و وزير ارتباطات مورد حمالت 
نادرســت قرار گرفت. تحقق دولت هوشمند و حكمرانى فناورانه و مبتنى بر «داده» به 
منظور بســط عدالت و شفافيت، ارتقاى مشــاركت اجتماعى و تسهيل زندگى مردم از 
طريق توسعه خدمات هوشمند ديجيتال، تكميل و توسعه شبكه ملى اطالعات، تقويت 
سياست هاى صيانت از حريم خصوصى كاربران و امنيت سايبرى و توجه ويژه به اقتصاد 
ديجيتال و رشــد سهم آن در اقتصاد و توليد ملى برخى از مهم ترين انتظارات از دبير 
جديد اين شــوراى  عالى فضاى مجازى است. آقاميرى پيشتر به عنوان رئيس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، معاون فناورى و نوآورى وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات، رئيس كميســيون تخصصى صنايع، معادن و فنــاورى اطالعات و ارتباطات 
شــوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى، رئيس كميته توســعه زيرســاخت ها و بومى 
ســازى كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال و دبير انجمن علمى نخبگان دانشــگاه صنعتى 
شريف فعاليت كرده اســت. همچنين وى دانش آموخته دكتراى مديريت در دانشگاه 

صنعتى شريف و داراى نشان برنز المپياد فيزيك بوده است.

ماليــات خانه هاى خالــى و خانه هاى 
لوكس در دومين سال از تصويب قانون 
با اهتمام دستگاه هاى مربوطه و ايجاد 
زيرســاخت هاى الزم بــه تدريج دارد 
عملياتى مى شود و به گفته مسئوالن 
تا كنــون 5700 ميليارد تومان از اين 
محل به صندوق ملى مســكن تزريق 
شــده اســت؛ در حالى كه نيمه اول 
امسال اين رقم فقط 34 ميليارد تومان 
بود. به گزارش ايســنا، پس از مباحث 

مختلف كارشناســى درباره لزوم اعمال ماليات بر 
خانه هاى خالى و لوكس، ســرانجام قانون گذار و 
سياست گذار از سال گذشــته دريافت ماليات از 
ايــن نوع واحدها را اجبارى كردند. با وجود آن كه 
كارنامه ى اين طرح ها در دو سال گذشته چندان 
موفقيت آميز نبود، به نظر مى رسد اخيرا اين طرح 
به تدريج در حال عملياتى شدن است. آنچه عمال 
از ماليات خانه هــاى خالى  و هم چنين خانه هاى 
لوكس پس از دو ســال از تصويــب قانون آن به 
دست آمده 5700 ميليارد تومان بوده است. نيمه 
اول سال جارى اين رقم كمى بيش از 34 ميليارد 
تومان بود كه انتقاداتى را درخصوص پايين  بودن 
رقم آن در پى داشــت. دولت سيزدهم در اليحه 
بودجه ســال 1402 براى خانه هاى لوكس و باغ 
ويالهاى گران قيمت، ماليات تعيين كرده بود اما 
نمايندگان مجلس در هنگام بررســى اليحه، اين 
نوع  واحدهاى مســكونى را از ماليات معاف كرد. 
البته امروز مجلس مصوبه قبلى خود را پس گرفت 

و خانه هــاى با ارزش بيش از 20 ميليارد تومان را 
مشمول ماليات خانه هاى لوكس كرد. بدين ترتيب 
خانه هاى لوكس كه ارزش آنها بيش از  20 ميليارد 
تومان باشــد مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به 
ميزان دو در هزار مى شــوند. اين ماليات برعهده 
شخصى است كه در ابتداى هر سال مالك امالك 
فوق بوده و افرادى كه فقط مالك يك باب منزل 
مسكونى هستند و در ده سال اخير تغيير مالكيت 
نداده اند از شمول اين حكم مستثنى هستند. در 
واكنش به اين تصميم، محمدرضا پورابراهيمى در 
اخطار قانون اساسى گفت: برخى از قوانين نياز به 
احكام دائمى دارد و تصميم گيرى در خصوص اخذ 
ماليات از واحدهاى لوكس در اليحه بودجه  ساليانه 
بدون در نظر گرفتن كامل تمام جوانب آثار خوبى 
در جامعه نــدارد. از ابتدا مهم ترين هدف ماليات 
خانه هاى لوكــس و خانه هاى خالى، تامين منابع 
ساخت مسكن براى دهك هاى پايين عنوان شد. 
حاال اما كمرنگ بودن ماليات در آن مشهود است. 

گفته مى شود وزارت راه و شهرسازى 
مسئوليت شناســايى واحدهاى خالى 
و لوكس را به منظــور اخذ ماليات بر 
عهده دارد كــه 520 هزار خانه خالى 
را شناســايى كرده اما ظاهــرا هنوز 
ليســتى درخصوص خانه هاى لوكس 
ارايه نشده است. اواسط خرداد امسال، 
سيد احسان خاندوزىـ  وزير اقتصاد از 
عدم اراده دولت قبل براى اجراى قانون 
ماليات بر خانه هــاى لوكس صحبت 
كرد.  بنا به گفته خاندوزى، آذرماه ســال 1400 
آيين نامــه خانه هاى لوكس بــه تصويب هيات 
وزيران رسيده است. اواسط سال جارى اما برخى 
كارشناسان گفتند ماليات واحدهاى گران قيمت 
و لوكــس ابزار اجرايى ندارد. خاندوزى هم در اين 
زمينه بيان كرد: اگر فردى قصد فروش خانه خود 
را نداشته باشد ابزارى براى وصول ماليات نداريم. 
در ســال جارى صندوق ملى مســكن با تصويب 
اساسنامه آن و تاييد شوراى نگهبان شروع به كار 
كرده و بنا به گفته رييس هيات عامل اين صندوق 
تاكنــون بيش از 31 هزار ميليــارد تومان در اين 
صندوق تجميع  شده كه 4000 ميليارد تومان از 
منابع قانون بودجه عمومى 1401،  بالغ بر 2000 
هزار ميليارد تومان از محل خط اعتبارى مسكن 
مهر، بالغ بر 5700 ميليارد تومان از محل ماليات 
بر خانه هاى لوكس و خالــى و 20  هزار ميليارد 

تومان از محل ابالغ اعتبار تهاتر نفت بوده است.

ماليات خانه هاى لوكس، درشت تر شد

ايسنا/خوزستان مدير مخابرات منطقه خوزستان از توسعه شبكه تلفن ثابت 
در مراكز مخابراتى شهرستان هاى بهبهان و آغاجرى خبر داد. رحيم فالح 
زاده در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به ادامه اجراى طرح هاى توسعه شبكه 
تلفن ثابت و همراه در خوزســتان اظهار كرد: عمليات توســعه زيرساخت 
شــبكه تلفن ثابت به منظور بهره مندى و دسترسى شهروندان در برخى 
مناطق جديد در محدوده مركز مخابراتى امام رضا (ع) بهبهان اجرايى شد.

وى افزود: اين طرح با تامين تجهيزات كابل و حفارى و كابل كشــى كابل 
100 در شهرســتان بهبهان اجرايى شــد تا مردم اين منطقه از خدمات 
ارائه شده بهره مند شــوند. مدير مخابرات منطقه خوزستان گفت: توسعه 
ارتباطات و ارتقاى شــبكه تلفن در مناطق شــهرى و روستايى به منظور 
بهره مندى مردم از خدمات مخابراتى از مهمترين اهداف شركت مخابرات 

منطقه خوزســتان اســت. فالح 
زاده ادامه داد: همچنين با تالش 
همكاران مخابراتى در شهرستان  
آغاجارى، به منظور توسعه هرچه 
بيشتر شــبكه تلفن ثابت و ارائه 
متقاضيان ســرويس  به  خدمات 
تلفن ثابت، يك دســتگاه تجهيز 

كافوى مســى نصب و راه اندازى شد. وى بيان كرد: با انجام كارهاى فنى و 
راه اندازى اين كافوى مسى و همچنين با به روزرسانى شبكه تلفن ثابت در 
مركز تلفن مخابراتى آغاجارى، بســتر 500 پورت تلفن ثابت در اين مركز 

فراهم شد و شبكه توسعه يافت.

توسعه شبكه تلفن ثابت در بهبهان و آغاجرى

آيت اهللا جنتى در جلسه امروز شوراى نگهبان:

هوشيارى متوليان اقتصادى ضرورى است

1.3 ميليون هكتار
 زير كشت قراردادى

آزمون استخدامى وزارت نفت برگزار مى شود

معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزى گفت: بيش از يك ميليون و 300 هزار هكتار از اراضى 
گندم كشور تحت پوشش كشت قراردادى قرار دارد. 1.3 ميليون هكتار از گندم زارهاى كشور زير 
كشت قراردادى. به گزارش ايلنا، عليرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزير جهاد كشاورزى در حاشيه 
اولين كنگره ملى مراكز جهاد كشاورزى درباره قيمت پياز اظهار كرد: يكى از داليلى كه منجر به 

افزايش قيمت پياز شد.......

زنگنه: 485 همت بدهى بخش انرژى به شبكه بانكى 

پورابراهيمى: بازار ارز قابليت كنترل داردواكنش آلمان به اخراج دو كارمندش از ايران

4

4

3

2

2

3



2روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران پنج شنبه 11 اسفند 1401  9 شعبان 1444  2 مارس 2023سياست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5134 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايرانروزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران

گزيده خبر

ماموريت رييس جمهور به وزير كشور 
براى پى گيرى مسموميت هاى سريالى در 

برخى مدارس
رئيس جمهور وزير كشور را مامور رسيدگى و ريشه يابى هر چه سريع تر 
به موضوع مســموميت تعــدادى از دانش آمــوزان در برخى مدارس و 
اطالع رسانى مستند و مستمر در اين زمينه براى رفع نگرانى خانواده ها 
كرد. به گزارش ايسنا، ســيد ابراهيم رئيسى صبح امروز چهارشنبه در 
جلســه هيئت دولت با اشــاره به نگرانى هاى ايجاد شــده در ارتباط با 
مســموميت تعدادى از دانش آموزان در برخى مدارس، به وزير كشــور 
ماموريت داد ضمن پيگيرى و ريشه يابى هر چه سريع تر موضوع، از نتايج 
پيگيرى ها اطالع رسانى مستند و مستمر صورت گيرد تا نگرانى خانواده ها 
برطرف شــود. رئيس جمهــور تاكيد كرد كه وزارت بهداشــت، وزارت 
اطالعات و ديگر بخش ها با وزير كشــور در اين زمينه همكارى خواهند 
كرد و هرگونه اطالع رسانى بايد از طريق وزارت كشور انجام شود. دكتر 
رئيسى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به نزديك شدن به روزهاى 
پايانى ســال، به وزراى كابينه دســتور داد، براى جلوگيرى از پرداخت 
پاداش هاى بى رويه و بى منطق كه بعضاً در دوره هاى قبل در شركت هاى 
دولتى براى هيئت مديره ها در نظر گرفته مى شــد، مراقبت هاى الزم را 
انجام دهند. موظف شدن معاونت علمى رئيس جمهور و سازمان برنامه و 
بودجه براى برنامه ريزى جهت جذب و بكارگيرى نخبگان علمى از ديگر 

دستورات رئيس جمهور در جلسه امروز هيات  دولت بود.

تسليت كنعانى به ملت و دولت 
يونان

ســخنگوى وزارت امور خارجه در پى برخورد دو قطار در شهر الريساى 
يونان كه باعث كشته و زخمى شــدن تعدادى از شهروندان اين كشور 
شــد، اين حادثه را به ملت و دولت جمهورى يونان تســليت گفت. به 
گزارش ايسنا، ناصر كنعانى ضمن ابراز همدردى با خانواده هاى آسيب 
ديده از اين حادثه دلخــرش، از خداوند متعال براى جانباختگان طلب 
رحمــت و  مغفرت و براى مصدومين بهبودى مســالت كرد. به گزارش 
ايسنا به نقل از نيويورك تايمز، برخورد دو قطار در يونان دست كم 36 
كشته برجا گذاشته است. در اين حادثه همچنين 85 نفر زخمى شدند.

واكنش آلمان به اخراج دو 
كارمندش از ايران

وزارت امور خارجه آلمان به اخراج دو كارمندش در ســفارت اين كشــور 
در تهران واكنش نشــان داد. به گزارش ايســنا، وزارت امور خارجه آلمان 
در بيانيه اى كه در وبگاه آن منتشــر شــده اســت، در واكنش به اخراج 
دو نفر از كارمندانش در ســفارت اين كشــور در تهران، گفت كه پس از 
اخراج كارمندان ســفارت ايران در برلين در 22 فوريه، انتظار اين واكنش 
مى رفــت اما دولت آلمان در هر حال، اين اقدام را تصديق نمى كند. وزارت 
امــور خارجه آلمان در ادامه اخراج كارمندان ســفارت آلمان در تهران را 
اقدامى «بى مورد» تلقى كرد و گفت كه از آن ها و خانواده هايشان حمايت 
خواهد كرد. واكنش وزارت امور خارجه آلمان در پى اين مطرح مى شــود 
كه ناصر كنعانى، ســخنگوى وزارت امور خارجه ايــران امروز از اخراج دو 
ديپلمات آلمانى به عنوان عنصر نامطلوب در پى اقدامات مداخله جويانه و 
غيرمسئوالنه دولت آلمان در امور داخلى و قضايى جمهورى اسالمى ايران، 
خبر داد. دولت آلمان پيش تر و به دنبال صدور حكم اعدام براى جمشــيد 
شارمهد، شهروند دوتابعيتى ايرانى-آلمانى و سركرده گروه تروريستى تندر،  
دو نفر از كارمندان سفارت ايران را «غيرقابل قبول» خواند و در اعتراض به 

صدور حكم شارمهد، از آن ها خواست آلمان را ترك كنند.

آيت اهللا جنتى در جلسه امروز شوراى نگهبان:

هوشيارى متوليان اقتصادى ضرورى است
دبير شوراى نگهبان گفت: در شرايط فعلى كشور هوشيارى 
متوليان اقتصادى، اتخاذ تصميمات صحيح و اطالع رســانى 
درســت و به موقع ضرورى است. به گزارش خبرگزارى مهر 
به نقل از پايگاه اطالع رسانى شوراى نگهبان، آيت اهللا احمد 
جنتى دبير شــوراى نگهبان صبح امروز (چهارشــنبه 10 
اسفند 1401) در ابتداى سخنان خود در جلسه اين شورا، با 
تبريك اعياد گذشته و پيش روى ماه شعبان به سالروز ميالد 
حضرت ابوالفضل (ع) اشــاره كرد و گفت: حضرت ابوالفضل 
(ع) كاشف الكرب عن وجه الحسين (ع) هستند و اين مقام 
بســيار بااليى اســت. وى ادامه داد: جوانان براى شناخت 
ابعاد شــخصيت حضرت عباس (ع) زيارتنامه ايشان كه به 
سند معتبر از امام صادق عليه السالم رسيده است را حتماً 
مطالعه كنند. دبير شوراى نگهبان تصريح كرد: اوصافى كه 
امام صادق (صلوات اهللا عليه) در مورد قمر منير بنى هاشــم 
دارنــد، حيرت انگيز اســت و از عباراتى همچون بنده صالح 
خدا، تسليم در برابر امام و مظهر عمل به اوامر و نواهى امام 
براى حضرت ابوالفضل اســتفاده مى كنند. آيت اهللا جنتى با 
بيان اينكه روز ميالد حضرت ابوالفضل (ع) به نام روز جانباز 
نام گذارى شده اســت و اين نامگذارى بسيار صحيح است، 
گفت كه جانبازان عزيز انقالب اســالمى در وفادارى و صبر 

بــه آن حضرت اقتدا كرده اند و با بصيرت مومنانه، با انقالب 
اســالمى همراهى كرده اند. وى در بخش ديگرى از سخنان 
خود با اشاره به اينكه در روزهاى پايانى سال به سر مى بريم و 
در آستانه فرارسيدن سال جديد هستيم، اظهار داشت: بنابر 
آموزه هاى دينى همه و به ويژه مســئوالن بايد به محاسبه 
عملكرد خود در ســالى كه رو به پايان است، بپردازيم و با 
شــناختن نقاط قوت و ضعف، خود را براى عملكرد بهتر در 
سال آينده آماده كنيم. دبير شوراى نگهبان به اتفاقات سال 
جارى اشاره و خاطرنشان كرد: در سال جارى، شاهد دشمنى 
همه جانبه دشمنان ايران اسالمى بوديم و اين لشكركشى 
سنگين بيشتر از هر چيز نشانه ترس دشمن از پيشرفت هاى 
كشور در حوزه هاى مختلف است. آيت اهللا جنتى در خاتمه با 
تأكيد بر اينكه آنها مى خواهند به هر وسيله اى كه شده مانع 
اين حركت رو به جلوى كشور شوند، اظهار داشت: چند ماه 
تالش كردند با راه انداختن اغتشاشات اولويت هاى كشور را 
تغيير دهند و وقتى از آن راه موفق نشدند، حاال تالش دارند 
با جنگ روانى و بحرانى نشان دادن وضعيت اقتصادى كشور 
جامعه را نگران كنند؛ در اين وضعيت هوشــيارى متوليان 
اقتصادى، اتخاذ تصميمات صحيح و اطالع رسانى درست و 

به موقع ضرورى است.

معاون دادســتان تهران از تشكيل پرونده 
قضايى براى دو شركت هواپيمايى به دليل 
تاخير 15 ساعته در پرواز خبر داد. تشكيل 
پرونده قضايى براى يك شركت هواپيمايى 
به دليل تاخيــر 15 ســاعته در پرواز به 
گزارش ايلنا، صبح امروز چهارشــنبه 10 
اســفند عباس فرزادنيا معاون دادســتان 
تهران و سرپرســت دادســراى ناحيه 30 
(ويژه فرودگاه هاى تهران) به همراه گشت 
مشــترك نظارتى و بازرســى متشكل از 
بازرســان شــركت هواپيمايى، اصناف و 
پليس فرودگاه با حضور در ســه ايرالين 
اقدام بــه نظارت و بررســى نحوه قيمت 
گذارى بــراى فروش بليط هــاى پروازى 
كرد. معاون دادستان تهران ابتدا با حضور 
در اولين شركت هواپيمايى (ايرالين)، در 
خصوص قيمــت بليط پرواز تهران - اهواز 
موارد را مورد بررسى قرار داد كه در نهايت 
مشخص شد ايرالين مربوطه در اين  حوزه 
اقــدام به انجام تخلف گرانفروشــى كرده 
اســت. در ادامه معاون دادستان تهران با 
حضور در دومين شــركت هواپيمايى، در 
رابطه با قيمت پرواز بليط تهران - شيراز، 
مســائل مربوط به بحث فــروش و قيمت 
گذارى بليط هاى پروازى كرده و در ادامه 
نيز تخلف گرانفروشى توسط اين شركت 
هواپيمايى محرز شد. سرپرست دادسراى 
ناحيه 30 تهــران با حضور در ســومين 
شــركت هواپيمايى، قيمت و فروش بليط 
پرواز تهران - مشــهد را مورد بررسى قرار 
داد كه بــا توجه به قيمت عرضه بليط در 

اين شركت هواپيمايى و با تاييد بازرسان 
سازمان تعزيرات و اصناف حاضر در گشت 
مبنى بر عدم انجام تخلف گرانفروشــى، 
سالمت اقدامات انجام شــده در راستاى 
قانون، در اين شــركت هواپيمايى محرز 
شد. عباس فرزادنيا معاون دادستان تهران 
و سرپرســت دادســراى ناحيه 30 (ويژه 
فرودگاه هاى تهــران) در رابطه با اقدامات 
و دستورات صادره در گشت امروز، اظهار 
كــرد: طى ماه هــا و هفته هاى گذشــته 
بليــط هواپيما  تعرفه هاى  در خصــوص 
هواپيمايى،  شــركت هاى  به  هشدارهايى 
آژانس ها و بخش هاى مختلف داده شــده  
است.وى افزود: بنا بر گزارش هاى دريافتى 
مبنــى بر تخلــف برخى از شــركت هاى 
هواپيمايــى در خصوص فروش بليط هاى 
پروازى با نرخ غيرمصوب، در 3 شــركت 
هواپيمايى حاضر شــديم كه با اقدامات و 
بررســى هاى انجام شده مشخص شد كه 
تعرفه ها در 2 شركت به صورت غيرقانونى 
اعمال مى شــوند.معاون دادســتان تهران 

تصريح كرد: اين 2 شركت هواپيمايى سطح 
دسترســى را براى آژانس ها و سايت ها باز 
گذاشته و افزايش قيمت بارگذارى شده در 
سامانه شركت هواپيمايى، توسط آژانس ها 
و ســايت هاى فــروش بليط بــه صورت 
غيرقانونى اعمال و با قيمت بيشتر به مردم 
عرضه مى شــد. وى افزود: با صدور دستور 
ناحيه شــركت هاى  از  تعرفه هــا  قضايى 
هواپيمايى مســدود شــد و شركت هايى 
كه تعرفه هــاى خالف قانــون را بر روى 
ســامانه ها و ســايت هاى خود بارگذارى 
كرده بودند، مكلف به بارگذارى تعرفه هاى 
جديد و قانونى بر روى خروجى  سايت هاى 
فروش خود شــدند. فرزادنيا با بيان اينكه 
هئيت نظارت و بازرســى، تخلفات اين دو 
شركت را جمع بندى خواهد كرد تا موارد 
تخلفى اين شــركت ها شناســايى شوند، 
اظهار كرد: شــركت هايى كــه تعرفه هاى 
غيرقانونــى را اعمال كردنــد در صورت 
احراز تخلفــات، تحت تعقيب قضايى قرار 
خواهند گرفت. وى افزود: در كنار نظارت 

بر شركت هاى هواپيمايى، براى آژانس هاى 
معتبر و داراى مجــوزى كه فروش بليط 
پروازى با تعرفه هاى غيرقانونى داشــتند 
و دارند، با هماهنگى ســازمان هواپيمايى؛ 
محدوديت هاى قانونــى عليه آن ها اعمال 
خواهد شــد. سرپرست دادســراى ناحيه 
30 (ويژه فرودگاه هــاى تهران) ادامه داد: 
آژانس هايى كه غيرقانونــى و فاقد مجوز 
فعاليت هســتند با هماهنگى اداره اماكن 
فعاليتشان متوقف خواهد شد. وى افزود: 
همچنين ســايت هاى فــروش بليط هاى 
پــروازى كه اقدام به گرانفروشــى كردند 
با پيگيــرى از طريق پليس فتا مســدود 
خواهند شــد. فرزادنيا با اشــاره به ورود 
جدى دادسراى ويژه فرودگاه هاى تهران به 
بحث تاخيــر در پروازها در روزهاى اخير، 
گفت: براى يكى از شركت هاى هواپيمايى 
كه روز گذشــته مســافران را بيش از 15 
ساعت در فرودگاه معطل كرده بود، پرونده 
قضايى تشــكيل شد. وى افزود: همچنين 
براى يكى ديگر از شركت هاى هواپيمايى 
به علت ارتكاب تخلفات گسترده و فروش 
بليط پروازى بدون داشتن مجوز از سازمان 
هواپيمايى، پرونده قضايى تشــكيل شد. 
معاون دادســتان تهران تاكيد كرد: براى 
آژانس هاى هواپيمايى و سايت هاى عرضه 
كننده بليط هاى پروازى و ساير بخش هاى 
ديگر كه در شرايط كنونى ضوابط و قوانين 
را رعايت نكنند، براساس ماده 114 قانون 
آيين دادرسى كيفرى، محدوديت هايى را 

برايشان اعمال خواهيم كرد.

تشكيل پرونده قضايى براى يك شركت هواپيمايى به دليل تاخير 
15 ساعته در پرواز

سخنگوى دستگاه ديپلماسى از اخراج دو ديپلمات آلمانى در پى اقدامات مداخله جويانه و غيرمسئوالنه دولت آلمان در امور 
داخلى و قضائى جمهورى اســالمى ايران، خبر داد. به گزارش خبرگزارى مهر، ناصر كنعانى از اخراج دو ديپلمات آلمانى به 
عنوان عنصر نامطلوب در پى اقدامات مداخله جويانه و غيرمســئوالنه دولت آلمان در امور داخلى و قضائى جمهورى اسالمى 
ايران، خبر داد. سخنگوى وزارت امور خارجه با اشاره به احضار سفير آلمان توسط مديركل غرب اروپاى وزارت امور خارجه و 
ابالغ تصميم اتخاذ شده، افزود: جمهورى اسالمى ايران در قبال زياده خواهى ها، مقتدرانه عمل خواهد كرد. كنعانى خاطرنشان 
كرد: اولويت جمهورى اسالمى ايران همواره حفظ تعامل در فضاى احترام است، اما چنانچه برخى طرف ها بخواهند موازين اصولى و حاكميت ملى كشورمان را ناديده 

بگيرند، تعريف گزينه هاى جايگزين اجتناب ناپذير است.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: تا االن قريب به 900 دانش آموز از استان هاى مختلف كشور 
مســموم شــدند و اين آمار را امروز از يك منبع موثق دريافت كردم. شــهريار حيدرى در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره 
مسموميت ســريالى دانش آموزان، اظهار داشت: پيشنهاد بنده آن است كه رئيس مجلس شوراى اسالمى به كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مأموريت دهد تا به همراه مسئوالن نهادهاى اطالعاتى و وزارت بهداشت و آموزش و پرورش 
و با فوريت اين موضوع را بررسى كنيم. وى بيان كرد: االن چند استان و چند مدرسه درگير مسموميت شدند. امروز هم 

برخى از مدارس تهران از جمله در منطقه تهران پارس دچار اين مشكل شدند. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: 
دستگاه اطالعاتى و دولت و مسئوالن حوزه بهداشت كشور بايد اين موضوع را با حساسيت پيگيرى كنند و نبايد از كنار اين قضيه به سادگى گذشت.

كنعانى اعالم كرد؛

اخراج دو ديپلمات آلمانى در پى اقدامات مداخله 
جويانه دولت آلمان

تاكنون 900 دانش آموز مسموم شدند

مشــاور فرماندهى كل قوا در امور ارتش گفت : ايران 
اســالمى جزو 5 قدرت برتر پهپادى در دنيا اســت و 
بخش بزرگى از جنجال هــاى اخير در خصوص توان 
پهپادى ايران است؛ هر چند اين اقدام دروغ پردازى و 
از سر ياس، انفعال و فرافكنى است. به گزارش ايسنا به 
نقل از روابط عمومى ارتش، امير سرتيپ امير حاتمى 
مشاور فرمانده معظم كل قوا در امور ارتش در بيست 
و يكمين دوره تئورى هيئت معارف جنگ شــهيد صياد شــيرازى كه در دانشگاه علوم و فنون 
هوايى شــهيد ستارى برگزار شد، با گراميداشت نام و ياد شهداى سرافراز انقالب اسالمى، دفاع 
مقدس، مدافعان حرم و امنيت ايران اســالمى بخصوص ســه وزير دفاع شهيد، دكتر مصطفى 
چمران، سرلشكر سيد موسى نامجو وسرلشكر خلبان جواد فكورى، شهيدان را مولفه هاى قدرت 
نرم و اقتدار جمهورى اســالمى ايران در برابر نظام سلطه دانست و افزود: امروز نيروهاى مسلح 
با دست يابى به توانمندى هاى علمى، فناورى و دانش پيشرفته به قدرت  بازدارندگى بااليى در 
سطح منطقه و بين الملل دست يافته است. وى با بيان مقايسه دو مسير كامال متفاوت تامين 

و تجهيز نيروهاى مســلح در دو مقطع قبل و بعد از پيروزى انقالب اسالمى تصريح كرد: تامين 
تسليحات و تجهيزات ارتش قبل از پيروزى انقالب اسالمى  كامال وارداتى، وابسته و غير بومى 
بود ولى بعد از پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى و با نفس قدسى بنيانگزار كبير انفالب اسالمى، 
روح خودباورى و خود اتكايى كه در كالبد جامعه دميده شد و با هدايت هاى حكيمانه رهبرعظيم 
الشان انقالب اسالمى حضرت امام خامنه اى (مدظله العالى ) گام هاى بزرگى براى رفع وابستگى، 
استثمار و تحقير ملت ايران برداشته شد . مشاور فرمانده معظم كل قوا در امور ارتش گفت: عمده 
تسليحات و تجهيزات پشتيبانى كننده دوران دفاع مقدس مربوط به اقالم و تجهيزات خريدارى 
شده و وارداتى توسط رژيم طاغوت بود كه با چندين برابر قيمت به ملت ايران با هدف تحقق نقشه 
آمريكا در منطقه تحميل شده بود .امير سرتيپ حاتمى دستيابى به پيشرفته ترين تسليحات و 
تجهيزات حوزه رزم زمينى، موشك هاى بالستيك و كروز و سامانه هاى پدافندى، ناوهاى پيشرفته، 
شناورهاى سبك و تندرو، زير دريايى هاى غدير و فاتح، تجهيزات الكترونيكى، رادارى و ارتباطى، 
ساخت ماهواره و ماهواره بر، ساخت جنگنده هاى رزمى و آموزشى و....را ماحصل تجربه گرانسنگ 
دوران دفاع مقدس و تحريم هاى ظالمانه آن دوران و قابليت و ظرفيت ارزنده صنعت دفاعى كشور 
و تالش دانشــمندان ايرانى دانست كه بدون نياز به نظام سلطه، در راستاى توليد قدرت دفاعى 

جمهورى اســالمى ايران در حال مجاهدت و تالش اند. امير سرتيپ حاتمى، پيروزى در دعاوى 
حقوقى و استيفاى حقوق ملت ايران  در اخذ 7/1 ميليارد دالر از پول  هاى بلوكه شده كشورمان از 
آمريكا  و در مورد ديگرى دريافت حدود 500 ميليون پوند مطالبات كشورمان از انگلستان  بابت 
" تانك هاى چيفتن"  خريدارى شده قبل از انقالب  را جلوه ديگرى از موفقيت هاى كشور على 
رغم همه دشمنى ها و كارشكنى نظام استكبار عنوان كرد . وى با بيان عمق دشمنى استكبار با 
ملت بزرگ ايران اسالمى در برهه هاى مختلف خاطر نشان ساخت: جوانان ايران اسالمى بدانند، 
امروز كه دشمنان با رويكرد جنگ تركيبى و جنگ شناختى به مواجهه با ملت ايران صف آرايى 
كرده است، بايد روزى را ياد كرد كه صدام بعثى با حمايت هاى گسترده غرب و ايادى منطقه اى 
خود،  با پيشرفته ترين سالح هاى مرگ بار به اين آب و خاك مقدس تجاوز كرد و دنياى شرق و 
غرب در تحريمى خائنانه حتى از فروش سيم خاردارساده به ايران اسالمى ممانعت مى كردند و 
در همان زمان با مجهز كردن رژيم بعثى عراق به انواع موشــك هاى دور برد، مردم مظلوم و بى 
گناه ايران را به خاك و خون كشيدند .مشاور فرماندهى كل قوا در امور ارتش، نمونه بارز همت و 
خود باورى نيروهاى مسلح را در تحقق قدرت موشكى جمهورى اسالمى ايران دانست و تصريح 
كرد: امروز در حوزه قدرت موشكى، در مولفه هاى اثر بخشى چون تنوع، برد، دقت و مانورپذيرى 
به قدرت بازدارندگى دســت يافته ايم كه  موشك "شهيد حاج قاسم"  و موشك " ابو مهدى "  و 
موشك  "خرمشهر" با برد 2000 كيلومتر و سر جنگى سنگين و قدرت انفجارى بسيار باال، دست 

برتر نظام اسالمى در برابر تهديدات است .

امير سرتيپ حاتمى: ايران جزو 5 قدرت برتر پهپادى دنياست

آگهى اصالحى موضوع تشكيل پرونده ثبتى المثنى 
ســند مالكيــت ششــدانگ يــك قطعــه زميــن بمســاحت 600 متــر مربــع قطعــه 444 
تفكيكــى پــالك ثبتــى 2422 فرعــى از 169 اصلــى مفــروز از 318  فرعــى از 169 
ــاج  ــان ح ــام آقاي ــر 690 بن ــات 517 و 521 و 525 و 529 دفت ــل صفح ــى ذي اصل
ــى  ــگ رضــا دهقان ــر يــك دان ــگ ســيد ميــرزا شــكراهللا وزي ــى دو دان مرتضــى غياث
محمــد آبــادى دو دانــگ و كاظــم دهقانــى محمــد آبــادى يــك دانــگ ثبــت و اســناد 
مالكيــت صــادر و تســليم گرديــده ســپس مــع الواســطه تمامــى مــورد ثبــت متــن 
ــرج  ــه 28  ك ــورخ  1364/02/24  دفترخان ــماره 9204  م ــى ش ــند انتقال ــر س براب
ــالم  ــه اع ــا توجــه ب ــده اســت ب ــذار گردي ــر بفروشــى واگ ــد برزگ ــم مرواري ــه خان ب
فقــدان پرونــده ثبتــى از جانــب بايــگان مربوطــه برابــر ســند 333 و 332 مجموعــه 
ــب طــى شــماره 140185631011024609  مورخــه  بخشــنامه هــاى ثبتــى مرات
1401/10/07  بــه دفاتــر اســناد رســمى تابعــه بخشــنامه شــده اســت فلــذا بموجــب 
ايــن آگهــى مراتــب بــه اطــالع عمــوم ميرســاند كــه چنانچــه اعتراضــى نســبت بــه 
تشــكيل پرونــده المثنــى داشــته باشــند ظــرف مــدت 10 روز پــس از انتشــار ايــن 
آگهــى اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم نماينــد بديهــى اســت كــه در صــورت 

عــدم اعتــراض ايــن اداره بــه وظيفــه قانونــى خــود عمــل مينمايــد . 
حسين رضا نورى شاد                

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج 
شناسه آگهى : 510/ف 
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گزيده خبر

ماليات بر خانه هاى لوكس 
تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با پس گرفتن مصوبه قبلى خود، ماليات بر خانه هاى 
لوكس و باغ ويال هاى مجاز را تعيين كردند. به گزارش ايِبنا، در جلسه علنى نوبت صبح 
امروز (چهارشــنبه) مجلس موارد اصالحى كميســيون تلفيق در بند (ذ) تبصره 6 در 
بخش درآمدى اليحه بودجه 1402 تصويب شد. بر اساس اين مصوبه، زمين هاى فاقد 
اعيانى داراى كاربرى مســكونى، ادارى و تجارى، باغ ويال هاى مجاز (با احتساب عرصه 
و اعيان) و خانه هاى لوكس كه ارزش آن ها بيش از 200 ميليارد ريال باشــد مازاد بر 
اين مبلغ مشــمول ماليات به ميزان دو در هزار مى شوند. اين ماليات برعهده شخصى 
اســت كه در ابتداى هر سال مالك امالك فوق بوده و افرادى كه فقط مالك يك باب 
منزل مســكونى هستند و در ده سال اخير تغيير مالكيت نداده اند از شمول اين حكم 
مستثنى مى باشند. خانه هاى لوكس و باغ ويال هاى درحال ساخت، مشمول اين ماليات 
نمى باشــند. آئين نامه اجرائى اين بند ظرف مدت دومــاه از تاريخ تصويب اين قانون 
به پيشــنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى (مســئول) با همكارى وزارتخانه هاى راه و 

شهرسازى و جهادكشاورزى تهيه و به تصويب هيأت دولت مى رسد.

زنگنه: 485 همت بدهى بخش 
انرژى به شبكه بانكى است

نايب رئيس كميســيون برنامه و بودجه گفت كه بدهى بخش انرژى به شبكه بانكى 
485 هــزار ميليارد تومان و بدهى بخش انرژى به بانــك مركزى حدود 113 همت 
است. به گزارش ايسنا، محسن زنگنه نماينده مردم تربت  حيدريه در جلسه علنى نوبت 
عصر امروز و در جريان بررســى بعضى از اليحه بودجــه درباره امهال پرداخت بدهى 
شــركت هاى دولتى تابع وزارت نفت به بانك مركزى و بانك هاى تجارى، گفت: 131 
همت از دارايى بانك مركزى بدهى شركت هاى دولتى در حوزه انرژى به بانك مركزى 
است. وى افزود: به عبارت ديگر بدهى بخش انرژى به شبكه بانكى 485 همت و بدهى 
بخش انرژى به بانك مركزى 113 همت است كه هر سال امهال مى شود. اين يعنى ما 
هر ســال به بزرگترين بدهكار شبكه بانكى و بانك مركزى مهلت پرداخت بدهى خود 
را مى دهيم حال اينكه نقدينگى و تورم همين عوامل است. اين نماينده مجلس گفت: 
ما اينجا بدهى ها را امهال مى كنيم و بعد در زمان بررسى تبصره هاى 16 و 18 صداى 
بزرگواران در مى آيد. چرا بايد هر ســال اين بدهى ها امهال شــود. محمدباقر قاليباف 
رئيس مجلس در اين باره گفت: اينها بابت تامين مالى طرح هاى باالدستى نفت و گاز 
است. وقتى بدهى پروژه ها را نمى دهيم و آنها نمى توانند وام بگيرند و تامين نقدينگى 
داشته باشند؛ فقط مجبور به تعديل هستيم و اين معضالت به وجود مى آيد. بايد اين 

موارد را در برنامه هفتم مورد توجه قرار داد.
رييس سازمان امور مالياتى در پاسخ به ايسنا:

برخى مالكان 100 خانه خالى دارند
كاهش درآمدها را با شناسايى فرار مالياتى جبران مى كنيم/ برخى مالكان 100 
خانه خالى دارند رييس سازمان امور مالياتى توضيحاتى را درمورد مصوبات اخير 
مجلس، شناســايى خانه هاى خالى و لوكس ارائه كرد. به گزارش ايســنا، داوود 
منظور در جمع خبرنگاران در پاســخ به سوال ايســنا درمورد مصوبات مجلس 
درمورد اليحه بودجه و تفاوت آن با پيش بينى دولت اظهار كرد: طبيعى اســت 
كه وقتى اليحه دولت به مجلس مى رود، نمايندگان تغييراتى در آن اعمال كنند. 
ســازمان منتظر آخرين تصميم مجلس است و هرچه تصويب شود اجرا خواهيم 
كرد. وى در پاسخ به سوال ديگر ايسنا درمورد تفاوت برآورد دولت از درآمدهاى 
ناشــى از محل ماليات با مصوبات مجلس توضيح داد: آنچه در اليحه پيش بينى 
شده برآورد است كه ممكن است در عمل كم تر يا بيشتر شود. ما تالش ميكنيم 
اگر مجلس تغييراتى اعمال كند كه اثر كاهنده دارد با تمركز بر شناسايى فرارهاى 
مالياتــى آن را جبران كنيم. آخرين وضعيت شناســايى خانه هاى خالى. رييس 
ســازمان امور مالياتى در ادامه درمورد آخرين وضعيت شناسايى خانه هاى خالى 
عنوان كرد: آخرين نسخه تعداد خانه هاى خالى را وزارت راه و شهرسازى در مرداد 
سال جارى در اختيار سازمان قرار داد. به طور كلى 520 هزار ركورد معرفى شد 

اما بالغ بر 200 هزار اعتراض وجود داشت.

عرضه ارز 2 برابر تقاضا و 
معامالت

مدير ارز خدماتى مركز مبادله ارز و طال از عرضه ارز در مركز مبادله دو برابر تقاضا 
و معامالت انجام شده خبر داد و گفت: تا شب گذشته 1283 مسافر معادل 638 
هزار يورو ارز از طريق اين مركز دريافت كرده اند. به گزارش ايسنا، مسعود توكلى 
درباره آخرين وضعيت عرضه ارز در مركز مبادله ارز و طال اظهار كرد: به صورت 
متوســط در مجموع تاالر ارز خدماتى و حواله مركز مبادله 450 ميليون دالر در 
روز عرضه داريم و ميزان تقاضا و حجم معامله اى كه انجام مى شود، تقريبا نصف 
اين مقدار است و حدود 200 ميليون دالر معامله در چند روز گذشته انجام شده 
اســت. وى افزود: تا ظهر امروز مجموع عرضه صــورت گرفته در تاالر حواله 86 
ميليون دالر بوده كه ميزان تقاضا و معامله انجام شــده به 27 ميليون 600 هزار 
ميليون دالر رســيده است. البته آمار دقيق در پايان امروز اعالم خواهد شد.مدير 
ارز خدماتى مركز مبادله ارز و طال ادامه داد: همچنين امروز در تاالر ارز خدماتى 
28 هزار يورو ارز دانشــجويى پرداخت شده است و شب گذشته بر اساس آمارى 
كه از فرودگاه هاى كشــور دريافت كرديم، 1283 مسافر به اندازه 638 هزار دالر 
ارز دريافت كرده اند. البته پرونده هايى كه در اين مسير به تاالر ارز خدماتى ارجاع 
شده، به صورت پيوسته است. توكلى گفت: دو روز گذشته آمارى به مردم اعالم 
شد كه در تاالر ارز خدماتى 14 ميليون و 200 هزار دالر حجم معامالت اين تاالر 
بوده است اما 13 ميليون دالر مربوط به تاالر حواله بود. وى اعالم كرد: مجموع ارز 
ارز خدماتى كه تا امروز در تاالر ارز خدماتى به مردم داده ايم، شش ميليون و 500 
هزار يورو بوده كه همه پرونده هايى مانند شركت هاى حمل و نقلى، شركت هاى 

خصوصى، دانشجوها، درمانى و مسافرى را شامل مى شود.
رئيس كانون صرافان اعالم كرد 

ادامه كاهش قيمت ارز در روزهاى آينده
رئيــس كانون صرافان اعالم كرد: با توجــه به ادامه دار بودن كاهش قيمت ارز 
در بازار طى روزهاى آتى، به مردم توصيه مى شــود براى جلوگيرى از ضررهاى 
ســنگين، فعال به اين بازار وارد نشــوند. به گزارش ايسنا، كامران سلطانى زاده 
دربــاره وضعيت اين روزهاى بازار ارز اظهار كرد: با توجه به افزايش تزريق ارز و 
كاهش قيمت آن در بازار و در معامالت ارزى صرافى ها، پيش بينى مى شود روند 
كاهش نرخ ارز با توجه به حمايت بانك مركزى و تزريق بيشتر در بازار ادامه دار 
باشد.وى افزود: ارائه ارز به همه هموطنان آن هم در قالب نيازهاى مختلفى كه 
آن ها دارند، ســبب شده روند قيمتى انواع ارز در بازار كاهشى باشد. البته يكى 
از داليل اين كاهش، بيشــتر شدن تعداد صرافى هايى است كه معامالت ارزى 
انجام مى دهند. از ســوى ديگر آغاز طرح فروش ارز طبق دستورالعمل جديد 
ابالغ شده، از طريق صرافى هاى كشور و توسط بانك مركزى يكى ديگر از اين 

داليل به شمار مى رود.

پورابراهيمى: بازار ارز قابليت كنترل دارد
رئيس كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با بيان اين كه هفته 
آينده بسته ارزى پيشنهادى مجلس به دولت ارائه مى شود تاكيد كرد كه 
هفته آينده پس از تكميل نشست ها و توافقات با دولت بسته پيشنهادى 
ارزى مجلس شوراى اسالمى به دولت ارائه خواهد شد. به گزارش ايسنا، 
محمدرضا پورابراهيمى در حاشيه جلسه علنى نوبت صبح امروز در نشستى 
خبرى با اشاره به بسته پيشنهادى مجلس شوراى اسالمى براى مديريت 
بازار ارز اظهار كرد: وظيفه مجلس و كميســيون هاى تخصصى نظارت بر 
عملكرد دولت است گزارش كميسيون اقتصادى درباره سياست هاى ارزى 
كشور در روزهاى پايانى كارى رئيس كل سابق بانك مركزى قرائت شد. 
در اين بسته پيشنهادى كه در اوايل دى ماه درباره سياست هاى ارزى بود 
به موضوع علل كاهش ارزش پولى اشــاره شد و اين كه براى جلوگيرى از 
آن بايد چه اقداماتى صورت گيرد. وى توضيح داد: تورم باالتر باعث قدرت 
خريد كمتر مى شود، لذا تورم عامل اصلى كاهش ارزش پول ملى است و 
ناترازى بودجه و بانك ها نيز عامل اصلى تورم در كشور محسوب مى شود. 
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى اضافه كرد: مبناى ما 
در تدوين سياســت هاى ارزى قانون بوده اســت، امسال در قانون بودجه 
دولت مكلف شد كه تعهدات ارزى را با نرخ شناور پيگيرى كند البته كه 
اين موضوع در ســند دولت مردمى هم آمده بود كه سياست عدم تعيين 
نرخ ارز سابق و حركت بر مبناى نرخ ارز شناور در دستور كار باشد؛ ما در 
مجلس شوراى اسالمى و كميسيون اقتصادى هم براين موضوع معتقديم. 
بايد از چند نرخى بودن ارز پرهيز شود. وى با تاكيد بر اين كه بايد از چند 
نرخى بودن ارز پرهيز كرد ادامه داد: دولت بايد مديريت نرخ ارز را برعهده 
بگيرد و بتواند در حوزه بازار به گونه اى عمل كرده كه مديريت بازار ارز را 
داشته باشد. يكى از ابزار كنترل ارز كنترل ريال است كه اين موضوع هم 
در بســته پيشنهادى ما آمده است. پورابراهيمى تعيين نرخ ارز ثابت 28 
هزار و 500 تومانى را تكرار تجربه نرخ ارز ترجيحى در دولت قبل دانست 

و گفت كه اين موضوع كارشناســى نيست و ما مجلس شوراى اسالمى 
هم مشــورت نشده اســت. وى راه اندازى مركز مبادله ارز و طال از سوى 
دولت را اقدام رو به جلويى توصيف كرد و گفت: براســاس شرايط جديد 
و تصميمات اخير بانك مركزى و نشست ها با رئيس جمهور در چند روز 
اخير و معاون اول و رئيس بانك مركزى قرار اســت بسته  قبلى ما كه در 
چهار دى ماه در صحن علنى قرائت شد منطبق با سياست هاى پيشنهادى 
تكميلى به مردم ارائه شــود. اين بسته را به اطالع مردم خواهيم رساند. 
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر اين كه بازار 
ارز در كشور قابليت كنترل شــدن دارد، ادامه داد: بازار ارز فعلى با هيچ 
مولفه اقتصادى همخوانى نــدارد و خارج از رويكرد تخصصى و حرفه اى 
اســت. لذا بايد براى مديريت بازار به دو مولفــه نگاه علمى و حرفه اى و 
تجربى توجه كرد يعنى از تجربيات ســنوات قبلى كه باعث شوك بازار 
ارزى شد استفاده كرد چون نمى توان بى اعتنا به تجارب بود. مى توان ثبات 
در بازار ارز ايجاد كرد. پورابراهيمى ادامه داد: براين اساس هفته آينده پس 
از تكميل نشســت ها و توافقات با دولت بسته پيشنهادى مجلس شوراى 

اسالمى درباره كنترل بازار ارز به دولت ارائه مى شود معتقديم نبايد بازار 
ارز دچار آشفتگى و نابه سامان شود مى توانيم با همكارى مجلس و دولت 
و مبتنى بر نگاه علمى و تخصصى و تجربى در ســنوات گذشته ثباتى در 
حوزه مســائل ارزى ايجاد كنيم و وضعيت مناسبى در پايان سال داشت.

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد كه دولت 
برخــى تصميمات اتخاذ كرده و بر اجراى آن موثر اســت ما عوارض اين 
تصميمات را به دولت گوشــزد كرده ايم و كارهــاى نظارتى مان را انجام 
مى دهيم. وى در توضيح محورهاى بسته ارزى پيشنهادى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: بسته پيشنهادى مجلس همان گزارش چهار دى ماه است 
كه در صحن علنى قرائت شــد منتهى تغييراتى در آن انجام شده چون 
در آن زمــان مركز مبادله و يا نرخ ارز ثابت 28 هزار و 500 تومان وجود 
نداشت ما متناسب با شرايط گزارش را تكميل كرده و به دولت مى دهيم. 
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى همچنين يادآور شد: 
در جلسه اى كه با رئيس جمهور داشتيم انتقادات و اشكاالت با نگاه علمى 
و تجربى ارائه شد رئيس جمهور هم اعالم آمادگى كرد كه گزارش مجلس 

شــوراى اسالمى درباره سياســت هاى ارزى در دولت بررسى شود البته 
بنده هم در 19 آذرماه نامه اى به آقاى رئيس جمهور نوشــته و شــرايط 
سياست هاى ارزى را تحليل كردم پيشنهاداتى هم ارائه شد رئيس جمهور 
نامه كميســيون اقتصادى را از طريق معــاون اول به كارگروه اقتصادى 
دولــت ارجاع داد تا در آن بحث شــود. ما اين كار نظارتى را انجام داديم 
در جلسه اخير با رئيس جمهور اين موارد را يادآور شديم رئيس جمهور 
هم اعالم كرد كه در حوزه مســائل ارزى از نظرات تيم اقتصادى مجلس 
شوراى اسالمى استفاده مى كند. وى ادامه داد: البته اجرا با دولت و بانك 
مركزى است و بايد بانك مركزى متولى كار باشد مجلس هم با دولت براى 
مديريت بازار همكارى داشته و اختيارات الزم را از لحاظ قانونى داده است. 
دولت مى تواند بازار ارز را مديريت كند رئيس كميسيون اقتصادى مجلس 
شوراى اسالمى با تاكيد بر اين كه دولت مى تواند بازار ارز را مديريت كند، 
گفت: اين اتفاق به شــرطى رخ مى دهد كه شــاهد اصالح سياست هايى 
باشيم. پورابراهيمى درباره اين كه آيا مجلس شوراى اسالمى به ايجاد مركز 
مبادله ارز و طال انتقاد دارد، گفت: اعتقاد ما اين است كه بايد بانك مركزى 
متولى بازار ارز باشد و طبيعتا مركز مبادله يا بازار نيما اقدام مورد تاييد ما 
است اما اين كه بانك مركزى به اسم كشف قيمت بخواهد قيمت دستورى 
را اعالم كند باعث ايجاد التهاب در بازار غيررسمى مى شود كه بايد از آن 
اجتناب كند. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى در پايان 
درباره تشكيل كارگروه مشــترك مجلس و دولت درباره كنترل بازار ارز 
اظهار كرد: كميســيون اقتصادى به عنوان كميسيون تخصصى در حوزه 
ارز تا حاال جلساتى با رئيس جمهور در قالب شوراى هماهنگى اقتصادى 
و معاون اول رئيس جمهور داشته است و قرار است امروز هم جلسه اى با 
بانك مركزى داشــته باشيم؛ البته اگر قرار است كارگروهى تشكيل شود 

مكانيزم آن را بايد هيات رئيسه اعالم كند.

بازار سرمايه امروز برخالف روزهاى گذشته روندى نزولى داشت و شاخص هاى اين بازار قرمزپوش شدند. به گزارش ايسنا، 
شاخص كل بورس امروز با 16 هزار و 350 واحد كاهش تا رقم يك ميليون و 821 هزار واحد سقوط كرد. شاخص كل با 
معيار هم وزن هم با 924 واحد كاهش در رقم 537 هزار و 870 واحد ايستاد. در اين بازار 755 هزار معامله به ارزش 91 هزار و 406 ميليارد ريال انجام شد. 
طى معامالت امروز 74 درصد نمادهاى بورســى منفى بودند كه از ميان آنها فوالد مباركه اصفهان، ســرمايه  گذارى تامين اجتماعى و ملى صنايع مس ايران 
نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير منفى را روى بورس گذاشتند. شاخص كل فرابورس امروز با كاهشى 33 واحدى در رقم 23 هزار و هفت واحد ايستاد. 
در اين بازار 357 هزار معامله به ارزش 342 هزار و 20 ميليارد ريال انجام شــد. 60 درصد نمادهاى بورســى منفى بودند كه از ميان آنها آهن و فوالد غدير 
ايرانيان، شركت آهن و فوالد ارفع و پتروشيمى زاگرس نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير منفى را روى فرابورس گذاشتند. گروه فلزات اساسى و همچنين 

گروه نفتى در صدر گروه هايى قرار داشتند كه بيشترين خروج پول حقيقى از آنها صورت گرفت.

معاون وزير اقتصاد و دارايى بر ضرورت تقسيم كار ملى براى مبارزه با فساد در كشور تاكيد كرد و گفت: در شرايط فعلى موازى 
كارى و اقدامات جزيره اى مانع تحقق حداكثرى مبارزه با فساد خواهد شد، طراحى و توليد پايگاه اطالعاتى اقتصاد هوشمند نيز 
از ملزومات تحقق اين هدف اســت.به گزارش ايسنا، هادى خانى در مراسم رونمايى از سند ملى ارزيابى ريسك در حوزه صنعت 
بيمه اظهار كرد: فرصت براى آزمون و خطا در مبارزه با فساد را نداريم و بايد با قيد فوريت و براساس يك تقسيم كار ملى و بدور 

از اقدامات هيجانى و تك بعدى، ساماندهى و سازماندهى جبهه مبارزه با فساد با مشاركت تمام نهادهاى ذيربط و مبتنى بر تقسيم كار دقيق صورت پذيرد. دبير شوراى 
عالى پيشگيرى و مقابله با جرايم پولشويى و تامين مالى تروريسم تصريح كرد: اگر بخواهيم با فساد اقتصادى و مشتقات آن از جمله پولشويى و تأمين مالى تروريسم 
مبارزه تأثيرگذار و بازدارنده داشته باشيم، اجراى چندين پروژه اطالعاتى و هوشمندسازى نظام اقتصادى مورد نياز است. خانى با اشاره به وظيفه دستگاه هاى مختلف 
در اين راستا، افزود: به عنوان مثال يك سنگر از اين جبهه در اختيار سازمان امور مالياتى كشور است كه در قالب اجراى كامل سامانه مؤديان و پايانه فروشگاهى با 
هدف شناسايى دقيق فعال و فعاليت اقتصادى تعريف شده است؛ سنگر ديگر در مركز اطالعات مالى است كه تقاطع گيرى اطالعات و رصد جريانات مالى در كشور با 
هدف شناسايى ريسك تعامالت كارى، اشخاص پرريسك، پروفايل و رفتارشناسى فعاالن اقتصادى و پيشگيرى از پولشويى را برعهده دارد و سنگرهاى ديگر اين جبهه 

در مراجع قضايى و امنيتى و حاكميتى است.

فرصت هاى آزمون و خطا در مبارزه با فساد را از دست داده ايمورق بورس برگشت
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گزيده خبر

 ايرانى ترين پااليشگاه چگونه 
از دوراهى سخت عبور كرد؟

مجرى فاز 14 پارس جنوبى گفت: برداشت 56 ميليون متر مكعب گاز غنى و توليد 50 ميليون 
متر مكعب گاز شــيرين در روز بــه معنى تكميل حداكثرى يك پروژه اســت و اين اتفاق در 
طرح توســعه فاز 14 رخ داده اســت. پرونده پااليشگاه هاى پارس جنوبى بسته شد/ ايرانى ترين 
پااليشگاه چگونه از دوراهى سخت عبور كرد؟  محمدمهدى توسلى پور در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادى ايلنا، درباره وضعيت تكميل پروژه فاز 14 پارس جنوبى اظهار داشــت: در مقطع فعلى 
سه رديف پااليشگاه كامال راه اندازى شده يعنى كار ظرفيت پااليشى 42 ميليون متر مكعب در 
روز گاز غنى بصورت كامل تمام شده و در مدار توليد قرار داشته و بهره بردار نيز عمليات تعمير، 
نگهدارى و بهره بردارى را انجام مى دهد. ما فازهاى مشــابهى در سال هاى گذشته داشتيم كه 
نســبت به وضعيت فعلى اين پااليشگاه عقب تر بودند اما افتتاح شدند، عمده فازهاى قبلى كه 
افتتاح شــدند معموال در پيشرفت 92 درصد بودند، درحاليكه اين پااليشگاه بيش از 93 درصد 
پيشرفت فيزيكى دارد. صادقانه اعالم كرديم 3 رديف پااليشگاه در مدار توليد است. وى افزود: 
آنچه درباره اين پااليشــگاه بايد گفت اين است كه ما از ابتداى امر به صراحت و صادقانه اعالم 
كرديم كه 3 رديف از 4 رديف را در مدار توليد داريم، از سال 1400 واحدهاى تاسيسات جانبى 
و يا يوتيليتى كامال وارد مدار توليد شــده و اكنون بيش از 14ماه است كه همه اين واحدها در 
مدار توليد قرار دارند، واحدهايى مثل دانه بندى گوگرد (واحد 108) و يا واحد ذخيره سازى گاز 
مايع نيز در مراحل پيش راه اندازى هستند. دريافت 56 ميليون متر مكعب گاز از 4 سكوى فاز 
14. مجرى فاز 14 پارس جنوبى تاكيد كرد: هيچ يك از موارد مربوط به واحد استحصال گوگرد و 
ذخيره سازى گاز مايع؛ مانع تزريق گازشيرين به خط لوله سراسرى نبوده است، اكنون 3 رديف 
كامال راه اندازى شــده اســت، ضمن اينكه دريافت 56 ميليون متر مكعب گاز غنى در روز از 4 
ســكوى فاز 14 را به طور كامل داريم و عمــال مابه التفاوت بين 56 ميليون و 42 ميليونى كه 
مربوط به يك ترين باقيمانده است، نيز از ظرفيت پااليشى فاز 12 استفاده مى شود. توليد 50 
ميليون متر مكعب گاز در روز؛ يعنى تكميل حداكثرى پروژه. به گفته وى؛ برداشت 56 ميليون 
متر مكعب گاز غنى و توليد 50 ميليون متر مكعب گاز شيرين در روز به معنى تكميل حداكثرى 
يك پروژه است و اين اتفاق در طرح توسعه فاز 14 رخ داده است.چه محصوالتى در پااليشگاه 
14 توليد مى شود؟ توسلى پور با بيان اينكه ما سال گذشته هم با توليد خودمان به شبكه كمك 
كرديم، به محصوالت توليدى در پااليشــگاه فاز 14اشــاره و تصريح كرد: از اين پااليشگاه 50 
ميليون متر مكعب گازشيرين به خط لوله سراسرى تزريق مى شود، ساالنه يك ميليون تن گاز 
اتان براى خوراك پتروشيمى ها و يك ميليون تن در سال گازمايع ال پى جى براى صادرات ارسال 
خواهد شــد، ديگر محصوالت پااليشگاه توليد روزانه 400 تن گوگرد و 75 هزار بشكه ميعانات 
گازى اســت كه از اين ميزان بخشى به پااليشگاه ستاره خليج فارس براى توليد بنزين و مابقى 
ازطريق گوى شناور صادرات خواهيم داشت. نه سازنده خارجى به ايران آمد و نه سوپروايزر. وى 
درخصوص اليسنسور و سازندگان خارجى در اين پروژه پااليشگاهى توضيح داد: در همه پروژه ها 
چند موضوع مهم است يكى موضوع اليسنس پكيج هاى فرايندى است كه در پااليشگاه استفاده 
مى شود، اما متاسفانه عليرغم اينكه قرارداد خيلى از اليسنسورها منعقد شده بود و موظف بودند 
اليسنس را به ما ارائه دهند به بهانه هاى مختلف باتوجه به كوران تحريم هاى بين المللى اجتناب 
كردند، در ارتباط با تجهيزات وارداتى اين پااليشــگاه كه سهم 30 درصدى داشتند، سازندگان 
آنها بايد نمايندگان و سوپروايزرها را زمان نصب، پيش راه اندازى و راه اندازى اعزام مى كردند، اما 
حتى يك سوپروايزر هم براى پروژه  ما اعزام نشد، ما تجهيزاتى داشتيم كه حتى يك نقشه مونتاژ 
از آنها موجود نبود و با كمك شــركت هاى دانش بنيان و متخصصان داخلى خودمان مانند يك 
پازل كنار هم چيديم و اكنون در مدار توليد قرار دارد كه البته بخشــى از تاخير پااليشگاه فاز 
14 نيز نتيجه بدعهدى همين شركت هاى خارجى بود كه به بهانه تحريم و يا كرونا نمايندگان 
خود را اعزام نمى كردند، اما ما معطل نمانديم  بعد ازاينكه اولين واحد شيرين ســازى وارد مدار 
توليد شد تجربه دانشــى ارزشمندى كسب كرديم و با سرعت زيادى براى دو رديف باقيمانده 
عمليات پيش راه اندازى و راه اندازى را انجام داديم، خوشــبختانه به خوبى توانستيم تهديدهاى 
ناشى از تحريم را به فرصت تبديل كنيم، بنابراين اگر بناست پروژه آتى هم داشته باشيم قطعا 
در زمينه راه اندازى خودكفا شــده ايم و نيازى به شــركت هاى خارجى نخواهيم داشت. بعبارت 
ديگر از صفر تا صد همه مراحل نصب، پيش راه اندازى و راه اندازى اين پااليشــگاه چه بخشى از 
تجهيز كه ســازندگان داخلى ساخته بودند و چه آن بخش كه سازندگان خارجى تامين كرده 
بودند، توسط متخصصان داخلى انجام شد. دوراهى سخت. مجرى فاز 14 پارس جنوبى ادامه داد: 
عمده اليسنسورها اروپايى بودند و متاسفانه هيچكدام حاضر نشدند اليسنس را به ما ارائه دهند، 
بنابراين ما دو راه بيشتر نداشتيم يا بايد معطل مى مانديم تا شركت هاى خارجى متقاعد به حضور 
و نظارت شده و خروجى را تاييد و گواهى را در اختيار ما قرار مى دادند يا بايد مسير را با همه 
مخاطرات ادامه مى داديم كه قطعا ما نمى توانســتيم وقت صرف كنيم پس با اتكا به شركت ها 
و متخصصين داخلى توانســتيم از اين بخش ســربلند بيرون بياييم. اولين هاى بزرگ و خوبى 
داشتيم. وى تاكيد كرد: مهمترين شاخص پروژه اعتماد و استفاده حداكثرى از سازندگان داخلى 
بوده اســت و اين باعث شد ما اولين هاى بزرگ و خوبى داشتيم، براى اولين بار براى شيرآالت 
كنترلى مســير گاز ترش به شركت دانش بنيان داخلى اعتماد كرديم كه از اسفند سال گذشته 
در مدار توليد قرار دارد، صفر تا صد سيســتم كنترل كه مغز متفكر پااليشــگاه است از نوشتن 
الجيك تا تامين كارت هاى كنترلى هم در بحث سيستم هاى ايمنى و آتش نشانى توسط شركت 
دانش بنيان انجام شد در حالى كه همين تجهيزات قبال از شركت هاى اروپايى و يا ژاپنى تامين 
مى شــد، تمام پمپ هاى پااليشگاه سازنده داخلى داشتند، ما براى 30 درصدى هم كه در باب 
تامين قطعات يدكى ساخت داخل نشده؛ شركت هاى دانش بنيان را درگير كرده و در حال انعقاد 
قرارداد هســتيم كه قطعات را براى مهندسى معكوس اندازه گيرى كنند تا در آينده كاالهايى 
را كه ساخت داخل نيستند با مهندســى معكوس بومى كنيم.5.2 ميليارد دالر هزينه كرديم. 
توسلى پور در ادامه با اشاره به منابع اعتبارى پروژه بيان داشت: بخشى از منابع در اختيار پروژه از 
صندوق توسعه ملى و بخشى نيز از منابع داخلى شركت ملى نفت تامين شد، در بخش پااليشگاه 
خشكى 2.5 ميليار دالر ارزش قراردادى در بخش مهندسى، تامين متريال و عمليات اجرايى بود، 
در كل باضافه بخش فراساحل شامل فعاليت هاى بخش حفارى، ساخت سكوى دريايى، خطوط 
انتقال گاز ترش به خشــكى، 5.2 ميليارد دالر ارزش قراردادى اين طرح بوده است.براى جبران 
كسرى گاز كشور. وى گفت: يكى از رسالت هاى اصلى پااليشگاه هاى كشور تامين گاز و خوراك 
مورد نياز صنايع و مصارف خانگى است، ما با اولويت قرار دادن بخش فراساحل و تكميل 3 رديف 
شيرين سازى پااليشگاه و استفاده از ظرفيت هاى پااليشى پااليشگاه هاى مجاور توانستيم كمك 

شايانى در تامين گاز مورد نياز كشور داشته باشيم.

نخستين جلسه هماهنگى ستاد تسهيالت نوروزى 
شهردارى صدرا برگزار شد

با توجه به نزديك شدن به 
روزهاى پايانى سال، مانند 
ســالهاى گذشته عالوه بر 
ارائه خدمــات عمومى در 
سطح شــهر، اقداماتى در 
و  رسانى  خدمات  راستاى 

ارتقاء سطح رضايتمندى شهروندان و مهمانان نوروزى در دستور 
كار شهردارى صدرا قرار گرفته است.به گزارش اداره روابط عمومى 
و اطالع رســانى شهردارى و شوراى اســالمى صدرا: جلسه ستاد 
تسهيالت نوروزي شهرداري صدرا جهت برنامه ريزي برنامه هاي 
منتهي به پايان ســال و آغاز ســال جديد در ســاختمان مركزى 
شــهردارى با حضور سرپرســت معاونت فنــى و اجرايى، مديران 
اجرايى و مسئولين واحدهاى مرتبط تشكيل گرديد.در اين جلسه 
ضمن تاكيد بر لزوم تعامل و همدلى بخشــهاى مختلف شهردارى 
در مهيا كردن كليه امكانات و تمهيدات الزم در اســتقبال از بهار 
و مسافرين نوروز وگردشگران و ايجاد نشاط و شادابى شهروندان، 
مديران و مســئولين به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات در خصوص 

نحوه برگزارى اين موارد پرداخته و مطالبى ارائه نمودند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اعالم كرد؛

پايش رصد اشتغال در قرارگاه  اشتغال آذربايجان شرقى
تبريــز – شــيعه نواز: ســامانه رصد 
اشــتغال در قرارگاه  اشــتغال استان 
آذربايجان شــرقى مــورد پايش قرار 
مى گيرد.مديــركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى آذربايجان شــرقى با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: اطالعات بيش از 
50 هزار نفر در سامانه رصد اشتغال 

ثبت شــده كه معادل 115 درصد بيش از سه برابر اشتغال سال گذشته مى 
باشد. دكتر حسين فتحى ضمن اشاره به تعهدات اين قرارگاه با بيان اقدامات 
بعمل آمده در اســتان افزود: از اقدامات مهم اين قرارگاه، بررســى و راستى 
آزمايى و پايش اشتغال در استان است كه مشخص شود اشتغال ايجاد شده يا 
نه كه در مرحله پايش اشتغال مورد بررسى قرار مى گيرد.فتحى افزود: مشاغل 
خانگى به عنوان بسترساز نظام كسب و كار و تحول در كسب و كارهايى است 
كه در اين راســتا بعمل آمده است.وى تصريح كرد: سهم استان 127 ميليارد 
تومان مى باشــد كه تمام آن جذب شده و 90 درصد تسهيالت به متقاضيان 
معرفى شــده توســط بانك هاى عامل پرداخت شده است كه با پرداخت اين 
تســهيالت براى پنج هزار نفر  فرصت شــغلى در استان ايجاد شده است.وى 
افــزود: موضوع بعدى تبصره ماده 16 جز يك كه مربوط به نهادهاى حمايتى 
شامل كميته امداد و بهزيستى است كه 1500 ميليارد تومان مى باشد و جز 
دوم شامل 13 دستگاه متولى كه در حوزه اشتغال نقش آفرينى مى كنند كه 
در اين راســتا 26 هزار ميليارد و 318 ميليون ريال سهم اين استان مى باشد 
كه اكثر طرح ها توسط دستگاه هاى اجرايى به بانك هاى عامل معرفى شدند 

كه در مرحله پرداخت تسهيالت هستند. 

مدير بنادر و دريانوردى غرب استان هرمزگان اعالم كرد؛
تردد بيش از 28 هزار فروند شناور در بنادر غرب استان هرمزگان و نجات جان 40 نفر در آب هاى حوزه ى استحفاظى غرب استان هرمزگان در يازده ماهه سال 1401

  مدير بنادر و دريانوردى غرب استان هرمزگان از تردد بيش از 28 هزار فروند شناور و نجات جان 40 نفر در آب هاى حوزه 
ى استحفاظى غرب استان هرمزگان در يازده ماهه سال 1401 خبر داد.به گزارش روابط عمومى مديريت بنادر و دريانوردى 
بندرلنگه و غرب اســتان هرمزگان، "مرتضى ساالرى" تعداد تردد شــناورها در بنادر غرب هرمزگان را 28 هزار و 331 فروند 
با رشــد 14 درصدى اعالم كرد و گفت: از اين ميزان تردد در يازده ماهه ســال جارى، يك هزار و 914 فروند شــناور با رشد 
40 درصدى، باالى هزار تن و 26 هزار و 417 فروند شــناور با رشــد 30 درصدى، زير هزار تن بوده است.ساالرى افزود: مركز 
جستجو و نجات دريايى (MRCC) بنادر غرب استان هرمزگان در راستاى اعمال وظايف حاكميتى و به منظور حفظ و ارتقاء 
ايمنى دريانوردى، در يازده ماهه سال جارى با 14 پيام اوليه و 53 عمليات جستجو و نجات، موفق به نجات جان 40 نفر در 
آب هاى حوزه ى استحفاظى خود شده است.الزم به ذكر است، سامانه 1550 مركز هماهنگى جستجو و نجات دريايى بنادر غرب هرمزگان و كانال اضطرار دريايى vhf 16 به صورت 

شبانه روزى آماده دريافت  گزارش حوادث دريايى مى باشد.

1.3 ميليون هكتار زير كشت قراردادى
معاون امور زراعت وزارت جهاد كشــاورزى گفت: بيش 
از يك ميليون و 300 هزار هكتار از اراضى گندم كشور 
تحت پوشش كشــت قراردادى قرار دارد. 1.3 ميليون 
هكتار از گندم زارهاى كشــور زير كشــت قراردادى. به 
گــزارش ايلنا، عليرضا مهاجر، معــاون امور زراعت وزير 
جهاد كشــاورزى در حاشــيه اولين كنگره ملى مراكز 
جهاد كشــاورزى درباره قيمت پياز اظهار كرد: يكى از 
داليلى كه منجر به افزايش قيمت پياز شــد ارزان بودن 
پياز در ســال گذشته بود كه باعث شد كشاورزان كمتر 
پيــاز بكارند. موضوع ديگر نيز اين بود كه صادرات اقالم 
ســبزى و صيفى را ممنوع نكرديم و با توجه به اختالف 
قيمت ارز قسمت زيادى از پياز صادر شد. وى ادامه داد: 
خوشــبختانه در حال حاضر صادرات اين اقالم محدود 
شــده است و اميدواريم در هفته آينده قيمت ها كاهش 
يابد، البته واردات هم انجام مى شود. معاون امور زراعت 
وزارت جهاد كشاورزى به وضعيت توليد گندم اشاره كرد 
و گفــت: حدود 5 ميليون و 900 هزار هكتار اراضى زير 
كشت گندم داريم كه از اين ميزان حدود يك ميليون و 
950 هزار هكتار اراضى آبى و ســه ميليون و 950 هزار 
هكتار نيز اراضى ديم است. او گفت: استان هاى شمالى 
و شمال غرب كشــور مانند اردبيل، آذربايجان شرقى، 
آذربايجان غربى، زنجان، كرمانشاه و قزوين با خشكسالى 
بيشترى نسبت به سال هاى گذشته مواجه بودند. مابقى 
استان ها نيز نسبت به سال گذشته ميزان بارش مشابه 
يا حتى بيشــترى داشــتند. مهاجر تصريح كرد: هنوز 

براى پيش بينى توليد گندم زود اســت، زيرا باران هاى 
ارديبهشــت ماه بسيار مهم اســت، اگر بارش خوبى در 
ارديبهشــت داشته باشيم قطعاً امســال شرايط بهترى 
نسبت به سال گذشته خواهيم داشت و توليد ما نسبت 
به سال زراعى گذشته بيشتر خواهد شد. به گفته وى در 
زمينه علوفه و جو سطح زير كشت مناسبى داريم، بيش 

از دو ميليون هكتار جو كشت شده كه اميدواريم بخش 
زيــادى از نياز دام ها را تأمين كنــد. معاون امور زراعت 
وزارت جهاد كشــاورزى افزود: در خصوص محصوالتى 
همچون چغندرقند، پنبه و بســيارى از دانه هاى روغنى 
نيز اميدواريم بتوانيم ســطح زيركشت مناسبى داشته 
باشــيم. او يادآور شد: در مجموع با توجه به تحريم هاى 

ظالمانه اى كه بــا آن مواجه بوديم تدارك كود به اندازه 
كافى انجام شــده اســت و كشــاورزان از آن استفاده 
كرده اند. مهاجر به كشت قراردادى نيز اشاره كرد و گفت: 
كشــت قراردادى نيز شرايط خوبى را طى كرده است و 
بيــش از يك ميليون و 300 هزار هكتار از اراضى گندم 
تحت پوشش كشت قراردادى قرار گرفته كه اميدواريم 
در ســال هاى آتى با اصالح اجراى الگوى كشت شرايط 
بهترى ايجاد شود. معاون وزير جهاد كشاورزى در رابطه 
با كشــت ديم نيز گفت: يكــى از كارهاى خوبى كه در 
كشــور انجام شده بحث جهش توليد در ديمزارها است 
كه با كمك ستاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) اتفاقات 
خوبى را طــى مى كند، برنامه ما افزايش توليد تا حدود 
4 ميليــون و 200 هزار هكتار اســت كه 90 درصد آن 
محقق شده اســت. وى افزود: اعتقاد ما بر اين است كه 
هم قيمت ارز كاهش مى يابد و هم قيمت اقالم اساسى 
كه مهم ترين نياز روزانه مردم است كاهش پيدا خواهد 
كرد. هيچ كمبودى در گوجه فرنگى، پياز، سيب زمينى 
و برنج نداريم، گرانى بستگى به مسائل ديگرى دارد كه 
در حوزه كارى ما نيست. مهاجر در پايان در پاسخ به اين 
ســوال كه آيا قيمت خريد تضمينى گندم تغيير كرده 
است يا خير، گفت: قيمت خريد تضمينى گندم 11 هزار 
و 500 تومان به اضافه 1,500 تومان جايزه است كه در 
مجموع 13 هزار تومان خواهد شد و قيمت آن تاكنون 

تغييرى نكرده است.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى وزارت نفت از ثبت نام براى برگزارى آزمون استخدامى در ماه جارى خبر 
داد. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از وزارت نفت، بر اساس اعالم معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى وزارت 
نفت، شــركت هاى تابع وزارت نفت به منظور تأمين نيروى انسانى متعهد، شايســته و توانمند در مقاطع كاردانى، 
كارشناسى و كارشناسى ارشد و رشته هاى تحصيلى مختلف براى خدمت در بخش هاى زيرمجموعه، از محل مجوز 
استخدامى شماره 80296 مورخ 12/ 10/ 1401 سازمان ادارى استخدامى كشور، با برگزارى آزمون كتبى، مصاحبه فنى - تخصصى و روان شناختى 
و پس از طى تشــريفات اســتخدامى (گزينش، طب صنعتى و…) اقدام به استخدام مى كنند. بر اين اســاس از تمامى فارغ التحصيالن واجد شرايط 
دعوت مى شود براى كسب اطالعات بيشتر درباره شرايط عمومى و اختصاصى شركت در آزمون، رشته ها و گرايش هاى تحصيلى مورد نياز، محل هاى 
خدمتى و ديگر جزئيات مربوطه از تاريخ 14 اســفندماه به پايگاه اطالع رســانى سازمان سنجش به نشانى www.sanjesh.org مراجعه و پس از دريافت 
دفترچه راهنماى ثبت نام بارگذارى شــده در ســايت و مطالعه كامل و دقيق آن، در صورت تمايل و داشتن شرايط الزم از تاريخ 15 تا 24 اسفندماه 

نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام كنند.

وزير نيرو انتقال تكنولوژى صنعت آب و برق ايران به ساير كشورهاى توسعه يافته را جزئى از افتخارات اين صنعت عنوان كرد و 
گفت: بر اســاس آيين نامه حمايت از شركت هاى دانش بنيان صنعت آب و برق، معافيت مالياتى و همچنين ارائه تسهيالت ارزان 
قيمت به شــركت ها مانند تسهيالت ســاخت بار اول در دستور كار قرار گرفته است. انتقال تكنولوژى صنعت آب و برق ايران به 

كشورهاى توسعه يافته. به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، "على اكبر محرابيان" ظهر امروز سه شنبه در «نشست هم انديشى با شركت هاى دانش بنيان فعال در صنعت آب 
و برق كشور» كه با هماهنگى معاونت تحقيقات و منابع انسانى وزارت نيرو و با حضور 21 نماينده شركت دانش بنيان برگزار شد، ضمن ارزيابى مثبت برگزارى اين 
جلسه گفت: در اين نشست هم انديشى مسائل و چالش هاى شركت هاى دانش بنيان در موضوعات مختلف از جمله تامين تجهيزات در صنعت آب و برق و تخصيص 
اعتبارات بررسى شد. وزير نيرو با اشاره به ايجاد اتاق فكر متشكل از فعاالن عرصه دانش بنيان صنعت آب و برق افزود: امروز با حضور فعاالن اين عرصه مباحثى چون 
رعايت الگوى مصرف، صرفه جويى و مديريت مصرف به صورت ويژه مورد بررسى قرار گرفت. وى تاكيد كرد: در كنار فرهنگ سازى براى تحقق اين مهم، نيازمند ارائه 

فناورى هاى جديد هستيم و در اين زمينه ابزارهاى مديريت مصرف بايد به مشتركان ارائه شود.

انتقال تكنولوژى صنعت آب و برق ايران به آزمون استخدامى وزارت نفت برگزار مى شود
كشورهاى توسعه يافته
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گزيده خبر

عرضه بدون قرعه كشى 
خودروها در هفته آينده

سخنگوى وزارت صمت ضمن تاكيد بر اينكه همان طور كه وعده شده بود تا پايان 
امسال قرعه كشى خودروها به اتمام خواهد رسيد؛ از عرضه بالغ بر 500 هزار خودرو 
داخلى در هفته آينده در بزرگترين طرح فروش خودروهاى داخلى خارج از فرآيند 
قرعه كشــى خبر داد. به گزارش ايســنا، اميد قاليباف صبح امروز (چهارشنبه) در 
حاشيه يك نشست خبرى اعالم كرد: خودروسازان داخلى نظير ايران خودرو، سايپا 
و خودروســازان بخش خصوصى (جز گروه بهمن  موتور) محصوالت خود را در اين 
طرح فروش كه بزرگترين طرح فروش خودروهاى داخلى است كه بدون قرعه كشى 
اجرايى مى شــود، عرصه خواهند كرد. بر اين اساس وعده وزارت صمت براى پايان 
دادن به قرعه كشى ها تا پايان امسال محقق شد. سخنگوى وزارت صمت ضمن تاكيد 
بر اينكه شــرايط ثبت نام همان شرايط طرح هاى سابق است؛ گفت: در اين طرح به 
صورت تقريبى نصف قيمت هر خودرو به عنوان وديعه در حساب افراد مسدود خواهد 
شــد كه براى هر خودرو متفاوت خواهد بود. چنانچه تقاضا براى خودرويى از ميزان 
عرضه آن خودرو بيشتر باشــد،  ليست انتظار تعريف مى شود و نوبت براى تحويل 
خودرو مشــخص خواهد شد. وى با بيان اينكه هنوز تصميم قطعى اتخاذ نشده كه 
موعد تحويل خودروها سه ماهه تا يكساله باشد، گفت: عرضه اين خودروها از مسير 
ســامانه يكپارچه تخصيص خودرو خواهد بود. پس از انجام طرح واردات خودرو در 
ســامانه يكپارچه و تعيين تكليف ثبت نامى هاى واردات، عرضه خودروهاى داخلى،  
آغاز خواهد شد. قاليباف تاكيد كرد: با اين عرضه بزرگ در كنار واردات خودرو و انجام 
واردات از مناطق آزاد، پيش بينى مى شــود كه  بازار خودرو به شرايط خوبى خواهد 

رسيد و به تدريج آرام خواهد شد.

توانمند سازى محله هاى كم برخوردار، كار و اقدام ويژه نياز 
دارد

 مديران بايد جهادى و ايثارگرانه براى 
حل مســائل محله هاى محروم وارد 
عمل شوند/طرح استقبال از بهار و ماه 
مبارك رمضان توســط شهردارى ها 
اجرايى شود/ فرمانداران و شهرداران 
استان برنامه هاى سال آينده خود را 
براى توانمندســازى محله هاى كم 
برخوردار اعالم كنند/ نوسازى بافت هاى فرسوده در قالب اقدامى ويژه در محله هاى 
هدف اجرايى شود/ كاهش 30 درصدى جرائم، نقطه هدف فرمانداران استان در سال 
1402 باشــد. نماينده عالى دولت در اســتان البرز گفت: اگر در جايگاه مديريتى و با 
محدوديت هاى خودخواسته اقدام كنيم، كارى از پيش نمى بريم چراكه كاستى ها و 
كمبودها در محله هاى هدف، زياد است و به كار و برنامه ويژه نياز داريم.  به گزارش 
اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل اســتاندارى البرز، مجتبى عبداللهى در سى 
و پنجمين جلســه قرارگاه اجتماعى استان كه روز چهارشنبه در سالن شهداى دولت 
اســتاندارى برگزار شد، ضمن تبريك اعياد شــعبانيه و پس اخذ گزارش مدير محله 
كمتر برخوردار خرمدشت در كمالشهر، افزود: موضوعات مطرح شده در خصوص اين 
محله بايد از سوى مديران مربوطه پيگيرى شود و طبق برنامه ريزى دقيق نسبت به 
حل آنها اقدام صورت گيرد. وى ادامه داد: ســاماندهى فاضالب، تامين امنيت بواسطه 
افزايش نيروهاى فراجا، پيش بينى مدرسه و حل مشكل سرايدار هاى مدارس، تعيين 
تكليف خانه ها و اراضى فاقد سند، ارتقا زيرساخت هاى بهداشتى درمانى، تفرجگاهى، 
ورزشى و... از جمله مواردى بود كه از سوى مدير مربوطه مطرح شد. اين مسئول تاكيد 
كرد: شــهردارى ها بايد محل هاى مشخصى براى ذبح بهداشتى تامين كنند تا مردم 
بتوانند تا بهترين شرايط از اين محل ها استفاده كنند. عبداللهى گفت: اگر در جايگاه 
مديريتى و با محدوديت هاى خودخواسته اقدام كنيم، كارى از پيش نمى بريم چراكه 
كاستى ها و كمبودها در محله هاى هدف، زياد است و به كار و برنامه ويژه نياز داريم. 
وى افزود: اگر با روحيه جهادى و انقالبى كار نكنيم خســته و بى انگيزه مى شويم و 
اعتراض و نارضايتى مردم را همراه خواهيم داشت. استاندار البرز گفت: بايد ايثارگرانه و 
با گذاشتن آبرو در ميان، كار كنيم تا تحول آفرين باشيم و خير دنيا و آخرت را بواسطه 
اقدام در قرارگاه اجتماعى و محله هاى محروم داشته باشيم. وى افزود: اعتبارات دولتى 
محدوديت دارد بنابراين بايد خالقيت داشــته باشــيم و از ارتباطات خود در سطوح 
مختلف در بخش هاى خصوصى و دولتى استفاده و بهره بردارى كنيم. عبداللهى با بيان 
اينكه مديران بايد با بازديد هاى ميدانى در محله ها از مشكالت آگاه شوند و براى حل 
آنها اقدام كنند، گفت: استان البرز از ظرفيت هاى فراوانى برخوردار است كه مى توان 
آنها را احصا كرده و بهره بردارى كنند. وى افزود: بايد از ظرفيت خيرين نهايت استفاده 
را داشته باشيم چراكه اين افراد خيرخواه درصدد انجام اقدامات انسان دوستانه هستند 
و فرصت ها را غنيمت مى دانند. عبداللهى با اشاره به اينكه دفاتر تسهيل گرى بمنظور 
آگاهى بخشــى مردم در بافت هاى فرسوده احيا و فعال شوند، اضافه كرد: ساماندهى 
و نوســازى بافت فرسوده بايد پس از نشســتى تخصصى با حضور شهرداران استان و 

مديران مربوطه به صورت عملياتى در دستور كار قرار گيرد. 

يك گام جديد براى تجارت ترجيحى ايران
ايزيكا عبدالقدير امام، دبيركل گروه هشــت كشــور اسالمى 
در حال توســعه (8�) با حضور در اتاق ايران با غالمحســين 
شــافعى ديدار و دو طرف درباره پيش  نيازهاى اجراى تجارت 
ترجيحى كشــورهاى عضو گفت وگو كردند. به گزارش ايسنا، 
عبدالقديــر امام در اين ديدار با بيــان اينكه در زمينه اجراى 
تجــارت ترجيحى اعضــاى دى 8 موفقيت خوبى داشــتيم 
گفت: البته سازوكار حل اختالفات براى چند سال معلق بود 
تا اعضا در گفت وگوهاى خود به نتيجه مشــترك برسند. در 
نتيجه وقفه اى ايجاد شد و اعضاى دى 8 نتوانستند در قوانين 
داخلى خود اين مكانيزم را به تصويب برســانند. اما در نهايت 
خرداد سال گذشته موفق شديم مكانيزم حل اختالفات را به 
انجام برســانيم. قرار اســت به زودى وزراى صنعت، معدن و 
تجارت كشورهاى عضو دى 8 با هم مالقات كرده و در رابطه 
بــا تصويب و حمايت از مكانيزم حل اختالفات اقدام كنند. او 
با بيان اينكه در زمان تصويب نهايى قرارداد تجارت ترجيحى 
در بنگالدش، عمده فعاالن بخش خصوصى اطالعاتى درباره 
جزئيات آن بى اطالع هستند، ادامه داد: اين در حالى است كه 
بخش خصوصى بيشترين حضور را در اجراى اين قرارداد دارد. 
لذا درخواست ما اين است كه با همكارى شما بتوانيم برنامه اى 
براى آشــنايى فعاالن بخش خصوصى با ايــن قرارداد برگزار 
كنيم. من در تماس با روساى اتاق هاى هفت كشور ديگر هم 
همين درخواست را مطرح كردم تا بتوانيم با فعال كردن بخش 
خصوصى، حجم مبادالت تجارى را افزايش دهيم. عبدالقدير 
امام با ابــراز نارضايتى از حجم مبادالت تجارى 130 ميليارد 
دالرى در كشورهاى دى 8 گفت: هدف ما اين است كه تا قبل 
از ســال 2030 حجم تجارت دى 8 به بيش از 500 ميليارد 
دالر برســد. اين هدف قطعاً با اجراى درست قرارداد تجارت 
ترجيحى بين اين كشــورها محقق خواهد شــد. او با اشاره 
به فعاليت يك شــركت مالزيايى و ايجاد پلتفرمى در زمينه 

تجارت الكترونيك براى ارائه محصوالت مربوط به كشورهاى 
دى 8، خواســتار همكارى اتاق ايران با اين شــركت شد. بر 
اساس اعالم سايت اتاق ايران، غالمحسين شافعى - رئيس اتاق 
ايران - نيز با بيــان اينكه دى 8 از ظرفيت هاى قابل توجهى 
در زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى و نيروى انســانى برخوردار 
اســت گفت: با وجود جمعيت نزديــك به يك ميليارد نفرى 
كشورهاى دى 8 و توليد ناخالص داخلى 4 تريليون دالرى، اما 
هميشه اين سؤال مطرح است كه چرا با وجود اين ظرفيت ها 
حجم تجارت درون گروهى دى 8 پايين است. شافعى با تأكيد 
بر اينكه تجارت ترجيحى مى تواند قفل مناســبات اقتصادى 

درون گروهى را شكســته و حجم مناسبات دى 8 را متحول 
كند، ادامه داد: فهرست اقالم تجارت ترجيحى بين كشورهاى 
عضو بايد گســترش يابد. اين فهرست محدودكننده است و 
با افزايش آن مى توان به افزايش مناســبات تجارى كه هدف 
ماست دست يافت. او با اعالم آمادگى اتاق ايران براى آگاهى 
بخشــى به فعاالن اقتصادى درباره تجــارت ترجيحى دى 8 
تأكيد كرد: عــالوه بر تجارت ترجيحى الزم اســت به بحث 
سرمايه گذارى مشــترك درون دى 8 توجه بيشترى داشته 
باشيم. پيشنهاد من اين است كه كميته ويژه سرمايه گذارى 
دى 8 تشكيل شود تا امكانات كشورهاى عضو را براى افزايش 

سرمايه گذارى مشترك مورد بررســى قرار دهد. رئيس اتاق 
ايران با بيان اينكه موضــوع داورى و حل اختالف در جريان 
تجارت ترجيحى از اهميت بااليى برخوردار است افزود: اجراى 
مطلوب داورى، موجب افزايش اطمينان بين تجار كشورهاى 
عضو خواهد شد. اتاق ايران از گذشته دور مركز داورى و حل 
اختالف داشــته و در اين زمينه آمــاده تبادل تجربيات خود 
هســتيم. او همچنين با اشــاره به برگزارى اجالس اتاق هاى 
كشــورهاى دى 8 در بنگالدش يــادآورى كرد: اتاق ايران در 
آن اجالس پيشنهاد صدور گواهى مبدأ را مطرح كرد كه مورد 
توجه قرار گرفت و االن در حال پيگيرى اســت. به عالوه در 
اين اجالس بــراى برگزارى اجالس بعدى اتاق هاى عضو دى 
8 آمادگى خود را اعالم كرديم. شــافعى تســهيل رفت وآمد 
تجار كشــورهاى عضو دى 8 را از ديگر عوامل مهم اثرگذار بر 
افزايش سطح مناسبات تجارى اين گروه برشمرد و گفت: در 
اين رابطه پيشنهاد من اين است كه سفارتخانه هاى كشورهاى 
دى 8 معرفى نامه اتاق هاى بازرگانى را به رسميت بشناسند و 
براى تجارى كه از اين طريق معرفى مى شوند، به سرعت و به 
راحتى ويزا صادر شــود. به عالوه الزم اســت اين ويزاها براى 
چند بار رفت وآمد باشــد كه تجار بتوانند با طرف هاى خود به 
راحتى مذاكــره كنند. رئيس اتاق ايران با اعالم آمادگى براى 
برگزارى مالقات مجازى با شــركت مالزيايى و همكارى هاى 
مشــترك در زمينه حالل گفت: مــا در زمينه تهاتر به دليل 
موانع بانكى تجربه زيادى داريم. مثًال مصالح ساختمانى مورد 
نياز پاكستان را صادر كرده و در مقابل برنج از اين كشور وارد 
مى كنيم. با برخى كشــورها هم اگر به كاالى مورد نظر آن ها 
نياز نداشــته باشــيم، آن را وارد كرده و به كشور ثالث صادر 
مى كنيم. بنابراين مكانيزم تهاتر در ايران در حال توسعه است.

دكتــر مرتضــى اعملى 
در نشســت خبــرى با 
خبر  رســانه  اصحــاب 
داد كه مشــاركت تمام 
نهادها براى برنامه ريزى 
بوده  موفقيت ضرورى  و 
و در حــال حاضر يكى 
جهان  موفق  الگوهاى  از 
براى تأميــن و تضمين 
اقتصاد  غذايــى،  امنيت 
رييس  اســت.  مقاومتى 
هيات مديره سازمان اتكا 
ادامــه داد، طرح فجر تا 
فطــر در بخش كاالهاى 
اساسى در حال اجراست 
كمترى  دغدغه  مردم  تا 
در ايام عيد و ماه مبارك 
رمضان داشته باشند.وى 
با اشاره به اهميت  امنيت 

غذايى در جمــع خبرنگاران گفت: 
تغييرات اقليمــى، امنيت غذايى را 
در جهان با هشــدار جدى رو به رو 
كرده است. كمبود منابع آبى، افت 
كيفيت خاك و موضوع هاى سياسى 
و اقتصادى بــه ويژه تحريم، امنيت 
غذايى را براى كشــور ما پر اهميت 
تر از گذشــته كرده است.وى افزود: 
مشــاركت تمام نهادها براى برنامه 
ريزى و موفقيت ضرورى اســت. در 
حال حاضــر يكى از الگوهاى موفق 

جهان براى تأمين و تضمين امنيت 
غذايــى اقتصاد مقاومتى اســت. او 
ادامه داد: در اين الگو، پايدارى توليد 
و حفظ منابع آبى مورد اشاره است 
و خودكفايــى را در دل خود دارد.

اعلمى با اشــاره به ذخيره ســازى 
اقالم اساسى عنوان كرد: تحقق اين 
اهداف نياز به تقويت زيرساخت هاى 
موجود كشور از ابتداى زنجيره توليد 
تا انتهاى آن دارد. او تصريح كرد: در 
اين باره سياست هاى كالن پولى و 
ارزى به ويژه براى دهك هاى پايين 

جامعه به لحاظ قيمت اقالم اساسى 
ذيل اقتصاد مقاومتى گنجانده شده 
است. ايجاد شبكه هاى مختلف بهم 
پيوسته در حوزه توزيع به پايدارى 
امنيــت غذايى كمــك مى كند تا 
توليد و انبــارش و در نهايت عرضه 
آن با كيفيت و عادالنه انجام شــود.

مديرعامل اتــكا گفت،به طور قطع 
يكى از محورهاى مهم تأمين امنيت 
غذايى نرخ اقالم اساسى براى جامعه 
مصرف به ويژه در شرايط اقتصادى 
موجود كشور است كه درآمد افراد 

قدرت خريد آنها را كاهش 
داده اســت.او اظهار كرد: 
بازار  دولت بــراى تنظيم 
برنامه ريــزى هاى كالن 
تا  اســت  داده  انجــام  را 
توزيــع عادالنــه كاال در 
سراسر كشور محقق شود. 
در ادامــه فروشــگاه هاى 
دارند  وظيفه  زنجيــره اى 
دسترســى به اين اقالم را 
براى مردم فراهم كنند و 
دغدغــه غذايى را كاهش 
دهند.اين مشاركت كننده 
در طرح فجر تا فطر عنوان 
كرد: مقولــه قدرت خريد 
به ســطح  توجه  با  مردم 
درآمدهــا و نوســان نرخ 
ارز سبب شــده تا برخى 
از توليدكنندگان با وجود 
افزايش بهاى تمام شده درصد سود 
را كاهــش دهند؛ عــالوه بر اينكه 
نهادهاى نظارتــى بايد بازار اقالم را 
به لحاظ قيمتى كنترل كنند.اعلمى 
در پايان اظهار كرد: نوسان نرخ ارز 
تأثير مســتقيم در تأمين مواد اوليه 
و هزينه هاى لجســتيك داشــته و 
بايد كنترل قيمتى در تمام بخش ها 
انجام شود تا در بازار توزيع مردم به 
اقالم مورد نياز خود دسترسى داشته 

باشند.

دكتر اعلمى مديرعامل سازمان اتكا در نشست خبرى عنوان كرد:

در حال حاضر يكى از الگوهاى موفق جهان براى تأمين و تضمين 
امنيت غذايى اقتصاد مقاومتى است

ايسنا/تهران يك مقام مسئول كمبود آب كشاورزى را در كشور و منطقه دشت ورامين جدى دانست و گفت: اگر آب كشاورزى با توجه به الگوى كشت 
به اين ديار برسد مى توان تبديل دشت ورامين به قطب كشاورزى در كشور با توجه به تامين سالمت و الگوهاى جديد محصوالت كشاورزى در كنار 
تاسيس پايانه صادراتى محصوالت كشاورزى را دنبال كرد. به گزارش ايسنا ؛ سومين همايش ملى جايگاه محصوالت استراتژيك در امنيت غذايى و 
كشاورزى پايدار در شهرستان ورامين با حضور عاليى مقدم معاون برنامه ريزى و اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى، امام جمعه موقت ورامين، نماينده مردم ورامين ، قرچك و پيشوا در مجلس 
شوراى اسالمى و جمعى از مسئوالن و دانشجويان رشته كشاورزى در دانشگاه كشاورزى اين شهرستان برگزار شد. حجت االسالم والمسلمين سيد محسن محمودى امام جمعه موقت شهرستان 
ورامين در اين همايش خاطرنشان كرد: ورامين خاك حاصلخيزى دارد و اين را كارشناسان اهل فن تاييد كرده اند كه هر محصولى در اين خاك حاصلخيز قابليت كشت دارد و فقط بايستى 
ظرفيت هاى كشت و محصوالتى كه بازدهى اقتصادى دارد را كسانى كه متخصص و اهل فن هستند را جايگزين محصوالت كم بازده و داراى ضرر كنند. رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
استان تهران افزود: مى توان با تحقيقات الزم محصوالت كشاورزى كه ظرفيت صادراتى دارد در اين منطقه كشت كرد و الزم است صادرات محصوالت كشاورزى در اين ديار با پيگيرى هاى الزم 
از طرف وزارتخانه كشاورزى پيگيرى شود. محمودى كمبود آب كشاورزى را در كشور و منطقه دشت ورامين جدى دانست و تصريح كرد: اگر آب كشاورزى با توجه به الگوى كشت به اين ديار 

برسد مى توان به عنوان قطب كشاورزى در كشور با توجه به تامين سالمت و الگوهاى جديد محصوالت كشاورزى در كنار تاسيس پايانه صادراتى محصوالت كشاورزى دنبال كرد.

ايسنا/خوزستان دبير اجرايى اتاق بازرگانى اهواز از تغيير مبناى محاسبه صورتحساب هاى شناورهاى خارجى و ايرانى و خدمات 
THC خبر داد. محمد نجفيان در گفت و گو با ايســنا، اظهار كرد: براســاس ابالغيه سازمان بنادر و دريانوردى كشور اعمال نرخ 

تسعير بازار متشكل معامالت ارزى (ice.ir) در كليه صورتحساب هاى ارزى بندرى و دريايى، جايگزين نرخ تسعير ETS شده است.
وى افزود: اين ابالغيه از ابتداى اسفندماه اجرايى شده و براين اساس مبناى محاسبه صورتحساب هاى شناورهاى خارجى و ايرانى و خدمات  THCتغيير يافته است.

دبير اجرايى اتاق بازرگانى اهواز گفت: براســاس بخشــنامه اى كه در اين زمينه منتشــر شــده و مفاد اجرايى آن، كليه هزينه هاى ارزى معطوف بر كشتى و كانتينر 
(صورتحساب هاى شناورهاى ايرانى و خارجى) با نرخ تسعير مندرج در سامانه ice.ir بانك مركزى محاسبه و وصول مى شود. نجفيان عنوان كرد: در راستاى همخوانى 
محاسبات ارزى ساير فعاليت هاى مبتنى بر عمليات كانتينرى كه تاكنون بر پايه نرخ ETS محاسبه مى شد، از ابتداى اسفندماه مبناى تسعير ارزش كانتينر و هزينه 

ديركرد نيز نرخ مندرج در سايت ice.ir و سايت saoi.ir انجمن كشتيرانى خواهد بود.

برگزارى سومين همايش ملى جايگاه محصوالت 
استراتژيك در امنيت غذايى و كشاورزى پايدار در ورامين

تغيير مبناى محاسبه صورتحساب هاى شناورهاى 
خارجى و ايرانى
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گزيده خبر

موسسه اعتبارى ملل جزء 22 بانك و موسسه اعتبارى منتخب 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران جهت افتتاح حساب وكالتى 

خريد خودرو وارداتى
 به گزارش روابط عمومى موسســه اعتبــارى ملل:بانك مركزى جمهورى 
اســالمى ايران بــه منظور تســهيل در خريد خودروهاى وارداتى توســط 
هموطنان عزيز  نســبت به صدور مجوز براى 22 بانك و موسسه اعتبارى 
موافقت نمود كه دراين رابطه موسسه اعتبارى ملل براى سهولت در خريد 
خودروهاى مذكور امكان افتتاح حســاب وكالتى براى مشتريان محترم به 
صورت حضورى و غيرحضورى را فراهم نموده اســت اين گزارش مى افزايد: 
https://   مشتريان محترم مى توانند با مراجعه به سامانه متابانك به آدرس
com.metabank724 و يا به شــعب موسســه اعتبارى ملل، نسبت به فعال 

نمودن حساب خود جهت بهره مندى از اين خدمت اقدام نمايند
بانك پاسارگاد؛ بانك عامل در سامانه جامع عرضه خودروهاى 

وارداتى
 به اطالع كليه مشــتريان گرامى مى رساند با توجه به توافق بانك پاسارگاد 
و وزارت صنعــت معــدن و تجارت، امــكان وكالتى نمودن حســاب هاى 
«بانك پاســارگاد» به منظور ثبت نام در طرح خودروهاى وارداتى به صورت 
غيرحضــورى فراهم گرديده اســت.بدين منظور مشــتريان ارجمند بانك 
پاســارگاد مى توانند براى وكالتى نمودن يكى از حســاب هاى خود نزد اين 
بانك، بدون نياز به مراجعه حضورى، ازطريق سامانه بانكدارى مجازى بانك 
پاسارگاد به نشانى vbank.bpi.ir اقدام فرمايند.گفتنى است شرايط پيش خريد 
خــودرو از جمله «تاريخ و مهلت ثبت نام»، «مبالغ مربوط به پيش پرداخت 
على الحســاب» و...، مطابق با ضوابط عمومى و اختصاصى مندرج در سامانه 
جامع عرضه خودروهاى وارداتى به نشانى saleauto.ir در دست رس مى باشد.

ايجاد حساب وكالتى در بانك ايران زمين، براى خريداران 
خودروهاى وارداتى

بانك ايــران زمين با توجه به اعالم 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
مبنى بــر ثبــت نــام متقاضيان 
خريد خودروهــاى وارداتى، امكان 
حساب هاى  ســرويس  فعال سازى 
وكالتــى را براى ايــن متقاضيان 

فراهم كرد.به گزارش روابط عمومى؛ همزمان با ثبت سفارش خريد خودرو 
در ســامانه يكپارچه عرضه خودروهاى وارداتى وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت و واريز وجه به حســاب وكالتى خود، پس از انجام تشريفات فروش، 
وجه مربوطه از حســاب خريداران نهايى برداشت و به حساب شركت هاى 
واردكننده خودرو واريز مى شــود.تمامى اشــخاص حقيقى متقاضى خريد 
خودرو مى توانند در ســامانه يكپارچه عرضه خودروهــاى وارداتى وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت ثبت نام كنند، ضمن اين كه حســاب هاى قابل 
معرفى شامل حساب هاى قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جارى بدون 
دسته چك و سپرده ســرمايه گذارى كوتاه مدت اشخاص حقيقى انفرادى 
تعيين شده است.نحوه فعال سازى خدمت حساب وكالتى از طريق مراجعه 

متقاضيان به شعب بانك و يا از طريق لينك امكان پذير است.

امكان معرفى حساب وكالتى بانك توسعه تعاون براى خريد 
خودروهاى وارداتى 

امكان معرفى حساب وكالتى ويژه طرح خريد خودروهاى وارداتى از طريق 
حضورى و غير حضورى دربانك توســعه تعاون فراهم شد.به گزارش روابط 
عمومى بانك توسعه تعاون، متقاضيان خريد خودروهاى وارداتى مى توانند 
مبلغ 500 ميليون تومان را در حســاب اعالمى مســدود كنند واين دسته 
ازمتقاضيان مى توانند با اعالم شــماره حساب خود در بانك توسعه تعاون و 
مسدود كردن مبلغ اعالم شده، نسبت به تقاضاى خودروهاى وارداتى اقدام 
 saleauto.ir كنند.با آغاز به كار ســامانه يكپارچه فروش خودروهاى وارداتى
از شــنبه، 6 اســفند 1401 متقاضيان تا روز پنج شنبه(11 اسفند) فرصت 
ثبت نام در اين سامانه را خواهند داشت. نكته مهم آن است كه ثبت ناِم زودتر 
به معناى در اولويت قرار گرفتن در 

تخصيص خودرو نيست.

كارآفرين ضامن صكوك 
شركت ريل پرداز شد

بانك كارآفرين ضامن صكوك اجاره شركت ريل پرداز نوآفرين (سهامى عام) 
به مبلغ دو هزار ميليارد ريال شد.به گزارش روابط عمومى بانك كارآفرين، 
صكوك اجاره شــركت ريل پرداز نوآفرين (ســهامى عــام) به مبلغ دو هزار 
ميليارد ريال از طريق فرابورس ايران از روز چهارشنبه دهم اسفند به مدت 
ســه روز كارى در نماد نوآفرين 06 عرضه عمومى خواهد شــد.ضامن اين 
اوراق بانــك كارآفرين بوده و بازارگردان و متعهد پذيره نويس آن شــركت 
تامين سرمايه خليج فارس است. همچنين، عامل فروش اين اوراق شركت 
كارگزارى اقتصاد بيدار است.اين اوراق 5 ساله و با نرخ اجاره بهاى 18 درصد 
مى باشــد كه اين اجاره بها هر شش ماه يك بار توسط شركت سپرده گذارى 
مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه به حساب دارندگان اوراق واريز مى شود. 
ناشر اين اوراق شركت واسط مالى شهريور پنجم (با مسئوليت محدود) بوده 
و عرضه آن از طريق فرابورس ايران صورت خواهد گرفت.مبناى انتشار اوراق 
اجاره ريل پرداز نوآفرين 9 دستگاه واگن مسافرى اين شركت است كه توسط 
نهاد واسط از شركت ريل پرداز نوآفرين خريدارى شده و سپس بصورت اجاره 

به شرط تمليك به وى واگذار مى گردد.

مدير طرح واردات خودرو وزارت صمت خبر داد؛

 قيمت ها با نوسان نرخ ارز تغيير نمى كند
مدير طرح واردات خودرو گفت: 500 ميليون تومان مسدودى، 
مطابق اعالم شــوراى رقابت مربوط به پرداخت نيمى از قيمت 
خودرو اســت. به گزارش خبرنگار ايِبنا، مهدى ضيغمى؛ مدير 
طرح واردات خــودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در 
روز هاى آخر ثبت نام هستيم و تا ديشب حدود 51 هزار ثبت نام 
داشته ايم كه اين به معنى ثبت نام قطعى نيست. ضيغمى گفت: 
پيش از بسته شــدن ثبت نام سايت را براى ويرايش و انصراف 
بــاز خواهيم كرد تا افرادى كه تمايل بــه انصراف و يا ويرايش 
دارنــد، اين كار را انجام دهند. مدير طرح واردات خودرو وزارت 
صمت يادآور شــد: شرايط عمومى ثبت نام در اين طرح داشتن 
گواهينامه، عدم فعال بودن پالك ملى و عدم دريافت خودرو از 
شركت هاى خودروســازى در 48 ماه گذشته است. وى تاكيد 
كرد: بانك ها بر اساس درخواست مردم بايد حساب كوتاه مدت 
باز كنند تا در مدت مسدود بودن حساب ها، مردم بتوانند سود 
دريافت كنند. برخى بانك هــا در اين زمينه همكارى نكرده اند 
و مــا نمى توانيم بانك ها را مجبور بــه همكارى كنيم، اما مردم 
مى توانند بانك خود را عوض كنند. وى افزود: امكان ثبت نام تا 
فردا وجود دارد. وى در ادامه با اشاره به رقم مسدودى در حساب 
بانكى گفت: اين 500 ميليون تومان مطابق اعالم شوراى رقابت 
مربوط به پرداخت نيمى از قيمت خودرو اســت و در اين طرح 
500 ميليون تومان ميانگيِن رو به پايينى از قيمت خودرو هاى 
عرضه شده اســت. ضيغمى گفت: در اين طرح قيمت قطعى و 
سود وارد كننده مشخص است و براى حل چالش ها بخش اول 
هزينه ها (نيمى از ميانگين قيمت خودروها) كه كامال مشخص 
است، دريافت مى شود. مدير طرح واردات خودرو وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در خصــوص قيمت خودرو هاى وارداتى گفت: 
قيمت اين خودرو ها در محــدوده زير 10 هزار يورو تا 10 هزار 
و 900 يورو اســت. تمام مدارك خودرويى كه عرضه مى شــود 
بايد كامل شــده و قيمت آن مشخص شده باشد و خودرو هايى 

كه در حال حاضر عرضه مى شــوند داراى اين شرايط هستند؛ 
بنابراين با تغيير نرخ ارز قيمت خودرو هايى كه عرضه مى شــود 
تغييرى نمى كند چرا كه در زمان عرضه قيمت خودرو محاسبه 
و تعيين مى شــود. وى افزود: شركت سايپا در حال حاضر تمام 
اين شــرايط را براى دو مدل از خودرو هاى چانگان كسب كرده 
اســت و عرضه 2 تا 3 هزار خودروى چانــگان در اولين برنامه 
قطعى شده است. خودروى النترا نيز مدارك الزم براى استاندارد 
و ... را كسب كرده است و پس از تعيين قيمت به زودى عرضه 
مى شــود. همچنين خودروى فيات تيگــو و فيات 500 هم در 

حال طى كردن اين فرآيند هســتند. مدير طرح واردات خودرو 
وزارت صمت گفت: بســيارى از مردم ســوال كرده اند كه چرا 
جزئيات مشــخص نيست؛ در حقيقت بسيارى از دستگاه ها كه 
قول همكارى داده اند كه پس از شروع طرح، همكارى به اندازه 
الزم صورت نگرفته اســت. وى تاكيــد كرد: در آينده نزديك 5 
مدل خودرو عرضه خواهد شد. به جز خودرو هايى كه ممنوعيت 
واردات دارند كه خودرو هاى فرانسوى و آمريكايى هستند وزارت 
صمت هيــچ محدوديتى براى واردات نــدارد. تا به حال از 33 
شــركت براى واردات درخواست شده اســت كه برخى از اين 

شركت ها درخواست واردات بيش از يك مدل خودرو را داده اند، 
بنابراين خودروى هايى كه وارد مى شــوند از بيش از 50 شركت 
خودروســازى در جهان هســتند. در حال حاضر نيز باالى 20 
شركت توانستند مجوز ها را اخذ كنند و از اين ميان 10 شركت 
تاكنون 95 هزار خودرو را ثبت ســفارش كرده اند. البته 5 هزار 
خودروى ديگر نيز در حال ثبت سفارش است كه با اين ميزان در 
مجموع 100 هزار خودرو در حال واردات است. وى افزود:  بانك 
مركزى در تخصيص منابع همكارى خوبى دارد كه به تخصيص 
ارز كمــك مى كند و حتى واردات خودرو مى تواند در تخصيص 
منابع ارزى خارج از كشور نيز موثر باشد. در واقع بخش زيادى 
از ارزى كه در واردات خودرو استفاده مى شود از منابع ارزى رفع 
تعهد شده و منابع خارج از كشور است كه با برنامه ريزى دقيق 
بانك مركزى تخصيص ارز به خوبى انجام مى شــود. مدير طرح 
واردات خودرو وزارت صمت گفت: هيچ ريالى از پول مردم براى 
واردات مصرف نمى شــود و تمام ارز مصرفى توسط وارد كننده 
پرداخت مى شــود؛ و پولى كه از مردم دريافت مى شود، در واقع 
بخشى از پولى است كه براى واردات خودرو پرداخت شده است. 
وى افزود: غير از چند روزى كه پول ها در حســاب وكالتى افراد 
براى بررســى اطالعات ثبت نام كنندگان پس از پايان ثبت نام 
مسدود مى شود، مردم مى توانند هر زمان كه خواستند پول خود 
را برداشــت كرده و از طرح انصراف دهند. 500 ميليون تومان 
پولى نيز كه دريافت مى شود، بر اساس اعالم شوراى رقابت نيمى 
از قيمت خودرو است كه بايد دريافت شود. تمام تالش خود را 
مى كنيم تا خودرو هاى النترا و فيات نيز در اولين عرضه خودرو 
وارداتى عرضه شود.   ضيغمى  گفت: 1200 خودرو كه مربوط به 
سه شركت سايپا، پارسيان مانلى و KTL است نيز در حال حاضر 
وارد كشور شده است. اين مقام مسئول تاكيد كرد: اگر دريافت 
مجوز ها طبق قول دستگاه هاى مختلف تسهيل مى شد تا كنون 

حدود 20 هزار خودرو وارد كشور شده بود.

رونمايى از افزونه وكالت نامه ها در سامانه مديريت اطالعات 
مشتريان بانك ملى ايران براى نخستين بار در كشور

به منظور شناسايى دقيق و نظارت 
كامل بر اطالعات مشتريان، افزونه 
(ماژول) ثبت روابط اشــخاص و 
وكالت نامه ها در سامانه مديريت 
اطالعات مشــتريان (CIF) بانك 
ملى ايران براى نخســتين بار در 

شبكه بانكدارى كشور با حضور مديران ارشد مركز اطالعات مالى ، اعضاى 
هيات عامل و ديگر مديران و مســئوالن بانك ملى ايران رونمايى شــد.به 
گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، ســوء استفاده از حساب هاى بانكى 
در قالب پديده هايى نظير حســاب هاى اجاره اى، سوء استفاده از حساب 
هاى وكالتى و نيز حساب هاى بانكى اشخاص محجور اعم از اشخاص كمتر 
از 18 سال يكى از چالش هاى حوزه مبارزه با پولشويى محسوب مى شود 
كه براى مقابله با اين چالش وجود اطالعات دقيق و كافى از اشخاص كه حق 
امضا يا حق برداشت از حساب سايرين را دراختيار دارند الزم بود.در همين 
راستا بانك ملى ايران به منظور شناسايى دقيق و كامل از مشتريان، سامانه 
مديريت اطالعات اشــخاص را با ويژگى هاى خــاص ايجاد نمود.على رضا 
ماهيار عضو هيات عامل و معاون فناورى اطالعات و شبكه ارتباطات بانك 
ملى ايران در اين مراســم با بيان اين نكته كه نحوه شناسايى مشتريان در 
شبكه بانكى بسيار مهم و با اهميت است، اظهارداشت: با ايجاد زير ساخت و 
طراحى اين سامانه قصد داريم تا بهترين سرويس و خدمات را به مشتريان 
ارائه دهيم.وى افزود: امروز با رونمايى و راه اندازى كامل اين افزونه در سامانه 
مديريت اطالعات اشخاص بانك ملى ايران، شاهد شروع خوبى در راستاى 

ارتقاء و رشد سامانه مبارزه با پولشويى در شبكه بانكى كشور خواهيم بود.
تا پايان بهمن ماه صورت گرفت

اعطاى بيش از 120 هزار فقره وام ازدواج توسط بانك تجارت
بانك تجارت از ابتداى سال 1401 
تا پايان بهمن ماه 120 هزار و 942 
فقــره وام قرض الحســنه ازدواج و 
85 هزار و 899 فقره تســهيالت 
پرداخت كرده  اســت. فرزندآورى 
به گزارش روابط عمومــى و ارتقاء 

ســرمايه اجتماعى بانك تجارت، اين بانك در راستاى ايفاى نقش در حوزه 
مســئوليت اجتماعى و تسهيل شــرايط ازدواج و معيشت زوج هاى جوان، 
اعطاى تسهيالت قرض الحسنه ازدواج را همچنان در اولويت برنامه هاى خود 
قرار داده و در همين راستا در بهمن ماه سال جارى 4485 فقره تسهيلالت 

ازدواج و 392 فقره تسهيالت فرزندآورى به متقاضيان پرداخت كرد.

خوزستان؛ مقصد دهمين سفر استانى مديرعامل صندوق تامين 
خسارت هاى بدنى در ادامه سفرهاى استانى، خوزستان، دهمين 

مقصد مديرعامل صندوق تامين خسارت هاى بدنى بود
مهدى قمصريان، امروز ســه شــنبه 
نهم اســفند 1401 در سفر خود به 
خوزستان از شــعبه صندوق تامين، 
بازديد و با مقامات اســتانى، ديدار و 
در  گفتگو كرد.مديرعامــل صندوق، 
جريان اين ســفر در يادمــان و مزار 
شــهيد گمنام در محل اســتاندارى 

خوزســتان حضور يافته و به مقام رفيع شهدا اداى احترام كرد.وى در اين 
سفر با اميد احمدى "مدير كل امور اقتصادى و دارايى"، على دهقانى "رييس 
كل دادگسترى"، صادق جعفرى چگنى "دادستان عمومى و انقالب" و ولى 
اهللا حياتى "معاون امنيتى و انتظامى" استان خوزستان ديدار و گفتگو كرد.
مهمترين محور اين ديدارها بررسى راهكارهاى افزايش همكارى ها و بهبود 
خدمات صندوق در اســتان و همچنين برخورد بــا تخلفات احتمالى بود.
مديرعامل صندوق همچنين در بازديد از شــعبه صندوق در اهواز، ضمن 
گفتگو با همكاران و بررســى فعاليت هاى شعبه، بر ضرورت توجه ويژه به 
اولويت هاى صندوق به ويژه پيگيرى تكاليف ساير دستگاه هاى اجرايى براى 

توسعه و تعميم فرهنگ بيمه شخص ثالث تاكيد كرد.
برگزارى رويداد آينده سازان فناورى اطالعات و ارتباطات 

توسط آكادمى همراه اول و هواوى
رويداد هشــت روزه آينده ســازان 
فناورى اطالعات و ارتباطات تحت 
نظر مدرسان برتر داخلى و خارجى 
با همكارى مشترك آكادمى همراه 
اول و هــواوى آغــاز بــكار كرد.به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت 

ارتباطات سيار ايران، رويداد «آينده سازان فناورى اطالعات و ارتباطات» از 
روز گذشــته سه شنبه 9 اسفند 1401 توسط آكادمى همراه اول و شركت 
هواوى آغاز به كار كرد.شــركت كنندگان در اين رويداد هشت روزه كه به 
صورت حضورى و مجازى با دو زبان فارســى و انگليسى ارائه مى شود، در 
دوره هــاى5G ، AI، Cloud، leadership، Business Model  و... تحــت نظــر 
مدرسان برتر داخلى و خارجى آموزش مى بينند.محمد بادكوبه اى معاون 
شناسايى و جذب استعدادهاى آكادمى همراه اول در مراسم افتتاحيه اين 
رويداد ضمن معرفى خانواده همراه اول و پروژه هايى كه در اپراتور اول تلفن 
همراه در جريان اســت، اظهار كرد: براى اين رويداد 2500 رزومه دريافت 

شد كه در پايان 130 نفر برگزيده به آن راه يافتند.

رئيس سازمان بورس گفت: اگر سيگنال هاى اشتباه به صنعت داده نمى شد، سرعت رشد صنايع، چندين برابر افزايش پيدا مى كرد.
به گزارش ايِبنا، مجيد عشــقى در حاشيه بازديد از گروه مپنا (مديريت پروژه هاى نيروگاهى ايران) اظهار كرد: پيشرفت صنعت 
به ويژه صنايع دانش بنيان فخرآفرين اســت؛ اما متاسفانه مناسبات و سياست هاى اشتباه در حوزه مصرف و سرمايه گذارى باعث 
شده كه دستاورد هاى آن ها ديده نشود. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه متاسفانه مناسبات و سياست هاى 
اشتباه در حوزه مصرف و سرمايه گذارى باعث شده كه دستاورد هاى صنعت ديده نشود، گفت: اگر سيگنال هاى اشتباه به صنعت 
داده نمى شد، سرعت رشد صنايع، چندين برابر افزايش پيدا مى كرد. وى افزود» اگر دانش بنيان ها با چالش مواجه نبودند و سيگنال هاى كامًال اشتباهى به اين صنعت 
داده نمى شد، سرعت رشد صنايعى همچون مپنا، چندين برابر افزايش پيدا مى كرد. رئيس سازمان بورس گفت: امروز ارزش مپنا شايد به 1.5 ميليارد دالر نرسد؛ اما 
دانش انباشته، توان توليد و حتى دارايى هاى مادى اين شركت در كشور هاى دنيا ده ها برابر اين مقدار ارزشمند است. وى بيان كرد: در گروه مپنا بيش از 50 ميليون 
نفر سهامدار مستقيم و عدالت وجود دارد و به نوعى تمام جامعه كه مشمول دولت، مردم مى شود و همچنين كشور هاى همسايه، ذى نفع اين صنعت هستند. عشقى 
تصريح كرد: بنگاه هاى اقتصادى نبايد بابت فعاليتى كه ثمره درآمدى ندارد، هزينه هاى تحميلى و سنگينى را تا زمين گير شدن صنعت، بر دوش بكشند. رئيس سازمان 
بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: انباشت مطالبات از بخش هاى عمومى و دولتى در درجه نخست، وظيفه هيات مديره و سهامدار عمده است و پس از آن سازمان بورس 

نيز اين اهم را دنبال خواهد كرد تا مناسبات ذى نفعان پايمال نشود.

تالش داريم مرجعيت نرخ ارز را مديريت كنيم. و با فعاليت مركز مبادله ارزى و تعيين سياست هاى ارزى از وضعيت فعلى خارج 
شويم. به گزارش ايلنا، اعضاى هيأت عالى نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام عصر سه شنبه به رياست آيت اهللا آملى الريجانى 
تشــكيل جلسه دادند و مصوبه مجلس درباره بانكدارى مركزى (بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران) را با حضور طراحان اين 
طرح و رئيس كل بانك مركزى بررسى كردند. در اين جلسه، نتيجه بررسى تخصصى كميسيون اقتصادى، ادارى و بازرگانى مجمع 
و كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع درباره اصالحيه قانون بانكدارى مركزى ارائه شد و اعضاى هيأت عالى در مورد مغايرهايى كه 

پيشتر به شوراى نگهبان منعكس كرده بودند، به بحث پرداختند. بنا بر مباحث و رأى اعضاى جلسه، برخى از مغايرت ها يا عدم تطبيق مصوبه مذكور با سياست هاى 
كلى، از جمله در ماده يك (تعريف اصطالحات به كار رفته) و مفهوم استقالل و اقتدار در ماده 2 (اهداف قانون) در مصوبه اخير مجلس شوراى اسالمى رفع شده است.

همچنين اصالح مجلس در بند الف ماده3 (مسئوليت بانك مركزى) درباره تعريف بانكدارى اسالمى و كمك به حفظ و ارتقاى ارزش پول ملى، پذيرفته شد و مقرر 
گرديد درباره ارتباط اهداف و وظايف مصرح در ماده 4 (وظايف) بررسى كارشناسى بيشترى توسط كميسيون هاى مجمع، صورت گيرد. بررسى ساير اصالحات صورت 
گرفته در مجلس شوراى اسالمى در قانون بانكدارى مركزى، به جلسه بعد هيأت عالى نظارت مجمع موكول شد. در ادامه اين جلسه، مصوبه مجلس شوراى اسالمى 
در خصوص «ساماندهى كاركنان دستگاه هاى موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» با حضور ميثم لطيفى، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ادارى 

و استخدامى كشور بررسى شد.

رئيس كل بانك مركزى: تالش داريم مرجعيت نرخ ارز را مديريت كنيمواكنش عشقى به سيگنال دهى اشتباه در مورد صنايع دانش بنيان 

افزايش ساعت كارى سامانه هاى ساتنا و پايا در روزهاى پايانى سال
همزمــان بــا فرارســيدن روزهــاى 
پايانى ســال و براســاس اعالم بانك 
مركزى، بانك ســامان ساعات تسويه 
سامانه هاى ساتنا و پايا را افزايش داد.
به گزارش سامان رسانه، بانك سامان 
با هدف ايجاد سهولت در پرداخت هاى 

مشتريان شبكه بانكى در ايام پايانى سال، ساعات كارى سامانه هاى ساتنا و 
پايا را افزايش داد.بر اين اســاس، ساعت پايان كار سامانه  ساتنا در روزهاى 
27 و 28 اســفند ماه براى دســتور پرداخت هاى بين مشترى ساعت 20 و 
دستورهاى پرداخت بين بانكى ساعت 20:30 خواهد بود. همچنين در روز 
29 اسفند ســاعت پايان كار اين سامانه براى پرداخت بين مشترى ساعت 
19 و پرداخت بين بانكى ساعت 19:30 خواهد بود.همچنين ساعت تسويه 
ســامانه پايا در سه روز پايانى ســال همانند روزهاى عادى و تعطيالت غير 
رســمى شامل 4 چرخه خواهد بود و دســتورپرداخت هاى شاپركى نيز در 

چرهع اول 3:45 بامداد تسويه خواهد شد.
در مراسم رونمايى از نخستين استوديوى تجربه فين تك گروه داده پردازى 

بانك پارسيان مطرح شد؛
بانك پارسيان پيشگام در حوزه دانش بنيان 

 آينده اقتصادهاى خواهان توســعه معطوف 
به دارايى هايى نامشــهود اســت. با حضور 
معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى، 
آيين رونمايى از نخستين استوديوى تجربه 
فين تك گروه داده پردازى بانك پارسيان روز 
سه شنبه 9 اســفندماه برگزار شد.كوروش 

پرويزيان مديرعامل بانك پارســيان در اين مراسم با اشــاره به ايجاد سازوكارهاى 
حمايت از شركت هاى دانش بنيان گفت: بانك پارسيان در حوزه فعاليت هاى نوآورانه 
و دانش بنيــان همكارى خوبى را با معاونت علمى تعريف و اجرايى كرده اســت. در 
حوزه هاى سرمايه گذارى خطرپذير و راهكارهاى نوآورانه مالى گام هاى خوبى برداشته 
شده و بانك پارسيان تالش مى كند همراه خوبى براى شركت هاى دانش بنيان باشد.

وى با اشاره به ايجاد استوديو تجربه براى حمايت از استارتاپ هاى اين حوزه عنوان 
كرد: اولين صندوق خطرپذير خيريه در حوزه فعاليت هاى دانش بنيان توسط بانك 
پارسيان ايجاد شــده و در حوزه آب هاى ژرف نيز تفاهم نامه اى بين معاونت علمى 
و اين مجموعه در حال اجرا اســت.پرويزيان تأكيد كرد: بانك پارســيان ظرفيت و 
خدمات رسانى مناســبى را در حوزه دانش بنيان انجام داده است. اين فرآيندى كه 
به صورت برنامه ريزى شــده طى دو سال گذشــته در داده پردازى بانك انجام شد 
ســرعت بيشــترى گرفته تا تبديل به محصول قابل ارائه به عنوان يك خدمت شود.

روح اهللا دهقانى در اين مراســم با تأكيد بر اين كه مى بايســت از ظرفيت مفاهيمى 
چون فين تك، مركز نوآورى و پارك هاى فناورى در مسير ارزش گذارى دارايى هاى 

نامشهود استفاده شود.
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گزيده خبر

در كنفرانس والداى در روسيه
مشاور اسد: غرب از تمام توانش براى حفظ هژمونى 

خود و حفظ جهان تك قطبى استفاده مى كند

مشاور اسد: غرب از تمام توانش براى حفظ هژمونى خود و حفظ جهان تك قطبى 
اســتفاده مى كند. مشاور ويژه رياست جمهورى ســوريه تاكيد كرد كه مداخله 
آمريكا و غرب به طور كلى در خاورميانه فروكش نكرده، بلكه به تغيير روش ها و 
ابزارهاى خود براى اســتفاده از آن جهت حفظ هژمونى خود در منطقه متوسل 
شده اند. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى رسمى سوريه (سانا)، بثينه شعبان 
مشــاور ويژه رياســت جمهورى سوريه سه شنبه در ســخنرانى خود در جلسه 
افتتاحيه مجمع گفت وگوى والداى در مسكو گفت: جنگ ويتنام آخرين جنگى 
بود كه رســانه هاى غربى به نفع پايان دادن به جنگ در آن نقش داشتند، چون 
آن زمان رسانه آزاد بود، لكن پس از جنگ ويتنام، رسانه ها به شركت هاى بزرگى 
وابسته شــدند كه تصميم مى گيرند چه چيزى در رسانه ها گفته شود. شعبان 
خاطرنشان كرد كه غرب پس از جنگ هاى ويتنام، افغانستان و عراق، روش هاى 
خود را تغيير داد؛ اما اهداف خود را تغيير نداد، زيرا ديگر از ارتش هاى بزرگ براى 
اشغال كشورهاى ديگر استفاده نمى كند، بلكه قصد دارد تصميمات سياسى اين 
كشــورها را اشغال و از عناصر محلى استفاده كند، يا تروريست ها يا مزدوران را 
براى رسيدن به اين اهداف به خدمت بگيرد. اين همان كارى است كه در عراق و 
ليبى انجام دادند. آنها سعى كردند اين كار را در سوريه با بسيج هزاران تروريست 
براى رســيدن به اهداف خود و نابودى كشورها انجام دهند. شعبان تاكيد كرد 
كه غرب در بحران اوكراين به ايجاد بلوك هاى منطقه اى در آفريقا، خاورميانه و 
اقيانوس آرام متوسل شد تا بازوهاى آن بتواند به مقابله با تبديل جهان به جهانى 
چندقطبى شــامل روسيه، چين، ايران، هند، بپردازند. گروه كشورهاى بريكس، 
ســازمان شانگهاى و ديگر سازمان هاى اين كشــورها از هژمونى غرب، هژمونى 
آن بر منابعشــان، و تالش آن براى كنترل تصميم حاكميتى شان رنج مى برند. 
شــعبان خاطرنشــان كرد: غرب در حال حاضر از تمام توان نظامى و مالى خود 
براى حفظ هژمونى خود بر جهان و تك قطبى ماندن استفاده مى كند؛ اما تغيير 
اين جهان در گرو جديت كشــورهاى ديگر است كه مى توان آن را اردوگاه شرق 
ناميد. صرحت بثينة شعبان، مستشــارة الرئيس السورى بشار األسد، أن العالم 
كلــه اليوم يتغير وكذلك التحالفات، والغرب يعتمد على تحالفاته من أجل إبقاء 
هيمنته فى أى مكان. مشاور اسد همچنين در گفت وگو با اسپوتنيك، اشاره كرد: 
به نظرم كل جهان امروز در حال تغيير است و غرب به ائتالف هايش براى ابقاى 
هژمونى خود تكيه دارد از اين رو كشورهاى عربى امروز بايد نقش فعال ترى در 
كل جهان و نه فقط در منطقه مان ايفا كنند. اين از اهميت هماهنگى بين آنها 
و تالش براى حضور منطقه اى و جهانى درك مى شــود. وى اظهار كرد: غرب از 
خاورميانه خارج نشــده و تاثيرش كم نشده است. اما ابزارها و راهكارهاى غرب 
تغيير كرده و آن بر رژيم صهيونيستى به عنوان نوك پيكان تكيه كرده بعد از آن 
به تروريست ها تكيه دارد. االن در حال تبليغ طرح توافقات ابراهيم براى به دست 
آوردن آنچه در خاورميانه باقى مانده، اســت. از زمان جنگ عليه عراق، غرب بر 
تروريسم و تروريست ها تكيه داشت. لذا كشورهاى عربى و كشورهاى جهان بايد 
اين تغييرات را مد نظر قرار دهند. وى افزود: هيئت پارلمانى عربى متشــكل از 
14 پارلمان عربى از 14 كشور به سوريه آمدند نه فقط براى تسليت بابت زلزله 
بلكه آمدند كه بگويند ســوريه در قلب ماهيت زنده عربى است. سوريه بايد به 
كشورهاى عربى بازگردد. اعراب دريافته اند سوريه بايد در صف عربى و در راس 
اين صف باشد. سوريه ماهيت عربى دارد مى تواند نقش مثبت و كارآمد و نجات 
بخش در كل جهان عرب داشته باشد. دكتر شعبان در حاشيه كنفرانس والداى 
با ميخائيل بوگدانوف، نماينده ويژه رئيس جمهورى روسيه در امور خاورميانه و 
كشورهاى آفريقايى و معاون وزير امور خارجه ديدار و گفت وگو كرد. بوگدانوف از 
سوريه به خاطر حمايت از مواضع فدراسيون روسيه و حمايت از تالش هاى اين 
كشــور براى رسيدن به جهان چند قطبى و پايان دادن به هژمونى غرب تشكر 
كرد. دكتر شــعبان نيز بر حمايت بشار اسد رئيس جمهورى از موضع روسيه و 
حمايت سوريه از روسيه در عمليات نظامى خود در اوكراين تاكيد و خاطرنشان 
كرد كه پيروزى روسيه در عمليات نظامى خود پيروزى همه قدرت هاى آزاد در 
جهان است. بوگدانوف درباره نشســت سران گروه 20 صحبت و اشاره كرد كه 
ســازمان بريكس نشست بعدى خود را در هند با حضور والديمير پوتين رئيس 
جمهورى روســيه برگزار خواهد كرد و جهان به سمت تغيير به نفع همه مردم 
و به پايان هژمونى غرب پيش مى رود. بشــار جعفرى سفير سوريه در مسكو در 

اين ديدار حضور داشت.

افشاى طرح اسرائيل براى ترور 
صدام كه به فاجعه ختم شد

يك برنامه مستند اسرائيلى از طرح ناكام و شكست خورده براى ترور صدام در سال 1992 
پرده برداشــت. به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه 13 رژيم صهيونيستى، اين عمليات كه 
قرار بود به نابودى صدام منجر شود، به فاجعه اى وحشتناك ختم شد. اين سريال مستند 
هشــت قسمتى چهار ساعته نشان مى دهد، تحقيقات به مدت 30 سال مخفى مانده بود 
و شكست طرح به «خطاى انسانى» باز مى گشت؛ زمانى كه دكمه هاى شليك موشك ها 
در جريان آموزش ها مشــابه بودند و افســر مربوطه در تشخيص آنها دچار اشتباه شد و 
موشــك واقعى را به جاى ماكت موشك آموزشى شليك كرد. همچنين در اين مستند 
فاش مى شــود، موشكى كه در جريان تمرين با هدف ترور صدام شليك شد، سربازى كه 
نقش صدام را بازى مى كرد، نكشــت. در واقع زمانى كه او وارد مكان اختصاص داده شده 
مى شد و خواست به جمعيت به شيوه صدام اشاره كند، موشك به نزديكى او شليك شد 
و به پايش اصابت كرد و او را نكشــت. از اين رو گفته مى شــود اين طرح دو بار شكست 
خورد و اگر به اين شــيوه كه طراحى كرده بودند، اجرا مى شــد قطعا ترور ناكام مى ماند. 
طبق اين گزارش، اين طرح در سال 1991 بدون اطالع اسحاق شامير، نخست وزير وقت 
طراحى شــده بود. ايهود باراك رئيس ســتاد ارتش در آن زمان مى خواست از صدام به 
دليل شــليك موشك ها به اسرائيل انتقام بگيرد. در 17 ژانويه تا 25 فوريه 1991 ارتش 
عراق، تل آويو، حيفا و اطراف اين دو شــهر را با 43 موشك «اسكاد» بمباران كرد. هدف 
اســتراتژيك و سياسى حمله عراق به اســرائيل در جنگ با هدف اخراج نيروهاى ائتالف 
عربى بود كه عليه اشغال كويت توسط صدام متحد شده بودند. در پى اين حمله، اختالف 
در اين ائتالف شكل گرفت. در اين گزارش مستند آمده است، بعد از جنگ خليج فارس 
رئيس ستاد وقت اسرائيل يعنى ايهود باراك دستوراتى را صادر كرد مبنى بر اينكه واحد 
اطالعاتى وابســته به ستاد كل ارتش آماده اجراى عمليات ترور صدام باشد. اين طرح در 
نوامبر 1992 با اســم "الشيخ عتيد" طراحى شد؛ اما آورى ساگى، رئيس اطالعات نظامى 
آن زمان با اجراى اين عمليات درحاليكه يگان نخبه مامور اين طرح تحت فرمان او بود، 
مخالفت كرد. همچنين دورون آويتال، فرمانده اين يگان به شــدت با آن مخالفت كرد و 
معتقد بود شانس موفقيت اين طرح بسيار كم است و خطرات بسيارى براى جان سربازان 
دارد. براســاس گزارش اســرائيل، طرح عمليات شامل انتقال نيروهاى گشتى به عراق با 
استفاده از دو بالگرد از نيروهاى هوايى مى شد و آنها با خودروهاى جيپ به سمت منطقه 
عمليات حركت مى كردند و به دو گروه تقســيم مى شدند:  يك گروه در چند صد مترى 
هدف مستتر و پنهان مى شدند و گروه ديگر در 12 كيلومترى هدف مستقر مى شدند تا 
موشــك هاى ضد تانك «تموز» را شليك كنند. شبكه 13 اسرائيل در ادامه گزارش خود 
مى آورد، سرلشــكر عميرام لوين ، رئيس ستاد وقت، فرمانده گردان رياست ستاد ويژه را 
مسؤول عمليات كرد و تحت فرماندهى او، سرگرد دورون كمپل به عنوان فرمانده علميات 
در ميدان و تحت فرماندهى كمپل نيز ستوان «أ» فرمانده تيم تيراندازى قرار گرفتند.

چه كسى در جنگ اوكراين برنده مى شود؟
"در حالى كه كارشناسان نســبت به قريب الوقوع بودن حمله اى جديد 
در اوكراين اختالف نظر دارند، يك سال بعد از شروع اين جنگ، تصوير 
موجود بسيار نسبت به آنچه كه پيش بينى شد متفاوت است." به گزارش 
ايسنا، روزنامه گاردين در تحليلى به مناسبت اولين سالگرد شروع جنگ 
روسيه و اوكراين به تحليل وضعيت اين جنگ پرداخته و نوشته است: 
« در اولين ســالگرد حمله روسيه به اوكراين، تصوير موجود نسبت به 
آنچه كه در اولين هفته هاى اين جنگ اتفاق افتاد بسيار متفاوت است. 
در ابتداى اين حمله، صدها تانك روســيه به سمت مرز اوكراين سرازير 
شــدند و نيروهاى هوابرد تالش كردند تا پايگاه هوايى هاســتومل، در 
بيرون از شهر كى يف را تصرف كرده تا آن را سكوى پرتابى براى تصرف 
پايتخت اوكراين قــرار دهند. در اينجا ما نگاهى به وضعيت اين جنگ 
و اتفاقاتى كه ممكن اســت در ادامه در جريــان آن بيفتد مى اندازيم. 
آيا روســيه اجراى يك حمله جديد را شــروع كرده است؟ ارزيابى هاى 
متناقضى در قبال توانايى روسيه در انجام يك حمله جديد قابل توجه، 
انجام شده است. مقامهاى ارشد اوكراين از قبل از كريسمس بارها هشدار 
داده اند كه روسيه در حال برنامه ريزى براى يك تالش بزرگ جديد در 
ســال جارى ميالدى است، اما شواهدى چندانى از تدارك مسكو براى 
فشارى مشابه فشــار فوريه 2022، كه شامل يك حمله با خودروهاى 
زرهى در مقياس بزرگ بود، كم است. يك سرى ادعاهاى جديد اخيرى 
كه از مقام هاى ناتو سرچشــمه گرفته اند مى گفتند كه روسيه در حال 
بسيج هواپيماهايش براى اين حمله است اما وزارت دفاع انگليس كليت 
اين ادعاها را رد كرد. از طرف ديگر روســيه تعداد نيروهاى پياده نظام 
خود را براى اين جنگ به شــدت افزايش داده اســت (برخى برآوردها 
حاكى از آن اســت كه بيش از 300000 سرباز در اوكراين هستند) اما 
سند و مدرك مدركى از تجميع صدها تانك در منطقه اى كه به شدت 
توسط ماهواره هاى جاسوسى تحت نظارت قرار دارد، وجود ندارد. ينس 
اســتولتنبرگ، دبيركل ناتو، اخيرا با اشاره به افزايش تالشهاى روسيه 
در شــرق اوكراين، اين روند را شاهدى بر آغاز "حمله اى جديد" دانسته 
است، اما عده اى ديگر اين فعاليت ها را صرفا ادامه همان تالش هايى كه 
ماه ها در جريان بوده، مى دانند. در حال حاضر شــدت گلوله باران هاى 
روسيه نسبت به وضعيتى كه در تابستان پيرامون سيويرودونتسك وجود 
داشــت كمتر شده است. در آن زمان روســيه 60000 گلوله را در روز 
مصرف مى كرد. به رغم اجراى طرح بسيج نيروهاى ذخيره روس در سال 
گذشته ميالدى، تحليلگرانى مانند فيليپس اوبراين، استاد دانشگاه سنت 
اندروز، معتقدند كه جنگ اوكراين توانمندى هاى روسيه را تخريب كرده 
و كسانى كه تكرار حمله اوليه سال گذشته را انتظار دارند، در اشتباهند. 
اوبراين مى گويد: آنچه از 24 فوريه ســال قبل اتفاق افتاده اين است كه 
اوكراين قوى تر شده و سامانه هاى بهترى را به دست آورده و قرار است 

بيشتر نيز به دست آورد. روس ها ضعيف تر شده اند. آنها سربازان بيشترى 
دارنــد اما تجهيزات آنها بدتر اســت، وضعيت تمرين و آموزش ديدگى 
ســربازان آنها نسبت به قبل افت كرده است و تامين مهماتشان نيز در 
حال كمتر شدن است. اوبران و ديگر تحليلگران مى گويند، ديگر شواهد 
چندانى وجود ندارد كه نشان دهد روسيه باز هم همچون يك سال قبل 
قادر به انجام عمليات پيچيده با تركيبى از سالح ها و ادغام نيروى هوايى، 
زرهى و ديگر عناصر باشد. در شرق اوكراين چه خبر است؟ يك ديدگاه 
درباره وضعيت شــرق اوكراين- داغ ترين كانون درگيرى- اين است كه 
افزايش تالش هاى روسيه در اطراف شهر باخموت به سطح به اصطالح 
يك عمليات شــكل دهى به حمله اى براى آينده، شايد براى فصل بهار 
رســيده است. ديدگاه ديگر اين است كه روســيه از اجراى يك حمله 
بزرگ جديد در اوكراين مى ترسد و به همين دليل ضرب آهنگ حمالت 
را با هزينه بســيار زياد افزايش داده تا  - با هزينه بسيار باال - نيروهاى 
اوكراينى را زمينگير كند. ديدگاه ســوم اين است كه روسيه مى خواهد 
قبل از ســالگرد 24 فوريه در راستاى اهداف تبليغاتى شهر و نه از بابت 
هيــچ چيز معنادار ديگرى باخموت را تصرف كند. احتماالً در همه اين 
ديدگاه ها، كمى حقيقت وجود دارد. يك نكته اين اســت كه تالش هاى 
روسيه فقط روى باخموت متمركز نيستند بلكه متمركز بر نقاط ديگرى 
در امتداد جبهه شرقى، از محل مرز با منطقه خاركيف گرفته تا مناطق 
تحت اشــغال در جنوب نيز متمركزند كه احتماال براى بررســى نقاط 
ضعف باشــد. مايكل كافمن، رئيس بخش مطالعات روســيه در مركز 
تحليل هــاى نيروى دريايى، در ويرجينيــاى آمريكا اخيراً در توييتر بر 

همين نكته تأكيد كرد و نوشــت: "حمله روســيه شامل حدود پنج يا 
شــش محور و متمركز به روى دونباس است. اين حمله به جاى آن كه 
متشكل از يك پيشروى بزرگ از يك بخش جبهه باشد متشكل از چند 
ســرى نبردهاى توزيع شده از شمال تا جنوب، از لوهانسك تا باخموت 
و همچنين تا دونتســك در جنوب است." وى گفت: "در اين مرحله به 
نظر نمى رسد كه روسيه از نيروهاى ذخيره استفاده كند و احتماالً از آن 
واحدها براى جايگزين كردن تلفات استفاده مى كند يا شايد منتظر بروز 
تحول براى بهره بردارى باشد. با در نظر گرفتن اين گفته، شواهد زيادى 
در مــورد در انتظار حمله بودن تعداد زيــادى از نيروهاى روس وجود 
ندارد. " احتمال حمله از طرف اوكراين چقدر است؟ سرعت عمليات هاى 
اوكراين از زمان حمله هايش در تابستان گذشته در استان هاى خاركيف 
و خرســون فروكش كرده اند اما با اين وجود اوكراين همچنان به تالش 
براى حصول پيشرفت در سمت كرانه شرقى رودخانه دنيپرو در مقابل 
شهر خرسون ادامه مى دهد. مسكو همچنين از مدتها پيش، پيش بينى 
كرده اوكراين رو به پيشــروى هاى بيشترى به ويژه پيشروى به سمت 
جنوب و در منطقه زاپوريژيا بياورد. رهبرى سياسى اوكراين هيچ تالشى 
براى مخفى كردن جاه طلبى خود براى بازگرداندن قلمروى اوكراين، از 
جمله شبه جزيره كريمه نداشته و بخش اعظم ديپلماسى اخيرش براى 
گرفتن اسلحه هاى غربى با اين محوريت رخ داده است. اوكراين به شكلى 
معقول در گمراه كردن روسيه در قبال اهداف خود مؤثر عمل كرده اما 
مشخص است كه اوكراين در حال تجميع تجهيزات از جمله خودرهاى 
جنگى و آموزش دادن به نيروها براى عمليات هاى مورد انتظارش بوده 

در حالى كه به اين چشم دارد كه تانكها پيش قراول برخى از آن حمالت 
باشند. در حالى كه كى يف بخش اعظم نيازش به 300 تانك اصلى نبرد 
را برآورده كرده شــايان ذكر است كه در طول تابستان حمله موثرى را 
انجام داد كه بــا آن مناطق بزرگى را بدون آن تانكها باز پس گرفت. با 
اين حال، برخى در غــرب معقول بودن اينكه كى يف حجم باالى نيرو 
را بــه دفاع از باخموت اختصاص دهد زير ســؤال برده اند، چون به طور 
بالقوه توانايى هاى خود را بــراى انجام يك ضد حمله محدود مى كند. 
اين ديدگاه در گزارشــات اوايل ماه جارى واشنگتن پست منعكس شد 
و اين نشــريه ابــراز نگرانى كرد اين واقع بينانه نيســت كه همزمان از 
باخموت دفاع شــود و يك ضدحمله بهارى نيز بــراى باز پس گرفتن 
آنچه اياالت متحده به عنوان قلمروى مهم تر تلقى مى كند، اجرا شــود. 
كدام طرف پيروز مى شود؟ روش هاى مختلفى براى ارزيابى اين موضوع 
وجود دارد. نه روســيه و نه اوكراين به دستيابى به اهداف جنگى اعالم 
شده خود نزديك نيستند. اين هدف در مورد اوكراين شامل آزاد كردن 
همه قلمروهاى اشــغالى اســت. با اين حال در 12 ماه گذشته مسكو 
مجبور شده بارها از جاه طلبى هاى حداكثرى خود - به ويژه سرنگونى 
دولت اوكراين و جانشــين كردن يك حكومت دســت نشانده – عقب 
نشينى كرده تا بر تصرف تمامى دونباس در شرق تمركز كند. عالوه بر 
 IISS اين، خســارات روسيه نيز بسيار زياد بوده اند. برآورد اخير از سوى
نشان مى دهد كه مسكو حدود 40-50 درصد ناوگان تانك هايش كه در 
قبل از جنگ تدارك ديد را از دســت داده است. تلفات روسيه نيز باال 
بوده و هفته گذشــته ادعا شد روسيه براى هر 100 مترى كه در شرق 
فتح مى كند 2000 ســرباز از دســت مى دهد. هر چند با اين ارقام بايد 
با احتياط رفتار شود، شواهد غيرموثق حاكى از آن هستند كه اوكراين 
نرخ فرسايش كمترى دارد. مارك مايلى، ژنرال ارشد ارتش آمريكا، اخيراً 
گفت كه روســيه تا كنون متحمل شكست هاى تاكتيكى و استراتژيك 
شــده، اما به اين اشاره كرد، بعيد است كه هر دو طرف به دستيابى به 
اهداف اعالم شده خود نزديك باشند. احتماالً به جرات مى توان گفت كه 
مسير فعلى جنگ براى اوكراين بسيار بهتر از روسيه به پيش رفته - و 
ادامه ســرازير شدن سالح هاى جديد از سمت غرب اين مسير را حفظ 
مى كند. اما اوكراين همانطور كه جوزپ بورل، رئيس ارشد امور خارجه 
اتحاديه اروپا اخيراً هشدار داد، به شدت به غرب براى دريافت اسلحه از 
جمله مهمات توپخانه وابســته است و آسيب پذيرى بالقوه اى در شرق، 
جايى كه نبردهاى توپخانه اى بر نبردها حاكم بوده، دارد. همچنين هنوز 
مشخص نيست سالح هايى مانند تانكهاى اصلى نبرد چقدر تغيير دهنده 
بازى براى رقم زدن پايان جنگ خواهند بود. در حال حاضر فعال جنگ 

به طور فرسايشى ادامه دارد.»

معاون اول نماينده دائم روســيه در 
ســازمان ملل اعالم كرد، روسيه از 
اسرائيل مى خواهد دست از اقدامات 
نظامى  و  مســلحانه  تحريك آميــز 
خود عليه ســوريه بردارد؛ اقداماتى 
كه مى توانــد عواقــب و پيامدهاى 
خطرناكى براى كل منطقه داشــته 
باشــد. به گزارش ايســنا، به نقل از 
روســيا اليوم، ديميترى پوليانسكى، 
معاون اول نماينده دائم روســيه در 
ســازمان ملل اشــاره كرد، اقدامات 
خشــونت آميز و مكرر اسرائيل عليه 
ســوريه ادامــه دارند. او افــزود: در 
19 فوريه نيروهاى هوايى اســرائيل 
ســوريه را هدف گرفتند و چندين 
نقطه  در دمشــق و اطراف آن هدف 

حمالت موشكى اسرائيل قرار گرفت 
و يكى از موشــك ها در ساختمانى 
مســكونى مملو از جمعيــت فرود 
آمــد. پوليانســكى ادامــه داد: در 
نتيجه اين حمالت پنج تن كشــته 

و 15 تــن زخمــى شــدند. يكى از 
تركش هاى موشك هاى اسرائيل كه 
توسط ســامانه هاى پدافندى سوريه 
رهگيرى شد به 300 مترى سفارت 
روسيه در دمشــق اصابت كرده بود. 

او خاطرنشــان كرد: ما شــديدا اين 
تدابير خشــونت آميز اسرائيل را كه 
نقض علنى قانون بين الملل اســت، 
محكوم مى كنيم. ما به شكل فورى 
از طرف اسرائيلى مى خواهيم اقدامات 
تحريك آميــز خود را عليه ســوريه 
متوقف كند و از برداشــتن گام هايى 
كه منجر بــه عواقب خطرناك براى 
كل منطقه مى شود، امتناع ورزد. اين 
نماينده روســيه گفت: مسكو از اين 
حقيقت پيروى مى كند كه ادامه اين 
اقدامات كامال مردود اســت، به ويژه 
بعد از اينكه بســيارى از كشورهاى 
جهان از جمله روسيه در حال كمك 
به ســورى ها در پشت سر گذاشتن 

پيامدهاى زلزله هستند.

روسيه از اسرائيل خواست حمالت به 
سوريه را متوقف كند

نشست يكشنبه شب تشــكيالت خودرگردان فلســطين و رژيم 
صهيونيستى به ميزبانى شهر «العقبه» تحت نظارت آمريكا، مصر 
و اردن على رغم اينكه نتوانســت اهــداف توطئه اى آن براى نجات 
دولت تندرو و فاشيســت رژيم اســرائيل را محقق كند و در واقع 
شكست خورد؛ اما در مقابل دستاوردهاى بزرگى براى فلسطينى ها 
به همراه داشــت و با پرده برداشــتن از تروريسم شهرك نشينان 
صهيونيست، به مقاومت فلسطينى ها مشروعيت بخشيد و بار ديگر 
مساله فلســطين را به راس توجه افكار عمومى عربى و بين المللى 
بازگرداند.به گزارش ايســنا، عبدالبارى عطوان، تحليل گر مشــهور 
عرب و سردبير روزنامه رأى اليوم در يادداشتى درباره تحوالت اخير 
اراضى اشــغالى در سايه برگزارى نشست پنج جانبه «العقبه» ميان 
تشكيالت خودگردان فلســطين، رژيم صهيونيستى، اردن، مصر و 
آمريكا نوشت: تشديد عمليات هاى شهادت طلبانه نيروهاى مقاومت 
در كرانه باخترى نه تنها اجالس امنيتى پنج جانبه العقبه و توطئه  
آن براى نابودى انتفاضه مسلحانه را ناكام گذاشت، بلكه ثابت كرد؛ 
كسانى كه سرنوشت ملت فلسطين را رقم مى زنند، كسانى نيستند 
كه در راســتاى اجراى دســتورات «معلم بزرگ» يعنى آمريكا در 

نشست شركت كردند، بلكه عامل تعيين كننده خون شهدا و جوانان 
مجروح از گروه ها و گردان هاى عرين األسود، نابلس، بالطه و جنين 
و همچنين اســرا و خانه هاى سوخته آنها هستند. اينها هستند كه 
حرف اول و آخر را مى زنند و شــايد با تشــديد عمليات  و مقابله با 
شــهرك نشينان تروريست در نابلس، اريحا، قدس، الخليل، جنين 
و به زودى در طولكــرم، مى خواهند همه معادالت ميدانى، اعم از 
سياســى و امنيتى را تغيير دهند و خط بُطالنــى را روى رهبرى 
و قدرت رام اهللا (تشكيالت خودگردان) بكشند. نشست پنج جانبه 
العقبه نتوانســت بيشتر از چند ســاعت تصميمات و توافقاتش را 

حفظ كند و با اين حال دســتاوردهاى بزرگى را به همراه داشــت، 
اين دستاوردها توقف انفجار اوضاع، برقرارى آرامش و نجات كابينه 
فاشيست اسرائيل طبق برنامه ريزى اين نشست نبود، بلكه دستاورد 
آن تشــديد مقاومت و مشروعيت بخشى به آن، افزايش حمايت از 
آن، افشاى تروريسم شــهرك نشينان و بازگرداندن مساله عادالنه 
فلسطين به راس توجه افكار عمومى عربى و بين المللى بود. زمانى 
كه «ايتامار بن گوير»، وزير امنيت داخلى اسرائيل مى گويد توافقات 
نشســت العقبه در همانجا مى ماند و از اردن خارج نخواهد شــد و 
همچنين الى كوهن، وزير خارجه رژيم اشغالگر نيز تاكيد مى كند 
كه عمليات ساخت و ســاز و برپايى شهرك ها در كرانه باخترى با 
همان ســرعت ادامه مى يابد و متوقف نخواهد شد، اين يك سيلى 
محكم، توهين آميز و تحقيرآميز به عرب هاى شركت كننده در آن 
(نشست العقبه) و افتادن نقاب از نقش مشكوك آنها در اين توطئه 
است، ما هيچ يك از آنها را مستثنا نمى كنيم، به ويژه اينكه برخى 
شور و شوق اين را دارند كه ارتشى از خائنان را استخدام كنند، آنها 
را آموزش دهند و مسلح كنند تا برادران خود در مقاومت را بكشند 

و با اين اقدام از شهرك نشينان محافظت كنند.

نتيجه معكوس نشست «العقبه» و مشروعيت بخشى به مقاومت فلسطين

مدير دفتر تحقيقات فدرال آمريكا (اف.بى.آى) گفت، سازمان او ارزيابى كرده كه محتمل ترين منشا همه گيرى كوويد-19 "حادثه 
آزمايشــگاهى بالقوه" در شــهر ووهان چين بوده است. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه هيل، كريستوفر راى، مدير اف.بى.آى در 
مصاحبه با برت باير، مدير شبكه فاكس نيوز در روز سه شنبه گفت، تالش اف.بى.آى براى مشخص كردن اينكه منشا همه گيرى 
كوويــد-19 كجــا بوده، ادامه دارد اما خيلى از جزئيات مربوط به اين تحقيقات، محرمانه هســتند. او اظهار كرد: "اف.بى.آى از مدتى پيش اين ارزيابى را داشــته كه 
محتمل ترين منشا اين همه گيرى حادثه آزمايشگاهى بالقوه در شهر ووهان چين بوده است." كريستور راى گفت، به اعتقاد او پكن تالش دارد تحقيقات آمريكا و ديگر 
اعضاى جامعه بين المللى را تضعيف كند. وى افزود: "من فقط اين برآورد را دارم كه به نظر من، دولت چين تمام تالش خود را براى مانع ايجاد كردن و سردرگم كردن 
كارها در اينجا انجام داده است. كارى كه ما داريم انجام مى دهيم، كارى كه دولت آمريكا و شركاى خارجى نزديك ما دارند انجام مى دهند. و اين براى همه مايه تاسف 
است." اين اظهارات كريستوفر راى چند روز پس از آن مطرح مى شود كه فاش شد وزارت انرژى آمريكا اخيرا با انتشار گزارشى با "اطمينان پايين" نتيجه گيرى كرده 
كه وقوع نشت آزمايشگاهى مسئول شروع همه گيرى بوده است. يك گزارش سال 2021 دفتر مدير اطالعات ملى آمريكا نيز عنوان كرد، يك "عنصر" جامعه اطالعاتى 

آمريكا "اطمينان متوسط" دارد كه نشت آزمايشگاهى علت انتشار عمومى كروناويروس است.

معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل در جريان نشست اين سازمان فاش كرد كه «تروريست ها» كمك هاى بشردوستانه 
وارد شده به سوريه از طريق خاك تركيه را احتكار مى كنند. به گزارش ايسنا، ديميترى پوليانسكى، معاون اول نماينده دائم روسيه 
در سازمان ملل در اين باره اظهار كرد: تروريست هاى وابسته به گروه موسوم به «هيئت تحرير الشام» كمك هاى بشردوستانه اى را 

كه از طريق سازوكار فرامرزى و از طريق خاك تركيه وارد سوريه مى شود، احتكار مى كنند. وى گفت: شواهد زيادى وجود دارد كه نشان مى دهد اعضاى گروه مذكور 
كمك هايى را كه به ادلب وارد مى شود را با هدف فروش مجدد آن به اهالى منطقه، به انحصار خود در مى آورند. پوليانسكى افزود: اين تروريست ها كنترل خود را بر 
مراكز بشردوستانه در منطقه كاهش تنش در ادلب تحميل مى كنند و وجوه دريافتى اين مراكز را تحويل مى گيرند. اين تصوير براى شوراى امنيت سازمان ملل بسيار 
ناخوشــايند اســت و در واقع، همكاران غربى ما تالش مى كنند همه ما را ناگزير به سرپوش گذاشتن بر طرح فاسدى كنند كه تروريست هاى موجود در فهرست هاى 
ســازمان ملل از آن بهره مى برند. وى ادامه داد: شــبه نظاميان تمايلى به كمك هاى رســمى ندارند و پس از آن كشورهاى غربى عالقه چندانى به اين شكل كمك ها 
(كمك هاى رسمى از طريق دولت سوريه) نشان ندادند.پوليانسكى همچنين با هشدار به غربى ها در اين باره تاكيد كرد: با چنين اقدامى،  آنها (غربى ها) آينده سازوكار 

فرامرزى را تضعيف مى كنند، اين سازوكار تنها مى تواند به عنوان يك مكمل موقت براى كمك ها در داخل سوريه منطقى به نظر برسد.

مدير اف.بى.آى: محتمل ترين منشاء همه گيرى 
كوويد-19 حادثه آزمايشگاهى در ووهان است

روسيه: تروريست هاى سوريه كمك هاى فرامرزى را 
احتكار مى كنند
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 بازداشت زلزله شــناس تركيه اى. دادگاهى در تركيه يك روزنامه نگار را به 
تحمل 10 ماه حبس در زندان به جرم «اشاعه اطالعات نادرست» محكوم 
كرد، اين اولين مجازات حبس تحت قانون جديدى است كه منتقدان آن را 
تهديدى براى آزادى بيان مى دانند. به گزارش ايســنا، به نقل از خبرگزارى 
رويترز،  حكم اين دادگاه چهار ماه پس از تصويب «قانون اطالعات نادرست» 
از سوى پارلمان تركيه اتخاذ شد كه حزب حاكم عدالت و توسعه به رياست 
رجب طيب اردوغان گفت كه «از مردم در برابر انتشــار اطالعات نادرست 
يا گمراه كننده محافظت مى كند.» ســينان آيگول، از روزنامه نگاران استان 
بيتليس واقع در شــرق تركيه، اوايل ماه دســامبر پس از اينكه در توييتى 
نوشــت كه يك دختر 14 ساله توســط مردانى از جمله افسران پليس و 
سربازان مورد آزار جنسى قرار گرفته است، بازداشت شد. او بعدا اين پيام ها 
را حذف و بابت نوشتن آنها بدون اينكه ماجرا را مقامات رسمى تاييد كنند، 
عذرخواهى كرد اما در نهايت بازداشــت شــد. او 10 روز پس از بازداشت 
موقت آزاد شــد. در اولين جلسه رسيدگى به اين پرونده در روز سه شنبه، 
دادگاه محلى تركيه آيگل را به 10 ماه حبس محكوم كرد و حكم داد كه او 
«اطالعات گمراه كننده» را منتشر كرده است كه «مى توانست منجر به ترس 
و وحشت در بين مردم شود.» آيگول در انتظار تجديدنظرخواهى عليه اين 
حكم در آزاد خواهد بود. اين قانون براى هر كسى كه اطالعات نادرست يا 
گمراه كننده را منتشر كند تا سه سال حبس به همراه دارد. حزب عدالت و 
توسعه اردوغان و متحد ملى گراى آن موسوم به حزب حركت ملى گفته اند 
كه هدفشــان مبارزه با اطالعات نادرست است. احزاب اپوزيسيون تركيه و 
منتقدان گفتند كه اين قانون ممكن است توسط مقامات براى خفه كردن 
صداى مخالفان مورد سوء استفاده قرار گيرد. براساس گزارشى كه كميته 
حفاظت از روزنامه نگاران (CPJ) در ماه دســامبر منتشــر كرد، تركيه جزو 
كشورهايى با بيشــترين تعداد روزنامه نگاران زندانى قرار دارد. اين كميته 
اعالم كرد كه تعداد روزنامه نگاران زندانى در تركيه از 18 تن در سال 2021 
به 40 تن در سال 2022 رسيد و اين تعداد پس از سه كشور از جمله چين 
و ميانمار باالترين ميزان در جهان است. در همين حال رسانه هاى تركيه اى 
از بازداشــت پروفسور احمت ارجان، زلزله شناس سرشناس تركيه به اتهام 
«تحريــك به تنفر» خبر داده اند. او پيام هايى توييترى درباره موارد ادعايى 
تجاوز به زنان پس از زلزله  ويرانگر تركيه در شش فوريه منتشر كرده بود. او 
گفته بود كه در دو روز اول زلزله، چون ارتش هنوز در صحنه حاضر نشده 
بود، اين موارد رخ داده است. هم زمان با بازداشت ارجان، اين پيام ها حذف 

شد و دادستانى پرونده اى تشكيل داده است.

آژانس فضايى اروپا خواســتار «زمان مرجع مشــترك قمرى» اســت كه توسط  همه  
كشــورهاى فعال در عرصه فضايى پذيرفته شود، زيرا انسان ها قرار است به زودى روى 
ســطح اين كره  خاكسترى كار و زندگى كنند. به گزارش ايسنا و به نقل از ديلى ميل، 
آژانس فضايى اروپا (ESA) مى خواهد براى زمانى كه انسان ها قرار است روى سطح ماه به 
كار و زندگى بپردازند، منطقه زمانى اختصاص دهد. اين ايده از سال گذشته مطرح شده 
و آژانس فضايى اروپا و شركاى بين المللى آن در حال حركت به سوى ايجاد يك «زمان 
مرجع مشترك قمرى» هستند كه توسط همه كشورهاى فعال در عرصه فضايى پذيرفته 
شود. گروهى كه به بررسى زمان قمرى مى پردازند، در حال بحث در مورد اين هستند 
كه آيا يك ســازمان واحد بايد زمان را روى ماه تنظيم و حفظ كند يا خير. ســاعت ها 
روى ماه ســريع تر از زمين كار مى كنند و هر روز حدود 56 ميكروثانيه افزايش مى يابد 
 Bernhard) و تيك تاك ســاعت در سطح ماه متفاوت از مدار آن است. برنهارد هوفنباخ
Hufenbach) از آژانس فضايى خاطر نشان كرد كه از همه مهم تر، زمان قمرى بايد براى 
فضانوردان در آنجا كاربردى باشد. اين خبر در حالى منتشر مى شود كه چندين كشور 
به ويژه آژانس فضايى آمريكا به دنبال پرتاب ماموريت هايى به ماه هستند. ناسا به سال 
2025 چشم دوخته است؛ زمانى كه انتظار مى رود بار ديگر براى اولين بار در نيم قرن 
گذشته انسان به قمر زمين بازگردد. اين مأموريت، بخشى از برنامه آرتميس است كه در 
اواخر سال گذشته مرحله اول آن تكميل شد. مرحله دوم كه آرتميس 2 نام دارد، قرار 
است فضانوردان ناسا را در سال 2024 به دور ماه بفرستد. هوفنباخ در بيانيه اى گفت: 
اين چالش برانگيز خواهد بود و هر روز قمرى حدود 29.5 روز زمينى طول مى كشد؛ 
اما با ايجاد يك سيستم زمان كاربردى براى ماه، مى توانيم همين كار را براى ساير 

مقاصد سياره اى انجام دهيم.

حبس روزنامه نگار تركيه اى تحت 
قانون «اطالعات نادرست»
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زندگی را زیبا رسم کنیم

 رنو، ديروز ، امروز
 رنو. ســال تاســيس: 1899 .پايه گذاران: لوييس رنو، مارسل رنو، فرناند رنو. كشور: فرانسه. اين شركت با نام «Société Renault Frères» آغاز به كار كرد و 
برادران لوييس، مارســل و فرناند رنو آن را تاســيس كردند. لوييس مهندس بود و پيش از تاسيس كمپانى چند نمونه اوليه طراحى كرده بود و 2 برادر 
ديگر نيز به امور تجارى مى پرداختند. لوييس در ســال 1898 توانســت اولين اتومبيلش را به يك دوســت خانوادگى بفروشد. رنو موتور ماشين ها را به 
صورت مستقل در سال 1903 توليد كرد و بعد كاميون، اتوبوس و ديگر وسايل بارى را قبل از جنگ ساخت. اين شركت در جنگ جهانى اول نيز موتور 
هواپيماهاى نظامى و مهمات و سپس ماشين هاى كشاورزى و صنعتى ساخت. آنها در طول ساخت اين وسايل همچنان به توليد خودرو نيز مشغول بودند. 
كارآفرين و صنعتگر فرانسوى؛ لوئى رنو بنيان گذار شركت رنو مى باشد، كه نخستين خودرو او رنو تيپ اى نام داشت و در سال 1898 ساخته شد. شركت 
رنو به طور رســمى در ســال 1899 توسط لوئى رنو و برادرانش (مارسل و فرناند) با نام رنو فررس با يك سرمايه كوچك تأسيس شد. ابتداى دهه 1900 
ميالدى، رنو ابداع جعبه دنده رانش مستقيم (به انگليسى: Direct Drive) را به نام خود ثبت كرد. با گسترش سريع شركت، فروش ساالنه آن ها باال گرفت 
و با توسعه نيروى كار در سال 1902 توانستند وسعت كارخانه را به ۷٫۵۰۰ متر مربع گسترش دهند. در همان سال، لوئى اقدام به ساخت نخستين موتور 

تحت نام تجارى رنو، با چهار سيلندر و 24 اسب بخار نمود و بسيار زود پس از آن امتياز موتور توربو را براى او دربرداشت.

تعليق هفت روزه انگاپت از واليبال
ستاره فرانسوى واليبال جهان به مدت هفت روز از همراهى تيمش محروم شد. به گزارش ايسنا و به نقل از worldofvolley، دادگاه 
فدرال FIPAV براى اروين انگاپت، ستاره تيم ملى واليبال فرانسه، تعليق هفت روزه را  اعمال كرد. ستاره فرانسوى واليبال جهان 
توســط دادگاه فدرال به دنبال شكايتى كه از او شده بود، به مدت هفت روز از بازى كردن تعليق شد. تيم واليبال مودنا بيانيه اى 
درباره تصميم دادگاه فدرال FIPAV و تعليق انگاپت منتشــر كرد. اين باشــگاه در وبسايت رسمى خود اعالم كرد كه اروين براى 
ديدار يكشنبه در فهرست تيم نخواهد بود. اين محروميت نتيجه اقدامات انضباطى است كه توسط دادگاه فدرال FIPAV به دنبال 
شــكايتى كه در سال 2022 از اين بازيكن شــده بود، صورت گرفته است. اين محروميت از 27 فوريه 2023 به مدت هفت روز 
ادامه خواهد داشــت. گفته مى شــود دراگان تراويسا، پاسور سابق پروجا، به دليل افترا از انگاپت شكايت كرده بود و همين باعث 
شده كه ستاره واليبال جهان هفت روز از بازى كردن براى تيمش تعليق شود. همچنين رسانه هاى ايتاليايى به اين موضوع واكنش 
نشان داده و نوشتند كه اين تعليق به دليل رفتار غير ورزشى و افتراآميز انگاپت بوده است؛ چرا كه ستاره واليبال جهان سه پست 

توهين آميز در شبكه اجتماعى اينستاگرام منتشر كرده است.
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پیشنھاد

چھره روز

آرزوهاى بزرگ
پســركى فقير به نام پيپ، به خاطر عشــق پر سوز و 
گدازى كه به دختر خوانــده ى صاحب كارش، خانم 
هاويشام، پيدا كرده، سرشار از آرزوهاى بزرگى مى شود 
كه او را به پايتخت و يادگيرى آداب اشراف مى كشاند. 
او فكــر مى كند كه اگر زندگــى ثروتمندان را تمام و 
كمال بياموزد، استال، به عشق او پاسخ خواهد گفت. 
اما ماجرا به اين ســادگى نيست. اين داستان، بخش 
زيادى از مســائل اجتماعى جامعه ى انگلستان را در 
قالب ماجراهاى خود، بازمى نماياند. در روز كريسمس 
پيپ وقتى در قبرستان كنار مزار پدر و مادرش بود با 
مجرمى رو به رو مى شود و از روى دلسوزى و مهربانى 
به او كمك مى كند. مدتى مى گذرد و زنى ميانســال 
و پولدار به نام هاويشــام از پيپ مى خواهد در ازاى پرداخت مبلغى با او هم صحبت شــود. خانم 
هاويشــام زنى بداخالق اســت و در كاخى متروكه و قديمى زندگى مى كند. معشوقه ى او در روز 

عروسى بسيار بى رحمانه او را ترك كرده بنابراين مى خواهد از تمام مردها انتقامى سخت بگيرد.
خانم هاويشام دخترى زيبا، اما مغرور و لجباز به نام «اِسِتال» را به سرپرستى گرفته تا شخصيتى 
كينه جو و متنفر از مردان از او بســازد. در همين زمان پيپ با رفت و آمدهايى كه در خانه خانم 
هاويشام مى كند دل بسته ى دخترك مى شود. استال دخترى بسيار خودخواه و خودشيفته اى بود 
كه دائما زندگى فقيرانه و محقر پيپ را مسخره مى كرد. در همين زمان پيپ كه با حرف هاى استال 
غرورش خدشه دار مى شود به پروراندن آرزوهاى بزرگ در ذهن خود مى انديشد مانند زندگى كردن 
همانند نجيب زادگان در عمارت هاى مجلل! از اين لحظه به بعد پيپ به دنبال آرزوهاى بزرگ خود 

مى رود و اتفاقاتى عجيب برايش مى افتد كه به پايانى هيجان انگيز منجر مى شود.

هوشنگ كامكار
Hooshang Kamkar 2016.آهنگ ساز اهل ايران است. 

او هم اكنون يكى از اعضاى شوراى عالى خانه موسيقى 
ايران است. در سال 1354به اخذ درجه كارشناسى در 
رشته آهنگسازى از دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه 
تهران نايل آمد و ســپس در كنســرواتوار سانتاچى 
چيلييــاى رم به تحصيل كنترپوان و فوگ پرداخت و 
درجه كارشناسى موسيقى را در اياالت متحده آمريكا 
از دانشكده سانفرانسيســكو دريافت كرد. او به مدت 
10سال در دانشگاه هنر به تدريس موسيقى پرداخت 
و مديريت گروه موســيقى اين دانشگاه را به مدت 6 
سال (از سال 1372 تا سال 1378) عهده دار بود. وى 
سرپرستى گروه موســيقى كامكارها را برعهده دارد. 
هوشنگ كامكار در سال 1325 در سنندج به دنيا آمد. موسيقى را نزد پدرش استاد حسن كامكار 
آموخت و مدت 2 ســال در هنرستان عالى موسيقى تهران به تحصيل موسيقى پرداخت. در سال 
1354به اخذ درجه كارشناسى در رشته آهنگسازى از دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران نايل 
آمد و سپس در كنســرواتوار سانتاچى چيليياى رم به تحصيل كنترپوان و فوگ پرداخت و درجه 
كارشناسى موسيقى را در اياالت متحده آمريكا از دانشكده سانفرانسيسكو دريافت كرد. او به مدت 
10ســال در دانشگاه هنر به تدريس موسيقى پرداخت و مديريت گروه موسيقى اين دانشگاه را به 
مدت 6 ســال (از سال 1372 تا سال 1378) عهده دار بود.وى سرپرستى گروه موسيقى كامكارها 
را برعهده دارد. هوشــنگ كامكار 27 مرداد 1398 در دهمين همايش شعر و موسيقى كانون ادبى 

زمستان مورد تجليل قرار گرفت.

فرھنگ

رضا مافى نقاش معاصر
رضا مافى از خوشنويســان خوشنام و حرفه اى شهر 
مشهد است كه تا به حال بيش از 800 تابلو از خود به 
يادگار گذاشته است. رضا مافى كه به نخستين نقاش 
خوشنويس ايران مشهور است متولد سال 1322 در 
شهر مشهد است. او در طول عمر خود بيش از 50 اثر 
هنرى خود را در نمايشگاه هاى داخلى و خارجى در 
معرض ديد هنر دوستان قرار داد و در 4 مهر ماه سال 
1361 از دنيا رفــت. در خلق آثار، مافى از تكنيك و 
متريالهاى گوناگون و جديد دريغ نمى كرد و هميشه 
دست به تجارب جديد مى زد و با تلفيق مواد گوناگون 
به مضمون اثر مى رســيد. مافى هم به سنت و هم به 
مدرنيســم توجه داشت.بى شــك مافى براى خط زيباى نســتعليق بال هاى پرواز بود در جهان 
گسترده نقاشى . با اينكه آثار او متوجه و متأثر از هنرهاى سنتى است، ولى دستيابى به فرم هاى 
جديد از اصول تخطى ناپذير براى او بود. بيان تصويرى آثارش يكســونگر و تك بعدى نيست و از 
ويژگى هاى مهم كارهاى او چند بعدى بودن نگرشش در قلمروى هنر خوشنويسى بود. اين ويژگى، 
او را در ميان خوشنويسان و نقاشان معاصرش ممتاز كرده بود. مافى در طول زندگى هرچند كوتاه 
خود بيش از هفتصد اثر خوشنويسى خلق كرد كه شمار قابل توجهى از آن ها سياه مشق است. در 
اين سياه مشق ها كه كلمه ها شخصيت هاى تابلو هستند ، فضا و اتمسفر تابلو از حروف و كلمه 
ها تراوش مى شوند ، عشق و مرگ و زندگى ، ترس و اضطراب زندگى قرن حاضرفرياديست كه از 

حروف به هم پيجده تراوش مى شود. 

رضا مافى بال هاى پرواز نستعليق

گنجينه
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