
نماينده مردم بوشهر در خبرگان:

راه آهن مطالبه به حق 
مردم استان بوشهر است

ايسنا/بوشــهر نماينــده مردم 
اســتان بوشــهر در مجلــس 
خبــرگان گفت: حمــل و نقل 
و راه آهن يكــى از مطالبات به 
حق مردم اســتان اســت كه 

انتظار داريم تكميل شود. سيد هاشم حسينى بوشهرى جمعه 12 
اسفند در اجتماع مردم شهرستان دشتى استان بوشهر با حضور 
رئيس جمهور اظهار كرد: اســتان بوشهر به عنوان پايتخت انرژى 
ايران، داراى ظرفيت هاى فراوانى است اما با همه اين ظرفيت ها، 
متاسفانه شاهد  سرى كمبودها هستيم كه البته دولت طى يكسال 
گذشــته اقدامات ماندگارى براى رفع بخشى از اين كمبودها به 
خرج داده اســت. وى با بيان اينكه شهرســتان دشتى به علم و 
ادب شــناخته مى شــود، اضافه كرد: خورموج و اين منطقه عالم 
خيز و فرهنگ پرور از نظر فرهنگى داراى شــاخصه هاى بااليى 
قبل از پيروزى انقالب تاكنون بوده اســت. نماينده مردم استان 
بوشــهر در مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به افتتاح پروژه هاى 
بزرگ در استان بوشــهر با حضور رئيس جمهور افزود: دشمنان 
هر روز مشكل جديدى ايجاد مى كنند ولى نور خدا و نور انقالب 
و نظام اســالمى و نور رهبر انقــالب و نور خدمت گزاران مردم را 
نمى توانند خاموش كنند، اينها دســت و پا مى زنند ولى پيروزى 
نهايى با انقالب اســالمى خواهد بود. آيت اهللا حسينى بوشهرى 
بيان كرد: اســتانى بــا اين ظرفيت انتظاراتــى از رئيس جمهور 
خــود دارد ولى اين انتظارات خيلى باال نيســت و با همت دولت 
اين مشكالت حل شدنى اســت. نماينده مردم استان بوشهر در 
مجلس خبرگان افزود: رفع مشــكل آب، توســعه اشتغال و حل 
مسئله بيكارى، توســعه راه ها، بهبود وضعيت بهداشت و درمان 
در دســتور كار قرار گيرد. وى با تاكيد بر توسعه زيرساخت هاى 
گردشگرى در استان بوشــهر اضافه كرد: بايد شاخص هاى يك 
شهرستان برخوردار نصيب شهرستان دشتى شود و زمينه توسعه 

همه جانبه فراهم گردد.

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران

8 صفحه   سال هجد   هم    5000 تومان   شماره 5135شنبه 13 اسفند 1401  11 شعبان 1444  4 مارس 2023 @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رئيسى: ايجاد ناامنى در مدارس، پروژه اى در تداوم اغتشاشات خيابانى و التهاب آفرينى ارزى است. رئيس جمهور با اشاره به مسائل اخير پيش آمده در ارتباط با برخى 
مدارس گفت: در جلسه اخير دولت، وزير كشور و وزير اطالعات را مامور كردم تا هر چه سريع تر اين موضوع را ريشه يابى و بررسى و اطالعات آن را هم سريعا به مردم 
عزيزمان اعالم كنند تا توطئه دشمن براى ايجاد دلهره و نااميدى در مردم خنثى شود. به گزارش ايسنا،  سيد ابراهيم رئيسى صبح امروز جمعه در ادامه برنامه هاى 
دومين روز از دومين سفر دولت مردمى به استان بوشهر، در جمع مردم شهرستان «خورموج» با تشكر از حضور و استقبال پرشور و صميمى آنان گفت: بدون ترديد 
اين احساسات شما مردم بصير و زمان شناس، ابراز محبت نسبت به واليت و رهبرى و تاكيد نسبت به تداوم راه شهيدان بوده و براى بنده به عنوان خدمتگزار شما 

مردم و همكارانم در دولت مسئوليت آور است.....

www.sobh-eqtesad.ir

در اجتماع مردم خورموج
رئيسى: ايجاد ناامنى در مدارس، پروژه اى در تداوم اغتشاشات خيابانى و التهاب آفرينى ارزى است
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ايران، ميزبان اجالس وزراى 
ارتباطات كشورهاى عضو سازمان 

همكارى هاى اقتصادى

با موافقت وزير ارتباطات در جلسه با دبيركل سازمان همكارى هاى 
اقتصادى D8، مقرر شــد اجالس وزراى ICT كشورهاى عضو اين 
ســازمان سال آينده در ايران برگزار شود. به گزارش ايسنا، ايسياكا 
 ،D8 عبدالقادر امام - دبيركل ســازمان همكارى هــاى اقتصادى
با عيســى زارع پور - وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات در وزارت 
ارتباطات ديدار كرد. زارع پور در اين ديدار با اشاره به توانمندى هاى 
جمهورى اســالمى ايران در حوزه ارتباطــات و فناورى اطالعات، 
گفت: جمهورى اســالمى ايران ظرفيت هاى بسيار خوبى در حوزه 
ارتباطات و فناورى اطالعات بويژه توســعه پلت فرمهاى بومى دارد 
روزانه ميليون ها كاربر در آنها فعاليت دارند. وى همچنين با تشريح 
توانمندهاى فضايى كشورمان در صنعت فضايى، افزود: ايران جزو 
كشــورهايى به شــمار مى رود كه چرخه كامل صنعت فضايى را 
دارد و هم اكنون به دانش طراحى، ســاخت و پرتاب ماهواره هاى 
بومى و تحليل داده هاى فضايى رســيده اســت. وزير ارتباطات و 
فناورى اطالعات از آمادگى ايران براى به اشــتراك گذارى دانش و 
توسعه همكارى در صنعت فضايى، ارتباطات و فناورى اطالعات با 
كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى D8 خبر داد. ايسياكا 
عبدالقادر امام، دبيركل سازمان همكارى هاى اقتصادى D8 نيز در 
اين ديدار با بيان اينكه ايران يكى از كشورهاى پيشرفته منطقه در 
علوم و فنون مختلف اســت و در ســازمان D8 نيز نقش كليدى و 
محورى دارد، گفت: باتوجه به پيشرفت هاى ايران در حوزه ارتباطات 
و فناورى اطالعات، از پيشــنهاد برگزارى اجالس وزراى ارتباطات 
كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى D8 در ايران بسيار 
خرســندم. طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، در اين 
جلسه، اكبر قنبرپور -رييس هيات مديره و مديرعامل منطقه ويژه 
اقتصادى و فرودگاه پيام- توضيحاتى را پيرامون امكانات و موقعيت 
اين منطقه ويژه، ارايه كرد و از آمادگى اين منطقه براى اختصاص 
بخشى به عنوان منطقه ويژه اقتصادى D8 در منطقه پيام خبر داد 
كه مورد استقبال دبير كل اين ســازمان قرار گرفت. گتنى است، 
سازمان همكارى هاى اقتصادى D8 متشكل از هشت كشور اسالمى 
در حال توسعه شامل ايران، تركيه، پاكستان، بنگالدش، اندونزى، 

مالزى، مصر و نيجريه است.

گزيده خبر

بهره بردارى از دستگاه پت سى تى بوشهر 
با حضور وزير بهداشت

دســتگاه پت سى تى مركز تحقيقات پزشكى هسته اى بوشــهر با حضور دكتر عين اللهى، وزير بهداشت و دكتر پناهى، 
معاون تحقيقات و فناورى وزارت بهداشت به بهره بردارى رسيد.  بهره بردارى از دستگاه پت سى تى بوشهر با حضور وزير 
بهداشــت. به گزارش ايلنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، اين بخش در زمينى با زيربناى 900 متر مربع و 
با اعتبارى بالغ بر 90 ميليارد تومان در مدت يكسال ساخته و تجهيز شده است.  پت سى تى يك دستگاه تصويربردارى 
دوگانه اســت كه بخش پت اين سيســتم، عملكرد ارگان ها را به تصوير مى كشد و بخش سى تى نيز محل يا جانمايى را 
انجام مى دهد.  شــايع ترين كاربرد اين روش بررسى تومورهاى بدخيم است. اين روش، اطالعات ارزشمندى از وضعيت 
تومورهاى بدخيم اوليه، ميزان گسترش موضعى آن ها و متاستازهاى دور دست در بدن فراهم مى كند كه مى تواند راهنماى 
درمان خوبى براى پزشــك معالج باشد. همچنين پت سى تى براى ارزيابى وضعيت بيمارى حين درمان يا پس از پايان 
درمان نسبت به روش هاى معمول تصويربردارى مانند سى تى اسكن و ام آر آى ارجحيت دارد.  در مركز پزشكى هسته اى 
و تصويربردارى مولكولى بوشــهر عالوه بر راديودارو معمول 18F-FDG از راديوداروهاى اختصاصى تر به منظور تشخيص 
سرطان هايى مانند پروستات، غدد نورواندوكراين، سيستم لنفاوى، پستان و مغز نيز استفاده مى شود بنابراين در مكان هايى 
 18F-FDG كه بافت زمينه اى مصرف گلوكز بااليى داشته يا در تومورهاى سر و گردن كه استفاده از راديوداروى معمول

محدوديت دارد، به كارگيرى راديوداروهاى جديد كمك شايانى به تشخيص بهتر و درمان دقيق تر را فراهم مى كند.

بزرگترين مجتمع آموزشى شمال كشور به بهره بردارى رسيد
مجتمع آموزشى حيات طيبه بركت شهيد حاج قاسم سليمانى به عنوان بزرگ ترين مجموعه آموزشى شمال كشور و دو هزارمين 

مدرسه بركت با حضور مسئوالن ملى و استانى به بهره بردارى رسيد.  به گزارش ايلنا از مركز اطالع رسانى و روابط عمومى وزارت 
آموزش وپرورش، دو هزارمين مدرســه بركت كه در قالب مجتمعى مجهز و مــدرن با ظرفيت پذيرش دانش آموز در همه مقاطع 
تحصيلى با مشــاركت سازمان نوســازى مدارس و بنياد بركت با حضور سرپرست ستاد اجرائى فرمان امام خمينى (ره)، استاندار، 
رئيس سازمان نوسازى مدارس، نمايندگان مجلس، مديركل آموزش و پرورش مازندران و جمعى از مسئوالن استان گشايش يافت. 
مجتمع آموزشــى فرهنگى حيات طيبه ســارى پروژه اى ملى در قالب مجموعه اى از زيرساخت هاى آموزشى، ورزشى و رفاهى با 
مســاحت زيربناى مجموع 10 هزار متر مربع اســت كه با همكارى اداره كل نوسازى مدارس مازندران و بنياد بركت ساخته شده 
است. اين مجتمع بزرگ فرهنگى آموزشى كه به همه زيرساخت هاى فرهنگى، ورزشى و آموزشى مجهز است، با صرف هزينه اى 
بالغ بر 1200 ميليارد ريال ســاخته شده و در همه مقاطع تحصيلى پذيراى دانش آموزان خواهد بود. مجتمع آموزشى 
فرهنگى حيات طيبه سارى با ظرفيت پذيرش 720 دانش آموز داراى 24 كالس درس در مقاطع ابتدايى، متوسطه اول 
و متوسطه دوم است كه فضاهايى همچون سالن آمفى تئاتر، سالن ورزشى، كتابخانه، كارگاه هاى آموزشى، زمين چمن 
مصنوعى و ساير فضاهاى مورد نياز تحصيلى در آن ساخته شده و يكى از پروژه هاى نمونه كشور بر اساس سند تحول 

بنيادين آموزش و پرورش به شمار مى آيد.

بر اســاس اعالم شــركت كنترل 
كيفيــت هواى تهــران، هم اكنون 
ميانگيــن كيفيت هــواى پايتخت 
با شــاخص 102 در شرايط ناسالم 
براى گروه هاى حســاس و هواى 7 
ايســتگاه در وضعيت نارنجى و 3 
ايســتگاه در وضعيت قرمز گزارش 
شده است. به گزارش ايسنا براساس 
آخريــن اطالعات شــركت كنترل 
كيفيت هواى تهران تا ســاعت 11 
امروز (12 اســفند)، كيفيت هوا در 
(منطقه  قائم  پارك  ايســتگاه هاى 
و   19 منطقــه  شــهردارى   ،(18

شــهررى (منطقه 20) در وضعيت ناســالم 
براى همه قرار دارد. در ايســتگاه هاى شريف 
(منطقــه 2)، شــهردارى منطقــه 4، تربيت 
مدرس (منطقه 6)، ستاد بحران (منطقه 7)، 
شهردارى منطقه 10، شهردارى مركز منطقه 
12 و شهردارى منطقه 21  با آالينده شاخص 
ذرات معلق كمتــر از 2.5 ميكرون ناســالم 
براى گروه هاى حساس است. كيفيت هوا در 
ايستگاه هاى دانشــگاه شهيدبهشتى (منطقه 
1)، پونك، مســعوديه (منطقه 15)، شادآباد 
(منطقه 18) و شهردارى منطقه 22 با آالينده 

شــاخص ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون، 
ايســتگاه هاى اتوبان محالتى (منطقه 14) و 
شهردارى منطقه 16 با آالينده شاخص ذرات 
معلــق كمتر از 10 ميكرون و ايســتگاه هاى 
اقدســيه (منطقه 1)،  شــهردارى منطقه 2، 
گلبــرگ (منطقه 8)، ميدان فتح (منطقه 9)، 
شهردارى منطقه 11 و پيروزى (منطقه 13) 
با آالينده شاخص دى اكسيد نيتروژن كيفيت 
هوا در وضعيت قابــل قبول قرار دارد. در اين 
ميان شــهردارى منطقه 19 با شاخص 163 
آلوده ترين ايســتگاه  ســنجش كيفيت هواى 
تهران است. الزم به ذكر است در ايستگاه هاى 

دانشگاه شهيدبهشتى (منطقه 1)، 
ســوهانك (منطقه 1)، پاســداران 
(منطقه 3)، دانشگاه علم و صنعت 
(منطقه4)، ژئوفيزيك (منطقه 6)، 
دانشــگاه تهران (منطقه 6)، پارك 
رازى (منطقــه 11)، ميــدان امام 
خمينى (منطقه 12)، پارك شكوفه 
منطقه  شــهردارى   ،(14 (منطقه 
15، پارك ســالمت (منطقه 17)، 
فرماندارى شــهررى (منطقه 20) 
و شهرك چشمه (منطقه 22) نيز 
هيچ اطالعاتى به ثبت نرسيده است. 
از 14 ايســتگاه ســنجش كيفيت 
هواى تهران متعلق به سازمان حفاظت محيط 
زيســت اطالعات تنها يك ايســتگاه منتشر 
شــده است. گفتنى است كه شاخص كيفيت 
هوا (AQI) به پنج دســته اصلى تقسيم بندى 
مى شود. بر اســاس اين تقسيم بندى از عدد 
صفر تا 50 هوا "پاك"، از 51 تا 100 هوا "قابل 
قبول(ســالم) يا متوسط"، از 101 تا 150 هوا 
"ناسالم براى گروه هاى حســاس"، از 151 تا 
200 هوا "ناســالم براى همه گروه ها"، از 201 
تا 300 هوا "بســيار ناسالم" و از 301 تا 500 

شرايط كيفى هوا "خطرناك" است.

3 ايستگاه سنجش كيفيت هواى تهران در وضعيت «قرمز»/7 
ايستگاه در شرايط «نارنجى»

توقف ساخت و ساز و فروش مسكن با گرانى ها دالر. دبير كانون سراسرى انبوه سازان اظهار داشت: 
با آغاز افزايش قيمت دالر از آذر ماه دوباره شاهد افزايش قيمت مصالح ساختمانى بوديم كه اوج 
آن هم در بهمن ماه و هفته اول اسفند بود. امسال مصالح ساختمانى 100 درصد گران شد/ توقف 
ساخت و ساز و فروش مسكن با گرانى ها دالر. فرشيد پورحاجت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى 
ايلنا از افزايش صد درصدى قيمت مصالح ساختمانى در سال 1401 خبر داد و گفت: در ابتداى 
امسال تا حدى افزايش قيمت ناشى از افزايش دستمزد و حقوق بود و پس از اين افزايش قيمت، 
نرخ ها تا مهرماه ثابت بودند. اما با آغاز افزايش قيمت دالر از آذر ماه دوباره شاهد افزايش قيمت 
مصالح ساختمانى بوديم كه اوج آن هم در بهمن ماه و هفته اول اسفند بود. وى ادامه داد: بيشترين 
افزايش قيمت مربوط به مصالح ساختمانى مرتبط با حوزه فوالد بود به طوريكه تنها يك قلم كاال 
همراه با افزاى قيمت دالر در كشــور تا 90 درصد افزايش قيمت پيدا كرد. دبير كانون سراسرى 
انبوه ســازان درباره برنامه هاى دولت درباره كارت مصالح ساختمانى به انبوه سازان و خريد بدون 
واسطه مصالح اظهار داشت: تمام برنامه هاى دولت درباره ذخيره تامين چه براى پروژهاى جهش 
توليد مسكن و نهضت ملى مسكن و چه براى سخت و ساز شهرى بخش خصوصى در حد حرف 
و صحبت باقى ماند و شاهد پيگيرى هايى از سوى بانك مسكن به عنوان بانك تخصصى اين حوزه 
بوديم اما در عمل اتفاقى نيفتاد. پورحاجت با اشاره به وضعيت بالتكليفى سازندگان مسكن ادامه داد: 
در حال حاضر به دليل نوسانات شديد قيمتى، بسيارى  از كارگاه هاى ساخت مسكن متوقف شده و 
حتى سازندگان پروژه  نهضت ملى مسكن و جهش توليد مسكن بالتكليف و سردرگم هستند و از 
سوى ديگر فروشندگان مسكن هم حاضر به فروش نيستند و مى گويند پس از تغييرات قيمت دالر 

هنوز كشف قيمت صورت نگرفته  است. وى با تاكيد بر اينكه اميدى نداريم دولت براى اين شرايط 
و وضعيت چاره و تدبيرى بيانديشد، افزود: در حال حاضر از آنجايى نرخ هاى صادراتى براى توليد 
كنندگان مصالح ساختمانى به صرفه است فروش صادراتى را به فروش داخلى ترجيح مى دهند 
و قيمت هاى داخلى هم از قيمت هاى جهانى اثر مى پذيرند و روزانه شاهد افزايش قيمت مصالح 
ساختمانى هستيم. دبير كانون سراسرى انبوه سازان با بيان اينكه استفاده  از ال سى هاى داخلى هم 
براى سازندگان هزينه هايى در بردارد، گفت: عالوه بر اينكه هر كسى مايل كار با سازندگان با ارائه 
ال سى داخلى نيستند استفاده از اين قابليت هم براى سازندگان هزينه ساز است. همچنين تنها 
اســتفاده تسهيالت بانكى براى سازندگان مسكن گران تمام مى شود و تنها در استفاده از اوراق 
بانكى به ازاى هر يك ميليون تومان تســهيالت 200 هزار تومان بايد بپردازيم و 15 درصد هم 
هزينه رسوب بانكى است. پورحاجت تاكيد كرد: در اين شرايط بى سامان صنعت ساختمان كشور؛ 
پيش بينى فرار سرمايه و فرار سرمايه گذار را مى كنيم چراكه ريسك سرمايه گذارى در اين صنعت 
به شدت افزايش يافته و كشورهاى خارجى بازار جذاب ترى براى فعاليت سرمايه گذاران اين حوزه 
هستند. وى ادامه داد: در حالى كه  گرفتن پروانه ساخت در ايران در خوشبينانه ترين حالت 4 ماه 
طول مى كشد و اين زمان به 2 سال هم مى رسد در تركيه سرمايه گذاران در 10 روز مى توانند پروانه 
را دريافت كنند. دبير كانون سراسرى انبوه سازان با اشاره به كاهش شديد ساخت مسكن در كشور 
اظهار داشت: در حالى كه نرخ ساخت مسكن در سال هاى قبل از 92 به توليد 800 هزار واحد در 
سال رسيد امروز اين عدد كمتر از 300 هزار واحد است كه اين خود موجب كاهش عرضه مسكن 

و در نهايت عامل موثر براى افزايش قيمت مسكن محسوب مى شود.

دبير كانون سراسرى انبوه سازان:

امسال مصالح ساختمانى 100 درصد گران شد

سرنوشت ماليات لوكس ها تغيير كرد

توانمندى روزافزون ايران 
در حوزه نفت و گاز

رفع مشكل آبى صنايع با پساب حاصل از فاضالب

نماينده ســابق ايران در اوپك افتتاح فاز پارس جنوبى را نماد توانايى و غرور ايرانى دانســت و اعالم كرد: 
توانمندى هاى ايران در حوزه صنعت نفت و گاز روزافزون و قابل توجه اســت. محمد خطيبى در گفت وگو 
با ايســنا، با بيان اينكه فاز 14 پارس جنوبى در شــرايط تحريم توسط متخصصان ايرانى و على رغم همه 
محدوديت ها اجرايى شده است، اظهار كرد: هيچ كمك خارجى براى اين مساله وجود نداشت و اين پروژه 
توسط متخصصان داخلى اجرايى شد، اين كار در اين برهه زمانى بسيار قابل اهميت است. وى با بيان اينكه 

انجام چنين اقدامى خودباورى را افزايش مى دهد و توانمندى متخصصان ايرانى را به اثبات مى رساند....

گرفتارى هاى تامين مواد اوليه

فاز 14 پارس جنوبى، تجلى توانمندى ايرانىآغاز عمليات اجرايى اولين شهر مولد كشاورزى كشور در دلوار
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گزيده خبر

پايان جيره بندى آب در بوشهر
پايــان جيره بنــدى آب در بوشــهر/رفع 
تنش هــاى آبى در اســتان هاى كم آب از 
برنامه هــاى محورى دولت اســت. رئيس 
جمهور اجراى پروژه هاى آب رسانى جهت 
رفع تنش هاى آبى در اســتان هاى كم آب 
كشور را از برنامه هاى محورى دولت عنوان 
كرد. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسى 

صبح امروز جمعه در آيين افتتاح و بهره بردارى رســمى از 15 طرح بزرگ آب و برق در 
استان بوشهر احداث اين طرح ها به دست توانمند متخصصان و كارگران ايرانى را اقدامى 
بزرگ و افتخارآميز دانســت و گفت: اين طرح هاى چندســاله كه با همت وزارت نيرو و 
متخصصان توانمند داخلى طى چند ماه به سرانجام رسيده است، از جمله كارهاى بسيار 
بزرگ و افتخارآميز در جهت گره گشايى از مشكالت مردم است. رئيسى همچنين عملكرد 
و اقدامات گروه صنعتى مپنا به عنوان يكى از مجريان اين پروژه ها را قابل تقدير دانست و 
گفت: گروه صنعتى مپنا با ضميمه كردن دانش به توانايى منشأ اقدامات و خدمات بسيار 
بزرگى در كشــور بوده اســت. رئيس جمهور در ادامه، اجراى پروژه هاى آب رسانى جهت 
رفع تنش هاى آبى در اســتان هاى كم آب كشور را از برنامه هاى محورى دولت عنوان كرد 
و گفت: رفع مشــكل آب شرب مردم بوشهر و پايان جيره بندى آب در اين استان از نتايج 
توجه دولت به رفع مشكالت ناشى از تنش آبى در كشور است. رئيسى همچنين از اقدامات 
قرارگاه ســازندگى خاتم االنبياء در اجراى پروژه هاى دولت تقدير و بر ضرورت تسريع در 
تكميل و بهره بردارى از طرح هاى نيمه تمام در استان تاكيد كرد. رئيسى استقبال گرم مردم 
بوشهر از كاروان دولت مردمى و همچنين حضور پرشور آنها در عرصه هاى مختلف را براى 
دولت مسئوليت آور دانست و گفت: ما يقين داريم به لطف خداى متعال، با كمك اين مردم 

عزيز و خدمتگزارى دولت بسيارى از مشكالت استان مرتفع خواهد شد.

در اجتماع مردم خورموج

رئيسى: ايجاد ناامنى در مدارس، پروژه اى در تداوم اغتشاشات خيابانى و التهاب آفرينى ارزى است
رئيســى: ايجاد ناامنى در مدارس، پروژه اى در تداوم اغتشاشــات خيابانى و 
التهاب آفرينى ارزى اســت. رئيس جمهور با اشاره به مسائل اخير پيش آمده 
در ارتباط با برخى مدارس گفت: در جلســه اخير دولت، وزير كشور و وزير 
اطالعات را مامور كردم تا هر چه سريع تر اين موضوع را ريشه يابى و بررسى و 
اطالعات آن را هم سريعا به مردم عزيزمان اعالم كنند تا توطئه دشمن براى 
ايجاد دلهره و نااميدى در مردم خنثى شــود. به گزارش ايسنا،  سيد ابراهيم 
رئيسى صبح امروز جمعه در ادامه برنامه هاى دومين روز از دومين سفر دولت 
مردمى به استان بوشــهر، در جمع مردم شهرستان «خورموج» با تشكر از 
حضور و اســتقبال پرشور و صميمى آنان گفت: بدون ترديد اين احساسات 
شما مردم بصير و زمان شناس، ابراز محبت نسبت به واليت و رهبرى و تاكيد 
نسبت به تداوم راه شهيدان بوده و براى بنده به عنوان خدمتگزار شما مردم 
و همكارانم در دولت مسئوليت آور است. رئيس جمهور در ادامه با بيان اينكه 
اســتقالل خواهى و اراده مردم ايران براى اينكه نه زير بار ظلم بروند و نه به 
كسى ظلم كنند، دليل خشــم و غضب دشمنان عليه اين ملت از 43 سال 
قبل تاكنون است، افزود: مردم ايران اراده كردند كشورشان ملجا و پناه همه 
محرومان و مســتضعفان و مظلومان عالم شــود و اعالم كردند كه ما نه در 
شعار كه در عمل مى توانيم خودمان كشورمان را بسازيم. رئيسى با اشاره به 
اينكه ملت ايران حقيقتا ملت توانايى هستند، اظهار داشت: امروز بخش هاى 
مختلف كشــور از جمله بوشهر به لطف ظرفيت هاى خدادادى و به همت و 
با تالش مردم و اراده آنها براى اســتقالل، براى ايران اسالمى قدرت، اقتدار 
و افتخار آفريده اســت. رئيس جمهور با اشاره به اعمال تحريم و تهديدهاى 
دشمنان عليه ملت ايران و در عين حال اعتراف آنان به شكست سياست فشار 
حداكثرى عليه اين ملت، تصريح كرد: اين قدرت ملت ايران بود كه تهديدها 
و تحريم ها و توطئه ها و جنگ تركيبى دشــمنان را شكست داد. رئيسى با 

اشــاره به تحليل رهبر معظم انقالب درباره داليل راه اندازى جنگ تركيبى 
عليه ملت ايران خاطرنشان كرد: دشمنان وقتى نتوانستند از تهديد، تحريم و 
جنگ تركيبى عليه ملت ايران به نتيجه برسند و پيشرفت او را متوقف كنند، 
به دنبال اثرگذارى بر زندگى و ســفره مردم رفتند. رئيس جمهور در ادامه با 
بيان اينكه دشمن پس از جنگ تركيبى و تالش براى ايجاد التهابات ارزى و 
اقتصادى به سراغ پروژه امنيتى در مدارس رفته است، گفت: دشمن مى خواهد 
براى فرزندان ما در مدارس دلهره، ناامنى و فضاى ترس و نااميدى ايجاد كرده 
و از اين طريق ايجاد آشــوب كند. رئيسى افزود: يك روز آشوب و اغتشاش 
خيابانى، يك روز اغتشاش در حوزه مالى و ارزى و اقتصادى و يك روز مسئله 

ساختن و مسئله سازى امنيتى در حوزه تحصيل و مدارس، اينها ترفندهايى 
اســت كه دشــمنان براى نااميد كردن مردم طراحى و اجرا مى كنند، چون 
مى بينند عليرغم همه اين تهديدها و تحريم ها و عليرغم همه اين نقشــه ها 
روز 22 بهمن در سراسر كشور مردم با بصيرت، آگاهانه، مقتدرانه و عزتمندانه 
حضور پيدا كردند و دشــمن را شكست دادند. رئيس جمهور اظهار داشت: 
دشمن خود اعتراف كرد كه 22 بهمن امسال با همه سال هاى قبل متفاوت 
بود. تفاوت آن براى آن اســت كه مردم احساس كردند دشمن مى خواهد به 
اهداف پليد خود برسد و مردم تصميم گرفتند دشمن را ناكام كنند. رئيسى 
با اشاره به مسائل اخير پيش آمده در ارتباط با برخى مدارس تصريح كرد: در 

جلسه اخير دولت، وزير كشور و وزير اطالعات را مامور كردم تا هر چه سريع تر 
اين موضوع را ريشه يابى و بررسى و اطالعات آن را هم سريعا به مردم عزيزمان 
اعالم كنند تا توطئه دشمن براى ايجاد دلهره و نااميدى در مردم خنثى شود. 
رئيس جمهور در ادامه با اشــاره به حضور معنادار مردم شهرستان خورموج 
در استقبال از خدمتگزاران خود خاطرنشان كرد: كسانى كه ارزيابى و رصد 
مى كنند، ببينند اين حضور معنادار مردم را كه در روز جمعه از استراحت خود 
گذشته و در اين عرصه حضور يافته اند؛ معنا و مفهوم اين حضور آن است كه ما 
پاى انقالب، نظام، ارزش هاى خودمان با همه وجود هستيم. رئيسى در بخش 
ديگرى از سخنانش با اشاره به اهمييت مسائل منطقه و استان بوشهر گفت: به 
لطف خدا در فاصله سفر اول دولت به بوشهر تا اين سفر گام هاى خوبى براى 
رفع تنش هاى آبى در بخش هاى مختلف استان برداشته شده است. همچنين 
براى توسعه راه هاى مواصالتى، تجهيز بيمارستان ها و درمانگاه ها و احداث و 
افتتاح واحدهاى مسكونى اقدامات موثرى شده است. رئيس جمهور با بيان 
اينكه با وجود امكانات و ظرفيت هاى فراوان بوشهر، بيكارى در اين استان معنا 
ندارد، افزود: بر اســاس گزارش ها ميزان اشتغال آفرينى در دولت مردمى چه 
در استان بوشهر و چه در سراسر كشور افزايش يافته و نشان مى دهد شرايط 
كامال متفاوت شــده اما همچنان هم نياز به اشتغال وجود دارد و هم زمينه 
براى ايجاد اشــتغال داريم. رئيسى با اشاره به تالش هاى صورت گرفته براى 
احياى واحدهاى توليدى تعطيل و نيمه تعطيل اظهار داشت: دولت مصمم 
است با كمك مردم در زمينه ايجاد اشتغال حركتى جهادى انجام دهد. آمارها 
حكايت از آن دارند كه تاكنون از وعده ايجاد ساالنه يك ميليون شغل عقب 
نيستيم. رئيس جمهور با تاكيد بر ضرورت فعال كردن ظرفيت هاى گردشگرى 
منطقه خورموج تصريح كرد: دولت عالوه بر حمايت از تقويت زيرساخت هاى 
گردشــگرى منطقه نسبت به ارتقاى شاخص هاى درمانى و رفع ديگر نيازها 

منطقه نيز اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

رافائل گروســى، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى در رأس هيأتى بلند پايه از آژانس، بعد از ظهر روز جمعه 
12 اسفندماه به تهران سفر خواهد كرد. به گزارش ايسنا، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى در پاسخ به دعوت 
محمد اســالمى، معاون رييس جمهور و رييس ســازمان انرژى اتمى ايران به تهران ســفر مى كند. مدير كل آژانس 
بين المللى انرژى اتمى در اين ســفر دو روزه عالوه بر مذاكره با رييس سازمان انرژى اتمى با ديگر مقامات عالى رتبه 
جمهورى اسالمى ايران نيز ديدار و مالقات خواهد كرد.  مدير كل آژانس پس از انجام ديدارها و مذاكرات با مقامات 

جمهورى اسالمى ايران، بعدازظهر روز شنبه 13 اسفندماه، تهران را به مقصد وين ترك خواهد كرد.

دادستان عمومى و انقالب تهران، گفت: در راستاى حفظ حقوق عامه و رفع تصرف از امالك شهردارى ها، ملك موسوم به پاركينگ 
الغدير در خيابان شــميران نو، به مســاحت بيش از 14 هزار و 200 متر مربع و با ارزش تقريبى 3 هزار و 550 ميليارد ريال رفع 
تصرف شــد. به گزارش ايسنا به نقل از ميزان، على صالحى، با اعالم رفع تصرف از پاركينگ الغدير، اظهار كرد: در راستاى حفظ 
حقوق عامه و رفع تصرف از امالك شهردارى ها، ملك موسوم به پاركينگ الغدير در خيابان شميران نو، به مساحت بيش از 14 
هزار و 200 متر مربع و با ارزش تقريبى 3 هزار و 550 ميليارد ريال رفع تصرف شــد. وى افزود: شــهردارى منطقه 4 درخواست 
تخليه اين ملك را داشت كه با دعوت متصرف و بررسى مدارك و مستندات وى، اخطار تخليه ظرف يك هفته صادر شد تا متصرف 

به قيد فوريت اقدام كند.

در سفر به تهران

دادستان تهران: پاركينگ الغدير در خيابان شميران نو گروسى با مقامات عالى رتبه ايران ديدار مى كند
رفع تصرف شد
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گزيده خبر

ارز نهاده هاى دام و طيور تامين 
شده است؟

عضو هيات مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده دام و طيور مى گويد بيش از 
دو ماه است كه هيچ ارزى به كاالهاى اساسى و نهاده دام و طيور اختصاص 
پيدا نكرده كه معاون وزير جهاد كشاورزى نيز مى گويد پيگير تخصيص ارز 
به نهاده هاى دامى هستيم، ولى بانك مركزى بايد در اين مورد تصميم بگيرد.

محمدعلى ضيغمى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه نهاده هاى دام و طيور 
مهمترين و پراولويت ترين كاالهاى اساسى در سبد خانوار بوده و اهميت آن 
از اين جهت است كه تاثير زيادى در توليد گوشت، مرغ، لبنيات و تخم مرغ 
دارد، گفت: همواره در زمان هايى كه محدوديت منابع ارزى وجود داشــت و 
حتى در بدترين شــرايط هم ارز نهاده هاى دام و طيور تامين مى شــد، زيرا 
هيچ كااليى تا به اين حد اســتراتژيك نيست. وى ادامه داد: در شرايطى كه 
از گشايش ها و كفايت منابع ارزى در كشور سخن گفته ميشود و همچنين 
رييــس كل بانك مركزى نيز چندين روز پيش اعــالم كرد كه بالغ بر 6.5 

ميليارد دالر ارز تخصيص داده شده

ســامانه اعالم خرابــى و كارت هاى ســوخت جامانــده آغاز بــه كار كرد
مديرعامــل شــركت ملى پخــش فرآورده هاى نفتى از آغاز به كار ســامانه پياده ســازى و بهره بردارى از ســامانه برخــط اعالم خرابــى كارتخوان ها و اعالم كارت هاى ســوخت 
شــخصى جامانــده در جايگاه هاى عرضه ســوخت خبــر داد و گفت: هم اكنون فرآيند صدور كارت ســوخت با هدف دســتيابى به كوتاه ترين زمان ممكن ســرعت يافته اســت. 
بــه گزارش ايســنا، على اكبــر نژادعلى با بيان اينكــه هدف از راه اندازى اين ســامانه افزون بر اطالع رســانى به مردم درباره كارت هاى هوشــمند ســوخت جامانده، ســهولت و 
تســريع در فرآينــد تعميــر تجهيزات معيوب با اعــالم خرابى كارت خوان ها از ســوى كاربران جايگاه هاى عرضه ســوخت و خدمات رســانى بهتــر به مردم به ويژه در آســتانه 

عيد نوروز و تكريم هموطنان اســت، اظهار كرد: پيش از اين روال به اين شــكل بود كه كارت هاى جامانده در جايگاه هاى ســوخت تحويل نواحى مى شــد و اطالع رســانى مناســبى در اين باره انجام نمى شــد كه مالكان 
بدانند كارت ســوخت آنها به طور دقيق در كدام جايگاه جامانده اســت، بنابراين تصميم گرفتيم به منظور جمع آورى و يكپارچه ســازى اطالعات كارت هاى ســوخت جامانده در جايگاه هاى سراســر كشــور و ســهولت 
دسترســى صاحبــان، ســامانه اى را ايجاد كنيم كه اين ســامانه بتوانــد اطالعات كارت هاى جامانده را در جايگاه هاى عرضه ســوخت را جمع آورى و در اختيار مناطق ســى و هفت گانه شــركت و نيز مــردم قرار دهد. 

سرنوشت ماليات لوكس ها تغيير كرد
 درآمد 7000 ميلياردى محقق مى شــود؟.درحالى كه 
دولت پيش بينى كرده بود در ســال آينده از صاحبان 
خودروهــاى باالى 1.5 ميليارد تومــان ماليات بگيرد، 
مجلــس 1.5 ميليارد ديگر به اين رقــم اضافه كرد و 
قرار شد صاحبان خودروهاى باالى سه ميليارد تومان 
ماليات بدهند؛ بايد ديد با افزايش اين رقم درآمدى كه 
دولــت از اين محل پيش بينى كرده بود محقق خواهد 

شد يا خير.
به گزارش ايســنا، دولت در اليحه بودجه ســال آينده 
پيش بينى كرده بود كــه از صاحبان خودروهاى بيش 
از 1.5 ميليارد ماليات ســاالنه خودرو بگيرد. رقمى كه 
با نظر مجلــس تغيير كرد و قرار شــد انواع خودروى 
ســوارى و وانت دو اتاق(كابين) داراى شماره انتظامى 
شخصى كه قيمت روز خودروى آنها بيش از 3 ميليارد 
تومان است نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات 
ســاالنه خودرو به نرخ يك درصد شوند. از آنجايى كه 
دولت پيش بينى كرده بود از محل خودروهاى لوكس 
7070 ميليارد تومان كسب درآمد كند، با تغيير قيمت 
خودروهايى كه مشــمول ماليات مى شوند، تحقق اين 

مبلــغ در هاله اى از ابهام فرو رفته اســت. اين درحالى 
است كه درامد دولت از اين محل در سال جارى چندان 
چشــم گير نبوده و در 10 ماه ســال جارى تنها 422 
ميليارد تومان ماليات از خودروهاى لوكس اخذ شــده 
است. راهكار دولت چيست؟ در اين ميان داوود منظور، 
رييس ســازمان امور مالياتى در پاسخ به سوال ايسنا 
درمورد مصوبات مجلس درمورد اليحه بودجه و تفاوت 
آن با پيش بينى دولت اظهار كرد: طبيعى است كه وقتى 

اليحه دولت به مجلس مى رود، نمايندگان تغييراتى در 
آن اعمال كنند. سازمان منتظر آخرين تصميم مجلس 
اســت و هرچه تصويب شود اجرا خواهيم كرد. وى در 
پاسخ به سوال ديگر ايسنا درمورد تفاوت برآورد دولت 
از درآمدهاى ناشى از محل ماليات با مصوبات مجلس 
توضيــح داد: آنچه در اليحه پيش بينى شــده برآورد 
اســت كه ممكن اســت در عمل كم تر يا بيشتر شود. 
مــا تالش ميكنيم اگر مجلس تغييراتى اعمال كند كه 

اثر كاهنده دارد با تمركز بر شناسايى فرارهاى مالياتى 
آن را جبران كنيم. قيمت خودرو چگونه تعيين خواهد 
شــد؟ براين اساس ماخذ محاســبه ماليات خودروى 
موضوع اين بنــد قيمت روز انواع خــودرو با توجه به 
تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفا براساس مشخصات 
مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط 
نيروى انتظامى (برگ ســبز) به عنوان ســند رسمى 
خودرو است كه توسط سازمان امور مالياتى هرساله تا 
پايان فروردين ماه تعيين و اعالم مى شود. ماخذ مذبور 
براى انواع خودرو كه بعد از اعالم سازمان توليد يا وارد 
مى شــوند بالفاصله پس از توليد يا واردات آن توسط 
ســازمان مزبور تعيين و اعالم خواهد شد. براين اساس 
ســازمان امور مالياتى كشــور مكلف است مراتب را به 
نحو مقتضى به اطالع اشــخاص مشمول برساند. كليه 
اشخاص حقيقى و حقوقى مكلفند ماليات ساالنه مربوط 
به خودروهاى تحت تملك خود و فرزندان كمتر از 18 
سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه 

پرداخت كنند. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار دليل حذف بندى مبنى بر اينكه خودروهاى وارداتى صرفاً در بورس كاال عرضه شوند، از آيين نامه واردات 
خودرو را مشخص نبودن زمان و تعداد خودروهاى خارجى كه به كشور وارد خواهند شد اعالم كرد. مجيد عشقى در گفت وگو با ايسنا، درمورد 
توقف عرضه خودروهاى وارداتى در بورس كاال  توضيح داد: در اين مورد بررسى هاى كارشناسى زيادى صورت گرفته است. از آنجايى كه زمان 
و تعداد خودروهاى خارجى به كشور مشخص نيست، امكان عرضه آن ها در بورس كاال وجود نداشت. سازمان بورس آمادگى دارد كاالهايى 
كه وارد كشور شدند و قابليت تحويل دارند را پذيرش و عرضه كند. عشقى  ادامه داد: بر اساس بررسى هاى كارشناسى شده كاالهايى كه هنوز خريدارى نشده است، امكان عرضه از 
طريق بورس كاال را ندارند. البته بندى كه تاكيد داشت اين خودروها صرفا از طريق بورس كاال عرضه شوند حذف شد و عرضه از طريق بورس كاال، به شرطى كه كاال شرايط بورس 
كاال را داشته باشد امكان پذير است. بر اساس اين گزارش، در حالى كه در آيين نامه واردات تاكيد شده بود كه خودروهاى وارداتى صرفاً در بورس كاال عرضه خواهند شد و فروش 
آن ها از مسير بورس كاال است؛ هيات دولت، دو هفته گذشته، تصويب كرد كه عبارت "خودروهاى وارداتى صرفاً در بورس كاال عرضه مى شود" از بند 2 آيين نامه واردات حذف شود؛ 
بر اين اساس احتماال فروش خودروهاى وارداتى ديگر تنها از مسير بورس كاال نخواهد بود. اين درحالى است كه مقرر شده بود كه پس از واردات اولين محموله خودروهاى وارداتى  
از هفته سوم دى ماه در بورس كاال براى فروش، عرضه شود اما خبرى نشد. پس از آن هم 19 دى ماه اطالعيه هاى بورس كاال از پذيرش خودروهاى خارجى حكايت داشتند و اين 

انتظار مى رفت كه خودروهاى خارجى طبق وعده داده شده نهايت تا پايان دى ماه در بورس كاال عرضه شوند كه اين موضوع منتفى شد.

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت كه تعيين نرخ ثابت ارز باعث ايجاد التهاب در بازار غير رسمى مى شود لذا مجلس براى 
كاهش التهابات در بازار ارز در بودجه ســال آينده نرخ ارز شناور را در نظر گرفت. محمدرضا پورابراهيمى در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: طبق ماده 20 قانون احكام دائمى، نرخ ارز در اقتصاد ايران شــناور مديريت شده است؛ پس قانون، سياست ارزى را 
مشخص كرده است لذا هر تصميم بانك مركزى مغاير با اين موضوع خالف قانون است. وى افزود: بانك مركزى اگر به جاى نرخ 

ارز شناور، نرخ ثابت در نظر گيرد باعث ايجاد التهاب در بازار غير رسمى مى شود. لذا مجلس براى جلوگيرى از التهاب و در اجراى قانون در بودجه سال آينده نرخ ارز 
را شناور در نظر گرفت. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس همچنين با اشاره به مصوبه مجلس در اليحه بودجه مبنى بر در اختيار قرار گرفتن 10 هزار ميليارد تومان 
از ســهام دولت در شــركت ها در اختيار صندوق تثبيت بازار سرمايه، گفت: مجلس در جريان بررسى بندى از اليحه بودجه به وزارت اقتصاد اجازه داد كه به منظور 
حمايت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمايه تا 10 هزار ميليارد تومان از سهام دولت در شركت ها در اختيار صندوق تثبيت بازار سرمايه قرار گيرد. اين 
بدان معناست كه هر وقت بازار دچار ريزش مى شود دولت مى تواند ورود پيدا كرده و سهام خود در شركت ها را در اختيار اين صندوق قرار دهد. پورابراهيمى در پايان 

بيان كرد: اين موضوع به بازارگردان كمك كرده و تاثير مثبتى در بازار بورس و حمايت از آن به جاى خواهد گذاشت.

پورابراهيمى:چرا خودروهاى وارداتى در بورس كاال عرضه نمى شوند؟

 مجلس براى كاهش التهابات نرخ ارز شناور را در نظر گرفت
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گزيده خبر

توانمندى روزافزون ايران در 
حوزه نفت و گاز

نماينده سابق ايران در اوپك افتتاح فاز پارس جنوبى را نماد توانايى و غرور 
ايرانى دانســت و اعالم كرد: توانمندى هاى ايران در حوزه صنعت نفت و گاز 
روزافزون و قابل توجه اســت. محمد خطيبى در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه فاز 14 پارس جنوبى در شرايط تحريم توسط متخصصان ايرانى و على 
رغم همه محدوديت ها اجرايى شــده است، اظهار كرد: هيچ كمك خارجى 
براى اين مساله وجود نداشت و اين پروژه توسط متخصصان داخلى اجرايى 
شــد، اين كار در اين برهه زمانى بسيار قابل اهميت است. وى با بيان اينكه 
انجــام چنين اقدامى خودباورى را افزايش مى دهد و توانمندى متخصصان 
ايرانى را به اثبات مى رساند، گفت: ادامه اجراى چنين پروژه هايى به مهارت 
افزايى متخصصان ما كمك و آنها را آماده مى كند كه در خارج از مرزها نيز 
چنين پروژه هايى را اجرايى كنند. اين كارشناس ارشد حوزه انرژى با اشاره 
به توانمندى هاى متخصصان ايرانى در صنعت نفت و گاز، اظهار كرد: صنعت 
نفت مدت هاســت كه در نوك پيكان تحريم ها قرار دارد و به همين دليل 
نيز اگر اين توانمندى ها نبود، همانطور كه تحريم كنندگان پيش بينى كرده 
بودند كه اين تحريم هاى فلج كننده تاكنون تاثيرگذار بود. خطيبى تصريح 
كرد: شرايط حال حاضر بيانگر اين است كه روز به روز اين توانمندى ها ارتقاء 
پيدا مى كند و صنعت نفت، گاز و پتروشــيمى با روندى رو به رشد مشغول 
به فعاليت اســت و عالوه بر تامين نياز داخل در حــوزه صادرات نيز فعال 
هستند.وى با بيان اينكه توانمندى ها روز به روز در حال افزايش است و اگر 
به همين شكل پيش برويم پس از مدتى تبديل به يكى از كشورهاى داراى 
مهارت قابل توجهى در حوزه اجراى پروژه هاى نفت و گاز مى شــويم و مى 
توانيم صادرات خدمات فنى و مهندسى را توسعه دهيم، گفت: البته اكنون 
نيز صادرات داريم اما مى توانيم ميزان آن را افزايش دهيم. به گزارش ايسنا، 
پااليشگاه طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبى به عنوان آخرين پااليشگاه بخش 
خشكى اين ميدان مشترك گازى وظيفه پااليش گاز ترش برداشت شده از 
سكوهاى اين فاز در دريا را به عهده دارد. اين پااليشگاه سيزدهمين پااليشگاه 
ميدان مشــترك پارس جنوبى است و با تكميل آن ديگر پااليشگاهى براى 
اين ميدان مشترك ساخته نخواهد شد. سكوهاى اين فاز پيش تر در موقعيت 
خود نصب شده بودند و چهار رديف شيرين سازى گاز اين پااليشگاه از سال 
1400 تا 1401 هم زمان با آغاز به كار دولت سيزدهم عملياتى شدند. اعتبار 
اجراى مگاپروژه فاز 14 پارس جنوبى براى حفارى، ساخت و نصب سكوهاى 
دريايى، تأمين و اجراى خطوط لوله دريايى و تأسيسات دريايى برابر با 5.2 
ميليــارد دالر بود. اين فاز كه ايرانى ترين فاز پارس جنوبى نيز لقب گرفته، با 
استفاده 70 درصدى از تجهيزات ايرانى، ركورد استفاده از تجهيزات ايرانى 
در پروژه هاى مشــابه خود را شكســت. با بهره بردارى از اين فاز روزانه 50 
ميليون مترمكعب گاز شــهرى (متان) و 75 هزار بشــكه ميعانات گازى و 
400 تن گوگرد، همچنين ســاالنه يك ميليون تن گاز مايع (ال پى جى) و 
يك ميليون تن اتان به منظور تأمين خوراك واحدهاى پتروشــيمى توليد 
مى شــود. دنيامالى: مجلس پيام اعتماد خود را به شركت هاى داخلى براى 

توسعه ميادين نفت و گاز داد
دنيامالى: مجلس پيام اعتماد خود را به شركت 
هاى داخلى براى توسعه ميادين نفت و گاز داد

نايــب رئيس كميســيون تلفيق 
مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: 
مجلس پيام روشــنى به شركت 
هاى نفتى داد كــه بارها آمدند و 
بحث توســعه ميادين ما را مطرح 
كردند اما بعد مــا را رها كردند و 
رفتنــد. به گزارش ايســنا، احمد 
دنيامالى در جريان جلســه علنى امروز مجلس و بررســى بخش هزينه اى 
اليحه بودجه 1402، بيان كرد: بابت مصوبه ارزشــمند روز گذشته مجلس 
در حوزه نفت و گاز اليحه بودجه 1402 به همه همكاران تبريك مى گويم. 
مجلس پيام روشنى به شركت هاى نفتى داد كه بارها آمدند و بحث توسعه 
ميادين مارا مطرح كردند اما بعد ما را رها كردند و رفتند. وى در ادامه اظهار 
كرد: مجلس با مصوبه روز گذشته اعتماد خود را به جوان ها و شركت هاى 
داخلى اعالم كرد. اميدواريم با مصوبه مجلس شاهد توسعه ميادين نفتى و 

گازى  و افزايش بهره ورى از ميادين نفتى و گازى باشيم.

سرمايه گذارى آرامكو در يك 
كارخانه ال ان جى خارجى

شركت آرامكو در واكنش به تقاضاى 
جهانــى پــس از جنــگ اوكرايــن، 
سرگرم بررسى سرمايه گذارى در يك 
تاسيسات گاز طبيعى مايع (ال ان جى) 
خارج از عربســتان سعودى است. به 
گزارش ايســنا، بلومبــرگ به نقل از 
منابع آگاه نوشــت: اين شركت انرژى 

دولتى در مرحله اوليه مذاكرات با ســازندگان كارخانه ال ان جى براى خريد سهم و 
تامين عرضه از طريق يك توافق خريد اســت. مصرف ال ان جى در سالهاى آينده با 
تــالش اروپا براى جايگزين كردن منابع ديگر به جاى واردات گاز روســيه از طريق 
خط لوله و افزايش سريع واردات كشورهايى مانند چين و هند، افزايش پيدا خواهد 
كرد. طبق گزارش آژانس بين المللى انرژى، ارزش تجارت جهانى ال ان جى در سال 
ميالدى گذشــته، دو برابر شد و به بيش از 450 ميليارد دالر رسيد. به گفته منابع 
آگاه، آرامكو سرگرم بررسى پروژه هايى در آمريكا و آسيا بوده و  تاسيساتى را ترجيح 
مى دهد كه بتواند به راحتى گاز طبيعى مايع را به آســيا كه بزرگترين بازار جهان 
است، ارسال كند. خريد سهم در يك تاسيسات ال ان جى و قرارداد خريد، به آرامكو 
در رسيدن به هدفش براى متنوع كردن فعاليت فراتر از توليد و تجارت جهانى انرژى، 
كمك خواهد كرد. شركت شل ماه گذشــته در گزارشى هشدار داد سرمايه گذارى 
بيشتر در پروژه هاى مايع سازى گاز طبيعى، براى اجتناب از گسترش شكاف عرضه 
در اواخر دهه جارى ضرورى اســت. آرامكو پيش از اين ســرمايه گذارى مشترك 
در ال ان جى در ســال 2019 را بررســى كرده و به دنبال خريد 25 درصد سهم در 
تاسيســات پورت آرتور شركت �سمپرا انرژى� در تگزاس بود. اما با شيوع پاندمى 
كوويد 19 و ســقوط تقاضاى جهانى براى انرژى كه به توان مالى آرامكو ضربه زد، 
اين شركت از پروژه مذكور عقب نشينى كرد. يك توافق 20 ساله غيرالزام آور براى 
آرامكو براى فروش ال ان جى از پورت آرتور، در ســال 2021 به پايان رسيد. سمپرا 
هفته گذشته اعالم كرد تامين مالى براى بخشى از اين پروژه را نهايى كرده و اميدوار 
اســت تصميم سرمايه گذارى نهايى را تا پايان مارس بگيرد. عربستان سعودى يكى 
از بزرگترين ذخاير گاز جهان را دارد با اين حال در گذشته، اين ذخاير عمدتا براى 
مصرف داخلى اســتفاده شدند. بر اســاس گزارش بلومبرگ، آرامكو اكنون در گاز، 
ســرمايه گذارى بيشترى انجام مى دهد و قصد دارد در يك دهه آينده، حدود 100 
ميليارد دالر هزينه كرده و توليد در عربستان را افزايش دهد. اما قصد ندارد ال ان جى 
را به صورت داخلى توليد كند. در واقع، اين شركت سعودى از عرضه خارجى، براى 

تامين تقاضاى داخلى رو به رشد و صادرات هيدروژن آبى استفاده خواهد كرد.

فاز 14 پارس جنوبى، تجلى توانمندى ايرانى
پااليشــگاه فاز 14 به عنوان آخرين پااليشگاه پارس جنوبى روز گذشته 
با ســرمايه گذارى 2.7 ميليارد دالر افتتاح شد كه طبق گفته وزير نفت 
اين مقدار هزينه براســاس برآوردهاى كارشناسان در كمتر از يك سال 
با توليد محصوالت بازخواهد گشــت. به گزارش ايسنا، پااليشگاه طرح 
توسعه فاز 14 پارس جنوبى به عنوان آخرين پااليشگاه بخش خشكى اين 
ميدان مشترك گازى وظيفه پااليش گاز ترش برداشت شده از سكوهاى 
اين فاز در دريا را به عهده دارد. اين پااليشــگاه ســيزدهمين پااليشگاه 
ميدان مشترك پارس جنوبى اســت و با تكميل آن ديگر پااليشگاهى 
براى اين ميدان مشترك ساخته نخواهد شد. سكوهاى اين فاز پيش تر 
در موقعيت خود نصب شــده بودند و چهار رديف شيرين سازى گاز اين 
پااليشــگاه از سال 1400 تا 1401 هم زمان با آغاز به كار دولت سيزدهم 
عملياتى شدند. اعتبار اجراى مگاپروژه فاز 14 پارس جنوبى براى حفارى، 
ســاخت و نصب سكوهاى دريايى، تأمين و اجراى خطوط لوله دريايى و 
تأسيســات دريايى برابر با 5.2 ميليارد دالر بود. اين فاز كه ايرانى ترين 
فــاز پارس جنوبى نيز لقب گرفته، با اســتفاده 70 درصدى از تجهيزات 
ايرانى، ركورد اســتفاده از تجهيزات ايرانى در پروژه هاى مشــابه خود را 
شكست. با بهره بردارى از اين فاز روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز شهرى 
(متان) و 75 هزار بشــكه ميعانــات گازى و 400 تن گوگرد، همچنين 
ســاالنه يك ميليون تــن گاز مايع (ال پى جى) و يــك ميليون تن اتان 
به منظور تأمين خوراك واحدهاى پتروشــيمى توليد مى شود. ظرفيت 
توليد گاز ميدان پارس جنوبى به 700 ميليون مترمكعب در روز رسيده، 
پااليشگاه فاز 14 پارس جنوبى را مى توان ايستگاه پايانى پااليشگاه هاى 
ميدان گازى پارس جنوبى برشــمرد. پيش از ساخت اين مجتمع، 12 
پااليشگاه با دريافت گاز از بخش دريا و فرآورش آن، گاز شيرين به شبكه 
سراسرى تزريق مى شــد، اما با توجه به اينكه 4 سكوى دريايى فاز 14 
به مدار آمدند و انجام كارهاى اجرايى آغاز توســعه فاز 11 پارس جنوبى، 
با احتمال افزايش توليد، نياز به ايجاد ظرفيت پااليشــى در اين منطقه 
روزبه روز حياتى تر مى شــد. بر همين اساس دولت سيزدهم عزم خود را 
براى تكميل ساخت پااليشگاه فاز 14 پارس جنوبى متمركز كرد و انتظار 
مى رود تا پايان سال جارى شــاهد تكميل اين پااليشگاه باشيم. توليد 
تجمعى گاز فاز 14 تا به امروز قريب 62 ميليارد مترمكعب تخمين زده 
مى شــود، ارزش قراردادى و سرمايه گذارى در بخش حفارى، سكوهاى 
دريايى، خطوط لوله و تأسيسات خشــكى 5.2 ميليارد دالر بوده كه از 
سوى شــركت ملى نفت ايران تأمين و پرداخت شده است. محصوالت 
اين پااليشــگاه مشابه طرح هاى دو فازى پارس جنوبى شامل روزانه 50 

ميليون متر مكعب گاز متان به منظور تزريق به خط لوله سراسرى، 77 
هزار بشكه ميعانات گازى، 400 تن گوگرد و ساالنه يك ميليون تن اتان 
و يك ميليون تن ال پى جى اســت. بهره بردارى از فاز 14 تحقق شــعار 
«ما مى توانيم» است روز گذشته سيد ابراهيم رئيسى - رئيس جمهورى، 
بهره بردارى از فاز 14 مجموعه پااليشــگاه پارس جنوبى را جلوه عزم و 
اراده بلند و تحقق شعار ما مى توانيم دانست و گفت: اين مجموعه با دست 
توانمند ايرانى، با كاالى ايرانى، طراحى، مشورت و با اجراى متخصصان 
و كارگران ايرانى اجرا شــده اســت. وى با اشاره به محصوالتى توليدى 
اين پااليشــگاه از جمله ساالنه 50 ميليون مترمكعب گاز، تصريح كرد: 
اينكه گفته مى شود كشور ظرفيت هاى زيادى براى پيشرفت دارد يكى 
از جلوه هاى آن مجموعه هايى مثل همين پارس جنوبى است كه امروز 
يكى از فازهاى پااليشــگاه آن به بهره بردارى رســيده و تبديل به جلوه 

خودكفايى و استقالل كشور شــده است. شركت هاى خارجى كه براى 
احداث فاز 14 پااليشگاه پارس جنوبى به ايران آمده بودند، با تصور اينكه 
بعد از رفتن آنهــا كار اين فاز بر زمين مى ماند، ايران را ترك كردند، اما 
متخصصان جوان كشور اجازه ندادند كار روى زمين بماند و فاز 11 اين 
مجموعــه نيز به زودى با همت همين متخصصان به بهره بردارى خواهد 
رســيد. رئيس جمهورى اظهار كرد: البته با تكميــل فاز 11 كه آخرين 
فاز پارس جنوبى اســت، كار ما تمام نخواهد شــد، زيرا در حوزه انرژى 
كشــور كارهاى زيادى براى انجام به ويژه در ميدان هاى مشترك داريم. 
در زمينه بهره بردارى از ميدان هاى مشترك مؤلفه سرعت در بهره بردارى 
نيز به شــدت مورد تأكيد اســت تا سهم كشــور از اين ميدان ها احصا 
شــود. ارزش 3.5 ميليارد دالرى ساالنه فرآورده هاى توليدى پااليشگاه 
فــاز 14 پارس جنوبــى. همچنين جواد اوجى - وزير نفت با اشــاره به 

ســرمايه گذارى 2.7 ميليارد دالرى در بخش خشكى اين فاز، از ارزش 
3.5 ميليارد دالرى محصوالت توليدى از خوراك اين پااليشگاه خبر داد 
و گفت: امروز به لطف پروردگار روزانه 705 ميليون مترمكعب گاز (بيش 
از همســايه قطرى) و 750 تا 800 بشــكه ميعانات گازى در روز از اين 
ميدان مشترك گازى برداشت مى شود و 37 سكوى دريايى وجود دارد 
كه با توان متخصصان داخلى بنا شده است. وى در تشريح دستاوردهاى 
اجراى طرح توســعه فاز 14 پارس جنوبى گفت: از جمله دستاوردهاى 
اين فاز كه تنها در بخش خشكى آن 2.7 ميليارد دالر سرمايه گذارى شده 
اســت، ساالنه 3.5 ميليارد دالر ارزش فرآورده هاى توليدى خواهد بود و 
با تكميل اين طرح روزانه بيش از 50 ميليون مترمكعب گاز شــيرين به 
شبكه تزريق و نزديك به 75 هزار بشكه ميعانات گازى توليد مى شود كه 
ارزش هر بشكه آن بيش از نفت است. وزير نفت ادامه داد: با اجراى كامل 
اين فاز ســاالنه يك ميليون تن اتان و يك ميليون تن ال پى جى توليد 
مى شود كه خوراك مجتمع هاى پتروشيمى ها خواهد بود، يعنى جداى 
از افزايش گاز طبيعى كشــور، خوراك پتروشيمى ها نيز تأمين مى شود. 
فاز 14 پارس جنوبى به عنوان آخرين پااليشگاه بخش خشكى در ميدان 
مشترك گازى پارس جنوبى شناخته مى شود و سكوهاى آن در فاصله 
105 كيلومترى از ســاحل كنگان قرار گرفته اند، اين فاز 44 حلقه چاه 
دارد كه گاز توليدى از آن با استفاده از دو خط لوله دريايى به طول 210 
كيلومتر به سمت پااليشگاه فاز 14 منتقل مى شود.  دو خط لوله دريايى 
به طول 18 كيلومتر به عنوان ارتباط سكوهاى اقمارى با سكوهاى اصلى 
است، خط لوله 4.5 اينچ مربوط به انتقال گاليكول از خشكى به سكوها 
و 210 كيلومتر در مجموع طول اين خط است كه همه اين خطوط در 
زير دريا احداث شده و پااليشگاه خشكى هم در طول سه سال با ظرفيت 
پااليــش روزانه 56 ميليون متر مكعب گاز طراحى شــد. پس از اينكه 
گاز از چاه ها برداشــت و به سمت پااليشگاه ها منتقل مى شود، نخستين 
محصولى كه استخراج مى شود، 50 ميليون متر مكعب در روز اتان است 
كه با عنوان گاز به مصرف مردم و صنايع پتروشــيمى مى رسد. تصفيه 
اتان اين پااليشگاه 2 هزار 750 تن ظرفيت ساالنه دارد و تصفيه پروپان 
و بوتان كه با عنوان خوراك گاز مايع در نظر گرفته و صادر مى شــود. از 
اسكله بندر صادراتى سيراف پروپان 1100، بوتان 1800 تن، روزانه 77 
هزار بشكه ميعانات گازى و 400 تن گوگرد كه از نظر ارزش محصوالت 
روزانــه 10 ميليون دالر ارزش دارد و  ارزش افزوده فرآورده هاى توليدى 

اين پااليشگاه ساالنه 3.5 ميليارد دالر است.

عضو هيئت مديره شركت مهندسى 
آب و فاضالب كشــور گفت: با توجه 
به مشــكالتى كه در حــوزه تامين 
آب شــرب در كشــور وجود دارد و 
ضــرورت مديريت مصــرف، وزارت 
نيــرو تصميم گرفته اســت از محل 
پســاب حاصل از فاضالب، بخشى از 
نيــاز آب صنايع را برطــرف كند. به 
گزارش ايسنا، مســعود علويان صدر 
در نشستى كه پيرامون دستورالعمل 
ابالغى وزير نيرو در ارتباط با مشاركت 
عمومى - خصوصــى براى طرح هاى 
بازتخصيص و كاهــش هدررفت آب 
برگزار شــد، با بيان اينكه بخشنامه 
وزارت نيرو پيرامون بازتخصيص آب 
براى استفاده در صنايع به تامين آب 
شــرب پايدار، حفظ و ارتقاى منابع 
آب كمــك مى كند، اظهار كرد: يكى 
از وظايــف اصلى شــركت هاى آب 
و فاضــالب تامين پايدار آب شــرب 
مردم اســت و از اين پس براى تامين 
پايدار آب شرب بايد پساب جايگزين 
بخشــى از تخصيــص آب با كيفيت 
به صنايع شــود. وى با اشاره به ابالغ 
اين بخشنامه ادامه داد: براساس اين 

بخشنامه صنايع كشور بايد تمهيداتى 
در نظر بگيرند تا از اين به بعد پساب 
را جايگزيــن آب متعــارف مصرفى 
خود كنند. علويان صدر، مشــاركت 
عمومى و خصوصــى براى طرح هاى 
بازتخصيص آب با جايگزينى پســاب 
را فرصتى مناسب براى سرمايه گذاران 
دانســت و اعالم كرد: سرمايه گذاران 

در سراســر كشــور مى تواننــد بــا 
سرمايه گذارى در اين بخش به بازارى 
پايدار براى ارائه خدمات دست يابند.

مشــاور مديرعامل شركت مهندسى 
آب و فاضــالب كشــور بــا تاكيد بر 
ايــن نكته كه اين فرآيند يك فرصت 
اقتصادى پايدار براى ســرمايه گذاران 
اســت كه تاكنون كمتر مورد توجه 

قرار گرفته، اظهار كرد: ما با توســعه 
يــك فرصت  اين حــوزه مى توانيم 
بهره ورى اقتصادى خوب براى افرادى 
كه عالقه مند به سرمايه گذارى در اين 
حوزه هستند، فراهم كنيم، همچنين 
از اين طريق شــرايط سالم بهداشتى 
در راســتاى تامين زيرســاخت هاى 
مــورد نياز براى حفاظــت از محيط 
زيست مهيا شــده است. وى، ارتقاى 
تاسيســات و توسعه طرح هاى آبفا را 
يكــى ديگر از مزيت هــاى اين طرح 
برشمرد و اعالم كرد: به دنبال اجراى 
اين طــرح زمينه توســعه طرح هاى 
صنعت آب و فاضالب در اقصى نقاط 
كشور فراهم مى شــود كه در نهايت 
ســطح رفاه و بهداشت عمومى مردم 
را به همــراه دارد. عضو هيئت مديره 
شركت مهندســى آبفاى كشور ادامه 
داد: درصدد هســتيم بــا اجراى اين 
بخشنامه صنايع كشــور را از اين به 
بعد به جايگزينى پساب به جاى آب 
متعارف مصرفــى ترغيب كنيم و در 
اين راســتا شركت هاى آبفا در سطح 
كشــور بايد زمينه هــاى اين تغيير و 

جايگزينى را ايجاد كنند.

رفع مشكل آبى صنايع با پساب 
حاصل از فاضالب

رييس شــوراى اطالع رســانى دولت گفت: پــروژه راهبردى توليد گاز مايع LNG با بيــش از دو ميليارد دالر 
سرمايه گذارى، به مدت هشت سال تعطيل بود كه در دولت كنونى از ركود خارج شد و در حال تكميل است. 
به گزارش ايســنا، سپهر خلجى در حساب كاربرى خود در توييتر نوشــت: « دستور ويژه رييس جمهور براى 
تسريع در تكميل پروژه راهبردى ايران LNG، پروژه راهبردى توليد گاز مايع LNG با بيش از دو ميليارد دالر 
سرمايه گذارى، به مدت هشت سال تعطيل بود كه در دولت كنونى از ركود خارج شد و در حال تكميل است. 
 آيــا تعطيلى پروژه هاى راهبردى مانند پروژه ايران LNG را كه هدف آن تحقق اســتقالل اقتصادى و كاهش 
وابستگى كشور است، بايد طبيعى دانست؟ مسئوالن وقت به جاى فرافكنى، بايد جوابگوى بيش از 5 ميليارد 

دالر عدم النفع ساالنه اين پروژه و خسارت ناشى از فرسودگى تأسيسات در اين سالها باشند.»

باتصويب مجلس، سه وزارت خانه كشور، نيرو و راه و شهرسازى موظف به ارائه طرح پيشنهادى خود براى سرمايه گذارى در جهت 
بهينه سازى مصرف سوخت شدند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علنى امروز (پنج شنبه) با پيشنهاد الحاق يك بند 
به تبصره 1 اليحه بودجه 1402 در بخش هزينه اى موافقت كردند. طبق اين مصوبه، وزارتخانه هاى كشور (با همكارى شهردارى هاى 
كشور) و راه و شهرسازى و نيرو موظفند تا مرداد سال 1402 طرح پيشنهادى سرمايه گذارى در جهت بهينه سازى مصرف سوخت 
در قالب ارتقاى حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى و برقى كردن چاه هاى كشاورزى براساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاء نظام مالى كشور را جهت تصويب و نهايى سازى به شوراى اقتصاد هركدام به ميزان يكصد هزار ميليارد ريال ارائه 
كنند. وزارت نفت مكلف به همكارى در اين خصوص است.  سرمايه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه هاى مذكور مجازند تا با استفاده 
از ظرفيت ماده 8 قانون حداكثر استفاده از توان توليد و خدمات كشور و حمايت از كاالى ايرانى براى تامين مالى اجراى طرح هاى 

بهينه سازى با استفاده از ظرفيت فاكتورينگ نسبت به صدور اوراق مالى اقدام كنند.

خلجى خبر داد

دستور رييس جمهورى براى تكميل پروژه توليد گاز مايع 
LNG

سه وزارتخانه موظف به ارائه طرح سرمايه گذارى در جهت 
بهينه سازى مصرف سوخت شدند

نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى به دولت اجازه دادند تا 
ســقف 500 ميليون يورو نفت و ميعانات گازى به دستگاه 
هاى اجرايى مربوطه براى اتمام بهره بردارى پااليشگاه خليج 
فارس اختصاص دهد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس 
شوراى اســالمى در جريان جلسه علنى امروز ( پنجشنبه) 
مجلــس، بخش هزينه اى اليحه بودجه 1402 را بررســى 
كرده و با پيشنهاد كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
براى الحاق يك بند به تبصره 1 اليحه موافقت كردند. براى 
اتمام بهره بردارى پااليشــگاه مهر خليــج فارس و تامين 

فــرآورده هاى مورد نياز به دولت 
اجازه داده مى شــود به دستگاه 
اجرايــى مربوط تا ســقف 500 
ميليــون يورو نفت يــا ميعانات 
گازى تخصيص داده و دســتگاه 
اجرايى متعهد مى شــود پس از 
بهره بردارى  ظرف مدت سه سال 
به صورت نقدى يا تامين فرآورده 

با دولت تسويه حساب نمايد.

اختصاص نفت و ميعانات گازى تا سقف 500 ميليون يورو براى اتمام بهره بردارى پااليشگاه خليج فارس
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گزيده خبر

توقف اجراى طرح ايجاد نژاد گوسفند چند قلوزا 
مدير قطب ايجاد نژاد گوســفند چند قلوزا و بى دنبه كشور هدف اصلى تشكيل اين قطب را 
ايجاد يك تركيب نژادى پربازده جهت معرفى به سامانه هاى پرورش روستايى و نيمه صنعتى در 
راستاى افزايش ميزان توليد گوشت قرمز مورد نياز كشور و جلوگيرى از واردات بى رويه آن طى 
دهه گذشته دانست و افزود: اما متأسفانه به علت تأمين نشدن بودجه و اعتبارات مورد نياز، ادامه 
طرح از مرحله انجام پژوهش ها و عمليات الزم براى ايجاد و آزمايش الگوهاى تركيبى مورد 
پيش بينى فراتر نرفته و عمالً متوقف شده است. دكتر محمد مرادى شهربابك در گفت وگو با 
ايسنا، درباره علت انتخاب اين ويژگى ها براى پرورش گوسفند در كشور، توضيح داد: دنبه دار 
شــدن نژادهاى گوسفند كشور به نوعى سازگارى با محيط (تفاوت هاى زياد در دسترسى به 
مــواد خوراكى طى فصل هاى مختلف وجود دارد) اســت. وى اظهار كرد: همچنين دنبه دار 
شدن گوســفندان انتخاب پرورش دهندگان در سامانه هاى پرورشى مرتعى است كه بتوانند 
در زمان هايى كه علوفه به وفور در دسترس است، مازاد انرژى دريافتى را به منظور استفاده در 
فصول ديگر كه علوفه در دسترس كم مى شود، استفاده كنند. همه نژادهاى بومى كشور از نظر 
ژنتيكى تك قلوزا هستند. اين عضو هيئت علمى پرديس كشاورزى و منابع طبيعى دانشگاه 
تهران، خاطرنشــان كرد: عالوه بر اين در سامانه هاى مرتعى ايران به علت محدود بودن منابع 
خوراكى و در نتيجه نداشتن توانايى ميش ها در توليد شير كافى مورد نياز تاكنون صفت دو 
قلوزايى مورد توجه پرورش دهندگان نبوده است و از اين رو تقريباً همه نژادهاى بومى كشور 
از نظر ژنتيكى تك قلوزا هستند.دكتر مرادى ادامه داد: در سامانه هاى پرورشى غيرمرتعى كه 
تغذيه ميش ها عمدتاً با استفاده از خوراك دستى انجام مى شود، اوالً ديگر به ذخيره انرژى به 
شكل چربى نياز نيست (حدود 15 – 10 درصد الشه) چون مواد خوراكى در همه ايام سال و 
به اندازه كافى در دسترس دام هاست و ثانياً با نرخ بره زايى تك قلو هزينه هاى پرورش تأمين 
نمى شود. عضو هيئت علمى پرديس كشاورزى و منابع طبيعى دانشگاه تهران با بيان اين كه به 
توصيه پزشكان مصرف چربى هاى حيوانى در رژيم هاى غذايى انسان با محدوديت روبرو شده 
است، افزود: در نتيجه ارزش اقتصادى دنبه(چربى) توليدى در مقايسه با گوشت بسيار پائين 
است، در حالى كه مقدار انرژى مورد نيار براى توليد هر گرم چربى بيش از دو برابر مقدار انرژى 
مورد نياز هر گرم پروتئين اســت و اين امر منجر به توليد محصولى با هزينه بسيار بيشتر و 
قيمت فروش بسيار كم تر براى دامدار و در نهايت ايجاد زيان مى شود. در نظر گرفتن دو صفت 
چند قلوزايى و حذف دنبه براى ايجاد تركيب نژادى مناسب اقتصادى. دكتر مرادى توضيح داد: 
از اين رو در راستاى ايجاد يك تركيب نژادى مناسب به منظور دام هاى مولد با بازدهى اقتصادى 
دو صفت چند قلوزايى و حذف (كاهش شــديد) دنبه در كنار ساير صفات اقتصادى (سرعت 
رشد، كيفيت الشه، مقاومت و ...) مورد تأكيد در برنامه اين قطب قرار گرفت.  وى خاطرنشان 
كرد: ميزان توليد گوشــت به ازاى هر ميش ايجاد شــده در اين طرح بيش از دو برابر ميزان 
گوشت توليدى به ازاى هر ميش بومى است كه اين امر به كاهش هزينه هاى توليد و افزايش 
درآمد دامداران منجر مى شود. مدير قطب ايجاد نژاد گوسفند چند قلوزا و بى دنبه كشور درباره 
پيشرفت هاى حاصل از فعاليت اين قطب پرورش گوسفند چند قلوزا و بى دنبه در كشور، گفت: 
تاكنون طبق عملكردهاى ركوردگيرى شــده، اطالعات موجود در مرحله الگوسازى است و 
خوشبختانه همه اهداف كمى و كيفى پيش بينى شده در اهداف برنامه قطب محقق شده است 
و دام هاى مولد تركيبى ايجاد شده طى نسل هاى  مورد بررسى اين عملكردها را نشان داده اند.  
دكتر مرادى توضيح داد: هدف اصلى تشكيل اين قطب ايجاد يك تركيب نژادى پربازده جهت 
معرفى به سامانه هاى پرورش روستايى و نيمه صنعتى در راستاى افزايش ميزان توليد گوشت 
قرمز مورد نياز كشــور و جلوگيرى از واردات بى رويه آن طى دهه گذشــته بود. اما متأسفانه 
به علت تأمين نشــدن بودجه و اعتبارات مورد نياز، ادامــه طرح از مرحله انجام پژوهش ها و 
عمليات الزم براى ايجاد و آزمايش الگوهاى تركيبى مورد پيش بينى فراتر نرفته و عمالً متوقف 
شده است. وى افزود: اين در حالى است كه اگر به موقع هزينه هاى مورد نياز تأمين مى شد، 
مى توانستيم تا به امروز حداقل يك نژاد تركيبى پربازده را جهت پرورش در واحدهاى دامدارى 
روستايى (با در بر گرفتن بيش از 60 درصد جمعيت گوسفند كشور) و نيمه صنعتى به شكل 
تجارى معرفى كنيم. البته الگوى ايجاد شده، به شكل غير تثبيت شده در كشور ترويج شده و 
مورد استفاده قرار گرفته است. عضو هيئت علمى پرديس كشاورزى و منابع طبيعى دانشگاه 
تهــران، ادامه داد: به طور كلى قطب هاى علمى با هدف ايجــاد مزيت هاى علمى و فناورى، 
گســترش مرزهاى دانش و فناورى در كشــور و در راستاى حل مشكالت اجرايى و توسعه 
پايدار در زمينه علمى مربوطه در كشور تشكيل شدند. در ايران هم پرورش گوسفند به عنوان 
يك حرفه ديرينه، نقش مهمى در تأمين امنيت غذايى (گوشت و فرآورده هاى لبنى)، ايجاد 
اشــتغال مولد و مفيد، توليد ارزش افزوده و ثروت دارد، اما پژوهش هاى انجام شده و مبانى 
آموزشى متناسب با جايگاه اين گونه دامى با اهميت در كشور نبوده است. تأكيد بر تحقيق 
در زمينه هاى پرورش و اصالح نژاد با هدف پاســخگويى به نيازهاى سامانه هاى جديد. دكتر 
مرادى خاطرنشان كرد: با توجه به تغيير تدريجى روش پرورش از سامانه مرتعى به سامانه هاى 
غيرمرتعى(روستايى، نيمه صنعتى و صنعتى)، انجام مطالعات و تحقيقات در زمينه هاى پرورش 
و اصالح نــژاد به منظور توليد دانش و فناورى هاى به روز و مورد نياز جهت پاســخگويى به 
نيازهاى سامانه هاى جديد ضرورت داشت. از اين رو اين قطب علمى با اهداف كلى پيش بينى 
شده براى ساير قطب هاى علمى و با تأكيد و تمركز ويژه بر امور اصالح نژادى به منظور ايجاد 
يك الگوى اصالح نژادى و تأمين دام هاى مولد اصالح شده و اقتصادى مورد نياز تشكيل شد. 
وى، هدف اصلى برنامه قطب ايجاد نژاد گوسفند چند قلوزا و بى دنبه در كشور را ايجاد يك 
تركيب نژادى تثبيت شده (نژاد جديد) با توانايى توليد ميانگين حدود دو بره در هر زايش، سه 
زايش در دو سال( ميانگين بره گيرى 1.5 بره در سال به ازاى هر ميش)، حذف (كاهش شديد) 
دنبه و چربى الشه، افزايش سرعت رشد و كاهش ضريب تبديل خوراك، مقاوم و با كيفيت 
الشــه باال به منظور افزايش حدود دو برابرى ميزان الشه توليدى با كيفيت به ازاى هر رأس 
ميش مولد دانست و گفت: متأسفانه به علت كمبود اعتبار پژوهش ها متوقف شده است. مدير 
قطب ايجاد نژاد گوسفند چند قلوزا و بى دنبه كشور درباره بهترين نژاد گوسفند، توضيح داد: ما 
نمى توانيم نژادى را به عنوان بهترين مطرح كنيم. عملكرد هريك از نژادهاى دامى و گوسفند 
متناســب با شرايط پرورش و بازار محصوالت مورد ارزيابى قرار مى گيرد. در ايران حدود 28 
نژاد گوســفند در مناطق مختلف در حال پرورش هستند كه هريك از اين نژادها داراى يك 
منطقه و زيستگاه پرورشى و پرورش دهنده (ايل، قبيله) خاصى هستند. از اين رو هر نژاد در 
زيســتگاه پرورشى خود مناسب است و اين نژاد ممكن است در منطقه يا زيستگاه پرورشى 
ديگرى عملكرد مناسبى نداشته باشد. براى مثال نژادهاى مستقر در مناطق نسبتاً سردسير 

كشور براى پرورش در مناطق نسبتاً خشك كشور مناسب نيست.

آغاز عمليات اجرايى اولين شهر مولد 
كشاورزى كشور در دلوار

ايسنا/بوشــهر همزمان با دور دوم ســفر استانى رئيس جمهور و هيات دولت به 
استان بوشهر، روز جمعه در آيينى وزير جهاد كشاورزى عمليات اجرايى نخستين 
شهر مولد كشاورزى كشور را در بخش دلوار شهرستان تنگستان آغاز كرد. سيد 
جوادســاداتى نژاد جمعه 12 اسفند در اين آيين گفت: در اين طرح چهار هزار 
مسكن مولد، 6 هزار اشتغال مستقيم و 2 هزار اشتغال غير مستقيم بوجود آمده 
و شاهد توليد ساالنه 60 هزار تن ميگو خواهيم بود. وزير جهادكشاورزى با بيان 
اينكه استان بوشهر قطب توليد كشور است، افزود: طورى برنامه ريزى شده است 
كه از لحاظ اقتصادى خانواده ها با كمال آرامش و رفاه ماهانه 50ميليون تومان 
درآمد كســب كنند و براى فروش محصول خود نيز دغدغه اى نداشته باشند. 
در ادامه وى با حضور در شــهر دلوار، بر مزار نمادين شهيد رئيسعلى دلوارى و 
شهداى گرانقدر جنگ تحميلى حضور يافته و نسبت به آنها اداى احترام كرد و 
دو نهال را در جوار قبور مطهر شهداء به نشانه مودت و دوستى با شهداء با دست 
خود كاشت.وزير جهاد كشاورزى در كنار گلزار شهداى اين شهر به يادگار و نماد 
مودت و دوستى با شهداء دو نهال را كاشت و برخى از مردم اين منطقه و خانواده 
هاى شهداء نيز ضمن خوش آمد به وى، از ساداتى نژاد خواستند در تپه رشادت 
اين شهر تمثال شهيد رئيسعلى دلوارى را نصب كنند تا نماد مبارزه با استكبار و 

استعمار همواره در يادها زنده نگه داشته شود.

گرفتارى هاى تامين مواد اوليه
از جملــه مهم ترين اخبار حوزه صنعت و بازار در هفته اى كه 
گذشــت مربوط به مشكالت تامين ارز مواد اوليه و همچنين 
تغيير نكردن قيمت هاى لوازم خانگى بعد از درخواست بدون 
مجوز و ســپس درخواست ســازمان حمايت بود. به گزارش 
ايسنا، در هفته گذشته چند توليدكننده به مشكالت تامين 
ارز مواد اوليه اشاره كردند. براى مثال طبق گفته هاى خالقى، 
عضــو هيئت مديره خانه صنعت، معــدن و تجارت، در حال 
حاضر براى محصوالت تمام شــده تقريبا ارز تخصيص پيدا 
نمى كند و فقط بــراى برخى مواد اوليه ضــرورى پرداخت 
مى شــود. البته در اين موارد هم بخشــى از تقاضا پرداخت 
مى شود، نه همه نياز توليدكنندگان. درخواست هفته: تامين 
ارز. همچنين در حوزه محصــوالت مرتبط با وظايف وزارت 
جهاد كشاورزى است، ارز فقط به مواد اوليه سبد اصلى خانوار 
داده مى شــود، البته نه همه مواد اوليه. براى مثال براى يك 
محصولى مثل روغــن، به دانه هاى روغنى ارز تخصيص داده 
مى شود، اما ممكن اســت براى افزودنى هاى اين محصول يا 
محصوالت بسته بندى آن تخصيص پيدا نكند. يك واردكننده 
و تامين كننده مواد اوليه صنعت كفش و عضو هيئت مديره 
اتحاديه توليد و صادرات نســاجى و پوشــاك نيز كمابيش 
همين اظهارات را تاييد مى كننــد. ديانى، بازرگان در حوزه 
مــواد اوليه كفش، گفته كه ابهــام در نوع ارز تخصيص داده 
شــده به مواد اوليه باعث افزايش قيمــت برخى از اين مواد 
شده است. افتخارى، در اتحاديه پوشاك نيز گفته كه به دليل 
ابهام در شــرايط تامين مواد اوليه باعث شده برخى از تامين 
كنندگان، مواد اوليه را نفروشــند يا با قيمتى بفروشــند كه 
امكان فعاليت در اين وضعيت وجود ندارد. به نظر مى رســد 
شفاف سازى برخى ابهام ها در اين زمينه مى تواند تا حدودى 
مشــكالت را كمتر كند.. بازار هفته: لوازم خانگى. خبر مهم 
ديگــر مربوط به جــدال طوالنى توليدكنندگان و ســازمان 

حمايت بر ســر افزايش قيمت است. از اواخر دى ماه قيمت 
برخى محصوالت لــوازم خانگى 10 تا 15 درصد از ســوى 
شــركت ها افزايش يافته و پيگيرى ها نشان مى دهد مجوزى 
براى اين افزايش قيمت صادر نشــده اســت. توليدكنندگان 
مى گويند با وجود ارائه ليســت افزايش قيمــت مواد اوليه، 
وزارت صمــت هنوز با افزايش قيمت لــوازم خانگى موافقت 
نكرده اســت. از طرف ديگر به گفتــه آن ها قيمت مواد اوليه 
رها است و با دالر تغيير مى كند. همچنين توليدكنندگان به 
دليل مشكالت مربوط به سرمايه در گردش خواستار فروش 
اعتبارى مواد اوليه هستند. در مقابل سخنگوى وزارت صمت 

درباره افزايش قيمت اخير شــركت هاى لوازم خانگى گفته 
كه مواد اوليــه اين صنعت افزايش نيافته و بيشــتر صنايع 
توليدكننده لوازم خانگى، لوازم خط توليدشــان را براى پنج 
ماه آينده با نرخ ارز قبلى خريده اند، بنابراين نيازى به افزايش 
قيمت وجــود ندارد. موضوعى كه توليدكننــدگان آن را رد 
كردند. در نهايت هفته گذشــته حســين فرهيدزاده، رئيس 
ســازمان حمايت مصرف كننــدگان و توليدكنندگان، درباره 
نتيجه اين درخواست ها پاسخ روشنى نداد و به توضيح روند 
اعمال قيمت هاى جديد اكتفا كرد.  او همچنين تاكيد كرد كه 
معاونت سرمايه اى سازمان حمايت واحدهاى كه بدون مجوز 

افزايش قيمت دادند را احضار كرده و به آن ها تذكر داده و اين 
واحدها مكلف شدند قيمت ها را برگردانند. اما پيگيرى ايسنا 
از اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى نشان مى دهد هنوز اين 
موضوع محقق نشده است. از جمله ديگر اخبار مهم بازار در 
هفته جارى مربوط به بازار شــب عيد است. گزارش ها نشان 
مى دهد ركود بر بازار پوشاك  شب عيد حاكم است و قيمت ها 
نيز نسبت به سال قبل 30 تا 40 درصد افزايش داشته است. 
در مورد وضعيت بازار قاليشويى ها نيز گفته مى شود هرچند 
تعداد مشترى ها زياد تغيير نكرده، اما افراد فرش هاى كمترى 
براى شست وشو به قاليشويى مى برند. همچنين نرخ قاليشويى 
نيز نسبت به زمان مشابه سال قبل 30 تا 35 درصد افزايش 
يافته است. ناراضى هفته: سيگار. همچنين در روزهاى اخير 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با پيشنهاد دولت در بودجه 
براى ماليات سيگار در سال بعد موافقت كردند. بر اين اساس 
از ابتداى ســال 1402 به قيمت خرده فروشى هر نخ سيگار 
توليد داخل با نشــان ايرانى مبلغ 50 تومان، توليد داخل با 
نشان (برند) بين المللى 100 تومان و هر بسته پنجاه گرمى 
تنباكوى قليان داخلى 20 هزار تومان  به عنوان ماليات اضافه 
و از هر نخ سيگار وارداتى مبلغ 800 تومان و هر بسته پنجاه 
گرمى تنباكوى قليان وارداتى 35 هزار تومان  به  عنوان حقوق 
ورودى دريافت خواهد شد. اين در حالى است كه كميسيون 
تلفيق سال 1400 نيز تصويب كرد كه از ابتداى سال 1401 
به قيمت خرده فروشى هر نخ ســيگار توليد داخل با نشان 
ايرانى مبلغ 230 تومان، توليد داخل با نشان بين المللى برند 
800 تومان،  هر نخ ســيگار وارداتى 1500 تومان،  هر بسته 
50 گرمى معسل تنباكوى قليان داخلى  3000 تومان و هر 
بسته تنباكوى وارداتى 30 هزار تومان به عنوان عوارض اضافه 
شود. اما اين موضوع با مخالفت توليدكنندگان و وزارت صمت 

مواجه و در نهايت منتفى شد.

ايسنا/بوشــهر همزمان با سفر رئيس 
جمهور به اســتان بوشــهر، عمليات 
اجرايى مجتمــع فناورانه توليد بچه 
ماهى و توليــد غذاى زنــده آبزيان 
بوشــهر  اســتان  جهاددانشــگاهى 
بــا مشــاركت 600 ميليــارد ريالى 
بخــش خصوصــى با حضور ســيد 
جــواد ســاداتى نژاد، وزيــر محترم 
جهاد كشــاورزى آغاز شــد. رئيس 
جهاددانشــگاهى اســتان بوشهر در 
حاشيه مراسم افتتاح مجتمع فناورانه 
توليــد بچه ماهى و توليد غذاى زنده 
آبزيان اظهار كرد: فاز اول اين مجتمع 
به متراژ 12 هــزار مترمربع در حال 
ســاخت اســت و عمليات فــاز دوم 
مجتمع با متراژ 28 هزار متر مربع در 
شهرك زيست فناورانه دلوار امروز آغاز 
شد. على احمدى زاده، اعتبار مجتمع 
فناورانــه توليد بچه ماهــى و توليد 
غــذاى زنده آبزيــان را 600 ميليارد 
ريال اعالم كرد و افزود: 400 ميليارد 
ريــال اعتبار از اين اعتبــار از طريق 
مشــاركت بخش خصوصــى تامين 
شده است. وى يادآور شد: از آنجا كه 
تامين بچه ماهى سى باس آسيايى در 
سال هاى اخير از كشورهاى استراليا 
و تايلند صــورت مى پذيرفت، جهاد 

دانشگاهى استان بوشهر بر آن شد تا 
بر تكيه بر دانش بومى و پتانسيل هاى 
موجــود در قالب طــرح پايلوت به 
توليد الرو ايــن آبزى بپردازد و طرح 
تجارى ســازى آن در دستور كار قرار 
گرفت. رئيس جهاددانشگاهى استان 
بوشهر تصريح كرد: هدف از انجام اين 
پروژه به همت جهاد دانشگاهى استان 
بوشهر توليد ساالنه پنج ميليون قطعه 
بچه ماهى 20-40 گرمى در ســال 

اســت. احمدى زاده ادامــه داد: اين 
طرح در دو فــاز پايلوت و تجارى در 
استان بوشــهر تعريف شده است. فاز 
پايلوت در نيمه اول ســال 1400 به 
اتمام رسيده اســت و فاز تجارى نيز 
امــروز با تكيه بر دانش فنى كســب 
شــده در حال انجام است. وى تاكيد 
كرد: اين طرح به منظور حفظ امنيت 
غدايى كشــور، جلوگيــرى از خروج 
ارز، توليد فنــاورى، رفع نياز پرورش 

دهندگان ماهى درقفس، جلوگيرى از 
فشار مضاعف بر ذخاير دريايى موجود 
استان، ايجاد و توســعه آبزى پرورى 
از ظرفيت بال  بهره بــردارى  دريايى، 
استفاده دريا و اشــتغال زايى تبيين 
شده اســت. وزير جهادكشاورزى نيز 
در اين مراسم گفت: توليد بچه ماهى 
يكى از نيازهاى اساســى كشور است 
و تكميل زنجيره پــرورش ماهى در 
قفس، افق هاى خوبى در صنعت آبزى 
پــرورى را به دنبال خواهد داشــت. 
سيدجواد ســاداتى نژاد تصريح كرد: 
در توســعه اقتصاد دريا محور يكى از 
طرح هــا و پروژه هاى مهــم پرورش 
ماهى در قفس اســت كه كار بزرگ 
جهاددانشگاهى در رفع نيازها و حفظ 
امنيت غذايى كمك شــايانى به اين 
صنعت خواهــد كرد. وى عنوان كرد: 
آمادگى هــر گونه كمك جهت انجام 
و توســعه اين پروژه مهم را از طرف 
وزارت جهادكشاورزى اعالم مى داريم. 
در اين مراســم معاون وزير، فرماندار 
تنگســتان، مديركل جهادكشاورزى، 
مديركل شيالت استان، امام جمعه و 
مسئولين ارشد استانى و شهرستان، 

وزير را همراهى مى كردند.

آغاز عمليات اجرايى فاز 2 مجتمع فناورانه 
آبزيان جهاددانشگاهى بوشهر

مديركل دفتر تجارى سازى و امور تشكل هاى وزارت راه و شهرسازى گفت:  سازمان اعضاى كريدور 
شــمال- جنوب با هدف افزايش ظرفيت هاى تجارى و بازطراحى اين كريدور متناسب با نيازها و 
شرايط حمل و نقلى روز تشكيل مى شود. سازمان اعضاى كريدور شمال- جنوب تشكيل مى شود . 
به گزارش ايلنا از وزارت راه و شهرسازى، امين ترفع مديركل دفتر تجارى سازى و امور تشكل هاى 
وزارت راه و شهرســازى، با اشاره به برگزارى جلسه نهم و دهم كارشناسى كريدور شمال- جنوب 
طى در روزهاى نهم و دهم اســفندماه با حضور نمايندگان كشورهاى عضو اين كريدور به صورت 
مجازى اظهار كرد: كريدور شمال- جنوب سال 2000 تاسيس شد و امروز با توجه به گذشت 23 
سال از تاسيس آن و تحوالت سياسى و جغرافيايى، ساختار اصلى حقوقى اين كريدور بايد متناسب 
با نياز روز اصالح شود. وى ادامه داد: كريدور شمال- جنوب به لحاظ اقتصادى و سياسى از اهميت 

بااليى برخوردار اســت و تغييرات در جغرافياى پيرامون اين 
كريدور اهميت آن را دو چندان كرده است. ترفع خاطر نشان 
كرد: براى تجارى شدن يا فعال تر شدن كريدور شمال- جنوب 
بايد بنيان حقوقى اين كريدور اصالح شود،  به همين منظور 
به دنبال آن هســتيم كه ساختار دبيرخانه و سازمان كريدور 
را بــا كمك اعض ايجاد كنيم و در مرحله بعد به تدريج همه 

فرايندهاى كريدور اعم از فرايندهاى حمل و نقلى، تجارى، اقتصادى و ... كنترل و مديريت شود. 
مديركل دفتر تجارى سازى و امور تشكل هاى وزارت راه و شهرسازى گفت: به اين ترتيب با كنترل 
مستمر كليه فرايندهاى تجارى و حمل و نقلى و ايجاد مكانيزم گزارش گيرى از همه ابعاد كريدور، 
عالوه بر روانســازى جريان ترانزيت و تجارت در منطقه، مشكالت احتمالى در مسير كريدور فورا 

احصا و برطرف خواهد شد.

شركت فوالد سنگان در پنجمين جشــنواره ملى صنعت سالمت محور، تنديس بلورين 3 
ستاره را كســب نمود. پنجمين جشنواره ملى صنعت سالمت محور با حضور شركت هاى 
بزرگ اين حوزه برگزار و در اين مراســم از شــركت صنايع معدنى فوالد ســنگان با اهداى 
تنديس بلورين سه ستاره ( در بخش صنعت، معدن و تجارت) تقدير بعمل آمد. گفتنى است 
فوالد ســنگان جز شركت هاى پيشرو در حوزه HSE در منطقه بوده كه بى شك كسب اين 
چنين افتخاراتى با تالش همه جانبه و تالش شبانه روزى ميسر بوده و كسب اين افتخار را به 

كاركنان پرتالش و خانواده فوالد سنگان تبريك عرض مى نماييم.

سازمان اعضاى كريدور شمال- جنوب تشكيل مى شودكسب تنديس بلورين 3 ستاره توسط فوالد سنگان

سخنگوى كميسيون روابط بين الملل و توسعه تجارت خانه صمت گفت: از مجموع صادرات 6 ميليون و 256 هزار تن محصول 
صادراتى كشاورزى، دامى، شيالتى و غذايى كشور در 10 ماهه امسال ،93 درصد وزن و 81.5 درصد ارزش صادراتى به 15 كشور 
همسايه بوده است. سيد روح اله لطيفى در گفت وگو با ايسنا، اظهاركرد: از ابتداى سال تا پايان دى ماه 6 ميليون و 255 هزار و 
937 تن محصوالت كشاورزى، شيالتى، دامى و غذايى به ارزش سه ميليارد و 998 ميليون و 892 هزار و 413  دالر صادر شده 
كه پنج ميليون و 808 هزار و 399  تن به ارزش سه ميليارد و 255 ميليون و 791 هزار و 926 دالر به كشورهاى همسايه ايران بوده است. وى درباره ميزان خريد 
محصوالت غذايى و كشاورزى از سوى كشورهاى همسايه گفت: عراق با خريد يك ميليارد و 255 ميليون و 330 هزار دالر، امارات با 486.6 ميليون دالر، پاكستان با 
350 ميليون دالر، روسيه با 317.4 ميليون دالر و  افغانستان با 252 ميليون و 110 هزار دالر پنج مقصد اول صادرات محصوالت كشاورزى و غذايى ايران به همسايگان 
بوده است. وى افزود: تركيه با خريد  154 ميليون دالر، آذربايجان 82 ميليون دالر، قطر 69 ميليون دالر، قزاقستان با 62.2 ميليون دالر، تركمنستان با 60.3 ميليون 
دالر، ارمنستان با 58  ميليون دالر، كويت با 52.5 ميليون دالر، عمان با 52.4 ميليون دالر، بحرين با چهار ميليون دالر و عربستان با 126 هزار دالر مقاصد ششم تا 

پانزدهم محصوالت كشاورزى، دامى، شيالتى و غذايى در بين 15 كشور همسايه ايران بودند.

طبق آمار، در مجموع 10 ماهه امسال، همگام با افزايش توليد فوالد، بخش قابل توجه اين توليد صرف مصارف داخلى شده و بخش كمى 
از آن به صادرات اختصاص يافته است. بر اين اساس ميزان مصرف ظاهرى فوالد طى اين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
هشــت تا 17 درصدى را تجربه كرده اســت. بر اساس آمارى كه توسط انجمن توليدكنندگان فوالد ايران در اختيار ايسنا قرار گرفته، از 
ابتداى سال جارى تا پايان دى ماه بالغ بر 89 ميليون تن از انواع اقالم فوالدى در كشور توليد شده كه از اين ميزان حدود 11 ميليون تن 
صادر و باقى (بالغ بر 79 ميليون تن) صرف مصارف داخلى شده است. بر اين اساس مصرف ظاهرى فوالد كشور در اين مدت نسبت به 

10 ماهه ابتدايى سال 1400 رشد هشت تا 17 درصدى داشته است. طى 10 ماهه سال جارى 10 ميليون و 697 هزار تن مقاطع طويل فوالدى توليد شده كه هشت ميليون 
و 454 هزار تن در داخل مصرف شده كه نسبت به مصرف ظاهرى آن در مدت مشابه سال گذشته معادل هفت ميليون و 242 هزار تن، 17 درصد بيشتر شده است. پس از 
آن در مجموع، از 25 ميليون و 655 هزار تن شمش فوالدى توليد شده در كشور 19 ميليون 912 هزار تن به مصارف داخلى اختصاص يافته و حدود پنج ميليون و 748 هزار 
تن آن صادر شده است. همچنين از 18 ميليون و 276 هزار تن محصوالت فوالدى توليد شده 16 ميليون و 295 هزار تن صرف مصارف داخلى شده است كه هر يك 14 دالر 
نسبت به ميزان مصارف آن ها در 10 ماهه 1400 افزايش را تجربه كرده است.طى 10 ماهه 1400 به ترتيب 17 ميليون و 407 هزار تن شمش فوالدى و 14 ميليون و 

268 هزار تن محصوالت فوالدى در كشور مصرف شده بود.

حجم عمده فوالد توليدى كشور صرف مصارف داخل مى شودكدام محصول كشاورزى ايران، بيشترين صادرات را دارد؟
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گزيده خبر

بورس بهترين بازار براى 
سرمايه گذارى

  

عطا بهرامى تحليل گر اقتصادى، درباره اهميت و اثرگذارى مركز مبادله 
ارز و طالى ايران در گفتگو با خبرنگار ايِبنا، بيان كرد: اگر جهت ايجاد 
مركز مبادله ارز و طالى ايران به ســوى تك نرخى سازى باشد، بازار ارز 
به تعادل مى رســد، يعنى نرخ ســازى در اين مركز صورت مى گيرد و 
عرضه كنندگان، ارز خود را در مركز مبادله ايران به فروش مى رســانند 
و متقاضيان نيز ارز خود را از اين بســتر دريافت مى كنند. وى افزود: در 
5 سال گذشته نظام چند نرخى باعث بهم زدن تعادل اقتصاد كالن شد 
و بانك مركزى در شرايط كنونى اقدام به احياى اين تعادل كرده است، 
همچنين گفتنى اســت كه بايد بيشترين دارندگان ارز كشور در مركز 
مبادله ايران حضور داشته باشند.بهرامى با بيان اينكه جهت گيرى بانك 
مركزى در مسير درســتى قرار گرفته است، گفت: بانك مركزى خود 
را با نرخ و بازار هاى مختلف ســرگرم نكرده و بايد اين لنگر يعنى مركز 
مبادله ايران به صورتى تعيين شود كه آيينه واقعى اقتصاد باشد و نه به 
گونه اى كه يك بازار كوچك را جدا كند.  اين تحليل گر اقتصادى تاكيد 
كرد: در نظام چند قيمتى تعادل وجود ندارد، چون يك كاال با چندين 
قيمت موجود اســت در گذشته 4 الى 5 نرخ در بازار وجود داشت، كه 
اين امر منجر به دسترســى ارزان به بازار ارز براى بعضى از افراد ميشد 
و اين افراد مى توانســتند بازار را دست كارى و بدترين قيمت را تعيين 
كنند، به عنوان مثــال اگر واردات كااليى با نرخ نيما صورت مى گرفت 
اين كاال بــا نرخ بازار آزاد تعيين تكليف مى شــد. وى افزود: اگر بانك 
مركزى بتواند نظام تك نرخى را احيا كند تمامى مشكالت رفع خواهد 
شــد. هيچ توجيهى براى ورود به بازار ارز وجــود ندارد. بهرامى تاكيد 
كرد: با توجه به مولفه هاى بنيادى و واقعى اقتصادى كشــور در مقطع 
فعلى بازار ســرمايه جذابترين بازار براى سرمايه گذارى است و با توجه 
به عقب بودن از ســاير بازارها، رشد خوبى را خواهد داشت، البته نبايد 
اتفاقات رشد حبابى و غير واقعى سال 99 تكرار شود بلكه بايد به اندازه 
خودش رشد كند. با جمع شدن نوسانات ارزى، بازار سرمايه طى دو الى 
ســه ماه آينده بسيار جذاب شــده و با منطق بازار سرمايه اداره خواهد 
شــد. اين تحليل گر اقتصادى احتمال جهش يا سقوط بى منطق را كم 
دانســت و گفت: بازار سرمايه نوسانات طبيعى را تجربه خواهد كرد كه 
در بازارهاى سفته بازى طبيعى است؛ بنابراين در مقطع كنونى بهترين 
سرمايه گذارى بورس است و هيچ توجيهى براى ورود به بازار ارز وجود 
ندارد.وى در پايان گفت: در بلندمدت يعنى 5 تا 10 سال آينده با توجه 
به اينكه طالى جهانى از تورم واقعى دالر بسيار عقب تر است، بازار طال 

بسيار جذاب خواهد بود.

دستمزد كارگران چه  زمانى 
نهايى مى شود؟

وزير كار گفت: حداقل دســتمزد كارگران در سال 1402 با لحاظ نظرات 
و معيار هاى دقيق و كارشناســى قطعاً تا پايان ســال نهايى مى شود.  به 
گزارش ايِبنا، شــوراى عالى كار كه عصر پنج شنبه 11 اسفندماه در محل 
اين وزارتخانه برگزار شــد، با تأكيد بر اصل ســه جانبــه گرايى و تعامل 
حداكثرى نمايندگان دولــت، كارگرى و كارفرمايان، مبنا و معيار تعيين 
حداقل دستمزد كارگران در ســال 1402 را ميزان هزينه سبد معيشت 
كارگــران و نرخ تــورم اعالمى مركز آمار عنوان كــرد. وى گفت: حداقل 
دســتمزد كارگران در ســال 1402 با لحاظ نظرات و معيار هاى دقيق و 

كارشناسى قطعاً تا پايان سال نهايى مى شود.

اولويت هاى بورس در سال 1402
 صندوق هاى امالك و مســتغالت جديد در راه است. رييس 
ســازمان بورس گفت: يكى از برنامه هاى جدى ســازمان در 
سال آينده تقويت حضور شــركت هاى دانش بنيان در بازار 
سرمايه است. مجيد عشقى، رييس ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار در گفتگو با خبرنگار ايِبنا، گفت: يكى از ناترازى هايى 
كه در بحث تامين مالى اقتصاد در كشــور ما مطرح اســت، 
ســهم باالى بانك ها در تامين مالى اقتصاد است. بين 20 تا 
25 درصد تامين مالى اقتصاد ايران از بازار ســرمايه . رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار بيان داشت: با جمع انتشار اوراق، 
افزايش سرمايه ها، تامين مالى كه شركت هاى بورسى و غير 
بورسى از بازار ســرمايه كرده اند و همچنين تامين مالى كه 
دولت از بازار سرمايه داشته است، در مجموع در سال 1401 
بين 20 تا 25 درصد تامين مالى اقتصاد بر عهده بازار سرمايه 
بوده و در حدود 80 درصد تامين مالى در شبكه بانكى صورت 
مى گيرد. عشقى گفت: با توجه به شرايطى كه بانك ها در حال 
حاضر دارند، اگر بخواهيم تامين مالى پويا داشته باشيم، بايد 
سهم بازار سرمايه را در تامين مالى اقتصاد افزايش دهيم. وى 
افزود: براى افزايش تامين مالى در بازار ســرمايه، برنامه هايى 
براى گســترش بازار بدهى در سازمان بورس در دست اقدام 
اســت تا بتوانيم با روش هاى مختلف و با استفاده از ظرفيت 
نهاد هاى مالى، ســهم بازار ســرمايه را افزايش دهيم. رييس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كــرد: افزايش تامين 
مالى در بازار سرمايه از طريق ورود شركت هاى جديد، ورود 
شــركت هاى جديد از طريق انتشــار اوراق جديد و افزايش 
سرمايه شــركت هاى موجود محقق خواهد شد. اضافه شدن 
ساير دارايى ها به سامانه ستاره . عشقى با اشاره به راه اندازى 
سامانه ستاره گفت: آن بخشى از سامانه ستاره كه مربوط به 
سازمان بورس است، به امكان توثيق اوراق بهادار بر مى گردد 
كه شامل سهام، اوراق بهادار بدهى و ساير ابزار هايى است كه 
در بدنه بازار ســرمايه وجود دارد. اين ســرويس ها در اختيار 
بانك ها قرار داده شده است و بانك ها با توجه به مدل كسب 
و كارى خودشان مى توانند از اين سرويس استفاده كنند. وى 
افزود: قرار است تا ساير دارايى ها به جز اوراق بهادار به سامانه 
ستاره اضافه شود و سامانه ستاره در مجموعه وزارت اقتصاد 
در حال پيگيرى اســت و سازمان بورس اين سرويس ها را در 
اختيار بانك ها قرار داده است. استقبال بانك ها از توثيق سهام 

زمان بر است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد: 
تعدادى از بانك ها در مدل كسب و كارى خود به نحوه توثيق 
سهام اهميتى نمى دهند، زيرا اين بانك ها در وثيقه هاى سنتى 
راحت تر هســتند، بنابراين از ســامانه توثيق سهام استقبال 
نمى كنند. البته بانك هاى ديگرى هستند كه از توثيق سهام 
استقبال كرده اند و به نظر مى رسد مقدارى زمان الزم است 
تا ســاير بانك ها از توثيق سهام استقبال كنند. عشقى گفت: 
توثيق سهام سرويسى است كه هم اكنون در سازمان بورس 
در حال فعاليت اســت و هر بانكى كــه اراده كند مى تواند از 
اين ابزار اســتفاده كند. وى افزود: مــا نمى توانيم بانك ها را 
مجبور كنيم كه از توثيق سهام استفاده كنند. تسهيل تامين 
مالى توليد از اهداف ســازمان بورس در سال 1402. رييس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار ابراز داشت: يكى از برنامه هاى 

مهم ســازمان بورس براى ســال 1402 تسهيل تامين مالى 
توليد است تا از اين طريق مشكالت تامين مالى شركت هاى 
توليدى را رفع كنيم. عشقى تصريح كرد: از ديگر برنامه هاى 
ســازمان بورس در ســال 1402 تقويت حضور شركت هاى 
دانش بنيان در بازار ســرمايه اســت و ايــن موضوع يكى از 
اولويت هاى جدى سازمان بورس است. وى افزود: تقويت زير 
ساخت هاى بازار سرمايه يكى از برنامه هاى سازمان بورس در 
ســال آينده است و اين موضوع تالش زيادى را مى طلبد. در 
اين رابطه زير ساخت هاى معامالتى، زير ساخت هاى فنى، زير 
ســاخت هاى پس از معامالت و زير ساخت هاى نظارتى بازار 
سهام نيازمند تحول جدى است و در سال آينده اين موضوع 
را پى گيرى خواهيم كــرد. تقويت نظارت بر نهاد هاى مالى 
با تكيه بر ديتا هاى بانك مركزى . عشــقى در پاســخ به اين 

سوال كه اقدامات ســازمان بورس براى بهبود روابط با بانك 
مركزى چيست؟ پاســخ داد: در حوزه هاى مختلفى با بانك 
مركزى در حال تعامل هستيم، بدين جهت كارگروه مشتركى 
تشكيل شــده است و جلسات متعددى در اين زمينه داشته 
ايم كه در آن جلسه مسائل متعدد پى گيرى مى شود. از تبادل 
اطالعات گرفته تا نظارت بــر نهاد هاى مالى با بانك مركزى 
در تعامل هســتيم، به خصوص در بحث نظارت بر نهاد هاى 
مالى، با اســتفاده از ديتا هايى كــه از بانك مركزى در يافت 
مى كنيم، نظارت ها را ارتقاء مى دهيم. رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار تاكيد كرد: در زمينه راه اندازى ابزار ها در بورس ها 
بــه خصوص بورس كاال مانند معامالت ســكه همكارى هاى 
خوبى با بانك مركزى داشــته ايــم و اميدواريم كه در دوره 
جديد بانك مركزى تعامالت بانك مركزى و سازمان بورس را 
بيشتر كنيم. بانك ها به دنبال دريافت موافقت اصولى تاسيس 
«ريت». عشــقى در خصوص فروش مترى مســكن در بازار 
سرمايه گفت: اقدام عملياتى سازمان بورس در حوزه مسكن، 
راه اندازى صندوق هاى امالك و مســتغالت (ريت) بود، زيرا 
فروش مترى مســكن از چالش هاى جدى در زمينه كســب 
و كار اســت. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز داشت: 
راه اندازى فعاليت هاى كســب و كار مورد توجه فعاالن حوزه 
مسكن نيست و تمايلى به فعاليت در اين زمينه وجود ندارند، 
لذا سازمان بورس به سمت صندوق هاى امالك و مستغالت 
(ريت) رفت و اولين صندوق هاى امالك و مســتغالت را راه 
اندازى كرد. وى افزود: با همكارى كه با بانك مركزى و بانك ها 
داشــتيم، مجوز تاســيس چند صندوق امالك و مستغالت 
جديد به بانك ها داده شده است و اين بانك ها در حال حاضر 
به دنبال دريافت موافقت اصولى هستند. عشقى ابراز داشت: 
بانك ها با راه اندازى صندوق هاى امالك و مستغالت مى توانند 
نقش فروش مترى مسكن را ايفا كنند و سرمايه گذاران با هر 
ميزان ســرمايه اى مى تواند اين صندوق ها را خريداراى كنند 
و در ســود و يا در ملك شريك شــوند. وى افزود: بانك ها و 
مردم مى تواند از يك واحد سرمايه گذارى تا ميليون ها واحد 
سرمايه گذارى از اوراق ريت خريدارى كنند و به تناسب مالك 
اين واحد ها شــوند. عشقى در پايان تاكيد كرد: ريت در سال 
جارى عملياتى و يك صندوق راه اندازى شد و در سال آينده 

صندوق هاى جديد راه اندازى خواهد شد.

وزير راه و شهرســازى گفت: با مــواردى كه در همكارى با 
مجلس تدوين كرده ايم، تالش شده است تا دست سوداگران 
مسكن را كوتاه كنيم. به گزارش ايِبنا، مهرداد بذرپاش روز 
پنجشنبه در حاشيه نشست شوراى عالى استان ها با اعالم 
اينكه هم اكنون بيش از يك ميليون و 400 هزار واحد زمين 
براى نهضت ملى مسكن در استان هاى مختلف تامين شده 
اســت، گفت: از اين ميزان زمين تامين شــده براى طرح 
نهضت ملى مسكن، حدود يك ميليون زمين به پروژه ها به 

شكل واگذارى به پيمانكاران و متقاضيان انجام شده است.
وى از توافقات مناســب با وزارت كشور در خصوص صدور 
مجوز هاى ســاخت و ســاز خبر داد و افزود: هفته گذشته 
در توافق با وزارت كشــور بر تســهيل صدور پروانه توسط 
شهردارى ها تاكيد شــد كه ابالغيه براى تمامى استانداران 
ارســال شــده اســت. همچنين در خصوص هزينه و رفع 
مقررات دســت و پاگير با وزارت كشور و در بخش نظارت 
بر ساخت و ســاز توافقات خوبى با سازمان نظام مهندسى 
ســاختمان انجام شــده اســت و در صدد هســتيم تا در 
فرآيند اجراى طرح نهضت ملى مسكن تسريع ايجاد شود. 
شــورا هاى شهر و شوراى عالى اســتان ها شريك راهبردى 
دولت در طرح نهضت ملى مسكن است. بر نقش شورا هاى 
شــهر در كمك به اجراى طرح نهضت ملى مسكن تاكيد 
كرد و افزود: شوراى هاى شهر كه نماينده آن ها شوراى عالى 
استان هاست شــريك راهبردى دولت محسوب مى شوند و 
مى توانند با فعاليتى كه در سراسر كشور دارند، دقيق ترين و 
بهترين اطالعات را به دولت ارايه كنند و در تصميم گيرى ها 
به دولت يارى برســانند. وزير راه و شهرســازى از تشكيل 
كميته مشــترك وزارت راه و شهرســازى و شــوراى عالى 

استان ها براى رفع مشــكالت پيش رو در حوزه شهرسازى 
و مســكن خبر داد و گفت: همگى كمك كنيم و در تهيه و 
تدوين طرح هاى تفصيلى شهر ها كمك رسان باشيم تا اين 
طرح ها در همين دوره به اتمام برســند. بذرپاش بر نظارت 
بيشتر شورا هاى شهر بر توافقاتى كه بعضا مشكالتى را براى 
دولت و شهردارى ها ايجاد كرده تاكيد كرد . وى همچنين 
گفت: اراضى مازادى كه در اختيار و مالكيت شهردارى ها و 
يا دولت قرار دارد هرچه سريعتر به مدار ساخت برگردد. زيرا 
ساخت يك ميليون واحد مسكونى در سال عالوه بر اينكه 
قانون اســت نياز كشور نيز بوده و بايد تمامى دستگاه ها در 
اجراى آن اهتمام داشــته باشند. شهردارى ها تسهيل گرى 
الزم را انجام بدهند وزير راه و شهرسازى توضيح داد: وجود 

اراضى، نيــروى كار و توليد مصالح ســاختمانى در داخل 
مزيت هايى اســت كه در حوزه مسكن وجود دارد؛ بنابراين 
بايد بتوانيم از اين مزيت ها براى راه انداختن چرخه اقتصاد 
كشور بهره الزم را ببريم؛ بنابراين فارغ از تامين مسكن براى 
آحاد جامعه، از شهردارى ها مى خواهيم تا تسهيل گرى الزم 
را انجام بدهند. بذرپــاش تصريح كرد: در خصوص وظايف 
تســهيلگرى وزارتخانه نيز كار ها در حال انجام اســت. به 
استان ها ابالغ كرده ايم كه هرچه سريعتر با شهردارى ها بر 
روى زمين هاى مازاد توافق كنند و آن اراضى را براى ساخت 
در نظر بگيرند. وى از تشكيل كميته ويژه مسكن روستايى 
خبر داد و گفت: احداث ساالنه 200 هزار واحد مسكونى از 
جمله وظايفى است كه بنياد مسكن برعهده دارد. خواستيم 

تا يك نماينده از شــوراى عالى در كميته مسكن روستايى 
باشد تا فرآيند توليد مسكن روستايى چه در اراضى كه بايد 
در اصالح طرح هادى اضافه شــود و چه بافت هاى فرسوده 
روستايى كه بايد تخريب و نوسازى شود و ساير روش هايى 
كه در ســاخت مسكن روســتايى موثر است حضور داشته 
باشند و فرآيند ساخت را تسهيل كنند. وزير راه و شهرسازى 
مسكن و راه روســتايى را از جمله اولويت هاى وزارت راه و 
شهرسازى برشــمرد و افزود: به همكاران در سراسر كشور 
ابــالغ كرديم كه تامين اعتبار از روش هاى مختلف را براى 
تكميل و اصالح راه روستايى مدنظر قرار بدهند. زيرا رونق 
زندگى در روستا ها مى تواند عالوه بر اينكه سبب ماندگارى 
مردم در روستا ها مى شــود كمك مى كند تا نياز كشور به 
غذا و امنيت غذايى را نيز تقويت كند. خواسته بعدى ما از 
شــورا اين بود كه ما نيز در كنار آن ها بتوانيم مسكن و راه 
روســتايى را به نقطه مطلوب برسانيم. با سوداگران بخش 
مســكن برخورد مى كنيم. بذرپاش در خصوص خانه هاى 
خالــى و تصميــم وزارتخانه در اين خصــوص اعالم كرد: 
سامانه امالك و اسكان 570 هزار خانه خالى شناسايى كرد 
و به ســازمان امور مالياتى ابالغ شــد. در بخش مسكن در 
خصوص سوداگرى مسكن موضع ما كامال مشخص است و 
با تمهيداتى كه در همكارى با مجلس تدوين كرده ايم تالش 

شده است تا دست سوداگران را در اين بخش كوتاه كنيم.
وى افــزود: خانه هــاى خالى مرتب در حال شناســايى و 
معرفى به ســازمان امور مالياتى اســت. بعضا مكانيزم هاى 
ســخت گيرانه ترى را در اين بــاره در نظــر مى گيريم. در 
هماهنگى كامل با سوداگرى بخواهند زندگى را براى مردم 
دشوار و قيمت مسكن را ناباورانه باال ببرند، برخورد مى كنيم.

برخورد با سوداگران بخش مسكنوزير راه و شهرسازى تاكيد كرد؛

به زودى امكان اتصال به سامانه مؤديان توسط فعاالن اقتصادى مشمول ثبت نام از طريق ابزار پرداخت هاى بانك فراهم مى شود. به گزارش ايِبنا؛ 
در ديدار دكتر داود منظور، رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور و جمعى از معاونان و مديران اين سازمان با دكتر مهران محرميان، معاون فناورى هاى 
نوين بانك مركزى و معاونان و مديران اين بانك، تمهيدات الزم در خصوص فعال سازى و امكان ثبت نام و اجراى نظام پايانه هاى فروشگاهى و سامانه 
مؤديان توسط آن دسته از فعاالن اقتصادى كوچك و خردبراى صورت حساب الكترونيكى از طريق ابزار پرداخت هاى بانكى پيش بينى شد. در اين 
ديدار، دكتر منظور، رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور با اشاره به معمارى كالن همكارى سازمان امور مالياتى كشور با بانك مركزى پيرامون فعاالن 
اقتصادى مشمول كه هنوز در نظام پايانه هاى فروشگاهى ثبت نام به عمل نياورده اند اظهار داشت: در اين خصوص طرح ها و سناريو هاى مختلفى از سوى بانك مركزى ارائه شد و در نهايت مقرر 
شد تا شرايطى فراهم شود تا اين قبيل فعاالن اقتصادى هم كه به داليل مختلفى از جمله كسب وكار با كمترين زحمت و سختى در زمره اجراكنندگان قانون نظام پايانه هاى فروشگاهى و سامانه 
مؤديان قرار گيرند. وى در ادامه افزود: براى نيل به اين هدف الزم است مالحظات حقوقى، تبادالت مالى و حاكميت داده مورد بررسى كارشناسى قرارگرفته و با طراحى يك مدل مالى مشخص 
در چارچوب قوانين مفاد قانون بودجه سال 1402 و ساير قوانين مربوطه، بستر قانونى الزم جهت اجرايى شدن اين رويكرد فراهم گردد. در نهايت با توجه به ضرورت اجرايى شدن قانون نظام 
پايانه هاى فروشگاهى و سامانه مؤديان و طرح سناريو هاى مختلف همكارى مقرر شد در چارچوب انعقاد يك تفاهم نامه ميان سازمان امور مالياتى كشور و بانك مركزى، عامليت اجراى امر فوق به 
شبكه الكترونيكى پرداخت كارت (شركت شاپرك) سپرده شود تا امكان اتصال فعاالن اقتصادى از طريق سامانه شركت شاپرك به سامانه مؤديان در يك بازه زمانى كوتاه مدت شش ماهه ميسر 

شده و هم زمان با انجام اين روند، بستر الزم جهت طراحى سازوكار نهايى در خصوص موضوع فوق فراهم گردد.

اطالعات موجود در سامانه ملى امالك و اسكان كشور در خصوص وضعيت اقامتگاه هاى مسكونى بيش از 73 ميليون شخص حقيقى و حقوقى 
تكميل شده است. به گزارش ايِبنا؛ ابوالفضل نوروزى، مشاور وزير راه و شهرسازى و سرپرست دفتر اقتصاد مسكن روند تكميل اطالعات سامانه 
امالك و اسكان را تشريح كرد و با اشاره به اينكه همكارى خوبى در موضوع اخذ ماليات خانه هاى خالى با سازمان امور مالياتى ايجاد شده است، 
توضيح داد: شناســايى خانه هاى خالى در حال افزايش است و با اولويت دانه درشت ها اين ماليات اخذ خواهد شد. به همين منظور وزارت راه و 
شهرسازى طى نامه اى فهرست اشخاص حقوقى و حقيقى داراى بيش از 100 و بين 50 تا 100 واحد مسكونى خالى را به سازمان امور مالياتى 

ارســال كرده اســت. سرپرست دفتر اقتصاد مسكن با اعالم اينكه پيش از ارسال اين فهرســت با ارسال پيامك و نامه اخطار، مهلت يك هفته اى براى مشخص كردن وضعيت واحد هاى 
مسكونى، به اشخاص داده شد گفت: برخى با خوداظهارى، ساكن را معرفى يا ملك را براى فروش و اجاره به بازار عرضه كردند. پس از اتمام مهلت فهرست اشخاصى كه تكميل نكردند به 
سازمان امور مالياتى براى اخذ ماليات ارسال شد. مشاور وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه در فهرست ارايه شده به سازمان امور مالياتى در خصوص خانه هاى خالى 10 شخص حقوقى 
وجود داشت، توضيح داد: به اشخاص داراى واحد هاى مسكونى خالى بين 20 تا 50 طى نامه اى اخطار داده شده و در مرحله تعيين تكليف براى ارسال فهرست به سازمان امور مالياتى 
قرار دارد. وى در خصوص همكارى دستگاه ها براى تكميل اطالعات سامانه امالك و اسكان گفت: با پيگيرى مستمر، بيش از 350 ميليون ركورد اطالعاتى از دستگاه هاى اجرايى مختلف 
دريافت شده و پس از كيفيت سنجى و استخراج اطالعات محل سكونت اشخاص و همچنين اطالعات مرتبط با مالكيت واحد هاى مسكونى، مورد بهره بردارى قرار گرفته است. در اين راستا 

اطالعات موجود در سامانه ملى امالك و اسكان كشور شامل اقامتگاه هاى مسكونى بيش از 73 ميليون شخص حقيقى و حقوقى است.

با عقد تفاهم نامه ميان سازمان امور مالياتى كشور و بانك مركزى؛

ليست دارندگان بيش از 100 خانه خالى به سازمان مالياتى رفت امكان اتصال همه فعاالن اقتصادى به سامانه موديان فراهم مى شود

ايران در بين 7 كشور توليدكننده طال در جهان
رئيس اتحاديه توليدكنندگان طال گفت: ايران در بين 7 كشور توليدكننده طال و جواهر و 10 كشور مصرف كننده اين كاال قرار دارد. به گزارش ايِبنا؛  سيد حجت شفاهى  گفت: حدود 10 هزار واحد توليدى طال و جواهر در كل كشور وجود 
دارد كه از اين ميزان، 2 هزار واحد خرد، كوچك و بزرگ در تهران مشغول به كار هستند. وى با بيان اينكه صنعت طال و جواهر در دهه ى گذشته پيشرفت هاى چشمگيرى داشته است افزود: در حوزه ساخت ماشين آالت مورد نياز اين صنعت، 
صنعتگران توانستند بخشى از تجهيزات صنعت طال و جواهر را مهندسى معكوس و بخش ديگرى از ماشين آالت مورد نياز اين صنعت را اختراع كنند كه نمونه ى خارجى ندارد. شفاهى اضافه كرد: در حل حاضر، هم در طراحى طال و جواهر 
و هم در توليد، جايگاه خوبى داريم به طوريكه برخى از محصوالت ما با نشان هاى خارجى در بازار به فروش مى رسد. كيفيت مصنوعات ما تا جايى ارتقاء يافته كه برخى از كشور ها مشترى محصوالتمان هستند. رئيس اتحاديه توليدكنندگان 
و صادركنندگان طال و جواهر با اشاره به بخشنامه هايى كه مانع صادرات محصوالت طال و جواهر مى شود، گفت: سالهاست در فلزات گرانبها تحريم هستيم كه همين موضوع صادرات ما را تحت الشعاع قرار داده، يك سرى از آيين نامه ها و 

بخشنامه ها هم در داخل كشور وجود دارد كه مانع صادرات طال و جواهر شده است؛ در صورتيكه محصوالت ما، توان رقابت و حضور را در بازار هاى صادرات دارد.
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گزيده خبر

موقعيت رئيس جمهور تركيه 
پس از زلزله تضعيف شده

تا زمانى كه جريان مقابل اردوغان به وحدت نرســد، امكان پيروزى ندارد/  پروژه 
كاهش تنش با ســوريه در كوتاه مدت احيا نخواهد شــد. يك كارشناس مسائل 
تركيه گفــت: تا زمانى كه جريان مقابل رئيس جمهــورى تركيه به يك وحدت 
نرســد و اختالفات را كنار نگذارد و به كانديداى واحد و كايزماتيك كه ظرفيت 
رأى آورى داشته باشد، نرسد به اين راحتى امكان پيروزى ندارد. رضا عابدى گناباد 
در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در تحليل خبر تأكيد رئيس جمهور تركيه بر برگزارى 
انتخابات در تاريخ مقرر آن يعنى 14 ماه مى و در پاســخ به اين پرســش كه در 
زمان وقوع زلزله و روزهاى پس از آن اين پرسش مطرح شده بود كه آيا اين زلزله 
به نفع يا به ضرر دولــت در انتخابات پيش رو خواهد بود، آيا تاكيد رجب طيب 
اردوغان بر برگزارى بدون تأخير انتخابات حاكى از اطمينان او به رأى آورى است، 
گفت: پس از وقوع زلزله جنوب تركيه كه همچنان پيامدهايش براى رجب طيب 
اردوغان ادامه دارد، جريان هاى مخالف دولت تالش كردند تا دولت را به بى كفايتى 
متهم كنند و تبليغات بســيار شــديدى را در فضاى مجازى به راه انداختند و به 
نابســامانى ها در حوزه امدادرسانى و اقداماتى كه هالل احمر تركيه رقم زده بود 
و فروش چادرها اســتفاده كردند اما باالخــره فضاى انتخابات با فضاى انتخابات 
متفاوت است. هنوز تا زمان انتخابات فاصله داريم و به مرور از تحوالت زلزله كم 
خواهد شــد. وى ادامه داد: اين نكته نيز از اهميت بااليى برخوردار اســت كه تا 
زمانى كه جريان مقابل اردوغان به يك وحدت نرســد و اختالفات را كنار نگذارد 
و به كانديداى واحد و كايزماتيك كه ظرفيت رأى آورى داشته باشد، نرسد به اين 
راحتى امكان پيروزى ندارد. هرچند االن موقعيت اردوغان تضعيف شــده و كل 
ســبد رأى گذشــته را ندارد و حتى اگر در اين انتخابات پيروز شود قطعا مجبور 
خواهد شــد تا براى تشكيل دولت ائتالف تشــكيل دهد اما تا زمانى كه جريان 
مختلف به ائتالف و وحدت نرســند، عمليات هــاى روانى تنها قادر خواهد بود تا 
اندكى محبوبيت اردوغان را كاهش دهد اما اگر خواســته باشــند تا با تشــدد و 
كانديداى ضعيف وارد انتخابات شوند، قطعا دچار مشكل خواهند شد.  وى افزود: 
رئيس جمهــور تركيه قطعا كارت هاى خود را براى پيروزى در انتخابات دارد و در 
حوزه هاى مختلف مى تواند مانورهايى را در عرصه سياســت داخلى و سياســت 
خارجى براى راى آورى صورت دهد، وى همچنين چالش تورم، زلزله، نارضايتى ها 
و رقبا را پيش رو دارد اما نكته اصلى اين است كه در جريان روبروى ايشان شاهد 
وحدت نيستيم و فعال در جريان مقابل كانديدايى كه اردوغان را به چالش بكشد، 
وجود ندارد. البته اين نيروهاى مخالف دولت اگر بدنه جوانان تركيه و نيروهايى كه 
رئيس دولتى جز اردوغان نديده اند و بعد سال 2022 به دنيا آمده اند و نيروهايى 
كه پس از كودتا دچار نارضايتى شدند و كردها را به ميدان بياورد، شايد بتوانند 
براى آقاى اردوغان مشكالتى زيادى ايجاد كنند.  اين استاد دانشگاه در پاسخ به 
اين پرسش كه يكى از پروژه هايى كه اردوغان براى رأى آورى روى آن حساب باز 
كرده بود موضوع كاهش تنش با سوريه و خارج كردن مهاجران سورى از تركيه 
بود تا با رضايت عمومى ناشى از اين امر، رأى آورى خود را تضمين كند. با توجه به 
زلزله تركيه آيا همچنان چنين افقى پيش روى دولت وجود دارد، گفت: با توجه به 
اينكه اين زلزله در مناطق شمالى سوريه هم اتفاق افتاده به نظر نمى رسد شرايط 
براى گفت وگو مهيا باشــد. هرچند سوريه هم تلفات زيادى از اين زلزله داشته و 
البته اينكه شخص بشار اسد حتى پيش از زلزله هم هوشيارى سياسى داشت و 
نمى خواست تا برگ برنده اى را براى اردوغان مهيا كند. در نتيجه به نظر مى رسد 

اين پروژه در كوتاه مدت امكان احيا نداشته باشد.  

سفير روسيه در انگليس: غرب مسؤول 
ويرانى ها در اوكراين است

سفير روسيه در لندن ارتكاب جنايات از 
سوى نيروهاى روســى در اوكراين را رد 
كرد و در مقابل، غرب را مســؤول ويرانى 
اوكرايــن و به  ويژه انگليــس را به خاطر 
وعده دادن به كى يف در ارسال تسليحات 
دوربرد مقصر دانســت. به گزارش ايسنا، 
به نقل از شبكه خبرى الجزيره، "آندرى 

كلين" سفير روسيه در انگليس همچنين گفت، تسليحات دور برد تهديدى عليه روسيه 
و مردم سرزمين هاى حامى مسكو در اوكراين است و اين مساله نيروهاى روسى را ملزم 
مى كند تا براى حفاظت از غيرنظاميان در برابر تسليحات غربى به ويژه آنهايى كه لندن 
قولش را به كى يف داده، بيش از پيش وارد اوكراين شوند. وى افزود: ما بايد بيشتر وارد 
اوكراين شويم تا بتوانيم شهروندان روسى را در مقابل تسليحات دور برد غربى حفاظت 
كنيم. كشورهاى غربى خودشان باعث نابودى اوكراين مى شوند. اين ديپلمات روس در 
ادامه گفت: ديدگاه انگليس درباره ارسال تسليحات دور برد به اوكراين كه ريشى سوناك، 
نخست وزير انگليس قولش را در فوريه 2023 به اوكراين داده، تهديد جدى براى روسيه 
در صحنه نبرد نيستند. من اعتقاد ندارم كه اينها تهديد جدى براى ما باشند.سفير روسيه 
در لندن افزود: انگليس به صورت مســتقيم مى گويد كه به دنبال تهيه تسليحات دور 
برد براى ارتش اوكراين اســت و ما مطمئنيم كه اين تسليحات عليه اهداف غيرنظامى 
استفاده خواهند شد. وى قاطعانه اين مساله را رد كرد كه نيروهاى روس مرتكب جنايت 
از جمله قتل و تجاوز به غيرنظاميان در بوچا، ايرپين و ماريوپل شــده باشند. بر اساس 
ادعاى پليس كى يف 650 تن در بوچا اعدام شده و بيش از 1000 جسد از غيرنظاميان 
در اين منطقه و پس از آن كشــف شــد كه نيروهاى روسى اواخر مارس سال گذشته 

ميالدى از بوچا خارج شدند.

اتحاديه اروپا در بيانيه اى:

اظهارات اسموتريچ درباره روستاى 
«حواره» نژادپرستانه است

اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اى به اظهارات وزير دارايى رژيم صهيونيستى مبنى بر 
ضرورت محو روســتاى حواره واكنش نشان داد. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل 
از خبرگزارى فلســطينى ســما، اتحاديه اروپا اعالم كرد: اظهارات اسموتريچ وزير 
دارايى رژيم صهيونيستى كه خواستار محو حواره در جنوب نابلس شده، «غيرقابل 
قبول» و «تحريك به خشــونت هاى بى رويه در وضعيتى بسيار پرتنش» است. بر 
اساس اين گزارش، اتحاديه اروپا در بيانيه اى مطبوعاتى اعالم كرد كه اين اظهارات، 
نژادپرستانه، غيرقابل قبول و خالف جهت مورد نياز است. در اين بيانيه آمده است: 
مــا از دولت اســرائيل مى خواهيم كه اين اظهارات را مــردود اعالم كند و با همه 
طرف هاى مربوطه براى كاهش تنش همكارى كند. اتحاديه اروپا همچنين نسبت 
به تشديد تنش در اراضى اشغالى به شدت ابراز نگرانى كرد و خواستار اتخاذ تدابير 
فورى براى توقف اين تنش ها شد. پيشتر وزير دارايى رژيم صهيونيستى اعالم كرده 
بود: روستاى «حواره» بايد از روى زمين محو شود و من فكر مى كنم دولت اسرائيل 

بايد اين كار را انجام دهد.

يورش جديد صهيونيست ها
يــورش جديد نظاميــان رژيم صهيونيســتى به كرانه 
باخترى و قدس اشــغالى. نظاميان رژيم صهيونيســتى 
امروز جمعه هم به مناطق مختلف كرانه باخترى و قدس 
اشــغالى يورش بردند. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل 
از مركز اطالع رسانى فلســطين، نظاميان صهيونيست 
امــروز جمعه به مناطق مختلف كرانــه باخترى و بيت 
المقدس اشــغالى حمله كردند. نظاميــان ارتش رژيم 
اشــغالگر قدس با يورش به شهرك «سلواد» در رام اهللا، 
قدس اشغالى، 4 فلسطينى را بازداشت كردند. اين اقدام 
در حالى صــورت مى گيرد كه نظاميان صهيونيســت 
ديروز پنجشــنبه به تجاوزات خود عليه ملت فلسطين 
و مقدســات فلســطينى ها ادامه دادند؛ بــه نحوى كه 
در جريان اين تجاوزات يك كودك فلســطينى ســاكن 
شــهرك «عزون» در شرق قلقيليا به شــهات رسيد و 
2 تن ديگر زخمى شــدند. نظاميان صهيونيست ديروز 
14 فلســطينى را بازداشت كردند و يك باب خانه را در 
نزديكى الخليل با خاك يكســان كردند. محاصره اريحا 
از سوى نظاميان صهيونيســت. از سوى ديگر نظاميان 
صهيونيست از شــامگاه ديروز پنجشنبه با ايجاد پست 
هاى بازرســى نظامى در اطراف شهر اريحا، اين شهر را 
به محاصره خود درآوردنــد. منابع محلى گزارش دادند 
كه نظاميان صهيونيســت با بستن مبادى ورودى اريحا، 
مانع از تردد خودروهاى فلسطينى شده و آنها را تفتيش 
كرده و مدارك شناسايى شهروندان فلسطينى را بازرسى 
كردند كه در پى اين تجاوزات ترافيك ســنگينى ايجاد 
شد. اين منابع افزودند كه پست هاى بازرسى در ورودى 
جنوبــى نزديــك اردوگاه عقبه جبر، ورودى شــرقى و 
ورودى شمالى ايجاد گرديد.2898 مورد تجاوز و جنايت 
اشغالگران در ماه گذشــته ميالدى عليه فلسطينى ها. 
از ســوى ديگر مركز داده هاى فلســطينى «معطى» در 
گــزارش ماه فوريه خود اعالم كــرد 2898 مورد تجاوز 
و جنايــت نيروهاى اشــغالگران و شــهرك نشــينان 

صهيونيســت عليه شهروندان فلسطينى به ثبت رسيده 
كه طى آنها صدها مورد بازداشت و درگيرى اتفاق افتاده 
عالوه بر آنكه در اين ماه ميالدى 30 شهروند فلسطينى 
به شــهادت رســيده و صدها نفر ديگر مجروح شده اند. 
بر اســاس اين گزارش استان نابلس در ماه فوريه با 16 
شــهيد بيشترين تعداد شــهدا را در ميان ديگر مناطق 
كرانه باخترى داشــته اســت. در اين گزارش جزئيات 
تجاوزات انجام شــده توســط نيروهاى اشــغالگر عليه 
حقوق مردم فلسطين به ترتيب ذيل تشريح شده است: 
541 مورد عمليات بازداشــت، 2 مــورد زندانى كردن 

شهروندان فلســطينى، 24 مورد فعاليت شهرك سازى 
توسط گروه هاى حامى شهرك سازى، 151 مورد حمله 
و تعرض شــهرك نشينان به امنيت و امالك فلسطينى 
كه اقداماتى مانند قلــع و قمع درختان، تخريب اراضى 
كشاورزى، حمله به كشاورزان و محصوالت زراعى، پرتاب 
سنگ به سمت خودرو شــهروندان فلسطينى و سرقت 
امــوال آنان در مناطق مختلف كرانه باخترى را شــامل 
مى شود. نظاميان صهيونيست و شهرك نشينان در ماه 
گذشــته ميالدى 168 مورد تخريب امالك فلسطينيان 
اعم از واحدهاى تجارى، تاسيسات كشاورزى و كانكس 

و همچنين مصادره 86 مورد از امالك فلســطينيان را 
به ثبت رســانده اند. مركز معطى اعالم كرد 25 عمليات 
تخريب منازل فلسطينى توسط نيروهاى اشغالگر در ماه 
فوريه انجام شــده و عالوه بر آن ده هــا منزل ديگر نيز 
در خطر تخريب قرار دارد به طورى كه در ماه گذشــته 
119 منــزل نيز مورد حمله قرار گرفته اســت. در اين 
گزارش آمده اســت تعداد تعرضات صهيونيســت ها به 
اماكــن عبادى و مقدس به 24 مورد رســيده و در ماه 
فوريه مجموعاً 3538 شــهرك نشــين به حريم مسجد 
االقصــى تعرض كرده اند. گزارش مركز معطى بيانگر آن 
اســت كه مناطق نابلس، قدس و الخليــل به ترتيب با 
758، 378 و 353 مورد تعــرض بيش از ديگر مناطق 
كرانه باخترى در معرض تجاوزات رژيم صهيونيستى قرار 
داشته اند. واكنش حماس به شهادت نوجوان فلسطينى 
به دست نظاميان صهيونيست . جنبش مقاومت اسالمى 
حماس شــهادت محمد نضال سليم 15 ساله از شهرك 
عزون در شــرق قلقيليا را به ملت فلســطين تبريك و 
تهنيت گفت. حماس طى بيانيه اى ضمن عرض تبريك 
و تســليت به خانواده اين شهيد، تيرباران محمد نضال 
ســليم را جنايتى جديد در كارنامه تجاوزات وحشيانه 
دشمن صهيونيستى برشمرد، دشمنى كه جزء زبان زور 
نمى فهمد. حماس ضمن تاكيد بر حمايتش از مبارزات 
ملت فلســطين در شــهرك عزون كه نماد ايثارگرى و 
رشادت آفرينى است، از ساكنان اين شهرك خواست تا 
به رويارويى خود با نظاميان و شهرك نشينان يهود ادامه 
دهند. نظاميان صهيونيست شامگاه ديروز پنجشنبه به 
شهرك عزون واقع در شــرق قلقيليا يورش بردند كه ر 
پى اين حمله فلسطينيان ساكن اين شهرك به مقابله با 
اشغالگران صهيونيست برخاستند و با آنان درگير شدند. 
منابع محلى گزارش دادند كه در جريان اين درگيرى ها 
ســليم به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست به شهادت 

رسيد و 2 تن ديگر زخمى شدند.

منابــع مطلع اعالم كردند كه آمريكا درحال برگزارى يك مانور نظامى براى نظاميان اوكراينى در يكى از پايگاه هايش در آلمان 
اســت. به گزارش ايســنا، رويترز به نقل از مقامات آمريكايى اعالم كرد كه اين كشور ميزبان يك مانور نظامى برنامه ريزى براى 
پرسنل نظامى اوكراينى در يكى از پايگاه هايش در آلمان است تا آمادگى آنها و تصميم گيرى شان در ميدان نبرد قبل از مرحله 
بعدى درگيرى با روسيه را تقويت كند. طبق اين گزارش، اين رزمايش چند روزه در يك مركز مانورهاى جنگى در پايگاه ارتش 
اياالت متحده در ويسبادن آلمان برگزار مى شود؛ پايگاهى كه ژنرال مارك ميلى، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا روز پنج شنبه از آن بازديد كرده بود. مقامات آمريكا 
به جزئيات بيشتر اين مانور اشاره اى نكرده اند. ميلى در اين باره به خبرنگارانى كه با او به آلمان سفر كرده بودند، گفت: "هيچ كس به اوكراينى ها نمى گويد: "به چپ يا 
راست برويد و اين يا آن كار را انجام دهيد. اين وظيفه جامعه بين المللى نيست. وى افزود: تمام كارى كه ما انجام مى دهيم اين است كه چارچوب و تكنيكى را آماده 
كنيم تا به اوكراينى ها اجازه دهيم خودشان ياد بگيرند و در مواجهه با موقعيت ها يا سناريوهاى مختلف به درستى عمل كنند. ميلى نسبت به عملكرد ارتش اوكراين 
ابراز خوش بينى كرد؛ اما اذعان داشــت كه نبرد ســختى در انتظار آنهاســت. وى گفت: من به اراده اوكراين براى مقاومت ايمان زيادى دارم. اين مانور نظامى در پى 

نخستين سالروز حمله روسيه به اوكراين و در سايه گمانه زنى ها در مورد حمالتى كه كى يف و مسكو ممكن است در دومين سال جنگ انجام دهند، برگزار مى شود.

منابع خبرى عبرى زبان از تصميم مجارستان براى انتقال سفارت اين كشور از تل آويو به قدس اشغالى خبر دادند. 
به گزارش ايســنا، روزنامه تايمز اســرائيل اعالم كرد كه مجارســتان ماه آتى ميالدى سفارت خود در تل آويو را به 
قدس منتقل خواهد كرد. مقامات ارشــد وزارت امور خارجه رژيم صهيونيســتى به اين روزنامه گفتند كه دو طرف 
در روزهاى اخير درباره اين موضوع به توافق رسيده اند و تصميماتى در جريان گفت وگوهاى ميان الى كوهن، وزير 

خارجه اســرائيل و پيتر ســيجارتو، همتاى مجارستانى وى اتخاذ شــد. طبق اين گزارش، اين اقدام مجارستان را به اولين كشور عضو اتحاديه اروپا 
تبديل مى كند كه سفارت خود را به قدس منتقل خواهد كرد؛ اقدامى كه اين اتحاديه در غياب توافق صلح ميان اسرائيل و فلسطين با آن مخالف 
اســت. منابع ارشــد در وزارت خارجه رژيم صهيونيستى گفتند كه اين اقدام در راستاى تمايل ويكتور اوربان، نخست وزير مجارستان براى كمك به 
نتانياهو در راســتاى به دســت آوردن يك دستاورد ديپلماتيك با توجه به بى ثباتى سياســى در اسرائيل به دليل برنامه هاى جنجالى دولت و طرح 

اصالح سيستم قضايى اسرائيل صورت مى گيرد.

مجارستان مهياى انتقال سفارتش از تل آويو به قدس مى شودآمريكا ميزبان مانور نظامى اوكراينى ها
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آتشكده ساسانى كازرون كه گفته شده در سال 1318 در فهرست ميراث 
ملى ايران ثبت شده، به پاركينگى براى خودروهاى سنگين كشاورزى 
و سوارى تبديل شده است. به گزارش ايسنا، سياوش آريا ـ پژوهشگر و 
فعال ميراث فرهنگى ـ  با انتشار عكس هاى جديدى از وضعيت نابه سامان 
اين آتشكده ساســانى كه در بى توجهى تمام رها شده است، نسبت به 
شــيوه نگهدارى و تعرض هايى كه از سوى كشاورزان به عرصه و حريم 
آن شده است، هشدار داد. اين دوستدار ميراث فرهنگى در سال 1396 
نيز درباره ســاخت گلخانه در عرصه و حريم اين اثر ساســانى هشدار 
داده بود،  اما اكنون مى گويد:  نه تنها به آن هشــدارها توجهى نشده كه 
تعداد بيشــترى گلخانه در حريم درجه يك اين يادگار ساسانى ساخته 
شده است. او اضافه كرد: از همان سال درباره تعيين عرصه و حريم اين 
بناهاى ساسانى با مسؤوالن ميراث فرهنگى استان فارس گفت وگو كرده 
و آن ها قول هايى داده بودند، اما با گذشت بيش از پنج سال ونيم، نه تنها 

حريم و عرصه اى براى آتشكدة كازرون تعيين نشده و از ساخت گلخانه 
پيشگيرى نشده، بلكه در كمال شگفتى و ناباورى چندين گلخانة ديگر 
در حريم درجه يك و چند مترى آتشــكدة كازرون سبز شده است كه 
چيزى جز افسوس و دريغ از اين همه بى مهرى و بى تفاوتى و كم كارى 
متوليان ميراث فرهنگى برجاى نمى ماند. آتشــكده ساسانى پاركينگ 
خودرو شــد! اين فعال ميراث فرهنگى به تبديل اين آتشكده به محلى 
براى پارك كردن خودروهاى ســنگين كشاورى و سوارى اشاره كرد و 
گفت:  كشاورزان و زمين داران از عرصه اين آتشكده به عنوان پاركينگ 
بهره مى برند،   ابزار و ماشــين آالت خود را در اطراف آن رها كرده اند و 
منظره اى زشت را به نمايش گذاشته اند.   او نصب تيرهاى برق در عرصه 
و حريم آتشكده ساسانى كازرون را معضل ديگرى دانست و اظهار كرد:  
اگر عرصه و حريم اين اثر تاريخى تا كنون تعيين شــده بود، اين چنين 
فضا براى دست اندازى و دست درازى بيشتر به اين اثر تاريخى باز نبود. 
در اطراف اين آتشــكده حتى يك تابلوى معرفــى وجود ندارد تا مردم 
به ويژه بومى ها به اهميت اين اثر تاريخى پى ببرند. آتشكدة كازرون در 
10 كيلومترى جنوب شرقى شهر كازرون در استان فارس واقع شده و به 
باور برخى از پژوهشگران از سوى «مهرنرسى يا مهرنرسه»، وزير نامدار 
بهرام پنجم ساسانى ساخته شده است. اين پژوهشگر ميراث فرهنگى در 

ادامه گفت: اين آتشكده طبق برخى اسناد، در سال 1316 خورشيدى از 
سوى «ماكسيم سيرو» كشف شد. اين چهارتاقى روى چهار پاية سنگى 
استوار شــده و گنبدى منحنى شكل داشته است. مصالح اصلى به كار 
رفته در سازه، سنگ و مالت گچ است. بلنداى هر يك از ضلع ها 5 متر 
و نيم اســت. ضخامت پايه هاى سنگى آتشكده يك متر و پهناى دهانة 
هر يك از تاق ها دو مترونيم اســت. بلنداى پايه ها تا پهنة زمين نيز، دو 
متر و چهل سانتى متر است. ديوارهاى آتشكده اندازه اى نزديك به 20/2 
در 1 متر دارند، اما هم اينك تنها دو پايه از چهارپاية چهارتاقى موجود 
اســت و از سقف گنبدى آن هم ديگر اثرى برجاى نمانده است. اين دو 
پاية برجاى مانده نيز تا نيمه در گذشته بازسازى و مرمت شده است. بنا 
بر نوشته هاى تاريخى، آتشكدة كازرون تا سدة سوم َمهى (قمرى) كامل 
ســالم بوده است. آتشكدة كازرون با همين نام با شمارة 331 در بهمن 

ماه 1318 خورشيدى به ثبت ملى رسيده است.

پاركينگ در آتشكده

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

زمين را  نجات ندهيم، آنرا دوست داشته باشيم
با عشق ورزيدن به زمين است كه آن را نجات خواهيم داد

Varsovia كانسپت الكتريكى
varsovia-electric-car-concept

اين خودرو توليد شــركت Varsovia Motor Company اســت كه مقر آن در ورشو لهستان قرار دارد. خودروى ياد شده سال پيش 
 Varsovia .رونمايى شد. كمپانى تأييد كرده كه اين خودرو را به تعداد محدود و با عملكردى مشابه شورلت بولت توليد خواهد كرد
مى گويد با يك بار شارژ كامل مى توان مسافت 350 كيلومترى را پيمود. اين سدان كه از مواد سبك وزن ساخته شده در زمان زير 
5 ثانيه به سرعت 100 كيلومتر در ساعت رسيده و حداكثر سرعت آن 200 كيلومتر در ساعت اعالم شده است. انتظار مى رود 

پروتوتايپ فول سايز اين خودرو در آينده اى نزديك معرفى و توليد آن پس از سال 2018 شروع شود.

بنزما راست مى گويد؟
كريم بنزما از انتخاب نشدن به عنوان بهترين بازيكن سال عصبانى است ولى به نظر مى رسد حق با او نيست. به گزارش ايسنا و به نقل از اسپورت 24، مراسم 
برترين بازيكن سال 2022 از سوى فيفا برگزار شد كه ليونل مسى باالتر از كيليان ام باپه و كريم بنزما به عنوان بهترين بازيكن جهان انتخاب شد. همه چيز 
با راى مربيان و كاپيتان هاى تيم هاى ملى و همچنين هواداران و خبرنگاران رقم خورد. همه آنها ستاره آرژانتينى را در جايگاه اول قرار دادند. با وجود اتفاق 
نظر در انتخاب بهترين ها، بنزما كه به عنوان رسيد،  عصبانى شد. پس از اعالم نتايج، تنها 10 دقيقه گذشت تا بازيكن فرانسوى يك ويديوى 10 ثانيه اى 
غيرمعمول را در شبكه هاى اجتماعى خود منتشر كرد كه يك مرد سياه پوست مى گويد: دروغگو. تو يك دروغ گويى. اما اين همه ماجرا نبود. كمى بعد، بنزما 
تمام جوايز و افتخارات خود را ليست كرد و نوشت: بحث كردن غيرممكن است، ليست عالى است. مرد فرانسوى با يك عكس مشترك با وينيسيوس "پست 
هاى پرحاشيه" خود را به پايان رساند.  خيلى ها عقيده دارند به وينيسيوس نيز در اين مراسم بى احترامى شد. وينيسيوس واقعاً مى تواند ناراضى باشد زيرا او 
يكى از اركان اصلى رئال مادريد براى قهرمانى در اروپا بود اما حتى در ليست 26 فيناليست براى ورود به تيم منتخب سال 2022 قرار نداشت. اتفاقاً به همين 
دليل بود كه نمايندگان باشگاه مادريدى اين مراسم را تحريم كردند  يكى ديگر از بازنده ها تيبو كورتوا گلر رئال مادريد بود. اگرچه اين دروازه بان بلژيكى به تيم 

سال راه يافت اما جايزه بهترين دروازه بان به اميليانو مارتينز سنگربان تيم ملى آرژانتين رسيد.
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صاحب امتياز : موسسه سخن گستر  مدير مسئول : فاطمه لشكرى

پیشنھاد

چھره روز

وقتى نيچه گريست اثر اروين د. يالوم
وقتى نيچه گريست گفت و گويى فلسفى-روانشناسانه 
ميان علم و حقيقت است . اروين د . يالوم در اين رمان 
قبــل از اين كه به واكاوى وســواس و اثر آن در ضمير 
ناخودآگاه انسان بپردازد بيشتر فلسفه را مورد پژوهش 
قرار ميدهد. وقتى نيچه گريست گفت و گويى فلسفى-

روانشناسانه ميان علم و حقيقت است . اروين د . يالوم 
در ايــن رمان قبل از اين كه به واكاوى وســواس و اثر 
آن در ضمير ناخودآگاه انسان بپردازد، بيشتر فلسفه را 
مورد پژوهش قرار داده . دكتر سپيده حبيب با آگاهى 
از مفاهيم درونى اثر ترجمه اى قابل ستايش ارائه داده 
است. و به اصل رمان وفادارى مانده . بهتر است نقد اين 
كتاب را اينگونه آغاز كنيم كه آيا يك اثر داستانى مى 
تواند بيان گر علم و فسلفه باشد ؟ مسلم است كه فلسفه و علوم تجربى نياز ويژه اى به توجه هنر براى 
بيان نظرات خود به جامعه دارند. و اســتفاده از هنر هرچند آگاهانه براى توصيفات پژوهشى صورت 
گيرد باعث در سايه ماندن اصليت موضوع خواهد شد . اما هرگز يك اثر نمى تواند همزمان داستانى 
و نظرى باشد . نظر بايد از چرخه شخصيت در داستان شكل بگيرد تا تاثير مناسب را بر جاى گذارد . 
دكتر بروير در قرن 19 ميالدى و در آستانه چهل سالگى است، او روانشناس و روان درمان گر است و 
به طبابت بيماران خويش مشغول است. معشوقه نيچه لوسالومه از دكتر بروير مى خواهد بدون اينكه 
خود نيچه متوجه شود، درمان او را برعهده بگيرد. مالقات عجيبى است فردريش نيچه در مقابل دكتر 
بروير گارد شديدى دارد. در ادامه ى اين مسير دكتر بروير با ذكاوت خود سعى مى كند از نااميدى هاى 
زندگــى خودش براى نيچه بگويد. براى او درددل كند و حتى كار را به جايى مى رســاند كه خود را 

به عنوان بيمارى روانى جا مى زند و از نيچه درخواست كمك مى كند.

مرتضى حنانه
موسيقى دان و آهنگســاز ايرانى بود.بزرگ ترين مشغله ذهنى 
مرتضى حنانه چندصدايى كردن موسيقى ايران بود. روز و شب 
در اين فكر بود كه براى آهنگ سازى از موسيقى ايران بايد آن 
را چندصدايى كرد. كوشــش هاى حنانه در اين مورد او را به 
ابتكار هارمونى زوج رسانيد كه سال ها براى آن زحمت كشيد 
و خود آن را به كار بســت؛ ولــى هارمونى زوج مورد پذيرش 
همه موســيقى دانان قرار نگرفت. جزو برجسته ترين محققان 
در زمينه موســيقى ايرانى ســت. با آغاز جنگ جهانى دوم و 
كشيده شدن آتش آن به ايران، هنرستان موسيقى تعطيل شد. 
اما حنانه با كمك عالقه مندان ديگر نظير غالمحســين غريب 
و حسن شــيروانى و فريدون فرزانه كنسرت هايى به طور آزاد 
در تاالرهــاى انجمن هاى فرهنگى و هنرى برپا نمود و پس از 
چندى با پيوســتن پرويز محمود به اين جمع در سال 1325 
پايه اركستر سمفونيك تهران گذاشــته شد. در سال 1328 با سفر بى بازگشت پرويز محمود به آمريكا، مرتضى 
حنانه همراه با دوستان اش غالمحسين غريب، حسن شيروانى و جليل ضياءپور نشريه فرهنگى و پيشرو «خروس 
جنگى» را بنياد گذاشتند. اين هنرمندان جوان و پيشرو مى خواستند سنگر محكمى براى دفاع از نظرات خود در 
برابر سنت پرستان به وجود آورند. حنانه در كنار اين كار رسانه اى، به گردآورى آثار پراكنده محمود مى پرداخت و 
آن ها را براى اجراء با اركستر سمفونيك تهران كه از سوى روبيك گريگوريان رهبرى مى شد، آماده مى ساخت. در 
همين سال ها حنانه آفريده معروف خود «سوييت شهر مرجان» را بر روى قّصه اى از غالمحسين غريب به پايان 
برد. شهر مرجان را روبيك با اركستر سمفونيك تهران رهبرى كرد و شهرتى براى آفريننده اش فراهم آورد. سال ها 
بعد اين سوئيت در شكل نخستين آوازى خود چند بار با صداى فرح عافيت پور و منيره وكيلى در تهران به اجراء 
درآمد. مرتضى حنانه البته پيش از آن يك فانتزى، يك كاپريس براى پيانو و اركســتر و همچنين يك اوراتوريو 

با عنوان «بهرام يشت» نوشته بود ولى هيچ كدام چون سوئيت شهر مرجان براى او موّفقيت به همراه نياورد.

فرھنگ

به منظور فراهم شــدن فرصت مناســب مشــاهده، يادگيرى و 
هم افزايى. برگزارى جشــنواره نمايش عروسكى تهران-مبارك به 
بهار 1402 موكول شــد. به منظور فراهم شــدن فرصت مناسب 
مشاهده، يادگيرى و هم افزايى برگزارى جشنواره نمايش عروسكى 
تهران-مبارك به بهار 1402 موكول شــد با درخواســت هادى 
حجازى فر، دبير جشنواره و موافقت كاظم نظرى، مديركل هنرهاى 
نمايشــى وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى، نوزدهمين جشنواره 
بين المللى نمايش عروسكى تهران-مبارك به منظور فراهم شدن 
فرصت مناسب مشاهده، يادگيرى و هم افزايى از طريق گفت وگو و 
نقد براى دانشجويان، ديگر مخاطبان و به ويژه عالقه مندان تمامى 
استان ها به بهار سال 1402 موكول شد. به گزارش روابط عمومى 
نوزدهمين جشنواره بين المللى نمايش عروسكى تهران-مبارك، 
براســاس درخواست دبير نوزدهمين جشنواره بين المللى نمايش 
عروســكى تهران-مبــارك و با موافقت كاظم نظــرى، مديركل 
هنرهاى نمايشــى برگزارى اين رويداد هنرى به بهار 1402 موكول شد. هادى حجازى فر با ذكر داليل اين تصميم و با 
اشاره به اينكه جشنواره بين المللى نمايش عروسكى تهران-مبارك امانت با ارزشى است گفت: «با توجه به جميع جهات از 
جمله صحبت با گروه ها، اساتيد و فعاالن اين عرصه و اعضاى انجمن نمايشگران عروسكى باور دارم كه برگزارى جشنواره 
در حال حاضر و به داليل فنى همچون عدم تمرين هاى مستمر گروه ها، عدم امكان برخوردارى درست شركت كنندگان و 
مخاطبان از اجراهاى داخلى و بين المللى، عدم امكان مشاركت بخش هاى خصوصى به واسطه همزمانى با جام جهانى و... 
از دست خواهد رفت.» حجازى فر با بيان اين كه يك برگزارى ناقص آن هم در زمانى كه هدف مجموعه اداره كل هنرهاى 
نمايشــى ارتقا و توسعه نمايش عروسكى است، ما را از بسيارى بركات اين جشنواره محروم خواهد كرد، ابراز اميدوارى 
كرد با تغيير زمان نوزدهمين جشنواره بين المللى نمايش عروسكى تهران-مبارك و برگزارى آن در بهار 1402 شاهد يك 
جشنواره باشكوه بين المللى باشيم و فرصتى فراهم كنيم تا دانشجويان و ديگر مخاطبان و به ويژه عالقه مندان تمامى 

استان ها امكان مشاهده، يادگيرى و هم افزايى از طريق گفت وگو و نقد را پيدا كنند.

گنجينه
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