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رئيس جمهور با بيان اينكه نبايد اجازه داد ثروت كشور به صورت آالينده در عسلويه هدر برود، اظهار داشت: دولت با همكارى متخصصان جوان كشور و با فعال شدن بيش از 500 
شركت دانش بنيان، در پى جبران عقب ماندگى هاى اين حوزه است تا از اين طريق هم انرژى در كشور تراز و هم موضوع آالينده ها كنترل شود. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسى 
شامگاه جمعه در نشست خبرى پايان سفر دو روزه دولت مردمى به استان بوشهر، با تبريك اعياد شعبانيه  و والدت امام زمان (عج)، سفر به بوشهر را همانند ديگر سفرهاى استانى 
دولت براى شنيدن مشكالت مردم مغتنم دانست و با بيان اينكه در دور نخست سفر مشكالت منطقه بررسى شد، گفت: براى  توسعه اين منطقه هم كارهاى زودبازده كوتاه مدت و هم 
برنامه هاى بلندمدت كه نيازمند بودجه و اعتبارات و پيگيرى هاى بيشتر است در دستور كار قرار گرفت.رئيس جمهور درباره جاده هاى مواصالتى استان، به ويژه آزادراه بوشهر - شيراز 
و اقدامات دولت در اين حوزه، گفت: جاده مواصالتى و جاده اصلى جز اولويت هاى سفر بود كه كارهاى خوبى در اين زمينه انجام شده اما به اتمام نرسيده است. رئيسى مسير ريلى 

بين بوشهر و شيراز را نيز از خواسته هاى مردم دانست.......

www.sobh-eqtesad.ir

رئيس جمهور در نشست خبرى پايان سفر بوشهر خبر داد:
500 شركت دانش بنيان در زمينه مهار هدررفت گاز در پااليشگاه ها فعال خواهند شد

info@sobh-eqtesad.ir

دفاع تمام قد وزير كار از 
آمار ايجاد اشتغال

وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعى از ثبت ركورد اشــتغال در سال 
1401 خبر داد و با دفاع از آمار ايجاد اشــتغالى در كشور گفت: 
در سال آينده بحث اشتغال افراد متاهل و عيالوار را حل و فصل 
خواهيم كرد و ظرفيت هاى خالى اشتغال را كه برايشان متقاضى 
كار نيســت با همكارى ســازمان آموزش فنى و حرفه اى فعال 
خواهيم كرد. سيد صولت مرتضوى در گفت وگو با ايسنا، درباره 
آمار ايجاد اشتغال در كشور و برخى ديدگاه هاى مطروحه نسبت 
به  آمار اشتغال ايجادى اظهار كرد: درخصوص آمار اشتغال آنچه 
كه اعالم مى كنيم، قابل صحت سنجى و راستى آزمايى است. البته 
در كشــور ما اظهارنظر كردن آزاد است و هر كسى مى تواند هر 
آمارى را مورد خدشــه قرار بدهد، منتها حرفى كه مى زنيم بايد 
بر اساس مستندات باشد. وى ادامه داد: خوشبختانه اين مساله 
به شــيوه هاى مختلف قابل صحت سنجى اســت؛ اوال سامانه اى 
تحت عنوان ســامانه رصد در ســتاد وزارتخانه راه اندازى شده 
كه از طريق آن امكان دسترســى براى مديران كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى و استانداران فراهم است. ثانيا همكاران ما به سه 
شكل اين آمار را صحت سنجى مى كنند. وزير تعاون، كارو رفاه 
اجتماعى افزود: وقتى كسى كد ملى اش وارد سامانه مى شود، بر 
اساس آن مشخص مى شود كه اشتغال به كار دارد و در كارگاهى 
مشغول كار شده يا تسهيالتى به وى پرداخت شده است. بنابراين 
بالفاصله از طريق پيامك برايشان پيام ارسال مى شود كه چنين 
گزارشــى به ما رسيده اســت آيا صحت دارد يا خير؟ مرتضوى 
گفت: مرحله بعد به صورت تلفنى صحت ســنجى مى شود و در 
مرحله آخر نظارت ميدانى اســت كه اين روش از طريق ســتاد 
وزارتخانه انجام مى شود. افزايش تعداد بيمه شدگان جديد تامين 
اجتماعى . وى ادامه داد: با اين حال يكســرى مولفه هاى ديگر 
هــم وجود دارد كه براى تقريب ذهــن ما را به واقعيت نزديكتر 
مى كند. اول تعداد بيمه شدگان تامين اجتماعى است كه ظرف 
مدتى كه دولت ســيزدهم توفيق خدمتگذارى داشته تا اكنون 
بالــغ بر يك ميليون و 500 هزار نفر بيمه شــده جديد به بيمه 
پردازان تامين اجتماعى اضافه شــده است. وزير كار خاطرنشان 
كرد: البته ساير بيمه پردازان و صندوق ها اعم از نيروهاى مسلح،  
صندوق بازنشستگى و كارمندان دولت هم هستند كه اين شاهد 
مثال دوم است و مى تواند ادعاى ما را تاييد يا رد كند. مرتضوى 
با بيان اينكه مراكز رســمى كه ماموريت صحت سنجى و ارائه 
گزارش را دارند نيز در اين زمينــه اثرگذارند، اظهار كرد: اخيرا 
مركز آمار ايران اعالم كرد كه نرخ بيكارى به 8.2 درصد رسيده 
و نســبت به فصل قبل حدود 7 دهم درصد كاهش يافته است 
كه اين هم شــاهد مثال ديگرى است. ايجاد 600 هزار اشتغال 
خالص در كشــور . وى افزود: بر اســاس اعالم مركز آمار ايران 
اشتغال خالص ايجاد شده نزديك به 600 هزار نفر بوده است و 
اشــتغال خالص منهاى ريزش است يعنى امكان دارد در بخشى 
مثل كشاورزى ريزش اشتغال داشته باشيم ولى اشتغال خالص 
يعنى مجموعه اشتغال منهاى ريزش و اين عدد نيز ادعاى ما را 
تاييد مى كند. وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعى درعين حال از 
افزايش اشتغال دائم خبر داد و گفت: بر اساس گزارش هاى مركز 
آمار ايران افزايش اشتغال دائم را هم داشته ايم البته ممكن است 
بگويند اشــتغالى كه فرد در آن مشغول به كار شده مطلوب آن 
شاغل نيست. از نظر شايد مطلوب نباشد ولى همين كه درآمدى 
دارد و با آن زندگى اش را مى چرخاند حداقل مطلوب ماست كه 
بتوانيم براى اقشــار مختلف جامعه اشتغالزايى كنيم و اميدوارم 
در سال 1402 با قوت بيشــترى در اين زمينه پيش برويم. دو 
برنامه تحولى وزارت كار در ســال آينده. مرتضوى با اشــاره به 
ثبت ركورد اشتغال در ســال جارى تاكيد كرد: در سال 1402 
قطعا ركوردهاى ديگرى در اين بخش به ثبت خواهد رسيد. وى 
همچنين از دو برنامه تحولى وزارت كار در سال آينده خبر داد و 
گفت: يكى از برنامه ها براى متاهلين و كسانى است كه عيالوارند 
و از حاال شــروع كرده ايم كه سال آينده بحث اشتغالشان را حل 
و فصل كنيم و دوم يكســرى ظرفيت هاى خالى در كشور داريم 
كه برايشان شــاغل مناسب پيدا نمى شود و آموزش هاى الزم را 
نديده اند كه ســازمان آموزش فنى و حرفــه اى بنا دارد در اين 
زمينه ورود كند تا با هماهنگى كارگاه ها آموزش هاى مناســب 
را برنامه ريزى و بســتر اشــتغال آبرومند را براى جويندگان كار 

فراهم كنند.

گزيده خبر

سه اقدام براى آرامش بازار مسكن

كارشناســان معتقدند اگر دولت بتواند ماليات خانه هاى خالى، ماليات بر عايدى ســرمايه و 
ماليات واحدهاى لوكس را با جديت بيشترى نسبت به دوره هاى گذشته پيگيرى كند، كنترل 
قيمت ها در بازار مســكن دور از ذهن نيست. به گزارش ايسنا، واسطه هاى ملكى پايتخت از 
كمبود فايل هاى با عمر بناى كمتر از  پنج سال در بازار مسكن خبر مى دهند كه باعث شده 
تناســب بين عرضه و تقاضا به هم بريزد. به نظر مى رســد كاهش ساخت و ساز در دوره هاى 
گذشته به كمبود فايل هاى مرغوب در بازار مسكن انجاميده است. در كنار اين مساله انتظارات 
تورمى ايام قبل از عيد باعث شــده تا برخى مالكان از فروش منصرف شــوند و آن را به سال 
آينده موكول كنند. مشــاوران امالك مى گويند به اندازه اى كه مشترى در بازار مسكن وجود 
دارد فروشنده نيست. فايل هايى هم كه عرضه شده اند يا عمدتا قديمى ساز هستند، يا امكانات 
كافى ندارند و يا با سطح قيمتى فراتر از عرف بازار عرضه شده اند كه مشترى موثر به سمت 
آنها نمى رود. با اين حال تعداد معامالت ملك در مقايســه با ماه هاى قبل افزايش يافته و به 
ســطوح باالى 10 هزار واحد رسيده است. بررســى ها نشان مى دهد عمده خريد و فروش ها 
در نرخ هاى متعارف و از نوع تبديل به احســن اســت. بدين صورت كه خريدار با استفاده از 
نقدينگى فروش واحد خود اقدام به خريد آپارتمان بزرگ تر يا نوســازتر مى كند. اما با توجه 
به حباب نرخ هاى پيشــنهادى، حضور خانه اولى ها در بازار مســكن به پايين ترين حد خود 
رسيده است. كارشناسان معتقدند در پس وضعيت كنونى بازار مسكن، ركود غيرتورمى نهفته 
كه نهايتــا گريبان محتكران آپارتمان و بخر و بفروش ها را مى گيرد. اگر دولت بتواند ماليات 
خانه هاى خالى، ماليات بر عايدى ســرمايه و ماليات واحدهاى لوكس را با جديت بيشــترى 
نسبت به دوره هاى گذشــته پيگيرى كند كنترل قيمت در بازار مسكن دور از ذهن نيست. 
كمال اطهارى - كارشناس اقتصادى درباره وضعيت فعلى بازار مسكن به ايسنا گفت: در حالت 
طبيعى وقتى قيمت دالر باال مى رود قيمت مســكن كاهش مى يابد چون ارزش آن بر اساس 
ارز داخلى است. اما در تهران برخى بانك ها و موسسه هاى اقتصادى كه در امالك و مستغالت 
سرمايه گذارى كرده اند با معامالت صورى قيمت آپارتمان را باال مى برند. وى تاكيد كرد: افراد 
و موسســاتى كه در امالك و مستغالت شــمال و غرب تهران سرمايه گذارى كرده اند جلوى 
اعمال ماليات بر خانه هاى خالى را گرفتند و ديديم كه اين طرح به جايى نرســيد. مطمئنا 
ماليات خانه هاى لوكس را هم با چالش مواجه خواهند كرد. به گفته اطهارى، حدود 60 درصد 
معامالت در واحدهاى  مسكونى با سن بناى بيش از 10 سال انجام مى شود. پس سوال اين 
است كه قيمت مسكن براى چه در خانه هاى نوساز باال مى رود، آن هم وقتى متقاضى واقعى 
قدرت خريد ندارد؟ متقاضى مصرفى كه در بازار مسكن حضور ندارد  اما مى بينيم كه قيمت ها 

به شكل اسمى و صورى باال مى رود.

شركت هاى تايرساز داخلى هر يك در نامه هايى 
جداگانه به ســازمان بورس اعالم كرده اند كه 
محصوالت خــود را از تاريخ 13 اســفند، 20 
درصد افزايش خواهند داد؛ اين در حاليســت 
كه به گفته ســخنگوى انجمن صنفى صنعت 
تاير، بنابــر هماهنگى هاى صــورت گرفته با 
ســتاد تنظيم بازار مقرر شده تا فاصله قيمتى 

بيــن توليدكننده و مصرف كننده 
كاهش پيدا كــرده و قيمت هاى 
جارى كف بازار نــه تنها افزايش 
نداشته باشد، بلكه كاهش هم پيدا 
كند. به گزارش ايسنا، شركت هاى 
تايرســاز داخلى امروز (شنبه 13 
اســفند ماه) هر يك در نامه هايى 
جداگانــه اما با يــك مضمون و 
متن مشــخص اعالم كرده اند كه 
امروز، قيمت محصوالت  تاريخ  از 
توليدى 20 درصد افزايش خواهد 

داشــت. در متن نامه  شــركت هاى تايرســاز 
داخلى آمده اســت: با توجه بــه افزايش بهاى 
تمام شــده محصوالت توليدى ناشــى از نرخ 
مواد اوليه، افزايش نرخ دســتمزد و اثر تورمى 
ساير هزينه ها، طبق محاسبات انجام شده، در 
چارچوب ضوابط و دســتورالعمل هاى سازمان 

حمايــت مصرف كننــدگان و توليدكنندگان 
نرخ فروش محصوالت توليــدى به ميزان 20 
درصد از تاريخ 13 اســفند 1401 افزايش پيدا 
مى كند.البته گفتنى اســت كــه نامه يكى از 
شــركت ها مربوط به روز گذشته است و طبق 
آنچه كه اعالم كرده اســت: نــرخ فروش انواع 
محصوالت توليدى اين شــركت از تاريخ 11 

اســفند 1401 در مجموع به ميزان  15 درصد 
افزايش يافته اســت. در ايــن رابطه، مصطفى 
تنها - سخنگوى انجمن صنفى صنعت تاير- در 
گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: تا جايى كه ما 
اطالع داريم، به  سبب افزايش شديد هزينه هاى 
توليــد از قيمت مواداوليه داخلى گرفته تا نرخ 

ارز، مبناى محاسبه سود، دستمزدها، عوارض 
گمركى و...، شركت هاى تايرساز قيمت تايرهاى 
راديال سوارى را 20 درصد افزايش داده اند. وى 
تصريح كــرد: اما در ترتيب فروش و توزيع هم 
به موازات، بنا بر هماهنگى هاى انجام شــده با 
ستاد تنظيم بازار، تغييرانى داده شده تا فاصله 
توليدكننــده و مصرف كننده كاهش پيدا كند 
و عمال قيمت هــاى جارى كف 
بازار نــه تنها افزايش نداشــته 
بلكه كاهش هــم پيدا  باشــد، 
كند. تنها خاطرنشان كرد: البته 
برنامه ريزى ها به گونه اى تنظيم 
شده است كه بخش قابل توجهى 
از محصوالت به خواســت ستاد 
تنظيم بازار از طريق پلتفرم هاى 
تجــارى (ســايت هاى فــروش 
رسمى) در اختيار مصرف كننده 
قــرار گيرد. اين مقــام صنفى-

صنعتى تاكيد كرد: در شرايط كنونى به داليل 
مختلف، عمال در كف بازار قيمت جارى و عملى 
تا دو برابــر و بعضا بيش از دو برابر قيمت هاى 
مصوب به فروش مى رســد؛ بــا اين تمهيدات 
صورت گرفته، تاير تا حدود 80 در صد ارزان تر 

مى تواند در اختيار مصرف كننده قرار گيرد.

سخنگوى انجمن صنفى صنعت تاير: قيمت هاى كف بازار افزايش نمى يابد

خودروســازى  گروه  اعالم  طبق 
ســايپا  وانت هاى 151  ســايپا، 
بــن رو و وانت هاى زامياد توليدى 
از ابتداى اســفند مــاه به بعد و 
ســوارى هاى توليدى 10 اسفند 
به بعــد بــا مــدل 1402 عرضه 
مى شــوند. بــه گزارش ايســنا، 
اواخــر بهمن ماه بــود كه رئيس 
پليس راهور فراجا اعالم كرد كه 

به مناســبت چهل وچهارمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و به منظور 
افزايــش رضايتمندى مردم و خريداران از تاريخ 22 بهمن كليه وســائل 
نقليه توليد داخل با مدل 1402 شــماره گذارى مى شوند. در اين رابطه در 
حالى كه برخى در تماس با ايسنا، اعالم كرده اند كه هنوز برخى خودروها 

با مدل 1401 تحويل مى شوند. 
گروه خودروسازى در اين رابطه 
به ايســنا، توضيح داد: تمامى 
وانت هاى توليدى سايپا (سايپا 
151 سايپا بن رو) و محصوالت 
وانت زامياد از ابتداى اســفند 
مــاه، بــا مــدل 1402 عرضه 
شده اند. سوارى هاى اين شركت 
كه از تاريخ 10 اســفند ماه به  
بعد توليد مى شــوند، با مدل 1402 عرضه خواهند شد. بنابراين با توجه 
به اينكه خودروهاى توليدى 10 اسفند 1401 به بعد با مدل سال 1402 
عرضه مى شوند، چند روزى زمان نياز است تا خودروها با مدل جديد براى 

تحويل به دارندگان قراردادها در اختيار نمايندگى هاى مجاز قرار گيرد.

سوارى هاى توليد 10 اسفند به بعد 
پالك 1402 دريافت مى كنند

بركت خليج فارس به بوشهرى ها رسيد
در مراسم تقدير از شركت هاى برتر صادراتى مطرح شد

برند ملى در حوزه محصوالت با فناورى 
پيشرفته تقويت مى شود

نحوه معامله براى سرمايه گذاران خرد طال در بورس اعالم شد

رئيــس مركز تعامــالت بين المللى علم و فناورى معاونت علمى، فنــاورى و اقتصاد دانش بنيان 
رياست جمهورى در گردهمايى باشگاه شركت هاى صادراتى دانش بنيان با بيان اين كه برند ملى 
در حوزه محصوالت با فناورى پيشــرفته تقويت مى شود، گفت: هدف اصلى باشگاه شركت هاى 
صادراتى دانش بنيان تقويت برند ملى ايران در حوزه محصوالت هاى تك است و اين مهم يكى از 

دستاوردهايى است كه مى توانيم در آينده و در كنار هم جشن بگيريم. 

ابالغ شرايط خريد كاميون و كاميونت از بورس كاال

تغييرات جديد ارز درمانىگروسى با اميرعبداللهيان ديدار كرد
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گزيده خبر

برگزارى هجدهمين نمايشگاه قرآن، عترت، حجاب و عفاف اصفهان
اسفند 8, 1401 

  به نقل از روابط عمومى نمايشگاه بين المللى اصفهان، هجدهمين نمايشگاه 
قرآن و عترت در تاريخ 16 تا 20 فروردين ماه ســال 1402 همزمان با ايام 
ماه پرفيض رمضان در ســاعت بازديد 16 تا 22 در محل برگزارى نمايشگاه 
بين المللى اصفهان برپا خواهد شد.در اين رويداد نمايشگاهى، با هدف ترويج 
آگاهى معارف دينى و آموزه هاى قرآنى در ميان اقشار مختلف شهروندان، از 
تمامى پتانسيل هاى فنى و اجرايى نمايشگاه اصفهان براى برگزارى هر چه 

با شكوه تر و جذب مخاطبان گسترده تر اين نمايشگاه استفاده خواهد شد.
در راســتاى برگزارى هرچه قويتر نمايشگاه قرآن و عترت سال آينده، كليه 
دســتگاهها از جمله اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى، اوقاف و امور خيريه، 
مجمع خيرين، استاندارى و … اعالم همكارى و حمايت نموده اند. گفتنى 

است امكان ثبت نام براى كليه 
كانون هــاى قرآنى، انتشــارات 
كتاب هــاى دينــى و قرآنــى، 
توليدكنندگان  خبرگزارى هــا، 
محصوالت  دهنــدگان  ارايه  و 
فرهنگــى و دينــى از جملــه 
نقاشى، خوشنويسى و حجاب و 
عفاف نيز در اين رويداد فراهم 
مى باشد. متقاضيان مى توانند با 
www.quranisf. مراجعه به سايت

ir اقدام به ثبت نام كنند.

كرمانشاه صاحب شهردار شب مي شود
 شــهردار كرمانشــاه با بيان اينكه در ايام نوروز مردم بايد تغييرات را احساس كنند 
گفت: در فروردين و اســفندماه شادي مردم اولويت اســت. به گزارش مركز اطالع 
رساني شهرداري كالنشهر كرمانشــاه، دكتر نادر نوروزي در جلسه كميته درآمدي 
كه با حضور معاونين، مديران مناطق و روســاي سازمان ها برگزار شد، با بيان اينكه 
زيباسازي، بازگشايي معابر و درآمد سه اولويت مهم تا پايان سال است اظهار داشت: 
باتوجه به وضعيت 6 ماه اخير و صدمات وارد شــده، همچنين فرارسيدن ايام نوروز، 
سطح شهر كرمانشاه بايد در بهترين وضعيت زيباسازي و نورپردازي باشد. وي با بيان 
اينكه طي اين ايام مناطق بايد پاي كار باشند افزود: برنامه ريزي هاي الزم، اهداف و 
وظايف هريك از واحدها مشــخص شده است كه تمامي آنان در وقت مقرر بايد اجرا 
شود. شــهردار كالنشهر كرمانشاه با بيان اينكه مردم بايد تغييرات را نسبت به سال 
گذشــته احساس كنند تصريح كرد: رنگ آميزي، فرش گل، ديوار نگاري، نورپردازي 
و... در زيبايي شــهر مهم است كه بايد در دستور كار باشد. نوروزي با بيان اينكه در 
برخي از مناطق بافت فرسوده، ملك هاي با نماي زشت وجود دارد كه سيماي شهر 
را بهم ريخته است تاكيد كرد: مديران مناطق، اين ملك ها را شناسايي و به مالكان 
آنان جهت زيباسازي يك هفته وقت داده شود، همچنين به كارگاه هاي ساختماني 
كه باعث زشت شدن چهره شهر مي شود بايد تذكر داده شود تا نسبت به بازگشايي 
معابــر، رنگ آميزي ايرانت، جمع آوري مصالح ســاختماني در پياده رو اقدام گردد 
كه در صورت عدم اصالح، تخلف محســوب مي شــود و بايد برخورد قانوني صورت 
گيرد. وي با بيان اينكه ســازمان سيما، منظر و فضاي سبز نسبت به پوشش گياهي 
اقدام كند، گفت: 15 اســفند نيز در منطقه چشمه روزان براي ايجاد پارك جنگلي، 
درخت كاري صورت خواهد گرفت چراكه توســعه فضاي سبز جزو اهداف ماست كه 
بايد محقق شــود. شهردار كرمانشاه در ادامه با تاكيد بر پررنگ تر شدن برنامه هاي 
فرهنگي در مناطق هشت گانه خاطرنشان كرد: در هر يك از مناطق، تئاتر خياباني و 
جنگ شادي در ايام نوروز و ماه مبارك رمضان بايد اجرا شود. دكتر نوروزي با اشاره 
به نزديك شــدن به ماه مبارك رمضان بيان كرد: برگزاري برنامه هاي قرآني در اين 
ماه مهم است كه بايد 30 مراسم در تاالر شهرداري كرمانشاه، 30 مراسم در فرهنگ 
ســراها و 30 برنامه در هشت منطقه برگزار شود، همچنين 30 كليپ قرآني بصورت 

روزانه در فضاي رســانه اي منتشر گردد. وي با بيان اينكه در اسفند و فروردين ماه 
شادي مردم اولويت است، افزود: گردشگران و مسافران نوروزي بايد چهره اي زيبا از 
كرمانشاه داشته باشند و كليه پرسنل تا پايان برنامه هاي نوروز در آماده باش كامل 
خواهند بود. شهردار كرمانشاه در پايان با تاكيد مجدد بر زيباسازي شهر در ايام نوروز 
گفت: هر يك از مديران تا پايان فروردين بايد بعنوان شهردار شب در محل شهرداري 

مركز مستقر باشند و به امورات رسيدگي كنند.
دكتر نوروزي شهردار كرمانشاه:

توسعه شبكه فيبر نوري موجب ارتقاي فضاي كسب و كار

و بهتر شدن كيفيت زندگي شهري خواهد شد
 به گزارش مركز اطالع رساني اداره روابط عمومي و امور بينالملل شهرداري كرمانشاه 
دكتر نوروزي در مراسم افتتاح عمليات اجرايي فيبر نوري كه با حضور وزير ارتباطات 
،اســتاندار و مسئوالن استان برگزار شد بر بهتر شدن زندگي شهري و ايجاد اقتصاد 
پايدار با افزايش سرعت اينترنت تأكيد كرد. شهردار كرمانشاه گفت: مجموعه مديريت 
شــهري كرمانشــاه تمام تالش خود را جهت رسيدن به يك زندگي مطلوب شهري 
به كار بســته و در اين راستا توســعه فيبر نوري با سرمايه گذاري 7 هزار ميلياردي 
را اجرايي كرديم كه طي آن ســرعت اينترنت در شهر كرمانشاه دست كم 50 برابر 

افزايش مي يابد. دكتر نوروزي ادامه داد: طبق تفاهم نامه اي كه با شــركت آسياتك 
منعقد شده قرار اســت عمليات اجراي خطوط فيبر نوري به سرعت در كل مناطق 
كرمانشــاه اجرايي گردد و قطعاً توســعه شــبكه فيبر نوري موجب افزايش كيفيت 
زندگي شــهري مي گردد. شهردار كرمانشاه افزود: اين قرارداد به مدت 20 سال بين 
شهرداري و شركت آسياتك منعقد گرديده و طي آن ضمن افزايش سرعت اينترنت 
در راســتاي ايجاد اقتصاد پايدار،شهر هوشمند، ارائه خدمات بهتر و مناسبتر ،هوش 
مصنوعي،خدمات برخط،مديريت هوشمند شــهري و...گام بر خواهيم داشت. دكتر 
نوروزي شــهردار كرمانشاه در پايان گفت: عمليات اجراي خطوط فيبر نوري در كل 
شــهر كرمانشاه به طول 280 كيلومتر  پياده سازي و اجرا مي شود ، اين پروژه يك 
موفقيت بزرگ براي شــهر كرمانشاه محسوب مي گردد و براي به نتيجه رسيدن آن 
كار ، پيگيري و جلسات فراواني صورت گرفته و نكته حائز اهميت در اين قرارداد هم 
اين است كه در يكي از بندهاي اين قرارداد شهرداري كرمانشاه ، شركت آسياتك را 
ملزم به استفاده از نيروهاي بومي در اجراي اين پروژه نموده است و  اجراي اين پروژه 

موجب اشتغالزايي صدها جوان بصورت مستقيم و غيرمستقيم خواهد شد.
آمادهسازي 5 جايگاه براي عرضه «گوشت و اقالم نوروزي» 

ارزان قيمت در كرمانشاه
   رييس ســازمان ســاماندهي مشاغل شــهري و فرآوردههاي كشاورزي شهرداري 
كرمانشــاه از آماده ســازي پنج جايگاه براي عرضه گوشت ارزان قيمت و ساير اقالم 
نوروزي خبر داد. به گزارش مركز اطالع رســاني شــهرداري كرمانشــاه و به نقل از 
خبرگزاري ايســنا امير حيدريان ، با اشــاره به جلسه مشترك مسئولين استانداري، 
شــهرداري، اداره كل صمت و اداره كل جهاد كشــاورزي استان گفت: در اين جلسه 
مقرر شــد پنج جايگاه براي عرضه گوشــت ارزان قيمت و ساير اقالم نوروزي تعيين 
شود. وي افزود: اين برنامه كشوري است و در شهر كرمانشاه هم پنج جايگاه براي اين 
موضوع آماده سازي ميشود. حيدريان گفت: براي راه اندازي اين جايگاهها، شش نقطه 
شهر كرمانشاه شامل زيبا پارك- روبروي سينما استقالل-، ورودي شهرك اسالميه 
در دولت آباد، پارك بسيج  -روبروي مسكن مهر زيتون در كيهانشهر-، پارك شرقي 
در شهرك ظفر، پارك قائم(عج) در شهرك بهداري و پارك دانشجو در شهرك معلم 
پيشــنهاد شده كه در پنج نقطه آن اين جايگاه ها راهاندازي ميشود. رييس سازمان 
ســاماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري كرمانشاه با اشاره به 
آغاز به كار اين ميادين از نيمه اسفند، گفت: در اين جايگاهها دركنار عرضه گوشت 
ارزان قيمت، ســاير اقالم معيشــتي و ميوه و ... هم با قيمت مناسب عرضه ميشود. 
حيدريان خاطرنشــان كرد: بعد از عيد نوروز هم اقالم مورد نياز ماه مبارك رمضان 
در اين جايگاهها با قيمت مناســب عرضه ميشود. به گفته رييس سازمان ساماندهي 
مشــاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري كرمانشاه اين جايگاهها تا پايان 
ماه مبارك رمضان در كرمانشــاه برپا خواهند بود. چندي پيش استاندار كرمانشاه در 
نشســت ستاد تنظيم بازار استان از شهرداري و جهاد كشاورزي خواست با همكاري 
اصناف، تا نيمه اول اسفند نسبت به راهاندازي مكانهايي جهت عرضه  گوشت قرمز و 

ديگر اقالم با قيمت مناسب در مناطق مختلف شهر كرمانشاه اقدام كنند.
شهردار كرمانشاه كام رانندگان آژانس را شيرين كرد؛

از افزايش 40 درصدي حقوق در سال 1402 تا 170 ساعت اضافه كار 
عيدي پايان سال

 معاون مالي و اقتصادي شــهرداري كرمانشاه از افزايش 40 درصدي حقوق رانندگان 
آژانس شهرداري در سال 1402 به دستور شهردار كرمانشاه خبر داد.  به گزارش مركز 
اطالع رســاني شهرداري كرمانشاه، دكتر محمد علي يارتبار اظهار داشت: باتوجه به 
مشكالت اقتصادي و تورم موجود، با دستور دكتر نوروزي شهردار محترم كرمانشاه، 
پيگيري مشكالت معيشتي رانندگان آژانس در دستور كار قرار گرفت. وي افزود: پيرو 
دســتورات شهردار محترم، روز گذشته جلســه اي با حضور معاون خدمات شهري، 
معــاون برنامه ريــزي، مديركل بودجه، مديركل مالي، نماينــده آژانس ها و تعاوني 
شهرداري برگزار، كه در اين جلسه مقرر شد حقوق رانندگان آژانس در سال 1402 به 

ميزان 40 درصد افزايش يابد. معاون مالي و اقتصادي شهرداري كرمانشاه تصريح كرد: 
همچنين باتوجه به فرارســيدن عيد نوروز، دكتر نوروزي شهردار كرمانشاه به ميزان 
170 ساعت اضافه كار بعنوان عيدي به رانندگان آژانس موافقت كرد. دكتر يارتبار در 
پايان ضمن تشكر از حمايت هاي شهردار كرمانشاه گفت: حمايت از معيشت پرسنل 
شهرداري همواره بعنوان يك اولويت توسط مجموعه مديريت شهري دنبال مي شود.

رئيس سازمان آتش نشاني شهرداري كرمانشاه:

تقدير سازمان شهرداري هاي كشور از معاون شهردار كرمانشاه
   مديركل برنامه ريزي سازمان شهرداري ها، از معاونت برنامه ريزي و اداره كل بودجه 
شهرداري كرمانشــاه تقدير كرد. به گزارش مركز اطالع رساني شهرداري كرمانشاه، 
مديركل برنامه ريزي سازمان شــهرداري هاي كشور با ارسال نامه اي به دكتر كاوه 
مردافكن معاون برنامه ريزي شهرداري كرمانشاه، از وي بدليل استفاده از ظرفيت هاي 
مغفول درآمدي و سرمايه گذاري در تدوين بودجه كه براي اولين بار در تنظيم بودجه 
به آن توجه شده، و همچنين برنامه ريزي دقيق و علمي در بودجه ريزي عملياتي بر 
اساس ساختار شكست و پروژه محور، اصول تخصيص اعتبار و خزانه داري به عنوان 
يكي از شهرداريهاي پيشرو كه ميتوان از شهرداري كرمانشاه الگو برداري نمود تقدير 
كرد. دكتر مردافكن پيرو اين نامه اعالم كرد: اين مهم و ســاير اقدامات زير ساختي 
اساسي حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري كرمانشاه كه در 
آينده با ريل گذاري صحيح شهردار محترم براي سال هاي آتي خود را نشان خواهد 
داد، فصل جديدي با حســن اعتماد ايشــان به بدنه كارشناسي در شهرداري ايجاد 

خواهد كرد. وي در پايان از زحمات پرسنل معاونت برنامه ريزي تقدير كرد.

.
يكي از كوچه هاي شهر كرمانشاه به اسم شهيد پرويز مالكي 

نامگذاري و از تابلو آن رونمايي شد
  توسط شــهرداري منطقه هشت طي مراســمي  با حضور مهندس محمد مهدي 
معنوي  مدير منطقه هشت شهرداري و سرتيپ كيخسرو حسيني معاونت هماهنگ 
كننده قرارگاه غرب ارتش اين تابلو نصب ورونمايي  انجام شد. در اين مراسم مهندس 
معنوي شهردار منطقه هشــت گفت:اميدوارم كه  در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 
غافل نشــويم و يكي از وظايف مديريت شــهري در منطقه هشت مزين كردن نام و 
ياد شــهدا در محالت و معابر سطح شهر است. شهردار منطقه هشت افزود:امروز نام 
و ياد  شــهدا مركز اتحاد ملت ايران اسالمي هستند و عشق مردم به شهدا هرگز كم 
رنگ نخواهد شد و شميم دلنواز و خاطره حضور اين عزيزان همواره در محالت سطح 
شــهر وجود دارد و اين مسئوليت ما است كه مقام ارزشمند اين عزيزان را زنده نگه 
داريم. گفتني اســت كوچه شهيد پرويز مالكي در خيابان عقيل شهرك متخصصين 
كرمانشاه قرار دارد . پرويز مالكي سال 1358 به استخدام ارتش درآمد و در نهم بهمن 
ماه همان سال در منطقه عملياتي سرپل ذهاب به اسارت نيروهاي بعثي درآمد ،پرويز 
مالكي شــهريور ماه ســال 1369 به وطن بازگشت اما بر اثر جانبازي و سختي هاي 
دوران اسارت در تاريخ دوازدهم آبان ماه سال 1378 به درجه رفيع شهادت نائل آمد .

رئيس جمهور در نشست خبرى پايان سفر بوشهر خبر داد:

500 شركت دانش بنيان در زمينه مهار هدررفت گاز در پااليشگاه ها فعال خواهند شد
رئيــس جمهور با بيان اينكــه نبايد اجازه داد ثروت كشــور به صورت 
آالينده در عسلويه هدر برود، اظهار داشت: دولت با همكارى متخصصان 
جوان كشور و با فعال شــدن بيش از 500 شركت دانش بنيان، در پى 
جبران عقب ماندگى هاى اين حوزه اســت تا از اين طريق هم انرژى در 
كشــور تراز و هم موضوع آالينده ها كنترل شود. به گزارش ايسنا، سيد 
ابراهيم رئيســى شامگاه جمعه در نشســت خبرى پايان سفر دو روزه 
دولت مردمى به استان بوشــهر، با تبريك اعياد شعبانيه  و والدت امام 
زمان (عج)، سفر به بوشهر را همانند ديگر سفرهاى استانى دولت براى 
شنيدن مشكالت مردم مغتنم دانست و با بيان اينكه در دور نخست سفر 
مشكالت منطقه بررسى شد، گفت: براى  توسعه اين منطقه هم كارهاى 
زودبــازده كوتاه مدت و هم برنامه هاى بلندمــدت كه نيازمند بودجه و 
اعتبارات و پيگيرى هاى بيشتر اســت در دستور كار قرار گرفت.رئيس 
جمهور درباره جاده هاى مواصالتى استان، به ويژه آزادراه بوشهر - شيراز 
و اقدامــات دولت در اين حوزه، گفت: جاده مواصالتى و جاده اصلى جز 
اولويت هاى ســفر بود كه كارهاى خوبى در اين زمينه انجام شده اما به 
اتمام نرســيده است. رئيسى مسير ريلى بين بوشــهر و شيراز را نيز از 
خواسته هاى مردم دانست و تصريح كرد: پيشرفت مورد انتظار دولت در 
اين زمينه انجام نشده و اين طرح تنها 10 درصد پيشرفت كرده است، 
امــا با تأمين اعتبار يك ميليارد دالرى پروژه، كار با قوت دنبال خواهد 
شد. رئيس جمهور با اشــاره به اينكه اولويت هاى جاده هاى مواصالتى 
با حضور وزير راه در مصوبات ســفر مشخص شــد، گفت: بيش از 40 
درصد برنامه هاى كوتاه مدت و ميان مدت ســفر اول به نتيجه رســيده 
و به همين ميزان از برنامه ها هم در حال اجراســت. رئيسى در ادامه با 
بيان اينكه اشــتغال دغدغه دولت است و تحصيلكرده ها حق دارند كه 
كار خوبى در كشــور داشته باشند، اظهار داشت: آمار بيكارى در كشور 

كاهش خوبى پيدا كرده كه نشان از افزايش اشتغال دارد. دكتر رئيسى 
با اشــاره به اينكه كارخانه هاى تعطيل و نميه تعطيل زيادى به چرخه 
توليد بازگشته است، گفت: در استان بوشهر هم شاهد كاهش بيكارى و 
افزايش اشتغال هستيم، اما اين به معناى رفع مشكل اشتغال نيست و 
نيروهاى بومى تحصيلكرده در اولويت برنامه هاى ايجاد اشتغال هستند. 
رئيسى مركز سنجش ميزان اشــتغال ايجاد شده را استاندارى ها اعالم 

كرد و گفت: استاندارى ها به عنوان نماينده دولت ارزيابى خواهند كرد 
كه شركت ها و وزارتخانه ها در اين زمينه به وظايف خود عمل كرده اند 
يا نه. دكتر رئيسى با بيان اينكه دولت هم در سطح استان و هم كشور 
موفقيت هايى در زمينه اشــتغال داشته اســت، تصريح كرد: دولت اين 
ميزان را كافى نمى داند و معتقد اســت بايد گام هاى بلندى برداشت تا 
جوانان احســاس كنند كه با توجه به ظرفيت هاى استان، فرصت هاى 

اشــتغال براى آنها فراهم اســت. رئيس جمهور درباره اليحه دولت در 
حوزه صادرات و واردات مرزى نيز اظهار داشــت: هموطنان ما در نقاط 
مرزى همواره اين نوع از صادرات سنتى به اصطالح ته لنجى را داشته اند. 
دكتر رئيسى سامان دهى وضع موجود در اين حوزه را مورد تاكيد دولت 
اعالم كرد و گفت: معناى اين ســاماندهى ايجاد مشكل براى ملوانان يا 
لنجداران نيست و پس از جلسه با نماينده ملوانان معاون اجرايى رئيس 
جمهور مامور پيگيرى مسائل مطرح شده از سوى آنها شد. رئيس جمهور 
جداســازى مسئله ته لنجى از كولبرى را خواسته ملوانان اعالم و تأكيد 
كرد كه اين خواســته از نظر دولت هم درســت و قابل پيگيرى است. 
رئيسى با بيان اينكه دولت در پى يافتن راهى است كه هم مردم منطقه 
بتوانند از اين ظرفيت اســتفاده كنند و هم مقررات صادرات و واردات 
مورد توجه قرار گيرد، افزود: اليحه دولت كامًال قابل اصالح است.رئيس 
جمهور در عين حال خاطرنشان كرد: اين اليحه با نظرخواهى از كسانى 
كه در اين زمينه صاحب نظر هستند، اصالح خواهد شد و نكته اساسى 
اين است كه بايد كارى كنيم بين دو حق جامعيتى برقرار شود و ملوانان 
ما و لنج داران بتوانند از اين امكان براى تأمين معيشــت خود استفاده 
كنند. رئيســى در پاسخ به دغدغه ديگرى درباره بومى گزينى در استان 
و عدم جذب بومى ها تصريح كرد: شركت هاى مختلف در استان در اين 
زمينه مسئوليت هايى دارند و معناى آن اين است كه شركت بهره بردارى 
كننده از گنجينه هاى اســتان، بايد مردم استان را هم مورد توجه قرار 
دهد. رئيس جمهور گفت: هم قانون اجازه داده و هم دولت بر مسئوليت 
اجتماعى شــركت ها تأكيد دارد و همه شــركت ها و بخش هاى دولتى 
مؤظف هســتند، مسئوليت اجتماعى خود را نســبت به استان بوشهر 
و مناطق مختلف آن انجام دهند تا شــاهد توسعه يافتگى اين مناطق 
باشيم. دكتر رئيسى افزود: موضوع آب شرب از دغدغه هاى جدى مردم 

تبريز – شــيعه نواز: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى آذربايجان شــرقى گفت: طى سال جارى با پرداخت تسهيالت مشاغل 
خانگى در استان براى پنج هزار نفر فرصت شغلى ايجاد شد. دكتر حسين فتحى با اشاره به اينكه سهم تسهيالت مشاغل خانگى 
استان در سال جارى 127 ميليارد تومان مى باشد، گفت: تمام آن جذب شده و 90 درصد تسهيالت به متقاضيان معرفى شده 
توســط بانك هاى عامل پرداخت شــده است. وى با اشاره به عملكرد و اقدامات قرارگاه رصد و پايش اشتغال استان اظهار كرد: 
اطالعات بيش از 50 هزار نفر در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است و از اقدامات مهم اين قرارگاه بررسى و راستى آزمايى و پايش اشتغال در استان است. فتحى با 
اشاره به تعهدات 13 دستگاه متولى در حوزه اشتغال نقش آفرينى، گفت: 2 هزار و 600 ميليارد تومان اعتبار اشتغال زايى اين دستگاه هاست كه اكثر طرح ها توسط 
دستگاه هاى اجرايى به بانك هاى عامل معرفى شده و در مرحله پرداخت تسهيالت هستند. دبير كارگروه اشتغال استان آذربايجان شرقى اظهار كرد: عملكرد برخى 
از بانك هاى عامل در اين زمينه رضايت بخش بوده و به سرعت تسهيالت را پرداخت مى كنند و برخى از بانك ها تاكنون تمايلى براى پرداخت اين تسهيالت نداشته 
اند. وى با اشــاره به اينكه به ازاى هر 150 ميليون تومان يك فرصت شــغلى ايجاد مى شــود، گفت: اگر تمامى تسهيالت ياد شده دستگاه ها پرداخت شود در حوزه 
خود اشتغالى و توسعه و تكميل طرح هاى اشتغال زا بيش از 17 هزار فرصت شغلى ايجاد مى شود. در 10 ماهه سال جارى 48 هزار و 583 فرصت شغلى در استان 

آذربايجان شرقى ايجاد شده است.

مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى با وزير امور خارجه كشــورمان ديدار و گفت وگو كرد. به گزارش ايســنا، 
ديدار رافائل گروســى با حسين اميرعبداللهيان پس از دو دور گفت وگوى مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى 
با محمد اســالمى، رييس سازمان انرژى اتمى كشورمان طى روز جمعه و صبح امروز (شنبه) برگزار شد. گروسى 
بــا اميرعبداللهيان ديدار كرد مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى روز جمعه ســاعاتى پس از ورود به تهران با 

محمد اسالمى، معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژى اتمى ايران به ديدار و گفت وگو پرداخت همچنين جمعه شب گروسى در ضيافت شام 
رييس سازمان انرژى اتمى با دست اندركاران و صاحب نظران صنعت هسته اى ايران ديدار و گفت وگو كرد. بحث و گفت وگو درباره مسايل باقى مانده 
پادمانى و نيز برخى موارد از اختالف نظرهاى فنى و حقوقى ميان ايران و آژانس در دســتور كار اســت. هيات هاى فنى و كارشناســى آژانس به 
سرپرستى ماسيمو آپارو معاون پادمانى گروسى در يكى دو هفته اخير در تهران بوده و مذاكرات كارشناسى در مورد مباحث فوق را انجام دادند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى آذربايجان شرقى اعالم كرد؛

پنج هزار فرصت شغلى در بخش خانگى آذربايجان شرقى ايجاد شد
گروسى با اميرعبداللهيان ديدار كرد

شادي مردم در ايام نوروز اولويت استشهردار كرمانشاه:



3روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايرانروزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايرانروزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران يك شنبه 14 اسفند 1401  12 شعبان 1444  5 مارس 2023اقتصاد كالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5136 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

گزيده خبر

شوراى رقابت به ايسنا اعالم كرد

نحوه تعيين قيمت پايه 
خودروهاى داخلى مشخص شد

نايب رييس شــوراى رقابت نحوه تعيين قيمت پايه خودروهاى داخلى را اعالم كرد. 
محمود دودانگه در گفت وگو با ايســنا، درمورد اعالم قيمت نهايى خودروهاى داخلى 
توضيح داد: طبق دســتورالعملى كه در شوراى رقابت مصوب شده است، براى اعالم 
نهايى قيمت ها بايد قيمت هاى محاســباتى سازمان حمايت اخذ شود كه اخذ شده 
است، همچنين بايد قيمت هاى پايه رقابتى را اخذ كنيم وى ادامه داد: همچنين طبق 
مصوبه بنا بر اين بود كه سه خودروى مشابه خارجى شناسايى شوند و يك نهاد بى 
طرف داخلى يا خارجى بعد از انجام بررســى هاى الزم، به شوراى رقابت قيمت پايه 
رقابتى را اعالم كند تا شورا متناسب با آن بتواند قيمت نهايى را محاسبه كند. نايب 
رييس شوراى رقابت از برگزارى جلساتى با دانشكده مهندسى خودروى دانشگاه علم 
و صنعت خبر داد و افزود: طبق جلســاتى كه با اين دانشكده داشتيم، اين دانشكده 
جمع بندى اوليه را براى تعيين قيمت پايه رقابتى ارائه كرد و به محض اينكه قيمت 
نهايى مشــخص شود، شورا مى تواند قيمت را نهايى و اعالم كند. دودانگه ادامه داد: 
بنابراين براى تعيين قيمت پايه، براى هر خودرويى كه در داخل كشور توليد مى شود 
بايد ســه خودروى مشابه خارجى شناسايى و ميانگين قيمت سه خودروى خارجى 
به دالر مشخص شود. سپس قيمت با نرخ ارز مركز مبادله به ريال تبديل و با قيمت 
ســازمان حمايت مقايسه شود، اين خودروها درجه بندى شده و از A تا F طبقه بندى 
مى شــوند. متناسب با اين رتبه بندى يا قيمت ســازمان حمايت انتخاب مى شود يا 
متناســب با شرايطى كه قيمت پايه رقابتى مشخص مى شود، شوراى رقابت تصميم 
بگيــرد قيمت ديگرى را مبتنا قرار دهد. اين فرايند شــامل همه خودروهاى داخلى 
مى شــود. بر اساس اين گزارش، 16 بهمن بود كه شوراى رقابت، به دنبال اعتقاد اين 
سازمان بر انحصارى بودن بازار خودروهاى سوارى، دستورالعمل تنظيم بازار خودرو 

را ابالغ و منتشر كرده و فرمول قيمت گذارى خودروهاى سوارى را مشخص كرد.

نحوه معامله براى سرمايه گذاران خرد 
طال در بورس اعالم شد

قرار اســت طى روزهاى آينده معامالت گواهى ســپرده شمش طال در بورس كاال راه 
اندازى شود. بر اين اساس، مى توان با وجه يك دهم گرم طال اقدام به خريد يك گواهى 
سپرده شمش طال كرد؛ به عبارت ديگر سرمايه هاى خرد نيز امكان ورود به بازار جديد 
طالى بورس كاال را خواهند داشت. به گزارش ايسنا، هر گواهى سپرده كااليى معادل 
100 سوت (100 ميلى گرم يا 0.1 گرم) از يك شمش طالى حدوداً يك كيلوگرمى با 
عيار 995 سپرده شده در خزانه است. بنابراين اگر شخصى متقاضى دريافت شمش طال 
 باشد، با توجه به تلورانس عيار (995 تا 999) و وزن شمش هاى سپرده شده در انبار، او 
بايد مالك حداقل 11 هزار گواهى سپرده شمش طال باشد كه بتواند درخواست تحويل 
ارائه دهد. در صورت دارا بودن كمتر از اين ميزان، مشترى بايد در نماد معامالتى شمش 
طال، نسبت به خريد حداقل تا آستانه مجاز براى تحويل اقدام كند.  سرمايه گذاران قادر 
هســتند در اين بازار طال را در قالب اوراق با پشتوانه 100سوت طال مورد معامله قرار 
دهند. بر اين اساس امكان حضور سرمايه گذاران ُخرد  نيز فراهم است. بنابراين قيمت 
قابل مشــاهده در نماد روى تابلو نيز قيمت 100 سوت يا 100 ميلى گرم طال خواهد 
بود. به اين منظور مشــترى درخواست خود را به كارگزار مربوط ارايه مى دهد، كارگزار 
با ثبت درخواســت ترخيص براى مشترى در سامانه، درخواست وى را به خزانه ارسال 
مى كند. تخصيص شمش طال به درخواست هاى ترخيص براساس الگوريتم تصادفى 
سامانه الكترونيكى مديريت انبار صورت گرفته و شمش طالى ترخيص شده، از سبد 
دارايى مشترى خارج مى شود. در اين شرايط مشترى مى تواند با مراجعه به خزانه بانك 
و احراز هويت، شــمش طالى خريدارى شده را دريافت كند. معامالت گواهى سپرده 
شمش طال در سامانه معامالت ابزارهاى نوين مالى بورس كاال انجام خواهد شد به اين 
منظور مشتريان بايد اقدام به اخذ كد معامالتى بازار مالى از بورس كاال كنند. البته اخذ 
كد بازار مالى براى اشخاص حقيقى فرآيند ساده اى دارد و مشتريان مى توانند با مراجعه 
به درگاه آنالين شركت هاى كارگزارى داراى مجوز معامالت مشتقه مبتنى بر كاال، در 
كوتاه ترين زمان ممكن اقدام به دريافت كد بازار مالى بورس كاال كنند. مشتريان حقوقى 
نيز از طريق شركت كارگزارى خود بايد اقدم به اخذ كد معامالتى كنند. همانند ساير 
نمادهاى گواهى سپرده كااليى، معامالت در نماد گواهى سپرده كااليى شمش طال نيز 
با محدوديت دامنه نوسان انجام خواهد شد كه تمامى موارد مربوطه در اطالعيه گشايش 
نماد معامالتى در ســايت بورس كاالى ايران به آدرس www.ime.co.ir اطالع رســانى 
مى شود. اطالع رسانى براى شركت هاى كارگزارى داراى مجوز توسط بورس كاالى ايران 
از ماه هاى قبل انجام شده است و چنانچه شركت كارگزارى بستر و زيرساخت مربوطه 
را تامين كرده باشد، امكان انجام معامالت برخط براى مشتريان كارگزارى فراهم خواهد 
بود. در صورت فراهم نبودن اين موضوع، كارگزاران مى توانند سفارش هاى مشتريان خود 

را از طريق ايستگاه هاى معامالتى به سامانه معامالت ارسال كنند.

به همت مديريت شهرى انديشه انجام خواهد گرفت: 
اختصاص كمك هزينه تعميرات به 50 دستگاه اتوبوس فعال 

در شهر انديشه 

شــهريار – نرگس اصالنى - به گزارش اداره روابط عمومى و امور بين الملل 
شــوراى اسالمى و شهردارى انديشه،شهردار انديشه  از ابالغ مصوبه شوراى 
اســالمى شهر انديشه توسط شهردارى و اختصاص بيش از 5 ميليارد ريال 
هزينه تعميرات به 50 دستگاه اتوبوس اين سازمان خبر داد.  بهروز كاويانى 
در اين رابطه گفت: در راستاى حمايت و كمك به اتوبوس داران زحمتكش 
خــط آزادى كه به صورت فعال نســبت به خدمات رســانى به مردم اقدام 
مى كردند, اليحه اى مبنى بر اخذ مجوز تعيين نحوه هزينه كرد يارانه بليت 
واريزى جهت ناوگان اتوبوســرانى نســبت به واريز مبلغ بيش از 5 ميليارد 
ريال توسط سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشور به شوراى اسالمى 
خوشــبختانه اين اليحه با نظر مثبت اعضاى شــوراى اســالمى و كميته 
تطبيــق فاز اجرايى به خود گرفت.  وى افــزود: بنا بر اين مصوبه به منظور 
حمايت از ناوگان اتوبوســرانى نسبت به پرداخت يارانه نقدى جهت هزينه 
تعميرات به 50 دستگاه اتوبوس فعال درخط آزادى به ازاى هر دستگاه مبلغ 
103404820  ريال موافقت به عمل آمد و اعتبار آن نيز  تمهيد شده است 
كه انشااهللا در آينده نزديك به واجدين شرايط پرداخت خواهد شد . كاويانى 
يادآور شد: در راســتاى كمك به ناوگان حمل و نقل خوشبختانه مديريت 
شهرى از دوران كرونا تاكنون اقدامات حمايتى بسيار مطلوبى را انجام داده 
اســت كه الزم مى دانم از همه زحمات مديران تالشــگر شهر انديشه على 

الخصوص اعضاى شوراى اسالمى قدردانى نمايم.

تكميل پروژه هاى آزادراه شمالى و جنوبى كرج و دوطبقه شدن 
آزادراه تهران_كرج، كليد گشايش گره هاى ترافيك ملى البرز 

است
دولت سيزدهم عزم جدى براى سهولت 
و آســايش مردم در تــردد از راه هاى 
كشــور دارد/20 درصــد ترافيك ملى 
در آزادراه تهران كرج اســت/ كنارگذر 
شــمالى كرج با 87 درصد پيشرفت در 
انتظار توجه ملى است/به طور متوسط 
روزانه 300 هزار خــودرو بين تهران و 

كــرج تــردد دارند نماينده عالى دولت در اســتان البرز گفت: با عــزم و اراده اى كه 
در دولت مردمى ســيزدهم و نيز وزارت راه و شهرســازى براى كسب رضايتمندى و 
آسايش مردم شكل گرفته، اميد است كه توسعه و رفع مشكالت راه هاى البرز تسريع 
شــود. به گزارش اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل اســتاندارى البرز، مجتبى 
عبداللهى در مراســم افتتاح پروژه زيرگذر فرديــس جهت رفع گره ترافيكى در اداره 
آزادراه تهران_كرج_قزوين همزمان با بهره بردارى از 350 پروژه اصالح، ايمن ســازى 
و رفع نقاط پر تصادف راه هاى كشــور با حضور وزير راه و شهرسازى، ضمن تبريك 
اعياد شعبانيه و والدت حضرت على اكبر (ع) و روز جوان، افزود: وزير جوان و محترم 
راه و شهرسازى در دولت مردمى ايران قوى، تالش هاى گسترده اى بويژه در راستاى 
توســعه، ايمن سازى و بازگشايى گره هاى ترافيكى كشــور داشته اند و با اشراف به 

مسائل استان البرز، نظارت و پيگيرى خاصى براى پيشبرد پروژه ها دارند. 

تغييرات جديد ارز درمانى
بر اساس مقررات ارزى جديد، تغييراتى در تامين و اختصاص 
ارز درمانى اعمال شده كه مهمترين آن برداشته شدن سقف 
ارز براى بيمارانى اســت كه ضمن داشــتن شرايطى خاص، 
تاييدييه شوراى عالى پزشــكى وزارت بهداشت را نيز داشته 
باشند. به گزارش ايسنا، در مجموعه مقررات ارزى جديد ابالغ 
شده از سوى بانك مركزى كه در تاريخ دوم اسفند ماه به روز 
رسانى شد، تعداد نيازها يا مصارف ارز خدماتى (غير بازرگانى) 
تغيير كرد و از ســوى ديگر برخى مصارف ارزى ابالغ شده در 
بخشنامه قبلى نيز با تغييراتى مواجه شد. يكى از مصارف ارز 
خدماتى كه در مقررات ارزى گذشــته (مرداد ماه امسال) هم 
وجود داشــت، ارز درمانى بود اما اين نياز ارزى با تغييراتى در 
مقررات ارزى جديد مواجه شــده است. نخستين تغيير ايجاد 
شــده در ارزهاى خدماتى از جمله ارز درمانى، تغيير نوع ارز 
پايه اعالمى از دالر به يورو اســت. البته در هر دو بخشــنامه 
امسال اين نكته ذكر شده است كه ساير ارزها قابل تامين بوده 
و معادل آن نســبت به ساير ارزها نيز تامين خواهد شد. همه 
بيمارانى كه شرايط اعالمى را داشته باشند و تاييديه هاى الزم 
را دريافت كنند، مى توانند اين ارز را از طريق مركز مبادله ارز 
و طال تامين كنند.  بر اساس مقررات ارزى ابالغ شده در مرداد 
ماه امسال، «تأمين و انتقال ارز درمانى براى مبالغ حداكثر تا 
ســقف 10 هزار دالر يا معادل آن به ساير ارزها با اخذ وثيقه 
به ميزان 20 درصد هم ارز ريالى ارز پرداخت شده، به حساب 
مؤسسه درمانى خارج از كشور با تأييد معاونت درمان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــكى كه در آن ضرورت ادامه 
معالجه در خارج از كشــور و ميزان ارز مورد نياز تعيين شده 

باشد، بالمانع است.» البته در تبصره همين بند از مصوبه قبلى 
آمده بود كه «تأمين و انتقال ارز درمانى براى مبالغ حداكثر تا 
ســقف 10 هزار دالر يا معادل آن به ساير ارزها براى بيمارانى 
كه به منظور معالجه نيازمند پرداخت هزينه جستجوى نمونه 
(Search) پرداخــت هزينه تطبيــق (Match) و پرداخت بابت 
خريد و انتقال نمونه ســلول هاى بنيادى خون ســاز از مغز 

اســتخوان و خون از خارج از كشور است، با ارائه معرفى نامه 
و تأييد شبكه ملى اهدا كنندگان سلول هاى بنيادى خونساز 
ايران (كه زير نظرمســتقيم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى فعاليت مى كنند) و اخذ وثيقه به ميزان 20 درصد هم 
ارز ريالى ارز پرداخت شده بالمانع خواهد بود.» اما در مقررات 
ارزى جديد ابالغ شــده به غير از جايگزينى يورو با دالر، ارز 

درمانى براى مبالغ بيش از 10 هزار يورو نيز پرداخت خواهد 
شــد كه بر اساس بند دوم مصارف ارز خدماتى در نظر گرفته 
شده «تامين و انتقال ارز درمانى براى مبالغ بيش از 10 هزار 
يورو يا معادل آن به ســاير ارزها به حســاب موسسه درمانى 
خارج از كشور با تاييديه شوراى عالى پزشكى معاونت درمان 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشكى كه در آن ضرورت 
ادامه معالجه در خارج از كشور يا نياز به خريد و انتقال نمونه 
سلول هاى بنيادى خون ساز از مغز استخوان و خون از خارج 
از كشــور (حســب مورد) و ميزان ارز مورد نياز تعيين شده 
باشد، بالمانع است. ضمناً ارائه تاييديه كميسيون هاى پزشكى 
دانشــگاهى در اين خصوص مورد قبول نيست.» ارز درمانى 
براى اقامت بيمار و همراه آن هم يوريى شــد در تبصره هاى 
ديگر ارز درمانى در مقررات ارزى جديد ابالغ شــده، تامين و 
پرداخت ارز براى اقامت بيمار و يك همراه تا ســقف حداكثر 
2000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها نيز براى هر نفر در نظر 
گرفته شده است اين ارز نيز در بخشنامه قبلى امسال 2000 
دالر بــود. البته در اين بند از مقررات ارزى جديد، چند مورد 
از شــرايط تخصيص و تامين اين ارز خدماتى و نام بانك هاى 
عامل حذف شده كه بايد ديد آيا اين نشان دهنده تسهيل در 
اين زمينه بوده يا آنكه در اين زمينه بر اساس بخشنامه سابق 
عمل خواهد شد. اما در ادامه توضيحات براى ارز درمانى مانند 
مقررات ارزى گذشــته آمده است كه «اين ارز به افراد داراى 
تابعيت خارج از كشور، اقامت دائم يا مجوز كارت سبز (گرين 

كارت) يا اتباع خارجى مقيم ايران تعلق نمى گيرد.

صعود مقتدرانه تيم واليبال چادرملوى اردكان به ليگ برتر
پس از راهيابى تيم واليبال چادرملوى   

اردكان به ليگ برتر كشور  مديرعامل 
شركت ورزشــى چادرملو، در پيامى 
كسب اين افتخار را كه در سايه تالش 
و همّيت كادرفنى و بازيكنان پرتالش 
و غيرتمند به دست آمده است را برگ 
زرين در صفحات پر افتخار چادرملوى اردكان عنوان كرد و گفت: اين مهم به 
دست نمى آمد مگر با حمايت هاى دلسوزانه مديرعامل محترم شركت معدنى 
و صنعتــى چادرملو و اعضاى هيات مدير محتــرم كه همواره حامى ورزش 
شهرســتان اردكان بوده و با رهنمودهاى خود كادر فنى و مديران باشگاه را  
هدايت و تشــويق كرده اند .  على عطايى  :اين افتخار را به مردم شــريف و 
نجيب شهر تاريخى اردكان، نگين كوير ايران و مسوالن شهرستان و استان 
يزد تبريك گفت و افزود:  اگر حمايت هاى  بى شائبه مردم و مسئوالن خوب 
اردكان و اســتان را همراه با خود نداشــتيم اين موفقيت به دست نمى آمد. 
بدون شك شهر خوشنام اردكان آن قدر پتانسيل دارد تا در ساير رشته ها هم 
بزرگــى كرده و افتخار آفرينى كند. پس همه با هم، يك دل و قدرتمند براى 
ســربلندى شهر و ورزش اردكان در كنار هم رو به جلو مى رويم تا بهترين ها 

نصيب بهترين ها شود.

ارائه بسته هاى نوروزى رومينگ بين الملل توسط همراه اول
همراه اول همزمان با شــروع فصل سفرهاى نوروزى، بسته هاى ويژه رومينگ 
بين الملل خود را براى اســتفاده مشــتركان در سفرهاى خارجى معرفى كرد.
به گزارش اداره كل ارتباطات شــركت ارتباطات سيار ايران، برنامه ريزى براى 
سفرهاى نوروزى در روزهاى پايانى سال، از برنامه هاى رايج خانواده هاى ايرانى 
اســت كه ترجيح مى دهند بنا به ميزان بودجه خود، با برنامه اى مشخص به 
استقبال ســال نو بروند.همراه اول به عنوان نخستين و بزرگترين اپراتور تلفن 
همراه كشور با توجه به دغدغه هاى اقتصادى مردم «كمپين نوروزى 1402» 
را با محوريت اقتصادى كردن «ســرويس رومينگ بين الملل» طراحى و پياده 
سازى كرده است.مسافران مى توانند با خريد بسته هاى مكالمه و اينترنت بين 
المللى رومينگ همراه اول، عالوه بر صرفه جويى در هزينه هاى سفر، از طريق 
شبكه هاى اجتماعى به صورت نامحدود با نزديكان خود در ارتباط باشند. يكى 
از مزيت هاى ديگر استفاده از بسته هاى رومينگ، عدم نياز به هزينه ارزى براى 
خريد ســيم كارت و بســته هاى اپراتورهاى خارجى است. گردشگران ايرانى 
با استفاده از ســرويس ديتاى رومينگ، دسترسى رايگان به پرتال، فروشگاه و 
اپليكيشــن همراه اول خواهند داشت و پرتال هاى بانكى، وب سايت و اپ هاى 
ايرانى به راحتى و بدون نياز به فيلترشــكن به روى آنان باز خواهد شد. تمامى 
مشتركان حقيقى و حقوقى با سيمكارت هاى دائمى يا اعتبارى خودشان مى 
توانند بســته هاى رومينگ را براى مسافرشان خريدارى كنند. براى سهولت 
بيشتر براى مشتريان سازمانى، امكان خريد بسته هاى رومينگ براى ديگران با 
ارائه فاكتور رسمى از فروشگاه يا اپليكشن «همراه من» وجود دارد. اين كمپين 
با لحــاظ مقاصد پرتردد ايرانيان و تامين نياز طيف هاى مختلف مشــتركان، 
بسته هاى رومينگ ويژه كشورهاى عراق، امارات، تركيه و دور دنيا را به تمامى 
ايرانيانى كه قصد ســفر به كشورهاى خارجى در ايام نوروز را دارند، با استفاده 
از كد دســتورى «ستاره 10 ستاره 2913 مربع» پيشنهاد مى كند. بسته هاى 
رومينگ نوروزى در دو نوع «اينترنت بين المللى» و «مكالمه» تهيه شده است. 
بســته هاى نوروزى «عراق» در 3 سطح «يك گيگابايتى يك روزه»، «اينترنت 
نامحــدود 7 روزه» و «45 دقيقه مكالمــه 7 روزه» به همراه هداياى مكالمه و 
پيامكى با قيمت هاى 30، 150 و 230 هزار تومان تدارك ديده شــده اســت. 
مشتركانى كه قصد عزيمت به «امارات متحده عربى» را دارند، مى توانند از 2 
بســته نوروزى «اينترنت نامحدود 7 روزه» و «اينترنت نامحدود 30 روزه» به 
همراه هديه مكالمه به ترتيب با قيمت هاى 450 و 990 هزار تومان، بهره مند 
شــوند.در صورت نياز به مكالمه ارزان، مسافران اين مقصد مى توانند از بسته 
هاى مكالمه دور دنيا نيز اســتفاده كنند. مسافران نوروزى «تركيه» نيز تعداد 
دو بســته «اينترنت نامحدود 7 روزه» 350 هزار تومانى و «اينترنت نامحدود 
30 روزه» يك ميليون و 350 هزار تومانى در نظر گرفته شده است كه شامل 
هداياى مكالمه و پيامكى نيز مى شــود.عالوه بر بسته هاى ويژه نوروز تركيه، 
براى اولين بار سه بسته ويژه مقصد تركيه «اينترنت 1 گيگابايت 7 روزه» 190 
هزار تومان، «اينترنت 3 گيگابايــت 7 روزه» 390 هزار تومان و «اينترنت 10 
گيگابايــت 14 روزه» 790 هزار تومان به همراه هداياى مكالمه رومينگى 10، 
20 و 45 دقيقه و 10، 20 و 45 پيامك رومينگى هديه براى مسافران و تاجران 

اين مقصد در نظر گرفته شده است.

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى ايجاد هرگونه طلب جديد از دولت را در صورتى ممكن دانستند كه از قبل، مجوز آن در قالب 
مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناى قانونى همراه با اخذ شناسه يكتا توسط سازمان  برنامه  و بودجه كشور صادر 
شده باشد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جريان جلسه علنى نوبت صبح امروز مجلس، بخش هزينه اى 
اليحه بودجه 1402 را بررسى كرده و بند هاى ك، ل، م تبصره 5 را به تصويب رساندند. بر اساس بند ك تبصره 5؛ انتشار كليه 
انواع اوراق مالى اســالمى دولت اعم از اســناد خزانه اسالمى، اوراق مرابحه عام، اوراق منفعت مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسالمى ايران 
مصوب 1/9/1384 با اصالحات و الحاقات بعدى است. بر اساس بند ل تبصره 5؛ ايجاد هرگونه طلب جديد از دولت درصورتى مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب 
مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناى قانونى همراه با اخذ شناسه يكتا توسط سازمان  برنامه وبودجه كشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامين 
صادر شده باشد. بر اساس بند م تبصره 5،  مرجع رسيدگى و تأييد بدهى ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى نظام مالى 
كشــور، توســط سازمان  برنامه وبودجه كشور و وزارت امور اقتصادى و دارايى تعيين مى شود. بدهى ها و مطالبات دولت كه مربوط به دستگاه  اجرائى خاصى نباشد، بر 

اساس ضوابط تعيين شده توسط سازمان  برنامه  و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادى و دارايى به مرجع فوق الذكر اعالم مى شود.

باتصويب مجلس، 18 هزار ميليارد تومان براى توسعه حمل ونقل عمومى و 12 هزار ميليارد تومان براى تامين ماشين آالت شهرهاى مناطق محروم 
مديريت پسماند و  نيروگاه هاى زباله سوز، بازسازى بافت هاى فرسوده و ساماندهى حاشيه نشينى و سكونتگاههاى غيررسمى اختصاص پيدا مى كند. به 
گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علنى نوبت صبح امروز و در ادامه بررسى جزييات اليحه بودجه 1402 در بخش هزينه اى، بندهاى (د) و 
(هـ) تبصره 5 را تصويب كردند. د- به منظور توسعه حمل ونقل عمومى و تأمين سرويس اياب و ذهاب دانش آموزان استثنايى به شهردارى هاى كشور و 

سازمان هاى وابسته به آنها اجازه داده مى شود با تأييد وزارت كشور تا سقف 180 هزار ميليارد ريال اوراق مالى اسالمى ريالى با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداريها 
منتشر كنند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براى اجراى طرح هاى قطار شهرى و حمل و نقل شهرى به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهردارى هاست. به شهردارى هاى كشور 
و سازمانهاى وابسته به آنها اجازه داده مى شود بابت توسعه حمل و نقل عمومى و زير ساخت هاى شهرى، تأمين ماشين آالت شهرهاى مناطق محروم مديريت پسماند و  نيروگاه هاى زباله سوز، 
بازسازى بافتهاى فرسوده و ساماندهى حاشيه نشينى و سكونتگاه هاى غيررسمى با تأييد وزارت كشور، تا سقف 120 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود منتشر نمايند. حداقل 60 
هزار ميليارد ريال از اين اوراق به بافت هاى فرسوده ساماندهى حاشيه نشينى، سكونتگاه هاى غيررسمى و طرح هاى بازسازى و ايمن سازى محيط هاى درونى و بيرونى با پايش تصويرى حرم 
هاى مطهر چهارگانه حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظيم حسنى(ع) و حضرت احمدبن موسى(ع) اختصاص مى يابد. هـ-  وزارت امور اقتصادى و دارايى مجاز است از 

كليه روش هاى انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجى، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمى) و پذيره نويسى در بازارها استفاده كند.

ايجاد هرگونه طلب جديد از دولت به اخذ مجوز از 
سازمان برنامه و بودجه منوط شود

18 همت براى توسعه حمل و نقل عمومى اختصاص 
پيدا مى كند
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گزيده خبر

مدير عامل شركت گاز استان اردبيل گفت:
همكارى مردم در زمستان امسال بى بدليل و مثال زدنى بود. 

مير عامل شركت گاز استان اردبيل در جلسه كميته انرژى ، تامين نيازهاى ضرورى و پدافند غير عامل 
از همكارى و مســاعدت مردم و مشــتركين گاز طبيعى در سطح استان در خصوص تامين گاز پايدار 
و رعايت دماى رفاه در منازل و اماكن عمومى خبر داد. به گزارش روابط عمومى شــركت گاز اســتان 
اردبيل؛ مير سعيد سيد متين مدير عامل اين شركت در حاشيه جلسه كميته انرژى ، تامين نيازهاى 
ضرورى و پدافند غير عامل كه با حضور عليرضا حسينى ، مدير كل پدافند غير عامل استاندارى اردبيل 
و مدير عامل توزيع نيروى برق استان و نمايندگان ادارات درگير در حوزه انرژى و ارايه خدمات عمومى 
به مردم ، كه در سالن جلسات ستاد مركزى شركت گاز استان برگزار شد؛ اظهار داشت: همكارى مردم 
و مشتركين گاز طبيعى در سطح استان در رابطه با صرفه جويى در مصرف گاز طبيعى ستودنى بود، 
بنحوى كه در اوج ســرماى زمستان امسال اگر همكارى و مساعدت مردم در امر صرفه جويى نبود در 
تامين گاز پايدار با مشكل مواجه مى شديم. سيد متين در ادامه به اقدامات توسعه اى شركت گاز استان 
در رابطه با ايجاد زير ساختهاى جديد گاز طبيعى و پايدارى جريان گاز نيز اشاره نمود و گفت: پروژه 
خط تقويتى شمال استان جهت گازرسانى به بزرگترين گلخانه كشور به مساحت 2 هزار و 500 هكتار 
و افزايش پايدارى گاز منطقه زر خيز پارس آباد و اصالندوز تعريف شــده اســت. وى اين پروژه را  به 
لحاظ شرايط مناسب آب و هوايي منطقه مغان و كيفيت آب و خاك اين منطقه و هم از منظر حضور 
در بازارهاي داخلي و بازارهاي هدف خارجي و توســعه صنعت كشاورزى استان و منطقه بسيار حايز 
اهميت عنوان كرد و گفت: فاز اول اين پروژه به طول 76 كيلومتر از مسير سه راهى نيروگاه تا گرمى با 
اعتبارى بالغ بر 6 هزار و 410 ميليارد ريال در حال اجرا بوده و مجوز اجراى فاز دوم بطول 25 كيلومتر 
از مسير پارس آباد بسمت گلخانه هاى شمال استان اخذ و همزمان با فاز يك به بهره بردارى خواهد 
رســيد. مدير عامل شركت گاز استان اردبيل از پيگيرى هاى الزم در رابطه با اجرايى شدن فاز 3 و 4 
اين طرح نيز خبر داد و افزود: گازرسانى به اين مجتمع گلخانه اي با مساحت دو هزار و 500 هكتار در 
اراضي شهرســتان پارس آباد و اصالندوز با 187 كيلومتر شبكه گذارى در اقطار 24  و 16 اينچ انجام 
خواهد شد. سيد متين درباره روند تامين سوخت بخش هاى مختلف مصرف كننده در استان نيز افزود: 
نيروگاه ها، صنايع بزرگ و انرژى بر از بزرگ ترين بخش هاى مصرف سوخت كشور هستند كه ميزان 
مصارف دقيق اين بخش ها بر اساس الگوهاى آب و هوايى و ميانگين مصرف سوخت آنها در سال هاى 
گذشته در شركت گاز استان مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار گرفته و طى زمستان امسال براساس 
الگوهاى موجود و با هماهنگى امور ديسپچينگ شركت ملى گاز ايران نسبت به مديريت مصرف اين 

بخش ها اقدامات الزم انجام پذيرفت.

بركت خليج فارس به بوشهرى ها رسيد
افتتاح آب شــيرين كن بوشــهر با ظرفيت توليد 12 هــزار مترمكعب در 
شبانه روز در روز گذشته يكى از كارهاى مثبت دولت سيزدهم بود كه در 
كارنامه اين دولت به ثبت رســيد، چرا كه سرانجام پس از سال ها مشكل 
آب اســتان بوشهر برطرف شده و بركت خليج فارس به اين استان رسيد. 
به گزارش ايســنا، 95 پروژه آب شيرين كن كشــور با ظرفيت 634 هزار 
مترمكعب در شــبانه روز با حجم ســرمايه گذارى بيش از 38 هزار و600 
ميليارد ريال (به قيمت زمان عقد قرارداد) در حال ســاخت و بهره بردارى 
اســت. بر اســاس اطالعات شــركت آب و فاضالب كشــور، از تعداد 95 
آب شــيرين كن، 75 پروژه با ظرفيت 440 هزار مترمكعب در شبانه روز و 
ســرمايه گذارى 18 هزار و700 ميليارد ريال در حال بهره بردارى و تعداد 
20 پــروژه با ظرفيت 194 هزار مترمكعب در شــبانه روز و اعتبارى بالغ 
بــر 19 هزار و900 ميليارد ريال در حال ســاخت اســت. روى هم رفته 
حدود سه درصد از آب آشاميدنى كشور از طريق آب شيرين كن ها تامين 
مى شود و 92 درصد از قراردادهاى تأمين آب از محل نمك زدايى، متعلق 
به هرمزگان، بوشــهر، سيستان و بلوچستان و خوزستان است. خوزستان، 
سيســتان و بلوچستان، هرمزگان و بوشــهر ظرفيت بااليى در توليد آب 
آشــاميدنى با تاسيسات آب شــيرين كن دارند كه از اين ميزان 80 درصد 
آب مورد نياز از طريق دريا و 20 درصد نيز از طريق منابع آب ســطحى 
و يا چاه ها تامين مى شــود. بر مبناى برنامه دولت براى توســعه استفاده 
از ظرفيت آب شيرين كن ها و گســترش بهره بردارى از اين تاسيسات، در 
چهار سال آينده حداقل 400 هزار مترمكعب در شبانه روز از محل خريد 
تضمينى آب، پســاب به ظرفيت آب شيرين كن هاى كشور افزوده خواهد 
شــد. ظرفيت آب شيرين كن هاى استان بوشــهر تا قبل از استقرار دولت 
سيزدهم سه سايت با ظرفيت 35 هزار مترمكعب در روز بود، اين ظرفيت 
با توجه به بهره بردارى از دو پروژه آب شيرين كن در سفر رئيس جمهورى 

در مجموع به 9 ســايت با ظرفيت 92 هزار مترمكعب رســيده است. دو 

پروژه آب شيرين كن هاى قابل  بهره بردارى در سفر رئيس جمهورى مربوط 
به شهرستان هاى بوشهر و دشتستان است، آب شيرين كن بوشهر با ظرفيت 
35 هزار مترمكعب و آب شيرين كن دشتستان با ظرفيت 6500 مترمكعب 
بهره بردارى شد، اين دو پروژه آب شيرين كن، آب را با آب طبيعى تركيب 
و آب مورد نيــاز جمعيتى حدود 250 هزار نفــر را تامين مى كنند. افق 

توســعه ظرفيت آب شيرين كن هاى اين استان 242 هزار مترمكعب است 

كه مى تواند 50 درصد نياز آبى اســتان را تامين كند. آب شيرين كن هاى 
احداثى طى سه ســال آينده وضعيت آب آشاميدنى استان را به پايدارى 
كامل مى رســاند، پايان جيره بندى آب در بوشــهر . سيدابراهيم رئيسى 
رئيس جمهور روز گذشــته در مراسم بهره بردارى از 15 طرح بزرگ آب و 
برق در اســتان بوشهر، اجراى پروژه هاى آبرسانى جهت رفع تنش  آبى در 

استان هاى كم آب كشور را از برنامه هاى محورى دولت عنوان كرد و گفت: 
اجراى پروژه هاى آب رسانى جهت رفع تنش هاى آبى در استان هاى كم آب 
كشــور را از برنامه هاى محورى دولت است و رفع مشكل آب شرب مردم 
بوشــهر و پايان جيره بندى آب در اين استان از نتايج توجه دولت به رفع 
مشكالت ناشى از تنش آبى در كشور است. بهره مندى مردم استان بوشهر 
از 240 هزار مترمكعب ظرفيت آب شيرين كن ها تا پايان دولت سيزدهم 
.همچنين على اكبر محرابيان وزير نيرو نيز  با اشاره به پيش بينى دو خط 
انتقال آب در اســتان فارس تصريح كرد: بر اســاس پيش بينى هاى انجام 
شده انتظار مى رود تا پايان دولت سيزدهم به ميزان 240 هزار مترمكعب 
از ظرفيت آب شــيرين كن ها در شــبكه توزيع شــهرهاى استان بوشهر 
استفاده كنيم، در ابتداى دولت سيزدهم مجموع ظرفيت بهره مندى از آب 
شيرين كن ها برابر با 35 هزار متر مكعب بود و به واسطه اجراى پروژه هاى 
متعدد از ســال گذشــته تا به امروز اين ظرفيت به 102 هزار مترمكعب 
رســيده است در چنين شرايطى پيش بينى مى شــود در استان بوشهر با 
هيچگونه تنش آبى روبرو نشويم. وى با تاكيد بر اينكه پروژه آب شيرين كن 
استان بوشهر با به روزترين و ارزان ترين فناورى اجرايى شده است، گفت: بر 
اساس پيش بينى هاى انجام شده انتظار مى رود تا پايان دولت سيزدهم به 
ميزان 240 هزار مترمكعب از ظرفيت آب شــيرين كن ها در شبكه توزيع 
شــهرهاى استان بوشهر استفاده كنيم. به گفته وى پروژه آب شيرين كن 
بوشهر با بهترين و ارزانترين فناورى روز دنيا انجام مى شود و ميزان  امالح 
آب از 44 هزار به Ec 400 مى رسد، اين آب كامال گوارا خواهد بود و ارزش 
غذايى آن حفظ شــده است، بهره بردارى از آب شيرين كن وحدتيه و خط 
انتقال سيراف به جم،   در منطقه جنوب كشور شايد اين امر سخت ترين 
پروژه اجرايى باشد كه با محاسبه هزينه هاى امروز، سرمايه گذارى آن برابر 

با 7 هزار ميليارد تومان است. 

نائب رئيس كميســيون عمران مجلس شــوراى اســالمى به بيان توضيحاتى درباره تالش مجلس براى تعيين قيمت سوخت صنايع و 
پتروشــيمى ها به قيمت تمام شــده و متناسب با قيمت روز جهانى پرداخت. به گزارش ايسنا، صديف بدرى درباره اعتراضات به تعيين 
سقف قيمت براى سوخت صنايع و پتروشيمى ها و اعطاى يارانه پنهان سوخت به آنها، بيان كرد: قيمت سوخت پتروشيمى ها در مجلس 
سال 1401 با سقف 5000 تومان تعيين و در امسال با سقف 7000 تومان تعيين شده است، در حالى كه پتروشيمى ها و صنايع از اين سوخت يارانه اى و ارزان استفاده مى 
كنند، در انتهاى زنجيره و در زمان فروش محصوالتشان اين قيمت پايين سوخت را كه دولت به آنها داده در نظر نمى گيرند. وى در ادامه با اشاره به اينكه صنايع و پتروشيمى 
ها در نهايت محصول خود را به قيمت بازار آزاد در بورس به فروش مى رسانند، اظهار كرد: در اين شرايط بايد سوختى كه به آنها اعطا مى شود بايد با قيمت تمام شده باشد. 
نماينده مردم اردبيل در مجلس ضمن انتقاد از نحوه مصرف سوخت در صنايع و پتروشيمى ها تصريح كرد: پتروشيمى ها حتى در صادرات محصوالت خود نيز قانون را رعايت 
نمى كنند و ارز حاصل از صادرات را به بازار مبادالت ارزى داخل كشور برنمى گردانند بايد در زمينه اعطاى سوخت ارزان قيمت به آنها تجديد نظرهايى صورت بگيرد. البته با 
تازگى دولت اختياراتى به بانك مركزى اعطا كرده تا پيگير بازگشت ارزحاصل از صادرات محصوالت پتروشيمى به داخل كشور شوند. با اين وجود وقتى قيمت فروش محصوالت 
پتروشــيمى ها بر اســاس قيمت جهانى و بين المللى است و هيچ مالحظه اى در باال بردن محصوالتشان ندارند پس از سوى ديگر قيمت سوخت بايد به قيمت تمام شده 

در اختيار آنها قرار بگيرد.

مديرعامل هلدينگ انرژى بنياد مستضعفان با بيان اينكه بالغ بر 40 درصد نصب و ساخت بخش خشكى پااليشگاه فاز 14 پارس جنوبى 
توسط بنياد انجام شده است، از انعقاد قرارداد 400 ميليارد تومانى بنياد مستضعفان با شركت هاى دانش بنيان در اجراى اين پروژه خبر 
داد. به گزارش ايسنا، محمد زيار درباره اقدامات هلدينگ انرژى بنياد مستضعفان در احداث فاز 14 پارس جنوبى اظهار كرد: همان طور 

كه رئيس جمهور اعالم كردند، افتتاح پااليشگاه فاز 14 پارس جنوبى تجلى عينى شعار امسال يعنى «توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين» بود. وى با بيان اينكه بنياد مستضعفان 
اهتمام جدى براى كمك به دولت و تامين نيازهاى مردم در حوزه انرژى دارد افزود: مجموعه گروه شركت هاى انرژى بنياد، جزئى از كنسرسيوم هشت شركت  فعال در احداث 
فاز 14 پارس جنوبى بود كه جا دارد به نمايندگى از شــركت هاى عضو اين كنسرســيوم اين رويداد بزرگ را خدمت ملت شــريف ايران اسالمى تبريك عرض كنم. مديرعامل 
هلدينگ انرژى بنياد مستضعفان اضافه كرد: قرارداد ابتدايى مجموعه گروه شركت هاى انرژى بنياد در احداث پااليشگاه فاز 14 پارس جنوبى حدود 310 ميليون دالر بود كه با 
30 ميليون دالر كار اضافه شده از سوى كارفرما يعنى شركت نفت و گاز پارس جنوبى، در مجموع 340 ميليون دالر در احداث اين پااليشگاه خدمات ارائه كرديم. زيار تأكيد 
كرد: بالغ بر 40 درصد نصب و ساخت بخش خشكى پااليشگاه فاز 14 پارس جنوبى شامل ساخت و نصب تمام واحدهاى فرايندى از جمله واحدهاى شيرين سازى و نم زدايى 

متان، بازيابى اتان، نم زدايى پروپن و بوتان و ساير بخش هاى پااليشگاه توسط مجموعه شركت هاى گروه انرژى بنياد انجام شده است.

نايب رئيس كميسيون عمران خبر داد

تالش مجلس براى تعيين قيمت سوخت صنايع و 
پتروشيمى ها متناسب با قيمت جهانى

ساخت 40 درصد بخش خشكى فاز 14 پارس 
جنوبى توسط بنياد مستضعفان



5روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايرانروزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايرانروزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران يك شنبه 14 اسفند 1401  12 شعبان 1444  5 مارس 2023صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad5136 8 صفحه    سال هجد              هم    شماره

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

گزيده خبر

دومينويى در حال سقوط براى 
نابودى اقليم

يك كارشــناس حوزه آب گفت: بايد براى تك تك آدم هاى كشور و تهران جا بيفتد 
كه در شــهرى از اقليم گرمسير دنيا زندگى مى كنيم كه 85 درصد اين اقليم گرم و 
خشك است، بدانيم كشورى داريم كه متوسط سرانه آبيك پنجم آن چيزى است كه 
در دنيا وجود دارد.دومينويى در حال ســقوط براى نابودى اقليم/ نگران آِب تابستاِن 
تهران باشيم. رضا حاجى كريم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى ايلنا، درباره اوضاع آب 
تهران اظهار داشت: امسال نزوالت جوى و بارش ها خوب بوده، سدها هم طبيعتا پر 
مى شوند اما يك بحث مى ماند و آن اينكه نزوالت جوى به شكل برف بوده و ذخيره 
مى شوند در فصول گرم تر يعنى انتهاى بهار و تابستان شروع به آب شدن مى كنند و 
سدها پر مى شود كه طبيعتا فعال در وضعيت فعلى سدها تاثيرگذار نيست. عدم توسعه 
پايدار تهران و چالش آب. وى افزود: موضوع اين است كه اگر فقط نگاه مان به آسمان 
باشد و بخواهيم با باران مشكل آب كالن شهرى مثل تهران را حل كنيم بسيار اشتباه 
است ما در توسعه تهران نگاه پايدار نداشته ايم، شهر را توسعه داديم و مناطق شهرى 
جديد اضافه كرديم اما هيچوقت نگاه مان اين نبوده كه آب را از كجا تامين كنيم، ما 
از طالقان، سد نمرود، الر، كرج، لتيان و هر جايى كه توانستيم آب را به تهران منتقل 
كرده ايم، در دشت هاى اطراف تهران كه همه ممنوعه هستند چاه حفر كرده ايم و آب 
را به تهران منتققل كرده ايم، مناطق زيادى را را بين برده ايم و آب را به تهران منتقل 
كرده ايم. دومينويى در حال ســقوط براى نابودى اقليم. اين كارشناس حوزه آب در 
ادامه گفت: متوســط تلفات آب در شبكه آبرسانى كشــور 24.5 درصد است كه در 
استان هاى مختلف؛ متفاوت اســت. در اصفهان 17 درصد، خوزستان 30 درصد در 
تهران در نقاط مختلف اين ارقام متفاوات اســت و چون قدمت شبكه باالست عدد 
از متوســط كشورى باالتر است، بخشى از آب پرت مى شود و  بخشى نيز تبديل به 
فاضالب مى شود، چون طرح فاضالب تهران تكميل نيست، تصفيه خانه ها ساخته نشده 
و شــبكه جمع آورى كامل نشده است. به همين دليل بخشى كه تبديل به فاضالب 
مى شود آورد محيط زيستى ندارد و حتى مخرب محيط زيست است، بازچرخانى هم 
تقريبا در تهران اصال نداريم و در ساخت تصفيه خانه هاى محلى و پراكنده در تهران 
موفق نبوديم، در ساخت و ساز شهرى و روى نظام بازچراخانى آب اصال موفق نبوديم 
در رعايــت الگوى مصرف هم ناموفق بوديم، يعنى در زمينه نصب تجهيزات كاهنده 
به اهداف برنامه اى نرسيديم، همه اينها كنار هم يعنى ما دومينويى در حال سقوط 
براى نابودى اقليم اطراف اســتان تهران ساخته ايم كه استان البرز و بخشى از حوزه 
مازندران هم از اين ماجرا تحت تاثير خواهند بود.بايد براى تك تك آدم هاى كشور جا 
بيفتد متوسط سرانه آب يك پنجم دنياست. وى تاكيد كرد: ما مشكل آب تهران را حل 
نكرديم در مقابل استان هاى اطراف را هم خراب كرديم و هر روز نيز نگاه مان به آسمان 
است، اين اوضاع فقط به دولت مربوط نيست بايد براى تك تك آدم هاى كشور و تهران 
جا بيفتد كه در شهرى از اقليم گرمسير دنيا زندگى مى كنيم كه 85 درصد اين اقليم 
گرم و خشك است، بدانيم كشورى داريم كه متوسط سرانه آب يك پنجم آن چيزى 
اســت كه در دنيا وجود دارد.بدانيم در كدام اقليم زندگى مى كنيم. حاجى كريم بيان 
داشــت: وقتى بدانيم در اين شرايط زندگى مى كنيم چه سياست گذار و چه نماينده 
مجلس و چه شهروند خود را ملزم مى داند كه الگوهاى رفتارى و توسعه اى و زندگى را 
بر اساس اقليم گرم و خشك در نظر بگيرد، ما بايد مانند كسى زندگى كنيم كه پولدار 
نيست، هم سياست گذار و هم دولت و مجلس و مردم بايد در اين الگو سياست گذارى 
و زندگى كنند. همه شــهرها را تخريب مى كنيم تا آب شرب تهران تامين شود. وى 
خاطرنشان كرد: نگرش ها بايد تغيير كند، بايد بدانيم برف متعلق به انسان ها نيست كه 
تصميم بگيريم آب شود يا خير تا از آن منتفع شويم، برف متعلق به محيط زيست و 
چرخه زيست محيطى آب است و ما نبايد در آن مداخله كنيم، وقتى سد لتيان و كرج 
طراحى شد گفته شد كه سد چه ميزان اجازه برداشت دارد چه ميزان براى شرب، چه 
ميزان براى كشاورزى و چه ميزان حقابه زيست محيطى باشد. اما در نظام بهره بردارى 
همين سدهاى قديمى كشور چقدر حقابه زيست محيطى تخصيص پيدا كرده است؟ 
آيا اگر حقابه محيط زيست تخصيص پيدا مى كرد امروز پايين دست رودخانه شهريار 
در كرج به اين شكل لم يزرع و خشك مى شد؟ اگر حقابه محيط زيست رعايت مى شد 
ما اجازه داشتيم آب را از سد طالقان به تهران منتقل كنيم و يك انشعاب هم به كرج 
و هشتگرد بدهيم؟ آيا اجازه داشتيم از نمرود و الر به تهران متتقل كنيم تا به مصرف 
شرب برسد؟حتما نگران آب تابستان تهران باشيم. اين كارشناس حوزه آب با تاكيد 
بر اينكه ما بايد حتما نگران آب تابستان تهران باشيم، گفت: متاسفانه و يا خوشبختانه 
چون مسئله آب تهران سياسى اســت و دولت نمى خواهد در اين شرايط تزاحمات 
اجتماعى اضافه شود با دســت اندازى به حوضه هاى آبريز مختلف مسئله آب شرب 
تهــران را حل مى كند و نگرانى خاصى از اين بابت وجود ندارد. اما بنده معتقدم بايد 
شجاعت قطع و سهميه بندى آب تهران را داشته باشيم. اگر اين شجاعت را داشتيم 
آن زمان مى توانيم بگوييم در مسير حل مشكل آب قدم درست برمى داريم. مقايسه 
با ديگر كشــورها. وى گفت: در ســنگاپور برنامه اى اجرا مى شود كه بخش زيادى از 
فاضالب شــهرى در آب بسته بندى توزيع مى شود 40 درصد هم از  آب بسته بندى 
تصفيه شده اســت و شهروندان براى شرب استفاده مى كنند در  كاليفرنياى امريكا 
تاسيسات گسترده تصفيه فاضالب براى شرب وجود دارد، شهرى در فنالند قرار است 
در 2025 كل آب شرب شهر  از آب تصفيه شده استفاده كند، ما در تهران به داليل 
مختلف هنوز به اين مرحله نرســيده ايم كه از فاضالب براى شرب استفاده كنيم، اما 
مى توانيم به سمت بازچرخانى و استفاده از آن حركت كنيم، ما در تهران آب را شمال 
تهران جمع آورى و در ورامين تصفيه و رها مى كنيم اين خود مداخله زيست محيطى 
است. هر وقت شــهامت پرداخت به اين موارد را داشتيم مى توانيم بگوييم در حال 
مديريت هستيم در غير اين صورت دچار روزمرگى مى شويم كه سالى 10تا 12 درصد 
مصرف آب در تهران باالتر مى رود و ما هم به همين ميزان جايى را تخريب و آب را 

وارد تهران مى كنيم تا به مصرف شرب برسانيم.

در يازده ماهه سال 1401 صورت گرفت؛
ترانزيت بيش از 311 هزار تن كاالهاى نفتى و غير نفتى در 

بنادر غرب استان هرمزگان 

مدير بنادر و دريانوردى غرب اســتان هرمزگان از ترانزيت بيش از 311 هزار تن 
كاالهاى نفتى و غير نفتى در بنادر غرب اســتان هرمزگان و همچنين ترانزيت 
حجمى افزون بر 144 هزار دســتگاه خودرو در بندرلنگه طى يازده ماهه سال 
1401 خبــر داد.به گزارش روابط عمومى مديريت بنادر و دريانوردى بندرلنگه 
و غرب استان هرمزگان، "مرتضى ســاالرى" گفت: طى يازده ماهه سال جارى، 
حجم ترانزيــت كاالهاى نفتى و غيرنفتى (كه عمــده آن محموله خودرو بوده 
است) به 311 هزار 71 تن رسيد كه نشانگر رشد 19 درصدى است و توانستيم 
جايگاه ســوم در اين بخــش از عمليات بندرى در بين بنادر كشــور را به خود 
اختصاص دهيم.ســاالرى افزود: طى دوره زمانى ياد شده ترانزيت  بيش از 144 
هزار و 470 خودرو با رشد 28 درصدى از طريق بندرلنگه به كشور هاى آسياى 
ميانه و عراق انجام گرفت و اين بندر به عنوان سكاندار ترانزيت خودروى كشور 
توانست همچنان جايگاه نخست اين بخش را در بين ديگر بنادر كشور به خود 

اختصاص دهد.
بازديد سفير ژاپن از بنادر شهيد بهشتى و شهيد كالنترى چابهار

  ســفير ژاپن در ايران به همراه فرماندار ويژه و جمعى از مديران كل شهرستان 
چابهار از بنادر شــهيد بهشتى و شهيد كالنترى چابهار بازديد كردند.به گزارش 
روابط عمومى اداره كل بنادر و دريانوردى استان، آيكاوا كازوتوشى سفير ژاپن در 
ايران در جريان سفر به بندر چابهار صبح امروز (10 اسفند) از اسكله ها، تجهيزات 
و زيرساخت هاى طرح توسعه بندر شهيد بهشتى چابهار و برج كنترل ترافيك 
دريايى در بندر شــهيد كالنترى بازديد كرد و با مديــر كل بنادر و دريانوردى 
اســتان در بندر شهيد بهشتى تشكيل جلسه داد.ســفير ژاپن در اين جلسه با 
بيان اينكه دو كشور ژاپن و ايران مناسبت ها و دوستى تاريخى و طوالنى دارند 
افزود: در مورد جذابيت ها و فرصت هاى بسيار سرمايه گذارى در بندر چابهار به 
سرمايه گذاران خود اطالع رسانى مى كند.مدير كل بنادر و دريانوردى سيستان 
و بلوچستان نيز در اين جلسه گفت: آماده پذيرش سرمايه گذارى ژاپن در فاز 2 
طرح توسعه بندر شهيد بهشتى هستيم.عسكرى نسب افزود: تجهيزات بندرى و 
مانيتورينگ كانتينر و كاال يكى ديگر از زمينه هاى سرمايه گذارى ژاپن در 
ايران مى تواند باشد.شايان ذكر است كلوديو پرويداس نماينده برنامه عمران 

سازمان ملل در ايران نيز در اين جلسه به همراه سفير ژاپن حضور داشت.

در مراسم تقدير از شركت هاى برتر صادراتى مطرح شد

برند ملى در حوزه محصوالت با فناورى پيشرفته تقويت مى شود
برند ملى در حوزه محصوالت با فناورى پيشرفته تقويت 

مى شود
رئيس مركز تعامالت بين المللى علم و فناورى معاونت 
علمى، فناورى و اقتصاد دانش بنيان رياســت جمهورى 
در گردهمايى باشگاه شركت هاى صادراتى دانش بنيان 
با بيان اين كه برند ملى در حوزه محصوالت با فناورى 
پيشــرفته تقويت مى شــود، گفت: هدف اصلى باشگاه 
شركت هاى صادراتى دانش بنيان تقويت برند ملى ايران 
در حوزه محصوالت هاى تك اســت و اين مهم يكى از 
دستاوردهايى اســت كه مى توانيم در آينده و در كنار 
هم جشن بگيريم. به گزارش ايسنا، گردهمايى باشگاه 
شركت هاى صادراتى دانش بنيان با حضور بيش از 300 
شــركت دانش بنيان برتر صادراتى برگزار شد و در اين 
رويداد از شــركت هاى 5 ستاره، 4 ستاره و 20 شركت 
كه در سال 1400 جهش صادراتى داشته اند، تقدير به 
عمل آمد. اين شركت ها با  ارزيابى شاخص هاى مختلف 
انتخاب شده اند كه اين شاخص ها در سه گروه «فنى»، 
«سازمانى» و «بازارى» دسته بندى مى شوند. اميرحسين 
ميرآبــادى، رئيس مركــز تعامــالت بين المللى علم و 
فنــاورى معاونت علمى، فنــاورى و اقتصاد دانش بنيان 
رياست جمهورى در اين مراسم، يكى از اهداف برگزارى 
چنين رويدادى را ايجاد و تقويت نام ايران و محصوالت 
ايرانى در جهان دانست و گفت: اين كار مى  تواند مسير 
پيشرفت شــركت ها را در سطح بين المللى هموار كند. 
هدف اصلى باشگاه شــركت هاى صادراتى دانش بنيان 
هم تقويت برند ملى ايران در حوزه محصوالت هاى تك 
اســت. ايجاد و تقويت برند ملى يكى از دستاوردهايى 
اســت كه مى توانيــم در آينده و در كنار هم جشــن 
بگيريم. وى افزود: ايده تشكيل باشگاه صادرات در سال 
97 و 98 شــكل گرفت و اين گردهمايى به پشــتوانه 

حدود 4 ســال فعاليت بى وقفه باشگاه صادارت برگزار 
شده است. با تالش دســت اندركاران باشگاه صادرات؛ 
تاكنون 1300 شــركت ارزيابى فنى و 948 شركت به 
طور كامل ارزيابى شده اند. پيشتازى حوزه ماشين آالت 
و تجهيزات پيشــرفته در صادرات . به گفته ميرآبادى، 
بر اين اساس حوزه ماشــين آالت و تجهيزات پيشرفته 
از لحاظ تعــداد محصوالت صادراتى، رتبه نخســت را 
دارد. در واقع ارزيابى شــركت ها به روش هاى مختلفى 
انجام مى شــود؛ اما گفت وگوهاى ســاالنه با شركت ها 
براى دريافــت داده هاى آنها همچنــان در حال انجام 
اســت. وى با تاكيد بر اينكه هم افزايى و بســيج همه 
امكانات نهادهاى مختلف براى كمك به شــركت هاى 

دانش بنيان صادراتى يكى از اولويت هاى جدى معاونت 
علمــى، فناورى و اقتصاد دانش بنيان اســت، گفت: در 
نهايت هدف همه ما ارتقاى صادرات شــركت ها است. 
بر همين اســاس نيز كميته مشتركى با سازمان توسعه 
تجارت تشــكيل شده كه مشــكالت شركت هاى عضو 
باشــگاه را به صورت موردى بررســى و بــه رفع موانع 
پيش روى آنها اقدام مى كنيم. اين هموارســازى مسير 
براى شــركت ها در باشــگاه صادرات انجام مى شود. به 
نقل از معاونت علمى رياست جمهورى، باشگاه صادرات 
به عنوان نهاد غيردولتى با هدف ايجاد بســتر گفتمان 
بين شــركت هاى دانش بنيان تاسيس شده و به دنبال 
شناسايى و رتبه بندى شركت ها، رشد شركت ها، توسعه 

بازارهاى صادراتى و هم افزايى نهادهاى مؤثر در توسعه 
صادرات اســت. ايــن مجموعه براى توســعه بازارهاى 
صادراتى، فعاليت هــاى مختلفى را اولويــت قرار داده 
اســت كه از آن جمله مى توان به «ايجاد و ساماندهى 
دفاتر صادراتى»، «تشــكيل كنسرسيوم»، «ايجاد برند 
مشــترك»، «كمك به تامين مالى شركت ها در مسير 
صادرات» و «توســعه بــازار خدمــات تخصصى براى 
شركت ها» اشاره كرد. اين باشگاه براى ارزيابى شركت ها 
در سه گروه ياد شده جزئيات و شاخص هاى مختلفى را 
با توجه به داده هاى نهادهاى ذيربط و داده هاى ارسالى 
شركت ها انجام مى دهد. طبق اين شاخص ها شركت ها 
در 5 گروه «شــركت هاى 5 ســتاره»، «شــركت هاى 
4 ســتاره»، «شركت هاى 3 ســتاره»، «شركت هاى 2 
ســتاره» و «شركت هاى مستعد» طبقه بندى مى شوند. 
فرآيند ارزيابى و رتبه دهى همواره در حال به روزرسانى 
است و شــركت هايى كه در حوزه صادرات محصوالت 
دانش بنيان خود پيشرفت مى  كنند، به گروه هاى باالتر 
ارتقــاء مى يابند. اهداف گردهمايــى. اين رويداد بزرگ 
ملى؛ آشنايى شــركت ها و ايجاد يك بستر تعامل بين 
آنها در قالب كميته هاى مجزا را هدف قرار داده اســت. 
اين كميته ها كه در آينده نزديك تشــكيل مى شــوند 
هركــدام مربوط به يك حوزه فناورى هســتند. به اين 
ترتيب شــركت ها مى توانند در كنار هــم چالش هاى 
پيش روى خود را رفع كننــد. اين هم افزايى به همراه 
كمك هاى نهادهاى دولتــى منجر به افزايش كميت و 
كيفيت صادرات دانش بنيان مى شــود. تمام مراحل اين 
فرآيند در باشــگاه صادرات انجام خواهد شــد. از ديگر 
اهداف گردهمايى باشــگاه صــادرات مى توان به اعالم 
حمايت هاى خاص هريك از نهادهاى مرتبط با صادرات 

دانش بنيان اشاره كرد.

صدور بيش از 11 ميليارد دالر محصوالت معدن و صنايع معدنى تا پايان بهمن
ارزش صادرات بخش معدن و صنايع معدنى طى يازده ماه 

امسال از 11 ميليارد دالر عبور كرد.
به گزارش روابط عمومى ايميدرو، از 
ابتداى فروردين تا پايان بهمن ماه 
1401 به رغــم كمبودهاى تامين 
انرژى، ارزش صادرات اين حوزه به 
11 ميليارد و 89 ميليون دالر رسيد 
كه از نظر وزنى رشد 4درصدى و از 
نظر ارزش افت 5درصدى پيدا كرد.

طى اين مدت زنجيره فوالد سهم 5,19 ميليارد دالرى را از رقم فوق در اختيار 
داشــت. پس از آن زنجيره مس با ســهم 1,42ميليارد دالرى در جايگاه دوم 
قرار گرفت. زنجيره آلومينيوم نيز با ســهم 937 ميليون دالرى در رتبه ســوم 
صادرات معدن و صنايع معدنى طى مدت مورد اشاره جاى گرفت. بخش روى 
نيز با صدور 552 ميليون دالرى در جايگاه بعدى ايســتاد.از سوى ديگر ارزش 
واردات معــدن و صنايــع معدنى به 4 ميليارد و 474 ميليون دالر رســيد كه 
23درصدى از نهر ارزش و 4درصدى از نظر وزنى پيدا كرد. زنجيره فوالد سهم 
يك ميليارد و 445 ميليون دالرى از رقم واردات را كســب كرد. ارزش واردات 
آلومينيــوم به 312 ميليون دالر و زنجيره مس و صنايع پايين دســتى به 25 

ميليون دالر رسيد.
در طرح مشترك «كاشف و رعد» صورت گرفت

همراهى شركت ايساكو با پليس براى شناسايى شبكه توزيع 
لوازم يدكى تقلبى

شــصت و دوميــن مرحلــه از طرح 
مشترك «كاشــف و رعد» فرماندهى 
انتظامــى پايتخت با حضور شــركت 
ايساكو برگزار شــد.ايكوپرس- در اين 
طرح 1263 نفر از ســارقان، جاعالن، 
سردســته ها و گرداننــدگان اصلــى 
مشاركت كننده در سرقت هاى كشور 

شناسايى، بازداشت و تحويل قوه قضايى شده اند.به گزارش روابط عمومى شركت 
ايساكو، اين مجموعه به عنوان يكى از فعال ترين شركت هاى خدمات پس از فروش 
در زمينه مبارزه با قطعات تقلبى در طرح «كاشــف و رعــد» در كنار فرماندهى 
انتظامى تهران بزرگ حضور پيدا كرد.ايســاكو در راســتاى ايفاى مسووليت هاى 
اجتماعى خود، با رصد مســتمر بازار لوازم يدكى طى چندين نوبت در ســال هاى 
اخير، موفق به شناسايى گروه هاى مختلف توليد و توزيع لوازم يدكى تقلبى خودرو 
شــده است.اين گزارش حاكى است، در يكى از اين جست و جوها شركت ايساكو 
موفق شــد يكى از مراكز توليد و توزيع لوازم يدكى و قطعات تقلبى كه از طريق 
سامانه هاى معتبر فروش اينترنتى فعاليت ميكرد را شناسايى و اقدام قانونى الزم در 

اين خصوص را به عمل آورد. 

معاون امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى :
سامانه حمايتى "ايران رسانه" ويژه خبرنگاران راه اندازى مى شود

  

معاون امور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى از ساماندهى 
جامعه خبرنگارى و رسانه اى كشور تحت عنوان سامانه حمايتى "ايران رسانه" خبر داد. 
فرشاد مهدى پور كه در دومين سفر رئيس جمهورى به استان بوشهر  به عنوان نمانيده 
تام االختيار وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى به اين استان سفر كرده بود در نشست 
با اصحاب رســانه استان بوشهر افزود: با طراحى ســامانه «ايران رسانه»، سعى كرديم، 
جامعه خبرنگارى و رسانه اى كشور را ســاماندهى كنيم. به زودى اين سامانه رونمايى 
خواهد شد؛ همچنين به كمك اين سامانه پوشش خبرنگاران در صندوق اعتبارى هنر 
تسهيل خواهد شد. وى حذف خبرگزارى ها در جريان اجراى سياست رسانه اى دولت 
را رد كــرد و گفت: مفهومى به نام انحالل خبرگزارى ها را نداريم، بلكه با ســاماندهى 
اين رســانه ها به دنبال ايجاد خبرگزارى هاى بزرگ تر و قدرتمندتر هستيم تا در جنگ 
رسانه اى وســيع براى جمهورى اسالمى ايران نقش آفرينى كنند. از اين رو، خبرنگاران 
خبرگزارى ها بدون نگرانى و با قدرت به فعاليت شان ادامه بدهند، چون هيچ خبرگزارى 
منحل نمى شــود. معاون امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
با اشــاره به معافيت مالياتى رسانه ها گفت: ماليات تنها شامل رسانه ها نشده بود، بلكه 
شامل ناشران و موسسات قرآنى و... بود، اما چون رسانه ها قابليت پردازش داشتند و آن 
را به ســرفصل مسئله شدگى تبديل مى كردند معاونت مطبوعاتى اين موضوع را جدى 
دنبال كرد كه با معافيت مالياتى آن ها موافقت شد. مهدى پور با اشاره به حمايت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى از رسانه هاى بومى استان بوشهر توضيح داد: استان بوشهر به 
نســبت سرانه رسانه هايش در كشور در رتبه دوازدهم قرار دارد. در سال جارى تا پايان 
بهمن نزديك به 12 ميليارد آگهى ميان رســانه ها تقسيم شده  است؛ همچنين امسال 
در دو نوبت به رسانه ها يارانه پرداخت شده  است. مجموعه يارانه هاى استان بوشهر  در 
سال 1400 و امســال صددرصد افزايش داشته است. وى ، همچنين از تامين بخشى 
از كاغذ مورد نياز رســانه ها خبر داد و درباره چگونگى رتبه بندى رسانه ها توضيح داد: 
اين رتبه بندى براساس خوداظهارى رسانه ها و ارزيابى معاونت مطبوعاتى انجام مى شود. 
رتبه بندى روزنامه ها پس از ارزيابى هايى كه صورت گرفت، اعالم شد. ارزيابى پايگاه هاى 
خبرى هم در حال انجام اســت و حدود 1800 پايگاه خبرى در اين زمينه مشــاركت 
داشتند. در اين ارزيابى ها اطالعات دقيقى از طريق خوداظهارى اين رسانه ها در اختيار  
قرار گرفت. مهدى پور يادآور شد: موقعيت استان بوشهر در رسانه، خاص است؛ چون از 
اقليم خاص، مردم باسواد و مانوس با تاريخ و فرهنگ و همچنين منابع مالى  به واسطه 

وجود صنايع بزرگ نفت و گاز خوبى برخوردار است. 

ايسنا/خوزستان مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان با اشاره به حل مشكل آسفالت خيابان هاى اهواز پس از انجام پروژه ها گفت: 
كمبود قير مشــكل اصلى عدم آســفالت معابر اهواز شده است كه در صورت تامين قير، عمليات آسفالت 31 خيابان انجام مى شود و در 
تالش هستيم تا قبل از نوروز خيابان باقى مانده نداشته باشيم. محمدرضا كرمى نژاد در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: پروژه فاضالب اهواز 
و پروژه هاى آبرسانى به روستاهاى محروم خوزستان در سال جارى به نقطه مطلوبى رسيده است و با اجراى پروژه هاى ضربتى توانستيم 
رضايت مندى مردم را در بخش آبرســانى به روســتاها و فاضالب اهواز ايجاد كنيم. وى افزود: تنش آبى امســال به خوبى با تالش و همكارى همه بخش ها مديريت شد و على 
رغم پيش بينى ها براى سالى سخت توانستيم با بهترين شرايط تابستان سخت و تنش آبى آن را پشت سر بگذاريم و اين كار جهادى با حمايت هاى وزارت نيرو، آبفا كشور و 
استاندارى خوزستان صورت گرفته است. مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان تصريح كرد: وقتى دولت سيزدهم توجه و نگاه ويژه اى به خوزستان دارد ما هم تالش كرديم 
تا پروژه هاى در دست اجرا را يك به يك تكميل و وارد مدار بهره بردارى كنيم و مصاديق كار جهادى در آبرسانى به روستاهاى خوزستان به اين معنا است كه امسال توانستيم 
هر ماه 100 روستا را در خوزستان آبدار كنيم و تالش تا حل مشكل تامين آب باقى روستاها بدون وقفه ادامه دارد. كرمى نژاد به پروژه فاضالب اهواز اشاره كرد و گفت: پروژه 
فاضالب اهواز تا سال 1400 به 31  درصد پيشرفت فيزيكى رسيده بود كه با تالش همكاران و اجراى پروژه هاى ضربتى تا امروز به 54 درصد پيشرفت فيزيكى رسيده ايم كه 

23 درصد پيشرفت پروژه فاضالب اهواز در مدت زمان يكسال رخ داده است.  

ســازمان دامپزشكى كشــور با صدور اطالعيه اى ضمن اعالم توقف موقت واردات گوشت قرمز و هرگونه فراورده پروتئينى دامى 
از كشــور برزيل به جهت سالمت و بهداشت جامعه، اعالم كرد تمام گوشت هاى وارداتى صورت گرفته تا امروز به كشور عارى از 
هرگونه بيمارى و آلودگى بوده اســت. به گزارش ايســنا، به نقل از روابط عمومى سازمان دامپزشكى كشور، اين سازمان با صدور 
اطالعيه اى در خصوص گوشت هاى قرمز وارداتى به كشور اعالم كرد: «خوشبختانه تمام گوشت هاى وارداتى به كشورمان كه در 

حال حاضر توزيع شده يا وارد بازار شده است؛ از قبل تحت كنترل حداكثرى ناظران و كارشناسان دامپزشكى قرار داشته و كامال بهداشتى تشخيص داده شده است 
و جاى هيچ نگرانى در خريد و مصرف آنچه تاكنون خريدارى شده يا از گوشت هاى موجود كنونى در فروشگاه هاى محل عرضه مجاز و تحت نظارت دامپزشكى است 
نيست. سازمان دامپزشكى كشور در عين حال با استناد به گزارش رسمى وزارت كشاورزى برزيل كه اعالم كرده به دليل شناسايى يك مورد ابتال به جنون گاوى در 
ايالت پارا اين كشــور، ايران واردات گوشــت از سراسر برزيل را متوقف كرده يادآور شده است: «البته به استثناى كشور ايران كه وزارت كشاورزى برزيل هم نام كشور 
ايران را برده است، كشورهاى اردن و تايلند به طور موقت واردات گوشت گاو از سراسر اين كشور را متوقف كرده اند، زيرا مقامات برزيل در حال بررسى يك مورد ابتال 
به بيمارى جنون گاوى از ايالت پارا در اين كشور هستند.» البته وزارت كشاورزى برزيل در بيانيه اى تاييد كرد كه روسيه نيز واردات گوشت از ايالت "پارا" را پس از 

كشف يك مورد بيمارى جنون گاوى در اين ايالت متوقف كرده است.

مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان عنوان كرد

كمبود قير مشكل آسفالت معابر اهواز
سازمان دامپزشكى اعالم كرد

تمام گوشت هاى برزيلى موجود در بازار سالم است
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گزيده خبر

تمركز بانك آينده بر رشد منابع، افزايش درآمد و 
سودآورى در سال 1401

بانك آينده در راستاى ارزش آفرينى 
براى مشتريان، سهامداران و جامعه 
در ســال 1401، تمركــز ويژه اى 
بــر ســودآورى و افزايش كســب 
درآمدهاى غيرمشــاع دارد.از اين رو، بانك آينده اقدام به گســترش فعاليت 
كســب و كار در زمينه جذب منابع ارزان قيمت، افزايش صدور ضمانت نامه و 
اعتبارات اسنادى نموده است.به اعتبار آمارهاى كسب و كار، بانك آينده موفق 
شده است در سال جارى، مانده منابع ارزان قيمت خود را بيش از 80 درصد 
نســبت به ابتداى سال افزايش دهد كه تاثير بسيارى بر كاهش بهاى تمام 
شده و هزينه هاى مالى خواهد داشت.از سويى، بانك آينده در زمينه كسب 
درآمدهاى كارمزدى نيز پيشرفت قابل مالحظه اى داشته است. آمارها بيانگر 
رشــد 5 برابرى ضمانت هاى صادره توسط شــعب اين بانك در سال جارى 

نسبت به ابتداى سال است. 
درخشــش پانزده رئيس شــعبه برتر بانك پاسارگاد در 
سيزدهمين گردهمايى رئيسان موفق شعبه هاى نظام بانكى

 رئيسان 15شــعبه بانك پاسارگاد 
گردهمايــى  ســيزدهمين  در 
رئيسان موفق شعبه هاى بانك ها و 
مؤسسه هاى اعتبارى كشور به عنوان 
رئيســان موفق و برتر، انتخاب و از 
ايشــان قدردانى شــد.  اين گردهمايى كه در تاريخ 04اسفندماه1401 در 
محل بانك مركزى و با حضور محمد طالبى دبيركل بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران، فرشاد حيدرى رئيس موسسه عالى آموزش بانكدارى ايران و 
جمعى از مديران شبكه بانكى برگزار شد، همايش رئيسان موفق شعبه هاى 
بانك ها و موسسه هاى اعتبارى كشور، هرسال به همت مؤسسه عالى آموزش 
بانكــدارى ايران و با هــدف تقويت بالندگى مديران شــعبه هاى بانك ها و 
مهارت هــاى علمى و حرفه اى، تبادل تجربيات موفقيت آميز و نيز تجليل از 

زحمات و تالش هاى رئيسان شبكه بانكى كشور برگزار مى شود.
امكان وكالتى كردن حساب در بانك گردشگرى براى 

خريد خودروهاى وارداتى فراهم شد
امــكان وكالتــى كردن حســاب 
براى ثبت نام در ســامانه يكپارچه 
در  وارداتى  خودروهــاى  فــروش 
بانك گردشگرى فراهم شده است.
به گــزارش روابــط عمومى بانك 
گردشــگرى، مشــتريان مى توانند 
براى وكالتى كردن حســاب به يكى از شعب اين بانك مراجعه كنند.وزارت 
صنعت، معدن و تجارت يكى از شرايط الزم براى متقاضيان دريافت خودرو 
خارجى، بلوكه كردن 500 ميليون تومان در حساب وكالتى خود در برخى 
بانك هاى كشور اعالم كرده است.بر اين اساس، متقاضيان خريد خودروهاى 
وارداتى مى تواننــد مبلغ 500 ميليون تومان را در حســاب خود در بانك 
گردشگرى مسدود كنند.بانك گردشگرى 100 شعبه در سراسر كشور دارد.

دكتر عسكرى:
بانك مسكن خدمات ارزنده اى در حوزه بانكدارى 

الكترونيكى دارد 
سرپرست بانك مسكن با بيان اينكه 
بانك مســكن خدمات ارزنده اى در 
ارايه  الكترونيكى  بانكــدارى  حوزه 
مى كند به معرفــى بيش از پيش 
اين خدمات به مردم تاكيد كرد.به 
گزارش خبرنگار پايگاه خبرى بانك مسكن – هيبنا ، جلسه تحول ديجيتال 
بانك مســكن با هدف بررسى دستاوردهاى حوزه بانكدارى الكترونيك اين 
بانك با حضور دكتر على عســكرى سرپرست بانك مسكن، صابر عسكرپور 
عضو هيات مديره و معاون امور مالى بانك، على كمالى عضو هيات مديره و 
مديران ستادى بانك برگزار شد.طى اين جلسه دستاوردهاى حوزه بانكدارى 
ديجيتال از جمله ســفته الكترونيكى، احراز هويت غير حضورى، امكانات و 

خدمات پيشخوان مجازى بانك مسكن و ... مورد بررسى قرار گرفت.
استسيستم  اقتصادى كشور  نظام  قوت  نقطه  بانكى  سيستم 

بانكى نقطه قوت نظام اقتصادى كشور است 
مدير عامل بانك توســعه تعاون در 
ارتباط ويدئو كنفرانســى با روساى 
شعب سراسر كشور، سيستم بانكى 
را نقطه قوت نظام اقتصادى كشور 
نمود.محمد شــيخ حسينى  تلقى 
مدير عامل بانك توســعه تعاون در 
ارتباط ويدئو كنفرانســى با كليه روساى شعب سراسر كشور اظهار داشت: 
فعاليت صحيح بانكدارى اســالمى در گرو رشــد متــوازن مصارف و منابع 
اســت.وى افزود: شعب بانك توســعه تعاون عملكرد شايسته اى در اجراى 
طرحهاى ملى و تعاونى و پرداخت تســهيالت اشتغال آفرين داشته اند و از 
اين رو انتظارات از بانك در ميان دستگاه هاى اجرايى و تعاونگران و فعالين 
اقتصادى باال رفته است.شيخ حسينى خاطر نشان كرد: بر اساس اظهار نظر 
نظريه پردازان و در ميدان واقعيت اثبات گرديده اســت كه مديران ارشد و 

مديران ميانى تنها به درصدى از مشكالت و مسائل سازمانها واقف هستند.

فرشاد مومنى مطرح كرد:

حواس حكومت گران به فرورفتگى دولت در باتالق بدهى ها باشد
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائى اظهار داشت: مولدسازى 
لفظ محترمى است اما اين سرزمين استعدادهاى شگرفى از خود 
براى خالى كردن الفاظ محترم نشــان داده اســت. احمدى نژاد 
شوك هاى قيمتى را به نام عدالت انجام داد و گزارش هاى رسمى 
از كارنامه احمدى نژاد مى گويد كه شــاخص فالكت در ماه هاى 

پايانى اين دولت با پرچم عدالت، به دو برابر ابتداى دولت رسيد.
حواس حكومت گران بــه فرورفتگى دولــت در باتالق بدهى ها 
باشــد/ بازى قيمت ها مشــكالت اقتصادى را حــل نمى كند/ با 
خصوصى سازى، ناكارآمدى را قانونى مى كنند.به گزارش خبرنگار 
اقتصادى ايلنا، فرشــاد مومنى در نشست هفتگى موسسه دين و 
اقتصاد با بيان اينكه كارشناسان دلسوز كشور همواره سعى كردند 
كه واقعيت هاى را آشــكار كنند اما بنا بــه داليلى انگيزه بخش 
بزرگى از كارشناســان دلسوز دچار فرسايش شده، اظهار داشت: 
هرچه كارشناسان سعى دارند كه موضوعات را براى حكومت گران 
روشن كنند اما مسير انحطاط با اتكا به شوك درمانى و اصرارهاى 
مشــكوك در راستاى نفع نامشروع براى عده اى، ادامه دارد.  وى 
افزود: در اين شــرايط، كارى كه مى توان انجام داد اين است كه 
تالش كنيم خسته نشويم و به روشنگرى ها ادامه دهيم. اما در اثر 
پشــت كردن به علم و تن دادن به بازى مشكوك شوك درمانى، 
ايران با سرعت و شتاب غيرمتعارف روند انحطاط را طى مى كند. 
اين كارشــناس اقتصادى افزود: پرسشى كه ساختار قدرت بايد 
پاسخ دهد اين است كه چه اتفاق ديگرى بايد بيفتد و اين مسير 
همه چيز را نابود مى كند و شــوك درمانى جز به مفت خوران به 
همه زيان و آسيب وارد مى كند. با گذشت 30 سال تجربه شوك 
درمانى بايد ســاختار قدرت به اين پرسش ها پاسخ دهد. مومنى 
با بيان اينكه روند انحطاط در مســير اقتصاد توسعه با برجسته 
كردن روندهاى واقع گرايى نشان داده  مى شود، اظهار داشت: اين 
يك دريچه است كه از طريق آن مى توان با تصميم گيران كشور 
صحبت كنيم. موضوع اين است كه اگر اين ماجرا فقط جهل باشد 
و آزمون و خطا، تا 10 برابر تكرار مى شــود. اما شــوك درمانى را 
100 بار مورد آزمون و خطا قرار دادند و هر 100 بار هم شكست 
خوردند و باز هم اصرار به تدوام آن دارند، گويى منافع مافيا اصل 
محورى اســت و نه منافع آينده كشور و مردم. وى گفت: از اين 

دريچه واقع گرايى مى گوييم كه به چه موضوعى حساس هستند 
كه با همان زبان با حكومت گران صحبت كنيم. در تبليغات رسمى 
ادعا مى كنند كه به استقالل و استكبار جهانى حساس هستند و 
پرسش اين اســت كه در اقداماتى كه در طول اين سال ها براى 
ايران و جامعه انجام داده اند، وابستگى به استكبار جهانى را كاهش 
داده يا افزايش داده اســت؟  اين كارشــناس اقتصادى ادامه داد: 
داده هاى رسمى مى گويد كه در سند قانون برنامه چهارم توسعه 
اعالم شده براى رسيدن به اهداف سند چشم انداز ساالنه 8 درصد 
رشــد اقتصادى به بهاى ارزى 16.5 ميليارد دالر نياز اســت و با 
تخصيص ســاالنه 16.5 ميليارد دالر مى توان به اين هدف دست 
پيدا كرد. حال اينكه همين عدد در برنامه ششم توسعه به 200 
ميليارد دالر رسيد.  اين استاد دانشگاه افزود: هدف گذارى تحقق 
رشد 8 درصدى اقتصاد يك هدف گذارى كمى است كه نام آن را 
سياست هاى كلى گذاشته اند. به هر حال با هر نيت و استداللى كه 
آن را جزو سياست هاى كلى قرار داده اند. پس از اعالم اين هدف در 
برنامه ششم توسعه رييس سازمان برنامه و بودجه بالفاصله اعالم 
كرد براى اجراى آن به 200 ميليارد دالر ارز نياز داريم. پى بردن 
به اين موضوع اصال پيچيدگى ندارد، و بصورت شفاف گستردگى 
و عمق وابســتگى ذلت آور به دنياى خارج را نشــان مى دهد كه 
بــه اندازه فاصله نياز 16.5 ميليارد دالرى تا 200 ميليارد دالرى 

افزايش پيدا كرده  اســت. مومنى با بيان اينكه حكمت اين است 
كه شــوك درمانى بنيه توليد ملى را حداقل از 7 كانال متزلزل 
مى كند، اظهار داشت: يكى از 7 مورد، وابستگى ذلت آور است كه 
توليدكنندگان را به اسارت رباخوارى مجبور مى كند و در نتيجه، 
در دوران شــوك درمانى به تدريج قيمت تمام شــده پول براى 
توليدكنندگان ايران 5 تا 10 قيمت ميانگين جهانى مى رســد. 
وقتى باب رباخوارى موضوعيت پيدا مى كند چطور مى شــود كه 
به اسارت كشيدن توليدكنندگان به رباخوارى چنين حساسيتى 
براى آنها ايجاد نمى كنــد. نتيجه آن كه توليدكنندگان در ايران 
5 تا 10 برابر ميانگين جهانى بهره مى پردازند.  اين كارشــناس 
اقتصادى گفت: در ايران سه دستگاه رسمى درباره فضاى كسب 
و كار گزارش منتشر مى كنند كه براساس گزارش هاى اين نهادها 
در تمام دوران، گواهى شــده كه پديده تامين مالى ســرمايه در 
گردش بنگاه هاى توليد حادترين مشــكل توليدكنندگان كشور 
بوده و حســاب و كتاب در نهادهاى نظارتى هم آشــفته شــده، 
بطوريكه در دوران رياســت جمهورى احمدى نژاد در ســالى كه 
تحت عنوان سال تقويت توليد نام گذارى شده بود وزارت صمت 
وقت، وقتى براى حل مشــكل تامين مالى بنگاه هاى توليدى به 
رييس بانــك مركزى آن دوره مراجعه كرد، رييس بانك مركزى 
اين درخواست را با فحاشى پاســخ داد  و به صراحت اعالم كرد 

كه بازار رسمى پول در بهترين حالت 25 درصد منابع مالى را به 
نياز توليدكنندگان تامين مى كنــد يعنى با ضريب 75 درصدى 
شوك درمانى توليدكنندگان به اسارت رباخوارى درآوردند .  وى 
ادامه داد: نمى دانم با چه زبانى درباره تبعات شوك درمانى بگوييم 
كه با 100 بار شكســت  و بحران ســازى در بخش هاى مختلف 
كشــور باز هم در همين مســير گام برمى دارند. البته آنهايى كه 
ايــن زنگوله را گــردن دولت انداختند اين وعده ســر خرمن را 
دادند كه شــوك درمانى باعث بهبود بحران كسرى منابع دولت 
مى شــود. بنابراين خوب اســت كه گزارش هاى تحوالت بدهى 
دولت منتشر شود تا بدانيم در دوران شوك درمانى وضعيت مالى 
دولت بهتر شــده يا بدتر.   مومنى با بيــان اينكه با چه زبانى به 
حكومت گران بگوييم در ايــن باتالقى كه قرار گرفته موجوديت 
خودش به خطر افتاده  اســت، گفــت: آنهايى كه به اين وضعيت 
تن مى دهند با فريب هاى شــوك درمانى حرام خوارى را گسترش 
مى دهند و آيا اين موضوعات حكومت گران را نمى تواند برانگيخته 
كند؟  اين كارشــناس ارشد اقتصادى با اشاره وضعيت اقتصاد در 
دوران رياست جمهورى مرحوم هاشمى اظهار داشت: در اين دوره 
نرخ ارز 15 برابر افزايش پيدا كرد كه جهش بســيار بزرگى بود و 
گزارش هاى رسمى نشان مى دهد اندازه بدهى هاى دولت از كانال 
هزينه هاى حاكميتى 8 برابر و اندازه بدهى  شركت هاى دولتى 23 
برابر شد و دولت را در باتالق بدهى انداختند. مومنى تاكيد كرد: 
در تاريخ ايران دولت به معناى حكومت هر بار كه بدهى هايش و 
كســرى مالى از حدود متعارف باال رفت با دو تا راه روبه رو شد؛ 
يك راه ثبات اقتصادى و اخذ ماليات البته به غير از توليدكنندگان 
بــود چراكه اگر دولت حال توليد كننــدگان را بد كند، در واقع 
تيشــه به ريشه خودش زده است و راه دوم اصالح ساختار هزينه 
خودش بوده به طورى كه هزينه ولنگارى و توزيع رانت بين گروه 
مفتخواران را متوقف كند. اما در تاريخ 200 ساله ايران به غير از 
دوره كوتاهى به همت ميرزا تقى خان، ميرزا قائم مقام، مصدق و 
مهندس موســوى به اصالح ساختار هزينه ها توجه شد، در هيچ 

دوره اى اين اتفاق نيفتد و بقيه زير بار آن نرفتند.

بانك مركزى اعالم كرد:
ساعات كارى سامانه هاى ساتنا و پايا در ايام 

پايانى سال
جمهورى  مركزى  بانك 
به منظور  ايران  اسالمى 
در  ســهولت  ايجــاد 
مشتريان  هاى  پرداخت 
شــبكه بانكــى در ايام 

پايانى سال، ساعات كارى سامانه هاى ساتنا و پايا در 
هفته پايانى ســال 1401 اعالم كرد.به گزارش روابط 
عمومى بانك توســعه صادرات ايران، در بخشــنامه 
صادره ساعات كار اين سامانه ها بشرح ذيل اعالم شده 
است:همانند روال روزهاى عادى (غير تعطيل رسمى)، 
اسناد تسويه بين بانكى (Net) كليه سامانه ها (شتاب، 
،پايــا ،پل تجميع قبوض و...) در تاريخ 29/12/1401 
نيز در ســامانه ساتنا تسويه شــده و اعضا با توجه به 
وضعيت نقدينگى حســاب خود نزد اين بانك در اين 
روز، در صورت تمايل مجازند نسبت به ارسال دستور 

پرداخت هاى ساتنا اقدام نمايند.
خريد خودرو و دريافت وام تنها با افتتاح 

حساب وكالتى بانك صادرات ايران
مشــتريان بانك صادرات 
ايران مى توانند همزمان با 
ايجاد حساب وكالتى براى 
خريد خودروهاى داخلى و 
خارجى در بانك صادرات 

ايران، از سود سرمايه گذارى و مزاياى طرح  نوين تسهيالتى 
اين بانك اســتفاده كنند.به گــزارش روابط عمومى بانك 
صادرات ايران، اين بانك با بكارگيرى سامانه «خودرويار» 
و ايجاد امكان دسترسى آسان براى خريد خودرو از طريق 
سه ســامانه «ثبت اختيارنامه»، «خريد آنالين خودرو از 
بــورس كاال» و «خريــد خودرو هاى وارداتى»، شــرايط 
ويژه اى براى بهره مندى مضاعف مشتريان از مزاياى طرح  
نوين تسهيالتى «سنا2» فراهم كرد. دارندگان حساب  در 
طرح  تسهيالتى «سنا2» در بانك صادرات ايران مى توانند 
ضمن حفظ اين حساب  و استفاده از مزيت هاى تسهيالتى 
آن، براى خريد خودروهاى خارجى از ســامانه يكپارچه 

ويژه و همچنين خريد خودرو از بورس كاال اقدام كنند.

نخستين نمايشگاه دستاوردهاى بانك پارسيان 
در حوزه دانش بنيان برگزار مى شود

مدير آينده پژوهى بانك پارســيان از برگزارى نخســتين 
نمايشگاه دستاوردهاى اين بانك در حوزه دانش بنيان در 
هفته جارى خبرداد و گفت: در اين نمايشگاه محصوالتى 
از شركت هاى دانش بنيان كه به واسطه حمايت مجموعه 
پارســيان توليد و در بازار عرضه شــده است، به نمايش 
گذاشــته خواهد شــد.مهدى فراهانى در اين باره اظهار 
داشت: بانك پارسيان بواسطه نوع ساختار و داشتن زنجيره 
كامل ارزش خود محصوالت و خدمات ويژه اى را طى سال 
جارى در حوزه دانش بنيان طراحى نموده كه به جرات مى 
توان گفت از جامع ترين محصوالت و خدمات نظام پولى 
وبانكى كشور در حوزه دانش بنيان به شمار مى رود.وى با 
بيان اين كه مجموعه بانك پارسيان نسبت به حوزه دانش 
بنيان اهميت ويژه اى قائل است و به عنوان نخستين بانك 
كشــور، اقدام به راه اندازى بانكــدارى دانش بنيان نموده 
اســت گفت: اين بانك در حمايت از شركت هاى فن آور 
و خالق نيــز خدمات خود را با ويژگــى هاى منحصر به 
فــرد ارائه مى دهد.دكتر فراهانى افزود: يكى از خدمات ما 
پرداخت تســهيالت با نرخ هاى ترجيحى به شركت هاى 
غير دانش بنيانى است كه محصول دانش بنيان خريدارى 
مى كنند.مدير آينده پژوهى بانك پارســيان در خصوص 
اولين نمايشگاه دستاوردهاى دانش بنيان اين بانك اضافه 
كرد: دراين نمايشــگاه كه در روز پانزدهم اســفندماه در 
ساختمان مركزى بانك پارسيان با حضور مقامات كشورى، 
نمايندگان مجلس، مديران نظام پولى و بانكى، اســاتيد 
دانشگاه، مديران صندوق هاى پژوهش و فناورى و اصحاب 
رسانه برگزار خواهد شد گزيده اى از دستاورد هاى شركت 
هاى دانش بنيانى كه بواســطه حمايت مجموعه پارسيان 
موفــق به توليد محصول يا ارائــه خدمت در حوزه دانش 

بنيان شده اند به نمايش گذاشته خواهد شد.

حضور بانك ملى در ميز خدمت سفر رييس 
جمهور به استان بوشهر

و  عضــو هيــات عامل 
معــاون امور شــعب و 
بازاريابى منطقه دو بانك 
حاشــيه  در  ايران  ملى 
جمهور  رئيــس  ســفر 

به اســتان بوشهر به همراه محســن دادخواه تهرانى 
سرپرست اداره امور شعب استان بوشهر ، معاونان مالى 
، پشــتيبانى، اعتبارى و كارشناسان اداره امور شعب 
اســتان در ميز خدمت وزارت امور اقتصادى و دارايى 
در اين استان حضور يافتند.به گزارش روابط عمومى 
بانك ملى ايران، محمد نجف زاده عضو هيات عامل و 
معاون امور شعب و بازاريابى منطقه دو، در جريان سفر 
رئيس جمهور به اســتان بوشهر و برپايى ميز خدمت 
كه با حضور دكتر حسينى معاون امور بانكى، بيمه و 
شركت هاى دولتى و نماينده تام االختيار وزير اقتصاد 
و دارايى صورت گرفت، با حضور در محل برگزارى ميز 
خدمت از نزديك با مسائل و مشكالت مردم اين استان 
آشنا و دستورات و تمهيدات الزم در خصوص رفع اين 

مشكالت را صادر كرد. 
مديرعامل شركت بيمه تعاون، در گفت وگو با 

«بانكدارى ايرانى» مطرح كرد:
بــه گفتــه مظلومــى، 
حــوزه  چالش هــاى  از 
مى توان  بنيــان،  دانش 
بــه مســأله «پورتفوى 

محور بودن شــركت هاى بيمه» اشاره كرد كه انگيزه 
را بــراى ســرمايه گذارى روى دانش بنيان ها كاهش 
مى دهد.بــه گزارش روابط عمومى بيمه تعاون، يونس 
مظلومــى، مديرعامل بيمــه تعــاون در گفت وگو با 
«بانكدارى ايرانى»، بــا تاكيد بر اينكه دانش بنيان ها، 
با رشــد پرســرعت خود، قطعا آينده بهترى را براى 
شركت هاى بيمه رقم خواهند زد، عنوان كرد: همزمان 
با اين موضوع، صنعت بيمه نيز در شرف تحول بزرگى 
به نام تحول ديجيتال است. بنابراين دانش بنيان ها و 
صنعت بيمه ميتوانند در كنار هم به ارتقا اين صنعت 

كمك كنند.

سفر مردم به مناطق آزاد با پرداخت وام 
قرض الحسنه آسان تر شد

دبيرخانه شــوراى عالى 
تجــارى  آزاد  مناطــق 
ويــژه  و  صنعتــى  ـ 
اقتصــادى بــا هــدف 
سفر  شــدن  آســان تر 

مردم به مناطق آزاد، با بانك قرض الحسنه مهر ايران 
تفاهم نامه همــكارى دوجانبه امضــا كرد.به گزارش 
روابط عمومى و امور مشــتريان بانك قرض الحســنه 
مهر ايــران، «حجت اهللا عبدالملكى» مشــاور رئيس 
جمهورى و دبير شــوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ 
صنعتى و ويژه اقتصادى در ديدار با دكتر «سيد سعيد 
شمسى نژاد» مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران، 
ضمن بررسى زمينه هاى مشترك فعاليت 2 سازمان، 
تفاهم نامــه همكارى دوجانبه را امضا كرد.عبدالملكى 
در اين نشست گفت: دكتر شمسى نژاد از جمله معدود 
متخصصان ارشد بانكى به شمار مى رود كه سال هاست 
در حوزه قرض الحســنه خدماتى ارائــه كرده و خود 

صاحب نظريه و الگوست. 
ديدار مدير عامل صندوق تأمين خسارت هاى 

بدنى با وزير راه و شهرسازى

مهدى قمصريان مدير عامل صندوق تأمين خسارت 
هاى بدنى  با مهرداد بذرپاش وزير راه و شهرسازى در 
خصوص پيگيرى اجراى كامل ســامانه جامع حوادث 
رانندگى، ديدار و گفتگو كرد.به گزارش روابط عمومى 
صندوق تأمين خســارت هاى بدنى، پيگيرى اجراى 
كامل سامانه جامع حوادث رانندگى و بررسى آخرين 
وضعيــت اصالح نقاط حادثه خيــز، مهمترين محور 

گفتگوها در اين ديدار بود.

بانك مركزى اعالم كرد: نرخ ارز مبناى حقوق و عوارض گمرگى، نرخ ETS و معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. به 
گزارش ایلنا، بر اساس اعالم بانک مرکزی، نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ ETS و 

معادل 28 هزار و 500 تومان و همچنان به قوت خود باقى اســت و هيچ تغييرى نخواهد داشــت. گفتنى است، سيد احسان خاندوزى وزير امور 
اقتصادى و دارايى پيش از اين اعالم كرد كه به دستور رئيس جمهورى نرخ ارز مبناى محاسبه حقوق گمركى افزايش نخواهد يافت و با رقم ارز 
28 هزار و 500 تومانى محاسبه مى شود تا قيمت تمام شده براى توليدكنندگان و مردم باال نرود. وى گفت: اين موضوع به سرعت توسط بانك 

مركزى و گمرك اجرا مى شود و نرخ ها به همان 28 هزار و 500 تومان كه نرخ ارز سامانه نيما است باز مى گردد.

بورس كاال در نامه اى شرايط خريد خودرو كاميون و كاميونت را كه قرار است 15 اسفند روى تابلو برود، ابالغ كرد. به گزارش ايِبنا 
 FAW CA و به نقل از كاالخبر، مدير بازرسى و امور اعضا بورس كاالى ايران در جديدترين نامه خود شرايط خريد كاميون كشنده
 FAW CA 4250 و كاميون كمپرسى FAW CA كاميون كشنده نيمه تريلر ،FORCE كاميونت ،EMPOWER 4180، كاميون كشنده
3250 را اينگونه ذكر كرد: مهلت ثبت سفارش ساعت 16 روز يكشنبه 14 اسفند بوده و به منظور مديريت سفارش هاى دريافتى 

مشتريان، كارگزاران امكان مسدودسازى سفارش هاى دريافتى را تا ساعت 17 روز يكشنبه خواهند داشت. ميزان دريافت خريد محصول به ميزان 30 درصد است.
هر كد ملى (اشخاص حقيقى) صرفا امكان ثبت سفارش يك دستگاه خودرو و هر شناسه ملى (اشخاص حقوقى) مجاز به ثبت سفارش حداكثر سه دستگاه خودرو 
هستند. اشخاصى كه در عرضه هاى قبلى موفق به خريد خودرو شده اند و از ابتداى سال 1398 از شركت هاى خودروسازى خودرو خريدارى كرده اند نيز امكان ثبت 
ســفارش دارند. دوشــنبه 15 اسفند 60 دستگاه كاميون كشنده نيمه تريلر فاو (FAW CA 4250)، 40 دستگاه كاميون كمپرسى فاو (FAW CA 3250)، 60 دستگاه 
كاميون كشنده فاو (FAW CA 4180)، 130 دستگاه كاميون كشنده امپاور (EM POWER)، 250 دستگاه كاميونت فورس (FORCE) خوابدار 6 تن بدون كاربرى و 85 

دستگاه كاميونت فورس (FORCE) بدون خواب 6 تن بدون كاربرى در تاالر خودرو بورس كاال عرضه مى شود.

بانك مركزى: نرخ ارز مبناى حقوق و عوارض 
گمرگى 28500 تومان است

ابالغ شرايط خريد كاميون و كاميونت از بورس كاال
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گزيده خبر

گوترش: فلسطينى ها در جهنم 
به سر مى برند

به دنبال تشــديد تنش در اراضى اشغالى و حمالت وحشيانه شهرك نشينان تندرو 
صهيونيست به شهرك «حواره» در جنوب نابلس، دبيركل سازمان ملل در سخنانى 
در اين باره گفت كه فلسطينى ها درحال زندگى در جهنم هستند. به گزارش ايسنا، 
آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل در گفت وگو با شبكه الجزيره در اين باره اظهار 
كرد: راه حل دو كشور جايگزينى ندارد و همه بايد اين را بدانند، فلسطينى ها در جهنم 
زندگى مى كنند و زندگى شــان در خطر اســت. وى گفت: ما با نگرانى شديد اوضاع 
شهرك «حواره» را دنبال مى كنيم و مخالف خشونت و تحريك به آن هستيم. گوترش 
با تاكيد بر اينكه ملت فلســطين در حال حاضر رنج هاى زيادى را متحمل شده اند و 
زندگى در نوار غزه از بســيارى جهات يك زندگى جهنمى است، گفت: ما از امنيت 
اسرائيل حمايت مى كنيم؛ اما ملت فلسطين رنج هاى زيادى را متحمل مى شوند. وى 
ادامه داد: راه حل دو كشورى جايگزينى ندارد و بايد از آنچه مانع تحقق اين راه حل 
است دور شد و جامعه جهانى نيز بايد با قدرت حركت كند تا اطمينان حاصل شود 
كه قانون بين المللى رعايت مى شــود. با اين حال، دبيركل ســازمان ملل اذعان كرد 
كه جامعه بين المللى قادر به اجراى قطعنامه هاى ســازمان ملل نيست و حاكميت 
بين المللى در بسيارى از زمينه ها نياز به اصالح دارد. وى همچنين معيارهاى دوگانه 
سازمان ملل در قبال مساله فلسطين و اتفاقات اوكراين را رد كرد. گوترش در بخش 
ديگرى از اظهاراتش به تحوالت اخير تونس پرداخت و درباره اعتراضات اخير در اين 
كشور گفت: ما با نگرانى تحوالت اوضاع در تونس كه سرمنشأ بهار عربى بود را دنبال 
مى كنيم. وى تصريح كرد: من اتفاقات بهار عربى را ديده ام؛ اما اين بهار امروز تبديل 
به زمســتان شده است. دبيركل ســازمان ملل در ادامه از نحوه برخورد دولت قيس 
سعيد، رئيس جمهورى تونس با معترضان در اين كشور انتقاد كرد. گوترش با اشاره 
به موج بازداشت هاى اخير در تونس نيز تاكيد كرد: نبايد يك نفر به دليل بيان نظر 
و ديدگاه سياســى اش بازداشت شود و اميدوار هستيم كه گفت وگو و دموكراسى در 

تونس حاكم شود.

 بارزانى: درگيرى نظامى با 
حزب طالبانى بعيد است

رئيس اقليم كردســتان عراق درگيرى نظامى با حزب طالبانى را بعيد دانســت و بر 
اهميت بازگشت اعضاى اتحاديه ميهنى كردستان به نشست هاى كابينه تأكيد كرد. به 
گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه القدس العربى، نيچروان بارزانى، رئيس اقليم كردستان 
عراق در يك جلسه گفت وگو با عنوان «موانع اصلى خاورميانه و آينده اقليم كردستان» 
در همايش دوم ساالنه اربيل درباره پرونده هاى مختلفى از جمله اختالفات حزب اتحاد 
دموكرات كردستان به رهبرى مسعود بارزانى و اتحاديه ميهنى كردستان به رهبرى 
بافل طالبانى و روابط با بغداد صحبت كرد. وى گفت: قدرت اقليم كردستان براى عراق 
خطر نيست و قدرت عراق نيز براى ما خطر نيست. هر دو مكمل همديگر هستند. ما 
دو نظام داريم كه در چارچوب يك كشــور به نام كشور عراق فعاليت مى كنند. اقليم 
كردســتان نيز در اين چارچوب و بر اساس قانون اساسى و ديدگاه هاى سياسى خود 
فعاليت و در تمام زمينه ها تالش كرده كه با كشــورهاى خارجى مذاكره كند. عراق 
مى تواند نقش اساسى در حل مشكالت غرب داشته باشد. از نظر انرژى به روسيه در 
اين زمينه تكيه مى شــد؛ اما اين مسئله مى تواند تغيير كند. به نظر من عراق و اقليم 
كردستان فرصت طاليى براى ايفاى نقش جدى در مورد مسئله انرژى در جهان دارند. 
عراق تاكنون به خوبى ثابت كرده است كه مى تواند پلى ارتباطى باشد. فؤاد حسين، 
وزير خارجه عراق تالش زيادى كرد تا اين كشور چنين نقشى داشته باشد. كشورهاى 
منطقه و جامعه بين المللى از نقش عراق به عنوان يك پل ارتباطى قدردانى مى كنند. 
عراق نمى تواند بخشى از يك قطب باشد بلكه مى تواند پل ارتباطى ميان اين طرف ها 
باشد و تاكنون چنين نقشى را به خوبى ايفا كرده است و اميدواريم كه در آينده بتواند 
بهتــر اين نقش را ايفا كند. وى درباره اختالفات در اقليم كردســتان عراق گفت: آيا 
اختالفات در اقليم كردستان به برخورد نظامى منجر خواهد شد؟ مطمئناً خير. تمام 
طرف هاى سياسى در كردستان به ويژه اتحاديه ميهنى كردستان و حزب دموكرات از 
مدت ها پيش اين مرحله را پشت سر گذاشته و بار ديگر وارد برخورد نظامى نمى شوند. 
اختالفات داخلى اقليم كردســتان سياسى است و موجب خسته شدن تمام طرف ها 
و حتى مردم شده است. اكنون زمان حل اين اختالفات با اتحاديه ميهنى كردستان 
رســيده است. ما از برادرانمان در اتحاديه ميهنى و رئيس حزب مى خواهيم به دولت 
بازگردند. ما مى توانيم با جديت مشــكالت و نگرانى هايمان را حل كنيم. راه حل اين 
بحران ها اين است كه با همديگر گفت وگو كنيم و حزب اتحاديه ميهنى در نشست هاى 
كابينه شركت كند. با تحريم نشست هاى كابينه نمى توان مشكالت را حل كرد. بايد 
اين مسئله پايان يابد. اگر اتحاديه ميهنى و حزب دموكرات كردستان به توافق نرسند 
چــه كارى بايد انجام دهند. گفتند كه دو قدرت در اقليم كردســتان وجود خواهد 
داشــت؛ اما من مى گويم كه هرگز اين اتفاق نخواهــد افتاد. راه حل ديگرى وجود 
ندارد. وى گفت: اقليم كردســتان به عنوان يك نظام قانونى در قانون اساسى عراق 
ثابت شده است و مطمئنا اوضاع به ما قبل از صدور قانون اساسى باز نمى گردد؛ اما 
حقيقت اين است كه اين قانون اساسى تا چه حد اجرا شده است؟ از سال 2003 ما 
جديتى در اجراى قانون اساسى نديده ايم. سؤال اين است كه آيا عراق واقعاً به سمت 
نظام فدرالى يا دولت مركزى قدرتمند پيش مى رود. در صورتى كه عراق به سمت 

نظام فدرالى پيش برود آينده عراق بهتر خواهد شد و اين راه حل درستى است.

ادامه ارائه كمك هاى نظامى و انسانى به اوكراين
رئيس جمهــورى آمريــكا و صدر اعظم آلمان در نشســتى در 
واشــنگتن در روز جمعه پيشرفت احراز شــده در بهره مندى 
كى يف از كمك هاى نظامى، اقتصادى و انسانى را بررسى كردند. 
به گزارش ايســنا، به نقل از خبرگزارى اسپوتنيك، جو بايدن، 
رئيس جمهورى آمريكا و اوالف شــولتس، صدر اعظم آلمان در 
اين نشســت بر آمادگى خود براى ادامه حمايت شان از كى يف 
و اعمال تحريم ها بر روســيه تا زمانى كه اين امر ضرورى باشد، 
تاكيد كردند. دولت آمريــكا در بيانيه اى اعالم كرد، رهبران دو 
كشور تالش  جارى براى ارائه حمايت نظامى، انسانى، اقتصادى 
و سياســى به مردم اوكراين را بررسى كردند. طبق بيانيه دولت 
آمريكا، طرفين همچنين پيرامون مسايل بسيار ديگرى كه در 
دســتور كار جهانى قرار دارد، تبادل نظــر و بر ثبات در روابط 
دوجانبــه بين دو آلمان و آمريكا تاكيد كردند. ادامه كمك ها به 
اوكراين در واقع پيامى از ســوى بايدن و شولتس از كاخ سفيد 
به روســيه و به طور غيرمستقيم به چين بود. اين دومين سفر 
صدراعظم آلمان به واشنگتن بعد از سفر اولش در هفتم فوريه 
2022 محسوب مى شــود. در آن زمان روسيه نيروهايش را در 
مرزهاى اوكراين جمع كرده بود. بايدن بار ديگر گفت: غربى ها به 
وعده هاى خود در قبال اوكراين عمل كرده اند. رئيس جمهورى 

آمريكا همچنين خطاب به شولتس گفت: شما حمايت از كى يف 
را قوت بخشيديد. آن به دليل موافقت آلمان با تحويل تانك  به 
اوكراين بود درحاليكه مدت ها در اين باره ترديد داشــت. بايدن 
در اين نشست تصريح كرد: آمريكا و آلمان «با انسجام كامل» از 
طريق انتقال سالح و مهمات نظامى به اوكراين عمل مى كنند. 
رئيس جمهورى آمريكا تاكيد كرد: ما با هم براى ارائه كمك هاى 

نظامى قاطع به اوكراين كامال منسجم عمل مى كنيم. او تاكيد 
كرد: من در ذهنم ســطح كامل كمك هاى نظامى به كى يف از 
ســالح هاى توپخانه تا تجهيزات زرهى، تانك ها و سيستم هاى 
دفاعى هوايى بود. بايــدن گفت: ما با هم كار مى كنيم و آلمان 
به اوكراين در زمينه پاســخ گويى به نيازهاى اساسى اش نظير 
تامين مواد غذايى و وسايل گرمايشى در زمستان كمك مى كند. 

وى افزود: شولتس به فشارها بر والديمير پوتين رئيس جمهورى 
روسيه ادامه مى دهد. بايدن همچنين به موضوعاتى نظير صرف 
نظر كــردن برلين از منابع انرژى روســيه و طرح هاى افزايش 
حمايت نظامى پرداخت و گفت: شما تغييرات تاريخى در داخل 
كشور خود -افزايش هزينه كردهاى نظامى- و تنوع بخشى منابع 
انــرژى و دورى از انرژى روســيه را اعمال كرديد و مى دانم اين 
مساله آسان نبود و براى شما بسيار دشوار بود. بايدن تاكيد كرد: 
بايد از شما، جناب اوالف به خاطر رهبرى قوى و مستمر تشكر 
كنم و ايــن را صادقانه مى گويم. رئيس جمهورى آمريكا اضافه 
كرد: شما در ارائه كمك هاى نظامى قاطع به كى يف فعال بوديد. 
دوســت دارم بگويم عالوه بر كمك به ارتش، حمايت معنوى و 
روحيه اى كه به اوكراينى ها داشتيد، عميق بود. او گفت، آمريكا 
و آلمان به عنوان هم پيمانان در ائتالف ناتو اين ائتالف را قوى تر 
مى كنند و جايگاه آن را تقويت مى بخشــند. بايدن اظهار كرد: 
روســيه در نتيجه عمليات نظامى ويــژه در اوكراين با ائتالف 
ضعيف و دچار اختالف ناتو روبه رو نيســت بلكه با «ائتالف ناتو 
در اروپا» روبه رو شده است. شولتس نيز گفت: ارسال پيام درباره 
اوكراين بســيار مهم اســت. تا زمانى كه ضرورى باشد به اين 

حمايت ادامه خواهيم داد. 

استاد علوم سياسى و روابط بين الملل 
دانشــگاه آالباماى جنوبى گفت: اگر 
«شكست» را نرسيدن به اهداف اوليه 
افغانســتان تعريف كنيم،  آمريكا در 
آنگاه مى توان به اين نتيجه رسيد كه 
آمريكا با شكست از افغانستان خارج 
شد. آمريكا هنگام خروج از افغانستان 
به اهداف خود دست نيافته بود/ پيش 
از توافق دوحه، طالبان بيش از دوسوم 

افغانستان را در اختيار خود داشت
نادر انتصار در گفت وگــو با خبرنگار 
ايلنا، در سومين سالگرد توافق دوحه 
ميان طالبــان و اياالت متحده آمريكا 
در پاسخ به اين پرسش كه مذاكرات 
دوحه در حالــى در 29 فوريه 2020 
ميــان طالبــان و آمريكا امضا شــد 
كه حتــى پيش از خــروج نيروهاى 
آمريكايى طالبان توانست حكومت را 
به دست بگيرد؛ اين توافق چه تاثيرى 
در قدرت گرفتن طالبان داشت، گفت: 
زمانى كه آمريــكا نيروهاى خود را از 
افغانستان خارج كرد، طالبان در عمل 
بيش از دو سوم افغانستان را در كنترل 
خود داشــت. گرچه خروج نيروهاى 
آمريكايى ســقوط دولت اشرف غنى 
را تسريع كرد ولى طالبان به هر حال 
در زمان خروج نيروهاى آمريكايى به 

قدرت گرفتن نزديك شده بودند. اين 
استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش 
كه طالبان اين توافق را پيروزى خود 
مى داند، آيا به راستى آمريكا با شكست 
از افغانستان خارج شد، گفت: جواب 
اين ســؤال بســتگى به اين دارد كه 
چگونه «شكست» را تعريف كنيم.  اگر 
منظور از شكست چيزى شبيه آنچه 
بر سر آلمان و ژاپن و نيروهاى نظامى 
اين دو كشــور بعــد از جنگ جهانى 
دوم افتاد،  آمريكا محتمل شكســت 
نظامى از طالبان نشــد؛ يعنى خروج 
آمريكا از افغانســتان به علت پيروزى 
نظامــى طالبان و نابــودى نيروهاى 

نظامــى آمريكا انجام نشــد ولى اگر 
«شكست» را نرسيدن به اهداف اوليه 
افغانســتان تعريف كنيم،  آمريكا در 
آنــگاه مى توان به اين نتيجه رســيد 
كه آمريكا با شكســت از افغانســتان 
خارج شد. انتصار همچنين در پاسخ 
به اين پرسش كه پس از سه سال به 
نظر مى رسد كه ابعاد جديدى از اين 
توافق صلح در حال رســانه اى شدن 
است؛ آمريكا از اين توافق به دنبال چه 
بود، گفت: در زمانى كه آمريكا تصميم 
گرفت كه قــرارداد دوحه را با طالبان 
را امضا كند، واشــنگتن به اين نتيجه 
رسيده بود كه بايد طوالنى ترين جنگ 

خارجى آمريكا را به انتها برساند چون 
رسيدن به آنچه آمريكا به آن پيروزى 
مى گفت ديگر امكان پذير نبود؛  يعنى 
آمريكا بعد از 20 سال در افغانستان به 
همان نتيجه رســيد كه دولت آمريكا 
در دهه 70 ميالدى در ويتنام رسيده 
بود. در آمريكا مثلى است كه مى گويد 
جلوى شكست را هرچه زودتر بگيريد 
اين خودش يك پيروزى اســت. اين 
تحليلگر مســائل بين الملل در پاسخ 
به اين پرســش كــه پيامدهاى اين 
توافق براى همسايگان افغانستان چه 
بود، گفت: هنوز زود است كه بتوانيم  
تحليلــى عميق در مــورد اثرات دراز 
مدت روى كار آمــدن دوباره طالبان 
بر همســايگان افغانستان ارائه دهيم. 
ما نمى دانيم كــه آنچه طالبان به آن 
امارات اســالمى افغانستان مى گويند 
چــه برنامه هــاى دراز مدتــى براى 
عادى كردن روابطش با همســايگان 
افغانســتان دارد و يــا حتــى تا چه 
مدت دولت كنونــى طالبان مى تواند 
در قدرت مطلق باقى بماند.  شــكى 
نيســت كه مسائل امنيتى، سياسى و 
افغانستان  براى همسايگان  اقتصادى 

الويت اصلى خواهند داشت.

آمريكا هنگام خروج از افغانستان به اهداف خود دست نيافته بود

نخســت وزير ارمنســتان در ديدار با اعضاى كميته روابط 
خارجى پارلمان آلمان نسبت به تشديد اوضاع در مرزهاى 
كشورش با جمهورى آذربايجان هشدار داد و گفت كه باكو 
در حال آمادگى براى حمله گســترده به ارمنستان است. 
به گزارش ايســنا به نقل از آرمن پرس، نيكول پاشينيان، 
نخست وزير ارمنستان در اين ديدار گفت: به دليل مسدود 
شــدن مداوم كريدور الچين توسط جمهورى آذربايجان، 
اوضاع همچنان متشنج اســت. متاسفانه با وجود تصميم 
ديوان بين المللى دادگســترى، آذربايجــان هنوز كريدور 
الچين را باز نكرده اســت. توجه شما را به اين نكته جلب 
مى كنــم كه تصميم ديوان بين المللى دادگســترى داراى 
قوت قانونى الزم االجرا است. من فكر مى كنم اين وضعيتى 
است كه بايد در ســطح بين المللى مورد بحث قرار گيرد، 
زيرا غيرقابل قبول اســت كه تصميم ديــوان بين المللى 
دادگســترى را بدون واكنش رها كنيم، به ويژه زمانى كه 

بحران انســانى در قره باغ كوهستانى ادامه دارد و واكنش 
بين المللى وجود دارد. پاشينيان گفت: بيش از 80 روز است 
كه كريدور الچين بســته شده اســت و آذربايجان در اين 
مدت اصرار داشت كه كريدور الچين بسته نيست، باز است. 
تصميم ديوان بين المللى دادگسترى براى روشن شدن اين 
موضوع بســيار مهم است، وى تاكيد كرد: من فكر مى كنم 

بايد با هم كار كنيم تا از تشــديد اوضاع جلوگيرى كنيم. 
اما مهمترين ســوال اين اســت كه چرا آذربايجان اين كار 
را مى كند. ما مطمئن هســتيم كه هدف آذربايجان انجام 
پاكسازى قومى در قره باغ كوهستانى و پاكسازى ارامنه از 
قره باغ كوهستانى است. من فكر مى كنم آخرين اظهارات 
رئيس جمهور آذربايجان (الهام) على اف اين را ثابت مى كند، 
زيرا علــى اف گفت كه كريدور الچين براى ارمنى هايى كه 
مى خواهند قره باغ را ترك كنند باز است، كه فكر مى كنم 
به طور خودكار به اين معنى است كه كريدور الچين براى 
ارمنى هايى كه در قره باغ كوهستانى زندگى مى كنند، بسته 
شده است.  پاشــينيان گفت: نگرانى هايى وجود دارد كه 
اين تازه آغاز تشديد تنش در قره باغ كوهستانى، شايد در 
امتداد مرز ارمنستان و آذربايجان نيز باشد، زيرا آذربايجان 
همچنان به بيان افكار تهاجمى و لفاظى هاى تهاجمى خود 

ادامه مى دهد.

پاشينيان: آذربايجان در انديشه حمله گسترده به ارمنستان است

رئيس جمهــورى مجارســتان روز جمعه اعالم كرد، كشــورش هنوز تصميمى درباره انتقال ســفارتش از تل آويو 
به قدس نگرفته اســت. به گزارش ايســنا، به نقل از خبرگزارى فلســطينى معا، كاتالين نوواك، رئيس جمهورى 
مجارســتان به گزارش هاى منتشر شــده مبنى بر اينكه احتماال در ماه آوريل ســفارت مجارستان در اسرائيل از 
تل آويو به قدس منتقل شود، واكنش نشان داد. او در كنفرانس خبرى در پراگ بعد از ديدار با ميلوش زمان، رئيس جمهورى در حال كناره گيرى 

چك گفت: من نيز اين اخبار را در روزنامه ها خواندم. در مجارستان تا االن تصميمى براى انتقال سفارت مان در اسرائيل گرفته نشده است.

ديده بان حقوق بشر سوريه وابسته به مخالفان امروز، شنبه مدعى شد، در حمله پهپادى آمريكا در استان ادلب در شمال سوريه 
كه ماه گذشــته ميالدى انجام گرفت، يك رهبر برجسته داعش به نام عبدالرئوف المهاجر كشته شده است. به گزارش ايسنا، به 
نقل از ارم نيوز، ديده بان حقوق بشر گفت، عبدالرئوف المهاجر (ابو ساره عراقى)، سركرده داعش داراى تابعيت عراقى بود كه در 

نتيجه حمله  پهپادى ائتالف آمريكايى به همراه همراهانش در 24 فوريه در نزديكى شــهرك مشــهد روحين در مسير دير حسان- قاح در شمال ادلب كشته شد. به 
گفته ديده بان حقوق بشــر ســوريه، ابو ساره پست امير اداره عمومى واليت ها در داعش را برعهده داشته و يكى از فرماندهان تشكيالت محافظان دين بوده كه مغز 
متفكر و حاكم فعلى داعش تلقى مى شود. فرمانده مركزى ارتش آمريكا 17 فوريه اعالم كرد، يك رهبر برجسته داعش را در عمليات مشترك در شمال شرق سوريه 

به هالكت رسانده است.

رئيس جمهورى مجارستان: هنوز تصميمى براى انتقال 
سفارت به قدس نگرفته ايم

افشاى هويت سركرده داعش كه در شمال سوريه 
كشته شد



روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى، صبح ايران

يك شنبه 14 اسفند 1401  12 شعبان 1444  5 مارس 2023

8 صفحه    سال هجد              هم    شماره  5136

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحريريه :44253450    روابط عمومى :44253448    فكس : 44253395   بازرگانى : 9-44253335    توزيع : 44253450   فكس : 44253234    توزيع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمين سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهاى خيابان گلستان ، كوى پژوهش پالك 13   كد شبا :2008-654     كد پستى :1463777746صاحب امتياز : موسسه سخن گستر  مدير مسئول : فاطمه لشكرى

محققان مؤسســه علوم و صنايع غذايى موفق به توليد گوشت آنالوگ 
به عنوان جايگزين پروتئين هاى حيوانى شدند. به گزارش ايسنا، دكتر 
على رافع، مجرى طرح، توسعه محصوالت ساختاريافته پروتئينى بر پايه 
پروتئين گياهى را از جمله راهكارهاى كاهش مخاطرات محيط زيستى 
و ارتقاء سالمت جوامع دانست و گفت: مصرف جايگزين هاى گوشت در 
سراســر جهان به طرز قابل توجهى در حال رشد است، به نحوى كه در 
سال 2020، حجم مصرف جهانى جايگزين هاى گوشت به 470 ميليون 
كيلوگرم (رشــد 7.23 درصدى) در ســال 2019 افزايش يافت. وى با 
بيان اينكه در ســال هاى اخير نيز تجارت جايگزين هاى گوشت با رشد 
16 تا 23 درصدى مواجه بوده  است، يادآور شد: در دوره شيوع پاندمى 
كرونا مصرف گوشــت قرمز در جهان با كاهش مواجه شــد كه يكى از 
داليل آن انتشــار نتايج پژوهش هايى بود كه نشان مى داد گياهخوارها 
73 درصد كمتر از ســايرين به نوع وخيم كرونا مبتال مى شــوند. رافع 
خاطر نشــان كرد: در مورد توليد جايگزين هاى گياهى گوشت قرمز در 
ايران آمار دقيقى گزارش نشده است، اما در برخى گزارش ها اعالم شده 
كه با كاهش مصرف گوشــت قرمز در چند سال اخير، توليد و مصرف 
محصوالت گياهــى در ايران نيز رو به افزايش اســت. اين عضو هيأت 
علمى مؤسسه علوم و صنايع غذايى، ادامه داد: بنا بر درخواست صنعت، 
در مؤسسه پژوهشى علوم و صنايع غذايى يك تيم تحقيقاتى به توليد 
گوشت آنالوگ گياهى با استفاده از ضايعات كارخانجات توليد پروتئين 
هاى گياهى پرداخت و ما با توســعه روش هاى مختلف ساختاردهى به 
توليد مواد پروتئينى اليافى گياهى دست يافتيم كه بافت و ويژگى هاى 
مشابه گوشت را دارد و مى تواند به عنوان گوشت آنالوگ وارد سبد غذايى 
مصرف كنندگان در آينده نزديك شــود. رافع افــزود: در اين محصول 
ســاختاردهى شــده از برخى پروتئين هاى گياهــى، اتصال دهنده ها، 
روغن هــاى گياهى، طعم دهنده ها، ادويه ها و عوامل رنگى طبيعى براى 
كمك به بهبود طعم و بافت، اتصال آب، احســاس دهانى و شبيه سازى 
بافت استفاده شده است. به نقل از روابط عمومى مؤسسه علوم و صنايع 
غذايى، وى به افزايش قيمت گوشت در سال هاى اخير و كاهش قدرت 
خريد مردم اشــاره كرد و گفت: با وجود انواع دانه هاى گياهى سرشــار 
از پروتئين مانند ســويا، نخود، لوبيا، كتان و ... در كشــور، زمينه بسيار 
خوبى براى توليد گوشت هاى آنالوگ وجود دارد. رافع به مصرف پايين 
آب كشــاورزى برخى از اين دانه هاى گياهى و گستره باالى كشت آنها 
در شــرايط آب و هوايى كشور اشاره و تاكيد كرد: به دليل پايين بودن 
قيمت و باالبودن بازده توليد اين دانه هاى گياهى، توليد گوشت آنالوگ 
بســيار مقرون به صرفه است؛ بنابراين، عالوه بر جلوگيرى از خروج ارز 
محصولى با بازده باال توليد مى شــود كه كمك شايان توجهى به حفظ 

امنيت غذايى خواهد شد.

«اندره بوتيكوف» دانشمند روس و سازنده واكسن اسپوتنيك/ عكس: 
روزنامه «سان» پليس روسيه اعالم كرد: جسد سازنده واكسن كوويد 
«اسپوتنيك وى» در حاليكه با كمربند خفه شده بود در آپارتمانش 
كشف شد. به گزارش ايســنا به نقل از نيوز، «اندره بوتيكوف» 48 
ســاله و دانشمند برجســته روس كه واكسن «اســپوتنيك وى» 
(Sputnik V) را ابداع كرد در جريان درگيرى با يك مهاجم در خانه 
اش با كمربند به قتل رسيد. رسانه هاى روس گزارش دادند كه جسد 
وى روز پنجشنبه در آپارتمانش در مسكو پيدا شده، هرچند اين خبر 

با تاخير منتشر شده است.

گوشت آنالوگ به عنوان جايگزين 
پروتئين هاى حيوانى توليد شد

دانشمند سازنده واكسن اسپوتنيك 
در آپارتمانش به قتل رسيد

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

طبیعت 

 تاترا
ســال تاسيس: 1850 پايه گذار: ايگناك شوستاال (Ignác Šustala) كشــور: جمهورى چك. تاترا بخشى از كمپانى تاترا تراك بود 
و اولين بار اقدام به توليد كالســكه هاى چهارچرخ كرد. اين كمپانى در ســال 1891 ماشين هاى راه آهن ساخت و نام خود را به 
�Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriksgesellscha تغيير داد. مدير فنى تاترا هوگو فيشــر با خريد بنز از اين خودرو الهام گرفت و در 

اواخر ســال نخستين اتومبيل شركت را با نام پرزيدنت ساخت. ســال بعد نيز اولين كاميون خود را توليد كردند. تاترا در طول 
جنگ جهانى دوم براى ارتش آلمان تانك و كاميون مى ساخت، اما كشته شدن چند سرباز در اين ماشين ها موجب شد استفاده 
از كاميون هاى تاترا براى سربازان ممنوع شود. اين شركت به طور رسمى در سال 1999 توليد خودرو را متوقف كرد، اما هنوز به 
كار ساخت كاميون ادامه مى دهد. همان طور كه متوجه شديد كاميون تاترا نيز مانند بسيارى از كاميون وارداتى كه در حال ورود 
به ايران هستند صرفا از طريق سفارش گذارى شركت قابل خريدارى هستند و به صورت توليد انبوه و فروش از طريق نمايندگى 

هاى اروپا مانند ديگر كاميون ها به فروش نمى رسد.

رائول جدى ترين  گزينه جايگزينى آنچلوتى
 ،ABC از رائول گونزالس به عنوان جدى ترين گزينه جايگزينى كارلو آنچلوتى ياد كرد. به گزارش ايسنا و به نقل از ABC سايت
رئال مادريد در فصل جارى با هدايت كارلو آنچلوتى عملكرد خوبى نداشته است. از يك طرف اختالف زياد با بارسلونا در صدر 
جدول رده بندى ليگا و از طرف ديگر هم شكست برابر آبى-انارى ها در جام حذفى باعث شده است تا نظر سران رئال مادريد 
درباره آنچلوتى تغيير كند. رئال فصل قبل با هدايت آنچلوتى نمايش درخشــانى داشــت و توانســت قهرمانى در ليگا و ليگ 
قهرمانان اروپا را به دست آورد اما تيم اين مربى ايتاليايى در فصل جارى موفق ظاهر نشده است. در صورت بركنارى آنچلوتى از 
رائول گونزالس به عنوان جدى ترين گزينه هدايت كهكشانى ها نام برده مى شود. رائول در تيم ب رئال مادريد مربيگرى مى كند 
و سران رئال بسيار دوست دارند كه او همانند زيدان انتقال بسيار خوبى از تيم ب به تيم اول باشد. روزنامه ماركا هم در خبرى 
جداگانه تاييد كرد كه بعد از شكست رئال در ديدار برابر بارسلونا در جام حذفى فضا عليه كارلو آنچلوتى شده و خود اين مربى 

هم چنين را به خوبى درك كرده است.
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  بازرگانى : 

صاحب امتياز : موسسه سخن گستر  مدير مسئول : فاطمه لشكرى

پیشنھاد

چھره روز

كتاب همه ى نام ها
ژوزه ساراماگو نويســنده برنده جايزه نوبل در كتاب 
همه ى نام ها يك داســتان تمثيلى بســيار جذاب و 
فريبنده از هويت، مرگ و زندگى را به تصوير مى كشد. 
اين اثر كه جوايز و افتخارات بســيارى كسب كرده، 
روايتگر قصه زندگى يك كامند ساده ى اداره ى ثبت 
است.درباره كتاب همه ى نام ها:تنها عالقه مندى هاى 
مردى ميانســال و مجرد به نام ژوزه، اســناد ازدواج، 
طالق، تولد و مرگ هســتند. يــك روز زمانى كه به 
طور تصادفى مدارك زنى جوان و بدون نام و نشان را 
مى بيند، جرقه اى درونش زده مى شود. سنهور ژوزه كه 
قادر نيست اين مسئله را از ياد ببرد، تصميم مى گيرد 
سرنخ هايى كه او را به زن مى رسانند دنبال كند. با اين 
حال هرچه به هدف خود نزديك تر مى شــود، نكاتى را در مورد آن زن و خودش درمى يابد كه تا 
پيش از اين هيچ گاه فكر نمى كرد حقيقت داشــته باشند. ژوزه ساراماگو (Jose Saramago) درست 
يك سال پيش از آنكه جايزه نوبل 1998 را از آِن خود كند، رمان همه ى نام ها (All the names) را 
به رشته ى تحرير درآورد. او در اين اثر شرحى فيلسوفانه از مرز بين مرگ و زندگى ارائه مى دهد، 
مــرز دو چيزى كه نزديكى بســيار زيادى با يكديگر دارند و مى تــوان آن را حتى در بايگانى يك 
اداره ى ثبت كوچك و قديمى هم مشاهده كرد. قسمتى در اداره ى ثبت كه در بخش جلو، روشن 
و روزمره ى آن، مدارك و مشخصات زندگان و در بخش پشت و تاريكش، مدارك و سوابق مردگان 
نگاه داشته مى شود. اين گونه به نظر مى رسد كه اداره ى ثبت، سمبلى اسطوره اى از جهان آدميانى 
محسوب مى شود كه در آن تا حدودى نظم و ناشناخته بودن دنياى كافكا برقرار است. روزانه نام 

افراد جديدى در آن به ثبت مى رسد.

سيد حسام الدين سراج
سيد حســام الدين سراج در ســال 1337 در شهر 
هنرپرور اصفهان متولد شــد . حســام در كودكى با 
شنيدن صداى نى استاد حسن كسايى به موسيقى 
اصيل ايرانى عالقه پيدا كرد . از هجده سالگى فعاليت 
هنريــش را در زمينه خوانندگــى و نوازندگى تار و 
سنتور آغاز كرد . از ســال 1353 آموزش موسيقى 
كالسيك را در هنرستان موسيقى اصفهان و سپس 
آموختن ســنتور را نزد استاد سيروس ساغرى آغاز 
نمود و پس از دو ســال به تهران مراجعت كرد و نزد 
استاد رضا شــفيعيان و به دنبال آن استاد پايور به 
فراگيرى سنتور ادامه داد . رديف هاى موسيقى را نزد 
استاد محمود كريمى آموخت . حسام براى يادگيرى 
آواز به محضر اســتاد برجسته و آقاى صداى ايران يعنى محمد رضا شجريان گام نهاد و كسب 
فيض نمود . وى در كنار فراگيرى هنر واالى موســيقى در رشته معمارى تحصيالت دانشگاهى 
خود را پيگيرى نمود تا جايى كه موفق به اخذ دريافت مدرك فوق ليســانس معمارى گرديد . 
در كار هاى حســام تلفيقى از سواد و رنگ و بوى هنر معمارى و موسيقى مشاهده مى گردد و 
گواه اين مطلب پايان نامه نهايى سراج كه تحقيقى در باب زيبايى شناسى معمارى و موسيقى  
و انطباق تناسبات خوشايند اين دو هنر زيبا و گرانبها ست . سراج نرم و لطيف و بسيار زيبا مى 
خواند تا جايى كه بسيار زود اورا در مسير بزرگان و اساتيد برجسته موسيقى ايران قرار داد . سيد 
حســام الدين سراج در تابستان 1397 پس از سال ها در شهر مشهد موفق به برگزارى سه شب 

كنسرت شد.اين كنسرت با همراهى «گروه موسيقى بامداد» مشهد اجرا شد.

فرھنگ

آيين گشــايش يازدهمين دوساالنه ملّى نگارگرى 
ايران، امروز، شــنبه 13 اســفند ماه در موسســه 
فرهنگى هنرى صبا برگزار شــد. به گزارش ايسنا، 
آيين گشــايش يازدهمين دوساالنه ملّى نگارگرى 
ايران، عصر روز شنبه (13 اسفند ماه) از ساعت 17 
در فرهنگستان هنر، موسسه فرهنگى هنرى صبا 
برگزار شــد. در اين مراسم جمعى از مديران حوزه 
فرهنگ و هنر از جمله عبدالرضا سهرابىـ  مديركل 
هنرهاى تجســمى وزارت ارشاد ـ حضور داشتند. 
در ايــن دوره، 221 اثر از 152 هنرمند به نمايش 
گذاشته مى شــود كه بر اين اســاس، در گرايش 
تذهيب، 77 اثر از 55 هنرمند، در گرايش طراحى 
نگارگــرى 23 اثــر از 12 هنرمند، در گرايش گل و مــرغ 63 اثر از 43 هنرمند و در گرايش 
نگارگــرى، 58 اثر از 40 هنرمند روى ديوار مى رود. همچنين 31 اثر نيز از هنرمندان مدعو 
به نمايش گذاشته مى شود. يازدهمين دوساالنه ملّى نگارگرى ايران به همت مركز هنرهاى 
تجسمى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى با همكارى مؤسسه توسعه هنرهاى تجسمى معاصر، 
دانشــگاه ها و جامعه هنرى به منظور توسعه و اعتالى جايگاه نگارگرى در ايران معاصر، ايجاد 
زمينه اى مناسب براى رشد و شكوفايى نگارگرى متناسب با حفظ و تداوم اصول بنيادين اين 
هنر و حمايت از هنرمندان مستعد اين عرصه، در گرايش هاى نگارگرى، گل و مرغ، تذهيب 
و طراحى نگارگرى برگزار مى شــود. نمايشگاه يازدهمين دوساالنه ملّى نگارگرى ايران تا 20 

فروردين 1402 داير خواهد بود.

يازدهمين دوساالنه ملّى نگارگرى ايران افتتاح شد
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