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رييس جمهور گفت: مردم كميته امداد را به عنوان نهادى پرثمر و پراثر مى دانند كه بركات زيادى براى مردم كشور و حتى منطقه، مسلمانان و همسايگان 
داشته است. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رييسى در آيين واگذارى 23 هزار واحد مسكونى به خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد اظهار كرد: در روايات 
مختلف به رسيدگى به مستمندان تاكيد شده است. كميته امداد كارنامه بسيار درخشان و قابل ارايه در كمك رسانى به نيازمندان و باز كردن گره از كار 
مردم در زمينه مسكن، اشتغال ،تحصيل و ساير زمينه ها دارد. وى ادامه داد: امروز مردم بيشترين اعتماد را به كميته امداد دارند. مردم اين كميته را به عنوان 
نهادى پرثمر و پراثر مى دانند كه بسيار بركت براى مردم كشور و حتى منطقه، مسلمانان و همسايگان داشته است. وى در ادامه با بيان اين كه «مسكن به 
عنوان بخش هزينه بر  بيشترين سهم در سبد هزينه خانواده را دارد»، افزود: امروز نهادهاى انقالبى و دولت بسيج شده اند كه مشكل مسكن را حل كنند. يكى 

از جلوه هاى اين همكارى همين مراسم است. اين مراسم نشان داد كارى كه مردمى سازى شود و خيرين به ميان بيايند.......

www.sobh-eqtesad.ir

رييسى: گذشت آن دوره كه دوگانگى در تعريف دولت و ساير نهادها بود

info@sobh-eqtesad.ir

25 درصد توليد و ساخت طرح 
اقدام ملى مسكن از طريق 

تعاونى هاى مسكن انجام مى شود

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جريان بررسى اليحه بودجه 
1402 اجــازه دادند 25 درصد توليد و ســاخت طــرح اقدام ملى 
مســكن در اجراى قانون جهش توليد توســط اتاق تعاون ايران از 
طريق تعاونى هاى مســكن سراسر كشــور انجام شود. به گزارش 
ايســنا، نمايندگان مجلس شوراى اســالمى در جلسه نوبت دوم 
روز يكشــنبه 14 اســفند 1401 صحن مجلس در جريان بررسى 
گزارش تلفيق بودجه 1402 در مورد اليحه بودجه سال 1402 كل 
كشــور، بندهاى الحاقى 4، 5 و 6 تبصره 11 اين اليحه را به شرح 
زير تصويب كردند: «بند الحاقى 4- در راســتاى اجراى تبصره(8) 
ماده(169) مكرر قانون ماليات هاى مســتقيم، كليه دســتگاه هاى 
اجرايى و خدمات رســان مكلفند محل سكونت اشخاص حقيقى را 
صرفاَ از ســامانه ملى امالك و اسكان كشــور استعالم نمايند. بند 
الحاقى 5- اجازه داده مى شــود بيست و پنج درصد(25�) توليد 
و ســاخت طرح اقدام ملى مســكن در اجراى قانون جهش توليد 
توسط اتاق تعاون ايران از طريق تعاونى هاى مسكن سراسر كشور 
صــورت پذيرد. بند الحاقى 6- در راســتاى اجراى ماده (3) قانون 
جهش توليد مســكن و بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 
1401، وزارت راه و شهرسازى مجاز است به منظور تأمين بخشى 
از منابــع مالى مــورد نياز براى اجراى پروژه هــاى تأمين خدمات 
زيربنائى و روبنائى طرح هاى حمايتى تأمين مسكن، نسبت به تهاتر 
اراضى خود با بنياد مســكن انقالب اسالمى، شهردارى ها، سازمان 
هميارى شهردارى، قرارگاه خاتم االنبياء(ص)، ستاد اجرايى فرمان 
امام خمينى(ره) و بنياد مستضعفان براساس قيمت كارشناسى و به 

صورت ترك تشريفات اقدام نمايد.»

فروش و تهاتر امالك مربوط به 
اجراى قانون جهش توليد مسكن در 

سامانه سادا ثبت مى شود
فروش و تهاتر امالك مربوط به اجراى قانون جهش توليد مســكن منوط 
به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادى و دارايى مى شود. به گزارش 
ايسنا، در جلســه علنى نوبت عصر امروز (يكشنبه) بند (هـ) تبصره 11 
اليحه بودجه 1402 در بخش هزينه اى تصويب شد. طبق اين مصوبه، به 
دستگاه هاى  اجرائى اجازه داده مى شود با رعايت ماده (10) قانون جهش 
توليد مسكن  مصوب  17/  05/ 1400   در سقف رديف ذى ربط مندرج در 
جدول شماره (5) اين قانون با اخذ  مجوز از وزير امور اقتصادى و دارايى 
نسبت به :1- فروش امالك مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واريز 
به خزانه با تخصيص سازمان  برنامه وبودجه كشور صرف طرح هاى تملك 
دارايى هاى سرمايه اى با اولويت استان محل وقوع امالك كنند. 2- پس 
از مبادله موافقتنامه با سازمان  برنامه وبودجه كشور نسبت به تهاتر امالك 
مازاد خود برپايه قيمت كارشناســى  با پيمانكاران بابت بدهى هاى قطعى 
حسابرسى شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومى) مورد تأييد 
سامانه ســماد اقدام كنند. 3- درآمد حاصل از فروش اموال غيرمنقول، 
اراضى و امالك شــركتهاى دولتى، مشــروط به مصرف آن در طرحهاى 
تملك دارايى هاى ســرمايه اى نيمه تمام و طرح هاى پيشران و اولويت دار 
(كه فهرســت آنها به تصويب هيات وزيران مى رسد)، مشمول ماليات و 
سود ويژه ســهم دولت نخواهد بود. 4- مصرف درآمدهاى حاصل از اين 
بند در موضوع هاى هزينه اى به استثناى بند «ل» تبصره (12) اين قانون 
ممنوع است. 5- فروش و تهاتر امالك مشمول اين تبصره منوط به ثبت 
در سامانه سادا وزارت امور اقتصادى و دارايى مى باشد. 6- كميسيون ماده 
(5) قانون  تأسيس  شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران و  شوراى عالى 
شهرســازى و معمارى ايران هريك مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از 
درخواســت وزارت امور اقتصادى و دارايى با رعايت ماده (6) قانون الحاق 
برخى مواد به قانون تنظيم بخشــى از مقررات مالى دولت (2) نسبت به 
تغيير كاربرى مناسب اقدام كنند. هزينه هاى تغيير كاربرى و آماده سازى 
اموال  به صورت مشاركت به ميزان ارزش پروانه و تغيير كاربرى يا تعهدى 
توسط دستگاه  اجرائى پس از فروش اموال از محل درآمد ذى ربط تسويه 
خواهد شــد. 7- آيين نامه  اجرائى اين بند توسط سازمان  برنامه وبودجه 
كشــور ( مســئول) و وزارت امور اقتصادى و دارايى ظرف سه ماه پس از 

الزم االجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب   هيأت وزيران مى رسد.

گزيده خبر

رئيس سازمان بورس عنوان كرد

همه چيز درباره عرضه خودرو در بورس و 
دليل مخالفت شوراى رقابت

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر اينكه قيمت پايه خودروها بايد اصالح شود، گفت: اگر 
امســال خودروسازها مى خواستند با وضعيت سال گذشــته فعاليت كنند بايد فعاليت خود را متوقف 
مى كردند؛ زيرا به كارخانه پول ســوزى تبديل شده بودند. هر صنعتى اينطور باشد از بين مى رود. بايد 
يك دوره كوتاهى تحمل كنيم و اجازه دهيم خودروساز محصول خود را با قيمت مناسب بفروشد. مجيد 
عشقى در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اينكه دليل مخالفت شوراى رقابت با عرضه خودرو در بورس چه 
بود؟ توضيح داد: بحث شوراى رقابت بحث مخالفت نبود. شوراى رقابت بر اساس وظايفى كه بر عهده 
دارد بحث انحصار را تشخيص داده و دستورالعملى براى اين موضوع نوشته بود. در دستورالعمل هم ذكر 
نشده بود كه خودرو از بورس كاال خارج شود، زيرا اين شورا بر اساس قانون اجازه تعيين تكليف ندارد.
 وى ادامه داد: بر اســاس سابقه اى كه درمورد عرضه ساير كاالها در بورس كاال وجود داشت و شوراى 
رقابت هم به آن وارد شــده بود، منافاتى بين دستورالعمل شوراى رقابت و عرضه در بورس نمى بينيم. 
اتفاقا بورس يك بازار كامال رقابتى اســت و شــوراى رقابت براى اينكه بتواند انحصار را مديريت كند، 
دســتورالعملى ارائه كرده كه اتفاقا در عرضه در بورس عملياتى تر اســت. زيرا زمانى كه كاال در بورس 
عرضه مى شود همه موضوعات شــفاف است. بنابراين عرضه خودرو در بورس منافاتى با دستورالعمل 
شــوراى رقابت ندارد. شوراى عالى هم در آخرين جلسه خود به اين نتيجه رسيد كه اين فرايند ادامه 
پيدا كند و عرضه ها طبق درخواســت خودروسازها ادامه خواهد داشت. درواقع خود عرضه كننده است 
كه تصميم مى گيرد عرضه كند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به اين سوال كه اگر خودروسازها 
برنامه عرضه بدهند اما به آن عمل نكنند، سازمان با آن ها برخورد خواهد كرد يا خير؟ پاسخ داد: اگر 
كااليى پذيرش شود اما عرضه كننده به تعهد خود عمل نكند سازمان برخورد خواهد كرد. قيمت پايه 
خودروها بايد اصالح شــود. عشقى درمورد تصميم گيرى درباره اينكه مابه تفاوت قيمت عرضه خودرو 
در بورس با بازار آزاد نصيب دولت شود يا خير؟ توضيح داد: در ابتدا بايد قيمت پايه اصالح شود. زيرا 
قيمت هاى كارخانه براى دو ســال قبل اســت و با تورمى كه روى مواد اوليه رخ داده است هماهنگى 
ندارد. يك خودرويى در كشور 200 ميليون تومان يا 4000 دالر قيمت دارد درحالى كه در دنيا هيچ 
خودرويى با اين قيمت وجود ندارد. اگر قيمت پايه اصالح شود منطقى تر مى شود اما اگر قيمت پايه را 
تقريبا صفر در نظر بگيريم و بگوييم هرچه رقابت شد به دولت مى رسد، صنعت را زمين مى زند. درمورد 
اينكه مابه تفاوت قيمت عرضه خودرو در بورس با بازار آزاد نصيب دولت شود يا خير هنوز تصميم نهايى 
در مجلس گرفته نشده است. اين موضوع در صحن مطرح و اگر به صورت قانون درآمد اجرا مى شود. 
وى ادامه داد: اگر دولت تشــخيص دهد صنعتى سود زيادى دارد مى تواند براى آن ماليات يا عوارض 
در نظر بگيرد. همه اين اقدامات بايد به افزايش توليد و كيفيت رخ دهد. صنعت خودروسازى در يك 
دوره اى شــكوفايى داشت كه اگر ادامه پيدا مى كرد اكنون در اين وضعيت نبوديم. تقريبا هشت سال 
قبل توقفى در صنعت خودرو زديم كه بحث تحقيق و توسعه اين صنعت تعطيل شد. از آن زمان به بعد 
خودروى جديدى توليد نشد. دليل آن هم قيمت گذارى دستورى است. اين وضعيت بايد اصالح شود.

رييس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر امسال خودروســازهاى مى خواستند با وضعيت سال 
گذشــته فعاليت كنند بايد فعاليت خود را متوقف مى كردند. زيرا به كارخانه پول ســوزى تبديل شده 
بودند. هر صنعتى اينطور باشــد از بيــن مى رود. بايد يك دوره كوتاهى تحمــل كنيم و اجازه دهيم 

خودروساز محصول خود را با قيمت مناسب بفروشد.

مدير طــرح واردات خــودروى وزارت صمت، 
ضمن اشاره به اينكه حدود 120 هزار نفر براى 
خودروهــاى وارداتى ثبت نــام كرده اند از آغاز 
بررسى تطابق شرايط ثبت نام كننندگان با شرايط 
طرح خبر داد و اعالم كرد تالش ما بر اين است 
كه قرعه كشى روز سه شنبه 16 اسفند در حضور 
نهادهاى نظارتى و به صورت فيزيكى انجام شود. 
به دنبال اتمام مهلت ثبت نام خودروهاى وارداتى 
از پايان شب گذشته (شنبه)، مهدى ضيغمى در 
گفت وگو با ايسنا، اعالم كرد: طى مدت ثبت نام 
حــدود 120 هزار نفر براى خودروهاى خارجى 
وارداتى ثبت نــام كرده اند؛ پس از پايان ثبت نام 
از شب گذشته، بررسى ها براى استعالم شرايط 
ثبت نام كنندگان آغاز شده و بعد از استعالمات 
الزم، ثبت نام كنندگان قطعى مشخص مى شوند. 
مدير طرح واردات خودروى وزارت صمت تاكيد 
كرد: اســتعالم ها براى بررسى شرايط عمومى 
(مشــابه طرح هاى فروش خوردوهاى وارداتى) 
و اختصاصــى كه بحث حســاب هاى وكالتى و 
مســدود بودن مبلغ 500 ميليون تومان است. 

پس از اســتعالم، ثبت نام كنندگان قطعى اعالم 
و از ميان آن ها، قرعه كشــى بــراى نوبت دهى 
انجام خواهد شــد. وى افزود: قرعه كشى در روز 
سه شنبه يا چهارشــنبه هفته جارى در حضور 
نهادهــاى نظارتى در محلى مشــخص (وزارت 
صمت يا مكانى ديگر) كه اعالم خواهد شــد به 
صورت فيزيكى (گوى و گردونه) انجام مى شود؛ 
سعى ما بر اين است كه عصر روز سه شنبه (16 
اسفند) قرعه كشى برگزار شود. نوبت ها بالفاصله 
پس از قرعه كشى اعالم خواهد شد. ضيغمى در 
پاسخ به اين سوال كه بحث مسدود بودن وجه 
500 ميليون در حساب وكالتى متقاضيان، پيش 
از ثبت نام استعالم شده يا در بررسى هاى جارى 
انجام مى شــود؟ پاسخ داد: هم پيش از ثبت نام 
توســط بانك ها استعالم صورت گرفته و هم در 
بررسى هاى كنونى به  جهت اينكه همچنان وجه 
موجود باشد، صورت مى گيرد. همانطور كه قبال 
نيز تاكيد شده است، بايستى اين وجه هاى واريز 
تا زمان تحويل خودرو در حســاب افراد موجود 
باشــد و در صورت برداشــت در هر مرحله از 

ثبت نام، نوبت افراد منقضى خواهد شد. يادآورى 
مى شود كه فرآيند فروش خودروهاى وارداتى، 
در سه مرحله ثبت نام متقاضيان و انجام فرآيند 
نوبت دهى،   انتشــار آگهــى عرضه خودروهاى 
وارداتــى و اقــدام به خريد توســط متقاضيان 
حائز شــرايط طبق نوبــت و در نهايت تحويل 
خودروهاى وارداتــى به خريداران انجام خواهد 
شد. پيش شــرط ثبت نام نيز موجودى حساب 
بانكى با مبلــغ متقاضى 500 ميليون تومان به 
طور على الحســاب بوده اســت و از جمله ساير 
شرايط ثبت نام مشابه شرايط عمومى طرح هاى 
فروش هاى خودروهاى داخلى طى ســال هاى 
اخير نظير نداشــتن ســابقه خريــد خودروى 
صفر از خودروســازان داخلى يا از طريق بورس 
كاال طى 48 ماه گذشــته، دارا بودن گواهينامه 
رانندگى،  عدم پــالك انتظامى فعال (تا زمان 
تحويل خودروهاى وارداتى، شرط نداشتن پالك 
انتظامى فعال، بررسى مى شود)، عدم ثبت نام در 
طرح هاى فروش خودروسازان و عرضه آن ها در 

بورس كاال و... در نظر گرفته شده است.

 ثبت نام 120 هزار نفر براى خودروهاى وارداتى

تغيير قيمت بليت هواپيما در ماه هاى گذشــته به موضوع مهمى براى 
مســافران تبديل شــده و با توجه به مخالفت وزارت راه و شهرسازى با 
افزايش قيمت پيش از سال جديد، شركت هاى هواپيمايى ملزم هستند 
قيمت هاى سابق را براى پروازها اعمال كنند. به گزارش ايسنا، با وجود 
اصرار شركت هاى هواپيمايى به افزايش قيمت بليت پرواز، در حالى كه 
در دو ماه گذشته ايرالين ها به آب و آتش زدند تا تغييرى در قيمت ها رخ 
دهد، در نهايت وزير راه و شهرســازى آب پاكى را روى دست ايرالين ها 

ريخت و اعالم كرد كه هيچگونه افزايش قيمتى براى تعطيالت نوروزى 
اتفــاق نخواهد افتاد. با وجــود اين؛ حتى در هميــن مدت هم برخى 
شــركت هاى هواپيمايى قيمت هاى خود را خودسرانه تا 30 درصد هم 
افزايش دادند؛ هرچند كه انجمن شركت هاى هواپيمايى معتقد است اين 
افزايش قيمت در شــوراى عالى هواپيمايى تصويب شده و قانونى است، 
اما سازمان هواپيمايى كشورى هم اگرچه با افزايش قيمت موافق است،   

آن را ملزم به ابالغ از سوى ستاد تنظيم بازار مى داند.

سقف قيمت بليت هاى هواپيما چقدر است؟آن چه در آستانه سفرهاى نوروزى بايد بدانيد

خاندوزى وعده داد

كاهش  نرخ تورم در سال آينده
كاهش مصرف 18 ميليون ليتر

 بنزين در روز

معاون وزير اقتصاد خبر داد
افزايش 104 هزار ميلياردى سرمايه بانك هاى دولتى

مدير عامل اسبق شركت پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى گفت: ما در حال حاضر ظرفيت استفاده از 40 ميليون 
متر مكعب سى ان جى كه معادل 40 ميليون ليتر بنزين است را در كشور داريم، شبكه گاز هم موجود است، اما 
فقط 22 ميليون متر مكعب از اين ظرفيت استفاده مى شود و 18 ميليون متر مكعب ظرفيت خالى است. راهكارى 
براى كاهش مصرف 18 ميليون ليتر بنزين در روز/ چرا پااليشگاه سازى مهم است؟ عباس كاظمى در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادى ايلنا، درباره راهكارهايى براى كاهش مصرف و تامين بهزينه بنزين در كشور اظهار داشت: ما 

بايد سبد سوخت را توسعه دهيم،......

عمليات اجرايى طرح PDH/PP پليمر كنگان آغاز شد

يك مسئول وزارت كشاورزى مطر ح كرد:
بنزين گران نمى شوداعالم قيمت جديد گوشت
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گزيده خبر

وزير آموزش و پرورش:

درباره غيرحضورى شدن مدارس 
تصميمى گرفته نشده است

وزيــر آموزش و پرورش در پاســخ به اينكه آيــا اكنون بحث تداوم 
آموزش ها به صــورت مجازى(غيرحضورى) به دليــل اتفاقات اخير 
مطرح نيســت؟ اظهار كرد: هنوز خير، در جلسه روز گذشته با سران 
به اين تصميم نرســيديم. به گزارش ايسنا، يوسف نورى در حاشيه 
دهمين همايش و نمايشــگاه ملى و ســومين همايــش بين المللى 
«مدرســه ايرانى، معمــارى ايرانى» كه در دانشــگاه تربيت مدرس 
برگزار شد در پاسخ به پرسشى درباره آخرين تصميمات اتخاذ شده 
پيرامون فعاليت مدارس اظهار كرد: تقريبا مى شود گفت كه تاكنون 
جلسات بسيارى در ســطوح مختلف برگزار شده است، دستگاه هاى 
مختلف روى اين موضوع اخير بحث داشــتند اما واقعيت اين است 
كه نظرات بســيار متفاوت هســتند. وى افزود: اكنون مى بينيد كه 
رسانه هاى بيگانه هم از روزهاى گذشته روى اين موضوع از جنبه هاى 
روانى اجتماعى متمركز شده اند و جوى ايجاد شده است.  وى با بيان 
اينكه اين موضوع روز گذشته هم در جلسه اى با حضور سران مطرح 
شد گفت: براى قطعيت موضوع، دوســتان ما با جديت كامل دارند 
كار مى كنند كه نتيجه را به ما اعالم كنند و ما هم درخواست كرديم 
كه زودتر به ما اعالم كنند كه ما تداوم فعاليت را داشــته باشيم. وى 
ادامه داد: از ابتدا هم از رسانه ها درخواست داشتم با توجه به اينكه 
اولياء نگران هســتند و حاصل عمرشان و و ثمره زندگى شان بچه ها 
هستند اين جو غيرعادى كه ايجاد شده را بايد آرام كنيم. همكارانم 
اطالعات الزم را برابر دســتورالعمل صادر شده به اولياء بدهند. وى 
در پاســخ به اينكه پس بحث آموزش مجازى اكنون مطرح نيست؟ 
اظهار كرد: هنوز خير، در جلســه روز گذشته با سران به اين تصميم 
نرســيديم. وى همچنين درباره غيبت هاى دانش آموزان از مدارس 
در روزهاى اخير گفت: همكارانــم دانش آموزان را مراعات مى كنند 
بــه جهت اينكه اولياء خيلى نگران بودنــد. البته نمونه تدريس ها را 
داريــم و همكارانم معلمان را راهنمايى مى كنند و ان شــاءاهللا اين 
دانش آموزان هم به آموزش حضورى برگردند. صدور دستورالعمل به 
مدارس در صورت مواجهه با مسموميت. دانش آموزان مراقب باشند 
در راه مدرسه وســيله اى درون كيف شان قرار ندهند وى همچنين 
درباره دســتورالعمل صادر شده به مدارس پيرامون مسموميت هاى 
اخير توضيح داد و گفت: يك دستورالعمل كلى است و شامل اينكه 
اگر مديران مدارس با چنين پديده اى مواجه شدند مكان را با تعجيل 
ترك كنند يا مكانى را مشــخص كنند. يــا اگر دانش آموزى درگير 
شد با رعايت پروتكل ها به مراكز درمانى ارجاع دهند. تعداد زيادى از 
دانش آموزان بالفاصله ترخيص شــدند و شب گذشته هم از مديركل 
آموزش و پرورش شــهر تهران ســوال كردم و گفت دو ســه دانش 
آموز كه داراى بيمارى زمينه اى بودند شــب ترخيص مى شوند. اين 
دانش آمــوزان را مراعات كنند و خيلى هم جو را شــلوغ نكنند كه 
ساير دانش آموزان هم تحت تاثير قرار بگيرند. چنين مواردى هم به 
مديران گفته شده است كه به اولياء و دانش آموزان هم اطالع رسانى 
شود. نورى افزود: دانش آموزان هم مراقب باشند كه در راه وسيله اى 
را در كيف اينها قرار ندهند. همچنين گفتيم قبلش كالسها را بازديد 
كنند و حصول اطمينان كنند شــيئى يا چيزى در كالس ها نباشد. 
متخصصان در حال بررسى هســتند و نتيجه را به ما بگويند، اعالم 

مى كنيم.

دوره دوگانگى در تعريف دولت و ساير نهادها گذشته
آيين واگذارى 23 هزار واحد مســكونى.رييس جمهور 
گفــت: مردم كميته امداد را به عنــوان نهادى پرثمر و 
پراثر مى دانند كه بركات زيادى براى مردم كشور و حتى 
منطقه، مسلمانان و همسايگان داشته است. به گزارش 
ايسنا، ســيد ابراهيم رييسى در آيين واگذارى 23 هزار 
واحد مسكونى به خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد 
اظهار كرد: در روايات مختلف به رسيدگى به مستمندان 
تاكيد شــده است. كميته امداد كارنامه بسيار درخشان 
و قابل ارايه در كمك رســانى به نيازمندان و باز كردن 
گره از كار مردم در زمينه مســكن، اشتغال ،تحصيل و 
ساير زمينه ها دارد. وى ادامه داد: امروز مردم بيشترين 
اعتماد را به كميته امــداد دارند. مردم اين كميته را به 
عنوان نهادى پرثمر و پراثر مى دانند كه بســيار بركت 
براى مردم كشور و حتى منطقه، مسلمانان و همسايگان 
داشته است. وى در ادامه با بيان اين كه «مسكن به عنوان 
بخش هزينه بر  بيشــترين سهم در سبد هزينه خانواده 
را دارد»، افــزود: امروز نهادهاى انقالبى و دولت بســيج 
شده اند كه مشكل مسكن را حل كنند. يكى از جلوه هاى 
اين همكارى همين مراســم است. اين مراسم نشان داد 
كارى كه مردمى سازى شود و خيرين به ميان بيايند، به 

نتيجه مى رســد. ما بايد موانع را از مقابل آن ها برداريم. 
كميته امداد مى تواند اعتماد خيرين را جلب كند. ديدن 
نهادهاى انقالب اســالمى در كنارهــم و در كنار دولت 
براى حل مشكل مسكن لذت بخش است. رييس جمهور 
با تقديــر از اقدامات گروه هاى جهادى به عنوان يكى از 
افتخارات كشور خاطرنشان كرد: اگرچه جهاد سازندگى 
تعطيل شــد ولى حركت هاى جهادى كشور كه در ذات 
انقالب اسالمى است، هيچ گاه تعطيل نشد و اين هم به 
دليل تشــويق هاى رهبرى براى اقدامات جهادى است . 
حركت هاى جهادى در كشور خيلى تاثيرگذار بوده است. 

وى افزود: ان شــااهللا  تا اخر1402 مددجوى مسكن در 
روستاها نداشته باشيم. دولت همه كمك ها را به كميته 
امداد براى دستيابى به اين هدف مى رساند. كميته امداد 
يكى از نهادهاى بسيار موفق در ايجاد اشتغال است. اين 
تصور درست نيست كه كميته امداد فقط مستمرى به 
نيازمندان مى دهد زيرا كميته امــداد در حال خودكفا 
كردن نيازمندان اســت. وى با بيــان اين كه «وزارت راه 
و شهرسازى  با همكارى بانك ها، استانداران، فرمانداران، 
بخشــداران و همه بخش هاى دولت مسأله مسكن را به 
عنوان يك مســأله ضرورى كشور در نظر گرفته است»، 

گفت: وقتى من مى گويم بايد 1 ميليون مسكن ساخته 
شود، يك نكته شــخصى نمى گويم؛ زيرا كسى كه نياز 
كشور را بداند متوجه مى شود بايد در سال هاى گذشته 
سالى 1 ميليون مسكن مى ساختيم. در سال هاى گذشته 
اين عقب ماندگى را در كشور داريم و از سويى ساخت1 
ميليون مسكن ، قانون مجلس هم هست. رئيس جمهور 
با قدردانى از همه كســانى كه در سال هاى گذشته در 
اين نهاد خدمت كرده اند، از جمله مرحوم عسگراوالدى، 
گفت: بايد  از مسئوالن كميته امداد و به ويژه كسانى كه 
به شــكل گمنام در اين نهاد مشغول خدمت خالصانه و 
گره گشايى از زندگى مردم هستند، قدردانى كرد. امروز 
همه نهادهاى انقالبى توان خود را بســيج كرده اند تا با 
همكارى با دولت، مشــكل مسكن به عنوان اصلى ترين 
بخش ســبد هزينه هاى خانوار را رفع كنند. رييسى در 
پايان اظهار كرد: براى ما بســيار مسرت بخش است كه 
23 هزار مسكن به خانواده ها داده شود. اميدوارم كميته 
امداد همت مضاعفى كنند تا مشكل مسكن مددجويان 
حل شــود. اميدوارم مددجويان در شهر ها هم صاحب 

مسكن شوند و اين هدف قابل تحقق است. 

سخنگوى كارگروه ويژه بررسى علل مسموميت دانش آموزان از تشكيل اولين جلسه اين كارگروه و تعيين هيئت رئيسه آن خبر 
داد. زهرا شيخى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: به دنبال دستور رئيس مجلس براى تشكيل كارگروه ويژه بررسى علل مسموميت 
دانش آموزان متشــكل از چهار كميسيون بهداشت و درمان، امنيت ملى و سياست خارجى، آموزش و تحقيقات و شوراها، امروز 
اولين جلسه اين كارگروه تشكيل شد. وى توضيح داد: در اين جلسه اعضاى كارگروه ويژه بررسى علل مسموميت دانش آموزان تعيين شدند؛ از كميسيون بهداشت و 
درمان آقاى خاتمى، ابراهيمى و بنده، از كميسيون آموزش و تحقيقات آقاى متفكر آزاد و وحيدى، از كميسيون شوراها آقاى آصفرى و كاظمى و از كميسيون امنيت 
ملى آقاى همتى و كريمى قدوسى هستند. شيخى در ادامه گفت: انتخابات هيئت رئيسه كارگروه ويژه بررسى علل مسموميت دانش آموزان نيز برگزار شد كه بر اساس 
آن آقاى كاظمى به عنوان رئيس، آقاى كريمى قدوسى نايب رئيس، آقاى وحيدى دبير و بنده به عنوان سخنگو انتخاب شديم. به گفته وى در اين جلسه هر يك از 
نمايندگان عضو چهار كميسيون مجلس به ارائه گزارشى از آخرين جلسات برگزار شده و نتايج حاصله پرداختند. شيخى در پايان گفت: فردا نيز جلسه اى با حضور 
مسئوالنى از وزارتخانه هاى بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، كشور و دستگاه هاى اطالعاتى و امنيتى و پدافند غيرعامل براى ارائه آخرين گزارش تشكيل مى شود.

يك عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى، تاكيد كرد: انتشار صورت هاى مالى شركت هاى دولتى منجر به بهبود عملكرد 
و ديد باز دولت در بودجه ريزى مى شود.حجت االسالم مجيد ناصرى نژاد در گفت وگو با ايسنا، درباره اهميت انتشار صورت هاى 

مالى شركت هاى دولتى، بيان كرد: بحث شفافيت در حوزه صورت هاى مالى شركت هاى دولتى از جهات متعدد و مختلف بسيار مى تواند مفيد باشد، اين اقدام در 
ابتدا باعث مى شود مردم بدانند كه در شركت هاى دولتى چه مى گذرد، درآمد و هزينه اين شركت ها چقدر است و نحوه كسب درآمد در اين شركت ها و هزينه كرد 
آنها براى تمام مردم كامًال شفاف و روشن مى شود. وى در ادامه با بيان اينكه يك سرى ابهاماتى در جامعه درباره عملكرد شركت هاى دولتى وجود دارد كه بايد براى 
همگان روشن و شفاف شود، اظهار كرد: اميدوارم با انتشار صورت هاى مالى اين شركت ها بتوانيم از وضعيت موجود در شركت هاى دولتى به مردم اطمينان خاطر 
بدهيم، انتشار صورت هاى مالى اين شركت ها باعث مى شود كه مديران ذيربط نسبت به عملكرد خود حساس باشند و درست و دقيق فعاليت كنند. نماينده مردم 
شادگان در مجلس شوراى اسالمى، تصريح كرد: انتشار صورت هاى مالى شركت هاى دولتى منجر به اين مى شود كه مديران اين شركت ها نسبت به هزينه كردهاى 

خود حساس شوند،  به همين دليل هم دقيق و شفاف عمل مى كنند تا هيچ گونه شك و شبهه اى در فعاليت آنها به وجود نيايد.

هيات رئيسه كارگروه ويژه بررسى علل مسموميت 
دانش آموزان تعيين شد

انتشار صورت  مالى شركت هاى دولتى منجر به 
افزايش كارآمدى شركت ها مى شود

«اسالمى» و «كمالوندى» درباره سفر «گروسى» 
به كميسيون امنيت مجلس چه گفتند؟

ســخنگوى كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس با اشاره به 
جلسه امروز اين كميسيون گفت: در اين جلسه آقاى كمالوندى در پاسخ به 
سواالت مطرح شده از جانب نمايندگان، ادعاى مطرح شده درباره دسترسى 
آژانس به افراد را رد كرد و همچنين گفت با توجه به اينكه در فردو افزايش 
فعاليت هسته اى داشته ايم براساس استانداردهاى متعارف بازرسى آژانس، 
دفعات بازرسى از اين سايت افزايش دارد. به گزارش ايسنا، ابوالفضل عمويى 
در توضيح جلسه امروز كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: ظهر 
امروز جلسه كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با دعوت از 
آقاى اســالمى، رئيس سازمان انرژى اتمى و آقاى كمالوندى معاون سازمان 
براى بررســى ابعاد و نتايج سفر رافائل گروسى، مديركل آژانس بين المللى 
انرژى اتمى به تهران برگزار شــد. وى توضيح داد: آقاى اســالمى با تشريح 
آخرين وضعيت برنامه هسته اى كشور در توليد و ذخائر اورانيوم غنى شده، 
بيان كرد در هفته هاى اخير كســانى كه مخالف برنامه هسته اى ما هستند 
با تمركز بر برخى مــوارد از جمله يافتن ذره اى اورانيوم فراتر از 60 درصد 
 ،(DIQ) يا طرح سوال درباره نحوه چينش آبشــارهاى جديد سانتريفيوزها
ســعى مى كردند به فضاى سياســى عليه برنامه هســته اى ما دامن بزنند 
كــه ما در چارچــوب پادمان و در گفتگو با مقامات آژانس ابهام نســبت به 
اين موضوعات را برطرف كرديم و به نوعى بهانه را از دشــمنان گرفتيم. در 
موضوعــات باقيمانده از جمله 3 مكان هــم طبق پادمان با آژانس همكارى 
خواهيم كرد. عمويى ادامه داد: در اين جلســه آقاى كمالوندى هم با تشريح 
مواد ســه گانه مورد توافق در بيانيه مشــترك سازمان انرژى اتمى و آژانس 
بيــن المللى، گفت مالك ما براى همكارى با آژانس، پادمان اســت و طبق 
قانون اقدام راهبردى مجلس، تا زمانى كه تحريم ها طبق توافق رفع نشود، 
ايران نظارت هاى فراپادمانى را اجرا نمى كند. كمالوندى در پاسخ به سواالت 
مطرح شده از جانب نمايندگان، ادعاى مطرح شده درباره دسترسى آژانس 
به افراد را رد كرد و همچنين گفت با توجه به اينكه در فردو افزايش فعاليت 
هسته اى داشته ايم براساس استانداردهاى متعارف بازرسى آژانس، دفعات 
بازرســى از اين ســايت افزايش دارد. وى در پايان گفت: بر اساس گزارش 
ارائه شــده در جلسه، نحوه نظارت و راستى آزمايى بعدى در جلسه فنى كه 
در آينده بين ايران و آژانس در تهران برگزار خواهد شــد، مورد توافق قرار 

خواهد گرفت.
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گزيده خبر

معاون وزير اقتصاد مطرح كرد؛

به عدد رويايى افزايش سرمايه 
بانك هاى دولتى رسيديم

معاون امور بانكى وزارت اقتصاد اظهار داشت: در كمتر از دو سال 104 هزار 
ميليارد تومان افزايش ســرمايه بانك هاى زير مجموعه وزارت اقتصاد انجام 
گرفت و اگر تا پايان ســال دو بانك ديگر بتوانند افزايش ســرمايه را انجام 
دهند با عدد رويايى در افزايش ســرمايه مى رسيم. به عدد رويايى افزايش 
سرمايه بانك هاى دولتى رسيديم/ مديران بانكى بابت هر قدم مردمى از خدا 
ثواب مى گيرند. به گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، عباس حسينى در اولين 
همايش ملى قرض الحســنه با اشاره به مسئوليت دولت در برابر مردم اظهار 
داشــت: دولت ها خودشان را مسئول و پاسخگو به مردم و ملت مى دانند، و 

به دليل ويژگى هاى مردم ايران مسئوليت هاى دولت هم بيشتر مى شود.

خاندوزى وعده داد

كاهش  نرخ تورم در سال آينده
وزيــر امور اقتصادى و دارايى اعــالم كرد كه همه برنامه دولت و 
بانك مركزى كاهش نرخ تورم در ســال آينده نســبت به امسال 
است.به گزارش ايسنا، سيد احسان خاندوزى در نخستين همايش 
ملى قرض الحســنه اظهار كرد: همه برنامه دولت و بانك مركزى 
براى ســال آينده كاهش تورم نسبت به امسال است و در زمينه 
تدابيــر ارزى با توجه به اختيارات خوبى كه به بانك مركزى داده 
شــده اميدواريم در اين شــرايط  بر نوسان غلبه كند. وى اضافه 
كرد: مطمئنا در ســال آينده شــاهد نرخ تورم كمترى نسبت به 
امسال خواهيم بود. وزير امور اقتصادى و دارايى درباره چگونگى 
تصويب بودجه در مجلس و تاثير آن روى نرخ تورم، گفت: اصرار 
جدى دولت اين است كه همانطور كه امسال موفق شديم نسبت 
به پارســال كسرى بودجه كمترى در حوزه منابع عمومى داشته 
باشيم و اين اتفاق در حالى رخ داد كه در تبصره 14 و هدفمندى 
يارانه ها مشكالتى وجود داشت درخواست جدى ما از مجلس اين 
اســت كه طبق توافق و همكارى كه پيش از اين داشتيم سقف 
بودجه را افزايش ندهد تا بتوانيم موتور تورمى كه از محل كسرى 
بودجه به اقتصاد ايران تحميل مى شــود را در سال آينده كنترل 
كنيم. خاندوزى همچنيــن درباره آخرين وضعيت جاماندگان از 
ســهام عدالت در سال جارى گفت: آنچه مربوط به قانون بودجه 
امســال بود درباره پرداخت ســهام عدالت به افراد تحت پوشش 
نهادهاى حمايتى، كميته امداد و بهزيســتى است كه با توجه به 

نظارتى كه هيات تطبيق مصوبــات مجلس انجام داد حتما بايد 
در شــوراى اصل 44 تصويب شود. وى ادامه داد: در اين راستا از 
رئيس جمهور خواستيم كه در شوراى عالى اصل 44 اين مسئله 
تصويب شــود تا بتوانيم تا آخر اسفند ماه آن را به عنوان مصوبه 
قطعى داشــته باشــيم. وزير امور اقتصادى و دارايى در پاسخ به 
سوال ديگرى مبنى بر اينكه با تخلفات بانك ها در زمينه اعطاى 
تسهيالت به زيرمجموعه هاى خودشان چگونه برخورد مى كنيد و 
چرا در سال گذشته 67 هزار ميليارد تومان بانك ها به كاركنان و 
زيرمجموعه هاى خودشان تسهيالت دادند، گفت: يكى از تخلفاتى 
كه حتما بانك مركزى بايد بــه صورت جدى با آن برخورد كند 
همين مسئله است. چرا كه موجب شده سرمايه اجتماعى برخى 
گروه هاى مردم از بين برود و اين مســئله به دليل اين است كه 
بانك ها به زيرمجموعه هاى خودشــان وام داده اند و اگر بيشتر از 
سقف مقرر اين تسهيالت پرداخت شده باشد بايد جزو اولويت هاى 
نظارتى بانك مركزى قرار گيرد و شــخصا در جلسه شوراى پول 
و اعتبار آن را درخواســت مى كنم. وى همچنين درباره چگونگى 
منتقل شدن سهام عدالت متوفيان به وراث گفت: هر مجموعه اى 
كه اين موضوع را درخواست كرده شرايط انتقال سهام عدالت از 
طريق وزارت رفاه فراهم شــده است اما برخى از وراث خودشان 
تا كنون درخواست نكرده اند و بالفاصله پس از درخواست وزارت 

رفاه براى انتقال سهام آنها اقدام مى كند.

مدير تاالر ارز خدماتى مركز مبادله ايران از تخصيص و معامله حدود يك ميليارد و 700 ميليون يورو ارز در مركز مبادله ايران در قالب ارز نيمايى، 
حواله و خدماتى از زمان راه اندازى اين مركز تاكنون خبر داد. مسعود توكلى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پس از راه اندازى مركز مبادله ايران، 
از دوم اسفند ماه تا قبل از انجام معامالت روز گذشته حدود 763 ميليون و 500 هزار يورو معامله در سامانه نيما انجام شده است. در تاالر حواله 
نيز در همين بازه زمانى حدود 815 ميليون و 400 هزار يورو معامله شد و نهايتا در تاالر ارز خدماتى نيز حدود هفت ميليون و 500 هزار يورو ارز 
تخصيص پيدا كرد. وى يادآور شد: انواع ارزهاى مورد نياز در مركز مبادله ايران به متقاضيان داده شده اما آمار آن بر مبناى يورو محاسبه و اعالم 
مى شود. توكلى درباره بيشترين ارز اختصاص يافته در تاالر ارز خدماتى به مصارف تعيين شده، افزود: در اين ميان بيشترين سهم ارز خدماتى به شركت هاى هواپيمايى اختصاص پيدا كرد 
كه مربوط به هزينه هاى خدمات هواپيمايى در فرودگاه هاى خارج از كشور بود. پس از آن نيز هزينه فدراسيون هاى ورزشى و اعزام تيم هاى ورزشى به كشورهاى مختلف، ارز مسافرى و 
دانشجويى عمده ترين سهم را در ارزها خدماتى پرداخت شده دارند. مدير تاالر ارز خدماتى مركز مبادله ايران گفت: روز گذشته نيز در مركز مبادله ايران، 274 ميليون يورو عرضه شد و 
از اين ميزان 53 ميليون و 600 هزار يورو معامله صورت گرفت. همچنين در سامانه نيما 301 ميليون يورو عرضه صورت گرفت و 57 ميليون و 200 هزار يورو  معامله انجام شد.توكلى با 
اشاره به اينكه ديروز 400 هزار يورو ارز در تاالر ارز خدماتى تخصيص پيدا كرد، گفت: يكى از اهداف راه اندازى تاالر ارز خدماتى و تدوين و ابالغ مقررات ارزى جديد، تسهيل گرى و پوشش 
حداكثرى نيازهاى مردم است. در همين راستا تسهيل گرى در فرآيندها مورد بازنگرى قرار گرفت. يكى از مهمترين اقدامات انجام شده در اين زمينه استقرار نماينده نهادها و دستگاه هاى 

تاييد كننده نيازهاى ارزى مردم در مركز مبادله ارز و طالى ايران است.

معاون امور بانكى وزير اقتصاد گفت: در چند ماه گذشــته 104 هزار ميليارد تومان افزايش ســرمايه در شبكه بانكى زيرمجموعه 
وزارت اقتصاد اتفاق افتاده است. به گزارش ايسنا، عباس حسينى در نخستين همايش ملى قرض الحسنه اظهار كرد: در راستاى 
سياست اصالح ساختار مالى بانك ها بيش از 104 هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه در شبكه بانكى زيرمجموعه وزارت اقتصاد 
اتفاق افتاده اســت و تا پايان ســال ادامه پيدا خواهد كرد. وى افزود: دو بانك ديگر نيز اگر تا پايان امســال مجامع خود را برگزار 

كنند، افزايش سرمايه پيدا خواهند كرد و به يك عدد رويايى در اين حوزه مى رسيد. حسينى ادامه داد: در زمينه اصالح ساختار مالى بانك ها شوراى پول و اعتبار اين 
امكان را فراهم كرد كه بتوانيم از محل فروش دارايى هايمان افزايش سرمايه بانك ها را داشته باشيم. معاون وزير اقتصاد درباره آخرين وضعيت تسهيالت خرد بانكى نيز 
گفت: براى نخستين بار به اين آمار دست پيدا كرديم كه 16 درصد تسهيالت بانكى به تسهيالت خرد اختصاص پيدا كرده است كه آمار قابل توجهى به شمار مى رود.

وى درباره عملكرد دو بانك قرض الحسنه در كشور نيز گفت: در بررسى عملكرد بانك ها به اين نتيجه رسيديم كه ظرفيت بزرگى در بانك هاى قرض الحسنه وجود دارد. 
بنابراين حمايت همه جانبه بانك هاى قرض الحسنه را در دستور كار قرار داديم و در اين راستا در صدديم تا 10 هزار ميليارد تومان سرمايه بانك هاى قرض الحسنه را 

افزايش دهيم كه تا امروز 5000 ميليارد تومان آن محقق شده و در تابستان سال آينده به 10 هزار ميليارد تومان خواهيم رسيد.

در مركز مبادله ارز

چقدر ارز به چه كسانى اختصاص يافت؟
معاون وزير اقتصاد خبر داد

افزايش 104 هزار ميلياردى سرمايه بانك هاى دولتى
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گزيده خبر

كاهش 50 درصدى مصرف انرژى در 
كولرهاى آبى استاندارد

وزير نيرو با اشــاره به امكان كاهش 15 هزار مگاواتى مصرف انرژى از طريق افزايش بهره ورى 
افزود: در ســال گذشته بدون مصرف سوخت جديد به توان نيروگاه هاى حرارتى كشور تا 30 
درصد افزوده شــد. كاهش 50 درصدى مصرف انرژى در كولرهاى آبى استاندارد/ مصرف برق 
كولرهاى گازى 3 برابر استاندارد است. به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، "على اكبر محرابيان" در 
آيين رونمايى از استاندارد ملى جديد برچسب انرژى كولرهاى آبى كه صبح امروز برگزار شد، 
گفت: تأمين آب و برق پايدار و مورد نياز، مهمترين مولفه قدرت براى رشد اقتصادى كشور است 
و در اين بين رفع ناترازى در بخش انرژى از مهمترين برنامه هاى دولت و وزارتخانه هاى نفت نيرو 
است كه امروز در بخش هاى مختلف با جديت در حال پيگيرى است. وى افزود: رفع ناترازى 
بسيار زياد ميان ميزان توليد و مصرف انرژى كشور در وزارت نيرو در دو بخش در حال پيگيرى 
است كه بخش اول آن شامل اجراى طرح هايى مانند توسعه نيروگاهى، توسعه شبكه، توسعه 
پست ها و خطوط انتقال و بخش دوم آن نيز شامل طرح هاى مديريت مصرف با تكيه بر افزايش 
بهره ورى در بخش هاى مختلف اعم از توليد و مصرف اســت. محرابيان تأكيد كرد: در بخش 
نيروگاه هاى حرارتى به ازاى هر كيلووات ســاعت ظرفيت سازى با استفاده از تكنولوژى هاى 
بومى تقريباً به 500 يورو نياز است، اما در سال گذشته با افزايش راندمان نيروگاه هاى موجود 
به ميزان بيش از هزار مگاوات كه به روش هاى نرم افزارى و سخت افزارى محقق شد، به ازاى 
هر كيلووات ســاعت تنها 25 يورو هزينه كرديم كه يك بيســتم هزينه سرمايه گذارى براى 
ايجاد ظرفيت جديد است. وزير نيرو ادامه داد: در سمت توليد اقدامات متفاوتى براى افزايش 
راندمان و بهره ورى انرژى انجام مى شود كه از جمله شاخص ترين آن ها ايجاد واحد هاى بخار 
در نيروگاه هاى حرارتى اســت كه بدون استفاده از سوخت جديد حداقل تا 30 درصد به توان 
نيروگاه ها اضافه مى كنيم. وى بيان كرد: در سمت تقاضا نيز طبق برنامه اى كه به مجلس ارائه 
شد و امروز در دستور كار دولت است، قرار است 10 هزار مگاوات از طريق افزايش بهره ورى به 
ظرفيت انرژى كشور اضافه شود كه اين اتفاق بدون اينكه شاهد كاهش رفاه شهروندان باشيم 
و كمترين هزينه رقم خواهد خورد. محرابيان اضافه كرد: كارى كه امروز رونمايى شد اقداماتى 
كوچك براى بهره ورى در راستاى صرفه جويى اعداد بسيار بزرگ است، به طور نمونه در فصل 
گرم سال گذشته 70 هزار مگاوات تقاضاى برق در كشور وجود داشت كه بر اساس محاسبات 
انجام شــده 30 هزار مگاوات آن در بخش هاى سرمايشى و بخش هاى مختلف اعم از خانگى، 
ادارى و تجارى ايجاد شــد. وى گفت: براى تأمين اين 30 هزار مگاوات انرژى اگر بنا به ايجاد 
و ساخت نيروگاه هاى جديد باشد، بايد 40 هزار مگاوات ظرفيت جديد ايجاد مى كرديم كه به 
20 ميليارد دالر سرمايه نياز داشت، اين در حالى است كه جدا از سرمايه بسيار سنگين مورد 
نياز براى رفع ناترازى، اساســاً ساخت اين ميزان نيروگاه بخاطر اينكه اين نياز به صورت دائم 
در طول سال و در مناطق مختلف كشور وجود ندارد، اقتصادى نيست. وزير نيرو تصريح كرد: 
امروز بخش عمده اى از نياز مصرف انرژى در بخش سرمايشى مربوط به كولر هاى آبى، كولر هاى 
گازى و داكت اسپيلت هاست. هر كولر آبى در هر سال 700 كيلووات ساعت مصرف دارد كه 
فاصله آن با استاندارد تدوين شده بيش از دو برابر است. در بخش كولر هاى گازى شرايط نسبت 
به كولر هاى آبى وحشتناك تر است و در بخش داكت اسپيلت و چيلر ها نيز شرايط به مراتب 
بدتر اســت و دليل اصلى اين مشكل نيز نبود نظارت و استاندارد بر ساز و كار توليد و مصرف 
اين سيستم هاى سرمايشى است. محرابيان در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: اگر اقدامات 
و برنامه هاى وزارت نيرو در بخش تقاضا از طريق افزايش بهره ورى به خوبى پيش برود، پيش 
بينى مى كنيم كه حداقل 15 هزار مگاوات در بخش سرمايشــى شاهد كاهش مصرف انرژى 
باشيم. توليد ساالنه 5 ميليون حباب المپ رشته اى در كشور. وى افزود: در گذشته تالش خوبى 
براى تغيير المپ هاى پرمصرف رشته اى به المپ هاى كم مصرف صورت گرفت، اما بايد در نظر 
داشت كه المپ هاى كم مصرف 10 سال پيش نيز امروزه و با توجه به پيشرفت تكنولوژى ديگر 
پرمصرف محسوب مى شــوند، ضمن اينكه بر اساس آمار موجود امروزه نيز ساالنه 5 ميليون 
حباب المپ رشــته اى در كشور توليد مى شود كه آمار نگران كننده اى است. محرابيان تأكيد 
كرد: اگر در فرايند توليد ما بتوانيم يك استاندارد دقيق و قابل كنترل داشته باشيم مى توانيم 
نظارت دقيق ترى روى توليد محصوالت و لوازم مصرف كننده برق داشــته باشيم و به ميزان 
قابل توجهى مصرف برق اين محصوالت را كاهش دهيم. وى در ادامه ضمن تأكيد بر موضوع 
بهينه سازى مصرف انرژى گفت: ما در موضوع بهينه سازى مصرف انرژى كه از آن به عنوان 
گنج پنهان ياد مى كنيم، با حداقل هزينه ها بيشــترين سود را به دست آورده ايم كه اين سود 
دو طرفه بوده و هم براى توليد كننده انرژى و هم براى مصرف كننده انرژى قابل توجه است، 
ضمن اينكه در اين فرايند فضا براى فعاليت كسب و كار هاى فراوانى نيز فراهم شده است. وى 
ادامه داد: اميدواريم با نگاه موجود و همكارى مثبت وزارت صمت و سازمان ملى استاندارد ضمن 
به روز رسانى استاندارد ها و تقويت نظارت ها فضا را براى توليد محصوالت كم مصرف تقويت 
كنيم. محرابيان در ادامه افزود: در بســيارى از كشور هاى توسعه يافته مديريت مصرف انرژى 
توسط مصرف كنندگان با اهرم قيمت انرژى مديريت مى شود و مصرف كنندگان هنگام خريد 
محصول برقى به ميزان مصرف انرژى آن دقت زيادى مى كنند، اما در اقتصاد كشور ما كه در آن 
براى انرژى برق تعرفه ناچيزى در نظر گرفته شده است، بايد با وضع قوانين و افزايش نظارت ها 
به ســمت مديريت مصرف انرژى برويم. وى در بخش انتهايى سخنان خود ضمن قدردانى از 
تالش ها براى اصالح برچســب انرژى كولر هاى آبى تصريح كرد: وضع برچســب انرژى براى 
كولر هاى آبى در كنار الزام به توليد كولر با تكنولوژى BLDC كه با كمك وزارت صمت و سازمان 
ملى اســتاندارد رقم خورد، اقدام بسيار ارزشمندى است كه اميدواريم با همكارى شركت هاى 
دانش بنيان و توليدكننده هاى توانمند داخلى نقش موثرى در حفظ سرمايه هاى كشور داشته 
باشــد. وزير نيرو با بيان اينكه مصرف انرژى در كولرهاى آبى دو برابر شرايط استاندارد است، 
گفت: امروز در كشور30 هزار مگاوات از 70 هزار مگاوات حداكثر تقاضاى مصرف در تابستان، 
مربوط به مصارف سرمايشى بوده كه با استفاده از كولرهاى استاندارد به طور متوسط 50 درصد 
مصرف انرژى كاهش مى يابد. وى گفت: براى رفع ناترازى برق در كشور، برنامه هاى متنوعى تا 
به امروز اجرايى شده است؛ يكى از اقدامات وزارت نيرو موضوع بهينه سازى و مديريت مصرف 
سوخت اســت. وزير نيرو افزود: در موضوع مديريت مصرف و بهينه سازى طبيعتا در بخش 
تقاضا و مصرف كنندگان از تجهيزات و دســتگاه هايى اســتفاده مى شود كه بسيارى از اين 
تجهيزات به لحاظ استاندارد و مصرف انرژى در شرايط نامطلوبى قرار داشته و راندمان بسيار 

پايينى در مصرف برق دارند. 

جزييات توسعه بزرگ ترين پروژه ساخت 
داخل بعد از تحريم 97

معاون پروژه هاى كالن انرژى سازمان گسترش و نوسازى اظهار داشت: 150 ميليارد دالر 
پروژه صنعتى پارس جنوبى باعث شد از رقيب قطرى جلوتر برويم، مخازن قطر در ميدان 
مشــترك پارس جنوبى 2 برابر ايران است اما ما بيش از آنها توليد مى كنيم بعبارت ديگر 
پارس جنوبى بزرگ ترين دســتاورد جمهورى اسالمى بعد از دو دهه است. جزييات توسعه 
بزرگ ترين پروژه ســاخت داخل بعد از تحريم 97/ از قطــر جلوتريم. به گزارش خبرنگار 
اقتصادى ايلنا، حميد بازارگان در نشســت خبرى در جمع خبرنگاران با بيان اينكه فاز 14 
پارس جنوبى آخرين برگ از پروژه صنعتى پارس جنوبى بعد از انقالب است، اظهار داشت: 
150 ميليــارد دالر پروژه صنعتى پارس جنوبى باعث شــد از رقيب قطرى جلوتر برويم، 
مخازن قطر در ميدان مشــترك پارس جنوبى 2 برابر ايران اســت اما ما بيش از آنها توليد 
مى كنيم بعبارت ديگر پارس جنوبى بزرگ ترين دستاورد جمهورى اسالمى بعد از دو دهه 
است. وى با بيان اينكه پااليشگاه فار 14 آخرين برگ از كتاب پااليشگاه هاى پارس جنوبى 
است، افزود؛ پااليشگاه فاز 14 به داليلى 5 سال توقف داشت و به لحاظ مخزنى نيز در خط 
مرزى واقع شده بود، تكميل پروژه نيمه كاره از ايجاد پروژه سختتر بوده است بعبارت ديگر 
تكميل اين پروژه 300 هزار ميليارد تومان سخت بود. معاون پروژه هاى كالن انرژى سازمان 
گســترش و نوسازى با بيان اينكه پااليشگاه فاز 14، بزرگ ترين پروژه ساخت داخل بعد از 
تحريم سال 97 بود، خاطرنشان كرد: هماهنگى خوبى بين شركت هاى توانمند ايجاد شد، 
8 شــركت در اين كنسرسيوم نقش داشــتند كه يك ركورد بود. وى با بيان اينكه ما يك 
مگاپروژه 6 ميليارد دالرى را مديريت كرديم، گفت: حمايت از شــركت هاى دانش بنيان و 
پذيرفتن ريسك هاى آن از جمله شاخص هاى پروژه بوده است. محمدرضا ناصح نيز اظهار 
داشت: در برنامه هاى توسعه اى دهه 70 تصميم حاكميت اين بود كه انتقال دانش از خارج 
از كشــور محقق شود و الزام قانونى شد كه شركتهاى خارجى يك شركت ايرانى نيز كنار 
خود داشته باشند و اين باعث شد ما از ابتداى دهه 80 وارد پروژه هاى پارس جنوبى شويم. 
وى افزود: براى توســعه فازهاى 6، 7 و 8 پارس جنوبى كنسرسيومى متشكل از شركتهاى 
كره اى و ژاپنى را كنار خود داشتيم و فازها را توسعه داديم. در آن مقطع سهم توليد داخل 
حداقلــى بود و مديريت با خارجى ها بود در ادامــه وارد اجراى پروژه هاى فاز 17 و 18 و 
در نهايت وارد فاز 14 شديم در پروژه 17 و 18 مديريت و تركيب كنسرسيوم را به ايرانى 
تغيير داديم، يعنى هم ايرانى ســازى و هم مديريت كرديم. مدير عامل شــركت مديريت 
طرحهاى صنعتى ادامه داد: در فاز 14 از اين جهت كامال ايرانى اســت كه مديريت آن با 
شركت ايرانى است، در حوزه طراحى مهندسى صد در صد ايرانى است، حوزه اجرا و نصب 
تجهيزات را ايرانى ها انجام دادند راه اندازى نيز كامال توسط ايرانى ها انجام شد. وى با تاكيد 
بر اينكه خريد تجهيزات خارجى در اين پروژه حداقلى است، گفت: قاعده اين است كه براى 
نصب شركت ســازنده خارجى حضور داشته باشد اما به دليل تحريم و كرونا اجازه ندادند 
شركت خارجى حضور پيدا كند. ما هم از ظرفيت راه اندازى داخلى بدون حضور سوپروايزر 
خارجى اســتفاده كرديم. ضمن اينكه بخش هاى زيادى را به سازندگان داخلى داديم و از 
كمك شركتهاى دانش بنيان بهره گرفتيم. سلمان ضربى نيز با بيان اينكه ايزوايكو يكى از 
پيمانكاران اصلى توسعه ميادين نفتى و گازى كشور بوده است، اظهار داشت: ما  كار نصب 
فاز 12 و 14 را انجام داديم در فاز 16 پيمانكار اصلى بوديم، اكنون در پروژه ميدان فروزان 

حضور داريم و اخيرا در توسعه فاز 11 هم برنده شديم.

كاهش مصرف 18 ميليون ليتر بنزين در روز
مدير عامل اســبق شــركت پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
گفــت: ما در حال حاضــر ظرفيت اســتفاده از 40 ميليون متر 
مكعب ســى ان جى كه معادل 40 ميليون ليتر بنزين است را در 
كشور داريم، شبكه گاز هم موجود است، اما فقط 22 ميليون متر 
مكعب از اين ظرفيت اســتفاده مى شود و 18 ميليون متر مكعب 
ظرفيت خالى اســت. راهكارى براى كاهش مصرف 18 ميليون 
ليتر بنزين در روز/ چرا پااليشگاه سازى مهم است؟ عباس كاظمى 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادى ايلنا، درباره راهكارهايى براى 
كاهش مصرف و تامين بهزينه بنزين در كشــور اظهار داشت: ما 
بايد ســبد سوخت را توســعه دهيم، دهه 80 قانون بهينه سازى 
مصرف سوخت طراحى شد اكنون مى توانند سى ان جى را بيشتر 
توسعه دهند و ال پى جى را هم وارد سبد سوخت كنند؛ تا مسئله 
كمبود بنزين حل مى شــود. وى درباره ساخت پااليشگاه جديد 
به عنوان يك راهكار گفت: ما هرچه در زمينه توسعه زيرساخت 
سرمايه گذارى كنيم؛ مطلوب است دولت بايد تمام سعى خود را 
بكند تا سرمايه گذارى در زيرساخت ها تقويت و پااليشگاه جديد 
ساخته شود، مجلس نيز اين برنامه را مصوب كرده الزم است كه 
ســرمايه گذاران هم در اين حوزه تمركز كنند. مدير عامل اسبق 
شركت پااليش و پخش فراورده هاى نفتى تصريح كرد: پااليشگاه 
بايد ساخته شود و پايه آن توليد محصوالت پتروشيمى باشد، زيرا 
پااليشگاه سازى در كشور بايد ســودآور باشد، يعنى اصل برنامه 
براى توسعه صنعت پااليشگاهى بر مبناى ساخت پتروپااليشگاه و 

پتروريفاينرى باشد زيرا پااليشگاه سوختى سودى ندارد، بنابراين 
بايد  محصوالتى توليد شــود كه سرمايه گذار سود خود را بدست 
آورد. وى در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفيت سى ان جى براى 
جبران كسرى بنزين گفت: ما در حال حاضر ظرفيت استفاده از 
40 ميليون متر مكعب ســى ان جى  كه معادل 40 ميليون ليتر 
بنزين اســت را در كشــور داريم، شبكه گاز هم موجود است، اما 
فقط 22 ميليون متر مكعب از اين ظرفيت اســتفاده مى شود و 
18 ميليون متر مكعب ظرفيت خالى اســت. كاظمى ادامه داد: 
بايد با مكانيزم قيمتى تشويق كنند كه مصرف كنندگان به سمت 
سى ان جى تمايل پيدا كنند اگر اين اتفاق بيفتد 18 ميليون ليتر از 
تقاضاى بنزين كم مى شود. وى خاطرنشان كرد: بايد خودروسازان 
را ترغيــب كنند كه خودروى سى ان جى ســوز توليد كنند چون 
ظرفيت زيرساختى براى استفاده از  40 ميليون متر مكعب از گاز 
سى ان جى در كشور وجود دارد. مدير عامل اسبق شركت پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى تاكيد كــرد: اكنون اكثر خودروهاى 
كشور در استفاده از بنزين پرمصرف تلقى مى شوند بنابراين براى 
كنترل مصرف بنزين ابتدا بايد حمل و نقل عمومى و مترو توسعه 
پيدا كند، خودروســازان هم بايد تكنولــوژى جديد براى توليد 
خودروى كم مصرف بكار بگيرند، بنابراين مهمترين موضوع اينكه 
سرمايه گذارى در اين بخش بســيار مطلوب  است زيرا با توسعه 

حمل و نقل عمومى قطعا تقاضاى بنزين كم مى شود.

همزمان با سفر رئيس جمهور 
به اســتان بوشهر و منطقه 
اجرايى  عمليات  عســلويه، 
پروژه PDH-PP پتروشيمى 
ســرمايه گذارى  بــا  جــم 
حــدود 1.2 ميليــارد دالر 
و با حضــور مهندس جواد 
اوجى، وزيــر نفت؛ عليرضا 
مديرعامــل  زمان پــور، 
ســرمايه گذارى  شــركت 
بازنشســتگى  صنــدوق 
كشــورى؛ شــيخ موســى 
جنوب  نماينــده  احمدى، 
مرتضى  بوشــهر؛  اســتان 
شــاهميرزايى، معاون وزير 
نفت و مديرعامل شــركت 

ملّى صنايع پتروشــيمى؛ عبدالرحيم 
قنبريــان، مديرعامل و تعــدادى از 
مديران پتروشــيمى جــم ظهر روز 
پنجشــنبه 11 اســفندماه آغاز شد. 
عمليات اجرايى طرح PDH/PP پليمر 
كنگان آغاز شــد.به گزارش ايلنا و به 
نقل از روابط عمومى و امور بين الملل 
پتروشيمى جم؛ شركت توسعه پليمر 
كنگان كه 100٪ ســهام آن متعلق 
پتروشــيمى جم است  به شــركت 
25 مهرمــاه 1397 به منظور اجرا و 
بهره بردارى طرح PDH/PP براى توليد 
پروپيلن و پلى پروپيلن ثبت و تاسيس 
شــده اســت. محل اجراى اين طرح 

جنوب شرق فازهاى 22-24 مجتمع 
گازى پارس جنوبى اســت كه داراى 
مزايايى همچون دسترســى به منبع 
عظيم خوراك پروپان مى باشــد. اين 
طــرح در زمينى به مســاحت 5,49 
هكتــار و با هدف توليــد پروپيلن به 
روش هيدروژن زدايى تحت ليسانس 
شــركت UOP و توليد پلى پروپيلن 
مطابق بــا تكنولوژى در دســترس 
شركت پتروشيمى جم طراحى و اجرا 
گرديده است. واحدهاى اصلى مجتمع 
به   (PDH) پروپيلــن  توليد  شــامل 
ظرفيت 600 هزار تن در سال و توليد 
پلى پروپيلــن (PP) بــه ظرفيت600 
هزار تن در ســال و خوراك مجتمع 

712 هــزار تــن پروپــان از فازهاى 
پارس جنوبى تامين مى شــود. ارزش 
 PDH/PP محصوالت توليدى پــروژه
بالــغ بر 550 ميليون يورو در ســال 
بــا 100٪ ظرفيــت توليــد و ميزان 
ارزشمند  پروژه ى  اين  سرمايه گذارى 
در حدود 1,2 ميليارد دالر اســت كه 
دوره ى ساخت آن 57 ماه پيش بينى 
شــده اســت. فازبندى پياده سازى و 
اجراى پروژه در فاز 1 و زيرســاخت 
شامل به ســازى و آماده سازى زمين؛ 
فاز 2 يوتيليتى، آفســايت و آفپالت 
واحد PDH به ظرفيت 600 هزار تن 
 Polypropylene در سال و فاز 3 واحد
به ظرفيت 600 هزار تن در سال است.

همچنين ميزان اشتغال زايى 
دوره  در   PDH/PP پــروژه 
ســاخت بيــش از 3,000 
اجرايى  فعاليت هاى  در  نفر 
شامل نيروهاى پيمانكارى، 
ســازندگان و كارفرما و در 
بيــش  بهره بــردارى  دوره 
از 500 نفــر بــه صــورت 
مســتقيم و 1,500 نفر در 
پايين دستى  توليد  زنجيره 
اســت.  از مجتمع  خــارج 
گفتنى است شركت توسعه 
كامل  به طور  كنگان  پليمر 
متعلق به پتروشــيمى جم 
از شركت هاى تابعه شركت 
صنــدوق  ســرمايه گذارى 
بازنشستگى كشورى است. همچنين، 
آيــت اهللا رييســى رئيــس جمهور 
كشــورمان در پايان سفر امروز خود 
عسلويه، در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه نتايج و دستاوردهاى سفر دوم 
دولت مردمى به اســتان بوشــهر را 
تشــريح مى كند. على اكبر محرابيان 
وزير نيــرو، جواد اوجــى وزير نفت، 
بهرام عين اللهى وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى، محسن منصورى 
معــاون اجرايــى رئيــس جمهور و 
غالمحسين اســماعيلى رئيس دفتر 
رئيس جمهور رئيسى را در اين سفر 

همراهى مى كنند.

عمليات اجرايى طرح PDH/PP پليمر كنگان آغاز شد

وزير نفت گفت: هيچگونه افزايش قيمتى در بودجه نيامده، دولت و مجلس هم برنامه اى براى افزايش قيمت ندارند. براى سهميه 
نوروز تصميمى نگرفتيم. به گزارش خبرنگار ايلنا، جواد اوجى درباره افزايش قيمت بنزين اظهار داشت: هيچگونه افزايش قيمتى در 
بودجه نيامده، دولت و مجلس هم برنامه اى براى افزايش قيمت ندارند. وى درباره سهميه نوروزى بنزين نيز گفت: هنوز تصميمى 
در اين مورد گرفته نشده است.  وزير نفت ابراز اميدوارى كرد كه با مديريت مصرف بنزين در ايام تعطيالت نوروز بتوانيم رفاه را 
براى مردم فراهم كنيم. نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى بيان كرد: در حال حاضر فقط صاحبان خودرو از يارانه بنزين استفاده مى كنند، در حالى كه 
سوخت، انرژى و بنزين متعلق به همه مردم است. عضو كميسيون تلفيق بودجه 1402 تصريح كرد: طبق مصوبه كميسيون تلفيق، دولت مجاز است از ابتداى خرداد 
ماه 1402 و در صورت تحقق منابع به سرپرست خانوارهاى فاقد خودرو به ازاى هر عضو خانواده، ماهانه 15 ليتر بنزين سهميه اى اختصاص دهد. بيگى نژاد تاكيد كرد: 
ما در اين مصوبه دولت را مكلف به اعطاى يارانه بنزين به افراد فاقد خودرو نكرديم، بلكه گفتيم دولت مجاز است و در صورتى كه زيرساخت هاى اين كار فراهم و منابع 
مالى آن تأمين باشد، اين اقدام را انجام دهد. بر اين اساس هنوز اين موضوع قطعى نشده است و ممكن است دولت بگويد زيرساخت هاى الزم را براى انجام اين كار ندارد.

عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى درباره احتمال گرانى بنزين، گفت: بنزين قطعاً گران نخواهد شد. در كميسيون تلفيق اين موضوع مطرح شد كه به هيچ 
عنوان قيمت بنزين افزايش پيدا نكند.

وزير نفت با يادآورى اينكه در طول يك ســال و نيم گذشــته چند مرحله مذاكره با طرف عمانى انجام شده است، گفت: امروز 
نيز در ادامه مذاكرات در بخش هاى باالدســت و پايين دســت صنعت نفت تفاهم نامه همكارى امضا كردند. ايران و عمان براى 
همكارى در بخش هاى باالدست و پايين دست نفت تفاهم نامه امضا كردند به گزارش ايلنا از وزارت نفت، جواد اوجى در حاشيه 
ديدار با سليم بن ناصر العوفى، وزير انرژى و منابع معدنى عمان در جمع خبرنگاران اظهار كرد: امروز در ادامه مذاكرات گذشته 

در زمينه توسعه ميدان هاى نفت و گاز، سرمايه گذارى در حوزه پتروشيمى و پتروپااليشى و صادرات فرآرورده هاى نفتى و محصوالت پتروشيمى توافق نامه اى بين 
شركت هاى ملى نفت دو كشور امضا شد. وى با اشاره به اينكه با نهايى شدن مذاكرات بين دو كشور شاهد افزايش صادرات محصوالت پتروشيمى و فرآورده هاى 
نفتى به اين كشور با توجه به ظرفيت موجود در كشور خواهيم بود، گفت: با جدى تر شدن مذاكرات، جزئيات بيشترى از همكارى هاى نفتى و گازى با عمان به مردم 
عزيز اطالع رسانى خواهد شد. وزير نفت تصريح كرد: در دولت سيزدهم توجه اى ويژه  به توسعه همه جانبه با همسايگان كشور به ويژه عمان وجود دارد، در دوره تازه 

تالش مى شود اين همكارى ها به خصوص در حوزه نفت و گاز افزايش يابد.

ايران و عمان براى همكارى در بخش هاى باالدست و بنزين گران نمى شود
پايين دست نفت تفاهم نامه امضا كردند

شركت آب منطقه اى كردستان، موفق به اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001 
ويرايش 2015 تحت ليسانس كنكورد كانادا و كسب رتبه برتر در هفدهمين جشنواره شهيد 
رجائى شد.به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى كردستان، مهندس آرش آريانژاد 
با اعالم اين خبر گفت: در راستاى اجراى مطلوب تر فرآيندها و بهبود عملكرد سازمانى و هر 
چه بهتر اجرايى شدن اهداف باشگاه بهينه كاوى، مميزى صدور گواهينامه سيستم مديريت 
كيفيت، برگزار و اين شركت موفق به دريافت گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر مبناى 
الزامات ISO 9001:2015   تحت ليســانس كنكورد كانادا، گرديد.وى در جلســه اى كه با 
حضور تعدادى از معاونين و مديران شــركت برگزار شد، افزود: آنچه حايز اهمّيت مى باشد 
اين اســت كه اخذ اين گواهينامه با تالش و بر اساس توانايى هاى كاركنان شركت، دريافت 
شده است.مدير عامل شــركت آب منطقه اى كردستان، ادامه داد: استانداردسازى فرآيندها 

و فعاليت ها، بهبود كيفيت در جهت خدمت رســانى مطلوب  به 
متقاضيان و در نتيجه، ارتقاى سطح رضايتمندى ارباب رجوع، از 
مهمترين اهداف استقرار اين سيستم، مى باشد.مهندس آريانژاد 
ضمن تبريك به مجموعه آب منطقه اى كردستان به دليل كسب 
رتبه برتر در ســطح وزارت نيرو در استقرار چرخه بهره ورى در 
هفدهمين جشنواره شهيد رجائى، عنوان كرد: اين موفقيت ها 
به لطف پــروردگار، هّمت، تالش، تعامــل و همكارى بيش از 

پيش كاركنان كســب گرديده و  ان شاءاهللا در ســال هاى آتى، اين شركت به سوى كسب 
موفقيت هاى بيشتر، گام خواهد برداشت.در خاتمه جلسه مهندس آريانژاد ضمن اهداى لوح 

از افراد تاثيرگذار در كسب اين موفقيت ها، تجليل بعمل آورد.

برگ هاى زّرين ديگر در كارنامه شركت آب منطقه اى كردستان 
اخذ گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001 ويرايش 2015
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گزيده خبر

وزير جهاد كشاورزى در همايش ملى كشاورزان جوان خبر داد:

ايجاد و توسعه صندوق حمايت از 
جوانان روستايى و عشايرى در سال 

1402

وزير جهاد كشــاورزى از ايجاد و توســعه صندوق حمايت از جوانان روستايى و عشايرى در 
ســال 1402 خبر داد و گفت: توسعه كانون هاى روستايى و عشايرى تا رسيدن به تاسيس 
«بنياد كشــاورزان آينده» براى حمايت رسمى از كشاورزان را ادامه خواهيم داد. به گزارش 
ايلنا و به نقل از روابط عمومى وزارت جهاد كشــاورزى، ســيدجواد ساداتى نژاد وزير جهاد 
كشــاورزى صبح امروز در اولين همايش ملى كشاورزان جوان كه با شعار تحقق كشاورزى 
دانش بنيان با مشاركت كشاورزان جوان در وزارت جهاد كشاورزى برگزار شد، گفت: در حال 
حاضر سن كشاورزان در كشور 53 سال است، بنابراين تالش مى كنيم با پرورش كشاورزان 
جوان و حمايت از آنان كه از وظايف وزارت جهاد كشــاورزى است، سن كشاورزان در آينده 
كاهش يابد. وى با اشاره به برنامه ريزى در خصوص پرورش كشاورزان جوان، يادآور شد: در 
اين خصوص اهتمام ويژه داريم و «اولين همايش ملى كشــاورزان جوان» نيز براى حمايت 
از كشاورزان جوان آينده تشكيل شده است. وزير جهاد كشاورزى با بيان اين كه امروزه غذا 
در دنيا حائز اهميت اســت و كشورها براى حكمرانى غذا در حال رقابت با يكديگر هستند، 
گفت: امروزه كشــاورزى عامل قدرت به شمار مى رود و جايگاه كشاورزى در دنيا نسبت به 
گذشته تغيير و رشد يافته است. وى با بيان اينكه امروزه نگاه به كشاورزى، راهبردى و مدرن 
اســت، افزود: هر روز دانش و فناورى در بخش كشاورزى رشد مى يابد، لذا نگاه گذشته بايد 
كنار گذاشته شود، البته در حال حاضر جذابيت هاى بسيار خوبى براى حضور جوانان در اين 
بخش وجود دارد. ساداتى نژاد خاطرنشان كرد: ما به علم، فناورى و دانش در كشاورزى نياز 
داريم و براى ورود فناورى و دانش به بخش كشــاورزى، نياز به جوانان داريم، امروزه جوان 
تحصيل كرده براى بخش كشــاورزى يك ضرورت به شمار مى رود. به گفته وى، براى اين 
منظور وزارت جهاد كشــاورزى، هنرستان هاى بخش كشاورزى را تقويت مى كند و در اين 
راســتا بيش از 40 هنرستان در سال 1401 با كمك ســازمان تحقيقات، آموزش و ترويج 
كشــاورزى راه اندازى شده و درصدد حمايت اين حوزه هستيم. وزير جهاد كشاورزى يادآور 
شــد: همچنين با راه اندازى شركت هاى دانش بنيان در سال 1401، اين شركت ها از حدود 
280 به 480 شركت دانش بنيان رسيده است كه عموماً از جوانان كشاورز هستند و در حال 
توسعه مسير و بستر در اين بخش هستيم. وى افزود: تاكنون حدود شش دهكده نوآورى و 
فناورى نيز تاسيس شده و از سال آينده نيز به سمت راه اندازى مزارع نوآورى پيش مى رويم 
كه اين مهم به بستر توليد و روستاها نزديك تر است. ساداتى نژاد از ايجاد و توسعه صندوق 
حمايت از جوانان روستايى و عشــايرى در سال 1402 خبر داد و گفت: توسعه كانون هاى 
روستايى و عشــايرى تا رسيدن به تاسيس «بنياد كشاورزان آينده» را ادامه خواهيم داد تا 
بنياد كشاورزان آينده بتواند به صورت رسمى از اين بخش حمايت كند. وى تاكيد كرد: در 
سال آينده در معاونت برنامه ريزى و اقتصادى وزارت برنامه ريزى خواهد شد تا از كشاورزان 
كمتر از 40 سال حمايت شود ، بدين صورت كه تسهيالت ويژه و يا درصد كارمزد كمتر براى 
تســهيالت در اختيار آنان قرار داده شود و اميدواريم تا فروردين ماه دستورالعملى را در اين 
خصوص داشته باشيم. وزير جهاد كشاورزى به توليد همراه با تحصيل در دبيرستان ها اشاره 
و تصريح كرد: براى اين منظور و حمايت از توليد همراه با تحصيل، با خريد تضمينى بتوانيم 
حمايتى را از دانش پژوهان داشته باشيم. وى افزود: برگزارى اين همايش براى نگاه ويژه به 
كشاورزان آينده، جوان و جوانگرايى در حوزه كشاورزى يك شروع بوده و اميدواريم در سال 

1402 در اين زمينه شاهد اتفاقات خوبى باشيم.
برگزارى اختتاميه نخستين جشنواره مطبوعاتى «قاصد آب» در 

آبفاى استان اصفهان

اختتاميه جشــنواره مطبوعاتى «قاصد آب»، به همت شــركت هــاى آبفا و آب منطقه اى 
اصفهان در محل شــركت آب و فاضالب استان برگزار شد.  مديرعامل آب و فاضالب استان 
اصفهان ضمن گراميداشت والدت حضرت على اكبر (ع) و روز ملى آب گفت: امروزه جوامع 
به نقش رسانه ها در آگاهى بخشى، توسعه و ارتقاى كيفيت زندگى  پى برده اند و رسانه ها 
مى توانند شرايط بحرانى را مديريت كرده و سرمايه اجتماعى را كه مهم ترين ركن آن اعتماد 
است افزايش دهند .حسين اكبريان به نقش روزنامه نگاران در افزايش سواد آبى جامعه اشاره 
كرد و گفت: سواد آبى به عنوان يكى از ابعاد سواد محيط زيستى، جايگاه بسزايى در مديريت 
آب و توسعه عدالت اجتماعى دارد و شما مى توانيد با افزايش سواد آبى در مردم، ابتدا دانش، 
ســپس نگرش و در نهايت رفتار مخاطب را تغيير دهيد.   وى از اصحاب رسانه در خواست 
كرد به مخاطبان خود آموزش دهند كه آب شــرب مورد نيازشان چگونه فراهم مى شود و 
آنها چطور بايد از اين منابع محدود استفاده كارآمد داشته باشند . اكبريان با تاكيد بر اهميت 
«جهاد تببين» كه در بيانات مقام معظم رهبرى بارها مورد تأكيد قرار گرفته اســت، گفت: 
رهبر معظم انقالب «جهاد تبيين» را مهم ترين عرصه جهاد عنوان كرده اند و  رويكرد شركت 
آبفاى استان اصفهان نيز كار جهادى مبتنى بر دانش است و تبيين اين كار جهادى، بر عهده 
شــما قلم به دستان استان است. گفتنى است فراخوان نخستين جشنواره مطبوعاتى قاصد 
آب در آذر ماه ســال جارى منتشر شد و از مجموع 155 اثر ارسالى به دبيرخانه جشنواره، 
131 اثر در قالب هاى خبر، تيتر، مصاحبه، گزارش، سرمقاله و يادداشت، مقاله، طنز مكتوب 

و اينفوگرافيك داورى شدند و در نهايت 21 اثر حائز رتبه شناخته شدند.

رئيس هيات عامل ايميدرو خبر داد:
طرح توانمندسازى فارغ التحصيالن بخش معدن و صنايع معدنى 

در آستانه اجرا
رئيس هيات عامل ايميدرو خبر داد: 
طرح توانمند سازى فارغ التحصيالن 
جوان (طــرح فاجد) در بخش معدن 
و صنايع معدنى، در آســتانه اجرايى 
شدن است.به گزارش روابط عمومى 
ايميدرو، وجيه ا... جعفرى با بيان اين 

مطلب گفت: ايميدرو به عنوان متولى و تســهيل گر توسعه زنجيره بخش معدن 
و صنايع معدنى، با همكارى سازمان نظام مهندسى معدن ايران، در نظــر دارد 
با هدف توانمنـد سـازى اين بخـش و تامين نيروى انسانى متخصص و مجرب 
مــورد نياز، اقدام به اجراى طرح فاجد كند.وى افرود: اين طرح، با برگزارى دوره 
هاى كارورزى و درنتيجه، كارآمدتركردن تحصيالت دانشــگاهى، بســتر ايجاد 
فرصت هاى شغلى فراگير بـــراى فـــارغ التحصـيالن جـــوان دانشــگاه ها و 
مؤسســـات آموزش عـالى را فراهم مى كند.رئيس هيات عامل ايميدرو با اشاره 
به اينكه در مرحله نخســت اين طرح، 200 نفر از فارغ التحصيالن دانشــگاهى 
حائز شــرايط مورد پذيرش قرار مى گيرند، تصريح كرد: دارندگان مدرك مقطع 
كارشناســى و باالتر در رشته هاى زمين شناسى (همه گرايش ها) و مهندسى 
معدن (همه گرايش هــا)، در اين طرح آموزش خواهند ديد.وى ادامه داد: فارغ 
التحصيالن كارشناسى در رشته هاى مهندسى صنايع، مهندسى شيمى، شيمى، 
مهندسى متالورژى، مهندسى مكانيك، مهندسى برق و انرژى، مهندسى عمران 
و ژئوفيزيك (همه گرايش ها به جز زلزله) و بهداشت حرفه ايى و ايمنى، از ديگر 
پذيرفته شدگان خواهند بود. اســم حسن زاده، مجرى طرح توانمندسازى فارغ 
التحصيــالن جوان درباره جزئيات اين طرح اذعــان كرد: دوره ديدگان طرح ياد 
شــده، تحت عنوان كارورز به واحدهاى پذيرنده مرتبط با بخش معدن و صنايع 
معدنى، معرفى و به مدت 11 ماه مشغول به كار خواهند شد تا از نزديك با محيط 
كار و شــرايط حاكم بر آن آشنا شــوند.وى افزود: در طرح فاجد، كمك هزينه 
پرداختى، براى كارورز براســاس حداقل دستمزد مورد تاييد وزارت كار در نظر 
گرفته شده است كه 50 درصد آن توسط بنگاه هاى پذيرنده و 50 درصد ديگر 

توسط ايميدرو (از محل ماده 17 اساسنامه) تامين اعتبار خواهد شد.

 افتتاح خطوط توليد دو خودرو ساينا.اسCNG و ساينا.اسمديرعامل گروه خودروسازى سايپا در افتتاح خطوط دو خودرو جديد در سايپاسيتروئن:
 با حضور مديرعامل گروه خودروسازى سايپا، اعضاى هيات مديره، جمعى از مديران عامل شركت هاى گروه و معاونان گروه خودروسازى سايپا، فرماندار شهر كاشان و نماينده مردم نظنز در مجلس شوراى 
اســالمى خطوط توليد دو خودرو ســاينا.اس CVT و ســاينا.اس CNG و خطوط توليد سپر، داشبورد و صندلى در شركت سايپاسيتروئن افتتاح شد.به گزارش ســايپانيوز، در اين مراسم محمدعلى تيمورى، 
مديرعامل گروه خودروســازى ســايپا گفت: سياست گزارى انجام شده در هيات مديره گروه سايپا براى تمامى شركت هاى گروه بر اين اساس است كه هر شركت توليدى بتواند به صورت مستقل و متمركز 
مجموعه خود را اداره كند و تمامى فرآيندهاى تامين، توليد و تحويل را انجام دهد و لذا 6 شركت توليد كننده خودرو در گروه سايپا بر اين اساس حركت خود را از ابتداى سال آغاز كرده اند.او افزود: تمامى 
شــركت ها بايد بر ســه محور افزايش كيفيت، كاهش قيمت تمام شده، تحويل به موقع و خدمات پس از فروش مناسب حركت كنند و قطعا بر اين معيارها شرايط خوبى براى گروه خودروسازى سايپا ايجاد 
خواهد شــد.تيمورى تصريح كرد: امروز دو افتتاحيه انجام شــد اول در حوزه محصول بود كه براى اولين بار در سايپاســيتروئن بعد از چند سال وقفه توليد خودروهاى CNG در گروه سايپا، خودرو ساينا.اس 
CNG توليد خواهد شــد كه اين خودرو به مخزن CNG مجهز اســت و بر اين اســاس در صد كيلومتر كاهش مصرف بنزين 2,4 ليتر ايجاد خواهد شد كه فرمايش مقام معظم رهبرى در توليد خودروهاى با 
مصرف سوخت زير 5 ليتر در صد كيلومتر پيمايش، محقق شده است.مديرعامل گروه خودروسازى سايپا افزود: دومين خودرو كه امروز خط آن افتتاح شد خودرو ساينا.اس اتوماتيك با گيربكس CVT بود 
كه توليد آن آغاز شده و به زودى به بازار عرضه مى شود.او با بيان اينكه بايد بهره ورى را در تمام شركت هاى خودروسازى گروه افزايش دهيم، افزود: بر همين اساس سه خط پيش مونتاژ داشبورد، صندلى 
و سپر خودروها كه قبال در شركت هاى ديگر گروه سايپا توليد مى شد با هدف افزايش كيفيت و كاهش هزينه هاى حمل و نقل در شركت سايپاسيتروئن ايجاد و افتتاح شد و با تامين قطعات اوليه از زنجيره 
تامين گروه سايپا، در اين شركت مونتاژ خواهد شد و با انجام اين فرآيند، كاهش هزينه بيش از صد ميليارد تومانى در طول سال براى شركت سايپاسيتروئن به همراه خواهد داشت.تيمورى تاكيد كرد: امسال 
خوشبختانه با تمركز بر افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام شده در بازارهاى صادراتى خوش درخشيديم به نحوى كه سه قرارداد صادراتى در بازارهاى مختلف از جمله ارسال خودروهاى ساينا، كوييك و 

شاهين به تعداد 45 هزار دستگاه به بازار روسيه و 45 هزار دستگاه به بازار بالروس منعقد شده و تفاهم نامه ارسال خودرو به تعداد 60 هزار دستگاه به صورتى كه تحويل 11 هزار دستگاه در سال 2023 ميالدى به كشور ونزوئال صورت پذيرد نيز منعقد شده است.

مديرعامل گروه سرمايه  گذارى غدير خبر داد:

عيدى غدير به سهامداران و بازنشستگان نيروهاى مسلح
مديرعامل گروه سرمايه  گذارى غدير از عرضه اوايه �وكغدير� 
طى روزهاى باقى مانده از سال 1401 خبرداد و گفت: با توجه 
به اقدامات انجام گرفته و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
عرضه اوليه شــركت صنايع و معادن غدير در روزهاى آتى با 
نماد «وكغدير» در تابلوى اصلى بورس عرضه مى شود. عرضه 
ســهام «وكغدير» عيدى غدير به سهامداران و بازنشستگان 
نيروهاى مسلح . ايلنا، مازيار حسينى در جلسه معارفه اعضاى 
جديد هيئت مديره هلدينگ بين المللى صنايع و معادن غدير 
با بيان مطلب فوق گفت: بدون اغراق ورود �وكغدير� به بازار 
بورس و اوراق بهادار تهران، مى تواند يكى از بهترين عرضه هاى 
اوليه   چند ســال اخير بازار باشد و از اين جهت عيدى گروه 
سرمايه گذارى غدير به سهامداران اين مجموعه و به خصوص 
بازنشستگان نيروهاى مسلح  خواهد بود. وى گفت: هلدينگ 
صنايع و معادن غدير به عنوان يكى از زيرمجموعه هاى گروه 
ســرمايه گذارى غدير پس از ثبت در بازار دوم بورس و طى 
فرآيند ارزش گذارى، در انتظار عرضه عمومى در بازار سرمايه 
است. اين هلدينگ به دليل چيدمان پرتفوى سرمايه گذارى 
خــود كه عالوه بر زنجيره فلزات آهنــى، فلزات رنگى و نادر 
را در خود جاى داده اســت پس از عرضه جزو شــركت هاى 
شاخص بازار سرمايه محســوب خواهد شد. مازيار حسينى 
عرضه �وكغدير�  را به عنوان يكى از بزرگترين دستاوردهاى 
سال 1401 گروه سرمايه گذارى غدير نام برد و تصريح كرد: بر 
اساس ارزش گذارى رسمى انجام شده توسط سازمان بورس، 

ارزش خالص دارايى هاى اين شركت حدود 63 هزار ميليارد 
تومان برآورد شــده است. همچنين سود خالص اين شركت 
از 411 ميليــارد تومان در ســال 1399، به 5,173 ميليارد 
تومان در سال 1401 رسيده كه نشان از افزايش 12 برابرى 
در شاخص ســود خالص دارد. حسينى با بيان اينكه شركت 
هاى فوالد آلياژى ايران، سنگ آهن گهر زمين، آهن و فوالد 
غديــر ايرانيان و موتوژن از جمله بزرگترين زيرمجموعه هاى 
بورسى هلدينگ صنعت و معدن غدير بشمار مي روند، افزود: 
از  شركت هاى غير بورسى اين هلدينگ  نيز مي توان به  فوالد 
غدير نى ريز، توســعه آهن و فوالد گل گهر، اكتشاف معادن و 
صنايع غدير، نوظهور كوير بافق، زاگرس مس ســازان و كانى 

كاوش آرتا غدير  اشاره كرد. وى در ادامه تصريح كرد:  صنعت 
فوالد آلياژى در سراســر جهان از قــدرت رقابت باال و ارزش 
افزوده بيشترى نسبت به فوالد و فلزات آهنى برخوردار است، 
بر همين اســاس هلدينگ صنعت و معدن با سرمايه گذارى 
در شــركت فوالد آلياژى ايران و شركت توسعه آهن و فوالد 
گل گهر توانسته سهم مؤثر بازار در اين محصول را در دست 
داشته باشد. مديرعامل گروه ســرمايه گذارى غدير با اشاره 
بــه معــدن طالى جنگســر در خوى و معــدن طال و مس 
خونيــك در بيرجند، گفت: گروه غدير قصد دارد با توســعه 
فعاليت هاى اكتشــافى و بهره بردارى از منابع غنى معدنى 
كشــور، خود را به عنوان بزرگترين توليدكننده طالى ايران 

معرفى كند. حسينى همچنين با معرفى بعضى از پروژه هاى 
اين هلدينگ در ســال 1402 گفت:  پروژه هاى فوالدسازى 
يزد يك با ظرفيت 700 هــزار تن فوالد آلياژى، فوالد غدير 
نى ريــز با ظرفيت 1 ميليون تن فوالد، توســعه آهن و فوالد 
گل گهر با ظرفيت 3 ميليون تن فوالد، گندله ســازى بهاباد 
شــركت آهن و فــوالد غدير ايرانيان بــا ظرفيت 4 ميليون 
تن در ســال آينده  به بهره بردارى خواهد رســيد و منجر به  
افزايش 11 درصدى ســهم توليد فوالد اين هلدينگ از كل 
توليد فوالد كشــور خواهد شد. مازيار حسينى با بيان اينكه 
هدف ما تعريف غدير در تراز جهانى است، گفت: اداره ى گروه 
تخصصى غدير مبتنى بر آينده نگرى و فن آورى هاى نوين 
خواهد بود و در حوزه صنايع و معادن نيز با راه اندازى پروژه 
هاى فوالد سازى و بالفعل شدن معادن در اختيار در مقياس 
توليدكنندگان جهانى حرف براى گفتن خواهيم داشت و از 
اين حيث بايد با نگاه درست به موضوع، تعيين اهداف معين 
و مديريت درست منابع و نيروى انسانى در مسير تعيين شده 
گام برداريم. مديرعامل گروه ســرمايه گذارى غدير خطاب به 
اعضاى هيئت مديره شركت بين المللى صنايع و معادن غدير  
تاكيد كرد: در تصميم گيرى ها، برنامه ريزى ها و اقدامات بايد 
شش شــاخص در نظر قرار گيرد كه عبارتند از: هوشمندى، 
هدفمندى، شــفافيت و انضباط مالى، آينده نگر، پرانرژى و 
تصميم گيرى به موقع و صحيح مورد توجه جدى قرارگيرد. 

معاون توســعه بــازار گروه كشــتيرانى 
جمهورى اســالمى ايران گفــت: با اعزام 
نخستين شناور در خط منظم كشتيرانى 
طى آذر و بهمن ماه سال جارى به ونزوئال 
كشتى بعدى نيز در ارديبهشت سال آينده 
اعزام خواهد شد.به گزارش مانا؛ امير بيات 
در گفتگو با شبكه خبر سيما با بيان اينكه 
گروه كشــتيرانى با اعزام دو فروند شناور 
اقيانوس پيما طى ماه هــاى آذر و بهمن 
سال جارى خط مســتقيم كشتيرانى به 
ونزوئال را راه اندازى كرده اســت، تصريح 
كرد: اين اقدام در راســتاى سياست هاى 
دولت ســيزدهم انجام شــده است و در 
تالش هســتيم اين خط به صورت پايدار 
به فعاليت خــود ادامه دهد.وى شــناور 
اعزامى به ونزوئال در بهمن ماه را شناورى 
با ظرفيت TEU 2200 كانتينر اعالم كرد 
و ادامه داد: طى برنامه ريزى صورت گرفته 
در گروه كشــتيرانى جمهورى اســالمى 
ايران، هر ســه ماه يكبار به صورت رفت 
و برگشــت يك فروند شــناور در مسير 
ونزوئــال تردد خواهد كــرد كه طبق اين 
برنامه، شناور بعدى در ارديبهشت ماه سال 
1402 به بنادر اين كشــور اعزام مى شود.
معاون توســعه بازار گروه كشتيرانى علت 
تعييــن اين مدت زمــان را دورى مقصد 
دانست و گفت: شــناور پس از بارگيرى 

در بنادر داخلى، از مســير كانال ســوئز 
35 روز تــا مقصــد در راه خواهد بود، به 
صــورت ميانگين دو هفتــه نيز تخليه و 
بارگيــرى آن به طــول مى انجامد و 35 
روز نيــز بازگشــت آن طول مى كشــد، 
بنابراين برنامه ريزى هاى صورت گرفته بر 
اســاس اين مدت زمان است.وى با بيان 
اينكه گروه كشــتيرانى از ُطرق مختلف 
نســبت به دعوت و جذب تجار و فعالين 
اقتصادى داخلى براى بهر ه بردارى از اين 
خط كشــتيرانى اقدام كرده است، خاطر 
نشان كرد: هم اكنون نيز از صادركنندگان 
تقاضا مى كنيم هر چه زودتر نســبت به 

رزرو كانتينــر در خط ونزوئال اقدام كنند 
تا شناور با ظرفيت كامل و در زمان مقرر 
به سمت مقصد اعزام شود.بيات تداوم اين 
خط كشتيرانى را وابسته به استقبال تجار 
و فعاالن اقتصادى ارزيابــى كرد و افزود: 
متاسفانه با وجود تالش ها و پيگيرى هاى 
صورت گرفته از ســوى گروه كشتيرانى 
ايرانى  ايران، تجــار  جمهورى اســالمى 
اســتقبال چندانى از اين خط كشتيرانى 
نداشــتند اين در حالى است كه سازمان 
توسعه تجارت و وزارت امورخارجه طبق 
سياستگذارى هاى صورت گرفته خواستار 
برقرارى خط منظم كشــتيرانى در مسير 

ونزوئال بودنــد.وى از جمله پيگيرى هاى 
صورت گرفته از ســوى گروه كشتيرانى 
بــراى رونق بخشــيدن به تجــارت بين 
ايــران و ونزوئال را نامه نگارى به اتاق هاى 
بازرگانى ايران و تهــران و اعالم آمادگى 
اين گروه كشــتيرانى براى حمل كاال در 
مسير ونزوئال اعالم كرد و ادامه داد: در اين 
خصوص با سازمان توسعه تجارت و وزارت 
امورخارجه نيز مكاتبات الزم صورت گرفته 
است همچنين سفير كشورمان در ونزوئال 
بــراى جذب تجار ايرانى بــه بازار ونزوئال 
تالش هاى مســتمرى را انجام دادند، هم 
اكنون نيز گروهى از كارشناسان فنى گروه 
كشــتيرانى جهت آماده سازى و تجهيز 
بنــدر براى عمليات تخليــه و بارگيرى و 
فراهم سازى بستر هاى الزم تداوم فعاليت 
خط منظم كشــتيرانى ياد شده از جمله 
مذاكره با فورواردر هاى ونزوئاليى در اين 
كشور مستقر شــده اند.معاون توسعه بازار 
گروه كشــتيرانى جمهورى اسالمى ايران 
نياز هاى بــازار ونزوئــال را عمدتاً مصالح 
ساختمانى از جمله كاشــى و سراميك، 
لوله، آجــر و... عنوان كرد و گفت: ونزوئال 
نيز در زمينه چوب، ُكك و ســنگ آهن 
زمينه مناسبى براى صادرات به ايران دارد.

معاون گروه كشتيرانى اعالم كرد:

اعزام تيم فنى جهت آماده سازى تخليه و بارگيرى كاال هاى ايرانى در ونزوئال

مدير كل نظارت بر كاالهاى اساسى وزارت جهاد كشاورزى گفت: ان شااهللا قيمت گوشت وارداتى و داخلى زير 300 هزار تومان و در 
حدود 280 خواهد بود در حالى كه قبال با نرخ 340 هزار تومان هم در سازمان ميادين قيمت گذارى شده بود. اعالم قيمت جديد 
گوشت/ جزئيات نحوه عرضه در ميادين. به گزارش خبرنگار ايلنا، مسعود امراللهى با اشاره به كاهش قيمت گوشت طى روزهاى 
آينده اظهار داشت: از امروز پيرو ماموريتى كه وزير جهاد كشاورزى به شركت پشتيبانى امور دام نسبت به ورود به بازار براى تامين 
گوشت گرم گوسفندى و گوساله داده است، گوشت گرم گوساله وارد بازار ميادين تهران و صنوف منتخب شد و اين مسير ادامه 
دارد تا قيمت گوشــت را به تعادل نســبى خود برسانيم و هم اينكه مردم در آستانه سال نو و ماه رمضان خريد آرامى را داشته باشند.  وى افزود: قيمت الشه گوشت 
گوساله از 220 هزار تومان به 208 هزار تومان در سازمان ميادين و صنوف منتخب تقليل پيدا كرد، روى گوشت گوسفندى هم يك تا روز آينده در سازمان ميادين 
كاهش قيمت اعمال مى شود. مدير كل نظارت بر كاالهاى اساسى وزارت جهاد كشاورزى گفت: ان شااهللا قيمت گوشت وارداتى و داخلى زير 300 هزار تومان و در حدود 
280 خواهد بود در حالى كه قبال با نرخ 340 هزار تومان هم در سازمان ميادين قيمت گذارى شده بود. وى بيان داشت: در ميدان پيروزى تهران يك محموله گوشت 
گرم وارداتى گوسفندى به ميزان حدود 18 تن عرضه شده است كه تا دو روز آينده با قيمت جديد توزيع مى شود، اين قيمت امكان دارد روز به روز و به فراخور بازار 
تقليل پيدا كند.  امراللهى تاكيد كرد: با ورود و ماموريتى كه شركت پشتيبانى نسبت به تامين دام سبك و سنگين دارد اميدواريم كه مكررا قيمت ها رو به كاهش باشد. 

مديركل دفتر غرب آسياى سازمان توسعه تجارت ايران از برگزارى همايش بزرگ تجارى و سرمايه گذارى ايران و قطر خبر 
داد. به گزارش ايلنا و به نقل از سازمان توسعه تجارت ايران، فرزاد پيلتن، مديركل غرب آسياى سازمان توسعه تجارت ايران 
گفت: همايش بزرگ تجارى و ســرمايه گذارى ايران و قطر، با حضور 20 هلدينگ و شركت بزرگ تجارى و سرمايه گذارى 
قطرى و بيش از 200 شركت ايرانى، توسط بانك توسعه قطر، سفارت قطر در تهران و با همكارى سازمان توسعه تجارت 
ايران برگزار خواهد شــد. وى افزود: در اين همايش عالوه بر معاون وزير تجارت و صنعت قطر و معاون وزير صمت ايران و 

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، قائم مقام وزير صمت ايران در امور بازرگانى و نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران و دبيركل اتاق بازرگانى قطر و جمعى 
ديگر از مقامات اقتصادى و تجارى دو كشــور حضور خواهند يافت. مديركل غرب آســياى سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: عالوه بر معرفى فرصت هاى 
توسعه همكارى هاى تجارى و سرمايه گذارى ميان دو كشور، مقرر است نمايندگان شركت هاى خصوصى دو كشور در مذاكرات رو در رو در خصوص راهكارهاى 
توســعه اين همكارى ها مذاكره كنند. گفتنى اســت، همايش تجارى و سرمايه گذارى ايران و قطر طى روزهاى دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 اسفندماه برگزار 

مى شود و حضور در اين همايش صرفاً با هماهنگى و ثبت نام قبلى امكان پذير است.

يك مسئول وزارت كشاورزى مطر ح كرد:
همايش بزرگ تجارى و سرمايه گذارى ايران و قطر برگزار مى شوداعالم قيمت جديد گوشت
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گزيده خبر

نرخ حق الوكاله بانك سينا در سال 1402 اعالم شد

نرخ حق الوكاله بانك ســينا براى انواع ســپرده هاى سرمايه گذارى در سال 
مالى 1402 معادل 3 درصد خالص منابع سپرده گذاران اعالم شد.به گزارش 
روابط عمومى بانك سينا، با عنايت به بخشنامه و دستورالعمل بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران، نرخ حق الوكاله به كار گيرى سپرده هاى مشتريان 
در بانك سينا در سال 1402 به ميزان 3 درصد خالص منابع سپرده گذاران 
براى هر يك از انواع ســپرده هاى به كار گرفته شــده جهت مصارف مشاع، 
تعييــن و جهــت اطالع عموم اعالم مى شــود.همچنين مبنــاى تعيين و 
تسهيم مابه التفاوت سهم سود قطعى و على الحساب پرداختى سپرده هاى 
سرمايه گذارى، ميانگين مانده روزانه انواع سپرده هاى سرمايه گذارى با سهم 

يكسان خواهد بود.

همزمان با سفر رئيس جمهور انجام شد
قدردانى از بانك صادرات ايران در تأمين مالى پروژه هاى استان 

بوشهر

همزمان با دور دوم ســفر رئيس جمهور به اســتان بوشــهر و مراسم آغاز 
بهره بردارى از طرح هاى بزرگ عمرانى و آب رســانى، تأمين مالى دو ســد 
«باغان» و «دشت پلنگ» توسط بانك صادرات ايران مورد تجليل و قدردانى 
قرار گرفت.به گزارش روابط عمومى بانك صــادرات ايران،  15 طرح بزرگ 
ملى آب  رسانى و عمرانى در سفر رئيس جمهور به استان بوشهر مورد بهره 
بردارى قرار گرفت كه از اين ميان تأمين مالى دو ســد «باغان» و «دشــت 
پلنگ» در اين اســتان با اعتبارى بالغ بر  783 ميليون يوآن توســط بانك 
صادرات ايران انجام شــده است.در مراسم ويژه اى كه به همين مناسبت با 
حضور سيد ابراهيم رئيسى، رئيس جمهور، وزرا، معاونين، مقامات لشكرى 
و كشــورى و استانى در بوشهر برگزار شــد، از حمايت بانك صادرات ايران 
در تامين مالى دو ســد بزرگ اين استان قدردانى شد.سد باغان از نوع بتنى 
غلطكــى با 56 متر ارتفاع، 32 ميليــون متر مكعب حجم مخزن و با هدف 
تامين آب شرب و صنعت در كنار 700 هكتار اراضى كشاورزى و سد دشت 
پلنــگ با حجم 145 ميليون مترمكعب براى جلوگيرى از هدررفت حداقل 
72 ميليون متر مكعب ســيالب هاى ويرانگر بــه خليج فارس و تأمين آب 
شرب شهرســتان هاى دشتى و مناطق همجوار در اســتان بوشهر احداث 
شده اند.تامين مالى پروژه هاى توسعه اى پتروشيمى هنگام و فوالد دشتستان 
توسط بانك صادرات ايران در استان بوشهر از ديگر حمايت هاى اين بانك از 

طرح هاى بزرگ ملى است.
زيپاد، نرم افزار جديد بانك پاسارگاد در حوزه كودك و نوجوان 

رونمايى شد
 بانك پاســارگاد با هدف 
پس انداز  فرهنگ  آموزش 
و كمــك بــه ســاختن 
براى  روشــن  آينــده اى 
فرزندان اين سرزمين، در 
جديدتريــن اقدام خود از 
رونمايى  «زيپاد»  نرم افزار 
كرد. يكى از خدمات مهم 
و منحصربه فرد زيپاد، ايجاد حســاب براى كودكان و نوجوانان و صادرشدن 
كارت به نام ايشــان اســت كه خانواده ها مى توانند از طريــق اين نرم افزار 
به آسانى از خدمات بانكدارى كودك استفاده نمايند.  در دنياى امروز با رشد 
تكنولوژى و تغيير شرايط اقتصادى، اهميت پس انداز و سرمايه گذارى بيشتر 
از قبل شــده است. اين روزها تمام خانواده ها نسبت به آينده مالى فرزندان 
دغدغه بيشترى دارند و اين نوع نگاه مستلزم عملكرد مناسب در زمان حال 
اســت. بانك پاسارگاد با هدف آموزش فرهنگ پس انداز و كمك به ساختن 
آينده اى روشــن براى فرزندان اين ســرزمين، خدمات جديدى مخصوص 
كودكان و نوجوانان در نظر گرفته كه ارائه اين امكانات در شبكه بانكى كشور 
در نوع خود بى نظير است. «زيپاد» اولين نرم افزار بانكى مخصوص كودكان 
و نوجوانان اســت كه با استفاده از آن كودك يا نوجوان ايرانى زير 18 سال 
مى تواند عالوه بر تجربه استقالل مالى از خدمات جذاب آن مانند زى كارت، 
كيف پول الكترونيك، قلك مجازى، ارائه تســهيالت بانكى و خدمات مالى 
بهره مند شود. همچنين «زيپاد» امكان نظارت و كنترل تمام تراكنش هاى 
مالى فرزندان را براى والدين فراهم كرده است. آنچه گفته شد تنها بخشى 
از امكانات زيپاد است. در اين نرم افزار همچنين مقاالت و محتواى آموزشى 
براى والدين وجود دارد كه مى توانند از آن براى حركت درســت در مســير 
فرزندپرورى اســتفاده نمايند. زيپاد در مسير توسعه خود به زودى امكانات 

ديگرى را نيز به والدين و كودكان عرضه خواهد كرد. 

اجراى طرح سپرده گذارى ممتاز «تابش» در بانك مسكن

با هدف رفع نيازهاى اساسى مشتريان بانك مسكن طرح سپرده گذارى ممتاز 
تابش با دو روش به اجرا گذارده شــد.به گزارش پايگاه خبرى بانك مسكن 
– هيبنا ، با هدف رفع نيازهاى اساسى مشتريان بانك مسكن در حوزه هاى 
جانبى به ويژه بخش مســكن امكان ســرمايه گذارى در طرح سپرده ممتاز 
«تابش» با ويژگى هاى خاص فراهم شد.اين طرح به دو روش سرمايه گذارى 
با دوره انتظار سه ماهه و 6 ماهه در بانك مسكن به اجرا گذارده شده است و 
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب در آن 50 ميليون تومان مى باشد.حداكثر 
سقف تسهيالت پرداختى در طرح ممتاز تابش مرابحه منصوب بخش مسكن 
160 ميليــون تومان و مرابحه عام بخش مســكن يا خدمات 100 ميليون 
تومان مى باشد كه نرخ سود تسهيالت مرابحه از محل حساب اين طرح براى 
دوره انتظار 6 ماهه 12 درصد و براى دوره انتظار 3 ماهه 13 درصد است.الزم 
به ذكر است، حداكثر مدت بازپرداخت تسهيالت توام طرح تابش، پرداختى 
از محل اوراق گواهى حق تقدم (صرفا مرابحه منصوبات و حداكثر تا ســقف 
80 ميليون تومان) 5 ساله اســت و نرخ سود تسهيالت توام از محل اوراق 
گواهــى حق تقدم (صرفا مرابحه منصوبات و حداكثر تا ســقف 80 ميليون 

تومان) 22,5 درصد مى باشد.

افزايش ساعات كارى شعب بانك پارسيان در روزهاى پايانى سال

به منظور رفاه حال هم وطنان گرامى و باهدف تسهيل دسترسى مشتريان به 
خدمات بانكى، ساعت كارى شعب بانك پارسيان با نزديك شدن به روزهاى 
پايانى سال افزايش يافت .بر اين اساس، تمامى شعب بانك پارسيان در تهران 
و ســاير استان ها از روز شنبه سيزدهم اسفندماه لغايت روز يكشنبه بيست 
و هشــتم اسفندماه روزهاى شنبه الى چهارشــنبه تا ساعت 16 و روزهاى 
پنج شنبه تا ساعت 14 آماده پاسخگويى و ارائه خدمات به مشتريان هستند.
همچنين مشتريان بانك پارسيان در تمامى ساعات مى توانند خدمات بانكى 
موردنيــاز خود را از طريق ســرويس هاى آنالين بانك نظير اينترنت بانك ، 
همراه بانك و ... به صورت غيرحضورى دريافت كنند.همچنين مركز ارتباط 
با مشتريان بانك پارســيان با شماره تلفن 81151000 به صورت شبانه روز 

آماده راهنمايى و پاسخگويى به پرسش هاى مشتريان است.

در جلسه كارگروه فنى سامانه هاى هوشمند ثبت تردد و تخلف كشور مطرح 
شد:

سامانه هاى هوشمند در خدمت كاهش تخلفات ترافيكى
جلســه كارگروه فنى ســامانه هاى هوشــمند ثبت تردد و تخلف كشور به 
ميزبانى شهردارى كرج در روز پنجشنبه 11 اسفند در محل سالن كنفرانس 
شهردارى مركز شهردارى كرج برگزار شد.در اين جلسه محمديان مدير كل 
حمل و نقل وزارت كشور، سرهنگ رحمتى پور فرمانده پليس راهور استان 
البرز، فرزين فرشــاد معاون حمل ونقل و ترافيك شهردارى كرج و جمعى از 
مديــران فراجا، پليس راهور، فــاواى فراجا و معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهردارى كرج حضور داشتند. در ابتداى جلسه فرزين فرشاد معاون حمل 
و نقل و ترافيك شــهردارى كرج در گزارشــى از عملكرد ســال جارى اين 
معاونت شــهردارى در حوزه ترافيكى شهر كرج در ضرورت تعامل تنگاتنگ 
بين شــهردارى با فراجا و پليس راهور و وزارت كشور تأكيد كرد و گفت: با 
توجه به افزايش ســريع جمعيت در شــهرى همچون كرج در سال جارى 
نســبت به سال گذشته شاهد رشــد 42 درصدى ترافيك در كرج بوده ايم. 
اين امر خودش باعث ازدحام و تشديد معضل هاى ترافيكى در معابر مختلف 
شهرى شده است. از طرف ديگر با وجود اين كه ما در شهردارى كرج رويكرد 
انسان محور و گسترش حمل و نقل عمومى داريم اما به داليل مختلف دچار 
يك عقب ماندگى شديد در اين حوزه هستيم. به طور مثال با وجود اين كه 
در گذشته ها 700 اتوبوس در كرج فعال بود اما االن نهايتاً 200 اتوبوس فعال 
داريم كه بايد زودتر اقدام به گسترش اين حمل و نقل عمويم بكنيم. در واقع 
نيازمند جبران ســريع تر اين كمبودها هستيم. فرشــاد در ادامه با اشاره به 
افتتاح آزمايشى بخشى از خط 2 مترو كرج گفت: البته واقعيت اين است كه 
افتتاح اين بخش از مترو فعال چمدان كمكى به روان شدن ترافيك شهرى در 
كوتاه مدت نمى كند. اما بارقه اميدى است براى آينده كه روند اجراى پروژه 
مترو ســريع تر اتفاق بيافتد به صورتى كه سريعاً شاهد اتصال خط 2 مترو 
كرج به ميدان شهيد سلطانى باشيم تا يكى از گره هاى كور جدى ترافيكى 
در شهر كرج كه حتى ابعاد ملى هم پيدا كرده است در قسمت ميدان شهيد 
سلطانى و اتوبان تهران كرج و پل فرديس باز شود.  اميدواريم با حمايت هاى 
جدى دولت شاهد تسريع در روند اجراى تونل ها و ريل گذارى خط 2 مترو 
كرج باشيم كه تا پايان سال آينده اين خط به ايستگاه شهيد سلطانى برسد.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى كرج در مورد اجراى طرح زوج و فرد 
در ايام آخر سال در شهر كرج افزود: امسال با همكارى مجموعه پليس راهور 
با اســتفاده از سامانه هاى هوشمند و دروبين هاى كنترلى در هسته مركزى 
شــهر كرج طرح زود و فرد را اجرا كرديم. كه البته اميد مى رود كه بتوانيم با 
همكارى تنگاتنگى كه با مجموعه راهور داريم اين طرح را به صورت دقيق تر 
و با امكانات نظارتى بهتر در طول سال هم ادامه دهيم. البته در بحث ميزان 

جريمه ها هم بايد تجديدنظر بكنيم كه متناسب باشد

همزمان با هفته جوان؛
جوانان برتر تبريز تجليل شدند

تبريز – شــيعه نواز: همزمان با هفته جوان، 12 جوان برتر تبريز در عرصه هاى 
مختلف و همچنين خانواده شهيد شــهيد مدافع امنيت حسين اجاقى تجليل 
شــدند.در مراسمى كه به همين مناسبت و همزمان با گراميداشت هفته جوان 
در تبريز برگزار شــد، معاون امور فرهنگى و جوانــان اداره كل ورزش و جوانان 
آذربايجان شــرقى گفــت: اداره كل ورزش و جوانان در كنار رســالتى كه براى 
ورزشــكاران دارد، وظايفى نيز در قبال جمعيت يك ميليون و 300 هزار نفرى 
جوان اســتان دارد كه ديده بانى، مطالبه گرى، رصد و پايش وضعيت جوانان از 
جمله آنهاست.امير تقى زاده خاطرنشان كرد: امروز وظيفه بزرگى بر عهده جوانان 
و نگاه ما به جوان به عنوان پرچمدار پيشرفت ايران اسالمى است.وى به سازمان 
هاى مردم نهاد جوانان اشاره كرد و گفت: 23 هزار نفر به صورت مستقيم و بيش 
از 200 هزار نفر از جوانان اســتان در قالب 306 ســازمان مردم نهاد جوانان در 
سطح استان آذربايجان شرقى فعاليت دارند كه اداره كل ورزش و جوانان وظيفه 
اعطاى مجوز و حمايت مادى و معنوى از ســمن هــاى جوانان در قالب اجراى 

فعاليت هاى داوطلبانه و خودجوش، طرح ها و كارگاه ها را برعهده دارد.

كاهش توليد و افزايش قيمت مصالح ساختمانى ادعايى كذب!

بر خــالف ادعاى كاهش توليد محصوالتى همچون ميلگرد، بايد 
توجه داشت كه با وجود ركود در بخش مسكن، شاهد رشد توليد 
اين محصوالت هستيم.به گزارش خبرنگار ايِبنا؛ فضاسازى برخى 
رســانه ها براى افزايش انتظارات تورمى در بازار هاى مختلف، در 
روز هاى اخير به بازار مسكن رسيده است. اين رسانه ها تاكيد دارند 
كه قيمت مصالح ســاختمانى همچون گروه فوالد و سيمان، به 
دليل كاهش توليد و در كنار آن نوسانات اخير قيمت ارز، با جهش 
100 درصدى مواجه شــده است. اين ادعا در شرايطى است كه 
نگاهى به آمار هاى رسمى از ميزان توليد محصوالت فوالدى نشان 
از افزايش توليد و عرضه در بازار دارد. به گونه اى كه آمار ده ماهه 
سال 1401 بيان گر توليد 10697 هزار تن مقاطع طويل فوالدى 
(همچون تيرآهن، ميلگرد و.) است كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، رشد 14 درصدى دارد. به طور مشخص، ميزان توليد ميلگرد 
در ده ماهه ابتدايى امســال حاكى از رشد 16 درصدى نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل و رســيدن به رقم توليد 8957 هزار تن 
اســت.   همچنين از ابتداى سال تا پايان دى ماه، كل محصوالت 
فــوالدى (از قبيل ورق ســرد و گرم و ...) با رشــد 11 درصدى 
نسبت به ده ماهه سال قبل به رقم 18276 هزار تن رسيده است. 
از ســوى ديگر روز گذشته اميد قاليباف سخنگوى وزارت صمت 
اظهار داشــت: �وقتى امروز در بورس كاال قيمت آهن اسفنجى 
بدون رقابت 11600 تومان كشــف مى شــود، با اعمال ضرايب 
مى توانيم قيمت شــمش را 17000 تومان و ميلگرد را 18900 

تومان در نظر بگيريم. معنى ديگرش اين است كه ميلگرد ارزان تر 
خواهد شد. � بنابراين روند تعديل قيمت آهن، شمش و ميلگرد 
در كنار افزايش توليد در ســال جارى، نشان مى دهد كه ادعاى 
جهش قيمت ها و فضاســازى براى افزايــش انتظارات تورمى در 
ايــن بازار، هيچ گونه منطقى نــدارد و تنها با اهداف خاص براى 
منافع شــخصى و صنفى و در جهــت ايجاد نااطمينانى در ميان 
مردم نسبت به آينده بازار مسكن است. هرچند بايد توجه داشت 
كه ركود در بخش مســكن، معضلى اســت كه به دليل انباشت 
تقاضا در سال هاى گذشــته و عدم پاسخ به اين تقاضاى مسكن 
در دولت هاى قبل، وجود داشته و دارد. از سوى ديگر، فضاسازى 
منفى در خصوص مصالح ســاختمانى به بازار سيمان نيز سرايت 
كرده اســت و برخى رســانه ها از كاهش توليد و افزايش قيمت 
سيمان در آينده خبر مى دهند؛ ادعايى كه همچون موضوع آهن و 
ميلگرد، كذب است؛ چراكه آمار توليد سيمان در ده ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، بيان گر رشد 1.2 درصدى است 
و برنامه ريزى وزارت صمت براى تداوم افزايش توليد سيمان در 
ماه هاى آتى اســت؛ بنابراين همان طور كه اشاره شد در شرايط 
كنونى بر خالف ادعاى كاهش توليد و افزايش قيمت محصوالتى 
همچون ميلگرد و سيمان، بايد توجه داشت كه با وجود ركود در 
بخش مسكن، شاهد رشد توليد اين محصوالت و رسيدن به تعادل 

و ثبات قيمتى آن ها در بازار هستيم.

 اطالعيه پذيرش و گشايش انبار پارس جنوبى جهت گواهى سپرده ميعانات گازى و نيز انبار خارك جهت گواهى 
ســپرده نفت خام سنگين منتشر شد. به گزارش ايِبنا، پس از اعالم مديرعامل شركت ملى نفت ايران مبنى بر 
اينكه معامالت گواهى سپرده نفت و ميعانات گازى، به زودى در بورس انرژى راه اندازى مى شود، اطالعيه پذيرش 
و گشــايش انبار پارس جنوبى جهت گواهى سپرده ميعانات گازى و نيز انبار خارك جهت گواهى سپرده نفت 
خام ســنگين منتشر شد.  گواهى سپرده نفت خام و ميعانات گازى، يك دارايى جديد در نظام اقتصادى ايران 
براى فعاالن بخش خصوصى است كه در بورس انرژى عرضه و معامله مى شود. هر گواهى معادل يك بشكه نفت 
خام يا ميعانات گازى اســت و دارنده ى آن مى تواند در صورت رســيدن تعداد گواهى ها به يك نصاب مشخص، 
آن را به شركت ملى نفت ايران تحويل دهد و در ازاى آن، نفت در صورتى كه دارنده اين گواهى تمايل داشته 
باشد، ميتواند نفت خام و ميعانات گازى را (به صورت فيزيكى) مشروط به رسيدن به حجم قابل تحويل در انبار 

شركت ملى نفت دريافت كند.

تابلوى تاالر خودروى بورس كاال امروز (يكشنبه) ميزبان عرضه 550 دستگاه المارى ايما شركت آرين پارس 
موتور اســت. به گزارش ايِبنا، ، از اين تعداد 175 دســتگاه به رنگ مشكى، 100 دستگاه به رنگ خاكسترى، 
175 دســتگاه سفيد و 100 دستگاه به رنگ سبز است. قيمت پايه اين خودرو ها 981 ميليون تومان و زمان 
تحول آن 31 خرداد 1402 است. ميزان پيش پرداخت المارى هم 50 درصد تعيين شده است. همچنين به 
قيمت نهايى اين خودرو 9 درصد ماليات ارزش افزوده به عالوه هزينه هاى جانبى افزوده مى شــود. اشخاصى 
كه در عرضه هاى قبلى در بورس كاال خودرو ســوارى خريدارى كرده اند و همچنين از ابتداى سال 1398 از 
شــركت هاى خودروسازى موفق به خريد خودرو شده اند امكان ثبت سفارش نخواهند داشت. هر كد بورسى 

صرفا امكان يك ثبت سفارش را دارد و ثبت سفارش براى اشخاص حقوقى مجاز نيست.

با انتشار اطالعيه گشايش انبار ميعانات گازى و نفت خام:

جزئيات عرضه المارى ايما در بورس كاالنخستين ابزار ارزى بازار سرمايه به زودى آغاز به كار مى كند

با شركت يك ميليون نفر در جشنواره زمستانه باشگاه مشتريان
زمستان 1555 همراه بانك تجارت گرم شد

دومين دوره قرعه كشى جشنواره زمستانه باشگاه مشتريان بانك تجارت برگزار و اسامى 
برندگان 1555 جايزه از جمله 5 گوشى تلفن همراه و 50 جايزه نقدى مشخص شد.به 
گــزارش خبرنگار اداره روابط عمومى و ارتقاء ســرمايه اجتماعى بانك تجارت؛ دومين 
قرعه كشى جشنواره زمستانه باشــگاه مشتريان كه با شعار «به  پاس همراهى شما به 
وقت قدردانى ما»، در حال برگزارى است از ميان يك ميليون و 60 هزار و 408 نفرى 
كه تا پايان بهمن ماه شرايط الزم را براى حضور در جشنواره احراز كرده بودند برگزار و 
به پنج نفر هر كدام يك دستگاه تلفن همراه، به پنجاه نفر جايزه نقدى پنجاه ميليون 
ريالى و 1500 نفر هركدام 3 ميليون ريال اعتبار در اپليكيشن باجت بانك تجارت اهدا 
شد.مرحله سوم قرعه كشى ماهانه اين جشــنواره هم در فروردين ماه برگزار و آخرين 
مرحله هم بناست در ارديبهشت ماه و به منظور شناسايى برنده خوش شانس جايزه 3 
ميليارد ريالى كمك هزينه خريد خودرو برگزار شود.شركت كنندگان در اين جشنواره 
مى توانند با ورود به حســاب كاربرى خود در باشگاه مشتريان بانك تجارت از وضعيت 

خود در اين قرعه كشى مطلع شوند.
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گزيده خبر

هشدار عراق درباره ظهور نسل جديد و 
"ناشناخته" داعش در آينده

سخنگوى رسمى فرمانده كل نيروهاى مسلح عراق تاكيد كرد: در دهه آينده با نسلى 
جديد از داعش روبه رو خواهيم بود كه اطالعاتى از آنها نداريم. او تاكيد كرد، به دقت 
«خليفه جديد داعش» را زير نظر دارند. به گزارش ايســنا، يحيى رسول، سخنگوى 
محمد شياع السودانى، فرمانده كل نيروهاى مسلح عراق در گفت وگو با شبكه كردى 
«رووداو» پيرامون جنگ عليه داعش گفت: نبرد ما با گروهك هاى باقى مانده داعش 
نبردى اطالعاتى است. داعش تروريست از طريق اجراى عملياتش به دنبال «پيروزى 
رســانه اى» اســت. او به وجود هماهنگى با «نيروهاى دموكراتيك سوريه» در طرف 
سورى در راستاى حفظ مرزهاى كشور اشاره كرد و گفت، اردوگاه الهول مانند «بمب 
ساعتى اتمى» است. رسول نسبت به تغذيه تفكر «تكفيرى» كه در اردوگاه الهول از 
ســوى زنان تشكيالت به فرزندان شان انجام مى شود، هشدار داد. او «پيشنهاد ايجاد 
ائتــالف جهانى براى اقدام و تدوين برنامه هايى بــراى كودكان و زنان داعش جهت 
آماده سازى آنها و چگونگى ممانعت از اينكه نسلى جديد از اين گروه هاى تروريستى 
داعش شــكل بگيرد» را متذكر شد. رســول درباره ارزيابى جديد خودش از نيروى 
داعش در عراق گفت: تشكيالت تروريستى به لحاظ نظامى خاتمه يافته، ما سازوكار 
نظامى آنها و حضور نظامى شان را از بين برده ايم؛ اما همچنان با بقاياى گروهك هاى 
داعش روبه رو هستيم.  سخنگوى رســمى فرمانده كل نيروهاى مسلح عراق درباره 
منابع مالى داعش در حال حاضر نيز گفت: به نظرم داعش حتى به لحاظ منابع مالى  
هم ضعيف اســت. تشكيالت داعش ســالح را از مخفيگاه هايى كه در صحرا و رشته 
كوه ها رها كرده، به دســت مى آورد. اين مخفيگاه ها از مدت ها پيش رها شــده اند و 
مابقى داعش در اين مخفيگاه ها به سر مى برند و ما برحسب وظيفه مان آنها را هدف 
مى گيريم. او در پايان گفت: دوست دارم بر اين نكته مهم تاكيد كنم هر چقدر روابط 
ما خوب و مستحكم باشد در نابودى  داعش موفق تر خواهيم بود و به آن فضا نخواهيم 
داد؛ زيرا داعش بين عرب، كرد، مسيحى، يا طايفه فالن فرقى نمى گذارد. آنچه برايش 
مهم است قتل، نابودى و تروريسم است پس ما بايد يك دست شويم و با هم مقابل 

اين گروهك هاى تروريستى قرار بگيريم.

ترامپ: مى توانم جنگ اوكراين را 24 
ساعته متوقف كنم

دونالد ترامپ در كنفرانس كنش سياســى محافظه كاران در مريلند گفت، جو بايدن، 
آمريكا را به سمت فراموشى سوق مى دهد و وعده داد كه در صورت بازگشت احتمالى 
به عرصه سياست در سال 2024، از هدر دادن پول ماليات دهندگان اياالت متحده در 
جنگ هاى خارجى «احمقانه» جلوگيرى كند. به گزارش ايســنا به نقل از آرتى، دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور سابق آمريكا در سخنرانى نزديك به دو ساعته خود در گردهمايى 
ســاالنه محافظه كاران در استراحتگاه ملى گيلورد گفت: «من تنها رئيس جمهورى در 
دهه ها بودم كه جنگى نداشــتم. اقتصاد پر رونق بود، هيچ مرگى وجود نداشــت، هيچ 
شهر نابود شــده اى كه هرگز قابل بازسازى نباشد، وجود نداشت.» ماه گذشته، ترامپ 
وعده داد در صورت انتخاب مجدد، فوراً با مسكو و كى يف تماس بگيرد و تاكيد كرد كه 
دقيقاً مى داند براى توقف درگيرى به والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه و والديمير 
زلنسكى، رهبر اوكراين، چه بگويد. او روز شنبه تكرار كرد: من مى دانم چه بايد بگويم. 
قبل از اينكه به دفتر بيضى برسم، جنگ فاجعه بار بين روسيه و اوكراين پايان خواهد 
يافت... من مشكل را حل خواهم كرد و به سرعت آن را حل خواهم كرد؛ بيش از يك 
روز طول نخواهد كشــيد. ترامپ بايدن را به خاطر هــدر دادن ميلياردها دالر ماليات 
دهندگان آمريكايى به جاى وادار كردن متحدان اروپايى واشنگتن به تامين مالى كى يف 
مورد انتقاد قرار داد و گفت: آيا ناتو به اندازه ما دالر مى گذارد؟� ما 140 ميليارد دالر 
ســرمايه گذارى كرديم و آنها فقط كسرى از آن را پرداخت كردند. و مى دانيد، همه ما 
مى خواهيم موفقيت را ببينيم، اما به دليل موقعيت مكانى براى آنها بســيار مهم تر از 
ماســت.» ترامپ اعالم كرد: ما هرگز به حزبى كه مى خواهد پول نامحدود بدهد، براى 
جنگيدن در جنگ هاى خارجى كه جنگ هاى بى پايان و احمقانه هستند، برنمى گرديم.

ترامپ به آمريكايى ها هشدار داد كه با «خطرناك ترين زمان در تاريخ كشورمان» روبرو 
هســتند و جو بايدن ما را به سمت فراموشى سوق مى دهد، و مدعى شد كه جهان به 
زودى وارد جنگ جهانى ســوم خواهد شد، مگر اينكه «چيزى سريع اتفاق بيفتد». در 
ماه هاى اخير، ترامپ مكرراً از اياالت متحده خواســته است كه راه را براى مذاكره براى 
حل و فصل صلح در اوكراين رهبرى كند، در حالى كه نحوه مديريت بايدن در مناقشه 
را مورد انتقاد قرار داده اســت. وى همچنين وعده آمريكا براى ارســال تانك هاى ام 1 
آبرامز به اوكراين را محكوم كرد و گفت كه اين اقدام مى تواند منجر به جنگ هسته اى 
شود - زيرا مسكو همچنان اصرار دارد كه محموله هاى تسليحاتى، غرب را به يك طرف 

مستقيم در خصومت ها تبديل مى كند.

هم حزبى بايدن: سياستمداران 
آمريكا اساسا احمق هستند

يك سياستمدار دموكرات آمريكايى گفت كه سياستمداران كند ذهن آمريكا 
با هدف تخريب روابط آلمان و روســيه كارى كردند كه جنگ هسته اى يك 
رويداد محتمل به نظر برســد. به گزارش ايســنا، به نقل از خبرگزارى راشا 
تودى، جفرى يانگ، نامزد انتخابات فرماندارى آمريكا گفت كه مردم ايالت 
كنتاكى از ارسال مالياتشان به اوكراين خسته شده و باور دارند كه آمريكا بايد 
ارســال تسليحات به كى يف را متوقف كند. او تصريح كرد: اما در واشنگتن، 
سياســتمداران ارتباط خود با واقعيت را از دست داده اند. فكر مى كنم اكثر 
آنها در نتيجه چندين دهه پروپاگانداى ضد روســيه در رســانه هاى جريان 
اصلى آمريكا، واقعيت را مخدوش مى بينند. يانگ گفت كه هدف دولت جو 
بايدن، رئيس جمهورى آمريكا عالوه بر استفاده از اوكراين براى راه انداختن 
يك جنگ نيابتى عليه روســيه اين بوده كه ســلطه واشنگتن بر متحدان 
اروپايــى اش را افزايش دهد. او گفت: بمب گــذارى در خط لوله انتقال گاز 
نورد استريم بخشى از اين استراتژى بود كه با هدف وابسته كردن بزرگترين 
اقتصاد اروپا يعنى آلمان به آمريكا انجام شد. به مدت چندين دهه بزرگترين 
كابوس واشــنگتن اين بوده كه آلمان و روسيه متحد شوند و اقتصاد اين دو 
كشــور يكديگر را كامل كند. در اين صورت آمريــكا ديگر محلى از اعراب 
نخواهد داشــت. اخيراً سيمور هرش، روزنامه نگار آمريكايى گزارشى منتشر 
كرد كه در آن ســازمان اطالعات مركزى آمريكا و نيــروى دريايى نروژ را 
مسئول بمب گذارى در خط لوله انتقال گاز نورد استريم معرفى مى كرد كه 
به گفته اين روزنامه نگار، تحت فرمان جو بايدن عمل كردند. هرش گفت كه 
اين حمله با هدف از بين بردن توان آلمان براى رفع تحريم هاى روســيه و 
خريد گاز اين كشــور انجام شده اســت. گاز روسيه به مراتب ارزان تر از گاز 
طبيعى مايع آمريكاســت. در همين حال داده هاى صندوق بين المللى پول 
نشــان مى دهد كه تحريم هاى غرب عليه روســيه موثر واقع نشده و انتظار 
مى رود اقتصاد روسيه در ســال جارى رشدى سريع تر از اقتصاد انگليس و 
آلمان داشته باشــد. يانگ گفت: با اين حال، غرب به دليل ناتوانى اش براى 
تحريم هاى مضاعف عليه مسكو آماده مى شود. او گفت: رهبران ما كند ذهن 
هســتند و نمى دانند چه كارى از دستشــان بر مى آيد و در انجام چه كارى 
توانايى كافى ندارند. آنها اساساً احمق هستند و هيچ فكر ديگرى ندارند. او به 
آمريكا و متحدانش توصيه كرد كه پيش از اينكه جنگ اوكراين بيش از اين 

گسترش يابد، كنار بكشند.

ائتالف ضد اردوغان كوتاه نمى آيد
پنج رهبر باقيمانده در يك ائتالف اپوزيسيون در تركيه، پس 
از انصراف يكى از اعضاى اصلى به دليل اختالف نظر بر ســر 
نامزد انتخابات رياست جمهورى در ماه مه، تعهد خود را به 
اصــول اوليه آن تجديد كردند. به گزارش ايســنا، به نقل از 
خبرگزارى رويترز، پنج عضو ائتالف ضد رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمهورى كنونى تركيه پس از نشستى پنج  ساعته در 
بيانيه اى اعالم كردند: ائتالف مصمم است در راستاى اصول 
و اهداف اساسى خود به كار خود در همين راستا ادامه دهد. 
پيدايش تفرقــه علنى در ميان ائتالف احزاب اپوزيســيون 
تركيه، روز جمعه پس از ماه ها زمزمه اختالف  به وجود آمد و 
تحليلگران از آن به عنوان ضربه اى به اميدها براى سرنگونى 
اردوغان كه دو دهه است قدرت را در دست دارد، ياد كردند. 
مرال آكشــنر، رهبر حزب ميانه رو ناسيوناليســت موســوم 
به «خوب» كــه دومين حزب بزرگ اين ائتالف به شــمار 
مى رفت، روز جمعه خروج از اين بلوك اپوزيســيون را اعالم 
كرد. به گفته او، در جريان نشســت اخير براى تعيين نامزد 
رياســت جمهورى، پنج حزب ائتالف كمــال قليچداراوغلو، 
رهبر حزب مردم جمهورى خواه را به عنوان نامزد خودشان 
معرفى كردند. آكشــنر هم اعضاى ايــن ائتالف را به تحت 
فشار گذاشــتن حزبش و رد اراده مردمى متهم كرد و گفت 
كه گزينه هاى رياســت جمهورى او، منصــور ياواش و اكرم 
امام اوغلو هســتند كه به ترتيب شهردار آنكارا و استانبول از 

حزب مردم جمهورى خواه به شمار مى روند. حزب اپوزيسيون 
مردم جمهورى خــواه، بزرگترين پايگاه راى دهنده را در اين 
ائتالف دارد. كمال قليچداراوغلو مى گويد كه اين ائتالف جاى 

بازى هاى سياسى نيست و ديگر احزاب هم مى توانند به اين 
بلوك ملحق شــوند.   در همين حال رسانه دولتى تى آرتى 
هابر گزارش داد، اردوغان تاكيد دارد كه حزب حاكم عدالت 

و توسعه او و متحدش موســوم به حركت ناسيوناليست به 
مسير برنامه ريزى شده خودشان ادامه مى دهند. او دودستگى 
اپوزيسيون كشورش را بى اهميت دانست.   رهبران اپوزيسيون 
تركيه مى گويند كه نامزد مشتركشان براى به چالش كشيدن 
اردوغــان را در تاريخ ششــم مارس معرفــى خواهند كرد. 
محبوبيت اردوغان در بحبوحه بحــران هزينه هاى زندگى، 
حتى قبل از زلزله هاى مرگبار ماه گذشــته كه بيش از 45 
هزار كشــته بر جاى گذاشت، كاهش يافته بود. با اين حال، 
تحليلگران مى گويند كه اختالف نظر در ميان مخالفان، به نفع 
ائتالف حاكم خواهد بود. اردم آيدين، موسس گروه «آردى ام 
ادوايزرى» مستقر در لندن مى گويد: «بهترين وضعيت براى 
اپوزيسيون بحران زده تركيه اين است كه آراى اردوغان را در 
دور اول راى گيرى زير 50 درصد نگه دارد و بعد در دور دوم، 
وحدت نشــان دهد. اگر اوضاع بــه همين روال بماند، يعنى 
حزب خوب و مردم جمهورى خواه رهبرى و ارتباطات ضعيف 
نشان دهند كه با همين منوال بحران پيش آمد، هيچكس در 
چنين سناريويى پيروز نمى شود، اال اردوغان.» در همين حال 
حزب حامى كردهاى تركيه موسوم به «دموكراتيك خلق» 
كه نقش كليدى در شكســت اردوغان در راى گيرى 14 مه 
ايفا خواهد كرد، از اپوزيســيون خواسته تا حول دموكراسى، 

عدالت و آزادى متحد شود.

وزير امنيت داخلى رژيم صهيونيستى 
با اشاره به تظاهركنندگان عليه دولت 
نتانياهــو اعالم كرد، آنارشيســت ها 
مى خواهند تل آويو را به آتش بكشند.

به گزارش ايســنا، شــبكه 13 رژيم 
صهيونيســتى اعــالم كــرد، ايتامار 
بن گوير، وزير امنيــت داخلى رژيم 
صهيونيستى از اتاق فرماندهى پليس 
اســرائيل گفت: "آنها فرياد مى زنند، 
پس بگذاريــد به فريــاد زدن ادامه 
دهند. من براى اجراى سياســتم به 
اينجا آمدم و قصد عذرخواهى ندارم 
و اكنــون همه چيز همانطور كه بايد 
پيش مى رود. " وى افزود: هر كســى 
كه تحريك كنــد، جاده ها را ببندد، 
و بــه پليــس حمله كند، ما بــا او با 
شديدترين مجازات موجود در قانون 
برخــورد خواهيم كرد. بــن گوير در 
ادامه گفت: مــن از تالش هاى كوبى 
شبتاى، كميسر پليس كه بر اجراى 
سياســت هاى من تأكيد دارد، بسيار 
قدردانى مى كنم. با اين حال، رســانه 
هاى صهيونيســتى اعالم كردند، بر 
خالف دســتورات بن گويــر، كوبى 
شــبتاى، رئيس پليس به معترضان 

اجازه داد تــا چهارراه ايالون در مركز 
تل آويو را ببندنــد. يائير الپيد، رهبر 
هم  صهيونيستى  رژيم  اپوزيســيون 
به شــدت به بن گوير تاخت و گفت: 
بن گويــر، اين دلقك خطرناك تيك 
تاك بــه تحريك به خشــونت ادامه 
مى دهــد. قبال پيش نيامــده بود كه 
وزيرى به صــورت علنى به درگيرى 
ميــان پليس و مــردم تحريك كند. 
اين  اپوزيســيون  رئيــس  همچنين 
رژيم در توييتى نوشــت: اسموتريچ 
يك دروغگو زاده اســت كه كمپين 
دروغگويى خــود را ادامه مى دهد، او 
اين بار در يك برنامه تلويزيونى گفت 
كه من از كارخانه داران خواســته ام 

كارخانه هاى خود را از اسرائيل خارج 
كنند. وى ادامــه داد: «چنين بحثى 
نبوده است، اين يك دروغ نسنجيده 
از يك دروغگو است. اگر سندى وجود 
داشته باشد مبنى بر اينكه من اين را 
گفته ام، از او مى خواهم از من شكايت 
كند.» الپيد در پايان نوشــت: «چرا 
چون  مى گويد؟  دروغ  (اســموتريچ) 
مى داند كه به ســمت نابودى اقتصاد 
ســوق مى دهد». پيش از اين در پى 
طــرح تضعيف دســتگاه قضايى كه 
دولت بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
رژيم صهيونيستى شروع به اجراى آن 
كرده است، اقتصاددانان برجسته در 
اراضى اشغالى نسبت به فرار سرمايه 

و خروج ســرمايه گذاران هشدار داده 
بودند. وزير دارايى رژيم صهيونيستى 
ماه گذشــته به الپيد تاخته و او را به 
تالش براى كشاندن اراضى اشغالى به 
جنگ داخلى متهم كرد. اســموتريچ 
گفــت: الپيد هــر فرصتــى را براى 
گفت وگو خراب مى كند. او مى خواهد 
هم در حوزه اقتصادى و هم در داخل 
هرج و مرج ايجاد كند. او به ســادگى 
نمى تواند بر شكست در انتخابات غلبه 
كند و مى خواهد به يك جنگ داخلى 
بكشاند. با اينكه نتانياهو هدف از طرح 
بازگشت  را  اصالح دســتگاه قضايى 
توازن ميان سه قوه مى داند، مخالفان 
آن را «كودتــاى قضايــى» توصيف 
مى كنند و مى گوينــد كه اين طرح 
دموكراســى را از بيــن مى برد. طبق 
اين طــرح كه اكنون بــراى تصويب 
در كنست قرار دارد، اختيارات ديوان 
محدود  صهيونيســتى  رژيــم  عالى 
مى شــود، ديگــر دادگاه اختيار لغو 
قوانينــى را كه در كنســت تصويب 
مى شود؛ اما با قانون اساسى در تضاد 
است، ندارد و انتصاب قضات برعهده 

دولت خواهد بود.

بن گوير: آنارشيست ها مى خواهند تل آويو را بسوزانند

گزارش شــده كه كيم جونگ اون ســه فرزند دارد 
اما تا 2022 وجود هيچيك از آنها تاييد نشــده بود. 
به گزارش ايســنا، به نقل خبرگزارى ان.پى.آر، كيم 
جونگ اون با "رى ســول جو" در 2009 ازدواج كرد 
و اين گمان مى رود كه فرزندانش در 2010، 2013 و 
2017 متولد شده باشند. در نوامبر 2022، كيم براى 
نخســتين بار دخترش به نام "جو آئه" را در حاليكه 
دســتانش را در جريان بازديد از يك سايت موشك 
بالســتيك قاره پيما گرفته بود، رونمايى كرد. آژانس 
خبرى مركزى كره شــمالى تصاويرى از او را منتشر 
كرد كه به همراه همســر و "دختــر عزيزش" پرتاب 
موشكى را تماشــا مى كرد. جو آئه دومين حضورش 
را كمتر از دو هفته بعد انجام داد درحاليكه دســت 

پدرش را ضمن ديدار با ســربازان كره شــمالى در 
يك مكان اعالم نشــده، گرفته بود. كيم جونگ اون 
كه پســر كيم جونگ ايل است از 2011 قدرت را در 

اين كشــور در دست دارد. جزئيات زندگى و خانواده 
رهبرى كره شمالى كامال و شديدا كنترل شده است 
و اطالعات كمى درباره فرزندان او وجود دارد. گزارش 
مى شــود كه جو آئه در 2013 متول شــده باشد و 
اكنون حدود 10 ســال دارد. در سال 2013، "دنيس 
رادمن" بسكتباليســت سابق آمريكايى در سفرى به 
كره شمالى با كيم و خانواده اش ديدار داشت و دختر 
كيم جونگ اون را آن زمان ديده بود. بر اساس گزارش 
وال استريت ژورنال و طبق اطالعات به دست آمده از 
رسانه هاى كره جنوبى و ماموران اطالعاتى، درباره دو 
فرزند ديگر كيم جونگ اون اطالعاتى در دســترس 
نيســت با اين حال، گفته مى شــود كه يك پسر در 
2010 متولد شده و سومين فرزند هم فوريه 2017.

همه چيز درباره سه فرزند كيم جونگ اون

رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در جريان بازديد از مناطق تحت اشغال كشورش در سوريه گفت كه ادامه 
مأموريت در اين كشــور همچنان ارزش ريســك كردن را دارد. به گزارش ايسنا، ژنرال «مارك ميلى» رئيس 
ستاد مشترك ارتش آمريكا در جريان اين سفر كه به صورت محرمانه انجام شد در پاسخ به سوال خبرنگاران 
همراهش مبنى بر اينكه آيا اســتقرار حدود 900 نظامى آمريكايى در سوريه ارزش مخاطره و ريسك را دارد؟ 
گفت: من معتقد هستم كه اين مساله مهمى است و پاسخ من به اين سؤال «بله» است. وى گفت كه استقرار اين نيروها در سوريه براى مقابله 
با داعش ارزش ريسك كردن را دارد. ميلى ادامه داد: بنابراين من فكر مى كنم شكست هميشگى داعش و ادامه حمايت از دوستان و متحدانمان 
در منطقه وظايف ضرورى هســتند كه مى توان انجام داد. منابع رســانه اى شنبه اعالم كردند كه رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در سفرى 
مخفيانه به سوريه، از مناطق تحت اشغال نظاميان آمريكايى كشورش در سوريه بازديد كرده است. گزارشى درباره جزئيات اين سفر و ديدار او 
با فرماندهان نظامى آمريكا منتشر نشده است. نيروهاى اشغالگر آمريكا و شبه نظاميان «قسد» تحت حمايت آن ها، همواره با هدف سرقت نفت 

سوريه در شمال اين كشور به صورت غيرقانونى حضور دارند.

منابع رسانه اى عبرى زبان فاش كردند كه خلبانان ذخيره ارتش رژيم صهيونيستى در اعتراض به طرح اصالحات قضايى كابينه 
تصميم به عدم حضور در تمرينات خود گرفته اند. به گزارش ايسنا، روزنامه عبرى زبان «هاآرتص» در اين باره گزارش داد كه 
37 خلبان ذخيره اســرائيلى از مجموع 40 خلبان در اعتراض به طرح اصالحات قضايى كابينه بنيامين نتانياهو، نخســت وزير 
رژيم صهيونيستى، قصد ندارند در برنامه آموزشى برنامه ريزى شده براى روز چهارشنبه شركت كنند. طبق اين گزارش، اين 37 

خلبان ذخيره نيروى هوايى ارتش رژيم صهيونيستى از "اسكادران چكش ها" هستند. ژنرال «ايتان بن الياهو»، فرمانده سابق نيروى هوايى ارتش اسرائيل در اين 
باره گفت، ملحق شدن تعداد بيشترى از يگان هاى نيروى هوايى به اعتراضات عليه اصالحات قانونى، پديده اى است كه مانند آتش در حال گسترش است. اين 
يك بحران بى سابقه بوده و ممكن است نيروى هوايى را تحت تأثير قرار دهد. پيشتر نيز يكى از افسران ذخيره دستگاه عمليات ويژه در ارتش رژيم صهيونيستى 
اعالم كرده بود: اگر قانون اصالحات قضايى تصويب شود عضويت داوطلبانه و خدمت در بخش ذخيره متوقف خواهد شد. دستگاهى كه ما در آن فعاليت مى كنيم 
يكى از حساس ترين و محرمانه ترين دستگاه ها است؛ اما ما درباره پيش نويس قانون اصالحات قضايى ساكت نمى نشينيم. اخيرا اعتراضات زيادى عليه اصالحات 
قضايى دولت بنيامين نتانياهو صورت گرفته است. مخالفان كابينه نتانياهو، طرح «اصالحات قضايى» را «كودتاى قضايى» توصيف كرده اند، در حالى كه نتانياهو 

از آن دفاع كرده و گفته كه «هدف آن بازگرداندن تعادل بين سه قوه است».

در اعتراض به «اصالحات قضايى»مارك ميلى: ماموريت در سوريه ارزش ريسك را دارد

خلبانان ذخيره ارتش رژيم صهيونيستى در تمرينات حاضر نمى شوند
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معاون توســعه صندوق نوآورى و شكوفايى اعالم كرد: صندوق 
نوآورى و شــكوفايى 30 هزار ميليارد تومان براى دانش بنيان ها 
كار كرده اســت كه اين ميزان 10 برابر ســرمايه اوليه صندوق 
اســت و اميدواريم بتوانيم سرمايه صندوق را افزايش بدهيم. به 
گزارش ايسنا، دكتر سياوش ملكى فر امروز در چهارمين دورهمى 
شــركت ها و دانشجويان فعال در زيست بوم فضايى كه در محل 
صندوق نوآورى و شــكوفايى برگزار شد، گفت: حدود 12 سال 
از زمان تصويب قانون حمايت از شــركت ها در حالى مى گذرد 
كه امروز 8 هزار شــركت دانش بنيان در حوزه هاى مختلف كار 
مى كنند. وى، سالمت، دارو، فرآورده هاى پزشكى تا كشاورزى و 
فناورى اطالعات و فناورى هاى پيشرفته را از زمينه هاى فعاليت 
اين شــركت ها دانســت و ادامه داد: در آن زمان تصويب شــده 
بود صندوق نوآورى و شــكوفايى با اعتبار 3 هزار ميليارد تومان 
تاسيس شود، در حالى كه در اروپا چنين صندوقى وجود نداشته 
است. قرار بود بعد از اختصاص 3 هزار ميليارد تومان ساالنه نيم 
درصــد از بودجه عمومى به اين حوزه اختصاص يابد كه محقق 
نشد. ملكى فر گفت: طبق آمارها، فروش شركت هاى دانش بنيان 
در ســال 1399 نزديك به 200 هزار ميليارد تومان بود كه اين 
ميزان در سال 1400 نزديك به 300 هزار ميليارد تومان رسيد 
و برآورد مى شود كه ميزان فروش اين شركت ها در سال جارى، 
بالغ بر 430 هزار ميليارد تومان شــود. بــه گفته وى، از 3 هزار 
ميليارد تومان فقط 2600 ميليارد تومان محقق شد و ساالنه نيم 
درصد نيز محقق نشده است. وى گفت: امسال در قانون جهش، 
2 منبع براى افزايش ســرمايه صندوق پيش بينى شده است كه 
يكى از آنها تعرفه اى اســت كه از محل واردات ماشــين آالت و 
ديگرى تعرفه كاالهاى واسطه اى نيمه خام است. ملكى فر گفت: 
ســال گذشته رهبر انقالب به اين نكته اشــاره كردند كه نقش 
شركت هاى دانش بنيان در اقتصاد ملى يك درصد است كه اين 
ميزان به معناى اقتصاد دانش بنيان نيســت و بايستى ظرف 5 
سال آينده اين ميزان به 5 درصد برسد. وى تصريح كرد: دو ماه 
پيش تصويب شد كه سرمايه صندوق به 100 هزار ميليارد تومان 
برســد كه 3 منبع سرمايه اى براى آن در نظر گرفته شده است. 
ملكى فــر گفت: صندوق نوآورى و شــكوفايى، 30 هزار ميليارد 
تومان براى دانش بنيان ها كار كرده است كه اين ميزان 10 برابر 
سرمايه اوليه صندوق است و اميدواريم بتوانيم سرمايه صندوق 

را افزايش بدهيم.

اختصاص منابع جديد مالى 
به شركت هاى دانش بنيان با 

تصويب دولت

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری
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گلی دارم که دنیارا گلستان می کند

 كاديالك
ســال تاسيس: 1901. پايه گذاران: ويليام مورفى، لموئل باون، هنرى لِلند. جالب است بدانيد كه اگر هنرى فورد موسس شركت 
فورد نبود، كمپانى كاديالك هم وجود نداشــت. او در ســال 1901 كمپانى هنرى فورد را پايه گذارى كرد. فورد اين شركت را به 
خاطر مشكالت مالى اى كه با سرمايه گذاران آن لموئل باون و ويليام مورفى داشت رها كرد. مورفى و باون كوشيدند تا هنرى للند را 
تشويق كنند كمپانى را بخرد، اما للند آنها را متقاعد كرد كه با هم كارخانه را راه بيندازند. آنها در سال 1902 نام كاديالك را براى 
شــركت برگزيدند. جنرال موتورز در سال 1909 شركت را خريد و با توليد ماشين هاى لوكس به شهرت رسيد. كاديالك سويل 
خودروى آمريكايى كه به تعداد حدود 2000 دســتگاه در ســال 1356 وارد كشور شد و سپس در داخل مونتاژ گرديد، از جمله 
سدان هاى لوكسى كه افراد به جهت برخوردارى از امكاناتى كه در آن زمان در كمتر خودرويى يافت مى شد به دنبال آن بودند.
يكى از علل محبوبيت اين سدان بهره گيرى از يك پيشرانه پيشرانه سويل 7/5 ليترى 8 سيلندر خورجينى با توليد قدرت 185 

اسب بخار در 4400 دور در دقيقه و گشتاورى معادل 270 پوند فوت بوده و شتاب اوليه آن حدود 10 ثانيه است.

پديده يونايتد در دوراهى اسپانيا و آرژانتين
آلخاندرو گارناچو كه مى تواند براى تيم ملى اسپانيا هم به ميدان برود، به تيم ملى آرژانتين دعوت شده است تا در دوراهى دشوارى 
قرار بگيرد. به گزارش ايسنا و به نقل از اسپورت بايبل، الخاندرو گارناچو كه اين فصل زير نظر اريك تن هاخ چهره شد، در اسپانيا 
متولد شده و قبل از انتقال به يونايتد در ختافه و اتلتيكو مادريد بازى كرده است. ستاره 18ساله يونايتد مدت كوتاهى براى تيم 
زير 18 ســاله هاى اســپانيا بازى كرد اما از آن زمان براى تيم زير 20 سال آرژانتين به ميدان رفت و در مجموع چهار بازى براى 
آلبى سلسته انجام داده است. گارناچو به دليل آرژانتينى بودن مادرش واجد شرايط حضور در تيم ملى فوتبال آرژانتين است ولى 
بازيكن منچستريونايتد هنوز تصميم نهايى خود را نگرفته. با اين حال ليونل اسكالونى، سرمربى آرژانتين، كه مشتاق است گارناچو 
بتواند براى تيم ملى آرژانتين بازى كند، او را براى دو بازى دوستانه به اردوى تيم ملى اين كشور دعوت كرده است. گارناچو كه 
پيش از اين به تيم ملى آرژانتين دعوت شده بود مى تواند در بازى هاى دوستانه آتى مقابل پاناما و كوراسائو به ميدان برود. ليساندرو 
مارتينز، مدافع تيم ملى آرژانتين و منچستريونايتد، از ملى پوش زير 20 ساله هاى آرژانتين خواسته است كه بازى براى اسپانيا را 

فراموش كند و به تيم ملى آرژانتين اضافه شود.
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  بازرگانى : 

صاحب امتياز : موسسه سخن گستر  مدير مسئول : فاطمه لشكرى

پیشنھاد

چھره روز

بلندى هاى بادگير
داستان روايت عشق شورمند و تا حدى شرارت آفرين 
ميان كاترين و هيتكليف است. هيتكليف فرزند يتيمى 
اســت كه از كودكى توسط پدر كاترين به سرپرستى 
گرفتــه مى شــود. كاترين و هيتكليــف هم زمان كه 
با يكديگر رشــد مى كنند و بى خبر از حال يكديگر، 
دلداده هم مى شــوند. هيتكليف كه به دليل موقعيت 
خود تمســخر مى شــد گمان مى كند كه احساسش 
به كاترين يكســويه و بى اســاس اســت و از اين رو 
بلندى هاى بادگير را ترك مى كند تا زندگى جديدى 
براى خود از نو بســازد… كتــاب بلندى هاى بادگير 
با عنوان اصلــى Wuthering Heights تنها رمان اميلى 
برونته اســت كه شــهرتى جهانى يافته  است. اميلى 
برونتــه خواهر كوچك تر شــارلوت برونته و خواهر بزرگ تر ان برونته بود كــه آن ها نيز امروزه از 
بزرگ ترين نويسندگان كالسيك جهان به حساب مى آيند. كتاب بلندى  هاى بادگير در سال 1847 
منتشــر شد، اما آن زمان با اســتقبال فورى خوانندگان روبه رو نشد. يك سال بعد، يعنى در سال 
1848، اميلى برونته بر اثر بيمارى سل از دنيا رفت. كتاب بلندى هاى بادگير در كنار كتاب جين 
اير – اثر شارلوت برونته – از قله هاى داستان نويسى است. بيش از 150 سال است كه خوانندگان 
بيشــمارى در نقاط مختلف دنيا آن را مى خوانند، انواع نقدها درباره اش نوشــته اند و آثار مختلف 
سينمايى و تلويزيونى بر اساس آن ساخته اند.اميلى برونته نويسنده رئاليستى است كه كتاب بلندى 
هاى بادگير را به زبان ساده روزگار خود نوشته است، اما رگه هاى رمانتيسم و سنت داستان نويسى 
گوتيك و فضاهاى خيالى و حتى جادويى در كارش نمايان است، به طورى كه بعضى از نقادان اين 

اثر را «گوتيك» هم خوانده اند. 

حبيب اهللا بديعي
موســيقى دان و نوازندهٔ ويلن اهل ايران بود. او از ســال 
1329 به عنوان تكنواز با برنامه موسيقى ارتش همكارى 
كرد و ســال بعد بود كه رســماً وارد اركســتر ابراهيم 
منصورى شد. حبيب اهللا بديعى در سال 1331 در فيلم 
«ولگرد» صداى قوامى و شمس را با ويلن همراهى كرد. 
در ســال هاى 1333 تا 1334 اركستر كوچكى تشكيل 
داد كه خوانندهٔ آن «شــمس» بود. اين اركستر تا پايان 
ســال 1336 هر شب جمعه برنامهٔ راديويى داشت. يك 
سال بعد وى وارد برنامه گلها شد و با خوانندگانى چون 
مرضيــه، الهه، پوران، دلكش و رؤيا و شــمس همكارى 
كرد. وى حــدود 200 آهنگ ساخته اســت كه يكى از 
معروف تريــن آن ها كعبــه دل ها با صداى الهه اســت. 
حبيب اهللا بديعى در 4 فروردين 1312 در روســتاى ازان ده از توابع شهرســتان سوادكوه متولد شد. دو 
ساله بود كه پدرش سواد كوه را ترك و در شهر سارى اقامت گزيد و به كار فالحت و تجارت پرداخت. 
در سن 8 سالگى به همراه خانوادهٔ خود به تهران آمد و مقيم اين شهر شد. در سارى برادر بزرگ حبيب 
براى خود ويولنى تهيه كرده و نزد يك نوازنده ارمنى به فراگرفتن ويولن مشغول مى شود ولى بعد از دو 
سال از ادامهٔ كار خسته شده و نواختن ويولن را ترك مى كند. در اين زمان حبيب گهگاهى بدون اجازه و 
دور از چشم برادر مشتاقانه دستى به آرشهٔ ويلن برده و نغمات دلنشينى به گوش مى رساند. اين عمل از 
ديد برادر مخفى نماند و وقتى عالقهٔ شديد او را نسبت به موسيقى مى بيند ويولن را به او هديه مى كند. 
پدر و مادرش كه به تعليم و تربيت وى مانند ساير فرزندان خود عالقه مند بودند، بر تحصيالت او نظارت 
دقيق داشتند و او تا اخذ ليسانس از دانشكده علوم، تمام مراحل تحصيلى را با موفقيت به پايان رسانيد.
سال 1326 بود كه حبيب نوجوان پس از مدتى تمرين نزد خود به كالس لطف اهللا مفخم پايان مى رود.

فرھنگ

آغاز فيلمبــردارى از 9 مارس؛توليد «بيگانه» نهم در 
بوداپســت/ ريدلى اســكات تهيه كننده است. توليد 
فيلم بعدى «بيگانه» به تهيه كنندگى ريدلى اسكات 
به زودى در بوداپســت شروع مى شــود. به گزارش 
خبرگزارى مهر به نقل از اسكرين، فيلمبردارى فيلم 
جديد «بيگانه» اين بار به تهيه كنندگى ريدلى اسكات 

از 9 مارس (18 اسفند) در بوداپست شروع مى شود.
اين فيلم محصولى از اســتوديو قرن بيستم و نهمين 
فيلم از اين مجموعه علمى- تخيلى است. براى بازى 
در اين فيلم ديويد جانسون، آرچى رنو، ايزابال مرسد، 
اسپايك فيرن و آيلين وو به كيلى اسپانى پيوسته اند 
كه حضورش پيشــتر اعالم شــده بود. داستان فيلم 
درباره گروهى از جوانان در دنيايى دوردست است كه با ترسناك ترين شكل زندگى در جهان روبرو 
مى شوند. فده آلوارز كارگردان اين فيلم است و آن را برمبناى فيلمنامه اى مى سازد كه خودش با 
همكارى رودو ساياگس همكار هميشــگى اش نوشته است. از ديگر آثار اين كارگردان مى توان از 
«نفس نكش»، بازسازى «مردگان شيطانى» و «دخترى در تار عنكبوت» ياد كرد. ريدلى اسكات 
كه كارگردان فيلم اصلى «بيگانه» در ســال 1979 است، تهيه كنندگى اين فيلم را برعهده دارد. 
برنت اوكانر، اليزابت كانتيلون و تام موران هم تهيه كنندگان اجرايى فيلم هستند. «بيگانه: پيمان» 
قسمت قبلى اين مجموعه بود كه كارگردانى آن را ريدلى اسكات بر مبناى فيلمنامه جان لوگان 
و دانته هارپر انجام داد. اين فيلم دنباله اى بر فيلم «پرومتئوس» سال 2012 و دومين قسمت در 
مجموعه پيش درآمدى سرى فيلم هاى «بيگانه» محسوب مى شد. فيلم توسط فاكس قرن بيستم 

در سال 2017 اكران شده بود.

توليد «بيگانه» نهم
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