
بيوك عليمرادلــو مديرعامل گروه بهمن 
كه تجربه حضور در شــركت رنو فرانسه و 
ســابقه مديريت در شركت توسعه صنايع 
خودرو، شركت رنوپارس و سايپا ديزل و… 
را در كارنامــه خود دارد تنها راه برون رفت 
از بحران هاى كنونى اقتصاد ايران را كاهش 
تصدى گرى دولت و توانمندســازى بخش 
خصوصى مى داند.عليمرادلو تنها مديرعامل 
خودروسازى است كه نامزد انتخابات اتاق 
تهران شده اســت. وى در نشست خبرى 
«پيدا و پنهان اتــاق بازرگانى» مهم ترين 

مســاله اقتصاد ايران را تصدى گرى دولت و انفعال اتاق بازرگانى دانســت. اين فعال 
بخش خصوصى اظهار كرد: به دليل دخالت هاى مكرر دولت فرصت هاى خوبى را در 
صنعت از دست داده ايم و امروز بر كسى پوشيده نيست كه مسير طيشده غلط بوده 

و بايد از تصدى گرى دولت كاسته شود.
اين نامزد اتاق بازرگانى تهران دخالت هاى دولت را به ضرر تماميت صنعت دانسته و 
با اشاره با سابقه مديريت مجموعه پتروشيمى «پليمرى گويا جم خاورميانه» گفت: 
در تجربه حضورم در صنعت پتروشــيمى، متوجه ميل شديد دولتى ها براى دخالت 

در اين صنعت شدم. همزمان با دخالت دولت، روند افول اين صنعت نيز آغاز شد.
 آيا اعضاى اتاق به قيمت گذارى دستورى اعتراض كرده اند؟

 موضوع «محوريت بازرگانان در اتاق» مساله ديگرى بود كه در اين نشست خبرى به 
بحث گذاشــته شد. مديرعامل گروه بهمن در پاسخ به سوالى خبرنگارى كه پرسيد، 
«چرا نگاه بازرگانى در اين اتاق اغلب بر بخش صنعت و كشــاورزى است» گفت: از 
ابتداى شــكل گيرى اتاق بازرگانى، بخش بازرگانى آن پررنگ  تر بوده و بخش صنعت 
و كشاورزى كمتر نقش داشته اند اما اين رويه در دوران كنونى اقتصاد ايران ناكارآمد 
شده و بايد اصالح شود. شهريور 1401 وزارت صمت از صدور مجوز واردات خودرو با 
هدف دسترسى طبقه متوسط به خودروهاى ارزان قيمت خبر داد. عليمرادلو با اشاره 
غيرمستقيم به چنين تصميماتى گفت: نگاه بازرگانى محور به مديران كشور نيز تسرى 
پيدا كرده است. امروز از نظر مديران، بازرگانى و واردات يك راه حل ثابت براى تمامى 
مشكالت است. براى مثال اگر توليد خودرو كاهش پيدا مى كند، راه حل را در واردات 
جست وجو مى كنند، اين در حالى است كه چنين رويكردى تنها پاك كردن صورت 
مساله اســت و نه راه حل. نماينده هاى اتاق بازرگانى حداقل در 96 نهاد يا مجموعه 
تصميم ساز حضور دارند. از نظر منتقدان اتاق بازرگانى، اعضا بايد بتوانند از اين فرصت 
براى چانه زنى، تعيين سياست ها و… استفاده كنند. بيوك عليمرادلو به همين مساله 

اشاره كرد و گفت: اتاق بازرگانى در مراكز مختلف تصميم ساز حضور دارد
 امــا آيا تاكنون موضع گيرى مقبولى از آنها شــنيده ايد؟ آيا به نفع بخش 
خصوصى و مخالفت با قيمت گذارى دستورى چانه زنى كرده اند؟ اگر چنين 

نيست يعنى اعضاى اتاق در مسير درست حركت نمى كنند.
مديرعامل گروه بهمن در پاسخ به سوالى در خصوص «آسيب شناسى اتاق بازرگانى» 
گفت: اتاق بازرگانى از اهداف خود دور افتاده است. وى در ادامه با طرح يك پرسش 
گفت: تاكنون شــنيده ايد اتاق به قيمت گذارى دستورى اعتراض كند؟ اتاق بايد باور 

داشته باشد كه بخش خصوصى راه برون رفت از مشكالت اقتصادى است.
«بى تفاوتــى به چالش هــاى گمركى صنعتگران» از نظر بهــروز حبيبى يك نمونه 
بارز مشكالت اتاق بازرگانى اســت: از اتاق بازرگانى انتظار داريم بتواند حلقه اتصال 
حاكميت و بخش خصوصى باشد. اتاق بايد نقش خود را به درستى اجرا كند. اما اتاق 
در خصوص مشكالت گمركى صنعتگران هيچ اقدام موثرى ندارد. اين نشان مى دهد 

ابزار اتاق در اختيار كسانى قرار گرفته كه صالحيت يا توانايى الزم را ندارند.
«پيگيرى منافع شخصى» از آفت هاى اتاق بازرگانى

«بخشــى نگرى» و «پيگيرى منافع شــخصى» از آفت هاى اتاق بازرگانى است كه 
خبرنگاران حاضر در اين نشســت از آن بــه عنوان يك نگرانى ياد كردند. عليمرادلو 

در همين رابطه گفت: «در اغلب مذاكراتى 
كه به عنوان مديرعامل گروه بهمن انجام 
مى دهم، موضوع مذاكره و منافع ناشــى از 
اين چانه زنى به نفع تمامى اعضاى صنعت 
اســت و من تنها براى رفع مشكالت خود 
مذاكره نمى كنم.» اين اظهارنظر عليمرادلو 
يادآور نامه اخير وى در واكنش به تصميم 
شوراى رقابت بود. وى در بهمن 1401 در 
واكنش به تصميم شوراى رقابت مبنى بر 
قيمت گذارى دستورى خودروهاى سوارى 
نوشــت: «مصوبه مذكور نافى ساير قوانين 
جارى در خصوص كاالهاى پذيرفته شده در بورس كاالست. لذا قصد پيگيرى موضوع 
از طريق مجارى قانونى را دارد.» عليمرادلو با اين واكنش نشــان داد به طور جدى 
مدافع «اقتصاد آزاد و رقابتى» و «نفى دخالت دولت» در مجموعه هاى صنعتى است. 
اين اقدام پيشــتازانه مديرعامل گروه بهمن، فضا را براى مخالفت علنى ساير فعاالن 

صنعت خودرو نسبت به عواقب قيمت گذارى دستورى و دخالت دولت باز كرد.
عالج بحران هاى اقتصاد ايران تقويت بخش خصوصى است

اقتصــاد ايران بــراى برون رفت از بحران هاى متعدد خــود نيازمند اعتماد به بخش 
خصوصى اســت. دولت احساس مى كند رقيب بخش خصوصى است. مسير تقويت 
بخــش خصوصى نيز رشــد اتاق هــاى بازرگانى از نظر كمى و كيفى اســت. بهروز 
حبيبى نيز اين اظهارات را در نشست خبرى «پيدا و پنهان بخش خصوصى در اتاق 
بازرگانى» بيــان كرد و گفت: عالج بحران هاى اقتصاد ايران تقويت بخش خصوصى 
است. نايب رييس هيات مديره كروز، اميدوار است با افزايش تاثيرگذارى اتاق، نيروهاى 
جوان به اهميت اين نهاد پى ببرند و با عضويت و فعاليت بيشــتر در اتاق قدرت اين 

مجموعه را افزايش دهند. حبيبى با اشــاره به قــدرت اتاق هاى بازرگانى در آلمان و 
ژاپن گفت: اتاق هاى قدرتمند و فعال در اين دو كشــور صنعتى، اقتصاد اين كشورها 
را تقويــت كرده اند. حبيبى به عنوان مدير يك مجموعه توليدى-صنعتى با بيش از 
13هزار نيروى انسانى تاثير اتاق قوى را فراتر از مديران صنعتى دانست. «بى تفاوتى 
به چالش هاى گمركى صنعتگران» از نظر حبيبى يكى از داليل تداوم مشكالت اتاق 
بازرگانى اســت. وى در همين رابطه گفت: انتظــار داريم اتاق بازرگانى بتواند حلقه 
اتصال حاكميت و بخش خصوصى باشــد و نقش خود را به درســتى اجرا كند. اما 
تاكنون اتاق در خصوص مشكالتى مانند مسائل گمركى كه صنعتگران را به دردسر 
انداخته، هيچ اقدام موثرى انجام نداده است. رييس هيات مديره كروز «حضور برخى 
افراد فاقد صالحيت» را باعث ناتوانى اتاق در چانه زنى دانست و گفت: صاحبان صنايع 
بزرگ درك بهترى از مســائل محيط كســب و كار دارند. به نظر مى رسد حضور اين 
افراد تاثير بيشــترى در بهبود محيط كسب و كار داشته باشد. اتاق بايد بتواند رهاكار 
مناســب پيدا كند و مشكالت توسعه كسب و كارها را رفع كند. وى در آسيب شناسى 
مسائل پنهان اتاق بازرگانى تهران به كهنه بودن ساختارهاى اتاق بازرگانى اشاره كرد 
و گفت: بخش هاى اقتصادى ايران بايد با تحوالت جهانى سازگار شود. دگرگونى هاى 
جهانــى نوآورى در روش ها را اجتناب ناپذير مى كنــد، البته هر دگرگونى، فرصت ها 
و تهديدهايــى را به همراه دارد. حبيبى را مى توان بزرگ ترين قطعه ســاز حاضر در 
اين انتخابات دانســت. البته اهميت نامزدى وى در تصدى وى بر يك شركت بزرگ 
خصوصى يعنى كروز اســت. شركتى كه توانست با رعايت اصول حرفه اى رشد كند 
و تبديل به بزرگ ترين قطعه ســاز خودرويى كشور شود.گفتنى است انتخابات اتاق 
بازرگانى تهران روز 20 اسفند 1401 برگزار مى شود. برخى از اتاق بازرگانى به عنوان 

پارلمان اقتصادى كشور ياد مى كنند.

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران

8 صفحه   سال هجد   هم    5000 تومان   شماره 5138سه شنبه 16 اسفند 1401  14 شعبان 1444  7 مارس 2023  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رئيس جمهور طرح كاشــت يك ميليارد درخت طى چهار ســال در سراسر كشــور را از جمله اقدامات بسيار خوب و ارزنده در زمينه حفظ منابع طبيعى، 
غنى سازى جنگل ها و ايجاد پارك هاى جنگلى در راستاى حفظ محيط زيست و توسعه پايدار در كشور دانست. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسى صبح 
امروز دوشنبه در حاشيه مراسم روز درختكارى در سخنان كوتاهى حفظ منابع طبيعى، غنى سازى جنگل ها و ايجاد پارك هاى جنگلى را سه اقدام مهم در 
حفظ محيط زيست و توسعه پايدار در كشور خواند و گفت: طرح كاشت يك ميليارد درخت طى 4 سال در سراسر كشور، از جمله اقدامات بسيار خوب و 
ارزنده در اين زمينه است. بر اساس اين طرح هر ايرانى بايد سه درخت بكارد. رئيس جمهور همچنين اقدامات انجام شده در باغ ملى گياه شناسى و اصالح 
و ذخيره ژنتيكى گونه هاى مختلف گياهى را از جمله اقدامات ماندگار و تاثيرگذار در افزايش توليد و ارتقاى كيفيت محصوالت كشــاورزى و دســتيابى به 

خودكفايى كشور در زمينه بذر دانست و از پژوهشگران، محققان و متخصصين كشاورزى در اين مركز قدردانى كرد.
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در حاشيه مراسم روز درختكارى
رئيسى: كاشت يك ميليارد درخت اقدامى ارزنده براى محيط زيست است
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ميرتاج الدينى تاكيد كرد؛
مجلس به دنبال رشد و شكوفايى صنعت ارتباطات و 

فناورى اطالعات است
رئيس فراكســيون راهبردى مجلس شوراى اســالمى با اشاره به مصوبه 
مجلس در اليحه بودجه درباره ايجاد «حســاب توسعه فيبر نورى» گفت 
كه در تالشيم اقدامات و تصميمات مربوطه باعث رشد و شكوفايى صنعت 
ارتباطات و فناورى اطالعات در كشور شود. به گزارش ايسنا، سيدمحمدرضا 
ميرتاج الدينى، با اشاره به آخرين وضعيت توسعه شبكه فيبر نورى، اظهار 
كرد: كميته ارتباطات و فناورى اطالعات فراكسيون راهبردى مجلس شوراى 
اسالمى نزديك به يك سال است كه فعاليت هاى گسترده اى در خصوص 
«صندوق توسعه شبكه فيبر نورى» آغاز كرده است؛ بر همين اساس موضوع 
صندوق توسعه شبكه فيبر نورى به منظور دسترسى نهايى شبكه اينترنت 
ثابــت براى مردم در مجلس مدنظر بود و خوشــبختانه كليات طرح يك 
فوريتى متمركزسازى منابع مالى توسعه اين شبكه در كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراى اسالمى به تصويب رسيد و منتظريم اين طرح مربوطه 
اعالم وصول شــود. وى ادامه داد: در همين اساس در اليحه بودجه 1402 
پيشنهادى از ســوى دولت در خصوص ايجاد صندوق توسعه شبكه ملى 
اطالعات مطرح و در كميسيون تلفيق بررسى شد. اين موضوع با پيشنهاد 
فراكسيون به دليل وجود ضعف هايى اصالح شد. اين عضو كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه 1402 اضافه كرد:  مجلس شوراى اسالمى در بند (س) تبصره 
7 در اليحه بودجه 1402 عنوان «صندوق توسعه شبكه ملى اطالعات» را 
به «حساب توسعه فيبر نورى» تغيير داد. كرد در همين راستا در كميسيون 
صنايع و معادن موضوع  «صندوق توســعه شــبكه فيبر نورى» منطبق با 
اليحه بودجه تكميل مى شود. رئيس فراكسيون راهبردى مجلس شوراى 
اسالمى با ايراز اميدوارى از اينكه تصميم اتخاذ شده به توسعه شبكه فيبر 
نورى منجر شود، گفت كه در تالشيم اقدامات و تصميمات مربوطه باعث 
رشــد و شكوفايى صنعت ارتباطات و فناورى اطالعات در كشور شود.   در 
همين رابطه سهيل يحيى زاده رييس كميته ارتباطات و فناورى اطالعات 
فراكسيون راهبردى مجلس شوراى اسالمى توضيح داد: طى يكسال گذشته 
طرح هــاى بزرگ ملى در حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات از ســوى اين 
كميته پيگيرى شده اســت؛ طرح «صندوق توسعه شبكه فيبر نورى» از 
جمله  مهم ترين مواردى بود كه توســط فراكسيون راهبردى در دستوركار 
قرار گرفت و با برنامه ريزى منســجم، طرح هاى كالن و بزرگترى در سال 
1402 در حوزه صنعت ICT به عنوان اشتغال زا ترين صنعت دنيا در 

دستوركار قرار دارد. 

گزيده خبر

سخنگوى پليس اعالم كرد
افزايش گشت هاى ويژه در اطراف مدارس و خوابگاه ها

سخنگوى پليس اعالم كرد: شناســايى و دستگيرى عوامل مسموميت 
تعــدادى از دانش آموزان در دســتور كار فورى پليس قرار گرفته كه به  
محض دستيابى به شــواهد و مدارك متقن به اطالع شهروندان خواهد 
رســيد. به گزارش ايســنا، مركز اطالع رسانى پليس در متنى به نقل از 
ســخنگوى فراجا اعالم كرد: فرماندهى كل انتظامى كشــور ضمن ابراز 
تاسف از مسموم شدن تعدادى از دانش آموزان دختر، به اطالع مى رساند 
بالفاصلــه پس از دريافت گزارش هاى مربوط  به اين موضوع، بررســى 
تخصصى براى شناســايى و دســتگيرى عوامل آن در دستور كار فورى 
پليس قرار گرفته  كه به  محض دســتيابى به شواهد و مدارك  متقن به 
اطالع شهروندان عزيز خواهد رسيد. سخنگوى پليس گفت:  پليس براى 
حفاظت و حراست از دانش آموزان  و فرزندان عزيزمان در برابر اقدامات 
اخاللگــران  امنيت عمومى، تعداد گشــت هاى ويژه و تخصصى ثابت و 

سيار را در اطراف مدارس و خوابگاه هاى دانشجويى افزايش داده است.
منتظرالمهدى ادامه داد:بــه همه هم ميهنان به ويژه دختراِن عزيزمان، 
اطمينان مى دهيم كه با همكارى ديگر دســتگاه هاى كشور و به فضل 
وكرم الهى با عوامــل اين اقدامات مجرمانه برخورد قاطع و به اين عمل 
مذبوحانه خاتمه بخشــيده و امنيت و آرامش روانى را به جامعه باز مى 
گردانيم. وى بيان كرد: دانش آموزان نيز مى توانند در صورت مشــاهده 
هر گونه موارد مشــكوك، مراتب را از طريق سامانه پليس 110 اعالم و 

كمك رساِن پليِس باشند.
رئيس پليس امنيت اقتصادى فراجا خبر داد

افزايش 59 درصدى تعداد پرونده هاى مهم جرايم اقتصادى
رئيس پليس امنيت اقتصادى فراجا با اشــاره به ارتقاى توان اطالعاتى و 
عملياتى پليس امنيت اقتصادى، از تمركز بر اولويت انهدام شــبكه هاى 

سازمان يافته قاچاق و جرايم اقتصادى خبر داد. به گزارش ايسنا، سردار 
حسين رحيمى در حاشيه همايش سراسرى پليس امنيت اقتصادى فراجا 
اظهار كرد: تمركز بر پيشــگيرى و مقابله با جرايم كالن و سازمان يافته، 
قاچاق كاال و ارز و مفاسد اقتصادى، ايجاد امنيت مطلوب بر فعاليت هاى 
فعاالن اقتصادى با مشــاركت دستگاه هاى ذيربط از اولويت هاى جدى 
اين پليس مى باشد. وى پيش بينى، پيشگيرى، كنترل، شناسايى، مقابله 
و كشف را از اهم ماموريت هاى پليس امنيت اقتصادى به منظور مقابله 
با فعاليت هاى سوء و جرايم اقتصادى در سطح محلى، ملى و منطقه اى 
برشــمرد و افزود: ارتقاى توان و آمادگــى عملياتى و اطالعاتى از طريق 
توســعه اشراف و تســلط اطالعاتى در حوزه امنيت اقتصادى، توسعه و 
تكميل اســتقرار فراجا در مبادى رســمى گمرك و هوشمندسازى اين 

پليس از ديگر برنامه هاى ما اســت. وى ادامه داد: پيشــگيرى و مقابله 
با جرايــم اقتصادى با اولويت جرايم كالن، اشــراف اطالعاتى بر جرايم 
اقتصادى در فضاى مجازى و تشــديد اقدامات مقابله اى با قاچاق كاال با 
اولويت قاچاق ســازمان يافته نيز از دستور كارهاى جدى اين پليس مى 
باشد. رحيمى به تشريح عملكرد پليس امنيت اقتصادى فراجا در مبارزه 
بــا قاچاق كاال و ارز پرداخت و عنوان كــرد: افزايش 27 درصدى ارزش 
پرونده هاى كشــف شده، افزايش 34 درصدى ارزش ريالى پرونده هاى 
مهم ، افزايش 59 درصدى تعداد پرونده هاى مهم و افزايش 13 درصدى 
توقيف خودروهاى شوتى از جمله دستاوردهاى ما در اين حوزه مى باشد.

وى در تشريح اقدامات پليس مبارزه با جرايم اقتصادى يادآور شد: افزايش 
76 درصدى ارزش ريالى كشــفيات فــرار مالياتى، افزايش 19 درصدى 
ارزش ريالى كشــفيات احتكار كاالهاى اساســى، افزايش 59 درصدى 
كشــفيات پرونده هاى زمين خوارى و افزايش 29 درصدى كشــفيات 

جرايم پولشويى از ديگر دستاوردهاى پليس امنيت اقتصادى مى باشد.
براساس گزارش سايت پليس، رحيمى از تداوم اجراى طرح هاى عملياتى 
پليس امنيت اقتصادى به صورت سراسرى، منطقه اى و استانى با اولويت 

انهدام شبكه هاى سازمان يافته قاچاق و جرايم اقتصادى خبر داد.
با مشاركت بنياد مستضعفان؛

مددجويان بدون خانه كميته امداد خانه دار مى شوند

معــاون بنياد مســتضعفان از خانه دار شــدن تمــام مددجويان بدون 
خانــه كميته امداد در 120 نقطه كشــور شــامل تمــام مناطق هدف 
محروميت زدايى بنياد و برخى نقاط محروم ديگر تا پايان ســال 1402 
خبر داد. به گزارش ايســنا، وحيد خاوئى با اعالم اين خبر در تشــريح 
جزئيــات آن اظهار كرد: به دنبال اجراى سياســت هاى توانمندســازى 
محرومان و تهيدستان توسط بنياد مستضعفان، يكى از مهم ترين اقدامات 
انجام شــده و در دســت اجرا، كمك به تامين مســكن اين اقشار است 
چراكه با توجه به ســهم باالى هزينه مسكن در سبد هزينه هاى خانوار، 
خانه دار شــدن اين خانواده ها كمك قابل توجهى به تامين نيازهاى آنها 
مى كند و منابع حاصل از پس انداز خانوارها مى تواند براى جبران هزينه  
نيازهاى ديگر خانواده ها از جمله تحصيل، سالمت و … بكار گرفته شود. 
معاون بنياد مستضعفان با بيان اينكه اين بنياد بر همين اساس طرح هاى 
متعددى را با مشاركت دستگاه ها و نهادهاى مختلف در دستور كار خود 
قرار داده ادامه داد: يكى از اين طرح ها با مشــاركت كميته امداد به اجرا 
درآمد كه در گام نخســت، تامين 10 هزار واحد مســكونى را در 120 
نقطه كشور شامل تمام مناطق هدف محروميت زدايى بنياد و برخى نقاط 
محروم ديگر هدف گذارى كرده است. وى خاطرنشان كرد: با اجراى كامل 
اين طرح مشــاركتى بنياد مســتضعفان و كميته امداد، هيچ مددجوى 
كميتــه امدادى در اين 120 نقطه، بــدون خانه نخواهد ماند.  خاوئى با 
تاكيد بر اينكه وظيفه شناســايى مددجويان فاقد مســكن در اين 120 
نقطه كه عمدتا مناطق روستايى و شهرهاى كوچك با جمعيت كمتر از 
25 هزار نفر را شامل مى شود، با كميته امداد است گفت: ما هدف گذارى 
كرده ايم كه در اين طرح مشاركتى هيچ مددجويى بدون خانه اى جانيفتد 
و پس از تكميل طرح، پشت نوبتى ها و صف فاقدين مسكن در اين نقاط 

هدف به صفر برسد. 

مديرعامل گروه بهمن مطرح كرد

دخالت  دولت ها نتيجه انفعال اتاق است

توانمندسازى بخش خصوصى راه برون رفت
 از بحران هاى كنونى اقتصاد

رهبر انقالب:

 مسموميت دانش آموزان يك جنايت بزرگ و غير قابل اغماض است

ثبت نام 11 ميليون كاربر در پنجره ملى 
خدمات دولت هوشمند

مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان:

فاز اول پست برق GIS كارون اهواز آماده بهره بردارى است

طبق گفته معاون دولت الكترونيكى حدود 11 ميليون كاربر در پنجره ملى خدمات دولت هوشمند ثبت نام كرده اند و از 
شهريورماه تا كنون از خدمات پنجره ملى خدمات دولت هوشمند استفاده مى كنند. به گزارش ايسنا، به خدمتى هوشمند 
گفته مى شود كه آن خدمت  بدون مراجعه حضورى، به صورت برخط و بدون ارسال هر گونه مدركى قابل دريافت باشد 
كه مورد آخر كار سختى است و نيازمند اتصال بانك هاى اطالعاتى همه دستگاه هاى دولتى به همديگر است تا اطالعات 
خود را با هم به اشتراك بگذارند. دستورالعمل اجرايى اتصال دستگاه هاى اجرايى به "پنجره واحد خدمات هوشمند دولت" 

شامل اولويت ها، اصول حاكم و ضوابط ساماندهى با همكارى دبيرخانه شوراى اجرايى فناورى اطالعات........

وزير دفاع در نشست خبرى:
قدرت پهپادى جمهورى اسالمى ايران بى نظير است

نايب رئيس شوراى رقابت اعالم كرد
سبقت خورشيدى از همه منابع انرژىخودروهاى خارجى مبناى قيمت گذارى خودروهاى داخلى
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گزيده خبر

رئيس قوه قضائيه در نشست با توليدكنندگان اصفهان

زمين خورده ها را از مفسدان 
اقتصادى تفكيك كنيم

رئيس قوه قضائيه گفت: مسئله اقتصاد يك مسئله اوليه و ضرورى براى حفظ كشور، 
تماميت ارضى، تماميت اســتقالل، امنيت و آرامش مردم اســت. به گزارش ايسنا، 
حجت االسالم والمسلمين غالمحسين محسنى اژه اى در نشست با توليدكنندگان، 
كارآفرينان و شــركت هاى دانش بنيان اصفهان كه امروز(دوشــنبه، 15 اسفندماه) 
برگزار شــد، با اشاره به مسائل مطرح شــده از سوى نمايندگان بخش هاى مختلف 
اقتصادى استان، اظهار كرد: برخى مسائل ارتباط مستقيمى با قوه قضائيه ندارد، اما 
ما وظيفه داريم حرف هاى شما را از نزديك بشنويم با تمام وجود درك و به مسئوالن 
منتقل كنيم. وى با تأكيد بر اين كه «يكى از ســرمايه هاى بزرگ در استان اصفهان 
ســرمايه انسانى است»، گفت: سرمايه انســانى مديريت و عاملى است كه مى تواند 
بسيارى از مسائل را تدبير كند و اين سرمايه در اصفهان بسيار زياد است.انسان هاى 
مدير، مدبر، خالق، دلسوز، شجاع و ... نه تنها امروز كه در طول سده هاى گذشته زياد 
داشته ايم و بايد اين ثروت عظيم و انسان هاى ارزشمند را پاس بداريم و نگذاريم اين 
ســرمايه بزرگ دچار آسيب و خدشه شود. وى با بيان اين كه «نبايد انسانى دلسوز و 
خيرخواه و مديريت باال با يك گرفتارى از حيز انتفاع خارج بشــود و او را از دســت 
بدهيم»، ادامه داد: با از دســت دادن اين ســرمايه هاى انسانى نمى توانيم بسيارى از 
ظرفيت هاى ديگر را اســتفاده كنيم. وى با اشاره به اين كه «براى موضوعات مختلف 
در كشور صنف ها و مجموعه هاى مختلفى داريم»، تصريح كرد: براى حفظ و حراست 
از سرمايه هاى انســانى و ارتقاى آن ها و اين كه نسل آينده از ثروت اصلى خود بهره 
ببرند دچار خأل هستيم و نياز به تشكيالت داريم. براى حفظ و حراست و صيانت از 
نيروى انسانى چه ساز و كارى داريم كه همه انسان هاى توانمند را شناسايى، ارتقا و 
بعد آسيب شناسى كند و اگر احياناً آسيبى وارد شد عالج كند؟ به دنبال اين هستيم 
كه چگونه مى توان انسان هاى مستعد را كشف؛ حفظ و ارتقا داد. رئيس قوه قضائيه با 
بيان اين كه «اين باور در همه مديران و بخش ها نيست كه بايد تصدى گرى دولت را 
كاهش داد و واگذارى امور تا جاى ممكن به مردم تسهيل شود»، گفت: تصدى گرى 
دولت هنوز زياد اســت و از ظرفيت هاى مردم كمتر استفاده مى شود، اگرچه از اول 
انقالب تكيــه بر مردم بوده، اما بايد بيش از اين به مــردم پرداخت. وى با تأكيد بر 
اين كه «بايد باور كنيم توليد ثروت، تالش و كوشش، كار فى نفسه ارزشمند و داراى 
قداست است»، تأكيد كرد: اسالم از بيكارى، تنبلى، سستى و تكلف بر ديگران بدش 
مى آيد و كار و كوشــش و جهاد و حركت را تشويق مى كند و بسيارى از اين امور را 
از عبادت هــاى بزرگ مى دانــد. وى ادامه داد: كار و تالش و خلق ثروت به نفع مردم 
است، اما وقتى كشور ضعيف شود همه ضرر مى كنند؛ بنابراين بايد براى اين موضوع 
اهميت و ارزش قائل شويم، بر همين اساس است كه مقام معظم رهبرى چند سال 
است شعارهاى سال را تعيين مى كنند و سياست ها و اجراها و برنامه ها را جهت دهى 
مى كنند. محســنى اژه اى مسئله اقتصاد را يك مســئله اوليه و ضرورى براى حفظ 
كشور، تماميت ارضى، تماميت استقالل، امنيت و آرامش مردم دانست و اظهار كرد: 
امروز دشمن مى خواهد از طريق مسائل اقتصادى، مسائل سياسى و امنيت كشور را 
تحت تأثير قرار دهد. وى با بيان اين كه «مسائلى كه از سوى فعاالن اقتصادى مطرح 
شد لوازمى دارد»، توضيح داد: امروز به قوانين و مقررات متناسب نياز داريم و فعاالن 
اقتصادى بايد كمك كنند قوانين و مقررات متناســب با شرايط كنونى در تماس با 
مسئوالن و مجموعه هاى ذى ربط مطرح و تدوين شود. همه كليات را قبول داريم، اما 
چگونگى آن را بايد كمك كنيد. رئيس قوه قضائيه همچنين بر اهميت آشنا شدن با 
قوانين و مقررات تأكيد و تصريح كرد: متصديان بخش هاى مختلف مى توانند فعاالن 
هر بخش را با قوانين و مقررات آشنا كنند. اصناف، تشكيالت، اتحاديه ها هركدام در 
اين زمينه مسئول هستند. يكى از وظايف قوه قضاييه ارتقاى آگاهى هاى مردم است 
اما ما نتوانســته ايم اين وظيفه را كامل انجام دهيم و شما هم بايد كمك كنيد. وى 
خاطرنشان كرد: امروز كشــاورزى، صنعت، خدمات و ... با همديگر ارتباطاتى دارند 
و همــه با آرامش و قــدرت خريد مردم ارتباط دارند، در حالى كه اگر فقط به بخش 
خودمان نگاه و ديدمان را محدود كنيم بخشى از مشكالت موجود رفع نمى شود، پس 
بايد همه را با هم ببينيم. اگر چنانچه اين جامع نگرى را نداشته باشيم و بخشى نگرى 
باشد كارها جلو نمى رود. براى جامع نگرى بايد ارتباطات بيش از اين باشد و با همديگر 
همفكرى و همراهى كنيم. محســنى اژه اى با تأكيد بر اين كه «بايد بين خطا، اشتباه 
و فساد تفكيك كنيم»، گفت: كسى كه اشتباه مى كند با كسى كه عناد دارد و ظلم 

مى كند بايد فرق داشته باشد. 
با دستور رييس جمهور انجام شد

تشكيل كارگروه بررسى اتفاقات اخير در 
برخى مدارس با حضور دستگاه هاى امنيتى و 

وزارت بهداشت
به دســتور رئيس جمهــور كارگروه 
تحقيق، بررسى و ارزيابى وقايع مربوط 
بــه ســالمت دانش آموزان تشــكيل 
شده اســت.به گزارش ايسنا، در اين 
كارگروه عالوه بر دستگاه هاى امنيتى 
و انتظامــى بــراى شناســايى عوامل 
احتمالى، وزارتخانه بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــكى و آزمايشگاه هاى 

تخصصى منتخب كشور عضويت دارند و مأمور بررسى دقيق موضوع شده اند.

رهبر انقالب:

 مسموميت دانش آموزان يك جنايت بزرگ و غير قابل اغماض است
مقــام معظــم رهبرى تاكيــد كردنــد: اگر مســموميت 
دانش آموزان اثبات شــود، بايد عوامل اين جنايت به اشــد 
مجازات برسند. به گزارش ايسنا، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
رهبر انقالب اسالمى همزمان با روز درختكارى صبح امروز 
ســه اصله نهال كاشتند. رهبر انقالب پس از كاشت نهال ها 
در سخنانى درباره علت كاشت سه نهال به شعار امساِل روز 
درختكارى با عنوان «هر ايرانى ســه نهال»، اشاره كردند و 
گفتند: اگر بر اساس شعار انتخاب شده، هر ايرانى سه نهال 
بكارد، برنامه دولت براى كاشــت يك ميليارد نهال، از سال 
1402 و در طول چهار ســال محقق خواهد شــد.  حضرت 
آيــت اهللا  خامنه اى به اهميت موضــوع نهال كارى در حفظ 
محيط زيســت اشــاره كردند و با تاكيد بر اينكه با كمك 
مردم امكان تحقق كاشــت يك ميليــارد نهال وجود دارد، 
افزودند: توصيه متخصصان و كارشناســان اين اســت كه 
عالوه بر كاشت درخت هاى ميوه دار بايد درختان جنگلى و 
درختانى كه چوب  آنها داراى اهميت است نيز كاشته شوند 
زيرا تجارت چوب در اقتصاد كشور تاثير بسزايى دارد. ايشان 
خاطرنشــان كردند: نتيجه اقتصاد تك محصولى، وضعيت 
كنونى كشور است كه در زمينه هاى ارزش پول ملى و تورم 

و گرانى داراى مشكالت است. رهبر انقالب اسالمى با اشاره 
به تالش مسئوالن براى حل مشــكالت، گفتند: مسئولين 
بايد از همه راه هاى ممكن اقتصادى استفاده كنند تا بتوانند 
براى حل مشكالت مردم به راه حل درستى برسند. حضرت 
آيت اهللا خامنه اى، تصريح به حفظ محيط زيســت را يكى از 
امتيازات برجســته قانون اساسى كشور برشمردند و تاكيد 
كردند: هيچ كس نبايد اين قانون را نقض كند. رهبر انقالب 
اســالمى در پايان ســخنان خود به موضوع «مســموميت 
دانش آموزان» نيز اشاره كردند و با تاكيد بر اينكه مسئوالن 
و دســتگاه هاى اطالعاتى و انتظامى بايد بــا جديت آن را 
دنبال كنند گفتند: اين موضوع يك جنايت بزرگ و غيرقابل 
اغماض است و اگر كسانى در اين ماجرا دست داشته باشند، 
بايد عوامل و مســببين آن به اشد مجازات برسند. حضرت 
آيت اهللا خامنه اى اين موضوع را جنايت درحِق معصوم ترين 
عناصر جامعه يعنى كودكان و همچنين موجب ناامنى روانى 
جامعه و نگرانى خانواده ها دانستند و خاطرنشان كردند: همه 
بدانند اگر كســانى به عنوان عوامل اين جنايت شناسايى و 
محكوم شوند، هيچ عفوى درمورد آنها نخواهد بود زيرا بايد 

به اشد مجازات برسند تا مايه عبرت ديگران شود.

وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح گفت: امروز جوانان ما و 
دانشمندان مان به ســطحى از فناورى، اقتدار و اعتماد به نفس 
رســيده اند كه به هيــچ وجه هيچ نيــروى اهريمنى در جهان 

نمى تواند برابر آنان توطئه، سد و مانع ايجاد كند.
به گزارش ايســنا، امير محمدرضا آشــتيانى در نشست خبرى 
با نمايندگان رســانه هاى داخلى و خارجــى با بيان اين كه «در 
مســائل بين المللى و منطقه اى و داخلى فــارغ از نگرش هاى 
احساسى و شعارى به گونه اى حركت كرديم كه نشانگر استقالل 
و اســتحكام و اقتدار بوده اســت»، اظهار كرد: براى دشمن اين 
امر تحمل ناپذير بوده است و االن هرچه دنبال مى كنند از روى 
ناچارى، ضعف، اســتيصال و درماندگى است. دشمن در تمامى 
اقدامات عليه جمهورى اســالمى با شكست مواجه شده و اين 
را خودشــان هم اذعان مى كنند. ما به عنوان يك نظام قدرتمند 
و بااقتدار به گونه اى حركت كرديم كه دشــمن را به اين مرحله 
رسانده ايم. وى حاطرنشان كرد: امروز جوانان ما و دانشمندان مان 
به ســطحى از فناورى، اقتدار و اعتماد به نفس رسيدند كه به 
هيچ وجه هيچ نيروى اهريمنــى در جهان نمى تواند برابر آنان 
توطئه، سد و مانع ايجاد كند.وى با بيان اين كه «ما در وزارت دفاع 
هر روز شاهد اين هستيم كه محصوالت جديدى كه با آخرين 
فناورى روز آماده شده توليد مى كنند كه برخى را بيان مى كنيم 
امــا برخى را نمى توانيم بيان كنيم» تاكيــد كرد: قدرت واقعى 
در جمهورى اســالمى است. همه اين دستاوردها به دو دليل با 
پيشرفت و موفقيت مواجه شــده، يكى اتكال به خدا و هدايت 
داهيانه رهبرى انقالب اســت و ديگرى همت و اراده نيروهاى 
خالق وزارت دفاع.وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ادامه داد: 
ما حركت و برنامه ها را در وزارت دفاع جهشى درنظر گرفتيم. يك 
برنامه عادى ســاليانه داريم و همين برنامه را به صورت جهشى 
هــم تدوين و ابالغ كرديم. در بالغ برنامه هايى كه تدوين كرديم 
بيش از دو برابر از آنچه منظور شده، به دست آمده است. وى با 
بيان اين كه «ما در امر صادرات توفيقات زيادى داشتيم كه قابل 
مقايسه با گذشته نيست»، يادآور شد: ما رشد نزديك به دو و نيم 
برابرى در اين زمينه داشتيم و 15 هزار فرصت شغلى - نسبت 
به سال قبل - بيشتر ايجاد كرده ايم. در زمينه بومى سازى قطعات 
كه با سه هدف رفع تحريم ها، مقابله با خرابكارى صنعتى دشمن 
و صرفه جويى ارزى دنبال مى شــود، به توليد 38 هزار قطعه و 
مواد مورد نياز خود رسيديم. وى افزود: بالغ بر يك ميليارد دالر 
صرفه جويى ارزى داشتيم. در حدود 9 رزمايشى كه در مجموعه 
نيروهاى مسلح برگزار شده، سامانه هايى كه در اختيار اين ها قرار 
گرفته بالغ بر 90 درصد موفق عمل كرده است.آشتيانى با بيان 
اين كه «موشــك هاى كروز توان رزم نيروهاى مسلح را به طور 
چشمگيرى افزايش داده است»، اظهار كرد: در حوزه پشتيبانى از 
رزم پدافند هوايى هم با توجه به تهديداتى كه داريم متناسب با 
هركدام، سازماندهى انجام داديم و در مقابله با انواع موشك هاى 
كروز و پهپاد سامانه هايى را ايجاد كرده ايم. وى گفت: طراحى و 
ساخت پهپادهاى مختلف و به كارگيرى فناورى هوش مصنوعى 
براى انجام پروازهاى جمعى و تلفيقى با جنگنده هاى باسرنشين 
را انجام داديم و پهپادهاى درياپايه را هم طراحى كرديم. ساخت 
ناوشكن موشــك انداز و ناو چندمنظوره شهيد سليمانى و انواع 

شناورهاى تندرو را هم در كارنامه داريم كه به موشك هاى كروز 
و سالح هاى زيرسطحى مجهز شده اند.

اطالعات مربوط به خريدهاى نظامى را نياز نيست در هر زمان 
بيان كنيم. وى در پاســخ به پرسشــى درباره وضعيت تحويل 
جنگنده هاى ســوخو 35 اظهار كرد: جمهورى اسالمى تكليف 
دارد دفاع از دســتاوردهاى نظام را پيگيرى كند و ارتقاى توان 
دفاعى كشور را با كشورهاى ديگر هم پيش ببرد، اطالعات مربوط 
به خريدها را نياز نيست در هر زمان بيان كنيم، ممكن است اين 
امر در دســتور كار وزارت دفاع و بخشــى از مجموعه نيروهاى 
مسلح قرار داشته باشــد، اين اقدام از گذشته پيگيرى مى شده 
و االن هم ادامه دارد اما هنوز ســالحى دريافت نشــده است و 
به اين مرحله نرسيده ايم.در سالح هاى پدافندى به خودكفايى 
رســيده ايم. وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح در پاسخ به 
پرسشــى درباره خريد سامانه هاى پدافندى از روسيه  از جمله 
اس 400 اظهار كرد: روســيه از كشــورهايى اســت كه هم به 
جهت همســايگى و هم ارتباطاتى كه از گذشــته وجود داشته 
ســطح بااليى از ارتباط را داريم. ما در ســالح هاى پدافندى به 
خودكفايى رسيده ايم و االن احساس نيازى در اين زمينه نداريم 
اما اگر احساس نياز شد به دنبال خريد مى رويم. قدرت پهپادى 
جمهورى اسالمى ايران بى نظير است وى در پاسخ به پرسشى 
درباره فروش پهپادهاى جمهورى اســالمى به ديگر كشــورها، 
تصريــح كرد: درخواســت هاى متعددى از كشــورهاى زيادى 
مطرح است . باتوجه به اين كه پهپادهاى جمهورى اسالمى جزو 
پهپادهايى است كه شايد نمونه هايش در دنيا وجود ندارد و همه 
هم پذيرفته اند كه قدرت پهپادى جمهورى اسالمى بى نظير است 
با كشورهايى كه همكارى نزديك داريم در جهت كمك و تقويت 
بنيه دفاعى آنان گام برمى داريم و البته محدوديت هايى هم در 
اين زمينه براى خود قائل هستيم. به هرحال كشورهاى مختلفى 
هستند كه يكى از درخواست هاى شان مربوط به حوزه پهپادى 
است. معموال كشــورهاى خريدار تســليحات از ايران تمايلى 
به افشــاى نام شــان ندارند وزير دفاع در پاسخ به پرسش ايسنا 
درباره قراردادهاى فروش تسليحات و صادرات دفاعى جمهورى 
اسالمى، كشورهايى كه در اين زمينه با ايران تعامل دارند و نوع 
تسليحات صادرشده، اظهار كرد: معموال كشورهايى كه مى آيند 
تمايلى ندارند اسامى شان اعالم شود اما كشورهايى هستند كه 

بــا ما در اين زمينه در تعامل هســتند. رايزنى هايى هم در اين 
امر صورت گرفته اســت. ما هيچ محدوديتى در اين زمينه قائل 
نيستيم اما خودمان مالحظاتى داريم كه آن را رعايت مى كنيم. 
توسعه صادرات تسليحات را در دستور كار داريم. وى در پاسخ به 
پرسشى ديگر درباره صادرات تسليحات تاكيد كرد: ما در بحث 
صادرات مالحظاتى داريم تا اين امر به توان دفاعى ما لطمه نزند. 
ما حتماً از ظرفيت نيروهاى مسلح استفاده مى كنيم و مالحظات 
فنى زيــادى هم در اين زمينه صادرات وجود دارد اما مبناى ما 
بر توســعه صادرات است؛ چرا كه احساس مى كنيم كشورهاى 
زيــادى در اين زمينه نيازمندند تا مــورد تهاجم قرار نگيرند و 
اســتثمار نشوند و حق شان ضايع نشــود. ما توسعه صادرات را 
بيش از آن چه االن هســت دنبــال مى كنيم. حجم همكارى با 
شركت هاى دانش بنيان 80 درصد بيشتر شده است. وى با بيان 
اين كه «مهم ترين مأموريت وزارت دفاع تسليح نيروهاى مسلح 
اســت كه نسبت به سال گذشته 5/1 برابر رشد داشته و بالغ بر 
78 هزار ميليارد تومان بوده است»، اظهار كرد: حجم همكارى 
ما با شركت هاى دانش بنيان 80 درصد نسبت به گذشته بيشتر 
شــده است. در حوزه توان موشكى كروز ما انواع موشك ها را در 
بــرد 35 تا 1000 كيلومتر توليد كرده ايم كه توان رزم نيروهاى 
مسلح را بسيار افزايش داده اســت. در حوزه پدافند هوايى كه 
خط مقدم دفاع در هر كشــورى اســت با توجــه به تهديدات 
متنوع، متناســب با اين تهديدات سالح هايى را توسعه داده ايم. 
در مقابله با پرنده هاى دورايستا سامانه باور 373 و موشك صياد 
4 را آزمايش كرديم كه در فاصله 300 كيلومترى توانست هدف 
را منهدم كند. وزير دفاع گفت: پهپادهايى با ســقف ارتفاع 20 
هزار پا و مداومت پرواز 24 ســاعت توانســته ايم توليد كنيم و 
همچنين انواع پرنده هاى پرسه زن و انتحارى در كنار بكارگيرى 
هوش مصنوعى براى انجام پرواز جمع توســط پرنده هاى بدون 
سرنشــين و عمليات تركيبى باسرنشــين و بدون سرنشين را 
داشــته ايم. در حوزه دريايى نيز ساخت انواع زيردريايى سبك و 
نيمه سنگين با قابليت پرتاب موشك كروز و اژدر و مين دريايى 
را داريم. وى گفت: در حوزه پهپادى دســتاوردهاى جديدى نيز 
داريم كه در آينده اعالم خواهد شــد   آشــتيانى يادآور شد: در 
حوزه نفت و گاز و محصوالت پليمرى و پااليشــگاه ها و ساخت 
هواپيما با بخش خصوصى ارتباط و همكارى داريم. وزير دفاع با 

تاكيد بر اين كه «امروز براى سران رژيم صهيونيستى محرز شده 
نمى توانند اقدام علنى در مواجه با جمهورى اسالمى داشته باشند 
به همين دليل به عمليات  خرابــكارى و ايذايى روى آوردند»، 
گفت: مشــكل بزرگ اين رژيم االن موضوعات داخلى است و با 
مشكالت فوق العاده اى مواجه هستند و اگر بعضى وقتها چيزهايى 
مى گويند، غير از توهم چيزى نيســت. ما هركجا و هرزمان كه 
الزم بدانيم پاسخ رژيم صهيونيســتى را داده و خواهيم داد اما 
آنچه آنها اين روزها مى كنند بيشتر جنگ روانى است. ادعاهايى 
نظير دادن موشك و پهپاد از ايران به روسيه اثبات نشده است. 
وى در پاسخ به پرسشى درباره فروش پهپاد به روسيه و ادعاى 
غربى هاى مبنى بر استفاده روسيه از پهپادهاى ايرانى در جنگ 
اوكراين گفت: آنچه در بعضى رسانه ها مطرح مى شود، درست 
نيست و ادعاهايى نظير اينكه جمهورى اسالمى موشك و پهپاد 
داده باشــد، اثبات نشده اســت وزارت خارجه كشورمان نيز از 
اوكراين درخواست مســتندات كرده اما چيزى ارائه نمى دهند. 
آشــتيانى درباره همكارى با كشورهاى همسايه نيز گفت: ما با 
همسايگان ارتباط نزديك و دوستانه اى داريم و به دنبال توسعه 
روابط هستيم و منطقه قفقاز هم براى ما مهم است و معتقديم 
كشــورهاى اين منطقه مى توانند با مذاكره مشكل خود را حل 
كنند. بعيد مى دانيم رژيم صهيونيستى بتواند در همسايگان ما 
نفــوذ كند و آنان هم قطعاً چنين اجازه اى نخواهند داد.روابط با 
چين گسترده تر خواهد شد. وزير دفاع در پاسخ به پرسشى درباره 
اين كــه برخى اخبار مبنى بر قصد چينى ها براى خريد پهپاد از 
ايران گفت: ارتباط ما با چين يك ارتباط راهبردى اســت و در 
سفر اخيرى كه وزير دفاع چين داشت نيز صحبت هاى مفصلى 
داشتيم و تيم هايى درحال پيگيرى موضوعات هستند. با رزمايش 
هاى مشترك و كارهايى كه با چين دنبال مى كنيم، سطح روابط 
گسترده تر خواهد شد و در بحث نظامى هم ارتباط خوبى داريم. 
وى در پاســخ به پرسشــى درباره وضعيت صادرات محصوالت 
دفاعى گفت: در اين حوزه وضعيت خوبى داريم و در يك ســال 
و نيم گذشته نيز در صنايع دفاعى اقدامات بزرگى صورت گرفته 
و نمايشــگاه دائمى وزارت دفاع نيز در شــرف بازگشايى است. 
آشتيانى درخصوص حمايت ايران از جبهه مقاومت تصريح كرد: 
ما با تمام اعتقاد از جبهه مقاومت پشــتيبانى مى كنيم كه در 
اين بين، كشور سوريه نيز از اهميت زيادى برخوردار است و در 
هر زمينه كه بتوانيم، اين موضوع را دنبال مى كنيم. پروژه قاهر 
ايده خوبى اســت. وى در خصوص پروژه قاهر نيز گفت: يكى از 
ايده هايى كه صنايع دفاعى به آن رسيد اين بود كه پروژه قاهر در 
حوزه پهپاد اما با ابعاد كوچكتر دنبال شود كه به اعتقاد ما ايده 
خوبى اســت و در حال حاضر منتظريم طراحى كامل و سپس 
عملياتى شود. وزير دفاع درخصوص مصوبه اخير مجلس براى 
همكارى خودروسازان با اين وزارتخانه گفت: وزارت دفاع در بحث 
خودروســازى توان بســيار ويژه اى دارد و در حوزه خودروهاى 
نظامى نيز كارهاى بزرگى انجام داده ايم توليدات خوبى داشتيم 
بنابراين، در اين حوزه هم مى توانيم كمك بزرگى به بخش دولتى 
و خصوصى بكنيم. تاكنون در حوزه قطعه سازى فعاليت كرده ايم 
و شايد با اين مصوبه اخير مجلس امر خودروسازى رو هم دنبال 

شود.

وزير دفاع در نشست خبرى:

قدرت پهپادى جمهورى اسالمى ايران بى نظير است

ســخنگوى وزارت خارجه گفت: با ســفر اخير گروســى به ايران فصل جديدى در همكارى هاى دو جانبه ايران و 
آژانس باز شد. به گزارش ايسنا ، نشست هفتگى ناصر كنعانى سخنگوى وزارت امور خارجه صبح روز دوشنبه در 
محل وزارت خارجه برگزار شــد . وى در ابتداى اين نشست ، فرا رسيدن نيمه شعبان را تبريك گفت. كنعانى در 
اين نشست در پاسخ به سوالى  گفت: انتظار داريم كه آژانس به مسئوليت ها و تعهدات خود در حمايت و حفاظت 
از حقوق اعضا اقدام كند. وى همچنين گفت: جمهورى اسالمى ايران در بحث حمايت از حقوق شناخته و قانونى 
ملت ايران از همه امكانات و ظرفيت هاى سياســى، قانونى و حقوقى و همه ظرفيت هايى كه در چارچوب قوانين بين المللى از جمله  قوانينى كه 
در چارچوب آژانس وجود دارد، اســتفاده مى كند. ســخنگوى وزارت خارجه كشــور با بيان اينكه با سفر اخير گروسى به ايران  فصل جديدى در 
همكارى هاى دو جانبه ايران و آژانس باز شــد، تصريح كرد: با توجه به ســفر آقاى گروسى به تهران و مذاكرات سطح بااليى كه در اين سفر انجام 
شــد و تفاهمات صورت گرفته بين آژانس و ســازمان انرژى اتمى ايران انتظار مى رود كه روند اجالس شوراى حكام در چارچوب فنى خود پيش 

برود و خارج از سياست زدگى باشد.

به گزارش ايلنا، نمايندگان در نشست علنى نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شوراى اسالمى در جريان بررسى بخش هزينه اى اليحه 
بودجه سال 1402 كل كشور، با بند ل و بند الحاقى 1 تبصره 17 ماده واحده اين اليحه موافقت كردند. براساس بند (ل) تبصره 17 ماده واحده اليحه 
بودجه 1402؛ به منظور رعايت عدالت در سالمت، گسترش نظام ارجاع و كاهش سهم پرداخت بيمه شدگان، كليه ارائه دهندگان خدمات (شامل مراكز و 
حرف پزشكى و پيراپزشكى) اعم از دولتى، عمومى و خصوصى ملزم به عقد قرارداد با بيمه هاى درمانى پايه مى باشند. كليه دستگاههاى مجوز دهنده ذيل 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى موظفند صدور و تمديد مجوزهاى مربوط به حرف و مراكز پزشكى را منوط به عقد قرارداد با بيمه هاى پايه درمانى 
نمايند. رديف 1-  بيمه هاى درمانى مكلف به پرداخت مطالبات مراكز و حرف طرف قرارداد حداكثر ظرف يك ماه از زمان دريافت اسناد و مدارك مى باشند. 

رديف 3- اتباع خارجى نيازمند به دريافت خدمات درمانى بايد از طريق يكى از سازمانهاى بيمه گر پايه، خدمات بيمه اى دريافت نمايند. به اين منظور،  شوراى عالى بيمه با همكارى سازمانهاى بيمه گر 
پايه موظفند ظرف يك ماه از ابالغ اين قانون دستورالعمل صدور بيمه درمانى پايه براى اتباع خارجى را تدوين و اعالم نمايند. رديف 4- سازمان بيمه سالمت موظف است كه شرايط الزم جهت اجراى 
بيمـه همگانـى بـراى كليـه افـراد جامعـه را با تسهيل  فرايندهاى ثبت نام (از قبيل ايجاد ابزارهاى الكترونيك جهت صدور بيمه نامه) فراهم نمايد. رديف 5- ارائه بسته خدمات بيمه پايه براى كليه 
اقشار كه براساس آزمون وسع در  دهكهاى (1) تا (3) قرار مى گيرند   به صورت رايگان خواهد بود. رديف 6- در راستاى اجراى  بند «الف» ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، كليه شركتها و سازمانهاى 
بيمه گر پايه و تكميلى درمان اعم از دولتى و غيردولتى مكلفند با همكارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، درگاه پرونده الكترونيكى بيمار و پزشك را (مبتنى بر نسخ الكترونيك بيمه اى) 
ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون عملياتى نموده و در اختيار ارائه دهندگان خدمت و بيمه شدگان قرار دهند. رديف 7- دسترسى مورد نياز به اطالعات پرونده الكترونيك سالمت براى بيمار (نمايشگر 

پرونده) و همچنين امكان دسترسى به سوابق بيمار براى پزشك معالج تا زمان ابالغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بر عهده بيمه هاى درمانى خواهد بود.

مراكز پزشكى و پيراپزشكى ملزم به عقد قرارداد با بيمه هاى درمانى پايه شدندكنعانى: با سفر گروسى فصل جديدى در همكارى  با آژانس باز شد
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گزيده خبر

متقاضيان جديد دريافت يارانه 
ثبت نام مى شوند

نمايندگان در مجلس شــوراى اســالمى در مصوبه اى، ضمن حذف يارانه 
پردرآمدهــا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى را در ســال آينده موظف به 
شناســايى و ثبت متقاضيان جديد يارانه كردند. به گزارش ايسنا، در جلسه 
علنى نوبت صبح امروز (دوشــنبه) بند (د) تبصره 17 تصويب شــد. بر اين 
اســاس، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى موظف اســت ضمن بروزرسانى 
داده ها، دو بار در سال با اتكا به داده هاى متقن و ثبتى پايگاه اطالعات رفاه 
ايرانيان و واقعيت هاى اقتصادى كشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خريد 
مردم نســبت به شناسايى گروههاى مشمول حمايت و مشمولين ماده 13 
قانــون حمايت از خانواده و جوانى جمعيت و برقرارى حمايت هاى يارانه اى 
آن ها و اعالم حذف گروههاى پردرآمد از حمايت هاى يارانه اى اقدام نمايد. 
سازمان هدفمندسازى يارانه ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى مكلفند 
نســبت به ثبت نام افراد جديد متقاضى يارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام 
نمايند. كليه دســتگاههاى اجرائى ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران از جمله بانك 
مركزى جمهورى اســالمى ايران، فرماندهى انتظامى، سازمان ثبت احوال 
كشور، ســازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و 
پزشكى قانونى موظف به همكارى و ارائه اطالعات به صورت برخط، مستمر 
و رايــگان به وزارتخانــه مذكور بوده و مكلفند تا  فرايند استحقاق ســنجى 
متقاضيان را با بهره بردارى از شاخص هاى پايگاه، تدقيق، هدفمند و اثربخش 

نمايند.

بانك مركزى مكلف به انتشار گزارش 
ميزان پرداخت تسهيالت تكليفى شد

بانك مركزى مكلف به انتشار گزارش ميزان پرداخت تسهيالت تكليفى شد
نمايندگان مجلس در مصوبه اى بانك مركزى را مكلف به انتشــار گزارش 
ميزان پرداخت تسهيالت تكليفى بانك ها كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان 
مجلس در جلسه علنى نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جريان بررسى بخش 
هزينه اى اليحه بودجه 1402 كل كشور، بند (ب) و بند الحاقى 1 تبصره 16 
را به شرح زير تصويب كردند. طبق اين مصوبه، احكام تنظيمى بانك مركزى 
مكلف اســت با استفاده از سامانه هاى اطالعاتى خود و دريافت اطالعات از 
بانكها و موسســات اعتبارى غيربانكى ميزان و تعداد تسهيالت پرداختى و 
افراد در صف دريافت آن را به صورت فصلى و به تفكيك هر يك از اجزاى بند 
(الف) اين تبصره بر تارنماى خود براى عموم منتشر نموده و گزارش مذكور 
را به كميسيون هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
ارسال نمايد. 1- مسئوليت ُحسن اجراى اين بند برعهده بانك مركزى، بانك 
ها و موسسات اعتبارى غيربانكى، كليه مديران و كاركنان ذيربط مى باشد. 
عدم اجراى هريك از بندهاى اين تبصره(مشتمل بر تأخير در پرداخت اين 
تسهيالت يا دريافت ضمانت فراتر از حدود اين قانون) تخلف محسوب شده 
و در مراجع ذيصالح قابل پى گيرى است. 2- پس از اعتبارسنجى متقاضيان 
تسهيالت موضوع بند (الف) اين تبصره و در صورت عدم تكافوى اعتبار آن ها، 
به منظور تأمين ركن ضامن، بانك ها و موسسات اعتبارى غيربانكى موظفند 
با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان طبقه اول درجه 
يك آن ها يا ساير دارايى هاى مالى وى يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك 
نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيالت اقدام نمايند. 3- تسهيالت موضوع 
اين تبصره از حكم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومى مستثنى 
اســت. بند الحاقى 1 - بانكهاى دولتى مجازند در سال 1402 معادل 500 
هزار ميليارد ريال اوراق مالى با سررسيد تا پنج سال با ضمانت اصل و سود 
توسط دولت منتشــر نمايند. منابع حاصل به عنوان افزايش سرمايه دولت 
در بانكهاى ناشر محسوب مى شود. سهميه هريك از بانكهاى دولتى توسط 
وزارت امور اقتصادى و دارايى تعيين مى شــود. وزير امور اقتصادى و دارايى 
به عنوان رئيس مجمع عمومى بانكهاى دولتى مســئول ُحسن اجراى اين 

بند مى باشد.

امسال چند نفر وام ازدواج و 
فرزندآورى گرفتند؟

 مدير اداره اعتبارات بانك مركزى اعالم كرد: از ابتداى امســال تا 14 اسفند 
به يك ميليون و 889 هزار متقاضى وام ازدواج، فرزندآورى و وديعه مسكن، 
بيش از  165 هزار ميليارد تومان تســهيالت توسط شبكه بانكى پرداخت 
شــده است. به گزارش ايســنا، مهدى صحابى اظهار كرد: در راستاى قانون 
حمايت از جوانى جمعيت از 10 فروردين تا 14 اسفند امسال، شبكه بانكى 
كشور به 882 هزار نفر از متقاضيان، تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 
121 همت پرداخت كرده كه اين ميزان رشــد 55 درصدى نسبت به مدت 

مشابه سال قبل داشته است. صحابى همچنين افزود: از تاريخ 31 فروردين 
تا 14 اسفندماه سال جارى تسهيالت قرض الحسنه فرزندآورى نيز به 790 
هزار نفر به مبلغ 32 همت پرداخت شــده است. طبق اعالم بانك مركزى، 
مدير اداره اعتبارات اين بانك تصريح كرد: بر اســاس اين گزارش، از ششم 
تير ( زمان ارســال دســتورالعمل وزارت راه و شهرسازى و ابالغ به بانك ها 
) تا 14 اســفند ماه نيز در قبال تسهيالت وديعه مسكن 248 هزار و 824 
پرونده تشكيل شده كه از اين تعداد 217 هزار 577 نفر به ميزان 12 همت 

تسهيالت دريافت كرده اند.

عرضه 611 ميليون دالر به 
صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله در روز جارى به معادل 611 ميليون 
دالر رسيد. عرضه 611 ميليون دالر به صورت حواله. به گزارش ايلنا، بانك 
مركــزى اعالم كــرد: مجموع عرضه ارز به صورت حواله در ســامانه نيما و 
مركز مبادله ارز و طالى ايران امروز (شــنبه مــورخ 1401٫12٫13) معادل 
611 ميليون دالر و مجموع ارز معامله شــده به صورت حواله معادل 118 
ميليون دالر بود. گفتنى است مجموع معامالت روز گذشته (پنجشنبه مورخ 

1401٫12٫11) به صورت حواله، 76 ميليون دالر بوده است.

نايب رئيس شوراى رقابت اعالم كرد

خودروهاى خارجى مبناى قيمت گذارى خودروهاى داخلى 
نايــب رئيس شــوراى رقابت توضيحاتــى را درمورد 
نحــوه قيمت گذارى پايه خودروهاى داخلى ارائه كرد. 
محمود دودانگه در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در 
دســتورالعمل تنظيم بازار دو مبنا براى قيمت گذارى 
در نظر گرفته شده اســت، اظهار كرد: يكى از مبانى 
دستورالعمل سازمان حمايت بوده كه بر مبناى هزينه 
تمام شــده است. مبناى دوم قيمت پايه رقابتى است 
كه بر اساس آن رقابت پذيرى خودروهاى توليد داخل 
از منظر معيارهاى مختلف ســنجيده مى شود. در اين 
راستا ســه خودروى خارجى هم رده و مشابه هر يك 
از خودرو هاى توليد داخل انتخاب  و ميانگين قيمت 
آن ها با قيمت محاســباتى ســازمان حمايت مقايسه 
مى شــود. وى بــا تاكيد بر اينكه قيمــت خودروهاى 
مشــابه خارجى قيمت كارخانه و توليدكننده اســت، 
گفت: بــه عبارت ديگر قيمت خــودرو بدون در نظر 
گرفتن عوارض، سود بازرگانى و... مبنا قرار مى گيرد و 
با قيمت محاسباتى سازمان حمايت مقايسه مى شود.  
قيمت باالتر، پايين تر يا معادل نشان مى دهد وضعيت 
رقابت پذيرى خودروى داخلــى از نظر قيمت چگونه 
است. در نهايت شوراى رقابت متناسب با آن تصميم 
خواهد گرفت. نايب رئيس شوراى رقابت در ادامه در 
پاســخ به اين سوال كه مبناى قيمت گذارى خودروها 

از چه زمانى اجرايى خواهد شــد، پاسخ داد: براى اين 
منظور در كارگروه خودرو شــوراى رقابت جلســات 
مختلفى با خودروســازان ، ســازمان حمايت، وزارت 

صمت، انجمن خودروســازان و تمــام ذينفعانى كه 
نقش دارند و همچنين با نهادهايى كه مى توانســتند 
در تعيين خودروهاى مشــابه خارجــى كمك كنند، 

جلســات مختلف و متعددى برگزار شــده اســت و 
اميدواريم ظرف روزهاى اينده شــوراى رقابت بتواند 
جمع بندى نهايى را انجــام داده و درمورد اينكه اين 
موضوع چه زمانى اجرا شــود تصميم بگيرد. بر اساس 
اين گزارش، 16 بهمن بود كه شوراى رقابت، به دنبال 
اعتقاد اين سازمان بر انحصارى بودن بازار خودروهاى 
ســوارى، دســتورالعمل تنظيم بازار خودرو را ابالغ و 
منتشــر كرده و فرمــول قيمت گــذارى خودروهاى 
سوارى را مشــخص كرد. در اين راســتا دودانگه به 
ايســنا اعالم كرد كه براى تعيين قيمت پايه، براى هر 
خودرويى كه در داخل كشــور توليد مى شود بايد سه 
خودروى مشــابه خارجى شناسايى و ميانگين قيمت 
ســه خودروى خارجى به دالر مشخص شود. سپس 
قيمــت با نــرخ ارز مركز مبادله به ريــال تبديل و با 
قيمت سازمان حمايت مقايسه شــود، اين خودروها 
درجه بندى شــده و از A تا F طبقه بندى مى شــوند. 
متناســب با اين رتبه بندى يا قيمت سازمان حمايت 
انتخاب مى شود يا متناسب با شرايطى كه قيمت پايه 
رقابتى مشخص مى شود، شوراى رقابت تصميم بگيرد 
قيمــت ديگرى را مبتنا قرار دهد. اين فرايند شــامل 

همه خودروهاى داخلى مى شود.

رييــس كل گمــرك ايــران اظهار 
داشــت: براى تســريع انجام امور و 
تســهيل فرآيندگمركى براى مردم، 
حقوق و عــوارض گمركى را كاهش 
داديــم بــه طوريكــه از 4 درصد به 
يك درصد رســانديم و در اين مدت 
درآمــد از دســترفته از ايــن محل 
بيــش از 35 هــزار ميليــارد تومان 
بوده است. با كاهش حقوق عوارضى، 
گمرك درآمد 35 همت را از دســت 
داد   محمــد رضوانى فر در مراســم 
افتتاح بندر خشــك ريلــى تهران با 
بيان اينكه براساس سند اوليه برنامه 
هفتم توســعه كه تدوين شده، هدف 
آرمانى توسعه اقتصادى عدالت محور  
در دســتور كار و اجرا اســت، اظهار 
داشت: يكى از اصلى ترين موضوعات 
برنامه هفتم؛ توســعه و تســهيل و 
كاهش هزينه هــاى فرايند حوزه هاى 
مرتبط با تجارت است وى ادامه داد: 

در ذيل اين برنامه و هدف، مجموعه  
بسته هاى سياستى و حمايتى در نظر 
گرفته ايم كه از جمله آن روان سازى و 
حمل يكسره كاال و استفاده از ظرفيت 
ماده 42 قانون امور گمركى است كه 
كاالها با حداقل زمان ترخيص شوند. 
رييس كل گمرك كشور با بيان اينكه 

حجم علميات با باالترين سرعت در 
حال انجام است، گفت: براى تسريع 
انجام امور و تســهيل فرآيندگمركى 
براى مردم، حقوق و عوارض گمركى 
را كاهش داديم به طوريكه از 4 درصد 
به يك درصد رسانديم و در اين مدت 
درآمد از دسترفته از اين محل بيش از 

35 هزار ميليارد تومان بوده است. وى 
افــزود: اما مهمتر از از اين موضوعات 
ايجــاد زيرســاخت ها اســت و بايد 
ظرفيت ترانزيتى كشور در جاده ها و 
بنادر و شــبكه ريلى راافزايش دهيم 
و گســتردگى روابط ترانزيتى تجارى 
با كشورهاى همســايه و بالفعل اين 
ظرفيت به ايجاد زيرســاخت ها نياز 
دارد در كنــار آنمى تــوان از ظرفيت 
ترانزيتى راين منطقه جغرافيايى(بندر 
خشــك ريلى تهران) كه در نزديكى 
مراكز تجارى كشــور است، استفاده 
كرد. همچين ســرعت روند گمركى 
را افزايــش مى دهيــم و رويه هــاى 
گمركى در بندر خشــك ريلى تهران 
آغاز خواهد شــد. معاون وزير اقتصاد 
با اشــاره افزايش ســرعت تشريفات 
گمركــى گفت: تشــريفات گمركى 
مربوط به صــادرات را به ســه تا 4 

ساعت انجام مى دهيم.

معاون وزير اقتصاد؛

با كاهش حقوق عوارضى، گمرك درآمد 35 همت را از دست داد

 (14 اســفند) تعداد 550 
دســتگاه المــارى ايما در 
بورس كاال عرضه شــد كه 
بــراى اين تعــداد خودرو 
وجود  متقاضى  نفر   2862
داشت. به گزارش خبرنگار 
ايِبنــا، امــروز چهارميــن 
عرضــه خــودرو المــارى 
ايمــا در بــورس كاال بود. 
از ابتــداى معامــالت اين 
خودرو در بورس كاال شاهد 
خودرو  اين  قيمت  افزايش 

در بورس كاال هســتيم. المارى ايما سفيد با 
95 درصــد رقابت معامله شــد. در معامالت 
امروز بورس كاال 175 دســتگاه المارى ايما 
ســفيد متعلق به آرين پارس موتور با قيمت 

پايه 981 ميليون تومان روى تابلو بورس كاال 
رفــت كه با لحاظ رقابــت 95.82 درصدى با 
قيمــت يك ميليــارد و 920 ميليون و 982 
هزار تومان فروخته شــد. قيمت تمام شــده 
المارى ايما سفيد به 2 ميليارد و 137 ميليون 

تومان مى رسد و با توجه به اين كه قيمت بازار 
اين خودرو 2 ميليــارد و 500 ميليون تومان 
است، اين خودرو 360 ميليون تومان پايين تر 

از بازار آزاد در بورس كاال معامله شده است.

اين خودرو 360 ميليون تومان پايين تر از بازار آزاد معامله شد

مدير اداره اعتبارات بانك مركزى اعالم كرد: از ابتداى امســال تا 14 اسفند به يك ميليون و 889 هزار متقاضى 
وام ازدواج، فرزندآورى و وديعه مسكن، بيش از  165 هزار ميليارد تومان تسهيالت توسط شبكه بانكى پرداخت 
شــده اســت. به گزارش ايســنا، مهدى صحابى اظهار كرد: در راســتاى قانون حمايت از جوانى جمعيت از 10 
فروردين تا 14 اسفند امسال، شبكه بانكى كشور به 882 هزار نفر از متقاضيان، تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
به مبلغ 121 همت پرداخت كرده كه اين ميزان رشــد 55 درصدى نســبت به مدت مشابه سال قبل داشــته است. صحابى همچنين افزود: از 
تاريخ 31 فروردين تا 14 اســفندماه سال جارى تسهيالت قرض الحسنه فرزندآورى نيز به 790 هزار نفر به مبلغ 32 همت پرداخت شده است. 
طبق اعالم بانك مركزى، مدير اداره اعتبارات اين بانك تصريح كرد: بر اســاس اين گزارش، از ششــم تير ( زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه و 
شهرسازى و ابالغ به بانك ها ) تا 14 اسفند ماه نيز در قبال تسهيالت وديعه مسكن 248 هزار و 824 پرونده تشكيل شده كه از اين تعداد 217 

هزار 577 نفر به ميزان 12 همت تسهيالت دريافت كرده اند.

نمايندگان مجلس در مصوبه اى ســازوكارى براى پرداخت وام هاى خرد به مردم تعيين كردند. به گزارش 
ايســنا، در جلسه علنى نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس شــوراى اسالمى، نمايندگان در جريان بررسى 
بخش هزينه اى اليحه بودجه 1402 كل كشور، بند الحاقى 5 تبصره 16 را به شرح زير تصويب كردند. بر 
اين اســاس، وزارت امور اقتصادى و دارايى با همكارى بانك مركزى موظف اســت در راستاى توسعه دامنه 

وثايق بانكى و تســهيل دريافت تسهيالت ُخرد در شبكه بانكى، زيرســاخت هاى الزم براى توثيق برخط(آنالين) اوراق بهادار نظير سهام، 
اوراق مالى اســالمى، واحدهاى ســرمايه گذارى در صندوق هاى سرمايه گذارى قابل معامله در بورس، گواهى سپرده هاى كااليى و طال 

نزد شبكه بانكى را فراهم نموده و تا شهريور ماه سال 1402 تمامى بانك هاى دولتى و خصوصى شده را به سامانه مزبور متصل نمايد.

سازوكار مجلس براى پرداخت وام هاى ُخرد به مردمامسال چند نفر وام ازدواج و فرزندآورى گرفتند؟
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گزيده خبر

يك كارشــناس حوزه انرژى گفت: احداث خط لوله در آب هاى كم عمق منوط 
به بهبود روابط ما با كشــورهاى منطقه است و براى اينكه امكان لوله گذارى در 
آب هاى عميق را نيز داشته باشيم بايد تحريم ها لغو شود تا بتوانيم براى جذب 
شركت هايى كه امكان لوله گذارى در آب هاى عميق را دارند، اقدام كنيم. ظرفيت 
معطل ال ان جى عمان ميزبان گاز ايران مى شود؟ مرتضى بهروزى فر در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادى ايلنا، درباره همكارى نفتــى و گازى ايران و عمان اظهار 
داشــت: همكارى ايران و عمان به 5 تا 6 دهه قبل زمانى كه ايران در عمليات 
ظفار مداخله كرد و شــاه عمان را از سقوط و اينكه در دامن كمونيست بيفتد؛ 
نجات داد. ولى مســئله اينكه اكنون باتوجه به شــرايطى كه عمان دارد و هم 
اينكه كشورى است كه در حاشيه جنوب خليج فارس است و توليدكننده نفت 
و گاز هم محسوب مى شود، ايران مى تواند ارتباطات خود را با اين كشور توسعه 
دهد. وى افزود: عمان كشــورى است كه داراى پلنت هاى توليد ال ان جى است 
و با توجه به اينكه مصرف داخلى اين كشــور اضافه شــده و از آن سو توليد هم 
كم شده بخشــى از ظرفيت توليد ال ان جى اين كشور معطل مانده است. ايران 
چنانچه بتواند مســئله انتقال گاز به اين كشور را حل كند؛ مى تواند از ظرفيت 
معطل اين كشــور در حوزه ال ان جى استفاده و گاز خود را تبديل به ال ان جى و 
وارد بازار بين المللى كند، همچنين مى تواند تجربه خوبى براى ايران باشد تا قبل 
از اينكه شــرايط فراهم شود و بتواند پلنت هاى ال ان جى را داخل كشور بسازد، 
در زمينه نحوه بازاريابى و تجارت گاز طبيعى مايع شــده در بازارهاى بين المللى 
تجربه بدســت بياورد. زيرا هنوز ما در اين زمينه تجربه اى نداريم و اين مى تواند 
يك زمينه براى توســعه همكارى دو كشور باشــد. اين كارشناس حوزه انرژى 
تصريح كرد: مســئله اى كه در زمينه همكارى ايران و عمان در حوزه نفت و گاز 
مطرح اســت اينكه خط لوله انتقال گاز ايران و عمان سال هاســت كه به خاطر 
پاره اى مشكالت و مهم ترين آن هم تحريم؛ هنوز نتوانسته به جمع بندى رسيده 
و نهايى شود. وى ادامه داد: در دولت آقاى روحانى به شدت دنبال اين بوديم كه 
بتوانيم به عمان گاز منتقل كنيم تا هم بخشــى از نيازهاى داخلى اين كشور را 
پوشش دهد و هم اينكه از ظرفيت معطل ال ان جى اين كشور براى صادرات گاز 
استفاده كنيم. انتقال گاز ايران به عمان دو مسير بيشتر ندارد يا بايد از مسيرهاى 
كــم عمق عبور مى كرد كه ايران تكنولوژى و دانش فنى لوله گذارى در آب هاى 
كم عمق را دارد اما متاســفانه لوله بايد از حريم دريايى امارات گذر مى كرد كه 
باتوجه به مشــكالتى كه ايران و امارات در مســئله يمن و همچنين مشكالت 
سياسى كه دو كشور دارند، موفق نشديم اين خط را اجرا كنيم. بهروزى فر تاكيد 
كرد: احداث خط لوله از آب هاى عميق هم كه به عمان منتهى شــود در عمق 
900 مترى اســت و تعداد شــركت هايى كه مى توانند اين خط را احداث كنند 
از تعداد انگشــتان دست بيشتر نيست و محدود هستند، ضمن اينكه همه اين 
شركت ها نيز اروپايى و امريكايى هستند و با توجه به تحريم ها امكان همكارى با 
اين كشورها براى احداث خط لوله و انتقال گاز ايران به عمان را نداشته ايم، يعنى 
تا زمانى كه تحريم ادامه دارد هر قدر هم توافق كرده و قرارداد منعقد كنيم راه به 
جايى نمى بريم. تعامل با ديگر كشورها مخصوصا كشورهاى منطقه خوب است اما 
در نظر داشته باشيم حتى اگر قرارداد منعقد كنيم احداث خط لوله در آب هاى 
كم عمق منوط به بهبود روابط ما با كشــورهاى منطقه است و براى اينكه امكان 
لوله گذارى در آبهاى عميق را نيز داشته باشيم بايد تحريم ها لغو شود تا بتوانيم 
براى جذب شــركت هايى كه امكان لوله گذارى در آب هاى عميق را دارند، اقدام 
كنيم. به گزارش ايلنا، صادرات گاز به عمان در سال هاى ابتدايى دهه 80 شمسى 
در دستور كار قرار گرفت و نخستين تفاهم نامه آن در اسفند 83 بين وزيران نفت 
ايران و عمان امضا شد. طبق اين تفاهم نامه قرار بود ايران از سال 2008 ميالدى 
صادرات گاز به عمان را با 30 ميليون متر مكعب در روز آغاز كرده و اين رقم را تا 
سال 2012 ميالدى به رقم 70 ميليون مترمكعب در روز افزايش دهد. همچنين 
براســاس توافق سال 2013 ميان دو كشــور، قرار شد براى 15 سال روزانه 28 
ميليون مترمكعب گاز ايران از طريق يك خط لوله از بستر خليج فارس به عمان 
صادر شود. در صورتى كه ايران بتواند به اين كشور صادرات گاز داشته باشد در 
واقع ســهم مهمى در بازار جهانى صادرات انرژى بدست آورده و ضمن اينكه در 
حوزه پلنت هاى ال ان جى به تجارب ارزشمندى دست يابد. در همين ارتباط و در 
سفر روز گذشته وزير نفت به كشور عمان عنوان شده كه 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. اوجى تاكيد كرده 
است كه در دوره تازه تالش مى شود همكارى ها به خصوص در حوزه نفت و گاز 
افزايش يابد. بنا بر اين گزارش؛ چنانچه صادرات گاز به اين كشــور اجرايى شود 
انتقال از طريق خط لوله اى از رودان به كوه مبارك و از آنجا به ســوهار در عمان 
انجام مى شــود كه طبق آنچه قبال عنوان شده بود، به نظر مى رسد 70 درصد از 
ايــن گاز براى فروش به عمان و 30 درصــد باقى مانده براى توليد ال ان جى به 

كارخانه ال ان جى عمان تحويل داده شود.

مديرعامل ايران خودرو تاكيد كرد
ايران خودرو كانون صادرات هايما به كشورهاى منطقه مى شود

مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو از برنامه ايران خودرو براى توليد و صادرات 
محصوالت هايما به كشــورهاى منطقه خبر داد و گفــت: ايران خودرو كانون 
صادرات محصوالت هايما به كشورهاى منطقه خواهد شد.ايكوپرس- عليمردان 
عظيمى در آيين آغاز توليد انبوه هايما 7 ايكس، بر توســعه همكارى با شركاى 
خارجى بر مبناى تعميق ســاخت داخل خودروها تاكيــد كرد و گفت: در دور 
جديد همكارى با شــركت هايما، به دنبال افزايش عمق ساخت داخل و انتقال 
تكنولوژى هســتيم كه با وفادارى شركت هايما نسبت به ايران خودرو اين امر 

امكان پذير است.وى بر ادامه همكارى با شركت هايما به عنوان شريك تجارى وفادار در دوران تحريم تاكيد كرد و گفت: 
با توجه به شرايط تحريمى و سختى كه صنعت خودروسازى كشور با آن دست و پنجه نرم مى كند، شركاى زيادى كه تا 
پيش از اين با ايران خودرو همكارى مى كردند، ترك همكارى كردند، اما شركت هايما و كشور چين، همواره در كنارمان 
بوده است. مديرعامل ايران خودرو ضمن قدردانى از مديران سابق و فعلى كه در فرآيند توليد اين محصول و جديد و اين 
موفقيت مشاركت داشتند، بر نقش موثر نمايندگى هاى فروش ايران خودرو براى معرفى محصول جديد ايران خودرو و 
اطالع رسانى درخصوص امكانات و مزاياى هايما 7 ايكس كه محصولى جديد، خانوادگى و در صنعت خودروى كشور كم 
نظير اســت، تاكيد كرد. عظيمى با اشــاره به اين كه بيش از هشت سال از مشاركت و همكارى ايران خودرو و هايما مى 

گذرد، بيان كرد: محصوالت توليدى هايما همواره مورد رضايت مشتريان ايرانى بوده است، 

افتتاح مركز توسعه و پشتيبانى نوآورى و فناورى چادرملو
مركز  توسعه و پشتيبانى نوآورى و فنآورى چادرملو در پارك علم و فناورى يزد افتتاح و آغاز به كار كرد.

به گزارش روابط عمومى چادرملو اين مركز با هدف ايجاد ظرفيت هاى نوآورى، 
به منظور ارزش آفرينى در صنايع فوالدى و معدنى چادرملو و ارتقاى بهره ورى 
آن ها تاسيس گرديده اســت .در مراسم آغاز به كار اين مركز مهندس طاهر 
زاده مدير عامل شــركت معدنى و صنعتى چادرملو با اشاره به اجتناب ناپذير 
بودن حركت حوزه معدن و صنايع معدنى به عنوان يكى از پيشران هاى توسعه 
كشور، در مسير ارزش آفرينى پايدار و ارتقاى مزيت هاى رقابتى خود بخصوص 
در بازارهاى بين المللى، افزود:  در همين راســتا شركت چادرملو اقدام به راه 
اندازى مركز نوآورى در پارك علم و فناورى يزد و انعقاد تفاهمنامه همكارى با 

پارك علم و فناورى و دانشگاه يزد نمود .وى  با اشاره به اينكه اين مراكز در راستاى تحقق قانون جهش توليد، دانش بنيان 
و سياست هاى كلى كشور براى توسعه اقتصاد دانش بنيان و به منظور فراهم آوردن زمينه همكارى هاى سازنده براى حمايت 
از توســعه فناورى ها، محصوالت و خدمات فناورانه و نيز توســعه زيست بوم فناورى و نوآورى استان يزد در سال «توليد؛ 
دانش بنيان، اشتغال آفرين» ايجاد گرديده است يادآور شد: چادرملو در فرآيند توسعه دانش محور به ويژه در زنجيره فوالد، 
از مرحله اكتشاف، استخراج، فرآورى و توليد محصوالت فوالدى فرصت هايى را براى محققان، پژوهشگران، و صنعتگران 
در مراكز علمى و شركت هاى دانش بنيان فراهم ساخته است كه بهترين محمل همكارى دوجانبه ميان مراكز علمى و 
صنعتى اســت.مدير عامل چادرملو همچنين افزود: اين شركت بعنوان يكى از بازيگران بزرگ اقتصادى كشور همزمان با 
توسعه همكارى ها با شركت هاى دانش بنيان و مراكز تحقيقاتى به منظور ارتقاء بهره ورى، در انديشه  توسعه و انتقال 

تكنولوژى ها روز و حركت به سمت هوشمند سازى فرآيند هاى توليد است .

بيش از يك دهه قبل، خورشــيدى در رقابت انرژى جهانى، 
يــك بازنده بود و بين منابع بزرگ توليد نيرو، با كمتر از يك 
درصد، كمترين سهم را از نظر ظرفيت توليد داشت. به گزارش 
ايســنا، اما وضعيت خورشيدى تغيير كرده است؛ طبق پيش 
بينى آژانس بين المللى انرژى، ظرفيت فوتوولتائيك خورشيدى 
از ظرفيت برق آبى در ســال آينده جلو خواهد زد و تا ســه 
ســال ديگر، از توليد نيروى گازســوز سبقت خواهد گرفت و 
تا چهار ســال آينده، زغال سنگ را پشت سر خواهد گذاشت 
و بزرگترين ســهم ظرفيت نيرو را در ميان منابع بزرگ توليد 
نيرو خواهد داشــت. اكنون كه جنــگ اوكراين، نگرانى هاى 
امنيت انرژى را به دغدغه اصلى تبديل كرده اســت، توســعه 
خورشيدى سرعت مى گيرد و پيش بينى مى شود در پنج سال 
آينده، ركورد بااليى نصب شــود. هيمى بهار، تحليلگر ارشد 
بازرهاى انرژى تجديدپذير و سياســت در آژانس بين المللى 
انرژى مى گويد: رونق وجود دارد. رشــد سريعترى وجود دارد. 
خورشــيدى تقريبا 60 درصد از تاسيســات نيروى جديدى 
خواهد بود كه ظرف مدت پنج ســال آينده ســاخته خواهد 
شــد. اگرچه ماهيت متناوب خورشيدى، به معناى آن است 
كه خورشــيدى فورا برق بيشترى نســبت به زغال سنگ يا 
گاز توليد نخواهد كرد و ممكن اســت فعال و غيرفعال شود و 
فعاليت آن به وضعيت آب و هوا بستگى دارد، گستردگى رشد 
نصب خورشــيدى منعكس كننده تغيير يكباره در توليد برق 
است. كاهش سريع هزينه ها، عامل اصلى توسعه خورشيدى 
در سال هاى اخير بوده اســت. به گفته مشاوران مالى الزارد، 
ميانگين هزينه ساخت و اداره بدون يارانه خورشيدى در ابعاد 
نيروگاه در ســال 2021، تنها 36 دالر بــه ازاى هر مگاوات 
ســاعت بود كه كمتر از 90 درصد از ســال 2009 است. در 
مقابــل، اين هزينه براى زغال ســنگ، 108 دالر به ازاى هر 
مگاوات ســاعت، براى نيروگاه گاز سيكل تركيبى 60 دالر به 
ازاى هر مگاوات ســاعت و براى بــادى، 38 دالر به ازاى هر 

مگاوات ساعت است. هزينه ها سال گذشته كه قيمت قطعات 
به خصوص پلى ســيليكون، افزايش يافــت، صعود كردند. اما 
نيروگاه خورشيدى همچنان ارزان ترين گزينه براى توليد برق 
جديد در اكثر نقاط دنياســت. طبق آمار شركت مشاوره اس 
اند پى گلوبال كاماديتى اينســايتس، نرخ نصب سال گذشته 
بيش از نيمى افزايش يافت. اهداف اقليمى جدى و سياستهاى 
همراه آن به همــراه يارانه هاى ســخاوتمندانه در حوزه هاى 
قضايى سراسر جهان، كمك كرده است. اسلحه سازى صادرات 
گاز توســط پوتين، تعيين اهداف سخت گيرانه تر در اتحاديه 
اروپا را تشــويق كرده و اين بلوك تــالش مى كند خود را از 
وابستگى به سوختهاى فسيلى روسيه تا سال 2027 رها كند. 
روسيه در سال 2021 براى اين قاره 155 ميليارد متر مكعب 

گاز فراهــم كرد كه معادل 40 درصد از مصرف اروپا در بخش 
نيرو و گرمايش بــود. تحت طرح بازيابى اتحاديه اروپا كه ماه 
مه گذشته منتشر شد، اين بلوك اكنون مى خواهد 45 درصد 
از نيروى مورد نيازش را تا سال 2030 از تجديدپذيرها تامين 
كنــد و تمركزش روى افزايش بيش از دو برابرى تاسيســات 
خورشــيد به 320 گيگاوات تا ســال 2025 و 600 گيگاوات 
تا ســال 2030 است. طبق برآورد بروكسل، اين اقدام مصرف 
گاز را به ميزان 9 ميليارد متر مكعب تا ســال 2027 كاهش 
خواهد داد. طبق گزارش اس اند پى، خورشيدى با هزينه هاى 
اندك و امكان ســاخت در هر ابعادى، عمده افزايش ظرفيت 
نيروى اتحاديه اروپا در ســال هاى آينده خواهد بود. به گفته 
ادورن زوكــو، مديراجرايى �اس اند پــى براى فناورى انرژى 

پاك�، در گذشته كربن زدايى محرك رشد تجديدپذيرها بود 
و از ســال 2022 اين امنيت انرژى اســت كه پيشران بزرگ 
سياست براى تجديدپذيرها به خصوص خورشيدى بوده است. 
فقط اروپا نيســت كه به دليل دغدغه امنيت انرژى، به دنبال 
توســعه تاسيسات خورشيدى اســت. چين در چهاردهمين 
برنامه پنج ساله كه آوريل گذشته منتشر كرد، تجديدپذيرها 
را يــك اولويت اصلى قرار داد. به گفته گراهام پرايس، همكار 
ارشد تحقيقات براى تجديدپذيرها در بانكداران سرمايه گذارى 
ريموند جيمز، با وجود اين كه چين قادر بوده است نفت را به 
قيمت نسبتا ارزان در مقايسه با نفت برنت، از روسيه وارد كند، 
هدف پكن براى حركت به سمت تجديدپذيرها و زغال سنگ، 
بر مبناى اقتصاد انرژى است كه آنها دسترسى داخلى دارند. و 
نفوذ چينى زنجيره تامين انرژى پاك و به خصوص خورشيدى، 
باعث حمايت دولتى عظيم در بخش هاى ديگر جهان از توسعه 
صنايع توليد خورشيدى بومى شــده است. در آمريكا، قانون 
اقليمى تاريخى جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا، 369 ميليارد 
دالر به يارانه هاى انرژى سبز در يك دهه آينده تزريق خواهد 
كرد. طراحان خورشيدى براى نخستين بار 10 سال اطمينان 
نســبت به توليد فراوان و اعتبارهاى مالياتى سرمايه گذارى 
دارنــد كه به آنها اجازه مى دهد براى بلندمدت و ســاخت در 
ابعاد گسترده، برنامه ريزى كنند. با اين حال، همزمان با سرعت 
گرفتن رشــد، خورشيدى با فهرســت رو به رشد از چالش ها 
روبرو شده است. كسب مجوز، به مشكل فزاينده براى طراحان 
در سراسر جهان تبديل شــده و محدوديت هايى را به وجود 
آورده و هزينه ها را باال مى برد. همچنين مشــكل نيروى كار 
ماهر و تورم دستمزد، هزينه هاى اضافى ايجاد كرده كه بعضى 

از كاهش هزينه هاى سرمايه را تحت الشعاع قرار مى دهد.
بر اساس گزارش فايننشــيال تايمز، با اين همه، تحليلگران 
نسبت به چشم انداز توسعه خورشيدى، خوش بين مانده اند.

وزير نفــت گفت: پروژه بــزرگ ايران ال ان جــى كه بيش از 
هشــت سال زير باران و گرماى سوزان منطقه ويژه پارس رها 
شــده بود را توانســتيم فعال كنيم، پيش بينى مى شود بخش 
شيرين ســازى اين پروژه اوايل ســال آينده بــه بهره بردارى 
برســد و تالش مى كنيــم تا پايان دولت ســيزدهم به نتيجه 
برســد. اجراى پروژه هاى نيمه كاره در اولويــت اصلى/ پروژه 
ايران ال ان جى تا پايان دولت به نتيجه مى رسد. به گزارش ايلنا 
از وزارت نفت، جواد اوجى ظهر امروز در نشســت مشترك با 
رئيس سازمان بازرسى كل كشور با اشاره به سرماى بى سابقه 

امسال در فصل زمستان و تالش شبانه روزى كاركنان صنعت 
نفــت براى تأمين امنيت انرژى 26 ميليون مشــترك گاز در 
سراســر كشــور اظهار كرد: سوخت رســانى به بيش از 100 
نيروگاه كشور، همچنين صنايع عمده بخش ديگرى از وظايف 
مهم همكاران من در وزارت نفت در فصل ســرما بوده است، 
ضمن اينكه بنزين، گازوئيل و ســى ان جى مورد نياز كشــور 
امســال به خوبى تأمين شد ه است و و به زودى گاز مايع  هم 
به ســبد ســوخت بخش حمل و نقل افزوده مى شود. وى با 
بيان اينكه در ابتداى دولت ســيزدهم، متأسفانه وزارت نفت 
با شمارى مشــكالت و تخلفات در بخش هاى مختلف روبه رو 
بود، گفت: از ميان همه مشكالت موجود در همان زمان، بحث 
ناترازى 250 ميليون مترمكعبى گاز مطرح بود كه با توجه به 
اين موضوع بســيارى از داخل و خارج از سيستم دولت اعتقاد 
داشــتند اين موضوع مهم ترين چالش دولت سيزدهم خواهد 
بود. وزير نفت در ادامه به عدم تأمين مالى و ســرمايه گذارى 
در پروژه هاى بخش هاى باالدســتى در ســال هاى گذشته در 
وزارت نفت و ناترازى گاز اشــاره و تصريح كرد: تا پايان برنامه 
ششــم بايد به توليد يك ميليــارد و 250 ميليون مترمكعب 

گاز شــيرين در روز مى رســيديم، در حالى كه هم اكنون اين 
مقــدار توليد حــدود 830 ميليون مترمكعب گاز اســت. در 
زمستان سال 1399 براى نخســتين بار ما شاهد قطعى هاى 
طوالنى برق  در كشور به واسطه كمبود گاز بوديم. اوجى يادآور 
شــد: در ابتداى آغاز به كار در وزارت نفت، مجموعه اقدام ها و 
راهكارهاى كوتاه مدت و بلندمدتى براى جبران ناترازى گاز در 
كشــور در دستور كار قرار گرفت و الحمداهللا با همت كاركنان 
صنعت نفت توانستيم زمستان پارسال و تقريباً زمستان امسال 
را با كمترين چالش و دغدغه پشت سر بگذاريم. وى به وجود 
بيش از 87 ميليون بشــكه ميعانات گازى ذخيره سازى شــده 
روى آب در ابتداى آغاز به كار دولت ســيزدهم به عنوان يكى 
ديگر از چالش هاى وزارت نفت اشــاره و اظهار كرد: در آيين 
توديع و معارفه بنده و وزير وقت، ايشان به من گفتند مخزنى 
در خشكى و دريا نداريم كه از ميعانات گازى پر نكرده باشيم، 
ايــن در حالى بود كه ايران روزانه 800 تا 854 هزار بشــكه 
ميعانات گازى توليد مى كند، در همان زمان از ســوى وزارت 
نفت دولت دوازدهم براى رفع دغدغه ذخيره ســازى پيشنهاد 
خريــد 12 فروند نفتكش غول پيكر به دولت داده شــده بود. 

وزير نفــت با تأكيد بــر اينكه در دولت گذشــته با توجه به 
انديشيده نشدن راهكارى براى ذخيره سازى و فروش ميعانات 
گازى، دســتور كاهش توليد 50 تا 80 ميليون مترمكعبى گاز 
در بخش باالدســتى را داده بودند، ادامــه داد: امروز كه اين 
گزارش را در ســازمان بازرسى كل كشــور ارائه مى كنم، رقم 
ميعانــات گازى روى آب ايران به كمتر از 20 ميليون بشــكه 
رســيده اســت؛ اين موضوع در افزايش فروش اين محصول و 
به كارگيرى بيشــتر آن به عنوان خوراك در پتروشــيمى هاى 
كشــور همچون پتروشــيمى نورى و بوعلى و پااليشگاه هاى 
كوچك ريشــه دارد.  اوجى تصريح كرد: بر اســاس آمارهاى 
موجود در سازمان بازرســى كل كشور، ديوان محاسبات كل 
كشــور، بانك مركزى و ديگر دســتگاه هاى نظارتى كشور به 
همت كاركنان صنعت نفت، پارسال به همه تكاليف بودجه اى 
كشور عمل شد و امســال نيز تا به امروز بخشى قابل توجه از 
تكاليف بودجه اى محقق شــده اســت. وى گفت: فروش نفت 
ايران در ماه گذشــته با توجه به تحريم ها قابل توجه اســت و 

انتظار مى رود در ماه هاى آينده نيز افزايش يابد. 

اجراى پروژه هاى نيمه كاره در اولويت اصلى

محققان دانشــگاه صنعتى اميركبير موفق شــدند طى پژوهشى نشــان دهند كه ايران ظرفيت راه اندازى نيروگاه  هاى دودكش 
خورشــيدى را دارد. به گزارش ايسنا، محسن رحيمى لركى، محقق دانشگاه صنعتى اميركبير و مجرى طرح «تحليل ديناميك 
سياالت محاســباتى (CFD) و بهبود عملكرد نيروگاه بزرگ مقياس دودكش خورشيدى با پيكربندى شيبدار» گفت: با توجه به 
پتانسيل بالقوه كشور ما در بهره بردن از انرژى خورشيدى، ايجاد بستر مناسب جهت توليد محصوالت از فناورى انرژى خورشيدى 
ضرورى است. محقق دانشگاه صنعتى اميركبير گفت: در آينده نزديك آب و انرژى، محصوالت خورشيدى به عنوان سرمايه هاى كليدى به شمار مى روند كه در حال 
حاضر سامانه هاى فتوولتائيك در دنيا به بلوغ رسيده و بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. وى ادامه داد: نيروگاه دودكش خورشيدى يكى از فناورى هاى نسبتا 
جديد و در عين حال كارآمد انرژى خورشيدى است كه با وجود برخى از محدوديت ها نظير بازده پايين تبديل انرژى، به دليل سادگى ساختار و عملكرد، هزينه نسبتا 
كم ساخت و بهره بردارى، مالحظات تعمير و نگهدارى و عمركارى به عنوان يكى از گزينه هاى مطرح و رقابت پذير براى توليد توان الكتريكى از انرژى خورشيدى در 
مناطق بيابانى و نيمه بيابانى مطرح است. به گفته وى، هدف اصلى اين پروژه ارزيابى عملكرد نيروگاه دودكش خورشيدى تحت تاثير عوامل محيطى نظير باد و تابش 
است. رحيمى اظهار كرد: بدون شك در ايران با شناسايى مناطق مستعد و مناسب براى احداث چنين نيروگاه  هايى مى  توان گام مهمى در جهت فناورى  هاى خورشيدى 

و در نتيجه تأمين انرژى ارزان و باثبات و همچنين كاهش مشكل روزافزون آلودگى هوا برداشت.

ايسنا/خوزســتان مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزســتان گفت: فاز اول پست 132 به 33 كيلوولت GIS كارون در كالنشهر 
اهواز تكميل و آماده بهره بردارى است. محمود دشت بزرگ در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: فاز اول پست 132 به 33 كيلوولت 

GIS كارون به ظرفيت 50 مگاولت آمپر در مرحله تست پايانى تجهيزات است و قبل از پايان سال جارى وارد مدار خواهد شد.

وى با بيان اينكه ارزش ســرمايه گذارى فاز اول اين پروژه يك هزار و 580 ميليارد ريال اســت، افزود: هدف از اجراى اين پروژه 
متعادل سازى و كاهش بارگيرى پست هاى پربار منطقه شرق اهواز و افزايش ضريب اطمينان شبكه برق اين منطقه و در نماى كلى تر پايدارى شبكه برق كالنشهر اهواز 
است. مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان تصريح كرد: فاز دوم اين پروژه نيز به ظرفيت 50 مگاولت آمپر 80 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و عمليات اجرايى 
آن در حال انجام است. دشت بزرگ ادامه داد: اين پروژه يكى از مجموعه پست هاى GIS است كه براى توسعه شبكه برق خوزستان طراحى شده اند و در حال احداث 
هستند. وى عنوان كرد: اين پست ها كه با آخرين تجهيزات مدرن روز دنيا در حال احداث بوده در برابر گرد و غبار و شرايط اقليمى مقاوم هستند و همين مقاوم بودن 
آن ها نيز باعث شــده اســت كه در دستور كار قرار بگيرند. مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان تصريح كرد: پيش از اين فاز اول پست GIS كيانشهر وارد مدار 
شد و پست GIS خزامى نيز مراحل تست نهايى را پشت سرگذاشته و قبل از پايان سال جارى وارد مدار خواهد شد. به گزارش ايسنا، شركت برق منطقه اى خوزستان 

مسئوليت انتقال برق در شبكه انتقال و فوق توزيع در دو استان خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد را برعهده دارد.

بر اساس يافته هاى يكى از پژوهش هاى كليدى در صنعت نيروگاهى؛

ايران ظرفيت راه اندازى نيروگاه  هاى دودكش خورشيدى را دارد
مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان:

فاز اول پست برق GIS كارون اهواز آماده بهره بردارى است

سبقت خورشيدى از همه منابع انرژى ظرفيت معطل ال ان جى عمان 
ميزبان گاز ايران مى شود؟
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گزيده خبر

تفاهم نامه سرمايه گذارى بين ايران و 
روسيه در حوزه حمل ونقل هوشمند

تفاهم نامه ســرمايه گذارى بين ايران و روسيه در حوزه حمل ونقل هوشمند
يكى از شتابنده ها موفق شد با امضاى تفاهم نامه اى با طرف روسى همكارى 
مشترك در زمينه ســرمايه گذارى در حوزه متاورس و رباتيك را آغاز كند.

به گزارش ايســنا، محمد گيلى از يكى از شــتابدهنده هاى حوزه متاورس 
و رباتيك موفق به امضاى توافق نامه ســرمايه گذارى با طرف روســى شد.

به نقل از روابط عمومى پارك فنــاورى پرديس، وى در اين باره گفت: اين 
شــتابدهنده با دو اســتارت آپ در رويداد TEAM 2003 شركت كرد كه در 
زمينه هاى توانبخشى واقعيت مجازى و حمل و نقل هوشمند فعاليت دارند.
در نشســت اعضــاى هيــات مديــره انجمن قطعه ســازان مطرح شــد

ثبت نام 11 ميليون كاربر در پنجره ملى خدمات دولت هوشمند
طبق گفته معاون دولت الكترونيكى حدود 11 ميليون كاربر در پنجره 
ملى خدمات دولت هوشمند ثبت نام كرده اند و از شهريورماه تا كنون 
از خدمات پنجره ملى خدمات دولت هوشــمند استفاده مى كنند. به 
گزارش ايسنا، به خدمتى هوشمند گفته مى شود كه آن خدمت  بدون 
مراجعه حضورى، به صورت برخط و بدون ارسال هر گونه مدركى قابل 
دريافت باشد كه مورد آخر كار سختى است و نيازمند اتصال بانك هاى 
اطالعاتى همه دستگاه هاى دولتى به همديگر است تا اطالعات خود 
را با هم به اشتراك بگذارند. دستورالعمل اجرايى اتصال دستگاه هاى 
اجرايى به "پنجره واحد خدمات هوشمند دولت" شامل اولويت ها، اصول 
حاكم و ضوابط ساماندهى با همكارى دبيرخانه شوراى اجرايى فناورى 
اطالعات و سازمان ادارى و استخدامى كشور تهيه و مطابق قانون براى 
تصويب نهايى به شــوراى اجرايى فناورى اطالعات ارايه شد. بنابراين 
اولويت اتصال و راه اندازى اين پنجره را با دســتگاه هاى دولتى دانسته 
و اعالم شــد وزارتخانه هاى مختلف و سازمان هاى ذيل اين دستگاه ها 
بايد در گام نخســت، پنجره واحد خود را راه اندازى كنند. در همين 
رابطه به تازگى جواد موحد - معاون دولت الكترونيكى سازمان فناورى 
اطالعات - با ترسيم وضعيت آينده خدمات دولت هوشمند به تبيين 
ضرورت اتصال پنجره واحد خدمات دانشگاهى به پنجره ملى خدمات 
دولت هوشمند در كشور پرداخت. وى با اشاره به اين كه پاندمى كرونا 
يكى از اصلى ترين محرك هاى پيشرفت خدمات دولت الكترونيكى طى 
دو ســال گذشته بود، در تكميل اظهارات خود بيان كرد: محرك هاى 
ديگرى نظير رشــد تصاعدى فناورى هاى نوظهور، افزايش انتظارات 
مردم، تغييرات جمعيتى و لزوم ايجاد عدالت دسترســى به خدمات 

دولتى نقش بســزايى را در رشد و پيشــرفت دولت الكترونيكى ايفا 
كرده اند. از اين رو در نقشــه راه كشــورهاى زيادى من جمله ژاپن و 
ســنگاپور و كشورهاى منطقه، پنجره ملى خدمات يكى از پروژه هاى 
مهم دولت ها به شــمار مى رود. موحد در تشريح اجزاى سازنده دولت 

هوشمند از فناورى هاى نوين، فناورى هاى بنيادين، پردازش هاى ابرى و 
فناورى هاى ارتباطى مانند 5G، اينترنت اشيا و موبايل ياد كرد و افزود: 
به طور كلى دستگاه ها در برابر تغيير از خود مقاومت نشان مى دهند، اما 
وجود محرك هاى اجتماعى مانند افزايش جمعيت، وضعيت اقتصادى، 

نيروى كار و برخى موارد ديگر، آنهــا را وادار به پذيرش اصالحات  و 
بازمهندســى فرآيندها مى كنند. وى حوزه هاى ماموريتى دولت هاى 
هوشمند در دنيا را در پنج بخش معرفى كرد و گفت: تحويل خدمات، 
خط مشى گذارى و تصميم گيرى، پردازش و عمليات، تنظيم گرى و 
اجرا، نيروى كار، حوزه هاى ماموريت دولت هوشــمند هستند كه در 
حوزه تحويل خدمــات، بحث دولت بدون تماس يا دولت يك مطرح 
اســت. در اين ميان، آينده دولت هوشمند در ايران در حوزه تحويل 
خدمات به سمتى پيش مى رود كه ارائه خدمت در آينده نزديك نبايد 
صرفا به درخواســت شهروند باشد. بلكه بايد با توجه به نياز آنها ارائه 
شــود. در حوزه خط مشى گذارى نيز موضوع دولت پيش بينى كننده 
با استفاده از كالن داده ها و تحليل سناريو مبتنى بر هوش مصنوعى 
مطرح است كه طى ســال هاى اخير مورد توجه وزارت ارتباطات در 
دولت هوشــمند نيز قرار گرفته اســت. طبق اعالم سازمان فناورى 
اطالعات، معاون دولت الكترونيكى با اشــاره به اين كه امارات متحده 
عربى و عربستان با اســتفاده از پنجره ملى خدمات دولت هوشمند 
كشورشان توانسته اند در رتبه بندى جهانى EGDI رشد قابل توجهى را 
تجربه كنند، تشريح كرد: ما در پنجره ملى خدمات دولت هوشمند، با 
فراهم كردن زيرساخت هاى مورد نياز براى دستگاه ها و ارائه خدمات 
الكترونيكى دستگاه هاى متعدد با يك بار احراز هويت، تجربه كاربرى 
متفاوتــى را براى مردم ايجــاد كرده ايم. در حــال حاضر 95 درصد 
دســتگاه ها به اين پنجره متصل هستند و 11 ميليون كاربر رجيستر 
شده نيز از شهريورماه تا كنون از خدمات اين پنجره استفاده مى كنند. 

وزير جهاد كشاورزى گفت: امروز از 115 بذر اصالح شده سازمان تحقيقات كه يك تحول بزرگ در بخش دانش بنيان 
اســت، رونمايى خواهد شد. به گزارش ايسنا، سيد جواد ساداتى نژاد - وزير جهاد كشاورزى - در حاشيه مراسم كاشت 
نهال كه با حضور رئيس جمهورى و به مناســبت هفته منابع طبيعى برگزار شــد، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: امروز 
آغاز هفته منابع طبيعى و شــروع طرح كاشــت يك ميليارد درخت در كشــور اســت. وى با بيان اين كه فناورترين و 
دانش بنيان ترين نهاده بخش كشاورزى بذر است، افزود: امروز از 115 بذر اصالح شده سازمان تحقيقات كه يك تحول بزرگ در بخش دانش بنيان است، 
رونمايى خواهد شد. ساداتى نژاد با اشاره به اين كه امسال 40 ميليون اصله نهال در كشور كاشته مى شود، تصريح كرد: از سال آينده هر سال 250 ميليون 
اصله نهال در كشــور كاشــته مى شود تا ظرف 4 سال به كاشــت يك ميليارد درخت توسط مردم ايران برسيم. وى افزود: ظرفيت كاشت درخت در ايران 
بيشــتر از اين عدد است و كاشــت يك ميليارد درخت تنها شروعى براى رسيدن به اهداف بزرگتر خواهد بود. وزير جهاد كشاورزى تاكيد كرد: مهمترين 
ويژگى اين طرح مردمى بودن آن است، اين طرح آمايشى و فنى توسط وزارت جهاد كشاورزى و سازمان منابع طبيعى و آبخيزدارى كشور طرح و تدوين 

شده و بر پايه آب سبز اجرا خواهد شد.

با تصويب مجلس، تسهيالت پرداختى به كشاورزان خسارت ديده بر اثر حوادث غيرمترقبه تا 3 سال امهال 
مى شــود. به  گزارش ايســنا، نمايندگان مجلس در جلســه علنى نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جريان 
بررســى بخش هزينه اى اليحه بودجه 1402 كل كشور، بند الحاقى 2 تبصره 16 را تصويب كردند. طبق 
اين مصوبه، بانك هاى عامل مكلفند نسبت به بخشودگى سود، كارمزد و جرايم ديركرد تسهيالت پرداختى 

از ابتداى ســال 1394 تا پايان ســال 1402 كليه بهره برداران بخش كشاورزى(فعاالن بخش كشاورزى در حوزه هاى زراعت، باغبانى و 
گلخانه ها، دام و طيور، آبزيان، عشــاير، واحدهاى صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشــاورزى و مكانيزاســيون) خسارت ديده از حوادث 
غيرمترقبه به ويژه خشكســالى و سيل اقدام نموده و اصل تســهيالت تا سقف 30 هزار ميليارد ريال به مدت سه سال امهال نمايند. بار 

مالى ناشى از اجراى اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تضمين خواهد شد.

وزير جهاد كشاورزى خبر داد

تسهيالت پرداختى به كشاورزان خسارت ديده امهال مى شودرونمايى از 115 بذر اصالح شده در روز نخست هفته منابع طبيعى
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گزيده خبر

معاون ارزى و بين الملل و مدير امور سرمايه گذارى، سهام و 
شركت هاى بانك سينا منصوب شدند

بــا صدور احكامى جداگانه از ســوى 
مديرعامل بانك سينا، معاون ارزى و 
بين الملل و مدير امور سرمايه گذارى، 
ســهام و شــركت هاى ايــن بانــك 
منصوب شــدند.غالمرضا فتحعلى در 
آييــن اهداى اين احكام با اشــاره به 
عملياتى كــردن راهبردها و خطوط 

كسب وكار بانك ســينا براى حركت در مسير پيشرفت اقتصادى، به اهميت 
نقــش فعاليت هاى ارزى و بين الملل و نيز حوزه ســرمايه گذارى در افزايش 
كارآمدى و تحصيل بازدهى و بهبود عملكرد بانك اشاره كرد و گفت: با توجه 
به رويكرد جديد در حوزه ارزى و بين الملل نياز است براى تحقق اهداف بانك 
در توســعه تجارت، برنامه هاى مدون و اقدامات جديدى در دســتور كار قرار 
گيرد تا شاهد نقش تاثيرگذار بانك در رونق اقتصادى و تامين مالى ارزی_ریالی 
بنگاه ها باشــيم.در اين مراسم، از ســوى مديرعامل بانك سينا حكم انتصاب 
معاون ارزى و بين الملل به حمداله جمالى و حكم مدير امور سرمايه گذارى، 

سهام و شركت ها به اسماعيل فرهادى مقدم اعطا شد.
كارآفرين نخستين بانك خصوصى دريافت كننده استاندارد 

ايزو 29993 شد
بانــك كارآفرين به عنوان نخســتين 
بانك خصوصى موفق شد تا استاندارد 
آموزشــى بين المللى ايــزو 29993 
را دريافــت كند.بــه گــزارش روابط 
عمومى بانك كارآفرين، در راســتاى 
اهداف راهبردى بانــك كارآفرين در 

حوزه آموزش، پس از كســب گواهينامه آموزشى «2019-10015» در سال 
1400 و تمديد اين گواهينامه در سال جارى، با فراهم شدن زيرساخت هاى 
موردنياز، نظير راه اندازى مركز آموزش حرفه اى مطابق با اســتانداردهاى روز 
دنيــا، بانك كارآفرين به عنــوان اولين بانك خصوصى كشــور موفق به اخذ 
گواهينامه «2017-29993» در سطح بين المللى شد.همچنين استاندارد ايزو 
«29993» كه الزامات (Requirements) در آن درج شــده است، به موضوعاتى 
فراتر از آموزش پرداخته و يادگيرى(Learning) به معناى «ثمره آموزش» مورد 
توجه قرار گرفته است و «فرهنگ هاى تبليغاتى»، «فرآيند تسويه حساب» و 
«امور بودجه ريزى» از جمله موارد مهم در اين اســتاندارد شناخته مى شود.

گفتنى اســت در ســال جارى و همزمان با افتتاح رسمى ساختمان جديد 
مركزآموش بانك كارآفرين، دكتر احمد بهاروندى مديرعامل بانك با تاكيد بر 
اهميت تربيت نيروى انسانى كارآمد، خواستار توجه بيشتر به بحث آموزش و 
ارتقاء سطح دانش همكاران شد و گفت: در عرصه اقتصاد يكى از حلقه هاى 
مفقوده ســال هاى گذشته، برنامه ريزى راهبردى براى آموزش مديرانى بوده 
كه بتوانند با انجام امور زير ساختى، ماندگار باشند. آموزش مدرن، با داشتن 
امكانات مناسب امكان پذير است كه با افتتاح ساختمان آموزش توانستيم در 

بانك به يك سطح قابل قبول دست پيدا كنيم.
با انتشار نسخه جديد همراه بانك صادرات ايران

صدور چكنو در وجه مشتريان حقوقى عملياتى شد
امكان صدور «چكنو» در وجه مشتريان 
حقوقى با انتشــار نسخه جديد همراه 
بانــك صــادرات ايران فراهم شــد.به 
بانك صادرات  گزارش روابط عمومــى 
ايران، نسخه جديد 2.6 نرم افزار همراه 
بانك صادرات ايران ويژه سيستم عامل 

اندرويد با قابليت صدور «چكنو» در وجه مشــتريان حقوقى منتشــر شد و 
متقاضيان مى توانند با مراجعه به ســايت اين بانك به نشــانى: www.bsi.ir و 
به روزرسانى نرم افزار همراه بانك صادرات ايران، از خدمت نوين چكنو در اين 
نرم افزار بهره مند شــوند.مطابق نقشه راه توسعه سامانه چكنو بانك صادرات 
ايران، ارائه خدمات اين ســامانه براى مشــتريان حقوقى بانك تا پايان سال 
1401 مدنظر بود كه اين موضوع عملياتى و در فاز نخســت آن، صدور چك 
امن ديجيتال در وجه مشتريان حقوقى بانك امكانپذير شد.بانك صادرات ايران 
همواره به ويژگى هاى خاص گروه هاى مختلف مخاطبان خود توجه داشته و 
تالش كرده است از طريق ايجاد محصوالت شخصى سازى شده، شرايط بهبود 
تجربه مشــتريان را فراهم كند. اين موضوع در ارتباط با ارايه خدمات بانكى 
به مشتريان حقوقى در سامانه چكنو نيز لحاظ شده به نحوى كه با توجه به 
ماهيت و ويژگى هاى متمايز فعاليت هاى تجارى مشتريان حقوقى نسبت به 
مشــتريان حقيقى و به تبع آن شكل گيرى نيازهايى خاص و منحصر به فرد 
توسط اين گروه از مشتريان، تالش شده است تا در طراحى خدمات ارايه شده 

در سامانه چكنو براى مشتريان حقوقى اين تفاوت ها لحاظ شود.

اعالم شعب كشيك بانك ايران زمين در ايام پايانى سال
بــه منظور خدمت رســانى بهتر و 
جلــب رضايت مشــتريان گرامى، 
شــعب كشــيك بانك ايران زمين 
در ايام پايانى ســال اعالم شــد.به 
گــزارش روابــط عمومــى؛ از روز 
شــنبه 13/12/1401 تــا شــنبه 

27/12/1401 كليه شــعب اســتان تهران از روز شنبه تا چهارشنبه از 
ســاعت 7:00 تا 16:30 و روزهاى پنجشــنبه از ساعت 7:00 تا 15:00 
آماده خدمت رسانى به مشتريان گرامى خواهد بود.همچنين مشتريان 
در ساير استان هاى كشور مى توانند با توجه به فايل زير شعبه مورد نظر 
خود را انتخاب و بر اســاس ساعات كارى اعالم شده به شعبه مراجعه و 

امور بانكى خود را انجام دهند.

سقوط 5 ميليون تومانى قيمت سكه
كانال هــاى تلگرامى قيمت هاى كاذب خــود را 5 ميليون تومان 
كاهش دادند؛ قيمت سازى دالالن طال و سكه براى كسب سود از 
جو هيجانى بازار است. به گزارش خبرنگار ايِبنا، همزمان با ريزش 
نرخ ارز، بازار طال و سكه نيز با ريزش بسيار شديدى مواجه شده 
است. امروز برخى كانال هاى تلگرامى قيمت هايى بسيار باالتر از 
بازار رســمى طال و ارز را اعالم كردند كه ايــن اقدام آن ها براى 
دامن زدن به تورم انتظارى و سوءاستفاده از هيجان بازار بود. ارز 
امروز چرا كاهشــى شد؟ حضور فعاالنه بانك مركزى طى دو روز 
گذشــته باعث توقف روند افزايشى نرخ دالر در بازار غيررسمى و 
كاهش بيش از 4 هزار تومانى قيمت شد. سياست گذار ارزى براى 
كاهش تقاضاى كاذب بازارغيررسمى با توجه دستوررئيس جمهور 
مبنى بر هماهنگى همه دستگاه ها با بانك مركزى، عرضه مناسب 
ارز پتروشــيمى ها و تقويت مركز مبادله ارز، معادل 700 ميليون 
دالر، ارز وارد بازار كرد و توانســت عالوه بر عمق بخشى به بازار 
مركز مبادله، جو افزايشى قيمت دالر در بازار غيررسمى را بشكند.

پيگيرى ها نشان مى دهد روند مداخله بانك مركزى ادامه خواهد 
داشــت و با توجه به برخى اتفاقــات در هفته آتى بانك مركزى 
در حال آماده ســازى شرايط براى عمق بخشى مناسب تر به بازار 
رسمى و همچينن بازارســازى موثر در بازار غيررسمى مى شود.

تالش كانال هاى تلگرامى براى ايجــاد التهاب در بازار. بازار ارز و 
طال امروز با اتفاقى عجيب مواجه شــد. افزايش شديد قيمت در 

كانال هاى غيررسمى، ايجاد هيجانات كاذب در بازار، صف تقاضاى 
مردم براى خريد طال و ارز و در نهايت فروش طال و ارز توســط 
دالالن با قيمت هاى كاذب. اما به يك باره ظهر امروز قيمت ها در 
اين كانال ها كاهش يافت و بنظر مى رســد دست اين كانال ها با 

دالالن بازار در يك كاســه باشد. قيمت يك گرم طالى 18 عيار 
در برخــى از اين كانال ها امروز به بيش از 3 ميليون و 100 هزار 
تومان نيز رســيد، اما در حــال حاضر روند كاهش قيمت طال به 
گونه اى است كه يكى از اين كانال ها اعالم كرده است كه قيمت ها 

با كاهش شــديد روبرو شــده اســت به طورى كه حتى فرصت 
درج قيمــت دقيق را نمى دهد. در حــال حاضر قيمت يك گرم 
طــالى 18 عيار در اين كانال ها در حدود 2 ميليون و 600 هزار 
تومان است كه نســبت به چند ساعت گذشته 500 هزار تومان 
كاهش يافته است. كاهش 5 ميليون تومانى قيمت سكه/ دست 
كانال هاى تلگرامى و دالالن در يك كاســه. بر اساس مشاهدات 
ميدانى خبرنگار ايِبنا، در حال حاضر ســكه امامى در بازار طال و 
سكه با قيمت 29 ميليون و 800 هزار تومان معامله مى شود كه 
با قيمت اعالم شــده در چند ساعت قبل اين كانال ها كه اعدادى 

غيرواقعى را نشان مى داد بيش از 5 ميليون تومان اختالف دارد.
تجربه ســقوط قيمت در بازار هايى كه رشــد هيجانى داشته اند، 
مسئله جديدى نيســت و به طور معمول وقتى يك بازار در يك 
دوره كوتاه مدت با رشــد زيادى مواجه مى شود، سرمايه گذاران 
حرفه اى متوجه مى شوند كه زمان خروج از بازار فرارسيده است. 
با خروج سرمايه گذاران، بازار با ريزش شديد مواجه شده و افرادى 
كه در شــرايط هيجانى و بدون اطالعات دقيق وارد بازار شده اند 
با زيان هاى ســنگين و جبران ناپذيرى مواجه مى شوند. تبانى و 
اقدام به انتشار اخبار كاذب براى ايجاد التهاب در بازار ها حربه اى 
است كه دالالن از آن براى سوءاستفاده از افراد بى اطالع استفاده 
مى كنند تا آن ها را در شرايط هيجانى قرار داده و دارايى هاى خود 

را با قيمت بسيار باالتر به فروش برسانند.

در جشنواره ملى نوآورى برتر ايرانى رخ داد؛
 «بانكدارى ويدئويى پاسارگاد» گوى سبقت را از رقيبان خود ربود

محصول "بانكدارى ويدئويى" پاســارگاد، در هفتمين جشــنواره ملى نوآورى برتر 
ايرانى به عنوان محصول و نوآورى  برتر ايرانى معرفى شد.   به گزارش روابط عمومى 
بانك پاســارگاد، در "هفتمين جشــنواره ملى نوآورى برتر ايرانــى"  كه در تاريخ 
14اســفندماه1401 به همت دفتر توسعه فناورى ها و نوآورى هاى صنعتى شريف 
(تكنوشــريف) در محل دانشگاه صنعتى شريف و با حمايت ستاد توسعه فرهنگ 

علم، فناورى و اقتصاد دانش بنيان معاونت علم و فناورى رياســت جمهورى برگزار 
شد، محصول "بانكدارى ويدئويى" پاسارگاد كه هم راستا با تحوالت نوين جهانى و 
ارائه خدمات غيرحضورى بانكى طراحى شــده اســت به عنوان نوآورى  برتر ايرانى 
معرفى و موردتقدير قرار گرفت.بانك پاسارگاد به عنوان بانكى پيشرو در ارائه خدمات 
نوين بانكى، محصول بانكدارى ويدئويى را كه يكى از راهكارهاى بانكدارى ديجيتال 

است و در دسته بندى محصوالت حوزه بانكدارى تعاملى قرار مى گيرد.

رييس كانون صرافان اظهار داشت: در حال حاضر نرخ دالر پتانسيل كاهش قيمت و تعادل قيمتى را دارد كمااينكه همين امروز 
دالر در صرافى ها با نرخ 48 هزار تومان به فروش مى رسد و با اين قيمت معامله مى شود.كامران سلطانى زاده در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادى ايلنا درباره داليل ريزش نرخ دالر اظهار داشت: در حال حاضر نرخ دالر پتانسيل كاهش قيمت و تعادل قيمتى را دارد 
كمااينكه همين امروز دالر در صرافى ها با نرخ 48 هزار تومان به فروش مى رســد و با اين قيمت معامله مى شــود.  وى ادامه داد: 
علت ريزش نرخ ارز در بازار اصالح سياست ها و تصميمات اتخاذ شده بانك مركزى است. در نحوه عرضه و تقاضاى ارز هم در بخش اسكناس و هم حواله نيمايى و در 
واقع افزايش نرخ دالر در اين مدت منطقى نبود. رييس كانون صرافان تاكيد: بانك مركزى متاسفانه در يك بازه زمانى بازار توافقى كه روزانه 30 ميليون دالر حجم 
معامالت و عرضه آن را به يكباره متوقف كرد و وقتى به يكباره بازارى با حجم معامالت حدودا 30 ميليون دالرى بازار توافقى صرافى ها حذف شود معلوم است كه نرخ 
دالر افزايش پيدا مى كند.  سلطانى زاده ادامه داد: از سوى ديگر بانك مركزى عرضه ارز نيمايى به صرافى ها را قطع كرد و تنها به بانك ها و صرافى هاى بانكى اختصاص 
گرفت. بنابراين دو اقدام محدودكننده عرضه ارز به طور پى در پى اعمال شد كه باعث التهاب در بازار ارز شد.  وى گفت: در نهايت پس از مذاكرات پى در پى، اصالحات 
بموقع توسط بانك مركزى صورت پذيرفت و روند عرضه و تقاضا بهبود پيدا كرد. رييس كانون صرافان گفت: در حال حاضر مشكلى كه وجود دارد عدم امكان معامالت 

توافقى صرافان و صادركنندگان است و اگر اين روند مديريت شود، وضعيت بازار ارز بهتر و قيمت ها متعادل تر خواهد شد.

صبح امروز با حضور وزير اقتصاد و مديران بانك هاى قرض الحسنه از اوراق قرض الحسنه رونمايى و اولين معامالت انجام شد به 
گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، صبح امروز با حضور وزير اقتصاد و مديران بانك هاى قرض الحسنه از اوراق قرض الحسنه رونمايى 
و اولين معامالت انجام شــد.  محمد طالبى، دبير كل بانك مركزى در مراســم اولين همايش ملى قرض الحسنه با بيان اينكه در 
بحث توسعه قرض الحسنه بايد مرجع واحدى داشته باشيم و اين امر مهمى است، گفت: تقريبا 10 درصد تسهيالت نظام بانكى 

مرتبط با بانك هاى قرض الحســنه اســت كه اين عدد نشان دهنده رشد اين بانك ها هستند. وى ادامه داد: مصوبه شوراى پول و اعتبار براى بانك هاى قرض الحسنه با 
منابع كمتر از 400 ميليارد تومان و تك شعله اى گام نوينى بوده و تمام بانك هايى كه به دنبال فعاليت در اين چارچوب هستند بايد تحت نظارت بانك مركزى باشند 
و تا كمتر از 3 ماه آينده مصوبه شوراى پول و اعتبار براى صندوق ها و بانك هاى قرض الحسنه با منابع بيشتر از 400 ميليارد تومان اعالم خواهد شد.  محمدحسين 
حســين زاده، مديرعامل بانك قرض الحســنه رسالت با بيان زمانى براى ايجاد بانك هاى قرض الحسنه شك و شبهه اى وجود داشت اما امروز عملكرد اين بانك ها براى 
همه ثابت شده است، گفت: امروز بانك هاى قرض الحسنه جزو پيشرفته ترين عقود از نگاه علم اقتصاد هستند كه مخاطب آن آحاد مردم بوده و خواهد بود.  وى با بيان 
اينكه نبايد نگاه علم بانك هاى توسعه اى را به بانك قرض الحسنه داشت، گفت: بانك مركزى بايد نگاه تخصصى به بانك هاى قرض الحسنه داشته باشد چرا كه بانك هاى 

قرض الحسنه مى توانند در معيشت مردم و تامين نياز آنها موثر باشند. 

رييس كانون صرافان در گفت وگو با ايلنا:

رونمايى از اوراق قرض الحسنهنرخ ارز پتانسيل كاهش قيمت را دارد

از سامانه «دكتربيمه»، رونمايى شد
سامانه آنالين خريد بيمه نامه شركت بيمه تعاون آغاز به كار كرد.

به گزارش روابط عمومــى بيمه تعاون، از 
ســامانه آنالين خريــد الكترونيكى بيمه 
تعاون با عنــوان «دكتر بيمه» و با حضور 
تمــام مديران فنى و ســتادى شــركت 
رونمايى شد.شــركت بيمه تعاون پس از 
تجربــه هاى موفقى كــه در ارائه خدمات 

مجازى در بيمه درمان تكميلى، بيمه توقف كســب و كار ناشــى از پاندمى و اپيدمى و 
نيز بيمه هاى اتومبيل داشته است، با ارتقاء سياست ها و حركت بيشتر در مسير توسعه 
خدمت رســانى به عموم مشتريان شركت، بر آن شد تا با راه اندازى سامانه آنالين خريد 
بيمه نامه با عنوان «دكتر بيمه» به جلب بيشتر رضايت بيمه گذاران اقدام كند.اين خدمت 
كه اساســاً به نوعى در قالب شعبه مجازى شركت بيمه تعاون راه اندازى شده، بيمه نامه 
هاى شــخص ثالث، بدنه، آتش سوزى، درمان و مسافرتى را به تمام خريداران بيمه ارائه 
كرده و نســبت به آنها پشــتيبانى صورت مى پذيرد.در فاز دوم سايت دكتر بيمه بناست 
تا ضمــن تقويت رفاه بيمه گذاران براى دريافت خدمات ســريع، با كيفيت و بهنگام به 
توسعه محصوالت خود اقدام كرده و ساير رشته ها و خدمات بيمه اى همچون بيمه بدنه 
كيلومترى را ارائه كند.همچنين در اين فاز، ســايت دكتر بيمه در مسير تسهيل فروش 
نمايندگان بيمه نيز مفيد بوده و در مسير تسريع صدور بيمه نامه ياريگر آنها خواهد بود.

شايان ذكر است كه با استفاده از سامانه آنالين خريد بيمه نامه «دكتر بيمه» ارائه خدمات 
24 ســاعته شركت بيمه تعاون كه در راســتاى تقويت مشترى مدارى و ارائه خدمات با 
كيفيت اســت نيز بيش از پيش تقويت خواهد شــد.همچنين عالقه مندان مى توانند از 
طريق نشــانى https://drbime.com/  از خدمات ارائه شــده در بستر سامانه «دكتر بيمه» 

بهره مند شوند.
حمايت بانك سپه از طرح هاى پژوهشى نخبگان و دانشجويان مقطع 

كارشناسى ارشد و دكترى
دانشــجويان و دانش آموختگان كارشناسى 
ارشد و دكترى در صورت اجراى طرح هاى 
پژوهشــى در بانك سپه مى توانند از امتياز 
طرح هاى جايگزين خدمت نخبگان و كسر 
خدمت سربازى برخوردار شوند. دانشجويان 
و دانش آموختگان مقاطع كارشناسى ارشد و 
دكترى در صورت اجراى طرح هاى پژوهشى 
در بانك سپه مى توانند از امتياز طرح هاى 

جايگزين خدمت نخبگان و كسر خدمت سربازى برخوردار شوند.به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
بانك سپه، دانشجويان و دانش آموختگان مقاطع تحصيلى كارشناسى ارشد و دكترى در رشته 
هاى تحصيلى مديريت (گرايش هاى مالى، بازرگانى، كسب و كار و ...)، اقتصاد، مهندسى صنايع، 
فناورى اطالعات و كامپيوتر مى توانند با اجراى طرح هاى پژوهشــى مورد نظر بانك ســپه از 
مزاياى طرح جايگزين خدمت نخبگان و كسر خدمت سربازى بهره مند شوند.متقاضيان واجد 
research@ شرايط مى بايست سوابق تحصيلى و دانشگاهى خود را به آدرس پست الكترونيك

ebanksepah.ir ارســال و درخواســت خود را ثبت نمايند.بديهى اســت پس از بررسى مدارك 
ارســالى از داوطلبــان گرامى براى مصاحبه و احراز ســوابق و صالحيت هاى علمى دعوت به 

عمل خواهد آمد.  

نخستين همايش ملى قرض الحسنه برگزار شد

نخســتين همايش ملى قرض الحســنه با حضور وزير امور اقتصــادى و دارايى 
برگزار شــد و در اين همايش از اوراق قرض الحسنه رونمايى . به گزارش روابط 
عمومى و امور مشــتريان بانك قرض الحسنه مهر ايران، نخستين همايش ملى 
قرض الحسنه در سالن اجالس سران برگزار شد.اين همايش با حضور دكتر «سيد 
احســان خاندوزى» وزير امور اقتصادى و دارايى، دكتر «سيد عباس حسينى» 
معــاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادى و دارايى، دكتر «محمد طالبى» دبير 
كل و دكتــر «مهران محرميان» معــاون فناورى هاى نوين بانك مركزى، دكتر 
«محمدعلى شيرازى» مديرعامل فرابورس ايران، دكتر «سيد سعيد شمسى نژاد» 
مديرعامــل بانك قرض الحســنه مهر ايران و «محمد حســين حســين زاده» 
مديرعامل بانك قرض الحسنه رسالت همراه بود.دكتر «سيد احسان خاندوزى» 
وزير اموراقتصادى و دارايى در اين همايش گفت: خوشحالم كه روزى در تقويم 
ايرانى ها به نام روز ترويج فرهنگ قرض الحسنه ثبت شده و شاهد دستاوردهاى 
جديد و به روز بانكدارى قرض الحسنه در جمهورى اسالمى ايران هستيم كه در 
تالقى با ماه هميارى و نيكوكارى يعنى ماه شعبان است.«محمدحسين حسين 
زاده» مديرعامل بانك قرض الحسنه رسالت ديگر سخنران نخستين همايش ملى 
قرض الحسنه بود كه اظهار داشت: بسيارى از موسسات و بانك هايى كه در يك 
زمانى از انقالب اســالمى به صورت قرض الحسنه كار مى كردند به دليل ابهام، 
قالب بانك تجارى گرفتند، اما اكنون با فعاليتى كه 2 بانك قرض الحسنه موجود، 
صورت گرفته اين مســئله اثبات شده كه فعاليت بانك هاى قرض الحسنه قابل 
تعريف و اجراســت.وى ادامه داد: نگاه ديگر اين اســت كه آيا قرض الحسنه بر 
اساس باور عرف و مردم يك مسئله سنتى است يا خير؟ البته امروز اثبات شده 
كه قرض الحسنه جزو پيشرفته ترين نگاه هاى علمى اقتصادى است و استادان 
اقتصاد اين مســئله را تاييد مى كنند.وى ادامه داد: اين بدين معنا نيست كه به 
بانك هاى تخصصى تجارى و يا عقود اقتصادى و تجارى نياز نيســت، اما چون 
مخاطب قرض الحســنه عامه مردم هستند، فعاليت و روند ارائه خدمات در اين 
نوع بانك ها متفاوت است. يعنى اين بانك ها اثبات كردند كه با اتكا به خود مردم 

بدون استفاده از بيت المال مشكالت مردم قابل حل است.
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گزيده خبر

تحركات نظامى عربستان در يمن

فرمانــده نيروهاى حمايت از ائتالف عربى بــا يكى از اعضاى 
شوراى رياستى دولت مستعفى يمن آخرين تحوالت عمليات 
نظامى ائتالف را مورد بررسى قرار داد. به گزارش ايسنا، به نقل 
از خبرگزارى رسمى عربستان (واس)، سلطان البقمى، فرمانده 
نيروهاى حمايت و پشتيبانى ائتالف عربى به رهبرى عربستان 
در راس يــك هيئت و همراه با چنــد تن از فرماندهان نظامى 
عربســتان با طارق صالح، عضو شوراى رياستى دولت مستعفى 
يمن در مركز فرماندهى مزدوران دولت مســتعفى در ساحل 
غربى ديدار كردند. خبرگزارى واس اعالم كرد، در اين ديدار دو 
طرف آخرين تحوالت ميدانى و اقدامات و تدابير الزم را بررسى 
كردند. همچنين اين هيئت از جبهه ثرة در استان ابين بازديد 
و آمادگــى نيروها در اين جبهه را بررســى كرد. اســتان هاى 
يمنى تحت كنترل دولت مســتعفى به ويژه استان حضرموت، 
بزرگترين اســتان يمن، در اين چند روز شاهد فعاليت نظامى 
گسترده عربســتان بودند. مبخوت مبارك بن ماضى، استاندار 
حضرموت روز جمعه در شهر سيئون با على المطيرى، فرمانده 
اتــاق ائتالف در صحراى حضرموت ديــدار كرد، در اين ديدار 
عامــر العامرى، معاون اســتاندار حضرمــوت و صالح طيمس، 
فرمانده منطقه يك نظامى نيز حضور داشــتند. در اين ديدار 
شرايط امنيتى و نظامى استان و مهمترين نيازهاى آن از جمله 
افزايــش آمادگى يگان هاى نظامى و امنيتى و نيروها بررســى 
شده و اســتاندار حضرموت حمايت نامحدود عربستان از يمن 
و به شكل خاص از اين اســتان و نيز پشتيبانى هميشگى اش 
از يمن در مراحل مختلف را ســتود. المطيرى در اين ديدار بر 
حمايت عربستان از مناطقى يمن در جنگ با نيروهاى انصاراهللا 
و استمرار حمايت هاى نظامى و امنيتى آن از استان حضر موت 
تاكيد كرد. ماجد الكثيــرى، فعال مطبوعاتى درباره اين ديدار 
به سايت العربى الجديد گفت: اين ديدار در چارچوب تحركات 
عربســتان در حضرموت براى هماهنگى و تحويل پايگاه ها به 
نيروهاى "ســپر ميهن" چند روز پــس از آغاز تحويل برخى از 
پايگاه هاى منطقه به اين نيروها متشــكل از ســاكنان استان 

انجام شدند.
الكثيــرى در ادامه گفت: هــدف از اين اقدام توانمندســازى 
ساكنان اســتان حضرموت و بستن راه بر روى شوراى انتقالى 
جنوب (وابســته به امارات) اســت "كه مدعى است نيروهاى 
موجود در منطقه از استان هاى شــمال كشور هستند". اواخر 
ژانويــه گذشــته در يك حكم رياســت جمهورى، تشــكيل 
نيروهاى "ســپر ميهن" به عنوان نيروهاى پشتيبانى به رهبرى 
رشــاد العليمى، رئيس شوراى رياســتى يمن اعالم شد، اين 
نيرو بيشــتر از افراد وابسته به جريان ســلفى تشكيل شده و 
در استان هاى جنوبى مستقر شــده اند. در ادامه نيز تجهيزات 
نظامى گسترده اى براى اين نيروها به استان هاى عدن و الضالع 
منتقل شــدند. اما شبكه خبرى المســيره يمن به نقل از اتاق 
عمليات افســران رابط و هماهنگى جنبــش انصاراهللا يمن در 
حديده اعالم كرد كه طى 24 ســاعت گذشته 92 مورد تخلف 
نيروهاى دشــمن در جبهه هاى ســاحل غربــى را رصد كرده 
اســت. يك منبع در اين اتاق عمليات گــزارش داد، از جمله 
اين نقض ها حمله هوايى جنگنده هاى جاسوســى به حيس و 
به روزرســانى تجهيزات جنگى در الجبليه، حيس و مقبنه بود. 
منبع ياد شــده افزود، همچنين موارد نقض شامل پرواز شش 
جنگنده در آســمان حيس و 13 مورد حمله توپخانه اى و 30 
مورد تيراندازى با گلوله هاى مختلف بود. مركز خنثى ســازى 
مين گروه انصاراهللا كشته شدن 46 تن در اثر انفجار مين هاى 
باقى مانده از نيروهاى ائتالف عربى در فوريه گذشــته را رصد 
و ثبت كرد. همچنين انصاراهللا از كشته و زخمى شدن 61 تن 
از يمنى ها در حمالت توپخانه اى ائتالف عربى به منطقه مرزى 

شدا در استان صعده در ماه فوريه خبر داد.

روسيه از خنثى  كردن «توطئه بمب گذارى» اوكراين خبر داد
(دوشــنبه)  امروز  روســيه  اطالعات 
از آنچه خنثى ســازى يــك «توطئه 
بمب گذارى» عليــه مالك يك كانال 
تلويزيونى محافظه كار اين كشــور از 
ســوى اوكراينى ها توســط سرويس 
امنيت فدرال روسيه خواند، خبر داد. 
به گزارش ايســنا، به نقل از شــبكه 
خبرى راشــا تودى، اين اقدام با هدف 
«بمب گذارى» در خودروى «كنستانتين مالوفيو» مالك كانال تلويزيونى 
�تزارگراد� كه بر روى مســيحيت متمركز اســت، خنثى شد. همچنين 
گفته شــده كه اين طرح با ترور داريا دوگينا، خبرنگار و فعال سياسى كه 
خودرويش در اوت 2022 در نزديكى مسكو منفجر شد، مقايسه مى شود. 
ســرويس امنيت فدرال روسيه اين ترور را به سرويس هاى ويژه اوكراينى 
نسبت داده است. همچنين اين آژانس اعالم كرد كه «دنيس كاپوستين» 
رهبر گروه به اصطــالح «نيروهاى داوطلب» مغز متفكر اين توطئه عليه 
مالك اين كانال تلويزيونى اســت. در بيانيه اين آژانس آمده كه وى تحت 

امر سرويس امنيتى اوكراين فعاليت دارد.

حزب نخست وزير استونى، پيروز بزرگ انتخابات پارلمانى
راى دهندگان در استونى پارلمان جديد را در حالى 
انتخاب كردند كه نتايج كامل انتخابات نشان دهنده 
پيروزى بزرگ براى حزب نخســت وزير اين كشور 
محسوب مى شود. به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه 
خبرى الجزيره، با شمارش 99 درصد آرا، گروه ليبرال 
كايا كاالس نخست وزير استونى توانست 31.6 درصد 
آرا را كســب كند، در حالى كه حزب راست افراطى 
و مخالف اتحاديه اروپا به نام " EKRE" فقط 16.1 درصد آرا را كســب كرد. خانم كاالس 
45 ساله پس از كسب اين پيروزى براى حزبش در انتخابات پارلمانى استونى خطاب به 
حاميانش گفت: اين نتيجه كه البته هنوز نهايى نشده، به ما اين اجازه را مى دهد تا با هم 
يك دولت خوب تشــكيل بدهيم. نتايج اوليه حاكى از آن بود كه شــش حزب توانستند 
حداقــل پنج درصد راى الزم براى ورود به پارلمانى با 101 كرســى را به دســت آورند. 
استونى با جمعيت 1.3 ميليون نفرى در مرز شمال غربى روسيه و يكى از حاميان جدى 
كى يف از زمان حمله مسكو محسوب مى شود. نخست وزير استونى گفته كه هر دولتى كه 

تشكيل بدهد به فشار عليه روسيه ادامه مى دهد. 

«بهار عبرى» در اسرائيل

«پيش بينى نابودى رژيم صهيونيستى شبيه پيش بينى زلزله است؛ 
اما وقتى زلزله مى آيد هيچ چيزى را باقى نمى گذارد. زمين لرزه اى 
كه امروز در اراضى اشــغالى رخ داده تا به حال ديده نشده است. 
صحنه تظاهرات و درگيرى تظاهركنندگان و پليس شبيه صحنه 
تظاهرات «بهار عربى» اســت. اين رژيم هرگز چنين واقعيتى را 
تجربه نكرده است.» به گزارش ايسنا، سايت روزنامه عربى21 به 

نقل از يك روزنامه نگار عبرى درباره قيس سعيد، رئيس جمهورى 
تونس نوشت: «او با يك كلمه پارلمان را منحل كرد، نخست وزير 
و وزيــران را عزل كرد، قانون اساســى را تعليق و اعالم كرد كه 
كشور را با احكام رئيس جمهورى اداره خواهد كرد. سعيد فوريه 
2022 شوراى عالى قضايى را منحل كرد. تا آن زمان اين شورا از 
استقالل برخوردار بود و مسؤوليت تعيين قضات و نظارت حرفه اى 
بر دادگاه ها را بر عهده داشــت. وى همچنين 27 قاضى را بركنار 
كرد و همزمان «شوراى موقت قضايى» را منصوب كرد كه البته 
اكثــر اعضاى آن را خود وى انتخاب كرده و براى رفع اســتقالل 
شــاخه قضايى استخدام شــده اند. به نظر نويسنده قيس سعيد 
مخالف سرسخت عادى سازى روابط با رژيم صهيونيستى است. با 
اين حال به نظر نمى رسد سعيد به دليل استفاده از روش هاى اين 
رژيم عليه آن شكايتى بكند. زيرا از اين پس مى تواند بگويد تونس 
و اسرائيل تنها دو دموكراسى در خاورميانه هستند. تفاوت اين دو 

يعنى قيس و نتانياهو زياد نيســت، شايد اگر به دومى اجازه داده 
مى شد كمى قدم هايش را سرعت بخشد اولى را شكست مى داد.

پيش بينى نابودى رژيم صهيونيستى شبيه پيش بينى زلزله است؛ 
امــا وقتى زلزله مى آيــد هيچ چيزى را باقــى نمى گذارد. زمين 
لــرزه اى كه امروز در آن رخ داده تا به حال ديده نشــده اســت. 
صحنه تظاهرات و درگيرى تظاهركنندگان و پليس شبيه صحنه 
تظاهرات «بهار عربى» اســت. اين رژيم هرگز چنين واقعيتى را 
تجربه نكرده اســت. دودستگى در داخل جامعه به هم چسبيده 
شــده اين رژيم به اوج خود مى رســد. در ابتدا ســاكنان اراضى 
اشغالى يك "جامعه" به معناى واقعى كلمه نبودند. آنها جزايرى 
منزوى هستند كه ترس «دزدى» از صاحب حق آن ها را گردهم 
آورده است. امروز كسانى كه ادعا مى كردند صاحب حق هستند 
به ســوى «عادى ســازى روابط»، هماهنگى و ائتالفى شتافتند 
كه هيچ كس در اســرائيل آرزوى آن را نداشــت. تكه هاى به هم 

چسبيده از هم باز شــده است و ديگر خطر ترس از «دشمنان» 
آنهايــى را كه موضع متناقض دارند به هم پيوند نمى زند. تهديد 
"صلح" براى رژيم صهيونيستى مخرب است، زيرا مى تواند تحت 

تهديد جنــگ زندگى كند؛ اما هنگامى كه از هر طرف توســط 
«عاشقان» محاصره مى شود، پاهاى خود را دراز مى كند و شروع 
به ورق زدن پرونده هاى داخلى خود مى كند كه هر كدام از آن ها 
يك بمب ســاعتى هستند. به همين دليل شــروع به داغ كردن 
جبهــه اش با ايران كرد تا دشــمنى را حفظ كند كه تكه هاى باز 
شــده اش را به هم بچسباند. به ويژه پس از اينكه "رسما" دشمن 
خود يعنى نظام هاى عربى را از دســت داد. صحنه "بهار عبرى" با 
"صحنه هايى" كه توسط رســانه هاى عبرى منتشر شده است به 

تصوير كشيده شده است و اين تصوير را تكميل مى كند: - پليس 
رژيم صهيونيستى 39 شهرك نشين را در جريان اعتراضات عليه 

اصالحات قضايى در تل آويو دستگير كرد.

يك ديپلمات ارشــد سابق وزارت امور خارجه چين هشدار داد، پكن به دنبال افول روابطش با واشنگتن، هيچ انتخابى به جز آماده 
شــدن براى يك "نزاع تمام عيار" با واشنگتن ندارد. به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه ساوث چاينا مورنينگ پست، آن گانگ، يك 
ديپلمات ارشــد ســابق وزارت امور خارجه چين كه 18 سال با تخصص در امور آمريكا در اين وزارتخانه كار كرده است، اظهار كرد: 
 China-US ديگر دوره پنجره اى براى باثبات شــدن و بهبود روابط دوجانبه وجود نخواهد داشــت."  او در مقاله اى كه در وبســايت"

Focus منتشر كرد، نوشت: "ما بايد تداركات خود را براى يك نزاع تمام عيار بين چين و آمريكا تشديد كنيم." اين اتفاقى نادر است كه يك مقام سابق چينى به روابط 

چين-آمريكا به عنوان يك "نزاع" اشاره كند. پكن همواره گفته است، با استفاده از كلمه "رقابت" براى تعريف اين روابط مخالف بوده و همچنين از آنچه كه "روايت هاى 
مبتنى بر بازى مجموع صفر" و "ذهنيت جنگ سردى" در قبال اين روابط خوانده، انتقاد كرده است. مقاله اين ديپلمات ارشد سابق چينى بعد از آن نوشته شد كه ماه 
گذشته ميالدى، جنجال بر سر بالون چينى لغو سفر آنتونى بلينكن وزير امور خارجه آمريكا به پكن را در پى داشت. واشنگتن اعالم كرد، هدف از پرواز اين بالون در 
آسمان آمريكا، جاسوسى بوده اما چين گفت، اين بالون صرفا يك وسيله هواشناسى بوده كه از مسيرش منحرف شد. آن گانگ خاطر نشان كرد، از زمانى كه اين حادثه 
روابط سطح باالى چين و آمريكا را مختل كرد، "مارپيچ نزولى روند مداوم وخامت" روابط دوجانبه غير قابل توقف شده است. او ادامه داد: �نه فقط ديگر چشم اندازى 

فورى براى بروز يك چرخش يا يك بهبود پايدار در روابط چين-آمريكا به سمت يك مسير اساسى مهم وجود ندارد، 

آمريكا به دنبال تضعيف ارتش روســيه و محك زدن توانمندى هاى آن بود و براى وابســتگى بيشتر اروپا به آن در مورد امنيت و 
انرژى تالش كرد و به اين اهداف رسيد و زمانى كه آمريكا به اين سطح و هر آنچه مى خواهد، برسد، حمايت ها را متوقف كرده و 
اوكراينى ها را رها مى كند تا به تنهايى با مرگ مواجه شوند، همان كارى كه با افغان ها، عراقى ها و ويتنامى ها در گذشته انجام داد.
به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه اى الشرق االوسط، داگالس مك گرگور، مشاور سابق پنتاگون در مصاحبه اى كه در 

تاريخ 28 فوريه سال جارى انجام داد، اظهار كرد، ممكن است سازوكار نظامى اوكراين به زودى سقوط كند و ولوديمير زلنسكى (رئيس جمهورى اوكراين) دير يا زود به 
آمريكا فرار خواهد كرد، اطمينان دارم زلنسكى در نهايت مقيم ميامى خواهد شد. گرگور در ادامه گفت: ارتش آمريكا هميشه حمايت و پشتيبانى الزم را تا زمان تحقق 
اهداف خود انجام مى دهد سپس هم پيمان خود را رها مى كند تا با دشمنش به تنهايى مقابله كند همانگونه كه در افغانستان، عراق و ويتنام رفتار كرديم و من نگران 
هستم اين مساله به زودى در اوكراين تكرار شود. قطعا اين جنگ به دو دليل ادامه مى يابد، يكى استقاده نكردن روسيه از تمامى نيروها و سالح هايش و دومى تداوم 
حمايت ها و انتقال سالح هاى غربى به اوكراين. پوتين از ابتدا ورود نيروهاى روس به خاك اوكراين را "عمليات نظامى" خواند و قصد داشت با استفاده از اين عبارت اين 
پيام را به ناتو منتقل كند كه "كسانى كه وارد خواهند شد، نيروهاى محدودى هستند و او به شكل گسترده اى به نيروهاى جدايى طلب اوكراينى از چهار اقليمى كه در 

ادامه به اشغال درآورد و نه ارتش روسيه مگر در مراكز فرماندهى متكى بود".   

ديپلمات سابق چينى: 

 زمانى كه آمريكا سير شود، جنگ اوكراين متوقف خواهد شدچين و آمريكا به سمت يك دوره طوالنى نزاع مى روند

شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان اصفهان
 در نظر دارد منافع فضاى پاركينگ محل برگزارى نمايشگاه هاى 

بين المللى استان اصفهان را از طريق مزايده عمومى به پيمانكاران واجد 
شرايط واگذار نمايد.

لذا كليه پيمانكارانى كه در اين زمينه داراى رزومه فعاليت هستند، 
مى توانند جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ 1401/12/13 لغايت 1401/12/20 به واحد مالى و 
قراردادهاى شركت واقع در اصفهان، خيابان عالمه امينى، روبروى خيابان فردوس مراجعه نمايند.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات مزايده: 1401/12/21

بين المللى استان اصفهان را از طريق مزايده عمومى به پيمانكاران واجد 
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برنى متينسون، كارگردان، تهيه كننده و انيماتور ديزنى در 87 سالگى 
از دنيا رفت. به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از ورايتى، برنى متينسون 
قديمى ترين انيماتور ديزنى در پى يك بيمارى درگذشت. وى 87 ساله 
بود. قرار بود اين انيماتور در تابســتان پيش رو اولين جايزه خدمت 70 
ساله را از ديزنى بگيرد. متينسون وقتى 6 ساله بود با تماشاى «پينوكيو» 
به انيميشن عالقه مند شــد و زمانى كه دبيرستان را به پايان رساند به 
شركت والت ديزنى پيوست و فقط ظرف 6 ماه از اتاق دريافت نامه ها، به 
كادر سازنده انيميشن «بانو و ولگرد» پيوست. دان هال از كارگردان هاى 
ديزنى كه برنده جايزه اســكار شده گفت حدود 30 سال اين افتخار را 
داشته كه در كنار برنى متينسون براى ساخت انيميشن هايى از «وينى 
پــو» گرفته تا «قهرمان بــزرگ 6» كار كند. وى گفــت: من از هنر او 
شــگفت زده شدم، از شــوخ طبعى او لذت بردم و شيفته خاطرات او از 
تاريخ ديزنى بودم. وى از 18 ســالگى با روياى كار در استوديوى توليد 
انيميشن ديزنى كارش را شروع كرد و تقريباً 70 سال هر روز با اين رويا 
زندگى كرد. متينسون پس از اولين همكارى خود، با مارك ديويس در 
«زيباى خفته» و «صد و يك دالماســى» همكارى كرد و پس از آن با 
اريك الرســون در مجموعه تلويزيونى «دنياى رنگى شگفت انگيز والت 
ديزنى»، «شمشير در سنگ»، «مرى پاپينز»، «كتاب جنگل» و «اشراف 
زادگان» كار كرد. متينسون سپس انيماتور «رابين هود» و انيماتور اصلى 
«وينى پو و ببر» شد و سال 1983 انيميشن «سرود كريسمس ميكى» 
و ســال 1986 «كارآگاه بزرگ موش» را كارگردانى كرد. در طول دهه 
1990 او در انيميشن هاى معاصر ديزنى از جمله «عالءالدين»، «ديو و 
دلبر»، «شير شــاه»، «پوكاهونتاس»، «گوژپشت نوتردام»، «تارزان» و 
«موالن» مشاركت داشت. متينســون با پروژه هاى جديدتر ديزنى نيز 
همــكارى كرد كه «وينى پو»، «قهرمــان بزرگ 6» و «دنياى عجيب» 

از آن جمله اند.

جوايز انجمن فيلمنامه نويســان آمريكا برندگان خود را معرفى كرد 
و «همه چيز همه جا يك باره»  در بخش ســينمايى و «جداسازى» 
در بخــش تلويزيونى برندگان بزرگ اين جوايز شــدند. به گزارش 
خبرگــزارى مهر به نقل از ورايتى، جوايز انجمن فيلمنامه نويســان 
(WGA) بــه عنوان آخريــن جوايز انجمن هاى ســينمايى آمريكا 
پيش از اســكار، برندگان خود را شــناخت و جوايز اصلى خود را به 
«جداسازى»، «همه چيز همه جا يك باره» و «زنان حرف مى زنند» 
اهدا كرد. اما مراسم سال 2023 پيام بزرگ ترى هم داشت و آن اين 
بود كه قبيله نويسندگان صنعت سرگرمى درگير آماده شدن براى 
حمايت از صنف خود در مذاكرات پيش روى براى افزايش حقوق ها 
هســتند. حتى مجرى برنامه ژانل جيمز كه بازيگر سريال «ابتدايى 
آبوت» هم است در آغاز مراسم گفت: به جوايز انجمن نويسندگان و 
راى مجوز براى اعتصاب خوش آمديد. در اين مراسم سارا پولى براى 
فيلمنامه «زنان حرف مى زنند» جايزه بهترين فيلمنامه اقتباســى 
را برد و از يكى از معلم هاى ســال اوليه تحصيلش تشــكر كرد كه 
تــالش براى آموزش رياضيات به وى را رها كــرد و به او اجازه داد 
تا تمام روز داســتان بنويسد. وى مضمون فيلمش را مشابه مسايل 
انجمن فيلمنامه نويسان در مذاكرات آتى خواند و گفت بحث درباره 
مسئوليت داشــتن براى چشــم اندازى بهتر در آينده است. دنيل 
شــاينرت و دنيل كوان براى «همه چيز همــه جا يك باره» جايزه 
بهترين فيلمنامه اوريجينال ســينمايى را بردند و از اعضاى انجمن 
خواستند تا براى توقف كارها آمادگى داشته باشند. كوان گفت: هر 

موفقيتى با جنگيدن سخت براى كسب آن به دست مى آيد.

درگذشت قديمى ترين انيماتور ديزنى/ 
طراح «رابين هود» رفت

انتخاب بهترين فيلمنامه هاى سال 
آمريكا

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری
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هيچ درختى به خاطر پناه دادن به پرنده ها بى بار و برگ نشده است

 سوبارو فارستر 2014
كالس خودرو : كراس اوور متوسط. ميزان كاركرد خودرو : 50 هزار كيلومتر. نوع و حجم موتور : 4 سيلندر 2490 سى سى. قدرت 
: 170 اسب بخار.سوبارو فارستر 2014 يكى از انواع خودرهاى قدرتمند در بازار ايران است. دليل پايين بودن قيمت اين خودرو 
در مقايسه با مدل هاى ژاپنى يا كره اى هم سطح آن، فقط  ناشناخته بودن برند سوبارو و نيز نبود قطعات يدكى آن در ايران است.
شايد اين موارد مهم باشد، اما چرا بايد اين دو مورد آنقدر مورد توجه باشند وقتى كيفيت محصوالت سوبارو در همه نظرسنجى هاى 
معتبر باالتر از كياهيونداى است. مشتريان اين خودرو از تمام ويژگى هاى آن رضايت دارند و اين برند مشتريان بيشترى نسبت به 
مزدا دارد. سابقه ى حضور سوبارو در كشورمان، محدود به اندك واردات محصوالت اين شركت در سال هاى قبل از انقالب اسالمى 
اســت. هرچند كه براى عامه ى مردم، نام سوبارو چندان شناخته شده نيست؛ جذابيت زيادى براى عالقه مندان حرفه اى خودرو 
دارد، چراكه نه تنها در بازار جهانى با سبد نسبتا كاملى از مدل هاى مختلف در كالس هاى گوناگون شناخته مى شود، از نظر كيفيت 

و قيمت نهايى هم مزيت هاى بسيار زيادى دارد.

رئال مادريد باز هم در ليگا لغزيد
تيم فوتبال رئال مادريد در هفته بيست وچهارم ليگا مقابل رئال بتيس متوقف شد. به گزارش ايسنا، رئال مادريد يكشنبه شب در 
چارچوب هفته بيست وچهارم الليگا، مهمان رئال بتيس بود كه اين ديدار در نهايت با تساوى بدون گل به پايان رسيد. رئال مادريد 
در اين ديدار موقعيت هاى گل زنى فراوانى داشت اما هيچ كدام از اين موقعيت ها منجر به گل نشد و تنها گل رئال در اين بازى كه 
در دقيقه 12 توســط كريم بنزما زده شــد، توسط داور مسابقه و به كمك VAR مردود اعالم شد. رئال با اين تساوى، از 24 بازى 
صاحب 53 امتياز شد و در رده دوم جدول رده بندى الليگا باقى ماند و بارسلونا نيز با 62 امتياز و اختالف 9 امتيازى در صدر قرار 

دارد. رئال بتيس هم با 41 امتياز در رده پنجم قرار گرفت.
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پیشنھاد

چھره روز

«جبر و اختيار در حكمت مشاء و عرفان اسالمى»
كتــاب «جبر و اختيــار در حكمت مشــاء و عرفان 
اسالمى» اثر حسن امينى در 266 صفحه منتشر شد.
«جبر و اختيار در حكمت مشاء و عرفان اسالمى» در 
بازار كتاب. به گــزارش ايلنا به نقل از روابط عمومى 
نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى، كتاب «جبر و 
اختيار در حكمت مشاء و عرفان اسالمى» اثر حسن 
امينى است كه در پژوهشكده فلسفه و كالم اسالمى 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمى تهيه و به همت 
نشر اين پژوهشــگاه در 266 صفحه به چاپ رسيد. 
مسئله جبر و اختيار يكى از دشوار ترين مسائل عقلى 
در مطالعات دينى پژوهى اســت. اين مســئله در سه 
حوزه دانشى جهان اسالم، يعنى كالم، فلسفه و عرفان 
مطرح گرديده و درباره آن بررســى هاى عميقى صورت پذيرفته اســت. مؤلف در كتاب پيش رو 
داده هاى مختلف در مســئله جبر و اختيار را در منابع كالمى، فلسفى و عرفانى گردآورى كرده و 
سپس در مقام داورى، آن ها را به كمك روش تحليلى � منطقى پردازش كرده است؛ همچنين هر 
كدام از ديدگاه ها را بررسى كرده و در پرتو تحليل مبانى، ساختار و لوازم منطقى به مطالعه انتقادى 
آن ها پرداخته اســت. آن ها با بررسى تطبيقى و در يك گفتمان چالشى، درباره ديدگاه فيلسوفان 
حكمت مشــاء و آراى عارفان در مسئله جبر و اختيار بحث كرده و از آن ميان ديدگاه مناسب را 
اختيار كرده اســت. اين نوشتار معضالت جبر و اختيار را از يكديگر تفكيك كرده و در هر بخش 
ديدگاه فلسفى و عرفانى را بررسى كرده و ميان توحيد افعالى و اختيار انسان و ميان عبارت هاى 

عارفان و آراى مالصدرا به صورت مستند جمع كرده است.

فرامرز پايور
موســيقى دان، رديف دان، آهنگ ساز، محقق، مدرس و 
نوازنده ســنتور بود كه چهره اى ماندگار از خود به جاى 
گذاشته است. فرامرز پايور در 21 بهمن 1311 در تهران 
بــه دنيا آمد. پدرش على پايور، هنرمند نقاش و اســتاد 
زبان فرانسه در دانشگاه تهران و پدربزرگش مصورالدوله، 
نقاش چيره دســت دوره قاجار بود كه با نواختن ويولن، 
سنتور و سه تار آشنايى داشت.پايور، تحصيالت ابتدايى و 
متوسطه را در دبستان عسجدى و دبيرستان دارالفنون 
تهران به پايان رساند. او در سال 1331 وارد خدمت نظام 
شــد و يك سال بعد به اســتخدام وزارت دارايى درآمد. 
وى در 17 ســالگى، آموزش موسيقى را نزد «ابوالحسن 
صبا» آغاز كرد در مدت شــش سال رديف موسيقى را فراگرفت.هنگامى كه فرامرز پايور براى فراگيرى 
سنتور به كالس درس «ابوالحســن صبا» در خيابان ظهيراالسالم رفت، سه سال از درگذشت آخرين 
بازماندهٔ سنتورنوازان افسانه اى از نسل پيشين، «حبيب سماعى» مى گذشت. ابوالحسن صبا كه خود در 
دوره نوجوانى، سنتورنوازى را نزد «على اكبرخان شاهى» و با تكنيكى گوناگون با روش خاندان سماعى 
فراگرفته بود، پس از مدتى نشست و برخاست با «حبيب سماعى»، روش سنتورنوازى او را برتر از استاد 
پيشــين خود يافت؛ بنابراين با كوشــش فراوان پاره اى از بداهه نوازى هاى وى را نت نويسى كرد. سپس 
«ابوالحسن صبا» كوشش كرد تا با آموزش روش درست سنتورنوازى به شمارى از شاگردانش، از برافتادن 
روش سنتورنوازى نزديك به آيين هاى هنرى و زيباشناسى موسيقى دستگاهى ايران جلوگيرى كند. در 
همين دوران، فرامرز پايور، يكى از برجســته ترين شاگردان «صبا» شد و تا سال 1336 كه «ابوالحسن 

صبا» درگذشت، از آموزش هاى وى بهره برد.

فرھنگ

كتاب «قاتل مودب؛ خاطراتــى صريح از حزب بعث، صدام و 
سياســت هاى داخلى و خارجى رژيم عراق» به روايت صالح 
عمر العلى با ترجمه وحيد خضاب توســط انتشــارات شهيد 
كاظمى منتشر و راهى بازار نشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، 
كتاب «قاتل مودب؛ خاطراتــى صريح از حزب بعث، صدام و 
سياســت هاى داخلى و خارجى رژيم عراق» به روايت صالح 
عمر العلى عضو سابق شوراى رهبرى حزب بعث عراق، به تازگى 
با ترجمه وحيد خضاب توسط انتشارات شهيد كاظمى منتشر 
و راهى بازار نشر شده است. اين كتاب اولين عنوان از مجموعه 
«جمهورى وحشت» است كه كتاب دومش «جنگ جنگ تا 
نابودى؛ خاطرات ارتشــبد نزار الخزرجى فرمانده سپاه اول و 
رئيس ستاد مشترك ارتش عراق در زمان جنگ با ايران» است 
و كتاب هاى نويســندگان عرب و غيرعرب را درباره عراق زمان صدام و دوران دفاع مقدس ايران شــامل مى شود. 
مديران انتشــارات شهيد كاظمى مى گويند هدف از انتشار اين مجموعه، شناخت حكومت صدام از ابعاد مختلف 
است؛ از همين رو در اين كتاب ها شناخت جنبه هاى مختلف سياست داخلى، سياست خارجى، امنيت، فرهنگ و 
اقتصاد اين رژيم (در كل دوران 35 ساله حكومت بعثى از 1347 تا 1382 كه 24 سال آن تحت حاكميت مستقيم 
صدام قرار داشت) مدنظر است و اگر به موضوع جنگ پرداخته شود به عنوان «يكى» از قضاياى اين رژيم مخوف 
خواهد بود. صالح عمرالعلى راوى «قاتل مودب»، متولد ســال 1316 در شهر تكريت، از اعضاى فعال حزب بعث 
عراق بود كه توانســت در رده هاى مختلف حزبى رشد كند و به مسئوليت هاى بااليى حزبى از جمله مسئول كل 
شاخه هاى حزب بعث در سراسر عراق به جز بغداد و سپس عضويت در شوراى رهبرى حزب برسد. همين مسائل 
باعث شد عمرالعلى پس از قدرت گيرى نهايى حزب بعث در سال 1347، به مناصب مختلف حكومتى مثل عضويت 

در شوراى رهبرى انقالب و وزارت فرهنگ و رسانه ها برسد.

خاطرات عضو سابق شوراى حزب بعث از صدام و سياست هايش
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