
ظرفيت معطل ال ان جى عمان ميزبان 
گاز ايران مى شود؟

يك كارشناس حوزه انرژى گفت: احداث خط لوله در آب هاى كم عمق 
منوط به بهبود روابط ما با كشورهاى 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 شــركت 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 خبرنگار اقتصادى ايلنا، 
درباره همكارى نفتى و گازى ايران و عمان اظهار داشت: همكارى ايران 
و عمان به 5 تا 6 دهه قبل زمانى كه ايران در عمليات ظفار مداخله كرد 
و شاه عمان را از سقوط و اينكه در دامن كمونيست بيفتد؛ نجات داد. 
ولى مسئله اينكه اكنون باتوجه به شرايطى كه عمان دارد و هم اينكه 
كشــورى 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.

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران
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رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه گسترش معروف ها در جامعه بايد مورد حمايت جمعى قرار گيرد، خطاب به مردم بويژه جوانان گفت: در موضوعى مانند حجاب 
ضرورى است همگان احساس مسئوليت كنند و اگر چه ممكن است در اين زمينه برخى افراد نظر متفاوتى داشته باشند، اما در زندگى اجتماعى، پايبندى 
به موازين قانونى، مى بايست به عنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد. به گزارش ايسنا، جلسه شوراى اجتماعى كشور امروز پنج شنبه به رياست سيد ابراهيم 
رئيسى تشكيل شد. رئيس جمهور در اين جلسه با اشاره به اهميت و ضرورت احترام همگانى به قانون، مساله حجاب را يك ضرورت شرعى و الزام قانونى 
مورد اتفاق آحاد جامعه ايرانى دانست و با تاكيد بر اينكه همه مسئوالن در موضوع حجاب اتفاق نظر دارند، گفت: تجربه اجتماعى انقالب اسالمى نشان داد 

كه زنان و دختران اين سرزمين با زندگى عفيفانه و مؤمنانه بر حفظ عفاف و حجاب به عنوان يك اولويت امنيت آفرين تاكيد دارند.
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رئيسى در جلسه شوراى اجتماعى كشور:
شايد برخى درباره حجاب نظر متفاوتى داشته باشند،اما پايبندى به موازين قانونى، يك اصل است
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جزييات كشف ذخاير 
بزرگ ليتيوم در همدان

عضو كميســيون معادن و صنايع معدنى اتاق بازرگانى ايران اظهار 
داشت: هرچند هم كانسنگ ليتيومى كشف و قابل استخراج شود 
اما امكان فرآورى آن را نداريم. براى فرآور بايد دانش فنى آن را وارد 
كشور كنيم كه آن را كشورهاى خاصى دارند. اما در حال حاضر به 
دليل شرايط تحريمى ايران متاسفانه رابطه كشورمان با دنيا محدود 

و قطع بوده و امكان رايزنى ها براى انتقال دانش فنى سخت است.
جزييات كشــف ذخاير بزرگ ليتيوم در همــدان/ تحريم ها مانع 
انتقال دانش فرآورى ليتيوم به كشور. بهرام شكورى در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادى ايلنا درباره ذخاير ليتيومى كشف شده در همدان 
اظهار داشت: معموال ليتيوم كشف شده فلز محتوا نيست و معموال 
در كشــف، وقتى از عبارت ميليون تن اســتفاده مى كنند منظور  
كانسنگ است و نه فلز محتوا.  وقتى درباره ذخاير 10 ميليون تنى 
صحبت مى كنند در واقع منظور 10 ميليون تن كانســنگ است و 
در عيار 7 دهــم درصد يك تا دو درصد كه اگر فلز محتواى آن را 
به دســت بياوريم عدد آن بسيار كمتر مى شود. وى تاكيد كرد: از 
سوى ديگر اساسا دانش فرآورى ليتيوم در ايران وجود ندارد، به طور 
قطع ذخاير ليتيومى همدان كانســنگ است چراكه ليتيوم عنصر 
ارزشــمندى و فلز محتواى آن بســيار مهم است. عضو كميسيون 
معادن و صنايع معدنى اتاق بازرگانى ايران با بيان اينكه آينده دنيا 
ليتيوم است، اظهار داشــت: يكى از عناصر مهم تمام فناورى هاى 
جديد ليتيوم و واناديوم هســتند كه از عناصر نادر خاكى محسوب 
مى شوند و از اهميت ليتيوم، اينكه از داليل عمده جنگ افغانستان 
و حضور امريكا در اين كشور بر سر ليتيوم و استفاده از اين ظرفيت 
بود. وى با بيان اينكه افغانســتان داراى ذخاير بيشــترى از ليتيوم 
اســت اما در ايران هم ليتيوم وجــود دارد، افزود: ايران هم بر روى 
كمربندهاى مختلف قرار گرفته كه ممكن اســت اين عناصر نادر 
خاكى وجود دارد اما نوعا بر روى عناصر نادر خاكى در ايران خيلى 
كار نشده اســت. شكورى ادامه داد: هرچند هم كانسنگ ليتيومى 
كشف و قابل استخراج شــود اما امكان فرآورى آن را نداريم. براى 
فرآورى آن بايد دانش فنى آن را وارد كشور كنيم و دانش فرآورى 
ليتيوم را كشورهاى خاصى دارند اما در حال حاضر به دليل شرايط 
تحريمى ايران متاسفانه رابطه كشورمان با دنيا محدود و قطع است 
امكان رايزنى ها براى انتقال دانش فنى ســخت اســت. اگر شرايط 
تحريمى نبود مى شــد از اين فناورى هاى جديد در دنيا اســتفاده 
كنيــم. وى تاكيد كرد: در حال حاضر روســيه و چين هم به اين 
دانش فنى خاص دسترسى دارند كه اخيرا هم رييس جمهورى با 
هيات همراه به چين در زمينه هايى مختلف سند 20گانه همكارى 
امضا كردند بنابراين امكان مذاكــرات در اينباره وجود دارد.  عضو 
كميســيون معادن و صنايع معدنى اتــاق بازرگانى ايران گفت: در 
برخى از موارد اين عناصر در ايران در كنار ســاير مواد معدنى قرار 
دارند براى مثال در بســيارى از مناطق واناديوم هم كشف شده اما 
اين واناديوم را نمى توان استحصال كرد و در برخى از مواقع به دليل 
اقتصادى نبودن قابل استهصال نيست. در برخى از موارد كنساتره 
آهــن داريم كه حاوى واناديوم هم اســت كه به عنوان كانســاتره 
واناديوم گفته مى شــود كه ارزش آن باالتر است. وى درباره كشف 
ليتيوم در ساير مناطق ايران اظهار داشت: تا حدى كانسنگ ليتيوم 
در يزد هم كشــف شــده  اما در كنار ساير مواد معدنى قرار گرفته 
بود مانند عنصر موليبدن كه در حال حاضر در كشورمان تنها يك 
معدن موليبدن وجود دارد كه پروفيلى موليبدن اســتاما در ساير 
مــوارد مولبيدن در كنار محصول مــس داريم كه محصول جانبى 
محســوب مى  شــود. به اين معنا كه محصول اصلى مس است اما 

محصول جانبى كه از آن توليد مى شود مولبيدن است

گزيده خبر

رشد 26 درصدى توليد غالت ايران در 
سال 2022

فائو از رشد 26 درصدى توليد غالت ايران در سال 2022 خبر داد و اعالم كرد ايران با 12.4 ميليون 
تن ذخيره غله در رتبه هشتم جهان از اين نظر قرار گرفته است. رشد 26 درصدى توليد غالت ايران 
در ســال 2022 . به گزارش ايلنا به نقل از ســازمان جهانى خواروبار و كشاورزى ملل متحد (فائو) در 
نخستين گزارش خود از سلســله گزارش هاى موسوم به «دورنماى محصوالت و وضعيت غذايى» در 

سال 2023 كل توليد غالت ايران در سال ميالدى گذشته را 20 ميليون و 600 هزار تن اعالم كرد.
توليد غالت ايران در ســال 2022 با افزايش 26 درصدى معادل 4 ميليون و 300 هزار تن نســبت به 
سال قبل از آن مواجه شده است. توليد غالت ايران در سال قبل از آن 16 ميليون و 300 هزار تن اعالم 
شده بود. بر اين اساس توليد گندم ايران كه در سال 2021 بالغ بر 10 ميليون و 100 هزار تن اعالم 

شده بود در سال 2022 با افزايش 2 ميليون و 900 هزار تنى مواجه شد و به 13 ميليون تن رسيد.
توليد شلتوك برنج در ايران نيز 500 هزار تن افزايش يافت و از 3 ميليون تن به 3 ميليون و 500 هزار 
تن در سال 2022 رسيد. توليد ساير غالت ايران نيز در سال 2021 بالغ بر 3 ميليون و 200 هزار تن 
بوده كه اين رقم در ســال 2022 به 4 ميليون و 100 هزار تن افزايش يافته است. ذخاير غالت ايران 
بيشتر از همه كشورها به جز 7 كشور. اين گزارش همچنين از افزايش 6 درصدى ذخيره غالت ايران 
خبر داده و اعالم كرده اســت ذخاير غالت ايران در پايان ســال 2022 به 12 ميليون و 400 هزار تن 
رسيده است. ايران با اين حجم ذخاير غالت در رتبه هشتم جهان قرار گرفته است. چين با ذخاير غالت 
397 ميليون تنى در رتبه اول قرار داشــته اســت. هند با 66 ميليون تن و آمريكا با 57 ميليون تن به 
ترتيب رتبه هاى دوم و سوم را از اين نظر به خود اختصاص داده اند. ايران در حالى رتبه هشتم جهان 
در ذخيره سازى غالت را دارد كه هجدهمين كشور پرجمعيت جهان محسوب مى شود. اين مسئله از 

توجه دولت سيزدهم به مقوله امنيت غذايى و تأمين نيازهاى اساسى مردم حكايت دارد.

جوسازى رسانه اى دالالن براى جلوگيرى 
از ريزش قيمت دالر

دبيركل كانون صرافان اظهار داشــت: با توجه به ريزش شــديد قيمت ارز در روزهاى گذشته، برخى 
دالالن و افرادى كه از پايين آمدن قيمت دالر ناراحتند، اقدام به انتشــار اخبار دروغ به نقل از كانون 
صرافان كرده اند. جوسازى رسانه اى دالالن براى جلوگيرى از ريزش قيمت دالر . به گزارش ايلنا، كامران 
سلطانى زاده دبيركل كانون صرافان اظهار داشت: با توجه به ريزش شديد قيمت ارز در روزهاى گذشته، 
برخى دالالن و افرادى كه از پايين آمدن قيمت دالر ناراحتند، اقدام به انتشــار اخبار دروغ به نقل از 
كانون صرافان كرده اند. وى گفت: اين افراد با انتشــار اخبــار دروغ و اعالم نرخ هاى غير واقع و تعيين 
كف و ســقف براى نرخ دالر سعى مى كنند بازار ارز را متشنج كنند. گفتنى است اخبار كانون صرافان 
ايرانيان در سايت اين كانون به نشانى kanoonsarafan.ir و خبرگزارى هاى معتبر منتشر مى شود 

و ساير خبرها فاقد اعتبار است.

ســخنگوى اقتصادى دولت بيان كرد: نرخ بيكارى 
بــه 2/8 درصد كاهش پيدا كرده اســت و همچين 
صادرات غيرنفتى ما 8/48 درصد رشــد نســبت به 

تمام سال هاى گذشته اقتصاد ايران داشته است.
دريافــت كاالبــرگ اختيارى و بــراى همه مردم و 
اســتان ها فراگير است/ يارانه نقدى حذف نمى شود 
به گزارش خبرنگار ايلنا، ســيد احســان خاندوزى 
ســخنگوى اقتصادى دولت در نشست خبرى خود 
ضمن تبريك اعياد شــعبانيه گفــت: درباره تصوير 
اقتصاد ايران در سال 1401 حسب اطالعاتى كه از 
مراجع رســمى دريافت كرديم؛ حتما انصاف ايجاب 
مى كند كه نقاط ضعف و قدرت را با هم مشــاهده 
كنيــم. ســخنگوى اقتصادى دولت بيــان كرد: در 
بخش اقتصادى ما مى توانيم بين سياست ها و تدابير 
بخش واقعى و اسمى تفكيك قائل شويم، در بخش 
حقيقى و واقعى شاهد اتفاقات مبارك بود؛ در رشد 
اقتصادى ســال 1401 مسير رشــد اقتصادى سال 
قبــل را دنبال كرديم در 9 ماهه اول ســال 1401 
رشــد اقتصادى 4/3 بود. وى ادامــه داد: در بخش 
صنايع رشد موفق 7/3 داشــتيم كه نسبت به نرخ 
منفى 6 ماه ســال قبل موفق بوده است. در بخش 
اقتصادى رشــد 4/1 درصد رشد داشتيم. همچنين 
نرخ ســرمايه گذارى خارجى نســبت به دولت قبل 
رشد 100 درصدى داشته است. سخنگوى اقتصادى 
دولت افزود: نرخ بيكارى به 2/8 درصد كاهش پيدا 
كرده اســت و همچين صادرات غيرنفتى ما 8/48 
درصد رشد نسبت به تمام سال هاى گذشته اقتصاد 
ايران داشته اســت. وى تاكيد كرد: رشد اقتصادى 
در 6 ماهه اول امســال 2.7 درصد بود كه نســبت 
به دوره مشابه ســال قبل بسيار اميدوار كننده بود. 
در بخش كشــاورزى روند با وجود رشد منفى سال 
قبل، امســال به رشد مثبت رسيد. در حوزه صنعت 
نيز از رشــد 1.4 درصد به 5.8 درصد رسيديم. رشد 
سرمايه گذارى در اقتصاد نيز از وضعيت منفى سال 
گذشــته به وضعيت مثبت چرخش كرد. خاندوزى 
بيان كرد: در حوزه ريلى و ترانزيت 5 پروژه بزرگ با 
سرمايه گذارى 5 ميليارد دالر از منابع غيربودجه اى 
تامين مالى شــد. وى خاطرنشــان كــرد: در حوزه 
پروژه هاى كليدى نيز شاهد بهره بردارى از پروژه هاى 
بزرگى بوديم كه سال ها در كشور معطل مانده بود؛ 
امســال 4 ابرپروژه آبى در كشورمان كه بحران آب 
به يك دغدغه ملى تبديل شــده، بــه بهره بردارى 
رســيد. خاندوزى ادامه داد: در حوزه نفت و گاز 16 
پروژه پااليشگاهى، پتروپااليشگاهى و  پتروشيمى با 
30 ميليــارد دالر منابع غيربودجه اى تامين مالى و 
سرمايه گذارى شد. وى درباره ارائه كاال برگ گفت: 
دريافت كاالبرگ اختيارى و فراگير براى همه مردم 
و استان ها است و قابل استفاده همگانى خواهد بود 
و يارانه نقدى حذف نمى شود و از پايان اسفند قابل 
دريافت اســت. خاندوزى تاكيد كــرد: خانواده هاى 
كه مايل به دريافت كاال برگ هســتند يكماه زودتر 

مى توانند با يارانه خودشان 10 قلم كااليى كه گفته 
شــد را بگيرنــد و باقى مانده را از مســير كاالبرگ 
اســتفاده و دريافت كنند. وى ادامــه داد: در حوزه 
سياســت هاى پولى نيز اقدامات دولت چشــمگير 
و موثر بوده اســت كه از جملــه مى توان به كنترل 
مقدارى ترازنامه بانكى و كاهش رشد نقدينگى اشاره 
كرد. كه براســاس آمار مقدماتى بانك مركزى، نرخ 
رشــد نقدينگى در پايان بهمن ماه از 39 درصد به 
32 درصد كاهش يافته اســت. ضمن اينكه دولت با 
رشــد 60 درصدى درآمدهاى بودجه اى تا پايان 11 
ماهه و 55 درصدى هزينه ها، توانست فاصله هزينه و  
درآمد را به حداقل برساند همه موارد مذكور نماينده 
بخشى از رشد بخش حقيقى اقتصاد بودند كه تنها 
در يكسال و نيم دولت ســيزدهم محقق شد. وزير 
اقتصاد و دارايى عنوان كــرد: اعتقاد دارم پرداختن 
به نارسايى ها و نقد آنها، نبايد موجب ناديده گرفتن 
پيشرفت ها و نقاط قوت شــود. وى افزود: امسال 4 
ابر پروژه آبى مهم در دولت سيزدهم به بهره بردارى 
رسيد؛ افتتاح پروژه انتقال آب غدير كه تامين كننده 
آب 60 درصد مردم خوزستان است، پروژه انتقال آب 
اســتان همدان، پروژه انتقال آب سنندج، پروژه آب 
شــيرين كن بوشهركه يكى از ديرينه ترين مشكالت 
بوشهر موضوع آب بود، در سفر اخير رئيس جمهور 
به بهره بردارى رســيد و در نهايت پروژه انتقال آب 
و احيا درياچه اروميه به افتتاح رســيد. ســخنگوى 
اقتصادى دولت خاطرنشان كرد: در كنار دستاوردها 
و نقاط قــوت در بازارها شــاهد التهابات و افزايش 
قيمت ها بوديم؛ روند كاهشى نرخ تورم در كشور، از 
ابتداى امسال با حذف ارز ترجيحى و جنگ اوكراين 
و صعود تورم در بازارهاى جهانى متوقف شد و تورم 
نقطه به نقطه افزايشى شد. امروز در شرايطى هستيم 
كه تورم در بسيارى از كشورها از يك و دو درصد و 
بعضا تورم منفى به بيش از 10 درصد افزايش يافته 
است. وى بيان كرد: تورم غالت، نان، مواد پروتئينى 
در آلمان از نرخ هاى منفى ســال هاى گذشــته، در 
ماه هاى گذشته به بيش از 20 درصد افزايش يافته 
است؛ همين گروه ها در ايتاليا از تورم 2/3 درصدى 
به بيش از 10 و 20 درصد رســيده است؛ در همين 
كشــور همســايه ما، تركيه، تورم گروه هاى كااليى 
مذكــور به باالى 100 درصد افزايش يافت كه البته 
در ماه هاى اخير با اندكى تعديل به حدود 80 درصد 
رسيده اســت. البته مواردى كه بيان شد به معناى 
ناديده گرفتن خألها و قصورهاى احتمالى در داخل 
كشور نيســت اما در تحليل بازار داخلى، نمى توان 
واقعيت بازارهاى جهانى را ناديده گرفت. سخنگوى 
اقتصادى در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا در رابطه با 
ناترازى در اليحه بودجه و يا كســرى بودجه 1402 
گفت: براى تصميمى گيــرى و اظهارنظر قطعى كه 
ميزان درآمد و هزينه بودجه چطور خواهد بود بايد 
صبر كرد تا فرآيند تصويب در مجلس و رفع ايرادات 
شــورا خاتمه يابد  تالش دولت و كميسيون تلفيق 

اين بود ه از ايجاد بارمالى جديد پرهيز شــود. برخى 
پيشنهادات نمايندگان كه باعث ايجاد بار مالى شده 
و يا بخش هايى كه  موجب كســرى بودجه و تورم  
مى شــده از طريق پيگيرى ها بين دولت و مجلس 
انجام  مى شــود، اعــداد نهايى بين تــراز و ناترازى 
را پس از تصويب بودجه در اولين نشســت خبرى 
خود عرض خواهم  كرد. ســخنگوى اقتصادى دولت 
درباره ايجاد فرصت هاى سرمايه گذارى جذاب براى 
مردم، بيان كرد: دولت در راستاى ايجاد فرصت هاى 
ســرمايه گذارى جذاب براى مردم، سه ابزار جديد را 
بزودى رونمايى مى كند، عليرغم ثبت ركورد خارجى 
فروش نفت، بدنبال توســعه فروش داخلى از طريق 
گواهى ســپرده نفتى هستيم. پذيره نويسى شركت 
ســهامى عام پروژه در حوزه طال و مس نيز بزودى 
جزيياتش اعالم خواهد شد. وى با بيان اين كه امسال 
بعد از 4 ســال، ركورد ميليونى شــدن را ثبت كرد 
و توليد به 1.2 ميليون دســتگاه رسيد، عنوان كرد: 
عليرغم تورم شــديد در بازارهاى جهانى، بازارهاى 
داخلى تا اواخر شــهريور ارامش نسبى داشت و نرخ 
دالر حــدود 28 هزارتومان بود. اما بــا بروز برخى 
ناآرامى ها و شــكل گيرى انتظارات تورمى، خالءها 
و نقصان هايى كه در بازارهاى مختلف دارايى وجود 
داشت، بار ديگر خودنمايى و بروز كرد و شاهد صعود 
قيمت در برخى بازارها بوديــم. اينكه عرض كردم 
نقصان هاى موجود در بازارهــا بار ديگر خودش را 
نشــان داد، يعنى بعنوان مثال ما در حوزه خودرو 4 
ســال با كاهش شديد توليد و انباشت تقاضا مواجه 
بوديم. كه اين انباشت تقاضا در كنار التهابات بازار ارز 
منجر به ثبت قيمت هاى غيرمتعارف در بازار خودرو 
شد. اما دولت از همان ماه هاى اول فعاليت، افزايش 
توليد خودرو را در دستور كار قرار داد و توليد خودرو 
امســال بعد از 4 سال، ركورد ميليونى شدن را ثبت 
كرد و توليد به 1.2 ميليون دستگاه رسيد. خاندوزى 
ادامه داد: از فردا بازنشســتگان كشورى ميتوانند تا 
سقف 10 ميليون تومان اعتبار خريد استفاده نمايند.

سخنگوى اقتصادى اظهار داشت: در زمينه گواهى 
ســپرده نفتى و هدايت نقدينگى پروژه ها در حوزه 
طال و پروژه ها در حوزه مس كشــور ســه اتفاق را 
در روزهاى پايانى ســال شاهد خواهيم بوددولت در 
مسير ايجاد فرضت هاى سرمايه گذارى جدى تدابير 
خوبى به سرانجام رساند و در همين روزهاى آينده 
در زمينه گواهى ســپرده نفتى و هدايت نقدينگى 
پروژه ها در حوزه طال و در حوزه مس كشــور ســه 

اتفاق را در روزهاى پايانى سال شاهد خواهيم بود.

خاندوزى در نشست خبرى:

 يارانه نقدى حذف نمى شود

وزير اقتصاد و دارايى:

مديران مالياتى بايد حصار مقاومت را بشكنند

قرعه كشى خودروهاى وارداتى 
21 اسفند ماه

پرنيان شهردار صدرا در مراسم روز درختكارى اعالم كرد:

30 هكتار فضاى سبز پاركى در شهر صدرا اجرا شده است.

ســخنگوى وزارت صمت اعالم كرد: تعيين اولويت زمانى متقاضيان خودروهاى وارداتى روز يكشــنبه 21 
اســفند با روش قرعه كشى انجام مى شــود. به گزارش ايسنا، اميد قاليباف در صفحه شخصى خود از قرعه 
كشــى تعيين اولويت زمانى خودروهاى وارداتى در روز يكشنبه 21 اسفند ماه خبر داد و گفت : اين قرعه 
كشى با حضور نمايندگان دستگاه هاى نظارتى انجام خواهد شد. متقاضيان مى توانند با مراجعه به  صفحه 
شخصى خود در سامانه saleauto.ir نسبت به رتبه خود مطلع شوند. پيش از اين قرار بود كه قرعه كشى 

در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه هفته جارى انجام شود......

سخنگوى وزارت صمت اعالم كرد؛

آغاز طرح يكپارچه عرضه خودرو

سخنگوى دولت مطرح كرد
ردپاى دانش بنيان ها در توسعه صنعت پتروشيمىجزييات عمليات گازرسانى از چابهار تا زابل
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گزيده خبر

با تاكيد بر ناتوانى دولت هاى اروپايى در ايفاى تعهدات شان
كنعانى: ايران هيچ گاه به اينستكس دل نبسته بود

ســخنگوى وزارت امور خارجه به ســوال خبرنــگاران در خصوص تصميم 
كشــورهاى سهامدار اينســتكس براى تعطيلى اين ســامانه پاسخ داد. به 
گزارش ايســنا، ناصر كنعانى ســخنگوى وزارت امور خارجه در پاســخ به 
ســوال خبرنگاران در خصوص تصميم كشورهاى سهامدار اينستكس براى 
تعطيلى اين سامانه اظهار داشت: دولت هاى اروپايى پس از خروج يكجانبه 
و غيرقانونى آمريكا از برجام، متعهد شــده بودند كه بــا اتخاذ راهكارهاى 
ضرورى، اســتمرار منافع اقتصادى ايران از تعهدات رفع تحريمى برجام را 
محقق سازند. يكى از سازوكارهايى كه اروپايى ها خود براى انجام اين تعهد 
مطرح كردند، تاسيس اينســتكس به عنوان يك كانال مالى براى تسهيل 
تجارت بين ايران و اروپا بود. ســخنگوى وزارت امور خارجه افزود:جمهورى 
اســالمى ايران اگرچه هرگز به اين ســازوكار تكيه نكرده و دل نبسته بود، 
اما در كمال حســن نيت، از هيچ همكارى مقتضى براى فعاليت اين كانال 
دريغ نكرد.اما متاســفانه دولت هاى اروپايى در كنار بى عملى در خصوص 
ســاير تعهدات خود، در راه اندازى موثر ايستكس نيز ناكام بودند و اقدامات 
الزم و ضرورى براى فعالســازى آن در قالب انجام تعهدات اروپا ذيل برجام 
را انجام ندادند. كنعانى دليل اصلى ناكامى اينســتكس را نبود اراده جدى 
و ناتوانى دولت هاى اروپايى در ايفاى تعهداتشــان در مســير جبران خروج 
يكجانبه آمريكا از برجام، و همراهــى آنها با تحريم هاى غيرقانونى آمريكا 
دانست؛ همچنانكه اين كشورها در تمام طول زمان فعاليت اينستكس هيچ 
منبع مالى يا خط اعتبارى بلندمدت به اين كانال تزريق نكردند. سخنگوى 
دستگاه سياســت خارجى با تاكيد مجدد بر اينكه جمهورى اسالمى ايران 
هيچگاه به اينستكس دل نبســته بود و تجارت بين المللى خود را از ساير 
كانالهاى مالى و بانكى بين المللى انجام داده اســت، عنوان كرد:مقصر جلوه 
دادن ايران در بيانيه تعطيلى اينستكس، تالشى واهى براى سرپوش گذاشتن 
بر ناكامى مطلق اروپا در حداقل توانايى براى اســتقالل مالى از آمريكاست. 
تروئيكاى اروپايى روز پنجشــنبه در بيانيه اى مشترك اعالم كردند كه ابراز 
حمايت از مبادالت تجارى با ايران يا به اصالح �اينســتكس� منحل شده 
است. در بيانيه تروئيكاى اروپايى كه توسط سايت دولت انگليس منتشر شده 
آمده اســت: سهام داران اينتكس - بلژيك، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، 
هلند، نروژ، اســپانيا،  سوئد و انگليس - تصميم به منحل كردن اينستكس 
گرفته اند. سه كشور اروپايى در اين بيانيه نوشتند: اينستكس در سال 2019 
توسط فرانسه، آلمان و انگليس راه اندازى شد تا تجارت قانونى ميان ايران و 
اروپا به ويژه در زمينه بشردوســتانه را تسهيل كند. در طى چهار سال اخير، 
اينستكس به طور مداوم تالش كرده تا تبادالت تجارى ميان ايران و اروپا را 
تسهيل كند. تقاضاى قوى از سوى صادركنندگان اروپايى - عمدتا در بخش 
بشردوستانه - براى اســتفاده از سازوكار اينستكس وجود داشت. انگليس، 
فرانســه و آلمان در ادامه ادعا كردند: ايران به طور سيستماتيك و به داليل 
سياسى از انجام وظايف توسط اينستكس جلوگيرى كرده است. ايران تنها در 
اوايل در 2020 به يك تبادل مالى براى واردات كاالهاى پزشكى از اروپا به 
ايران راضى شد. ايران پس از آن به طور پيوسته و عامدانه جلوى پيشنهادات 
بــراى تبادل ميان انگليس، نروژ، اتحاديه اروپا و ايران را گرفته اســت. اين 
مسئله ناشى از عزم سياسى براى ممانعت از استفاده از اينستكس تحت هيچ 
شرايطى بوده اســت. به همين خاطر، دولت ايران تصميم گرفته تا با عدم 
همكارى براى صادرات دارو و ديگر كاالهاى نجات دهنده عليه منافع مردم 
خود عمل كند. در انتهاى اين بيانيه آمده است كه سهامداران اينستكس به 
دليل آن چه ممانعت مســتمر ايران از تبادل با شركت خوانده  شده به اين 
نتيجه رســيدند كه ديگر دليلى براى حفظ فعاليت اينستكس وجود ندارد. 
ســهامداران اينستكس در مجمع عمومى نهم مارس 2023 به نفع انحالل 

اينستكس راى دادند. اين تصميم تماما به داليل تجارى اتخاد شده است.

اقامه نماز رهبر انقالب بر پيكر مرحوم غفورى فرد
رهبر انقالب بر پيكر مرحوم حســن غفورى فرد اقامه نمــاز كردند. به گزارش ايلنا، 
حضرت آيت اهللا خامنــه اى پيش از ظهر امروز (جمعه) با حضور در كنار پيكر دكتر 
حســن غفورى فرد ضمن قرائت فاتحه، نماز ميت اقامــه كردند. جمعى از خانواده و 
بستگان مرحوم غفورى فرد در اين مراسم حضور داشتند.  حسن غفورى فرد از فعاالن 
دوران انقالب اسالمى و مديران با سابقه نظام جمهورى اسالمى بود كه از سال 1360 
تا 1364 در دوران رياســت جمهورى شــهيد رجايى و آيت اهللا خامنه اى مسئوليت 
وزارت نيرو را برعهده داشــت.  عالوه بر اين، چهار دوره نمايندگى مجلس شــوراى 
اسالمى، استاندار خراسان، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنى، مشاور 
رئيس جمهور در علوم و فنون و مشــاورت در امور تحقيقاتى و رئيس هيئت بازرسى 
و نظارت شــوراى عالى انقالب فرهنگى در كنار فعاليت در حزب مؤتلفه اسالمى از 
جمله سوابق مديريتى و اجرايى اين استاد دانشگاه است كه صبح پنجشنبه 18 

اسفندماه پس از طى يك دوره بيمارى در سن 79 سالگى درگذشت.

رئيسى در جلسه شوراى اجتماعى كشور:

پايبندى به موازين قانونى، يك اصل است
رئيــس جمهور با تأكيد بر اينكه گســترش معروف ها در جامعه 
بايد مــورد حمايت جمعى قــرار گيرد، خطاب بــه مردم بويژه 
جوانان گفت: در موضوعى مانند حجاب ضرورى اســت همگان 
احســاس مســئوليت كنند و اگر چه ممكن است در اين زمينه 
برخى افراد نظر متفاوتى داشــته باشند، اما در زندگى اجتماعى، 
پايبندى به موازين قانونى، مى بايســت به عنوان يك اصل مورد 
توجه قرار گيرد. به گزارش ايسنا، جلسه شوراى اجتماعى كشور 
امروز پنج شنبه به رياست سيد ابراهيم رئيسى تشكيل شد. رئيس 
جمهور در اين جلسه با اشاره به اهميت و ضرورت احترام همگانى 
به قانون، مساله حجاب را يك ضرورت شرعى و الزام قانونى مورد 
اتفاق آحاد جامعه ايرانى دانست و با تاكيد بر اينكه همه مسئوالن 
در موضوع حجاب اتفاق نظر دارند، گفت: تجربه اجتماعى انقالب 
اسالمى نشــان داد كه زنان و دختران اين ســرزمين با زندگى 
عفيفانــه و مؤمنانه بر حفظ عفاف و حجاب به عنوان يك اولويت 
امنيت آفرين تاكيد دارند. رئيســى با اشاره به ضرورت حاكميت 
قانون در زندگى اجتماعى، دســتگاه هاى فرهنگى اعم از شوراى  
عالى انقالب فرهنگى، آموزش و پرورش و صدا و سيما را به تالش 
بيشتر براى تبيين مسائل مرتبط با حجاب و عفاف و رفع برخى 
شبهات در اين زمينه فرا خواند. رئيسى با تأكيد بر اينكه گسترش 
معروف ها در جامعه بايد مورد حمايت جمعى قرار گيرد، خطاب 

به مردم بويــژه جوانان گفت: در موضوعى مانند حجاب ضرورى 
اســت همگان احساس مسئوليت كنند و اگر چه ممكن است در 
اين زمينه برخى افراد نظر متفاوتى داشــته باشند، اما در زندگى 
اجتماعى، پايبندى به موازين قانونى، مى بايســت به عنوان يك 
اصل مورد توجه قرار گيرد. رئيس جمهور همچنين ضمن تاكيد 
بر حمايت دستگاه هاى مســئول از آمرين به معروف، حجاب را 
مهم ترين توصيه و وصيت همه شهداى افتخارآفرين ايران اسالمى 
خواند و افزود: ضرورى است شوراى اجتماعى به عنوان مسئول، 
هماهنگــى الزم را در بخش هاى مختلف ايجــاد و با نظارت بر 
اجراى قانون زمينه حفظ امنيت اجتماعى را فراهم كند. رئيسى با 
تبريك ميالد مسعود حضرت وليعصر (عج) و نيز با اشاره به قرار 
گرفتن در آســتانه ماه مبارك رمضان گفت: ترديد نداريم زنان و 
دختران افتخارآفرين و تربيت شده در مكتب انقالب اسالمى خود 
بيشترين همراهى را در رعايت و احترام به قانون خواهند داشت. 
در اين جلســه همچنين مقرر شد شوراى اجتماعى كشور تالش 
براى كاهش آســيب هاى اجتماعى از قبيل طالق و اعتياد را در 
دســتور كار جدى قرار داده و نتايج اقدامات صورت گرفته را به 
صورت مســتمر گزارش كند. در ابتداى اين جلسه دبير شوراى 
اجتماعى كشــور گزارشى از اقدامات به عمل آمده دبيرخانه اين 

شورا ارائه كرد.

 ســفير ايران در بيروت در اظهاراتى به داليل عدم پذيرش كمك هاى ايران از سوى لبنان پرداخت. به گزارش ايسنا، 
مجتبى امانى، سفير ايران در لبنان در اظهاراتى گفت كه يكى از داليل آمريكا براى برهم زدن روابط ايران و لبنان اين 
اســت كه نمى خواهد اطراف رژيم صهيونيستى، كشــورى قدرتمند وجود داشته باشد. وى در گفت وگوى اختصاصى 
با شــبكه العالم افزود: «پشت پرده اين كه لبنان كمك هاى ايران را دريافت نكرد، فشارهاى آمريكا بر اين كشور بوده 
است.» امانى تاكيد كرد: در آن زمان اوراق توافق نامه صادرات انرژى به لبنان براى امضا به وزارت انرژى لبنان منتقل 
شد تا فرآيند انتقال انرژى آغاز شود؛ حتى كشتى ها آماده بودند تا اين كار را به سرعت انجام دهند. همچنين قرار بود 
ظرف يك هفته پس از امضاى قرارداد، سوخت مورد نياز نيروگاه هاى لبنان نيز تامين شود. بر اساس اين گزارش، متن 

كامل اين مصاحبه به زودى منتشر مى شود.

با توجه به اينكه هفته گذشــته ماراتن مجلس براى بررسى جزئيات اليحه بودجه 1402 پس از 10 روز به پايان رسيد، 
«تعيين كمك هزينه عائله مندى و حق اوالد» و «افزايش 40 درصدى مستمرى مددجويان كميته امداد و بهزيستى» در 
صدر خبرهاى مثلث سبز قرار داشتند. همچنين نمايندگان مجلس تصويب كردند كه معادل 3 هزار ميليارد تومان براى 
وديعه مسكن مددجويان كميته امداد امام خمينى(ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزيستى كل كشور اختصاص پيدا 
كند. اما در ميانه اخبار مصوبات بندهاى اليحه بودجه 1402، بحث مسموميت هاى دانش آموزان هم كه اخيرا در مدارس 
بيشترى افزايش يافته بود هم همچنان داغ بود و محمدحسن آصفرى عضو كميته حقيقت ياب بررسى علت مسموميت 
دانش آموزان روز دوشــنبه (15 اســفند) به ارائه جزييات جديدى از داليل اين مسموميت ها پرداخت. در ادامه بررسى 
اليحه بودجه 1402 در بخش هزينه اى، همچنين نمايندگان مجلس تصويب كردند كه در ســال آينده حقوق كاركنان 

دولت 20 درصد افزايش پيدا كند و حداقل حقوق نيز 7 ميليون و 920 هزار تومان تعيين شد.

سفير ايران در بيروت پاسخ داد

مهمترين هاى مجلس در هفته گذشتهچرا لبنان كمك هاى ايران را نپذيرفت؟
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گزيده خبر

يك تصميم جديد براى سهام 
عدالت متوفيان

رييس ســازمان بورس و اوراق بهادار از اخذ تصميم جديد براى تعيين تكليف سهام 
عدالت متوفيان خبر داد. مجيد عشــقى در گفت وگو با ايســنا، درمورد انتقال سهام 
مشــموالن متوفيان توضيح داد: بيش از ســه ميليون و 500 هزار نفر از مشموالن 
ســهام عدالت طى سال هاى گذشــته فوت شده اند و انتقال ســهام بايد به صورت 
الكترونيكى صورت بگيرد. بر اين اســاس دفاتر قضايى درمورد بحث سامانه و انتقال 
اطالعات با مشــكل مواجه شدند. عشقى ادامه داد: به همين دليل مصوبه تغيير داده 
شد و شــركت هاى كارگزارى را هم وارد ماجرا شدند. بر اين اساس بخش سامانه اى 
در اختيــار كارگــزارى قرار مى دهيم تا بتوانند اين كار را انجــام دهند. افراد بايد به 
كارگزارى ها و دفاتر قضايى مراجعه كنند تا كارگزارى به صورت الكترونيكى اين كار 
را انجام دهد. وى افزود: وراث بايد گواهى انحصار ورثه را ارائه كنند تا انتقال بر اساس 
سهمى كه مشخص شده صورت بگيرد. در سامانه درصد هر وارث مشخص مى شود 
و انتقال قهرى به صورت الكترونيكى صورت مى گيرد. ساختار اواخر تغيير پيدا كرده 
و زيرســاخت فنى آن درحال آماده شدن اســت. بر اساس اين گزارش، بيش از سه 
ميليون نفر از مشــموالن سهام عدالت طى ســال هاى گذشته فوت شده اند و سهام 
آن هــا پس از فرايند انحصار وراثت بايد به وراث تعلق بگيرد. البته برخى از وراث نيز 
فوت شــده اند و همين موضوع فرايند را پيچيده تر كرده است. براى انتقال سهام اين 
روش پيشــنهاد شــده بود كه وراث به صورت حضورى به دفاتر خدمات الكترونيك 
مراجعه كنند كه اين روش بسيار زمان بر بود. بنابراين قرار شد اين فرايند به صورت 
الكترونيكى و با همكارى شــركت سپرده گذارى مركزى و قوه قضاييه تا شهريورماه 
انجام شود. اما به نظر مى رسد قوه قضاييه در ارسال اطالعات به سپرده گذارى كمى 

از برنامه عقب است.

كاهش 2 ميليونى حباب سكه
نايب رئيس سابق اتحاديه طال و جواهر تهران ضمن اشاره به تاثير كاهش نرخ ارز در 
بازار در پى مديريت بانك مركزى در اين حوزه بر روند نزولى قيمت ها در بازار سكه 
و طال، از بازگشت آرامش به بازار سكه و طال در يك هفته اخير خبر داد و اعالم كرد 
كه كاهش تقاضا و كاهش قيمت ها در بازار سكه و طال، سبب تخليه دو ميليون تومان 
از حباب سكه در اين هفته شد. محمد كشتى آراى در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با 
وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طالى داخلى اظهار كرد: در هفته اى كه گذشت، 
بطور متوسط 42 دالر قيمت جهانى طال با كاهش همراه بود. از سوى ديگر باتوجه 
به نوسان شديد ارزى كه در 10 روز گذشته در داخل شاهد بوديم، كاهش نرخ ارز 
در اين هفتــه رخ داد و هر دالر به كانال 40 هزار تومان كاهش پيدا كرد كه اين، 
خود از عوامل موثر در كاهش قيمت و كاهش التهابات در بازار سكه، طال و ارز بود. 
نايب رئيس سابق اتحاديه طال و جواهر تهران تصريح كرد: مديريت بانك مركزى در 
كنترل نرخ ارز كارساز شد و با كاهش نرخ ارز، قيمت سكه و طال هم تحت تاثير قرار 
و سير نزولى در پيش گرفت. در هفته پيش از اين هفته (هفته منتج به 12 اسفند 
ماه)، قيمت سكه تا 38 ميليون تومان هم افزايش پيدا كرد اما از ابتداى اين هفته 
شاهد يك ثبات قيمت در بازار بوديم. روز گذشته (پنجشنبه) در آخرين معامالت 
بازار جهانى قيمت هر اونس طال 1815 دالر بود كه همانطور كه اشاره شد بطور 
متوسط 42 دالر نسبت به ابتداى هفته كاهش قيمت داشت. سكه يك ميليون 
و 800 هزار تومان و طال 35 هزار تومان ارزان شد اين كارشناس بازار سكه و طال 
در رابطه با تغييرات قيمت سكه و طال در يك هفته اخير، گفت: كاهش قيمت طال 
در بازار جهانى و همچنين كاهش نرخ ارز، مسير قيمتى سكه و طال را هم كاهشى 
كرد؛ به گونه اى كه هر قطعه سكه تمام طرح جديد با يك ميليون و 800 هزار تومان 
كاهش نسبت به ابتداى هفته در آخرين معامالت روز گذشته 27 ميليون و 200 
هزار تومان و هر قطعه سكه تمام طرح قديم با يك ميليون و 500 هزار تومان كاهش، 
25 ميليون و 200 هزار تومان قيمت داشتند. وى افزود: در پايان اين هفته نيم سكه 
با 700 هزار تومان كاهش قيمت هفتگى در پايان هفته به 15 ميليون و 900 هزار 
تومان رســيده است. ربع سكه نيز با توجه به واگذارى  آن توسط بانك مركزى در 
بورس كاال و كاهش تقاضا براى اين قطعه سكه در بازار آزاد، نسبت به ابتداى هفته 
900 هزار تومان كاهش قيمت را تجربه كرده و در آخرين معامالت روز گذشته به 
9 ميليون و 700 هزار تومان رسيده است. بيشترين ميزان كاهش قيمت هفتگى را 
به نسبت خود، سكه هاى يك گرمى بانك مركزى داشته كه برخالف انتظارها بوده 
است؛ چراكه باتوجه به كوچك بودن اين قطعه از سكه، تقاضا براى آن زياد است؛ اما 
اين قطعه از سكه ها در آخرين معامالت اين هفته نسبت به ابتداى هفته، يك ميليون 
تومان ارزان تر تعيين قيمت و پنج ميليون و 400 هزار تومان معامله شــده است.   
كشتى آراى خاطرنشان كرد: طالى 17 عيار نيز كه مبناى محاسبات قيمت طالست، 
در اين هفته 140 هزا تومان به ازاى هر مثقال كاهش قيمت داشته و در پايان هفته 
به مثقالى 9 ميليون و 980 هزار تومان رسيده است. هر گرم طالى 18 عيار نيز در 
آخرين معامالت روز گذشته (پنجشنبه) دو ميليون و 300 هزار تومان معامله شده 
است كه هر گرم آن 35 هزار تومان كاهش قيمت داشته است.  تخليه 2 ميليون 

تومان از حباب سكه در هفته اخير . 

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان:

خوزستان پيشتاز آبرسانى 
روستايى در كشور است 

ايسنا/خوزســتان مديرعامل شركت آب و فاضالب خوزستان گفت: از ابتداى دولت 
ســيزدهم تاكنون يك هزار و 752 روستاى خوزســتان آبدار شده اند و خوزستان 
توانسته در اين زمينه پيشتاز آبرسانى در كشور باشد. محمدرضا كرمى نژاد در مراسم 
افتتاح طرح آبرسانى به دهستان جفال شادگان كه امروز، 18 اسفندماه برگزار شد، 
اظهار كرد: دولت سيزدهم در بخش آبرسانى به مناطق محروم در سالى كه گذشت 
جهادى عمل كرد و شــركت آب و فاضالب خوزستان با حمايت هاى وزارت نيرو و 
شــركت آب و فاضالب كشور با آبرســانى به يك هزار و 752 روستاى خوزستان از 
ابتداى دولت تاكنون، توانست پيشتاز آبرسانى در كشور باشد. به گزارش ايسنا، وى 
افزود: پروژه آبرسانى دهستان جفال به صورت ضربتى طى سه ماه اجرا شده است و 
با بهره بردارى از اين پروژه 34 روستاى اين دهستان از آب شرب با كيفيت و پايدار 
بهره مند شدند. مدير عامل شركت آب و فاضالب خوزستان تصريح كرد: اين پروژه 
با اجراى 34 كيلومتر خط انتقال و 10 كيلومتر شبكه توزيع در بازه زمانى 90 روزه 
تكميل شــده است و با وارد مدار شدن اين پروژه بيش از 25 هزار نفر از نعمت آب 
شــرب سالم و بهداشتى و پايدار بهره مند شده اند. كرمى نژاد با اشاره به مشخصات 
اين پروژه آبرســانى عنوان كرد: نصب و راه اندازى 3 دستگاه الكتروپمپ فشار قوى، 
نصب و راه اندازى تابلوهاى برق و عبور از موانع متعدد اجرايى و اجراى پايپ جكينگ 
از اقدامات انجام شــده براى بهره بردارى از اين پروژه است. مديرعامل شركت آب و 
فاضالب خوزستان ادامه داد: براى تكميل و افتتاح اين پروژه آبرسانى بيش از 150 
ميليارد تومان هزينه شده است. وى با اشاره به عملكرد يكساله شركت آب و فاضالب 
خوزستان در شهرستان شادگان در بخش آبرسانى گفت: تهيه و اجراى 75 كيلومتر 
خــط انتقال، تهيه و اجراى 15 كيلومتر شــبكه توزيع، تهيــه و نصب و راه اندازى 
15 دســتگاه الكتروپمپ، راه اندازى 5 ايستگاه تقويت فشار براى حل مشكل افت 
فشار 130 روستاى تحت پوشش انجام شده است. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
خوزستان با اشاره به اعتبار هزينه شده در بخش آبرسانى شهرستان شادگان گفت: 
پروژه هاى آبرســانى به اين شهرستان با اعتبارى بيش از 300 ميليارد تومان اجرا 
شده اند و آبرسانى به روستاهايى كه تا قبل از اين پروژه ها با تانكر سيار آبرسانى مى 
شدند بدون هيچ مشكلى انجام مى شود. كرمى نژاد به پروژه هاى آبرسانى در سال 
آينده اشاره و خاطرنشان كرد: پروژه هايى كه در سال آينده انجام خواهند شد شامل 
احداث مخزن بتنى 5000 متر مكعبى بوزى، خط انتقال دريســيه، احداث مخزن 
بتنى 2000 متر مكعبى عچرشيه، خط انتقال خروسى شمالى شاوردى و خط انتقال 

روستاى مسعودى هستند كه بايد به سرعت اجرايى شوند.

وزير اقتصاد و دارايى:

مديران مالياتى بايد حصار مقاومت را بشكنند
ايســنا/هرمزگان وزير اقتصــاد و دارايى گفت: در خواســتم 
از مجموعــه مديــران مالياتى كشــور اين اســت كه حصار 
مقاومت برخى از ســازمان ها را بشــكنند و از تمام ظرفيت 
هاى برون ســپارى بهره ببرند. احسان خاندوزى صبح امروز 
(18 اســفندماه) در نشست مديران مالياتى سراسر كشور در 
بندرعباس،  با بيان اينكه در بين 3 يا 4 محور تحولى در دولت 
جديد در حوزه اقتصاد، بى شــك يكــى از اركان ها اتفاقاتى 
است كه در سازمان امور مالياتى رخ داده است گفت: اميدوارم 
بتوانيم برگ درخشــانى از حركت هاى تحولى اداره كشور در 
نرم افزارهاى اداره اقتصاد ارائه دهيم كه ســاليان سال مورد 
استناد قرار گيرد.وى افزود: فراموش نكنيد مسير اصلى كه مد 
نظر و سمت و سوى حركت ماست، مسئله هوشمند سازى در 
اقتصاد ايران است. از اين رو تمركز خود را در به اختيار گرفتن 
افرادى كه بــه خدمت اين هدف درآيند بگذاريم تا ماليات را 
به صورت هوشمند شناسايى، وصول و مسير جديدى را ايجاد 
كنيم. وزير اقتصاد و دارايى يكى از ابعاد مســئله هوشــمند 
سازى را اســتفاده كردن از ظرفيت هاى برون سپارى خارج 
از سازمان عنوان كرد و گفت: در خواستم از مجموعه مديران 
مالياتى كشــور اين است كه حصار مقاومت برخى از سازمان 
ها را بشكنند و از تمام ظرفيت هاى برون سپارى بهره ببرند. 
خانــدوزى اظهار كرد: در مورد خانه هــاى خالى يا در حوزه 

خودروهاى لوكس عالوه بر تالش براى ابالغ به صاحب ملك 
و خودرو، آنچه مقدم است اقداماتى است كه منجر به وصول 
يا تغيير رفتار شود، و در همين زمينه هم از كمك نهادهايى 
كه ذينفع باشند در پيشبرد اهداف سازمانى استفاده شود. وى 
بيان كرد: موضوع دوم پروژه و تكليف قانونى مهمى است كه 
در مورد ســامانه موديان با آن مواجه هستيم. سازمان نشان 
داده اراده وجود دارد و كار آغاز شــده، اما ســرعت پيشــبرد 
كار دلخواه ما نيســت و بايد عقب ماندگى ها جبران شــود. 
وزير اقتصاد و دارايى اجراى ماليات بر ســوداگرى را مســئله 
حائز اهميت سازمان دانســت و عنوان كرد: توليد كنندگان 
انتظــار دارند با توجه به مالياتى كه مى پردازند، از افرادى كه 

ميلياردها ســود به دســت مى آورند و مالياتى پرداخت نمى 
كنند، ماليات در نظر گرفته شــود. با همكارى ميان وزارت، 
سازمان امور مالياتى و كميسيون اقتصادى مجلس با سرعت 
قابل قبولى اين طرح در مرحله نهايى شــدن قرار گرفت. وى 
در ادامه به موضوع حسابرســى هاى ويژه پرداخت و در مورد 
معوقات ارزش افزوده گفت: براى تســريع در رسيدگى به اين 
مسئله عالوه بر همكارى با دســتگاه قضا، تالش كنيم تا در 
نظر گرفتن سازوكارى مناسب فعالين اقتصادى در اين مسير 
قــرار بگيرند و ماهانه ميزان پرونده هاى معوقات كاهش يابد. 
خاندوزى در اين جلســه همچنين به مسئله اظهارنامه پيش 
فرض، ابطال معوقاتى كه پشــت آنها خبرى نيست و سرعت 

اســترداد ارزش افزوده اشاره و اظهار كرد: مورد مهمى كه به 
هيچ عنوان زيبنده نيست و به عنوان نقطه ضعف محسوب مى 
شــود بحث فساد است و در مقابل افزايش انگيزه و حمايت از 
پرسنل، با مصاديق فساد و هر امكانى كه موجب ايجاد فساد 
مى شــود به صورت جدى برخورد شود. وى با بيان اينكه اگر 
بتوانيــم نظام خود نظارتى را تقويت كنيم در افزايش رضايت 
فعاالن اقتصادى، وضعيت بهترى خواهيم داشت، اظهار كرد: 
تالش در افزايش اعداد و ارقام اقتصادى در اســتان مشــهود 
اســت كه اميدواريم در جهت رفع موانــع نيز اقدامات جدى 
صورت گيرد. خاندوزى با اشاره به اينكه در صورتى كه مديران 
اســتان بتوانند در همين مسير حركت كنند، سال 1402 را 
چابك تر شروع خواهيم كرد، اضافه كرد:همچنين بايد تالش 
كنيم وضعيت فعلى بخش هاى اقتصادى را به لحاظ پشتيبانى، 
نيروى انسانى و زيرساختى بهبود ببخشيم. وى با بيان اينكه 
بايد در وزارتخانه و زير مجموعه ها يك همصدايى ويژه اى در 
خصوص رفع مشــكالت مختلف از جمله حوزه بانك شــكل 
بگيرد، اظهار كرد: انتظار داريم در مناطق آزاد كه بايد سمبل 
تســهيل ارتباط با اقتصاد جهانى باشند، راحت ترين مسيرها 
تعبيه و فرش قرمز براى ســرمايه گذاران، گسترده شود. وزير 
اقتصاد و دارايى با اشاره به اينكه امور سرمايه گذاران خارجى 
و داخلــى در زمان مراجعه به دســتگاه هاى وزارتخانه چه در 

هرچند مدتى است كه بحث ماليات خودروهاى لوكس مطرح است اما همچنان ميزان مالياتى كه صاحبان اين خودروها پرداخت 
مى كنند، بسيار ناچيز است؛ به طوريكه صاحبان خودروها و خانه هاى لوكس در 11 ماهه امسال جمعا 471 ميليون تومان ماليات 
پرداخت كردند. به گزارش ايسنا، ماليات بر انواع خودروهاى سوارى و وانت دو كابين داراى شماره انتظامى شخصى گران قيمت 
به يكى از رديف هاى درآمدى مالياتى تبديل شده است. بر اين اساس در سال جارى صاحبان خودروهاى باالى يك ميليارد تومان 
مشمول پرداخت ماليات بودند. البته ميزان درآمد دولت از اين محل بسيار ناچيز بوده است؛ به طوريكه ماليات دريافتى از انواع خودروهاى سوارى و وانت دوكابين داراى 
شماره انتظامى شخصى گران قيمت در شش ماه امسال حدود 281 ميليارد، در هفت ماه حدود 314 ميليارد و در هشت ماه حدود 375 ميليارد تومان بوده است. در 
واقع صاحبان خودروها و خانه هاى لوكس در هشت ماه امسال جمعا كم تر از 400 ميليون تومان ماليات پرداخت كردند. بر اين اساس و طبق آخرين آمار، دولت از محل 
مذكور در 11 ماهه سال جارى 471 ميليارد تومان درآمد كسب كرد. البته، دولت براى سال آينده نيز روى اين خودروها حساب باز كرد و در اليحه بودجه سال آينده 
پيش بينى كرده  كه صاحبان خودروهاى باالى 1.5 ميليارد تومان ماليات پرداخت كنند و از اين محل براى خود 7070 ميليارد تومان درآمد پيش بينى كرده است. اما 

در نهايت مجلس به اين نتيجه رسيد كه صاحبان خودروهاى باالى سه ميليارد تومان ماليات بدهند و رقمى كه دولت پيش بينى كرده بود را در هاله اى از ابهام برد.

مدير عامل شــركت ســاماندهى مشاغل شهر تهران در راستاى سهولت در رفت و آمد شهروندان و جلوگيرى از سد معبر توسط 
كسبه شاغل در پايتخت به ويژه در ايام پايانى سال، سعيد بيگى طى نامه اى از اتاق اصناف تهران، شميرانات و رى خواستار ابالغ 
دستور العمل اجرايى جلوگيرى از سد معابراصناف در مسيرهاى تردد عابرين شد. به گزارش ايسنا، به نقل از  روابط عمومى شركت 
ساماندهى صنايع و مشاغل شهر - متن نامه ارسالى به شرح ذيل مى باشد: بسمه تعالى «جناب آقاى دكتر توسطى رئيس محترم 
اتاق اصناف تهران با ســالم و احترام، همانطور كه مســتحضريد در روزهاى پايانى سال، با توجه به افزايش تردد در معابر و پياده 

روهاى سطح شهر تهران، براى حفظ آسايش و امنيت شهروندان، عدم انسداد معابر از اهميت ويژه اى برخوردار است. از سوى ديگر و بر اساس بررسى هاى ميدانى 
انجام شــده توســط شهردارى تهران، سد معبر واحدهاى صنفى مهمترين عامل انسداد معابر در شهر تهران است كه حدود 60 درصد از كل موارد سد معبر را شامل 
مى شود. همچنين در تماس شهروندان تهرانى با سامانه 137 اين عامل به عنوان يكى از عوامل مهم نارضايتى از سوى مردم مطرح شده است. اين نوع مزاحمت در 
مشاغلى همانند، نمايشگاه هاى اتومبيل، خدمات و تعميرات خودرو، بنكداران، ميوه فروشى ها، فروشندگان پوشاك، پالسكوها، ابزار فروشى ها و مشاغلى از اين دست 
داراى فراوانى بيشترى است. با توجه به توضيحات فوق، مقتضى است از طريق ابالغ به روساى محترم اتحاديه هاى صنفى و با مشاركت واحدهاى صنفى، در خصوص 
رفع ســد معابرى از اين دســت اقدام عاجل را مبذول داريد. بديهى است افزايش بازرسى ها و نظارت در اين خصوص راهگشا خواهد بود. شهروندان مى توانند موارد 

مزاحمت هاى ناشى از سد معبر صنفى را به سامانه 137 اعالم كنند.»

در 11 ماهه امسال

نامه شهردارى به اتاق اصناف تهران براى ساماندهى سد معبرصاحبان خودروها و خانه هاى لوكس 500 ميليون هم ماليات ندادند!
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گزيده خبر

بدترين هفته نفت در يك ماه گذشته
قيمت نفت روز جمعه براى چهارمين روز متوالى كاهش يافت و تحت تاثير 
نگرانى هايى كه نســبت به احتمال كندى اقتصادى و آسيب ديدن تقاضا 
براى سوخت در صورت افزايش بيشتر نرخ هاى بهره در آمريكا وجود دارد، 
در مســير بزرگترين كاهش هفتگى در پنج هفته اخير حركت مى كند. به 
گزارش ايســنا، بهاى معامالت نفت برنت با 48 ســنت معادل 0.6 درصد 
كاهش، به 81 دالر و 11 ســنت در هر بشــكه رسيد. بهاى معامالت وست 
تگزاس اينترمديت آمريكا با 60 سنت معادل 0.8 درصد كاهش، به 75 دالر 
و 12 ســنت در هر بشكه رســيد. انتظارات براى ادامه افزايش نرخ بهره در 
آمريكا و اروپا، دورنماى رشد اقتصاد جهانى را تيره كرده و باعث كاهش بيش 
از 5.5 درصدى شاخص هاى قيمت بازار نفت از ابتداى هفته جارى تاكنون 
شده كه بزرگترين كاهش هفتگى از اوايل فوريه به اين سو، به شمار مى رود.
جروم پاول، رئيس فدرال رزرو نسبت به افزايش سريع تر و بيشتر نرخ هاى 
بهره هشــدار داد و اعالم كرد بانك مركزى در برداشت اوليه خود از موقتى 
بودن تورم، دچار اشــتباه شــده و از قوى ماندن بازار كار، شگفت زده شده 
است. تحليلگران شركت "هايتونگ فيوچرز" در يادداشتى نوشتند: سرمايه 
گذاران به ميزان فزاينده اى، محتاط مانده اند. همه نگاه ها به آمار اشــتغال 
آمريكا دوخته شــده كه بعدازظهر روز جارى منتشــر مى شود و مهمترين 
راهنما پيش از تصويب افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به شمار مى رود.
چشم انداز گزارش اشتغال آمريكا در روز جمعه كه به افزايش سريع تر نرخ 

بهره منتهى مى شود، باعث ريزش شديد بازارهاى مالى شده است.

ردپاى دانش بنيان ها در توسعه صنعت پتروشيمى
ســال 1401 نام توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين را برگزيد، 
سالى كه بســيارى از صنايع با بكارگيرى از آن رشد خود را رقم 
زدند، يكى از اين صنايع، صنعت پتروشــيمى بود كه توانست از 
اين طريق افزايش بهره ورى و كاهش خام فروشى را محقق كند.

به گزارش ايســنا، شركت هاى دانش بنيان، از سال هاى گذشته 
تاكنون، ســهم و جايگاه خود را در صنعت نفت بســيار زودتر از 
صنايع ديگر باز كردند، در اين ميان، صنعت پتروشيمى پيشتازى 
چشمگيرى در اين روند داشته و امروز شركت هاى دانش بنيان 
و فناور در افزايش ميزان توليد و دسترسى به دانش فنى و تامين 

تجهيزات و نيازهاى فنى صنعت پتروشيمى نقش زيادى دارند.
شركت هاى دانش بنيان با عبور از تحريم ها و فشارهاى اقتصادى 
مختلف توانســته اند سدشكن تحريم باشند و صنايع مختلف از 
جمله صنعت پتروشــيمى را در پروژه هــاى از قبل برنامه ريزى 
شــده جهش دوم و سوم و طرح هاى پيشران كمك كنند. اتفاق 
مهمى كه در ميانه تالش براى توسعه دانش بنيان ها در صنعت 
نفت، بخصوص صنعت پتروشيمى رخ داده، تكميل زنجيره ارزش 
توليد محصوالت و جلوگيرى از خام فروشى در كنار سود سرشار 
براى كشور است. صنعت پتروشيمى ايران به جايگاه اول منطقه 
مى رســد. صنعت پتروشيمى ايران با بررســى و ارزيابى درست 
از بــازار و آنچه در قالب جهش دوم و ســوم خــود و پس از آن 

پيش بينى كرده است، تالش مى كند محصوالت خود را متنوع 
تر از هشــت محصول اوليه و پايه يعنى متانول، آمونياك، اتيلن، 
پروپيلــن، بوتادين و BTX بنزن، تولوئن و زايلين عرضه كند و در 
اين بخش است كه پاى شركت هاى دانش بنيان به ميان مى آيد 
و پيش بينى مى شــود، صنعت پتروشيمى ايران با اجراى برنامه 
هاى هدفمند در ســال 2026 (1404) با ظرفيت توليد ساالنه 

57 ميليون تن به جايگاه اول منطقه دســت يابد.نجات صنعت 
با بهره گيرى از دانش بنيان ها.طبق گفته كارشناســان اين حوزه، 
آنچه امروز به عنوان هدف مهم و كالن آينده صنعت پتروشيمى  
در نظر گرفته شده، توسعه فعاليت هاى صنايع تكميلى با هدف 
كاهش خام فروشــى در صنعت پتروشيمى است. با بهره گيرى از 
دانش بنيان ها و فناورى مى توان صنعت را از عقب ماندگى و منسوخ 

شدن نجات داد. براى رسيدن به اين اهداف شمارى اقدام ها انجام 
شده است. براى نمونه مراكز نوآورى در مجتمع هاى پتروشيمى 
راه اندازى شده كه براى آينده اين صنعت مطلوب بوده، همچنين 
براى ارزيابى شركت هايى كه چه مقدار به سمت دانش بنيان شدن 
مى روند هم اقدام هاى انجام شــده است.  امروزه هدف، قطع خام 
فروشى و اســتقالل اقتصادى يكى از پيش شــرط هاى اجراى 
پروژه هاى صنعت پتروشــيمى بوده و اجراى پروژه هاى تكميل 
زنجيره ارزش و طرح هاى پيشران، فعال سازى صنايع كوچك و 
پارك هاى صنعتى و شيميايى به همين منظور بوده است. طبق 
ارزيابى هاى صورت گرفته ظرفيتى در حدود هشت ميليارد دالر 
پروژه فعال در صنعت پتروشيمى براى ورود شركت هاى فناور و 
دانش بنيان وجود دارد كه اگر شركت هاى داخلى از آن استفاده 
نكنند، اين مجال نصيب خارجى ها خواهد شد، تا كنون اقدامات 
خوبى در حوزه بكارگيرى از دانش بنيان ها در صنعت پتروشــى 
صورت گرفته اما انتظار مى رود كه شــركت هاى فناور و دانش 
بنيان ايرانى به ســطوح بين المللى برسند.  يكى از راهبردهاى  
صنعت پتروشيمى حركت به سمت توليد محصوالت پايين دست 
ارزش آفرين است،   در اين زمينه بحث هاى زيادى مطرح و چهار 
پارك در پارسيان، ماهشهر، عسلويه و مكران طراحى شده كه در 

حال اجرايى شدن است. 

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران در اطالعيه اى، رعايت مواردى را براى همه دارندگان كارت هوشمند سوخت 
همزمان با نزديك شدن ايام نوروز و ضرورت توزيع مطلوب سوخت رسانى، الزامى عنوان كرد. به گزارش ايسنا، اطالعيه 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران بدين شرح است: در هنگام سوخت گيرى در جايگاه هاى عرضه سوخت از 
كارت سوخت شخصى خود استفاده كنيد. كارت هاى هوشمند سوخت موجود در جايگاه هاى عرضه سوخت صرفاً براى 
سوختگيرى موارد اضطرارى در نظر گرفته شده است. همچنين از هموطنان تقاضا مى شود در حفظ و نگهدارى كارت 
هوشمند سوخت خود دقت كنند. در صورت جاماندن كارت سوخت در جايگاه براى اطالع از وضعيت كارت به نشانى 

اينترنتى https://scs.niopdc.ir مراجعه يا با سامانه يكپارچه ارتباط با مشتريان 09627 تماس حاصل فرمايند.
 كارت هاى سوخت جامانده در جايگاه ها تا سه ماه نگهدارى و در صورت مراجعه مالك با مدارك كارت خودرو و كد ملى 
قابل تحويل است. متقاضيان درخواست كارت هوشمند سوخت نوشماره و المثنى براى پيگيرى از وضعيت درخواست 

كارت سوخت خود به درگاه post.ir مراجعه كنند و يا سامانه يكپارچه ارتباط با مشتريان 09627 تماس بگيرند.

ســخنگوى دولت در بيان خبر خوشى براى اهالى سيستان و بلوچســتان خاطرنشان كرد كه گازرسانى به اين استان 
پيشــرفت قابل توجهى دارد. به گزارش ايسنا، بهادرى جهرمى با اشاره به اقدامات دولت سيزدهم در زمينه گازرسانى 
به استان سيستان و بلوچستان اعالم كرد: اولويت دولت سيزدهم از ابتدا، خدمتگزارى به مناطق كم برخوردار و جبران 
عقب ماندگى ها بوده و هست و از اين رو توجه ويژه اى نيز به استان سيستان و بلوچستان داشته تا روند عمليات اجرايى 
گازرسانى به اين استان با قوت و تالش شبانه روزى همكاران در وزارت نفت ادامه دارد. وى درباره گازرسانى به شهرهاى 
جنوبى اســتان سيســتان و بلوچستان گفت: به حول و قوه الهى و همزمان با ميالد با سعادت حضرت ولى عصر (عج)، 
خط انتقال گاز ايرانشهر به چابهار به طول 290 كيلومتر و با هزينه 410 ميليون دالر (معادل معادل بيست هزار ميليارد 
تومان) آماده افتتاح و بهره بردارى مى باشد. وى در خصوص گازرسانى به شهرستان هاى زابل، زهك، نيمروز، هيرمند و 
هامون گفت: خط انتقال گاز زاهدان به منطقه سيستان هم در ارديبهشت ماه سال جارى در دولت سيزدهم تزريق گاز 
گرديد و در حال حاضر در اين منطقه، شهر زابل گازدار مى باشد. سخنگوى افزود: شهر زابل 500 كيلومتر شبكه مورد 
نياز دارد كه تاكنون 470 كيلومتر اجرا و 200 كيلومتر نيز گازدار شــده اســت، در اين شهر حدود 20 هزار علمك نيز 

مورد نياز است كه نصب علمك ها آغاز شده است و در حال تكميل است.

مواردى كه دارندگان "كارت سوخت" بايد بدانند
سخنگوى دولت مطرح كرد

جزييات عمليات گازرسانى از چابهار تا زابل
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گزيده خبر

افتتاح خط توليد مواد اوليه داروى استامينوفن در شازند
ايسنا/مركزى مديرعامل شركت كيمياگران 
امروز گفت: خط توليــد مواد اوليه داروى 
اســتامينوفن در شركت كيمياگران امروز 
افتتاح شد. ســيدمحمدرضا موسوى 18 
اسفند در آيين افتتاح خط توليد مواد اوليه 
داروى استامينوفن در شركت كيمياگران 

امروز شــازند كه با حضور معاون علمى و فناورى رياست جمهورى برگزار شد اظهار كرد: 
2 سال پيش كه در حضور وزير بهداشت وقت و رئيس سازمان غذا و دارو خط توليد ماده 
موثره استامينوفن افتتاح شد در همان لحظه قول داده شد به سمت توليد ماده پيشتاز آن 
حركت خواهيم كرد، سالى كه استامينوفن توليد شد كشور بى نياز و خودكفا نسبت يه اين 
دارو شد، اما سعى بر اين بود كه اين رسالت را ادامه دهيم تا زنجيره كامل شود. وى افزود: 
در آن سال كه استامينوفن توليد مى شد ماده پيشتاز آن وارد مى شد، در 2 سال گذشته 
ساالنه معادل حدود 15 تا 20 ميليون دالر از اين ماده وارد كشور مى شد. مديرعامل شركت 
كيمياگران امروز با بيان اينكه در 2 ســال گذشته هيچ نگرانى در خصوص كمبود داروى 
اســتامينوفن وجود نداشــت گفت: براى جلوگيرى از واردات اين ماده پيشتاز، در راستاى 
افتتاح خط توليد پاراآمينوفنول تالش شد و امروز  اين خط افتتاح مى شود. ظرفيت اين 
واحد 4 هزار واحد و 2 برابر نياز كل كشــور اســت. موسوى ادامه داد: اگر سال گذشته 20 
ميليون دالر پاراآمينوفنول وارد كرديم امسال با افتتاح اين خط تنها 5 ميليون دالر وارد مى 
شود و حدود 15 ميليون دالر صرفه جويى ارزى انجام مى شود. وى بيان كرد: امروز نيز قول 
مى دهيم طى 2 سال آينده خط توليد پارانيتروكلرو بنزن plcd افتتاح شود و اين زنجيره 
ارزش از نفت تا به داروى استامينوفن كامال متصل شود. مديرعامل شركت كيمياگران امروز 
خاطرنشان كرد: رسالت اين مجموعه جلوگيرى از خام فروشى است و نبايد اجازه دهيم كه 
بنزن هشــت دهم دالرى به كشورهاى هند و چين صادر و به موادى با ارزش افزوده باالتر 
تبديل شود، اميدواريم بتوانيم از موادى همچون بنزن كه در پتروشيمى ما توليد مى شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:

كشور نيازمند پارك علم و فناورى است
كشور نيازمند پارك علم و فناورى در حوزه پتروشيمى و صنايع 
پايين دســتى آن است . ايســنا/مركزى عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: كشــور نيازمند ايجاد ســه هزار پارك علم 
و فناورى در حوزه پتروشــيمى و صنايع پايين دستى آن است. 
دكتر على آقامحمدى 18 اســفندماه در آيين افتتاح خط توليد 
مواد اوليه داروى اســتامينوفن در شركت كيمياگران در شهرك 
صنعتى شازند با بيان اينكه امروز نه فقط يك خط توليد بلكه يك 
كارخانه را افتتاح مى كنيم چراكه همه تجهيزات و دستگاه هاى 
آن ساخت داخل است، گفت: امروز نفت به سر سفره مردم آمده 
است و در واقع اين نفت به دارو تبديل مى شود و در اختيار مردم 
قرار مى گيرد. وى اظهار كرد: امروز 7 ميليون بشكه نفت و گاز در 
كشــور مصرف مى كنيم كه حداقل 50 درصد آن اضافى است و 
آلودگى ناشى از آن را شاهديم و استان مركزى يكى از آلوده ترين 
اســتان ها در اين زمينه است. آقامحمدى بيان كرد: ساالنه 600 
ميليون دالر واردات مواد موثره دارويى صورت مى گيرد كه عدد 
بزرگى اســت و اميد است كه امروز فعاليت اين مجموعه صنعتى 
حركتى متحوالنه را رقم بزند.   وى با بيان اينكه مقرر اســت كه 
در پااليشگاه شــازند �ُكك� توليد شود، افزود: ككى كه در اين 
مجموعه توليد شود ساالنه 500 ميليون دالر صرفه جويى ارزى 
به همراه خواهد داشــت ولى امروز واردكننده هستيم. البته قدم 

اول در اين عرصه در بندرعباس برداشته شده و عمليات اجرايى 
توليــد كك در اين منطقه آغاز شــد. آقامحمدى بيان كرد: بايد 
ســه هزار پارك براى پتروشيمى و صنايع پايين دستى آن ايجاد 
شــود و بايد ضمن جانمايى اين پاركها، اين ظرفيت ها براى كار 
اصولى هدايت شوند و از هزينه هاى هنگفت اجتناب كرد. جايى 

در جهان نيســت كه هزينه بسيارى خرج ساختمان شود، اما در 
ايران هزينه در اين عرصه بســيار اســت و در مقابل، در جاده ها 
يك مبلمان جاده اى نداريم در حالى كه مى توان كاروانسراهاى 
علمى راه انــدازى كرد و با الحاق آنها به روســتاها، اين مناطق 
در يك رشته فعال شــوند. وى با اشاره به اينكه در زمينه توليد 

انسولين، امروز، آلمان در داخل كشورش اقدام به توليد مى كند، 
عقــل حكم مى كند كه آن را تقويت كنيم يا به ســمت واردات 
برويم؟ چطور در مورد اضطرارى كرونا توانستيم پيش برويم، قطعا 
در اين حوزه نيز مى توان باقدرت وارد شد و راه را باز كرد، امروز 
1200 متخصص هوش مصنوعى در يك شركت فعالند و بايد از 
اين ظرفيت مهيا استفاده كرد اين عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با تاكيد بر اينكه بايد توليد را تبديل به زنجيره كرد، گفت: 
در تهران قرار بر ساماندهى زنجيره توليدات است. استان مركزى 
به عنوان يك استان پايلوت تمام توليدات خود را زنجيره اى كند 
و زمينه هاى ســرمايه گذارى را بشناســد و معرفى كند، در اين 
صورت قطعا ســرمايه گذاران راهى اين استان مى شوند هرچند 
كه امروز شاهديم سرمايه گذاران خارجى وارد اين استان شده اند 
و قطعا مى توان اين اقدام را در كشــور اجرايى كرد. وى با تاكيد 
بر اينكه ما مســئوالن بايد فرش زير پاى مردم باشيم، گفت: 25 
سال وقت داريم و پس از آن دوران جوانى كشور تمام مى شود و 
به دوران ســالمندى مى رسيم، امروز بايد شب و روز بدويم، بايد 
امروز تحــول در حوزه ورزش، ســالمت و تغذيه صورت گيرد و 
استان مركزى كه استانى كامل به شمار مى رود، بايد ورود كند. 
بايد محور كار را مردم قرار داده و نگاه ويژه اى به مناطق محروم 

و روستاها داشته باشيم.

ســخنگوى وزارت صمت اعالم كرد: تعيين اولويت زمانى متقاضيان خودروهاى وارداتى روز يكشــنبه 21 اســفند با روش 
قرعه كشــى انجام مى شــود. به گزارش ايســنا، اميد قاليباف در صفحه شخصى خود از قرعه كشــى تعيين اولويت زمانى 
خودروهاى وارداتى در روز يكشنبه 21 اسفند ماه خبر داد و گفت : اين قرعه كشى با حضور نمايندگان دستگاه هاى نظارتى 
انجام خواهد شد. متقاضيان مى توانند با مراجعه به  صفحه شخصى خود در سامانه saleauto.ir نسبت به رتبه خود مطلع 
شوند. پيش از اين قرار بود كه قرعه كشى در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه هفته جارى انجام شود اما مدير طرح واردات 
خودرو وزارت صمت در همان زمان اعالم كرد كه به دليل زمان بر شدن استعالم هاى الزم از نهادهاى مختلف، قرعه كشى، 
به زمان ديگرى موكول شده است. گفتنى است كه در اين طرح فروش خودروهاى وارداتى كه ثبت نام آن از ششم اسفند 
تا پايان روز شــنبه هفته جارى (13 اسفند ماه) از طريق سامانه يكپارچه تخصيص خودرو انجام شد، حدود 120 هزار نفر 
مشــاركت كرده بودند. تعريف حساب هاى وكالتى و مســدود بودن مبلغ 500 ميليون تومان يكى از شروط ثبت نام براى 

خودروهاى وارداتى بود.

مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى گفت: ميوه شب عيد 10 درصد زير قيمت بازار عرضه خواهد شد. به گزارش 
ايسنا، مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى اعالم كرد: ميوه شب عيد 10 درصد زير قيمت بازار عرضه خواهد شد 
و قيمت بازار هم در واقع، ميانگين نرخ هاى موجود خواهد بود. محمد على نيكبخت گفت: تاكنون 15 هزار تن سيب و 
پرتقال براى شــب عيد ذخيره شــده است و امسال برخالف سال هاى گذشته كه قيمت واحدى براى ميوه شب عيد در 
كشور تعيين مى شد امسال قيمت واحد در كل كشور نخواهيم داشت و جهاد كشاورزى هر استان قيمت را تعيين خواهد 
كرد. مديرعامل ســازمان مركزى تعاون روستايى در گفت وگو با صداوسيما گفت: بخش خصوصى ذخيره سازى را انجام 
داده و ضرر و زيان احتمالى از اين عرضه به عهده بخش خصوصى خواهد بود. وى گفت: هيچ كمبودى براى عرضه وجود 

ندارد و عرضه يك هفته قبل از شب عيد شروع خواهد شد.

عرضه ميوه شب عيد 10 درصد زير قيمت بازارقرعه كشى خودروهاى وارداتى 21 اسفند ماه

به گــزارش اداره روابط عمومى و اطالع رســانى 
شهردارى و شوراى اســالمى صدرا:  به مناسبت 
گراميداشــت پانزده اسفند روز ملى درختكارى و 
در راستاى سرسبزى شهر و همگامى با دوستداران 
طبيعت و همه كسانى كه خواستار هوايى سالم و 
زمينى پاك هســتند برنامه كاشت نهال با حضور 

مسئولين شهرصدرا از جمله دكتر 
پرنيان شــهردار صدرا، مهندس 
هاشــم عزيزى رئيس شــوراى 
اســالمى شــهر صدرا، مهندس 
فيروزمند عضو شــورا، مهندس 
عباسى سرپرســت معاونت فنى 
و اجرايى، مهندس روشن هيات 
مديره شــركت عمران، مهندس 
مهندسين  بســيج  زارع مسئول 
همتى  ســرهنگ  فارس،  استان 
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه 
اميرالمومنين(ع) و ساير مديران و 
مختلف  واحد هــاى  مســئولين 
شــهردارى، مســئولين مركــز 
توانبخشــى كودكان اســتثنايى 
صدرا و جمعى از شــهروندان در 
خيابان آزادگان شــرقى فاز يك 
شــهر صدرا برگزار شد.مهندس 
هاشــم عزيزى رئيس شــوراى 
اسالمى شهر صدرا با بيان اينكه 
مردمــى بــودن روز درختكارى 
باعث برجســتگى و استمرار اين 

طرح گرديده اســت گفت : يكى از نيازهاى اصلى 
شــهر صدرا تامين فضاى ســبز و افزايش سرانه 
آن مى باشــد.مهندس عزيزى اظهار داشــت : با 
آغاز به كار شــوراى جديد و بررسى وضع موجود 
شــاهد كمبود فضاى سبز در سطح شهر بوديم و 
افزايش آن را در قالب يك برنامه جهادى با ســه 
رويكرد توزيع عادالنه فضاى سبز، حفظ فضاى سبز 
موجود و دسترسى آسان به فضاى سبز قرار داديم.
مهندس عزيزى با بيان اينكه وضعيت موجود شهر 
صدرا با ســرانه مطلوب فضاى ســبز فاصله دارد 
گفت: فضاى ســبز مبحث بسيار مهمى است و بر 
سالمت جامعه تاثير دارد پس وظيفه مسئولين و 
مديران  و شــهروندان است كه در حفظ، بهسازى 
و افزايش آن بكوشند.رئيس شوراى اسالمى شهر  
صدرا با بيان اينكه  روند توســعه فضاى ســبز در 
شــهر صدرا ادامه خواهد داشت گفت 2 پارك در 
مقياس بزرگ در دســتور كار قرار دارد و عمليات 
احداث ساخت پارك 9 هكتارى فاز 2 قبل از سال 
جديد اجرايى خواهــد گرديد و پارك 9 هكتارى 
ميدان اسفار نيز در ســال آينده عملياتى خواهد 
شــد.عزيزى گفت: نهضت ايجاد فضاى ســبز تا 
كسب رضايت شهروندان فهيم صدرا ادامه خواهد 
داشــت به گونه اى كه با توجه به بودجه و اولويت 
زيرســاخت ها عدالت در سطح شهر برقرار گردد.
دكتر پرنيان شــهردار صدرا نيز با بيان اينكه شهر 
صدرا به دليل وســعت زياد و نداشتن زيرساخت 
كافى مشكالت فراوانى دارد و يكى از موارد مطرح 

شده از طرف شهروندان وجود چاله هاى كوچك و 
بزرگ در خيابان ها و وضعيت آسفالت معابر سطح 
شهر است گفت: امور خدماتى شهر صدرا از سال 
1389 بر عهده شــهردارى قــرار گرفت ، پيش از 
آن شركت عمران تعدادى از معابر شهر را آسفالت 
نموده بود ام با رشــد سريع شهر همچنان بخش 

هاى زيادى از معابر شهر نيازمند آسفالت است.وى 
گفت: در سال جارى 200 هزار متر مربع آسفالت 
بغير از مبحث لكه گيرى معابر در سطح شهر انجام 
شده است.پرنيان گفت: مناقصه 80 هزار مترمربع 
آســفالت از محل قير رايگان برگزار شده است كه 
بعد از انتخاب پيمانكار قبل از سال جديد عمليات 
روكش معابر انجام خواهد شد.شهردار صدرا با بيان 
اينكه شهر صدرا شــهرى است كه رشد و توسعه 
آن از زمان خودش جلوتر مى باشد گفت تا كنون 
در يك بازه زمانى خيلى كوتاه جمعيت زيادى به 
شهر صدرا افزوده شده است، در قالب مسكن مهر 
25 هزار واحد در شــهر صــدرا احداث گرديد كه 
باعث افزايش 100 هزار نفرى جمعيت صدرا شد 
در طــرح هاى اقدام ملى مســكن و جهش توليد 
مســكن حدود 70 هزار واحد بايد در شهر صدرا 
احــداث گردد كه حــدود 200 هزار نفر جمعيت 
به شــهر اضافه خواهد گرديد.شهردار صدرا ضمن 
تبريك روز درختكارى گفت: ســرانه فضاى سبز 
براى هر نفر  به صورت استاندارد 15 مترمربع مى 
باشــد كه در حال حاضر در شهر صدرا به ازاى هر 
نفر 4 مترمربع فضاى ســبز اجرا شده است كه تا 
رســيدن به وضعيت مطلوب يعنى 15 پانزده متر 
فاصله زيادى وجود دارد.پرنيان گفت: در مجموع 
در شــهر صدرا 102 هكتار فضاى سبز وجود دارد 
كه شــامل 69 پارك محله اى ، عرصه فضاى سبز 
و اكو پارك مى شــود، وســعت اين 69 پارك 30 
هكتار مى باشد و مابقى مربوط به ميادين، بلوارها 

و ... مى باشد.دكتر پرنيان خاطر نشان شد: در سه 
سال گذشــته حدود 14 پارك محله اى در شهر 
صدرا احداث گرديده ، 5 ميدان اصلى و 40 قطعه 
زمين در سطح شهر چمن كارى و درختكارى شده 
و پارك هاى قديمى تجهيز و بازسازى گرديده اند.

شــهردار صدرا اظهار كرد در سال گذشته 2000 
اصله درخت در ميادين 
اصلى و فضاهاى ســبز 
كاشته شــده ، امسال 
نيز تعداد 10 هزار نهال 
در سطح شــهر غرس 
شــده و تعداد و 2 هزار 
اصله نهــال درخت نيز 
درختكارى  هفتــه  در 
بصــورت رايــگان  به 
و مجتمع  شــهروندان 
هــاى مســكونى اهدا 
خواهد شــد.وى گفت: 
سبز  فضاى  بهســازى 
در مــدارس، احــداث 
بهداشــتى  ســرويس 
در سطح شــهر و برق 
رســانى  پــارك هاى 
ســطح شــهر از ديگر 
امور انجام شــده بوده 
پرنيــان  اســت.دكتر 
پايان  شهردار صدرا در 
خاطر نشان شــد: به مناسبت هفته درختكارى و 
22 اسفند روز تشكيل بنياد شهيد و گراميداشت 
شــهدا شهروندان عزيز شهر صدرا مى توانند نهال 
رايگان بهــره مند گردند ،به هميــن منظور مى 
بايست با ســامانه 137 شــهردارى صدرا تماس 
گرفته و درخواســت خود را به همــراه آدرس به 
همــكاران ما اعالم نمايند تا طــى روزهاى آينده 
در محــل مورد نظر درخت يــا نهال غرس گردد. 
سرهنگ همتى فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه 
اميرالمومنين(ع) شهر صدرا با بيان اينكه ، حفظ 
و افزايش سرانه فضاى سبز در بيانات مقام معظم 
رهبرى تاكيد فراوان شــده اســت گفت: اكثريت 
مردم صدرا در مجتمع هاى مسكونى زندگى مى 
كنند و با افزايش ســرانه فضاى سبز از مشكالت 
اين مجتمع ها كاسته خواهد شد.سرهنگ همتى 
خواستار استمرار سنت حسنه درختكارى در شهر 
صدرا گرديد و با تقدير و تشكر از شهدا و حافظان 
امنيت مردم در حوادث اخير گفت: امروز درختى 
با ياد شهيد اوالدى از شهداى مدافع امنيت شهر 
صدرا كاشــته خواهد شــد تا ياد نام اين شــهيد 
گرانقدر و تمامى شــهدا همــواره زندئه و جاودان 
بماند.در حاشــيه اين مراسم ضمن غرس چندين 
اصله نهال توسط، شــهروندان، كودكان معلول و 
مسئولين، از مركز جامع توانبخشى به كودكان كم 
توان ذهنى زير 14 سال اميرعلى جامع بازديد به 

عمل آمد

پرنيان شهردار صدرا در مراسم روز درختكارى اعالم كرد:

30 هكتار فضاى سبز پاركى در شهر صدرا اجرا شده است.
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گزيده خبر

رونمايى از خدمات گروه مالى سامان براى نوروز 1402
صفحــه خدمات نــوروزى گروه 
مالى ســامان در ســايت بانك 

سامان رونمايى شد.
به گزارش ســامان رسانه، گروه 
مالى ســامان از صفحه خدمات 
نــوروزى خود در ســايت بانك 

سامان رونمايى كرد.بر اين اساس، در اين صفحه بانك سامان خدمات مالى 
مختلف خود نظير ابزارهاى الكترونيك، افتتاح حســاب آنالين سپرده وين 
و باشگاه مشــتريان بانك سامان (سامانيوم) را معرفى كرده است.همچنين 
كارگزارى بانك ســامان نيز در اين صفحه به ارائه خدماتى همچون افتتاح 
حساب آنالين در كارگزارى، برداشت آنى وجه، باشگاه مشتريان كارگزارى 
سامان و سامانه آموزشهاى آنالين خود را معرفى كرده است.شركت پرداخت 
الكترونيك سامان هم در اين صفحه خدماتى مثل درگاه پرداخت، اپليكيشن 
724، ســرويس خريد كارت هديه، دستگاه كارتخوان و باشگاه بامن را ارائه 
داده است.شركت بيمه سامان هم امكان خريد آنالين انواع بيمه خود را در 
اين صفحه ارائه كرده و در نهايت شركت سامانتل نيز امكان خريد سيمكارت 

رند اين شركت را فراهم كرده است.

بورس هيچ رقيبى ندارد

بازار دالر، طال، مسكن و خودرو داراى حباب قيمتى هستند، اما بازار سهام 
بازار عقب مانده و آماده رشد است. مجتبى شهبازى؛ كارشناس بازار سرمايه، 
در گفتگو با خبرنگار ايِبنا گفت: بازار ســرمايه در سال 99 ريزش سنگينى 
تجربه كرد اما با توجه به شــرايط كنونى در ساير بازارها پتانسيل نهفته اى 
براى جذابيت قيمتى دارد. اين كارشــناس بازار ســهام بيان داشت: در دو 
سال اخير بسيارى از كاال هاى مصرفى قيمت خود را با نرخ تورم به روز نگه 
داشتند، اما بازار سرمايه كه يك دارايى سرمايه اى است و در آن ارزش افزوده 
ايجاد مى شــود، همچنان عقب مانده اســت. اين تحليل گر بازار هاى مالى 
ابراز داشت: اغلب شركت هاى بورسى به خصوص شركت هاى فلزى، معدنى 
و پتروشــيمى حاشيه سود مناســبى دارند و مبلغ فروش آن ها نيز افزايش 
يافته است. وقتى مبلغ فروش شركت هاى بورسى افزايش مى يابد، قطعا اين 
شركت ها سود بســيار خوبى را ذخيره خواهند كرد. اين فعال بازار سرمايه 
ابراز داشــت: وقتى كه ارزش محصوالت و توليدات شركت هاى بورسى روند 
صعودى دارد و در كنار آن حاشــيه سود اين شركت ها ثابت است، موجب 
مى شود كه سود قابل توجى به شركت هاى بورسى اضافه شود، اما اين عامل 
بنيادى هنوز در قيمت ســهم ها اعمال نشده اســت، بنابراين شركت هاى 
بورســى از ارزش واقعى خود بســيار عقب هستند. وى ابراز داشت: سرمايه 
گذاران بايد در تحليل هاى خود اين مورد را در نظر بگيرند كه مبلغ ســود 
شركت ها نيز افزايش چشم گيرى داشته است، ولى تاثير آن بر قيمت سهام 
شــركت ها اعمال نشده است، اين عامل پتانسيل بزرگ شركت هاى بورسى 
محسوب مى شود. شهبازى گفت: بازار هاى موازى بازار سهام مانند مسكن، 
دالر، طال و خودرو از قبل رشد خود را كرده اند، اما بازار سهام رشدى نداشته 
اســت، بنابراين بازار سرمايه با پتانسيل بااليى كه دارد هيچ رقيبى براى آن 
وجود ندارد. بازار ارز و طال حباب قيمتى دارند. اين كارشناس تصريح كرد: 
تمام بازار هاى موازى بازار ســهام يعنى بازار ها مســكن، دالر، طال و خودرو 
داراى حباب قيمتى هســتند و قطعا دير يا زود شــاهد ركود در اين بازار ها 
خواهيم بود. مجتبى شهبازى در پايان تاكيد كرد: اكنون زمان بسيار خوبى 
براى ورود به بازار سهام بوده و قيمت اكثر سهم ها در اين بازار ارزنده است. 

نويسنده: مرتضى ابراهيمى كد خبر : 147707
افزايش تعداد بانك هاى عامل افتتاح حساب وكالتى

ايران خودرو به منظور ســهولت دسترسى متقاضيان طرح فروش فوق العاده 
خود، تعداد بانك هاى عامل براى حساب وكالتى را به 13 بانك افزايش داد.

به گزارش ايِبنا؛ شــركت خودروســازى ايران خودرو اعالم كرد: بر اســاس 
هماهنگى هاى به عمل آمده، امكان افتتاح حساب وكالتى به صورت برخط 
(آنالين) تا ســاعت 14 روز شنبه 20 اسفندماه فراهم شده است. متقاضيان 
مى توانند با مراجعه به سايت اينترنتى بانك هاى ملى، ملت، تجارت، صادرات، 
پاســارگاد، پارسيان، رفاه، سپه، آينده، كشــاورزى، رسالت، اقتصاد نوين و 
مهرايران نســبت به افتتاح حساب وكالتى و واريز 130 ميليون تومان براى 
خودرو هاى ســوارى و 400 ميليون تومان براى خانواده هايما اقدام كنند. 
همچنين مهلت ثبت نام در اين طرح تا ســاعت 24 روز شــنبه 20 اسفند 
تعيين شده است. مشــتريان نهايى نيز ساعت 10 صبح روز يك شنبه 21 
اسفندماه با حضور نمايندگان نهاد هاى نظارتى، انتخاب خواهند شد. گفتنى 
اســت، در طرح فروش فوق العاده چهار محصول ســورن پالس بنزينى، دنا 
توربوشارژ اتوماتيك، هايما S 5 و هايما S 7 با موعد تحويل 90 روزه عرضه 

شده است.

سخنگوى وزارت صمت اعالم كرد؛

آغاز طرح يكپارچه عرضه خودرو
به گفته سخنگوى وزارت صمت؛ گام نخست طرح يكپارچه عرضه 
خودرو از شــنبه 20 اسفند آغاز مى شود و تا سه شنبه 23 اسفند 
ادامه خواهد داشــت. به گزارش ايِبنا؛ اميد قاليباف گفت، در گام 
اول متقاضيان خريد خودروى داخلى از روز شــنبه 20 اسفند تا 
سه شنبه 23 اســفند فرصت دارند حساب شخصى وكالتى بنام 
سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان ايجاد و مبلغ 
100 ميليون تومان در آن مســدود كنند. همچنين متقاضيان 
نبايد پالك فعال بنام خود داشته باشند و طى 48 ماه گذشته از 
ايران خودرو و سايپا خودرو نخريده باشند وى با اشاره به اينكه در 
طرح يكپارچه عرضه خودرو قرعه كشى حذف شده است گفت؛ 
پس از بررسى حساب هاى وكالتى متقاضيان، مرحله دوم از تاريخ 
26 تا 28 اســفند ماه اجرا مى شود كه در اين مرحله متقاضيان 
مى توانند با مراجعه به سامانه www.esalecar.ir نسبت به ثبت 
نام خودروى مــورد نظر اقدام كنند. مشــاور وزير صمت گفت؛ 
بالفاصله پس از پايان ثبت نام اوال اولويت بندى متقاضيان انجام 
مى شــود و ثانيا با توجه به برنامه توليد نســبت به زمان بندى 
خودروى درخواســتى به متقاضى اقدام مى شود كه اين مرحله 
حداكثر تا پايان فروردين طول خواهد كشيد و در اين مدت مبلغ 
مسدود شده بايد در حســاب خريدار باقى بماند. قاليباف افزود، 
پس از اين مرحله چنانچه زمان تحويل خودروى شخص بيشتر 

از 3 ماه باشد ميتواند نسبت به رفع انسداد (با حفظ نوبت) اقدام 
نمايدو سپس براساس فراخوان خودروساز منطبق با ليست انتظار 
هرمحصول در خصوص قطعى نمودن ثبت نام اقدام نمايد. مشاور 
وزير صمت گفت اسامى بانك هايى كه امكان ايجاد حساب وكالتى 
دارند تا اين لحظه عبارتند از؛ رسالت- آينده-اقتصادنوين-ايران 
زمين-گردشگرى-سينا-شهر-مهر ايران -كشاورزى-پست بانك-

ســرمايه؛ تجارت و ملت. اما اين فهرست در حال تكميل است و 
ليســت نهايى روز شنبه در ســامانه ذكر شده اعالم خواهد شد. 
سخنگوى وزارت صمت مرحله آخر طرح يكپارچه عرضه خودرو را 
تكميل يا واريز وجه و دريافت خودرو ذكر كرد و گفت، خريداران 
خودرو توجه داشــته باشــند قيمت روزخودرو در زمان تحويل، 
قيمت روز اعالمى مطابق دستورالعمل شوراى رقابت خواهد بود 
و كســانى كه صرفاً با هدف كسب درامد قصد ثبت نام دارند بايد 
خطــر باالى اين كار را در نظر بگيرند. قاليباف هدف از اين طرح 
را عرضه گســترده و شفاف خودرو هاى داخلى با توجه به كسب 
موفقيت افزايش بيش از 30 درصدى توليد خودرو در سال جارى 
و وتثبيت جريان توليد و برنامه ريزى دقيقتر براى توليد خودرو 
در ســال 1402 ذكر كرد و گفت، اين طرح بر اساس الگوبردارى 
از نحوه فروش بسيارى از خودروسازان جهانى و به منظور شفاف 

سازى عرضه خودروسازان انجام مى شود.

كورش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان در همايش و نمايشگاه 
تخصصى عملكرد بانك پارسيان در حمايت از اكوسيستم دانش بنيان 
گفت : اين بانــك به تنهايى 17 درصد شــركت هاى دانش بنيان 
خدمات گيرنده از بانك ها را تحت پوشــش خود قرار داده اســت. 
نقش آفرينــى پررنگ بانك پارســيان در حمايت از اكوسيســتم 
دانش بنيان. همايش و نمايشگاه تخصصى عملكرد بانك پارسيان در 
حمايت از اكوسيستم دانش بنيان روز دوشنبه 15 اسفندماه با حضور 
كورش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان، روح اله ذوالفقارى معاون 
تســهيالت و تجارى ســازى صندوق نوآورى و شكوفايى ، مهدى 
الياسى معاون سياست گذارى و توســعه معاونت علمى فناورى و 
اقتصاد دانش بنيان رياســت جمهورى، سورنا ستارى معاون اسبق 
علمى و فناورى رياست محترم جمهورى و مشاور مديرعامل بانك 
پارســيان و اعضاى هيات مديره و مديران بانك پارسيان و مديران 
عامل شركت هاى دانش بنيان برگزار شد كورش پرويزيان مديرعامل 
بانك پارســيان در اين همايش گفت: امسال به فرمان مقام معظم 
رهبرى نام سال 1401 به نام دانش بنيان مزين شد و ايشان بر حوزه 
حمايتى دانش بنيان بسيار تأكيد داشتند ازاين رو قانون جهش توليد 
دانش بنيان نيز مصوب شــد تا زمينه خوبى براى توســعه و رشد 
شركت هاى دانش بنيان و ارائه خدمات بهتر و گسترده تر براى اين 
گروه پيشتاز در اقتصاد فراهم شود.وى با اشاره به اينكه در ابتداى 
سال يك تفاهم نامه مشترك بين بانك پارسيان و معاونت علمى و 
فناورى امضا شد، گفت: اين بانك بر اساس اين تفاهم نامه مصمم شد 
تا نقش آفرينى خود را در زيست بوم فناورى پررنگ كرده و از توليد 
باارزش افزوده باال در شركت هاى دانش بنيان حمايت كند . پرويزيان 
در ادامه به گزارش عملكرد بانك پارسيان در حوزه خدمات بانكى به 
شــركت هاى دانش بنيان پرداخت و گفت: نســبت آمارى پوشش 
شركت هاى دانش بنيان در بانك پارسيان به حدود 17 درصد رسيده 
است كه ازنظر حجمى و تعدادى دراين باره قابل مالحظه است. وى 
افزود: در حوزه تعهدات و تســهيالت به اين شــركت ها نيز بانك 
عملكرد خوبى داشته به نحوى كه اكنون از 1400 شركت دانش بنيان 
دريافت كننده تسهيالت و خدمات ويژه بانكى از سيستم بانكى 243 
شــركت آن ها خدماتشــان را از بانك پارســيان دريافت كرده اند. 
مديرعامــل بانك پارســيان با اشــاره به تنوع خدمــات بانكى به 
شركت هاى دانش بنيان در بانك پارسيان ازجمله تسهيالت خريد 
مكان شركت،ضمانت نامه هاى بانكى و..گفت: مطالبات غير جارى 
شــركت هاى دانش بنيان حدود هفت دهم درصد مى باشد كه عدد 
قابل قبولى اســت و ما را در ادامه تنوع سازى خدمات بانكى به اين 
بخش از اقتصاد تشويق مى كند. وى همچنين يادآور شد كه به لحاظ 
پوشش استانى نيز تقريباً اين بانك در همه استان ها تسهيالت به 
دانش بنيان ها داده است. رئيس كانون بانك ها و مؤسسات اعتبارى 
خصوصى گفت در مراجع رسمى كشور اقبال به سمت شركت هاى 
دانش بنيان بسيار است و ما توانستيم باهمكارى صندوق نوآورى و 
شكوفايى كشور، صندوق توســعه ملى و معاونت علمى و فناورى 
رياســت جمهــورى خدمات بانكى مناســب و كامل تــرى را به 
شــركت هاى دانش بنيــان ارائه دهيــم. وى ادامــه داد: در بحث 
ضمانت نامه ها نيز اخيراً با صندوق نوآورى و شــكوفايى تفاهمى را 
امضاء كرده ايم كه بر اين اساس به شركت هاى دانش بنيان پس از 
اعتبارسنجى و تعيين سطح قابل قبول مورد تائيد صندوق نوآورى، 

خدمات ارائه مى دهيم. پرويزيان يكى ديگر از خدمات قابل ارائه بانك 
پارسيان براى شركت هاى دانش بنيان را تخصيص اعتبار صادراتى 
عنوان كرد و گفت: بانك پارســيان منابــع خوبى را براى اولين بار 
دراين باره در نظر گرفته و آمادگى دارد تا دراين باره به شركت هاى 
دانش بنيان كمك كند .مديرعامل بانك پارسيان افزود: براى همين 
منظور اين بانك با صندوق ضمانــت صادرات قراردادى را به امضا 
رسانده اما هنوز ازنظر ظرفيت، به ميزان زيادى از آن استفاده نشده 
است كه اين فرصت مناسبى است تا شركت هاى دانش بنيان از اين 
امكان بهــره ببرند. رئيــس كانون بانك ها و مؤسســات اعتبارى 
خصوصى در ادامه با اشاره به گاليه برخى شركت ها براى تخصيص 
منابع موردنياز ســرمايه در گردش شركت ها و تخصيص ارز براى 
واردات مواد اوليه موردنياز گفت: در 3 ماه گذشته برخى سياست ها 
در حــوزه بانكى تغيير پيدا كرد و اين مــوارد حتى موجب تغيير 
تخصيص نرخ ارز براى گروه هاى كااليى شد و در همين ايام نيز بانك 
مركزى مركز مبادله طال و ارز را با شــكل جديد راه اندازى كرد كه 
به تدريج موانع رفع شــد. وى بابيان اين كه اكنون بخشى از ارزهاى 
موجود در مركز مبادله بدون مشترى مانده گفت: فرصت استفاده از 
ابزارهاى موجود براى شركت هاى دانش بنيان بر اساس قانون جهش 
توليد دانش بنيان فراوان اســت و بانك پارســيان به عنوان يكى از 
بانك هايى كه بيشــترين تعامل را با شركت هاى دانش بنيان دارد 
آمادگى ارائه اين نوع خدمات را اعالم مى كند. بانك پارســيان در 
توســعه نوآورى دانش بنيان ها پيشتاز است . سورنا ستارى، معاون 
اســبق علمى و فناورى رئيس جمهور و مشــاور مديرعامل بانك 
پارسيان نيز در اين برنامه اظهار كرد: قانون جهش توليد راهنماى ما 
براى بيست سال آينده است كه االن بايد اجرا شود. خوشبختانه با 
حمايت دولت، مجلس و شــوراى نگهبان آيين نامه هاى اجراى آن 
تصويب شده و دستورالعملش آماده است. وى بابيان آنكه هر كشور 
شرايط خاص خود را دارد، ادامه داد: ما بايد بر اساس قواعد و ضوابط 
خودمان پيشروى و عمل كنيم، چراكه هميشه عين خارجى ها عمل 
كردن براى ما نتيجه اى ندارد ستارى تصريح كرد: بانك  پارسيان در 
اين سال ها ابزارهاى اين موضوع را در كنار خودش به وجود آورده و 
توانســته است با ايجاد صندوق پژوهش و فناورى، همچنين ايجاد 

صندوق در بورس و مؤسسات مختلفى ازجمله شركت داده پردازى 
با خودش يك فرهنگ ايجاد  كند كه بر اساس آن راحت  بتوان در 
استارت  آپ ها سرمايه گذارى كرد. در اين راستا بانك پارسيان از بقيه 
نهادها پيشى گرفته است وى در پايان خاطرنشان كرد:  بسيارى از 
استارت آپ هاى ما مقياس جهانى دارند. مثالً هم اكنون يك شركت 
در حوزه بيوتكنولوژى داريم كه اخيراً دو نوع واكسن توليد كرده و 
دو واكسن ديگر را نيز در خط توليد خود دارد كه هر شركتى در دنيا 
هركدام از اين واكسن ها را داشته باشد يك شركت ميليارد دالرى 
است. بانك پارسيان اولين بانكى است كه واحد بانكدارى دانش بنيان 
را ايجــاد كــرده اســت. روح اهللا ذوالفقارى، معاون تســهيالت و 
تجارى ســازى صندوق نوآورى و شكوفايى گفت: امروزه شاهد اين 
هســتيم كه در نظام بانكى كشور حمايت ويژه اى از همه بازيگران 
زيست بوم نوآورى به جريان افتاده است. وى افزود: زيست بوم نوآورى 
ماحصل بيش از يك دهه برنامه ريزى، سياست گذارى و هدف گذارى 
اركان مهم كشور است كه از اواخر دهه هشتاد آغاز شد تا حوزه علم 
و فناورى در كشــور رشــد پيدا كند. قانون حمايت از شركت هاى 
دانش بنيان در سال 89 تصويب و اجرايى سازى آن از سال 92 آغاز 
شــد. در آغاز كار تنها 50 شــركت دانش بنيان در كشور فعاليت 
مى كردند و اقتصاد آن ها بيشتر در قالب كسب وكارهاى كوچك بود. 
بااين همه در اين سنوات شاهد رشد گسترده زيست بوم نوآورى در 
كشور بوديم به شكلى كه امروز بيش از هشت هزار و 100 شركت 
دانش بنيان در بخش هاى مختلف در كشــور فعاليت مى كنند كه 
عالوه بر آن ها شــركت هاى فناور نيز در پارك هاى علم و فناورى 
مســتقرند و در مسير توسعه تكنولوژى گام برمى دارند. ذوالفقارى 
بيان كرد: اتفاقاتى كه در حوزه فناورى در كشــور افتاده پسنديده 
است. طبيعتاً در اين فرايند وقتى دانشمندان كشور توسعه علم و 
تكنولوژى را پيش بردند، نياز داريم كه به تجارى  شدن فناورى نيز 
فكر كنيم. اگر هدف گذارى ما دستيابى به اقتصاد دانش بنيان است؛ 
رشد اين اقتصاد بدون تأمين مالى روياى دست نيافتنى است. در اين 
سال ها اتفاقات گسترده اى براى تأمين مالى فناورى در كشور رخ داده 
و طبيعتاً سيستم بانكى و بازار پول يكى از اركان اصلى اين تأمين 
مالى اســت. معاون تسهيالت و تجارى ســازى صندوق نوآورى و 

شكوفايى اظهار كرد: ما در صندوق به ويژه در چهار سال اخير سعى 
كرديم سيستم بانكى نقشى تعريف شــده در تأمين مالى فناورى 
داشته باشد و با توجه به ظرفيت اين سيستم نگرش ما اين بود كه 
شبكه بانكى كشور مى تواند نقش مؤثرى در حوزه توسعه شركت هاى 
دانش بنيان داشته باشد. ذوالفقارى ادامه داد: بانك پارسيان يكى از 
بانك هاى پيشرو در اين حوزه بوده است و شكل گيرى اين نشست 
هم به نوعى نشان دهنده اهميتى است كه مديران بانك در مسئله 
حمايت از زيست بوم نوآورى دارند. وى در بخش ديگرى از سخنان 
خود خاطرنشان كرد: آينده اقتصاد ما آينده شركت هاى دانش بنيان 
است. امروزه ما در شركت هاى دانش بنيان شاهد رشد چند برابرى 
در طول يك دوره يك ساله هستيم و شركت هاى كوچك و متوسط 
امروز شركت هاى بزرگ فردا هستند كه عالوه بر منافع اقتصادى كه 
براى كشــور دارند براى بانك ها نيز مشتريان قابل اتكايى هستند. 
ذوالفقارى تصريح كرد: بانك پارسيان اولين بانكى است كه واحدى 
به نام بانكدارى دانش بنيان در ساختار خودش تعريف كرده است و 
تنظيم ســاختار بانك براى حمايت از كسب وكارهاى فناورى كه 
عمده دارايى شــان دانش است مسئله بســيار مهمى است. امروزه 
نمى توان به سبكى كه يك بنگاه بازرگانى يا توليدى سنتى را تأمين 
مالى مى كنيم از حوزه فناورى نيز حمايت به عمل آوريم. اين حوزه 
روش هاى خاص خود را مى خواهد كه امروز شاهد به كارگيرى اين 
روش ها در بانك پارسيان هستيم. وى افزود: در چهارچوب همكارى 
كــه ما با بانك پارســيان داريم بيش از 10 ابــزار براى حمايت از 
شــركت هاى دانش بنيان تعريف شده است. در حوزه اعتبارات انواع 
تسهيالتى كه براى شركت ها الزم است تعيين شده است. حتى در 
بانك پارسيان به اين نقطه رسيديم كه تأمين مالى براى يك شركت 
دانش بنيان كمتر از دو هفته انجام مى شود. ذوالفقارى بيان كرد: در 
حوزه ابزارهايى كه فصل مشــترك بانك و بازار ســرمايه است، در 
زمينه انتشار اوراق صكوك كه براى شركت هاى دانش بنيان صادر 
مى  شــود از بانك پارسيان قول هايى گرفتيم كه اين بانك به عنوان 
ركن ضامن شــركت ها نقش آفرينى مى كند. معاون تســهيالت و 
تجارى سازى صندوق نوآورى و شكوفايى يادآور شد: قانون جهش 
توليد دانش بنيان در سال 1401 تصويب و ابالغ شد كه به بانك ها 
اجازه داده در حــوزه دانش بنيان ســرمايه گذارى كنند كه بانك 
پارسيان در اين زمينه ازجمله بانك هايى بود كه پيش قدم شد و در 
تأســيس نهادهاى مرتبط با اين حوزه فعاليت مى كند كه بنده به 
نمايندگى از زيست بوم نوآورى قدردان اين همكارى هستم. توسعه 
نوآورى بدون بازيگران جديد امكان پذير نيســت. مهدى الياسى، 
معاون سياســت گذارى و توســعه معاونت علمى و فناورى در اين 
مراسم اظهار كرد: توسعه و رشد در كشور ما وابسته به هم تكاملى 
اســت. يعنى كشور با مجموعه اى از بازيگرانى كه باهم تكامل پيدا 
مى كنند، توســعه پيدا مى كند. وى بيان كرد: ما در بيســت سال 
گذشته در حوزه شركت ها و شكل گيرى هسته هاى فناور دوچرخه 
تكاملى را طى كرديم. ابتدا مفهوم پارك هاى علم و فناورى و سپس 
مفهوم تجارى سازى شكل گرفت و سپس در چرخه دوم برنامه اين 
بود كه شركت ها باهدف پيشروى، به عنوان بازيگر جديد درصحنه 
اقتصاد ورود كنند. معاون سياست گذارى و توسعه معاونت علمى و 
فناورى ادامه داد: امروز حدود 8 هزار شــركت دانش بنيان با جثه 
اقتصادى حداقلى داريم كه نسبت به شاخص ها قابل پذيرش نيستند. 

نقش آفرينى پررنگ بانك پارسيان در حمايت از اكوسيستم دانش بنيان

به گزارش ايِبنا؛ دارايى پايه 100 ســوت (0.1 گرم) از شمش طالى يك كيلوگرمى با عيار معامالتى 995 بوده و معامالت آن از 
طريق سامانه معامالت ابزار هاى نوين كاالى ايران (سما) انجام خواهد شد. بر اين اساس و تا اطالع ثانوى كليه اشخاص حقوقى 
(به غير از صندوق هاى سرمايه گذارى كااليى پشتوانه طال و بازارگردان) مجاز به خريد گواهى سپرده كااليى شمش طال نيستند. 
انباردار مكلف به اخذ و نگهدارى شناسنامه صادره براى هر شمش طال و تحويل آن به دارنده گواهى سپرده در زمان دريافت كاال 
از انبار است. در حال حاضر امكان تحويل كاال به انبار صرفا توسط توليدكننده يا واردكننده مورد تاييد انباردار وجود دارد. معيار وزن هر شمش در زمان تحويل به انبار 
يا خروج از انبار بر اساس معادل ضرايب 100 سوت عيار 995 (قسمت در 1000) لحاظ مى شود كه مبناى معامالت گواهى سپرده شمش طال است. براى انجام معامله 
گواهى مذكور همه فعاالن بازار اقدام به اخذ كد از بورس كاال كرده باشند. هزينه هاى انباردارى در تاريخ شروع معامالت به مبلغ 30 ريال روزانه به ازاى هر گواهى سپرده 
كااليى براى نگهدارى كاال در انبار از ابتداى روز صدور گواهى سپرده كااليى به نام مالك كاال تا پايان روز معامله هر بخش از كاالى فروش رفته بر عهده وى است كه 
اين هزينه توسط اتاق پاياپاى بورس كاال از وجه معامله كسر شده و در دفتر دارايى انباردار اعمال مى شود. همچنين هزينه انباردارى از ابتداى روز تقويمى پس از روز 
معامله تا پايان روز تحويل بر عهده خريدار است. ماليات بر ارزش افزوده هزينه انباردارى نيز به ميزان 9 درصد هزينه انباردارى محاسبه و به انباردار پرداخت مى شود. 

هزينه انباردارى در ابتداى هر سال شمشى بر اساس قيمت طال ضربدر 0.4 تقسيم بر 365 تعديل شده و پيش از اعمال اطالع رسانى مى شود.

بسته ارزش"كارنو" بانك تجارت لوح زرين نوآورى برتر ايرانى را در هفتمين دوره جشنواره ملى نوآورى ايرانى كحه به همت دفتر 
توســعه فناورى ها و نوآورى هاى دانشگاه صنعتى شريف (تكنو شــريف) برگزار شد در سال 1401 به خود اختصاص داد. "كارنو" 
نوآورى برتر ايرانى شناخته شد. به گزارش اداره روابط عمومى و ارتقاء سرمايه اجتماعى بانك تجارت، معاون مديرعامل بانك تجارت 
در امور مشــتريان بانكدارى شخصى در حاشيه اين جشــنواره به مزاياى بسته كارنو اشاره داشت و گفت: بانك تجارت در بسته 

ارزش كارنو با تلفيق تكنولوژى، دانش مالى و اصالح فرآيند هاى كسب وكار توانست ارزش قابل توجه و رفاه مالى را براى كاركنان شركتها به ارمغان آورد. اميرحسين 
داوديان تصريح كرد: نوآورى جنبه هاى مختلفى دارد؛ يكى از جنبه هايى كه ما در بانك تجارت روى آن تمركز كرده ايم، نوآورى در مدل كســب و كار اســت تا از اين 
طريق و با استفاده از تكنولوژى و دانش مالى براى مشتريان خود محصوالت نوآورانه طراحى و ارائه كنيم. درباره جشنواره نوآورى برتر ايرانى . جشنواره نوآورى برتر 
ايرانى با شناسايى، انتخاب، مميزى و احراز برترين نوآورى هاى شركت هاى ايرانى در چهار بخش نوآورى در محصول، نوآورى در خدمت، نوآورى در فرآيند و نوآورى 
در كسب وكار، زمينه معرفى و تقدير از تالشگران حوزه صنعت و كسب وكار را فراهم آورده و از طريق شناخت نقاط قوت و قابل بهبود، فرآيند نوآورى در شركت هاى 
ايرانى را تسهيل مى كند. جايگاه و اثرگذارى ويژه نوآورى هاى منتخب، تمركز بر نوآورى هاى مشترى محور و تمركز بر محتواى بومى نوآورى ها هم از جمله رويكرد هاى 

اساسى اين جشنواره به شمار مى رود.

آغاز خريد گواهى شمش طال
گام بلند بانك تجارت در مسير ارزش آفرينى:

"كارنو" نوآورى برتر ايرانى شناخته شد
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گزيده خبر

انگليس در نروژ پايگاه قطبى تاسيس مى كند

ارتش انگليس اعالم كرد، اين كشــور در راســتاى تشديد تعامل در حوزه 
شمالگان و شراكت با نروژ، يك پايگاه جديد در اين ناحيه قطبى تحت عنوان 
"كمپ وايكينگ" تاسيس خواهد كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى 
اســپوتنيك، نيروى دريايى انگليس اعالم كرد با نروژ براى ايجاد يك پايگاه 
عملياتى جديد در شمال اين كشور در حدود 120 كيلومترى جنوب شهر 
ترومســو به توافق رسيده است. نيروى دريايى ارتش انگليس طرح تاسيس 
اين پايگاه عملياتــى را "ضرورى براى دوران مدرن" توصيف و محل احداث 
آن را در فاصله حدودا 120 كيلومترى از جنوب شــهر ترومسو، بزرگترين 
شــهر بخش شمالى نروژ اعالم كرده است. همچنين اين پايگاه قرار است از 
سربازان يك واحد ويژه ارتش انگليس مخصوص پاسخگويى به بحران هاى 
نوظهور در عرصه اروپا موسوم به "گروه پاسخ ساحلى" ميزبانى كند. در حالى 
كه مخالفان دولت نروژ ايجاد تاسيســات انگليس و آمريكا در اين كشور را 
نقض قانون ممنوعيت حضور دائمى نيروهاى خارجى در زمان صلح در نروژ 
مى دانند، مقام هاى اين كشور در تالش براى فروكاستن از نگرانى  عمومى ادعا 
كرده اند كه پايگاه مذكور موقتى است. هنوز تعداد نيروهايى كه قرار است در 
كمپ وايكينگ به صورت دائمى مستقر شوند اعالم نشده اما زمستان امسال 
حدود 1000 كماندوى بريتانيايى براى شــركت در يك رزمايش مشترك 
ناتو و نيروى فرامرزى انگليس به اين تاسيسات اعزام شدند. سرهنگ كرك 
آلــن، فرمانده نيروهاى كماندويى انگليس در نروژ، كمپ وايكينگ را "براى 
اجراى آموزشهاى جنگ در شرايط كوهستانى و هواى سرد زمستانى داراى 
اهميت محورى" توصيف كرد. طرف انگليســى در بيانيه خود به تحســين 
از همــكارى دو جانبــه با نروژ در منطقه قطب شــمال "كه به زمان جنگ 
جهانــى دوم برمى گردد" پرداخت. اين همكارى در زمان دهه 1970 زمانى 
كه نروژ و مجمع الجزاير سوالبارد در شمال اين كشور به عنوان نقاط كليدى 
جناح شــمالى ناتو به رسميت شناخته شدند تشديد شد. خبر تشكيل اين 
پايگاه قطبى جديد انگليس در نروژ به دنبال به روزرســانى سند موسوم به 
"چارچوب سياست شمالگان" اين كشــور در ماه گذشته ميالدى و امضاى 
اعالميه مشترك ارتقاى همكارى اســتراتژيك دوجانبه بين بريتانيا و نروژ 
در سال گذشته ميالدى منتشر مى شود. نروژ همچنين اخيراً يك توافقنامه 
دفاعى دوجانبه جديد را با آمريكا امضا كرد. بر اساس اين توافق، آمريكا حق 
دسترسى و استفاده بدون مانع نسبت به چهار حوزه نظامى معين در نروژ، از 
جمله پايگاه هوايى "ايونس" و پايگاه دريايى "رامسوند" و همچنين اختياراتى 
گسترده نسبت به شهروندان نروژى كه ممكن است با اين مناطق در تماس 
باشــند به دست آورد. بر اساس اين گزارش، پايگاه هوايى ايونس، پيشرفته 
ترين پايگاه نيروى هوايى نروژ، طراحى شــده براى جنگنده هاى اف-35 و 
نيروهاى آمادگى ناتو بوده و هدفى كه مقامات براى اين پايگاه اعالم كردند، 
تقويت همكارى بين هواپيماهاى جاسوســى دريايى نروژ، بريتانيا و آمريكا 
اســت. مقامات نروژى، انگليسى و آمريكايى اعتراف كرده اند هدف آنها اين 
است كه زيردريايى هاى روسيه و ساير فعاليت هاى نظامى در قطب شمال 
را زير نظر داشــته باشند. همچنين آمريكا تنها در حوزه جنوب نروژ متعهد 
به صرف 200 ميليون دالر روى پايگاه هوايى ريگگ است و انتظار مى رود 
اين پول براى آشــيانه هاى هواپيما، انبار مهمات و ديگر تاسيســات هزينه 
شود. چندين مقام ارشد نروژ از جمله بيورن آريلد گرام، وزير دفاع اين كشور 
توافقات اخير را به عنوان "مشــاركت در روند دفاع ناتو از نروژ و كليت اروپا" 
مورد تمجيد قرار دادند اما اين توافقات مخالفت هايى در ســطح مردمى و 

سياسى در نروژ برانگيخت.
نگرانى كى يف از افزايش حاميان مذاكره در اوكراين

اولكسى دانيلوف، دبير شوراى دفاع و امنيت ملى اوكراين گفت كه افزايش 
تعداد اوكراينى هايى كه حامى گفت وگوى صلح با روسيه هستند، خطرناك 
اســت. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى اسپوتنيك، اولكسى دانيلوف، 
دبير شوراى امنيت ملى اوكراين گفت: به ياد داشته باشيد كه تعداد حاميان 
گفتگو با روسيه در حال افزايش است. اين جريان خطرناكى است كه مردم 
غرب اوكراين دربــاره چنين چيزهايى صحبت مى كنند.  پيشــتر مقامى 
ناشــناس در منطقه لويو در بيانيه اى خواســتار نشستن بر سر ميز مذاكره 

با روسيه شده بود.

اختالل در بخش هاى مختلف فرانسه در اثر 
ادامه اعتصابات

بــا ادامــه اعتصــاب و اعتراضات فرانســوى ها عليه طــرح اصالح نظام 
بازنشستگى دولت امانوئل ماكرون، روز پنجشنبه كارگران اعتصاب كننده 
روند تحويل ســوخت و عرضه برق را در نقاط مختلف اين كشور مختل 
كردند. به گزارش ايســنا، به نقل از خبرگزارى رويتــرز، داده هاى پايگاه 
فرانسوى "اى.دى.اف" نشان داد، در پى اجراى جديدترين دور از اعتصابات 
در اعتــراض به طرح دولت امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانســه براى 
افزايش سن بازنشستگى، توليد برق اين كشور به ميزان 8.2 گيگاوات يا 
معادل 13 درصد از مجموع توليد برق در تاسيســات هسته اى، حرارتى و 
برقابى كاهش پيدا كرد. شركت نفتى توتال انرژيز فرانسه هم اعالم كرد، 
بار ديگر به دليل اجراى اعتصاب هيچ سوختى از سمت پااليشگاه هايش 
در اين كشــور تحويل داده نشد. شــركت نفتى اكسون موبيل نيز وقوع 
اختالل در تحويل سوخت در چند واحد پااليشگاهى خود را گزارش داد. 
رســانه هاى فرانسوى گزارش دادند، دور اخير اعتصابات همچنين مجددا 
باعث كمبود ســوخت در پمپ بنزين هاى اين كشــور شد. نظرسنجى ها 
همچنــان حاكى از آن هســتند كه اكثريت راى دهندگان فرانســوى با 
طرح جنجالى اصالحات نظام بازنشســتگى امانوئل ماكرون براى افزايش 
ســن بازنشستگى به 64 سال مخالفند؛ اما دولت پاريس ادعا مى كند اين 
تغيير بــراى تضمين كاركرد اين نظام ضرورى اســت. در اعتراضات روز 
پنجشنبه فرانسه همچنين دانشجويان و جوانان اقدام به قطع دسترسى 
به چندين دانشگاه و دبيرستان در سراسر اين كشور كردند. صدها تن از 
اين جوانان معترض در پاريس در چارچوب اعتصابات سراسرى دست به 
تظاهرات زدند. اين اعتصاب ها در حالى برگزار شدند كه طرح افزايش سن 
بازنشستگى با راى مثبت مجلس سناى فرانسه مورد تصويب قرار گرفته 
اســت. به گزارش آسوشــيتدپرس، تظاهرات در شهر پاريس با خشونت 
همراه شــده و گروهى از جوانان معترض دست به تخريب چند ايستگاه 
اتوبوس و به آتش كشــيدن يك خودرو زدند. همچنين شــاخه كارگران 
بخش انرژى در اتحاديه بزرگ كارگرى فرانســوى CGT روز پنجشنبه در 
اقدامى اعتراضى برق مجتمع هاى ورزشــى بــزرگ در جنوب پاريس از 
جمله استاديوم "استاد دو فرانس" و چند پروژه مربوط به بازى هاى المپيك 

2024 پاريس را قطع كردند.

شى جينپينگ به سومين دور رياست جمهورى چين رسيد
شى جينپينگ در جريان چهاردهمين كنگره ملى خلق چين به 
اتفاق آراء براى ســومين دور رياست جمهورى خود در اين كشور 
انتخاب شد. به گزارش ايســنا، به نقل از خبرگزارى اسپوتنيك، 
به اين ترتيب شــى جينپينگ، رئيس جمهــور چين تبديل به 
اولين سياستمدار چينى شد كه اين ركورد را كسب مى كند. در 
جريان انتخاباتى كه در نشســت چهاردهمين كنگره ملى خلق 
چين برگزار شــد، شى جينپينگ هم به عنوان رئيس جمهورى 
خلــق چين و هم بــه عنوان رئيس كميســيون نظامى مركزى 
اين كشــور انتخاب شد. شى جينپينگ براى اولين بار در مارس 
2013 به رياســت جمهورى چين رســيد و بعداً در سال 2018 
براى دومين دور پنج ساله رياست جمهورى در اين كشور انتخاب 
شد. همچنان كه شــى جينپينگ در اواخر سال جارى ميالدى 
70 ســاله مى شود، اينكه اين سياستمدار تا چه مدت در رياست 
جمهورى باقى خواهد ماند نامشخص است. در سال 2018، چين 
محدوديت ها براى انتصاب دوره هاى رياســت جمهورى را حذف 
كرده و به اين ترتيب شى جينپينگ را قادر ساخت براى سومين 
دور رياســت جمهورى و احتماالً دوره هاى بيشتر نامزد شود. از 
زمانى كه شى جينپينگ به رياست جمهورى چين انتخاب شد، 
اين كشور شاهد خروج بيش از 100 ميليون نفر، به ويژه از جامعه 
روستايى اين كشــور از فقر بوده است. اين رئيس جمهور چين 
در ســال هاى اخير، اتحاد مجدد چيــن و تايوان را اولويت اصلى 
دولت خود اعالم كرده اســت. او سال گذشته ميالدى گفت كه 
قصد دارد اين هدف را تا سال 2050 محقق كند. شى جينپينگ 
همچنين به عنوان رئيس جمهورى كه توانست فساد را در چين 

تا ميزان چشــمگيرى كاهش دهد اعتبار كســب كرده است. در 
ســال 2018 او كارزارى براى مبارزه با فساد با شعار ������� 
������ اجرا كرد؛ شعارى كه تقريباً به معناى �حذف سياهى 

و از بين بردن شرارت� ترجمه مى شود. اين كارزار سال گذشته به 
پايان رسيد در حالى كه طبق آمار رسمى دولت پكن، نزديك به 
40000 گروهك مجرم و شركت فاسد در اثر اجراى آن برچيده 

شدند و 50000 مقام حزب كمونيست و دولتى نيز به دليل كمك 
به آنها مجازات شدند. به نوشته خبرگزارى اسپوتنيك، نتايج راى 
گيرى برگزار شده در كنگره ملى خلق چين همچنين نشان داد 
كه هان ژنگ به عنوان معاون رئيس جمهور اين كشــور انتخاب 
شد. قبل از اين انتخابات، هان ژنگ به عنوان معاون نخست وزير 
چين خدمت مى كرد و باالترين مقام مسئول چين در امور هنگ 
كنگ و ماكائو بود. او همچنين رياســت مشترك كميسيون بين 
دولتى روســيه و چين در همكارى براى سرمايه گذارى و انرژى 
را بر عهده داشت. او از سوى ديگر رييس گروه هدايت بازى هاى 
المپيك زمســتانى 2022 در پكن بود و در آن سال مشعل اين 
بازى هاى المپيك را روشــن كرد. پارلمان چين همچنين طرح 
اصالح شوراى دولت اين كشــور را تصويب كرد. پيشتر پارلمان 
چين طرحى را براى سازماندهى مجدد موسسات زير نظر شوراى 
دولتى اين كشور � عالى ترين نهاد اجرايى دولتى چين - تصويب 
كــرده بود. طرح اصالحات نهايى بــا جزئيات مربوط به تغييرات 
آتى متعاقبا منتشر خواهد شد. قانونگذاران چينى همچنين ژائو 
لجى را به عنــوان رئيس كميته دائمى چهاردهمين كنگره ملى 
خلق اين كشــور انتخاب كردند؛ ســمتى كه او را به عنوان رده 
باالترين قانونگذار اين كشور مطرح مى كند. 14 نفر نيز به عنوان 
نايب رئيس اين كميته دائمى انتخاب شدند .�ليو كى� به عنوان 
دبيركل اين كميته دائمى انتخاب شد. اولين نشست چهاردهمين 
كنگره ملى خلق چين در پنجم مارس افتتاح شد و كار خود را در 

13 مارس به پايان خواهد رساند.

دبيركل حــزب اهللا لبنــان گفت: 
مى توانيم دشــمن صهيونيستى را 
شكست دهيم و به دوران سركشى 
اســرائيل پايان دهيم و اين ارتش 
را كه شكســت ناپذير عنوان شده 
بود، از بين ببريم. به گزارش ايسنا، 
سيد حســن نصراهللا دبيركل حزب 
اهللا لبنــان عصر روز پنجشــنبه در 
موسسه  تاسيســى  ســالروز  آيين 
تربيــت و تعليم اســالمى و والدت 
باسعادت حضرت امام مهدى (عج) 
در ســخنانى خاطرنشان كرد: همه 
تــالش هاى خود را بــراى حفظ و 
تقويت بنيان موسسه تربيت و تعليم 
اســالمى بكار خواهيم برد و دامنه 
فعاليــت آن را گســترش خواهيم 
داد. وى به وضعيت ناگوار فرهنگى 
و انحطاط اخالقى در جوامع غربى 
و ترويج رفتارهاى غيراخالقى و بى 
بند و بارى از ســوى آمريكا اشاره و 
تصريح كرد، وزارت خارجه آمريكا از 
همه سفارتخانه هاى خود خواسته 
است كه در كشورهايى كه فعاليت 
مى كنند، همجنس گرايى را ترويج 
و از آن دفاع كنند و هركسى نيز كه 
بــا آن مخالفت كند، محكوم كنند. 
آمريكا همــه اينها را هدفمند انجام 
مى دهد. دبيركل حزب اهللا لبنان در 
ادامه درباره آسيب هاى اجتماعى و 
خطراتى كه جوانــان را تهديد مى 
كند، گفت: مــواد مخدر يكى ديگر 
از تهديدهاى خطرناك خصوصا در 
مدارس است و كسى كه آن را ترويج 
مى كند، از بدترين مفســدان روى 
زمين است و در مقابله با اين خطر 
بزرگ دو راه وجود دارد كه نخست 
بايد مبتاليان به اعتياد را درمان كرد 
و براســاس آن اگر فردى معتاد شد 
با برنامه و پزشــكى و روان كاوى او 

را معالجه كرد و يا تجار را بازداشت 
و زندانــى كرد. به نقل از العالم، وى 
گفت: روش ديگر نيز اين اســت كه 
با الگوبــردارى از راه انبياء الهى در 
راستاى تقويت بهبود شرايط روحى 
و روانى نســل ها و تعليم و تربيت 
آنها گام برداشت. بر اين اساس، اگر 
جوانان درخصوص پرهيز از ارتكاب 
گناه و معصيت و هرچه بدى هست، 
تربيــت كنيم و ايــن ارزش ها در 
ذهن و وجود آنها ملكه شــود، آنها 
در مقابل آســيب ها و فســادها و 
هرگونه انحطاط و خشونتى مصون 
مى شــوند. سيد حســن نصراهللا با 
اشــاره به خشــونت و نــا امنى در 
آمريكا نيز افزود: روزى نيســت كه 
يك دانش آموز هم كالســى خود 
يــا معلم خودش را نكشــد. وى در 
ادامه با اشــاره به والدت با سعادت 

حضرت امام مهدى (عج) خاطرنشان 
كرد، مهمترين پيام و فرهنگ اميد 
اســت. اميد به آينده، يعنى درهاى 
بســته وجود ندارد و تاريكى براى 
هميشه نيســت و بدنبال آن نور و 
روشنايى است و ظلم مطلق وجود 
ندارد و عدالت اســت. اميد جزئى از 
فرهنگ دينى است. براى كسى كه 
به خداوند ايمان دارد، چيزى به نام 
نااميدى نيســت. دبيركل حزب اهللا 
لبنان گفت: خطرناك ترين يأس و 
نااميدى، قبول اشــغالگرى و قبول 
شروط اشغالگر و تسليم شدن است. 
اما مقاومت در لبنان با همه گروهها 
از منظــر اميد به حركــت درآمد 
و تاكيد كــرد كه مــى توانيم اين 
دشمن را شكست دهيم و به دوران 
سركشى اسرائيل پايان دهيم و اين 
ارتش را كه شكســت ناپذير عنوان 

شــده بود، از بين ببريــم. مقاومت 
نتيجه اميد بود و تســليم شــدن 
پيروزيهاى  مقاومــت  يأس.  نتيجه 
عظيمى با اميد به دست آورد. سيد 
حسن نصراهللا افزود: مقاومت همان 
اميدى است كه پيروزيهاى سريعى 
عليه دشمن اســرائيلى رقم زد. در 
ســال 2000 ميــالدى، مقاومت با 
اين اميد ادامه داد و در سال 2006 
ميــالدى مقاومت با اميد پايدارى و 
اســتقامت كــرد. وى تصريح كرد: 
آمريكا در عراق و افغانستان شكست 
خــورد و پــروژه اش در خاورميانه 
در هم شكسته شد. دبيركل حزب 
اهللا با بيان اين كه دشــمن كشتار و 
كوچاندن و ويران كردن خانه ها را 
نيز با هدف تقويــت روحيه يأس و 
نااميدى مرتكب مى شود، به كشتار 
بئر العبد در ســال 1985 ميالدى 
اشــاره كرد و گفت: بيــش از 75 
نفر شــهيد و 270 نفر ديگر زخمى 
شــدند و هدف از اين كشتار كه با 
دســتور آمريكا بــود، ايجاد يأس و 
نااميدى در قلوب ما بود. سيد حسن 
نصراهللا افزود: به همه كسانى كه ما 
را به كشــتن و محاصره تهديد مى 
كنند تاكيد مى كنيم كه با كشتن 
تسليم نمى شــويم و اراده ما اصال 
متزلزل نمى شود. ما احساس ضعف 
نخواهيم كرد زيرا به خداوند، ملت 
و نســل و جوانان خود ايمان راسخ 
داريم. انتظار تســليم شــدن از ما 
نداشته باشــيد. دبيركل حزب اهللا 
لبنان با اشــاره به بحران سياســى 
داخلى لبنان نيز خاطرنشــان كرد، 
درهــاى راه حل باز اســت و نبايد 
تسليم شروط بين المللى و منطقه 
اى شد، كســانى كه تسليم شدند، 
موفق نشده اند. تسليم نخواهيم شد.

سيد حسن نصراهللا: تسليم شروط بين المللى و منطقه اى درمورد 
مساله لبنان نمى شويم

بعد از آنكه تعداد كشــته شدگان در كرانه باخترى از اوايل سال ميالدى جارى به 78 تن افزايش يافت، فرانسه از دولت 
رژيم صهيونيستى خواست تا بر اساس تعهدات بين المللى خود، از غيرنظاميان فلسطينى حفاظت كند. به گزارش ايسنا، 
به نقل از روسيا اليوم، سخنگوى وزارت خارجه فرانسه اعالم كرد كه بعد از عمليات اخير اسرائيل در اردوگاه جنين، فرانسه 
احســاس نگرانى عميقى مى كند. وى گفت كه پاريس طرف ها را به احترام به تعهداتى كه داده اند و اجراى خواسته هاى 
شوراى امنيت در 20 فوريه به ويژه آنچه كه مربوط به توقف تمامى مظاهر خشونت عليه غيرنظاميان است، ترغيب مى كند. 
سخنگوى وزارت خارجه فرانسه عنوان داشت كه بسيار مبرم است كه ديدگاه سياسى به نفع راهكار تشكيل دو كشورى كه 
با صلح و امنيت در كنار يكديگر زندگى كنند، مجدداً مطرح شود؛ چراكه اين تنها راه براى تحقق صلح عادالنه و هميشگى 

ميان فلسطينى ها و اسرائيلى ها است.

در جريان عمليات شــهادت طلبانه دو فلســطينى در تل آويو، پنج شهرك نشين صهيونيست زخمى شدند. به گزارش 
ايســنا، به نقل از سايت الميادين، المعتز باهللا الخواجا، جوان فلسطينى از ساكنان استان رام اهللا در كرانه باخترى پس از 
انجام عمليات شــهادت طلبانه كه در اثر آن پنج شــهرك نشين صهيونيست زخمى شدند، به شهادت رسيد. اين جوان 
فلسطينى در حالى كه نيروهاى امنيتى رژيم صهيونيستى محل حادثه را محاصره كرده بودند، با تيراندازى شهرك نشينان 
مســلح در تل آويو به شهادت رسيد. همچنين رسانه هاى رژيم صهيونيستى از يك عامل ديگر عمليات شهادت طلبانه 
خبر دادند كه توسط نيروهاى اين رژيم تحت تعقيب است. اين رسانه ها اعالم كردند، عمليات شهادت طلبانه توسط دو 
جوان صورت گرفت. فعاالن شبكه هاى اجتماعى لحظه تيراندازى را منتشر كردند كه در نزديكى يك كافه رخ داد. پس 
از انجام اين عمليات رسانه هاى صهيونيستى اعالم كردند، يوآو گاالنت، وزير جنگ رژيم صهيونيستى دستور داد تالش 
ها بر روى يافتن كسانى كه به عامل حمله تل آويو كمك كردند متمركز شود. طبق اعالم اين رسانه ها، گاالنت دستور 
داد، منزل عامل حمله در ســريعترين زمان ممكن تخريب، نزديكان آن بازداشــت و حفاظت از شهرك نشينان در كرانه 

باخترى تشديد شود. 

درخواست فرانسه از رژيم صهيونيستى براى حفاظت از 
غيرنظاميان فلسطينى

عمليات شهادت طلبانه دو فلسطينى در تل آويو
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ابداع تارهاى صوتى جديد روى يك تراشه مى تواند به افرادى كه توانايى 
تكلم خود را بر اثر جراحى يا حوادث ديگر از دست داده اند، اجازه دهد 
دوباره صحبت كنند. به گزارش ايسنا و به نقل از آى اى، براى كسانى كه 
صداى خود را به دليل جراحى يا برخى شــرايط ديگر از دست داده اند، 
زندگى مى تواند بسيار دشوار باشد. اكنون گروهى از پژوهشگران دانشگاه 
چينهوا (Tsinghua) در پكن، دســتگاه ساده اى را مهندسى كرده اند كه 
مى توانــد توانايى گفتار را به افراد بى صدا بازگرداند. اين ابزار جديد يك 
مربع يك ســانتى مترى موسوم به AT است كه به راحتى مى توان آن را 
به گلو متصل كرد تا صداها و زمزمه هاِى به ســختى قابل شنيدن را به 
گفتارى كه با صداى عادى شنيده مى شــود، تبديل كند. اين اختراع، 
«گلوى مصنوعى هوشــمند و پوشيدنى مبتنى بر گرافن» ناميده شده 
است و انرژى آن توســط يك باترى به اندازه سكه تامين مى شود. اين 
دستگاه يك الگوى جديد براى تشخيص گفتار ارائه و انتظار مى رود راه 
را براى كاربرد حسگرهاى مكانيكى در سيستم هاى هوشمند نظارت بر 
ســالمت هموار كند. پروفســور رِن تيانلينگ، رهبر اين گروه پژوهشى 
مى گويد: اين نوآورى جديد توانايى تشخيص و ترجمه عناصر گفتارى 
ماننــد واج ها، آهنگ ها و كلمات را با دقــت 99 درصد دارد. اين امر با 
استفاده از يك مدل هوش مصنوعى براى تفسير صداهاى ضبط شده و 
ارتعاش هاى بدن براى توليد صداها به دســت مى آيد. وى افزود: فرآيند 
ســاخت صداى عملى، عملكرد پايدار، مقاومــت در برابر نويز و صداى 
يكپارچه آن، AT را به ابزارى اميدواركننده براى سيستم هاى تشخيص 
گفتار و تعاملى نســل جديد تبديل مى كند. حســگرهاى گرافنى اين 
تراشه جديد براى تشخيص ارتعاش هاى ريز روى سطوح پوست مناسب 
هســتند. اين دستگاه مى تواند حركات ماهيچه ها و ارتعاش هاى صوتى 
منتقل شده به سطح پوست را حس و اطالعات مكانيكى قابل تشخيص 
را بــه گفتار تبديل كند. بهتر از آن، صداى همهمه محيط هاى پر ســر 
و صــدا مانند بزرگراه ها و كابين هواپيما بر توانايى اين دســتگاه تأثير 
نمى گذارد و AT بدون توجه به محيطى كه در آن قرار دارد در ســطوح 
بهينه به كار خود ادامه مى دهد. تيانلينگ مى گويد: وضعيت ســالمت 
گوينده، مانند بيمارى هاى عصبى، سرطان، تروما و محيط اطراف، اغلب 
بر انتقال و تشخيص صدا تأثير مى گذارد، اما اين شرايط بر اين تراشه كه 
داراى كيفيت منحصر به فردى است و مى تواند با وجود هرگونه تداخل 
خارجى كار كند، تأثير نمى گذارد. پژوهشگران مى گويند، پژوهش هاى 
بيشــترى براى توسعه اين دستگاه و فراهم كردن بيان بيشتر به صداها 
مورد نياز است، اما معتقدند كه اين دستگاه در حال حاضر نيز به اندازه 
كافى كاربردى و كارآمد اســت و استفاده از آن در آينده رايج مى شود. 
تيانلينگ مى گويد: ابزار هوشــمند AT، الگوى جديدى براى تشخيص 
گفتار ارائه مى دهد و انتظار مى رود راه را براى كاربردهاى حســگرهاى 
مكانيكى در سيستم هاى هوشمند نظارت بر سالمت، لوازم الكترونيكى 
پوشيدنى و حتى امنيت رمزنگارى هموار كند. نتايج اين مطالعه در مجله 

Nature Machine Intelligence منتشر شده است.

برگزيده علمى ششمين جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان 
در بخش فيزيك، در مورد ويژگى حسگرهاى فتونيكى اندازه گيرى 
قندخون گفت: از اهداف بلندمدت ما اين است كه بتوانيم از طريق 
حسگرهايى كه زيرپوست كاشــته مى شوند، به افراد ديابتى كمك 
كنيم كه به صورت بلندمــدت بتوانند قندخون خود را اندازه گيرى 
كنند. دكتر اســماعيل حيدرى در گفت وگو با ايسنا، در مورد طرح 
پژوهشى در زمينه «ســاخت حســگر فتونيكى براى اندازه گيرى 
گلوكز خون» توضيح داد: فعاليت اصلى ما در زمينه توسعه پلتفرم 
فوتونيكى براى اندازه گيرى اكسيژن و قند خون براى كاربرد در حوزه 
پزشكى است و بيشتر بر استفاده از اين پلتفرم براى اندازه گيرى قند 

خون افراد مبتال به ديابت تمركز داريم. 

تارهاى صوتى الكترونيكى ابداع شدند

تالش براى تجارى سازى حسگرهاى فتونيك اندازه گيرى 
مداوم قند خون

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

وقتى كه خروس خواند، بخت تو برخاست، صبح تو خنديد

 لندرور
سال تاسيس: 1896. پايه گذاران: سامنر و خاندان اسپورير (Sumner and Spurrier). كشور: انگليس . اين كمپانى در سال 1896 زير 
نام لنكاشاير (Lancashire Steam Motor) در انگليس شروع به كار كرد و تاكنون بارها اسم اين برند تغيير كرده است. اين شركت 
در سال 1907 با نام ليلند موتورز (Leyland) فعاليت مى كرد. ليلند موتورز در سال 1968 عنوان خود را به بريتيش ليلند موتور 
تغيير داد زيرا با كمپانى بريتيش موتور كار مى كرد. سپس در سال 1975 به شركتى دولتى تبديل شد و دوباره در سال 1986 
به روور گروپ (Rover Group) تغيير نام داد. لندرور ديفندر مجهز به يك موتور 2.6 ليترى هشت سيلندر است كه 86 اسب بخار 
قدرت را توليد مى كند همچنين گشــتاور اين خودرو 150 نيوتون بر متر است و نيروى توليد شده توسط موتور اين خودرو به 
وسيله يك گير بكس 4 دنده دستى به چهار چرخ اين خودرو انتقال مى يابد همچنين اين خودرو در 20 ثانيه به سرعت 100 
كيلومتر در ساعت مى رسد.لندرور ديفندر جزء شاسى بلند هاى كوچك محسوب مى شود اما به دليل قديمى بودن، موتور اين 

خودرو مصرف سوخت بسيار بااليى دارد. مصرف تركيبى اين خودرو 15 ليتر در هر 100 كيلومتر است.

بهترين فصل فوتبالى رشفورد با انتخاب دوباره به عنوان بهترين بازيكن ماه

بازيكن ملى پوش يونايتد براى سومين بار در فصل جارى به عنوان بهترين بازيكن ماه ليگ برتر انتخاب شد. به گزارش ايسنا و 
به نقل از ديلى ميل، ماركوس رشفورد در ماه فوريه در چهار بازى پنج گل به ثمر رساند تا براى دومين ماه متوالى ئشد عدهفثيو 
سومين بار در اين فصل جايزه بهترين بازيكن ماه ليگ برتر انگليس را دريافت كند. به اين ترتيب او ركورد محمد صالح را تكرار 
كرد كه در فصل 18/2017 نيز سه بار جايزه بهترين بازيكن ماه ليگ برتر را به دست آورده بود. بهترين فصل فوتبالى رشفورد با 
انتخاب دوباره به عنوان بهترين بازيكن ماه. عالوه بر اين، رشفورد اولين بازيكن در دو سال اخير شد كه براى دو ماه متوالى برنده 
اين جايزه مى شود. پيش از او ايلكاى گوندوغان، هافبك سيتى، در ژانويه و فوريه 2021 بهترين بازيكن ماه شده بود. در مجموع، 
رشفورد 25 ساله چهار بار به عنوان بهترين بازيكن ماه ليگ برتر در دوران حرفه اى خود انتخاب شده است كه سه بار آن در اين 

فصل بوده است. اين ركورد در اختيار سرخيو آگوئرو و هرى كين است كه هر كدام هفت بار موفق به بردن اين جايزه شدند.
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پیشنھاد

چھره روز

ابله
رمــان ابله نيز، مانند ديگر رمان هاى داستايوســكى، 
يكى از بزرگ ترين و فوق العاده ترين كتاب  هاى ادبيات 
روسيه و جهان اســت. كتابى كه سروش حبيبى به 
زيبايى آن را از روســى ترجمه كرده است. در اينكه 
رمان ابله يك شــاهكار است هيچ شكى وجود ندارد 
امــا خاص بودن رمــان ابله از يك جهت بســيار به 
چشــم مى آيد و آن توصيف لحظاتى اســت كه يك 
فرد محكوم به اعدام از ســر مى گذراند. لحظاتى كه 
از زبان شخصيت اصلى كتاب بيان مى شود و در واقع 
ناشى از تجربيات خود داستايوسكى است. همان طور 
كه احتماال مى دانيد، داستايوســكى در سال 1849 
به جرم شــركت در توطئه اى سياســى دستگير شد 
و به يكى از مخوفترين زندان هاى مجرمان سياســى 
پترزبورگ تحويل داده شد و در نهايت به تيرباران محكوم شد. مهرى آهى در مقدمه كتاب جنايت 
و مكافات اتفاقات روز اعدام را چنين شــرح مى دهد: در روز 22 دســامبر 1849 داستايفسكى به 
اتفاق ساير اعضاى گروه پتراشفسكى از قلعه پتروپاولفسك به ميدان سميونفسكايا كه محل اعدام 
بود منتقل گرديد. پس از قرائت حكم اعدام و پوشــانيدن پيراهن ســفيد بر تن مجرمان، مراسم 

مذهبى پيش از مرگ اجرا شد. 

قلبى همچون قلب  يك كودك
على پاكدست از هنرمندان تئاتر عروسكى است او سال 
هاســت كه به همراه خانواده ســه نفره خود ، همسر و 
فرزند عزيزشان در خدمت تاتر عروسكى بوده و هست  او 
عالوه بر تدريس تاتر و تاتر عروسكى،  مجسمه ساز توانا 
و خالقى نيز هســت.چهره هاى  عروسك هاى اپراهاى 
مولوى ، حافظ،  سعدى، خيام ، و عشق را در كارنامه پر 
بار خود دارد. او  كه در بيســت وهفتمين دوره جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك و نوجوان همدان  داورى بخش 
مسابقه جشنواره را برعهده داشت ،كودكان و آموزش و 
يادگيرى  آن هــا از دغدغه هاى خود مى داند. زحمات 
او برا ى تاتر  كودكان و نوجوانان بر  هيج كس پوشــيده 
نيست.مى توان على پاكدست را مردى ديد با چهره اى 
مردانه و  قلب پاك  يك كودك. او هميشــه جاى خالى پژوهش در حوزه تاتركودك و نوجوان را حس 
مى كند. پاكدست مى گويد: «توليد اثر نمايشى براى نوجوانان بسيار دشوار است، به دليل كمبود ساختار 
دراماتيك تعريف شده و دقيق، تحقيق و پژوهش در اين عرصه ضرورى است.» على پاكدست با اشاره به 
اينكه جشنواره ها محلى براى نشان دادن تالش هنرمندان است، مى افزايد: «نمايش ها در طول سال با 
استقبال مواجه شده، موفقيت هايى كسب كرده و سرانجام به جشنواره راه يافته اند.آثارى كه به جشنواره 
تئاتر كودك و نوجوان راه پيدا مى كنند به دليل داشتن پارامترهاى مطلوب مى توانند الگوى مناسبى براى 
فعاالن اين حوزه باشند.» به گزارش خبرنگار صبح اقتصاد اين هنرمند معتقد است كودكان و نوجوانان 
هر اقليمى آينده آن اقليم  را رقم مى زنند . تالش وسختى كشيدن براى آن ها هميشه شيرين، جذاب 
و ســازنده اســت . ايجاد تحول در تئاتر كودك و نوجوان بايد بر عهده نهادى باشد كه تصميم گيرى و 
برنامه ريزى در اين حوزه را بر عهده دارد.شــاخصى براى تئاتر نوجوان نداريم.پاكدست به شاخصه هاى 
تئاتر نوجوان اشاره كرده و توضيح مى دهد:«هنوز تئاترهاى شاخصى براى اين گروه سنى عرضه نشده 
چرا كه نوجوان ها كمبودهاى زيادى دارند و يكى از اين محروميت ها تئاتر و فيلم اســت. بايد براى اين 
حوزه برنامه ريزى شــود، نوجوانان در مرز بين كودكى و بزرگسالى يعنى يكى از حساس ترين دوره هاى 
زندگى هســتند و اگر به آن توجه نشود ممكن است راه را اشتباه بروند.» وى با بيان اينكه در اين سن 
سردرگمى وجود دارد، اضافه مى كند: «نوجوانان نياز به الگوسازى دارند و بايد الگويى براى آنها تعريف 

شود تا بتوانند مسير درست زندگى را انتخاب كنند.

فرھنگ

آوازه رشــادت مقاومت و هوش خارق العاده عمران به گوش 
«حاج ابراهيم همت» فرمانده «لشــكر 27 محمدرســول 
اهللا (ص)» مى رســد و پــس از عمليــات «والفجر 1» طى 
حكمى از ســوى شهيد همت٬ عمران پستى مسئول گردان 
«حبيب بن مظاهر» مى شــود. بــه گزارش ايســنا، عمران 
پستى هشــجين نوزدهميــن روز از آذر ســال 1338  به 
دنيا آمد. اســتحكام عقيده با مطالعه آثار شريعتى و شهيد 
مطهرى . كودكى عمران در مدرسه ها گذشت. براى رسيدن 
بــه هدفش موانع بزرگى را از پيش رو برداشــت و غربت از 
محل زندگى و سختى هاى شهرنشينى را بر تن خريد و در 
14 سالگى روســتا را ترك كرد و در دبيرستان شاه عباس 
اردبيل مشــغول علم آموزى شد. دوران دبيرستان از عمران 
مردى خودســاخته و شجاع ســاخت و او را به مقاومت در 
برابر سختى هاى پيش رو آماده كرد. طى اين مدت با مطالعه 
كتاب هاى شــهيد مطهرى و دكتر شريعتى فكر خود را پرورش داد و به عقيده مستحكم و بينش جامعى در 
باب اســالم شناسى دســت يافت.دوران دبيرستان را با اخذ مدرك ديپلم رياضى فيزيك به پايان رساند و در 
رشته جامعه شناسى دانشگاه تهران پذيرفته شد. در طول دوران دانشجويى خود به همراه ياران انقالبى اش و 
با تشويق جمعى از اهالى هشجين به پاى منبر رفته و چند شبى را در مسجد هشجين به تحصن مى نشيند و 
حتى در مقابل تهديدهاى ساواك مقاومت مى كند. انگيزه وى را براى ايستادگى در برابر رژيم طاغوت بيشتر 
مى كند. آخرين صحنه اى كه از عمران در ياد همسنگرانش مانده لحظه آخر عمليات خيبر در جزيره مجنون 
اســت. يكى از آن هان نقل مى كند: روز 19 اسفند سال 62 گردان حبيب بن مظاهر تحت فرماندهى عبداهللا 
پســتى در طالئيه به محاصره دشمن مى افتد و هلى كوپترهاى دشمن روى پل طالئيه رزمندگان را به رگبار 
مى بندند.عمران مورد اصابت گلوله دشمن قرار مى گيرد اما با وجود جراحت شديد «اهللا اكبر» گويان نيروهايش 

را به پيشروى فرا مى خواند و به معاونش دستور حركت مى دهد. 

سطرهايى از زندگى عمران پستى هشجين


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

