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فرهنگ ما مالكيت مشاعى مسكن را نمى پذيرد 

مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى عمرانى شهر تهران با بيان اينكه قيمت 
تمام شده ساخت مسكن توسط تعاونى ها پايين تر است، معتقد است: 
فروش مترى و ورود مســكن به بورس به دليل عدم پذيرش فرهنگ 
مالكيت مشاعى پاسخگو نيست. خشايار باقرپور در گفت وگو با ايسنا، 
درباره ورود مســكن به بورس و فروش مترى مسكن ابراز عقيده كرد 
و گفت: فروش مترى و ورود مســكن به بورس جوابگو نيســت چون 
فرهنگ ما مالكيت مشاعى در مسكن را نمى پذيرد. اينكه بگوييم يك 
مسكن 10 مترش متعلق به يك نفر 20 مترش متعلق به كسى ديگر 
باشد، مورد پذيرش نيست بنابراين نگاه ما به سمت نگاه سرمايه گذارى 
مى شود و نگاه سرمايه  اى به بازار مسكن هم پارامترى است كه ريشه 
معضالت بازار مســكن اســت. وى با بيان اينكه بايد تمام فرايندها به 
سمت مصرفى انگاشتن كاالى مسكن باشد، افزود: معتقدم بورس خود 
به خود يك فضاى ســرمايه اى اســت كه به تورم دامن مى زند لذا نه 
مسكن بايد وارد بورس شود و نه فروش مترى به اين شكلى كه اكنون 
تعريف شده جوابگو خواهد بود. مديرعامل اتحاديه  تعاونى هاى عمرانى 
شــهر تهران در عين حال نقش تعاونى ها در ســاخت و ســاز ارزان را 
مورد اشــاره قرار داد و گفت: متاسفانه سهم تعاونى ها در توليد مسكن 
به واســطه باال رفتن هزينه هاى توليد خيلى كاهش پيدا كرده اســت 
حتى از بخش از مواردى كه در ســند توســعه تعاون پيش بينى شده 
عقب مانده ايم و ســير مثبتى را طى نكرده ايم ولى طى مكاتباتى كه با 
دفتر رياست جمهورى داشتيم، در بحث توليد مسكن مشاركتى اعالم 
آمادگى كرديم. به گفته باقرپور تعاونى ها ســرمايه مردمى را پشت سر 
خود دارند و با مشاركت جمعى مى توانند اتفاقات بزرگى رقم بزنند. وى 
با بيان اينكه قيمت تمام شده در ساخت و ساز توسط تعاونى ها پايين تر 
است، افزود: در اتحاديه مدل هايى را در دست بررسى و اجرا داريم كه 
بتوانيم هم به توليد مســكن كشور و هم خارج كردن مسكن از الگوى 
يك كاالى ســرمايه اى به يك كاالى مصرفى كمك كنيم.مديرعامل 
اتحاديه تعاونى هاى عمرانى شــهر تهران ادامه داد: سالهاى سال است 
تســهيالتى كه براى تعاونى ها در بحث تامين آهن و سيمان و بتن با 
قيمت دولتى در نظر مى گرفتند حذف شده است و تعاونى ها عمال هيچ 
گونه تســهيالت ويژه اى در بخش پروانه ساختمان يا تسهيالت بانكى 
مازاد بر باقى سازندگان ندارند. در حال حاضر تعاونى ها در فضاى واقعى 

بازار در حال رقابت هستند بدون اينكه امتيازى دريافت كرده باشند.

گزيده خبر
مراسم گراميداشت روز شهيد

رئيسى: مردم امروز از هميشه اميدوارترند
نصب 216 مخزن آب اضطرارى 

در تهران تا پايان سال

احياى 231 واحد توليدى راكد

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران اعالم كرد كه پايان سال آينده 216 مخزن آب اضطرارى 
در تهران نصب مى شود. به گزارش ايسنا، محسن اردكانى در يكصد و سى و ششمين جلسه شوراى شهر 
تهران با بيان اينكه ميزان متوسط بارندگى در شهر تهران 280 ميلى متر است گفت:  متاسفانه امسال  
180 ميليمتر بيشتر بارش باران نداشته ايم. وى با بيان اينكه اين به معناى آن است كه نسبت به متوسط 
25 درصد كمبود بارش داشته ايم گفت:  اما همكارى شهروندان و همكارى ميان دستگاه ها شركت آب 

و فاضالب منجر به اين شده است تا شهروندان كمبود آب را احساس نكند.....

كشورهاى غرب نفرت وحشتناكى از روسيه دارند

پاى نفت ايران باالخره به بورس باز شداين خودرو با رقابت اندك به فروش رسيد
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با همكارى وزارتخانه هاى شهرسازى و صمت

مسكن و حمل و نقل، 
دانش بنيان مى شوند

وزارت راه و شهرســازى بر اساس آيين نامه پيشنهادى خود كه در هيأت 
وزيران مصوب شد، برنامه اجرايى بستر سازى، ايجاد و توسعه زيست بوم 
نوآورى، فناورى و كارآفرينى را در اين وزارتخانه تدوين و اجرايى مى كند.
به گزارش ايسنا، بر اساس آيين نامه «حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال 
آفرين در حوزه حمل ونقل، مسكن، ساختمان و شهرسازى» وزارت راه و 
شهرسازى موظف است با همكارى وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك 
مركزى، الگوى مالى زنجيره تأمين مســكن و حمل و نقل را با تمركز بر 
بكارگيرى محصوالت شركت هاى دانش بنيان و واحدهاى فناور در حوزه 
مســكن و حمل و نقل حداكثر ظرف 6 ماه پــس از ابالغ اين آيين نامه 
تدوين كرده و براى تصويب به شــوراى عالى مســكن ارائه كند. بخشى 
از اهداف اين آيين نامه، ايجاد سيســتم حمل ونقل يكپارچه، هوشمند، 
ايمن، سريع، كارآمد، پاك و راهكارهاى نوآورانه به منظور افزايش سهم 
حمل ونقل همگانى، ايفــاى نقش موثر در ترانزيت و تجارت بين المللى، 
افزايش چابكى و كارآمدى حاكميت در بخش حمل ونقل، كاهش اثرات 
مضر محيط زيستى، توسعه حمل و نقل عمومى سبز، بهينه سازى مصرف 
انرژى است. توليد و عرضه صنعتى مسكن با اولويت بهينه سازى مصرف 
انرژى توليد و عرضه صنعتى مسكن با اولويت بهينه سازى مصرف انرژى، 
كاهش قيمت تمام شده ساخت مسكن، افزايش كيفيت و سرعت ساخت 
با توجه به سند ملى آمايش سرزمين و معمارى ايرانى اسالمى،   از ديگر 
اهداف اين آيين نامه است. راهكارهاى فناورانه در طراحى و توليد مسكن 
و ســاختمان . دولت با تصويب اين آيين نامه ارائه راهكارهاى فناورانه در 
طراحى و توليد مسكن و ســاختمان اعم از استفاده و توليد انرژى هاى 
پاك و تجديدپذير از جمله انرژى خورشيدى، مديريت منابع آب و توسعه 
استفاده از آب خاكسترى، بازچرخانى آب، احداث ساختمان هاى سبز و 
پايدار سازگار با محيط زيست و متناسب با نيازهاى سالمندان و افراد كم 
توان را نيز دنبال مى كند. شناسايى چالش ها و ظرفيت هاى شركت هاى 
دانش بنيان. شناسايى چالش ها و ظرفيت هاى شركت هاى دانش بنيان و 
واحدهاى فناور و تدوين ســاز و كارهاى حمايتى از قبيل ارائه تسهيالت 
حمايتى و پوشش بخشى از ريسك هاى تجارى سازى به منظور رفع موانع 
شــركت هاى مذكور از ديگر اهداف آيين نامه مصوب هيأت وزيران است. 
جزئيات تكاليف وزارت راه و شهرســازى پيــرو آيين نامه مصوب هيات 
وزيران. بنابر اين گزارش وزارت راه و شهرســازى مكلف است نسبت به 
بهره گيرى از كارخانه هاى خانه سازى ذيل سازمان ملى زمين و مسكن با 

اولويت ايجاد و توسعه كارخانه نوآورى و پرديس پارك هاى علم و فناورى 
اقدام كند. همچنين، براساس اين آيين نامه وزارت راه و شهرسازى موظف 
شــده با همكارى معاونت علمى، فناورى و اقتصاد دانش بنيان رياســت 
جمهورى، به منظور حمايت از توســعه فعاليت شركت هاى دانش بنيان 
و واحدهــاى فناور از طريق صندوق توســعه حمل ونقل و صندوق ملى 
مســكن و در چارچوب اساسنامه آن ها، نسبت به ارائه خدمات ضمانتى 
و ارائه تســهيالت موردنياز شــركت هاى دانش بنيان و واحدهاى فناور 
بــا اولويت طرح هــا، اقالم و تجهيزات راهبردى، تحريمــى و يا ارزبر در 
حوزه هاى فعاليت وزارت اقدام كنــد. تدوين الگوى مالى زنجيره تامين 
مســكن و حمل و نقل. وزارت راه و شهرسازى موظف است با همكارى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزى، الگوى مالى زنجيره تأمين 
مســكن و حمل و نقل را با تمركز بر بكارگيرى محصوالت شركت هاى 
دانش بنيــان و واحدهاى فناور در حوزه مســكن و حمل و نقل حداكثر 
ظــرف 6 ماه پس از ابالغ اين آيين نامــه تدوين كرده و براى تصويب به 
شــوراى عالى مســكن ارائه كند. راه اندازى صندوق پژوهش و فناورى 
حمل و نقل پيشرفته و صندوق پژوهش و فناورى مسكن. اين وزارتخانه 
همچنين بايد نســبت به راه اندازى صنــدوق پژوهش و فناورى حمل و 
نقل پيشرفته و صندوق پژوهش و فناورى مسكن با مشاركت بخش غير 
دولتى و از محل وجوه در اختيار خود و ســازمان هاى تابعه و وابسته و با 
همكارى صندوق نوآورى و شــكوفايى و با رعايت قوانين و مقررات اقدام 
كند همچنين به منظور توسعه نقش آفرينى سكوهاى داده محور حوزه 
خدمات برخط حمل و نقل بار و مسافر و ارائه خدمات توسط اين سكوها، 
وزارت راه و شهرســازى موظف است نسبت به تدوين ضوابط مربوط به 
ارائه خدمات حمل و نقل بين شهرى بار و مسافر و توسعه زيرساخت هاى 
مورد نياز آن اقدام كند. تســهيل صدور مجوز فعاليت هاى شركت هاى 
دانش بنيان. به منظور توســعه صنعت پهپادهاى غيرنظامى در كشور با 
اولويت حوزه هاى خدماتى، تفريحى و ورزشــى، وزارت راه موظف است 
با همكارى ســتاد كل نيروهاى مسلح و وزارت كشور، نسبت به تسهيل 
مجوزهاى فعاليت شركت هاى دانش بنيان و واحدهاى فناور فعال در اين 
حوزه و ايجاد فضاهاى مناســب در محدوده كالن شهرها براى آزمون و 
اجــراى عمليات پرنده هاى كوچك هدايت پذير خدمات غيرنظامى اقدام 
كند. تكليف وزارت راه و شهرسازى براى حمايت از فناورى هاى پيشران و 
پرچمدار. وزارت راه و شهرسازى موظف است با همكارى معاونت علمى، 
فناورى و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهورى، وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات، شهردارى ها و مشاركت بخش غيردولتى در راستاى حمايت از 
فناورى هاى پيشران و پرچمدار، با استفاده از ظرفيت قانون جهش توليد 
مســكن، تسهيالت و حمايت هاى الزم را براى ايجاد شهر و شهرك هاى 
هوشــمند الگو يا هوشمندسازى شــهرهاى موجود با رعايت مالحظات 
محيط زيستى و زيرساخت هاى هوشمند با زيست پذيرى و خوداشتغالى 
باال با رويكرد استفاده از ظرفيت شركت هاى دانش بنيان و واحدهاى فناور 
را فراهم سازد. تدوين دستورالعمل حمايت و توسعه فناورى هاى مرتبط 
با ساختمان سبز. بر اساس اين آيين نامه، وزارت راه و شهرسازى موظف 
است با همكارى سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى، دستورالعمل حمايت و توسعه فناورى هاى مرتبط با ساختمان 
سبز، جنگل هاى عمودى و تطبيق محيط زيستى را در راستاى گسترش 
فضاى سبز شهرى و مديريت مصرف انرژى ساختمان و كاهش آاليندگى 
ظرف سه ماه تدوين و ابالغ كند آيين نامه «حمايت از توليد، دانش بنيان 
و اشــتغال آفرين در حوزه حمل ونقل، مسكن، ساختمان و شهرسازى» 
به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازى دوشنبه 22 اسفند به تصويب هيأت 

دولت رسيد.
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گزيده خبر

سردار تنگسيرى خبر داد

سرعت 3 برابرى شناورهاى سپاه 
نسبت به شناورهاى آمريكايى

فرمانــده نيروى دريايى ســپاه گفت: 
شــناورهاى جديد ســپاه ســه برابر 
شــناورهاى آمريكايى ســرعت دارند. 
به گزارش ايســنا، سردار تنگسيرى در 
گفت وگويى با اشاره به الحاق شناورهاى 
جديد به نيروى دريايى سپاه اظهار كرد: 
در الحاق جديد، ســرعت شــناورها  از 75 به 90 نات رسيده است؛ هر نات 1853 
متر است يعنى ســرعت اين شناورها به 170 كيلومتر در ساعت مى رسد.  موشك 
اين شــناور ساخت وزارت دفاع و كروز است كه اسم آن نصير است و سرعت آن به 
120 كيلومتر رســيده و در آينده ســرعت آن به 140 كيلومتر خواهد رسيد. وى 
ادامه داد: در آينده ســرعت اين شــناورها به 110 نات مى رسد. 90 نات سه برابر 
سرعت شناورهاى آمريكايى است. فرمانده نيروى دريايى سپاه خاطرنشان كرد: دو 
شناور ديگر از كالس شهيد سليمانى داريم؛ يكى شناور شهيد حسن باقرى و بعدى 
شناور شهيد صياد شيرازى كه يكى را وزارت دفاع و ديگرى را نيروى دريايى سپاه 
ساخته است. سردار تنگسيرى گفت: شناور شهيد باقرى آماده است و در سال جديد 
رونمايى مى شود. وى گفت: بر روى شناور عاشورا موشك پدافندى به اسم كوثر 200 
با برد 10 كيلومتر (و براى زدن اهداف تا 8 كيلومتر برد) نصب و آزمايش شده است. 
تنگســيرى ادامه داد: 4 فروند موشك پدافندى نواب با برد 20 الى 25 كيلومتر بر 

روى قايق تندروى كالس ذوالفقار نصب شده كه سرعت اين شناور 70 نات است.

مراسم گراميداشت روز شهيد

رئيسى: مردم امروز از هميشه اميدوارترند
رئيــس جمهور خــون مطهر شــهدا را ســرمايه و پشــتوانه 
عظيمى براى كشــور در مقابل توطئه ها و دشــمنى ها دانست 
و خاطرنشــان كرد: امروز كه دشــمنان با ابزارهــاى مختلف 
مى خواهنــد افكار و رفتار جاهليت مــدرن را بر جوامع حاكم 
كننــد، اين خون مطهر شهداســت كه از جامعه ما جهل زدايى 
مى كنــد. به گزارش ايســنا، ســيد ابراهيم رئيســى شــامگاه 
دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز شــهيد كه با حضور جمعى 
از خانواده هاى معظم شــهدا در مســجد ســلمان فارسى نهاد 
رياســت جمهورى برگزار شــد، گفت: روز شهيد، از آن جهت 
كــه يكبار ديگر نــام، راه، هدف و مقصد شــهدا را به همگان 
يادآورى مى كند، مهم اســت. رئيــس جمهور امنيت، وحدت، 
انســجام و همچنيــن عظمــت و اقتــدار جمهورى اســالمى 
ايــران را حاصــل خون مطهر شــهيدان عنوان كــرد و اظهار 
انواع  با  انقالب اســالمى  ابتداى پيروزى  از  داشت: دشــمنان 
توطئه هــا، فتنه هــا و اختالف افكنى هــا به دنبــال ايجاد يأس 
و نااميــدى در مردم بوده اند، اما شــهدا نه با حــرف، بلكه با 
عمــل به ما آموختند كه مى توانيم با اتكا به خدا بر مشــكالت 
فائق شــويم. رئيســى خون مطهر شهدا را ســرمايه و پشتوانه 
عظيمى براى كشــور در مقابل توطئه ها و دشــمنى ها دانست 
و خاطرنشــان كرد: امروز كه دشــمنان با ابزارهــاى مختلف 

مى خواهنــد افكار و رفتار جاهليت مــدرن را بر جوامع حاكم 
كننــد، اين خون مطهر شهداســت كه از جامعه ما جهل زدايى 
مى كند. رئيس جمهور در ادامه اغتشاشــات اخير در كشور را 
جنگ تركيبى رســانه اى، اقتصادى و شناختى دشمن با هدف 
توقف پيشــرفت هاى ملت ايران عنوان كرد و افزود: تجربه 44 
ساله جمهورى اسالمى نشان داده اســت كه دشمنان تاكنون 
در مقابــل ملت ايــران ره به جايــى نبرده انــد و بعد از اين 
نيــز نخواهند بــرد، چرا كه ملت ايران به رغم همه فشــارها و 

تحريم ها در حوزه هاى مختلف به پيشــرفت ها و دستاوردهاى 
عظيــم و افتخارآفرينــى رســيده اند. رئيســى با بيــان اينكه 
مــردم ما امروز به رغــم وجود برخى كمبودها و كاســتى ها از 
هميشــه اميدوارترند، تأكيد كرد: گواه صدق اين مدعا حضور 
گســترده آحاد مردم با ســاليق مختلف در راهپيمايى باشكوه 
و عظيم 22 بهمن امســال اســت. رئيــس جمهور قدردانى از 
خون شــهدا را در خدمت بــه خانواده معظــم آنها و عمل به 
وصيت شــان در حفظ ارزش ها و عمل به امر ولى فقيه دانست 

و تاكيد كرد: وصيت نامه شــهدا منبع الهام بخشــى براى اقدام 
و عمل همه مســئولين و دســتگاه ها و نهادهاى نظام است تا 
مســير نورانى آنها كمرنگ نشود. رئيســى با بيان اينكه خون 
مطهر شــهدا ضامن انقالب، كشــور و نظام جمهورى اسالمى 
اســت، اظهار داشــت: از آنجا كه اصل و اســاس اين نظام و 
انقالب با خون مطهر شــهدا عجين شده اســت، هاضمه نظام 
اسالمى هيچگونه فســادى را نمى پذيرد؛ هر چند ممكن است 
فاســدان در كشــور چند صباحى جوالن داشــته باشــند، اما 
قطعاً بقا نخواهند داشــت. رئيــس جمهور در بخش ديگرى از 
ســخنان خود صيانــت از فرهنگ عفاف و حجــاب در جامعه 
را خواســته به حق خانواده شــهدا و عمل به ضرورت دينى و 
قانونــى عنوان و تصريح كرد: امروز توجــه و احترام به قانون 
مورد قبول و اجماع همه شــهروندان اســت، چرا كه كشــور 
بايد برمدار قانون اداره شــده و بى توجهى به قانون نبايد باب 
شود. رئيسى با اشــاره به تالش هاى دشمنان براى رواج هرج 
و مرج، آشــوب و بى قانونى در كشــور با ترفندهــاى پيچيده، 
با ايجاد  اظهار داشت: امروز برنامه دشــمنان تعطيلى تحصيل 
نگرانى در دانش آموزان و والدين آنها و تعطيلى كســب و كار 
با ايجاد اخالل در نظام اقتصادى اســت، اما اين بار نيز ناكام 

خواهند ماند و ره بــه جايى نخواهند برد.

ابر پروژه فارس برمدار سازندگى قرار گرفت:
آغاز عمليات اجرايى فاز 1 شهر سالمت شيراز،بزرگترين مركز گردشگرى سالمت در غرب آسيا

رئيس سازمان تعزيرات حكومتى از سازمان هواپيمايى خواست هرگونه تخلف گرانفروشى يا عدم عرضه بليت هاى هواپيمايى را با 
اولويت به سازمان تعزيرات معرفى كنند. به گزارش ايسنا به نقل از سازمان تعزيرات حكومتى، احمد اصانلو در نشست با مديران 
شــركت هاى هواپيمايى با اشاره به اينكه بليت هواپيما نيست و اگر هم باشــد، گران است، گفت: درخواست ما از شما به عنوان 
مســئول اين حوزه، اين اســت كه هر شركت هواپيمايى و چارتر و داللى كه مرتكب تخلف مى شود را به ما معرفى كنيد. رئيس 
سازمان تعزيرات حكومتى قيمت گذارى بليت هواپيما به صورت دستورى را نامناسب دانست و گفت: ضوابط قيمت گذارى بايد به گونه اى باشد كه خدمات باكيفيت باال 
ارائه شود و در عين اينكه توليدكننده سود ببرد، مصرف كننده هم ضرر نكند. اصانلو از مأموريت سه رئيس شعبه مهم و ملى براى رسيدگى به تخلفات فروش بليت 
هواپيما خبر داد و گفت: روساى شعب به سازمان هواپيمايى مى آيند و اگر الزم باشد به صورت ميدانى حضور پيدا مى كنند و با سرعت و دقت به تخلفات هر شركت 
و چارتر كننده يا داللى كه اخالل در بازار شب عيد ايجاد مى كند، رسيدگى مى كنند. رئيس سازمان تعزيرات حكومتى افزود: همه اين اقدامات مستلزم همكارى شما 
است و شركت هواپيمايى ها بايد به ما اعالم كنند چه تعداد بليت با چه قيمتى به چه كسى دادند. در اين جلسه مديران شركت هاى هواپيمايى ضمن بيان مسائل و 

دغدغه هاى صنعت هواپيمايى، آمادگى خود را براى همكارى با سازمان تعزيرات حكومتى اعالم كردند.

مشــاور امنيت ملى كاخ ســفيد اظهار كرد كه درحال حاضر توافقى با ايران جهت تبادل زندانيان وجود ندارد. به گزارش ايسنا، 
و به نقل از رويترز، جيك ســاليوان، مشــاور امنيت ملى كاخ ســفيد روز دوشــنبه در رابطه با توافق ايران و آمريكا درخصوص 
تبادل زندانيان گفت: توافقى وجود ندارد. آخرين كارى كه مى خواهيم انجام بدهيم، اميد دادن واهى به خانواده هايى اســت كه 
مدت هاست منتظر بازگشت عزيزان شان هستند. وى اعالم كرد كه آمريكا به تعامل با ايران براى بازگرداندن زندانيان آمريكايى در 

ايران به كشورش ادامه خواهد داد. چندى پيش حسين اميرعبداللهيان،  وزير امور خارجه در گفت وگويى خاطرنشان كرده بود: تبادل پيام ها همچنان در گفت وگوهاى 
لغو تحريم ها در جريان اســت و در موضوع تبادل زندانيان به يك توافق در روزهاى اخير دســت يافتيم و اگر همه چيز از طرف آمريكا خوب پيش برود در روزهاى 
آينده انجام خواهد شــد. وى افزوده بود: ما اين پرونده را يك پرونده كامال انســانى مى دانيم. از مارس سال گذشته در اين رابطه يك سندى بين ما و طرف آمريكايى 
به طور غيرمستقيم به امضا و تاييد رسيد اما زمنيه اجراى آن اكنون فراهم شده است. از نظر ما همه چيز آماده است. طرف آمريكايى در حال انجام هماهنگى هاى 
فنى خودش است. در پى اظهارات وزير امور خارجه ايران مبنى بر انجام شدن توافق ميان ايران و آمريكا براى تبادل زندانيان، ند پرايس، سخنگوى وزارت امور خارجه 

آمريكا البته اين موضوع را تكذيب كرد.

رئيس سازمان تعزيرات:
شركت هاى هواپيمايى متخلف را معرفى كنيد

جيك ساليوان: 
براى بازگرداندن زندانيان آمريكايى  به تعامل با ايران ادامه مى دهيم

منصــورى ، مديرعامــل شــهر ســالمت شــيراز: توســعه زيرســاخت هــاى درمانــى فــارس، 
ــن طــرح  ــركات اي ــر ظرفيــت هــاى اســتان از ب ــزودن ب ــروت و اف ــد ث اشــتغالزايى،  تولي
كالن اســت جهــاد خدمــت رســانى و توســعه گردشــگرى و توريســم درمانــى در اســتان 

فــارس بــا آغــاز عمليــات اجرايــى ســاخت شــهر ســالمت شــتاب گرفــت. 
رشد فزاينده گردشگرى سالمت در پهنه فارس

ــده اى در  ــش ارزن ــه نق ــروژه ك ــر پ ــن اب ــاز  اي ــن ف ــاى اولي ــر ســاخت ه ــى توســعه زي ــات اجراي عملي
رونــق اقتصــادى و گســترش زيرســاخت هــاى درمانــى اســتان  خواهــد داشــت ، بــا همــت مســئوالن در 
دولــت ســيزدهم آغــاز شــد و نقــش فزاينــده در رشــد چشــمگير مولفــه هــاى گردشــگرى ســالمت دارد.
ــه  ــه ب ــه مرحل ــه ب ــف و مرحل ــاى مختل ــب فازه ــه اى وســيع در قال ــوان مجموع ــه عن شــهر ســالمت ب
بهره بــردارى خواهــد رســيد و نمونــه اى فاخــر بــراى توســعه يافتگــى كالنشــهر شــيراز در پرتــو مشــاركت 
ــاى فاخــر  ــروژه ه ــر پ ــوان يكــى از اب ــه عن ــاز اول شــهر ســالمت ب ــى ف ــن كلنگ زن ــود . آيي ــد ب خواه
اســتان همزمــان بــا ســالروز ميــالد منجــى عالــم بشــريت(عج) بــا حضــور جمعــى از مســئوالن ارشــد 

اســتان برگــزار شــد.
هم افزايى براى سازندگى در شهرك سالمت

مديرعامــل شــهر ســالمت شــيراز در ايــن آييــن گفــت: فــاز اول شــهر ســالمت بــه وســعت  100 هكتــار 
ــا  ــرى ه ــر  كارب ــده اكث ــه در برگيرن ك
تعريــف شــده در كل ايــن پروژه اســت 
ــزى  ــه ري ــق برنام ــف شــده و طب تعري
اجرايــى  عمليــات  گرفتــه،  انجــام 
ــان  ــا پاي ــاز اول ت ــاى ف ــاخت ه زيرس
ســال1403 بــه بهــره بــردارى خواهــد 
رســيد. منصــورى بــا اشــاره بــه اينكــه 
برنامــه اجرايــى ســاخت شــهر ســالمت 
ــتاندار  ــه اس ــوب ب ــورت مكت ــه بص ب
ــار  ــده ، اظه ــه ش ــارس ارائ ــرم ف محت
ــاى  ــا مجموعه ه ــى ب ــت: مذاكرات داش
ــى  ــات اجراي ــث عملي ــف در بح مختل
ايــن پــروژه انجــام گرفــت و در نهايــت بــا شــركت پــارس گســتر كــه كارنامــه موفقــى در اجــراى پــروژه 
ــكار  ــوان پيمان ــه عن ــن شــركت ب ــق رســيديم و اي ــه جمع بنــدى و تواف ــزرگ در اســتان دارد، ب هــاى ب
فــاز نخســت شــهر ســالمت مشــغول بــه فعاليــت شــده اســت. وى بــا بيــان اينكــه مقــرر اســت شــركت 
پــارس گســتر زيرســاخت 100 هكتــارى ايــن پــروژه را طــى 24 مــاه بــه اجــرا نمايــد ، ادامــه داد: بــا 
رويكــرد جديــد ايــن پــروژه بــزرگ بــه صــورت فــاز بــه فــاز و منطقــى تــر عملياتــى مــى شــود و از تــوان 

ــد. ــم ش ــد خواهي ــاندن آن بهره من ــرانجام رس ــه س ــهامداران ، در  ب ــت س و ظرفي
شهر سالمت فارس پروژه ملى است

مديرعامــل شــركت شــهر ســالمت شــيراز بــه  تغييــر و تحــوالت شــركت شــهر ســالمت و منطقــه ويــژه و 
رويكــرد جديــدى كــه در اســتان بــا حضــور دكتــر ايمانيــه بــه عنــوان ايــده پــرداز و موســس اوليــه شــهر 
ســالمت شــكل گرفــت، اشــاره كــرد و افــزود: پــروژه شــهر ســالمت پــروژه شــهرى و اســتانى نيســت 
ــا ايــن رويكــرد پيــش برويــم ، ايجــاد ثــروت و توزيــع  بلكــه پــروژه ملــى اســت  كــه اگــر در فــارس ب
عادالنــه آن را شــاهد خواهيــم بــود وى ضمــن دعــوت از ســرمايه گــذاران  بــراى حضــور در ايــن پــروژه 
ادامــه داد: همزمــان بــا شــروع عمليــات اجرايــى فــاز نخســت، فراينــد  واگــذارى اراضــى  شــهر ســالمت 
بــه ســرمايه گــذاران نيــز آغــاز شــده اســت و آمــاده همــكارى بــا كليــه ســرمايه گــذاران در بخشــهاى 

درمانــى، ســالمت، گردشــگرى، رفاهــى هســتيم
اشتغالزايى از بركات شهر سالمت است

ــات   ــق مطالع ــالمت و طب ــهر س ــى ش ــاز نهاي ــه در ف ــان اينك ــا بي ــيراز ب ــالمت ش ــهر س ــل ش مديرعام
مشــاور حــدود 35 هــزار شــغل ايجــاد خواهــد شــد ، گفــت: بــا ســاخت و بهــره بــردارى از ايــن پــروژه، 
ــراى متخصصــان و پزشــكان و هــم كادر درمــان و ســاير  ــادى هــم ب فرصــت هــاى اشــتغال بســيار زي
مشــاغل مرتبــط اعــم از هتــل دارى و گردشــگرى فراهــم خواهــد شــد و از مهاجــرت نخبــگان تــا حــد 
زيــادى كاســته خواهــد شــد وى افــزود : در فــاز نهايــى و بــا ايجــاد بيــش از 300 تخــت هتــل  و 2500 
ــيراز  ــالمت ش ــى س ــن الملل ــهر بي ــالمندى  ، ش ــى و س ــت درمانگاه ــا تخ ــتانى و صده ــت بيمارس تخ
ظرفيــت پذيرايــى از بيــش از يــك ميليــون و 300 هــزار نفــر گردشــگر داخلــى و خارجــى را در طــول 
ســال خواهــد داشــت و و رويكــرد شــهر ســالمت ايــن اســت كــه هــم بتوانــد درحــوزه درمــان و هــم در 

حــوزه خدمــات گردشــگرى ســالمت و تندرســتى نقــش جــدى را در منطقــه ايفــا نمايــد
ــت گردشــگرى اســتاندارى و  ــارس و معاون ــان از حمايــت جــدى شــخص  اســتاندار ف منصــورى در پاي
ــى  ــيراز قدردان ــدگان ش ــتاندارى و نماين ــادى اس ــى و اقتص ــت عمران ــوزه معاون ــكارى ح ــن هم همچني
ــه شــهر بيــن المللــى    ــگاه ويژه تــرى ب ــا ن كــرده و از دســتگاه هــاى خدمــت رســان اســتان خواســت ت

ســالمت شــيراز  داشــته باشــند.
شهر سالمت مايه مباهات است

ــزار  ــه 30 ه ــم نام ــاد تفاه ــارس گســتر از انعق ــر شــركت ســد و عمــران پ ــن مراســم مدي ــه اي در ادام
ميليــارد ريالــى بــا شــركت شــهر ســالمت و آغــاز عمليــات اجرايــى فــاز اول شــهر ســالمت  خبــر داد.

تواضــع ضمــن خوشــامدگويى بــه مســئوالن حاضــر در مراســم، توفيــق خدمــت در اجــراى پــروژه هــاى 
ــداث  ــى اح ــات اجراي ــت: عملي ــرد و گف ــف ك ــات توصي ــه مباه ــالمت را ماي ــهر س ــون ش ــزرگ همچ ب
ــاز و طــى  ــارس گســتر آغ ــاز اول شــهر ســالمت توســط شــركت ســد و عمــران پ زيرســاخت هــاى ف
ــه عنــوان  ــا بيــان اينكــه شــركت ســد و عمــران پــارس گســتر ب 24 مــاه عملياتــى خواهــد شــد وى ب
يكــى از بزرگتريــن شــركت هــاى عمرانــى كشــور ســال هاســت در عرصــه ســازندگى و آبادانــى فعاليــت 
دارد اظهارداشــت: برخــوردارى از دانــش فنــى و تجربــه كافــى، نيــروى انســانى متخصــص و همچنيــن 
ماشــين آالت و تجهيــزات مناســب باعــث شــده ايــن شــركت بــه عنــوان يــك شــركت پيشــتاز و متعالــى 
در عرصــه ســازندگى شــناخته شــود. بــه گفتــه وى شــركت ســد و عمــران پــارس گســتر، ســازندگى و 
حضــور فعــال در پــروژه هــاى عمرانــى را وظيفــه خــود مــى دانــد و تــالش مى كنــد ايــن پــروژه را نيــز 

ــاند. ــردارى برس ــه بهره ب ــن ب ــان ممك ــن زم در كوتاه تري
مديــر شــركت ســد و عمــران پــارس گســتر، ظرفيــت درمانــى شــهر شــيراز بــه دليــل وجــود اســاتيد 
ــيراز  ــا ش ــر اينه ــالوه ب ــت: ع ــرد و گف ــف ك ــرش توصي ــى كم نظي ــكى را ظرفيت ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــى و  ــگرى تاريخــى، طبيع ــق گردش ــه تلفي ــوردار اســت ك ــى برخ ــل توجه ــگرى قاب ــت گردش از ظرفي
مذهبــى بــا گردشــگرى ســالمت مــى توانــد بــركات متعــددى را بــراى ايــن كالنشــهر در پــى داشــته 

ــد. ــل كن ــه تبدي ــى منطق ــه توريســم درمان باشــد و شــيراز را قطــب ب
پيگيرى براى  ايجاد مناطق ويژه گردشگرى سالمت

در ادامــه ايــن مراســم، نماينــده شــيراز و زرقــان در مجلــس شــوراى اســالمى نيــز بــا اشــاره بــه اينكــه 
ــه در چارچــوب  ــزى هســتند ك ــا مراك ــژه دانشــگاهى شــيراز تنه ــه وي ــژه ســالمت و منطق ــه وي منطق
مناطــق ويــژه ايجــاد شــده انــد، بيــان كــرد:  در ســال 82 در دانشــگاه شــيراز طــرح بيــن المللــى كــردن 
دانشــگاه و در دانشــگاه علــوم پزشــكى ايجــاد دهكــده ســالمت پيگيــرى شــد كــه در ســال 85  دولــت  
ايجــاد مناطــق ويــژه گردشــگرى ســالمت را مصــوب كــرد. دكتــر قــادرى خاطرنشــان كــرد: در ســال 88 
مذاكــرات ادامــه يافــت كــه منطقــه ويــژه در حــوزه هــاى ديگــر فعاليــت كنــد كــه در نهايــت مصوبــه 
ــان اينكــه ســايت  ــا بي ــه شــد وى ب ــژه ســالمت و شــهر دانشــگاهى گرفت ــراى ايجــاد  منطقــه وي اى ب
دوم فعاليــت منطقــه ويــژه در قالــب ســايت ســالمت و ســايت ســوم دانشــگاهى اســت، اظهــار داشــت: 
در ديگــر كالنشــهرها بــه دليــل اينكــه منطقــه ويــژه ندارنــد امــكان ايجــاد ديگــر مناطــق ويــژه وجــود 
نــدارد و بــه عبارتــى شــيراز تنهــا كالنشــهرى اســت كــه منطقــه ويــژه آن در شهرســتان  شــيراز قــرار 
ــا اســتقرار گمــرك در منطقــه  ــه فــال نيــك گرفتــه شــود. قــادرى گفــت: ب دارد و بايــد ايــن مزيــت ب
ــاز ســرمايه گــذاران  ــه روز و مــورد ني ــزات ب ــوان تجهي ــدون پرداخــت حقــوق گمركــى مــى ت ــژه، ب وي
ــوزه پزشــكى و  ــى در ح ــاى خوب ــه ظرفيت ه ــان اينك ــا بي ــرد. وى ب ــف را وارد ك ــاى مختل ــوزه ه در ح
ــوان عقــب ماندگــى  ــزات پزشــكى مــى ت ــد دارو و تجهي ــح كــرد: در تولي ــم، تصري ــزات الزم داري تجهي

موجــود را جبــران كــرد و از ظرفيــت پزشــكان در ســاخت دارو، تجهيــزات و ... اســتفاده كــرد.

اختصاص تسهيالت قانونى به شهر سالمت فارس
ــم؛  ــور بزني ــرف اول را در كش ــم ح ــى تواني ــزات آن م ــكى و تجهي ــوزه پزش ــرد: در ح ــان ك ــادرى بي ق
ــه  ــگاه دســتگاهى ب ــر از ن ــر دنبــال شــود و فرات ــد واگــذارى زميــن در شــهر ســالمت ســريع ت ــذا باي ل
موضــوع نــگاه شــود تــا از ايــن ظرفيــت و توانمنــدى بــراى كل كشــور اســتفاده شــود. وى يــادآور شــد: 
گردشــگرى ســالمت بايــد در كنــار ديگــر مــوارد گردشــگرى تاريخــى، مذهبــى، طبيعــى و ...باشــد تــا 

مجموعــه گردشــگرى در تمامــى حــوزه هــا تكميــل شــود.
برداشتن بروكراسى ها براى شهر سالمت

در ادامــه ايــن مراســم معــاون عمرانــى اســتاندار فــارس خواســتار حــذف بروكراســى هــاى ادارى بــراى 
جــذب ســرمايه گــذاران شــهر ســالمت شــد. معــاون عمرانــى اســتاندار فــارس نيــز بــا اشــاره بــه اينكــه 
طــرح احــداث شــهر ســالمت از حــدود 15 ســال پيــش مطــرح شــده، ابــراز داشــت: ظرفيت هــاى قابــل 
ــدازى  ــده راه ان توجــه شــيراز در حــوزه بهداشــت و درمــان يكــى از عوامــل اصلــى در شــكل گيــرى اي
ــروژه  ــن پ ــر ســر راه احــداث اي ــه ب ــان مشــكالتى ك ــا بي ــى كوچــى ب شــهر ســالمت بوده  اســت. رضاي
ــزرگ  ــى ب ــى حجم ــن پيش بين ــراف و همچني ــاى اط ــازى زمين ه ــت: بحــث آزادس ــود داشــت، گف وج
بــراى احــداث پــروژه، يكــى از مشــكالتى بــود كــه باعــث طوالنــى شــدن فرآينــد احــداث شــهر ســالمت 

شــد وى بــا اشــاره بــه اينكــه در 
دوره ى جديــد مديريــت اســتان، 
ــك  ــه ي ــد ك ــر آن ش ــم ب تصمي
سياســت تــازه بــراى احــداث 
شــهر ســالمت در پيــش گرفتــه 
ــن  ــر اي ــرد: ب ــح ك ــود، تصري ش
ــدف  ــا ه ــد ب ــرر ش ــاس مق اس
پــروژه،  شــدن  تــر  عملياتــى 
فازهــاى  در  ســالمت  شــهر 
ــدازى شــود؛ چــرا  مختلــف راه ان
كــه ايــن امــكان وجــود نداشــت 
ــروژه  ــك پ ــاى ي ــه فازه ــه هم ك

ــه گفتــه معــاون عمرانــى  ــه ســرانجام رســاند. ب ــه صــورت همزمــان آغــاز كــرد و ب هــزار هكتــارى را ب
اســتاندار فــارس، بــا مشــاركت و مشــورت همــه طرف هــاى دخيــل در احــداث شــهر ســالمت، مقــرر 
شــد ايــن پــروژه در فازهــاى مختلــف تعريــف و بــه بهــره بــردارى برســد و بــه ايــن وســيله اثربخشــى 
ــر باشــد.   ــا موث ــراى حضــور آنه ــل ب ــا در ايجــاد تماي ــت ســرمايه گذاران برســد ت ــه روي ــز ب ــروژه ني پ
رضايــى كوچــى بــا بيــان اينكــه در راســتاى اجــراى ايــن طــرح يــك نمونــه پايلــوت از همــه كاربــرى 
هــاى شــهر ســالمت در يــك مقيــاس كوچكتــر عملياتــى مى شــود، اظهــار داشــت: خوشــبختانه همــان 
ــه  ــروز ب ــده بود ام ــالمت ش ــهر س ــدازى ش ــده راه ان ــكل گيرى اي ــث ش ــه باع ــى ك ــه و ظرفيت هاي ادل
ــالمت را  ــهر س ــداث ش ــه اح ــده ك ــف ش ــترى تعري ــاى بيش ــود دارد و ظرفيت ه ــرى وج ــكل قوى ت ش

مى كنــد. توجيه پذيــر 
احداث بيمارستان هاى بزرگ مقياس در فارس

ــهر  ــت در ش ــزار تخ ــت دو ه ــا ظرفي ــاس ب ــزرگ مقي ــتان ب ــى دو بيمارس ــه كلنگ زن ــه ب وى در ادام
ــاه  ــا 3 م ــز ظــرف 2 ت ــان ني ــروژه آزادراه شــيراز اصفه ــاز اول پ ــرد: ف شــيراز اشــاره و خاطرنشــان ك
ــد در  ــن مهــم  مى توان ــى شــدن اي ــى، عمليات ــه رضاي ــه گفت ــردارى مــى رســد. ب ــه بهــره ب ــده ب آين
ــد.  ــذار كمــك كن ــروژه و جــذب ســرمايه گ ــه تســريع پ ــر باشــد و ب جــذب گردشــگر ســالمت موث
معــاون عمرانــى اســتاندار فــارس در خصــوص تاميــن آب ايــن پــروژه نيــز گفــت: بــا توجــه بــه اينكــه 
ســاالنه حــدود 100 ميليــون متــر مكعــب آب مــورد نيــاز شــيراز و شــهرهاى اطــراف از ســد تنــگ 
ــز  ــات تاميــن خواهــد شــد شــهر ســالمت ني ــراى بخش هــاى شــرب، صنعــت و خدم ســرخ بشــار ب
ــى  ــداز طوالن ــن چشــم ان ــد اي ــر چن ــى، ه ــه رضاي ــه گفت ــم برخــوردار باشــد. ب ــن مه ــد از اي مى توان
ــراى  ــد در جــذب گردشــگر ب ــه شــهر ســالمت نيــز مى توان مــدت اســت امــا اتصــال ريلــى شــيراز ب
ــك  ــدوارم ظــرف ي ــت: امي ــه ســخنان خــود گف ــر باشــد. وى ادام ــده دور موث ــه در آين ــن مجموع اي
ســال و نيــم آينــده مقدمــات و زيرســاخت هاى اوليــه بــراى ســرمايه گذارى در ايــن شــهرك فراهــم 
ــى  ــاون عمران ــود. مع ــهيل ش ــرمايه گذاران تس ــور س ــرايط حض ــى هاى ادارى ش ــذف بروكراس ــا ح و ب
ــه  ــى ب ــا و سرعت بخش ــى ظرفيت ه ــم افزاي ــتار ه ــود خواس ــخنان خ ــان س ــارس در پاي ــتاندار ف اس

ــد. ــاله ش ــاى 15 س ــران عقب ماندگى ه ــراى جب ــروژه ب ــراى پ اج
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گزيده خبر

وزير اقتصاد خبر داد:

افزايش صادرات نفت ايران با وجود ادامه تحريم ها

 ســيد احســان خاندوزى؛ وزير اقتصاد در 
آيين رونمايى از معامالت گواهى ســپرده 
نفت و ميعانــات گازى در بــورس انرژى 
با اشــاره نفــت در قرن گذشــته يكى از 
كليدواژه هاى پر بسامد در اقتصاد ايران بوده 
است، افزود: از نقطه غرور انگيز ملى شدن 
صنعت نفت تا دشوارى هاى صادرات نفت به 

واسطه تحريم ها در شرايط سياسى و اقتصادى ايران موثر بوده است. وى ادامه داد: در همه 
اين ابعاد و زوايا يكى از گوشــه ها و نمونه هاى مهم تا ساليان طوالنى مشكل ساز بوده، نحوه 
مشــاركت بخش خصوصى در معامالت نفت بوده است. خاندوزى تاكيد كرد: بخشى از اين 
مشكالت در دهه 80 با اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى حل شده و بخشى نيز به واسطه 
تحريم ها و خنثى سازى آن محقق مى شود. وى با بيان اينكه پس از يك سال تالش مشترك 
بين وزارت نفت و اقتصاد، گواهى ســپرده نفت خام را منتشــر خواهيم كرد، گفت: اگر اين 
مسير از سمت سياست گذاران ادامه پيدا كند و ابزار هاى مالى و اقتصادى را تعريف كنيم تا 
بخشى از زنجيره نفت را توسعه دهيم، نقطه عطفى در مسير اقتصاد انرژى ايران در سال هاى 
آينده خواهد بود. وزير اقتصاد بيان كرد: به لحاظ صادرات نفت نسبت به تمام ماه هاى گذشته 
وضعيت بهترى داريم و هم زمان با تالش هايى كه در حوزه صادرات صورت مى گيرد كه مسير 
فروش ريالى در داخل فراهم مى شــود كه ابزار جديد بر روى ميز ســرمايه گذاران حرفه اى 
خواهد بود. با گفته خاندوزى تالش در دولت ســيزدهم اين بوده كه به ســمت رقابتى تر و 
شفاف تر شدن و حضور فعاالن بخش غيردولتى در عرضه گواهى نفت خام نيز صورت پذيرد.

آغاز معامالت گواهى سپرده نفت خام از 22 اسفند

پاى نفت ايران باالخره به بورس باز شد
گواهى سپرده نفت خام با حضور وزير نفت و وزير اقتصاد راه اندازى و 
از روز دوشــنبه در بورس انرژى ايران قابل معامله مى شود. به گزارش 
ايســنا، صبح امروز در مراسمى با حضور احسان خاندوزى، وزير امور 
اقتصادى و دارايى، جواد اوجى، وزير نفت و همچنين مديرعامل شركت 
ملــى نفت ايران و مديرعامل بورس انرژى نشســت معرفى معامالت 
گواهى ســپرده نفت خام و ميعانات گازى برگزار و اعالم شد معامالت 
آن از فردا (دوشنبه 22 اسفند 1401)  آغاز مى شود. به گزارش ايسنا، 
اواسط تابستان بود كه مديرعامل شركت ملى نفت به گواهى سپرده 
نفت خام اشــاره و اعالم كرد كه قرار است اين طرح همسو با اقتصاد 
مقاومتى و مردمى ســازى اقتصاد باشد و به تنوع روش هاى فروش در 
شــركت ملى نفت ايران كمك كند. براين اساس، گواهى سپرده نفت 
خام راه اندازى شده و از روز دوشنبه در بورس انرژى ايران قابل معامله 
مى شــود. طالى سياه جايگزينى براى ســرمايه گذارى در  ارز و طال 
سرمايه گذاران به جاى توجه به بازار ارز و طال از اين پس مى توانند در 
طالى سياه نيز سرمايه گذارى كنند. بازار ثانويه اين گواهى راه اندازى 
شــده اســت و اين اوراق در بانك ها قابليت تضمين شــدن دارد.  در 
كنار امكان سرمايه گذارى دالرى، در صورت درخواست دارنده، امكان 
تبديل به ريال براى اين اوراق وجود دارد. عالوه بر اين، گواهى سپرده 
نفت خام يك ابزار خالقانه و جديد اســت و دارندگان اين اوراق، مالك 
فيزيك نفت خام خواهند بود. فرق گواهى سپرده نفت با طرح گشايش 
نفتى چيست؟ تفاوت نخست گواهى سپرده نفت با طرح گشايش نفتى 

كه در دولت دوازدهم مطرح شد اين است كه گواهى سپرده نفت يك 
ابزار اســتاندارد و شفاف براى فروش است كه به پشتوانه نفت موجود 
در مخازن يا انبارهاى شركت ملى نفت منتشر شده و به صورت فروش 
قطعى نفت بوده و سررســيد ندارد، در حالى كه اوراق ســلف موازى 
استاندارد بر مبناى عقد سلف منتشر شده و براى تامين مالى پروژها 
در چارچوب پيش فروش نفت در سررســيد مشخصى در آينده انجام 
مى شود. اوراق سلف جزء ابزارهاى تامين مالى محسوب شده و سبب 
ايجاد تعهدات براى ناشــر آن مى شــود كه حجم و ميزان انتشار آن 
مى تواند تبعاتى را براى ايفاى تعهدات در آينده داشــته باشــد اما در 
گواهى سپرده، ناشر (انباردار) ضامن تحويل كاال طبق شرايط اعالمى 
اســت. تضمين تحويل دارايى پايه را به عنــوان دومين تفاوت عمده 
گواهى سپرده نفت خام با اوراق سلف نفتى است. گواهى سپرده نفت 
خام طبق شرايطى كه در اطالعيه گشايش انبار منتشر مى شود منجر 
به تحويل شده و اشخاصى كه به ميزان معينى از گواهى ها را در اختيار 
داشته باشند، درخواســت تحويل خود را به شركت ملى نفت ارائه و 
نسبت به تحويل اقدام مى كنند، همچنين شركت ملى نفت ايران اين 
قابليت را هم ايجاد كرده براى ساير اشخاصى كه توانايى تحويل ندارند 
در قالب ايجاد كنسرسيومى اين شركت به وكالت از دارندگان گواهى 
فرآيند تحويل را انجام دهد و براى اين ابزار مالى امكان تسويه نقدى 
وجود ندارد اما در قراردادهاى ســلف موازى اســتاندارد امكان اعمال 
اختيار خريد يا فروش و تسويه بر مبناى نرخ اختيار ديده شده است.

نماينده مردم شــيراز در مجلس شوراى اسالمى، تاكيد كرد كه متاسفانه وقتى قيمت ارز باال مى رود اجناس گران 
مى شود اما وقتى قيمت ارز پايين مى آيد قيمت اجناس باال مى ماند. به گزارش ايسنا؛ عليرضا پاك فطرت در تذكرى 
شــفاهى در جريان جلسه علنى امروز مجلس، بيان كرد: با توجه به در پيش بودن ماه مبارك رمضان و عيد نوروز 
انتظار داريم دولت نظارت بيشترى بر بازار داشته باشد. وقتى قيمت ارز باال مى رود اجناس گران مى شود اما وقتى 
قيمت ارز پايين مى آيد قيمت اجناس باال مى ماند. وى در ادامه در تذكرى خطاب به وزير تعاون و كار، اظهار كرد: 
در آستانه تعيين حقوق و دستمزد كارگران هستيم انتظار مى رود طورى مديريت كنيد كه حقى از كارگران ضايع 
نشود. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراى اسالمى خطاب به رئيس جمهور، تصريح كرد: در قانون برنامه ششم 
توسعه تأكيد شده كه نظام هماهنگ پرداخت بايد بين شاغلين و بازنشستگان اختالف حقوق و مزاياى 20 درصدى 

وجود داشته باشد. مجرى قانون شما هستيد، انتظار داريم به قانون عمل كنيد.

مدير بازار مشتقه و صندوق هاى كااليى بورس كاالى ايران گفت: پذيره نويسى واحدهاى صندوق سرمايه گذارى در اوراق 
بهادار مبتنى بر طالى نهايت نگر با نماد «ناب» از امروز سه شنبه در بورس كاال آغاز و به مدت 4 روز كارى ادامه دارد. 
به گزارش ايسنا، رحمان آراسته اعالم كرد:صندوق سرمايه گذارى طالى نهايت نگر از نوع صندوق سرمايه گذارى در اوراق 
بهادار مبتنى بر گواهى ســپرده ســكه طال (ETF) بوده و هدف از تشكيل صندوق، جمع آورى سرمايه از سرمايه گذاران 
و اختصاص آن ها به خريد انواع اوراق بهادار مبتنى بر كاال به منظور كاهش ريســك سرمايه گذارى، بهره گيرى از صرفه 
جويى هاى ناشــى از مقياس و تامين منافع براى سرمايه گذاران است. موضوع فعاليت صندوق، سرمايه گذارى در اوراق 
بهادار مبتنى بر گواهى ســپرده طال پذيرفته شده در بورس كاالى ايران است. به گفته مدير بازار مشتقه و صندوق هاى 
كااليى بورس كاال، خريد واحدهاى ETF نيز مستلزم دريافت كد معامالتى فعال در سيستم سپرده گذارى مركزى بوده و 
سفارش هاى خريد بايد مضربى از يك ورقه باشد و محدوديت حجمى براى هر سفارش خريد بدون محدوديت تعيين شده 

و حداكثر تعداد اوراق قابل خريدارى توسط هر كد معامالتى حقيقى و حقوقى بدون محدوديت است.

پاك فطرت: با كاهش نرخ ارز قيمت اجناس پايين 
بيايد

پذيره نويسى دهمين صندوق طالى بازار سرمايه در بورس 
كاال
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گزيده خبر

قيمت نفت كاهش يافت

قيمت  نفت روز سه شــنبه به دليل ورشكستگى بانك سيليكون ولى آمريكا 
و تأثير آن بر بازار ســهام كاهش يافت. به گزارش ايلنا از خبرگزارى رويترز، 
ورشكستگى بانك سيليكون ولى آمريكا و در نتيجه ايجاد نوسان در بازارهاى 
ســهام، همچنين باال گرفتن نگرانى ها درباره بحران مالى جديد سبب شد 

قيمت هاى نفت روز سه شنبه (23 اسفندماه) بيش از يك دالر كاهش يابد.
قيمت نفت خام شاخص برنت درياى شمال روز سه شنبه ساعت 7 به وقت 
گرينويچ با 82 ســنت، معادل يك درصد، كاهش به 79 دالر و 95 سنت به 
ازاى هر بشــكه رسيد. نفت خام شاخص دبليوتى آى آمريكا (WTI) نيز روز 
سه شــنبه با 82 ســنت، معادل 1.1 درصد، كاهش با قيمت 73 دالر و 98 
سنت به ازاى هر بشكه معامله شد. قيمت نفت خام برنت روز دوشنبه (22 
اسفندماه) به پايين ترين سطح خود از ماه ژانويه تاكنون رسيد، اين در حالى 
است كه قيمت نفت خام شاخص دبليوتى آى نيز به پايين ترين سطح از ماه 
دسامبر رسيد. تعطيلى ناگهانى بانك «سيليكون ولى» نگرانى هايى را درباره 
تأثير افزايش شــديد نرخ بهره در سال گذشته از سوى بانك مركزى آمريكا 
بر ديگر بانك ها ايجاد كرده است. تحليلگران بانك ملى استراليا در يادداشتى 
اعالم كردند نتيجه تــورم بيش از انتظار مصرف كننــده در اياالت متحده 

مى تواند فشار كاهشى بيشترى بر قيمت هاى نفت در كوتاه مدت وارد كند.
لئون لى، تحليلگر شــركت خدمات مالى سى ام سى ماركتس گفت: عالوه  
بر شــوك ناشى از ورشكستگى بانك ســيليكون ولى، نشانه هايى از بهبود 
اقتصادى اندك در چين با وجود لغو محدوديت هاى ســختگيرانه مربوط به 
بيمارى كرونا نيز قيمت نفت را تحت تأثير قرار داده اســت. وى اظهار كرد: 
پيش تر انتظار بهبود بيشترى در اقتصاد چين بود، اما آخرين نرخ تورم اين 
كشور در ماه فوريه تنها يك درصد بود كه بازتاب وضع ضدتورمى كنونى در 

اقتصاد چين و تقاضاى كم آن است.

كشف 90 دستگاه استخراج رمزارز غيرمجاز در غرب اهواز

ايسنا/خوزستان مديرعامل شركت توزيع برق اهواز از كشف 90 دستگاه 
اســتخراج رمز ارز غيرمجاز در غرب اين كالنشــهر خبر داد. عبدالحميد 
عباس شــيارى در گفت و گو با ايســنا، با اشاره به تالش براى شناسايى 
كشــف دستگاه هاى رمز ارز غيرمجاز در سطح كالنشهر اهواز اظهار كرد: 
15 مزرعه اســتخراج رمز ارز غيرمجاز در غرب كالنشهر اهواز شناسايى، 
كشــف و جمع آورى شد. وى با تاكيد بر ضرورت جمع آورى دستگاه هاى 
استخراج ارز ديجيتال غيرمجاز افزود: با تالش فرماندهى انتظامى و دستور 
مقام قضايى و در راستاى كمك به پايدارى شبكه، تعداد 90 دستگاه ماينر 
غيرمجاز از اين مزارع ضبط شد. مديرعامل شركت توزيع برق اهواز عنوان 
كرد: شــهروندان مى توانند براى اطالع رسانى و ثبت گزارش در خصوص 
www. ماينرهاى غيرمجاز از طريق "اپليكيشن برق من"، سامانه اينترنتى
tavanir.org.ir/samaat" " و يا شــماره گيــرى 121 و 1521 اقدام كنند. 

عباس شــيارى گفت: اختالف هزينه برق مصرفــى براى توليد رمزارز با 
قيمت جهانى و ســود قابل توجه از اين روش، باعث بكارگيرى گسترده 
ماينرهاى غيرمجاز شده است كه با تالش دستگاه قضايى، نيروى انتظامى 
و هميارى مردم در حال شناســايى و جمع آورى اين دستگاه ها هستيم. 
وى خاطرنشان كرد: پايدارى شبكه و استمرار خدمت رسانى برق به صرفه 
جويى حداكثرى شهروندان نياز دارد و از همشهريان تقاضا داريم همكارى 

الزم را در صرفه جويى و مديريت برق داشته باشند.

ترميم 784 دكل فوق توزيع در 
شبكه برق خوزستان

ترميــم 784 دكل فــوق توزيع 
در شــبكه برق خوزستان ايسنا/
خوزستان مديرعامل شركت برق 
ترميم  از  منطقه اى خوزســتان 
784 دكل فوق توزيع در راستاى 
پايدارى شــبكه برق منطقه اى 
خوزســتان خبــر داد. محمود 
دشــت بزرگ در گفــت و گو با 
ايسنا، اظهار كرد: در سال جارى 
195 هزار و 469 كيلوگرم نبشى 
براى رفع كسرى 784 دكل برق 
اين شــركت مورد استفاده قرار 
گرفته اســت و با اين اقدام اين 

تعداد دكل ترميم شد.

پتروشيمى جم گواهى انطباق مصرف انرژى واحدهاى الفينى و پليمرى را دريافت كرد
مجتمع پتروشيمى جم براى هفتمين سال متوالى، گواهينامه انطباق مصرف انرژى واحدهاى الفينى 
و پليمرى با معيار مصرف استانداردهاى ملّى را دريافت كرد. پتروشيمى جم گواهى انطباق مصرف 
انرژى واحدهاى الفينى و پليمرى را دريافت كرد به گزارش ايلنا؛ بر اساس ارزيابى هاى صورت گرفته 
از پتروشــيمى جم؛ اين مجتمع با فراهم كردن شرايط الزم جهت انطباق معيار مصرف انرژى، با 
پايش هاى متوالى و كنترل مصرف حامل هاى انرژى موفق به اخذ گواهينامه انطباق معيار مصرف 
انرژى با استاندارد ملّى معيار مصرف انرژى، در واحدهاى الفينى و پليمرى طبق استانداردهاى 

13370 و 9648 از سوى سازمان ملّى استاندارد ايران شده است.

نصب 216 مخزن آب اضطرارى در تهران تا پايان سال
مديرعامل شركت آب و فاضالب اســتان تهران اعالم كرد 
كه پايان ســال آينده 216 مخزن آب اضطرارى در تهران 
نصب مى شــود. به گزارش ايسنا، محسن اردكانى در يكصد 
و سى و ششمين جلسه شــوراى شهر تهران با بيان اينكه 
ميزان متوسط بارندگى در شهر تهران 280 ميلى متر است 
گفت:  متاسفانه امســال  180 ميليمتر بيشتر بارش باران 
نداشــته ايم. وى با بيان اينكه اين به معناى آن اســت كه 
نسبت به متوسط 25 درصد كمبود بارش داشته ايم گفت:  
اما همكارى شــهروندان و همكارى ميان دستگاه ها شركت 
آب و فاضالب منجر به اين شــده است تا شهروندان كمبود 
آب را احساس نكند. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
تهران با بيان اينكه تهديد صد درصدى فاضالب به فرصت 
تبديل  شــده است اظهار كرد:  فاضالب يك عامل تخريبى 
براى محيط زيست اســت و در تصفيه خانه جنوب تهران 
ساليانه 200 ميليون متر مكعب پساب قابل استفاده تامين 
مى شود و برق و گاز  نيز از  تصفيه تامين مى شود. او با بيان 
اينكه تاكنون 4 هزار شير آتش نشانى در تهران نصب شده 
اســت، در مورد نصب مخارن آب اضطرارى در تهران گفت: 
75 دستگاه مخزن اضطرارى در سالجارى  نصب شده است، 
31 دستگاه قبال نصب شده بود و مناقصه نصب 50 مخزن 

ديگر در ســال آينده برگزار مى شــود و با يك جمع بندى 
ميتوان گفت كه از 370 دستگاهى كه بايد نصب مى كرويم،   

تا پايان سال آينده 216 مخزن نصب مى شود.
وى با تاكيد بر اينكه تا پايان ســال 1402، 216 مخزن آب 
اضطرارى در تهران احداث مى شــود، گفت: 500 كيلومتر 
از شبكه فرســوده انتقال خطوط آب تعمير شده و ذخيره 
خوبى در حوزه آب داشــته ايم. چرا كه اين تعمير مانع هدر 
رفت آب شــده است. وى در مورد فرار آب از سد الر گفت: 
سد الر قبل از انقالب طراحى شده و محاسبات اشتباه بوده 
است و فرار آب به سمت خزر داريم و بر همين اساس تونلى 
بايد حفر شود تا اين مشكل رفع شده و 20 كيلومتر از اين 
تونل مانده است كه ساز و كار آينده تكميل مى شود.  وى در 
مورد قطع آب مدارس و مساجد گفت: اگر مدارس تا سقف 
الگوى مصرف آب، آب مصرف كنند آبشان رايگان است اما 
اگر باالتر از ســقف مصرف داشته باشند پول از آنها دريافت 
مى شــود اما در مورد مساجد بايد بگويم كه از پرداخت پول 
معاف هســتند و دريافت وجه در مــورد واحدهاى تجارى 
مساجد است و اگر پول حاصل از واحدهاى تجارى مساجد 
صرف مسجد شــود حداكثر تخفيف را به آنها مى دهيم. در 

غير اينصورت بايد بهاى آب را بپردازند.

نماينده مردم طوالش و رضوانشــهر در مجلس شوراى اسالمى از عدم اجراى دستور رئيس جمهور مبنى بر اعمال 
تخفيف 70 درصدى در قبوض گاز انتقاد كرد.به گزارش ايســنا، حســن محمديارى در تذكرى شفاهى در جريان 
جلسه علنى امروز مجلس، خطاب به وزير نفت بيان كرد: در ارتباط با قبض هاى نجومى گاز باوجود ابالغ دستور 
رئيس جمهور و پيگيرى نمايندگان مبنى بر اعمال تخفيف 70 درصدى اقدامى صورت نگرفته است. وى در ادامه 
اظهار كرد: ضرورت دارد از ظرفيت نيروهاى باتجربه در مديريت توزيع برق اســتفاده شود. متاسفانه شاهد ضعف 
عملكرد و عدم توزيع متوازن امكانات در زيرســاخت ها  براى مردم هســتيم. نماينده مردم طوالش و رضوانشــهر 
در مجلس شــوراى اســالمى خطاب به وزير اقتصاد تصريح كرد: انتظار مى رود در مورد عدم همكارى بانك ها با 
مراجعين جهت اخذ تسهيالت با وجود تخصيص اعتبارات وزير اقتصاد ورود كند. انتظار مى رود براى تامين ميوه 

و تنقالت شــب عيد به ويژه براى افراد كم بضاعات اقدام الزم صورت گيرد.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران از افزايش 20 تا 25 درصدى مصرف آب پايتخت در اسفند ماه خبر داد.
به گزارش ايســنا، محســن اردكانى ظهر امروز در حاشيه حضور در جلسه علنى شوراى شــهر تهران با حضور در جمع 
خبرنــگاران در مــورد وضعيت كيفيت آب تهران گفت: كيفيت آب خط قرمز ما اســت و تا از كيفيت 100 درصدى آب 
اطمينان حاصل نشود در سطح شهر توزيع نمى كنيم و آبى كه در شبكه آب تهران جارى است. از نظر كيفيت 100 درصد 
تضمين مى شود و ناظر اين سخنان نيز وزارت بهداشت است كه به صورت اتفاقى از آب نمونه بردارى مى كند. وى با بيان 
اينكه دقت داشته باشيد كه كيفيت آب و گوارايى آب دو مقوله جدا از هم هستند، گفت: تمام آب شرب داخل شبكه 100 
درصد با كيفيت است اما گوارايى آب بسته به امالح طعم متفاوتى ممكن است داشته باشد و ما تمام تالش مان را مى كنيم 
كه با اختالط آب زيرزمينى، سطحى گوارايى آب را در سطح شهر تهران يكسان كنيم اما گاهى اين امكان وجود ندارد و 

ممكن است در برخى مناطق گوارايى آب بيشتر و در برخى مناطق گوارايى كمتر باشد.

محمديارى خواستار اجراى دستور رئيسى براى اعمال تخفيف 70 
درصدى در قبوض گاز شد

افزايش 25 درصدى مصرف آب پايتخت در خانه تكانى 
اسفند

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر آراء صــادره هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضــى و ســاختمان هــاى فاقد ســند رســمى مســتقر در اداره ثبت اســناد و امــالك شهرســتان ديوانــدره تصرفــات مالكانه و بالمعــارض متقاضيــان محرز 
گرديــده اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امــالك مــورد تقاضــا بــه شــرح زيــر بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــى ميشــود در صورتــى كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
متقاضــى اعتــراض داشــته باشــند ميتواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــى بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــودرا بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض دادخواســت خــودرا 
بــه مراجــع قضايــى تقديــم و رســيد آنــرا بــه ايــن اداره تحويــل نماينــد : 1-برابــر راى شــماره1401/2014 آقــاى ابراهيــم محمــدى فرزنــد عــارف بــه كــد ملــى 3859471295 نســبت بــه ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك بــاب 
ســاختمان مســكونى بــه شــماره پــالك 13423 فرعــى از 58 اصلــى واقــع در بخــش 14 ديوانــدره بــه مســاحت 82/29 متــر مربــع خريــدارى از كاكــه عبدالــه حميــدى 2-برابــر راى شــماره 1401/2012 آقــاى فايــق حســنى 
فرزنــد توفيــق بــه كــد ملــى 3859269356 نســبت بــه ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك بــاب ســاختمان مســكونى بــه مســاحت 119 متــر مربــع بــه شــماره پــالك 13327 فرعــى از 58 اصلــى واقــع در بخــش 14 ديوانــدره 
خريــدارى از مالــك رســمى كاكــه عبدالــه حميــدى 3-برابــر راى شــماره 1401/2018 آقــاى هــادى رحمانــى فرزنــد محمــد ســعيد بــه كــد ملــى 3859227238 نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ يــك قطعــه زميــن 
مزروعــى ديــم بــا مشــهوريت محلــى پشــت جــاده وزيــر بــه مســاحت 47666/83 متــر مربــع بــه شــماره پــالك 275 فرعــى از 3 اصلــى واقــع در بخــش 17 قريــه ينگــى كنــد شــهر ديوانــدره خريــدارى از مالــك رســمى 
آقــاى عبدالــه فياضــى احمــد آبــاد 4-برابــر راى شــماره 1401/2020 آقــاى مهــدى رحمانــى فرزنــد محمــد ســعيد بــه شــماره ملــى 3859227221 نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى 
ديــم بــا مشــهوريت محلــى پشــت جــاده وزيــر بــه مســاحت 47666/83 متــر مربــع بــه شــماره پــالك 275 فرعــى از 3 اصلــى واقــع در بخــش 17 قريــه ينگــى كنــد شــهر ديوانــدره خريــدارب از مالــك رســمى آقــاى عبدالــه 
فياضــى احمــد آبــاد 5-برابــر راى شــماره 1401/2016 آقــاى هيــوا مولــودى فرزنــد حســين بــه كــد ملــى 3859860720 نســبت بــه ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك بــاب ســاختمان مســكونى بــه مســاحت 149/04 متــر 
مربــع بــه شــماره پــالك 13422 فرعــى از 58 اصلــى واقــع در بخــش 14 شــهر ديوانــدره خريــدارى از مالــك رســمى ميــرزا دارابــى 6-برابــر راى شــماره 1401/2012 آقــاى محمــد رفيــق خالديــان فرزنــد توفيــق بــه كــد ملــى 
3859514695 نســبت بــه ششــدانگ عرصــه يــك قطعــه زميــن زراعتــى آبــى و درخــت زار بــا مشــهوريت محلــى چــم پاييــن آبــادى ســمت چــپ جــاده بــه مســاحت 30693/10 متــر مربــع بــه شــماره پــالك 702 فرعــى 
از 75 اصلــى واقــع در بخــش 14 نســاره عليــا شــهر ديوانــدره خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى نــور محمــد خالديــان 7-برابــر راى شــماره 1401/2096 خانــم زينــب اســماعيلى فرزنــد عبــداهللا بــه كــد ملــى 3859913336 
نســبت بــه ششــدانگ عرصــه و اعيــان يــك بــاب ســاختمان مســكونى بــه مســاحت 92/33 متــر مربــع بــه شــماره پــالك 13426 فرعــى از 58 اصلــى واقــع در بخــش 14 شــهر ديوانــدره خريــدارى از مالك رســمى آقــاى ميرزا 

دارابــى . تاريــخ انتشــار نوبــت اول چهارشــنبه  1401/12/10 و تاريــخ انتشــار نوبــت دوم چهــار   شــنبه 1401/12/24 ،فخــرى سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان ديوانــدره. م الــف290

آگهى ابالغ اجرائيه
ــد 1370/09/12  ــخ تول ــداهللا تاري ــدر عب ــام پ ــد ن ــه ول ــه انيس ــيله ب بدينوس
شــماره ملــى 3850087891 شــماره شناســنامه 3850087891 بدهــكار 
ــالغ  ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب ــده كالســه 14014032046000304/1 ك پرون
و اجــرا شــناخته نگرديــده ايــد ابــالغ ميگــردد كــه برابــر قــرارداد بانكــى شــماره 
6035161469003 مــورخ 1398/09/25 بيــن شــما و بانــك ملــى شــعبه 
ــدم  ــر ع ــر اث ــه ب ــيد ك ــكار ميباش ــال بده ــغ 200128000 ري ــدره مبل ديوان
پرداخــت وجــه بســتانكار درخواســت صــدور اجرائيــه نمــوده ، پــس از تشــريفات 
اجرائيــه صــادرو بكالســه فــوق در ايــن اجــرا مطــرح ميباشــد لــذا طبــق مــاده 
ــردد از  ــالغ ميگ ــما اب ــه ش ــناد رســمى ب ــاد اس ــى مف ــه اجرائ ــن نام 18/19 آيي
تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى كــه تاريــخ ابــالغ اجرائيــه محســوب ميگــردد فقــط 
يــك نوبــت در روزنامــه كثبراالنتشــار چــاپ درج و منتشــر ميگرپــد ظــرف مــدت 
بيســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ودر غيــر اينصــورت بــدون 
ــب  ــه ســما تعقي ــررات علي ــق مق ــى طب ــات اجراي انتشــار آگهــى ديگــرى عملي
خواهــد ســد ، سرپرســت واحــد اجــراى اســناد رســمى ديوانــدره ، فخــرى ، 296

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده و  ــى ش ــهاديه گواه ــرگ استش ــتناد دو ب ــه اس ــودى ب ــداهللا مول ــاى عب آق
تقاضــاى كتبــى جهــت دريافــت ســند مالكيــت المثنــى بــه ايــن اداره 
ــى از  ــالك 861 فرع ــگ پ ــت شــش دان ــه و مدعــى ســت ســند مالكي مراجع
64 بخــش 14 ديوانــدره بــه آدرس ديوانــدره شــهر زرينــه بــه علــت نامعلــوم 
ــل شــماره ثبــت 13569 صفحــه 134  گــم شــده كــه ســند مالكيــت آن ذي
ــمت 5  ــتناد قس ــذا باس ــت ل ــده اس ــليم گردي ــادر و تس ــد 99  ص ــر جل دفت
ــس  ــر ك ــردد ه ــر ميگ ــت متذك ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120-اصالحــى آئي م
نســبت بــه ملــك مــورد آگهــى معاملــه اى انجــام داده يــا مدعــى وجــود ســند 
مالكيــت نــزد خــود ميباشــد بابــد ظــرف ده روز پــس از انتشــار آگهــى بــه ايــن 
اداره مراجعــه و اعتــراض خــودرا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند 
معاملــه رســمى بــه ايــن اداره تســليم نمايــد درغيــر اينصــورت پــس از انقضاى 
مهلــت مقــرر و عــدم ارســال اعتــراض ســند مالكيــت المثنــى طبــق مقــررات 
صــادر و بــه متقاضــى تحويــل داده خواهــد شــد. سرپرســت اداره ثبــت اســناد 

ــف 300 ــدره، فخــرى ، م ال و امــالك ديوان
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گزيده خبر

از 20 اسفندماه كليد خورد
توليد محصوالت ايران خودرو با دو استاندارد جديد

معاون تحقيقات، طراحى و تكوين محصول ايران خودرو از تجهيز محصوالت اين گروه صنعتى 
به دو استاندارد چراغ روشنايى در روز (دى اليت) و چراغ اتوماتيك (چراغ موقعيت عقب و 
سنسور نور) از 20 اسفندماه خبر داد.اپكوپرس- محسن رضايى منش با اعالم اين خبر افزود: در 
راستاى رفع تعليق استانداردها، از مجموع استانداردهاى 85 گانه خودرو و ضرب االجل شوراى 
عالى استاندارد مبنى بر اجبارى شدن استانداردهاى چراغ روشنايى در روز (Day Light) و چراغ 
اتوماتيك (Auto Light- به صورت بهره بردارى از سنسور نور و چراغ موقعيت عقب) تا پايان 
اسفند 1401، اجراى اين مهم در دستور كار ايران خودرو قرار گرفته است. اين دو استاندارد 
براى اكثر واريانت هاى محصوالت فعلى اجرا شده و از20 اسفند 1401، اكثر توليدات به دو 
استاندارد چراغ روز و چراغ اتوماتيك تجهيز و توليد شدند.رضايى منش با اشاره به الزام در اجراى 
ديگر استانداردها از جمله نشانگر تعويض دنده (GSI)، نشانگر فشار باد تاير (TPMS)، كنترل 
پايدارى الكترونيكى خودرو (ESC) و حفاظت از عابر پياده (Pedestrian) تاكيد كرد: با توجه به 
مهلت تعيين شده براى اجراى اين استانداردها تا پايان تيرماه 1402، برنامه ريزى الزم در اين 
خصوص براى تمامى مدل هاى محصوالت فعلى انجام پذيرفته و هم اكنون دو استاندارد نشانگر 
تعويض دنده (GSI) و نشانگر فشار باد تاير (TPMS) در مراحل نهايى انجام تست هاى صحه 
گذارى و تاييد نوع قرار دارند.وى افزود: فرآيند كاليبراسيون و قالب سازى قطعات استانداردهاى 
كنترل پايدارى الكترونيكى خودرو (ESC) و حفاظت از عابر پياده (Pedestrian) نيز در حال انجام 
است و همه تالش ايران خودرو و زنجيره تامين تحقق اين اهداف در زمان ابالغ شده است.
رضايى منش با بيان اين كه، سياست اجراى استانداردها بر روى محصوالت به طور حتم دغدغه 
ايران خودرو و زنجيره تامين است، تصريح كرد: در عين حال نياز است همه اركان مرتبط با 
اين موضوع و حمايت هاى نهادهاى مرتبط براى تسريع در برنامه هاى مذكور در دستور 
كار باشد، چرا كه كاليبراسيون و ساخت قالب جديد براى موضوعات ESC و حفاظت 
از عابر پياده در جهت تكوين محصول بعضا زمان بر بوده و ارسال خودرو به كشورى 

ديگر براى انجام آزمون ها تابع شرايط حمل و نقل بين المللى است.

احياى 231 واحد توليدى راكد
ايسنا/مركزى معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى مركزى گفت: در 
حدود يكســال و نيم اخير موفق شديم 231 واحد توليدى راكد و تعطيل 
را به چرخه توليد برگردانيم و در ســطح كشور رتبه اول احياى واحدهاى 
توليدى را كسب كنيم. حسن ميرزاخانى سه شنبه 23 اسفندماه در كارگروه 
تخصصى اشتغال استان مركزى  اظهار كرد: سال سختى را سپرى كرديم اما 
خوشبختانه با اقداماتى كه انجام شده اميدوارى زيادى ايجاد شده است. وى 
با بيان اينكه يكى از مشكالت امسال، عدم تعادل بودجه در كشور بود تصريح 
كرد: با تدابيرى كه دولت در ماه هاى پايانى سال انديشيد اين تعادل برقرار 
شد و مشكل حل شد. ميرزاخانى با تاكيد بر اينكه هدف اصلى اغتشاشات 
اخير، اقتصاد كشور بوده است، افزود: دولت برنامه هاى اصالحى بسيار خوبى 
را براى سال 1401 طراحى كرده بود و دشمن به خوبى فهميد كه اگر اين 
اصالحات زيرساختى در كشور اتفاق بيفتد، جمهورى اسالمى ايران بسيار 
مقتدر خواهد شد، پس شروع به اقداماتى نظير ايجاد اغتشاشات در كشور 
كرد و متاسفانه آسيب هاى زيادى وارد كرد ولى ما به آينده اميدوار هستيم 
و تالش خواهيم كرد. وى با بيان اينكه همواره پيش بينى هاى مقام معظم 
رهبرى درخصوص آينده محقق مى شود و قوت قلبى مى دهد تا با سرعت 
بيشترى به سوى هدف هاى مدنظر حركت كنيم اظهار كرد: اقدامات خوبى را 
در حدود يكسال و نيم اخير در استان مركزى شاهد بوديم و اتفاقات خوبى 
در حوزه صنعت، كشاورزى و مجموعه حوزه اقتصادى استان رخ داده است. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى مركزى افزود: در اين مدت موفق 
شــديم 231 واحد توليدى راكد و تعطيل را به چرخه توليد برگردانيم و در 

سطح كشــور رتبه اول احياى واحدهاى توليدى را كسب كنيم. همچنين 
مذاكرات خوبى را با جمهورى خودمختار باشقيرستان روسيه داشتيم تا با 
همكارى هم بتوانيم تحوالتى در حوزه صنعتى و كشاورزى استان مركزى 
ايجاد كنيم. ميرزاخانى با بيان اينكه جامعه هدف بسيج سازندگى  و بنيادها، 
افراد ضعيف جامعه هستند، اظهار كرد: ضرورت دارد دقت نظر بيشترى در 
حوزه عملكردى نســبت به اين قشــر از جامعه داشته باشيم. در مورد نرخ 
بيكارى نيز برنامه ريزى ها عمدتا بايد به گونه اى باشــد كه تمركز كار در 
شهرستان هايى باشد كه نرخ بيكارى بيشترى دارند.  معاون هماهنگى امور 
اقتصادى اســتاندارى مركزى افزود: تجربه تلخى را در روزهاى پايانى سال 
1400 داشــتيم كه كمبود اسكناس به وجود آمد و مديران بانك ها امسال 
بايد نسبت به اين موضوع دقت نظر كافى داشته باشند و نظارت ويژه اى به 
خودپردازهايى كه در مســير مسافران و مراكز اصلى شهرها هستند داشته 
باشند. وى در رابطه با ثبت اشتغال هاى ايجاد شده در سامانه رصد، اظهار كرد: 
استاندار شخصا سامانه رصد را پيگيرى مى كند و اين پيگيرى ها باعث شد كه 
آمار موجود با آمار جلسات قبل بسيار متفاوت باشد و اميدواريم تا پايان سال 
به سرجمع اشتغال استان اضافه شود. جمشيد اميدى مديركل اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى استان مركزى نيز در اين جلسه با تشريح گزارش عملكرد 
تســهيالت قرض الحسنه اشتغال زايى بانك ها از محل بند «ب» تبصره 16 
قانون بودجه 1401 اظهار كرد: با همكارى بانك ها و دستگاه هاى اجرايى، 
امسال توانستيم رشد قابل توجهى در اعطاى تسهيالت به منظور اشتغال زايى 

بيشتر در استان داشته باشيم.

عملكرد قابل قبول سايپا در يك سال گذشته

 ســايپاپرس از ابتداى سال جارى تا پايان بهمن ماه توانست با توليد 18 ميليون قطعه پرسى، برشكارى و مجموعه، ركود توليد 
ســاليانه خود در طول 5 سال اخير را بشكند.به گزارش سايپانيوز، ابراهيم قلى پور، مديرعامل سايپاپرس با اعالم اين خبر گفت: 
با توجه به تاكيد مديريت ارشــد گروه خودروسازى سايپا مبنى بر توسعه حداكثرى بهره ورى منابع و امكانات و اجراى برنامه هاى متعدد بهبود، شركت سايپاپرس با 
تالش تمامى كاركنان خود و استفاده حداكثرى از ظرفيت تجهيزات توليدى، توانست از ابتداى سال جارى تا پايان بهمن ماه با توليد 18 ميليون قطعه از انواع قطعه 
پرسى، برشكارى و مجموعه ركورد توليد پنج سال اخير خود را جابجا كند.مديرعامل سايپاپرس افزود: اين ركورد توليد به ميزان 6 ميليون قطعه در خطوط پرسكارى، 
10 ميليون ورق در خطوط برشكارى و 2 ميليون مجموعه در خطوط مجموعه سازى به ثبت رسيده است.قلى پور تصريح كرد: اميدوارم با انجام پروژه ها و برنامه هاى 
استراتژيك تعريف شده و افزايش بهره ورى، شاهد افزايش تيراژ توليد و توسعه سبد محصوالت جديد همراه با ارتقاى كيفيت در راستاى تحقق مأموريت ها و اهداف 

كالن گروه خودروسازى سايپا باشيم و اين امر با تالش خانواده بزرگ سايپاپرس، محقق خواهد شد.

به گفته دبير انجمن صنفى صنايع بيســكويت، شيرينى و شكالت ايران واحدهاى توليدى ظرفيت خالى دارند و در سال  
جارى با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و كاهش قدرت خريد مردم اين صنعت 30 تا 40 درصد بازار خود را از دســت 
داده است. جمشيد مغازه اى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه قيمت شيرينى و شكالت اخيرا افزايش نداشته، گفت: تقاضا 
هم متناسب با نقدينگى و قدرت خريد مردم نسبت به سال هاى گذشته كوچك تر شده است. وى افزود: توليدكنندگان با 

اين مشكل مواجه هستند كه اگر قيمت را افزايش دهند، مشترى ها هم كمتر مى شود. اما قيمت ها نسبت به سال قبل، به دليل برداشته شدن ارز ترجيحى و 
افزايش قيمت شكر، روغن، آرد و غيره افزايش داشته است. به گفته دبير انجمن صنفى صنايع بيسكويت، شيرينى و شكالت واحدهاى توليدى ظرفيت خالى 
دارند و فقط بر اساس سفارش توليد مى كنند. در سال  جارى با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و كاهش قدرت خريد مردم اين صنعت 30 تا 40 درصد بازار 
خود را از دست داده است. وى با بيان اينكه صادرات هم مشكالت خاص خود را دارد، مشكالت تامين مواد اوليه، تحريم، بخشنامه هاى جديد براى بازگشت 

ارز حاصل از صادرات و غيره را از جمله مشكالت مربوط به صادرات عنوان كرد.

مديرعامل سايپاپرس خبرداد:

 شكسته شدن ركورد توليد ساليانه سايپاپرس در پنج 
سال اخير

بازار شكالت آب رفت!

ــد در  ــت جدي ــم مديري ــت تي ــاز فعالي ــان آغ ــايپا از زم ــازى س ــروه خودروس گ
بهمــن مــاه ســال گذشــته و بــا برنامــه ريــزى خاصــى كــه بــر اســاس فراميــن 
8 مــاده اى رئيــس جمهــور محتــرم و نظــارت مســتقيم وزيــر صمــت انجــام داد 
ــق  ــژه و مهمــى را در جهــت تحق ــات وي ــك ســال، اقدام ــدت ي توانســت در م
بندهــاى ايــن فرمــان انجــام دهد.افزايــش توليــد و كيفيت محصــوالت و خدمات 
پــس از فــروش و ايجــاد تنــوع در ســبد محصــوالت از مهمتريــن عملكردهــاى 
گــروه ســايپا در ايــن مــدت بــوده اســت. در ادامــه بــه بخشــى از ايــن اقدامــات 

مــى پردازيــم: 
1-افزايش  توليد:

 گــروه خودروســازى ســايپا بــا حضــور تيــم مديريتــى جديــد از ابتــدا افزايــش 
توليــد محصــوالت را در دســتور كار خــود قــرار داد و بــا برنامــه ريــزى منســجم 
و دقيــق توانســت در مــدت يــك ســال، توليــد محصــوالت را كامــال هدفمنــد 
افزايــش دهــد بــه نحــوى كــه در 4 بهمــن مــاه ســال جــارى توليــد محصــوالت 
از كل توليــد ســال گذشــته عبــور كــرد و ركــورد ســال گذشــته شكســته شــد. 
همچنيــن توليــد گــروه در نيمــه بهمــن مــاه از كل توليــد ســه ســال گذشــته 
عبــور كــرد. عــالوه بــر ايــن در 2 اســفند مــاه ســال جــارى توليــد ايــن گــروه 
ــبت  ــداد نس ــن تع ــه اي ــيد ك ــتگاه رس ــزار و 235 دس ــه 440 ه ــاز ب خودروس
ــا توليــد 380 هــزار و 235  بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در ســال 1400 ب
ــد در  ــش تولي ــن افزاي ــته اســت و اي ــودرو رشــد 16درصــدى داش ــتگاه خ دس
حالــى رقــم خــورد كــه ســه محصــول پرتيــراژ ايــن گــروه چــون تيبــا، تيبــا 2 
و ســاينا بــدون برنامــه ريــزى قبلــى از ســبد محصــوالت خــارج شــد. همچنيــن 
عوامــل تاثيرگــذارى چــون عــدم تخصيــص منابــع توســط شــوراى پــول و اعتبار 
برخــالف ســاليان گذشــته بــه خودروســازان، افزايــش قيمــت نهــاده هــاى توليد 
ــه  ــش تعرف ــرى، افزاي ــواد پليم ــگ و م ــيميايى، رن ــواد ش ــوالد، م ــون ف همچ
گمــرك در شــرايطى كــه ارز از قيمــت 4 هــزار و 200 تومــان بــه ارز نيمايــى 28 
هــزار و 500 تومــان افزايــش يافــت، افزايــش نــرخ ارز بــراى اقــالم مســتقيم و 
غيــر مســقيم توليــد و قطعــى بــرق و گاز در تيــر، مــرداد و دى مــاه ســال جــارى 
صــورت گرفــت و باعــث اختــالل در رونــد توليــد شــد كــه خوشــبختانه بــا تمــام 
ايــن موانــع و مشــكالت ســايپا رونــد افزايــش توليــد خــود را دنبــال كــرد كــه 
نشــان از برنامــه ريــزى دقيــق و هدفمنــد در خطــوط توليــد گــروه ســايپا اســت. 
بــر ايــن اســاس بــا وجــود خــروج ســه محصــول پــر تيــراژ ســاينا، تيبــا و تيبــا2 
، توليــد محصــوالت جــارى بــا رشــد قابــل توجهــى همــراه شــده كــه در خانواده 
كوييــك رشــد 102درصــدى نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته به دســت 
آمــد همچنيــن در خــودرو شــاهين رشــد 62 درصــدى ، خانــواده ســاينا رشــد 
ــدى و  ــد 22 درص ــاد رش ــدى، زامي ــد 84 درص ــايپا 151 رش ــدى، س 35 درص
ســايپا ديــزل رشــد 121 درصــدى كســب شــد. عــالوه بــر ايــن تيــم مديريتــى، 
از ابتــداى هدايــت گــروه ســايپا رويكــرد توليــد اقتصــادى را بــه عنــوان يكــى 
از اصلــى تريــن برنامــه هــاى خــود قــرار داد و بــر هميــن اســاس افزايــش 78 
درصــدى توليــد محصــوالت اقتصــادى نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
از ديگــر دســتاوردهاى گــروه ســايپا در يــك ســال گذشــته اســت. در هميــن 
مــدت توليــد روزانــه خــودرو از هــزار و 57 دســتگاه در بهمــن مــاه 1400 بــه 2 
هــزار و 78 دســتگاه در دوم اســفندماه 1401 رســيد و رشــد 99 درصــدى را بــه 
همــراه داشــت كــه رونــد بســيار مثبتــى را طــى كــرده اســت. از ديگــر برنامــه 
هــاى مــورد نظــر گــروه ســايپا در ســال جــارى توليــد خــودرو كامــل بــود. در 
گذشــته خودروهــا بــه صــورت ناقــص توليــد و در پاركينگ هــا نگهــدارى مــى 
شــد كــه ايــن نــوع توليــد عــالوه بــر كاهــش كيفيــت، هزينــه هــاى هنگفتــى را 
بــه ســايپا تحميــل مــى كــرد و از هميــن رو توليــد خــودرو بــه صــورت كامل در 
دســتور كار قــرار گرفــت و افزايــش 91 درصــدى نــرخ عبــور مســتقيم درگــروه 

ــاه 1401  ــرداد م ــه 100 درصــد در م ــاه 1400 ب ــايپا از 9 درصــد در دى م س
ــه نحــوى كــه از ابتــداى مردادمــاه ســال جــارى تمامــى محصــوالت  رســيد ب
توليــد شــده بــه صــورت كامــل بــوده و ايــن رونــد بــا افزايــش 250 درصــدى 
توليــد خــودرو بــه صــورت كامــل نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در 
ايــن ايــام بــه دســت آمــده اســت. عــالوه بــر ايــن تكميــل خودروهــاى ناقــص 
ــل  ــد كام ــا تولي ــان ب ــز همزم ــا ني ــل عرضــه موجــود در پاركينگ ه ــر قاب و غي
ــودروى  ــزار خ ــته 87 ه ــال گذش ــاه س ــن م ــد و در بهم ــام ش ــوالت انج محص

ناقــص موجــود در 
در  پاركينگ هــا، 
تيرمــاه ســال جــارى 
بــه صفــر رســيده 
ــه  ــا روان ــام آنه و تم

بــازار شــده اســت.
  2- افزايش  

كيفيت  خودروها: 
در  ســايپا،  گــروه 
كيفــى  حــوزه 
نيــز  محصــوالت 
اى  ويــژه  نــگاه 
افزايــش  جهــت 
همــه  كيفيــت 
در  محصــوالت 
دســتور كار قــرار داد 
و بــه هميــن منظــور 
بهبــود  پــروژه   42
ارتقــاى كيفيــت  و 
در ســطح زنجيــره 

تاميــن تعريــف شــد بــه نحــوى كــه در حــوزه زيــر ســاخت 3 پــروژه، در حــوزه 
قطعــات و مجموعــه هــا 29 پــروژه، در حــوزه فــروش و خدمــات پــس از فــروش 
5 پــروژه و در حــوزه فرآينــد خودروســاز هــم 5 پــروژه تعريــف و در دســتور كار 
قــرار گرفــت كــه 99 درصــد ايــن برنامــه هــا محقــق شــده اســت. در ايــن حــوزه 
ــا2 و ســاينا از ســبد محصــوالت گــروه  ــا، تيب خــروج خودروهــاى قديمــى تيب
ــت  ــش كيفي ــه منظــور افزاي ــى انجــام شــد و ب ــزى قبل ــدون برنامه ري ــايپا ب س
ــد  ــل تولي ــه صــورت نيمــه كام ــا در گذشــته ب ــى كــه در پاركينگ ه محصوالت
ــت.  ــورت پذيرف ــده ص ــل  كارى  ش ــاى  تكمي ــدد خودروه ــود، PDI مج ــده ب ش
همچنيــن بــا پــروژه هــاى متعــدد انجام شــده بــر روى خــودرو شــاهين، افزايش 
رضايــت چشــمگيرى در تمامــى حــوزه هــاى كيفيــت، فــروش و خدمــات پــس 
از فــروش ايــن محصــول حاصــل شــد. بهبــود رتبــه شــبكه نمايندگــى هــاى 
ــت مشــتريان و  ــش رضاي ــروش در راســتاى افزاي ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ف
بهبــود 59 درصــدى شــاخص نــرخ برگشــت از تعميــرات در2 مــاه يــا 3 هــزار 
كيلومتــر از ديگــر برنامــه هــاى حــوزه كيفــى محصــوالت بــود بــه نحــوى كــه 
در ايــن زمــان نســبت بــه مــدت مشــابه كاهــش 14 درصــدى تعــداد شــكايات 
مشــتريان حاصــل شــده اســت. همچنيــن رتبــه شــبكه نمايندگــى هــاى فروش 
و خدمــات پــس از فــروش گــروه ســايپا در راســتاى افزايــش رضايــت مشــتريان 

ــت.  ــه اس ــى يافت ــل توجه ــود قاب بهب
3- اصالح ساختار مديريتى  و مهندسى مالى:

يكــى ديگــر از اقدامــات مفيــدى كــه در گــروه ســايپا انجــام و باعــث افزايــش 
ــن گــروه شــد، اصــالح ســاختار مديريتــى و  ــان كارى در اي بهــره ورى و راندم

مهندســى مالــى بــود چــرا كــه بــا ايــن رونــد ســايپا توانســت عــالوه بــر كاهــش 
هزينــه هــاى مــازاد، درآمــد ايجــاد شــده را در مســير توليــد هدايــت و بهــره 
ــد  ــته باش ــود داش ــور خ ــاى توليدمح ــه ه ــت برنام ــبى در جه ــردارى مناس ب
برهميــن اســاس اصــالح ســاختار مالــى و ســهامدارى ســايپا و شــركت هــاى زير 
مجموعــه در دســتوركار قــرار گرفــت. همچنيــن واگــذارى دارايــى و امــوال غيــر 
مولــد و مــازاد شــركت هــاى گــروه در دســتوركار قــرار دارد و كنتــرل هزينه هاى 
غيــر ضــرورى و انضبــاط مالــى نيــز در تمامــى ســطوح از اهــم كارهايــى اســت 
كــه مــورد نظــر بــوده 
انجــام  درحــال  و 
بــر  عــالوه  اســت.  
ايــن مديريــت هزينــه 
ــى،  ــاى خارج خريده
هزينــه  كاهــش 
ى  كينگ هــا ر پا
ناقــص  خودروهــاى 
قابــل  غيــر  و 
كاهــش  عرضــه، 
ــل  ــاى حم ــه ه هزين
مديريــت  هوايــى، 
مــواد  و  ورق  خريــد 
مديريــت  پليمــرى، 
عــدم  و  ضايعــات 
توقــف خــط توليــد 
ــتفاده از  ــل و اس ماليب
ــى و  ــاى خال ظرفيت ه
بهبــود شــاخص هــاى 
ــر  OEE و OHE از ديگ

برنامــه هــاى گــروه ســايپا بــوده كــه توانســته كاهــش هزينــه 2 هــزار ميليــارد 
تومانــى را بــه همــراه داشــته باشــد.

4- توسعه  محصول:
در حــوزه توســعه محصــول، ســايپا بــر اســاس برنامــه ريــزى دقيــق و منســجمى 
ــت و از  ــده اس ــام ش ــى انج ــيار مطلوب ــد و بس ــات مفي ــورت داده اقدام ــه ص ك
ــد را  ــده 8 محصــول جدي ــاه ســال آين ــا بهمــن م ــاه ســال جــارى ت بهمــن م
بــه بــازار عرضــه خواهــد كــرد كــه در طــول ســنوات گذشــته ايــن اقــدام بــى 
ــد و پيشــرفته،  ــد محصــوالت جدي ــوزه تولي ــايپا در ح ــوده اســت. س ــابقه ب س
ــى  ــال م ــد، را دنب ــور جدي ــا موت ــا ب ــك و آري ــد محصــول شــاهين اتوماتي تولي
كنــد. خودروهــاى ســاينا CNG، اطلــس و ســهند نيــز در حــال گذرانــدن مراحل 
نهايــى جهــت كســب مجــوز اســتانداردهاى مربوطــه اســت و بــه زودى بــه بــازار 
عرضــه خواهــد شــد. همچنيــن برنامــه ريــزى جهــت توليــد خــودروى اقتصادى 
ــه  ــك ب ــور كم ــه منظ ــرار دارد. ب ــتور كار ق ــد در دس ــودرو پراي ــن خ و جايگزي
حمــل ونقــل عمومــى نيــز توليــد ون جديــد در نيمــه دوم ســال 1401 و توليــد 
وانــت هــاى جديــد زاگــرس، كارون و پــادرا النــگ نيــز بــه زودى انجــام خواهــد 
شــد. در حــوزه خودروهــاى تجــارى ســنگين نيــز گــروه خودروســازى ســايپا 
دو محصــول جديــد فوتــون و دانــگ فنــگ و همچنيــن توليــد مينــى بــوس و 
اتوبــوس را جهــت عرضــه بــه بــازار در دســتور كار قــرار داده اســت.  عــالوه بــر 
 C3 كــه برگرفتــه از خــودرو ســيتروئن M44 ايــن راهبــرى خــودرو اقتصــادى
اســت در دســت اقــدام قــرار دارد كــه در ســال 1402 عرضــه خواهــد شــد. وانت 
جديــد 251 و خــودرو P90 در ســال 1403 و خــودرو SP0 نيــز در ســال 1404 

بــه بــازار عرضــه خواهنــد شــد.
ســايپا در حــوزه واردات خــودرو نيــز پيشــرو ســاير خودروســازان كشــور اســت 
و بــا دريافــت مجوزهــاى الزم از وزارت صمــت اقــدام بــه ثبــت ســفارش بــراى 
خودروهــاى چانــگان CS55 ، +CS35+  و Uni T و خــودرو T300 از محصــوالت 
زوتــى كــرده اســت و محمولــه اول ايــن محصــوالت بــه زودى وارد كشــور و بــه 
بــازار عرضــه خواهــد شــد. ســايپا در حــوزه توســعه قــواى محركــه هــم برنامــه 
 GSI M15 بســيار مدونــى را در دســتور كار خــود قــرار داده و توليــد موتورهــاى
M15GS-CNG ، ،  ME16 و M24+ را بــراى پايــان ســال 1401 در نظــر گرفتــه 
كــه تاكنــون بيشــتر مراحــل توليــد ايــن چهــار موتــور چــون تســت هــا و آزمون 

هــاى نهايــى انجــام شــده و مراحــل پايانــى را مــى گذرانــد.
5-فروش و خدمات پس  از فروش:

يكــى ديگــر از برنامــه هــاى مهمــى كــه تيم مديريتــى گروه خودروســازى ســايپا 
بــر آن تاكيــد بســيار دارد و همــواره مــورد توجــه قــرار گرفتــه، حــوزه فــروش و 
خدمــات پــس از فــروش اســت. بــا توجــه بــه شــرايط نابســامانى كــه ســايپا در 
گذشــته در ايــن حــوزه داشــته و معوقــات بســيارى در حــوزه فــروش و تحويــل 
محصــول و مشــكالت متعــددى در حــوزه تاميــن قطعــه و ارائــه خدمــات پس از 
فــروش بــا آن روبــرو بــوده، لــذا ارتقــاى ايــن حــوزه و برطــرف كــردن مشــكالت 
آن در دســتور كار قــرار گرفــت كــه خوشــبختانه نتايــج مناســبى در ايــن مــدت 
بــه دســت آمــده اســت. در نيمــه اول دى مــاه ســال جــارى تعــداد خودروهــاى 
ــرد و  ــور ك ــته عب ــال گذش ــده س ــور ش ــاى فاكت ــده از كل خودروه ــور ش فاكت
تاكنــون در حــوزه تحويــل محصــوالت افزايــش 25 درصــدى بــه دســت آمــده 
ــور  ــزار و 38 دســتگاه خــودرو فاكت ــاه 478 ه ــا 2 اســفند م ــه ت ــه نحــوى ك ب
ــوده  ــتگاه ب ــزار و 795 دس ــته 381 ه ــال گذش ــداد در س ــن تع ــه اي ــده ك ش
ــن زمــان  ــا اي اســت.  همچنيــن درآمــد كســب شــده از فاكتــور محصــوالت ت
رشــد 82 درصــدى نســبت بــه مــدت مشــابه داشــته اســت. از داليــل كســب 
ايــن رشــد مناســب، ايجــاد بهبــود در تركيــب توليــد محصــوالت، افزايــش تيــراژ 
ــه مشــتريان  ــل خــودرو ب توليــد، تكميــل خودروهــاى ناقــص و افزايــش تحوي
بــدون افزايــش قيمــت محصــوالت نســبت بــه ســال گذشــته بــوده اســت. در 
حــوزه قطعــات يدكــى و عرضــه قطعــات اصلــى بــه بــازار هــم ســايپا برنامــه اى 
را در ابتــداى ســال جــارى در دســتور كار خــود قــرار داد و توانســت عــالوه بــر 
افزايــش رضايــت منــدى مشــتريان و كاهــش برگشــتى خودروهــاى مراجعــه بــه 
نمايندگــى هــا، درآمــد خوبــى را كســب كنــد بــه نحــوى كــه نســبت بــه مــدت 

مشــابه رشــد 141درصــدى در ايــن حــوزه حاصــل شــده اســت.
6-صادرات:

ــر  ــم ب ــدف ه ــورهاى ه ــه كش ــود ب ــوالت خ ــادرات محص ــوزه ص ــايپا در ح س
اســاس برنامــه ريــزى منســجمى كــه انجــام داده توانســته در ســال جارى رشــد 
خوبــى را داشــته باشــد بــه نحــوى كــه تعــداد خودروهــاى صادراتــى ايــن گــروه 
بــه لحــاظ تعــدادى 16 درصــد رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه رشــد داشــته و 
بــه لحــاظ ارزش دالرى 93 درصــد افزايــش داشــته كــه بيــش از 13 ميليــون 
دالر درآمــد بــراى ســايپا بــه دســت آمــده اســت. ايــن مهــم بــه دليــل اصــالح 
ــه گذشــته محقــق شــده  قيمــت محصــوالت صادراتــى گــروه ســايپا نســبت ب
اســت. بــا توجــه بــه عملكــرد گــروه ســايپا در يكســال حضــور تيــم مديريتــى 
جديــد و همچنيــن اقدامــات صــورت گرفتــه، چشــم انــداز گــروه خودروســازى 
ســايپا در ســال 1402 و بعــد از آن بســيار روشــن اســت و مــى تــوان اميــدوار 
بــود كــه بــا توســعه زيرســاخت هــا و حركــت بــه ســمت فعاليــت هــاى دانــش 
بنيــان و درآمــدزا، ايــن مجموعــه در ســال هــاى آتــى روزهــاى بســيار خــوب و 

رقابتــى بــا ســاير خودروســازان را تجربــه كنــد. 
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گزيده خبر

اســتاندار كردستان در جلسه شــوراى حفاظت از منابع و سازگارى با كم 
آبى استان:

در حال حاضر مجموعه اى از كالن پروژه هاى وزارت نيرو در 
كردستان در حال اجرا است.

دكتر زارعى كوشــا، گفت: طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته، سال آينده، 
ســال بهره بردارى از طرح هاى مهم حوزه آب در استان خواهد بود كه عالوه 
بر تامين آب شرب، به توسعه بخش كشاورزى نيز منجر مى شود.به گزارش 
روابط عمومى شركت آب منطقه اى كردستان، دكتر اسماعيل زارعى كوشا 
عصر شــنبه 20 اســفند 1401 در جلسه شــوراى حفاظت از منابع آبى و 
كارگروه سازگارى با كم آبى كردستان كه در سالن جلسات استاندارى برگزار 
شــد، با اشــاره به آبگيرى و بهره بردارى از چندين طرح مهم آب از جمله 
سد ســيازاخ، چراغ ويس، اميرآباد و اراضى پاياب سد گاران در سال آينده، 
اظهار كرد: هر كدام از طرح هــاى حوزه آب، از كالن پروژه هاى وزارت نيرو 
در كردســتان در حال اجرا اســت.وى نگاه دولت به كردستان را در حوزه 
آب ويژه دانســت و يادآور شد: با افتتاح طرح هاى حوزه آب در سال آينده، 
عالوه بر تامين آب بخشى از مردم استان، زمينه براى تبديل اراضى ديم به 
آبى فراهم مى شــود.دكتر زارعى كوشــا، بر لزوم تخصيص آب به صنايع بر 
اساس اولويت تاكيد كرد و يادآور شد: بحث سرمايه گذارى در استان بخشى 
نيســت، چراكه اين مهم به همه مردم تعلق دارد و دســتگاه ها بايد در اين 
رابطه احساس مسئوليت كنند.عدم سخت گيرى در ارائه مجوز براى فعاليت 
سرمايه گذاران، دريافت 50 درخواست از سوى سرمايه گذاران خارجى براى 
ســرمايه گذارى در منطقه آزاد تجارى بانه و مريوان و ضرورت اتمام تملك 
اراضى پاياب ســد چراغ ويس، از ديگر مطالبى بود كه استاندار كردستان به 
آن اشاره كرد.مديرعامل شركت آب منطقه اى كردستان، هم گفت: در سال 
آينده با توجه به برنامه ريزى انجام شده، شاهد جشنواره آب و بهره بردارى از 
طرح هاى منابع آب، در اين حوزه خواهيم بود.مهندس آرش آريانژاد با بيان 
اينكه بيش از 70 درصد صورتجلســه سفر وزير نيرو در سال گذشته انجام 
شده است، افزود: در زمينه آب كارهاى كم نظيرى در دولت سيزدهم انجام 
شــده، به طورى كه امسال 700 ميليارد تومان اعتبار به حوزه آب تخصيص 
يافت كه بى سابقه است.وى به آبرسانى به شهر بانه در سال قبل اشاره كرد و 
ادامه داد: تصفيه خانه شماره دو بانه در حال اجرا است و ايستگاه پمپاژ بوئين 
هم تا بهار ســال آينده به اتمام مى رســد.مديرعامل شركت آب منطقه اى 
كردســتان از افزايش تخصيص آب به بخش كشاورزى مريوان از محل سد 
گاران خبر داد و يادآور شد: براى ناحيه چهار عمرانى مريوان هم با يك هزار 
و 600 هكتار، تخصيص آب گرفتيم، ضمن اينكه ســهم صنعت هم از سد 
گاران در نظر گرفته شده است.مهندس آريانژاد با اشاره به تخصيص اعتبارات 
نقدى به ســد سيازاخ از محل مصوبات سفر رييس جمهور به استان، اضافه 
كرد: آبگيرى 100 ميليون مترمكعبى سد سيازاخ آغاز شده است و اميدواريم 
در نيمه اول ســال آينده به بهره بردارى برسد.معاون حفاظت و بهره بردارى 
شركت آب منطقه اى كردستان هم ميانگين بارش هاى استان در سال آبى 
جارى را 269 ميليمتر اعالم كرد و افزود: در مجموع ميزان بارش ها نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد كاهش نشان مى دهد كه بيشترين 
افت بارش مربوط به سقز با 16 درصد كاهش است.مهندس عرفان مومن پور 
يادآور شد: در حال حاضر 1.5 ميليارد مترمكعب آب پشت سدهاى استان 
ذخيره اســت، ضمن اينكه 57 درصد حجم سدهاى استان پر از آب است.
وى در مورد برنامه هاى ســازگار با كم آبى هم اظهار كرد: در سال گذشته 
و امســال، با همكارى شركت آب منطقه اى، شركت آب و فاضالب، صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد كشــاورزى 17 ميليــون مترمكعب در مصرف آب 
صرفه جويى شده است.از حوضه هاى آبريز اصلى استان كردستان مى توان 
به خليج فارس و درياى عمــان، درياى خزر و درياچه اروميه و حوضه هاى 
آبريز نيز به سفيدرود شامل رودخانه هاى تلوار و قزل اوزن، مرزى غرب شامل 
رودخانه هاى ســيروان و زاب كوچك، كرخه شامل رودخانه رازآور و درياچه 
اروميه شــامل رودخانه هاى زرينه و سيمينه اشــاره كرد.تعداد دشت هاى 
اســتان 9 مورد است كه پنج دشت آن در نيمه شرقى، دو دشت در غرب و 
دو مورد ديگر در جنوب استان واقع شده است، دشت هاى قروه، دهگالن و 

چهاردولى در شرق استان جزو دشت هاى ممنوعه محسوب مى شود.

مديرعامل تامين سرمايه تمدن به مناسبت يازدهمين سالروز تاسيس شركت عنوان كرد:

تبديل  شدن «تمدن» به برند ملى با استاندارد بين المللى
حفظ و ارتقاء جايگاه برتر در صنعت تأمين سرمايه كشور و تبديل 
شــدن به برند ملى از راهبرد هاى استراتژيك شركت مى باشد. به 
گزارش ايِبنا به نقل از مديريت ارتباطات و رسانه، بهنام محسنى، 
مديرعامل شــركت تامين سرمايه تمدن گفت : در طول 11 سال 
فعاليت شــركت بهترين متخصصين و كارشناسان بازار سرمايه 
كشور، خانواده بزرگ تامين سرمايه تمدن را همراهى كرده اند و با 
همراهى چنين متخصصينى در سالى كه گذشت در راستاى تفكر 
نوآورانه و ارائه خدمات مبتكرانه، تأمين ســرمايه تمدن به عنوان 
اولين تأمين سرمايه دانش بنيان كشور معرفى گرديد و موفق به 
دستيابى باالترين مقدار سود خالص و بيشترين حجم انتشار اوراق 
بهادار از ابتداى تأســيس تاكنون شد. مديرعامل تامين سرمايه 
تمدن در ادامه افزود : ايجاد هم افزايى در ميان بازار پول و سرمايه 
از طريق انتشار اوراق سلف سكه، گامى مستحكم در جهت تحقق 
رسالت و حفظ روند موفقيت شركت بود كه با هدف كمك به نظام 
اقتصادى كشــور صورت پذيرفت. وى كسب مقام نخست مشاور 
پذيرش شركت ها در فرابورس را از ديگر دستاورد هاى شركت در 
سال 1401 عنوان كرد و در ادامه يادآورشد : كسب جايگاه پنجم 
گروه واسطه گرى هاى مالى از لحاظ شاخص فروش در ميان 500 
شــركت برتر كشور، نشانگر نقش بســزاى اين شركت در تأمين 
مالى بنگاه هاى توليدى، خدماتى، صنعتى و دانش بنيان مى باشد.

بهنام محســنى در راستاى تنوع ابزار ها و خدمات مالى قابل ارائه 
به مشتريان و حفظ جايگاه تأمين سرمايه تمدن به عنوان تأمين 
سرمايه برتر كشور گفت : درخواست تأسيس صندوق طال، صندوق 

امالك و مستغالت، صندوق ارزى و همچنين صندوق نيكوكارى 
به جهت ايفاى مســئوليت هاى اجتماعى شركت در دستور كار 
قرار گرفته اســت. بهنام محســنى حفظ و ارتقاء جايگاه برتر در 

صنعت تأمين ســرمايه كشــور و تبديل شــدن به برند ملى در 
ارائه محصوالت و خدمات در ســطح استاندارد هاى بين المللى، 
ابداع و ارائه الگو هاى فناورانه بين المللى و ايفاى نقش متمايز در 
زنجيره عملياتى بازار سرمايه كشور را از ديگر برنامه هاى شركت 
عنوان كرد و در ادامه يادآور شــد : در تالش هستيم تا با شراكت 
راهبردى با شــركت هاى پيشرو در بازار سرمايه، نقش مؤثرى در 
راســتاى رشد توليد ملى از طريق هدايت جريان سرمايه در بازار 
داخلى و بين المللى داشــته باشيم. بهنام محسنى افزود : تأمين 
سرمايه تمدن در مسير پيشرفت و تعالى سال جديد فعاليتش را 
با همت و تالش آغاز مى كند و اميدوار اســت در سايه فعاليت ها 
و برنامه ريزى هاى صورت گرفته، دســتاورد هاى واالترى را براى 
شــركت، بازار سرمايه و اقتصاد كشــور محقق سازد. مدير عامل 
تامين ســرمايه تمدن در پايان تصريح كرد : اينجانب فرا رسيدن 
21 اســفندماه، يازدهمين سالروز تأسيس شركت تامين سرمايه 
تمــدن را حضــور يكايك اعضــاى خانواده بزرگ شــركت اعم 
ازسهامداران، اعضاى هيأت مديره، مديران، همكاران ارزش آفرين 
و سرمايه گذاران محترم تبريك ميرگويم و آرزو دارم جايگاه رفيع 
شركت در بين شركت هاى تامين سرمايه و شركت هاى برجسته 

كشور بيش از پيش ارتقاء يابد.

انتشــار اوراق بدهى در بهمن ماه امســال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 29 درصدى داشته است. به گزارش خبرنگار 
ايِبنا، در بهمن ماه 1401 به ميزان 16.8 هزار ميليارد تومان اوراق بدهى منتشر شده كه اين ميزان نسبت به ماه مشابه سال 
قبل رشد 29 درصدى داشته است، همچنين اين مقدار نسبت به ماه قبل با افزايش 109.6 درصدى همراه بوده است. در 
بهمن ماه سال جارى حدود 12 هزارميليارد تومان اوراق بدهى غيردولتى/ شركتى منتشر شده كه اين ميزان نسبت به ماه 
مشابه سال قبل افزايش 71 درصدى داشته است همچنين اين مقدار نسبت به ماه قبل با افزايش 197 درصدى همراه بوده 
است. تركيب اوراق بدهى غيردولتى طى يازده ماهه 1401  انتشار 48 همت اوراق گام در 11 ماهه امسال  تركيب اوراق 
غيردولتى/ شــركتى طى يازده ماه اول سال جارى شامل انتشار 48 هزار ميليارد تومان اوراق گام، 28 هزار ميليارد تومان 

اوراق اجاره، 19 هزار ميليارد تومان اوراق مرابحه و6 هزار ميليارد تومان اوراق سلف موازى استاندارد مى شود.

كاميونت JAC در بورس كاال با رقابت بســيار اندك مورد معامله قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ايِبنا، امروز سه شنبه 23 
اســفند در تاالر خودرو بورس كاال 90 دســتگاه كاميونت جك عرضه شد؛ كه در زير معامالت آن ها را مشاهده مى كنيد. 
كاميونت JAC كابين خوابدار 9 تن بدون كاربرى با 9 درصد رقابت معامله شد 30 دستگاه كاميونت JAC كابين خوابدار 9 
تن بدون كاربرى متعلق به مجتمع صنعتى آرين پارس موتور با قيمت پايه يك ميليارد و 552 ميليون تومان روى تابلو 
بــورس كاال رفــت كه با لحاظ رقابت 9 درصدى با قيمت يك ميليــارد و 691 ميليون و 493 ميليون و 666 هزار تومان 
 JAC كابين خوابدار 6 تن بدون كاربرى با 11 درصد رقابت معامله شد 30 دستگاه كاميونت JAC فروخته شــد. كاميونت
كابين خوابدار 6 تن بدون كاربرى متعلق به مجتمع صنعتى آرين پارس موتور با قيمت پايه يك ميليارد و 442 ميليون 
تومــان روى تابلو بورس كاال رفت كه با لحاظ رقابت 11.01 درصدى با قيمت يك ميليارد و 600 ميليون تومان فروخته 
شــد. كاميونت JAC كابين خوابدار 8.5 تن بدون كاربرى با 4 درصد رقابت معامله شــد  30 دستگاه كاميونت JAC كابين 
خوابدار 8.5 تن بدون كاربرى متعلق به مجتمع صنعتى آرين پارس موتور با قيمت پايه يك ميليارد و 490 ميليون تومان 

روى تابلو بورس كاال رفت كه با لحاظ رقابت 4.21 درصدى با قيمت يك ميليارد و 552 ميليون تومان فروخته شد.

تركيب اوراق بدهى غيردولتى طى يازده ماهه 
1401

اين خودرو با رقابت اندك به فروش رسيد

مديرعامل گروه كشتيرانى در مجمع فوق العاده اين شركت تأكيد كرد:
ضرورت افزايش سرمايه گروه كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران

رئيس هيئت مديره و مديرعامل گروه كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران با اشاره 
به افزايش سرمايه 168 درصدى اين گروه از محل سود انباشته اين شركت تصريح 
كرد: اين افزايش ســرمايه با هدف جبران مخارج و ضرورت افزايش ســرمايه در 
ساير شركت هاى گروه صورت مى پذيرد.به گزارش خبرنگار مانا؛ روز سه شنبه 23 
اســفندماه جارى؛ محمدرضا مدرس خيابانى با ارائه گزارشــى به مجمع عمومى 
فوق العاده گروه كشــتيرانى جمهورى اسالمى ايران با اشــاره به اينكه طى سال 
1401 گروه كشتيرانى موفق به افزايش سرمايه شركت هاى تابعه خود شد، اظهار 
كرد: طى مدت ياد شــده در مجموع بيش از 748 ميليارد تومان افزايش سرمايه 
در شــركت هاى گروه انجام شده است.وى خاطر نشان كرد: در سال 1401 گروه 
كشــتيرانى جمهورى اسالمى ايران، شركت كشتى سازى اروندان را به مبلغ 281 
ميليارد تومان از محل منابع داخلى خريدارى كرد و اكنون اين شركت با دريافت 
سفارش ساخت دو شناور 800 تنى از شركت هاى گروه كشتيرانى، از ركودى كه 
براى مدت ها بر آن سايه افكنده بود، خارج و مجدداً به جمع توليدكنندگان شناور 
در كشور پيوست.مدرس خيابانى در خصوص برخى از اقدامات توسعه اى در گروه 
كشتيرانى طى سال جارى نيز گفت: طى امسال 17 هزار و 600 دستگاه كانتينر 
40 فــوت به ارزش حدود 95 ميليون دالر و 7 هزار و 400 دســتگاه كانتينر 20 
فــوت به ارزش حدود 21 ميليون و 300 هــزار دالر و در مجموع به ارزش ريالى 
ســه هزار و 52 ميليارد تومان خريدارى و جهت تقويت ناوگان كانتينرى به اين 
ناوگان ملحق شدند.وى با تأكيد بر اينكه گروه كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران 
براى توســعه سرمايه گذارى نيازمند منابع ارزى و ريالى بيشتر است، تصريح كرد: 
اميدوار هستيم كه در مجمع عمومى عادى ساليانه گروه كشتيرانى افزايش سرمايه 
بيشترى نسبت به امروز نيز محقق شود چراكه اين افزايش سرمايه با هدف جبران 
مخارج و ضرورت افزايش ســرمايه در ساير شــركت هاى گروه صورت مى پذيرد.
مديرعامل گروه كشتيرانى جمهورى اســالمى ايران در خصوص درآمد هاى اين 
گروه طى سال جارى نيز گفت: با رفع محدوديت هاى كرونايى در جهان نرخ حمل 
از اواخر سال گذشته تا شش ماهه نخست سال جارى افزايش يافت، اما با كاهش 
تقاضا، نرخ جهانى حمل از شــش ماهه دوم سال جارى به يك سوم تقليل يافته 
اســت.وى در پاسخ به ســوالى در رابطه با نرخ سوخت با تاكيد بر اينكه تمام نياز 
ناوگان از داخل تامين مى شود، خاطر نشان كرد: خوشبختانه به يارى وزراى محترم 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعى و نفت در حال حاضر بدون احتســاب هزينه حمل، 
سوخت كم سولفور توليد داخل به نرخ جهانى در اختيار ناوگان قرار مى گيرد اين 
در حالى اســت كه پيش از اين، نرخ مذكور بيشتر از ميانگين جهانى بود.مدرس 
خيابانى اشــاره اى نيز به خريد شناور براى كشتيرانى درياى خزر به عنوان بخش 
شمالى ناوگان گروه كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران داشت و در اين باره گفت: 
ســه شناور از روسيه خريدارى شده است كه يك فروند آن بعد از اتمام تعميرات 
ادوارى در كشتى سازى داخلى به ناوگان ملحق خواهد شد انتظار داريم دو شناور 
ديگر نيز به تناوب طى سال 1402 به ناوگان كشتيرانى درياى خزر ملحق شوند 
تا از اين محل در مجموع 10 هزار تن به ظرفيت ناوگان اين شركت افزوده گردد.

شايان ذكر است؛ مجمع عمومى فوق العاده گروه كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران 
با حضور اكثريت سهامداران در حالى برگزار شد كه طى آن افزايش سرمايه 168 
درصدى اين شــركت به تصويب رســيد.بر اين اساس، سرمايه گروه كشتيرانى از 
مبلغ 2156 ميليارد تومان مصوب ســال 1399 به مبلــغ 5772 ميليارد تومان 

افزايش پيدا كرد.

با كارت هديه موسسه اعتبارى ملل به استقبال بهار برويم
 در راســتاى تامين نظر هم وطنان انواع كارتهاى هديه در كليه شــعب موسسه 
اعتبارى ملل عرضه ميشــود. به گزارش روابط عمومى موسسه اعتبارى ملل: اين 
موسســه در آستانه سال جديد انواع كارتهاى هديه با طرح هاى زيبا و متنوع ، با 
متن دلخواه  ومبالغ مختلف طبق ضوابط بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در 
كليه شعب سراسر كشــور صادر مى نمايد اين گزارش مى افزايد امكان سفارش 
www. كارت هاى هديه با متن و طرح دلخواه نيز در ســايت موسســه به آدرس

melalbank.ir  ميسر است.
ارسال كمك هاى بانك توسعه صادرات ايران به زلزله زد گان خوى

كاركنان بانك توســعه صادرات ايران بيش از دو ميليارد ريال به هموطنان 
آســيب ديده در زلزله شهرستان خوى كمك نقدى كردند.به گزارش روابط 
عمومى بانك توسعه صادرات ايران، اين بانك در پى وقوع زلزله در شهرستان 
خوى و وارد شــدن خســارات به هموطنان عزيزبا هدف همدلى و يارى به 
آســيب ديدگان ناشــى از اين حادثه، كمك نقدى جمع آورى شده توسط 

كاركنان را به منطقه زلزله زده ارسال كرد.
شعب منتخب فعال بانك صادرات ايران در تعطيالت نوروز 1402

فهرست شعب منتخب بانك صادرات ايران براى تداوم خدمت رسانى در ايام 
پايانى سال جارى و ايام نوروز1402 اعالم شد.به گزارش روابط عمومى بانك 
صادرات ايران، شعب منتخب اين بانك در روز دوشنبه 29 اسفندماه 1401 
و همچنين روزهاى چهارشــنبه، پنجشنبه و شــنبه به ترتيب دوم، سوم و 
دوازدهم فروردين ماه 1402 از ساعت 9 تا 12 براى خدمت رسانى به مشتريان 
و مردم سراسر كشور فعال خواهند بود.درگاه هاى بانكدارى الكترونيك بانك 
صادرات ايران از جمله ســامانه شمس، همراه بانك، اينترنت بانك، خودپرداز 
و ســاير درگاه هاى ارائه دهنده خدمات غير حضورى بســتر مناسبى براى 
استفاده از خدمات گسترده اين بانك است ضمن اينكه شعب منتخب بانك 
در ايام يايانى ســال و ايام نوروز خدمات الزم را ارائه خواهند كرد.همچنين 
واحد امداد مشتريان بانك صادرات ايران نيز با شماره تلفن 09602 به طور 

شبانه روزى آماده پاسخگويى به تماس هاى مشتريان است.
ايجاد «تحول» بايد در دستور كار مديران قرار گيرد 

مديرعامل بانك توســعه تعاون:ايجاد «تحول» بايد در دســتور كار مديران 
قــرار گيرديكــى از اولويت هاى مديران و روســاى ادارات منصوب شــده 
ايجاد«تحول» در فعاليت ها و مجموعه ها بايد باشد.مديرعامل بانك توسعه 
تعاون در مراســم معارفه روساى برخى از سازمان هاى تابعه و ادارات بانك 
اعالم كرد:در انتصاب مديران ســه شاخص كارآمدى،تعهد و جوانگرايى مد 
نظر قرار داشــته است. محمد شيخ حسينى افزود:افرادى كه به عنوان مدير 
معرفى مى شوند عالوه بر ويژگى هاى عمومى بايد روحيه جهادى و انقالبى 
داشته باشند.وى ادامه داد:تغيير و جابجايى شغلى براى حفظ پويايى وارتقاى 
سازمان ضرورى است. به گفته شيخ حسينى،تمام تالشمان را كرده ايم كه 
انتصابات بر اساس مشورت و خرد جمعى باشد.مدير عامل بانك توسعه تعاون 
با معرفى اميد ســليمانى به عنوان سرپرست شركت سمات تاكيد كرد:اين 
شركت يكى از مهم ترين مجموعه هاى بانك است و بخش مهمى از موفقيت 

بانك در بعد فنى وعملياتى به فعاليت شركت سمات مربوط مى شود.
معرفى شعب كشيك بانك سپه در ايام نوروز 1402

در راســتاى تكريم مشــتريان در ايام تعطيالت نوروز ســال 1402، شعب 
كشــيك بانك سپه در تاريخ دوم و سوم فروردين ماه سال 1402 آماده ارائه 
خدمات بانكى به مشتريان و آحاد مردم هستند. در راستاى تكريم مشتريان 
در ايام تعطيالت نوروز ســال 1402، شعب كشيك بانك سپه در تاريخ دوم 
و سوم فروردين ماه سال 1402 آماده ارائه خدمات بانكى به مشتريان و آحاد 
مردم هستند.به گزارش پايگاه اطالع رسانى بانك سپه: شعب كشيك نوروزى 
در روزهاى چهارشــنبه دوم فروردين و پنج شنبه سوم فروردين از ساعت 9 

صبح الى 12 ظهر، آماده ارائه خدمات به مشتريان هستند.

تنديس «مشترى مدارى» به ارتباط فردا رسيد
در سومين اجالس سراسرى «يك صد واحد مشــترى مدار»، شركت ارتباط فردا 

وابســته به بانك آينده مورد تقدير قرار گرفت و تنديس مشترى مدارى را دريافت 
كرد.به گزارش روابط عمومى بانك آينده، سومين اجالس سراسرى «يك صد واحد 
مشــترى مدار» با حضور جمعى از مسئوالن و شركت هاى برتر در زمينه فروش و 
مشــترى مدارى در مركز همايش هاى صداوسيما تهران برگزار شد كه از شركت 
ارتباط فردا از شــركت هاى زيرمجموعه بانك آينده نيز قدردانى شــد.بزرگ ترين 
جشــنواره ملى «100 واحد مشترى مدار» كشــور با رويكرد معرفى و تجليل از 
فعاالن بنگاه هاى توليدى، بازرگانى و خدماتى در 20 اسفندماه امسال برگزار شد 
و شــركت «ارتباط فردا» به عنوان يكى از اين «صد واحد مشترى مدار» شناخته 
شــد.از محورهاى اين اجــالس مى توان به مزاياى به كارگيــرى ارتباط صحيح با 
مشــترى و مشترى محورى، آشــنايى با تكنيك هاى جهانى تعامل با مشتريان و 
ذى نفعان بنگاه هاى اقتصادى، توليدى و خدماتى، تبيين جايگاه حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان، بررسى انعكاس صداى مشترى در تأمين نيازهاى توليدكنندگان 
و توزيع كننــدگان، راه كارهاى افزايش ســهم بازار با تأكيد بر كرامت مشــترى، 
سازمان دهى مناسب بازارهاى عرضه و تقاضا بر اساس رقابت بنگاه هاى تجارى و در 
نهايت بررسى چالش هاى اركان مديريتى و روابط بين كاركنان و مشتريان به عنوان 
يكى از منابع اصلى ســازمان اشــاره كرد.از ديگر برنامه هاى اجرايى اين اجالس 
مى توان به برگزارى پانل تخصصى پرسش و پاسخ ويژه مديران ارشد مجموعه ها، 
ســخنرانى مقامات و مســئولين عالى رتبه كشــور، معرفى، تجليل و قدردانى از 
«100 واحد مشــترى مدار» در قالب اعطاى «لوح زرين مشــترى مدارى» پس از 
ارزيابى در ســطوح مختلف اشاره كرد. فضاى رقابتى شــديد بين بازارها، توسعه 
شبكه هاى اجتماعى و قدرت انتخاب گسترده مصرف كنندگان موجب شده است تا 
«مشترى مدارى» و «رعايت حقوق مصرف كنندگان» به بهترين مزيت رقابتى بين 

شركت ها و سازمان ها  تبديل  شود.
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گزيده خبر

افشاى انگيزه هاى كانادا از 
ارسال تسليحات براى عربستان

سندى كه از سوى يك رسانه كانادايى 
منتشر شد، ابعادى از انگيزه هاى اتاوا در 
صدور مجوز براى صادرات تسليحات به 
عربستان از جمله تضمين پايين ماندن 
قيمت نفــت و تقويت رياض به عنوان 
يك عامل نيابتى غــرب در منطقه را 
شرح داده اســت. به گزارش ايسنا، به 
نقل از پايگاه راشا تودى، سندى كه به 
دست رسانه كانادايى "ِد بريچ" رسيد فاش كرد، دولت جاستين ترودو، نخست وزير 
كانــادا به اين علت براى صادرات جنجالى اقالم نظامى به عربســتان مجوز صادر 
كرده كه اين صادرات را تضمينى براى پايين نگه داشــتن قيمت هاى نفت و حفظ 
عربســتان به عنوان يك عامل نيابتى شديدا مسلح كشورهاى غربى در خاورميانه 
تلقى مى كرده اســت. در اين گزارش با استناد به سند هفت صفحه اى مذكور آمده 
اســت، سازمان "امور جهانى كانادا" در دولت اين كشور در تحليلى استدالل كرده، 
عربســتان ســعودى "ضامن اصلى" قيمت مقرون به صرفه نفت براى كشــورهاى 
غربى و همچنين بازارى مهم براى شــركت هاى تسليحات ســازى كانادا محسوب 
مى شــود. در ادامه اين مطلب تصريح شد كه تسليحات كانادا براى حفظ رياض به 
عنوان يك "شريك امنيتى ارزشمند و اساسى" ضرورى است. محتواى اين تحليل 
برخالف اظهاراتى اســت كه پيشتر جاستين ترودو مطرح كرده و از تمايلش براى 
لغو قرارداد 10.8 ميليارد دالرى صادرات خودروهاى نظامى به عربســتان سعودى 
بر پايه نگرانى ها درباره جنگ در يمن و قتل جمال خاشــقجى، روزنامه نگار اصالتا 
عربستانى واشنگتن پست در اكتبر 2018 سخن گفت. به نوشته راشا تودى، ترودو 
به رغم فشــار مخالفان عربســتان بر دولت ليبرالش، تصميم گرفت تا به جاى لغو 
توافــق مربوط به صادرات خودروهاى نظامى، آن را دوباره به مذاكره بگذارد و روند 
صادرات تسليحات به عربستان را از بن بست خارج كند. سازمان "امور جهانى كانادا" 
در تحليل خود ادعا كرده اســت، تسليح عربستان سعودى باعث ايجاد يك "سنگر 
منطقه اى" عليه برخى كشورها مى شــود و به غرب يك نيروى نيابتى داده كه از 

الزام براى استقرار عمده سربازان غربى در خاورميانه مى كاهد.

موافقت كنست با مصونيت نتانياهو دربرابر عزل و زندان
كنســت (پارلمان رژيم صهيونيســتى) شب گذشته با 
اليحه اى جنجال برانگيز موافقت كرد كه تعليق فعاليت 
نخســت وزير اسرائيل را دشوار مى كند. به گزارش ايسنا، 
به نقل از روزنامه راى اليوم، ساعت ها پس از بررسى هاى 
داغ در كنســت، 61 نماينده از مجموع 120 نماينده به 
نفع اليحه پيشــنهادى راى دادند و 51 تن در شور اوليه 
بــا آن مخالفت كردند؛ اما بقيه نيز يا غايب بودند يا راى 
ممتنع دادند. ايــن اليحه قبل از ورود به مرحله اجرايى 
براى تصويب نهايى نياز به دو شــور ديگــر در پارلمان 
دارد. در متن پيش نويس قانون تصويب شده كميته پس 
از بررســى هاى داغ آمده اســت: نخست زوير تنها با راى 
اكثريت سه چهارم اعضاى پارلمان از اين پست برداشته 
مى شــود و اين همچنين ممكن اســت به داليل روحى 
روانى و يا داليل پزشــكى ديگــر اتفاق بيفتد. طبق اين 
اليحه، كنســت يا دولت تنها نهادهايى هستند كه مى 
توانند نخســت وزير را به زندان بيندازند. اين قانون حتى 
فراتر نيز رفته و مى گويد، دادگاه عالى هيچ اختيارى در 
زمينه وارد كردن اتهامى به نخست وزير ندارد. اين اليحه 
از ســوى اوفير كاتس، عضو حزب ليكود (حزب بنيامين 
نتانياهو) و رئيس ائتالف ارائه شــده كه عزل نتانياهو را 
ممنوع مى كند مگر در مــوارد ناتوانى بدنى و عقلى كه 
او را از انجام وظايفش به عنوان نخســت وزير بازمى دارد. 
اختيار اعالم عزل نخســت وزير نيــز تنها با راى اكثريت 
ســه چهارم از آن دولت يا كنست خواهد بود. اين گام، 
دادگاه عالى يا دفتر دادستان كل را از هرگونه تاثيرگذارى 

بر فرايند عزل نخســت وزير بازمى دار. اين در حالى است 
كه تظاهرات گسترده اى عليه تغييرات قضايى هر شنبه 
و براى دهمين هفته متوالى برگزار شــده اســت. گالى 
باهاراف، دادســتانى كل هشدار داده اين تغيير منجر به 
مواضعى سخيف مى شود و خلئى سياه ايجاد مى كند زيرا 
مانع از هرگونه نظارت حقوقى مى شود. اين در حالى است 

كه اسحاق هرتزوگ، رئيس اسرائيل نسبت به اختالفات 
شديد پيرامون اصالحات قضايى و حقوقى كه پيامدهايى 
خطرناك عليه اين دولت دارد، هشدار داد و افزود، ممكن 
اســت اين اصالحات پيامدهايى ديپلماتيك، اقتصادى، 
اجتماعى و امنيتى داشته باشــد. هرتزوگ گفت: ما در 
وضعيت بدى هستيم... بســيار بد. او وضعيت موجود را 

«درگيرى داخلى كه ما را از بين مى برد»، توصيف كرد. 
رئيس اسرائيل افزود، تمام تالش خود را براى دستيابى 
به توافقى جهت نجات اسرائيل از بحران مى كند. او ادامه 
داد: با همه نشست داشته و به حرف هاى آنها گوش داده 
است. در تالش است راه حلى را پيدا كند كه اصول دولت 
اسرائيل را براى نسل هاى آينده تحكيم بخشد. هرتزوگ 
اخيرا نيز علنا عليه طرح هاى دولت راست گراى اسرائيل 
صحبت كرده بود. او گفته بود، اصالحات قضايى اشتباه 
و ســركوبگرانه است و اصول «دموكراسى» اسرائيل را از 
بين مى برد. به رغم اعتراضات گســترده، طرح اصالحات 
قضايى در اســرائيل به ســرعت در حال پيشرفت است. 
طبق گزارش رســانه هاى اســرائيلى، دولت راست گراى 
افراطى اســرائيل خواهان پيشــبرد عناصر اصلى طرح 
تغييرات بحث برانگيز در سيستم قضايى به واسطه تدابير 
فورى قبــل از پايان ماه جارى اســت. اين اصالحات به 
پارلمان اجــازه مى دهد احكام دادگاه عالى را با اكثريتى 
ناچيز نقض كنــد، دولت نتانياهو همچنين به دنبال آن 
اســت از قدرت دادگاه عالى در لغو قوانين ساده بكاهد. 
منتقدان معتقدند، اصالحات قضايى تفكيك قوه ها را به 
خطر مى اندازد و اســرائيل احتماال به سمت ديكتاتورى 
مى رود. اين اليحه همچنين به نفع بنيامين نتانياهو است 
كه در حال محاكمه در پرونده هاى فســاد است. در اين 
راستا دولت مدعى است، دادگاه عالى در حال حاضر نفوذ 

سياسى زيادى دارد.

وزير خارجه روسيه تاكيد كرد كه كشورهاى غربى عامل گرسنگى و قيمت باالى انرژى در جهان هستند. كشورهاى غرب نفرت 
وحشتناكى از روسيه دارند.  به گزارش ايلنا به نقل از روسيا اليوم، «سرگئى الوروف»، وزير خارجه روسيه امروز -سه شنبه- در 
كنفرانس تاسيس جنبش «دوستداران روسيه» در مسكو تصريح كرد كه در كشورهاى غربى نفرت وحشتناكى از روسيه وجود 
دارد و آنها به درگيرى مستقيم تهديد مى كنند. الوروف ادامه داد: «اروپا طبق ديكته هاى آمريكا رفتار مى كند و غرب در تالش 
است تا ارزش ها و قوانين خود را بر همه تحميل كند و روسيه را شيطان جلوه دهد و آن را مسئول تمام فجايع جهان بداند». وى افزود:  «مرحله كنونى مملو از آشفتگى 
و خطر اســت». وزير روس تاكيد كرد كه امروزه نازيســم به وضوح بر كشــورهاى اروپايى سايه انداخته است.  وى تاكيد كرد كه روسيه با هيچ كس عليه هيچ طرفى 
همكارى نمى كند و ما از كسى نمى خواهيم موضع خاصى اتخاذ كند. ما عاقل هستيم و هر كس مى تواند نظر مستقل را داشته باشد و موضع مجزا اتخاذ كند.  الوروف 
گفت: «ما مى دانيم كه اياالت متحده و آنگلوساكسون ها سيطره پيدا كرده و به اروپايى ها مى گويند كه آنها نمى توانند استراتژى مستقل داشته باشند».  وى تاكيد كرد 

كه سياست هاى غرب باعث قحطى و قيمت باالى انرژى شده است اما آنها ما را در اين موضوع متهم مى كنند.

وزير دفاع انگليس در ســخنانى مدعى شد كه نيروى هوايى كشورش در ماه دسامبر با انجام يك حمله پهپادى 
يك ســركرده داعش در ســوريه را هدف قرار داده اســت. به گزارش ايسنا، به نقل از ســايت النشره لبنان، بن 

واالس، وزير دفاع انگليس در ســخنانى در جريان نشســت مجلس عوام اين كشــور اظهار كرد: خاورميانه همچنان به تروريسم پناه مى دهد و به 
همين دليل اســت كه انگليس به حمايت از دولت عراق به عنوان بخشــى از ائتالف بين المللــى عليه داعش ادامه مى دهد. وى در اين باره گفت: 
در اواخر دســامبر، يك پهپاد نيروى هوايى انگليس يكى از ســركرده هاى اصلى داعش در شهر الباب سوريه را هدف قرار داد. بن واالس ادامه داد: 
ســركرده هدف قرار گرفته فعاليت هاى مرتبط با سالح هاى شــيميايى و بيولوژيكى داشت. وى مدعى شد: انگليسى ها پيش از انجام حمله خطرات 

احتمالى براى غيرنظاميان را بررســى كردند و دو موشــك شليك شد كه هر دو به دقت به هدف اصابت كردند.

ادعاى انگليس مبنى بر هدف قرار دادن يك سركرده اصلى كشورهاى غرب نفرت وحشتناكى از روسيه دارند
داعش در سوريه
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از برندن فريزر تا اســتفانى هسو. نگاهى به فهرست برندگان اسكار 
امسال نشان مى دهد سهم اهالى تئاتر در اين رويداد مثل بسيارى از 
دوره ها پررنگ بوده است. به گزارش ايران تئاتر، دو شب پيش برندن 
فريزر به خاطر بازى در اقتباس سينمايى از نمايشنامه «نهنگ» به 
كارگردانى دارن آرونوفسكى برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر مرد 
نقش نخســت شد. دارن آرونوفسكى برمبناى نمايشنامه «نهنگ» 
نوشــته ســاموئل دى.هانتر فيلمى به همين نام ساخت كه نامزد 
چند جايزه از مراســم اســكار 2023 شده بود و در نهايت توانست 

برنــده جايزه بهتريــن طراحى 
چهره پــردازى  و بهترين بازيگر 
مرد نقش نخست شــود. هانتر 
«نهنگ» را ســال 2012 نوشت 
بســيار  صحنه اى  اجراهــاى  و 
موفقى نيز داشت. اين نمايشنامه 
پوندى  مــردى 600  داســتان 
چاقــى را روايــت مى كند كه از 
دنيا خــودش را پنهان مى كند و  
خانه نشين است. او نمى تواند از 
خوردن دست بكشد و رفتارهاى 

او در گذشــته به اطرافيانش آسيب رسانده است. ستارگان دنياى 
نمايش و ســينما مانند استفانى هسو، آنجال باست، كيت بالنشت 
و ميشل ويليامز و آستين باتلر 
شناخته شده ترى  چهره هاى  از 
هستند كه امسال نامزد جايزه 
اســكار بودند؛ اما برنده نشدند. 
فيلم  بازيگر  هســو  اســتفانى 
«همه چيــز همه جا به يك باره» 
برنده اصلى مراسم  اســت كه 
اسكار امســال با هفت تنديس 
اسكار بود، او شب مراسم، ترانه 
نامزد اســكار «اين يك زندگى 
اســت» را اجرا كرد. هسو يكى 
از ســتارگان برادوى محسوب 
مى شــود. يكى ديگر از بازى هاى پرجزييــات كانديداها متعلق به 
آســتين باتلر براى بازى در نقش الويس پريســلى بود. اين بازيگر 
در فيلم «الويس» نامزد اسكار بهترين بازيگر مرد نقش نخست بود 
و از بازيگران نســبتا پركار و پرحضور عرصه تئاتر به شمار مى آيد. 
همچنين كيت بالنشت كه سابقه بازى هاى درخشانى را روى صحنه 
تئاتر دارد و مخاطبان نمايش هايش خاطره هاى قوى از حضور او را 
در اين عرصه در ذهن دارند، براى بازى در «تار» ســاخته تاد فيلد 
نامزد اسكار بهترين بازيگر زن نقش نخست بود. ميشل ويليامز هم 
كه نقش مادر استيون اسپيلبرگ را در فيلم اتوبيوگرافيك «خانواده 
فيبلمن» ايفا كرده بود و به خاطرش نامزد جايزه اسكار شد، تجربه 
بازى در تئاتر را داراست. همچنين ديگر بازيگر تئاترى اين مراسم، 
آنجال باست بازيگر فيلم ابرقهرمانى «پلنگ سياه: واكاندا تا ابد» بود 

كه نامزد اسكار براى بهترين بازيگر زن نقش مكمل شده بود.

درخشش هنرمندان دنياى 
تئاتر در اسكار 2023

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تنها صداست كه مى ماند

1896 - ليالند
لِيلَند موتورز (به انگليســى: Leyland Motors) شركت خودروســازى بريتانيايى بود، كه در سال 1896 تأسيس شد و كاميون و 
اتوبوس توليد مى كرد. شركت ليالند كار خود را با احداث كارخانه توليد موتور بخار (شركت موتور بخار النكاشر) در شهر ليالند، 
النكاشــر آغاز كرد. نخســتين محصول اين شــركت يك ون با ظرفيت 1٫5 تن بود، كه موتور بخار داشت. در سال 1905، آنها 
همچنين توليد خودروهاى بنزين سوز را نيز آغاز كردند. در سال 1907 نام اين شركت از شركت موتور بخار النكاشر به ليالند 
موتورز تغيير يافت. شركت ليالند موتورز پس از انحالل در سال 1968 و سازماندهى و تجديد ساختار، نام خود را به شركت جديد 
داد، كه بريتيش ليالند موتور كورپوريشن نام داشت. سپس اين شركت نيز با بريتيش موتور هلدينگ ادغام گرديد. چند سال بعد 
در پى ملى سازى، بار ديگر نام شركت تغيير پيدا كرد و بريتيش ليالند نام گرفت، تا اينكه در سال 1986 براى هميشه نام تجارى 
ليالند بازنشسته شد و نام شركت جديد به گروه روور تغيير يافت كه اين شركت نيز در سال 2006 منحل شد. اين شركت تانك 

چيفتن را هم ساخت. اتوبوس هاى دوطبقه به كار گرفته شده در ايران نيز ساخت اين شركت بود.

بنزما آماده ديدار با ليورپول شد
كاپيتان رئال مادريد مشكلى براى همراهى اين تيم در ديدار برابر ليورپول ندارد. به گزارش ايسنا و به نقل از ماركا، رئال مادريد 
در ديدار برگشت يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا به مصاف ليورپول خواهد رفت. رئال در حالى در برنابئو از ليورپول پذيرايى 
مى كند كه در ديدار رفت توانست برابر اين تيم با نتيجه 5 بر 2 به پيروزى دست پيدا كند تا خيال اين تيم از صعود به دور بعد 
تا حدود زيادى راحت شود. خبر خوب براى رئال مادريد بازگشت سه بازيكن مصدوم تيم به شرايط بازى است كه موثرترين آنها 
كريم بنزما است. بنزما كه به خاطر آسيب ديدگى ديدار اخير رئال مادريد در الليگا را از دست داد، مشكلى براى  همراهى تيم 
در ديــدار برابر ليورپول ندارد و مى تواند به تركيب اصلى برگردد. بنزما در ديدار رفت برابر ليورپول از بهترين بازيكنان رئال بود 
و توانســت دو گل به ثمر رساند. فرالن مندى و داويد آالبا دو بازيكن مصدوم ديگر رئال هستند كه آنها هم در تمرين اخير تيم 

شركت كردند تا به احتمال خيلى زياد شاهد حضور آنها در ديدار برابر  ليورپول باشيم.
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پیشنھاد

چھره روز

كتاب دانه زير برف
كتــاب دانه زير بــرف دنباله كتاب نان و شــراب از 
نويسنده ايتاليايى، اينياتسيو سيلونه است. رمانى كه 
سيلونه آن را مهم ترين كتاب خود مى داند و درباره آن 
مى گويد: «تنها كتابى است كه جرات مى كنم گاهى 
تكه هايى از آن را دوباره بخوانم. كتابى كه بايد با ذهنى 
آسوده و خيالى راحت آن را خواند.» اينياتسيو سيلونه 
دوران كودكى ســختى داشت و در فقر و تنگدستى 
بزرگ شــد. در زلزله ســال 1915 پدر و مادر و پنج 
برادر خود را از دست داد و بى خانمان شد. تحصيالت 
دبيرستانى اش را در موسسه اى مذهبيادامه داد و پس 
از اتمام تحصيالت، سوسياليست شد و در سال 1921 
يكى از بنيان گذاران حزب كمونيســت ايتاليا بود. در 
فاصله ســال هاى 1921 تا 1931 وى يكى از سازمان دهندگان فعاليت هاى مخفى ضدفاشيستى 
بشمار مى رفت. مدتى در مسكو بود و پس از آنكه در سال 1930 از حزب كمونيست ايتاليا اخراج 
شــد در ســوئيس اقامت گزيد. در سوئيس بود كه «نويسنده» شــد و شاهكارهايى مانند «نان و 
شراب» و «دانه زير برف» را خلق كرد. اين دو كتاب را مى توان شالوده زندگى و تفكر نويسنده در 
نظر گرفت. سيلونه در سوئيس به فعاليت هاى ضد فاشيستى و مبارزات غيرعلنى خود با داستگاه 
ديكتاتورى موسولينى ادامه داد و تا پايان عمر به فعاليت هاى سياسى خود ادامه داد. سيلونه كتاب 
نان و شراب را در سال 1937 منتشر كرد و سپس در سال 1940 كتاب دانه زير برف را كه ادامه 
نان و شــراب است، منتشر كرد. سراسر كتاب سرشار از انديشه هاى مذهبى ناب است. كاوش در 
خويشــتن – در عمق قلب خويشتن، در يافتن و تجلى دوباره مسيح. مسيح كه بر قلمرو محبت، 

فقر، بخشش و ايثار سلطنت دارد.

محمود فرشچيان
محمود فرشــچيان متولد 4 بهمــن 1308 در اصفهان، 
نقاش معاصر ايرانيســت. فرشــچيان بنيان گذار مكتب 
خود در نقاشى ايرانى است كه پايبند به شكل كالسيك 
همراه با استفاده از تكنيك هاى جديد براى توسعه دامنه 
نقاشى ايرانى اســت. پدر محمود فرشچيان كه نماينده 
فرش اصفهان بود، او را به كارگاه نقاشى ميرزا آقا امامى 
برد و امامى به اســتعداد فرشچيان در زمينه نقاشى پى 
برد. فرشــچيان پس از آموزش نزد او و عيسى بهادرى و 
دانش آموختگى از مدرسه هنرهاى زيباى اصفهان، براى 
گذراندن دوره هنرستان هنرهاى زيبا به اروپا سفر كرد 
و چندين سال به مطالعهٔ آثار هنرمندان غربى در موزه ها 
پرداخت. بنا بر گفته خودش، در اروپا اول كسى بود كه 
با بســته اى از كتاب و قلم وارد موزه مى شــد و آخر از همه از موزه خارج مى شــد. پس از بازگشت به 
ايران، فرشــچيان كار خــود را در اداره كل هنرهاى زيباى تهران آغاز كــرد و به مديريت اداره ملى و 
استادى دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران برگزيده شد. محمود فرشچيان، هم اكنون در نيوجرسى 
آمريكا ســاكن است و ســفرهاى دوره اى و فصلى به ايران دارد. فيلم مستندى نيز با عنوان عشق پرداز 
به كارگردانى حميد كاويانى و با حضور عزت اهللا انتظامى، پرويز پورحســينى و با صداى زيبا بروفه در 
نكوداشت او ساخته شده است كه در آيين رونمايى كتاب پنجم او به نمايش درآمد.[4] محمود فرشچيان 
ســه فرزند به نام هاى على مراد، ليال و فاطمه دارد. على مراد فرشچيان در ايالت فلوريدا آمريكا مشغول 
طبابت مى باشــد و ليال در شغل تحليلگر رفتار در ايالت نيوجرســى ساكن است و فاطمه فرزند ديگر 
محمود فرشچيان كه دندانپزشك بود در دهه 60 به سازمان مجاهدين خلق ايران پيوست و سال 1367 

در عمليات فروغ جاويدان كشته شد.

فرھنگ

برخــى موزه هاى تهران در آســتانه آغاز مراســم 
«چهارشنبه سورى» از تعطيل زودهنگام خبر دادند.

به گزارش ايســنا، برخى اماكــن تاريخى تهران از  
جمله كاخ ســعدآباد، كاخ گلســتان و موزه مقدم 
در اطالعيه هــاى جداگانه، از تعطيلى زودهنگام در 
روز سه شــنبه 23 اســفندماه، پيش از آغاز مراسم 
چهارشنبه ســورى خبر دادند. ايــن مجموعه هاى 
تاريخى كه ســاعت بازديــد را از روز شــنبه 20 
اسفندماه تا ساعت 19 افزايش داده بودند، سه شنبه 
23 اســفندماه تا ســاعت 15 باز بودند. مجموعه 
كاخ هاى سعدآباد نيز اعالم كرده كه ساعت بازديد 
در اين روز، تا ساعت 16 بوده است. ساعت بازديد از موزه ها و محوطه هاى تاريخى زيرمجموعه 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى از بيستم تا بيست و هشتم اسفندماه از 9 
صبح تا 19 عصر اســت. اين وزارتخانه اعالم كرده كه ساعت بازديد از موزه ها و مجموعه هاى 
تاريخى در تعطيالت نوروز و ماه رمضان را متعاقبا اعالم مى كند. آســيب هاى ناشــى از مواد 
محترقه و رفتارهاى پرهيچان در چهارشنبه ســورى از جمله عوامل نگران كننده اى است كه 
بارها درباره تهديد آثار تاريخى در اين مناســب هشدار داده شده است. بنابر اظهارت مسؤول 
گروه مرمت اداره كل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى استان اصفهان، در دو شب 
گذشــته، پل تاريخى خواجــو از جمله آثار تاريخى بوده كه بر اثر پرتــاب مواد آتش زا، دچار 

آسيب شده است.

تعطيلى زودهنگام برخى موزه هاى تهران
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