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روند قیمت ارز و سکه افزایشی است

ی  نمره رد بانک مرکز
در آزمون شوک

 سیاســت های بانک مرکــزی در حوزه مهار 
قیمت ارز و ســکه در حالی با شکست روبرو شده 
است که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در 
مصاحبه  های متعدد تاکید کرد که ابزار الزم برای 

مدیریت بازار را در اختیار دارد.
 اشــاره به انبوه ذخایر اسکناسی ارز از یک سو 
و اعالم شــرایط ویژه برای تحویل ارز و ســکه به 
متقاضیان از طریق انتشار اوراق سکه و اوراق ارز، 
سیاست های بانک مرکزی برای مهار بازار ارز تلقی 
می شدند اما به نظر می رسد بهمنی که در بازار سکه 
و ارز به راه افتاده به این سادگی امکان توقف ندارد 
و موج جدیدی از تورم قرار اســت این بار با رشد 

قابل توجه قیمت از راه برسد.

 در یک ســال اخیر، قیمت ارز و سکه روندی 
افزایشــی را تجربه کرده اســت اما با این حال در 
هفته های گذشته میزان رشد قیمت قابل توجه 
تلقی می شــود. این بدان معناست که مهمترین 
اولویت دولت یعنی مهار تورم با شکســت روبرو 
شده و دولت سیزدهم از پس اجرای این تعهد ویژه 

برنیامده است.
وقتی قطار قیمت در بــازار به حرکت درآمد، 
بانک مرکزی با ابالغ سیاست جدید در نظر گرفت 
که نسبت به عرضه اوراق سکه و اوراق ارزی اقدام 
کند. بر این اســاس اوراق مذکور معاف از مالیات 
اعالم و تاکید شد هر فرد متقاضی می تواند تا صد 

سکه به صورت اوراق خریداری کند.
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سياست 2

فرمانده کل قوا ظهر دیروز )دوشنبه( در دیدار تعدادی از فرماندهان 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تأکید کردند: استفاده از 
فرصت دریا و ظرفیت های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور 

تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، در این دیدار که به مناسبت ۷ آذر روز نیروی دریایی 
برگزار شد، آیت اهلل خامنه ای ارتقای همه جانبه توان رزمی و تجهیزات 
دفاعی در نیروی دریایی و استمرار اقداماتی همچون دریانوردی در 
آبهای دوردست و بین المللی را الزم دانستند و گفتند: تقویت ارتباط 
نیروهای مسلح با دولت و سایر قوا به تفاهم و همکاری و پیشرفت کارها 

کمک خواهد کرد.
رهبر انقالب با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که 
باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، 
خاطرنشان کردند: با وجود این ســابقه و سواحل طوالنی دریایی در 
شمال و بخصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصتهای دریا در 
کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومِی مردم تبدیل شود.

ایشان فرهنگ ســازی در این زمینه و ایجاد فهم عمومی از دریا 
به عنوان یک زیرساخت اساسی را ضروری دانســتند و افزودند: در 
چند سال گذشته بحث توسعه سواحل مکران مطرح شد و دولت ها 
هم از آن استقبال کردند اما پیشرفت جدی در این موضوع نیازمند 

فرهنگ سازی است.

آیت اهلل خامنــه ای، تولیدات هنــری از جملــه پویانمایی را در 
شناساندن فرصت های متنوع دریا مؤثر خواندند و گفتند: با استفاده 
از تولیدات هنری و معرفی ظرفیت های پیشرفت دریاپایه کشور چه 
در بخش نظامی و چه در بخش عمرانی، شوق مردم به استفاده از این 

فرصت افزایش  خواهد یافت.
در این دیدار امیر دریادار شــهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی 
ارتش نیز گزارشــی از اقدامات و برنامه های این نیرو در بخش های 

مختلف بیان کرد.

بدنبــال بازداشــت رضا اســدآبادی، 
خبرنگار حوزه کارگــری خبرگزاری کار 
ایران )ایلنا(، پیگیری های الزم برای روشن 

شدن وضعیت این خبرنگار ادامه دارد.
به گــزارش ایلنــا، پس از بازداشــت 
اســدآبادی در چهارشــنبه شب گذشته 
توسط ضابطان سپاه و انتقال وی به زندان 
اوین، پیگیری هایی جهت اطالع از وضعیت 

این خبرنگار انجام شده است.
اســدآبادی طی 48 ســاعت گذشته 
نیز با خانــواده خود در تماس بوده اســت 
اما در خصوص اتهام یــا اتهامات احتمالی 
که متوجه اوســت، هنوز اطالع دقیقی در 

دست نیست.
الزم به ذکر اســت که خبرگزاری کار 

ایران در تماس بــا مراجع ذیصالح و انجام 
رایزنی های الزم، پیگیر وضعیت خبرنگار 

خود است.
همچنین در راســتای ادامه فشــارها 

به خبرگــزاری کار ایران)ایلنــا( تعدادی 
از خبرنگاران این رســانه در اســتان ها و 
شهرستان ها به نهادهای امنیتی فراخوانده 
شــده و از آنها تعهداتی درخصوص نحوه 

انتشار اخبار اتخاذ شده است. 
سرپرست خبرگزاری ایلنا در اصفهان 
نیز برای چند شب بازداشــت شد و برای 
سرپرست خبرگزاری ایلنا در استان قزوین 
هم حکم ممنوعیت یک ماهه از کار خبری 

صادر شده است.
دبیر ورزشــی ایلنــا نیز کــه پس از 
هماهنگی های الزم برای پوشــش اخبار 
جام جهانی عازم قطر بود پیــش از پرواز، 
گذرنامــه اش توقیف و از حضــور در جام 

جهانی باز ماند.

دیدار

خبر

رپرتاژ
رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:

استفاده از فرصت دریا به فرهنگ عمومی تبدیل شود

ایلنا پیگیر وضعیت خبرنگار بازداشتی خود است

 ادامه فشار نهادهای امنیتی به خبرنگاران ایلنا

سخنگوی وزارت خارجه خطاب به دولت باکو:  

در مناسبات با اسرائیل
دقت نظر داشته باشید 

ایلنا پیگیر وضعیت خبرنگار بازداشتی خود است

  ادامه فشار نهادهای امنیتی
به خبرنگاران ایلنا

ترور یکی از کارکنان سپاه
در اصفهان

لیست بلند باالی تخلفات و تنبیهات دانشجویان 
به دانشگاه ها ابالغ شد؛

از تذکر شفاهی تا اخراج و 
ابطال مدرک تحصیلی

احتمال ترمیم ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت؛ 
یک بار دیگر

 وعده ها برای کارگران؛
»فوق العاده ویژه«ها از آِن کارمندان 

  اعتراضات بی سابقه ضددولتی در چین
رو به گسترش است؛

طغیان خانه نشینان علیه »شی«

به اســتناد مصوبۀ مجمع عمومــی عادی ۲۵ 
تیرماه ســال جاری و در جلسۀ ۳۰ آبان ماه هیأت  
مدیرۀ ذوب آهن اصفهان دو عضو هیأت مدیره این 

شرکت تغییر کرد.
به گــزارش ایلنا،  براســاس تصمیمات هیأت 
مدیره شــرکت، مهــدی کوهی بــه نمایندگی 
از شــرکت فراورده های نســوز ایران بــه عنوان 
رییس، ایرج رخصتی بــه نمایندگی از هلدینگ 
سرمایه گذاری صدرتامین به عنوان نایب رییس 
و مدیرعامــل، مهرداد توالییان بــه نمایندگی از 
شرکت توسعه معادن پارس تامین به عنوان عضو، 
مجید کریمی ریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه 
گذاری صباتأمین به عنوان عضو و محســن زیوه 
به نمایندگی از شرکت پویش بازرگان ذوب آهن 
اصفهان به عنوان عضو هیــأت مدیره ذوب آهن 

اصفهان انتخاب شدند.
آیین تودیع و معارفه دو عضو اسبق هیأت مدیره 
ذوب آهن اصفهان در محل هلدینگ صدرتأمین 
با حضور مسئولین این هلدینگ و اعضای هیأت 
مدیره شرکت برگزار شــد. در این آیین با تقدیر 
از زحمات منصور یــزدی زاده، رییس و مرتضی 
یزدخواستی نایب رییس پیشین هیأت مدیره ذوب 
آهن اصفهان، مهدی کوهی و مجید کریمی ریزی 
به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره این شرکت 

معرفی شدند.
مهدی کوهی، رییس جدید هیأت مدیره ذوب 
آهن اصفهان با بیان این که عضوی از خانواده بزرگ 
فوالد کشور هستم، گفت: با همدلی، تالش جمعی، 
برنامه های دانــش محور و بهره گیــری از توان و 
تجربیات یکایک همــکاران، روند موفقیت های 

ذوب آهن اصفهان استمرار خواهد یافت.
وی ذوب آهن اصفهان را نمــاد صنعت فوالد 
دانست و افزود: این شرکت بانی شکوفایی معادن 
کشور، تامین زیرساخت های الزم برای احداث و 
توسعه صنایع نوین و آموزش و تامین منابع انسانی 

مورد نیاز صنایع در کشور محسوب می شود.
یزدی زاده رییس پیشین هیأت مدیره شرکت 
نیز همدلی و همبستگی مجموعه ذوب آهن اصفهان 
را عامل گذر از بحران ها و استمرار موفقیت ها عنوان 
نمود و حمایت هیأت مدیره شرکت از برنامه های 

مهندس رخصتی را خواستار شد.

ایرج رخصتی نیز با قدردانی از زحمات منصور 
یزدی زاده و مرتضی یزدخواســتی دو عضو سابق 
هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان، به شــرایط این 
شرکت پرداخت و گفت: ذوب آهن در طول فعالیت 
خود فراز و فرود های زیادی داشته است و همیشه با 
اتکا به نیروهای توانمند خود رو به جلو حرکت کرده 

و دستاوردهای بزرگی به دست آورده است.
وی افزود: با حضور اعضا جدید هیأت مدیره و با 
بهره گیری از تجربیات و همدلی یکایک همکاران، 
مشــکالت موجود حل خواهد شــد و ذوب آهن 

اصفهان به مسیر بالنده خود ادامه خواهد داد.
گفتنی اســت، مهدی کوهی، فارغ التحصیل 
کارشناســی ارشــد مدیریت، عالوه بر ســوابق 
آموزشــی متعدد، مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شــرکت پترو عمران مکــران، مدیرعامل و عضو 
هیأت مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران، 
مدیرعامل و نائب رئیس هیــات مدیره هلدینگ 
بین المللی مهندســی ایــران »ایرتیک«، مدیر 
عامل و عضو هیأت مدیره شرکت فوالد شرق کاوه، 
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی 
غدیر، مدیرعامل شــرکت ساختمانی فتح امین، 
رئیس هیات مدیره هلدینگ کالسیمین، رئیس 
هیات مدیره شرکت بازرگانی صنعت روی، رئیس 
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن 
کوثر، رئیس هیات مدیره هلدینگ توسعه و تجهیز 
معادن، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی فن 
آوران، رئیس هیات مدیره شرکت خط لوله انتقال 
گاز مکران، عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی 
هنگام )عســلویه(، رئیس هیات مدیره شــرکت 

پتروشــیمی اوره آمونیاک چابهــار، عضو هیأت 
مدیره فوالد ســبزوار، عضو هیات مدیره شرکت 
ایریکا-آلمان، عضو هیات مدیره شرکت ایراسکو-
ایتالیا، عضو هیات مدیره شــرکت مهندســی و 
بازرسی فنی ایکا، نایب رئیس هیات مدیره شرکت 
مهندسی بیدک، عضو هیات مدیره شرکت بین 
المللی تولید و توسعه مواد فلزی )ایمپادکو-فوالد 
خراسان( و عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت 
خدمات پارس را در ســوابق اجرایی خود به ثبت 

رسانده است.
مجید کریمی ریزی نیز دارای دکترای اقتصاد 
مالی، عــالوه بر ده ها طرح پژوهشــی در مباحث 
اقتصادی و مالی  و آموزشــی در ســطح کشــور، 
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی 
وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیرعامل شــرکت 
فناوری هوشــمند مالی امین، مشــاور اقتصادی 
بازار متشــکل ارزی، عضو هیأت مدیره شــرکت 
کارگزاری رضوی، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیق 
و توسعه شرکت بازار متشکل ارزی بانک مرکز ی، 
مدیر پروژه توکنایز کردن دارایی های مالی شرکت 
توسعه مدیریت راهبردی امین، مدیر پروژه بررسی 
و تبیین انواع اوراق بهادار اســالمی در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، عضو ابرپروژه طرح اصالح نظام 
بانکی کشور، کارشناس و مشــاور اقتصادی دفتر 
نمایندگی مقام معظم رهبری در شــورای امنیت 
ملی، مشاوره کارگروه »شناخت صنعت دانش بنیان 
بانک توســعه صادرات ایران«  و کارشناس مرکز 
پژوهش، تحقیقات و توسعه مالی اسالمی سازمان 

بورس و اوراق بهادار از سوابق اجرایی وی است.

تغییرات در ترکیب هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان

اخبار درخصوص وضعیت سدهای تهران ضد و نقیض است 

مصلحت  ا ند یشی د ر  بیا ن
 عمق بحران آب  در  پایتخت؟!


