سردار سالمی:

دشمن دنبال نابودی اعتمادبه نفس ملت است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما هیچ راهی جز مستقل بودن نداریم ،گفت :امروز نبرد برای از بین بردن اعتماد به نفس ملت ما و القای خودباختگی است.به
گزارش خبرنگار مهر ،سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه صبح دیروز (یکشنبه) در آئین آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی «واکسن نورا» در دانشگاه علوم
پزشکی بقیه اهلل سپاه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی طی سخنانی اظهار داشت :بخش مهمی
از موفقیتهای مردم ما مدیون مجاهدتهای  ۴۰ساله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود ،کسی که برای تحقق اهداف انقالب شب و روز نمیشناخت.وی
با بیان اینکه امروز نبرد برای از بین بردن اعتماد به نفس ملت ما و القای خودباختگی است تا ما جهان غرب....
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وزیر راه و شهرسازی خبر داد

آورده متقاضیان نهضت مسکن در تهران  ۱۵۰میلیون تومان

سردار میدانها
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

چه مبالغی به «کارت معیشت»
واریز می شود؟

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت :اگر دولت دست به اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی در این شرایط
نزند مجبور است که از بانک مرکزی استقراض کند لکن برخیها معتقدند که اگر این استقراض صورت گیرد
تورم سرســام آوری در کشور به وجود خواهد آمد.به گزارش فارس ،جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره به اصالح تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی ،اظهار داشت :دولت اگر دست
به اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی بزند قیمت دو قلم کاالی اساسی که عبارتند از گندم و دارو است افزایش قیمت
نخواهد داشت زیرا دولت قرار است....
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خدماتدهی بانکها از ساعت  ۷:۳۰است نه !۸
6

وزیر نیرو :

افزایش تعرفه آب در دستور کار نیست
4

چرا نباید طالی بدون کد شناسایی بخریم؟
6

وزیر بهداشت خبر داد

واکسن های ایرانی کرونا در انتظار تایید WHO
وزیربهداشت ضمن ارایه توضیحاتی درباره روند تامین دارو در کشور ،در عین حال درباره واکسنهای
ایرانی کرونا گفت :منتظر هستیم که واکسنهای تولید داخل از سوی سازمان جهانی بهداشت تایید
شــوند تا صرفا نیاز به تزریق استرازنکا برای مسافرت کردن به سایر کشورها نباشد.به گزارش ایسنا،
دکتر بهرام عین اللهی ،در حاشیه آیین تجلیل از برگزیدگان دانشگاه علوم پزشکی سپاه و آغاز فاز سوم
مطالعات بالینی واکسن نورا « و در جمع خبرنگاران ،درخصوص واکسن نورا ،گفت :واکسن نورا یکی از
واکسن های جدید است که با واکسن های قبلی متفاوت است و در ساخت آن ،از پروتئین نوترکیب
استفاده شده و تجربه جدیدی برای کشورمان رقم زده و با بررسیهایی که انجام شده ،یکی از بهترین
واکسن ها شناخته شده است .وی افزود :این واکسن تا یک ماه آینده وارد عرصه خدمت می شود و
امیدواریم با ورود این واکسن آسودگی خاطر مردم از حیث واکسیناسیون بیش از پیش فراهم شود.
عین اللهی درخصوص ادامه واردات واکسن های خارجی ،بیان کرد :ما تاکنون  ۴نوع واکسن را تولید
و تایید کردیم و و نورا پنجمین واکســن اســت با توجه به اینکه انواع واکسن با پلتفرم های مختلف
داریم تصور می شود که در آینده ای نزدیک نیاز به واردات نباشد.وی در پاسخ به سوالی درخصوص
استقبال از واکسن داخلی از سوی مسئولین ،گفت :بسیاری از مسولینمان از واکسن داخلی استفاده
می کنند ،برای مثال حضرت آقا از واکســن برکت اســتفاده کردند ،بنده و بسیاری از اعضای هیات
دولت نیز همینطور .وزیر بهداشــت درخصوص حمایت از واکسن های داخلی ،عنوان کرد :حمایت
از واکســن های داخلی ادامه دارد ،زیرا این موضوع یکی از مصوبات ستاد ملی کرونا است.وی گفت:
تاکنون حدودا  ۳۰میلیون ُدز واکســن ایرانی وارد عرصه خدمت شده و واکسن نورا نیز ظرف یکماه
آینده وارد بازار می شود.
ادامه در همین صفحه

سردار میدانها
پای در میدان عمل می گذاشــت تا به همه ثابت کند چه میزان مطیع اوامر رهبری اســت؛ بنابراین شهید
گرامی نمونۀ مثال زدنی والیت مداری بوده و می تواند بهترین الگو و سرمشق برای همگان باشد.
عالقمندی به فرهنگ و هنر
ســردار شهید قاسم سلیمانی اهل فرهنگ و هنر بود .به ادبیات ،به خصوص ادبیات جنگ اهمیت ویژه ای
می داد .حتی بســیار پیش می آمد ،به نویسندگان متعهد ســفارش می کرد قلم بردارند و حماسه سازی
رزمندگان را در قالب رمان ،زندگی نامه و نمایش و نمایشــنامه به رشتۀ تحریر درآورند .گاهی اوقات پیش
می آمد به عنوان نقادی دلسوز به نقد آثاری در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس بپردازد .انتقادهایش برآمده از دل
بود و الجرم بر دل می نشست .او کتاب را دوست داشت و اطرافیانش را به مطالعه دعوت می کرد .خودش
هم از کتاب خواندن دور نبود.

سردار قاآنی:

شهید سلیمانی ارتباط خوبی بین دیپلماسی و میدان
برقرار کرد
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه در مکتب
شــهید سلیمانی دیپلماسی و میدان باید در کنار هم باشند ،گفت :شهید
ســلیمانی در زمینههای مختلف جلودار بود و یکی از این جلوداریها این
بود که ارتباط بین دیپلماسی و میدانداری را خوب برقرار کرد.به گزارش
ایرنا ،سردار اسماعیل قاآنی در مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ،با
تسلیت سالروز شهادت فاطمه زهرا (س) گفت :امسال این مناسبت گرانقدر
و یاد دختر پیامبر اکرم (ص) مصادف با سالگرد سردار شهید سلیمانی شده
است .بنده میخواهم دو نکته را در مورد شخصیت شهید سردار سلیمانی
عرض کنم .فرمایشات مقام معظم رهبری درمورد شهید سلیمانی شنیدید؛
یــک صداقت و دوم اخالص .این از بیــان مبارک حضرت آقا بود از منظر
شخصیتی که هم انسان را میشناسد و هم قرآن را میفهمد ،مکتب شهید
ســلیمانی را برجسته میکند .اما اگر ما بخواهیم از بیان و درک خودمان
بیان کنیم ،این دو واژه ارزشــمند متمرکز بر یک واژه یعنی والیت مداری
است و کسی که والیت مدار باشد این دو واژه را دارد.فرمانده نیروی نیروی
قدس ســپاه اضافه کرد :ما به رهبرانی که در مکتب والیت شهید شدند،
افتخار می کنیم .زمانی که زندگی آن ها را بررســی میکنیم ،مشــاهده
میکنیم که هم محور اخالص بودند و هم مکتب انسانهایی بودند که هم

والیت مدار هستند و هم اخالص داشته دارند .شهید سلیمانی هم عامل و
هم استاد این مکتب بود .اگر ما والیت مدار باشیم ،هم دنیا را داریم و هم
در آخرت سربلند هستیم.سردار قاآنی اضافه کرد :جزو برجستگیهای این
شهید که اهل فهم و صاحب نظر بود ،این است که نورانیت وجود خود را
والیت مداری و حضرت آقا میدانست .اگر میخواهیم راه شهید سلیمانی
را برویم باید سرباز رهبری باشیم.فرمانده سپاه قدس تصریح کرد :ایشان در
زمینههای مختلف جلودار بود و یکی از این جلوداریها این بود که ارتباط
بین دیپلماســی و میدان داری را خوب برقرار کرد .به این دلیل که والیت
مدار بود؛ چرا که حضرت آقا همیشــه به این موضوع ســفارش میکنند
که یار و کنار هم باشــند.وی با بیان اینکه انصافا مجموعه وزارت خارجه،
همکاریهای الزم را با شهید سلیمانی داشت ،گفت :ایشان با اعتقاد دینی
به سیاست نگاه میکند و بازیگر سیاسی نیست و موفقیت در صحنه مقابله
با دشمنان بزرگ را روزمره میدید .وقتی ما از مکتب شهید سلیمانی حرف
میزنیم باید فضای دیپلماسی و سیاسی کشور این باشد که همه در کنار
هم قرار بگیرند.سردار قاآنی بیان داشــت :همراهی دوستان ما در عراق،
همان نگاه ارزشــمند حرکت از تهران و توسعه به کشورهای دیگر است.
فرمانده نیرروی قدسس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در پایان تصریح
کرد :تهران ،مرکز تقریب و قله وحدت و همگرایی برای توسعه اسالم است.

وزیر بهداشت خبر داد

واکسن های ایرانی کرونا در انتظار تایید WHO

تامین ۱۸۰میلیون دز واکسن کرونا تا کنون
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درخصوص ارز دارو و احتمال
گرانی دارو نیز گفت :همانطور که در مورد واکسن نشان دادیم
که کمبودی در کشــور وجود نــدارد و تاکنون  ۱۸۰میلیون
ُدز واکســن تامین کرده و ذخایر واکســنمان به حدی است
کــه مردم دیگر نگرانی در این زمینه ندارند ،در مورد دارو نیز
همین اتفاق خواهد افتاد .البته یکسری مشکالت از قبل وجود
داشته ،مثال از حدود سال  ۹۷گرانی دارو آغاز شد و از آن زمان  ۲۵۰۰قلم دارو
گران شــد و دنبال این هستیم که تولیدات داخلی را افزایش دهیم و افزایش
تولیدات داخلی منجر می شود که دارو ارزانتر شود.وی گفت :برخی همکاران
پزشک مان مردم را تشویق به استفاده از برندهای خارجی می کنند و طبیعی
اســت که برند خارجی گران باشد .از مردم می خواهم که به تولیدات داخلی
اعتماد کنند و پزشــکان نیز داروهایی که مشابه داخلی دارند را تجویز نکنند،
پزشــکانی که این کار را می کنند ،از نظر ما امتیاز کمتری خواهد داشت ،به
خصوص اعضای هیات علمی.

تکریم خانواده های شهدا
شهید سلیمانی دوســتدار خانواده بود .برای همسر و فرزندانش احترام ویژه ای قائل بود .در مقابل خانوادۀ
شــهدا ،اســرا ،جانبازان و ایثارگران خضوع و خشوع مثال زدنی داشت .هرکجا پدر شهیدی را می دید ،او را
در آغوش می کشــید .یا نه کودک شــهیدی را می دید ،با مهربانی دست بر سرش می کشید و او را یادگار
پدری حماســه ساز می دانست.هرچقدر راجع شهید قاسم سلیمانی سخن بگوییم ،کم گفتهایم .او یکی از
اسطورههای تاریخ درخشان ایران است و نامش تا ابد جاودان خواهد ماند .آنجایی که خطاب به دونالد ترامپ،
رئیسجمهور وقت آمریکا گفت« :بدانید ،اشهدباهلل هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم .به شما
میگویم آقای ترامپ قمارباز! من به شما میگویم! بدان در آنجایی که فکر نمیکنی ،ما نزدیک شما هستیم.
این جنگ را شــما شروع میکنید؛ اما پایانش را ما ترسیم میکنیم »...نهتنها هر ایرانی ،بلکه هر آزادهای به
شنیدن این سخنان به خود بالید و زیر لبشکر کرد چنین سرداری ،فرماندهی سپاهی عظیم و جانبرکف
را بر عهده دارد.سردار شهید قاسم سلیمانی در سیزدهم دیماه  ۱۳۹۸همراه با دوست همرزمش ،ابومهدی
المهندس و دیگر یارانش با حملۀ ناجوانمردانۀ پهپاد آمریکایی به شــهادت رســید و این روز تحت عنوان
«روز ملی مقاومت» نامیده شــد .ولی او مردی است که به یکزمان خاصی تعلق ندارد .بلکه متعلق به تمام
زمانهاست و اینچنین باعث فخر و غرور ماست.

داروهای اساسی کمبود ندارد
وزیر بهداشت ادامه داد :در مورد داروهای اساسی کمبودی وجود ندارد و مردم
در این زمینه نگرانی نداشته باشند ،زیرا برخی مردم به دلیل نگرانی از کمبود
احتمالــی دارو ،به مقدار زیادتــر دارو را تهیه می کنند و در منزل ذخیره می
کنند ،لذا از مردم می خواهیم که صرفه جویی کرده و کمی هم مراعات بقیه
بیماران را کنند ،ما در مقابل یکدیگر مسئول هستیم .این قول را می دهیم که
همه نوع داروی ژنریک را به میزان فراوان در دسترس مردم قرار دهیم و نگرانی
به هیچ عنوان وجود ندارد.

اکبر خوردچشم
منبع :مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

اُمیکرون در کشور افزایش نداشته است
عین اللهی در پاسخ به ســوالی درخصوص وضعیت شیوع اُمیکرون در کشور

خاطرنشــان کرد :درحال حاضر حدود  ۲۰روز از شناســایی
اولین موارد اُمیکرون در کشور گذشته و در این مدت افزایش
نداشــته اســت ،اما همچنان آمادگی کامل داریم و  ۲۰هزار
کیت در سراسر کشور نیز توزیع شده ،تمام بیمارستان ها هم
آماده هســتند تا وضعیتی که در کشورهای دیگر ایجاد شده،
در کشور ما به وجود نیاید .از مردم می خواهیم با ادامه رعایت
پروتکل های بهداشتی ،کمک کنند تا شرایط خوبی که اکنون
در کشور داریم حفظ شود.

وضعیت واکسیناسیون علیه کرونا در کشور
وی با بیان اینکه واکسیناســیون با روند خوبی پیش رفته است ،گفت :تاکنون
در کشــور ۸۸ ،درصد و در تهران که بیشترین جمعیت را دارد نیز  ۹۱درصد
ُدز اول تزریق شــده است .روند مطلوب واکسیناسیون منجر شده که سالمت
مردم حفظ شــود و وضعیت غم انگیزی که در دوران کرونا در کشور مستولی
شده ،به شرایط خوبی برسند و مردم بتوانند به برنامه های مفرحشان برسند.
واکسن های ایرانی در انتظار تایید سازمان جهانی بهداشت
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت ،عین اللهی در پاســخ به ســوالی
درخصوص کمبود واکســن آســترازنکا در برخی مراکز واکسیناسیون ،گفت:
واکســن آسترازنکا اکنون در وضعیت اســتثماری قرار گرفته و مردم به دلیل
اینکه بتوانند با تزریق این واکسن به کشورهای دیگر سفر کنند ،به دنبال تزریق
آن هستند .ما در حال حاضر به دنبال تایید واکسن های ایرانی هستیم ،واکسن
برکت نیز مراحل اساسی را طی کرده است .از نظر تاثیرگذاری نیز تفاوتی بین
آســترازنکا و سایر واکسن ها وجود ندارد .سازمان جهانی بهداشت باید در این
زمنیه مداخله کند تا اســم واکســن ها مبنا قرار نگیرد و فقط چند واکسن،
منحصربفرد معرفی نشود .لذا منتظر هستیم که واکسن های داخلی مان تایید
شود تا صرفا نیاز به تزریق استرازنکا برای مسافرت کردن نباشد.

شخصیت شهید قاسم سلیمانی تنها در میادین جنگ خالصه نمیشود
بلکه گســترۀ شــخصیت و اثرگذاری اش در ابعاد گوناگون نمود پیدا
میکند.هر زمان سخن از سردار قاسم سلیمانی به میان می آید ،آنچه
به ذهن خطور می کند ،شــجاعت و فرماندهی مثال زدنی آن بزرگوار
در میادین نبرد اســت؛ زیرا از سال  ۱۳۵۸که ایشان به عضویت سپاه
پاســداران انقالب اســامی درآمد و از اعضای واحــد آموزش و مربی
آموزشــی سپاه قدس کرمان شد تا فرماندهی لشگر  ۴۱ثاراهلل کرمان،
فرماندهی در عملیات های کربالی چهار و کربالی پنج ،فرماندهی سپاه
صاحب الزمان (عج) در سال  ۱۳۶۷و سرآخر فرماندهی سپاه قدس از
سال  ۱۳۷۶تا لحظۀ شــهادت ،همواره در میادین نبرد بوده است.بله،
شــهید قاسم سلیمانی اهل پشت میز نشــینی نبود .مرد میدان های
جنگ بود .زمانی که داعش همانند ســیلی ویرانگر بسیاری از مناطق
سوریه و عراق را به تصرف خود درآورد ،آن بزرگوار با حضور در جبهه
های نبرد و تقویت و تشویق نیروهای مردمی یا همان حشدالشعبی ،نه
تنها مانع پیشروی ستیزه جویان تکفیری شد ،بلکه بسیاری از مناطق
و شــهرهای مهم و سوق الجیشی با فرماندهی این سردار حماسه ساز
آزاد شــد.به راستی شخصیت شهید قاسم ســلیمانی تنها در میادین
جنگ خالصه نمی شــود .بلکه گسترۀ شــخصیت و اثرگذاری اش در
ابعاد گوناگون نمود پیدا می کند که ما در این نوشتار به برخی از آنها
اشاره می کنیم.
نبوغ نظامی
اولین خصیصۀ خیره کنندۀ سردار سلیمانی ،داشتن نبوغ نظامی بود .به
باور بسیاری از کارشناسان جنگ ،نه تنها ایشان در بحبوحۀ نبرد یک
فرمانده شــجاع و نترس بود ،بلکه در حساس ترین لحظات ،بهترین و
کارآمدترین تصمیمات را می گرفت که نتیجه اش پیروزی رزمندگان
اسالم بوده اســت .فی المثل هنوز هم مردم عراق بعد از گذشت چند
سال ،فراموش نمی کنند با فرماندهی کم نظیر این سردار رشید اسالم،
نیروهای تکفیری یکی پس از دیگری شکســت خوردند و شهرهایی
چون تکریت ،فلوجه ،موصل و ...از لوث وجود آنها پاک شد.
شهادت طلبی
این اذعان همرزمان ســردار شهید قاسم سلیمانی است که ایشان در
همه حال فردی شــهادت طلب بود .گویی از مرگ هراســی نداشت و
برای دســت یافتن به آرمان های واالیش هــر خطری را به جان می
خرید .او همیشــه در خط مقدم جبهه حضور داست و بی محابا به دل
دشــمن می زد .در اولین خاکریز سنگر می گرفت و به تحلیل اوضاع
جنگ می پرداخت تا بهترین تصمیم گیری را داشــته باشد .بی شک
کمتر فرماندهی را می توان یافت ،چنین باشــد و دوش به دوش دیگر
رزمندگان پای در میدان جنگ بگذارد.این شهادت طلبی و به دنبالش
اخالص و بی ادعا بودن ،در ابعاد مختلف زندگی ایشــان وجود داشته
است .به عنوان مثال ،اگر به آرشیو راهپیمایی های شکوهمند بیست و
دوم بهمن و یا روز قدس در ســال های گذشته سری بزنیم ،تصاویری
را خواهیم دید که سردار دل ها در میان صفوف مردم حضور دارد .بی
آن که اندک ترس و واهمه ای از سوء قصد تروریست ها داشته باشد.
عشق به اهل بیت (ع)
یک واقعیت برای همگان اثبات شــده است؛ هر زمان نام سردار قاسم
سلیمانی مطرح میشود ،عشق به اهل بیت (ع) از افتخارات آن شهید
گرامی به حســاب می آید .گویی متوسل شدن به چهارده معصوم (ع)
و عرض ارادت به حضرت ایشان جزء الینفک شخصیت وجودی سردار
شهید بوده است .آن بزرگوار گاهی لباس خادم حرم امام رضا (ع) را بر
تن می کرد .گاهی هم تالش می کرد ،راهپیمایی اربعین حســینی به
بهترین نحو و در امنیت کامل انجام شود .چنانچه هنوز هم بسیاری از
تحلیل گران مسائل امنیتی در حیرت مانده اند ،چطور مراسمی با آن
شکوه و حضور چند میلیونی زائران ،علیرغم تهدیدات تکفیری ها بدون
کوچک ترین حادثۀ تروریستی انجام شده است.
عشق به تعبد و معنویت
به جرئت می توان گفت ،نام و یاد ســردار قاسم سلیمانی با بسیاری از
خوبی ها مترادف است .از آن جمله می توان به تعبد و معنویت ایشان
اشــاره کرد .به طوری که بسیاری از همرزمان آن شهید می گویند تا
وقت نماز و مناجات می شــد ،آن شــهید بزرگوار سجادۀ کوچک و پر
مِهرش را خالصانه بر روی خاک می گســترد و رو به قبله می ایستاد.
بی آن که ترســی از انفجار خمپاره و توپ ،یا شلیک تک تیراندازهای
دشــمن داشته باشد .عشــق به عبادت و معنویت در رفتار آن شهید
گرامی متبلور بود .چنانچه همواره به فکر مظلومان بود و هر زمان فریاد
دادخواهی مظلومی را می شــنید ،به یاری اش می شتافت .پس جای
تعجب نیست ،گسترۀ مبارزات ســردار سلیمانی علیه ظلم و استکبار
جهانی از افغانستان شروع می شد ،به عراق و سوریه کشانده شده و در
لبنان و فلسطین به اوج می رسید.
والیت مداری
از خصایص بارز ســردار ســلیمانی ،والیت مداری ایشان بود .عشق به
رهبری و اطاعت از فرامین ایشــان در وجود شهید قاسم سلیمانی به
مرحلۀ کمال رسیده بود .همیشه و همه جا گوش به فرمان مقام معظم
رهبری بود و سخنان ایشان را به گوش جان می خرید.
ادامه در همین صفحه
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امیر پوردستان:

گروه اســتانها ـ رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات راهبردی ارتش گفت :در شــرایطی که داعش به مرزهای ما نزدیک شده بود ،سردار
شهید سلیمانی با شکلدهی بسیج مردمی جلوی تهدیدات داعش برای کشور را گرفت و نقشههای آن را بیاثر کرد.به گزارش خبرگزاری
تسنیم از قزوین ،امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در همایش بزرگداشت دومین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی در دانسفهان
اظهار داشــت :حاج قاســم همواره گوش به فرمان والیت فقیه داشت و این فرمانده بزرگ در واقع ارتش امام مهدی(عج) را با استفاده از
اقوام ،ملیتها و مذاهب مختلف پایهریزی کرد که باید روز به روز آن را تقویت کنیم.وی با اشــاره به نقش شــهید سلیمانی در ایجاد و رشد بسیج مردمی در کشورهای جبهه
مقاومت اسالمی اضافه کرد :نخستین کار حاج قاسم بعد از ورود به هر کدام از کشورهای همسایه از جمله سوریه و عراق تشکیل بسیج و نیروهای نظامی از خود مردم بود که
نقش تعیینکنندهای در به هم خوردن موازنه جنگ به سود محور مقاومت داشت.پوردستان هدف اصلی داعش را ورود به داخل کشور ما دانست و ادامه داد :در شرایطی که
داعش به مرزهای ما نزدیک شده بود ،سردار شهید سلیمانی با شکلدهی بسیج مردمی جلوی تهدیدات داعش برای کشور را گرفت و نقشههای آن را بیاثر کرد .ضمن اینکه
این شــهید بزرگوار ارتشهای ســوریه و عراق را احیا کرد و با استفاده از توان ارتش و بسیج در این کشورها جبهه بزرگی را علیه داعش سامان داد.جانشین سابق فرمانده کل
ارتش در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شهید سلیمانی در برابر رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد و گفت :در حالی که این رژیم جعلی در سالیان دورتر به راحتی در
منطقه جوالن داده و دست به عملیاتهای خرابکارانه میزد ،اما تدابیر سردار سلیمانی امروز به انزوا رفته است.

سرلشکر موسوی :

سردار سلیمانی منادی وحدت
ارتش و سپاه بود
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد که
ما مدیون شــهیدان عزیزی چون حاج قاسم سلیمانی،
صیاد شــیرازی ،فالحی ،همت و همه منادیان وحدت
ارتش و سپاه و قوای مسلح کشوریم و تکلیف داریم که
مســیر روشن آنها را ادامه دهیم.به گزارش ایسنا به نقل
از روابط عمومی ارتش ،امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی ،فرمانده کل ارتش
جمهوری اسالمی ایران به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی ،طی یادداشتی نوشت :پارهای از تعابیر هستند که به دلیل گستره معنایی و
جهان زبانی خود بیرون میگذارند و در هر ساحت دیگری،
شیوایی که دارند ،پای از ِ
همان معنایی را متبادر میکنند که دارند .شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی یکی
از بندگان خاص خدا بود که هم زیستنش خاص بود و هم پروازش .او مصداقی از
«سهل و ُمم َتنِع» بود؛ اما همه ابعاد وجودیاش به توصیف
درک و ال یُ َ
وصف» و َ
«یُ َ
درنمیآمد و در عین سادگی ،زالل بود؛ مثل نسیم میوزید و همه جا اثری از او بود
و همزمان در سفر و حضر.به گاه خطر ،در خط مقدم جبهههای جانبازی و شهادت،
رهبر میدان بود و راهبر همرزمان .همزمان نیز میشد همان روزها او را دید که از
ســر تکلیفی دیگر ،در گوشهای از خاک کشور ،در مراسم سوگواری ،در مسجدی،
خانهای ،مصالیی ،جایی ،حاضر بود برای تسالی خاطر بازماندگان و داغدیدگان یا در
تکیه و هیئتی ،در سوگ ساالر شهیدان ،به سینه میکوفت و اشک میریخت.قهر و
لطفش ،توأمان بود؛ قهر با دشمنان و متجاوزان و لطف با دوستان و همراهان و ارادت
به پیشگامان جبهه و جنگ در ارتش مردمی و سپاه مخلص.
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بدون حضور جمعیت؛

حاج قاسم دشمنان را در موازنه وحشت گرفتار کرد
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برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه در حضور رهبر انقالب

دفتر مقام معظم رهبری در اطالعیهای اعالم کرد :مراس م عزاداری ایام فاطمیه در حسینیه امام خمینی(ره) بدون حضور جمعیت
برگزار میشــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری ،دفتر مقام معظم رهبری در
اطالعیهای اعالم کرد :مراسم عزاداری ایام فاطمیه در حسینیه امام خمینی (ره) بدون حضور جمعیت برگزار میشود و مشروح
برنامههای عزاداری در حضور رهبر انقالب اسالمی از شبکههای تلویزیونی پخش خواهد شد.
در متن این اطالعیه آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ضمن عرض تسلیت بهمناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمهزهرا سالماهللعلیها به اطالع میرساند مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی (ره) ،امسال نیز
به علت تداوم شیوع بیماری و لزوم رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی ،بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح از دوشنبه ( ۱۳دی) تا جمعه
( ۱۷دی) پس از نماز مغرب و عشــاء برگزارمیشود.مشــروح برنامههای عزاداری در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی هر شب از شبکه یک سیما و سایر شبکههای
تلویزیونی پخش خواهد شد.
دفتر مقام معظم رهبری

سردار سالمی:

دشمن دنبال نابودی اعتمادبه نفس ملت است

سالمی گفت :ما در برابر مؤمنان ُکرنش میکنیم اما در مقابل
دیگران ُکرنش نخواهیم کرد .حرکت ما برمبنای اعتماد و ایمان
به خدا و نهراسیدن است زیرا این معنای عزت است.وی میدان
عمل را بهترین عرصه قضاوت دانســت و گفت :دشمنان ما در
مقابل کرونا در مرحله تسلیم شدن هستند و میبینید در صدر
میزان کشــتهها قرار دارند .ایران به برکت اسالم و رهبری که
حکمت ،ایمان و نفوذ بر قلبها دارد توانست به خوبی مشکالت
را آسان کند.سردار ســامی گفت :ما هیچ راهی جز مستقل
بودن نداریم و باید با علم بتوانیم در آسمان و زمین نفوذ کنیم
البته این نفوذ فیزیکی نیست بلکه گشایش افقهای ذهن است.
ما نباید تنها مصرف کننده علم باشیم بلکه باید افقهای جدید
را تصاحب کنیم و حرفهای قوی برای جهان داشــته باشیم.
فرمانده کل سپاه ،ساخت واکسن نورا را دستاورد بسیار بزرگی
دانســت که حاصل هزاران ســاعت تجربه و کار است ،گفت:
صمیمانه از دســتاندرکاران این پروژه تشکر و این دستاورد
را به روح شــهدا تقدیم میکنم.سردار سالمی گفت :ما در این
ماهها دستاوردهای بســیار بزرگی داشتهایم و با تمام توان در
خدمت مردم هستیم و به وزیر بهداشت برای همکاری ،اعالم
آمادگی میکنیم.

فرمانده کل ســپاه بــا بیان اینکه ما هیچ راهی جز مســتقل
بــودن نداریم ،گفت :امروز نبرد بــرای از بین بردن اعتماد به
نفس ملت ما و القای خودباختگی اســت.به گزارش خبرنگار
مهر ،سرلشکر حسین ســامی فرمانده کل سپاه صبح دیروز
(یکشنبه) در آئین آغاز فاز ســوم کارآزمایی بالینی «واکسن
نورا» در دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه اهلل سپاه با تسلیت ایام
شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و سالروز شهادت
حاج قاسم سلیمانی طی سخنانی اظهار داشت :بخش مهمی
از موفقیتهای مردم ما مدیون مجاهدتهای  ۴۰ساله سردار
شــهید حاج قاسم سلیمانی بود ،کسی که برای تحقق اهداف
انقالب شــب و روز نمیشــناخت.وی با بیان اینکه امروز نبرد
برای از بین بردن اعتماد به نفس ملت ما و القای خودباختگی
اســت تا ما جهان غرب را همچنــان الگو و برتر بدانیم ،گفت:
در این شرایط مســئولی که به ظرفیتها اعتماد داشته باشد
میتواند جامعه را به پیش ببرد.فرمانده کل سپاه گفت :انسانها
و جوامع با ذهنهایشان حرکت میکنند و اولین نکته این است
که ما چگونه میاندیشیم و خود را چگونه میبینیم .وابستگی
علمی ،ذهنی و ادراکات خواست دشمن است و اگر میخواهیم
مستقل باشیم باید بصورت مستقل فکر و ادراک کنیم.سردار

گروه اســتانها ـ ســخنگوی ســپاه
پاســداران با تاکید بر اینکه اگر دشمن
دست از پا خطا کند به سختی مجازات
میشــود گفت :دشــمن هماکنون به
خاطر یــاس و ناامیدی بــه طرح هزار
چاقو و انفجار و ترور روی آورده اســت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه،
ســردار رمضان شریف امروز در سالگرد
شهادت سردار سلیمانی که در حسینیه
ثاراهلل ارومیه برگزار شد با اشاره به ایام
فاطمیه اظهار داشت :ارادت حاج قاسم
سلیمانی به فاطمه زهرا(س) مثالزدنی
بود و همه عظمت ،شــهرت و خدمات
سلیمانی محصول ارادت خالصانه به اهل
بیت(ع) به ویژه حضرت زهرا (س) بود.
وی تصریح کرد :اگر بخواهیم به مکتب
سردار اشاره و برای فرزندان اسوه معرفی
کنیم ،بیتردید یکی از مکتبهای ایشان
ارادت به حضرت زهرا(س) ،امام علی(ع)
و حضرت سیدالشهدا (ع) و همه کسانی
اســت که مروج احکام والهی و فرهنگ
اهلبیت(ع) بودند.ســخنگوی ســپاه
پاسداران انقالب اســامی گفت :حاج
قاسم طالب بســیار گمنامی را تکریم
کرده و میگفت آنــان مبلغان فرهنگ
اهل بیت(ع) بــوده و احترام آنها واجب
اســت و خود تا آخریــن لحظه به این
موصــوع پایبند بود.وی اظهار داشــت:
بیتردیــد آنچه کــه امــروز از خیر و
برکت کارکرد سردار سلیمانی مشاهده
میکنیــم محصول اعتمــاد ویژه رهبر
معظم انقالب اسالمی به حاج قاسم و پر
و بال دادن به ایشان بود.شریف تصریح

سخنگوی سپاه:

آمریکا ضربات ترور حاج قاسم
را لمس خواهد کرد

کــرد :مکتــب حاج
قاســم یعنــی اینکه
رهبــری فرمودنــد
که ســردار سلیمانی
برای دشمن غیرقابل
تحمل بود چوناو الگو
و اسوه بوده و دشمن
از آن واهمه داشــت
چون اگر کشــورهای
اسالمی ایشان را به عنوان الگو انتخاب
میکردند ،کار دشمن به پایان میرسید.
سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در ادامه تاکید کرد :بیتردید زمانی که
دشــمن به ترور علمدار والیت و الگو و
اسوه جریان مقاومت اقدام میکند باید
منتظــر عواقب آن باشــند.وی با بیان
اینکه دشــمن ضربات ترور حاج قاسم
را لمس خواهند کرد بیان کرد:نخستین
تاوان آنها خارج شدن از منطقه بود که
محقق شــد همانگونه که دستپاچه از
افغانستان فرار کردند،از سایر مناطق نیز
فرار میکنند.شریف افزود :اخیرا رئیس
جمهور افغانستان عنوان کرده که آمریکا
به این کشــور خیانت کرده و بیتردید
این زبان حال شیخنشــینانی است که
ادامــه حیات ننگین و فاســد آنها را در

کشورهای پیرامونی
دنبــال میکنند.وی
تصریح کرد :آنان باید
بدانند کــه به جای
سســتی تکیه کرده
و امنیتــی نخواهند
داشــت همانگونه که
آنان که پیوند عمیق
با آمریکا و اســرائیل
داشتند و سودی از آن نبردند.سخنگوی
سپاه پاســداران انقالب اسالمی با اشاره
به اینکه ســردار سلیمانی سه ماه پیش
از نابــودی داعــش ،خبــر آن را اعالم
کرد گفت :هیچ فرمانده نظامی جرائت
ایــن اظهارنظر را نداشــت که در پیش
دوربینهای تلویزیون عالم این مســئله
را عنوان کند چون همه به پشــتیبانی
داعش میآمدند اما حاج قاسم با اشراف
و شناختی که از جبهه مقاومت داشت
این سخن را بر زبان راند و خداوند نیز به
ایشان عزت داد.وی در ادامه بیان کرد:
مکتب و نور تابان حاج قاسم بسیاری را
به صورت پروانهوار دور خود جمع کرد
تا جایی که تعدادی از ســرداران سپاه
بازنشســته ،زمانی کــه در زمان تحقق
جنگ عراق و ســوریه متوجه شوند که

فرماندهی آن بر عهده حاج قاسم است،
با التماس خود را به ایشــان رسانده و
بار دیگر لباس رزم بر تن کرده و در راه
مبارزه با تکفیریها برخی به شــهادت
رســیدند و برخی نیز مجروح شــدند.
شریف تاکید کرد :باید مکتب حاج قاسم
به نسل جوان به خوبی تبیین و معرفی
شود تا شاهد رویش قاسم سلیمانیهای
مختلف در کشــور بوده و امنیت کشور
را بیمه کنیم.وی اظهار داشت :بیتردید
مکتب حاج قاسم فرصتی برای کسانی
است که میخواهند به آینده و فرهنگ
این کشــور فکــر کنند و ایــن راه نیز
خوشبختانه ادامه دارد.شریف با تاکید بر
اینکه دشمن در مقابل ملت ایران چیزی
جز قبول توانمندی ایران و کوتاهی در
مقابل عظمت ایران ندارد گفت :دشمن
تمام راهها را رفته و حتی برخی راهها را
تکراری پیموده است در حالی که امنیت
مردم خط قرمز سپاه و نیروهای مسلح
است و آنها راهی جز هالکت ندارند.
وی با اشــاره به اینکه هماکنون هزاران
قاســم بینام و نشــان در کشور وجود
داشــته و عالقهای به شــناخت و دیده
شدن ندارند افزود :بی شک دیده شدن
آنها نیز آســیب برای کشــور است اما
هزاران حاج قاسم برای مقابله با دشمن
وجود دارد.سخنگوی سپاه پاسداران با
تاکید بر اینکه اگر دشــمن دست از پا
خطا کند به ســختی مجازات میشود
تصریح کرد :دشمن هماکنون به خاطر
یــاس و ناامیدی به طــرح هزار چاقو و
انفجار و ترور روی آورده است.

تذکر  ۷۲نماینده به خاندوزی درباره وام ودیعه مسکن

تذکر  72نماینده به خاندوزی درباره وام ودیعه مسکن
عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر  ۷۲نماینده به خاندوزی
وزیر اقتصاد درباره لزوم تســریع در تامین اعتبار بانکها
برای پرداخت وام ودیعه مســکن را قرائت کرد.به گزارش
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم ،روحاله متفکرآزاد
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســامی در جلسه
علنــی دیروز قــوه مقننه تذکرات کتبــی نمایندگان به
رئیس جمهور و مســئوالن اجرایی کشور را به شرح زیر
قرائت کرد:تذکر امانقلیچ شــادمهر نماینده گنبد کاووس
به وزیر امور خارجه؛ ضرورت جدی تر تاسیس کنسولگری
ترکمنستان در شهرستان گنبدکاووس.تذکر امیرحسین
بانکــی پورفرد و زهرا شــیخی مبارکه ،عباس مقتدایی و
حسین میرزائی به وزیر میراث فرهنگی؛ ضرورت تسریع

در سفر به استان اصفهان پیرو جلسه نمایندگان استان با
رئیس جمهور.
تذکــر مهرداد ویس کرمی نماینــده خرمآباد و چگنی و
 49نماینده به وزیر جهاد کشاورزی؛ درباره لزوم مدیریت
واردات بی رویه سموم کشاورزی و تعویض مدیران دارای
تعارض منافع.تذکر یعقوب رضازاده نماینده ســلماس به
وزیر نیرو؛ درباره لزوم پیش بینی اعتبار برای تکمیل طرح
آب و فاضالب ســلماس و تازه شهر در سال .1401تذکر
امیرحسین بانکی پورفرد و  71نماینده به وزیر امور اقتصاد
و دارایی؛ درباره لزوم تسریع در تامین اعتبار بانکها برای
پرداخت وام ودیعه مسکن.تذکر محمدرضا مبلغی نماینده
کوهدشــت و رومشــکان به رئیس جمهور؛ لزوم رعایت
حقابه لرســتان در تصویب طرح ضربتی حل مشکل آب

سایر استانها.
تذکر ســیدمجتبی محفوظی نماینده آبــادان به رئیس
جمهور و وزیــر ارتباطات ،اطالعات ،اقتصاد ،امور خارجه،
بهداشــت وتعاون ،دادگســتری ،جهاد کشــاورزی ،راه و
شهرســازی ،صمت ،ارشــاد ،دفاع ،میراث ،علــوم ،نیرو،
نفت ،ورزشی ،کشور؛ لزوم مشخص کردن تاریخ خروج از
وضعیت جنگ زدگی در دو شهرستان آبادان و خرمشهر.
تذکر احمدحسین فالحی نماینده همدان و فامنین و 39
نماینده به وزیر ارشــاد؛ درباره لــزوم لغو مجوز فیلمهای
مغایر با مبانی اخالقی.تذکر علی خضریان نماینده تهران
و  54نماینده به وزیر دادگســتری؛ درباره ضرورت به روز
رسانی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی در سایت
روزنامه رسمی کشور.

وحیدی در همایش مکتب سلیمانی:

جبهه مقاومت وابسته به اشخاص نیست
وزیر کشــور گفت :عدهای فکــر کردند مقاومت
وابســته به اشخاص شده اســت درحالیکه امروز
مقاومت بیش از هر زمانی ،مســیر پرصالبت خود
را طی میکند و ما همه اینها را مرهون حاج قاسم
سلیمانی هســتیم.به گزارش خبرنگار مهر ،احمد
وحیدی وزیر کشــور صبح دیروز (یکشــنبه) در
نخســتین همایش علمی-پژوهشی مکتب شهید سلیمانی با اشاره به اینکه این
نشست برای شناخت مردی است که از زمان فراتر رفت و مکان را درنوردید ،گفت:
مردی که نگاه عارفانه او به جهان هستی ،اعمال ،رفتار و عملکردش ،امروز پیش
چشم همه ملت ما میدرخشــد.وزیر کشور اظهار کرد :این مسئله قابل توجهی
است که چطور یک نفر به تنهایی بتواند گامهایی از انقالب عظیم را به جلو ببرد؛
این قطعا بار ســنگینی است.وی ادامه داد :با شهادت سردار سلیمانی ،از وجودی
پردهنمایی شــد و ما و همه مردم جهان مسائلی را یافتیم که مدهوش کننده و
اعجاب برانگیز است .اینکه کسی به نقطهای برسد که با پرده نمایی از وجودش،
ذهنها ،عواطف ،ارادهها و حرکتها را متوجه خود و راه صحیح کند بســیار مهم
است و همین جا است که مفهوم مکتب خودش را نشان میدهد.وحیدی گفت:
مکتب همان راه اســت که باید راهنما داشته باشد ،راهی که مقصد میخواهد و
شهید بزرگوار ما هم این مقصد را نشان داد ،هم راه را مشخص کرد و هم راهبر و
راهنما بود .این همان مفهوم مکتب است.وی تصریح کرد :البته این هنوز اول راه
اســت ،دو سال از شهادت حاج قاسم سلیمانی میگذرد و هرچه بیشتر میگذرد
ذهنها و عقلها بیشتر به او توجه میکنند.وزیر کشور بیان کرد :طبیعی بود که
در ابتدای راه ،عواطف زخم برداشــته بودند و بیشــتر متوجه ابعاد عاطفی ماجرا
بودیم؛ اما هرچه زمان میگذرد و اعماق وجودی این شهید بیشتر رخ مینمایاند،
عنصر بزرگ و قهرمانانه حاج قاسم بیش از پیش متبلور میشود.وزیر کشور افزود:
امروز شهید سلیمانی مظهر خوبیها ،فضایل ،ارادههای مستحکم و پیروزیهای
اخالقی و انسانی است .با توجه به اینها ،حق همان است که مقام معظم رهبری
فرمودند و تاکید کردند که سلیمانی یک فرد و یکنفر نبود بلکه یک مکتب بود،
او شخص نبود و خود یک ملت و بلکه یک امت بود.وحیدی تاکید کرد :کسی که
غــم یک ملت و یک امت را بخورد ،میتوان او را یک امت و ملت خطاب کرد .به
خود میبالیم که چنین مکتبی داریم که میتواند چنین شخصیتهایی را بپروراند.
نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری فوالد شهر به اســتناد مصوبات شورای
اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش  9واحد
تجاری واقع درمحله شــهید مفتح بازار آرامیس با
قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید .متقاضیان می
توانند جهت اطالع از شــرایط و دریافت اســناد و
بازدید حد اکثر تا روز یکشــنبه مورخ 1400/10/26
به قســمت امور قراردادهای شهرداری فوالد شهر
مراجعه نمایند.
حسین ایزدی -شهردار فوالد شهر
شناسه آگهی1248956 :

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
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امکان افزایش یارانه های نقدی تا ۵۰۰هزار تومان

چه مبالغی به «کارت معیشت» واریز می شود؟

با وجود اینکه به پیشنهاد نمایندگان افزایش یارانههای عمومی در تبصره  ۱۴گنجانده شده است ،کارشناسان معتقدند این میزان باید
به منظور جبران کاهش قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.به گزارش مهر ،بر اســاس اخبار واصله هفته گذشته نمایندگان مجلس در
اصالحیهای که به الیحه بودجه  ۱۴۰۰وارد کردهاند ،میزان  ۶۶هزار میلیارد تومان را که پیش از این مربوط به صندوق توسعه و پیشرفت
بود ،به جداول تبصره  ۱۴قانون بودجه (تبصره هدفمندی یارانهها) به منظور اعطای یارانه به مردم در قبال حذف ارز  ۴۲۰۰اضافه کردهاند.
این میزان برابر با اعطای یارانه حدودا ً  ۱۰۰هزار تومانی به  ۶دهک اول معادل  ۶۵میلیون نفر اســت و اضافه کردن آن به جداول قانون
بودجه به معنای اعطای قطعی یارانه به مردم در طول ســال اســت .الزم به ذکر است در الیحه اعطایی دولت به مجلس علیرغم حذف ارز  ،۴۲۰۰یارانهای برای مردم در نظر
گرفته نشده بود.در همین رابطه محسن امینی گفت :یک نکته بسیار مهم این است که دولت به تمام مردمی که تاکنون یارانه میگرفتند یارانه را بدهد .یعنی به دهک  ۸ ،۷و
 ۹هم باید یارانه حداقل  ۱۳۰هزار تومانی تعلق بگیرد تا قدرت خرید جبران شود.وی افزود :مبنای منابع تبصره  ۱۴این بود که نصف درآمدهای آن به مردم برسد ولی اکنون
این میزان به زیر  ۱۵درصد رسیده و دولت باید با برگرداندن منابع حاصل از هدفمندی یارانهها معیشت خانوار را تقویت کند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تحریک تقاضا
میتواند منجر به تحریک عرضه و خروج اقتصاد از رکود شود ،افزود :در بودجه آینده منابع خوبی به تبصره  ۱۴اضافه میشود و مصارف اضافی هم که آمده و دولت میتواند از
بودجه خودش برای آنها هزینه کند ،باید از این جدول حذف شود.امینی خاطرنشان کرد :فقط با منابع حاصل از ارز  ۴۲۰۰میتوان یارانه  ۲۵۰هزار تومانی و با اصالح تبصره
 ۱۴این میزان میتواند به  ۵۰۰هزار تومان برای همه مردم و یا در حالت حداقلی به دهکهای پایین برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :اگر دولت دست به اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی در این شرایط نزند مجبور است که از
بانک مرکزی استقراض کند لکن برخیها معتقدند که اگر این استقراض صورت گیرد تورم سرسام آوری در کشور به وجود خواهد
آمد.به گزارش فارس ،جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره به اصالح تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانی ،اظهار داشــت :دولت اگر دســت به اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی بزند قیمت دو قلم کاالی اساسی که عبارتند از گندم و دارو
اســت افزایش قیمت نخواهد داشــت زیرا دولت قرار است برای این دو قلم کاالی اساسی از ارز  ۴۲۰۰تومانی استفاده کند.وی ادامه داد :اما درباره نهاده های دامی و
دانه های روغنی دولت بنا دارد که ارز ترجیحی این اقالم را حذف کند که این اتفاق باعث می شود که این اقالم با افزایش قیمت روبهرو شوند.عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس گفت :اگر دولت دست به اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی در این شرایط نزند مجبور است که از بانک مرکزی استقراض کند لکن برخیها معتقدند که اگر این
استقراض صورت گیرد تورم سرسام آوری در کشور به وجود خواهد آمد لکن تورم اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی کمتر از از تورم استقراض از بانک مرکزی است.قادری با
بیان اینکه دولت چارهای جز اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی ندارد ،تصریح کرد :دولت مابه التفاوت قیمت کاالهای اساسی را در قالب کارت معیشتی و یارانه به مردم پرداخت
خواهد کرد .وی افزود :برآورد دولت این است که برای سه دهک اول یارانهای حدود  ۱۵۰تا  ۲۰۰هزار تومان و به  ۴دهک بعدی حدود  ۹۰هزار تومان به ازای هر نفر
پرداخت کند که این اعداد مابه التفاوت ارز  ۴۲۰۰تومانی است .همچنین قرار است تمام یارانه های پرداختی را در یک قالب به مردم پرداخت کند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

آورده متقاضیان نهضت مسکن در تهران  ۱۵۰میلیون تومان
وزیر راه و شهرســازی گفت :هنوز به طور دقیق مبلغ آورده متقاضیان طرح نهضت ملی
مســکن مشخص نشده اما فکر میکنم متقاضیان شــهر تهران اگر  ۱۵۰میلیون تومان
بیاورند میتوانند در این طرح صاحب خانه شوند .قاسمی همچنین درباره این شائبه که آیا
در این سمت باقی میماند یا خیر؟ بیان کرد :ما داریم کار میکنیم و باید جواب این سوال
را از کسانی که آن را مطرح میکنند بپرسید.به گزارش ایسنا ،رستم قاسمی شنبه شب
در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد :با توجه به تورم باالی  ۴۰درصد ،سود  ۱۸درصد که
شورای عالی پول و اعتبار برای تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته خودش
یک مزیت است .نکته دیگر اینکه تسهیالت  ۲۰ساله است .امروز اگر یک نفر این وام ۱۸
درصد را دریافت کند و به طور مثال  ۵میلیون تومان بپردازد با توجه به تورم کشور ما تا
 ۱۵ســال آینده پرداخت اقساط  ۱۰میلیون تومان رقم قابل توجهی نیست .ضمن اینکه
کاری میکنیم تا متقاضیان ،اقساط را پلکانی پرداخت کنند.وی افزود :ممکن است کسی
که امروز  ۴۵۰میلیون تومان دریافت میکند در  ۲۰ســال آینده  ۱.۵میلیارد تومان پس
بدهد ولی اقساط حتما پلکانی خواهد بود .اوال کسانی که امروز ثبت نام میکنند قسطشان
دو سال پس از تحویل واحد شروع میشود .یعنی دو سال آینده مبلغ  ۴یا  ۵میلیون تومان
یا هر عدد دیگری که هنوز تعیین نشده اقساط باالیی نخواهد بود.قاسمی درباره رقم آورده
متقاضیان نیز گفت :فکر میکنم کســی که در تهــران زندگی میکند اگر  ۱۵۰میلیون
تومان بیاورد صاحب خانه میشود .البته هنوزعددش تعیین نشده ولی پیشبینیهای اولیه
این است که تا همین حد باشد .زمین این طرح مجانی است ،قیمت پروانه ساخت ارزان
است و سهم نظام مهندسی کمتر خواهد بود .کسی که میخواهد مسکن بسازد باید ۴۰
میلیون تومان مالیات بدهد که در نهضت ملی مسکن فقط یک میلیون تومان است و ۳۹

میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود..قاســمی در تشریح وضعیت پروژه نهضت ملی
مسکن اظهارکرد :ما ثبت نام شدگان طرح اقدام ملی مسکن را با نهضت ملی مسکن تلفیق
کردیم .در طرح اقدام ملی ،تعداد متقاضیان بعد از پاالیش خیلی کم شده بود .برای اینکه
مردم بتوانند استفاده بیشتری از طرح کنند محدودیت فرم «ج» که قبال اتفاق دوردستی
بود را کوتاه کردیم .کسی که  ۱۵سال پیش خانهای دریافت کرده بود دیگر نمیتوانست
مســکن بگیرد .در شورای عالی مسکن فرم «ج» را اصالح کردیم که در شهرهای بزرگ،
کسانی که فرم «ج» آنها قرمز است میتوانند بعد از به  ۵سال و افرادی که در شهرهای
کوچک هستند بعد از  ۳سال ثبت نام کنند.وی تصریح کرد :ثبت نام شدگان اقدام ملی را
در سامانه نهضت ملی مسکن آوردیم و در مجموع حدود  ۳میلیون و  ۸۰۰هزار نفر ثبت
نام کننده در سامانه نهضت ملی مسکن داریم که آمار باالیی است .در  ۸۰۰شهر ثبت نام
انجام دادیم که تا یک ماه آینده در کل شهرها ثبت نام صورت میگیرد.
در حال بررسی حقوقی برای ثبت نام افراد مجرد هستیم
وزیر راه و شهرســازی در تشریح پیشنهاد ثبت نام از افراد مجرد در نهضت ملی مسکن
گفــت :مقررات قبل از مجوز جدید این بود که خانمهای مجرد باالی  ۳۵ســال و آقایان
باالی  ۴۵ســال میتوانســتند ثبت نام کنند .ما برای اینکه ترویــج ازدواج صورت گیرد
تصمیم گرفتیم که افراد مجرد بتوانند ثبت نام کنند ولی در موقع تحویل باید مستندات
ازدواجشان را ارایه دهند .حاال داریم فکر می کنیم که سن این افراد  ۲۲یا  ۲۵سال باشد.
وی ادامه داد :ما به لحاظ حقوقی در حال کار بر روی این موضوع هستیم که با افراد مجرد
قرارداد مناسبی امضا کنیم .تیم حقوقی در حال کار است که به کسی که ازدواج کرد زمین

مجانی داده شود ولی اگر ازدواج نکرد زمین مجانی نیست.قاسمی در خصوص مهلت پایان
ثبت نام مرحله اول طرح نهضت ملی مسکن گفت :ما با استفاده از سیستم سامانه ،پاالیش
را همزمان انجام میدهیم .متقاضیان به پروژه معرفی و مشخص میشود افراد در کدام این
پروژه صاحب ملک هستند و میتوانند شرایط آن را ببینند.

فقط مسکن نمیسازیم بلکه شهر میسازیم
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر بعضا در مناطق فاقد متقاضی ساخته شد،
تاکید کرد :مسکن مهر خوب بود ولی نقایصی هم داشت .طبق آخرین آمار بیش از ۲۰۰
هزار واحد مسکن مهر به نوعی مشکالت حقوقی دارد که تیمی گذاشتیم تا آنها را تعیین
تکلیف کند .ولی ما در طرح نهضت ملی مسکن با استفاده از تجربه مسکن مهر به صورت
متقاضی محور ،کار را با اسم و مشخصات افراد شروع کردیم .نکته دیگر اینکه ما در نهضت
ملی مسکن ،فقط مسکنسازی نمیکنیم بلکه شهرسازی میکنیم .این خیلی مهم است
در جاهایی مردم اسکان پیدا کنند که دارای زیرساختها و روبناهای شهری مثل مدرسه
و درمانگاه باشد.وی تصریح کرد :فقط یک صدم مساحت کشور زیر ساخت و ساز شهری
اســت .در حالی که نباید جاهایی که مشکل زمین نداریم به ارتفاعسازی برویم .مثال در
شــهر بم که اصال مشکل زمین نداریم تصمیم گرفتیم به مردم  ۲۰۰متر زمین بدهیم تا
ویالیی بسازند .سیاســت ما االن بلندمرتبهسازی نیست؛ مگر در جاهایی که محدودیت
زمین داشــته باشیم.به گفته قاسمی ،از چهار میلیون مسکنی که باید ساخته شود بیش
از دو میلیون زمین تدارک دیده شــده که عموما از زمینهای راه و شهرسازی است که یا
الحاق شده یا در حال الحاق است .در شهر قم  ۴۱هزار واحد مسکونی را شروع کردیم .در

یزد  ۲۰هزار واحد آغاز شده که در حال آمادهسازی ساخت است .در شهر اراک  ۱۰هزار
واحد آماده شروع عملیات اجرایی است .در زنجان  ۲۰هزار واحد را در سفر رییسجمهور
عملیات اجراییاش را آغاز کردیم.
تا پایان امسال ساخت  ۸۰۰هزار واحد شروع میشود
وی با بیان اینکه  ۵۰۰هزار واحد اقدام ملی مســکن شروع شده که طبق گزارش دیوان
محاسبات به پیشرفت  ۱۰تا  ۱۲درصد رسیده است گفت :این واحدها را به نهضت ملی
مسکن آوردیم تا بتوانیم از مزیتهای قانون جهش تولید مسکن استفاده کنیم .از آن طرف
واحدهای جدیدی را شروع میکنیم که تعداد را باال ببریم .برای اینکه به زمانبندی دولت
برسیم سالی یک میلیون را نمیتوانیم قانع باشیم .ساخت مسکن بیش از یک سال و نیم
تا دو سال طول میکشد .ما برای اینکه به زمانبندی چهار سال برسیم در نظر داریم در
دو سال اول دو میلیون واحد بسازیم و در گام دوم دو میلیون واحد را شروع کنیم .تا پایان
سال جاری حدود  ۸۰۰هزار واحد شروع میشود.

سعید بزرگی خبر داد:

رکورد تولید سالیانه در صبا فوالد خلیج فارس شکسته شد
رشد  38درصدی تولید نسبت به سال قبل

به گزارش روابط عمومی شــرکت صبا فــوالد خلیج فارس ،
مهندس سعید بزرگی مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس
در جمع خبرنگاران گفت  :در شب یلدا  ، ۱۴۰۰بزرگترین اتفاق
تاریخی در شرکت صبا فوالد خلیج فارس در عرصه تولید به
ثبت رسید  .وی با اشــاره به اینکه سال مالی  ۱۴۰۰-۱۳۹۹در
شــرکت صبا فوالد خلیج فارس در روز  ۳۰آذر سال جاری به
پایان رســید  ،تصریح کرد  :به لطف خداوند متعال و پس از
افزایش 21درصدی تولید در ســال مالی قبلی  ،این بار نیز در

پایان شیفت تولید  ۳۰آذر 1400و در شب یلدا با همت پرسنل و
کارگران خدوم شرکت  ،رکورد تولید سالیانه صبا فوالد خلیج
فارس مجددا با افزایش 38درصدی نسبت به سال قبل به ثبت
رسید و توانستیم رکورد  857778.5تن تولید در سال را در
دفتر افتخارات صبا فوالد خلیج فارس حک کنیم و در دو سال
پیاپی با افزایش چشمگیر رکورد تولید  ،خاطره ای خوش برای
مجموعه صبا فوالد خلیج فارس رقم خورد.
مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس افزود  :صمیمانه از
خدمات کارگران  ،پرســنل و مدیران خدوم شرکت صبا فوالد
خلیج فارس که با همدلــی و یکپارچگی این افتخار بزرگ را
رقم زدند تشکر می نمایم و همچنین از حمایت های مدیران
هلدینگ  ،صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون  ،کار
و رفاه اجتماعی که ما را در رســیدن به این هدف بزرگ یاری
رسان بودن قدردانی می نمایم .بزرگی افزود  :کسب این افتخار
بزرگ در سال «تولید ؛ پشــتیبانی ها  ،مانع زدایی ها » را به
خانواده بزرگ بازنشستگان کشوری که سهام داران اصلی این
شرکت هستند تبریک عرض می نمایم.

مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس با
اشاره به مشکالت پیش روی تولید
در سال گذشته  ،تصریح کرد  :ثبت
رکورد های متعدد تولید در ســال
گذشته و ثبت رکود تولید سالیانه
در پایان ســال مالی در شرایطی
شکل گرفت که با قطعی های مکرر
برق در تابستان و افت فشار و قطع
گاز در زمســتان گذشته رو به رو
بودیم  ،که این اتفاق نشانه ی بهره
گیری از برنامه ریزی های دقیق و
مدیریت هوشمندانه تولید و همت
واالی جوانان خدوم شرکت دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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رئیس سازمان منطقه آزاد قشم با اعالم اینکه طرح جدید یارانه بنزین ابتدا در کیش آغاز و در ادامه در قشم در یک دوره یک ماهه
اجرایی خواهد شد گفت که بعد از ارزیابی و انجام بررسیها در کل کشور اجرایی میشود و سهمیه  ۱۵لیتری واریزی هم امکان
استفاده دارد و هم قابلیت فروش به نرخ آزاد.به گزارش ایسنا ،طی روزهای اخیر اعالم شد که دولت جهت اجرای طرح یارانه بنزین
قرار است ابتدا در کیش و قشم به عنوان طرح آزمایشی اقدام کند که طی آن سهمیه بنزین در اختیار تمامی افراد با کد ملی قرار
بگیرد و دیگر بنزین سهمیه ای مختص افراد دارای خودرو نیست.آنچه که فتحالهی  -رئیس منطقه آزاد قشم -امروز در نشستی خبری اعالم کرد از این حکایت دارد
که مقرر شده به هر کد ملی  ۱۵لیتر بنزین اختصاص پیدا کند که مثال برای یک خانوار چهار نفره به  ۶۰لیتر خواهد رسید که می توانند از این  ۱۵لیتر با نرخ ۱۵۰۰
لیتر برای خودرو اســتفاده کند یا اینکه آن را با نرخ آزاد  ۳۰۰۰تومان بفروشــد.وی با بیان اینکه در این طرح قیمت بین  ۱۵۰۰تا  ۳۰۰۰تومان خواهد بود گفت که
بنابراین بنزین در این طرح گران نمی شود و در همین سقف قیمت متغیر خواهد بود.فتح الهی در مورد نحوه فروش سهمیه نیز گفت که اطالع دقیقی در این رابطه
در اختیار وی نیست و دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت نفت می توانند در مورد آن توضیح دهند.به گفته وی در حال حاضر حدود  ۱۶۷هزار نفر
ساکن جزیره قشم هستند که به ازای کد ملی واریز سهمیه به حساب سرپرست خانوار انجام خواهد شد .رئیس منطقه آزاد قشم در ادامه در رابطه با جریان تبادل کاال
و حواشی که برای قاچاق کاال به مناطق آزاد وجود دارد ،تاکید کرد که بطور حتم طی برنامه ریزیهای صورت گرفته قاچاق در این منطقه آزاد به صفر خواهد رسید.

در  9ماهه نخست سال جاری؛

 110مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز کشف
و ضبط شده است
سرپرســت شــرکت توزیع برق مازندران گفت  :در 9
ماهه نخست ســال  110 ،1400مرکز با تعداد 950
دســتگاه رمز ارز غیرمجاز در حوزه توزیع برق مازندران
کشف و ضبط شده است.سید کاظم حسینی کارنامی با
بیان اینکه از ابتدای طرح مقابله با دستگاه های رمزارز
غیرمجاز  186 ،مرکز غیرمجاز که شامل  3500دستگاه بوده در حوزه توزیع برق
مازندران کشف شده است اظهار داشت  :میزان انرژی مصرفی این تعداد دستگاه
 13.5میلیون کیلووات ساعت و بهای برق مصرفی آن  112میلیارد ریال محاسبه
شده است  .وی همچنین با اشاره به کشف یک مزرعه بزرگ رمزارز دیجیتال در
امــور آمل غرب گفت  :این مزرعه به صورت کام ًال حرفه ای و با نهایت دقت در
مخفی کاری تجهیزات در یک دامداری متروکه راه اندازی شده بود که همکاران
دفتر لوازم اندازه گیری ســتاد و امور پس از اخذ مجــوزات الزم و هماهنگی با
نیروهای انتظامی برای ورود به ملک مورد نظر 75 ،دســتگاه غیرمجاز استخراج
رمزارز از این مکان ضبط و جمع آوری کردند.
در آستانه آغاز فصل زمستان؛

اعالم آمادگی شرکت جهت تامین و نظارت بر
توزیع سوخت استان
مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههــای نفتی منطقه
قم از آمادگی کامل این شــرکت برای تأمین ســوخت
مصرفکنندگان جزء و عمــده در بخشهای صنعتی،
نیروگاهی ،کشاورزی و خانوارهای شهری و روستایی در
فصل سرما خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه قم،سید محمود طاهری مدیر منطقه با اشاره به
شروع فصل زمستان گفت :منطقه قم برنامهریزیهای الزم را جهت ذخیرهسازی
مطلوب سوخت انجام داده و با اعمال کنترلهای دورهای ،سوخترسانی مستمر و
بدون وقفه به تمامی مصرفکنندگان صورت خواهد پذیرفت.طاهری افزود :استان
قم با توجه به قرار گرفتن در کریدور شــمال جنوب و شــریان مواصالتی هجده
استان ،یکی از پر رفت و آمدترین استانهای کشور بوده و این شرکت وظیفه دارد
با تالش مضاعف ،بهترین خدمات را به هموطنان عزیز ارائه دهد.

اصالح وبهینه سازی شبکه های برق رسانی در
 3روستای شهرستان خانمیرزا
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهار محال وبختیاری
مهندس مجید فرهزاد مدیر عامل این شرکت در تشریح پروژه های برق رسانی
شهرستان خانمیرزا گفت  :در راســتای اجرای طرح "بهارستان"  ،شبکه های
برق رسانی  3روستای ارمند علیا  ،ارمند سفلی و مسن از توابع بخش ارمند این
شهرستان با جمعیتی بالغ بر  5000نفر و  1288مشترک برق بطور کامل اصالح
وبهینه سازی شد.وی در توضیح این پروژه ها گفت  :آزاد سازی حریم شبکه های
برق رسانی  ،جابجایی ونصب پست های هوایی ،تبدیل شبکه سیمی به کابل خود
نگهدار و تقویت شبکه های تکفاز به سه فاز از جمله اقداماتی است که در بهینه
سازی شبکه های برق این روستاها انجام شد.مجید فرهزاد با اشاره به اینکه برای
اجرای این طرح ها  30میلیارد ریال هزینه شده است ،گفت  :کاهش تلفات انرژی
 ،کاهش خاموشی ها  ،افزایش قابلیت اطمینان شبکه  ،رفع افت ولتاژ احتمالی ،
ایمن سازی تاسیسات برق رسانی و ...از مزایای اجرای پروژه های فوق می باشد.
در راستای گسترش همکاری های مشترک؛

شرکت گاز و سازمان مدیریت صنعتی
آذربایجان شرقی تفاهم نامه امضا کردند
آذربایجان شرقی – شیعه نواز :شرکت گاز آذربایجان
شرقی و سازمان مدیریت صنعتی این استان در راستای
همکاری های مشــترک و ارتقای تعامالت ســازنده،
تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.مدیرعامل شــرکت
گاز استان آذربایجان شــرقی با اعالم این خبر اظهار
کرد :هدف از انعقاد اين تفاهمنامه ،گســترش همکاری بين سازمان مدیریت
صنعتی و شرکت گاز اســتان در زمين ه های علمی ،پژوهشی و آموزشی و فن
آورانه بخصوص انجام طــرح های تحقیقاتی و صنعتی و همکاری در برگزاری
باشد.سیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به پتانسیل های
دور ه های آموزشی می
ّ
باالی ســازمان مدیریت صنعتی در بکارگیری فن آوری های جدید و نوآورانه
اظهار داشت :سازمان مدیریت صنعتی حسب مأموریت سازمانی خود در توسعه
ظرفیت مدیریت و تحول و بهســازی ســازمان ها از طریق مشاوره و آموزش و
اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای ایجاد تحوالت موثر برای ارتقاء سطح
عملکرد و بهره وری ســازمان ها تالش می نماید.مدیرعامل شرکت گاز استان
در تشــریح مفاد این تفاهم نامه همکاری اظهار داشــت :برگزاری آزمون های
جذب نیروی انســانی مورد نیاز پیمانکاران ،صدور گواهینامه صالحیت حرفه
ای توســط سازمان مدیریت صنعتی ،همکاری در آموزش های مسؤولیت های
اجتماعــی ،همکاری در انجام آموزش های مهارتی پروژه محور برای دوره های
فنی و تخصصی ،و ...برخی از مفاد مورد توافق بر اســاس تفاهم نامه فی مابین
بوده است.
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وزیر نیرو :

امکان فروش سهمیه با نرخ آزاد

گزیده خبر

@sobheqtesad

نفت و انرژی

آخرین خبر از طرح بنزین در کیش و قشم

 8صفحه سال هفدهم شماره 4813

افزایش تعرفه آب در دستور کار نیست

وزیر نیرو گفت :اکنون هیچ برنامهای برای افزایش تعرفه آب مدنظر نیست.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،علیاکبر محرابیان» دیروز
یکشنبه در حاشیه انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای بخش خصوصی برای احداث  ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران
افزود :موضوع توســعه انرژیهای تجدیدپذیر امروزه یک ضرورت اســت زیرا ما هم در بخش سوخت محدودیت داریم و هم مالحظات
زیستمحیطی ایجاب میکند کمتر دنبال توسعه نیروگاههای حرارتی باشیم چراکه نیروگاههای حرارتی نیازمند آب است.وی ادامه داد :از
طرف دیگر توجیههای اقتصادی صنعت تجدیدپذیر توجیه بسیار باالیی است زیرا صرفهجویی که در مصرف سوخت دارد معادل چند سال سرمایهگذاری است که در این بخش
صورت میگیرد.وزیر نیرو به تدوین برنامه توسعه  ۱۰هزار مگاواتی نیروگاههای تجدیدپذیر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :بر اساس این برنامه هم برای حمایت از صنایعی که
اقدام به ایجاد زیرساختها و تجهیزاتی که برای توسعه این نوع نیروگاه نیاز است اقدام خواهد شد و هم مشوقهای الزم برای کسانی که در ساخت نیروگاهها وارد میشوند در
نظر گرفته شده است.محرابیان خاطرنشان کرد :مشوقها شامل استفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید است که بر اساس ماده  ۱۲آن امکان برگرداندن کل سرمایهگذاری
و ســود دوره ســاخت تا سقف سوخت صرفهجویی محاسبه خواهد شد به این معنا که با استفاده از این ماده قانونی امکانپذیر است سرمایهگذار ،سرمایهگذاری خود را از این
منبع برگرداند و برق را به شبکه بفروشد.وی خرید تضمینی برق را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت :ظرفیتهای دیگری هم مدنظر است و در الیحه بودجه  ۱۴۰۱هم بر توسعه
نیروگاههای صنعت تجدیدپذیر تاکید شده و اعتبارات مناسبی هم در این قانون پیشبینیشده که با استفاده از این ظرفیتها باید شاهد رشد روزافزون این صنعت باشیم.

سال ۲۰۲۱؛

رکورددار پایینترین اکتشافات نفت و گاز در  ۷۵سال گذشته

اکتشافات نفت و گاز طبیعی جهان در سال  ۲۰۲۱به پایینترین
سطح ساالنه در  ۷۵سال اخیر رسید و کاهش قابل مالحظهای
در مقایسه با سال  ۲۰۲۰داشت.به گزارش ایسنا ،طبق تحلیل
شرکت ریستاد انرژی ،مجموع حجم اکتشافات تا نوامبر معادل
 ۴.۷میلیارد بشــکه نفت محاسبه شد .هیچ اکتشاف بزرگی تا
سه هفته اول دسامبر اعالم نشد و صنعت نفت و گاز طبیعی را
در مسیر بدترین آمار اکتشاف از سال  ۱۹۴۶قرار داد .در مقابل،
اکتشافات سال  ۲۰۲۰در سراســر جهان معادل حدود ۱۲.۵
میلیارد بشکه نفت بود.ریســتاد درباره اکتشافات سال ۲۰۲۱
اعالم کرد :مایعات همچنان عمده اکتشــافات هیدروکربن را
با ســهم  ۶۶درصدی از کل اکتشــافات ،تشکیل دادند.هفت
اکتشاف در نوامبر اعالم شد که معادل  ۲۱۹میلیون بشکه نفت
و گاز طبیعی بود .تا  ۲۰دسامبر ،میانگین حجم اکتشافات در
سال  ۲۰۲۱معادل  ۴۲۴میلیون بشکه بود .به گفته محققان،
این کاهش مجموع حجم اکتشــافات ،فقدان اکتشافهای تک
بزرگ را برخالف ســالهای گذشته بارز می کند.طبق گزارش
ریستاد ،اکتشاف «یوتی وست» در سواحل مکزیک بزرگترین
اکتشاف اعالم شده در نوامبر بود .لوک اویل روسیه ذخایر یونی
را معادل حدود  ۷۵میلیون بشکه ذخایر قابل برداشت ارزیابی
کرد .این شــرکت روسی اعالم کرد برنامه ارزیابی قرار است بر
سرپرســت مدیریــت هماهنگــی امور
گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران درباره
آخرین وضعیت تغییر قبــوض گاز برای
مشــترکان پرمصرف ،گفت :بیشــترین
قبضی کــه پس از طــرح افزایش تعرفه
مشــترکان پرمصرف برای پلــه دوازدهم
صادر شده  ۷۰۰هزار تومان بوده و این در
حالیست که این دسته از مشترکان تا قبل
از ایــن طرح تنها حدود  ۳۰۰هزار تومان
پرداخت می کردند.سیدجالل نورموسوی
در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه برای
تعرفههای گاز  ۱۲پله تعریف شده است،
اظهار کرد :مشــترکانی هستند که میزان
مصــرف آنها از  ۱۲پله نیز فراتر میرود
که تعرفه برای آنهــا از  ۷۰۰هزارتومان
اعالمی نیز بیشــتر است ،به عبارت دیگر
برای هر پلــه  ۲۰۰هــزار تومان تعریف
شــده و در پلــه فرضی  ۱۶بــا مصرف
 ۱۷۰۰مترمکعــب مبلــغ گازبها به یک
و نیم میلیون تومان میرسد.سرپرســت

اساس نتایج حفاریهای بیشــتر کامل شود .لوک اویل حقوق
این بلوک را که در آن شرکت انی ایتالیا  ۴۰درصد سهم دارد،
برنده شــده است.محققان شرکت ریستاد انرژی اظهار کردند:
این اکتشــاف مجموع حجم اکتشافات لوک اویل در مکزیک
را افزایش می دهد اما این حجم برای توسعه تجاری همچنان
ناکافی بوده و مستلزم اکتشافات بیشتر است تا امکان توسعه
آن فراهم شود .با این حال اکتشافات مذکور مکزیک را امیدوار
کرده اســت روند افت تولید نفت را آهســته یا متوقف کند.
چندین چاه قرار است در بلوکهایی که در مناقصههای مختلف
به شرکتهای نفتی بین المللی داده شده اند ،حفاری شوند.یک
اکتشاف بزرگ دیگر نوامبر در سواحل مالزی نانگکا ۱-بود که
دومین چاه اکتشافی موفق حفاری شده در بلوک  ۴۱۷ SKبود.
نروژ هم به اکتشافات کوچک تا متوسط ادامه داده و فرصتهایی
را برای تحقق این اکتشــافات با زیرساخت موجود فراهم می
کند.بر اساس گزارش نچرال گاز اینتل ،شرکت دولتی اکوئینور
اوایل نوامبر اکتشــاف نفتی در ســواحل نروژ را اعالم کرد که
ممکن اســت ذخایر آن معادل  ۶۲میلیون بشکه نفت باشد.
این کشف که ششمین مورد امسال در آبهای این کشور است،
در شــمال میدان تریهانس و غرب کریســتین در دریای نروژ
واقع شده است.

بیشترین قبض صادر شده گاز
چقدر است؟
مدیریــت هماهنگــی امور گازرســانی
شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تاثیرات
اجرای طــرح افزایش تعرفه مشــترکان
پرمصــرف ،گفت :پس از اجرای این طرح
میزان مصرف  ۵۰درصد از پله ششــم به
باال کاهش یافته اســت و این دســته از
مشترکان مشمول پاداش صرفهجویی تا
 ۱۲۰هزار تومان شدهاند .در مجموع باید
گفت هرچند تعرفه گاز افزایش پیدا کرده
اما هنور با قیمــت ارزش گاز فاصله دارد.
نورموسوی درباره نحوه محاسبه گازبهای
ساختمانهایی که کنتور مشترک دارند،
اظهار کرد :شیوه محاسبه اینگونه است که
ابتدا میزان مصرف تقسیم بر تعداد واحدها
می شود و بعد از آن در جداول پلکانی قرار

میگیرد؛ به طور مثال در یک ساختمان
چهار واحدی جبران بدمصرفی یک واحد
را واحدهــای دیگر میپردازنــد .کنتور
مشــترک موجب ضرر دولت میشود.به
گفته وی ،بر اساس بند «ب» ماده  ۱قانون
هدفمندی یارانهها ،هیئت وزیران متناسب
با شرایط جامعه میتواند قیمت حاملهای
انرژی را اصالح کند کــه در این ارتباط،
اعداد و ارقام مورد نیاز برای رایگان کردن
گازبهای مشــترکان کممصــرف دریافت
میشــود و به مقدار بخشودگیهایی که
انجام شده اســت ،هزینه مازاد از پلههای
باالتر مصرف محاســبه و دریافت خواهد
شد.سرپرســت مدیریت هماهنگی امور
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر

اینکه با این حال مشترکان عادی و حتی
مشترکان کمیته امداد و سازمان بهزیستی
اگر از این سقف مصرف (از پله سوم) عبور
کنند ،مشــمول پرداخت قیمت بیشتری
میشوند ،گفت :در پله چهارم  ۴۰درصد
افزایش نســبت به پلکان سوم است و به
همین ترتیب تا پلــه دوازدهم همینطور
 ۴۰درصد افزوده شده تا در مرحله آخر به
 ۱۹۹۵تومان میرسد.نورموسوی با بیان
اینکــه در بند «ی» تبصره  ۸به این نکته
اشاره شده که بقیه پلکان که به اصطالح
پرمصرف و بدمصرف نــام گرفتهاند ،باید
مبالغ کسری این بخشــودگی را جبران
کنند ،گفت :با محاســبات انجامشــده و
تأکید مجدد در ادامه بنــد «ی» ،مقدار
دریافتی از مشترکان پرمصرف نباید کمتر
از آن مبلغ بخشودگی باشد که بیشک با
پیشبینیهای الزم ،هم این مسئله جبران
میشود ،اصالح تعرفه ها می تواند دلیلی
برای اصالح فرهنگ مصرف باشد.

تحلیلگران پیش بینی کردند

موافقت تولیدکنندگان اوپک پالس با
افزایش تولید نفت
انتظار می رود اوپک و متحدانش در نشست هفته جاری با افزایش
بیشتر عرضه نفت موافقت کنند که منعکس کننده خوش بینی این
گروه به تقاضای جهانی خواهد بود.به گزارش ایسنا ،تحلیلگران در
نظرسنجی بلومبرگ پیشبینی کردند تولیدکنندگان اوپک پالس در
نشست هفته جاری احتماال افزایش تولید ماهانه  ۴۰۰هزار بشکه در
روز را تصویب میکنند .چندین نماینده اوپک اظهار کردهاند انتظار
دارند افزایش تولید در فوریه هم ادامه پیدا کند.اوپک و متحدانش
پیش بینی میکنند روند احیای تقاضای جهانی برای نفت امسال
هم ادامه پیدا کند و شــیوع واریانت امیکــرون تاثیر موقتی بر آن
داشته باشد .ترافیک سنگین در کشورهای مصرف کننده آسیایی و
کاهش ذخایر نفت در آمریکا ،به دورنمای آنها از وضعیت بازار اعتبار
بخشیده است و قیمتها را نزدیک  ۸۰دالر در هر بشکه نگه داشته
اســت.باب مک نالی ،رئیس شرکت مشــاوره راپیدان انرژی و مقام
سابق کاخ سفید اظهار کرد :تا زمانی که امیکرون یا عوامل کالن به
تقاضا ضربه نزنند ،بازار میتواند نفت بیشــتری را جذب کند.پانزده
نفر از  ۱۶تحلیلگر و معامله گر که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت
کردند ،پیش بینی کردند که افزایش تولید در نشســت آنالین روز
ســه شنبه وزیران اوپک پالس تصویب خواهد شد .شاخصها درباره
مصرف ســوخت نشان می دهند که نفت بیشتری می تواند جذب
شود .

تقدیر فرماندار اندیكا از اهتمام جدی
صنعت نفت به كاهش آالم
زلزله زدگان
فرمانــدار اندیکا از نقش و اهتمام جدی صنعت نفت در بازســازی
مناطق زلزله زده این شهرستان و کاهش آالم زلزله زدگان تقدیر و
تشکر کرد،به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان  ،مهندس امراله نوذری با اشاره به حضور تیم امداد
رسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت
و گاز مسجدسلیمان در همان ساعات اولیه پس از وقوع زمین لرزه
این شهرســتان گفت  :با توجه به صعب العبور بودن اغلب راه های
روستایی این منطقه و انسداد برخی مسیرهای کوهستانی بواسطه
ی ریزش کوه  ،با اعزام ماشــین آالت راهسازی مختلف متعلق به
نفت موفق به بازگشایی مسیر و مرمت و بهسازی راه ها شده ایم،وی
تصریــح کرد  :صنعت نفت با اهتمام به کاهش آالم مردم زلزله زده
اندیکا کمک های شایانی در زمینه ترمیم و بهسازی راه دسترسی
روســتاییان و عشایر انجام داده که بســیار ارزشمند و قابل تقدیر
است،وی خاطرنشان کرد  :بعنوان نماینده ی عالی دولت در منطقه
از توجه جدی و مساعدت مدیران عامل محترم شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب و شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان
تقدیر و تشــکر می نمایم اما با توجه به عمــق محرومیتی که در
منطقه وجود دارد این اقدامات را کافی ندانسته و با توجه به امکانات
لجستیکی و پشتیبانی مناسبی که در این صنعت در بحث ماشین
االت راهســازی وجود دارد از این عزیزان تقاضا دارم نسبت به اعزام
ماشــین آالت بیشتری به این منطقه ی زلزله زده جهت تسریع در
مرمت و بهسازی راه های روستایی مساعدت و بذل محبت نمایند.
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عضو کمیسیون صنایع مجلس:

اثرات سند همکاری ۲۵ساله با چین

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه امضای سند همکاری ایران و چین نشان از احصای شرکای جهانی توسط ایران دارد ،گفت:
پس از توافق ۲۵ساله ایران و چین ،بهسرعت پروسه عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای پذیرفته شد.به گزارش خبرگزاری
تسنیم ،مجیدرضا حریری ،رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با ابراز اینکه سند 25ساله ایران و چین را حاصل دو سال مذاکره دو طرف
بوده اســت ،گفت :دو کشــور رئوس همکاری را در این ســند آوردهاند و در حقیقت ایران و چین میل و خواست خود را برای همکاری
بلندمدت با امضای این سند به اطالع جامعه جهانی رساندهاند.وی با بیان اینکه جزئیاتی در متن اولیه وجود داشت که بعدها تصحیح شده است ،اظهار کرد :این متن که حاوی
کلیات است ،تالش کرده است زمینههای همکاری را که بین دو کشور شناسایی شده است در یک فرایند زمانی مشخص تبدیل به یک قرارداد کند.رئیس اتاق بازرگانی ایران
و چین در مصاحبه با رادیو گفتوگو با اشاره به این مسئله که از نظر چینیها ،اسنادی که با کشورهای جهان امضا میکنند دارای سطوح مختلفی است ،تصریح کرد :بر اساس
این سطحبندی ،سند همکاری ایران و چین یک سند استراتژیک محسوب نمیشود و یک پله پایینتر است ،در حقیقت اگر بخواهیم به سطح سند استراتژیک دست یابیم باید
حتماً مراحل دیگری را طی این فرآیند ببینیم و با چینیها به تفاهمات دیگری برسیم.وی از دستاوردهای امضای سند جامع همکاری 25ساله ایران و چین گفت و افزود :بعد از
 40سال نظام جمهوری اسالمی ایران به ثبات و اعتماد به نفسی رسیده است که یک سند همکاری بلندمدت با کشور خارجی ببندد و اگر همین یک مورد ،تنها دستاورد سند
محسوب میشود ،از نظر بنده کفایت میکند زیرا طی  40سال گذشته تقریباً روزمره با دنیا برخورد کردهایم اما حاال شرکای سیاسی و اقتصادی خود را در جهان احصاء کردهایم.

حقوق دولتی معادن افزایش مییابد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت :رقم زیادی به عنوان درامدهای دولت از محل حقوق دولتی معادن در بودجه 1401
در نظر گرفته شده که باید مشخص شود که تامین آن چگونه خواهد بود.حجتاهلل فیروزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در واکنش
به خبر احضار مدیران خودروسازیها به سازمان بازرسی به علت احتکار خودرو اظهار کرد :آنطور که در رسانهها آمده ،به علت دپو شدن
خودروها و عدم به عرضه بازار خودروســازان به ســازمان بازرسی دعوت شدهاند و از آنها توضیحاتی خواسته شده است ،اما عنوان احضار
نمیتواند درست باشد چراکه احضار توسط مقام قضایی صورت میگیرد.وی افزود :سازمان بازرسی دعوت کرده ،اظهارات را میشنود و اگر شکایتی شده باشد بررسی یا اگر خود
شواهدی داشته باشد ورود و بررسی میکند .بنابراین اگر مدیران خودروسازها را هم خواسته باشند در قالب یک دعوت است ولی عنوان احضار بار قضایی دارد و احتماال عنوان
درستی نباشدوی اضافه کرد :در مورد افزایش حقوق کارمندان هم به خاطر رعایت عدالت بیشتر موضوع افزایش پلکانی مطرح است .افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز به خصوص
در مورد کارخانجات صنعتی و واحدهای تولیدی جای نگرانی دارد و ممکن است به آنها آسیب برساند .باید در این رابطه در مجلس کار کارشناسی بیشتری شود .نظارت مالیاتی
هم افزایش یافته که از اساس کار خوبی است اما باید دید که باعث آسیب دیدن مجموعههای تولیدی و صنعتی نشود.فیروزی خاطرنشان ساخت :موضوع دیگر مربوط به حقوق
دولتی معادن است؛ رقم زیادی به عنوان درامدهای دولت از این محل در نظر گرفته شده که باید مشخص شود که تامین آن چگونه خواهد بود آیا این موضوع باعث نمیشود که
معادن و همین فعالیتهای محدودی هم که وجود دارد آسیب ببینند؟ به جز چند معدن که به صورت فعال هستند ما هنوز در بخش معدن کار زیادی انجام ندادهایم.

نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو:

کاهش  ۳۶درصدی واردات دارو در سال ۱۴۰۰

نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار داشــت :اطالعات
مشخصی از میزان واردات دارو منتشر نکردند اما آنچه ما میدانیم
این اســت که ســال  ۹۹میزان واردات داروی ساخته شده ۱.۱
میلیارد دالر بود و در ســال  ۱۴۰۰ادعا میشــود که این رقم به
 ۷۰۰میلیون دالر رسیده اســت .علت کاهش چشمگیر آن هم
سیاســتهای داخلی بوده که جلــوی واردات دارو را میگیرند.
مجتبــی بوربور در گفتوگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا در مورد
وضعیت واردات دارو و مواد اولیه اظهار کرد :سیاست کلی دولت
در حوزه تامین دارو به شدت به این سمت رفته که تولید دارو را
به عنوان ابــزار اصلی تامین قرار دهد .ولی گاهی دولت تعادل را
رعایت نمیکند و تامین دارو به نفع مصرفکننده را فدای حمایت
از تولیدکننده کرده که این موضوع بعضا برای مصرفکننده ایجاد
مشکل میکند .حمایت از تولید لزوما به این معنا نیست که رقیب
را به نفع تولیدکننده و به ضرر مصرفکننده حذف کنیم .میتوان
با بهبود حاشیه سود و حمایت مالی بانکی درست تولیدکننده را
برای صادرات توانمند کرد.وی افزود :با این حال وزارت بهداشت
سادهترین راه را انتخاب کرده که در بسیاری از موارد بیمار متضرر
میشود چراکه حق انتخاب او را میگیرند .برای مثال بیماری که
چند ســال است داروی خاصی را از شرکت خاصی مصرف کرده
و جــواب میگیرد ،دارو را به منبــع ایرانی تغییر میدهد جواب
الزم را نمیگیرد .دولت بــه راحتی میگوید فقط همین گزینه
اســت و داروی خارجی نیاز نداریــد .از بعد اقتصادی دولت حق
دارد اما از بعد حاکمیتی و مســئولیت نســبت به مصرفکننده
رفتار غیرمنصفانهای دارد .حمایت از تولید چندین راه دیگر دارد،
میتوانید مشــکل بانکی را حل کنید ولــی تنها رقیب را حذف
میکنند.بوربور تصریــح کرد :در مورد واردات هــم مدام از این
صحبت میشــود که در تخصیص ارز مشکل داریم و ارز مرجع
فســادزا اســت .آنقدر که بانک مرکزی به واردات دارو تخصیص
میدهد جوابگوی نیاز ما نیســت و مدتی است که در ارز مرجع
مشــکل داریم .سامانه نیما هم نوسان نرخ ارز دارد که به فراخور
در حال تامین اســت.وی اضافه کرد :در عمل کل چرخه دارو در
اضطراب و نگرانی کمبود قرار دارد .چه کسی که برای تولید مواد

بزرگترین موافقتنامه تجارت
آزاد میان  ۱۵کشور جهان
موافقتنامه جدید تجارت آزاد آســیا و اقیانوسیه که قرار
است در اول ژانویه  ۲۰۲۲الزم االجرا شود ،بزرگترین بلوک
تجاری جهــان را از نظر اندازه اقتصادی ایجاد میکند .به
گزارش ایلنا ،مطابق گزارش آنکتــاد ،موافقتنامه جدید
تجارت آزاد آســیا و اقیانوسیه که قرار است در اول ژانویه
 ۲۰۲۲الزم االجرا شــود ،بزرگترین بلوک تجاری جهان را
از نظر اندازه اقتصادی ایجاد میکند .این موافقتنامه تحت
عنوان مشارکت اقتصادی جامع منطقهای ( ،)RCEPنرخ
 ۹۰درصــد از تعرفههای کاالیــی را برای تجارت بین ۱۵
کشــور آسیای شرقی و اقیانوس آرام ،حذف و به صفر می
رساند که انتظار میرود در نتیجه این اقدام ،صادرات درون
منطقهای از محل خلق تجارت جدید و یا هدایت تجارت
خارج از منطقه به کشــورهای عضو تا حدود  ۴۲میلیارد
دالر افزایش یابد.

خبری از کاهش قیمت
خودرو نیست
فروشندگان خودرو معتقدند قرار بود با اخذ مجوز افزایش
قیمت هــا عرضه محصول بازار افزایــش و تا حدودی ما
شــاهد کاهش قیمتی در انواع محصوالت باشــیم اما این
موضوع هنوز اجرایی نشــده اســت.به گــزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،اواسط آذرماه امسال بود که
خودروســازان بعد از کشمکش بسیار در نهایت توانستند
مجوز افزایش 18درصدی محصوالت خود را دریافت کنند.
بالفاصله بعد از انتشار این خبر خودروسازان اعالم کردند
که با اصالح قیمتها روند تولید با سرعت بیشتری همراه و
عرضه محصوالت را به بازار افزایش خواهیم داد .اما در حال
حاضر با گذشــت بیش از 20روز هنوز تغییری در عرضه
محصوالت خودروســازان به بازار انجام نشده و همین امر
عاملی شده تا شــکاف قیمتی انواع خودروهای داخلی از
کارخانــه تا بازار هر روز افزایش پیــدا کند.درحال حاضر
فروشندگان خودرو معتقدند ،قرار بود با اخذ مجوز افزایش
قیمت ها عرضه محصول بازار افزایش و تا حدودی ما شاهد
کاهش قیمتی در انواع محصوالت باشیم.

اولیه تامین میکند ،چه کسی که تولید میکند و نمیداند که قرار
اســت با این تورم چه کند و چه واردکننده همه در این اضطراب
قرار دارند .رفتار بازیگران در هنگام اضطراب نســبت به کمبود،
کمی متفاوت اســت .کاال را بیشــتر نگه میدارند و دنبال سود
بیشتر و کاهش ریسک هستند .بیمار داروی بیشتری را در خانه
نگه میدارد و پخش کننده مجبور به خرید بیشتر میشود .همه
درگیر رفتاری میشــوند که به نام الگوی رفتار مصرفکننده در
حالت تورم انتظاری نامیده میشود .این چرخه به حالت اضطرار
میافتد برای مثال اگر کشور برای  3ماه ذخیره دارو داشت حاال
مجبور اســت به قدر شــش ماه ذخیره داشته باشد.نایب رییس
اتحادیه واردکنندگان دارو گفت :وضعیــت واردات دارو افتضاح
است .جلوی واردات گرفته میشود و ارز آن را با تاخیر تخصیص
میدهنــد و به حق انتخاب مصرفکننده هم احترام نمیگذارند.
خیلی راحــت میگوینــد نمیخواهیم وارد کنید ،چه کســی
طبق برآوردهای صورت گرفته از میزان تولید،
مصرف ،واردات و صادرات انواع اشــکال فوالد
طی هشت ماه امســال ،مصرف ظاهری انواع
فوالدها نســبت به مدت مشابه سال گذشته
کاهش  ۱۰تا  ۱۸درصدی داشته است؛ این در
حالیست که در این مدت صادرات فوالدیها
 ۲۷تا  ۱۰۵درصد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته بیشتر شده است.به گزارش ایسنا ،بر
اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران در اختیار ایســنا ،قرار گرفت ،طی
هشت ماهه ســال جاری  ۱۸میلیون و ۵۲۹
هزار تن شمش فوالدی (اسلب ،بیلت و بلوم)
تولید گشته که  ۱۳میلیون و  ۷۳۳هزار تن آن
با کاهش  ۱۸درصدی نسبت به مصرف ظاهری
آن در هشت ماهه ابتدایی سال ،۱۳۹۹صرف
داخل شده است .در نیمه نخست سال گذشته
میزان مصرف شمش فوالد معادل  ۱۶میلیون
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میخواهد جلوی وزارت بهداشت بایستد؟ ما االن به دنبال واردات
دارو برای پر کردن جیب خود نیســتیم چراکه وضعیت کشور را
درک میکنیم .بارها گفتهایم بگویید کجا کشور نیاز دارد تا همان
دارو را وارد کنیم .با این حال وزارت بهداشــت کامال ســلیقهای
و یک طرفه ریشــه واردات را میزند.وی افزود :در حالی که اگر
واردات انجام شــود میتوانیم دارو را بعضا ارزانتر از تولید داخل
به کشور بیاوریم .دارو با کیفیت باالتر یا هم تراز با داروی داخلی
را ارزانتــر حتی با ارز نیمایی وارد کنیم .ولی وزارت بهداشــت
میگوید نمیخواهیم ارزبری داشــته باشیم درحالی که گوشی
آیفون و سامسونگ در بازار فراوان است اما برای دارو کاسه داغتر
از آش میشوند .بخشی از کمبودها ناشی از سیاستگذاریهای
غلط ســازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است .زور میگوید و
کسی نمیتواند جلوی آن بایستد.بوربور با اشاره به میزان واردات
دارو در ســالهای  99و  1400بیان کرد :اطالعات مشخصی از

میزان واردات دارو منتشــر نکردند اما آنچه ما میدانیم این است
که ســال  99میزان واردات داروی ساخته شده  1.1میلیارد دالر
بود و در ســال  1400ادعا میشود که این رقم به  700میلیون
دالر رســیده است .علت کاهش چشــمگیر آن هم سیاستهای
داخلی بوده که جلوی واردات دارو را میگیرند .اثر تحریمها آنقدر
نیست که از آن صحبت میشود ،ما بیشتر خودتحریمی داریم.وی
اضافه کرد :ماده اولیهای که برای دارو وارد کشــور میشود حدود
 80تا  90درصد از هند و چین است .اینکه میگویند ما در مواد
اولیه خودکفقا هستیم دروغ است چون ما در واردات ماده اولیه به
شدت وابسته به ارز هستیم و امسال هم حدود  1.5میلیارد دالر
ارز گرفته است .در مورد داروی ساخته شده قبال که پول بیشتری
داشتیم بیشتر از اروپا ،آمریکا و کشورهای معتبر وارد میکردیم،
االن هم تا حدی از این کشورها وارد میکنیم و از کشورهایی مثل
هند و ترکیه .ما داروی ساخته شده تقریبا از چین وارد نمیکنیم
اگر هم این اتفاق بیافتد ،میگویند ساخت داخل است .در مواقع
کمبود واردات به هند و ترکیه بیشــتر میل پیدا کرد ه است.نایب
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشــاره به بودجه سال 1401
و سرنوشت حوزه دارو در سال آینده گفت :بودجه سال  1401به
شدت تورم و رکود دارد ،اقتصاددانان میگویند یک رکود تورمی
قابل توجهی در بودجه وجود دارد .بودجه ضدتولید هم اســت و
تولیدکنندگان هم به روش دیگری آسیب میبینند که علت آن
مواردی مانند رکود تورمی ،سطح اشتغال ،تامین مالی و ...است.
وضعیت در سال  1401بسیار پیچیدهتر خواهد بود .مطمئنا دارو
بسیار گرانتر میشــود حتی اگر ارز  4200تومانی حذف نشود.
گرچه به نظر میرسد حذف خواهد شد.وی اضافه کرد :سیاست
دولــت همچنان تامین دارو از منابع داخلــی خواهد بود که کار
درســتی است ولی ممکن است به خوبی اجرا نشود ،واردات دارو
را محدودتر خواهند کرد و استفاده از ارز نیمایی بیشتر میشود.
بنابراین مردم با یک افزایش قیمت خیلی زیاد مواجه میشوند که
نمیدانم دولت چه سیاستی را در حوزه بیمه برای پوشش دارد.
ولی مطمئنا به علت افزایش نرخ حاملهای انرژی ،رکود و تورمی
که در بودجه وجود دارد.

طی  ۸ماهه امسال رخ داد

کاهش  ۵تا  ۱۸درصدی مصرف
ظاهری فوالد در داخل

و  ۸۱۴هزار تن ثبت شــده است.همچنین از
مجموع هفت میلیون و  ۳۸۶هزار تن مقاطع
طویل فــوالدی (تیرآهن ،میلگــرد ،ناودانی،
نبشــی وســایر مقاطع) تولید شده در هشت
ماهه سال جاری ،پنج میلیون و  ۶۶۵هزار تن
آن در داخل مصرف شده است .مصرف ظاهری
فوالد در نیمه نخست امسال  ۱۲درصد نسبت
به مدت مشابه سال گذشته که شش میلیون
و  ۴۵۰هزار تن بوده ،کمتر شده است.مصرف
ظاهــری کل مقاطع تخت فوالدی (ورق گرم،
ورق سرد و ورق پوششدار) نیز در مدت مذکور

ســال جاری نسبت به هشــت ماهه ابتدایی
سال گذشته ۱۰ ،درصد کمتر شده و از شش
میلیون و  ۱۲۸هزار تن به پنج میلیون و ۵۰۵
هزار تن رســیده است.از ابتدای سال جاری تا
پایان آبان مــاه ،تولید محصوالت فوالدی نیز
معادل  ۱۲میلیون و  ۹۱۳هزار تن ثبت شده
کــه  ۱۱میلیون و  ۲۵۹هزار تن آن به مصرف
داخلی اختصاص یافته اســت و بدین ترتیب
نســبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه
سال گذشــته که  ۱۲میلیون و  ۸۱۵هزار تن
بوده ۱۲ ،درصد کاهش مصرف را تجربه کرده

است.بر اساس آمار کمترین میزان افت مصرف
ظاهری فوالدیها در این مقایسه آماری متعلق
به تولید آهن اسفنجی است که با کاهش پنج
درصدی ،در مجموع هشــت ماهه سال جاری
به  ۱۹میلیون و  ۲۴۱هزار تن رســیده است.
میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در
مدت مشــابه سال گذشته معادل  ۲۰میلیون
و  ۳۰۱هزار تن بوده اســت.این در حالیست
که آمار تولید فوالدیها نشــان میدهد که از
ابتدای ســال جاری تا پایان آبان ماه ،تمامی
فرآوردههــای فوالدی اعم از شــمش ،مقاطع
تخت و طویل ،محصوالت و آهن اســفنجی با
افت میزان تولید نســبت به مدت مشابه سال
گذشته روبرو شــدهاند .از سوی دیگر در عین
کاهش تولید و کاهش مصرف ظاهری زنجیره
فــوالد ،صــادرات فوالدیها در ایــن مدت با
افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.

گزیده خبر
اطالعیه اتاق اصناف ایران:

 ۵شرط ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برای
فعالیت  ۹گروه شغلی تعیین شد
اتاق اصناف ایران اطالعیه ای با موضوع  ۵شــرط ســتاد ملی مدیریت بیماری
کرونا برای فعالیت  ۹رسته شغلی صادر کرد.بنابر این اطالعیه و به موجب مصوبه
نودمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا (یکم آبان  )۱۴۰۰و با هدف ایجاد
هماهنگی در اجرای موثر طرح مدیریت هوشــمند بیماری کووید  ۱۹در بستر
سکوی بیماری های همه گیر (سامانه امید) ،فعالیت واحدهای صنفی و مشاغل
زیر که میزبان مشتری در محل هستند ،مشروط به رعایت  ۵شرط ذیل شد.
 -۱مراتب تزریق دو دوز واکسن صاحبان مشاغل ،کارفرمایان ،کارکنان ،مشتریان
مربوط و نیز قرار نداشتن آنان در دوره قرنطینه و درمان بیماری کرونا.
 -۲اخذ  QRکد از سامانه و نصب آن در مدخل ورودی کلیه واحدها و فعالیتهای
صنفی ،به نحوی که توسط خدمتگیرنده قابل رویت و اسکن باشد ،الزامی است.
تشــکلهای صنفی مربوط موظفند عالوه بر پیگیــری این موضوع ،بر چگونگی
کنترل برخط تزریق واکســن و در وضعیت قرنطینــه و بیمار نبودن مراجعان و
مشــتریان از طریق سامانه ،توسط متصدیان واحدها و فعالیتهای صنفی نظارت
کنند.
 -۳خدمت گیرندگان موظفند  QRپروفایل شهروندی خود را از سامانه اخذ و در
تلفن همراه خود ذخیره و قبل از ورود به محل واحدها و فعالیتهای صنفی ،آن را
به متصدیان مربوط ارایه کنند.
 -۴خدمت گیرندگانی که مراتب تزریق واکسن به آنها در سامانه ثبت نشده و یا
در وضعیت قرنطینه و تحت درمان بیماری کرونا باشند ،نمیتوانند در محل واحدها
و فعالیتهای صنفی حضور داشته باشند.
 -۵اتاقهای اصناف و سایر تشکلهای صنفی حسب مورد موظفند ضمن نظارت
مؤثر بر چگونگی رعایت الزامات مربــوط در حوزه عملکرد واحدها و فعالیتهای
صنفی ،نســبت به آن دســته از واحدها و فعالیتهای صنفی ذیربط ،که الزامات
مقرر را نقض کردهاند ،به ترتیب زیر و در چارچوب ساز و کارهای اجرایی تعیین
شده اقدام کنند:
*مرحله اول :ارسال اخطار کتبی پلمب به واحد و فعالیت صنفی متخلف و درج
آن در سامانه.
*مرحله دوم :درخواست مسدود شدن پوز بانکی واحد و فعالیت صنفی متخلف به
مدت دو هفته از طریق سامانه.
*مرحله ســوم :پلمب  ۳۱روزه واحد و فعالیت صنفی متخلف و درج گزارش آن
در سامانه .
تبصره :در صورت رعایت الزامات مربوط و تأئید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی ،نســبت به رفع پلمب و مســدودیت پوز بانکی ظرف ۷۲ساعت اقدام
میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه ذوبآهن اصفهان:

توسعه خطوط ریلی ،آالیندگی کالنشهرها را
کاهش میدهد
معــاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان  ،با
اشــاره به اجرای پروژه های متعدد زیست محیطی در
این شرکت و همچنین پروژه های در دست اجرا گفت:
این شرکت نه تنها با نظارت سازمان محیط زیست در
مسیر صنعت ســبز قرار دارد بلکه با تولید ریل ،امکان
توســعه حمل و نقل ریلــی و خطوط مترو را فراهم نمــوده تا بزرگترین عامل
آالیندگی شــهرها یعنی تردد خودروها را کاهــش یابد.علیرضا رضوانیان اظهار
داشت :کسی نمی تواند ادعا کند که صنعت از جمله صنعت فوالد آالینده نیست.
اما کاهش آالیندگی راه های مختلفی دارد هم چنان که در بسیاری کشورهای
دنیا کارخانه های فوالدی نزدیک مناطق مسکونی هستند و مشکلی هم ایجاد
نمی شود .در واقع صنایع فوالدی باید برای کنترل آالیندگی ،نهایت تالش خود
را بکننــد اما امکان توقف فعالیت این صنایــع وجود ندارد چرا که نمی توان به
مردم گفت که خانه نسازند ،از لوازم خانگی استفاده نکنند و ...چرا که همه این
ها نیازمند صنعت فوالد هستند  .وی افزود :در این بین ،آالیندگی حاصل تردد
خودروها و مناسب نبودن و کامل نبودن خدمات حمل و نقل شهری نسبت به
صنایع فوالدی بسیار بیشتر است اما کمتر مورد توجه قرار می گیرد .
محمد جالل مآب ،رئیس هیات مدیره گهرزمین مطرح کرد؛

توسعه ،محور فعالیت های گهرزمین
در جلســه شورای معاونین و مدیران گهرزمین ،رئیس
هیات مدیره این شرکت توسعه را محور اصلی فعالیت
های گهرزمین دانست .به گزارش روابط عمومی و امور
بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین ،در این جلسه
محمد جالل ماب رئیس هیات مدیره گهرزمین ضمن
قدردانی از زحمات پرسنل و مدیران گهرزمین ،فعالیت های انجام شده در این
شرکت را بسیار ارزشمند دانست و خاطر نشان کرد؛ با همین روحیه و پشتکار
باید نســبت به تحقق طرحهای توسعه ای و خطوط جدید تولید برنامه ریزی و
تصمیم گیری شــود .وی افزود؛ ســرمایه های گهرزمین در دست ما از سوی
ملت امانت اســت و ما باید به نحو مطلوب در به ثمرنشاندن آنها تالش کنیم و
گامهای بلندی برای انجام کارهای عقب افتاده و تحقق هرچه سریعتر طرحهای
توسعه ای برداریم به نحوی که اجرای طرحهای توسعه ای شعار ،هدف و زندگی
همه ما باشد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

info@sobh-eqtesad.ir

دوشنبه  13دی  29 1400جمادی االول  3 1443ژانویه 2022

چرا نباید طالی بدون کد شناسایی بخریم؟

مشارکت بانک تجارت در تامین مالی زنجیرهای
واحدهای تولیدی
تفاهمنامه طرح تأمین مالی زنجیرهای بنگاههای تولیدی و اقتصادی بین وزارت
صمت ،بانک مرکزی و هفت بانک کشور به امضای دکتر اخالقی مدیرعامل بانک
تجارت و مدیران عامل بانکهای ملی ،ملت ،صنعت و معدن ،مســکن ،پارسیان
و صادرات رســید.بانک مرکزی صبح شــنبه یازدهم دی ماه با انعقاد تفاهمنامه
همــکاری میان وزارت صمت ،بانک مرکزی و هفــت بانک عامل از جمله بانک
تجــارت طرح تأمین مالی زنجیرهای تولید را کلیــد زد و بر مبنای آن عالوه بر
اینکــه زنجیره فلزات ،ســاختمان ،خودرو ،لوازم خانگی ،ماشــین آالت ،صنایع
غذایی ،شیمیایی و پتروشیمی تأمین خواهند شد ،قرار است اجرای آن ،مطالبات
غیرجاری بانکها را نیز کمتر کند.در روش تأمین مالی زنجیرهای ،به جای شیوه
سنتی دریافت تسهیالت مستقیم ،فرآیند تأمین مالی بنگاهها به صورت پیوسته
و در طــول زنجیرههای تأمین و مبتنی بر جریــان واقعی کاال و خدمات صورت
میگیرد .در این روش به جای تسهیالت نقدی میتوان از ابزارهای اعتباری مانند
اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که عالوه بر کاهش نیاز به نقدینگی
بنگاهها منابع بانکی نیز به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی هدایت میشود.

کمک به اشتغال و تولید از مسیر بخش تعاون
دست یافتنی است
مدیر عامل بانک توسعه تعاون به تبیین نقش بخش تعاون در کمک به اشتغال و
تولید کشور پرداخت.حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست
هماندیشی با مدیران ستادی و اســتانی بهصورت ویدئو کنفرانس اظهار داشت:
بخش تعاون از مزیتها و امکانات بســیاری برای تحقق اهداف اقتصادی کشور
برخوردار است و بانک توسعه تعاون نیز در این بخش با حضور در طرحهای ملی
و اشتغالزایی دستاوردهای گوناگونی داشته است.وی افزود :بانک توسعه تعاون در
چارچوبهای قانونی و برای ایفای نقش توسعهای خود عملیات بانکی را صورت
داده اســت و مدیران ستادی و اســتانی بانک درصدد هستند تا با بهرهمندی از
نقش مهم ســرمایه انسانی ،الگوهای مؤثر بانکداری توسعهای را در بخش تعاون
پیادهســازی نمایند.مدیرعامل بانک توســعه تعاون با اشــاره به نقش نظارتی و
راهبردی سفرهای رئیسجمهور و وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :مصوبات
سفر در دو سطح ستاد و صف پیگیری میشود که بخشی از پیگیریها بر عهده
مدیران ارشد بانک است و مدیران استانی نیز با آگاهی از مصوبات سفر ،در ایفای
نقش تخصصی بانک در توسعه مناطق کشور کوشا باشند.
در یک ماه گذشته

یزد؛ مقصد دومین سفر استانی مدیرعامل
بانک قرضالحسنه مهر ایران
دکتر سید سعید شمسینژاد ،مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران به منظور
بررسی ظرفیتهای اقتصادی و ارزیابی عملکرد مدیریت شعبههای بانک ،یزد را
بهعنوان مقصد دومین سفر اســتانی خود انتخاب کرد.به گزارش روابط عمومی
بانک قرضالحسنه مهر ایران ،بازدید از شعبههای مرکزی ،مدرس ،بلوار ۲۲بهمن و
همافر و همچنین دایرههای ستادی مدیریت شعب استان یزد ،بخشی از برنامههای
دکتر شمســینژاد در این سفر است.در این سفر یک روزه ،شعبه صابر یزدی نیز
توسط مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران و با حضور مسئوالن استانی افتتاح
میشود.برگزاری جلسه هماندیشی بین مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران
با کارکنان صف و ستاد استان نیز از دیگر برنامههای این سفر خواهد بود.بررسی
ظرفیتهای اقتصادی استان ،ارزیابی عملکرد مدیریت شعبههای استان در  ۹ماه
گذشته ،ارائه راهبردهای مناسب برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در فرصت
باقیمانده از سال جاری از دیگر اهداف سفر شمسینژاد به یزد است.ماه گذشته
نیز دکتر شمسینژاد به منظور آشنایی و آگاهی از ظرفیتهای موجود در استان
اصفهان ،راهی این استان شد.
اجرای طرح تامین مالی زنجیرهای

شفافیت و افزایش نظارت بر تخصیص منابع
مراسم امضای تفاهمنامه استعالم صورتحساب الکترونیکی برای ارایه تسهیالت
و خدمات تامین مالی زنجیرهای در ساخت مسکن میان بانک مسکن و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد،طرح تامین مالی یک شبکه الکترونیکی
گستردهای برای نظارت و اعمال صورت حسابها و تامین منابع تولید ایجاد
می کند که این طرح به طور آزمایشی با امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت
و  7بانک عامل که بانک مسکن نیز میان این بانکها حضور دارد ،آغاز به کار
کرد،سهولت دسترسی به منابع ،هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از
دستاوردهای این تفاهم نامه ذکر شده است،محمود شایان ،مدیرعامل بانک
مســکن در اثنای این مراسم در گفتو گویی با خبرنگار پایگاه خبری بانک
مســکن -هیبنا  ،درباره مشارکت بانک در این طرح گفت :تفاهمنامهای بین
وزارت صمت و  7بانک منعقد شــد که از این پس به جای فاکتور کاغذی،
صورت حســاب الکترونیکی از طریق سامانه جامع تجارت الکترونیک صادر
میشود .این طرح باعث می شود که هم شفافیت فعالیتها باال رود و هم برای
تامین منابع  ،تسهیالت کمتری به یک کاال اختصاص پیدا بکند و توزیع منابع
عادالنهتر شود زیرا در طرح زنجیره تامین به جای اینکه چند بار به یک مرکز
صنعتی توسط چندین بخش مهم صنعتی اعتبار تخصیص داده شود یک بار
این تخصیص صورت می گیرد.وی افزود :اجرای این طرح باعث میشود که
هم قیمت کاالها شفافتر شود.
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خدماتدهی بانکها از ساعت  ۷:۳۰است نه !۸

افراد هنگام خرید مصنوعات طال باید توجه داشته باشند که طالی بدون کد شناسایی را نخرند؛ زیرا ممکن است قاچاق یا فاقد
اســتاندارد باشــد و ضرر کنند.به گزارش ایرنا ،روز گذشته مدیرکل استاندارد استان تهران اعالم کرد که افراد از خرید طال بدون
کدشناسایی پرهیز کنند.به گفته «عباس نوری» ،افراد حتی برای سرمایهگذاری ،از خرید هرگونه مصنوع طالی بدون کد شناسایی
یا کدهای ابطالشده که مشخصات آنها به اتحادیههای مربوطه اعالم میشود ،خودداری کنند.نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر
تهران در این خصوص گفت :درج کد شناســایی بر روی مصنوعات طال از  ۱۵ســال پیش در کشور اجرایی شد و اداره استاندارد
کدهایــی را به واحدهای تولیدی طال و جواهر اعطا میکند که یکتا (یونیک) هســتند و تولیدکنندگان موظفند ایــن کدها را بر روی مصنوعات درج کنند«.محمد
کشتیآرای» افزود :هر شهرستان کد التین مختص به خود را دارد و در کنار آن عددی درج میشود که مربوط به واحد تولیدی است و چنانچه واحدها تخلفی داشته
باشند کد آنها حذف میشود.وی تاکید کرد :افراد هنگام خرید مصنوعات طال باید از درج کد مطمئن شوند ،زیرا چنانچه این کد را نداشته باشد یا قاچاق است یا خارج
از استاندارد تولید شده است و افراد با خرید آن ممکن است دچار ضرر و زیان شوند.نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت :کد واحدهای تولیدی ممکن است
به دلیل تخلف واحد ،تغییر آدرس یا تعطیلی ابطال شود بنابراین ضروری است که افراد از درج کد مطمئن شوند.وی تصریح کرد :کافی است تنها افراد از درج عیار و
کد شناسایی مطمئن شوند و صحت و اصالت این کدها توسط اتحادیهها و سازمان استاندارد بررسی میشود.کشتیآرای گفت :طبق قانون استاندارد حداقل عیار مجاز
طال در کشور  ۱۸است که به صورت رقمی  ۱۸یا  ۷۵۰درج میشود ،البته عیارهای  ۲۲ ،۲۱و  ۲۴نیز عیار مجاز در کشور هستند.
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در شرایطی که طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ،ساعت کاری دستگاههای اجرایی اعم از بانکها از ساعت  ۷:۳۰شروع میشود
اما بانکها خدمات دهی به مشتریان را از ساعت  ۸آغاز میکنند که معاون سازمان اداری و استخدامی این تاخیر را تخلف از قانون
میداند و طبق گفته او بانکها نیز باید از ساعت  ۷:۳۰به مشتریان خدمات بدهند .به گزارش ایسنا ،یکی از تغییراتی که شیوع
ویروس کرونا در روال زندگی شهروندان ایجاد کرد ،تغییرات ساعت کاری دستگاههای اجرایی از جمله بانکهاست زیرا براساس
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ساعت کاری کارکنان دستگاههای اجرایی از ساعت  ۷:۳۰است و آخرین بخشنامه کانون بانکهای
خصوصی و دولتی حاکی از آن است که کارکنان بانکها باید از ساعت  ۷:۳۰الی  ۱۴:۳۰در محل کل خود حضور پیدا کنند و از ساعت  ۸خدمتدهی به مشتریان
بانکها را آغاز کنند .البته ساعت کاری بانکها در روزهای پنجشنبه از  ۷:۳۰تا  ۱۲:۳۰است .در این زمینه ،علیرضا قیطاسی -دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی
در نشســتی با ســازمان اداری و استخدامی خواسته تا ساعت کاری بانکها به صورت یکپارچه از سوی این سازمان اعالم شود.وی تغییر ساعت خدماتدهی بانکها
به مشــتریان از ســاعت  ۷:۳۰به  ۸را عامل ناهماهنگی در ارائه خدمات بانکی میداند .در پاسخ به اظهارات قیطاسی ،رفیعزاده  -معاون نوسازی اداری سازمان اداری
استخدامی کشور علت این ناهماهنگی را تفسیر اشتباه بانکها از مصوبه مذکور دانست و گفت« :مطابق با بخشنامه ،کارکنان بانکها مانند سایر کارکنان دستگاههای
اجرایی باید از آغاز ساعت کاری ،به ارائۀ خدمت بپردازند و اگر احتیاج به فراهمکردن مقدمات کار خود دارند ،میتوانند زودتر در محل کار خود حاضر شوند .اگر نیاز
است ،اصالحیهای برای ساعت حضور کارکنان بانکها ابالغ شود».

با همکاری دولت سیزدهم و نظام بانکی آغاز شد؛

هدایت اعتبارات بانکی ب ه سمت تولید با ابتکار تأمین مالی زنجیرهای
استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در دولت سیزدهم میتواند
زمینهساز حرکت اعتبارات به سمت تولید و تقویت رشد اقتصادی
باشــد.به گزارش خبرنگار ایبِنا ،پیچیدگیهــای اقتصاد مدرن
ملزومــات مخصوص به خود را میطلبد؛ همانطور که سیســتم
پشــتیبانی فیزیکی به موازات رشــد بنگاهها بزرگ شده است،
جریــان تأمین مالی نیز برای پاســخگویی به این نظام اقتصادی
عظیم و درهمتنیده راهی جز توســعه ندارد .ابداع ابزارهای نوین
تأمین مالی بر اســاس همین نیازها توسعه یافته و امروزه طیف
وســیعی از روشهای تأمین مالی را پیش روی فعاالن اقتصادی
قرار داده است .در شیوههای جدید ،ارائهدهندگان خدمات مالی از
قالب یک تأمینکننده مالی که در سرچشمه قرار گرفته و کاری با
فرآیند تولید ندارد خارج شده و به مراحل میانی و پایانی زنجیره
تولید هم توجه میکنند.وجود نیاز به شیوههای نوین تأمین مالی
در اقتصاد ایران ،هم بر اســاس مطالعات علمی و هم بررسیهای
میدانی تأیید میشود .به گفته وزیر اقتصاد ،همافزایی تامین مالی
تولید ،حاصل گزارش فصلی ارزیابی موانع کســب و کار است که
بر اساس آن تامین مالی در صدر سه اولویت موانع کسب و کار و
تولید قرار داشته است.

لوازم خانگی ،صنایع غذایی ،محصوالت پتروشیمی ،ماشینآالت و
تجهیزات بوده که قرار است بهمرور به صنایع دیگر نیز تعمیم یابد.

تفاهم راهبردی دولت و نظام بانکی
خوشبختانه در سالهای گذشته بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران
تنوع یافته اما بر کســی پوشیده نیست که همچنان اقتصاد ایران
بانکمحور است و بســیاری از موسسات تأمین مالی نیز در واقع
شعباتی از نظام بانکی هستند .بنابراین برای آغاز تحول در ساختار
تأمین مالی ،گریزی از اصالح نظام تســهیالتدهی بانکی نیست.
در همین راســتا ،مجموعهای از دستگاههای اقتصادی دولتی به
همراه تعدادی از بانکهای دولتی و خصوصی در اقدامی مشترک،
گامی مقدماتی ولی بســیار مهم را در این مسیر برداشته و اجرای
آزمایشی «تامین مالی زنجیرهای» را کلید زدهاند.این طرح که ۱۱
دی ماه با همکاری بانک مرکــزی ،وزارت صمت ،وزارت اقتصاد،
گروه اقتصادی دفتر رهبر انقالب و  ۷بانک عامل صنعت و معدن،
صادرات ،ملی ،ملت ،تجارت ،پارسیان و مسکن آغاز شده ،در واقع
تفاهمنامهای برای تامین مالی در زنجیره فلزات ،خودرو ،ساختمان،

هدایت اعتبارات به سمت تولید
مشــکلی که سالهاست در اقتصاد ما ریشه دوانده ،حجم عظیم
اعتباراتی است که در نظام بانکی کشور ایجاد میشود اما در رشد
اقتصادی انعکاســی ندارد .در حالی که حجم عظیم نقدینگی در
کشــور در پایان دولت دوازدهم از مرز  ۴میلیون میلیارد تومان
عبور کرده و مهمتر از آن با سرعت رشد باالیی هم رو به افزایش
بوده ،رشــد اقتصادی اندکی را به همراه داشته است و از طرفی
بخش تولید همواره برای رفع نیازهای توســعهای و ســرمایه در
گردش خود تشنه نقدینگی بوده است .این وضعیت نشان میدهد
منابع به سمت کارهایی غیر از تولید رفته و لذا باید در این حوزه
یک بازآرایی سیاستی برای حمایت از تولید صورت بگیرد؛ اقدامی
که میتواند به کاهش تورم و افزایش اشــتغال منتهی شود.طرح
جدید دولت ســیزدهم برای تأمین مالی زنجیرهای ،روی همین
نقطه ضعف بزرگ اقتصاد کشور دست گذاشته است .علی صالح

عملکرد درخشان در توسعه مراکز آموزشی و بهداشتی

آبادی ،رئیس کل بانک مرکزی که روز شنبه میزبان این نشست
چندجانبــه بود اظهار میکند« :یکی از برنامههای اصلی بنده در
ابتدای ورود به بانک مرکزی ،هدایت منابع و اعتبارات به ســمت
بخش مولد کشــور بوده است که این تفاهمنامه یکی از مصادیق
مهم آن محســوب میشــود».به گفته صالحآبادی ،پیش از آغاز
فرآیند تامین مالی زنجیرهای ،هــر بنگاه اقتصادی با مراجعه به
بانک درخواست تسهیالت و سرمایه در گردش میکرد ،در حالی
که با اجــرای این تفاهمنامه هر بنگاه اقتصادی میتواند به جای
دریافت پول ،برات الکترونیکی بگیــرد و به زنجیره بعدی بدهد
و این امر تا پایان زنجیره پیــش برود و در نهایت زنجیره نهایی
میتواند اوراق را نزد بانک تنزیل کند یا اینکه تا زمان سررســید
نگه دارد و پول را از بانک دریافت کند.
احیای سامانه جامع تجارت
در ایــن توافق جمعی یک اتفاق مهم دیگر هم رخ داده اســت.
تعریف شدن عملیات اجرایی این تفاهمنامه در چارچوب سامانه
جامــع تجارت ،امتیاز بزرگ این طرح اســت کــه از یک طرف

مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری معاونت فناوری اطالعات بانک مطرح کرد:

بهرهبرداری از  180طرح عامالمنفعه بانک سپه در
مناطق محروم

بانک سینا آماده ورود به کسب و کار جدید در نظام
بانکی کشور است

مدیرعامل بانک سپه گفت :این بانک بهمنظور نقشآفرینی در حوزه مسئولیت اجتماعی و بر
اســاس اولویتهای دولت در بخش محرومیتزدایی ،طی یــک دهه اخیر بیش از  180طرح
عامالمنفعه را در مناطق کم برخوردار کشــور به بهرهبرداری رســانده است.به گزارش پایگاه
اطالعرســانی بانک سپه؛ دکتر آیتاله ابراهیمی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت :از مجموع
 183طرح عامالمنفعه اجرایی بانک سپه طی  10سال اخیر بیش از  153پروژه در حوزه احداث
مراکز آموزشی و بهداشتی و  30پروژه در حوزه آبرسانی عمدتاً در مناطق مرزی و محروم کشور
بوده اســت.وی ضمن تأکید بر ضرورت حمایت نظام بانکی کشــور از توسعه مراکز آموزشی و
تحقیقاتی تصریح کرد :بانک ســپه طی یک دهه اخیر با احداث بیش از  100مدرســه ،امکان
تحصیل ســاالنه  5.000دانشآموز کم برخوردار در مناطق محروم کشور را فراهم کرده است.
مدیرعامل بانک ســپه خاطرنشان کرد :این بانک در ساخت و تجهیز مدارس تعامل مستمری
با اداره نوســازی مدارس در سراسر کشور داشــته و با کمک این اداره مدارس در مناطق کم
برخوردار و نیازمند شــدید به فضاهای آموزشــی احداث کرده است.وی با بیان این مطلب که
بیشترین مدارس احداثی بانک سپه در استان سیستان و بلوچستان بوده است.

مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری معاونت فناوری اطالعات ،ورود شبکه بانکی به عرصه
دیجیتال را مهمترین موضوع فعالیت بانکداری معرفی کرد و از آمادگی بانک سینا برای ورود
به فضای جدیدی از کسب و کار در عرصه بانکی خبر داد،به گزارش روابط عمومی بانک سینا،
دکتر ایمانی در سخنان خود ،ورود به عرصه جدیدی از ارائه خدمات و نوآوری در فضای بانکی
با رویکرد دیجیتال را از اهداف مهم این بانک دانســت و افزود :منطبق بودن با نیاز مشــتری،
ایجاد تغییرات جدید در کیفیت و تسریع و تسهیل در خدمات بانکی را به یک ضرورت و نیاز
بدل ساخته و بانک سینا با تحول در زیرساخت ها و تغییراتی در مدل کسب و کار خود ،آماده
ورود به حوزه فعالیت جدید در نظام بانکی کشور استوی ادامه داد :برای پیاده سازی بانکداری
دیجیتال می بایســت از ظرفیت های کســب و کار مبتنی بر فناوری های روز استفاده شود.
پذیرش این تحوالت در بانک اتفاق بزرگی است که الزمه آن آموزش نیروی انسانی توانمند در
همه سطوح بانک است،وی تصریح کرد :بانک سینا به لحاظ برخورداری از پتانسیل و زیرساخت
ها در زمینه فناوری و دیجیتال ،در شــرایط مطلوبی به سر می برد و در عصر رواج تحوالت و
نوآوری ها ،با تکیه بر برنامه ریزی و خالقیت حرکت می کند.

تضمینکننده عملیات بانکی تفاهم مذکور اســت و هم اجرایی
شــدن سامانه جامع تجارت را تســریع میکند.رییس کل بانک
مرکــزی در این باره تصریح میکند که زیرســاختهای این امر
در هفت بانک عامل به صورت کامل فراهم شــده و با امضای این
تفاهمنامه صورت حســاب الکترونیکی از ســامانه جامع تجارت
دریافت خواهد شــد.وزیر صمت نیز در مراسم امضای تفاهمنامه
با بانکهای عامل عنوان کرد :استعالم الکترونیکی از سامانه جامع
تجارت مبنای پرداخت بانکها خواهد بود و تامین مالی زنجیرهای
در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد.ســید رضا فاطمی امین
درباره آثار این طرح نیز توضیح داد که با این تفاهمنامه تسهیالت
به صورت مطمئن داده میشــود ،بازگشــت پذیری منابع برای
بانکها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین
بازرگانان و تولیدکنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی پیدا
میکنند.گفتنی اســت ســامانه جامع تجارت ابرپروژهای شامل
 ۱۳زیرسامانه میباشــد که جریان تجارت کشور از مرحله ثبت
ســفارش و تخصیص ارز تا ورود به کشور ،قرار گرفتن در شبکه
توزیع و رسیدن به مصرفکننده نهایی را پایش میکند و تکمیل
آن میتواند تحولی بزرگ در نظام تجاری و ارزی کشور باشد.
هدفمندی منابع سرگردان
دســتاندرکاران این طرح ،ویژگیهای خوبی بــرای آن عنوان
میکننــد .علی آقامحمــدی ،رئیس گروه اقتصــادی دفتر مقام
معظم رهبری معتقد است با تحقق تامین مالی زنجیرهای منابع
ســرگردان نداریم ،انحراف از منابع رخ نمی دهد و تســهیالت
راکد نمیماند.ســید احســان خاندوزی ،وزیر امــور اقتصادی و
دارایی هم میگویــد اقداماتی همچون طرح تامین مالی زنجیره
تولید نه تنها کمک کننده و تســهیل کننده است ،بلکه اساس
ارتباط تولیدکنندگان و شــبکه بانکی را انتظام دقیقی میبخشد
و همچنین صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین میبرد.
تکمیل زنجیره تامین مالی تولید ،توسعه دامنه فعالیت زنجیره در
رشــته فعالیتهای صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان ،سه
گامی اســت که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و
سال آینده به صورت کامل اجرایی شود.

آمادگی بانک دی برای
کمک به توسعه فعالیتهای
شرکت کشت و صنعت
خاوردشت
مدیرعامــل بانــک دی از آمادگــی ایــن بانک
برای حمایــت از توســعه فعالیتهای شــرکت
کشــتوصنعت خاوردشــت خبر داد.به گزارش
روابطعمومی بانک دی ،برات کریمی ،مدیرعامل
بانک دی بــه همراه سیدامیرحســین قاضیزاده
هاشمی ،معاون رئیسجمهور و رییس بنیاد شهید
و امور ایثارگران از شرکت کشتوصنعت خاوردشت
بازدید کردند.در این بازدید ،مدیرعامل بانک دی
اظهار داشت :استان گلستان در حوزههای مختلف
صنعتی دارای ظرفیتهای ممتازی اســت که از
جمله این صنایع میتوان به شرکت کشتوصنعت
خاوردشت اشاره کرد که دارای ظرفیت باالیی در
حوزه روغنکشی اســت.کریمی افزود :بانک دی
در حــال حاضر از ایجاد چنــد کارخانه و کارگاه
صنایــع تبدیلی ،بافندگی ،تولیــد لبنیات و ...در
اســتان گلستان حمایت کرده و آمادگی دارد تا با
معرفی طرحهای جدید استان ،تسهیالت متنوعی
به تولیدکنندگان گلستانی اعطا کند.وی ادامه داد:
هدف از این بازدید ،توســعه دامنه همکاریهای
متقابل با شــرکتهای زیرمجموعه بنیاد شهید و
امور ایثارگران و گسترش دامنه ارائه خدمات مالی
و بانکی به شرکت کشــتوصنعت خاوردشت در
راســتای حمایت از تولید داخلی است.مدیرعامل
بانک دی تأکید کرد :استان گلستان در حوزههای
مختلف صنعتی دارای ظرفیتهای ممتازی است
و عالوه بــر صنایع بزرگ ،با حمایت از مشــاغل
روســتایی اســتان میتوان جهــش بزرگی را در
اقتصاد گلستان ایجاد کرد.کریمی مشتریمداری
را یکی از مهمتریــن مزیتهای رقابتی بانک دی
دانســت و ارتقای کیفیت خدمات برای نگهداشت
مشتريان به عنوان ســرمایههای اصلی بانک را از
برنامههای اصلی بانک دی دانست.
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علیرغم هشدارهای روسیه،

استقرار نیروهای نظامی در پایتخت

وزارت دفاع آمریکا در آستانه نخستین سالگرد هجوم هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت این کشور به ساختمان کنگره،
به دنبال تسهیل و تسریع فرآیند استقرار نیروهای نظامی در پایتخت در صورت بروز ناآرامیهای داخلی هستند.به گزارش ایرنا،
خبرگزاری فرانســه به نقل از یادداشــت لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نوشت که وی تصمیم گرفته تا روند تایید واکنش نظامی
احتمالی به ناآرامیهای داخلی در پایتخت را تســهیل کند.در یادداشــت آســتین آمده که به دستور وی مقرر شده که هرگونه
درخواســت برای مداخله گارد ملی در واشــنگتن دی سی به صورت مستقیم به دبیرخانه اجرایی وزارت دفاع ارائه شود تا از تاخیر در تصمیمگیری در این خصوص
جلوگیری شود.خبرگزاری فرانسه نوشت که در صورت بروز ناآرامیهای داخلی در آمریکا تنها رئیس پنتاگون اختیار تصمیمگیری برای مداخله نیروهای گارد ملی را
خواهد داشــت.جان کربی ،ســخنگوی پنتاگون در خصوص این دستورالعمل گفت :وزارت دفاع با شفافسازی و تسهیل در روند ارائه درخواست جهت فرآیند اقدام و
مداخله ،قادر خواهد بود به سرعت و به گونهای موثر واکنش نشان دهد.در گذشته از واکنش کند و دیرهنگام نیروهای گارد ملی پنتاگون در جریان حمله ششم ژانویه
گذشته به ساختمان کنگره انتقاد شده بود.پایتخت آمریکا در تقسیمات کشوری بخشی مجزا از ایالتهای  ۵۰گانه بوده و دارای ساختار خاص اداری و اجرایی است.
به همین دلیل مقام های محلی واشنگتن در صورت بروز هرگونه ناآرامی به تنهایی صالحیت اعزام نیروهای ارتش ،پلیس یا گارد ملی را به محوطه کنگره ندارند چرا
که نهاد قانونگذاری آمریکا و ساختمان آن زیر مجموعه دولت فدرال است.

فنالند بر عضویت در ناتو تأکید کرد

نخستوزیر و رئیس جمهور فنالند بر آزادی عمل این کشور برای در نظر گرفتن گزینه درخواست عضویت در ناتو تأکید کردند.به گزارش
گروه بینالملل خبرگزاری فارس« ،ســانا مارین» نخستوزیر فنالند گفت ،کشــورش گزینه عضویت در ناتو را در نظر خواهد داشت.به
نوشــته خبرگزاری «اســپوتنیک» ،مارین در پیامی به مناسبت سال نو میالدی گفت« :فنالند گزینه درخواست برای عضویت در ناتو را
حفظ میکند».این مقام فنالندی علیرغم هشدارهای روسیه درخصوص گسترش ناتو به سمت مرزهای این کشور گفت« :ما باید آزادی
در انتخاب خود را حفظ کرده و اطمینان یابیم این امر یک واقعیت و بخشی از حق هر کشور برای تصمیم درباره سیاستهای امنیتی خود ،باقی خواهد ماند».مارین در ادامه
گفت ،فنالند تعهدات و همکاریهای دفاعی و امنیتی با اروپاییها را تقویت خواهد کرد و تأکید کرد کشورش «از در اختیار داشتن آزادی عمل» صرفنظر نخواهد کرد .از سوی
دیگر «سائولی نینیتسه» رئیس جمهور فنالند نیز در اظهارات مشابهی گفت« :آزادی عمل و آزای انتخاب فنالند همچنین احتمال همسویی نظامی و درخواست عضویت در
ناتو را شامل میشود و خود ما هستیم که برای آن تصمیم میگیریم».نینیتسه همچنین درباره پیشنهادات تضمین امنیتی روسیه به ناتو و آمریکا گفت ،مفهوم «حوزه نفوذ»
امری منسوخ شده است و در این میان اتحادیه اروپا به جای اینکه فقط شنونده باشد ،باید نقشی فعال در این زمینه ایفا کند.پیش از این« ،ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو
توگو با روسیه درخصوص اعتمادسازی متقابل ،کنترل تسلیحاتی و شفافیت درخصوص برگزاری رزمایشها استقبال میکند.او با این حال با تکرار اتهامات
نیز مدعی شد از گف 
علیه مسکو گفت ،اینکه گفتوگوها بر حوزههای نفوذ متمرکز بوده و اجازه دهد کشورهای قدرتمند همسایگان خود را کنترل کنند برای ناتو یک عقبگرد محسوب میشود.

میدل ایست مانیتور نوشت

ترور سردار سلیمانی ،نمونه بارز تروریسم دولتی

همزمان با دومین ســالگرد ترور جنایتکارانه ســردار سلیمانی،
نشــریه میدل ایســت مانیتور نوشت :ترور ســردار سلیمانی و
المهندس خارج از شــرایط جنگی و در خاک یک کشور دیگر،
عالوه بر نقض حاکمیت عراق ،بی تردید نمونه ای بارز از تروریسم
دولتی و نقض کنوانسیون ها و قوانین بین المللی بود.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری میدل ایســت مانیتور ،با
نزدیک شدن به تاریخ سه ژانویه ( ۱۳دی) از یک سو به تأمل در
مبارزه با تروریســم واز سوی دیگر به تداوم مبارزه برای عدالت،
آزادی و حاکمیت می اندیشیم .در تاریخ سه ژانویه سال ۲۰۲۰
«سردار قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» فرمانده حشد
الشعبی عراق به دستور مستقیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری
وقت آمریکا در یک حمله تروریســتی به شهادت رسیدند .مقاله
میدل ایست مانتیور به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار
سلیمانی مقاله ای منتشر کرده که ادامه آن به شرح زیر است.این
شخصیت خود را فدای مهمترین آرمان امروز بشریت یعنی مبارزه
عادالنه برای آزادی فلسطین و تالش برای بازپس گیری سرزمین
های اشغالی و شکست حصر مسجد االقصی کرد.واشنگتن ادعا
کرد انگیزه اصلی اش از این ترور این بوده که ســردار سلیمانی
از اعتراضات  ۲۷دسامبر ( ۲۰۱۹دی  )۹۸مقابل سفارت آمریکا
در بغداد و نیز از حمله ای که منجر به کشــته و زخمی شــدن
شــهروندان آمریکایی و عراقی شد ،حمایت کرده است .هرچند
همه می دانند انگیزه این جنایت چیز دیگری بود .از جمله دالیل
این ترور نقش سردار سلیمانی در پیروزیها در خاورمیانه مقابل
آمریکا و از دست دادن جایگاه واشنگتن در منطقه و همراه کردن
برخی کشــورها با ایران به عنوان محور مبارزه با تروریسم بود.
بی تردید اقدامات راهبردی ســردار سلیمانی نقش بسیاری در
قطع جریان کمک های تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل به داعش و
دیگر گروههای تروریســتی فعال در خاورمیانه و سایر خریداران
منطقهای داشت .ایاالت متحده به عنوان بزرگترین تولید کننده
اسلحه در جهان با هدف فروش تسلیحات خود ،به اقدامات گروه
های تروریستی نیاز دارد .اما با شکست های پی در پی تروریست
های داعش در ســوریه و عراق به رهبری سلیمانی و المهندس
و به تبع آن ســقوط تجارت تسلیحاتی ،آمریکا تصمیم به ترور

اوکراین بنادر خود را روی
کشتیهای روس بست

اوکرایــن در اقدامی که به وخامت بیشــتر اوضاع با
روسیه منجر میشــود ،از مسدود شدن بنادر خود بر
کشتیهای روسیه خبر داد.به گزارش گروه بینالملل
خبرگزاری فارس ،رسانهها شامگاه شنبه به وقت تهران
از بسته شــدن بنادر اوکراین بر کشتیهای تجاری و
مسافری روسیه خبر دادند.به نوشته خبرگزاری «نیوز
آرمنیا» قانون منع دسترســی کشتیهای روسی به
آبهای داخلی اوکرایــن از اول ژانویه  ۲۰۲۲اجرایی
شد .ســند مربوطه که در سوم دسامبر  ۲۰۲۰توسط
پارلمان اوکراین تصویب شــد ،در وبگاه پارلمان این
کشور قرار گرفته است.بر این اساس ،کشتیهایی که
پرچم «دولت متجاوز» را برافراشتهاند ،دیگر نمیتوانند
مسافر و بار را در بنادر حمل کنند .این سند ممنوعیت
ثبت کشتی متعلق به شهروندان روسی را در اوکراین
میســر میســازد .آبراههای داخل اوکراین شــامل
رودخانههایی مانند «دنیســتر»« ،دانوب» و «دنیپر»
است.روابط روسیه و اوکراین به دلیل درگیری نظامی
در «دنباس» وخیمتر شده است .کییف ،مسکو را به
دخالــت در امور داخلی متهم کرده اما روســیه بارها
ایــن اتهام زنی را رد کرده اســت .در این بین ،غرب
از اوکراین حمایت و تحریمهایی را علیه روسیه وضع
کرده اســت .کرملین بارها تاکید کرده که این کشور
در امور داخلی اوکراین مداخله نمیکند« .ســرگئی
الوروف» وزیر خارجه روســیه اخیرا در ســخنانی از
حمایتهای کشورهای غربی از جاه طلبیهای نظامی
اوکراین شدیدا انتقاد کرد.الوروف گفت ،اعضای ناتو
به طور سیســتماتیک در حال سوق دادن اواکراین به
سمت تبدیل شدن به یک پایگاه نظامی علیه روسیه
هســتند و از قلمروی این کشور برای انجام تمرینات
نظامی و رزمایشهای خود استفاده میکنند .وی افزود،
اگر امســال  ۷رزمایش برگزار کردند ،طبق قانونی که
پارلمان اوکراین تصویب کرده اســت آنها در سالهای
آینده  ۱۰رزمایش برگزار خواهند کرد و  ۱۰رزمایش
برنامه ریزی شده است.

ژنرالی گرفت که نماد مقاومت در برابر این گروهک های مسلح
بود.ترور سردار سلیمانی و المهندس خارج از شرایط جنگی و در
خاک یک کشــور دیگر عالوه بر نقض حاکمیت عراق ،بی تردید
نمونه ای بارز از تروریسم دولتی و نقض کنوانسیون ها و قوانین
بین المللی بود .این اقدام تالش بیهوده دیگری از ســوی آمریکا
و شــرکای آن برای مهار «محور مقاومت» بود که شامل ایران،
ســوریه ،حزب اهلل لبنان ،نیروهای حشد الشعبی عراق ،مردم و
جنبش های آزادیبخش فلسطین و ســایر جنبش های آزادی
طلب بود.اما سلیمانی و المهندس اولین شهدای تروریسم نبوده
اند و آخرین هم نخواهند بود .یاد و خاطره دانشمندان محسن
فخری زاده ،مســعود علی محمدی ،مجید شهریاری ،داریوش
رضایی ،مصطفی احمدی روشن و غیره همچنان زنده است .اینها
نمونه ای از جنایاتی اســت که بازتاب روح جنایتکارانه حاکم بر
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ســاختار آمریکا و اسرائیل است.سردار سلیمانی نقش مهمی در
راهبرد پیروزمندانه حــزب اهلل با هدف بیرون راندن تحقیرآمیز
نیروهای متجاوز صهیونیســتی از لبنان در سال  ۲۰۰۶داشت
و تشــویق و حمایت مهمی از قیام حوثی های یمن علیه رژیم
سعودی کرد .وی در شکســت داعش در سوریه و همچنین در
ایجاد ،آموزش و اقدامات شبه نظامیان الحشد الشعبی به رهبری
المهندس که مسئول فروپاشی گروه های تروریستی در سوریه
و عراق بود ،نقش اساسی داشت.شهادت سلیمانی و المهندس به
جهانیان نشان داد که انقالب زنده است و پیروز خواهد شد .عالوه
بر این دشمنان ملت ایران در برابر عظمت سردار شهید به عنوان
کسی که در راه پیروزی علیه تروریسم آمریکا ،اسرائیل ،عربستان
ســعودی و متحدان آنها در خاورمیانه ،شهید راه بیت المقدس
شد ،به ذلت رسیدند.سردار سلیمانی در  ۱۱مارس ( ۱۹۵۷اسفند

)۱۳۳۶در خانــواده ای فقیر در کرمان متولد شــد و با ورود به
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در سال  )۱۳۵۷( ۱۹۷۹فعالیت
نظامی خود را آغاز کرد و در دهه  ۸۰میالدی به فرماندهی لشکر
 ۴۱ثاراهلل کرمان منصوب شــد .وی در سال  )۱۳۷۶( ۱۹۹۷به
سمت فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب شد و در ۲۴
ژانویه  ۴( ۲۰۱۱بهمن  )۱۳۹۰توســط آیت اهلل علی خامنه ای
رهبر عالی به درجه سرلشــکری نائل شد و تا زمان شهادت در
این سمت باقی ماند.اهمیت سلیمانی در مبارزه با تروریسم تنها
نظامی نبود و وی نقش های سیاسی مهمی نیز برعهده داشت.
وی در ســال  ۲۰۱۵روســیه را متقاعد کرد که در ائتالف ســه
جانبه روســیه ،چین و ایران برای مقابله با گروه های تروریستی
در خاورمیانه و همچنین در اجرای مانورهای نظامی مشــترک
دریایی در دریای عمان و اقیانوس هند وارد جنگ سوریه شوند
و بدین ترتیب نقش مهمی در شکســتن انحصار ایاالت متحده
در دریاهای منطقه ایفا کرد.در مراســم تشــییع پیکر سلیمانی
در تهران ،حضرت آیت اهلل خامنهای اعالم کرد کســانی که ترور
ســردار ســلیمانی را طراحی و اجرا کردند ،تاوان آن را خواهند
پرداخت .ایشان در این مراسم خاطرنشان کردند :تشییع سردار
ســلیمانی با حضور میلیونها نفر در ایران و عراق سیلی سختی
بر آمریکا بود ،اما ســختترین سیلی ،حذف استکبار آمریکا در
منطقه است.سردار سلیمانی خود را فدای مهمترین آرمان امروز
بشریت یعنی مبارزه عادالنه برای آزادی فلسطین و تالش برای
بازپس گیری سرزمین فلسطین و شکست حصر مسجد االقصی
و تالش های مخرب دولت یهود کرد.حمله تروریستی آمریکا که
به شهادت ســلیمانی ،المهندس و چندین ایرانی و عراقی دیگر
انجامید ،نشــانگر حس جنایتکارانه حاکــم بر ذهنیت رهبران
آمریکا ،اسرائیل و عربستان سعودی بود.
جنایت این کنسرسیوم تروریستی به رهبری ایاالت متحده ،نه
تنها پیروزی برای شاخه مقاومت بود ،که شکستی سنگین برای
آمریکا ،اسرائیل و عربستان سعودی بشمار می رود ،زیرا مقاومت
تا پیــروزی نهایی ادامه دارد و این یک حق قانونی و مورد تائید
قوانین و کنوانســیون های بین المللی اســت که توسط منشور
سازمان ملل متحد هم به رسمیت شناخته شده است.

طرح کمیسیون اروپا عامل باال گرفتن مجدد مناقشات درباره انرژی هستهای

طرح اخیر کمیســیون اروپایی درباره قرار دادن انرژی هستهای در لیست انرژیهای
ســبز و پایدار بار دیگر مناقشــات در این باره در اتحادیه اروپا را تشــدید کرده و با
انتقادهای زیادی بخصوص از طرف آلمان و اتریش روبرو شــده است.به گزارش گروه
بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی «استاندارد» ،کمیسیون اروپایی
طرحی را ارائه داده که بر اســاس آن می خواهد ســرمایه گــذاری در نیروگاه های
هستهای و گازی را تحت شرایط خاص به عنوان اقدامی سازگار با محیط زیست طبقه
بندی کرده و انرژی هســتهای را در لیســت انرژی های سبز در اروپا وارد کند.کمیسیون اتحادیه
اروپا نیمهشــب جمعه  31دسامبر از پروژه جدید برچسبگذاری سبز برای نیروگاههای هستهای
و گازی رونمایی کرد؛ پروژهای که هدف آن تســهیل تامین مالی تاسیساتی است که در مبارزه با
تغییرات آب و هوایی مشارکت دارند.به گزارش خبرگزاری فرانسه ،متن پیشنهادی که ماهها مورد
بحث و بررسی قرار گرفته و همچنان موقتی است ،در  31دسامبر آنهم اندکی پیش از نیمهشب،
برای کشــورهای عضو فرستاده شده است.در چهارچوب این پروژه ،معیارهایی تعیین خواهد شد
تا بتوان سرمایه گذاریها در نیروگاههای هستهای یا گازی برای تولید برق را طبقهبندی و شیوۀ
تامین مالی این پروژهها را مدیریت کرد؛ آنهم به گونهای که این سرمایه گذاریها در نهایت منجر

به کاهش تولید گازهای گلخانهای شــوند.این پیشنویس به درخواســت کشورهایی
همچون فرانسه ،لهستان و جمهوری چک تهیه شده است .فرانسه به دنبال راه اندازی
مجدد صنعت هســتهای خود به عنوان یک منبع برق پایدار و بدون کربن اســت و
کشورهای اروپای مرکزی مانند لهستان و جمهوری چک نیز درصدد یافتن جایگزینی
برای نیروگاههای بســیار آالینده زغال ســنگ خود هستند.گروههای طرفدار محیط
زیســت مخالف به رسمیت شــناختن نیروگاههای گازی (به دلیل تولید دی اکسید
کربن) و نیروگاههای هستهای (به دلیل تولید زبالههای رادیواکتیو) هستند.با این وجود کشورهای
حامی فعالیت نیروگاههای هستهای و گازی میگویند که تمرکز صرف روی انرژیهای تجدیدپذیر
(بادی ،خورشیدی و غیره) برای تامین انرژی مورد نیاز این جوامع کافی نیست و نمیتوان از این
مسیرها برق ارزان قیمت مورد نیاز را فراهم کرد.در متن پیشنویس کمیسیون اتحادیه اروپا برای
برچسب گذاری «سبز» نیروگاههای هســتهای و گازی شرایطی وضع شده است؛ از جمله اینکه
برای ساخت نیروگاههای اتمی جدید ،پروژهها باید قبل از سال  2045میالدی مجوز ساخت گرفته
باشند .برای اجرای پروژههایی با هدف افزایش عمر نیروگاههای موجود نیز باید مجوزهای مربوطه
تا قبل از سال  2040میالدی صادر شود.

گزیده خبر
حکمتیار:

آمریکا و اروپا برای برسمیت شناختن طالبان
شرط گذاشتهاند

رهبر حزب اسالمی افغانســتان مدعی شد که آمریکا
و اروپا برای به رســمیت شناختن طالبان را به شریک
کــردن  ۱۱نفر در دولت سرپرســت آنها مشــروط
کردهاند.به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم،
«گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسالمی افغانستان در
اظهاراتی تازه مدعی شــد که آمریکا و کشــورهای اروپایی اسامی  11نفر را به
طالبان سپردهاند تا آنها را در دولت مشارکت دهند.به گفته حکمتیار ،آمریکا و
اروپا به رســمیت شناختن دولت موقت طالبان را به مشارکت این افراد مشروط
کرده است.رهبر حزب اسالمی از این افراد جزئیات بیشتری ارائه نکرد و طالبان
نیز تاکنون به این اظهارات واکنشــی نشــان نداده است.گلبدین حکمتیار ماه
گذشــته نیز با انتقاد از عملکرد رسانهها در این کشور محتوای برنامههای آنها
را «مبتذل و ضد اسالمی» خوانده بود.وی با اظهار اینکه در روند کاری رسانهها
پس از به قدرت رســیدن طالبان هیچ تغییری دیده نمیشود ،خواستار اعمال
محدودیتهای بیشــتر بر رسانهها شده بود.حکمتیار با هشدار به دولت طالبان
گفته بود که دولتهای قبلی به دلیل برنامههای «مبتذل و ضد اسالمی» رسانهها
حمایت مردم مسلمان افغانستان را نداشتند و مردم حمایت خویش را از دولت
پس گرفته و به «مجاهدین» پیوستند.

فراری نادر از کرهجنوبی به سمت
همسایه شمالی

ارتش کرهجنوبی امروز (یکشنبه) اعالم کرد ،یک تبعه کرهجنوبی در اقدامی نادر
از مرز به شدت حفاظتشده دو کره عبور کرده و به سمت کره شمالی فرار کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،ستاد مشترک ارتش کرهجنوبی
اعالم کرد ،پس از رویت این شــخص در حوالی ســاعت  ۲۱:۲۰شنبه به وقت
محلی ،عملیات جســتجو در سمت شرقی منطقه غیر نظامیشده که دو کره را
از یکدیگر جدا میکند ،صورت گرفت.در بیانیه ستاد مشترک ارتش کرهجنوبی
آمده اســت :ما تایید کردهایم که این شــخص در حوالی ساعت  ۱۰:۴۰به وقت
محلــی از مرز به اصطالح «خط عالمتگذاری نظامی» عبور کرده و به ســمت
کرهشمالی رفت .نمیتوانیم تایید کنیم که آیا این فرد هماکنون زنده است یا خیر
اما از طریق خط مستقیم نظامی پیامی برای کرهشمالی ارسال کرده و خواستار
حفاظت از آن شخص شدیم.عبور از مرز دو کره در کرهجنوبی غیرقانونی است و
این حادثه در شرایطی رخ میدهد که کرهشمالی تدابیر کرونایی سفت و سختی
از زمان بستن مرزهایش در اوایل  ۲۰۲۰به کار بسته؛ با اینکه رسما هیچ موردی
از شــیوع کرونا گزارش نکرده است.در سپتامبر  ۲۰۲۰نیروهای کرهشمالی یک
مقام شــیالت کرهجنوبی را که در دریا مسیرش را گم کرده بود ،به ضرب گلوله
از پای درآوردند و این مساله جنجال زیادی به پا کرد و بعدا پیونگیانگ قوانین
مقابله با ویروس را سرزنش و عذرخواهی کرد.

آمریکا تصویر عامل انتحاری فرودگاه کابل
را منتشر کرد

یک رســانه آمریکایی از انتشــار تصویر عامل انتحاری فرودگاه کابل از ســوی
نهادهای این کشــور خبر داد.به گزارش خبرنگار ســایت افغانستان خبرگزاری
فارس ،رســانههای آمریکایی گزارش دادهاند که نهادهای امنیتی این کشــور
تصویر عامل انتحاری فرودگاه کابل که منجر به کشــته شدن  200نفر شدند را
برای اولین بار منتشر کردند .نیویورک تایمز ،این عامل انتحاری را عبدالرحمان
«اللوگری» معرفی کرده اســت.این بمبگذار انتحاری چهار ماه قبل در مقابل
فرودگاه کابل خودش را منفجر کرد که در نتیجه  ۲۰۰غیرنظامی و  ۱۳ســرباز
آمریکایی کشته شدند.این رسانه آمریکایی گفته که اللوگری دانشجوی مهندسی
بود که پس از بازداشتش و زندانی بودن توسط دولت گذشته افغانستان توسط
طالبان آزاد شد.

info@sobh-eqtesad.ir
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جاان؛غمماناد شتناتکی؟
شاخطرباززمینجانهاتو
ردحسرتخویشگونهایما

چهره روز
فتحعلی اویسی
فتحعلــی اویســی فردویــی ( ۲۱دی  ۱۳ – ۱۳۲۴مهر
 )۱۴۰۰بازیگر و کارگــردان ایرانی بود .او فارغالتحصیل
کارگردانی و بازیگری ســینما از دانشگاه ایالتی تگزاس
در ســال  ۱۳۵۳بود و در همان ســال به ایران بازگشت
و عضو تلویزیون ایران شــد .فعالیت سینمایی او با بازی
در فیلم قدغن از علیرضا داوودنژاد در ســال  ۱۳۵۷آغاز
شــد .اویسی در طول  ۴۰سال فعالیت خود در فیلمهای
گوناگونی نقشآفرینی و چند فیلم را کارگردانی کرد .او
در ســال  ۱۳۷۱فیلم مریم و میتیل را ســاخت و جایزهٔ
دیپلم افتخار از جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد.اویسی
در آثار سینمایی مانند ناخدا خورشید ساختهٔ ناصر تقوایی
در  ،۱۳۶۵سرب ساختهٔ مسعود کیمیایی ،در  ،۱۳۶۷هی
جو ساختهٔ منوچهر عسگرینسب در  ،۱۳۶۷بانو ساختهٔ داریوش مهرجویی در  ،۱۳۷۰جهانپهلوان تختی
ساختهٔ علی حاتمی و بهروز افخمی در  ۱۳۷۶مومیایی  ۳ساختهٔ محمدرضا هنرمند در  ۱۳۷۸و کالهی
برای باران ساختهٔ مسعود نوابی در  ۱۳۸۵ایفای نقش کردهاست .او برای فیلم سرب و ناخدا خورشید نامزد
دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد از هفتمین جشنواره فیلم فجر شد .فتحعلی اویسی
از ســال  ۱۳۵۴عضو «گروه دانش تلویزیون» شــد و به فیلمسازی و ساخت مستند علمی روی آورد .او
نخستین فیلم کوتاه و  ۳۵میلیمتری خود را در سال  ۱۳۵۴با نام سه شنبه آخر ساخت .فتحعلی اویسی
سهشنبه  ۱۳مهر  ۱۴۰۰به دلیل سکته مغزی در بیمارستان الله در شهرک غرب تهران درگذشت و در
روز چهارشنبه  ۱۴مهر  ۱۴۰۰در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد .در مراسم تشیع جنازه
وی جمعی از هنرمندان و اصحاب رســانه از جمله امیر جعفری ،رضا بنفشهخواه ،محمد شیری و علی
صالحی شاعر و نویسنده ایرانی ،و مدیر عامل خانه سینما منوچهر شاهسواری حضور داشتند.

پیشنهاد

ازلطفبمان گاهکنروزی
ربیکدلمستمندسرگردان
ردپایستمچوخاکرهمارا

فرهنگ

حوضچه یخزده و برفی در کبک کانادا /رویترز

ورزشی

رقابتهای تکواندوی جام ریاست فدراسیون جهانی در ایران
چهارمین دوره مســابقات بینالمللی تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی ،یازدهمین دوره جام باشگاههای آسیا و سیویکمین دوره
رقابتهای جام فجر اسفندماه به میزبانی ایران برگزار میشود.به گزارش ایسنا ،در جلسه شورای اجرایی اتحادیه تکواندو آسیا که سال
گذشته با حضور کی سوک لی رییس و سیدمحمد پوالدگر نایب رییس اتحادیه تکواندو آسیا و سایر اعضاء به صورت آنالین برگزار شد،
ایران توانست جواز پنجمین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی در آسیا ( )۲Gو یازدهمین دوره جام باشگاههای آسیا ( )۲Gدر
سال  ۲۰۲۱را بدست آورد.پیش از این قرار بود چهارمین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو به میزبانی فلسطین برگزار
شــود که این کشور برای این دوره انصراف داد؛ با اعالم آمادگی کشورمان و رایگیری صورت گرفته ،فدراسیون تکواندو ایران این دوره
از رقابتها را در سال  ۲۰۲۲میزبانی خواهد کرد و برگزاری پنجمین دوره این مسابقات در سال  ۲۰۲۳به فلسطین واگذار شد.بر همین
اساس چهارمین دوره مسابقات بینالمللی تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی ،یازدهمین دوره جام باشگاههای آسیا و سیویکمین
دوره رقابتهای جام فجراسفندماه به میزبانی ایران برگزار میشود.مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی از ابتدا دارای درجه دو بود اما
جام باشگاههای آسیا و جام فجر از گرید یک برخوردار بود که این رقابتها نیز  G۲شده است.

رازتون گاهاد شتناتکی؟
صدرددوبالامگشتناتکی؟

افگندنوربناد شتناتکی؟

زنده کردن ویژگیهای
دایناسوری در پرندگان امروزی!
دانشــمندان با اصالح دیانای برخی از گونه های پرندگان امروزی
و زنده کردن صفات ارثی اولیه آنها در حال تالش برای بازگرداندن
ویژگیهای دایناســور مانند در آنها هســتند.به گزارش ایسنا و به
نقل از آیای ،تا همین اواخر ما فکر میکردیم که همه دایناســورها
با برخورد یک ســیارک با زمین در حدود  ۶۵میلیون ســال پیش
منقرض شدهاند .اما اکنون میدانیم که برخی از گونههای دایناسورها
که عمدتاً شامل دایناسورهای پرنده بودهاند ،زنده ماندهاند و تبدیل
به پرندگان امروزی شــدهاند .دانشــمندان اکنون در تالش هستند
تــا دیانای پرنــدگان امروزی را تغییر دهند تــا صفات نیاکانی و
دایناســورمانندی تولید کنند که سالهاست در ژنهای این پرنده
جاسازی شده اســت.یک تیم تحقیقاتی به رهبری «بهارت آنجان
بوالر» دیرینه شناس و زیست شناس تکوینی در دانشگاه «ییل» و
«آرهات آبژانوف» زیســت شناس تکوینی در دانشگاه «هاروارد» در
سال  ۲۰۱۵اولین بازگردانی موفقیت آمیز ویژگیهای جمجمه یک
پرنده را انجام دادند.این تیم ،رشــد مولکولی نیاکانی را برای تبدیل
جنین پرنده در آزمایشگاه و تبدیل منقار آن را به شکل پوزه شبیه
به دایناسورهای کوچک شبیهسازی کرد«.بوالر» گفت :میخواستم
بدانم که منقار از نظر اســکلتی و عملکردی چگونه بوده است و چه
زمانی این دگرگونی بزرگ از پوزه مهرهداران عادی به ســاختارهای
بسیار منحصربهفرد مورد استفاده در پرندگان رخ داده است.پس از
یک ســال از تبدیل منقار به پوزه ،محقق دیگری از دانشگاه شیلی
به نام «ژائو فرانسیســکو بوتلیو» صفات تکاملی را با مهار ژنی به نام
« »IHHدر مرغ در سال  ۲۰۱۶معکوس کرد.

تخت گاز
راز بیمار نشدن خفاشها
چیست؟

«اعالمیه» به بلژیک رسید
تهران -ایرنا -فیلم کوتاه «اعالمیه» به کارگردانی معین
ضرابــی در دومین حضور بینالمللــی خود به بلژیک
رسید.به گزارش خبرنگار ســینمایی ایرنا ،فیلم کوتاه
اعالمیه در دومین حضور بینالمللی خود به کارگردانی
معیــن ضرابی و تهیه کنندگی ســهیال گلســتانی به
جشنواره چهل و دو ســالهBrussels Independent Film
 Festivalبلژیک رسید.جشــنواره فیلم مستقل بروسل
در طــول یک هفته برای نمایش فیلمهای مســتقل و
آثار استعدادهای تجربی در فیلمسازی برگزار می شود.
این جشــنواره  ۴۲ساله که در کشــور بلژیک برگزار
میشود ،از ۶ام تا ۱۹ام فوریه میزبان آثار منتخب است.
در خالصه این فیلم آمده اســت که امیرحسن روحانی
جوان مســلمان ناخواسته مجبور به برگزاری مراسم درگذشت معشوقه سابقش می شود که خانواده
دختر به دلیل روحانی بودن امیر حسن مخالف ازدواج آن دو بوده اند.کارگردان این فیلم معین ضرابی
و تهیه کننده فیلم سهیال گلستانی هستند.در این فیلم کوتاه هادی احمدی ،مژده دایی ،مصطفی زند،
ماریه تهرانچی ،پویا آرام ،احسان صفرنواده ،داریوش قاسمی ،مهرسانا فراهانی نقشآفرینی میکنند.
همچنین فیلمنامه این فیلم را تایماز رضوانی و معین ضرابی به طور مشترک نوشتهاند.از دیگر عوامل
این فیلم کوتاه مدیر فیلمبرداری ،داوود ملک حسینی .مدیر صدابرداری ،وحید رضویان .تدوین ،آرش
زاهدی اصل .طراح صحنه و لباس ،نفیسه ناصر نیا .طراح چهره پردازی ،محمدرضا میرباقری .صداگذار،
مهرداد براتی .موسیقی ،محمد شادابی .تصحیح رنگ و نور ،مهدی باقری .جلوه های ویژه بصری ،احد
محبی .مدیر برنامه ریزی ،درنا مدنی .مجری طرح ،عرفان کریم خان زند.... .پخش بین الملل این اثر
برعهده کمپانی  Rawمیباشد.

ماراهبجفاگاذ شتناتکی؟
ربکندنوغصهکاشتناتکی؟
زینگوهنهبخونن گاشتناتکی؟

از هر دری خبری

دن کاسمورو
کتاب دن کاسمورو آخرین کتاب از سهگانهی نویسنده
برزیلی ،ماشــادو د آسیس اســت که در سال ۱۹۰۸
درگذشــت .کتاب اول و دوم این سهگانه یعنی کتاب
خاطرات پس از مرگ و کتاب کینکاس بوربا قبال در
کافهبوک معرفی شــدهاند .در این مطلب به معرفی
کتاب آخر این مجموعه میپردازیم .قهرمان رمان بنتو
سانتیاگو است که همسایگانش دن کاسمورو خطابش
میکنند .بنتو خود اقرار میکند که حافظهای ضعیف
و پریشــان دارد ولی با این وجود سرگذشت خود را
از کودکی و نوجوانی تــا آن دم که زندگیاش از هم
گسیخته میشود با لحنی گاه مطمئن و گاه پر تردید
برای خواننده روایت میکند.بنتو سرگذشتش را از ایام
کودکی و از عشــق اولش آغاز میکند .عشقی که ســرانجام به ازدواج ختم میشود و ناگهان به
گونهای نامنتظر روایت داستان شتاب میگیرد و به یک فاجعه ویرانگر میرسد .در واقع  ۸۰درصد
اول کتاب روند ُکندی دارد و شرححال کودکی و روزهای خوش عاشقی بنتو را شامل میشود ،اما
 ۲۰درصد پایانی کتاب ناگهان روایت بهشدت تند ،مهیج و غافلگیرکننده میشود.در این کتاب هم
ماشادو از راوی غیرقابل اعتماد استفاده میکند ،راویای که همانطور که اشاره کردیم به مشکل
حافظهاش اشاره میکند و اینکه چنان که باید و شاید یاریاش نمیکند و چهبسا گذشت زمان و
ذهن خیالپرور و بیمارگونهاش رویدادها را مخدوش کرده باشد .ماشادو با این کار هرگونه قطعیتی
را از رئالیسم خود پاک میکند و ما هر لحظه از خودمان میپرسیم که آیا این تمام واقعیت است؟
به همین دلیل قضاوت و داوری در مورد داســتان و گفتههای بنتو دشوارتر از چیزی است که به
نظر میرسد.

گنجینه

دانگفنگ فنگگوانگ ،کپی دیگری از وولینگ مینی !EV
پس از موفقیت چشــمگیر وولینگ هونگگوانگ مینی  EVو تبدیل شــدن آن به پرفروشترین خودروی الکتریکی چین ،دیگر
خودروسازان چینی هم کپی کردن این خودرو را در دستور کار قرار دادهاند تا نشان دهند که وقتی پای کپیکاری وسط باشد،
غریبه و آشنا نمیشناسند! پسازاینکه چری مدل  QQبستنی را روانهٔ بازار چین کرد ،حاال هم دانگفنگ با مدلی بنام فنگگوانگ
مینی  EVبه وولینگ پاسخ داده است .این دو خودرو علیرغم شباهت زیاد در طراحی ،مشخصات و نام ،هیچ ارتباطی باهم ندارند
زیرا وولینگ و دانگفنگ رقیب یکدیگر هستند.در فنگگوانگ هم مثل وولینگ از طراحی جعبهای شکل استفاده شده تا بتواند
از اندازهٔ جمعوجور خود بهترین استفاده را ببرد .این خودرو با  ۲,۹۹۵میلیمتر طول ۱,۴۹۵ ،میلیمتر عرض و  ۱,۶۴۰میلیمتر
ارتفاع به همراه  ۱,۹۶۰میلیمتر فاصلهٔ محوری ،از همه جهت کمی از رقیب اصلی خود بزرگتر اســت .بهطورکلی ،تناســبات،
رینگهای کوچک و خطوط بدنهٔ فنگگوانگ بسیار به وولینگ هونگگوانگ شباهت دارد اما بااینحال ،چند ویژگی این دو خودرو
را از هم متمایز میکند که عبارتاند از تریم مشــکیرنگ روی ســپر جلو ،جلوپنجرهٔ عریضتر ،خطوط روی درها ،خط متفاوت
پنجرهها و چراغهای عقب که به تریم مشکیرنگ که روی پروفیل جانبی کشیده شده متصل شدهاند.

محققان دانشــگاه توکیو اخیرا به بررسی خفاشها پرداختند تا دریابند
چرا خفاشها با ویروسها زندگی میکنند اما بیمار نمیشوند.به گزارش
ایســنا و به نقل از تــی ای ،خفاشها به عنوان یکــی از منابع طبیعی
ضروری در شیوع ویروسهای نوظهور مختلف مانند کروناویروس سندرم
حاد تنفســی ،کروناویروس مرس ،ویروس هندرا ،ویروس ابوال ،ویروس
ماربورگ و کروناویروس ســندرم حاد تنفسی (۲که باعث بیماریهای
شدید میشــوند) ،شناخته میشــوند.یک خفاش میتواند بدون آنکه
بیمار شــود ،میزبان این ویروسها باشد .اینکه چرا خفاشها میتوانند
با ویروسهای بســیار زیادی زندگی کنند اما خودشــان بیمار نشوند،
یکی از اســرار بزرگ ویروسشناســی باقی مانده است و حل این معما
با همهگیری بیماری کووید ۱۹-نیز بیش از پیش ضروری شــده است.
بسیاری از محققان با انجام آزمایشات مختلف سعی دارند تا دریابند که
چرا خفاشها میتوانند همزمان با بســیاری از ویروسها زندگی کنند
اما به بیماریها آلوده نشــوند .درک این موضوع میتواند به دانشمندان
کمک کند تا خطر ابتالی انســانها بــه بیماریهای عفونی را که تا به
امروز با آنها دست و پنجه نرم کردهاند کاهش دهند.محققان تاکنون با
این موضوع که خفاشهای وحشــی زنده سوژههای تحقیقاتی مناسبی
نیستند مواجه بودند به همین دلیل برای غلبه بر این مانع ،برای اولین
بار ،محققان ارگانوئیدهــای روده خفاش روزت( )rousette batرا پرورش
دادند.محققان با موفقیت ارگانوئیدهای رودهای نوعی خفاش میوهخوار
به نام « »Rousettus leschenaultiaرا پرورش دادند و روی آن آزمایشاتی
انجام دادند .از آنجا که خفاشها حیوانات وحشــی هستند نمیتوانند
مانند خوک و موش گزینه خوبی برای انجام آزمایشات باشند.

