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وزرای خارجه ایران و فنالند دیروز ظهر در تهران با هم دیدار و گفتگو کردند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، پکا هاویستو، وزیر امور خارجه فنالند دیروز در تهران با 
حســین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود دیدار کرد.پیش از این دو طرف در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرده بودند.پس از این 
دیدار دو طرف در نشست خبری شرکت کردند. امیرعبداللهیان در این نشست خبری گفت: گفت وگوهایی را در خصوص موضوعات دو جانبه انجام دادیم. روابط ایران 
و فنالند در میسر درست خود قرار دارد. در دولت جناب آقای رییسی بر سیاست متوازن تمرکز داریم و نگاه جدید ایران نگاه به همه بخش های جهان از جمله اروپا 
است.وی افزود: ما حدود 11 سند همکاری داریم که دیروز در مورد آن گفت وگو کردیم، عالوه بر این در راستای توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی در حوزه های 

علم و تکنولوژی و آب شامیدنی سالم گفتگو کردیم.وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تحوالت منطقه گفت: ....

www.sobh-eqtesad.ir

دیدار وزرای خارجه ایران و فنالند

 امیرعبداللهیان: برخی مطالبات ایران در زمینه رفع تحریم محقق نشده است
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سازمان برنامه و بودجه: 
پایان رکود اقتصادی و شروع رشد 

غیرتورمی
گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که وضعیت شاخص های 
کالن اقتصــادی حکایت از خروج اقتصاد از رکود و رشــد غیر تورمی 
دارد.به گزارش ایرنا از ســازمان برنامه و بودجه کشور آمارها از بهبود 
شاخص های کالن اقتصادی در اثر فعالیت دولت سیزدهم حکایت دارد. 
دولت ســیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز ۴ 
هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و فشار سنگین ترین تورم نیم قرن 

اخیر سفره مردم را کوچک کرده بود.
متوســط رشد اقتصادی در دهه ۹۰  به نزدیک صفر یعنی ۰,۳ درصد 
رســیده بود. در ۴ ســال اخیر متوسط رشد تشــکیل سرمایه منفی 
بوده،یعنی تشــکیل سرمایه حتی نتوانســته جبران کننده استهالک 
ســرمایه باشد. با تمام این مشکالت دولت اتخاذ راهبرد »رشد آفرینی 
غیر تورمی« با استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصاد ملی، توسعه تجارت 
خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری 
از هدر رفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین 
در دســتور کار قــرار گرفت.هرچند نتایج این سیاســت ها و اقدامات 
برافزایش ظرفیت تولید زمان بر است، اما آمارهای رسمی نشان می دهد 
که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می کند. مطابق گزارش مرکز 
آمــار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شــش ماهه 1۴۰۰ به ۵,۹ 
درصد رســیده است؛ از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در ۴ ماه اخیر از 
۳.۳ درصد به 1.1 درصد کاهش یافته اســت.دولت از یکسو هزینه های 
خود را مدیریت کرده و از ســوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی 
را افزایش داده، به طوری که در شــش ماه اول ســال درحالی که رشد 
مصرف بخش دولتی ۵,1 درصد بوده رشــد مصرف بخش خصوصی به 
بیش از 1۲ رسیده است.موضوعی که نشان دهنده بهبود رکود اقتصادی 
حاکم بر کشــور است.با اهتمام به رشد غیر تورمی شاهد بهبود اوضاع 
بازار کار هستیم به طوری که نرخ بیکاری افراد باالی 1۵ سال و بیشتر 
از ۹,۶ درصــد به ۸.۹ درصد کاهش پیداکرده و تنها در ســه ماه پاییز 
امسال بیش از 1۲۲ هزار شغل خالص ایجادشده است.با روی کار آمدن 
دولت سیزدهم تجارت خارجی به ویژه افزایش صادرات به عنوان راهبرد 
اصلی این حوزه موردتوجه جدی قرار گرفت و سیاست های تجاری در 
راستای توسعه تجارت و تسهیل فرایندهای مرتبط با آن با تمرکز ویژه 
 برهمســایگان اتخاذ شد.بر اساس آخرین آمار گمرک در ۵ ماه فعالیت 
دولت سیزدهم کشــور 1۷ میلیارد و۶۶1 میلیون دالر صادرات داشته 
و 1۶ میلیارد و ۶۳1 میلیون دالر هم واردات انجام شــده است؛ بخش 
قابل توجهــی از واردات برای تأمین ذخایر راهبردی کاالهای اساســی 
صورت گرفته اســت.با وجود این در همین ۵ ماه تراز تجاری کشــور 
مثبت یک میلیــارد و ۳۰ میلیون دالر بوده اســت.البته گزارش ها از 
عملکرد بودجه ای دولت هم بسیار امیدبخش است که به زودی منتشر 
خواهد شد؛ اگر بودجه 1۴۰1 که بر اساس کنترل تورم و رشد اقتصادی 
تدوین شده در مجلس نهایی شود حتماً سال آینده شاهد رشد بهتر و با 

سرعت بیشتر شاخص های کالن اقتصادی خواهیم بود.
تهران - ایرنا- در طول ۲۴ ســاعت گذشــته، مرگ و میر کرونایی 
دوباره ســه رقمی شد و 1۰۴ بیمار کووید1۹ جان خود را از دست 
دادنــد و مجموع جان باختگان ایــن بیماری به 1۳۲ هزار و ۹۳۴ 
نفر رســید.به گزارش ایرنا از وبدا، تا دیروز 1۸ بهمن ماه 1۴۰۰ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹ هزار و ۸1۹ بیمار جدید 
مبتال به کووید1۹ در کشــور شناسایی شد که دو هزار و ۷۰۶ نفر 
از آنها بســتری شــدند، مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۶ 
میلیون و ۶1۹ هزار و ۸۵ نفر رسید. تا کنون ۶ میلیون 1۷1 هزار 
و ۵۸۷ نفــر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 
شــده اند، دو هــزار و ۶1۵ نفر از بیماران مبتــال به کووید1۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند 
و تــا کنون ۴۵ میلیــون و ۵۰۵ هزار و ۸۳۵ آزمایش تشــخیص 
کووید1۹ در کشور انجام شــده است.تا کنون ۶1 میلیون و 1۷۰ 
هــزار و ۵۷۸ نفر ُدز اول، ۵۴ میلیــون و ۵۶1 هزار و ۶۳۰ نفر ُدز 
دوم و 1۹ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۳۸ نفر، ُدز ســوم واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به 
1۳۵ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۶۴۶ ُدز رســید.در شبانه روز گذشته 
۴۴۰ هزار و ۹۷۴ ُدز واکســن کرونا در کشور تزریق شده است.در 

حال حاضر 1۲۰ شهرســتان در وضعیت قرمز، 1۵۳ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، 1۶۷ شهرســتان در وضعیت زرد و ۸ شهرستان 
در وضعیت آبی قرار دارند.  به گزارش ایرنا، وزیر بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی هفتم بهمن ماه در پیامی توئیتری با اشاره به 
افزایش موارد بستری و سرپایی از ورود کشور به پیک ششم کرونا 
خبر داد.بهرام عین اللهی در این توئیت نوشت : متاسفانه با افزایش 
موارد بســتری و سرپایی باید اعالم کنیم که عمال وارد پیک ششم 
شــده ایم.وی اضافه کرد: توصیه اکید وحتــی خواهش ما رعایت 
همان راهکارهای ســاده اما مهم وحیاتی است، استفاده صحیح از 
ماســک، رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تزریق واکسن به ویژه 
دز سوم اســت.تدروس ادهانوم،  مدیرکل سازمان جهانی بهداشت 
همچنین نسبت به »سونامی« سویه های اومیکرون و دلتا به دنبال 
رکوردشــکنی موارد ابتال به »کووید 1۹« در سطح جهان هشدار 
داد. وی بار دیگر خواســتار دسترســی منصفانه به واکسن کرونا 
در ســطح جهان شــد.وی افزود: »میلیاردها نفر« در سطح جهان 
همچنان به طور کامل در برابر بیماری ویروس کرونا »آسیب پذیر« 
هستند.همه گیری ویروس کرونا تاکنون جان بیش از  پنج میلیون 

نفر را در سطح جهان گرفته است.

 فوت 104 بیمار

مرگ و میر کرونایی دوباره سه رقمی شد

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی:

عملکرد نظام بانکی به اعتقادات مردم ضربه زده است
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

رمز ریال جایگزین اسکناس می شود

در دی ماه

 تجارت خارجی 8.1 میلیارد دالری
 غیر نفتی کشور

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم اینکه رمز ریال ملی جایگزین اسکناس و از اوایل سال آینده راه اندازی 
می شــود، گفت: در راستای اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان ها 
تعیین تکلیف شــدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان ســال ساماندهی شــده و دارای پرونده مالیاتی 
خواهند شــد.به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بازار ارز از ابتدای سال 
وضعیت خوبی داشــته و در بخش حواله  و اســکناس ارز عرضه های خوبی انجام شده است. امسال ۴۸.۶ 
میلیارد دالر تامین ارز انجام دادیم که نســبت به سال گذشــته که ۳۷ میلیارد دالر بوده ۳1 درصد رشد 
داشــته ایم.وی با بیان اینکه عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز امسال نسبت به سال گذشته حدود چهار 
برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: با توجه به عرضه های انجام شده طبیعی بود که بازار ارز نوسانات چندانی 

نداشته باشد و شرایط متعادل باشد....

مصوبه کمیسیون تلفیق؛ 

وام ازدواج ۱۲۰میلیون شد
از اول اسفند

آغاز پرداخت سود ۶۰۰ هزار تومانی سهام عدالت 
رئیس سازمان خصوصی سازی مبلغ سود سهام عدالت ۵۳۰ هزار تومانی را حدود ۶۰۰ هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: فرایند واریز سود سهام عدالت از اول اسفند ماه آغاز می شود و تا قبل از پایان سود 
همه دارندگان سهام عدالت پرداخت می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین قربانزاده، رئیس 
سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه سود در نظر گرفته شده برای شرکت های غیربورسی سهام 
عدالت برابر با ۲۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت: سیزده شرکت غیر بورسی در این مجموعه حضور 

دارند و سود سهام شرکت های بورسی نیز برابر با ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه ســود تخصیصی افزایش ۳ برابری را تجربه کرده است، افزود: 
مجموع ســود توزیعی سال گذشته در حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان بوده که مجموع آن به ۳1 هزار 
میلیارد تومان رسید که بدین معناست که عدد ۳ برابر شده است.قربانزاده جامعه هدف دریافت سود 
سهام عدالت را ۴۹ میلیون نفر اعالم و تصریح کرد: فرایند واریز سود سهام عدالت از اول اسفند ماه 
آغاز می شــود و افرادی که روش غیرمســتقیم را انتخاب کردند بایستی تا تاریخ 1 اسفند ماه سال 
جاری ســهامدار استانی باشند و سهامشان را نفروشند تا مشــمول این سود شوند.وی ادامه داد: به 
افرادی که سهام ۵۳۰ هزار تومانی دارند مبلغی حدود ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که سهام 1 میلیون 
تومانی دارند سود آنها دو برابر شده و مبلغی حدود 1 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سود سهام عدالت به 
دارندگان این سهام تعلق خواهد گرفت که تا قبل از پایان سال پرداخت می شود.رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی در پاسخ به اینکه بخشی از اطالعات سهامداران عدالت نزد سازمان خصوصی سازی 
و بخشی در سامانه سجام شرکت سپرده گذاری مرکزی است، توضیح داد: همه اطالعات به شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی منتقل شده و سود ســهام عدالت کسانی که در سامانه سجام عضو هستند 
از آن طریق و آن هایی که در ســجام نیستند، براســاس اطالعات شماره حساب های بانکی سازمان 
خصوصی ســازی که در اختیار شرکت ســپرده گذاری قرار گرفته است به صورت جمعی به حساب 

ذی نفعان واریز می شود.

خطیب  زاده:

 در بحث تضمین ها توافقاتی حاصل شده است
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بهره برداری از کارخانه گندله ســازی گهرزمین که سال گذشته در راستای 
توســعه و رونق تولید کشــور صورت گرفت باعث رکوردشکنی در فروش 
گندله صادراتی کشور شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
سنگ آهن گهرزمین کارخانه گندله سازی گهرزمین در هفدهم بهمن ماه 
سال گذشــته با تالِش جمعِی همکاران این شرکت و پیمانکاران پروژه در 
راستای توسعه و رونق تولید مورد بهره برداری قرار گرفت. این واحد صنعتی 
در یک ســال اخیر توانســت با همراهی هیات مدیره شرکت گهرزمین و 
همچنین تالش های بی وقفه همکاران شرکت نظم آوران به عنوان پیمانکار 
بهره بردار این کارخانه، گام های موثری در جهت تولید و حل مشــکالت و 
موانع موجود بردارد. مقداد کردستانی مدیر کارخانه گندله سازی گهرزمین 
با اشــاره به اقدامات این کارخانه عنوان کرد: از ابتدای راه اندازی کارخانه 
گندله ســازی تا ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ میزان ۳۳۳۸۷۳۴ تن تولید را داشته 
ایــم که با افتتاح این کارخانه ۱۶ درصد به ظرفیت تولیدی گندله کشــور 
افزوده شــد و در چند روز اخیر نیز موفق به کســب رکورد فروش گندله 
صادراتی شدیم.وی افزود: از جمله دستاوردها می توان به تولید بیش از ۱2 
درصد نسبت به برنامه پیش بینی شده در یک سال، انجام برخی اصالحات 
و اقدامات باقی مانده از زمان پروژه، انجام برخی تغییر طرح ها در راســتای 
افزایش بهره وری و بهینه سازی عملکرد تجهیزات و افزایش نرخ کمی تولید 
و بهبود کیفیت محصوالت اشاره کرد. مدیر کارخانه گندله سازی گهرزمین 
در ادامه خاطرنشــان کرد: تهیه و استخراج اطالعات فنی تجهیزات شامل 
شناسنامه، نقشه و مدارک ساخت، دستورالعمل های بهره برداری، نگهداری 
و تعمیرات نیز از اقداماتی اســت که با همت همــکاران این واحد به ثمر 

نشست و ماحصل آن انجام موفقیت آمیز ۳۰٩۰ فعالیت تعمیراتی در برنامه 
تعمیرات ســاالنه واحد گندله سازی می باشــد. گفتنی است؛ از مهمترین 
اهداف پیش روی شــرکت در سال آینده، شکوفایی در عرصه تولید گندله 
خواهد بود و در این راستا اجرایی نمودن فعالیت های باقیمانده، تغییر طرح 
در راســتای بهبــود کمی و کیفی تولید، تامین قطعــات یدکی با همت و 
همــکاری واحدهای مرتبط و تقویــت برنامه های پایش وضعیت نگهداری 
تجهیزات از مهمترین برنامه های پیش بینی شــده در سال آینده برای نیل 

به این مقصود است.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین

موفقیت کارخانه گندله سازی گهرزمین گامی موثر در توسعه تولید

خاندوزی خبر داد؛
تعهد بزرگ ترین شرکت های بورسی 
برای سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱

وزیر امــور اقتصادی و دارایی از تعهد بزرگ ترین شــرکت های 
بورســی صنعتی و معدنی کشور برای سرمایه گذاری های ارزی 
و ریالی ویژه در ســال 1۴۰1 خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
سید احســان خاندوزی مهم ترین سند اقتصادی دولت و تعیین 
کننده مســیر میان مدت آن را »نقشــه راه غیر تورمی« عنوان 
کرد و اظهار داشــت: این نقشه راه توسط وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و با همکاری ســایر دستگاه های اقتصادی، سازمان برنامه 
بودجه و بانک مرکزی تدوین شد و به تأیید ستاد اقتصادی دولت 
هم رسید.وی با بیان اینکه نقشه راه غیر تورمی، دو طبقه مسائل 
متفاوت را به شــکلی هماهنگ و به نحوی سازگار در درون خود 
جمع کرده است، مسئله اول را مالحظات مربوط به ترمز جدی و 
توقف روند تورمی کشور خواند که نیازمند تدابیر و سیاست های 
پولی، مالی و ارزی است.وزیر اقتصاد مسئله دوم را تدابیر ناظر بر 
افزایش رشد اقتصاد و رونق اتفاقی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه 
در طول چهار ماهه شروع به کار دولت، طبقه اول مسائل، یعنی 
کشــیدن ترمز تورمی در حدود بســیار خوبی مؤثر واقع شده و 
سیاست های پولی و مالی و ارزی کمک کردند به اینکه نرخ تورم 
نقطه به نقطه هر ماه، از شــهریور تا پایان دی، کمتر از ماه قبل 
باشــد و بتوانیم به شرایطی نزدیک شویم که ثبات اقتصاد کالن 
رخ می دهد و این دستاورد بسیار بزرگی است.وی ادامه داد: راجع 
به طبقه دوم مسائل که به تدابیر مربوط به رشد و رونق اقتصادی 
بر می گردد، در ســه ماه گذشــته پیگیری هــای الزم از طرف 
وزارتخانه های اقتصاد، صمت، نفت و سایر دستگاه ها انجام شده و 
یکی از نتایج این سیاست ها »روش تأمین مالی زنجیره ای« است 
که در هفته های گذشته رونمایی شد.خاندوزی گفت: بکارگیری 
»روش تأمین مالی زنجیره ای« کمک ویژه ای خواهد کرد به اینکه 
تسهیالت بانکی به شکل بسیار مؤثرتر و دقیق تری عمل کرده و 
بر تأمین مالی بخش های تولیدی کشور تمرکز کند.وزیر اقتصاد 
افزود: دومین مســیر، تسهیل محیط کسب و کار و کاهش زمان 
و هزینه صدور مجوزها اســت که توســط وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به شــکل ویژه ای دنبال می شــود و به زودی نتایج آن، 
خودش را در فرایندهای صدور مجوز و کاهش و تســهیل صدور 
مجوزها نشان خواهد داد.وی با بیان اینکه، همواره یکی از بدترین 
نمرات شــاخص سهولت کسب و کار، شاخص »شروع« به کسب 
و کار و مسئله کســب مجوزها بوده است، گفت: با پیگیری های 
وزارت امور اقتصادی و دارایی امیدواریم به زودی شــاهد بهبود 

جدی این شاخص باشیم.

 رمزارزهای موجود در ایران نباید به پلتفرم های
 خارجی منتقل شوند

عضو کمیسیون رمزارز و بالک چین ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاکید کرد: باید تالش کرد سرمایه های 
رمزارزی موجود در ایران با خروج ارز از کشور به پلتفرم های خارجی منتقل نشده و در ریسک تحریم ها قرار نگیرند.

علی پاک باخته گان زنجانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعالم رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه طرح 
استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی احتماالً تا اواخر بهمن ماه عملیاتی می شود و کسب وکارها می توانند 
از ارز دیجیتال برای صادرات و واردات کاال استفاده کنند، گفت: به گفته  رئیس سازمان توسعه تجارت، اکنون در 
حال رسیدن به جمع بندی با بانک مرکزی بر سر موضوع استفاده از رمزارزها به عنوان یک کاال و عامل انتقال اعتبار 
در تجارت بین الملل هستند که سازوکارهای این طراحی، پیاده سازی شده و طی هفته های آتی عملیاتی می شود که 
پس از آن می توان در مقابل صادرات، رمزارز دریافت کرد.عضو کمیسیون رمز ارز و بالک چین سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور ادامه داد: با استفاده از بالک چین و قراردادهای هوشمند می توان رمزارزهای متداول و رایج جهانی 
را دریافت کرد و در قالب همین بسترها  آنها را به واردکننده منتقل کرد. به جای گرفتن ارز و استفاده از صرافی ها، 
می توان انتقال اعتبار را از طریق این ســامانه ها انجام داد.پاک باخته گان زنجانی گفت: راه اندازی بســتر تبادالت 
رمزارزهای مجازی با تسهیل تعامالت کسب وکارها، فرآیند جهان شمول شدن فعالیت های اقتصادی را در مناطق 
آزاد فراهم می کند و محدودیت ها و موانع نظام مبادالت پولی را نیز مرتفع می سازد. طراحی رمزارزهای ملی و ارتباط 
با  رمزارزهای بین المللی از راهکارهای عمده ی ایجاد رمزارزها در بستر بالک چین در مناطق آزاد است. به طوری که 
نشان از اهمیت استراتژیک محصول رمزارزها برای اقتصاد کشور دارد و این موضوع، اقتصاد ایران را از اقتصاد نفت 
و بانک محور بودن به سمت صنایع جدید هدایت می کند.رییس کمیسیون رمزارز و بالک چین سازمان نظام صنفی 
رایانه ای استان البرز با بیان اینکه استفاده از رمزارزها برای کشور  آثار و منافع خوبی به دنبال دارد، توضیح داد:  در 
شــرایط تحریم می تواند موجب ارزآوری و درآمدزایی شود و خیلی از فعل و انفعاالت مالی در فضای بین المللی را 
از این طریق انجام داد، به ویژه آن کنترلی که روی ارز انجام شــده و مشــکالتی که برای فعاالن اقتصادی به وجود 
می آورد، در مورد رمزارزها وجود ندارد. با توجه به صنعت بودن تولید رمزارزها که موجب اشتغال زایی هم می شود، 
باید گفت، برای تداوم فرآیند تولید ارزهای دیجیتال و آثار مفید آن، بهتر اســت بخشی از مازاد برق، صرف تولید 
رمزارزها شود، به خصوص که تولید و استخراج رمزارزها فشار چندانی به شبکه وارد نمی کند.پاک باخته گان زنجانی 
در عین حال بیان کرد: ارز دیجیتال، مرز نمی شناســد و کامال در یک فضای مجازی و در بستر دیجیتال فعالیت 
می کد. بر همین اساس در دنیای امروز ورود به بازار ارزهای دیجیتال از ارزش و اهمیت بسیار باالیی برای کشورهای 
جهان برخوردار است. ارز دیجیتال یکی از پدیده های مهم و جدید در حوزه ی فناوری های مالی به شمار می رود که 
با توجه به کارکردهای تسهیل کننده در زمینه ی پرداخت، مورد استقبال کشورها و بازارهای مالی قرارگرفته است.
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گزیده خبر

سرلشکر باقری در حرم امام خمینی)ره(:
تهدید از کشور دور شده است

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: امروز در 
جایگاهی هســتیم که نه تنها تهدیدها از کشور دور 
شده اســت، بلکه دشمنان به سختی می توانند برای 
تهاجم نظامی به کشــورمان فکر و طراحی در ســر 
داشته باشــند.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر 
محمد باقــری در آئین تجدید میثاق با بنیانگذار کبیر انقاب اســامی که 
صبح دیروز )دوشــنبه ۱۸ بهمن ماه( برگزار شد، با اشاره به رهبری بی بدیل 
حضرت امام )ره(، گفت: امام خمینی )ره( در سال ۱۳۴۲ با کاشت بذر انقاب 
و پذیرش ســختی ها و تبعیدها و رویکرد آینده نگرانــه، نوزادان و کودکان را 
ســربازان خود قرار دادند و از ســال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ با توسعه نهضت و 
رهبری پیامبرگونه خود، زمینه شکســت حکومــت ظالمانه پهلوی را فراهم 
کردند.وی افزود: حکومت پهلوی که  در آن زمان به عنوان جای پای آمریکای 
جنایتکار در منطقه مطرح بود در دوره ای که به ذهن کســی خطور نمی کرد، 
با شکست مواجه شــد.رئیس ستاد کل نیروهای مســلح اظهار داشت: امام 
بزرگوار ما در پرتو انقاب اســامی، تاریخ ارزشمندی را برای کشور، منطقه 
و حتی برای جهان رقم زدند که شــاید یک قرن یا چند قرن بگذرد و نمونه 
و مثالی برای آن نتوان یافت.سرلشــکر باقری تاکید کرد: پیروزی بر حکومت 
قدرتمند پهلوی تنها با تدبیر و رهبری امام راحل، همراه ســازی مردم و اتکاء 
به قــدرت الیزال الهی امکان پذیر بود.وی گفت: حکومتی که به پشــتوانه و 
حمایت های استکبار جهانی فکر می کرد که با داشتن ارتش قدرتمند می تواند 
در برابر مردم بایستد و حکومت خود را برای دهه های مستمر ادامه دهد، در 
ورطه عمل نتوانست کاری از پیش ببرد و ارتش به سیل خروشان ملت ایران 
پیوســت.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: تدبیر و فرماندهی 
امام راحل در خنثی ســازی توطئه های ســال های ابتدای پیــروزی انقاب 
اســامی و سپس در دفاع مقدس، تاریخ درخشــانی را برای ملت ایران رقم 
زده که برای ســده ها ســربلندی و اقتدار را برای ایران اســامی ایجاد کرده 
است.سرلشــکر باقری افزود: حفظ ارتش و قدرتمند کردن آن در برابر توطئه 
انحال ارتش و همچنین غرس نهال سپاه پاسداران به عنوان حافظ انقاب و 
دســتاوردهای آن، شکل دهی به بسیج مستضعفین در آذر ۵۸ به عنوان بستر 
اتصــال مردم پایان ناپذیر در دفاع از کشــور و امنیــت و همراهی با انقاب و 
نیروهای مسلح، تنها بخش کوچکی از دوراندیشی و تدبیر بی نظیر امام راحل 
بود.وی خاطرنشــان کرد: در دفاع مقدس نیز اباغ و پیگیری فرامین و تدابیر 
راهبردی امام )ره( که در جماتی مانند »محاصره آبادان باید شکسته شود« 
و یا »بستان نباید سقوط کند« قابل ماحظه است و همچنین تشجیع مردم 
و به میدان آوردن آنان، امر به دولت برای پشتیبانی جدی از نیروهای مسلح و 
جبهه ها، اعتماد به فرماندهان جوان و کم تجربه، اما مؤمن و انقابی و پای کار، 
ایجاد وحدت و برادری و همدلی میان ارتش و سپاه با تعبیر بازوان قدرتمند 
ملت ایران و انقاب اسامی، حسن تدبیر و حل معضات متعدد و مکرری که 
در اداره کشــور و در دفاع مقدس پیش می آمد تا حصول پیروزی نهایی، تنها 
بخشــی از تدابیر و اقدامات امام راحل و بزرگوار در تثبیت این نظام مقدس 
در آخرین دهه از حیات پربرکت ایشــان بود.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
با بیان اینکه هرگاه در طول دفاع مقدس به آن بزرگوار مراجعه و مشــکات، 
سختی ها و کمبودها را منتقل کردیم، تنها دعا، امید به آینده، دستورات قاطع 
و تشــویق و دلگرمی دیدیم، اظهار داشت: وقتی جمله ای از آن بزرگوار را در 
جای جای جبهه ها در رادیو می شنیدیم و یا آن چهره نورانی را می دیدیم، برای 
روزها، هفته ها و ماه ها مملو از انرژی و تاش بودیم تا بتوانیم دشمن را از این 

سرزمین بیرون برانیم.

نیروهای مسلح از جایگاه واالیی برخوردارند
سرلشکر باقری گفت: امام )ره( به ما امر می فرمودند که به دنبال اجرای تکلیف 
باشید، چراکه نتیجه را خداوند رقم خواهد زد و آیا غیر از این شد؟ امروز که به 
گذشته نگاه می کنیم عزت و سربلندی میهن اسامی ما با وضعیت دشمن ما 
و آن رهبر ملعون و معدوم دشمن )صدام( آیا قابل قیاس است؟وی با طرح این 
پرسش که امروز شهیدان ما چه جایگاهی دارند؟، تصریح کرد: آیا مردم جهان 
و منطقه به این دو ملت و به این دو نیروی مسلح به یک چشم نگاه می کنند؟ 
به هیچ وجه این طور نیست، بلکه کشور ما، نیروهای مسلح ما و نظام مقتدر 

ما از جایگاه واالیی برخوردار هستند.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: امروز در جوار مزار امام)ره( و در 
این محفل نورانی با افتخار اعام می کنیم که وضع ما نسبت به دهه اول انقاب 
قابل مقایسه نیســت. نیروهای مسلح با مسئولیت ذاتی و برابر قانون اساسی 
در دفاع از اســتقال و تمامیت ارضی کشور در حفظ نظام جمهوری اسامی 
و پاســداری از انقاب اسامی و دستاوردهای آن و همچنین در حوزه حفظ 
امنیت کشــور بحمداهلل با تــداوم راه نورانی امام راحل و با فرماندهی و تدبیر 
بی نظیر فرماندهی معظم کل قوا پرچم دار انقاب اسامی در جایگاهی هستند 
که نه تنها تهدیدها از کشور دور شده است، بلکه دشمنان غدار در حد و اندازه 
اســتکبار جهانی، به سختی می توانند برای تهاجم نظامی به کشورمان فکر و 
طراحی در ســر داشته باشند.سرلشکر باقری با اشاره به اینکه در حوزه رشد 
کّمی و کیفی »بســیج مستضعفین«، به حمداهلل در جایگاه باالیی قرار داریم، 
گفت: همچنین در حوزه وحدت و برادری و همدلی در میان نیروهای مسلح 
در بهترین شــرایط هستیم و احساس دوستی، رفاقت، برادری و هم افزایی در 
میان نیروهای مســلح امروز در اوج قرار دارد.وی تاکید کرد: امام )ره( همواره 
تأکید بر عدم ورود نیروهای مســلح به احزاب و دسته جات سیاسی داشتند و 
نیروهای مســلح نیز ضمن داشتن بصیرت و درک باالی سیاسی و انقابی به 

هیچ وجه وارد این جریان ها و دسته جات نشدند و نخواهند شد.

خطیب  زاده:

 در بحث تضمین ها توافقاتی حاصل شده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که آمریکا نمی تواند هزینه تصمیمات مخرب 
و غلط خــود از جمله خروج غیرقانونی از برجام را از جیــب ملت ایران بپردازد، گفت 
که در بحث تضمین ها توافقاتی حاصل شــده ولی هیچ چیز توافق نمی شود، مگر همه 
چیز توافق شــود.به گزارش خبرنگار گروه سیاســت خارجی خبرگزاری فارس، سعید 
خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران دیروز )دوشنبه( در 
نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت سیاست خارجی به سؤاالت 

خبرنگاران پاسخ داد.

 ایران در مقتدرترین شرایط خود به سر می برد و در منطقه غرب آسیا به یک 
بازیگر غیرقابل چشم پوشی و لنگری برای ثبات بدل شده

وی در ابتدا گفت: در ایام اهلل دهه فجر امسال، ملت ایران یک بار دیگر پیروزی انقابی 
را جشن می گیرند که در حقیقت غلبه باور و اتکای به نفس یک ملت بر رژیم مستبدی 
بود که تحت حمایت همه جانبه قدرت های خارجی قرار داشــت. انقاب مردم ایران به 
رهبری امام خمینی )ره(، ثمره نهضتی بود که از چند دهه پیش از آن برای رسیدن به 
حق تعین سرنوشت، استقال در تصمیم گیری های داخلی و خارجی و ایجاد یک نظام 
مدرن حکمرانی مبتنی بر ارزش های ملی و دینی شــکل گرفته بود.خطیب زاده اضافه 
کرد: در شرایطی که جهان درگیر جنگ سرد و رقابت میان دو ابرقدرت و ایدئولوژی های 
آن ها بود، انقاب اسامی ما به عنوان یک مسیر سوم و مدلی تازه از حکمرانی ظهور کرد 
و نمونه ای از مردمســاالری دینی را با تلفیق کارآمد و ظریف هویت ایرانی و ارزش های 
اسامی پدید آورد. در عرصه بین المللی هم انقاب ملت ایران ندای عقانیت، استقال و 
رد مداخله و سلطه خارجی بود. جمهوری اسامی ایران، بر اساس ارزش های دینی خود، 
از ابتدا در کنار مظلومان عالم ایستاد، چه این مظلومان در سرزمین های اشغالی فلسطین 
بودند و چه تحت حاکمیت یک رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی.وی خاطرنشــان کرد: 
به لطف همین ارزش ها و به واسطه ایمان و مقاومت ملت ایران، امروز شاهد هستیم که 
جمهوری اسامی ایران در مقتدرترین شرایط خود به سر می برد و در منطقه غرب آسیا 
به یک بازیگر غیرقابل چشم پوشــی و لنگری برای ثبات بدل شده است که در راستای 
خیر و ثبات منطقه عمل می کند.خطیب زاده اضافه کرد: روشــن است که ملت بزرگ و 
پرافتخار ایران یک مسیر طوالنی را تارسیدن به این نقطه طی کرده است.  قدرت های 
خارجی که از پذیرش و کنار آمدن با واقعیات ایران خودداری کرده اند، موانع و مشکات 
زیادی در این مسیر برای ملت ایران ایجاد کردند. از جنگ تحمیلی هشت ساله گرفته 
تا توطئه ها و کارزارهای مداوم تروریسم اقتصادی، خرابکاری و جنگ روانی. کسانی که 
با استقال و عظمت ملت ایران مخالف بودند، هر آنچه در توان داشته اند، انجام دادند تا 
نهضت مردمی ما را به شکست بکشانند. اما اراده و مقاومت ملت ما بزرگتر و قدرتمند از 
نقشه ها و توطئه های آنان بوده و هست. امروز، با وجود تمام مصائب و دشواری هایی که 
در طول ســالیان گذشته داشته ایم، هنوز هم حمایت مردمی بزرگترین سرمایه و منبع 

قدرت جمهوری اسامی ایران است. 

 امروز در وین، این دولت ها با یک آزمون روبرو هستند
وی گفت:  اکنون که ۴۳ سال از انقاب اسامی می گذرد، باید بر همگان روشن شده باشد 
که مسیر فشار و ارعاب ملت ها، مسیری شکست خورده است و البته باعث تأسف است 
که هنوز برخی دولت های غربی و به ویژه آمریکا بر ادامه سیاســت های شکست خورده 
قبلی علیه ملت ایران اصرار دارند. امروز در وین، این دولت ها با یک آزمون روبرو هستند. 
تکرار سیاســت های گذشته، نتیجه مشابهی خواهد داشت، اما قطعا اگر رویکرد تازه ای 
در پیش گرفته شــود، فرصت های تازه ای نیز ایجاد خواهد شد.در هر حال، انقاب ملت 
ایران به مسیر پرافتخار خود ادامه خواهد داد و مانع تراشی ها و سنگ اندازی های خارجی 
نخواهد توانســت نهضت ملت ایران را متوقف کند.به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد 
کشــورمان یاد و خاطره شهدای پیروزی انقاب اســامی را گرامی داشت.خطیب زاده 
همچنین به تشریح گفت وگوهای تلفنی هفته گذشته امیرعبداللهیان با برخی همتایان 

از جمله هند، ژاپن، استرالیا، عراق و ... اشاره کرد.

 آمریکا باید اعتماد ملت ایران را کسب کند
وی گفت: اینجا روشن عرض می کنم که مقامات آمریکا باید بدانند که هزینه تصمیمات 
مخرب و غلط شان از جمله در خروج غیرقانونی از برجام و نقض تعهداتشان در برجام 
و ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ را نمی توانند از جیب ملت ایران بپردازند. باید اعتماد ملت ایران 
را کســب کنند و از مســیری که رفتند در عمل برگردند. برخی اظهارات که حاکی از 
این است که حاضر نیســتند هزینه تصمیمات غلط و زحمات فراوانی که برای جامعه 
بین المللی با این تصمیمات نابخردانه گرفتند، این برداشت وجود دارد ک هنوز آمادگی 
ندارند بپذیرند هنوز مانع بزرگی اســت. منتظــر می مانیم در وین این تغییر رفتار را به 
صورت عملی ببینیم.این دیپلمات ارشــد کشــورمان با ذکر این نکته که اروپایی ها در 
حوزه برجام بی عملی های مفصل و مکرر داشتند، خاطرنشان کرد: تنها راه این است که 
به اعتراف خودشــان با دقت عمل کنند و از این بی عملی مطلق نسبت به تحر یم های 
غیرقانونی و فراســرزمینی آمریکا عبور کنند و یک بار نشان دهند که هم اراده دارند و 
هم توانایی دارند که به تعهداتشان عمل کنند و کنشگران قابل اتکایی در نظام بین الملل 

هستند.

 لندن را به صحنه اقدامات ضد مردم ایران بدل کرده اند
خطیــب زاده درباره دادگاه نمایشــی در لندن درباره حوادث آبان گفت: هر نمایشــی 
کارگــردان و بازیگرانــی دارند و برخی برای آن اســتیج فراهم می کنند و تماشــاچی 
می نشــانند و من خیلی وارد بازی های نمایشی نمی شوم آنچه برای من در این جا مهم 
است که دولت انگلیس و مقامات در لندن باید بدانند که لندن را به صحنه تمرکزی در 
اقدامات ضد مردم ایران در فضای عمومی و همچنین آماده کردن این فضاهای مسموم، 
تبدیل کردند.به گزارش فارس، ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: لندن باید تصمیم 
بگیرد کــه می خواهد تا چه زمانی به این رفتار خودش بر ضــد ملت ایران ادامه دهد. 

رفتارهای انگلیس مسبوق به سابقه است. هیچ دولت مسئولی چنین رفتار خصمانه ای 
را در دستورکار خودش قرار نمی دهد که فضاهایی را ۲۴ ساعته برای رسانه هایی که سر 
در آخور تروریست ها دارند و یا این که بر ضد ملت ایران توطئه های شبانه روزی دارند و 
۲۴ ساعته سیاه نمایی می کنند فراهم کند و ملت ایران را هدف کمپین های کارزارهای 
ضد اطاعاتی قرار می دهند.وی افزود: هیچ کشــور مسئولی چنین رفتاری را نمی کند، 
اعتراضات جدی خودمان را به مقامات انگلیســی اعام کرده و گفته ایم این رفتاهاری 

نابخردانه متناسب با عمل مسئوالنه یک دولت در نظام بین الملل نیست.

 تاریخ و زمان دور پنجم مذاکرات منوط به اراده در ریاض
ســخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات ایران و عربستان نیز بیان کرد: همانطور که 
رئیس جمهور کشــورمان از این گفت وگوها در گفت وگو با نخست وزیر عراق استقبال 
کرد، مایلم عرض کنم کــه ابتدا از تحرک دیپلماتیک و تاش های دولت و مردم عراق 
برای گسترش فرهنگ گفت وگو و استفاده ازا این چارچوب برای همکاری ها در منطقه 
اســتقبال و تشــکر می کنیم. تاریخ و زمان دور پنجم مذاکرات منوط به اراده در ریاض 
اســت و به محض این اراده در ریاض شکل بگیرد، ان شــاءاهلل در بغداد حاضر خواهیم 
بودوی گفت: جمهوری اسامی ایران همواره آمادگی داشته و ما در چارچوب دوره های 
قبلــی در بغداد آمادگی ادامه گفت وگوهــا را در بغداد داریم. تاریخ و زمان آن منوط به 
اراده در ریاض اســت و به محض این اراده در ریاض شــکل بگیرد، ان شاءاهلل در بغداد 

حاضر خواهیم بود. 

 برای تامین امنیت و منافع مردم با هیچ طرفی مصالحه نکرده و شــوخی هم 
نداریم

خطیب زاده درباره محکوم شــدن سه عضو گروهک االحوازیه در دانمارک اظهار داشت: 
آنچه در دانمارک به آن اعتراف شــد نکته ای بود که سال ها ایران بر آن تأکید می کرد. 
متاسفم که به رغم احراز مسؤلیت قطعی برخی گروهک های تروریستی از جمله االحوازیه 
بر ضد مردم ایران و همچنین جنایتی که در سال ۱۳۹۷ در اهواز اتفاق افتاد و به رغم این 
احراز مسئولیت و آگاهی قطعی این کشورها از وابستگی های این گروهک های تروریستی 
و تامین مالی این گروهک ها توسط برخی کشورها از جمله عربستان و همچنین آگاهی 
از فعالیت های این گروهک های تروریستی در اروپا، کشورهایشان را پناهگاهی برای این 
گروه های تروریســتی قرار دادند.وی افزود: به رغم اعــان قرمز برای این گروهک های 
تروریســتی از جمله گروهک االحوازیه، متاســفانه در یک رفتار دوگانه این کشورهای 
اروپایی از این که سران جنایتکار این گروهک های تروریستی را از کشورهایشان اخراج و 

یا تحویل ایران بدهند، سرباز زدند.

تمرکز جدی ما بر انتفاع اقتصادی ایران و مردم از برجام است 
ســخنگوی وزارت خارجه درباره تمدید معافیت ها توسط آمریکا نیز اظهار داشت: اینها 
اســقاطیه هایی اســت که دولت ترامپ در ادامه اقدامات ضــد برجامی و نقض کننده 
تعهداتش ملغی کرده بود. اینها اسقاطیه های مرتبط با مباحث تعهدات هسته ای است و 
آنچه امروز انجام شده، بخش بسیار کوچکی آن هم در موضع خواست طرف آمریکایی 
بوده اســت.این دیپلمات ارشــد ایرانی بیان کرد: تمرکز جدی ما بــر انتفاع اقتصادی 
جمهوری اســامی ایران و مردم ایران از برجام است و در آن حوزه هیچ حرکتی انجام 
نشده اســت. آمریکا تصمیم گرفته در حوزه ای که خودش می خواهد برخی اقدامات را 
انجام دهد. ضمن این که تمامی اقدامات در مسیر درست را در تهران پیگیری می کنیم 
ولی اینها مواردی نیســت که ارزش پرداختن جدی داشــته باشد.وی ادامه داد: آن چه 
بیش از همه ارزش دارد این اســت که وقتی هیأت آمریکایی به وین برمی گردد با یک 
دستورکار مشخص و گرفتن تصمیمات الزم و تصمیماتی که شاید خودشان فکر کنند 
سخت است، ولی به واقع بازگشــت به تعهدات ساده ترین کار برای یک دولت مسئول 
اســت.وی گفت: جمهوری اسامی ایران و طرف های برجامی تصمیمات سخت خود را 
همان سالی گرفتند که در برجام ماندند و اجازه دادند این توافق بین المللی زنده بماند، 
امروز برای آمریکا موقعیتی اســت که به جای فرافکنــی و به جای اقداماتی که کمک 
موثری به نشان دادن تغییر رفتار در آمریکا نمی کند، با دستورکار مشخص به وین بیایند.

به گزارش فارس، خطیب زاده ادامه داد: اگر با یک دســتورکار مشــخص و با دستورکار 
سیاسی بیایند برای رفع تحریم ها  و انجام تعهداتشان بیایند، قطعا در کوتاه ترین زمان 
ممکن رســیدن به توافق ممکن است. ملت ایران بداند هیأت ایران با ظرفیت ملی و با 
تمامی اجازه ها و تمامی توانش برای رفع تحریم ها از روز اول رفته و ما منتظر هستیم که 

این تصمیمات را از سوی طرف های مقابل شاهد باشیم.

 نمی توانیم اجازه دهیم دولت آمریکا با نظام بین الملل بازی کند
خطیــب زاده درباره اظهارات مقامــات آمریکایی در خصوص اینکــه نمی توانند درباره 
پایبندی دولت بعدی به برجام تضمین دهند نیز اظهار داشــت: همین اشــاره که شما 
کردید بهترین دلیل اســت که ایران و ۱+۴ اصرار داشــته باشند که دولت آمریکا باید 
تضمین های درســت را برای آینده بدهد. نمی توانیم اجــازه دهیم که دولت آمریکا با 
نظــام بین الملل بار دیگر بازی کند و از مکانیســم های داخل برجــام بر ضد برجام در 
آینده استفاده کند و یا این که شرکت ها و طرف هایی که به روابط عادی تجاری با ایران 
می پردازند مورد تحریم و یا اذیت و آزار نظام پولی و مالی آمریکا قرار گیرند.پیشرفت های 
قابل توجهی داشتیم از جمله در بحث تضمین ها، در بخش های مختلف که تضمین ها 
متصور است ایده هایی مطرح و مکتوب شده است و امروز چارچوب توافق و چشم انداز 
متنی توافق کاما روشــن اســت.وی گفت: ما در حوزه های مختلف مذاکراتی در وین 
پیشــرفت های قابل توجهی داشتیم از جمله در بحث تضمین ها، در بخش های مختلف 
که تضمین ها متصور است ایده هایی مطرح و مکتوب شده است و امروز چارچوب توافق 
و چشم انداز متنی توافق کاما روشن است. این که آمریکا فردا در وین که باز می گردند 
با چه پاسخ هایی به سؤاالت می آید روشن می کند در چه زمانی می توانیم به این توافق 

برسیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآور شد: در حوزه اخذ تضامین و راستی آزمایی 
موضوعات مهمی است که پیگیری می کنیم.

 ایران به هیچ ضرب األجل ساختگی فکر نمی کند
وی درباره پیش بینی نتیجه مذاکرات هم گفت: اگر طرف های مقابل این دور را دور آخر 
می دانند روشن است باید با پاسخ های درست به تعهداتشان به وین بیایند. اگر طرف های 
مقابل به ویژه آمریکا در فردای حضور در وین اعام کند که به تعهداتش عمل می کند 
و تضامیــن الزم را ارائه و در چارچوب برجام به آن بندهایی که در حوزه رفع تحریم ها 
وجود دارد پایبندی خود را اعام کند، فردای آن روز توافق قابل دسترسی است. اما اگر 
اینها برای بازی های اطاعاتی در فضای عمومی باشد، طبیعی است که جمهوری اسامی 
ایران به هیچ ضرب األجل ســاختگی فکر نمی کند. زمان رســیدن به توافق را دو چیز 
معلوم می کند پاسخ هایی که آمریکا به سؤاالتی که مطرح شده یا نکاتی که در بحث رفع 
تحریم ها اســت و سرعت طرف های مقابل در میز مذاکره.این دیپلمات ارشد کشورمان 
بیان کرد: ایران آنچه باید انجام دهد را تا به امروز به سرعت و حتی هفته های پیش انجام 

داده و بسیاری به تصمیم طرف های مقابل منوط است.

خطوط قرمز ما کامال روشن است
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی درباره مذاکره مســتقیم با آمریکا و پیش بینی نتیجه 
مذاکرات نیز اظهار داشــت: فارغ از خوشــبینی ها و بدبینی ها و واقع نگری ها االن زود 
است درباره نتیجه مذاکرات پیشگویی کنیم و در فضای بین الملل پیشگویی امر درستی 
نیست. هیأت ایران برای لغو تحریم های غیرقانونی و فراسرزمینی آمریکا در وین حاضر 
بوده است و خطوط قرمز ما کاما روشن است در حوزه رفع تحریم ها اگر رعایت شود در 
زمان مناسبش به توافق خواهیم رسید. ما از آن چارچوب خارج نمی شویم. ما گفت وگوها 
را در فضای عمومی با آمریکا و طرف های دیگر مذاکره نمی کنیم.خطوط قرمز ما کاما 
روشن است در حوزه رفع تحریم ها اگر رعایت شود در زمان مناسبش به توافق خواهیم 

رسید

 سفر گلبدین حکمتیار به تهران
خطیب زاده درباره سفر گلبدین حکمتیار به تهران خاطرنشان کرد: رفت و آمد چهره های 
افغانســتانی به ایران امر تازه ای نیست و تهران به طور منظم میزبان چهره های مختلف 
افغانستانی باشــد و برای این که پایگاهی برای گفت وگو های بین االفغانی باشیم ادامه 

می دهیم.

 پناهجویان افغانستانی
وی درباره سفر اتباع افغانستان به ایران و امکان تمدید روادید آنها نیز اظهار داشت:  با 
یک معضل جدی روبرو هستیم در بازه زمانی که افغانستان با فضای ناآرام به سر می برد 
با حضور همســایگان به مرزهای خود مواجه هستیم، بسیاری غیرقانونی به ایران وارد 
شدند  و تاش کردیم چه آنهایی که قانونی و غیرقانونی وارد شدند در وضعیت مناسب 
در ایران حضور داشتند.ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: مشکات زیاد است، چون 
ایران میزبان چند میلیون بی جاشده افغانستانی شده و هیچ کمک قابل توجهی از نهادها 
و ســازمان های بین المللی روبرو نیستیم و به رغم این که وضعیت سخت و دشوار اتباع 
افغانستان را می دانند و تاش کردیم ویزاها را تمدید و حضور آنها را تسهیل کنیم، ولی 
چند صد هزار اتباع افغانستان از پاسخگویی یک نهاد و اداره و سازمان خارج است، ولی 
تاش خود را کردیم و همه تاش را می کنیم که افغالنســتان مناسب فضایی شود که 

افغانستانی های با غرور در کشور خودشان زندگی محترمانه ای را داشته باشند.

 احترام به تمامیت ارضی و امنیت ملی عراق موضوع جدی برای ایران
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی در خصوص حمات نظامی اخیر ترکیه به 
منطقه شــمال عراق و تحلیل برخی از رسانه های ترکیه ای مبنی بر اینکه این حمات 
پیام هایی را از ســوی ترکیه به ایران و حتی آمریکا دارد و جنگی ژئوپلیتیک است نیز 
گفت: احترام به تمامیت ارضی و امنیت ملی عراق موضوع جدی برای ایران بوده است 
مرزهای ایران و ترکیه برای سده ها مرزهای امن و صلح و دوستی بوده و روابط ما روابط 
کاما طبیعی است و از منازعات ژئوپولیتیکی سده هاست دور بودیم. در برخی موضوعات 
به هم نگاهمان نزدیک تر اســت و در برخی موضوعات تاش کردیم از اختافات عبور 

کنیم.

 روابط ایران و جمهوری آذربایجان از برخی سوءتفاهمات رسانه ای عبور کرده
خطیب زاده درباره روابط ایران و جمهوری آذربایجان و مشــارکت شرکت های ایرانی در 
بازســازی مناطق آزاد شــده در جمهوری آذربایجان نیز اظهار داشت: روابط دو کشور 
از برخی ســوءتفاهمات رســانه ای عبور کرده است. بین دو کشور موضوعات دوجانبه و 
توافقات و ... و هم در حوزه منطقه ای در حال اقداماتی هستیم. کریدور خلیج فارس تا 
دریای سیاه، کریدوری اســت که درست است ایران در حال هماهنگ کردن آن است 
آذربایجان ، ارمنســتان، بلغارستان و ... در آن هســتند و نشان می دهد ایران در حوزه 
منطقه ای هم نگاه دوجانبه دارد و هم تاش می کند از این فضا استفاده کند و ترتیبات 

منطقه ای را به نوعی فراهم کند که ما ترتیبات درون زای منطقه  ای داشته باشیم.

 هیچ چیز توافق نمی شود، مگر همه چیز توافق شود 
ســخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات امیرعبداللهیان درباره حصول توافق در بحث 
تضمین ها نیز گفــت: اجازه دهید آنچه در میزهای مذاکره در حال گفت وگو اســت و 
بســیاری نهایی شده در فضای عمومی صحبت نکنم. ابعاد مختلف اخذ تضامین اعم از 
سیاســی و حقوقی با راهکارهای خاقانه ای و با ابتکاراتی بحث شده و توافقاتی حاصل 
شده ولی فراموش نکنید هیچ چیز توافق نمی شود، مگر همه چیز توافق شود و ما تا آن 

روز فعا هیچ توافقی را نداریم و منتظر هستیم این توافق حاصل شود.

تهــران- ایرنا- رئیس ســازمان انــرژی اتمی گفت: ایــن روزها 
خبرهایــی مبنی بر لغو برخی تحریم ها به گوش می رســد؛ دولت 
مــردان آمریکایی این را بداننــد که »ایران همواره آزاد اســت« 
و این جوانان ایرانی هســتند که قطار انقاب را در مســیر توسعه 
حرکت می دهند.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا از اداره 
کل دیپلماســی عمومی و اطاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، 

محمد اســامی با انتشــار مطلبی در فضای مجازی، به تشــریح 
وضعیت تولید رادیودارو در کشــور پرداخت.معاون رئیس جمهور 
در این یادداشت نوشت: در ایام فرخنده دهه مبارک فجر که یادآور 
پیروزی تفکر آزادی بر وابســتگی به بیگانگان است؛ جوانان غیور 
کشــورم همگام با جدیدترین روش های علمی و در مسیر توسعه 
و پیشــرفت ایران اســامی با کوششــی مضاعف در تاش برای 
اعتای نام ایران می باشند.اسامی با اشاره به فعالیت های سازمان 
در تولید رادیوداروها گفت: تاشــگران و متخصصان جوان صنعت 
هســته ای کشورمان نیز پا به پای سایر بزرگ مردان این مرز و بوم 
در حوزه های مختلف هسته ای به دنبال قدرت آفرینی و همچنین 
افتخارآفرینی برای ایران اســامی می باشــند. یکی از مهمترین 

بخش های فعالیت صنعت هسته ای تولید رادیوداروهای تشخیصی 
و درمانی برای حوزه سامت و پزشکی کشور است. در مسیر توسعه 
صلح آمیز انرژی هســته ای در ایران که با تحریم های ظالمانه ای از 
سوی برخی کشورهای دنیا مواجه می باشیم؛ حرکتی پرشتاب در 
پیشرفت علوم و فناوری هســته ای را در سرلوحه کار قرار دادیم. 
جوانان نخبه ما با وجــود تحریم ها، مرزهای دانش را یکی پس از 
دیگری پیمودند و امروز در مسیر خودکفایی در تولید رادیوداروهای 
درمانی و تشخیصی قرار گرفته ایم.وی افزود: پزشکی هسته ای یکی 
از مصادیق اصلی کاربرد انرژی اتمی و دانش هســته ای اســت که 
به همــت متخصصین ایرانی، هم اکنون کشــور بی نیاز از هرگونه 
واردات در این زمینه اســت.رئیس ســازمان انــرژی اتمی ایران 

خاطرنشــان کرد: همکاران عزیزم در مجموعه پارس ایزوتوپ که 
یکی از شــرکت های بزرگ زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران 
و تنها متولی تولید و تامین رادیوداروهای تشخیصی و درمانی در 
کشــور اســت؛ با تولید بیش از پنجاه نوع محصوالت رادیودارویی 
همگام با ســطح دانش و تکنولوژی جهــان، رتبه یک منطقه در 
حوزه رادیوداروها و پزشکی هسته ای را به ایران اسامی اختصاص 
داده اند.معاون رئیس جمهور درباره تحریم های ناجوانمردانه علیه 
فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسامی ایران گفت: امروز 
شاهد این موضوع هستیم که بیش از یک میلیون بیمار در ایران از 
رادیوداروهای تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران استفاده می کنند. 
اما تحریم های ناقض حقوق بشر توسط آمریکا علیه کشور ایران و 

برنامه صلح آمیز هسته ای، چه توجیهی غیر از بی تدبیری و ناتوانی 
این کشور در سیاســت  خارجی می تواند داشته باشد؟! این روزها 
خبرهایــی مبنی بر لغو برخی تحریم ها به گوش می رســد؛ دولت 
مردان آمریکایی این را بدانند که »ایران همواره آزاد اســت« و این 
جوانان ایرانی هســتند که قطار انقاب را در مسیر توسعه حرکت 
می دهند.وی تصریح کرد: امروز ما در تولید رادیوداروهای تشخیص 
و درمان سرطان پروستات گام های بزرگی برداشته ایم و این حرکت 
توقف ناپذیر اســت. رادیوداروی PSMA-۶۸-Ga برای تشــخیص 
سرطان پروستات متاستاتیک و رادیوداروی PSMA-۱۷۷-Lu برای 
درمان این ســرطان شایع در مردان، با تکیه بر دانش متخصصین 
ایرانی تولید می شود و این مسیر با قدرت توسط دانشمندان صنعت 
هســته ای ادامه دارد...اسامی در پایان گفت : انشااهلل دستاوردها و 
خبرهای خوش هسته ای همزمان با سالروز ملی فناوری هسته ای 
در ۲۰فروردین۱۴۰۱، در هم افزایی مســیر توسعه ی کشور نقشی 

موثر ایفا نماید.

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد:

ایرانرتبهاولمنطقهدرحوزهرادیوداروهاوپزشکیهستهای
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در حضور اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی تبریز اعالم شد؛
٥٠ مقاله به دبیرخانه همایش »جلوه های 

جهادی در مدیریت شهری« ارسال شد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: دبیر همایش ملی »جلوه 
های جهادی آقا مهدی باکری و حاج قاســم سلیمانی در 
مدیریت شهری« با اشاره به محدودیت زمانی ارسال مقاله 
به این رویداد علمی گفت: با این وجود تاکنون ۵۰ مقاله به 
دبیرخانه ارسال شده است.محمد عزتی در حاشیه نشست 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی کالنشهر تبریز با ستاد 

علمی و اجرایی نخســتین همایش ملی »جلوه های جهادی آقا مهدی باکری و 
حاج قاسم سلیمانی در مدیریت شهری«، اظهار کرد: این مقاالت در ۱۲ محور به 
دبیرخانه رسیده است. وی افزود: مقاالت ارسالی به دبیرخانه همایش با موضوعات 
مدیریت شهری شهروند مدار، عدالت محوری، برنامه محوری، مدیریت راهبردی 
در شهرها، شایسته ساالری، معنویت محوری، دیپلماسی شهری، مدیریت بحران، 
کودکان و نوجوانان، مسئولیت پذیری، مدیریت یکپارچه و آینده پژوهی هستند.

عزتی اظهار کرد: عالقمندان می توانند مقاالت خود را تا تاریخ ششم اسفند سال 
۱۴۰۰ بــه دبیرخانه همایش ملی »جلوه هــای جهادی آقا مهدی باکری و حاج 
قاســم سلیمانی در مدیریت شهری« به آدرس www.basij.tabriz.ir  ارسال 
کنند.وی افزود: این همایش توســط سازمان بسیج شهرداری تبریز و با همکاری 
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز برگزار می شود و چارچوب همایش 
در ۲ بخش اجرایی و علمی تنظیم شــده که بخش علمی شــامل کمیته علمی 
مرکب از استادان دانشگاه جامع علمی کاربردی، هنر اسالمی، آزاد اسالمی، پیام 
نور و سایر دانشگاه ها و  مراکز علمی آذربایجان شرقی هستند و بخش اجرایی نیز 

شامل کمیته های اجرایی، ارتباطات و تشریفات و فناوری است.

استقبال گسترده از کاروان قرآنی حضرت 
موسی مبرقع)ع( در شبکه های اجتماعی

مدیــر مرکز افق حرم حضرت موســی مبرقــع)ع( از 
استقبال چشمگیر کاربران فضای مجازی از برنامه های 
کاروان قرآنــی دهه فجر این بقعــه خبر داد.به گزارش 
روابط عمومــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
قم، حجت االســالم صدر اظهار کرد: کاروان قرآنی حرم 

مطهر حضرت موسی مبرقع ابن الجواد )علیهماالسالم( به مناسبت دهه فجر در 
مساجد و بقاع متبرکه شهر مقدس قم حضور می یابد.وی افزود: این کاروان در 
شــب های دهه فجر بعد از نماز جماعت مغرب و عشا در مساجد شهر مقدس 
قــم حضور می یابد و به اجرای برنامه های مختلف قرآنی می پردازد.مدیر مرکز 
افق آستان مقدس امامزاده موســی مبرقع)ع( با اشاره به برخی از برنامه های 
این کاروان خاطرنشان کرد: اجرای تالوت  توسط قاریان برجسته و بین المللی، 
اجرای گروه های تواشــیح و قرعه کشــی و اهدای جوایز به شرکت کنندگان از 
جملــه این برنامه ها هســتند.وی ادامه داد: همچنین با حضور خدام آســتان 
مقدس، متبرکات بقعه متبرکه بین حاضران در محافل قرآنی توزیع می شود.

صدر تصریح کرد: با توجه به شــیوع کرونا و گســترش سویه اومیکرون، تمام 
برنامه های ایــن کاروان قرآنی با لحاظ پروتکل های بهداشــتی از جمله الزام 
استفاده از ماسک توسط همه شرکت کنندگان و فاصله گذاری اجتماعی برگزار 
می شود.مدیر مرکز افق آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع)ع( گفت: استقبال 
از برنامه های این کاروان چشمگیر بوده و با وجود اینکه حضور حداقلی جمعیت 
پیش بینی شــده، اما هزاران نفر از طریق شبکه های اجتماعی، برنامه های این 

روزها را دنبال می کنند.

بیمارستان تامین اجتماعی کومله لنگرود با 
پشرفت فیزیکی بیش از 9٠ درصد به زودی راه 

اندازی خواهد شد
گیالن_محمدپور؛ دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین 
اجتماعی اســتان گیالن که به مناســبت دهه مبارک فجر 
انقالب اســالمی گزارش فعالیتهــای مدیریت درمان تامین 
اجتماعی اســتان را ارائه نمود اظهار داشــت که بیمارستان 
6۴ تختخوابی کومله لنگرود با بیش از 9۰ درصد پیشــرفت 

فیزیکی به زودی راه اندازی خواهد شد وبه مردم و بیمه شدگان شرق گیالن خدمات 
ارزنده درمانی بســتری ارائه خواهد نمود.ایشان با بیان اینکه هم اکنون اقدامات الزم 
برای جذب نیروی انســانی و تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی بعمل آمده بیان داشت 
در همین رابطه با مقامات محلی از جمله با دکتر عباسی استاندار برای رفع مشکالت 
انشعابات و موانع اداری دیدار و گفتگو بعمل آمد.مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
گیالن در ادامه گزارش خود ضمن ابراز تاســف بابت ازدســت دادن یکی از همکاران 
پرتالش بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( رشت به عنوان شهید راه سالمت افزود: 
از آغاز شــیوع بیماری کووید ۱9 همکاران درمــان تامین اجتماعی در تمامی مراکز 
درمانی تامین اجتماعی به ویژه بیمارســتان حضرت رســول اکرم )ص( با تمام توان 

ارائه خدمت نمودند . 

دستان پُر شهرداری پرند در چهل و سومین بهار انقالب 
 پرند در مسیر توسعه متوازن

پروژه های عمرانی و توســعه محور شــهرداری پرند با نظارت مستمر دکتر اله یاری 
شهردار پرند و تالش شــبانه روزی کلیه نیروهای شهرداری در آستانه افتتاح و بهره 
برداری قرار گرفته اســت.به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ در کمتر از ۳ ماه 
اخیر، احداث چندین پروژه جدیــِد عمرانی و تکمیل پروژه های نیمه تمام و معطل 
مانده با جدیت در دستور کار مدیریت شهری پرند قرار گرفت تا توسعه عمرانی شهر 
پرند با رویکردی متوزان، همه جانبه و عدالت محور به پیش برود.احداث نخســتین 
مرکز فرهنگی و اجتماعی شــهربانو، احداث اولین پارک آموزشی و تفریحی ترافیک، 
تجهیــز و بهره برداری از مرکز آموزشــی رویش ویژه کودکان و نوجوانان و همچنین 
ایستگاه شماره ۴ آتش نشانی در شهرک مهستان واقع در فاز 6، بخشی از پروژه های 
عمرانی و خدماتی شهرداری پرند طی سه ماه اخیر به شمار می رود که در هفته پیش 
رو به مناســبت چهل و سومین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی افتتاح و به 
بهره برداری می رسند.همچنین با نگاه ویژه دکتر اله یاری شهردار پرند و شورای شهر 
نسبت به توسعه متوازن و توزیع عادالنه امکانات در همه فاز های شهر و رویکرد پرند 
شــهر خانواده محور، بر اساس نیاز سنجی پروژه های متعددی در فاز های ۳ تا 6 در 

دستور کار مدیریت شهری پرند قرار گرفته است.

حضور  استاندار البرز در شهر جدید هشتگرد و 
 بررسی میدانی مشکالت تعدادی

 از  ساکنین مسکن مهر؛ 
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران، دکتر عبداللهی 
اســتاندار البرز پس از حضور در شــهرجدید هشتگرد و 
بازدید میدانی از ســطح شهر،   رسیدگی به  درخواست 
تعدادی از ساکنین مساکن مهر را در دستور کار خود قرار 
داد و به منظور تســریع در رفع مشکالت آنان در سریع 

ترین زمان ممکن دستورات الزم را صادر کردند.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

رمزریالجایگزیناسکناسمیشود
رئیــس کل بانک مرکزی ضمن اعالم اینکه رمز ریال ملی جایگزین اســکناس و از 
اوایل سال آینده راه اندازی می شود، گفت: در راستای اتصال دستگاه های کارتخوان 
به پرونده مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان ها تعیین تکلیف شــدند و ۲۰ درصد 

مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.
به گزارش ایســنا، علی صالح آبادی در یک برنامــه تلویزیونی اظهار کرد: بازار ارز از 
ابتدای سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حواله  و اسکناس ارز عرضه های خوبی 
انجام شده است. امسال ۴۸.6 میلیارد دالر تامین ارز انجام دادیم که نسبت به سال 

گذشته که ۳۷ میلیارد دالر بوده ۳۱ درصد رشد داشته ایم.

عرضه ارز در بازار متشکل ارزی 4 برابر شد 
وی با بیان اینکه عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز امسال نسبت به سال گذشته 
حدود چهار برابر افزایش پیدا کرده اســت، گفت: با توجه به عرضه های انجام شده 
طبیعی بود که بازار ارز نوسانات چندانی نداشته باشد و شرایط متعادل باشد. مشکلی 
در تامین ارز نداریم و چشم انداز بازارهای جهانی و قیمت نفت وضعیت بسیار خوبی 
است که موجب افزایش عرضه ارز شده است.رئیس کل بانک مرکزی افزود: از ابتدای 
سال ۲۵ میلیارد دالر ارز در سامانه نیما عرضه شده و با توجه به اینکه عرضه در کل 
سال گذشته ۱۷.6 میلیارد دالر بوده، نشان دهنده ۴۳ درصد رشد است. روند تورم 
نزولی بوده و انتظارات تورمی کاهش یافته اســت. تورم ماهانه مهر ۳.۱ درصد، آبان 

۲.۴ درصد، اذر ۱.۸ درصد و دی ماه ۱.۳ درصد بوده است.

مشکلی در تامین ارز ترجیحی نداریم
وی تأکید کرد که هیچ مشکلی از نظر عرضه ارز نداریم اما ارز ترجیحی در چارچوب 
مصوبات تامین می شود و برای تامین ارز ترجیحی تا پایان امسال هم مشکلی نداریم.

صالح آبادی ادامه داد: برای اصالح نظام بانکی ســه رابطه باید شفاف و درست باشد. 
در این زمینه، رابطه دولت و بانک مرکزی باید منظم باشد و دولت از بانک مرکزی 
استقراض نکند که منوط به نداشتن کسری در بودجه دولت است. استقراض از بانک 

مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم است که نمایندگان مجلس هم باید توجه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی از مجلس درخواســت کرد که اعداد تسهیالت تکلیفی را 
واقعی درنظر بگیرد تا اضافه برداشــت و نارضایتی مردم را شــاهد نباشیم. او گفت: 
تسهیالت تکلیفی متناسب با منابع بانکی باید دیده شود. همچنین منابع صندوق 
ملی مسکن مشخص است. رابطه دیگری که باید اصالح شود ارتباط بانک مرکزی و 
بانک هاست که ناترازی بانک ها تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود. رابطه 

سوم ارتباط بانک ها با مشتریان اعم از سپرده گذاران و گیرندگان تسهیالت است.
وی افزود: هدایت ســرمایه ها به سمت بخش واقعی اقتصاد که از دغدغه های اخیر 
رهبر معظم انقالب هم بود بسیار مهم است و برای این مهم بانک ها و بانک مرکزی 
باید بر مصرف صحیح تسهیالت نظارت کنند که اتصال سامانه های بانکی و مالیاتی 
نیز در هدایت اعتبارات بسیار موثر است.صالح آبادی با بیان اینکه نظارت بر مصرف 
تســهیالت بدون سیستم و سامانه های هوشــمند عملی نیست، گفت: تامین مالی 
زنجیره ای تولید هم بر نظارت مصرف صحیح تسهیالت موثر است که درحال حاضر 

اجرایی شده است. شفافیت و رصد وجوه اهمیت زیادی دارد که باید عملیاتی شود.

اسامی ابربدهکاران بانکی در کدال منتشر می شود
رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشــار اسامی بدهکاران کالن بانکی نیز اظهار کرد: 
صورت مالی بانک های بورسی و بانک های دولتی در کدال منتشر می شود و بدهکاران 

کالن بانک ها در همین صورت های مالی به صورت شفاف قابل مشاهده است.

80 درصد کارتخوان ها تعیین تکلیف شدند 
وی ادامه داد: با فرض تداوم شــرایط موجود )تداوم تحریم( و با وضعیت صادرات و 
روند تورم ســال کنونی ان شاءاهلل سال آینده سال بهتری خواهد بود. تعیین تکلیف 
کارت خوان های بانکی به شفافیت فعالیت های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد 
کرد که در ۳ ماه اخیر با ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان مالیات ۸۰ 
درصد کارت خوان ها ساماندهی شده است و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال 

ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

رمز ریال از سال آینده منتشر می شود
صالح آبادی از راه اندازی رمز ریال ملی از اوایل سال آینده خبر داد و گفت: این رمز 
ریال توسط بانک مرکزی منتشر می شود. اینگونه افراد اسکناس ریال خود را تحویل 
بانک مرکزی می دهند و رمز ریال تحویل می گیرند. الزم به ذکر اســت که این رمز 

ریال قابل استفاده برای سرمایه گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد. 
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن 
یک وام جدید نیست و در مورد تسهیالت خرد باید اطالع رسانی دقیق تری صورت 
می گرفت چرا که آســان کردن دسترسی مردم برای اخذ وام به معنی یک سرفصل 
جدید نیســت. درحال حاضر، سامانه اعتبارسنجی در سیستم بانکی وجود دارد اما 
نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد.وی خاطرنشان کرد که در بحث خلق پول، بانک هایی که 
حد رشد ترازنامه را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی می شوند. همچنین، 
ســازوکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول بدون پشــتوانه به ویژه با استفاده از 

سامانه های هوشمند دنبال می کنیم.

ســخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی از تعیین رقم وام ازدواج برای سال آینده خبر داد.رحیم 
زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با 
اشاره به آخرین مصوبات این کمیسیون، گفت: در رابطه با تبصره ۱6 بودجه که پیرامون تسهیالت بانکی برای اشتغال های خرد و 
متوسط است بانک مرکزی مکلف شد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل قرض الحسنه جاری برای اشتغال و وام ازدواج به میزان 
۱۲۰ میلیون تومان برای زوج هایی که تاریخ عقد آنها از اول فروردین 9۷ به بعد باشد، در نظر بگیرد، همچنین برای مردان زیر ۲۵ سال و خانم های زیر ۲۳ سال هر 
یک ۱۵۰ میلیون تومان وام ازدواج در نظر گرفته شد.وی افزود: همچنین از تسهیالت ۲۰۰ هزار میلیاردی ذکرشده، به منظور اشتغال زایی، ۲۰ هزار میلیارد تومان در 
اختیار کمیته امداد و ۷ هزار میلیارد تومان در اختیار بهزیستی  قرار خواهد گرفت، همچنین برای فرزند اول ۱۵ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۵ میلیون تومان، فرزند 
سوم ۳۵ میلیون تومان،  فرزند چهارم ۴۵ میلیون تومان و از فرزند پنجم به باالتر ۵۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده است، البته برای کسانی که فرزند سوم به 
باالتر داشته باشند،  مقرر شد که وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه یا خرید مسکن در نظر گرفته شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: تسهیالتی که 
برای طرح های اشتغال زایی در سال آینده در نظر گرفته شده است در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد تا در این شوراها تصمیم گیری صورت گیرد.

وی همچنین درباره زمان آغاز بررسی بودجه در بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس گفت: تا پایان هفته جمع بندی نهایی روی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق 
صورت می گیرد و با توجه به تعطیلی یک هفته ای مجلس، احتماالً از اوایل اسفند بررسی بودجه را در صحن علنی خواهیم داشت.

با توجه به موج جدید شیوع بیماری کرونا و در راستای سیاست های پیشگیرانه ستاد ملی مقابله با کرونا از تعطیلی گسترده، ضروری 
است تمامی واحدهای صنفی نسبت به تزریق سه دوز واکسن کرونا و اخذ  QR Code و نصب آن در واحد صنفی )در محل قابل رویت 

برای همگان( به فوریت اقدام کنند.
 اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: 

واحدهای صنفی ضمن تزریق سه دوز واکسن و اخذ “QR Code”از سامانه “ایران من” مجاز به فعالیت هستند. لذا به موجب ضرورت اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، به فوریت 
بارگذاری اطالعات واحدها و فعالیت های صنفی )اعم از تجاری، بازرگانی، خدماتی، تفریحی، رفاهی، تولیدی، صنعتی، کارگاهی، اقتصادی و اجتماعی( بر بستر سامانه ایران من 

به نشانی asnaf.moi.ir الزامی است. ضمنا می بایست در وضعیت قرنطینه بیماری نباشند.
ضمانت اجرایی این طرح:

مرحله اول: اخطار کتبی پلمب، به واحدها )صنفی و …( که بدون داشتن الزامات طرح و اخذ QR کد از سامانه امید فعالیت دارند.
مرحله دوم: مسدود کردن پوز بانکی به مدت دو هفته برای واحدها )صنفی و …( ناقض الزامات تعیین شده

مرحله سوم: در صورت عدم رعایت الزامات پلمب به مدت ۳۰ روز
بدیهی است: در صورت رعایت الزامات و تایید وزارت بهداشت نسبت به رفع پلمب اقدام خواهد شد.

مصوبه کمیسیون تلفیق؛ 

وام ازدواج ۱۲۰میلیون شد
اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: 

الزام تمامی واحدهای صنفی به تزریق سه دوز واکسن
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گزیده خبر
مدیر عامل شرکت گاز ایران خبر داد؛

پایان گازرسانی به روستاهای کشور تا دو 
سال آینده

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در آیین  
کلنگ زنی گازرسانی به 185 روستا خبر داد؛

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، خبر داد: 
تاکنون بیش از 98 درصد از شهرهای کشور از نعمت 
گاز برخوردارند و نزدیک به 90 درصد از روســتاهای 
کشــور نیز کار گازرسانی به آن ها به اتمام رسیده است.مجید چگنی در مراسم 
گازرسانی به 185 روستای شهرهای پول، کجور و بلده تاکید کرد: ما نباید نعمت 
انقالب را فراموش کنیم که اکنون اگر بخواهیم با دوران ستمشــاهی مقایســه 
کنیم که با همه تالش های انجام شــده تنها 9 شهر و 3 روستا را توانسته بودند 
از نعمت گاز بهره مند کنند و مجموعا دو هزار کیلومتر شبکه گازرسانی داشتند.

وی تصریــح کرد: طی دوران پس از انقالب  و به برکت خون شــهدا، اکنون ما 
بیش از یک هزار و 260 شــهر کشور و بیش از 35 هزار روستای کشور از نعمت 
گاز برخوردارند و تا دو ســال آینده کار گازرســانی به 6 هزار روستای باقیمانده 
به اتمام خواهد رســید.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: من خطاب 
به تمامی روســتاهای مازندران به ویژه روستاهای شهید پرور این منطقه که در 
زمره آخرین روستاهای برخوردار از گاز قرار دارند باید از طرف خودم و مسئوالن 

بگویم که ما شرمنده هستیم.

نوریان:
آالینده های زیست محیطی در پاالیشگاه گاز 

ایالم کاهش یافته است
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به مدیریت مصرف انرژی و کاهش آالیندهای 
زیســت محیطی در سال جاری اشاره کرد وگفت:  در 
راستای مدیریت مصرف انرژی، افزایش تولید و کاهش 
آالینده های زیســت محیطی و انطباق این شرکت با 
اســتاندارد ملی معیار مصرف انرژی در این پاالیشگاه 
گازی اقدامات متعدد و موثری  انجام شــده اســت.به 
گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان افزود: مجموعه این اقدامات موجب کاهش 
شاخص های مصرف انرژی، بخار، سوخت و الکتریسیته به ترتیب به میزان 22، 
19، 28 و 17 درصد و کاهش شاخص گازهای ارسالی به فلر به میزان 74 درصد 
نسبت به ابتدای سال 1400 گردیده است.وی اظهار داشت: ارسال پیوسته  گاز 
مایع و اتان تولیدی شــرکت به مجتمع پتروشیمی ایالم، راه اندازی کمپرسور 
اکســپورت شماره 1 با اســتفاده از دانش فنی متخصصان شرکت های داخلی، 
اســتفاده از گازهای فلش درام به عنوان سوخت زباله سوزهای واحد گوگرد به 
میزان 17 میلیون مترمکعب در ســال، خرید و نصــب 7 عدد کولر هوایی دور 
متغیر)VFD(، خرید و نصب 15 دستگاه بخاری تابشی با بازدهی باال، معاینه فنی 
و تنظیم تمامی موتورخانه های شرکت از جمله مهمترین اقدامات این شرکت در 

حوزه مدیریت  انرژی و کربن بوده است.

افتتاح متمرکز 16 پروژه مخابراتی در 
شهرستان گنبد

16 پروژه مخابراتی در شهرســتان گنبد به بهره برداری رســید.دکتر غالمعلی 
شــهمرادی با اعالم این خبر گفت : به مناســبت ایام ا... دهه مبارک فجر و با 
حضور دکتر شادمهر نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسالمی ، 16 پروژه 
مخابراتی با ســرمایه گذاری بالغ بر 45 میلیارد ریال در روســتای سالق غایب 
بصورت متمرکز به بهره برداری رسیده است .وی نصب کافو ، توسعه شبکه کابل 
، مولد ســازی ، نصب باتری ، توسعه پورت و ارتقاء سایت همراه اول را از جمله 
این پروژه ها دانست و گفت : با راه اندازی این طرح ها ارتباطات با کیفیت تری 
در اختیار مردم شهرستان قرار خواهد گرفت .دکتر غالمعلی شهمرادی توسعه 
مخابرات را مســتمر دانســت و رفاه مردم اســتان را هدف از اجرای طرح های 

توسعه ای دانست .

وزیر نیرو گفــت: طبق برنامه ریزی هــای انجام 
شــده طی چهار ســال آینده 35 هــزار مگاوات 
نیروگاه جدیــد راه اندازی خواهیم کرد.به گزارش 
خبرنگار مهر، علی اکبــر محرابیان امروز در آئین 
بهره برداری از طرح های وزارت نیرو، با اشــاره به 
پوشــش برق رسانی حدود صد درصدی در کشور 
اظهار کرد: در حال حاضر در جهان از نظر ظرفیت 
نیروگاهی، جایــگاه چهاردهم را داریم. همچنین 
تلفات شبکه توزیع نیروی برق در ایران تک رقمی 
است.وزیر نیرو افزود: در جهان هر 10 سال یکبار 
شاهد فروپاشی شــبکه و خاموشی های گسترده 
هســتیم اما در ایران 18 سال است که خاموشی 
گسترده )Black out( نداشته ایم.وی ادامه داد: در 
شروع دولت سیزدهم چالش های جدی در صنعت 
برق داشتیم که عمدتاً به دلیل عدم سرمایه گذاری 
و مدیریت در صنعت برق بود؛ تابســتان امسال با 
کمبود حدود 15 هزار مگاواتی برق مواجه شدیم 

که 20 درصد از تقاضای کشور را شامل می شود. 
این موضوع منجر به خاموشــی های سراسری به 
مدت چهار ماه در کشــور شد که نارضایتی های 
عمومــی و تعطیلــی کارخانجات را بــه دنبال 
داشت. همچنین در زمستان نیز کمبود سوخت 
نیروگاه ها را داشتیم که به دلیل فرسودگی و عدم 
ســرمایه گذاری کافی در زیرساخت های حیاتی 
صنعت برق بود. همچنیــن مصرف بی رویه برق، 
بدهی هــای صنعت برق و رمزارزهــا نیز از دیگر 
افزود:  چالش های ما محسوب می شود.محرابیان 
چهار رویکرد شــامل توســعه و ارتقا تولید برق، 
توســعه و بهبود زیرســاخت ها، مدیریت تقاضا، 
بهینه ســازی مصرف و اصالح اقتصــاد برق را در 
برنامه ریزی های خود پیــش می گیریم.وزیر نیرو 
ادامه داد: همچنین راه انــدازی 35 هزار مگاوات 
نیروگاه جدید طی چهار ســال در دســتور کار 
قــرار دارد که از ایــن میزان 15 هــزار مگاوات 

نیروگاه هایی است که تحت مدیریت وزارت نیرو 
توسط بخش خصوصی و مالکیت دولتی، 10 هزار 
مگاوات توســط صنایع بزرگ و 10 هزار مگاوات 
نیروگاه تجدیدپذیر راه اندازی خواهد شــد البته 
در حال حاضر کارهــای عملیاتی 5600 مگاوات 
بــرق صنایع بزرگ آغاز شــده اســت.وی گفت: 
مهمترین چالش ما زمستان سال جاری و تابستان 
ســال آینده است البته زمستان را با ظرفیت های 
درون دولت مدیریت کرده ایم و برای پیک 1401 
راه انــدازی 6062 مگاوات ظرفیــت جدید را در 
دســتور کار داریم. این ظرفیت در چارچوب 27 
واحد حرارتــی با ظرفیت 4265 مــگاوات، یک 
واحــد حرارتی بــا ظرفیت 183 مــگاوات و 73 
واحد تجدیدپذیر بــا ظرفیت 501 مگاوات انجام 
خواهد شــد.وزیر نیرو با اشاره به مدیریت تقاضا 
گفت: یکی از اقدامات جهادی که در دســتور کار 
قرار دادیم، نصب کنتورهای هوشــمند است که 

در این رابطــه چهار میلیون و 500 هزار مگاوات 
کنتور هوشمند برای پرمصرف ها نصب می شود.

محرابیان به اقتصاد برق نیز اشاره کرد و گفت: در 
طول ســال های گذشته شاهد اُفت شدید اقتصاد 
برق نســبت به موارد مشابه هستیم؛ در سال 89 
قیمت یک کیلو وات برق ســه سنت بود و پس 
از اجرای هدفمندســازی که قرار بود حامل های 
انرژی آزاد شوند، شرایط بدتر شد زیرا بی توجهی 
به این صنعت، قیمت را به یک سوم سنت رسانده 
است. درواقع پس از اجرای هدفمندی، 9 برابر در 
اصالح صنعت برق عقب نشینی کرده ایم. یکی از 
دالیل بدمصرفی برق نیز همین موضوع است.وی 
اظهار کرد: همچنین فاصله قیمت تکلیفی فروش 
برق و قیمت تمام شــده منجر به بدهکاری های 
بزرگ شده است.وزیر نیرو تأکید کرد: ما به دنبال 
تسهیل ســرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت های 

جدید و اصالح تعرفه ها هستیم.

کارشناسان بازار جهانی ارزیابی کردند

فشار قیمت های صعودی برای لغو سریع تر تحریم نفت ایران
معامله گران بازار جهانی نفت می گویند سیگنالهای جدید از به 
نتیجه رسیدن مذاکرات برجام می تواند روند صعودی قیمتهای 
نفت را مهار کند.به گزارش ایســنا، انتظار می رود پیشرفتی که 
واشــنگتن و تهران برای احیای برجام داشــته اند، زمینه ساز 
افزایش عرضه نفت شــود. اگر آمریکا تحریمها علیه ایران را لغو 
کند، صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده و به عرضه جهانی می 
افزاید.جان کیلداف از شرکت اگین کپیتال در نیویورک به رویترز 
گفت: این گمانه زنی وجود دارد که روند صعودی قیمتها، بعضی 
از معافیت از تحریمها را تشــویق می کند.صادرات نفت ایران در 
سال 2016 پس از به اجرا درآمدن توافق هسته ای سال 2015، 
به دو میلیون بشــکه در روز افزایش یافت و در ســال 2018 به 
2.8 میلیون بشــکه در روز اوج پیدا کــرد. دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور وقت آمریکا در ماه مه سال 2018 به صورت یکجانبه از 
برجام خارج شــد و تحریمهای ضد ایرانی را با هدف صفر کردن 
فروش نفت بازگرداند. واشنگتن معافیت 90 روزه و 180 روزه به 
بعضی از کشورها و شرکتهایی داد که تحت برجام نفت ایران را 
خریداری می کردند تا مهلت پیدا کنند به مبادالتشــان خاتمه 
دهند.ایران از بازگشــت به میز مذاکره بــرای گفت و گو درباره 
توافق هسته ای جدیدی که مورد نظر ترامپ بود خودداری کرد 
و وعده داد با وجــود تحریمها، هر میزان که بتواند نفت خواهد 
فروخت. آمار رســمی از صادرات نفت ایران منتشر نمی شود و 
برآوردهای مختلف بر اساس رهگیری نفتکشها وجود دارد.چین 

که بزرگترین مشتری نفت ایران است، در زمان تحریمها که در 
سال 2018 از ســوی دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا 

علیه ایران به اجــرا درآمد، از ایران نفت وارد کرد با این حال به 
ندرت به خرید نفت خــام از ایران اذعان می کرد. طبق گزارش 

منابــع ثانویه، واردات نفت چین از ایران در ژانویه ســال 2021 
به 800 هزار بشــکه در روز و در مارس به یک میلیون بشــکه 
در روز رســید اما در آوریل دوباره کاهش یافت. با این حال ماه 
جاری برای نخستین بار در یک سال گذشته چین که بزرگترین 
واردکننده نفت جهان است، آماری را به صورت عمومی منتشر 
کرد که نشــان داد این کشور در دســامبر سال 2021 مجموعا 
1.9 میلیون بشــکه نفت از ایران وارد کرده است. اطالعاتی که 
از ســوی گمرک چین منتشر شد، نخستین افشای علنی خرید 
نفت ایران از سوی چین از دسامبر سال 2020 همزمان با ادامه 
مذاکرات وین اســت.آمریکا جمعه گذشته برخی از معافیتها از 
تحریمهــا برای ایران را به منظور فراهم کردن امکان پروژه های 
همکاری هسته ای بین المللی احیا کرد. یک مقام وزارت خارجه 
آمریکا گفت: این معافیت برای فراهم کردن امکان مذاکرات فنی 
درباره احیای توافق ضروری بود اما سیگنال این نیست که آمریکا 
در آســتانه رسیدن به توافق برای احیای برجام است.راب مالی، 
نماینده آمریکا برای امور ایران یکشــنبه شــب به شبکه ام اس 
ان بی ســی گفت: رئیس جمهور بایدن از ما می خواهد در وین 
مذاکره کنیم. این نشانه یا نماد باور ماست که برجام نمرده است 
و باید احیا شود زیرا به نفع ماست.بر اساس گزارش رویترز، قیمت 
نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی با وجود سیگنالهایی از 
پیشرفت مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا، افزایش یافت و نفت 

برنت به بیش از 93 دالر در هر بشکه رسید.

وزیر نفت گفت: امروز توان تولید روزانه یک میلیارد متر مکعب گاز 
غنی را داریم و مردم روزانه از نعمت آن بهره مند هستند.

به گزارش ایســنا، جواد اوجی، امروز در آیین گشایش پانزدهمین 
نمایشگاه ایران پالســت با بیان اینکه با دیدن دســتاوردها در این 
نمایشــگاه و اینکه فعاالن حوزه پتروشــیمی ایــران اکنون در دنیا 
پیشتاز شده اند، احســاس غرور می کنم، اظهار کرد: ایران اکنون در 
مجموع 153 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام و 33 هزار میلیارد متر 
مکعب ذخیره گاز طبیعی قابل برداشــت دارد.به گفته وی پیش از 
انقالب یک تا دو شهر از نعمت گاز بهره مند بودند و اکنون در بخش 
شهری 85 درصد و در بخش روستایی 95 درصد خانوارها از نعمت 
گاز بهره مند هســتند.وزیر نفت با بیان اینکه در دولت سیزدهم باید 
در صنعت پتروشیمی شــاهد تحولی عظیم باشیم و ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی را در سال 1404 به 140 میلیون تن برسانیم، 
گفت: پتروشیمی در تحریم های ظالمانه علیه صنعت نفت کمترین 
آسیب را متحمل شده است و امسال شاهد عرضه 10 میلیارد دالر 

در سامانه نیما بوده ایم.

امضای 4.۵ میلیارد دالر قرارداد برای توسعه میادین نفت و 
گاز

وزیر نفت تاکید کرد: از ابتدای دولت ســیزدهم تاکنون بیش از 4.5 
میلیارد دالر قرارداد برای توســعه میادین نفت و گاز امضاء شــده 
است. این قراردادها با کنسرسیوم های بانکی، هلدینگ ها و همچنین 
شرکت های خارجی به امضاء رسیده است.وی با بیان این که عالوه بر 
این 10 تفاهم نامه نیز در این زمینه به امضاء رسیده است، گفت : ما 
منتظر مذاکرات و رفع تحریم ها نماندیم؛ در این مدت شــرکت های 
بــزرگ دنیا مذاکرات خود با ایران را برای ســرمایه گذاری در نفت 

و گاز آغــاز کرده انــد و در حوزه انرژی قراردادهــای خارجی امضاء 
شده است که در وقت مناســب خدمت مردم اعالم می کنیم.وی با 
بیان این که در همین مدت آغاز به کار دولت ســیزدهم شرکت های 
بزرگ برای مشــارکت در صنعت نفت ایران اعالم آمادگی کرده اند، 
اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر ســرمایه گذاری 
روی پتروپاالیشــگاه ها و ارزش افزوده زیــاد آن 12 قرارداد در این 
زمینه امضاء شــده است که یک میلیون و 460 هزار بشکه ظرفیت 
پاالیش کشور افزوده می شــود.به گفته وزیر نفت برای احداث یک 
پتروپاالیشــگاه با ظرفیت پاالیش روزانه 300 هزار بشکه به مجلس 
پیشــنهاد داده ایم که در دولت سیزدهم سعی می کنیم که ظرفیت 
پاالیش کشــور را افزایش دهیم.وی با بیــان این که در پایان برنامه 

ششــم توسعه قرار بود 1.2 میلیارد مترمکعب گاز شیرین در کشور 
تولید شــود، ادامه داد: در حــال حاضر 850 میلیون مترمکعب گاز 
شــیرین در کشور تولید می شــود.اوجی با بیان این که در سال های 
اخیر ســرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز انجام نشده است، گفت: 
پتروپاالیشــگاه ها عالوه بر تامین ســوخت و تضمین امنیت انرژی 
خوراک صنعت پتروشــیمی را تامین می کند.وزیر نفت با تاکید بر 
این که اکنون بالغ بر 12 قرارداد ساخت پتروپاالیش در کشور امضاء 
شده که معادل یک میلیون و 460 هزار بشکه خوراک خواهد بود، 

امضای 1.3 میلیارد یورو قرارداد در صنعت نفت
به گزارش ایســنا، جواد اوجی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین 

المللی ایران پالس در جمع خبرنگاران هم با بیان اینکه روز گذشته 
حدود یک میلیارد و 350 میلیــون یورو قرارداد در صنعت نفت به 
امضا رسید، گفت: یکی از این قراردادها مربوط به جمع آوری گازهای 
همراه در میادین شــرق کارون بود کــه ارزش این قرارداد به میزان 
500 میلیون دالر بوده اســت.وی با بیان اینکه براساس آن گازهای 
غنی همراه نفت در میادین شــرق کارون جمع آوری خواهد شد و 
در آینده نزدیک نیز قرارداد جمع آوری گازهای همراه میادین غرب 
کارون با شــرکت های توانمند امضا می شود، گفت: به واسطه این 
قراردادها تا پایان این دولت تکلیف گازهای همراه مشخص می شود.

وی بــا بیان اینکه جمع آوری گازهای غنی عالوه بر تأمین خوراک 
پتروشــیمی ها کاهش آالیندگی محیط زیست را به دنبال خواهد 
داشت، گفت: قرارداد دیگری که روز گذشته به امضا رسید، قرارداد 
850 میلیون دالری توســعه میدان مشــترک ســهراب بود و این 
قرارداد جزو همان 4.5 میلیارد یورو قراردادی است که از ابتدا دولت 

سیزدهم برای توسعه میادین نفت و گاز به امضا رسیده است.

وزیر نفت خبر داد:

امضای ۴.۵ میلیارد دالر قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز

وزیر نیرو خبر داد؛

راه اندازی 3۵ هزار 
مگاوات نیروگاه 
 جدید طی
 4 سال آینده

فرانسه به خاموشی فرو می رود
بحران انرژی اروپا باعث کمبود عرضه گاز طبیعی شده و فرانسه ممکن 
اســت تاوان آن را بپردازد.به گزارش ایسنا، انگلیس تنها کشور اروپایی 
نیســت که در آستانه یک بحران انرژی کامل قرار گرفته است. اپراتور 
خط لوله گاز طبیعی GRTgaz هشــدار داد ذخایر گاز فرانســه در این 
وقت از سال بسیار کمتر از مدت مشابه سال گذشته است و در نتیجه 
ریســک تمام شدن این ذخایر پیش از پایان زمستان وجود دارد.طبق 
آمار »زیرساخت گاز اروپا«، ذخایر فرانسه تا اول فوریه حدود 34 درصد 
پر بود که پایین میانگین پنج ســاله 42 درصــد بود. ذخایر اکنون در 
پایینترین سطح فصلی از سال 2018 قرار دارد که یک طوفان زمستانی 
شــدید باعث شد پس از پایان فصل گرمایش، تنها سه درصد از ذخایر 
فرانسه باقی بماند.تیه ری ترو، رئیس GRTgaz هشدار داد ممکن است 
ذخایر تا پایان مارس به صفر برسد. این خطیرترین وضعیت برای ذخایر 
گاز فرانسه از سال 2018 است که ذخایر به پایینترین سطح فصلی افت 
کرده بودند و پس از پایان فصل گرمایش تنها سه درصد از ذخایر باقی 
مانده بود.قیمت گاز هم اکنون بسیار باالتر از آن زمان است. خوشبختانه 
پیش بینی می شود ماه جاری آب و هوا در سراسر اروپا مالیمتر باشد 
امــا عرضه محدود گاز روســیه بــه اروپا و افزایش تقاضــا همزمان با 
بازگشــایی اقتصادها پس از عبور از موج شیوع اُمیکرون، ممکن است 
مشــکالتی را ایجاد کند به خصوص اگر سرمای شدیدی در آخر فصل 
اتفاق بیافتد.همچنین مشکل فرانسه با ظرفیت پایینتر از حد معمول 
نیروگاههای هســته ای این کشور مضاعف شــده است. بعضی از این 
نیروگاهها به دلیل نگرانیهای ایمنی و در راستای تالش امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه برای مدرنیزه کردن سیستم نیروی هسته ای این 
کشور بسته شــده اند.بر اساس گزارش اویل پرایس، اگر فرانسه نتواند 
گاز طبیعی مورد نیاز را برای جبران تعطیلی بخشــی از ظرفیت تولید 
نیروی هسته ای تامین کند، با خطر روبرو شدن با خاموشی روبروست. 
حتی اگر کمبود عرضه به خاموشــی منتهی نشود، این احتمال وجود 
دارد که مشکالت انرژی فرانسه به مشکالت سیاسی جدی برای ماکرون 

در آستانه انتخابات آوریل منجر شود.

مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی:
 ظرفیت تولید پتروشیمی به ۲۰۰ میلیون

 تن می رسد
مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی تاکید کرد؛ طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته از گذشته و بازنگری های انجام شده تا پایان برنامه هشتم به ظرفیت تولید 
200 میلیــون تن در محصوالت پتروشــیمی خواهیم رســید.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، شاهمیرزایی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست با بیان 
اینکه میزان تولید محصوالت پتروشیمی در ابتدای انقالب 1.5 میلیون تن بوده که 
ســهم ناچیزی از این میزان متعلق به پلیمرها بوده است، اظهار داشت: امروز و در 
آستانه چهل و سومین سال انقالب صنعت پلیمر به تولید بیش از 10 میلیون تن 
دست یافته است.وی افزود: اکنون ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 90 میلیون 
تن اســت و پیش بینی می سود تا پایان چهل و چهارمین سال پیروزی انقالب به 
104 میلیون تن برسد.مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی تاکید کرد؛ طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته از گذشته و بازنگری های انجام شده تا پایان برنامه 

هشتم به ظرفیت تولید 200 میلیون تن در محصوالت پتروشیمی خواهیم رسید.
شاهمیرزایی با بیان اینکه در حال حاضر در کشورهای مختلف مبادالت پتروشیمی 
داریم گفت: در ماه های اخیر با بســیاری فعاالن پتروشــیمی وارد مذاکره شدیم تا 

بتوانیم نیازشان را تامین کنیم.
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گزیده خبر

 رونق صنعتی کشور با 48 پروژه
 بزرگ صنعتی

در طرح سرمایه گذاری 17 میلیارد دالری شرکت های 
بزرگ و دارای پشــتوانه مالی مناسب، 48 پروژه بزرگ 
صنعتی کشــور را انجــام می دهندکــه 42 پروژه آن 
بــا وزارت صنعت، معدن و تجــارت و 6 پروژه دیگر با 
وزارت نفت است.قرار است از محل افزایش سرمایه این 

شرکت ها )سود سال های گذشته( تأمین مالی پروژه های یاد شده انجام شود. از 
آنجا که این شرکت ها در تأمین نقدینگی با چالشی مواجه نیستند می توان گفت 
که پروژه ها در موعد مقرر و طبق برنامه به بهره برداری خواهند رســید و برکات 
آن عاید کشور و مردم عزیزمان می شود. 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور، می تواند 
توسعه متوازن اقتصای و صنعتی را برای کشور به ارمغان بیاورد. باید تأکید کرد 
که با افتتاح پروژه های یاد شــده می توان ضمن ایجاد اشتغال به توسعه صنعتی 
کمک قابل توجهی کرد.البته بخش عمده پروژه ها در حوزه زیرساخت و در همین 
راســتا ایجاد نیروگاه است. همان گونه که صنعتگران تجربه کردند، خاموشی ها 
در تابستان مشکالت متعددی را در زمینه تولید ایجاد کرد و حتی باعث تغییر 
قیمت ها شد، لذا یکی از اقدام ها برای حل این چالش، تأمین برق است. قرار است 
تأمین برق به میزان 10 هزار مگاواتی که البته قابل افزایش تا 15 هزار مگاوات 
است در دستور کار قرار گیرد. بدین جهت حداقل ایجاد 4 نیروگاه در 48 پروژه 
بزرگ صنعتی کشور تعریف شده است.از طرف دیگر باید عنوان کرد که عملیات 
اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور بر بورس نیز اثر خواهد داشت و قطعاً این 

امر سبب می شود که شاخص بورس تحت تأثیر قرار گیرد.

در گردهمایی مدیران و روسای بازرسی گروه سایپا مطرح شد:
تدوین برنامه های نظارتی سایپا برای دستیابی 

حداکثری به رضایت مشتریان
در گردهمایی مدیران بازرسی گروه خودروسازی سایپا، بر فرآیندهای پیشگیرانه 
و تقــدم موضوع بر پیگیری های بعدی تأکید و مقرر شــد برنامه های نظارتی با 
رویکرد دستیابی حداکثری به رضایت مشتریان، حفظ منافع ذی نفعان و کمک 
به مدیران ارشد شرکت ها به صورت ویژه تدوین شود و در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ســایپانیوز، مدیر بازرسی گروه خودروسازی سایپا در این گردهمایی 
ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر، با ذکر نکات مهم انتظارات مدیریت ارشد، 
برنامه و سیاســت های حوزه بازرسی گروه سایپا را تشریح کرد.سید محمدرضا 
موســویان با اشــاره به بیانات راهگشا و روشــنگر مقام معظم رهبری در جمع 
صنعتگران کشــور اظهار کرد: پس از طرح دغدغه های رهبر انقالب، مدیرعامل 
گروه سایپا طی دستوری، بخشی از سیاست ها و اهداف مورد انتظار جهت اجرای 
فرمایشات رهبری را در حوزه نظارت ابالغ کرد که براساس آن برنامه ریزی های 
نظارتی تدوین و اجرا خواهد شد.او در ادامه با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم )ص( که 
فرمودند حیثیت و آبروی مومن، همانند حرمت جان و مال اوست، افزود: حفظ 
کرامت انسانی و آبروی افراد امری بسیار مهم است و این موضوع در همه شئونات 

شخصی و شغلی باید سرلوحه رفتار و فعل بازرسان قرار گیرد.

پیشنهاد مدیر عامل چادرملوبرای تشکیل 
کنسرسیوم اکتشاف و استخراج 

مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو در مراسم 
آغاز عملیات  48 طرح بزرگ صنعتی و معدنی کشور 
که با حضور رئیس جمهور برگزار شد،پیشنهاد  تشکیل 
کنسرســیومی متشکل از شرکت های بزرگ معدنی و 
فوالدی به منظور برون رفت از مشکل سرمایه گذاری 

در امر اکتشاف و استخراج و تامین پایدار مواد اولیه واحدهای صنعتی ارائه کرد 
که مورد اســتقبال فعاالن این حوزه قرار گرفت. وی با اشــاره به ظرفیت باالی 
سرمایه گذاری و تجهیزاتی شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی کشور  تصریح 
کرد هدف: از ارائه این پیشــنهاد، حمایت و  مشــارکت در عملیات اکتشاف و 
اســتخراج پهنه های معدنی جدید ، فارغ از  شرایط انحصار و مالکیت آنها برای 
ســرعت بخشی به حل چالش کمبود مواد اولیه اعم از عناصر فلزی و غیر فلزی 
می باشــد .مهندس تقی زاده افزود: شرکت چادرملو در اقدامی عملی نسبت به 
خرید هشت دستگاه حفاری تا عمق 2700 متر اقدام نموده  که در حال حاضر 
در چند پهنه معدنی مشــغول بکار هســتند در عین حال با اعتقاد به ضرورت 
داخلی ســازی تجهیزات و قطعات صنعتی و معدنی یک دستگاه  از این ماشین 
آالت حفاری برای انجام مهندســی معکوس و داخلی ســازی در اختیار یکی از 
شــرکت های بزرگ ماشین سازی کشور قرار گرفته اســت .  گفتنی است در 
ششمین روز از ایام دهه فجر انقالب اسالمی طی مراسمی در سالن همایشهای 
صدا و ســیما از 48 طرح بزرگ صنعتی و معدنی با ســرمایه گذاری 468 هزار 

میلیارد تومان رونمایی شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد
کارت پروتئین به جای ارز 4۲۰۰ 

تومانی!
عضــو هیئــت نماینــدگان اتاق 
بازرگانــی ایــران می گوید بخش 
ارز  مســیر حــذف  در  خصوصی 
4200 تومانی در کنار دولت است 
اما بایــد نگرانی هــا در این حوزه 
برطرف شود.به گزارش ایسنا، امیر 
میران اظهار کرد: بخش خصوصی شــرایط دولت را به خوبی 
درک می کند که منابع کافی برای تخصیص ارز 4200 تومانی 
وجود ندارد و همین امر شــرایط را برای اعالم سیاســت های 
اجرایی دشوار کرده است. در حال حاضر فاصله بین ارز دولتی 
و ارز در بازار آزاد به بیش از 20 هزار تومان رســیده و تامین 
ارز موردنیاز برای اجرای این طرح دشواری های خاص خود را 
دارد.وی با بیان اینکــه نگرانی از وضعیت تولیدکننده پس از 
حذف این ارز یکی از اصلی ترین موضوعاتی اســت که بخش 
خصوصــی به آن توجه کرده، توضیــح داد: بنگاه اقتصادی را 
فرض کنید که 70 درصد از نهاده  خود را با اســتفاده از منابع 
ارز 4200 تومانی تامین می کند، اگر بنا باشــد این ارز ناگهان 
حذف شــود، قیمت تمام شــده این نهاده شش برابر خواهد 
شد و این موضوع بر قیمت نهایی محصول تاثیری قابل توجه 
خواهد گذاشت.عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بنا باشد 
این مابه التفاوت از طریق تســهیالت دولتی جبران شــود را 
نیز باید بررســی کرد که منابع آن از کجا تامین خواهد شد. 
با توجه به مشــکالتی که بانک ها دارنــد و محدودیت آنها در 
تامین اعتبار برای ارائه تسهیالت، نمی توان تولیدکننده را وارد 
فرایندی کرد که نتیجه ای در پی ندارد.میران با اشاره به تجربه 
دولت در ســامانه بازارگاه، بیان کرد: تجربه این سامانه نشان 
می دهد که باید میان دو موضوع تفکیک قائل شــویم. اینکه 
پول به جای اینکه به حســاب افراد برود و در نهایت مشخص 
نشود که چگونه از آن استفاده می شود، این پول باید در تولید 
تزریق شود و در نهایت محصولی مشخص را به اقتصاد تحویل 
دهد.وی به ســایت اتاق ایران گفت: برای حمایت از اقشار کم 
درآمد نیز به جای آنکه حســاب بانکی شــارژ شود، می توان 
کارت پروتئین در اختیار مردم گذاشت. وقتی قیمت محصولی 
مانند مرغ باال مــی رود، قطعا مصرف کاهش پیدا می کند، با 
این ابتکار از ســویی خرید از تولیدکننده تضمین می شود و از 
سوی دیگر در راســتای حفظ امنیت غذایی مردم، اقشار کم 
درآمد اعتباری دریافت می کنند که می توانند با استفاده از آن 
گوشــت و مرغ بخرند. این شیوه هم حمایت مستقیم از مردم 
را قطعی می کند و هم اجازه فســاد و دور شدن پول از تولید 

را نمی دهد.

وعده وزیر صمت

جهش اقتصادی و رشد اشتغال با آغاز ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از آغاز همزمان عملیات 
اجرایــی 48 پروژه بزرگ صنعتی خبر داد که تا حدود ســه 
سال آینده به بهره برداری خواهند رسید و وعده داد که این 
طرح ها اشتغال چشمگیری خواهد داشت و بعد از راه اندازی 
باعث جهش جدی در رشــد اقتصادی شود.به گزارش ایسنا، 
ســید رضا فاطمی امین در یک برنامــه تلویزیونی گفت: با 
توجه به گستردگی این طرح ها در دوران راه اندازی و ساخت، 
اشتغال چشمگیری خواهند داشــت.  یکی از نکات مهم در 
این طرح ها نیز تدبیر تأمین مالی آنهاســت، چون برای مثال 
تجربیاتی داشتیم که ســاخت واحدهایی تا 50 درصد رشد 
می کند، اما به دلیل نبود منابع مالی متوقف می شــود و این 
مسأله به این خاطر است که روزی که طرح ها آغاز شد برنامه 
مالی آن تا پایان دیده نشده است.وی با بیان اینکه طرح هایی 
که روز گذشته رونمایی و عملیات اجرایی آن ها آغاز شد، برای 
شــرکت های قوی با رتبه های بزرگ در بورس مانند مبارکه، 
چادرملو، گل گهر و شرکت های دیگر هستند، اظهار کرد: این 
شــرکت ها توان فنی و مالی دارند و به همین دلیل می توان 
پیش بینی کرد که طرح ها در زمان برنامه ریزی شده اجرایی 
شــوند.فاطمی امین همچنین با بیــان اینکه در این طرح ها 
تالش شــده زنجیره ها متوازن شوند، تصریح کرد: این یعنی 
از ســرمایه گذاری تکراری جلوگیری کنیم و حتی به سمت 

جایگزینی حلقه های مفقوده برویم.  

طرح ها تا حدود سه سال دیگر به بهره برداری می رسند
وزیر صمت همچنین وعده این طرح ها در دو تا ســه سال 
آینده به بهره برداری برســند و گفت: دولت هم برای رشد 

اقتصادی 8 درصد هدف گذاری کرده اســت که این نرخ در 
ســال 1402 با تکمیل ظرفیت های موجود تأمین می شود. 
البته اگر از امروز سرمایه گذاری انجام نشود، از سال 140۳ 
به بعد دچار افول خواهیم شد.وی با بیان اینکه این طرح ها 
به دلیل ابعاد گســترده آن ها در دوران راه اندازی و احداث 
اشتغال قابل توجهی دارند و موجب افزایش تولید خواهند 

شد، اظهار کرد: همچنین بعد از راه اندازی جهش جدی در 
رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود. برای مثال یکی از این 
48 طرح، معدن مس جانجا در شمال سیستان و بلوچستان 
اســت که در دوره احداث که چند سال طول می کشد برای 
1000 نفر و بعد از بهره برداری ۳000 شــغل مســتقیم و 
5000 شــغل غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد. همچنین در 

ایــن طرح بیش از 10 هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
می شود.فاطمی امین درباره حضور بخش خصوصی در این 
طرح هــا نیز گفت: کار دولت این اســت که اولویت هایی را 
در اقتصاد مانند صادرات، ســرمایه گذاری و اشتغال تعیین 
و قواعد را به گونه ای تنظیم کند که بخش خصوصی بدون 
مانع حرکت کند.  هیچ یک از طرح هایی که روز گذشــته 
رونمایی شد هم مصوبه دولت نیست. این طرح ها اقتصادی 
و ســودآور است و تنها کافی است شــرایط اصالح و قواعد 
بازنگری شود. به طور کلی در هر بخشی که دولت دقیق وارد 
شــود و میدان را باز کند ظرفیت بسیار زیادی برای بخش 

خصوصی وجود دارد.

جزئیات طرح ها
گفتنی اســت که روز گذشــته عملیات اجرایــی 48 پروژه 
بزرگ صنعتی کشــور با اعتباری معــادل 17 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در 1۳ اســتان و 27 شهرستان آغاز شد. 11 
میلیارد دالر صادرات ســاالنه، تولید 54 میلیون تن محصول 
معدنی، فلزی و پتروپاالیشی، معادل 20 میلیارد دالر درآمد 
ساالنه پس از بهره برداری و ایجاد 21 هزار شغل مستقیم و 64 
هزار شغل غیرمستقیم از جمله ظرفیت های این پروژه ها پس 
از بهره برداری است.شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع 
فوالد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران،  شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو، شرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان 
»گروه پیشرانان پیشرفت ایران« مسئولیت سرمایه گذاری در 

این 48 پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.

سخنگوی گمرک گفت: در دی ماه 1400، تجارت خارجی غیرنفتی کشور به 11میلیون و 184هزار تن کاال و به ارزش هشت میلیارد و 15۳میلیون 
دالر رســید که نسبت به دی ماه سال قبل، 19درصد رشد داشته است.به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک در تشریح تجارت 
ماه دهم سال، توضیح داد: سهم صادرات کاالهای ایرانی  در دی ماه، هشت میلیون و 92هزار تن به ارزش سه میلیارد و 622میلیون دالر بود که 
ارزش کاالهای صادراتی در دی ماه 1400نسبت به دی ماه 1۳99رشد 18درصدی داشته است.لطیفی در خصوص مقاصد کاالهای ایرانی در دی 
ماه گفت: پنج مقصد صادرات کاالهای ایرانی در دی ماه به ترتیب به چین با دو میلیون و ۳15هزار تن و  به ارزش یک میلیارد و 250میلیون دالر، به عراق با یک میلیون و 565هزار 
تن کاال و  به ارزش 514میلیون دالر، به ترکیه  با ۳85هزار تن کاال و  به ارزش 400میلیون دالر، به  امارات با724هزار تن کاال و به ارزش ۳66میلیون دالر و به  افغانستان با 258هزار 
تن کاال و  به ارزش 127میلیون دالر بوده است.سخنگوی گمرک در خصوص میزان  واردات کاال به کشور  در دی ماه توضیح داد : در دی ماه، سه میلیون و 92هزار تن کاال به ارزش 
چهار میلیارد و 5۳1میلیون دالر از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که ارزش کاالهای ترخیص شده نسبت به دی ماه سال 1۳99رشد 20 درصدی داشته است.وی در خصوص پنج 
کشور تامین کننده کاالهای مورد نیاز کشورمان در دی ماه گفت: امارات با فروش یک میلیون و 294هزار تن کاال، به ارزش یک میلیارد و 540میلیون دالر،چین با ۳28هزار تن کاال به 
ارزش یک میلیارد و 126میلیون دالر،ترکیه با 285هزار تن کاال به ارزش 5۳4میلیون دالر، آلمان با 79هزار تن کاال به ارزش 149میلیون دالر و سوئیس با 108هزار تن کاال به ارزش 

1۳1میلیون دالر ،پنج کشور اول تامین کننده کاالهای مورد نیاز کشورمان در دی ماه بودند.

عضو اتاق مشــترک ایران و روسیه گفت: پیشــنهاد شده به دلیل تحریم ها از طریق استفاده از رمزارزهای ملی ایران و 
روســیه تبادالت تجاری صورت گیرد اما فعال مقررات روســیه این اجازه را نمی دهد.جلیل جاللی فر در گفت و گو با 

خبرنگار مهر در مورد حذف دالر از مبادالت ایران و روسیه، اظهار کرد: این اقدام کار خوبی است اما پیچیدگی هایی دارد؛ به خصوص که نظام مالی روسیه 
برخی ممنوعیت ها را برای سایر کشورها اعمال می کند.عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه افزود: حتی پیشنهاد شده به دلیل تحریم ها از طریق استفاده 
از رمز ارزهای ملی دو کشــور تبادالت صورت گیرد؛ اما در حال حاضر اســتفاده از ارز دیجیتال در سیستم مالی روسیه ممنوع است و تا زمانی که مقررات 
روسیه استفاده از رمز ارز را آزاد نکند، نمی توانیم از این منبع استفاده کنیم.وی ادامه داد: پیشنهاد شده تا با رمز ارزهای ریالی و روبلی تبادالت دیجیتالی 
داشته باشیم.جاللی فر گفت: در حال حاضر مشکلی از نظر استفاده از ریال و روبل در تجارت با روسیه نداریم، منتهی شرایط تحریمی به گونه ای است که 
روس ها بیشتر تمایل به استفاده از دالر دارند از این رو امکان تبادل روبلی فعاًل وجود ندارد.عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار کرد: مذاکراتی 

در خصوص استفاده از پول های ملی دو کشور صورت گرفته که بخش خصوصی اطالعی از جزئیات آن ندارد.

در دی ماه

تجارت خارجی ۸.۱ میلیارد دالری غیر نفتی کشور 
عضو اتاق ایران و روسیه:

 پیشنهاد استفاده از رمزارز در تبادالت
تجاری با روسیه
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گزیده خبر

تقدیر از شعب برتر بانک ایران زمین
دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکها و موسسات اعتباری کشور با 
عنوان »آموزش و توسعه منابع انسانی« در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران 
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی؛ مراسم تقدیر از شعب برتر نظام بانکی و 
موسسات اعتباری کشور هر ساالنه از سوی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران 
برگزار می شود و امسال نیز همانند سال های گذشته از شعب برتر بانک ایران 
زمین تقدیر شــد.در این مراسم که با حضور دکتر علی صالح آبادی رئیس کل 
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران برگزار شد، نقش مهم روسای شعب در 
موفقیت و پیشبرد استراتژی ها، اهداف عملیاتی بانک ها و موسسات، با هدف 

انتقال تجربیات و مهارت های علمی روسای شعب مورد بررسی قرار گرفت.

برنامه پرداخت 1900 میلیارد ریال 
 تسهیالت بانک توسعه تعاون برای 

اشتغال ایثارگران
مدیر عامل بانک توسعه تعاون از برنامه بانک برای پرداخت 1900 میلیارد ریال 
تســهیات برای اشتغال ایثارگران خبر داد.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک 
توســعه تعاون در حاشیه دیدار با سید امیرحســین قاضی زاده هاشمی معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران اظهار داشــت: همکاری 
چندین ســاله این بانک با بنیاد شهید و امور ایثارگران موجب تخصیص منابع 
مناسب و اشتغال ایثارگران شده است و در دوره کنونی نیز 1900 میلیارد ریال 
تسهیات برای اشتغال معرفی شدگان در نظر گرفته شده است.وی افزود: یکی 
از مهمترین برنامه های دولت ســیزدهم حفظ اشتغال کنونی و ایجاد اشتغال 
جدید اســت که سهمیه ای برای ایجاد شــغل توسط تمام دستگاه ها در سطح 
ملی در شــورای عالی اشتغال و همچنین در ســفرهای استانی در نظر گرفته 
شده است، و بانک توسعه تعاون نیز با حضور در طرح های ملی عاملیت پرداخت 

تسهیات اشتغال زایی را بر عهده گرفته است.

 5 شعبه بانک توسعه صادرات ایران 
برگزیده شدند

5 شــعبه بانک توسعه صادرات ایران در فهرست شــعب برگزیده دوازدهمین 
گردهمایی رؤسای برتر شعب بانک های کشور با عنوان »آموزش و توسعه منابع 
انسانی« قرار گرفتند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حبیب 
احمدی، مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با 
خبرنگار اگزیم نیوز ضمن تبریک به روسای شعب برگزیده، گفت: فرآیند انتخاب 
شعب برتر با در نظر گرفتن و مقایسه شعب هم درجه بر مبنای حجم عملیات 
و  رشد شاخص های عملکردی نظیرتسهیات پرداختی، سپرده ها، ضمانتنامه 
های صادره، بروات و اعتبارات اسنادی، اعتبارات اسنادی داخلی، حوالجات ارزی 
و خرید و فروش ارز، درصد معوقات، فعالیت های بازاریابی و جذب مشــتریان 
جدید و همچنین ســایرعملیات شعبه با توجه به تعداد نیروی انسانی موجود 
انجام پذیرفته اســت.وی اظهار داشت: بر اســاس شاخص های بررسی شده و 
متناسب با درجه هر شعبه، شعب خرم آباد، یزد، کاشان، اراک و کرمان به ترتیب 

عناوین اول تا پنجم را در میان شعب بانک های کشور کسب کردند.

روسای شش شعبه بانک گردشگری به عنوان 
برتر انتخاب شدند

روســای شش شعبه بانک گردشگری در دوازدهمین گردهمایی روسای موفق 
شــعب بانک ها و موسسات اعتباری کشور با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد در 
چند ماه گذشته تمامی شعب، به عنوان روسای برتر برگزیده شدند.به گزارش 
روابط عمومی بانک گردشگری، در گردهمایی مذکور که توسط موسسه عالی 
آموزش بانکداری ایران برگزار شد، روسای شعب مرکزی تبریز، گرگان، زاهدان، 
بازار مبل، وزرا و قزوین به عنوان روسای برتر شناخته شدند.بر اساس ارزیابی های 
انجام شده، حسن فرج الهی رئیس وقت شعبه مرکزی تبریز، غامرضا سوسرائی 
رئیس شــعبه گرگان و رضا قادری رئیس شــعبه زاهدان، عنوان روسای برتر 

دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور را کسب کردند.

واریز جوایز برندگان قرعه کشی حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک پارسیان

جوایز قرعه کشــی ســپرده های پس انداز ریالی صندوق قرض الحســنه بانک 
پارسیان)عملکرد سال 99 -1400( به حساب برندگان واریز شد.در پی برگزاری 
قرعه کشی و مشخص شدن نام برندگان، در تاریخ 12بهمن ماه همزمان با ایام 
اهلل دهه فجر جوایز این قرعه کشی به حساب های برندگان واریز شد.30 فقره 
کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال، 60 فقره 
کمک هزینه خرید خودرو داخلی هر یک به ارزش500 میلیون ریال،70 کمک 
هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به ارزش 300 میلیون ریال، 80 
کمک هزینه تحصیلی به ارزش 200 میلیون ریال،90 کمک هزینه سفر عمره، 
تمتع و عتبات عالیات هر یک به ارزش 100 میلیون ریال، یکصدکمک هزینه 
خرید صنایع دســتی هر یک به ارزش50 میلیون ریال، 200 جایزه نقدی 20 
میلیون ریالی، 400 جایزه نقدی 15 میلیون ریالی و هزاران جایزه نقدی دیگر از 
جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی صندوق قرض الحسنه 

بانک پارسیان بوده است.

 تجلیل از روسای شعب برتر
 بانک سینا

در دوازدهمین گردهمایی ساالنه روسای موفق شعب بانک 
ها و موسسات اعتباری کشور تحت عنوان »آموزش و توسعه 
منابع انسانی« از روسای شعب برتر بانک سینا تقدیر شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ دوازدهمین دوره تجلیل 
از روسای موفق شــعب بانک های کشور به همت موسسه 
آمــوزش عالی بانکــداری ایران، روز پنج شــنبه 14 بهمن 
ماه 1400 برگزار شــد. در این مراسم که به صورت آناین 
برگزار شد از کارکنان شبکه بانکی کشور که با فداکاری و از 
خودگذشتگی نسبت به ارائه خدمات محوله در دوران همه 
گیری کرونا اقدام کردند، قدردانی به عمل آمد. در ادامه این 
همایش از 9 رییس برتر و موفق شعب بانک سینا تقدیر شد.

گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور، همه ساله 
با هدف قدردانی و تکریم مسئوالن شعب برتر، انتقال تجربه 
و دســتاوردهای آن ها و دســتیابی به آخرین فناوری های 
عرصه بانکی با دیدگاه های مدیران ارشد نظام بانکی کشور 

برگزار می شود.

مدیرعامل بانک تجارت: 
بیدبلند خلیج فارس، دستاوردی 

ملی در ابعاد جهانی است
مدیرعامل بانک تجارت همزمان با ایام اهلل دهه فجر پیروزی 
انقاب اسامی با هدف تحکیم روابط و گسترش ارائه خدمات، 
از پروژه عظیم ملی پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس بازدید به 
عمــل آورد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، باجه بانک 
تجارت در پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس همزمان با ایام اهلل 
دهه فجر پیروزی انقاب اسامی در سال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی هــا بــا هــدف افزایش تعامل دو طــرف افتتاح 
شد.مدیرعامل بانک تجارت در بازدید از پاالیشگاه بیدبلند خلیج 
فارس با بیان اینکه تکمیل و بهره برداری از این ابرپروژه ملی 
در شرایط سخت تحریم های فنی و اقتصادی اقدامی تاریخی و 
ارزشمند به شمار می رود گفت: با ورود و راهبری تیمی جوان و 
متخصص نه تنها این ابر پروژه ملی به ثمر نشست بلکه به عنوان 
فینالیست برترین پروژه های دنیا در سال 2020 توانست نگاه 
های بین المللی را آن هم در اوج فشارهای خارجی متوجه توان 

باالی متخصصان ایرانی کند.

جایگاه ششمین بانک سودده کشور به 
بانک قرض الحسنه مهر ایران رسید

بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور موفق شد سود انباشته خود تا 
پایان 6 ماهه سال 1400 را به 1519 میلیارد تومان برساند.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در گزارشی 
که از سوی نهادهای رسمی منتشــر شده، عملکرد 27 بانک مورد 
بررســی قرار گرفته که 12 بانک زیان ده و 15 بانک سودده ارزیابی 
شده اند.بر اســاس این گزارش، بانک قرض الحسنه مهر ایران موفق 
شــد سود انباشــته خود تا پایان 6 ماهه ســال 1400 را به 1519 
میلیارد تومان برســاند. این در حالی است که در گزارش یاد شده، 
صورت های مالی 9 ماهه اغلب بانک ها بررســی شده است.اگر سود 
انباشته 9 ماهه بانک قرض الحسنه مهر ایران به میزان 2060 میلیارد 
تومان آمار ماک بررسی قرار می گرفت، این بانک در بین بانک های 
بررسی شــده، رتبه چهارم را کسب می کرد.بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در حالی در بین ســودده ترین بانک های کشــور قرار دارد که 
بانک های نخست لیست یاد شده، همگی از بانک های تجاری هستند 
و ابزارهای مختلف بانکداری را در اختیار دارند و این امکان برایشان 

فراهم است.

اعطای تسهیالت خرد در شعب 
بانک دی سرعت گرفته است

مدیرعامل بانک دی از سرعت گرفتن روند پرداخت 
تســهیات خرد با اعتبارسنجی و ارائه گواهی کسر 
از حقوق به مشــتریان این بانک خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاســی با اعام 
اینکه در هفته اول آغاز طرح پرداخت تسهیات خرد 
با اعتبارسنجی و ارائه گواهی کسر از حقوق، تعداد 
46 فقره تســهیات در شعب مختلف بانک دی به 
متقاضیان پرداخت شده است، گفت: تمام شعب این 
بانک در سراسر کشور متناسب با منابع، متقاضیانی 
را که حقوق بگیر بانک دی هستند با اولویت جامعه 
ایثارگران، پذیرش و درخواســت تسهیات آن ها را 
بررســی کرده و با رعایت مقررات این تسهیات را 
پرداخت می کنند.مدیرعامل بانک دی تصریح کرد: 
تســهیل در شرایط پرداخت تسهیات خرد یکی از 
موضوعــات مورد تأکید رئیس جمهــور و وزیر امور 

اقتصادی و دارایی بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی:

عملکرد نظام بانکی به اعتقادات مردم ضربه زده است
امین جعفری تأکید کرد: متأســفانه عملکــرد نظام بانکی باعث 
تضعیف اعتقادات مردم می شــود و جــدای از آن نظام بانکداری 
اسامی زیر سؤال می رود. این در حالی است که این نظام بانکی 

بر پایه دیدگاه های علمی دقیق شکل گرفته و کاراست.
به گزارش ایکنا، بانکداری اســامی چه تفاوتی با بانکداری بدون 
ربا دارد؟ آیا این دو اساســاً با هم متفاوتند؟ چرا ما در جامعه ای 
که داعیه اســامی بودن داریم، همواره مراجع از عملکرد بانک ها 
ناراضی بوده و بسیاری از آنها عملکرد بانک ها را ربوی می دانند؟ 
در این زمینه با امین جعفری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه عامه 
طباطبایی به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه آن را می خوانید.  

ایکناـ ســودهای باالی بانکی در ایران حتی در بانکداری 
متعارف در دنیا نیز وجود ندارد. ســؤال این است که آیا 
این سودها یک نوع ربا نیست، یا این که ربا با سود بانکی 

متفاوت است؟
از اســاس نظام بانکداری اسامی شــکل گرفت تا آلترناتیوی 
یا بــه عبارتی یک نظام جایگزین برای بانکــداری متعارف به 
دلیل ضعف هایی که داشت )مانند پیچیدگی در اخذ تضامین 
در اعطای تسهیات(، باشــد. بر این اساس بانکداری اسامی 
بر پایه یک سلســله اصول اعتقادی برگرفته از اقتصاد اسامی 
شــکل گرفت تا بر اســاس آن هم نیازهای مالی مردم مرتفع 
شــود، هم بانک ها به ســود )در معنای عام( دست یابند و هم 
در کنار آن، جامعه اسامی بتواند رشد و نمو کند. در ایران که 
در سال 1362 بانک ها به تعبیری اسامی شدند، اساسا به نظر 
می رســد رگه هایی از این دیدگاه بــرای مثال در ماده 1 قانون 
بانکداری بدون ربا به چشم می خورد، اما همتی درباره اسامی 
کردن بانک ها در تعبیر مسئولیت اجتماعی که داشتند، شکل 
نگرفت و تنها تاش شد در حد بانکداری بدون ربا و نه اسامی 
باقــی بماند. کما اینکه عنوان قانونی کــه ذکر کردم بانکداری 
بدون ربا اســت نه بانکداری اســامی و این خود انحرافی شد 
برای بازگذاشــتن دستان بانک های ایرانی که به هر طریقی به 
کسب سود)در معنای خاص خود( بپردازند، اما وارد ممنوعیت 
اخذ سودهای ربوی نشــوند. به این صورت که با تکنیک های 
حقوقــی و بانکــی، قراردادهایی که در نظام قــراردادی وجود 
داشــت را به گونه ای تغییر دهند که به صورت یک جانبه تنها 
سود محور باشد و ابعاد انسانی و اجتماعی در آن کم رنگ شود 
یا از میان برود. در کنار آن هم بانک به اخذ سود )با توجیهات 
فقهی بانکی مختلف که ربوی نیســت( دست یابد.درباره نظام 
بانکــداری متعارف همان گونه که گفتم برای مثال در کشــور 
فرانســه، تسهیاتی که به مشتری پرداخت می شود)تسهیات 
مصرف کننده( باید در چارچوب یک نرخ ســود معین باشد و 
فراتر از آن تحت هر عنوان و توجیه و بهانه ای وام ربوی محسوب 
شده و مجازات کیفری برای آن در نظر می گیرند. البته این نکته 
کــه عوامل اقتصادی مانند تورم در نرخ ســود تاثیر دارند و به 
همین دلیل شاید گفته شود که نباید قیاس کرد تا حدی اشتباه 
نیست، اما نکته این است که بانک باید خود بر همان نرخ سود 
توافقی که در قرارداد با مشتری منعقد کرده، وفادار بماند و آن 
را تحت عناوین مختلف تغییر ندهد.البته در نظام بانکی ایران 
عقودی تحت عنوان عقود مشــارکتی وجود دارد که این عقود 
توجیهاتی را برای بانک ها ایجاد می کنند و دستاویزی برای اخذ 
ســود بیشتر محسوب می شــود که این امر در نظام بانکداری 

عرفی که به غلط ربوی شناخته می شود، کًا مردود است.

ایکناـ اساساً ربوی بودن به چه معنی است؟ بانک ها تا چه 
حد مجازند که سود بگیرند که هم ربوی نباشد و هم این که 

سرپا بمانند و به تعبیری ورشکسته نشوند؟
ربوی بودن یک فعالیت بانکی، بحث بسیار پیچیده فقهی است و 
برای آن دیدگاه های مختلفی مطرح شده است؛ برخی ربا را تنها 
در عقــد قرض محقق می دانند و تنهــا بر ربای قرضی حرمت را 
جــاری می دانند. برخی فراتر رفته و هر گونه معامله ای که تردید 
در ربوی بودن باشــد را ربوی می دانند. ماده 595 قانون مجازات 
اسامی که مقرر می دارد: »هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت 
هــر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنســی را با 
شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر 
مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود 
...« نیز در همین راستاست. من نیز همین اعتقاد را دارم که باید 
اساساً آن را گسترده در نظر گرفت تا جایی برای حیل بانکی باقی 
نماند.این که بانک ها بتوانند پایدار باشند و فعالیت کنند، آن یک 
سخن دیگری است؛ در واقع باید گفت که اگر قرار است بانک ها 
در چارچوب نظام بانکداری اســامی فعالیت کنند، باید شفاف 
عمل کرده و بعضاً ریسک هایی که متقبل می شوند را به مشتریان 
خود نیز تحمیل کنند، اما توجه داشــته باشیم که این ریسک ها 
تنها برای نظام تسهیات دهی نیست، بلکه در سپرده گذاری ها هم 
به همین صورت در آنجا نیز باید ریســک ها تقسیم شود؛ یعنی 
اگر تصمیم گرفته شــد که نرخ 20 درصد ســود برای سپرده ها 
درنظر گرفته شود در شرایطی که بانک فعالیت اقتصادی سودزایی 
نداشــته باشد باید نرخ سود خود را پایین بیاورد و در این صورت 
مشتری نیز باید این مسئله را بپذیرد و این عین بانکداری اسامی 
است. در کشورهای غربی نیز نظام بانکی مشارکتی یا موتوئل ها 
یا بانک های تعاونــی وجود دارد که به گونه ای مشــتری بانک، 
ســهام دار )ولو سمبلیک( بانک می شــود و به این صورت هم به 
آن تعلق خاطر داشته و هم در منافع بانک خود را سهیم می داند. 
پذیرش ریســک از مشتری سپرده گذار باعث می شود بانک ها به 
دنبال بنگاهداری یا امور دیگری که شبهه ربوی در میان جامعه 
ایجاد می کند نرود.به نظر می رســد که در برخی مواقع اختاف 

دیــدگاه فقهی در این زمینه وجود دارد. اما در دیدگاه های کان 
اعتراضات جدی مراجع مبنی بر ربوی بودن وجود دارد کما اینکه 
در بحث خســارت تاخیر تادیه همچنان مراجعی هستند که آن 
را نمی پذیرند. آنچه در جزییات اســت و اختاف دیدگاهی است 
که مسلما طبیعی اســت، اما در مسائلی مانند سپرده گیری ها و 
اعطای تسهیات مســئله ربوی بودن به طور جدی و به صورت 
علمی وجود دارد. مراجع و علما در این زمینه اتفاقاً موضع گیری 
داشته اند و هر از گاهی در نشریات منتشر می شود، اما پس از آن 
به فراموشــی سپرده می شود.متأسفانه عملکرد نظام بانکی باعث 
تضعیف اعتقادات مردم می شــود و جدای از آن نظام بانک داری 
اسامی زیر سوال می رود. این در حالی است که این نظام بانکی 
بر پایه دیدگاه های علمی دقیق شکل گرفته و کاراست کما اینکه 
این نظام در کشــورهای حاشیه خلیج فارس در حال اجراست و 
حتی در زمان بحران های مالی ســال های 2007 تا 2009 تنها 
بانک های اســامی بودند که از این بحران کمتر آسیب دیدند و 
اتفاقا به سرمایه گذاری پسابحران در کشورهای غربی مانند فرانسه 
پرداختند. بنابراین به جای زیر سوال بردن نظام بانکداری اسامی 

باید آن را اصولی و علمی پیاده کرد.

ایکناـ براین اساس نظام مبارزه با ربوی بودن خاص ایران 
و اسالم نیست بلکه ســابقه در کشورهای دیگری مانند 

فرانسه و ... دارد.
ممنونم بابت این ســؤال دقیق. بله کامًا صحیح است. مبارزه با 
ربا ریشــه فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و غیره دارد و در مذاهب 
و فرهنگ هــای مختلف بــه گونه های مختلفی خود را نشــان 
داده اســت. برای مثال در فرانســه مبنای مبارزه با ربا نه بر پایه 
مذهب بلکه بر پایه شــفاف عمل نکردن بانک ها در برابر مشتری 
غیر تاجر )مصرف کننده( اســت که در این صورت برای حمایت 
از مصرف کننده این مســئله مطرح می شود. بنابراین الزاماً ریشه 
مذهبی هم می تواند نداشــته باشــد و در هر نظام حقوقی برای 
تبعاتی که ربا ایجاد می کند مثًا نابرابری اجتماعی و اینکه حقوق 

مصرف  ننده رعایت نمی شود، امر مبارزه با ربا وجود دارد.

ایکنــاـ درباره این بحث تان کــه بانک ها وقتی به دنبال 
بنگاهداری می روند، شبهه ربوی بودن را ایجاد می کنند، 

آیا شبهه ایجاد می کنند یا واقعاً ربوی می شوند؟
ببینید وقتی بانکی به مشتری تعهد می کند که سالیانه، ماهیانه 
و یا روز شــمار 18 درصد برای سپرده های نقدی که در بانک 
گذاشته سود می دهد، اساساً مشتری به دنبال اینکه منشأ سود 
از کجاست، نیست و تنها منتظر دریافت سود خود است و چه 
بسا در ذهن خود می پندارد که به بانک پول قرض داده و االن 
این ســود پول اوســت که به وی پرداخت می شود که اگر به 
این صورت باشــد، مسلماً ربوی است. برای همین من از تعبیر 
شبهه ربوی استفاده کردم. از طرف دیگر نیز بانک در این نظام 
اقتصادی چگونه می تواند به فعالیتی ســودزایی دست یابد که 
بتواند 18 درصد ســود به مشتری دهد؟ باید وارد عرصه هایی 
شود که صاحیت ذاتی ندارد و منع شده است، مانند بازار سکه 
و ارز و مســکن. در حالت دیگــر از بانک های دیگر پول قرض 
می کند تا بتواند آخر ماه یا سال سود مشتری سپرده گذار را پس 
دهد و به همین دلیل اینجا صد در صد فعالیت ربوی اســت و 
فراموش نکنیم که در این چرخه مشتری هم مقصر استف چون 
در صورت محقق نشدن تعهدات بانک اعتراض می کند و آن را 

تحت فشار می گذارد.

ایکناـ امــروز مردم با این وضعیت تصور می کنند که این 
نظام بانکداری کارآیی ندارد. پرسش این است که اساسا 

بانکداری اسالمی قابل دستیابی و عملیاتی است یا خیر؟
اول این قســمت را توضیح دهم که اساســاً در ایران بانکداری 
اسامی اجرا نشــده و این بانکداری بدون رباست که کمابیش 
عملیاتی شده است و بانکداری اسامی بانکداری با مسئولیت 
اجتماعی است که بانک های ما به دنبال آن نبوده اند و تنها این 
اواخر به تقلید از بانک های غربی که مسئولیت اجتماعی را در 
خانه سازی، مدرسه سازی و بیایان زدایی و غیره اجرا کرده اند، آن 
را به طور اندک مشاهده می کنیم. بنابراین هیچ وقت بانکداری 
اسامی در ایران پیاده نشده تا آن را ارزیابی کنیم و آنچه امروزه 
مشــاهده می کنیم و بیان مثبتی را ارائه نمی کند، بانکداری 
بدون رباســت.درباره اینکه بانکداری علم است و اسامی و غیر 
اسامی ندارد هم باید برگردیم به صحبت های اولم که بانکداری 
اســامی جایگزینی برای بانکداری متعارف در اموری که این 
نظام مشکل داشت، قرار گرفت. بنابراین بانکداری اسامی تنها 
یک جایگزین اســت مانند بانک هــای تعاونی یا موتوئل ها. هر 
اســمی را هم می توان برای آن گذاشــت، برای مثال نامش را 
بگذاریم بانکداری مشــارکتی. این نظام بانکداری مشارکتی بر 
پایه یک سلســله اصول بانکی )و بعضاً اعتقادی( شکل گرفته 
و اجرایی شده اســت و فارغ از بحث های اعتقادی می تواند در 
هر کشوری چه با اصول ایدئولوژیکی چه الئیک اجرایی شود و 
اتفاقاً بیان خیلی خوبی هم از خود در کشورهای حاشیه خلیج 
فارس نشان داده است. بیراهه رفتن و انحراف بانک های ایرانی 
را نباید به پای بانکداری اســامی گذاشت. بانکداری اسامی 
نظامی بانکی اســت که به طور علمی و عملی پتانســیل های 
باالیی در برابر رقبای خود دارد اما اراده ای برای اجرای آن باید 
وجود داشته باشد. در عین حال ایجاد فضای رقابتی در کشور 
با وجود بانکداری اسامی و متعارف به خوبی مزایای این نظام 
را نشــان خواهد داد و به ارتقــای رفاه مالی و اقتصادی جامعه 

کمک خواهد کرد.

بانک آینده، در کنار فعالیت مستمر خود در زمینه توسعه خدمات و محصوالت جدید و ایجاد تنوع در آن و به منظور تقویت و ارتقاء مستمر در ارتباط و تعامل 
ارزش آفرین با مشتریان عزیز، اقدام به تحولی جدید در »باشگاه مشتریان بانک آینده« نموده است.باشگاه مشتریان بانک آینده با اهداف ایجاد ارتباط دوسویه و 
موثر، درک و سنجش نیازمندی های مشتریان عزیز و ارائه محصوالت و خدمات ویژه متناسب با آن نیازها و افزایش رضایت مندی؛ ضمن ارتقا و توسعه بانکداری 
الکترونیکی، می کوشــد تا با مشــارکت مشتریان عزیز برای جمع آوری امتیازات و شرکت در طرح های ویژه اعضای باشگاه مشتریان بانک آینده، همراهی هر چه 
بیش تر و بهتری را انجام دهد.مشــتریان محترم واجد شــرایط می توانند با ثبت نام در سایت باشگاه مشــتریان به نشانی ba.efarda.ir و بر اساس میزان میانگین 
موجودی ســپرده ای در پایان هر ســه ماه و با بهره مندی از خدمات گوناگون ســپرده بانکی، بانکداری الکترونیکی، خدمات کارمزدمحور، تســهیات اعطایی و 
ارتباطی، امتیازات الزم را کسب کنند.هم چنین، مشارکت در اقدامات باشگاه مشتریان، شرکت در نظرسنجی، هدیه دادن امتیاز، ورود به سامانه اینترنتی، گردونه 
شانس، تکمیل بخش عاقه مندی ها، تکمیل بخش اطاعات شخصی و هدیه روز تولد از دیگر بخش های امتیازآور این باشگاه است.مشتریان عزیز پس از کسب 
امتیاز و قرارگیری در یکی از ســطوح پیش بینی شــده، می توانند عاوه بر دریافت »ایران کارت« هم رنگ سطح خود، با خرج امتیازات کسب شده، از خدمات و 
مزایای متنوعی مانند: تخفیف خدمات آناین، نیکوکاری، استفاده از خدمات بانکی و ایران مال، قرعه کشی های دوره ای سه ماهه و سایر خدمات ارائه شده، بهره مند 
شــوند. امیدواریم با یاری خداوند بزرگ و همراهی و هم دلی شــما مشــتریان وفادار و صمیمی، باشگاه مشتریان بانک آینده بتواند گامی دیگر برای خشنودی و 

رضایت مندی هر چه بیش تر شما مشتریان ارجمند بردارد.

برنامه های عملیاتی بانک سپه در راستای کمک به تحقق شعار عدالت و محرومیت زدایی، از شعارهای انقاب اسامی است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله 
ابراهیمی با تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران و گرامیداشت یاد، نام و خاطره و آرمان های بلند معمار کبیر انقاب اسامی حضرت امام خمینی )ره( و 
شهیدان عالی قدر انقاب دفاع مقدس و مدافعان حرم و شهدای عرصه امنیت و خدمت در کشور، در تشریح چشم انداز و اولویت های فراروی بانک سپه گفت: این بانک به منظور 
تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی و همسویی و همگامی با راهبردهای اقتصادی دولت، هم زمان با انجام فعالیت های تخصصی حوزه بانکداری، برنامه های کلی خود 
را در مسیر تحقق شعار عدالت و محرومیت زدایی انقاب تدوین و عملیاتی می کند.وی با اشاره به مسئولیت پذیری بانک سپه در استقبال از اجرای مأموریت های بزرگ ملی و 
کان در اقتصاد کشور و پذیرش نقش های جدی و مؤثر در این عرصه، تصریح کرد: این بانک با مشارکت در تأمین مالی طرح های کان اقتصادی در حوزه تولید محصوالت 
استراتژیک و زیربنایی، گام های اساسی در توسعه کشور برداشته است و نقش مهم و انکارناپذیری در اقتصاد دارد.ابراهیمی به حضور هدفمند و با برنامه بانک سپه در بخش های 
پیشران اقتصاد اشاره کرد و افزود: این بانک برای کمک به تأمین منافع ملی در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، سیمان، فوالد، صنایع غذایی و سایر بخش های مهم، 
پروژه های کلیدی فراوانی را تأمین سرمایه کرده است.وی اظهار داشت: بانک سپه عاوه بر منابع داخلی برای حضور قدرتمند در عرصه های مختلف اقتصادی با مسئولیت پذیری 
و ریسک پذیری از منابع صندوق توسعه برای راه اندازی طرح های ملی و بزرگ کشور استفاده کرده و در زمینه امضای قرارداد به منظور تزریق منابع این صندوق به بخش های 
مختلف اقتصادی همواره در زمره سه بانک اول کشور بوده است.مدیرعامل بانک سپه کمک به تحقق اهداف و شعارهای انقاب اسامی ایران را از برنامه های اولویت دار این بانک 
خواند و افزود: بانک سپه تاش می کند برای تحقق توسعه متوازن و محرومیت زدایی زمینه عملیاتی شدن طرح های بزرگ مستقر در مناطق مرزی و کم برخوردار را فراهم کند.

اقدامات عملی بانک سپه برای تحقق محرومیت زداییرونمایی از امتیازات جدید و ویژه باشگاه طالیی مشتریان بانک آینده
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گزیده خبر
بورل: روسیه برای تحریم ها بیشتر آماده 

بود، تا اروپا برای تامین گاز
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار کرد، 
آنقدر که روسیه در راستای تقویت انعطاف پذیری 
خود در برابر تحریم های غرب تالش کرده، اتحادیه 
اروپا برای تقویت ظرفیت و انعطاف پذیری خود در 
قبال اقدام احتمالی بــرای کاهش عرضه گاز کار 

نکرده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری تاس، جوزپ بورل، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وبالگ شخصی خود نوشت: در 
سال های اخیر آنقدر که روسیه با افزایش ذخایر ارزی خود، انعطاف پذیری 
خود را در برابر تحریم های اقتصادی افزایش داده اســت، ما برای تقویت 
ظرفیــت خود برای مقابله با کاهش احتمالی عرضــه گاز کار نکرده ایم. 
ما باید فوراً توســعه ذخایر اســتراتژیک گاز اتحادیه اروپا و امکان خرید 
مشــترک گاز را، همانطور که کمیسیون )اروپا( پیشنهاد کرده است، در 
نظر بگیریم.بورل پیش از ســفر خود به آمریکا برای شرکت در نشست 
شورای انرژی آمریکا و اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا راه های کاستن از 
وابســتگی خود به گاز روسیه و احتمال صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا 
به اروپا را با واشنگتن مورد بحث قرار خواهد داد.او نوشت: آمریکا در حال 
حاضر بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مایع )LNG( اروپاســت و ما در 
حــال افزایش همکاری هایمان برای تضمین ایمنی تامین گاز خود برای 
ماه های آینده هســتیم.جدای از آن، به گفته وی، اتحادیه اروپا در حال 
مذاکره با نروژ، قطر، جمهوری آذربایجان، الجزایر و دیگر کشــورها برای 

توسعه صادرات گاز طبیعی مایع است.

دیدار وزرای خارجه ایران و فنالند

 امیرعبداللهیان: برخی مطالبات ایران در زمینه رفع تحریم محقق نشده است
وزرای خارجــه ایران و فنالند دیروز ظهــر در تهران با هم دیدار 
و گفتگو کردند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، پکا هاویستو، وزیر 
امور خارجــه فنالند دیروز در تهران با حســین امیرعبداللهیان 
همتای ایرانی خود دیدار کرد.پیش از این دو طرف در حاشــیه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرده بودند.

پــس از این دیدار دو طرف در نشســت خبری شــرکت کردند. 
امیرعبداللهیان در این نشست خبری گفت: گفت وگوهایی را در 
خصوص موضوعات دو جانبــه انجام دادیم. روابط ایران و فنالند 
در میســر درســت خود قرار دارد. در دولت جناب آقای رییسی 
بر سیاســت متوازن تمرکز داریم و نگاه جدید ایران نگاه به همه 
بخش های جهان از جمله اروپا اســت.وی افــزود: ما حدود 11 
سند همکاری داریم که دیروز در مورد آن گفت وگو کردیم، عالوه 
بر این در راســتای توســعه همکاری های علمی و دانشگاهی در 
حوزه های علم و تکنولوژی و آب شــامیدنی سالم گفتگو کردیم.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تحوالت منطقه گفت: به تشکیل 
دولت فراگیر با مشــارکت همه اقوام در افغانستان اعتقاد داریم و 
از بازگشــت آرامش به منطقه و تمرکز بر رفع محاصره انســانی 
اســتقبال می کنیم. امیدوارم این دیدارها ســرآغازی برای گفت 
و گوهایی دو کشــور باشــد. از بازگشت آرامش به منطقه، توقف 
حمالت نظامی علیه یمن، توقف گسترش دامنه جنگ و تمرکز 
بر رفع محاصره انســانی، آتش بس و گفت وگوهای یمنی-یمنی 

اســتقبال می کنیم.وی ادامه داد: اروپا را فقط انگلیس، فرانسه و 
آلمان نمی بینم. ضمن اینکه از توســعه روابط با این ســه کشور 
استقبال می کنیم، توجه به سایر کشور اروپایی مورد توجه ایران 
است.امیرعبداللهیان درباره مذاکرات وین گفت: در آخرین متون 
به دســت آمده از مذاکرات وین، بخش هایــی از مطالبات مان در 
حوزه رفــع تحریم ها هنوز مورد توجه قرار نگرفته اســت. آقای 
باقری و کارشناسان ارشد مذاکره کننده در روزهای آینده در وین 
بر سندی که قرار است مورد توافق قرار بگیرد، تمرکز خواهند کرد 
و طرف های مختلف پایبندی به تعهدات خود در برجام را نشــان 
می دهند. امیدواریم در این مرحله به توافق نهایی نزدیک شویم، 
اینکه می توانیم در روزهای آینده مذاکرات را به توافق خوب منجر 
کنیم، بســتگی به ابتکار عمل و رفتار سه کشور اروپایی و آمریکا 
دارد.وی افزود: این که آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام آیا 
به معنای واقعی با حسن نیت و جدیت به دنبال رسیدن به توافق 
هستند یا نه موضوعی است که در طرف مقابل باید جستجو کرد. 
ما با خوشبینی، حسن نیت و جدیت به تالش های خودمان برای 
رسیدن به یک توافق خوب و حتی فوری ادامه خواهیم داد.وزیر 
خارجه فنالند هم در این خصوص گفت: در این مســئله رایزنی 
های خودمان را انجام دهیم و حامی برجام هســتیم و می دانیم 
که ایران با آژانس همکاری های خوبی دارد و همکاری خود را با 

ایران پس از برجام افزایش خواهیم داد.

رئیس جمهور فرانســه که در راه مسکو و کی یف است، با وجود اینکه آمریکا می گوید روسیه می تواند »همین فردا« حمله کند، 
خوشبین است که بتواند صلح را تضمین کند.به گزارش ایسنا به نوشته گاردین، ماکرون معتقد است که می تواند پیش از ورود به 
مسکو برای گفتگو با والدیمیر پوتین »راه حلی تاریخی« برای بحران اوکراین ارائه دهد.پس از انبوهی از فعالیت های دیپلماتیک 
که شامل گفتگو با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در آخر هفته و سه تماس تلفنی با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بود، 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه دیروز )دوشنبه( به مسکو می رود تا به دنبال »کاهش تنش« از بن بست تنش آمیز در مرزهای شرقی اوکراین باشد.روسیه ده ها 
هزار نیرو در نزدیکی مرزهای همسایه اش مستقر کرده و همین امر باعث شده است که ایاالت متحده به حدود 3000 سرباز اضافی برای تقویت جناح شرقی ناتو در 
لهســتان و رومانی دســتور دهد. کاخ سفید بر این باور است که مسکو حداقل 70 درصد از قدرت آتش مورد نیاز خود را جمع آوری کرده است تا به والدیمیر پوتین 
گزینه عملیات نظامی بزرگ تا اواسط فوریه را بدهد.مشاور امنیت ملی ایاالت متحده، جیک سالیوان، روز یکشنبه گفت که تهاجم ممکن است »همین فردا« انجام 
شود. با این حال، ماکرون روز یکشنبه به روزنامه ژورنال دو دیمانش گفت که هدف روسیه »اوکراین نیست، بلکه شفاف سازی قوانین ... با ناتو و اتحادیه اروپا« است.

او به این روزنامه گفت بنابراین »پیشرفت به سوی نظم جدیدی که اروپای ما عمیقاً به آن نیاز دارد و بر اصل اصلی برابری حاکمیت بین دولت ها استوار است، ضروری 
است«.

وزیر امور خارجه اوکراین از مردم خواســت تا به »پیشــگویی های آخرالزمانی درباره حمله قریب الوقوع روسیه« توجهی نکنند و 
گفت که کشورش قدرتمند است و حمایت بین المللی بی سابقه ای دارد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دمیترو کولبا، 
وزیر امور خارجه اوکراین روز یکشــنبه در پیامی توییتری گفت: دیروز اوکراین ارتشــی قدرتمند و حمایت بین المللی بی سابقه 
دارد و اوکراینی ها به کشورشــان باور دارند. این دشــمن اســت که باید از ما بترسد، نه ما از آنها.همین اواخر ولودیمیر زلنسکی، 

رئیس جمهوری اوکراین هم گفته بود که کشورش همچون کشتی تایتانیک در حال غرق شدن نیست و واشنگتن و رسانه ها را به هراس افکنی که روی اقتصاد تاثیر 
می گذارد، در حالی که »هیچ تانکی در خیابان ها نیست« متهم کرد.  با این حال دو مقام  آمریکایی به تازگی گفتند که روسیه احتماال برای اجرای حمله ای تمام عیار 
به اوکراین در اواسط فوریه آمده می شود و حدود 70 درصد توان رزمی مورد نیاز برای این حمله را فراهم کرده و گردان های تاکتیکی بیشتری را راهی مرز با اوکراین 
کرده است.همچنین جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید یکشنبه گفت که روسیه ممکن است »هر روزی« دست به اقدام نظامی بزند اما هنوز می تواند راه 
دیپلماســی را در پیش بگیرد.در همین حال وزیر خارجه اوکراین در پیام توییتری دیگری نوشت: پایتخت های مختلف، سناریوهای مختلفی دارند اما اوکراین آماده 
هرگونه تحولی است.گرچه گفته می شود روسیه بیش از صد هزار نیرو در کشور خودش و در نزدیکی مرز اوکراین گردآوری کرده است اما مسکو تاکید دارد برنامه ای 

برای حمله ندارد، اما اگر درخواست های امنیتی اش محقق نشود، ممکن است به اقدام نظامی ای که مشخص نیست چطور باشد، دست بزند.

 امیدواری ماکرون 
به »راه حل تاریخی« برای بحران اوکراین

وزیر خارجه اوکراین: به پیشگویی های آخرالزمانی 
درباره حمله روسیه اعتنا نکنید
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پژوهشــگران اســترالیایی در پژوهش جدید خود، به بررسی مکانیسم 
پیشــروی سرطان پستان در بدن پرداخته اند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیوز مدیکال نت، ســرطان پستان، شــایع ترین سرطان در بین زنان 
سراســر جهان است اما با وجود پیشــرفت های پزشکی، هنوز درمانی 
برای تومورهایی که به صورت موضعی منتشــر می شــوند ارائه نشده 
 )UniSA( »است.پژوهش جدیدی که در »دانشگاه اســترالیای جنوبی
انجام شده، ارتباطی را بین سلول های تهاجمی سرطان پستان و تراکم 
پروتئین در سطح ســلول پیدا کرده است. این پژوهش نشان می دهد 
که بین میزان این ارتباط و شــدت بیماری، رابطه مستقیم وجود دارد.

این نخستین بار اســت که این تعامل پروتئینی در سلول های حیوانی 
و انســانی مشاهده می شــود. این پژوهش، اطالعاتی حیاتی را در مورد 
مکانیسم پیشروی سرطان پستان و تبدیل شدن از شکل خوش خیم به 
 ،)Valentina Poltavets(»شکل تهاجمی ارائه می دهد.»والنتینا پولتاوتس
از پژوهشــگران این پروژه گفت: متوقف کردن تعامل بین پروتئین های 
»CCR7-CXCR4« می توانــد درمان هــای جدیدی را برای ســرطان 
تهاجمی پســتان ارائه دهد.وی افزود: در سراسر جهان، سرطان سینه 
ســاالنه بیش از ۳/۲ میلیون زن را تحت تأثیر قرار می دهد. ســرطان 
تهاجمی پســتان، بیش از 4۰ درصــد از کل مرگ و میرهای مرتبط با 
ســرطان در زنان را تشکیل می دهد. در حال حاضر، هیچ درمانی برای 
تومورهای متاســتاتیک وجود نــدارد. به همین دلیل اســت که ارائه 
درمان های جدیدی که می توانند گسترش سرطان پستان و رسیدن آن 

به سایر اندام های بدن را هدف قرار دهند، بسیار ضروری است.

محققان انجمن شیمی آمریکا از توسعه نمونه اولیه پچ حاوی انسولین 
کــه در داخل گونه فرد قرار می گیرد، خبر دادند.به گزارش ایســنا، 
مدیریت ســطح قند خون نیازمند توجه شبانه روزی افراد مبتال به 
دیابت است. گرچه پیروی از یک رژیم غذایی سالم  و افزایش فعالیت 
بدنی می تواند کمک کننده باشــد، اما بســیاری از مبتالیان به این 
بیماری باید به طور منظم از انســولین)هورمون اصلی تنظیم کننده 
قند( اســتفاده کنند.اکنون محققان آمریکایی برای تزریق این دارو 
به بدن به روشی کمتر تهاجمی، از توسعه نمونه اولیه یک پچ مملو 
از انسولین خبر داده اند که به راحتی در داخل گونه فرد می چسبد.

طبق گزارش انجمن دیابت آمریکا، تقریبا شش میلیون آمریکایی از 
انســولین برای کمک به کنترل دیابت خود استفاده می کنند. افراد 
عمدتا انسولین را توسط سرنگ یا قلم انسولین یا کاشت پمپ های 
نیمه دائمی اســتفاده می کنند. این روش ها گاها تهاجمی و ناراحت 
کننده هســتند.دیابت یک بیماری مزمن است که به علت عملکرد 
نامنظم پانکراس که مســئول تولید هورمون انسولین است، ایجاد 
می شود. انســولین به گلوکز خون اجازه می دهد تا وارد سلول های 
بدن ما شــود و از آن برای تولید انرژی استفاده کند. دو نوع دیابت 
وجود دارد، نوع ۱ و نوع ۲.دیابت یا بیماری قند، یک اختالل سوخت 
و ســازی)متابولیک( در بدن اســت. در این بیماری توانایی تولید 
هورمون انســولین در بدن از بین می رود یا بدن در برابر انســولین 
مقاوم شــده و بنابراین انسولین تولیدی نمی تواند عملکرد طبیعی 
خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین پایین آوردن قند خون توسط 

سازوکارهای مختلف است. دیابت دو نوع اصلی دارد.

سرطان پستان چگونه در بدن 
پیشروی می کند؟

کنترل دیابت با چسباندن پچ 
حاوی انسولین در دهان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

گرم شدن در هوای سرد نوار غزه

شلبی-تویوتا 2000GT، یک کالسیک ژاپنی 
تویوتا ۲۰۰۰GT زیبا که در دهه ۶۰ میالدی تولید شده است نقشی مشابه شلبی کبرا در صنعت خودروی آمریکا دارد. حاال تصور 
کنید این دو شرکت برای تولید یک خودروی مشترک با یکدیگر همکاری کرده باشند! این دقیقاً همان چیزی است که با تصمیم 
تویوتا برای حضور در رقابت های SCCA آمریکا رخ داده اســت. این خودروســاز می خواست در بین مصرف کنندگان آمریکایی به 
خوبی شناخته شود و به همین خاطر سه دستگاه شلبی-تویوتا ۲۰۰۰GT را تولید کرد. حاال یکی از این سه خودرو که برای فصل 
۱۹۶۸ مســابقات ساخته شده بود آماده حراجی می شــود.۲۰۰۰GT قباًل هم در مسابقات موتور اسپورت ژاپن خوش درخشیده 
است. در اولین حضور در سال ۱۹۶۶ در گرندپری ژاپن که علیرغم نامش یک مسابقه برای خودروهایی با چرخ های پوشانده شده 
بود، این خودرو رتبه سوم را کسب کرد. یک ماه پس از آن نیز این خودرو در سوزوکا یک دو کرد و در فصل ۱۹۶7 مسابقات نیز 
پیروزی های مختلفی به دست آورد.تویوتا می گوید پیت براک طراح کبرا دیتونا فست بک قرار بود این خودرو را برای مسابقات 
SCCA آماده کند اما در دقیقه آخر شلبی قرارداد را از آِن خود کرد و براک هم از طرف دیگر به خاطر همکاری با داتسون و تولید 

خودروهایی همچون سدان ۵۱۰ و ۲4۰Z موفقیت زیادی به دست آورد.

سادیو مانه بهترین بازیکن جام ملت های آفریقا
به گزارش سرویس مطبوعاتی این مسابقات، سادیو مانه وینگر تیم ملی سنگال به عنوان بهترین بازیکن جام ملت های آفریقا 
انتخاب شــد.به گزارش ایسنا و به نقل از اســتار، تیم ملی سنگال برای اولین بار در تاریخ با شکست مصر در فینال قهرمان 
مسابقات جام ملت ها یا آفریقا شد. وقت اصلی و اضافی با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید و مانه در دقیقه 7 پنالتی را گل 
نکرد. اما در ضربات پنالتی شیرهای ترنگا با نتیجه 4 بر ۲ قدرتمندتر بودند و ضربه نهایی را نیز سادیو مانه به ثمر رساند.در 
این دوره از رقابت ها وینگر لیورپول در هر 7 بازی حضور داشــت و ۳ گل به ثمر رســاند و ۲ پاس گل داد.همچنین بهترین 
دروازه بان تورنمنت ادوارد مندی در تیم ملی سنگال بود که در ۵ بازی به میدان رفت و در وقت قانونی ۲ گل دریافت کرد. 
وینســنت ابوباکار کامرونی با ۸ گل آقای گل رقابت ها شــد. این مهاجم در لیگ عربستان و در تیم النصر حضور دارد. دیدار 
پایانی جام ملت های آفریقا دو تیم سنگال و مصر به مصاف هم رفتند. این بازی در پایان وقت های اصلی و اضافی با تساوی 
بدون گل به پایان رسید تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی این سنگال بود که توانست با نتیجه 4 بر ۲ 

به پیروزی برسد و جام قهرمانی را باالی سر برد.

چیست آن شهریار رد رپده؟
شور رد شهر و یار رد رپده

کان بار ردرپدهره زمان بار می دهد، لیکن نیست ام
همچنان روی کار رد رپدهرپده از روی ربگرفت آن ماه

همه گلها ازو شکفته و باز
گل او غنچه وار رد رپده

و آنگه آن رپده دار رد رپدهرپده داری بدوستان دادست چیست این نقش گوهن گون؟ ار نیست
نقشبندی سوار رد رپده

پیشنهاد

چهره روز

بدن هرگز دروغ نمی گوید
کتاب بدن هرگز دروغ نمی گوید با عنوان انگلیســی 
The Body Never Lies و نیز با عنوان فرعی اثرات پایدار 
تربیت خشــن اثری از آلیس میلر نویسنده سوئیسی 
است که در آن به بررســی رنج های ما در کودکی و 
طبیعتاً اثرات آن به هنگام بزرگ شــدن می پردازد. 
ممکــن اســت در مواجهه با این کتاب احساســات 
متفاوتی داشته باشیم اما در هر صورت مباحث مطرح 
شــده توسط میلر شایسته توجه هستند. آلیس میلر 
خود می گوید موضوع اصلی همه کتاب هایش بررسی 
اثراتی است که در نتیجه انکار رنج های دوران کودکی 
در ما باقی می مانــد. و در هر کدام از کتاب هایش به 
جنبــه خاصی از این تاثیرات اشــاره می کند. در این 
کتاب نیز به بررسی تاثیراتی می پردازد که انکار هیجانات قوی و واقعی روی بدن ما می گذارد. میلر 
در این مورد در پیشگفتار کتابش می نویسد:طبق دانش و تجربه شخصی من از روان درمانی، و نیز 
روایت هایی که از افراد زیادی شــنیده ام، افرادی که در کودکی آزار دیده اند تنها زمانی می توانند 
فرمــان چهارم از ده فرمان* را انجام دهند که از احساســات واقعی خود فاصله بگیرند و آن ها را 
به شــدت ســرکوب کنند. این افراد نمی توانند پدر و مادر خود را دوست داشته باشند و به آن ها 
احترام بگذارند، زیرا هنوز ناخودآگاه از آن ها می ترســند؛ آن ها هر قدر هم تالش کنند نمی توانند 
رابطه ای راحت و مطمئن با والدین خود برقرار کنند.*ده فرمان منظور دســتورهای مذهبی است 
که از جانب خدا بر موسی وحی شد. فرمان چهارم می گوید: »پدر و مادر را احترام بگذار.«شخصاً 
نسبت به کتاب بدن هرگز دروغ نمی گوید هزاران احساس متناقض را تجربه کردم. در اینجا تالش 

می کنم با نوشتن در مورد آن حس خودم نسبت به کتاب  را پدیدار کنم.

احسان حدادی
احســان حــدادی )زادهٔ ۳۰ دی ۱۳۶۳در تهران( 
پرتاب گر دیســک ایرانی و رکــورددار فعلی پرتاب 
دیســک در تمامی رده های سنی ایران و رکورد دار 
همین رشــته در رده بزرگساالن آسیا با حد نصاب 
۶۹٫۳۲ متر است.احســان حدادی نخستین بار در 
مسابقات قهرمانی جوانان آســیا ۲۰۰4 مدال طال 
را به چنــگ آورد، چندی بعد ایــن قهرمانی را در 
مسابقات جوانان جهان در گروسو، ایتالیا تکرار کرد 
و نخســتین مدال جهانی را برای دو و میدانی ایران 
به ارمغان آورد.او در سال ۲۰۰۵ با پرتاب دیسک به 
مســافت ۶۵٫۲۵ متر رکورد آسیا را شکست و مدال 
طالی قهرمانی دوومیدانی آسیا را در شهر اینچئون، 
کرهٔ جنوبی به گردن آویخت.حدادی در بازی های آســیایی ۲۰۰۶ دوحه، قطر با رکورد ۶۵٫۳۸ 
متر پس از ۳۲ ســال ایران را صاحب مدال طالی بازی های آســیایی در رشــتهٔ دو و میدانی 
ســاخت.حدادی عنوان قهرمانی مســابقات قهرمانی آسیا ۲۰۰7 در امان، اردن را نیز به دست 
آورد و در مسابقات قهرمانی دو و میدانی جهان ۲۰۰7 در اوزاکا به مقام هفتم رقابت ها رسید.

حدادی پس از آن بارها در مســابقات داخلی و خارجی رکورد خود را بهبود بخشیده اســت و 
رکورد فعلی او ۶۹٫۳۲ متر اســت که در ســوم ژوئن ۲۰۰۸ در مســابقات جایزه بزرگ تالین، 
اســتونی به جای گذاشت.او که یکی از شــانس های اصلی قهرمانی در المپیک ۲۰۰۸ در پکن 
بود، با پرتابی به مسافت ۶۱٫۳4 متر و با رتبه هفدهم به کار خود پایان داد.حدادی در بازی های 
آســیایی ۲۰۱۰ گوانگ ژو مدال طالی این دوره از مســابقات را کسب کرد و رکورد بازی های 

آسیایی را دوباره بهبود بخشید.

فرهنگ

هاشم رضی، نویسنده، پژوهشگر و مترجم حوزه تاریخ، 
در ۸7 ســالگی از دنیــا رفت.به گزارش ایســنا، مجله 
بخارا با اعالم این خبر نوشــته است:  این پژوهشگر و 
نویســنده تاریخ ادیان جهان و ایــران، در بامداد امروز 
)دوشــنبه، هجدهم بهمن ماه ۱4۰۰( پس از یک دوره 
نقاهت از دنیا رفت.هاشم رضی متولد ۲۶ تیرماه ۱۳۱۳ 
در تهــران بود. دوران تحصیــل را در تهران گذراند. به 
توصیه محمدتقی مصطفوی به پدربزرگش، زبان فرانسه 
را آموخت. ســپس به آموختن زبان انگلیسی و آلمانی 
پرداخت. به کتاب های باستان شناســی و دین زرتشت 
و نیچه عالقه مند بود. توسط مدیر کتابفروشی طهوری 
با  محمد مکری آشــنا شــد و از کتابخانه ارزشمند او 
بهره بــرد.از کتاب هایی که در آغاز تألیف کرد، »پنج آیین بزرگ جهان« بود. ســپس »وندیداد« را 
از روی متن اصلی ترجمه کرد و برای آشــنایی با لغات اوستایی و سانسکریت، نزد جاللی نائینی به 
آموختن زبان های باستانی پرداخت.با تنی چند از ایران شناسان زمان خود رفت وآمد داشت، ازجمله 
محمدجواد مشــکور و رحیم عفیفی و ماهیار نوابی. به توصیه مهرداد بهــار کتاب »آیین پررمزوراز 
میترایی«  اثر فرانتس کومن را ترجمه کرد که در دو جلد از ســوی انتشــارات بهجت منتشــر شده 
است. »حکمت خسروانی«، »اوستا«، »آیین مهر«، »وندیداد«، »گاهشماری جشن های ایران باستان«، 
»آیین زروانی«، »دین و فرهنگ ایرانی در عهد اوســتایی«، »ازدواج مقدس«، »تاریخ زرتشــتیان«،  
»جشــن های آب«، »جشن های آتش«، »جشن های گاهنبار«، »آیین پررمز و راز میترایی«، »معاد و 
آخرت شناسی در ایران باستان«،  »زرتشت پیامبر ایران باستان«، »تاریخ مطالعات دینهای ایرانی« و 

»آموزش خط میخی« از جمله آثار به جامانده از او هستند.

هاشم رضی درگذشت
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