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نیویورک- ایرنا- مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: تحریم های یکجانبه علیه مردم ایران، به ویژه تحریم های دارویی و اقالم 
بشردوســتانه اعمال جنایتکارانه ای برابر با ارتکاب جنایت علیه بشــریت است. به گزارش ایرنا، تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود: 
همانطور که رئیس جمهوری کشورمان در سخنرانی خود در هفتاد و ششمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، تحریم های یکجانبه علیه مردم ایران، 
به ویژه تحریم های دارویی و اقالم بشردوستانه، اعمال جنایتکارانه ای برابر با ارتکاب جنایت علیه بشریت است. کشورهای تحریم کننده نباید برای چنین جنایات 

شنیع بی مجازات بمانند.نماینده  دائم کشورمان در سازمان ملل گفت: اقدامات قهری یکجانبه، خواه در قالب ....

www.sobh-eqtesad.ir

تخت روانچی: 

تحریم های یکجانبه علیه ایران جنایت علیه بشریت است
info@sobh-eqtesad.ir

۲۷۴۴ مورد بستری جدید کرونایی
۱۱۴ هموطن دیگر جان باختند

 در طول ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۴ بیمار کرونایی جان خود را از دست 
دادنــد و مجموع جــان باختگان این بیماری بــه ۱۳۳ هزار و ۴۸ نفر 
رســید ،همچنین ۲ هزارو ۷۴۴ مورد جدید در بیمارستان های کشور 
بســتری شــدند.به گزارش ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت، تا کنون ۶۱ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۵۳ نفر ُدز اول، 
۵۴ میلیــون و ۶۱۱ هزار و ۸۵۷ نفر ُدز دوم و ۲۰ میلیون و ۲۴۵ هزار 
و ۴۳۴ نفر، ُدز ســوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن 
های تزریق شده در کشور به ۱۳۶ میلیون و ۸۰ هزار و ۶۴۴ ُدز رسید.

در شــبانه روز گذشــته ۳۷۴ هزار و ۹۹۸ ُدز واکسن کرونا در کشور 
تزریق شــده است.تا دیروز ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۳۸ هزار و ۷۵۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد که دو هزار و ۷۴۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۸۴۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۳ هزار و ۴۸ نفر رسید.

تــا کنون ۶ میلیون ۱۹۱ هــزار و ۷۴۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارســتانها ترخیص شده اند.۲ هزار و ۷۲۴ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا کنون ۴۵ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۱۲۷ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در 
وضعیت قرمز، ۱۵۳ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۱۶۷ شهرستان 
در وضعیت زرد و ۸ شهرســتان در وضعیت آبی قــرار دارند. تا کنون 
۶۱ میلیــون و ۲۲۳ هزار و ۳۵۳ نفــر ُدز اول، ۵۴ میلیون و ۶۱۱ هزار 
و ۸۵۷ نفــر ُدز دوم و ۲۰ میلیــون و ۲۴۵ هزار و ۴۳۴ نفر، ُدز ســوم 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شده 
در کشــور به ۱۳۶ میلیون و ۸۰ هزار و ۶۴۴ ُدز رســید.در شبانه روز 
گذشته ۳۷۴ هزار و ۹۹۸ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تدروس ادهانوم،  مدیرکل ســازمان جهانی بهداشت همچنین نسبت 
به »سونامی« سویه های اومیکرون و دلتا به دنبال رکوردشکنی موارد 
ابتال به »کووید ۱۹« در سطح جهان هشدار داد. وی بار دیگر خواستار 
دسترســی منصفانه به واکسن کرونا در ســطح جهان شد.وی افزود: 
»میلیاردها نفر« در سطح جهان همچنان به طور کامل در برابر بیماری 

ویروس کرونا »آسیب پذیر« هستند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران

روند کاهش تورم امیدوارکننده است
سخنگوی دولت مطرح کرد

در اوج مذاکرات، با ثبات نرخ 
ارز روبه رو هستیم

ســخنگوی دولت با بیان اینکه برنامه ریزی طرح پیشرانان اقتصادی، به حل مشکل تورم و بهبود سرمایه گذاری 
مولد منجر می شــود، گفت: این امر نشــان دهنده رویکرد دولت در خنثی سازی تحریم و توجه به ظرفیت های 
داخلی است.به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری با اهالی رسانه با بیان اینکه همانگونه 
که اعالم شــد مطابق مصوبه بورس، توزیع سود سهام عدالت برای سهامداران تا پایان امسال یعنی قبل از پایان 

اسفند را خواهیم داشت، اظهار کرد:.....

با تصویب کمیسیون تلفیق

بانک ها مکلف به ارائه مشخصات کامل وام گیرندگان 
کالن به بانک مرکزی شدند

بورس سبزپوش شد

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نهاجا:

فرمان تهاجم ترکیبی در مقابل تهاجم ترکیبی 
جبهه دشمن
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وزیر اقتصاد خبر داد؛

امکان خرید اینترنتی و 24 ساعته سفته
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گزیده خبر

روایت بیگی از جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر امورخارجه:
امیرعبداللهیان: ایران به دنبال نقد کردن 

چک برجام است
علیرضــا بیگی پیرامون جلســه غیرعلنــی مجلس با وزیــر امورخارجه گفت: 
امیرعبداللهیــان بــا بیان اینکه ایران بــه دنبال نقد کردن چک برجام اســت 
گفت:خنثی سازی تحریم ها وظیفه دولت و مجلس است.احمد علیرضا بیگی در 
گفت وگو با خبرنگار سیاســی ایرنا در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس 
شورای اسالمی با حضور وزیر امور خارجه گفت: در این جلسه عالوه بر وزیر امور 
خارجه و اعضای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اصل 
نود، کمیسیون انرژی، کمیسیون جهش تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساسی نظرات و نکات خود را در مورد مذاکرات بیان کردند.نماینده مردم 
تبریز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: به گفته وزیر امور خارجه دغدغه تیم 
مذاکره کننده دستیابی به توافق خوب برای رفع تحریم هاست درحالیکه دغدغه 
طرف اروپایی و آمریکایی کاهش توان هسته ای ایران است و لذا تالش دارند که 
روند دستیابی ایران به دانش هسته ای کند شود.عضو فراکسیون انقالب اسالمی 
گفت: وزیر امور خارجه اعالم کرد ایران به دنبال مذاکره عزتمندانه برای دستیابی 
به توافق خوب و در چارچوب برجام است. فارغ از اینکه برجام خوب یا بد است. 
جمهوری اســالمی برای برجام هزینه پرداخت کرده اســت لذا به دست آوردن 
نتایج حاصل از برجام کف مطالبات ایران را تشــکیل می دهد در واقع جمهوری 
اســالمی به دنبال نقد کردن چک برجام است و به کمتر از برجام رضایت نمی 
دهد ممکن است بیشتر از برجام را مطالبه کنیم.وی ادامه داد: به گفته وزیر امور 
خارجه رفع تحریم ها بر عهده وزارت امور خارجه اســت که تیم مذاکره کننده 
آن را دنبال می کند اما خنثی کردن تحریم ها وظیفه مهم و راهبردی است که بر 
دوش مجلس و دولت است لذا باید اقدامات جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
انجام شود.نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: امیرعبداللهیان معتقد بود 
اگر به توافقی هم دســت پیدا کنیم، خنثی سازی تحریم ها و بی اثر کردن آن 
باید همواره در دستور کار دولت و مجلس باشد زیرا آمریکایی ها مصمم هستند 
چهارچوب و ساختار تحریم را حفظ کنند تا هر زمانی که اراده کردند این ماشین 

را استارت بزنند و راه بیندازند.
علیرضا بیگی گفت: وزیر امــور خارجه تاکید کرد که تیم مذاکره کننده تالش 
دارد تا تضمین هایی را از طرف غربی و آمریکایی دریافت کند، قانون لغو تحریم 
هــا نقطه اتکایی تیم مذاکره کننده در مذاکره وین اســت و همانطور که طرف 
غربی کنگره را مقدس می دانــد، تیم مذاکره کننده ایران نیز مصوبه مجلس را 
غیر قابل عبور می داند.عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس افزود: 
وزیر امور خارجه اعالم کرد که  تیم مذاکره کننده به دنبال دســتیابی به توافق 
خوب است. اما معتقدیم اقتصاد کشور نباید شرطی شود و نباید به مذاکرات گره 
بخورد. اما برای ایران فروش آزادانه نفت و بازگرداندن پول ناشــی از فروش آن 
به کشــور برای تجارت آزادانه مسئله ای تعیین کننده است.بیگی اظهار داشت: 
امیرعبداللهیان معتقد بــود وزارت امورخارجه انتقادات مجلس را می پذیرد اما 
تالش تیم مذاکره کننده برای این است که کمترین شوک را به جامعه وارد کرده 
و موضــوع لغو تحریم ها را به طور جدی دنبال کند.وی ادامه داد: به گفته وزیر 
امورخارجه صرفنظر از اینکه برجام در ریل غلط و یا درســت به تصویب رسیده 
یا خیر، تیم مذاکره کننده هسته ای به دنبال اجرای برجام برای روابط متعارف 
بانکی با کشورها است. رویکرد دولت روحانی در قبال اجرای برجام و مذاکرات، 
حداقلی بود اما رویکرد تیم مذاکره کننده مطالبات حداکثری است و به کمتر از 

برجام راضی نخواهیم بود.

تأکید مخبر بر اجرای عدالت آموزشی در کشور
معاون اول رییس جمهور: دولت مصمم به 

اجرای طرح رتبه بندی معلمان است
تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهور گفت: به رغم مشکالت اساسی و کارشناسی 
الیحه رتبه بندی معلمان که در دولت قبل تهیه شــده بود، رییس جمهور تأکید 
کرد همان الیحه به مجلس ارائه و موضوع رتبه بندی معلمان به سرعت به نتیجه 
برسد.به گزارش ایرنا، محمد مخبر دیروز سه شنبه در آیین بهره برداری از ۲ هزار 
و ۹۵۰ پروژه آموزشی در سراسر کشور که همزمان و متمرکز در مدرسه کودکان 
اســتثنایی امام رضا )ع( در جنوب تهران عملیاتی شد، با تبریک ایام دهه فجر 
و گرامیداشــت یاد و خاطره امام خمینی )ره( اظهار داشت: تدین، شجاعت، بی 
توجهی به دنیا، استواری در مسیر، تسلط بر نفس و مهمتر از همه اعتماد به مردم 
از جمله ویژگی ها و ابعاد شخصیتی امام راحل بود. وی افزود: امام خمینی )ره( 
تالش کرد تا بستر نقش آفرینی ملت در کشور فراهم شود و در پیروزی انقالب 
اســالمی و همچنین دوران دفاع مقدس اتکا بر مردم به نمایش گذاشته شد و 
امروز نیز مسائل مختلف کشور از طریق تکیه و اعتماد به مردم قابل حل است. 

مخبر با اشاره به اینکه معلمان و دانش آموزان از گسترده ترین اقشار مورد خطاب 
امــام خمینی )ره( در دوران دفاع مقدس بودنــد، گفت: در دوران دفاع مقدس 
دانش آموزان و معلمان بخش قابل توجهی از رزمندگان را شــامل می شــدند و 
نقشــی اساسی در پیروزی کشــور ما در جنگ تحمیلی ایفا کردند. معاون اول 
رییس جمهور در ادامه سخنان خود از مجمع َخّیرین مدرسه ساز به عنوان شجره 
طیبه یاد کرد و اظهار داشت: تا امروز ۳۰ درصد از مدارس کشور توسط َخّیرین 
ساخته شده که باید از این الگو در سایر بخش ها مانند تولید و رفع مسائل اشتغال 
نیز استفاده کنیم.وی با قدردانی از خانواده میر محمدصادق َخّیر مدرسه ساز که 
در این مراسم حضور داشتند، گفت: َخّیرین مدرسه ساز کارهای بزرگی در کشور 
به انجام رساندند و آثار اقدامات پسندیده آنان در جای جای کشور دیده می شود. 
مخبر، یکی از شعارهای محوری دولت مردمی سیزدهم را »عدالت« عنوان کرد 
و اظهار داشــت: عدالت آموزشی یکی از مهم ترین شاخه های عدالت محسوب 
می شود و اگر در این بخش نتوانیم عدالت را مستقر کنیم در سایر بخش ها نیز 
تحقق عدالت میســر نخواهد شد. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اگر فردی 
به لحاظ آموزشی در محرومیت باشد و نتواند از عدالت آموزشی برخوردار شود، 
اســتعدادها و ظرفیت های خدادادی آن شخص بروز و ظهور پیدا نخواهد کرد و 
از امکانات و ســایر ظرفیت ها نیز برخوردار نخواهد شد. وی با ذکر خاطره ای از 
حضور در محضر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر امر مدرسه سازی تصریح 
کرد: زمانی که در ستاد اجرایی فرمان امام )ره( بودم، مقام معظم رهبری تأکید 
داشتند ستاد هزار مدرسه در کشور احداث کند و پس از گذشت مدتی که این 
امر محقق شده بود، در مالقاتی دیگر که خدمت معظم له رسیدم تأکید کردند 
که عدد هزار به عنوان تأکید مطرح شــد و باید تا می توانیم در کشــور مدرسه 
بسازیم. مخبر، با اشاره به توجه ویژه دولت به وضعیت معلمان و کارکنان آموزش 
و پرورش گفت: رسیدگی به وضعیت عزیزان شاغل در آموزش و پرورش هم در 
شعارهای انتخاباتی رییس جمهور بود و هم در بودجه ساالنه ۱۴۰۱ مورد تأکید 
قرار گرفته و دولت مصمم است طرح رتبه بندی معلمان را به انجام برساند. وی 
اضافه کــرد: به همین منظور به رغم اینکه الیحــه دولت قبلی برای رتبه بندی 
معلمان دارای اشکاالت و ایراداتی بود اما رییس جمهور تأکید کرد همان الیحه 
را به مجلس شورای اسالمی ارائه دهیم تا موضوع رتبه بندی به سرعت پیگیری 

شود و به نتیجه برسد. 

سردار حاجی زاده: 
سپاه در آینده ای نزدیک از یک موشک 

راهبردی رونمایی می کند
فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه 
پاســداران بــا اشــاره بــه آخرین 
به ویژه در  دستاوردهای دفاعی سپاه 
حوزه موشــکی، خبر از رونمایی یک 
موشک راهبردی در آینده نزدیک داد.

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری 
تسنیم،  ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در حاشــیه تجدید میثاق جمعی از 
فرماندهان نیروهای مسلح با آرمانهای امام راحل و شهدای انقالب 
اسالمی با اشاره به آخرین دستاوردهای دفاعی سپاه به ویژه در حوزه 
موشکی، خبر از رونمایی یک موشک راهبردی در آینده نزدیک داد.

به گفته سردار حاجی زاده، این موشک مدتهاست که ساخته شده و 
در سازمان رزم سپاه است.

سرلشکر سالمی:
 گزینه های نظامی دشمن کامال متوقف 

شده است
فرمانده کل ســپاه گفت: امام )ره( با 
تاکید بر افزایش قدرت نظامی معتقد 
بودند این قدرت باید شکست دهنده 
ابهت قدرت های اســتکباری باشد.به 
گزارش ایســنا به نقل از سپاه نیوز، 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه مراسم تجدید 
بیعت فرماندهان نیروهای مسلح با امام راحل با تبریک ایام اهلل دهه 
مبارک فجر، انقالب اسالمی را میراث اصیل امام راحل دانست که در 
عصر جاهلیت مدرن توانست فضای تیره و تاریک ظلمت را با طلوع 
اسالم بشکافد و برای ملت عزیز ایران و امت اسالم دستاورد عظیمی 
از آزادی و اســتقالل و اســالم را به ارمغان بیــاورد.وی تاکیدها و 
دستورهای امام راحل را برای نیروهای مسلح فراوان دانست و افزود: 
امروز نیروهای مســلح ما براساس اندیشه امام راحل و رهبر عزیز و 
عظیم الشان انقالب اسالمی بایستی شکست دهنده ابهت قدرت های 
اســتکباری باشند.سرلشکر سالمی گفت: سفارش ایشان همان آیه 
»و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه« یعنی قوی شدن در حد و اندازه 
شکســت دادن قدرت هایی است که به ظاهر بزرگ تلقی می شوند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه الحمدهلل بعد از دوران باشکوه حضرت 
امام عظیم الشان؛ رهبر معظم انقالب اسالمی این مسیر را به زیبایی 
ادامه دادند و آرایش قدرتمند و دفاعی شکست ناپذیری از نیروهای 
مسلح ایجاد کردند، گفت: امروز این میراث گرانقدر روی زمین یک 
واقعیت بسیار قدرتمند را ایجاد کرده و امنیت امروز جامعه ما مدیون 
همین اندیشه است.وی ادامه داد: این اندیشه ها از ذهن والیتمداری 
سرچشمه گرفته اند و در نیروهای مسلح ما به عنوان یک حقیقت 
جاری شده و امروز حالت بازدارندگی و اطمینان بخش ساخته اند.

وی افزود: این قدرت به شــکلی اســت که قدرت های استکباری را 
در انتخاب گزینه های نظامــی کامال متوقف و منصرف کرده و این 
اوج قدرت دفاعی ملت اســت که درپرتو آن اندیشه های بلند شکل 

گرفته است.

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نهاجا:

فرمان تهاجم ترکیبی در مقابل تهاجم ترکیبی جبهه دشمن
تهــران- ایرنا- حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به »تهاجم 
ترکیبی« جبهه دشــمن علیه ایران، تأکید کردند: در مقابل این 
تهاجم ترکیبی و دسته جمعی، نمی توانیم همیشه در موضع دفاعی 
بمانیــم و ما نیــز باید در زمینه های مختلف از جمله رســانه ای، 
امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم.به گزارش دیروز سه شنبه 
ایرنا، در ســالروز بیعــت تاریخی همافران نیــروی هوایی با امام 
خمینی)ره( در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷، رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار جمعی از فرماندهــان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، 
آن بیعت شگفتی ســاز را یک نقطه عطــف خواندند و با تأکید بر 
اینکه عامل ماندگاری، اســتمرار و اثرگذاری آن حرکت بزرگ و 
تاریخ ساز یک کار رسانه ای و روایت صحیح آن ماجرا براساس یک 
قاب هنرمندانه بود، گفتند: امروز نیز مقابله با تهاجم دشمن برای 
تحریف واقعیت ها، دســتاوردها، پیشرفتها و اقدامات حماسه آمیز 
نظام اســالمی نیازمند یک حرکت دفاعــی و تهاجم ترکیبی با 
محوریت فریضه فوری و قطعی جهاد تبیین است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ابتدای این دیدار با اشاره به محدود بودن تعداد حضار 
به علت شرایط نامساعد کرونا گفتند: من همواره مقید به رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی و عمل به توصیه های پزشکان هستم و 
در اســتفاده از ماســک اصرار دارم و چند ماه قبل نیز نوبت سوم 
واکســن را دریافت کردم.ایشان خطاب به مردم توصیه کردند هر 
آنچه پزشــکان و متخصصان در زمینه رعایت شیوه نامه ها صالح 
می دانند، عمل کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس با اشــاره 
به حرکت تاریخی نیروی هوایی در بیعت با امام)ره( خاطرنشــان 
کردند: اگرچه نســل کنونی نیروی هوایی در آن روز حاضر نبوده 
اما همه کسانی که در نیروی هوایی با احساس مسئولیت فعالیت 
می کنند، در افتخار و فضیلت آن روز شــریک هستند، چرا که آن 
حرکت در واقع بیعت با آرمانها و جهاد مقدســی بود که امام)ره( 
فرمانده مقتدر آن بودند، بنابرایــن آن حرکت معنوی ادامه دارد 
و همه کسانی که در مســیر آن آرمانها قرار دارند، در آن حرکت 
سهیم هســتند.رهبر انقالب اسالمی یکی از ویژگی های مهم آن 
حرکت بسیار تأثیرگذار را »تشخیص نیاز لحظه« از جانب افسران 
و همافران نیروی هوایی و انجام آن اقدام هوشــمندانه براســاس 
بصیــرت برشــمردند و گفتند: این حرکت همچنین نشــان داد 
محاســبات آمریکا و رژیم منحوس پهلوی، غلــط بود و از جایی 
ضربه خوردند که تصورش را نمی کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در بیان مهمترین نکته درس آموز آن رویداد تاریخی افزودند: اگر 

نیروهای جبهه حق و اسالم، در هر میدان جهادی اعم از جهادهای 
نظامی، علمی، تحقیقاتی و ســایر عرصه ها، حضور فعال، مؤثر و 
امیدوارانه داشته باشند و از جالل و جبروت ظاهری طرف مقابل 
نهراسند، قطعاً محاسبات دشــمن غلط از آب درخواهد آمد زیرا 
این وعده تخلف ناپذیر الهی است.ایشان خاطرنشان کردند: امروز 
نیز محاســبات امریکایی ها غلط از آب درآمــده و در حال ضربه 
خوردن از جایی هستند که قباًل تصورش را نمی کردند که آن هم 
از طرف رؤسای جمهور خودشان است یعنی رئیس جمهور قبلی و 
فعلی آمریکا با اقدامات خود عماًل دســت به دست هم داده اند که 
باقیمانده آبروی امریکا را هم ببرند.رهبر انقالب اســالمی در بیان 
عمق داشــتن حرکت آن روز نیروی هوایی به استمرار آن پس از 
انقالب در عرصه های مختلف اشاره کردند و افزودند: تشکیل جهاد 
خودکفایــی نیروی هوایی در همان روزهــای اول انقالب، خنثی 
کــردن توطئه ها و کودتا در برخی پایگاهها و اقدامات برجســته 
نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس، همه نشــانگر آن اســت که 
حرکت ۱۹ بهمن ۵۷ براساس عمق و روحیه بصیرت شکل گرفته 
بود و به همین علت در نیروی هوایی و ارتش شهیدان برجسته ای 
همچون صیاد شیرازی، بابایی، ستاری، کالهدوز، فکوری و فالحی 
چهره نمایاندند.حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از دالیل این عمق 
و بصیرت در نیروی هوایــی را ارتباط نزدیک آنها در دوران رژیم 
طاغوت با مستشاران امریکایی و مشاهده دیکتاتوری، تسلط و فساد 

اخالقی آنها ارزیابی و خاطرنشــان کردند: حضور امریکایی ها در 
ارتش ایران داستان غم انگیزی است که احتماالً نسل جوان از آن 
اطالعی ندارد اما یک نمونه آن، استفاده چند باره امریکا و انگلیس 
از ارتش ایران برای ســرکوب ملتهــای مظلوم بود که این یکی از 
خیانت های رژیم پهلوی به ارتش و ملت ایران و همچنین جنایت 
در حق ملتهای دیگر است.رهبر انقالب با تأکید بر اهمیت »جهاد 
تبیین«، عکس منتشر شده از بیعت همافران با امام خمینی)ره( 
را نمونه ای از اثر ماندگار کار تبیینی برشــمردند و گفتند: عامل 
ماندگاری و اثرگذاری آن حادثه تاریخ ســاز و تحول آفرین، همان 
قاب تصویر هنرمندانه ای بود که با امکانات رســانه اِی محدود آن 
روز منتشر شد و این نشان دهنده اثر بی بدیل روایت گرِی درست 
از حوادث است.ایشــان با اشــاره به گســترش انواع رسانه ها در 
بسترهای مختلف، سیاست قطعی رسانه های معاند اسالم و ایران 
را تحریف واقعیت ها با بکار بســتن دروغ های حرفه ای دانستند و 
افزودند: آنها برای اجرای این سیاست، با بزک کردن چهره زشت 
و فاســد رژیم طاغوت و پوشاندن خیانت های آنها، حتی به دنبال 
تزیین و آرایش تصویر ســراپا جنایت ساواک هستند و در مقابل، 
با مخدوش کردن چهره انقالب و امام بزررگوار، پیشرفتها، حقایق 
و نقاط مثبت انقالب را کاماًل کتمان، و نقاط ضعف را صدها برابر 
بزرگ نمایی می کنند، بنابراین در مقابل این تهاجم رسانه ای، جهاد 
تبیین یک فریضه قطعی و فوری است.حضرت آیت اهلل خامنه ای 

دیکتاتوری رســانه ای را یکی از انواع دیکتاتوری قدرت های غربی 
با وجود ادعای آزادی بیان آنها خواندند و با اشــاره به مصادیقی از 
آن همچون حذف نام و عکس شــهید سلیمانی در فضای مجازی 
خاطرنشــان کردند: آنها هر کلمه و تصویری را که با سیاست های 
غربی معارض باشد، ممنوع االنتشار می کنند و در مقابل از همین 
فضا برای تخریب اســالم و جمهوری اسالمی، استفاده حداکثری 
می کنند.ایشــان در مقابل این واقعیت تلخ، وظیفه همگان بویژه 
مســئوالن و متولیان رســانه ملی و صاحبان انواع رسانه ها را به 
میدان آمدن و روایت صحیح پیشــرفتها و خدمات بزرگ انقالب 
دانســتند و افزودند: کارهای بزرگ و حماسه آمیزی در طول این 
چند دهه در عرصه های گوناگــون همچون اقتصادی، اجتماعی، 
عمرانی، آموزشی، بهداشــت و درمان، صنعتی، دینی و فرهنگی، 
دیپلماســی و سیاســی، دفاعی و امنیتی رقم خورده است اما به 
علت کم کاری ها انعکاس و خبر چندانی از این اقدامات حیرت آور 
در مجموعه رسانه ای کشور وجود ندارد، در حالی که هر یک از آنها 
سرفصلی برای جهاد تبیین است.رهبر انقالب گفتند: نباید گذاشت 
بعضی از مشــکالت اقتصادی و معیشتی بر روی این پیشرفتها و 
حماســه ها گرد و غبار بنشاند و آنها را از چشــم مردم دور کند 
و به فراموشــی سپرده شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با 
اشاره به »تهاجم ترکیبی« جبهه دشمن علیه ایران یعنی تهاجم 
اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه ای و دیپلماسی تأکید کردند: در 
مقابل این تهاجم ترکیبی و دســته جمعی، نمی توانیم همیشه در 
موضــع دفاعی بمانیم و ما نیز باید در زمینه های مختلف از جمله 
رسانه ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم که در این زمینه 
اهل فکر و اقدام بخصوص مســئوالن، موظف به تالش هســتند.

ایشان در پایان سخنانشان، پیشرفت های روزافزون کشور بر خالف 
اراده بدخواهان را نویدبخش فردایی بهتر برای ملت دانســتند و 
گفتند: همچنان که جمهوری اســالمی در طول این ۴۳ ســال با 
قدرت به پیش رفته و روز به روز مســتحکم تر و ریشه دارتر شده 
است، این حرکت به توفیق الهی در آینده نیز بهتر از گذشته ادامه 
خواهد یافت و دشمن باز هم ناکام خواهد شد.ایشان همچنین با 
اشــاره به ایام پر برکت ماه رجب، آحاد مردم به ویژه جوانان را به 
بهره مندی از فیوضات الهی و معنوی این ماه توصیه کردند.پیش از 
سخنان رهبر انقالب اسالمی، امیر سرتیپ واحدی فرمانده نیروی 
هوایی ارتش گزارشــی از فعالیت ها، پیشرفت ها و برنامه های این 

نیرو بیان کرد.

رئیس جمهور در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید کوبا:
کشورهای مستقل می توانند تحریم ها را بی اثر کنند

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت توســعه و تعمیق روابط تهران- هاوانا اظهارداشــت: کشورهای مستقل با ارتقای سطح روابط و تامین نیازمندی های یکدیگر می توانند تهدید و تحریم های 
سلطه گران جهانی را خنثی و بی اثر کنند.به گزارش ایسنا آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، پس از دریافت استوارنامه »آلبرتو گونزالس کاساس« سفیر جدید جمهوری کوبا با اشاره به اینکه 
ضد امپریالیستی و ضد ظلم دو ملت ایران و کوبا را به هم نزدیک کرده است،  گفت: باید روابط نزدیک دو کشور در همه حوزه ها از جمله بخش های اقتصادی، تجاری و فرهنگی در راستای 
منافع دو ملت ارتقا یابد.رئیس جمهور با بیان اینکه »تحریم« و »تهدید« به ابزار جدید ســلطه گران علیه ملت های مســتقل تبدیل شــده است،  اظهارداشت: در چنین شرایطی الزم است 
کشورهای مستقل با استفاده از ظرفیت ها و تامین نیازمندی های یکدیگر در مسیر بی اثر کردن تحریم ها گام هایی بردارند.رئیسی با اشاره به اصول انقالب ها و جنبش های آزادیبخش در 
مناطق مختلف جهان گفت: از امام خمینی)ره( آموخته ایم که از مقاومت ملت ها در مقابل بی عدالتی و ظلم حمایت کنیم و بر این اساس ارتقای روابط با ملت هایی که در مسیر مبارزه با 
سلطه گران هستند از سیاست های قطعی جمهوری اسالمی ایران است.رئیسی با تاکید بر اینکه روابط ایران و کوبا راهبردی است، گفت: ایران با همه کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با 

سلطه گران هستند ارتباط راهبردی دارد.
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سخنگوی دولت مطرح کرد

در اوج مذاکرات، با ثبات نرخ ارز روبه رو هستیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه برنامه ریزی طرح پیشرانان اقتصادی، به 
حل مشــکل تورم و بهبود سرمایه گذاری مولد منجر می شود، گفت: 
این امر نشان دهنده رویکرد دولت در خنثی سازی تحریم و توجه به 
ظرفیت های داخلی اســت.به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در 
ابتدای نشست خبری با اهالی رسانه با بیان اینکه همانگونه که اعالم 
شد مطابق مصوبه بورس، توزیع سود سهام عدالت برای سهامداران تا 
پایان امســال یعنی قبل از پایان اسفند را خواهیم داشت، اظهار کرد: 
ســود سهام عدالت بیش از ۲.۵ برابر بیشترین میزان سودی است که 
تا حاال پرداخت شده است. هر سهامدار سود ۵۳۰ تا ۵۵۰ هزار تومان 
دریافت می کند و برای دارندگان ســهام یک میلیون تومانی این رقم 
یک میلیون تومان برای هر یک نفر می شود.ســخنگوی دولت ادامه 
داد: روز گذشــته مراسم افتتاح پروژه آبرسانی و برق رسانی در وزارت 
نیرو برگزار شد. پروژه آب رسانی به ۱۰ هزار روستا با ۱۹ هزار میلیارد 
ســرمایه گذاری که برای تامین آب شــرب بیش از ۳ میلیون نفر در 
مدت زمان ۳۰ ماه به نتیجه خواهد رسید.وی اضافه کرد: دیروز برخی 
پروژه ها از جمله طرح آب رســانی به ۴۸۰ روستا، مورد بهره برداری 
قرار گرفت. برق رسانی به ۲۱۱ روستای کشور هم مورد بهره برداری 
قرار گرفت.بهادری جهرمی یادآور شد: آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه 
در حوزه صنعت و پتروشیمی با ارزش تقریبی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
نیز از ابتکارات دولت مردمی بود. یکی از نگاه های جدی دولت توسعه 
با محوریت قرار دادن بخش خصوصی اســت که دولت تســهیل گر 
آن باشد. محوریت فعالیت دولت مردمی خود مردم هستند.سخنگوی 
دولــت تاکید کرد: پیش بینی می شــود پس از بهره برداری کامل از 
پروژه ها بیش از ۲۰ میلیارد دالر درآمد ســاالنه آن ها باشد که از این 
مبلغ ۱۱ میلیارد دالر صادرات است.وی با تاکید بر اینکه این اقدامات 
در راســتای هدف گذاری دولت برای تحقق رشــد ۸ درصدی است، 
گفت: اینها بخشی از اقدامات دولت برای سرمایه گذاری مولد است که 
به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در ســال آینده می رسد.  این پروژه ها 
۲۱ هزار شغل و ۶۴ هزار شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد می کنند.

تاریخ  بزرگترین ســرمایه گذاری  اقتصادی  طرح پیشرانان 
اقتصاد ایران است

بهادری جهرمی با یادآوری اینکه محوریت فعالیت ها در دولت مردمی، 
مردم هستند و دولت تسهیل گر، حامی و نظارت کننده امور خواهد 
بود، ادامه داد: طرح پیشرانان اقتصادی بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ 
اقتصاد ایران اســت. این پروژه ها برای همان مجموعه اقتصادی اجرا 
کننده، مولد و ســودآور و تکمیل کننده زنجیره فعالیت آنها خواهند 

بــود و از منظر ملی دارای اولویت و منفعت برای عموم نیز هســتند.
ســخنگوی دولت افزود: پیش از این جلسات متعددی برای بررسی 
کارشناســی این طرح ها برگزار شده و تیم اقتصادی دولت با حضور 
رئیس جمهوری موانع و الزامات اجرای این طرح ها را بررســی کرده 
اند. این سرمایه گذاری در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان اجرا خواهد شد 
و گستره جغرافیایی بسیار وسیعی دارد.وی با بیان اینکه برنامه ریزی 
طرح پیشرانان اقتصادی، به حل مشکل تورم و بهبود سرمایه گذاری 
مولد منجر می شــود، اظهار کرد: این امر نشان دهنده رویکرد دولت 
در خنثی سازی تحریم و توجه به ظرفیت های داخلی است.بهادری 
جهرمی در پاســخ به پرسشی درباره آزادســازی سواحل اظهار کرد: 
از اصحاب رســانه و مردم عزیز دعوت می کنم برای اجرای دســتور 
رئیس جمهور در آزادسازی سواحل دریای در جنوب و شمال نظارت 
کنند و هرجا دستور اجرا نشده گزارش کنند تا سریعا از سوی دستگاه 
مربوطه اقدام شود.ســخنگوی دولت افزود: هم زمــان پیگیری برای 
آزادسازی سواحل شمالی در سواحل جنوبی نیز این امر پیگیری می 
شود. در این راستا ۱۰ کیلومتر از جزیره قشم هم آزادسازی می شود. 
همکاری خوبی بین نهادها در این زمینه صورت گرفت که در راستای 
رهاســازی یا مقدمات الزم در این زمینه بوده اســت. صدا و سیما و 
نیروهای مســلح به این اقدام پیوستند و مشکلی در این زمینه وجود 
ندارد.وی یادآور شد: برای تکمیل این دستور، رئیس جمهوری دستور 
دیگری هم دادند که در نحوه آزادســازی مدیریت صورت گیرد. وزیر 

کشــور متولی این امر شد. در راســتای اجرای رئیس جمهور نظارت 
مردمی و رســانه ای هم باید داشته باشــیم.بهادری جهرمی در پاسخ 
به پرسشــی در زمینه تدابیر دولت برای کنترل شیوع امیکرون اظهار 
کرد: تدابیر اتخاذ شــده در ستاد کرونا به صورت هفتگی گزارش می 
شود. از ابتدای شناسایی امیکرون در آفریقا اقدامات الزم در کشورمان 
و برای محدودسازی سفرهای خارجی صورت گرفت.سخنگوی دولت 
تصریح کرد: برخالف همراهــی در تزریق دوز اول و دوم، آمار تزریق 
دوز سوم قابل قبول نیســت. مردم و دولت باید پا به پای هم در این 
زمینه همراه باشــند، اما ممنوعیت های الزم اتخاذ شــده است و به 
مسئولین اســتانی اختیار داده شده که هر استانی با توجه به شرایط 
خودشــان تصمیم گیری  کنند.سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
درباره برنامه دولت برای تامین میوه شــب عید گفت: برای میوه شب 
عید و کاالهای اساســی تدابیر الزم در ســتاد تنظیم بازار اتخاذ شد. 
سازمان تعاون روستایی با همراهی سازمان میادین و اتحادیه میوه و 
تره بار متولی شدند. ذخایر موجود است و در این زمینه نگرانی وجود 
ندارد . خرمای ماه رمضان هم تامین شده است .بهادری جهرمی یادآور 
شــد: نظام توزیع هم مدیریت شده پیش می رود. از شهرداری تهران 
برای همکاری نزدیک تشــکر می کنم. عالوه بر این توزیع هوشمند 
هم داریم و در شــب عید این روند تداوم خواهد داشت.وی افزود: در 
خصوص برخی اقالم همانند برنج و سیب زمینی هم با خشکسالی رو 
به رو بودیم  ۲۰ درصد به نسبت نیاز کمتر تولید صورت گرفته و عده 

ای از خشکســالی ســوداگری می کنند. دولت نسبت به این موضوع 
حساسیت و واکنش سریع نشان می دهد.سخنگوی دولت ادامه داد: 
در حــال حاضر برنج خارجی از ۱۲ تا ۲۰ هــزار تومان و برنج ایرانی 
حدود ۴۰ هزار تومان در ســامانه هوشمند موجود است. بقیه هم با 
واردات از سوی جهاد کشاورزی کنترل می شود. مصرف کنندگان نیز 
در مقابله با ســوداگران همراهی الزم را داشته باشند.بهادری جهرمی 
در پاسخ به پرسشــی درباره انتشار برخی اخبار در زمینه رفع برخی 
تحریم ها از سوی آمریکا، تصریح کرد: هیچ تغییری در سیاست ایران 
ایجاد نشده است. توافق موقت اساسا در دستور کار نیست و اقدامات 
نمایشی نقشی در پیشبرد نخواهد داشت. توافق خوب با تضمین کافی، 
مالک عمل دولت در مذاکرات اســت.وی در پاسخ به پرسشی درباره 
حــذف یارانه دهک های پردرآمد تأکید کرد: حذف یارانه دهک های 
پر درآمد متاثر از نظام توزیع یارانه اســت. مســتمر باید دهک بندی 
خانوارها بروز رســانی شــود. در بخش توزیع یارانه غیرنقدی هم جز 
معایب این نظام توزیع یارانه است. معموال در این شرایط پرمصرف ها 
یارانه بیشتری مصرف می کنند. منتظر تصمیم مجلس در این زمینه 
هستیم.سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه اظهارت برخی 
نسبت به گره زدن اقتصاد مردم به مذاکره از سوی دولت، تاکید کرد: 
نمیدانم چرا برخی مستمر اصرار دارند همه چیز را به خارج از کشور 
ارتباط دهند. دولت ایالت متحده بیش از یکســال است تغییر کرده 
اســت. دولت گذشته هشت ماه پایانی خود را در دولت جدید آمریکا 

گذراند. اما شرایط فروش نفت و درآمدهای ارزی را دیدیم.

اصراری بر نادیده گرفتن دستاوردهای مدیران نداشته باشیم
بهادری جهرمی افزود: اصرار بر نادیده گرفتن دســتاوردهای مدیران 
خودمان نداشته باشیم. اگر جایی خوب عمل شد اعالم شود این آورده 

مثبت برای همه ایرانیان است.

در اوج مذاکرات با ثبات نرخ ارز، رو به رو هستیم
وی با تاکید بر اینکه اظهر من الشــمس است که دولت اقتصاد را به 
مذاکرات گره نزده است، تصریح کرد: در اوج مذاکرات با ثبات نرخ ارز 
رو به رو هستیم. دولت با جدیت در حال تامین حقوق مردم است، اما 
سیاست ها را محدود به یک حوزه نمی کند. منابع ارزی در دسترس، 

نتیجه همان نگاه دولت است که تنها در انتظار لغو تحریم ها نیست.
سخنگوی دولت یادآور شد: خنثی سازی تحریمها پا به پای مذاکرات 
در دســتور کار بوده اســت. اما اینکه انتظار داشته باشیم با تورم ۶۰ 
درصدی که در هنگام تحویل دولت رو به رو بودیم در کوتاه مدت به 

صفر برسد این کار نشدنی است.بهادری جهرمی گفت: بیماری های 
زمینه ای اقتصاد همانند تورم نیازمند زمان اســت. ما همچنان داریم 
بودجــه دولت قبل را اجرا می کنیم و برنامه ریزی اصالحی با بودجه 
جدید اجرایی می شــود.وی در پاسخ به پرسشــی درباره زمان اتمام 
طرح های نیمه تمام از ســوی دولت اظهار کرد: در طراحی پروژه های 
جدید نگاه دولت این است که اول پروژه های نیمه تمام تکمیل شود. 
دولت به اندازه ده ها ســال پروژه برای تکمیل دارد. برخی پروژه های 
افتتاح شده قابلیت بهره برداری نداشت و آنها در اولویت بهره برداری 

در این دولت قرار گرفت.

دولت اهل شنیدن سریع حرف ها و خواسته های به حق است
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسشــی درباره عادالنه کردن نظام 
پرداخت ها گفت: دولت اهل شــنیدن ســریع حرف ها و خواسته های 
به حق اســت. عادالنه کــردن پرداخت ها و مزایــای کارکنان یکی از 
همین مطالبات به حق است.بهادری جهرمی ادامه داد: رییس جمهور 
به ســازمان اداری اســتخدامی دستور داده اســت که الیحه عادالنه 
کــردن پرداخت ها را تنظیم کنند. تنظیــم و نهایی کردن این الیحه 
با اســتفاده از نظرات کارشناسی به صورت شبانه روزی پیش می رود.

وی دربــاره الیحه رتبه بندی معلمان هم توضیح داد: علی رغم اینکه 
الیحه رتبه بندی معلمان بدون کار کارشناســی در روزهای آخرین 
دولت قبل ارائه شــد اما دولت با متن الیحه دولت قبل موافقت کرد 
و بــار مالی را پذیرفت. باید دید مجلــس چه راهکاری برای حل این 
مشــکل به حق معلمان تدبیر خواهد کرد.سخنگوی دولت در پاسخ 
به پرســش ایســنا درباره چگونگی اجرای طرح تغییر سهمیه بندی 
بنزین در جزایر کیش و قشــم، گفت:  نامه ای به اشتباه در این زمینه 
منتشر شده است در حالی که این طرح در مرحله تحقیقات اجرایی یا 
آکادمیک بوده است. این امر نیازمند مرحله های اجرایی و روی زمین 
بوده اســت که ابالغ شده بود تا در دو جزیره مذکور برنامه ریزی های 
اجرایی صورت بگیرد.وی افزود: در همین زمینه هم برنامه ریزی های 
متعددی صورت گرفته اســت و محوریت این کار هم با زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد است با همکاری وزارتخانه های نفت و ارتباطات و مابقی 
دســتگاه های مرتبط دارند.بهادری جهرمی یادآور شد: تعامالت الزم 
میان ســازمان هدفمندی یارانه ها و نهادهای مسئول صورت گرفته 
اســت و طراحی های اجرایی تقریباً کامل شده است.وی تأکید کرد: 
به صورت موردی تســت هایی بر روی این سامانه انجام شده است اما 
این طرح در خود جزیره کیش هم اجرا نشده است و طبیعتاً هر زمان 

به صورت آزمایشی هم قرار باشد در جزایر قشم و کیش انجام شود.

درخشش در بازارهای شرق آسیا
وی عنوان کرد: حفظ موقعیت استراتژیک شرکت، رشد و گسترش 
فعالیت های صادراتی در ســطح بازار رقابتــی موجود با مذاکره و 
تقویت کانال های بازاریابی برای ورود به بازارهای شرق آسیا و ایجاد 
فرصت جذب مشــتریان جدید، تأثیر به ســزایی در تسهیل روند 
ارزآوری به میهن اســامی مان و به دنبال آن دستیابی به اهداف 

ارزشمند شرکت نفت ستاره خلیج فارس داشته است.
مدیرعامل شرکت نفت ســتاره خلیج فارس با اشاره به نقش مؤثر 
ابرپاالیشــگاه میعانات گازی جهان در تعیین قیمت فرآورده های 
ویژه در رینگ بین الملل بورس انرژی اشــاره و اضافه کرد: شرکت 
نفت ســتاره خلیج فارس به ســبب مقیاس تولید و تنوع فرآورده، 
نقشــی تعیین کننده در بازار دارد و در مدت اخیر به سبب حجم 
تولید، با توان و عملکرد خوب کارگروه ویژه قیمت گذاری فرآورده و 

به کارگیری از الگوریتم های نوین جهانی برای پیش بینی قیمت ها، 
برنامه ریــزی مدون و تحلیل و رصد بازار هــدف، موفق به عرضه 
دو فرآورده ویژه در رینگ بین الملل این بازار انرژی شــده اســت.

وی ادامه داد: این دستاورد را مدیون تاش تمامی همکارانمان در 
پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در راستای تقویت ورود 
به بازارهای بزرگ بین المللی، افزایش مارجین فروش فرآورده های 
ایرانی در دوران تحریم های ظالمانه و استفاده از تمام ظرفیت های 
صادراتی کشور هســتیم که علی رغم تمامی فشارهای جهانی، با 
حداکثر بهره گیری از توان، تخصص و تعهد خود توانسته اند به آن 

دست پیدا کنند.

اجرای موفقیت آمیز فاز دوم طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه
دادور اجرای موفقیت آمیز فاز دوم طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه 
را از جمله گام ها و دســتاوردهای ارزشــمند امســال برشمرد و 
افزود: اســتمرار تولید در این پاالیشگاه و نیاز کشور به استحصال 
حداکثری گاز از میدان  مشترک پارس جنوبی و همچنین تأمین 
امنیت ســبد سوخت، امری حیاتی در صنعت نفت کشور به شمار 
مــی رود که با تکیه بر توان فنــی و کارگروهی جوانان متخصص 
ایرانی در بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان در طی سال 
جاری رقم خورد.وی با بیان اینکه در اجرای این پروژه کلیدی در 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، طرحی مبتکرانه برای نخستین مرتبه 
در صنعت نفت کشــور صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در راستای 
تعهد به اســتمرار عملیات تولید اجرای تعمیرات اساسی بر روی 
کوره های واحدهای تقطیر بدون از سرویس خارج شدن واحدهای 
عملیاتی در راســتای پیشگیری از زیان های حاصل از توقف تولید 

نیز صورت گرفت.

حفظ سرمایه های ملی
مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس از دیگر دستاوردهای 
این طرح عظیم به کاهش ضایعات و مشــعل ســوزی در راستای 
حفظ ســرمایه های ملی اشــاره کرد و گفت: با اجرای این طرح، 
ظرفیت پاالیشی ســتاره خلیج فارس به 455 هزار بشکه در روز 
رسید که نسبت به طراحی اولیه افزایش 95 هزار بشکه ای ظرفیت 
را شاهد هســتیم که این دســتاورد منجر به افزایش بهره وری و 

سودآوری بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان شده است.

اجرای پروژه ها با تکیه بر توان داخلی
وی در ادامــه بیان کرد: هم اکنون اجــرای پروژه های مختلف در 
راســتای بهبود فرآیندها در پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس در 
جریان اســت که می تواند به پشــتیبانی از تولید و مانع زدایی در 
ذخیره سازی و انتقال فرآورده  کمک شایانی کند.دادور تصریح کرد: 
در اجرای پروژه ها هدف گذاری ما در این راســتا بوده اســت که با 
تکیه  بر دانش بومی و القــای خودباوری در تولیدکنندگان ایرانی 
با همکاری شرکت های توانمند داخلی و طرح های در دست اقدام 

را پیش بری کنیم.

رفع آسیب دیدگی خط لوله انتقال میعانات گازی
وی در ادامه با بیان اینکه در بارندگی های هفته های گذشــته در 
اســتان و ورود سیاب به مســیر خط لوله انتقال میعانات گازی 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به فشار وارده این خط دچار 

آسیب دیدگی شــد، ابراز کرد: قرارگیری لوله ها در مسیر سیاب، 
عملیات رفع آسیب دیدگی را با دشواری های فراوانی رو به رو کرده 
بود و متخصصان شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اقدامات جهادی 
بی وقفه در چندین شبانه روز عملیات اتصال این خط لوله را اجرایی 
کردند تا دریافت میعانات گازی از میدان مشترک پارس جنوبی از 
سرگیری شود.مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس اظهار 
کرد: با وجود این شــرایط عملیات تولید پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس لحظه ای با وقفه رو به رو نشد و روزانه بالغ بر 43 میلیون لیتر 
بنزین تولیدی خود را به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی تحویل داد.وی یکی از وظایف پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
را برداشت صیانتی از میدان مشترک گازی پارس جنوبی تصریح 
کرد و خاطرنشان کرد: در این مدت یک کشتی میعانات گازی را از 
مخازن این میادین بارگیری کردند و با هماهنگی و برنامه ریزی های 
صــورت گرفته با مدیریت نظارت بر تولید و امور بین الملل وزارت 
نفت، برداشــت میعانات گازی را در ســطح مطلوب حفظ کردیم 
تا فشــار گاز طبیعی در کشــور با توجه به فصل زمســتان و نیاز 

هم وطنان با افت مواجه نشود.

توجه به توسعه ی پایدار
دادور افزود: شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس هم راستا با اهداف 
عالی نظام همواره تاش داشته اســت تا وظایف خود را به عنوان 
بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان در قبال جامعه به ویژه 
مردم هرمزگان ایفا کند، افزود: تاش خود را در تحقق توســعه ی 
پایدار اجرایی کرده ایم و امیدواریم این اقدامات به افزایش رضایت 
عمومی، باال رفتن ســرمایه های اجتماعي و کیفی سازی خدمات 

ارائه شده به مردم ایران و دریادالن هرمزگانی بیانجامد.

ساخت منازل مسکونی مناطق زلزله زده
مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس به تشریح اقدامات 
این شــرکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی پرداخت 
و عنوان کرد: پس از وقوع زلزله های مهیب اخیر در شــهر فین، 
از ســاعات اولیه وقوع زمین لرزه با هماهنگی و طبق نیازسنجی 
صورت گرفته از ســوی ســتاد مدیریت بحران استان هرمزگان 
امدادرســانی به ساکنان این مناطق را آغاز کردیم و با اعزام انواع 
ماشین آالت سبک، سنگین و راه سازی و ارائه خدمات امدادی و 
پشتیبانی به ساکنان نواحی زلزله زده پس از آواربرداری ها، ساخت 
ضرب العجل واحدهای مســکونی در روستاهای گیشان غربی و 
زرتو را اجرایی کردیم که روند آن از پیشــرفت قابل توجه ای در 
این مدت برخوردار بوده اســت.وی در تشریح دیگر اقدامات در 
زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی اضافه کرد: ادامه ی ساخت 
بیمارستان 264 تختخوابی نفت ستاره خلیج فارس، اهدای بیش 
از 240 تخت بیمارســتانی، 10 تخت ICU، 10 دستگاه مانیتور 

عائم حیاتی بیمار، 16 دســتگاه ساکشن جراحی و دو دستگاه 
بادگاز به شــبکه ی درمان هرمزگان، راه اندازی بزرگ ترین مرکز 
تجمیعی واکسیناســیون کرونا در شــهر بندرعباس، بازسازی و 
تجهیز درمانگاه فرهنگیــان بندرعباس و کاهش بار مراجعات بر 
شــبکه درمانی شــهر بندرعباس با ایجاد مرکز تخصصی درمان 
پاالیشــگاه از جمله دیگر اقدامات مهم در این حوزه به شــمار 
مــی رود.دادور ادامه داد: حمایــت از برگزاری مرحله نهایی لیگ 
برتر والیبال ســاحلی کشــور در بندرعباس، حمایت از برگزاری 
سی و سومین جشنواره تئاتر هرمزگان، مشارکت در اجرای طرح 
پیک ســایی شــبکه برق بندرعباس، تأمین برق و آب موردنیاز 
آب شــیرین کن یک میلیون مترمکعبی بندرعباس و ده ها اقدام 
دیگر نشان از جدیت شرکت نفت ســتاره خلیج فارس در ایجاد 
توسعه ی پایدار در جنوب کشور و نگاه ویژه به جوامع محلی است.

حفاظت از محیط زیست
دادور شــرکت نفت ســتاره خلیج فــارس را پیشــگام در حفظ 
محیط زیســت خواند و افزود: یکی از مهم ترین سنجش هایی که 
صنایع نفتی در دوران اخیر در دستور کار خود دارند مدیریت سبز 
است. مدیریت سبز به مفهوم همگرایی مسئولیت های اقتصادی با 
مسئولیت های زیست محیطی اســت که این رویکرد در چند بعد 
قابل اندازه گیری و کنترل اســت.وی ادامــه داد: حوزه هایی مانند 
انرژی، آب، تجهیزات اداری، حمل ونقل، پســماند، مواد اولیه و ... 
همواره در شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس پایش و بهینه سازی 
می شــوند و با تکیه بر رویکرد مدیریت سبز با مصرف بهینه منابع 
و کاهش حداکثری آلودگی ها امســال نیــز موفق به اخذ گواهی 

مدیریت سبز شدیم.

تمرکز کامل منابع مالی در استان هرمزگان
مدیرعامل شرکت نفت ســتاره خلیج فارس با بیان اینکه در حال 
حاضر ما با بسیاری از بانک های استان هرمزگان همکاری نزدیک 
و مراودات قابل توجهی داریم، اضافه کرد: این پاالیشــگاه با اتکا به 
توان نیروهای متخصص و مهندســان ماهر داخلی توانسته است 
عاوه بــر ایفای نقش عظیم خود در صــادرات انواع فرآورده های 
نفتی، با تمرکز کامل منابع مالی خود در اســتان هرمزگان، الگوی 
بی نظیری برای ســایر صنایع فعال در استان باشد.وی در پایان با 
اشــاره به انتقال پرونده مالیاتی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به 
استان هرمزگان از ابتدای ســال 1400، اظهار کرد: شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی هرمزگان 
از ابتدای ســال تاکنون بیش از 15/8 هزار میلیارد ریال مالیات و 
عوارض بر ارزش افزوده به مجموع وصولی های مالیاتی استان افزوده 
و عمًا به صورت غیرمستقیم منابع بسیاری را در اختیار توسعه و 

آبادانی استان قرار داده است.

 درخشش دستاوردهای جهادگران  پـاالیشگاه ستـاره خلـیج فـارس 
در صنـعت نفـت کشـور

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ضمن تشریح 
اقدامات برجســته ی یک ساله این شــرکت در دهه 
از درخشش دستاوردهای  اسالمی  انقالب  مبارک فجر 
جهادگران ابرپاالیشگاه میعانات گازی جهان در راستای 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها برای رونق تولید خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، »محمدعلی دادور« ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره بنیان گذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی 
)ره( و شــهدای جلیل القدر ایران اسالمی با تبریک به 
مناسبت فرارسیدن بهار پیروزی انقالب و دهه مبارک 
فجر، اظهار کرد: دهه مبارک فجر ایام اهلل است و مصداق 
بارز آیه شریفه »َوالَْفْجِر َولََیاٍل َعْشٍر« است، روزهایی که 
یادآور پایان استبداد و مداخله نظام سلطه در کشوری 
است که مردم آن در راه اســتقالل و آزادی با تالش و 
جهاد فراگیر به رغم همه موانع و کارشــکنی ها، تحقق 
عملــی آن را به جهانیان اثبات کردنــد.وی ادامه داد: 
بدخواهان نظام جمهوری اسالمی همچنان به شیوه های 
مختلف در پــی ممانعت از تحقق اهداف نظام، بالندگی 
و پیشرفت کشــور هســتند و تحریم های اقتصادی 
ظالمانه نمونه بارزی از ایــن بدخواهی ها از جانب نظام 
سلطه است.دادور افزود: در این شرایط پرسنل شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس که همواره با مجاهدت و تالش 
در پی اســتقالل و خودکفایی ایران اسالمی در تأمین 
فرآورده های اســتراتژیک سبد سوخت کشور بوده اند 
به مانند گذشته با پشتکار و درک وظیفه ی خطیر خود 
در حفاظت از امنیت سبد انرژی کشور اقدامات سترگ 
دیگری را رقم زدند تا ایران اســالمی همچنان عالوه بر 

خودکفایی در بازارهای صادراتی نیز بدرخشد.
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مهندس علیرضا علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان:

تعداد2328 پروژه توزیع برق از فجر 99 تا فجر1400 به بهره برداری رسید
 همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر انقالب اسالمی در سال تولید، پشتیبانی 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان از افتتاح 898 پروژه 

توزیع برق در استان زنجان خبر داد
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، علیرضا 
علیزاده گفت: 898 پروژه بعد از هفته دولت ســال 1400 و طی 5 ماه 
اخیر به اتمام رسیده و شرکت توزیع برق تا اتمام کامل این طرح ها طی 
این 5 ماه حدود 521 میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت توانیر هزینه 
نموده است.علیزاده افزود: این طرح ها به عالوه طرح هایی که از دهه فجر 
ســال 1399 تا هفته دولت با تالش شبانه روزی همکاران زحمتکش 
بی ادعای شــرکت توزیع برق خاتمه یافته و به بهره برداری رســیده اند 
2328 طرح می باشــند که در کل برای این تعداد طرح بالغ بر 1471 
میلیارد ریال هزینه شده است.علیرضا علیزاده، مدیرعامل و رییس هیات مدیره با اعالم اینکه 1430 پروژه در هفته دولت 
امســال با حضور روسای استانی افتتاح شد گفت: 898 طرح خاتمه یافته نیز در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری 
می رسد که اعتبار اختصاص یافته به پروژه  هایی که بهره برداری شده در دهه مبارک فجر 521 میلیارد ریال است و  شامل 
213 پروژه  اصالح و بهینه ســازی، 106 پروژه توســعه و احداث، 13 پروژه روشنایی معابر، 5 پروژه کاهش پیک بار، 161 
پروژه توسعه و اصالح روستایی و 400 پروژه نیرورسانی می باشند.علیزاده افزود: از مجموع 898 پروژه آماده ی بهره برداری 
در دهه فجر امسال، 312 پروژه در شهرستان زنجان، 208 پروژه در شهرستان خدابنده، 103 پروژه در شهرستان خرمدره، 
68 پروژه در شهرستان ابهر، 68 پروژه در شهرستان ماهنشان، 61 پروژه در شهرستان سلطانیه، 41 پروژه در شهرستان 
ایجرود و 37 پروژه در شهرســتان طارم افتتاح شــد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: تامین برق 
روستاهای قوهیجان و هندی کندی از توابع شهرستان طارم، تامین برق مجتمع مسکونی کارکنان راه آهن زنجان و تامین 
برق آب شرب روستای قیاسیه شهرستان سلطانیه از پروژه های شاخصی است که همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی به 

بهره برداری رسید.

 کسب رتبه اول توسط شرکت 
توزیع نیروی برق زنجان در بین 39 

شرکت توزیع برق کشور

در بررسی عملکرد شرکت های توزیع نیروی برق کشور در شاخص های کلیدی 
در ســال 99 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان  با کسب امتیاز7/46 رتبه 
نخست را دربین 39 شــرکت توزیع نیروی برق کشور به دست آورد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، این پایش با هدف بهبود 
هرچه بیشتر شــاخص ها و نیل به اهداف آرمانی ، حرکت شتابان این بخش از 
صنعت برق در ریل توســعه و پیشرفت انجام شد. پایش شاخص محور عملکرد 
شــرکت هاي توزیع نیروي برق کشور در حوزه های امور مشترکین، مهندسی و 
بهره برداری یکی از ویژگیهای این ارزیابی بوده اســت.در این پایش 20 شاخص 
منتخب از حوزه هاي برنامه ریزي و نظارت راهبردي، مهندسی و راهبري شبکه، 
هوشمندســازي و امورمشتریان جهت ارزیابی شرکت هاي توزیع در نظر گرفته 
شــده است. درانتخاب شاخص ها به این مهم توجه شده است که بتوان مقادیر 
کمی آن ها را از سامانه هاي برخط، صورت هاي مالی شرکت هاي توزیع نیروي 
برق، گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت هاي توزیع و 
آمار تفصیلی صنعت برق ایران در بخش توزیع در سال1399 استخراج نمود..در 
گزارش این پایش که رتبه نخست آن به شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
تعلق گرفته است، این شرکت در شاخص های استراتژیک ازجمله رؤیت پذیری 
باالی بار مشترکین، وصول باال، مشارکت باال در مدیریت پیک بار و هزینه واحد 
احداث شــبکه فشار ضعیف، باالترین نمره را در میان شرکت  های توزیع نیروی 

برق کشور کسب کرد.
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شرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو طرح شفاف سازی 

قیمت قطعات را اجرا کرد
شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو طرح شــفاف 
ســازی قیمت قطعات که به شــرکت های خودروساز ابالغ 
شده است را اجرایی کرد.ایکوپرس- معاون خدمات پس از 
فروش شــرکت ایساکو در این باره گفت: سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بنگاه های اقتصادی را ملزم 

به درج قیمت تولید کننده بر روی محصوالت از در کارخانه 
کرده و در همین راســتا شــرکت خدمات پــس از فروش 
ایران خودرو نیز تعدادی از قطعات خود را برچســب گذاری 
کرده است.ماشــااله وردینی افزود: بر اســاس این طرح، در 
حوزه قطعات خــودرو تمامی واحدهای تولید کننده و وارد 
کننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن و روغن موتور خودرو در 
مرحله اول مکلف شدند نسبت به درج قیمت تولیدکننده یا 
واردکننده بــر روی کاال اقدام کنند. این قیمت دربرگیرنده 
مجموع هزینه ها و سود قانونی واحدهای تولیدی و وارداتی با 
احتساب مالیات ارزش افزوده است. مرحله دوم این طرح هم 

طی برنامه ریزی های صورت گرفته، بعد از ۲۲ بهمن امسال 
کلید خواهد خورد و ۵۱ قلم از لوازم یدکی و قطعات خودرو 
مشــمول این ابالغیه خواهند شــد.وی افزود: اجرای طرح 
درج قیمت بر روی کاال توســط تولیدکننده باعث می شود 
که مصرف کننده نهایی از قیمت واقعی بخش تولید باخبر 
شود. همچنین هزینه هایی که باید به قیمت نهایی تولید نیز 
اضافه شود توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان در گروه های مختلف کاالیی ابالغ شــده و 
با این رویکرد در نهایت مصرف کننده آگاه می شود که کاال 
دقیقا با چه قیمتی از بخش تولید به دســت مصرف کننده 

رســیده اســت.هدف از اجرای این ابالغیه که با تاکید وزیر 
صمت به اجرا در آمد، مقابله با گران فروشی و ایجاد شفافیت 
در نظــام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی کردن 
قیمت ها و اصالح نظام توزیع کاال است.شرکت خدمات پس 
از فروش ایران خودرو با دارا بودن نزدیک به ۶۵۰ نمایندگی و 
هزار فروشگاه مجاز در سطح کشور، فاکتورهای کامال شفافی 
شــامل قیمت قطعات و اجرت تعمیرات به مشتریان ارایه 
می کند. این شرکت اقدامات الزم را به منظور اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی به شــبکه خدماتی خود ابالغ کرده و برای 

اجرای طرح، نظارت الزم را به عمل می آورد.

گزیده خبر
جزئیات تجارت ایران و آمریکا

واردات مستقیم یک تن گوشی
ایــران و آمریکا در ســال جــاری حدود ۸۳ 
میلیون دالر تبادل تجارت داشته اند که سهم 
واردات از این کشور بسیار بیشتر از صادرات به 
آن است ولی در مجموع تجارت صورت گرفته 
در مقابل حجم تجــارت خارجی ایران قابل 
توجه نیست.به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت 
تجارت خارجی کشــور در آمار گمرک نشان 

می دهد که در ۱۰ماهه امســال در مجمــوع حدود ۱۳۳.۶ میلیون تن کاال 
به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دالری برای تبادل تجاری ایران و ســایر 
کشورها ثبت شده و گمرک ایران این طور پیش بینی کرده بود که این رقم 
تا پایان سال به حدود ۹۸ میلیارد دالر برسد.از مجموع تجارت صورت گرفته 
در این مدت حدود ۳۸.۸میلیارد دالر به صادرات و بیش از ۴۱.۴ میلیارد دالر 
به واردات اختصاص داشت است.اما در بین کشورهای طرف تجارت خارجی 
ایران اینکه سهم آمریکا چقدر است، از گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت 

و لطیفی- سخنگوی گمرک - در این رابطه توضیحاتی به ایسنا ارائه کرد.

تجارت 83 میلیون دالری ایران و آمریکا
بر اساس این  گزارش در ۱۰ ماهه سال جاری مجموع تجارت ایران و آمریکا 

حدود ۸۳ میلیون دالر به وزن نزدیک به ۱۵ هزار تن بوده است.

افزایش 3 برابری صادرات
در دوره مورد بررســی ۲۱۵ تن به ارزش ۲۵۱.۱ هــزار دالر کاال از ایران به 
آمریکا صادر شــده اســت، در حالی که در ۱۰ ماهه پارسال حجم صادرات 
۱۷.۳ تن به ارزش ۸۵.۳ هزار دالر  بوده و بیانگر رشد حدود سه برابری است.

از اقالم صادراتی ایران به آمریکا می توان به لبنیاتی مانند دوغ، خامه و پنیر  
و یا در سایر اقالم به زعفران، مربا، عرقیات سنتی، صنایع خاتم کاری، کتاب، 

کف پوش، چادر و برخی آالت موسیقی اشاره کرد.

455 هزار دالر گوشی از آمریکا به ایران آمد
اما در بخش واردات در ســال جاری تا پایــان دی ماه حدود ۱۴.۵ هزار تن 
به ارزش ۸۲.۶ میلیون دالر انجام شــده است که این رقم در ۱۰ ماهه سال 
گذشــته حدود ۱۴.۴ هزار تن به ارزش ۶۴.۷ میلیون دالر بوده که نشــان 
دهنده رشــد حدود ۲۳ درصدی ارزش واردات از آمریکا است.در بین اقالم 
وارداتی ایران از آمریکا نیز می توان به ورود حدود یک تن گوشــی به ارزش 
بیش از ۴۵۵ هزار دالر اشــاره کرد که مستقیم از این کشور وارد ایران شده 
اســت، این در حالی است که گوشــی های آمریکایی از سایر کشورها نیز به 
ایران وارد می شود.سایر کاالهای وارداتی نیز عمدتا اقالم پزشکی و تجهیزات 
مربوطه بوده و یا در مواردی گاو نر مولد، قزل آال برای پرورش و بذر سبزیجات 

نیز ثبت شده است.

اعالم آمادگی بندر چابهار برای جذب سرمایه گذاری کشورهای 
CIS و جنوب شرق آسیا

 تشریح محورهای ۳ گانه تفاهم نامه 
همکاری با ازبکستان

و  بنــادر  مدیــرکل 
و  سیســتان  دریانوردی 
بلوچســتان اعــالم کرد: 
فضــای ســرمایه گذاری 
عالقمند  کشورهای  برای 
به سرمایه گذاری در بندر 

چابهار به بهترین شکل فراهم است.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان سیستان و بلوچستان، 
|به نقل از ســازمان بنادر و دریانوردی| بهروز آقایی با اشاره 
به تمایل بندر چابهار در رابطه با سرمایه گذاری کشورهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای، اظهار داشــت: بندر چابهار نقش 
موثری در تســهیل حمل و نقل بین کشورهای منطقه دارد 
و امکانــات و ظرفیــت های بندر چابهار به گونه ای اســت 
که می تواند ســرمایه گذاران را ترغیب به ســرمایه گذاری 
کند.مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان 
با بیــان اینکه تفاهم نامه همکاری با ازبکســتان که هیات 
اقتصادی و تجــاری آن چند هفته پیش بــه ایران آمدند، 
در ســه محور طراحی شــد، گفت: محورهای سه گانه این 
همکاری، شــامل ســرمایه گذاری بلندمدت ازبکستان در 
فازهای توســعه ای بندر چابهار، بهره برداری از زیرساخت 
هــای بندر شهیدبهشــتی چابهار بــرای ترانزیت و تجارت 
بازرگانان ازبکســتانی و نیز پیوســتن کشــور ازبکستان به 
تفاهم نامه ســه جانبه ایران، هند و افغانستان بود که مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت.وی عنوان کرد: اراده سیاســی 
ایران و ازبکســتان بر همکاری تنگاتنگ اقتصادی اســت تا 
شــاهد بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم و در این راستا 
هیات بلندپایه ازبکســتان از بندر چابهار بازدید کرد و پس 
از بازدید از بندر چابهار و زیرساخت های عظیم آن، فرصت 
های همکاری های مشــترک تشــریح و بررسی شد. آقایی 
افزود: در ماه آینده در خصوص این تفاهم نامه بررسی الزم 
با حضور وزرای دو کشــور در تهــران صورت می گیرد و به 
نتایج مثبتی در این راستا دست خواهیم یافت. وی در رابطه 
با حضور ســایر کشــورها در بندر چابهار، بیان کرد: یکی از 
اهداف در بندر چابهار این اســت که استقالل اقتصادی این 
بندر را حفظ کنیم و همانگونه که هند تمایل بسیار زیادی 
به ســرمایه گذاری در بندر چابهــار دارد و تجهیزاتی را در 
بندر چابهار مستقر کرده، این فضا برای سایر کشورها فراهم 
اســت.مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان 
با اشــاره به اینکه عالقمند به ســرمایه گــذاری و حضور 
کشورهای حوزه CIS، کشــورهای جنوب شرق آسیا و نیز 
کشور افغانستان در بندر چابهار هستیم، اظهارداشت: تمایل 
داریم کشــورهای مختلف در زیرساخت های ایجاد شده و 
فازهای توسعه ای بندر چابهار سرمایه گذاری کنند و در این 
میان تمام تالش خود را برای همکاری و مشــارکت هرچه 

بیشتر و بهتر به کار خواهیم بست.

رئیس اتاق بازرگانی تهران

روند کاهش تورم امیدوارکننده است
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تورم ساالنه منتهی به دی ماه 
امســال به ۴۲ و ۲ دهم درصد رسید که با کاهش یک درصدی 
در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته، امیدوار کننده به نظر 
می رســد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، مســعود خوانساری در 
نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: روند کاهش 
تــورم اگر به همین صورت ادامه یابــد امیدواری ها برای کاهش 
تورم و اثرات مثبت آن در اقتصاد را برای ماه های آینده بیشــتر 
می کند.وی گفت: البته در این بین برای ماه های بهمن و اسفند 
به عنوان ماه های پرهزینــه نگرانی هایی وجود دارد، زیرا در این 
ماه ها پرداخت عیدی و مزایای کارکنان ممکن اســت بودجه را 
تحت تاثیر قرار دهد و دولت بخواهد با استقراض از بانک مرکزی 
آن را جبران کند.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: نگرانی دوم، 
تنخواه دولت از بانک مرکزی است که گفته شده ۵۵ هزار میلیارد 
تومان بوده که ممکن است در افزایش تورم موثر باشد.خوانساری 
گفت: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی با رشد ۳۸ درصدی 
به ۳۸ میلیارد دالر و واردات با رشد ۳۴ درصدی به ۴۱ میلیارد 
دالر رســید یعنی حجم کل تجارت کشــور در ۱۰ ماهه امسال 
حدود هشــتاد میلیارد بوده اســت البته کم اثر شدن تحریم ها، 
افزایــش حجم صادرات از جمله صادرات به اروپا و واردات از آن 
و خارج شــدن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصــاد ایران از رکود در 
افزایش حجم تجارت ده ماهه کشور موثر بوده است.رئیس اتاق 
بازرگانی تهران با اشــاره به بررسی الیحه بودجه در کمیسیون 
تلفیق افزود: الیحه بودجه در کمیســیون تلفیق تغییرات جدی 
داشته اســت که امیدواریم در آن دقت شود، زیرا بودجه پاشنه 
آشــیل دولت و اقتصاد کشور اســت که اگر به آن کم توجهی 

شــود می تواند اثرات زیانباری برای کشــور در پی داشته باشد.
وی گفت: یکی از موارد تغییر در کمیســیون تلفیق، افزایش ۵ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیــون یورویی در مبحث یارانه ها و در تبصره 
یک اســت که آن را به ۱۰ میلیارد یورو رســانده و قرار است از 
محل فروش نفت به صورت ریالی تامین شود.رئیس اتاق بازرگانی 

تهران افزود: افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از ۴ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هــزار تومان، افزایش 
خرید تضمینی گندم از کیلویی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به کیلویی 
۹۵۰۰ تومــان و پایدار کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله مواردی 
است که می تواند به کسری بودجه و افزایش تورم در سال آینده 

منجر شود.خوانساری گفت: در بودجه سال آینده ۹ میلیارد دالر 
برای تامین کاال های اساسی اختصاص یافت که مابه التفاوت آن 
۱۶۰ هزار میلیارد تومان اســت یعنی کماکان تداوم ارز ۴۲۰۰ 
تومانی موجب اخالل در تولید و ایجاد رانت و فســاد در اقتصاد 
می شود ضمن اینکه اگرچه کســری تراز عملیاتی بودجه ۳۰۱ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده، با این افزایش ها در الیحه 
بودجه و باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی می شود افزایش 
کسری بودجه و تورم را در سال آینده شاهد باشیم.وی ادامه داد: 
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود، بحران اشتغال و معیشت، 
ســرخوردگی گســترده جوانان، رکود اقتصادی طوالنی مدت، 
بحران های منابع طبیعی از جمله آب و فروپاشی اکو سیستم را 
به عنوان پنج بحران اصلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ برشمرد. 
خوانساری گفت: در این بین باید به موضوعاتی مانند مالیات بر 
عایدی ســرمایه، خانه های خالی و خــودرو دقت کرد تا موجب 
فرار سرمایه از کشور نشــود و بحران اقتصادی را تشدید نکند، 
زیرا خروج سرمایه به از دست رفتن اشتغال و مشکالت معیشت 
جوانان منجر می شود.رئیس اتاق تهران همچنین گفت: گزارش 
شفافیت بین المللی در حوزه شاخص ادراک فساد نشان می دهد 
رتبه ایران از ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشــور جهان در ســال ۲۰۱۷ 
امسال به ۱۵۰ رســیده که نشان می دهد در این شاخص نزول 
زیادی داشتیم. خوانســاری با بیان اینکه خبر های خوبی درباره 
توافق در وین به گوش می رسد افزود: اگر این توافق صورت گیرد 
تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد گذاشــت فروش نفت و صادرات 
بیشتر می شــود و هزینه ۲۰ درصدی مبادالت کاالیی به علت 

تحریم نیز حذف می شود.
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ازسرگیری عرضه اولیه در بورس 
پس از ۵ ماه

بازار سرمایه درحالی پس از مدت ها میزبان یک عرضه اولیه است 
که این بازار بر خالف هفته گذشــته روندی نزولی به خود گرفته و 
دوباره کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را هم از دست داده است.

به گزارش ایسنا، از آخرین عرضه اولیه بازار سرمایه حدود پنج ماه 
گذشته چراکه وضعیت  بازار سرمایه طی یک سال گذشته، عرضه 
های اولیه را هم از ارج و قرب انداخته است و این عرضه ها، بر خالف 
عرضه های ســال گذشته، با استقبال بی جان سهام داران رو به رو 
میشوند.در هر صورت فردا، چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه،   ۳۰۰ میلیون 
سهم شرکت پویا زرکان آق دره معادل ۱۰ درصد سهام این شرکت، 
با نماد معامالتی فزر در فرابورس ایران عرضه می شود. دامنه قمیتی 
این ســهم بین ۱۷ هزار و ۷۲۶ تا ۲۱ هــزار و ۶۶۶ ریال برای هر 
ســهم بوده و با سهمیه ۲۵۰ سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی 
عرضه می شود که با توجه به این عدد، حداکثر نقدینگی مورد نیاز 
حدودا ۵۴۲ هزار تومان اســت. البته بستگی به این دارد که در این 
عرضه اولیه چند نفر مشــارکت کنند.از سوی دیگر، از آن جایی که 
سهامداران در برخی عرضه های اولیه اخیر متضرر شده اند، فزر سود 
۱۸ درصدی سالیانه را برای سهامدارانی که در عرضه اولیه شرکت 
کنند تضمین کرده اســت.اگر شرایط استقبال از عرضه اولیه قبلی 
تکرار شــود،   احتماال به هر فرد ۱۲۰ سهم از عرضه اولیه فزر برسد 
که این میزان ســهم به ۲۶۰ هزار تومان نقدینگی نیاز دارد اما باید 
به این نکته توجه کرد که از آن زمان تا کنون بازار و از جمله عرضه 
های اولیه انتظارات سهامداران را برآورده نکرده اند و انتظار می رود 

میزان مشارکت مردم کاهش یابد.

با تصویب کمیسیون تلفیق
بانک ها مکلف به ارائه مشخصات 
کامل وام گیرندگان کالن به بانک 

مرکزی شدند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: بر اساس 
مصوبه کمیســیون تلفیق بانک ها مکلف به ارائه مشخصات کامل 
تسهیالت گیرندگان کالن به بانک مرکزی به صورت برخط شدند.به 
گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:» دیروز در 
کمیسیون تلفیق  بودجه۱۴۰۱ مطرح و تصویب شد:همه بانک های 
کشور موظف شدند مشــخصات کامل تسهیالت گیرندگان کالن 
شامل اطالعات سببی و نسبی اشخاص ذیربط )مدیران ارشد بانک 
ها و شــرکت های زیرمجموعه و اعضای خانواده( را بطور برخط به 
بانک مرکزی ارائه دهند تا در وبگاه خود به اطالع عموم برساند.«به 
گزارش ایسنا، پس از تصویب کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشور، کمیسیون تلفیق بررسی جزئیات الیحه بودجه را آغاز کرده و 
پیش بینی می شود از اوایل اسفند ماه بررسی جزئیات الیحه بودجه 

سال آتی کشور در صحن علنی مجلس آغاز شود.

بورس سبزپوش شد
روند حرکت بازار سرمایه دیروز برخالف روزهای گذشته صعودی 
بود به طوری که شــاخص کل بورس توانست بیش از شش هزار 
واحد افزایش یابد.به گزارش ایســنا، شاخص کل بورس دیروز یا 
۶۷۰۲ واحد صعود تا رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد افزایش 
یافت شــاخص کل با معیار هم وزن ۱۶۳۳ واحد رشد کرد و در 
رقم ۳۲۵ هزار و ۶۲۰ واحد ایستاد. در این بازار ۳۵۶ هزار معامله 
به ارزش ۳۴ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال انجام شد.توسعه معادن و 
فلزات، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، ایران خودرو، 
معدنی و صنعتی چادر ملو و بانک تجارت نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثیت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار 
ســرمایه شاخص کل فرابورس ۱۳۲ واحد رشد و رقم ۱۷ هزار و 

۵۰۶ واحد را ثبت کرد. 

مقام مسئول بانک مرکزی عنوان کرد؛

نظارت بر مصرف تسهیالت 
افزایش می یابد

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: نزدیک 
به ۶۸ درصد )دو سوم( تسهیالت اعطایی از سوی شبکه بانکی 
به تولید از بابت ســرمایه در گردش اســت.به گزارش خبرنگار 
مهر، »مدیر اداره تأمین مالــی زنجیره تولید بانک مرکزی« با 
بیان اینکه در حال حاضر ســهم عمده تسهیالت را سرمایه در 
گردش تشــکیل می دهد، تصریح کرد: نزدیــک به ۶۸ درصد 
)دو سوم( تســهیالت اعطایی از سوی شبکه بانکی به تولید از 

بابت ســرمایه در گردش است که با اجرایی شدن تأمین مالی 
زنجیره تولید می توان ضمن افزایش کارایی تخصیص منابع و 
تسهیل فرایندهای اعتباری، اشراف و نظارت بیشتری بر مصرف 
صحیح تسهیالت داشت.رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در گفت 
وگویی تلویزیونــی یکی از اصالحات حائز اهمیت در شــبکه 
بانکی را هدایت تســهیالت بانک ها به سمت تولید عنوان کرد. 
به گفته علی صالح آبادی، نظارت سیستمی بر مصرف صحیح 
تسهیالت، تعریف و بهره گیری از سامانه ها در بحث تأمین مالی 
زنجیره تولید و نیز تصویب الیحه درخصوص وضع مالیات برای 
فعالیت هــای غیرمولد از جمله فعالیت هایی اســت که موجب 
نظارت بر مصرف صحیح تسهیالت می شود.همانطور که صالح 
آبادی نیز تأکید کرده است بحث تأمین مالی زنجیره تولید که 
اخیراً با همکاری چند بانک به صورت آزمایشــی آغاز شــده از 

موضوعات جدی مدنظر بانک مرکزی در ســال آینده است. بنا 
به توضیح رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق این امر سامانه ها 
به گونه ای تعریف شده که باز هم این نظارت بر مصرف صحیح 
اتفاق افتد.در این زمینه حمید آذرمند، »مدیر اداره تأمین مالی 
زنجیره تولید بانک مرکزی« در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به دستورالعمل بانک مرکزی، درخصوص تأمین مالی زنجیره ای 
تصریح کرد: رویکرد ما این است که تمام فرایندهای تأمین مالی 
زنجیره ای به صورت غیرحضوری انجام شود و الزم است بانک ها 
زیرساخت های مورد نیاز آن را فراهم آورند.وی درخصوص تأمین 
مالی زنجیره ای تولید بیان کرد: بانک مرکزی در خصوص توسعه 
تأمین مالی زنجیره ای به دنبال تشدید بروکراسی به واسطه ایجاد 
سامانه های جدید نیســت. به عنوان مثال در این شیوه مبنای 
تسهیالت دهی، استفاده از صورت حساب الکترونیکی است که 

ضمن ســهولت کار، به هدایت کاراتر تسهیالت از این طریق 
منجر می شــود.آذرمند درباره صورتحساب الکترونیک تأکید 
کرد: ما به دنبال آن هستیم که صورتحساب الکترونیکی بعد از 
اینکه یک بار تأمین مالی شد، امکان تأمین مالی مکرر نداشته 
باشــند. به بیان بهتر صورتحســاب الکترونیک یک بار صادر 
می شوند و به واسطه آنها تأمین مالی انجام می شود. همچنین 
درصددیم با راه اندازی داشــبورد مدیریتی تأمین مالی زنجیره 
تولید، اشــراف اطالعاتی را بر تســهیالت دهی بیش از پیش 
افزایش دهیم.مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در تکمیل 
توضیحات فوق باید گفت که بانک مرکزی به دنبال آن اســت 
نظام تأمین مالی ســرمایه گردش را به سمت توسعه ابزارهای 
اعتباری مانند اوراق گام )نسخه اصالحی(، برات الکترونیکی و 

سایر ابزارهای اعتباری هدایت کند.

گزیده خبر

رئیس شعبه بوشهر بانک توسعه صادرات ایران خبرداد:
رشد 92 درصدی تسهیالت اعطایی در 10 

ماهه اول سال
رییس شــعبه بوشهر بانک توســعه صادرات ایران گفت: تسهیالت پرداختی به 
مشتریان در این شعبه طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۹۸ میلیارد ریال 
بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشـــد ۹۲ درصدی را نشان می 
دهد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران محمد افالکی ضمن 
تبریک ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: عمده تسهیالت اعطایی 
در سال جاری، تسهیالت سرمایه در گردش در قالب عقود مرابحه، مشــارکت 
مدنی و سلف در اختیار صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور قرار گرفته 
اســت.وی با اشــاره به اینکه غالب فعاالن حوزه صنعت و معدن ، کشــاورزی ، 
بازرگانی و خدمات استان بوشهر از تسهیالت ارزان قیمت بانک توسعه صادرات 
برخوردار بوده اند، گفت: شعبه بوشهر بانک توسعه صادرات ایران، باالترین میزان 
تســهیالت صادراتی در حوزه آبزیان را در میان ســایر شعب این بانک به خود 

اختصاص داده است.

پرداخت بیش از 8800 میلیارد ریال وام 
قرض الحسنه در سال 1400

بانک سینا از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون بیش از ۳۰ هزار فقره وام قرض الحسنه 
به ارزش ۸۸۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک 
سینا؛ این بانک در راســتای انجام مسئولیت های اجتماعی و به منظور ترویج 
سنت نیکوی قرض الحسنه در چارچوب نظام بانکداری اسالمی، انواع تسهیالت 
را در قالب قرض الحســنه به واجدین شرایط پرداخت کرده است.بر اساس این 
گزارش، از مجموع وام های قرض الحســنه پرداختی بانک سینا از ابتدای سال 
۱۴۰۰ تا پایان دی ماه ســال جاری بیش از ۲۰۷۰۰ فقره به وام تامین نیازهای 
ضروری متقاضیان اختصاص داشته است که معادل ۴۰۴۰ میلیارد ریال را شامل 
می شــود.همچنین این بانک در مدت یاد شــده تعــداد ۲۱۹۳ فقره وام قرض 
الحســنه ازدواج به مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد ریال به زوجین پرداخت کرده و زمینه 
آغاز زندگی مشــترک جوانان این مرز و بوم را فراهم ساخته است.از مجموع وام 
های قرض الحســنه پرداختی بانک ســینا، تعداد ۶۴۰۰ فقره نیز به وام قرض 
الحســنه اشتغالزایی اختصاص داشــته که رقمی معادل ۲۹۰۰ میلیارد ریال را 

در برمی گیرد. 

عملکرد مثبت بانک های خصوصی در رونق 
تولید و اشتغال

اهمیت و نقش نهادهای حســاس در اقتصاد کشــور به ویژه در شرایط کنونی، 
مهم و تعیین کننده است. یکی از این نهادهای مهم و حساس، نظام بانکی است 
که همگان به نقش مؤثر آن در اقتصاد کشــور و حل مشــکالت مردم معترف 
و آگاهند.تأســیس بانک های خصوصی نویدبخش نوع جدیدی از بانکداری در 
کشــور بود و همراه خــود ابتکاراتی را نیز به دنبال داشــت که امروز درتمامی 
بانک ها به اموری رایج تبدیل شده است. بهبود کیفیت خدمات، توسعه بانکداری 
الکترونیک و خدمات از راه دور، کاهش هزینه های بانکی ، افزایش اشتغال ، تنوع 
خدمات بانکی و ... ازجمله این ابتکارهاست.عالوه بر این علیرغم شرایط سخت 
تحریم و پاندمی کرونا و غیره در ســال های اخیر، بانک های خصوصی توانستند 
در بخش های مختلف؛ رونق تولید، اشتغال زایی، محرومیت زدایی و ارتقای عدالت 

اجتماعی مشارکتی چشمگیر و نقش تعیین کننده ای داشته باشند.

بانک پارسیان نمونه بارز و موفق بانک های 
خصوصی در پیشبرد پروژه های عمرانی کشور

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اسالمی 
و نماینده مــردم جهرم و خفر در خانه ملت ،گفت: طبیعی اســت که بانک ها 
می توانند در توســعه یافتگی کشــور جایگاه ویژه و نقش پررنگی داشته باشند.

وی افزود: امروز انتظار داریم بانک های فعال کشور در زمینه کمک به واحدهای 
تولیدی، تولید مســکن، فعالیت های حوزه کشــاورزی به ویژه در زمینه ورود و 
مساعدت درباره مدیریت بحران هایی مانند سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور 
حضور پررنگ تری داشــته باشند.رضایی اضافه کرد: اعطای تسهیالت بانکی در 
کشورهای توسعه یافته به منظور مدیریت مباحث مالی، رشد اقتصادی و مدیریت 
بحران ها از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و بر همین اســاس در ایران نیز این 
انتظار وجود دارد که بانک های سراســر کشور بر اساس تکالیفی که برای آن ها 
وضع شده عمل کنند.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
برخــی از بانک ها در کنار عملیاتی کردن رســالت و تکالیفی که بر عهده آن ها 
گذاشته شده، اقدامات دیگری را در دستور کار خود قرار می دهند که قابل تحسین 
است.وی یادآور شد: بانک پارسیان نمونه بارز و موفق از بانک های خصوصی است 
که توانســته در این راستا گام های مفیدی بردارد به طوری که این بانک در حوزه 
اعطای تسهیالت و مشارکت در پیشبرد پروژه های عمرانی و نفتی کشور توانسته 

عملکرد مطلوبی داشته باشد.

بهزاد شیری خبر داد: 
رشد 48 درصدی منابع کل پست بانک 

ایران، طی 10 ماه گذشته 
دکتر بهزاد شــیری مدیرعامل پست بانک ایران، از رشد ۴۸ درصدی منابع کل 
بانک طی ۱۰ ماه گذشــته نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ خبر داد و گفت: 
مانده منابع کلی بانک از ۲۵۲/۷ هزار میلیارد ریال در ۱۰ ماهه ســال گذشــته 
به رقم ۳۷۵/۲ هزار میلیارد ریال در پایان دیماه ســال جاری رســیده است .به 
گزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک ایران، شیری در همین مدت، مانده 
منابع موثر بانک از ۲۳۵/۷ هزار میلیارد ریال در ســال پایان دیماه سال گذشته 
به رقم ۳۵۵/۲ هزار میلیارد ریال در ۱۰ ماهه ســال ۱۴۰۰ افزایش یافته است 
که رشــدی بالغ بر ۵۱ درصد را نشان می دهد.مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه 
پســت بانک ایران برای نیل به اهداف راهبردی خود، گسترش شمول مالی در 
مناطق روســتایی و کم برخوردار را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح 
کرد: ترکیب منابع موثر بانک نشان می دهد که حساب های قرض الحسنه جاری 
بانک از ۱۲۷ هزار میلیارد ریال در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال ۹۹ به رقمی 
بالغ بر ۱۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. شیری با تاکید بر رشد ۶۲ درصدی 
پرداخت تسهیالت از سال گذشــته تاکنون گفت: ارزیابی و دیده بانی عملکرد 
پست بانک ایران در ۱۰ ماه گذشته سال جاری، نشان می دهد که موفقیت های 
بانک از سال گذشته تاکنون شتاب بیشتری گرفته است به صورتی که تسهیالت 
پرداختی بانک از رقم ۱۰۳ هزار میلیارد ریال در ۱۰ ماه ســال ۹۹ به رقم ۱۶۶ 

هزار میلیارد ریال صعود کرده است.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

امکان خرید اینترنتی و ٢۴ ساعته سفته
وزیر اقتصاد اظهار داشــت: با رونمایی های امروز از سامانه های جدید، خبر خوش ما این 
است که مردم از فردا می توانند به صورت اینترنتی و غیرحضوری و به صورت ۲۴ ساعته 
نسبت به خرید سفته اقدام کنند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیداحسان خاندوزی 
در مراســم بهره برداری از چهار سامانه جدید وزارت اقتصاد با بیان اینکه امروز همزمان 
با سایر اقدامات وزارت اقتصاد از چهار سامانه جدید این وزارتخانه در حوزه های مختلف 
رونمایی شــد که این ســامانه ها با هدف کاربری با دستگاه های استانی و ملی طراحی و 
عملیاتی شده اند.وی افزود: یکی از این سامانه ها در حوزه خزانه داری کشور و سامانه های 
دیگر در حوزه رصد بدهی های دولت و اوراق دولتی بوده و به دولت این جازه را می دهد 
کــه صفر تا صد بدهی های دولت و اوراق دولتــی را رصد و پیگیری کند. همچنین این 
سامانه ها موضوع ارائه تسهیالت به بخش اشتغال را رصد می کنند و به دولت این امکان را 
می دهند که نظارت دقیقی دراین حوز ه ها داشته باشند.وزیر اقتصاد با بیان اینکه از طریق 
این سامانه های جدید نظارت بر خط و آنالین را برای دستگاه های مختلف ایجاد کرده ایم 

ادامه داد: با رونمایی های امروز از ســامانه های جدید خبر خوش ما این است که مردم از 
فردا می توانند به صورت اینترنتی و غیرحضوری و به صورت ۲۴ ساعته نسبت به خرید 
سفته اقدام کنند.خاندوزی درباره خرید غیرحضوری سفته و برات اظهار داشت: کاربران 
عمومی از هر کجایی که هســتند و از منزل و محل کار خود بدون مراجعه به شــعب یا 
واحدهای فروش ســفته، امکان خرید سفته را خواهند داشت همچنین امکان صدور هر 
پنج مرحله پس از فروش ســفته هم بدون حضور به شعب بانکی به صورت الکترونیکی 
انجام می شــود یعنی افراد می توانند به صورت ۲۴ ساعته و آنالین ظهرنویسی سفته را 
هم انجام دهند.وزیر اقتصاد با بیان این که در حال حاضر ســه بانک دولتی خصوصی و 
قرض الحسنه این خدمات اینترنتی را ارایه می دهند گفت:  بانک ملی، بانک قرض الحسنه 
رســالت و بانک آینده از فردا به صورت برخط و ۲۴ ســاعته ســفته صادر می کنند.وی 
تاکید کرد:  با صدور ســفته الکترونیکی امکان جعل اسناد به صفر می رسد که این باعث 

گره گشایی بخشی از مسایل اقتصادی خواهد شد.
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چین: آمریکا فورا قرارداد تسلیحاتی با تایوان را لغو کند
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که ایاالت متحده باید قرارداد ۱۰۰ میلیون دالری برای تامین تســلیحات به تایوان را لغو کند و افزود که 
چین اقدامات الزم را برای حفاظت از حاکمیت خود انجام خواهد داد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت 
خارجه چین گفت: چین به شــدت به این اقدام اعتراض و آن را محکوم می کند.وی افزود که ایاالت متحده باید فوراً این پیشــنهاد را پس بگیرد.این 
ســخنگو تاکید کرد که چین اقدامات الزم و موثر را برای حفاظت از حاکمیت و تضمین امنیت خود انجام خواهد داد.تایوان از ســال ۱۹۴۹ به طور 
مستقل از سرزمین اصلی چین اداره می شود. پکن این جزیره را استان خود می داند، در حالی که تایوان - سرزمینی با دولت منتخب - معتقد است 
که یک »کشور« خودمختار با روابط سیاسی و اقتصادی با چندین کشور دیگر است.سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین در مورد گزارش ها درباره 
استقرار احتمالی سامانه های دفاعی تاد )THAAD( آمریکا در اوکراین گفت: چین از طرف های درگیری اوکراین می خواهد از اقداماتی که اختالفات را 
تشدید می کند، خودداری کنند.ژائو گفت: ما گزارش مربوطه را دیده ایم و امیدواریم که همه طرف ها خویشتن دار باشند و از اقداماتی که باعث تشدید 
درگیری ها و تحریک تنش می شود، خودداری کنند.ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از اظهار نظر درباره گزارش های رسانه ای 

درباره درخواست اوکراین از آمریکا برای استقرار سامانه های تاد در خاک خود در میان تنش ها با مسکو خودداری کرد.

ابرهای سیاه بر سر اروپا؛ 

تاثیر جنگ احتمالی بر اقتصاد چیست؟

تهران- ایرنا- تنش به دلیل بحران اوکراین و احتمال بروز جنگ، به منزله ابرهای 
سیاه نه  فقط بر وضعیت سیاســی اروپا بلکه مهم تر بر اقتصاد این منطقه سایه 
افکنده است.به گزارش روز سه شنبه ایرنا از رویترز، کریستین الگارد رئیس بانک 
مرکزی اروپا اخیرا در مورد ظهور ابرهای سیاه ژئوپلیتیک بر اقتصاد اتحادیه اروپا 
به دلیل تنش اوکراین و جنگ بین روسیه و غرب هشدار داد. اثر جنگ احتمالی 
طیف گســترده ای از بخش های اقتصادی از افزایش بهای انرژی و مواد غذایی تا 

تحریم و آسیب به سرمایه گذاری را در برمی گیرد.  

تاثیر احتمالی بر تورم
بر اســاس این گزارش جنگ حتی به صورت محــدود، احتماال موجب افزایش 
بالدرنگ و ســریع تورم مواد غذایی و سوخت می شــود. بر اساس آمار اتحادیه 
اروپا کشــورهای عضو اتحادیه ۴۱ درصــد از گاز و ۲۷ درصد از نفت مورد نیاز 
خود را از روســیه وارد می کند. محدودیــت واردات نفت و گاز به افزایش بهای 
انرژی منجر شــده، بر بقیه بخش های اقتصاد نیز اثر گذاشته و به قبوض باالتر 
برق، قیمت باالتر سوخت و افزایش هزینه ها در بخش حمل و نقل و انرژی برای 
کسب و کارها  منجر خواهد شد.عرضه مواد غذایی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد، 
گاز طبیعی یکی از اجزای اصلی در بســیاری کودهای شیمیایی است، بنابراین 
افزایش قیمت گاز احتماال قیمت همه محصوالت را باال می برد. اوکراین به تنهایی 
۳۳ میلیون تن غله سال قبل صادر کرد، اختالل در تولید و صادرات این میزان 
غله در سطح جهانی از جمله اروپا موثر خواهد بود. در مجموع شرکت آمریکایی 
بانک آمریکا سکوریتیز، پیش بینی می کند جنگ در این منطقه تورم منطقه یورو 

را ۱ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد.

دادوستد و سرمایه گذاری
در صورتیکه روســیه واردات از اتحادیه اروپــا را به کلی متوقف کند، به معنای 
کاســتن از صادرات کاال به ارزش ۸۰ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا به روسیه در 

ســال اســت. این میزان ۶ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را 
تشــکیل می دهد.  این صادرات اتحادیه اروپا بیشتر خودرو، دستگاه های اداری، 
کاالهای تولیدی و مواد شیمیایی است. آلمان در میان دیگر کشورهای اروپایی 
بیش از بقیه کاال از روســیه وارد و به این کشــور صادر می کند. هلند، لهستان، 
ایتالیا، بلژیک و فرانســه نیز دادوستد قابل توجهی با روسیه دارند. شرکت های 
اروپایی به دنبال یافتن شــرکای تجاری جایگزین خواهند بود و برخی از زمان 
الحاق شــبه جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ این کار را کرده اند. صادرات 
منطقه یورو به روســیه از آن زمان به بعد تقریبا نصف شده است.  اتحادیه اروپا 
در ضمن مهم ترین ســرمایه گذار خارجی در روسیه با مجموع سرمایه گذاری 
مستقیم ۳۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۹ است. بسته به میزان و 
شدت تحریم ها و اقدامات ضدتحریمی بخشی یا کل حضور مالی اروپا در روسیه 

تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 

پیامد کلی تشدید رویارویی بر اقتصاد منطقه یورو
افزایش بهای انرژی و مواد غذایی بر قدرت خرید خانوارها اثر خواهد داشــت و 
میزان اعتماد به اقتصاد را کاهش می دهد. مصرف به ســرعت تحت تاثیر قرار 
گرفته و ســرمایه گذاری ها در هفته ها و ماه های بعد کاهش می یابد. بهرحال 
رویارویی دو طرف به روشنی اثر منفی خواهد داشت.الگارد نیز در نشستی هفته 
قبل با اشــاره به کاهش مصرف و سرمایه گذاری در صورت بروز رویارویی گفت: 
ابرهای سیاه ژئوپلیتیک بر سر اروپا سایه انداخته اند، در صورتی که ببارند قطعا 
بر قیمت انرژی اثر خواهد داشــت و این افزایش قیمت به معنای باالرفتن بهای 
همه کاالها و در کل ساختار اقتصادی است.  از آنجا که افزایش بهای انرژی بیش 
از همــه خانوارهای کم درامد را تحت تاثیر قرار می دهد، دولت ها احتماال تدابیر 
یارانه ای برنامه ریزی می کنند که به معنای فشار بیشتر بر صندوق های دولتی 
است که از قبل هم به دلیل مشکالت ناشی از دو سال همه گیری و حمایت های 
دولتی با فشار مضاعفی روبرو بودند.مطالعات بانک آمریکا نشان می دهد رویارویی 
بین دو طرف نیم درصد برتولیدات اروپا به شکل مستقیم اثر می گذارد. مصرف 
کنندگان بسیاری از طریق افزایش پس انداز تاحدی در دوران همه گیری توانسته 
اند ضربه گیری پدید آورند اما بخشــی از این پس انداز از قبل به دلیل افزایش 
قیمت انرژی و بهای سوخت مصرف شده است.   در حالیکه تورم در منطقه یورو 
به ۵.۱ درصد رســیده اســت و بانک اروپا قصد دارد مشوق های مالی را در ماه 
های آینده معرفی کند، بروز جنگ و افزایش تورم ناشی از آن فشار عمومی را بر 
بانک برای اقدام سریع تر افزایش می دهد حتی اگر در عرصه اقتصادی اهمیت 
چندانی نداشــته باشد. نیل شرینگ در شرکت کپیتال ایکونومیکس می گوید: 
هیچ سیاست پولی تاثیر چندانی بر اقتصاد و قیمت های انرژی ندارد. در حالیکه 
افزایش بهای انرژی تورم را در کوتاه مدت باال می برد، ثابت بودن بقیه عوامل از 

جمله درامد واقعی در میان مدت ضدتورم است.

نیویورک- ایرنا- جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با افزایش تنش ها با روسیه بر سر اوکراین، تهدید کرد درصورت حمله احتمالی مسکو به اوکراین، 
پروژه نورد استریم ۲ متوقف خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در نشست مشترک خبری با اوالف شولتز صدر اعظم آلمان در 
کاخ سفید اعالم کرد اگر روسیه به اوکراین حمله کند، پروژه نورد استریم ۲ را متوقف خواهد کرد. به گزارش سی ان ان،  رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت 
اگر روسیه حمله کند، به این معنی که تانک ها یا نیروها دوباره از مرز اوکراین عبور کنند، آنگاه  دیگر نورد استریم ۲ وجود نخواهد داشت. ما به آن پایان 
خواهیم داد.بایدن همچنین از شهروندان آمریکایی حاضر در اوکراین خواست این کشور را ترک کنند.رئیس جمهوری آمریکا افزود که منظور من نیروهای 

دیپلماتیک ما در اوکراین نیست.  در مورد شهروندان آمریکایی صحبت می کنم که در اوکراین زندگی می کنند. نمی خواهم اگر روسیه حمله کند، آنها در این جنگ گرفتار شوند و اگر من بجای 
آنها بودم اوکراین را ترک می کردم.رییس جمهوری آمریکا در عین حال اعالم کرد که مشخص نیست والدیمیر پوتین با حمله به اوکراین موافقت کند یا نه.وی با بیان اینکه من نمی دانم او )پوتین( 
می داند چکار می خواهد انجام دهد، ادعا کرد پوتین اکنون در موقعیتی است که با استفاده از یخ زدگی زمین در اطراف کی یف می تواند حمله کند. او ظرفیت انجام این کار را دارد.وی در عین 
حال گفت که او می داند تجاوز به اوکراین یک اشتباه بزرگ است و تاثیر بسیار بزرگی بر روی اروپا و جهان دارد و این اقدام برای او هزینه باالیی به دنبال خواهد داشت.بایدن همچنین ادعا کرد که 
معتقد است روسیه همچنان می تواند تنش ها را کاهش دهد.رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد  اگر صادرات گاز روسیه به اروپا متوقف شود، آمریکا می تواند بخش 
مهمی از انرژی از دست رفته را جبران کند.بایدن افزود که اول از همه، ما به دنبال فرصت هایی برای جبران گاز از دست رفته روسیه هستیم. ما درحال ارتباط با دوستان خود در سرتاسر جهان 
هستیم.وی ادامه داد که فکر می کنیم می توانیم بخش قابل توجهی از )انرژی را که از دست می رود، جبران کنیم. اما روسیه باید بتواند گاز و نفت خود را بفروشد و بخش مهمی از بودجه روسیه 
به آن وابسته است.وی تصریح کرد که   در واقع این تنها صادرات آنها است و اگر این صادرات قطع شود، آنها نیز به شدت آسیب خواهند دید و برای آنها نیز پیامد دارد.رئیس جمهوری آمریکا آلمان 
را دوست نزدیک و شریک مورد اعتماد خطاب کرد و گفت دو کشور می توانند روی همدیگر حساب کنند.به گزارش ایرنا از رویترز، مقام های آمریکایی تالش کرده اند اختالفات خود با آلمان را که 
به گاز طبیعی روسیه متکی است کم اهمیت نشان دهند و گفته اند آمریکا همکاری نزدیکی با برلین و بروکسل درباره »بسته تحریمی شدید و سریع« علیه روسیه در صورت حمله به اوکراین دارد.

بایدن روسیه را با پروژه نورد استریم ۲ تهدید کرد

تخت روانچی: 

تحریم های یکجانبه علیه ایران جنایت علیه بشریت است
نیویورک- ایرنا- مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل اظهار داشت: تحریم های 
یکجانبه علیه مردم ایران، به ویژه تحریم های دارویی و اقالم بشردوستانه اعمال جنایتکارانه ای برابر با ارتکاب 
جنایت علیه بشریت است. به گزارش ایرنا، تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود: 
همانطور که رئیس جمهوری کشورمان در سخنرانی خود در هفتاد و ششمین اجالس مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد گفت، تحریم های یکجانبه علیه مردم ایران، به ویژه تحریم های دارویی و اقالم بشردوستانه، اعمال 
جنایتکارانه ای برابر با ارتکاب جنایت علیه بشریت است. کشورهای تحریم کننده نباید برای چنین جنایات 
شنیع بی مجازات بمانند.نماینده  دائم کشورمان در سازمان ملل گفت: اقدامات قهری یکجانبه، خواه در قالب 
تحریم های یکجانبه یا اقدامات محدودکننده که جمعیت غیرنظامی را به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده 
یا سیســتماتیک هدف قرار می دهد و باعث ایجاد درد و رنج بیشــتر مردم می شود، نقض آشکار حقوق بین 
الملل از جمله حقوق بشر و حقوق  بشردوستانه بین المللی است. تخت روانچی اظهار داشت: همه تحریم ها، 
یک جانبــه یا چندجانبه، پیامدهای نامطلوبی برای مردم عادی دارند و به طور نامتناســبی بر کودکان، زنان، 

ســالمندان، بیماران و فقرا تأثیر می گذارند. تحریم ها همچنین پیامدهای انســانی شدیدی را به همراه دارد. در بحران همه گیری مانند کووید-۱۹، تحریم ها 
پیامدهای گسترده ای را به دنبال دارد و سالمت و زندگی مردم را بیش از دیگران در معرض خطر قرار می دهد.وی اضافه کرد: عالوه بر این، فعاالن  بشردوستانه 
معموالً با مشکالتی مواجه می شوند که در محیط تحت سلطه تحریم ها کار کنند. اثرات ناخواسته چنین اقداماتی می تواند مانع از تحویل کمک های بشردوستانه 
در جایی هایی که بیشتر مورد نیاز است، شود و تاثیر مخبری بر نیازمندان خواهد داشت.سفیر ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد در حالی که ماده ۴۱ منشور 
سازمان ملل،  مجوز اعمال تحریم به شورای امنیت اعطا می کند، اما این اختیارات ذیل ماده ۲۴ منشور  که تاکید دارد، »شورای امنیت در انجام وظایف خود 
مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد عمل خواهد کرد« محدود شده است. به عبارت ساده، شورای امنیت فراتر از حقوق بین الملل نیست و اختیارات 
تحریمی آن باید مطابق با حقوق بین الملل و منشور ملل متحد اعمال شود.تخت روانچی تاکید کرد: در این زمینه، اعمال تحریم هایی از سوی شورای امنیت 
که معادل »مجازات دســته جمعی« اســت و منجر به مرگ و رنج گسترده در بین مردم بی گناه می شود، ناقض منشور و فراتر از اختیارات شورا است.نماینده 
دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: مایه تاسف است که از اختیارات شورای امنیت مکرر توسط برخی کشورها که به دنبال اغراض و  منافع سیاسی 
نامشروع خود به ویژه علیه کشورهای در حال توسعه، تحریم ها را ابزار ترجیحی خود برای اعمال حداکثر فشار بر آن کشورها می دانند، سوء استفاده شده 
است.وی تصریح کرد: چنین رفتاری نه تنها نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول اساسی حقوق بین الملل است، بلکه نشانه بی احترامی به اقتدار و اختیارات 
شورا است و یکپارچگی و اثربخشی آن را تضعیف می کند.نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت: ما معتقدیم که هیچ یک از مقررات منشور ملل متحد نمی 
تواند  برای اعطای مجوز اقدامات قهرـآمیز یک جانبه ) تحریم های یکجانبه( که مغایر با اصول کلی حقوق بین الملل، نقض ممنوعیت مداخله در امور داخلی 
سایر کشورها و نقض حاکمیت آنها است، تفسیر شود.تخت روانچی افزود: برخی از کشورهای عضو با نادیده گرفتن تعهدات بین المللی خود و نقض منشور مفاد 
سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل، پیشگام اعمال اقدامات قهری یکجانبه علیه سایر کشورها هستند. تحمیل چنین اقدامات غیرقانونی علیه مردم ایران 
نمونه ای از این موارد است.ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد اظهار داشت: ایران برای چندین دهه تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی و 
مالی اعمال شده توسط ایاالت متحده بوده است که در تاریخ بی سابقه بوده است. این اقدامات غیرقانونی مستقیماً بر زندگی آسیب پذیرترین شهروندان ایران 
از جمله کودکان، سالمندان و بیماران تأثیر گذاشته است.تخت روانچی تصریح کرد: این واقعیت غم انگیزی است که برخی از بیماران از جمله کودکان مبتال به 
بیماری های نادر جان گرانبهای خود را در نتیجه تحریم های وارداتی دارو و ملزومات پزشکی از دست داده اند.سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: غیرقانونی 
بودن چنین اقدامات غیرانسانی به وضوح توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه تأکید شده است، که بیان می 
کند که »در حالی که باید به حق دولت ها برای عدم توافق احترام گذاشته شود، اما آسیب به حقوق بشر غیرنظامیان عادی نباید مورد استفاده قرار گیرد. به 

عنوان وسیله ای برای فشار سیاسی بر یک دولت هدفمند، این نقض حقوق بین المللی بشر است.«
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پژوهشگران »دانشــگاه بارسلونا« در بررسی جدید خود، مجموعه ای از 
ترکیبات طبیعی را شناسایی کرده اند که می توانند به مهار کروناویروس 
بپردازند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیوز مدیکال نت، مقابله با همه گیری 
کووید-۱۹، یک چالش علمی بین المللی در جستجوی راهبردهایی برای 
مبارزه با عفونت ویروســی و جلوگیری از پیامدهای مخرب آن اســت. 
عالوه بر واکســن ها و داروهای تایید شده توســط مقامات بهداشتی، 
الزم اســت کــه درمان های جدیدی بــرای مقابله با عفونت ناشــی از 
کروناویروس کشف شود.یک پژوهش جدید، مجموعه ای از محصوالت 
طبیعی را شناســایی کرده اســت که می توانند »Mpro« را که پروتئاز 
اصلی »کروناویروس سندروم حاد تنفســی SARS-CoV(»2-2( است، 
مهار کنند. Mpro، نقشــی اساســی در تکثیر و رونویسی کروناویروس 
دارد و بــه عنوان یک هدف درمانی بالقوه در نظر گرفته می شــود زیرا 
مهار آن می تواند از پیشــروی ویــروس جلوگیری کند.این پژوهش که 
 ،)Jaime Rubio Martínez(»به سرپرســتی پروفسور »خامه روبیو مارتینز
پژوهشگر »دانشگاه بارسلونا«)University of Barcelona( انجام شده است، 
می تواند به طراحی راهبردهای درمانی جدیدی برای مقابله با کووید-۱۹ 
کمک کند. این پیشرفت علمی جدید، بر استفاده از غربالگری مجازی 
مبتنی است که یک روش تحلیلی محاسباتی برای شناسایی و انتخاب 
ترکیبات دارویی به شمار می رود.روش های بالینی درمان کووید-۱۹ در 
حــال حاضر، بر درمان  با کمک عوامل ضــد التهابی مانند دگزامتازون 
یا مهارکننده های ســیتوکین و همچنین، آنتی بیوتیک ها برای درمان 

عفونت های ثانویه مبتنی هستند. 

ســه بیمار فلج پس از قرار دادن یک ایمپلنت نخاعی توانستند برای 
اولین بار پس از سال ها راه بروند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، 
یکی آنها اولین فرد در جهان اســت که با وجــود پارگی کامل نخاغ 
توانســته بار دیگر آزادانه حرکت کند.به گفته محققان سوئیسی، این 
دستگاه با تحریک ناحیه ای از نخاع که عضالت تنه و پا را فعال می کند، 
کار می کند و به قدری اثربخش بوده اســت که بیماران تنها یک روز 
پس از فعال کردن آن توانســتند بایســتند و راه بروند.این ایمپلنت 
بوســیله هوش مصنوعی کنترل می شــود و نورون ها را از طریق یک 
ضربان ساز که درون شکم فرد قرار گرفته است، فعال می کند.»میشل 
روکاتــی«)Michel Roccati( 2۹ ســاله که به مدت چهار ســال پس 
از تصادف با موتورســیکلت از ویلچر اســتفاده کرده بود، یکی از سه 
مردی بود که در این آزمایش شــرکت کرد.نخاع او به طور کامل قطع 
شــده بود و هیچ احساســی در پاهایش نداشت. تاکنون هیچ کس با 
چنین جراحتی قادر به راه رفتن نشــده بود.او می گوید: چند قدم اول 
باورنکردنی بود. رویایی که به حقیقت پیوست. من طی چندماه گذشته 
تمرینات شدیدی را پشت سر گذاشته ام و اهدافی برای خودم تعیین 
کرده ام. برای مثال اکنون می توانم از پله ها باال و پایین بروم و امیدوارم 
تا بهار امســال بتوانم یک کیلومتر راه بروم.دو بیمار دیگر نیز در این 
تحقیقات شرکت داشتند اما این دو نفر می خواستند ناشناس بمانند.

محققان خاطرنشــان کردند که دســتگاه آنها درمانی برای جراحات 
نخاعی نیســت و این فناوری پیچیده تر از آن است که بتوان از آن در 
زندگی روزمره استفاده کرد. با این وجود آنها از این ایمپلنت به عنوان 

پیشرفتی خیره کننده یاد می کنند.

ترکیبات طبیعی که می توانند 
کروناویروس را مهار کنند

 راه رفتن بیمار قطع نخاع
 برای اولین بار

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

زنی با لباس سنتی برای بزرگداشت روز »سانتا آگوئدا« در »آنداویاس« اسپانیا 
از روی آتش می َپَرد./ زوما

سوپراسپرت مفهومی دی اس  E-Tense با پیشرانه برقی 
خودروســازی دی اس فرانسه، در سال 2۰۱۶ اقدام به رونمایی از سوپراســپرت مفهومی E-Tense کرده بود. مدل 2۰22 از این خودرو، 
افزایش قدرت و تغییراتی در طراحی بدنه دارد؛ اما همچنان یک سوپراسپرت مفهومی است.دی اس )DS( به عنوان زیرمجموعه ی لوکس 
سیتروئن، عضوی از گروه صنعتی استالنتیس محسوب می شود. این برند فرانسوی، حاال از امکانات مالی و فنی فیات –کرایسلر نیز استفاده 
می کند تا بیش از پیش، تنوع محصوالت خود را افزایش دهد. دی اس تالش می کند تا در آینده ی نزدیک، خودروسازی تمام برقی شود.

نســخه ی رونمایی شــده در سال 2۰۱۶ )تصویر باال(، مجهز به تجهیزات فنی مشابه خودروهای فرمول E با قدرت ۴۰۰ اسب بخار بود. 
مدل 2۰22، با دو موتور ۳۳۵ و ۴۶۹ اسب بخار روی محورهای جلو و عقب ساخته شده است تا مجموع قدرت ۸۰۵ اسب بخار داشته 
باشد. شرکت سازنده ادعا می کند گشتاور روی هر چرخ E-Tense جدید، هشت هزار نیوتن متر )۵۹۰۰ پوند بر فوت( است. یک خودروی 
مســابقه ای در فرمول E، حدود 2۷۰ اسب بخار قدرت دارد.شــرکت توتال، غول انرژی فرانسه در ساخت باتری های E-Tense با دی اس 
همکاری کرده اســت. فناوری کربن –آلومینیوم برای باتری های  این خودرو نوعی اختراع جدید برای شــرکت توتال محسوب می شود. 

همچنین فناوری های خاصی برای خنک کاری سیستم برق E-Tense مدل 2۰22 استفاده شده است. 

 تیم منتخب جهان جایگزین ایران برای مبارزه
 با کشتی گیران آمریکایی شد

کشــتی گیرانی از چندین کشور جایگزین تیم ملی ایران برای مبارزه با آمریکا شدند که البته تیم ضعیفی به حساب می آید.به 
گزارش ایسنا، با اعالم عدم حضور فدراسیون کشتی ایران، تیمی متشکل از ورزشکاران از سراسر جهان برای رویارویی با کشتی 
گیران ایاالت متحده دعوت شده است. ستاره های بین المللی نماینده ۹ کشور  از چهار قاره مختلف )اروپا، پان آمریکا، آسیا و 
آفریقا( هستند.همچنین نماینده سنگین وزن کشتی آزاد آمریکا نیز معرفی شد. نیک گویازدوسکی دارنده دو مدال برنز جهان 
در وزن ۱2۵ کیلوگرم خواهد بود. به این ترتیب بعد از انصراف ایران به دلیل مشکالت مربوط به ویزا، این مبارزات روز 2۳ بهمن 
برگزار می شود.این مسابقه در زمین بیسبال گلوب الیف فیلد برگزار می شود، جایی که تیم های دانشجویی از ایالت های اوکالهاما 
و آیووا که یکی از قوی ترین ها در مسابقات قهرمانی دانشگاه های ایاالت متحده محسوب می شوند، بر روی تشک رقابت می کنند.

مربیگری این تیم ها بر عهده جان اسمیت، قهرمان دو دوره المپیک و تام برندز، قهرمان المپیک است.

دل من کافر چشم تو هب غارت ربدهای فراق تو مرا عقل و بصارت ربده از تن سوخته مهر تو مهارت ربدهرب دل شیفته هجر تو جفااه کرده غمزهٔ شوخ تو رد نیم اشارت ربدهدل ما را، هک سپاهی نتوانستی ربد
دشمنان رد همه آافق بشارت ربدهدوستان را همه خون ریخته چشم تو وز آن شوق روی تو هب زنجیر کشش ره سحری

رب سر کوی تو ما را هب زیارت ربده من ازین دیدهٔ خونبار شبی می بینم
سیل ربخاسته و شهر و عمارت ربده

پیشنهاد

چهره روز

کتاب امیل
کتاب امیل اثر ژان ژاک روسو نویسنده ی سوئیسی است. 
این کتــاب در پنج فصل یا پنج کتاب گردآوری شــده 
است، قبل از اینکه وارد فصل های اصلی کتاب شویم در 
چند صفحه تاریخ زندگی نویسنده یعنی ژان ژاک روسو 
از تولد تا مرگ با عنوان کرونولوژی تاریخ زندگی روســو 
و همچنین مقدمه آورده شده است.در پنج بخش کتاب 
امیل که متناظر با دوره های مختلف زندگی یک انسان 
است، روســو به بررسی زندگی امیل به همراه کسی که 
او را هدایت می کند و آن شــخص کسی جز خود روسو 
نیست پرداخته است. در بخش اول کتاب، روسو به دوران 
پــس از به دنیا آمدن، طفولیت و نیازمند بودن نوزاد در 
هنگام تولد اشاره می کند؛ به طوری که می گوید ما ناتوان 
به دنیا می آییم و به نیرو نیازمندیم، وقتی به دنیا می آییم هیچ چیزی نداریم و محتاج به کمک دیگران 
هستیم. در روز تولد گیج و مبهوت هستیم و دیگران باید ما را رهبری کنند.روسو در کتاب خود به این 
نکته اشــاره دارد که هر کدام از ما سه نوع اســتاد و آموزش در زندگی داریم و کسی که بتواند ارتباط 
خوبی با این ســه شیوه ی آموزش برقرار کند، می تواند خوشبخت باشد. از این سه نوع آموزش آنچه از 
طبیعت به ما می رســد در اختیار ما نیست، آنچه از اشیا به ما می رسد تا حدودی به ما ارتباط دارد اما 
آنچه را که انسان به ما تعلیم می دهد تنها وسیله ی آموزش است که در اختیار ما قرار دارد. پس از این 
مورد و تا رسیدن به معرفی امیل، روسو به بررسی عقاید کهنه و اشتباه اقشار مختلف جامعه می پردازد 
و به این نکته اشــاره دارد که زندگی ما انسان ها همواره در اسارت است، از زمانی که دست و پای ما را 
پس از تولد می بندند و قنداق می کنند، همچنین در بحث عقاید کهنه به خودداری مادر از شیر دادن به 

فرزند خود و سپردن نوزاد به دایه سخن به میان می آورد.

ژان-ژاک روسو
 )Jean-Jacques Rousseau :ژان-ژاک روسو )به فرانسوی
)انگلیســی: Jean-Jacques Rousseau( )زادهٔ 2۸ ژوئن 
۱۷۱2 – درگذشتهٔ 2 ژوئیه ۱۷۷۸( فیلسوف، نویسنده، 
آهنگ ســاز اهل جمهوری ژنو، در سدهٔ هجدهم و اوج 
دورهٔ روشنگری اروپا می زیست. ژان ژاک روسو در روز 
2۸ ژوئن سال ۱۷۱2 در ژنو به دنیا آمد. پدر او، ایزاک 
روســو، همچون پدربزرگش ساعت ساز بود. مادر او نه 
روز پس از تولدش درگذشت، و روسو تا ۹ سالگی نزد 
پدرش بزرگ شــد. در سال ۱۷22، ایزاک روسو برای 
فرار از زندانی شــدن مجبور به ترک پسرش شد و او 
را به برادرش که یک کشــیش پروتستان بود سپرد. 
خانوادهٔ روســو در اصل فرانسوی بودند، ولی در سال 
۱۵۴۹ برای گریز از کشــته شــدن توســط کاتولیکها به ژنو روی آوردند. پس از چند ماه، عموی 
روســو او را به کشیش پروتستان دیگری به نام المبرسیه )به فرانسوی: Lambercier( در دهکده ای 
در جنوب ژنو سپرد، و روسو حدود دو سال را نزد او و خواهرش گذراند.پس از آن، عموی روسو او 
را به عنوان یک شاگرد به یک حکاک معرفی کرد، و روسو علی رغم میلش تا ۱۶ سالگی نزد او این 
حرفه را فرا آموخت. روسو در کتاب اعترافات خود نوشته است که در این دوران وی دارای تمایالت 
جنسی مازوخیستی بوده اســت و گاهی خود را در مقابل زنان تنها، به امید تازیانه خوردن از آنها، 
برهنه می کرده است.]نیازمند منبع[ در ۱۴ مارس ۱۷2۵، بدون اطالع قبلی به پدر یا عمویش ژنو 
را ترک گفت و تا انسی )به فرانسوی: Annecy( پیاده سفر کرد.اندیشه های او در زمینه های سیاسی، 
ادبی و تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشــت. نقش فکری او که سال های زیادی از عمرش را 
در پاریس سپری کرد، به عنوان یکی از راه گشایان آرمان های انقالب کبیر فرانسه قابل انکار نیست. 

فرهنگ

بازار فیلــم اروپا که همزمان با جشــنواره فیلم برلین 
برگزار می شــود، امســال میزبان ۶ فیلــم از ایران و 
تولیدات مشترک سینمای ایران است.به گزارش ایسنا، 
فیلم سینمایی»در نبود کارگردان« به کارگردانی آروند 
دشــت آرای، تهیه کنندگی حسین اکبری،  »تا فردا« 
بــه کارگردانی علــی عســگری و تهیه کنندگی نیکی 
کریمی، »روز ســیب« به کارگردانــی محمود غفاری 
و تهیه کنندگی الهه نوبخــت،  »گوزن« به کارگردانی 
هــادی بابایی فــر و تهیه کنندگی هــادی بابایی فر و 
محمود غفاری،  مســتند »جمعه می بینمت« ساخته 
میترا فراهانی به عنوان محصول مشــترک، فرانســه، 
ســوئیس، ایران ولبنــان و فیلم کوتــاه ۱۵ دقیقه ای 
»مجموعا« به عنوان محصول مشــترک ایران و لهستان در برنامه نمایش بازار فیلم اروپا قرار دارند. 
بنیاد ســینمایی فارابی، ســینمای هنر و تجربه، مرکز سینمای مســتند و تجربی، انجمن سینمای 
جوان ایران، جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه ایران، توزیع فیلم آریانا، الی ایمج، هنر خیال، ایرایمج، 
 AI Film Pro  ،کیمیانما، توزیع فیلم پرشــیا، توزیع فیلم مستقل هنر هفتم، سازمان سینمایی سوره
و A to Zinema Pictures نیز نهاد و کمپانی های سینمایی ایرانی هستند که امسال در جشنواره بازار 
جشــنواره فیلم برلین )بازار فیلم اروپا( حضور خواهند داشــت.بازار فیلم اروپا )EFM( امسال از ۱۰ 
تا ۱۷ فوریه )2۱ تا 2۸ بهمن( به صورت آنالین و به موازات جشــنواره فیلم برلین برگزار می شــود. 
هفتاد و دومین جشنواره فیلم برلین از ۱۰ تا 2۰ فوریه )2۱ بهمن تا ۱ اسفند( به صورت حضوری 

در آلمان برپا می شود.

 6 فیلم ایرانی در بازار جشنواره 
فیلم برلین
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