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رییس جمهور با اشــاره به تاکید رهبر معظم انقاب اســامی بر »جهاد تبیین« اظهار داشت: یک اثر هنری این ظرفیت را دارد که گاه به اندازه یک کتاب 
پیام و مفهوم را در یک نما و تصویر بدون نیاز به توضیح و ترجمه منتقل کند و لذا هنر یکی از جلوه ها و ابزارهای مهم و اصلی جهاد تبیین است.به گزارش 
ایرنا از پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز چهارشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی کشور در موزه 
هنرهای معاصر ایران، آثار خلق شده توسط هنرمندان را جلوه اندیشه، خرد و نگاه هنرمندانه آنها توصیف کرد و گفت: یک اثر هنری می تواند ساعت ها سخن 

و بیان و حتی آنچه را در یک کتاب شرح داده می شود در یک نما به تصویر بکشد و پیام این کتاب....

www.sobh-eqtesad.ir

در دیدار جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی؛

رییس جمهور: هنر یکی از جلوه ها و ابزارهای مهم و اصلی جهاد تبیین است
info@sobh-eqtesad.ir

معاون وزیر بهداشت اعام کرد
هفته ملتهب کرونایی

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت در پیش بینی از شــرایط کرونای 
امیکرون در کشــور طی روزهای پیــش رو گفت: احتمال می دهم که 
شــاید در پایان هفته آینده، هفته بسیار ملتهبی را از نظر شدت افراد 
مبتا خواهیم داشت و البته برخی معتقدند شاید از دو هفته دیگر این 
موضوع را داشته باشیم. در حال حاضر نیز آمار بستریها حدود سه برابر 

روزهای قبل است و آمار به صورت تصاعدی هر روز افزایش می یابد.

رفتار عجیب و غریب سویه امیکرون نسبت به سویه های قبلی 
کرونا

معاون بهداشــت وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، درباره 
شرایط اُمیکرون در کشور و پیش بینی ها از ادامه پیک ششم، گفت: این 
ســویه مقداری رفتارش با سویه های قبلی به صورت عجیب و غریب، 
متفاوت است. سویه های قبلی ضریب بیماری زایی شان متفاوت بود، اما 
این ســویه به گونه ای بود که افرادی که درگیر می شــدند، به سرعت 
انتشــار باال می رفت و به همین دلیل همیشــه نمودارهایمان با زاویه 
۲۰ تا ۴۰ درجه بود، اما در این سویه زاویه نمودار ۱۴۰ تا ۱۵۰ درجه 
است و به صورت عمودی باال رفت که سرعت انتشار را نشان می داد که 

برایمان نگران کننده بود.

نگرانی از ابتالی کودکان در سویه امیکرون
معاون وزیر بهداشــت ادامــه داد: در عین حال برای واکسیناســیون 
افــراد زیر ۱۲ ســال برنامه ریزی کردیم. بعد از صــدور مجوز در ابتدا 
واکسیناســیون ۱۰ تا ۱۲ ســال را آغاز کردیم که البته اختیاری بود 
و با رضایت والدین قرار بود انجام شــود و از دیروز هم با دســتور وزیر 
بهداشت، گروه زیر ۱۰ سال و ۵ سال به باال می توانند واکسن دریافت 
کنند که امیدوارم از این فرصت استفاده کنیم. زیرا در این سویه یکی 
از اتفاقاتی که افتاد این بود که کودکان بیش از ســویه های قبل مبتا 

شدند و این جای نگرانی دارد.

افزایش تصاعدی بستریهای روزانه کرونا
وی گفت: احتمال می دهم که شاید در پایان هفته آینده، هفته بسیار 
ملتهبی را از نظر شــدت افراد مبتا خواهیم داشت و برخی معتقدند 
شــاید از دو هفته دیگر این را داشته باشیم. همانطور هم که پیک به 
سرعت باال می رود، بعد از گذشتن از پیک، به سرعت هم پایین می آید. 
متاســفانه از آنجایی که بیماری یک فــاز تاخیری دارد، بعد یک تا دو 
هفته آمار بســتری و فوت باال می رود. در حال حاضر آمار بســتری ما 
حدود ســه برابر روزهای قبل اســت و آمار به صورت تصاعدی هر روز 

افزایش می یابد.

آمادگی برای مقابله با »امیکرون« بیشتر از »دلتا«
حیدری گفت: البته کل همکاران بهداشــت و درمان آماده باش کامل 
هستند و کل آنچه را که نیاز است در اختیار داریم. آمادگی ما از پیک 
قبلی با دلتا بیشتر است.   عین حال بیماری با اُمیکرون طوری است که 
عائمش نسبت به دلتا خفیف تر است. بر این اساس توصیه می کنیم که 
افراد با عائم ساده به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نکنند و سعی 
کنند با استراحت و روش هایی که به صورت سنتی آموختیم با خوردن 
مایعات و... در منزل بمانند، اما اگر هم احساس کردند که ناخوشی شان 
دارد بیشتر می شود، فرصت را از دست ندهند و حتما مراجعه کنند. از 
طرفی مقاومت هم نکنند و اگر بعد از دو سه روز بدتر شدند، حتما به 

مراکز مراجعه کنند.

پیش بینی بستری حدود یک میلیون نفر در موج امیکرون
او همچنین در ادامه صحبتهایش بر اهمیت اســتفاده از ماسک تاکید 
کرد و گفت: اســتفاده بیش از ۸۵ درصد مردم از ماسک ضروری است 
و پیش بینی ما این است که در موج امیکرون یک میلیون نفر بستری 
شــوند؛ در حالی که با استفاده از ماســک این تعداد تا ۳۵۰ هزارنفر 
کمتر بستری می شوند و فوت مردم کاهش می یابد.حیدری بیان کرد: 
تعــدادی از مدارس به دقت موارد را رعایت کردند اما تعدادی اصا به 

درستی رعایت نکردند.

شدت سرایت امیکرون بسیار باالست
وی افزود: شــدت سرایت امیکرون بسیار باال است که به صورت آتش 
فشانی یا آسانســوری آمار را افزایش می دهد. عوارض آن کمتر از دلتا 
اســت اما به تبع با افزایش تعداد مبتایان جمعیتی هم کارشــان به 
بیمارستان می کشد، ولی بیشتر کسانی آسیب دیدند که چند بیماری 
زمینه ای داشتند و یا واکسن تزریق نکرده بودند. مدت قرنطینه در سویه 
امیکرون ۵ روز اســت و اگر شــخص خواست از منزل خارج شود باید 
حتما ماسک داشته باشد.معاون بهداشت وزارت بهداشت، اظهار کرد: 
در بحث تعطیلی ها، بدترین اســتراتژی این است که تعطیلی عمومی 
اعام کنیم. باید مکان های پر تجمع مانند ورزشــگاه ها، رستوران ها یا 
مکان های پر دغدغه مانند مدارس باید محدودیت جدی داشته باشند 
که برخی اباغ شــد و برخی هم به اختیار استانداری ها گذاشته شد تا 
اگر مثا در یک مدرسه تعدادی مبتا شدند کاس یا مدرسه تعطیل 
شــود.وی در ادامه صحبتهایش در پاسخ به سوالی درباره مباحثی که 
پیرامون غربالگری ژنتیکی مطرح می شود، بیان کرد: طبق قانون ۳ ماه 
فرصت داشتیم تا کمیته های علمی موضوع استانداردسازی آزمایشات 
را بررســی کنند. پیش نویس این طرح با ماحصل نظرات متخصصان 
به شــورای عالی انقاب فرهنگی تحویل داده شــد تا چگونگی انجام 
آزمایشات را اباغ کنند.وی بیماری های غیرواگیر را یکی از دغدغه های 
مهم وزارت بهداشــت خواند و ادامه داد: اکنون بیماری های غیرواگیر 
حدود ۸۲ درصد عامل مرگ کشور است و بیشترین هزینه های سامت 
در این حوزه است. در جلساتی که در کمیته تامین امنیت غذایی برگزار 
می شود که متاسفانه چهار سال است در دو کمیته دیگر امور بانوان و 
امور فرهنگی  و اجتماعی ادغام شد و در نتیجه کمیته سامت تضعیف 
شــد، مکاتباتی با وزیر کشور داشتیم و ایشان هم تاکید کردند که این 
کمیته ها باید منفک شــوند. از طرفی با سازمان غذا و دارو هم مکاتبه 

شده است تا بر کیفیت نان و میزان نمک در آن بررسی شود.

اُمیکرون سفرها را دوباره ممنوع می کند؟
با توجه به ورود ایران به پیک ششم شیوع ویروس کرونا باید دید آیا دوباره ممنوعیت ها و محدودیت های 
کرونایی برای سفرهای داخلی و خارجی باز می گردد یا خیر.به گزارش ایسنا، طی حدود دو سال گذشته 
و پس از ورود ویروس کرونا به کشــور بارها و در اوج شــیوع این ویروس در کشــور ممنوعیت ها و 
محدودیت های کرونایی پر رنگ تر شده و پروتکل های جدیدی در این زمینه تصویب و اجرا شده است 
به گونه ای که در آذر ماه ســال گذشــته شاهد قرنطینه استان ها و شهرهای مختلف به ویژه مناطقی 
که در وضعیت قرمز کرونایی قرارداشتند،  بودیم و مردم نمی توانستند از شهر خود به قصد سفر خارج 
شــوند.همچنین برای ورود و خروج از و به شــهرهای قرمز و نارنجی جریمه ۵۰۰ هزار تومانی تا یک 
میلیون تومانی در نظر گرفته شده و پس از آن در ماه های گذشته مسئله مدیریت و کنترل هوشمند 
کرونا مطرح شد تا افرادی که به ویروس کرونا مبتا هستند یا واکسن نزده اند، نتوانند به سفر بروند و 
خدماتی به آن ها ارائه نشود.حاال با گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور آنهم از نوع اُمیکرون و اینکه 
با توجه به آخرین نقشــه جدید کرونایی کشور ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۵۳ شهرستان در 
وضعیت نارنجی و ۱۶۷ شهرســتان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند، به نظر می رسد پروتکل های 
جدید و سختگیرانه تری برای انجام فعالیت های مختلف از جمله سفرهای بین استانی در نظر گرفته 
شود.دکتر محمد مهدی گویا -رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشــکی- همه مردم را به رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در اماکن عمومی 
حفظ فاصله اجتماعی پرهیز از حضور در مراکز شلوغ و پرجمعیت و غیره توصیه کرد.وی افزود: استفاده 
از ماســک با قدرت محافظت باالتر برای پرســنل بهداشتی در زمان مراقبت از بیماران کرونایی، برای 
عموم افراد جامعه در زمان حضور در وسایل نقلیه عمومی و هواپیما به ویژه برای مدت طوالنی، برای 
شاغانی که با افراد زیادی سر و کار دارند، در زمانی که واکسیناسیون مناسب با زمان متناسب انجام 
نشده باشد، در محیط های عمومی خیلی شلوغ در فضای باز یا بسته و برای افرادی که فاکتور خطر 

داشته باشند و یا ضعف سیستم ایمنی و زمینه بیماری های مختلف دارند، توصیه می شود.  
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــک تاکید کرد: اطاع 
رسانی عمومی و گسترده از طریق رسانه ها و فضای مجازی در مورد اهمیت استفاده از ماسک در خارج 
از منزل، پرهیز از ساده سازی و عادی انگاری بیماری اُمیکرون به عنوان یک بیماری ساده و گذرا، پرهیز 
از تاکید بر ایمنی عمومی ناشی از ابتا در موج های قبلی به عنوان عوامل موثر ایمنی در برابر ابتای 
جدید به اُمیکرون و الزامی کردن استفاده از ماسک در اماکن عمومی، بازارها، ادارات و ... و در اختیار 

قرار دادن ماسک رایگان به افراد بدون ماسک، راهکارهایی است که در این شرایط، توصیه می شود.
بنابراین با توجه به قرمز شدن دوباره ایران باید دید سفرهای داخلی و خارجی در بخش های مختلف 
زمینی، هوایی، ریلی و دریایی با محدودیت ها و ممنوعیت های جدیدی روبرو خواهند شد یا اینکه اتفاق 

دیگری در این زمینه خواهد افتاد؟  

وزیر نفت اعالم کرد:

سرمایهگذاری۴۰هزارمیلیاردتومانیدرصنعتنفتباوجودتحریمها

معادله ذخیره ارزی از هم پاشید

چند میلیارد دالر ناقابل!

از مالیات خرید و فروش ارز چه خبر؟ 

گزارش  برداشت های دولتی از صندوق توسعه ملی هر بار قابل تامل تر می شود؛ در حال حاضر دولت شش میلیارد 
دالر بابت وام های دریافتی برای طرح های خود به صندوق بدهکار اســت که این بیش از معوقات بخش های غیر 
دولتی است، آنهم وقتی حتی استفاده دولت از این منابع ممنوع است، حساب بدهی چند میلیارد دالری ناشی از 
برداشت های بودجه ای هم که جداست و برگشتی در کار نیست.به گزارش ایسنا، اساسنامه صندوق توسعه ملی 
اختصاص منابع آن به دولت را تائید نکرده و تاکید هم بر این بوده است که  منابع باید به بخش های خصوصی، 
تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی جهت تولید و توسعه سرمایه گذاری در قالب 

تسهیات پرداخت شود....

وزیر صمت:

آمادهمعرفیشرکتهایبزرگایرانیبهعمانهستیم

در تلفیق تصویب شد

اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای 
اجرای رتبه بندی معلمان

رونمایی از یک دستاورد راهبردی دیگر در جشن 43 سالگی انقالب اسالمی

 پیوستن موشک دوربرد نقطه زن »خیبرشکن«
 به توان موشکی سپاه
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تهران-ایرنا- موشک راهبردی دوربرد و نقطه زن »خیبرشکن« سپاه با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد .به گزارش ایرنا از 
سپاه نیوز ؛ همزمان با گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی و در آستانه برپایی جشن ملی ۱۴۰۰ در ۲۲ بهمن ماه ، سردار سرلشکر پاسدار 
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، ضمن بازدید  یکی از پایگاه های موشکی 
زمین به زمین نیروی هوافضای سپاه از موشک دوربرد و نقطه زن » خیبر شکن » بعنوان جدیدترین دستاورد راهبردی این نیرو رونمایی کردند.موشک راهبردی 
خیبرشکن از نسل سوم موشک های دوربرد سپاه پاسداران انقاب اسامی است که از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار می باشد ،این موشک دارای سوخت 
جامد است  و در فاز فرود دارای مانورپذیری برای عبور از سپر موشکی بوده  و طراحی بهینه آن باعث شده است وزن آن نسبت به نمونه های مشابه یک سوم 
کاهش یافته و مدت آماده سازی و شلیک آن نیز تا یک ششم تقلیل  پیدا کند. چابکی و سرعت فوق العاده در  اصابت  اهداف در برد و شعاع ۱۴۵۰ کیلومتری 
از دیگر توانمندی های این موشک است. این سامانه تمام ایرانی از ایده تا محصول توسط دانشمندان سخت کوش نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی 

طراحی و ساخته شده است.

سردارحاجی زاده: 

موشک خیبرشکن دارای مانورپذیری برای عبور از سپر 
موشکی است

تهران-ایرنا- فرمانده نیروی هوافضای ســپاه چابکی و ســرعت اصابت را از توانمندی های منحصر بفرد موشک دوربرد و 
نقطه  زن خیبرشکن عنوان کرد و گفت: این موشک سوخت جامد در فاز فرود دارای مانورپذیری برای عبور از سپر موشکی 
اســت.به گزارش ایرنا از سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده در آیین رونمایی از موشک سوخت جامد 
و دوربرد و نقطه زن خیبرشکن گفت: موشک خیبر شکن که از موشک های نسل سوم است، هم دارای سوخت جامد است و هم سهولت در بکارگیری دارد.وی 
افزود: این موشک با کارایی خود در واقع توان بسیار زیادی را به مجموعه موشکی نیروی هوافضای سپاه افزوده است.فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه به 
کارگیری موشک های خیبر شکن در واقع این توانمندی را در مجموعه ایجاد کرده  است که به واسطه وزن کاهش یافته آن که یک سوم شده است، بسیار چابک، 
تاکتیکی بوده و در بکارگیری خیلی امکان خوبی برای ما فراهم کرده است.سردارحاجی زاده  افزود: این موشک زمان آماده سازی و شلیک در موضع را عما به 
یک ششم کاهش داده است و با توجه به موادی که در سرجنگی آن استفاده شده است، قابلیت آن به چند برابر تی.ان.تی افزایش پیدا کرده است.فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه با اشاره به اینکه  درشرایط جنگ های امروزی با این توانمندی که برای ما حاصل شده است در واقع قادر خواهیم بود با استفاده از این نوع موشک ها 
که در فاز نهایی قابلیت مانور پذیری باالیی دارد، اهداف متخاصم را در برد و مسافت ۱۴۵۰ کیلومتری نقطه زنی و مورد اصابت قرار دهیم.سردار حاجی زاده در پایان 

تاکید کرد : این سامانه تمام ایرانی از ایده تا محصول توسط دانشمندان سختکوش نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی طراحی و ساخته شده است.

سرلشکرباقری: 

مسیر رشد کمی و کیفی قدرت موشکی جمهوری 
اسالمی ایران را ادامه می دهیم

تهران-ایرنا- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین رونمایی از موشک راهبردی و نقطه زن خیبر شکن سپاه گفت 
تاکید کرد: مســیر رشد ، ارتقا و تعالی کمی و کیفی قدرت موشــکی جمهوری اسامی ایران را ادامه خواهیم داد.به 
گزارش ایرنا از سپاه نیوز ؛ سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری در آیین رونمایی از موشک راهبردی و نقطه زن »خیبر 
شکن« نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی که با حضور سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و جمعی دیگر از 
فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح برگزار شد، با گرامیداشت یاد، نام، خاطره و آرمان های بلند حضرت امام خمینی)ره( و شهیدان گرانقدر انقاب اسامی، 
دفاع مقدس، مدافعین حرم و شــهدای عرصه امنیت و خدمت کشــور و تبریک فرارسیدن ایام خجسته چهل و سومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران 
گفت: قدرت موشکی جمهوری اسامی ایران برابر متجاوزین و ستمگران و استکبار جهانی و صهیونیست های آدمکش روز به روز قدرت بیشتری پیدا کرده 
و مسیر رشد، ارتقا و تعالی آن را چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت ادامه خواهیم داد.وی با تاکید بر اینکه دشمنان خداوند، دشمنان اسام، دشمنان 
انقاب و جمهوری اســامی جز زبان قدرت و زور چیزی را متوجه نمی شــوند، افزود:  دشمنان اگر ذره ای احساس کنند در تهاجم به انقاب اسامی، نظام 
اسامی و  منافع کشور ما، فایده ای بیشتر از هزینه و تلفات را می توانند به دست بیاورند در انجام تهاجم نه نگران اخاق و انسانیت، نه نگران حقوق بشر و 
نه نگران نکوهش رسانه ها هستند و نه از قدرت دیگری می ترسند.رییس ستاد کل نیروهای مسلح دشمنان ملت ایران را بازیچه های دست استکبار جهانی و 
صهیونیست ها دانست و خاطر نشان کرد: اگر آرامش و امنیتی در کشور ما است به دلیل ترس و وحشتی  است که دشمنان از نتیجه تهاجم  و تجاوز به نظام 
اسامی قهرمان ما در دلشان  دارند ، ترسی که واقعی است و باید با قوی تر  شدن ایران عزیز ، روز به روز هم تقویت شود.سرلشکر باقری تصریح کرد: به فضل 
الهی جبهه اسام و جبهه انقاب با قدرت و با توان به پیش خواهد رفت و این ترس و وحشت دشمنان که موجب بازدارندگی پایدار برای نظام مقدسمان شده 
اســت، باید همچنان پایدار بماند و تقویت بشــود.وی با تاکید بر اینکه قدرت بازدارندگی ایران اسامی حالت پویایی دارد و ایستا نیست، گفت: ما موظفیم در 
اجرای امر فرمانده معظم کل قوا و ادامه راه شهیدان گرانقدر،  قدرتمان را روز به روز افزایش دهیم و این قدرت را نه فقط در تجهیزات و تسلیحات که بسیار 
مهم بوده و در رســته ها و رشــته های مختلف توسط جوانان عزیز کشورمان ساخته می شود، بلکه در حوزه مهم منابع انسانی که به کارگیرنده این تسلیحات 

هستند نیز به برکت نیروهای مومن،  مجاهد و شجاعی که به ساح معنویت و بصیرت مجهز هستند، ارتقا و توسعه می دهیم.

کرونا جان ۱۱۶ نفر دیگر را گرفت
 مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اعام کرد: در ۲۴ 
ساعت گذشته، ۱۱۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
بــه ۱۳۳ هزار و ۱۶۴ نفر رســید.به گزارش ایرنا از وبدا، تا دیروز ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۳۹ هزار و ۸۵ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که دو هزار و ۹۰۲ نفر از آنها بســتری شــدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و 
۶۹۶ هزار و ۹۲۷ نفر رســید.تا کنون ۶ میلیون ۲۱۵ هــزار و ۹۰۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند، دو هزار و ۸۵۳ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند.  ۴۵ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۱۸ آزمایش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.تا کنون ۶۱ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۷۷۱ نفر ُدز اول، ۵۴ 
میلیون و ۶۶۶ هزار و ۲۵۹ نفر ُدز دوم و ۲۰ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۴۷۸ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۳۶ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۵۰۸ ُدز 
رسید.در شبانه روز گذشته ۳۹۴ هزار و ۸۶۴ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.اکنون ۱۲۰ 
شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۵۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۶۷ شهرستان در وضعیت زرد و 

۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.  
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گزیده خبر

در دیدار جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی؛
رییس جمهور: هنر یکی از جلوه ها و 

ابزارهای مهم و اصلی جهاد تبیین است

رییس جمهور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی بر »جهاد تبیین« 
اظهار داشــت: یک اثر هنری این ظرفیت را دارد که گاه به اندازه یک کتاب 
پیام و مفهوم را در یک نما و تصویر بدون نیاز به توضیح و ترجمه منتقل کند 
و لذا هنر یکی از جلوه ها و ابزارهای مهم و اصلی جهاد تبیین است.به گزارش 
ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
دیروز چهارشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی کشور در 
موزه هنرهای معاصر ایران، آثار خلق شده توسط هنرمندان را جلوه اندیشه، 
خرد و نــگاه هنرمندانه آنها توصیف کرد و گفت: یــک اثر هنری می تواند 
ســاعت ها ســخن و بیان و حتی آنچه را در یک کتاب شرح داده می شود 
در یک نما به تصویر بکشــد و پیام این کتاب و ســخن ها را برای نسل ها و 
عصرهای طوالنی ماندگار کند.رییــس جمهور با بیان اینکه آثار هنری که 
پیام های ماندگاری نیز دارند قابل ارزش گذاری نیســتند، افزود: یک تابلوی 
نقاشی گاهی هم ظلمی را که در رژیم طاغوت به مردم می شد، نشان می دهد 
و هم وضعیت مردم مظلوم را به تصویر می کشــد و در عین حال روشنگری 
امام راحل و ایستادگی و مقاومت مردم در اثر این روشنگری را یکجا نمایش 
می دهد؛ آیا می توان برای این اثر هنری قیمتی تعیین کرد؟رئیسی یکی دیگر 
از ویژگی های مهم آثار هنری را فرا زبانی و فرا زمانی بودن آنها عنوان کرد و 
اظهار داشت: یک اثر هنری برای هر فردی در هر عصری با هر زبان، فرهنگ 

و تاریخی گویا بوده و نیازی به ترجمه و توضیح ندارد.

هنرمند برای تداوم فعالیت های خود نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد
رییس جمهور با اشاره به اینکه آموزش و انتقال توانمندی های هنری نکته 
مهم دیگری است که هنرمندان باید نسبت به آن توجه داشته باشند، تصریح 
کرد: هنرمندان کسانی را که ظرفیت ها و توانمندی های هنری دارند کشف 
و به آنان برای متبلور کردن استعدادهای شــان کمک کنند.رئیســی رونق 
بخشیدن به اقتصاد هنر را مســاله مهم دیگر برای بالندگی هنر در جامعه 
برشــمرد و خاطرنشان کرد: درست است که نمی شــود بر روی آثار هنری 
قیمت گذاشــت اما به هر حال هنرمند برای تداوم فعالیت های خود نیاز به 
حمایت و پشتیبانی دارد.رییس جمهور ادامه داد: یک هنرمند نمی تواند اثر 
هنری خود را در هر کجا و به هر شکلی عرضه کند و باید سازوکاری طراحی 
شــود که آثار هنری آن گونه که شایسته هنر و هنرمند است عرضه شوند. 
شــکل عرضه آثار هنری باید به گونه ای باشــد که همه آحاد جامعه با آثار 

هنری آشنا شوند و امکان خرید آنها را داشته باشند.

تالش برای حضور بیش از پیش هنر در بطن جامعه
رئیســی گفت: ســفارتخانه های ایران در خارج از کشور، ادارات، سازمان ها، 
مراکز گردشــگری و پارک ها و همه مراکزی که محل مراجعه عمومی مردم 
هستند می توانند مرکزی برای عرضه و به نمایش گذاشتن آثار هنری باشند 
تا هنر بیش از پیش در بطن جامعه حضور داشــته باشــد.رییس جمهور از 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی خواست با بهره گیری از نظر خوِد هنرمندان 
سازوکارهای مناسب برای رونق یافتن اقتصاد هنر طراحی شود و افزود: اگر 
از هنرمندان حمایت مناســبی صورت نگیرد و مورد بی مهری واقع شــوند 
دانشجویان و هنرآموزان نیز از ادامه مسیر خود ناامید می شوند و این وظیفه 
دولت است که سازوکاری ایجاد کند تا با رونق یافتن اقتصاد هنر، هنرورزی 
و خلق آثار هنری نیز رونق پیدا کند.رئیسی صرف هزینه برای ارتقاء هنر و 
افزایش خلق آثار هنری را نوعی سرمایه گذاری دانست که آثار سازنده زیادی 
دارد و اظهار داشــت: وقتی مراکز هنری گسترش یابند هنرمندان و کسانی 
که اســتعدادهای هنری دارند نیز بهتر شناخته شده و ظرفیت های آنان به 
شکل موثرتری شکوفا می شود. دولت باور دارد که باید با کمک و مشارکت 

هنرمندان برای بالندگی هر چه بیشتر هنر تالش کرد.

هنر یکی از زمینه های ارتقاء و تقویت روابط ملت ها است
رییس جمهور توجه به دیپلماسی هنر را نکته مهم دیگری دانست که در 
ســخنان هنرمندان در این جلسه مطرح شد و تصریح کرد: هنر یکی از 
زمینه هایی است که می تواند باعث ارتقاء و تقویت روابط ملت ها به ویژه 
ملت های همسایه و کشورهایی که دارای اشتراکات فرهنگی با یکدیگر 
هستند، شود.رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود رهبر معظم 
انقالب اسالمی را چهره ای هنردوست و هنرشناس توصیف کرد و گفت: 
ایشــان از همان سالهای پیش از پیروزی انقالب اســالمی و در دوران 
مبارزه کانون توجه و اجتماع جوانان طلبه و دانشجوی هنردوست بودند 
و عالئق هنردوستانه ایشــان تا امروز همچنان ادامه دارد.رئیسی افزود: 
حضــور فردی در راس نظام که هنر را خوب می شناســد و خوب درک 
می کند فرصت ارزشــمندی برای آشنایی و ارتباط هر چه بیشتر عموم 

جامعه با هنر است.

هنر یکی از مهم ترین جلوه های تبیین در جامعه است
رییس جمهور اظهار داشــت: مقام معظم رهبری »جهاد تبیین« را یکی از 
مهم ترین وظایف همه آحاد اجتماع معرفی کرده اند و هنر یکی از مهم ترین 
و اصلی تریــن جلوه های تبیین در جامعه اســت که می توانند در یک نما و 
تصویر، دنیایی از حرف و مفهوم را به شکلی که برای همه قابل فهم باشد، به 
نمایش بگذارد.پیش از سخنان رییس جمهور محمدمهدی اسماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز در سخنانی با بیان اینکه برنامه تحولی دولت 
منشوری اســت که مدیریت فرهنگی کشور آن را در عرصه فرهنگ و هنر 
دنبال می کند، گفت: در رویکرد جدید عدالت فرهنگی، شعار، مسیر و هدف 
اصلی است و این فضا در بخش های مختلف فرهنگی و هنری شکل گرفته 
اســت.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به استفاده از مساجد به عنوان 
کانون آموزش و شکل دهی به روح هنر انقالبی نسل جدید هنرمندان، افزود: 
امیدواریم دیدار امروز جنابعالی با هنرمندان آغاز تحولی جدی در حوزه هنر 

و فرهنگ انقالب اسالمی با همراهی جریان اصیل هنر انقالبی باشد.

سرلشکر موسوی مطرح کرد؛
پیشرفت انقالب به رغم تهدیدات 

چشمگیر است
فرمانده کل ارتش گفت: انقالب اسالمی در چهل و سه سال گذشته به 
رغم تحریم ها، تهدیدها، فشارها و شبیخون فرهنگی به پیشرفت های 
چشــم گیر و دستاوردهای ارزشمندی دســت یافته است.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ارتش، امیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در پیامی به مناسبت چهل و 
سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران گفت: انقالب شکوهمند 
اسالمی در چهل و سه سال گذشته به رغم تحریم ها، تهدیدها، فشارها 
و شبیخون گسترده فرهنگی به پیشرفت های چشم گیر و دستاوردهای 

ارزشمندی دست یافته است.
متن پیام او بدین شرح است:  بسم اهلل الرحمن الرحیم

»والفجر و لیال عشر« انقالب اسالمی ایران به رهبری بزرگ مردی از 
تاریخ تشیع، حضرت امام خمینی )ره( و با همراهی و حمایت آگاهانه 
مردم پرشــور و انقالبی ایران، هیمنه پوشالی استبداد طاغوتی پهلوی 
را با تکیه بر تعالیم اســالم ناب محمدی درهم شکســت و در جهان 
الحاد و دین ســتیز قرن بیستم، نظام دوقطبی کمونیسم-لیبرالیسم 
حاکم برجهان را به چالش کشید و نوید آزادی و استقالل ملت بزرگ 
ایران و ملل مســلمان و مستضعف جهان را در جهان طنین انداز کرد.

انقالب شکوهمند اسالمی در چهل و سه سال گذشته به رغم تحریم ها، 
تهدیدها، فشارها و شبیخون گسترده فرهنگی به پیشرفت های چشم گیر 
و دستاوردهای ارزشمندی دست یافته است.استقالل و اقتدار، پیشرفت 
پرشتاب در عرصه های مختلف علوم و فناوری ها و دستیابی به جایگاه 
قدرت منطقه ای از جمله دســتاوردهای افتخارآفرین انقالب اسالمی 
ایران بوده است.دشمنان زخم خورده که تحمل انوار الهام بخش انقالب 
اسالمی را نداشــتند با این انقالب الهی و مردمی به مقابله پرداختند 
و توطئه های گوناگونی را طراحــی و اجرا نمودند، اما در پرتو عنایات 
الهی، رهبری حکیمانه امامین انقالب و بصیرت و مقاومت مردم غیور 
ایران، پی در پی با شکست و ناکامی مواجه شدند.امروز نیز با شکست 
راهبرد فشار حداکثری، دشمن با اتکا به امپراتوری شیطانی رسانه ای 
در مقابله با انقالب اسالمی به راهبرد تحریف در جنگ روایت ها روی 
آورده است.بدون تردید استحکام، بالندگی و پیشرفت انقالب اسالمی 
در پرتو رهبری حکیمانه امامین انقالب و اســتقامت و پایداری ملت 
سربلند ایران اســالمی حاصل شده و این پیروزی های بزرگ، مرهون 
ایثار شهدا و ایثارگران واالمقامی است که در راستای آرمان های انقالب 
اسالمی تا بذل جان ایستادند.سجده شکر بر آستان الهی می ساییم که 
مــا را از ظلم طاغوت نجات داد و از نعمت انقالب اســالمی برخوردار 
کرد.به ارواح شــهیدان و روح بلند بنیان گذار جمهوری اسالمی درود 
می فرستیم و در مقابل تمامی ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ادای 
احترام می کنیم.امروز ایران عزیز در آغاز چهل و چهارمین بهار انقالب 
در پرتو رهبری حکیمانه رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی، به برکت 
مقاومت مردم شریف و مجاهدت فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح 
و ارتش جمهوری اســالمی ایران، در اوج عزت و اقتدار قرار دارد.ارتش 
جمهوری اســالمی ایران ضمن بزرگداشت یوم اهلل ۲۲ بهمن و تجدید 
میثاق با آرمان های امام امت و تبعیت از فرامین فرماندهی معظم کل 
قوا )مدظله العالی( و با تکیه بر ایمان، اراده و توان کارکنان غیور و صبر 
و همراهی مومنانه خانواده های نجیب رزمندگان ارتش که همواره در 

توفیقات مدافعان دین و وطن جایگاه واالیی داشته اند، 

رییس قوه قضاییه در جریان مالقات مردمی :

نباید تاوان اشتباه متصدی را ارباب رجوع بپردازد
در جریــان مالقات مردمی دیروز رئیــس قوه قضائیه وی تاکید 
کرد که اینکه در بخشــی از دستگاه قضایی از سوی متصدی ای 
اشتباه رخ دهد و تاوانش را ارباب رجوع بپردازد، قابل پذیرش و 
توجیه نیســت و این موضوع از جمله مسائلی بود که امروز من 
را رنج داد.به گزارش ایســنا به نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه، 
در سلسله برنامه های مالقات مردمی حجت االسالم والمسلمین 
محســنی اژه ای، صبح دیروز چهارشنبه )۲۰ بهمن( رئیس قوه 
قضائیه قریب به ۲ ســاعت با ۱۷ نفر از مراجعه کنندگان شامل 
برخی محکومان امنیتی و خانواده آنها، جمعی از مالباختگان در 
پرونده های کثیرالشــاکی، اصحاب دعوا در پرونده های بیمه ای و 
همچنین سایر متقاضیان دیدار کرد.این افراد طی روزهای گذشته 
با مراجعه به دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه، درخواست های 
خود را مطرح کرده بودنــد و با عنایت به اینکه تصمیم گیری و 
صدور دستور در باب درخواست های این مراجعه کنندگان، عمدتاً 
در حیطه اختیارات و مسئولیت های قانونی رئیس دستگاه قضا 
بود، لذا شرایط دیدار مستقیم و بدون واسطه آنها با رئیس عدلیه 
فراهم شــد.رئیس قوه قضائیه در جریــان مالقات مردمی امروز 
خود، بعد از استماع درخواست های متقاضیان و مطالعه موردی 
پرونده ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناســب میان موارد 
مندرج در پرونده ها و درخواست های متقاضیان، دستورات الزم 
را به واحدهای ذی ربط قضایی ابالغ کرد.یکی از مراجعه کنندگان 
از جملــه شــاکیان و مالباختگان یــک پرونده کثیرالشــاکی 
خودرویی که رئیس قوه قضائیه پس از اســتماع توضیحات این 
مراجعه کننده، فی المجلس با رئیس کل دادگستری استان البرز 
که پرونده مزبور در این اســتان در جریان است، تماس گرفت و 
تاکیدات و دستورات مقتضی را برای تسریع در تعیین تکلیف این 
پرونده که دارای ۲۰۰ شاکی است صادر کرد.طبق وعده فاضلی 
رئیس دادگستری البرز جلسات دادگاه این پرونده کثیرالشاکی 
خودرویی در ابتدای اســفند ماه برگزار و تالش خواهد شد قبل 
از پایان ســال حکم مقتضی صادر شــود.صدور دستور از جانب 
حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای به رئیس دیوان عالی 
کشور برای رفع مشکل قضایی یک شهروند سالخورده که سواد 
خواندن و نوشــتن نداشــت نیز در جریان مالقات مردمی امروز 
رئیس قوه قضائیه انجــام گرفت.مادر یکی از محکومان »پرونده 
جاسوسی در پوشش محیط زیست« که اکنون دوران محکومیت 
خود را در زندان می گذراند، از دیگر مراجعه کنندگان به رئیس 
قوه قضائیه بود که درخواست عفو و بخشش فرزند محکوم خود 
را داشــت که رئیس عدلیه در رابطه با پرونده این فرد، دســتور 

مقتضی صادر کرد.یکــی از مراجعه کنندگان در جریان مالقات 
مردمی امروز رئیس قوه قضائیه، از شلوغی و ازدحام دفاتر خدمات 
الکترونیکی قضایی در مناطقی از تهران و قم گالیه داشــت که 
رئیس عدلیه خطاب به این مراجعه کننده گفت: همین االن مکان 
و محل دقیق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی که دارای ازدحام 
و شــلوغی هســتند را اعالم کنید تا ترتیب اثر دهیم.در جریان 
مالقات مردمی امروز، مراجعه کننده ای درخواســت عفو یکی از 
بســتگان محکوم خود را داشــت که رئیس قوه قضائیه پس از 
بررســی پرونده خطاب به فرد متقاضــی اعالم کرد از آن جهت 
که پرونده دارای شــاکی خصوصی است، مشمول عفو نمی شود.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در پایان مالقات مردمی 
امروز خود با اشــاره به فعال تر شــدن بخش ارتباط مردمی قوه 
قضائیه اظهار کرد: قبل از دهه مبارک فجر هر هفته تقریبا یکی 
از مسئوالن عالی قوه قضائیه برای مالقات مستقیم و بدون واسطه 
با مردم به مرکز ارتباط مردمی دســتگاه قضایی دعوت می شد و 
در جریان این امر مسائل و مشکالت قضایی مردم مورد رسیدگی 
مسئول مربوطه قرار می گرفت.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در 
ایام دهه مبارک فجر رویه حضور مسئوالن عالی قضایی در مرکز 
ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای رسیدگی به مسائل و مشکالت 
قضایی مردم به صورت روزانه انجام می گیرد.رئیس عدلیه با بیان 
اینکه غیر از مالقات های مردمی در جریان ســفرهای استانی و 
همچنین بازدید های میدانی از مراجع قضایی ، امروز ســومین 

دیدار مســتقیم و بدون واســطه خود را با مراجعه کنندگان به 
بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه در تهران برگزار کرد، گفت: 
نیاز به آگاهی بخشــی به مــردم و افزایش دانــش حقوقی آنها 
موضوعی است که به شدت احساس می شود و در این امر خطیر 
هم خود قوه قضائیه و همچنین رســانه ملی دارای مســئولیت 
هستند.رئیس دستگاه قضا با اشــاره به ضرورت تعیین تکلیف 
پرونده ها در بدو شــکل گیری از حیــث حقوقی یا کیفری بودن 
در مراجع قضایی جهت پیشگیری از معطل شدن مردم و اطاله 
دادرســی ها گفت: یکی از مسائلی که در جریان مالقات مردمی 
امــروز از جانب مراجعه کنندگان بیان شــد موضوع اختالف در 
صالحیت مرجع رسیدگی کننده بود که این موضوع نیز از جمله 
مسئولیت های دســتگاه قضایی است و باید تدابیری اتخاذ شود 
که به محض گشوده شــدن پرونده، مرجع قضایی صالحیت دار 
برای رســیدگی به آن تعیین شود تا از معطلی و رفت وآمدهای 
غیرضروری مردم بــه مراجع و مراکز مختلف قضایی جلوگیری 
به عمل آید.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای بر همین 
اساس تصریح کرد: یکی از محاسن مالقات های مردمی آن است 
که من به عنوان رئیس قوه قضائیه با مشاهده مشکل و آسیب در 
یک فقره از پرونده ها، برای رفع این مشکل و آسیب که احتماال 
دامن گیر پرونده های مشــابه نیز می باشد دستورات مقتضی را 
به واحدها و مراجع قضایی سراســر کشور صادر می کنم.رئیس 
عدلیه با اشــاره به مصادیقی از مسائل و مشکالتی که در جریان 

مالقــات مردمی امروز از جانب مراجعــه کنندگان و متقاضیان 
مطرح شــد در ادامه به نمونه دیگری از پرونده های مطرح شده 
در جریان مالقات مردمی امروز اشــاره کرد و در همین راستا از 
پرونده ای ناظر بر اشــتباه در واریز مبلغ دیه تصادف که متعلق 
به یکی از هموطنان ارامنه بود ســخن گفت.رئیس عدلیه ضمن 
ترتیب اثر دادن برای رفع مشکل این هموطن ارمنی، بر ضرورت 
شناسایی مشــکالتی از این دست که زمینه  معطلی و گرفتاری 
مــردم را فراهم می آورد تاکید کرد و گفت: اینکه در بخشــی از 
دستگاه قضایی از ســوی متولی و متصدی ای اشتباه رخ دهد و 
تاوانش را ارباب رجوع بپردازد، قابل پذیرش و توجیه نیســت و 
این موضوع از جمله مســائلی بود که امروز من را رنج داد.رئیس 
دســتگاه قضا همچنین از درخواست شهروندی سخن گفت که 
با چند ماه تاخیر در پیگیری مواجه شــده بود؛ حجت االســالم 
والمسلمین محسنی اژه ای ضمن دستور فوری برای رفع مشکل 
این شهروند، به مسئوالن حوزه ریاست قوه قضائیه تاکید کرد که 
درخواســت های مردمی را با فوریت و جدیت پیگیری کنند و از 
هرگونه تاخیر در امر رســیدگی و ترتیب اثر دادن به تقاضاهای 
مردمی واصل شــده، جداً بپرهیزند.الزم به ذکر است در جریان 
نشســت مالقات مردمی امروز رئیس قوه قضائیه مشــکل این 
شهروند حل و پرونده وی به نتیجه رسید.رئیس عدلیه همچنین 
بر اهتمام خود برای شناسایی مشکل و آسیبی که باعث مغفول 
ماندن و عدم رســیدگی به این درخواســت شده بود نیز تاکید 
کرد.در سوم مردادماه سال جاری نیز حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای در محل کار خود با تعدادی از مردم و همچنین 
خانواده های محکومان ناآرامی های آبان ۹۸ دیدار و گفتگو کرده 
بود.رئیس قوه قضائیه در پایان دیدار مزبور به مســئوالن قضایی 
ذیربط مأموریت داد پرونده افرادی کــه در جریان ناآرامی های 
آبان ۹۸ دســتگیر شده اند را مورد بررســی مجدد قرار دهند تا 
افرادی که شــرایط قانونی آزادی مشــروط یا عفو و بخشودگی 
دارند، مشمول ارفاقات قانونی شوند.در چهارم آذرماه نیز رئیس 
قوه قضائیه به مدت ۲ ساعت با تعدادی از خانواده های محکومین 
امنیتی، حوادث آبــان ۹۸ و جرائم عمومی دیدار کرده بود و در 
جریان آن دیدار هم رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست های 
متقاضیــان و مطالعه موردی پرونده هایی کــه عمدتاً مربوط به 
جرائم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آن ها نیز به محکومان 
حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب 
میان مــوارد مندرج در پرونده ها و درخواســت های متقاضیان، 

دستورات الزم را به واحدهای ذی ربط قضایی ابالغ کرد.
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گزیده خبر

در تلفیق تصویب شد
اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای 

اجرای رتبه بندی معلمان
ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ از اختصاص ۴۰ هزار 
میلیــارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان در ســال آینده خبر داد.به 
گزارش ایســنا، رحیم زارع با اشاره به مصوبه عصر دیروز کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای مبلغ  ۴۰ هزار میلیارد 

تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان در سال آینده اختصاص داد.

از مالیات خرید و فروش ارز چه خبر؟ 
با افزایش قابل توجه قیمت ارز در ماه های پایانی فصل پاییز یکی از اقدامات 
دولــت و بانک مرکزی برای مدیریت این بازار و نوســانات آن، اخذ مالیات 
از خرید و فروش ارز بود که بررســی ها بیانگر این اســت که در این زمینه 
تاکنون ۱۰۰۷ مودی شناسایی شده اند که هیچگونه پرونده مالیاتی نداشتند.

به گزارش ایســنا، در آذرماه امسال همزمان با افزایش قیمت ها در بازار ارز 
و شــکل گیری صف مقابل صرافی ها اقدامات مختلفی چون تغییر شــرایط 
تخصیص ارز سهمیه ای، وعده راه اندازی سامانه ای آنالین برای دریافت ارز، 
اعالم نیازهای ارزی جدید از کانون صرافان به بانک مرکزی، دســتگیری و 
مسدود شدن حســاب اخاللگران ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی برای 
مدیریت نوســانات صورت گرفت. اخذ مالیات از خریــد و فروش ارز نیز از 
دیگر اقدامات در آن زمان بود که طبق آن، کلیه خریداران و فروشــندگان 
ارز طبق قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات شدند و کلیه اشخاص 
فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. 
از ســوی دیگر، سازمان امور مالیاتی با اعالم بانک مرکزی نسبت به برقراری 
مالیات علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام خواهد کرد. 
در این بین، الزم به ذکر اســت که طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، این 
مالیات شامل فروشــندگان و خریداران ارز از طریق روش های قانونی تهیه 
ارز از جمله معامالت از طریق ســامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی 
نمی شود و صرفا به معامالت ارزی اشخاصی تعلق می گیرد که با اعالم بانک 
مرکزی و نهادهای نظارتی از روش های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته 
بــازی و قاچاق ارز صورت می پذیرد.آخرین اعالم وزیر اقتصاد در این زمینه 
حاکی از آن اســت که تا اواخر آذرماه امسال معادل ۱۰۰۰ نفر از سوداگران 
ارزی شناسایی شدند که برخی از این افراد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد و یکی 
از آن ها ۹۰۰۰ میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است و ۶۰۰ نفر از 
این افراد اصال پرونده مالیاتی نداشتند.عالوه بر این، محمد مسیحی_معاون 
ســازمان امور مالیاتی نیز به تازگی در نشســت خبری خود اعالم کرد که 
تاکنون بانک مرکزی اطالعات اولیه ۱۰۰۷ مودی را به سازمان امور مالیاتی 
ارسال کرده است که برخی از افراد اصال پرونده مالیاتی نداشتند و قرار شده 
تا برای این افراد پرونده تشکیل شود.البته، صحبت های اخیر مسیحی حاکی 
از آن است که ارقام بزرگی در حوزه مالیات بر خرید و فروش ارز وجود دارد 

که به زودی اعالم خواهد شد.

همه چیز در مورد حقوق و عیدی کارمندان 
در سال ۱۴۰۱

در این گزارش، رقم دقیق حقوق، عیدی، پاداش پایان خدمت و نیز مالیاتی 
که کارمندان دولت باید در ســال ۱۴۰۱ بپردازند را خواهید خواند.اقتصاد 
آنالین – ســیده زهرا محمودی؛ روزهای پایانی ســال، تب و تاب حقوق ها 
باال می گیرد و امســال نیز از همان اوایل زمستان،حقوق ها، عیدی و پاداش 
پایان خدمت کارمندان اعالم شــد؛ در ادامه این گزارش به صورت تفصیلی 
به هر یک از این مــوارد خواهیم پرداخت.حداقل حقوق کارکنان دولت در 
ســال ۱۴۰۱، پنج میلیون و ۶۰۰هزار تومان اعالم شد؛ حداکثر حقوق نیز 
چیزی حدود ۷برابر این رقم است؛ البته توجه داشته باشید که برای محاسبه 
حداکثــر حقوق نباید ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومــان را در نظر بگیرید. بلکه 
۶۰۰هزار تومان بابت مالیات کســر خواهد شــد و در واقع حداکثر حقوق 
حدود ۳۵میلیون تومان خواهد شــد نه ۳۹میلیون تومان.باتوجه به اخباری 
که تاکنون منتشــر شده است، اگرچه هنوز هیات وزیران در رابطه با میزان 
نهایی عیدی کارکنان مصوبه ای صادر نکرده است اما محاسبات و برآوردهای 
اولیــه از بودجه، رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان را نشــان می دهد که 
ممکن است این رقم افزایش داشته باشد؛ اما تاکنون رقم اعالمی همان یک 
میلیون و ۶۵۰هزار تومان اســت.پاداش پایان خدمت امسال، در ابتدا و در 
الیحه بودجه ۴۴۵میلیون تومان اعالم شده بود که بعدها به رقم ۴۷۲میلیون 
تومان افزایش یافت. البته این رقم حداکثر پاداش اســت و طبیعتا مشمول 
همه کارکنان نمی شود. بلکه پاداش پایان خدمت تمام دستگاه های اجرایی 
برنامه ششــم توسعه و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان 
انرژی اتمی در ازای هر ســال خدمت حداکثر تا ۳۰ ســال و تا سقف ۴۴۵ 

میلیون تومان می شود.

کدام حقوق ها معاف از مالیات شد؟
در مورد مالیات حقوق نیز تنها حداقلی بگیران معاف شدند؛ یعنی افرادی که 
۵میلیــون و ۶۰۰هزار تومان بگیرند، مالیات نخواهند داد؛ در مقابل  مالیات 
حقوق هــای بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تــا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ 
درصــد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان 

۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان ، ۳۰ درصد تعیین شد.

حداقل دستمزد کارگران چقدر از سبد معیشت 
کمتر است؟

رییس کمیته دســتمزد شــورای عالی کار با بیان این که هر گمانه زنی ای در حال حاضر 
در رابطه با دســتمزد اشتباه اســت، می گوید: هیچ پس زمینه ای وجود ندارد که براساس 
آن بگوییم رقم دســتمزد چقدر می شود. با این وجود امیدواریم اتفاقات خوبی در جلسات 
شــورای عالی کار بیفتد.به گزارش  خبرآنالین، بــا توجه به تعیین رقم ۹ میلیون تومانی 
برای ســبد معیشتی خانوار، در حال حاضر این ســوال مطرح است که دستمزد کارگران 
برای سال آینده چقدر خواهد بود؟ فرامرز توفیقی، رییس کمیسیون دستمزد شورای عالی 
کار در این باره می گوید:  با توجه به این که حداقل دســتمزد امسال کارگران ۴ میلیون و 
۵۰ میلیون تومان است، حدود ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان شکاف میان دستمزد و سبد 
معیشــت خانوار وجود دارد.وی می افزاید: سبد معیشتی تعیین شد و به طور قطع زمانی 
که به آخر اســفندماه برسیم، تورم بهمن ماه اعالم می شود.توفیقی ادامه می دهد: ماده ۴۱ 
قانون کار می گوید که دستمزد با توجه به تورم و سبد معیشت خانوار باید تعیین شود. این 
دو مولفه آماده است. تورم نمایندگان کارگری، پیاده شدن و اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون 
کار است.رییس کمیسیون دستمزد شورای عالی کار تصریح می کند: امسال، اولین امتحان 
آقای رییســی، رییس دولت سیزدهم است که میزان تحقق شعارهای انتخاباتی ایشان در 
رابطه با حل مشــکالت کارگری را خواهیم دید.توفیقی با بیان این که هر گمانه زنی ای در 
حال حاضر در رابطه با دســتمزد اشتباه است، می گوید: هیچ پس زمینه ای وجود ندارد که 
براســاس آن بگوییم رقم دستمزد چقدر می شود. با این وجود امیدواریم اتفاقات خوبی در 
جلسات شورای عالی کار بیفتد.وی متذکر می شود: همین االن حداقل دستمزد ۴ میلیون 
و ۵۰ میلیون تومان است. در حالی که هزینه سبد معیشت خانوار ۹ میلیون تومان است، 
بنابراین ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان عقب افتادگی وجود دارد.رییس کمیســیون دستمزد 
شــورای عالی کار تاکید می کند: ما افزایش دستمزد نمی خواهیم، ما کاهش جبران قدرت 

خرید کارگران را می خواهیم.

افزایش مستمری بازنشستگان تا ۹ میلیون تومان
رییس کانون بازنشســتگان کارگری شهرســتان تهران با اشاره به اعالم خبر ارسال الیحه 
جدیدی همسان ســازی حقوق بازنشســتگان، گفت: »بر اســاس اعالم رییس کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی، بودجه مورد نیاز برای تکمیل متناسب سازی مستمری 
بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.به گزارش اقتصادآنالین به نقل 
از ایلنا، علی دهقان کیا )رییس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران( به بیان اینکه 
هر تغییر در الیحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان باید با علم به مطالبات 
ســازمان تامین اجتماعی تنظیم شــود  گفت: »با توجه به اعالم خبر ارسال الیحه جدید 
همسان سازی حقوق بازنشستگان به مجلس، از مجلس و دولت می خواهیم که همسان سازی 
را بدون توجه به مطالبات ســازمان تامین اجتماعی و ســهم منابع متناسب سازی در آن 
تصویب نکند. در الیحه دائمی شدن همسان سازی دولت گذشته، پرداخت مطالبات سازمان 
تامیــن اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود امــا به دلیل مخالفت گروهی از نمایندگان با 
تصویــب آن و تمایل رییس جمهور برای تنظیم الیحه جدید، تصویب نشــد.او افزود: در 
الیحه جدید باید پرداخت مطالبات با نگاه به متناسب سازی و استمرار اجرای آن قرار گیرد 
تا سازمان تامین اجتماعی بتواند متناسب سازی را برای سال های آینده استمرار دهد؛ البته 
باید شرکت های سودده و موثر دولت به سازمان واگذار شوند تا سازمان از محل جمع آوری 
سود آنها، متناسب سازی را اجرا کند؛ در واقع نباید شرکت هایی واگذار شوند که سازمان را 
مجبور به فروش آنها کند.« رییس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران با بیان اینکه 
بر اساس اعالم آقای ولی اسماعیلی )رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی(، 
بودجه مورد نیاز برای تکمیل متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۲۰ 
هزار میلیارد تومان است، گفت: »این در حالی است که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تنها 
۹۰ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت 

اجرای قوانین مرتبط با بیمه ایثارگران اختصاص داده است. 

دولت سیزدهم به هیچ وجه از بانک مرکزی استقراض نداشت

 ریزش ناگهانی نرخ ارز به ضرر اقتصاد است
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: رفع احتمالی تحریم ها در صورتی که نوسان در نرخ ارز 
ایجاد کند، به ضرر اقتصاد ما خواهد بود.سید هادی سبحانیان در گفت  وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنــا درباره انتقادات اخیر رهبری از شــرایط اقتصادی و ضرورت کنترل و 
کاهش نرخ تورم اظهار داشــت: یکی از محورهای اصلی نقشــه راه رشــد غیر تورمی 
موضوع کنترل نرخ تورم بوده اســت و معتقدیم اگر موفق به کنترل نرخ تورم نشویم، 
رشد اقتصادی محقق نخواهد شد چراکه به پیش بینی پذیری در اقتصاد نمی رسیم. اما 
در بحث کنترل نرخ تورم مسئولیت اصلی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد 
پیشــنهاداتی به بانک مرکزی برای کنترل و کاهش نرخ تورم ارایه داده است.وی ادامه 
داد: وزارت اقتصاد سیاست های پولی که در این حوزه باید اتفاق بیفتد را به بانک مرکزی 
اعالم کرده و امیدواریم با تعامل با بانک مرکزی این سیاست ها اجرایی و محقق شوند.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بحث عدم استقراض از بانک مرکزی خط قرمز وزارت 
اقتصاد بوده و به همین دلیل تالش شد با رویکردهایی که اتخاذ شده استقراض از بانک 
مرکزی رخ ندهد.سبحانیان درباره اظهارات برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه 
در دولت سیزدهم هم استقراض از بانک مرکزی انجام شده، گفت: افراد باید مبتنی بر 
اعداد و ارقام صحبت کنند و به هیچ وجه  دولت ســیزدهم از بانک مرکزی استقراض 
نداشــته است. برخی از کارشناســان بیان می کنند که بانک ها اوراق دولتی خریداری 
کردند و اضافه برداشــت داشتند و این را اســتقراض می دانند اما طبق قانون بانک ها 
مکلف هستند که سه درصد از ترازنامه خود را اوراق دولتی خریداری کنند و تا به امروز 
آنچه که از سوی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم پیگیری شده عمل به تکالیف از سوی 

شبکه بانکی بوده است.وی تاکید کرد: برای کنترل تورم، استقراض از بانک مرکزی جزو 
خطوط قرمز وزارت اقتصاد دولت ســیزدهم بوده است.معاون اقتصادی وزارت اقتصاد 
افزود: معتقدیم کمک به تولید می تواند باعث شــود کیک اقتصادی بزرگ تر شــود و 
همین موضوع به افزایش عرضه در اقتصاد کمک خواهد کرد. سیاســت هایی در حوزه 
نرخ ســود بین بانکی برای کنترل نرخ تورم هم پیشنهاد داده ایم که در تعامل با بانک 

مرکزی این موضوعات را پیش می بریم تا هدف محقق شود.سبحانیان با بیان اینکه برای 
کنترل نرخ تورم حتما باید به ثبات در نرخ و بازار ارز برسیم، گفت: به طور قطع  اعمال 
تحریم ها آثاری بر اقتصاد ایران داشتند اگر نتوانیم در بازار ارز ثبات ایجاد کنیم، حتی 
رفع تحریم ها هم خطر محســوب می شود چرا که منجر به تالطم در بازار ارزی کشور 
خواهد شد و باز هم شاهد آثار منفی نوسان نرخ ارز در بازار و اقتصاد خواهیم بود.وی با 
تاکید با بیان اینکه هم کاهش شدید و هم افزایش شدید نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور 
نیســت، اظهار داشت: معتقد موضوع مهم تر از نرخ ارز، ثبات بازار ارز است. برای فعال 
اقتصادی ثبات بازار ارز بیشتر از نرخ ارز اهمیت دارد. فعال اقتصادی باید اطمینان داشته 
باشــد که اگر یک ال سی باز می کند یا خرید خارجی انجام می دهد نرخ ارز به صورت 
ناگهانی نوسان نخواهد داشــت و تاکید وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت سیزدهم 
ایجاد ثبات در بازار ارز است.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: حتی رفع احتمالی تحریم ها 
هم اگر نوسان در نرخ ارز ایجاد کند، به ضرر اقتصاد ما خواهد بود.وی با اشاره به تاثیر 
کاهش نرخ دالر ناشــی از لغو برخی از تحریم های برنامه هسته ای ایران بر بازار بورس، 
گفت: در یکی دو روز گذشته که در بازار سرمایه شاهد افت شاخص بودیم دلیل اصلی 
آن کاهش نرخ دالر در همین بازه زمانی بوده اســت. بانک مرکزی باید کمک کند تا 
ثبات در بازار ارز ایجاد شــود تا آثار و تبعات منفی نوسان نرخ ارز در بازارهای مختلف 
از جمله بازار ســرمایه به حداقل برسد.سبحانیان گفت: یکی از تبعات نوسانات در نرخ 
ارز اثر آن در بازار سرمایه و بورس است و به همین ثبات در نرخ ارز برنامه ای است که 

وزارت اقتصاد آن را دنبال می کند. 

رئیس سازمان خصوصی سازی از نهایی شدن ارزش گذاری سهام باشگاه پرسپولیس 
خبر داد.به گزارش ایســنا، حســین قربانزاده، رئیس ســازمان خصوصی سازی در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: امروز ارزش گذاری نهایی باشگاه پرسپولیس 
در جلســه ای ارائه شد.دوازدهمین جلسه ستاد هماهنگی آماده سازی باشگاه های استقالل و پرسپولیس برای عرضه در 
فرابورس هم برگزار شــد.رئیس کل سازمان خصوصی سازی روز گذشته با بیان اینکه ارزش گذاری سهام سرخابی ها طی 
امروز یا فردا نهایی می شود، گفته بود که تا پایان بهمن ماه درج نماد ۲ باشگاه استقالل و پرسپولیس انجام می شود و 
در همان زمان یا هفته نخست اسفند ماه سهام آنها در اختیار سهامداران قرار می گیرد.به گفته قربان زاده، واگذاری سهام 
سرخابی ها با برخی از موانع، مشکالت مالی و مالیاتی مواجه است که در آن جلسه مطرح شد و وزیر اقتصاد دستور رفع 
آنها را ابالغ کرد.وی اظهار داشت:  همچنین جلسه ای هم با »محسن رضایی«، معاون اقتصادی رییس جمهوری و مدیران 

عامل ۲ باشگاه برگزار شد، در آن جلسه هم معضالت مربوط به واگذاری این باشگاه ها مورد بحث قرار گرفت.

بنا بر اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی، مهلت ثبت نام از مردان مجرد باالی ۲۳ سال در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال جاری تمدید شد.به گزارش ایسنا، نام نویسی از مردان 
مجرد باالی ۲۳ سال در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن )نهضت ملی مسکن( به نشانی saman.mrud.ir قرار بود امروز به پایان برسد که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و 
شهرسازی ـ به ایسنا اعالم کرد این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شده است.محموزاده دو روز قبل با اعالم اینکه ۳ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کرده اند که ۳۲۰ هزار نفر از آنها مجرد هستند، شرط تمدید زمان ثبت نام مجردها را ایجاد تقاضای قابل مالحظه عنوان کرده بود.وی تصریح کرد: برای بخش عمده ای از این تعداد یعنی 

بیش از ۳ میلیون نفر معادل ۹۵ درصد متقاضیان مراحل پاالیش سه شرِط  فرم ج، عدم مالکیت خصوصی و تاهل در ستاد انجام شده و لیست افراد پاالیش شده به کارتابل استان ها برای بررسی شرط چهارم یعنی سابقه 
سکونت ارسال شده است. استان ها نیز در حال پاالیش شرط چهارم یعنی سابقه سکونت حداقل ۵ سال و یا ثبت سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن هستند که نتایج بررسی را ثبت و به ستاد اعالم خواهند کرد.محمودزاده 
اظهار امیدواری کرد تا این بخش از پاالیش نیز در استان ها و شهرهای جدید انجام شود و به زودی به اتمام برسد. برای آن دسته ای از متقاضیان که شرط چهارم نیز احراز شود با پیامک اطالع رسانی خواهد شد و افراد واجد 
شرایط به شکل الکترونیکی به بانک معرفی می شوند تا برای آنها حساب باز شود و مراحل خود را طی کنند.محمودزاده در خصوص ثبت نام خودمالکان و معرفی آنها به بانک های عامل برای دریافت تسهیالت طرح نهضت 
ملی مسکن اعالم کرد: تقاضای بیش از ۵۸ هزار مالک برای دریافت تسهیالت خودمالکی در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت و به بانک های عامل برای پرداخت تسهیالت معرفی شده اند.بنابراین گزارش، قانون جهش تولید 
و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یکی از برنامه های کالن دولت سیزدهم محسوب می شود. دولت با تلفیق دو طرح »نهضت ملی مسکن« و »اقدام ملی مسکن« قصد دارد چهار میلیون واحد 

مسکونی طی چهار سال احداث کند. بانک ها موظف شده اند سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند. 

پرسپولیس برای واگذاری 
قیمت گذاری شد

طبق اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی:

ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن تمدید شد
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گزیده خبر

همزمان  با  آغاز   دهه مبارک   فجر؛
پروژه بومی سازی سیستم كنترل توربو 

كمپرسور به بهره برداری رسید
به گزارش روابط  عمومی منطقه دو عملیات انتقال  گاز 
ایران ، مهدی جمشیدی دانا، مدیرعامل شرکت انتقال 
گاز در آیین بهره برداری از پروژه بومی سازی سیستم 
کنترل توربو کمپرسور )NP( مجتمع تاسیسات تقویت 
فشــار گاز پتاوه، ضمن تبریک چهل و سومین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، با اعالم این مطلب، گفت: کارشناسان 
منطقــه 2 عملیات انتقال گاز با تکیه بر توان علمی و خودباوری، اقدام به خلق 
سیستم کنترلی پیشــرفته و کاماًل بومی سازی شده بر اساس نیاز توربین های 
گازی کردند.سیســتم کنترلی توربو کمپرســور نئوپینیون   )NP(یک نسخه 
پرمحتوا و ارزشــمند نرم افزاری کاماًل داخلی و پیشرفته است که هم اکنون به 
دســت کارشناســان منطقه 2 عملیات انتقال گاز با خالقیت و نوآوری توانسته 
در مســیر بهبود، گامی مهم و اساسی بردارد.جمشیدی دانا افزود: به کارگیری 
سیستم های کنترلی پیشرفته و کارآمد در راستای ماموریت انتقال پاک ، ایمن ، 
پایدار و بهره ور گاز  ، طول عمر بیشتر، راندمان باالتر و آالیندگی زیست محیطی 

کمتر و حفاظت بهتر را به همراه دارد.

همزمان با دهه فجر و از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهورانجام 
شد؛

آغاز عملیات آبرسانی به ۶۷ روستای 
هرمزگان 

 همزمان با دهه فجر از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با 
رئیس جمهور و وزیر نیرو و با حضور استاندار هرمزگان 
و فرماندهان سپاه، عملیات آبرســانی به ۶۷ روستای 
استان هرمزگان آغاز شــد.به گزارش روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان، امین 
قصمی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه 
اجرای این طرح با شعار "حرکت در مسیر محرومیت زدایی" از روستاهای بخش 
مهران شهرستان بندرلنگه آغاز شد، افزود: آبرسانی به ۶۷ روستای هرمزگان در 
قالب انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو و ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۳۹ میلیارد ریال عملیاتی شده است که در اجرای آن 
۶۷ روســتا در قالب ۱۷ مجتمع و دو تک روستایی از آب آشامیدنی پایدار بهره 
مند می شــوند.وی جمعیت بهره مند از اجرای این پروژه ها را ۴۹ هزار و ۵۹2 
نفر عنوان کرد و گفت: برای تامین آب این روســتاها، سه حلقه چاه حفر، شش 
حلقه چاه تجهیز، 2۹ کیلومتر خط انتقال، ۵۳۸ کیلومتر شبکه داخلی اجرا و ۳۴ 

مخزن با ظرفیت ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مکعب احداث خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:
۱۵ شهر و ۷۰۰ روستای استان مشکل 

كمبود آب دارند
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: با حکم مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، مهندس محمد 
خانــی در حکمی به  عنوان مدیرعامل جدید شــرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شــرقی منصوب شد.معارفه 
مهندس محمد خانی، مدیرعامل جدید شرکت آبفای 
استان و مراســم تکریم و بازنشستگی مدیرعامل اســبق این شرکت با حضور 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار آذربایجان شرقی، معاون مهندسی و 
توسعه شــرکت آب و فاضالب کشور، مشاور و مدیرکل دفتر مدیرعامل شرکت 
مهندســي آبفا کشور و جمعي از مدیران دســتگاه هاي دولتي و اجرایي استان 
برگزار شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در ابتدای 
این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از زحمات چندین ساله مهندس ایمانلو گفت: 
در بین ادارات و ارگانهاي دولتي استان، مجموعه آب و فاضالب هم از توان خوب 
کارشناسي و هم از تالش باالیي برخوردار هست بطوریکه توانسته خدمات خوبي 

را به مردم استان ارایه نماید.

نصب اپلیکیشن برق من،ضمن برخورداری از 
تمامی خدمات جایزه بگیرید

مشترکان برق استان زنجان، از 2۰بهمن تا 2۰ اسفند با نصب نرم افزار برق من از 
جوایز ویژه برخوردار می شوند.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان، رویا قزلباش، مدیر دفتر روابط عمومی این شرکت با اعالم این که 
هم اســتانی های ارجمند با نصب اپلیکیشــن برق من از 2۰ بهمن تا 2۰ اسفند 
در این جشنواره شــرکت داده خواهند شد گفت: شهروندان می توانند نرم افزار 
برق من را از طریق ســایت شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان به نشانی 
www.zedc.ir  و یــا کافه بازار دانلود و نصب نمایند.قزلباش گفت: دریافت و 
پرداخت آنی قبض، نمایش سوابق پرداخت و مصرف، ثبت قرائت توسط مشترک 
)خوداظهاری(، ثبت درخواست انشعاب جدید، درخواست تفکیک، ادغام، تغییر 
نام و مکان، درخواســت آزمایش کنتور، اطالع از خاموشــی ها، ثبت خاموشی 
روشنایی معابر، گزارش رفع خطر ، رفع حریم ، سرقت برق ،کابل و تجهیزات و 
گزارش استخراج رمزارز غیرمجاز، بخشی از خدماتی است که شهروندان با نصب 

این اپلیکیشن می توانند بدون مراجعه حضوری به امورهای برق دریافت کنند.

رویترز: 
۸۷ میلیون بشکه نفت ذخیره 
شده ایران آماده ورود به بازار 

است
رویترز طی گزارشــی نوشت: ایران با پیش بینی به نتیجه 
رســیدن مذاکرات هسته ای و برداشــته شدن تحریم ها، 
ذخایر شناور نفتی خود را تا ۸۷ میلیون بشکه افزایش داده 
است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، ایران 
که چهارمین ذخایر بزرگ نفتی دنیــا را در اختیار دارد، 
می تواند به محض به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای با 
آمریکا، به سرعت میلیون ها بشکه نفت خام صادر کرده و 
به پایین آوردن قیمت نفت کمک کند.دولت آمریکا در روز 
جمعه برخی از تحریم های برنامه هسته ای ایران را برداشت 
تا مذاکرات را تســریع کند. واشــنگتن انتظــار دارد این 
مذاکرات در هفته های آینده به نتیجه برسد. مذاکرات وین 
در روز سه شنبه دوباره از سرگرفته شده است.تحریم های 
نفتی آمریکا باعث شــد صادرات نفت این کشــور از 2.۸ 
میلیون بشــکه در روز در 2۰۱۸ به ۱۰۰ هزار بشــکه در 
روز در 2۰2۰ برسد.اطالعات شرکت تحقیقاتی کپلر نشان 
می دهد ایران درحال حاضر به طور متوســط روزانه ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار بشــکه در روز صادرات دارد.به نظر می رســد 
ایران نفت کافی برای ازسرگیری نهایی صادراتش ذخیره 
کرده است.ذخایر شــناور نفت ایران از حدود ۶۳ میلیون 
بشــکه در اوایل دســامبر به ۸۷ میلیون بشکه در فوریه 
رسیده اســت.از طرف دیگر، ذخایر نفتی ایران در خشکی 
درحال حاضر ۴۹ میلیون بشکه گزارش شده، درحالی که در 
اواخر ماه مه 2۰2۱ به اوج ۶۶ میلیون بشــکه رسیده بود.

طبق گفته ی تحلیلگران کپلر، این رقم دوسوم کل ذخایر 
جهانی نفت خام و میعانات گازی در منابع شــناور است.

تخمین زده می شــود ایران به طورکلی میلیون ها بشــکه 
نفت ذخیره کرده باشــد که ۵ میلیون بشکه آن بر روی 
آبهای خارجی مثل چین ذخیره شده اند.شــرکت مشاوره 
اف جی ای تخمین می زند ایران حدود ۶۰ میلیون بشــکه 
نفت در ذخایر خود بر روی خشــکی داشــته باشد و 2۵ 
میلیون بشــکه هم بر روی نفت کش هــا در دریا ذخیره 
شده اند.کل ذخایر میعانات گازی ایران ۱2۰ میلیون بشکه 
تخمین زده می شــود که ۶۸ میلیون بشکه آن در ذخایر 
شناور برروی آب نگهداری می شوند.ایران چهارمین ذخایر 
بزرگ نفتــی دنیا را در اختیار دارد و طبق گزارش اوپک، 
تولید نفت این کشور از متوسط 2 میلیون بشکه در روز در 
2۰2۰ به 2.۴ میلیون بشکه در روز در 2۰2۱ رسیده است.

ایران قصد دارد در صورت برداشــته شدن تحریم ها تولید 
نفت خود را تا ۳.۸ میلیون بشکه در روز باال ببرد.

وزیر نفت اعالم کرد:

سرمایهگذاری۴۰هزارمیلیاردتومانیدرصنعتنفتباوجودتحریمها
تهران- ایرنا- وزیر نفت، ارزش های طرح های گازرســانی و 
پتروشــیمی را که امروز افتتاح یا عملیــات اجرایی آن آغاز 
شده ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: گازرسانی به 
صنایع بی شک در اشتغال زایی و درآمدزایی موثر خواهد بود.

به گزارش خبرنــگار اقتصادی ایرنا، »جــواد اوجی« دیروز 
)چهارشــنبه( در آیین گشــایش و آغاز بــه کار طرح های 
گازرســانی و پتروشــیمی با حضور رئیس جمهوری، اظهار 
داشت: پارســال مردم بعضی از اســتان های کشور به دلیل 
تأمین  نشدن سوخت )گاز یا سوخت مایع( شاهد خاموشی 
بودند که این مهم به دلیل سرمایه گذاری نکردن اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: با آغاز به کار دولت ســیزدهم و با دســتور 
رئیس جمهوری، تأمین سوخت زمســتانی به عنوان اولویت 
نخست وزارت نفت در دســتور کار قرار گرفت و برنامه های 
کوتاه مدت تدوین شــد.وی با بیان اینکه با افزایش ســقف 
مصرف میعانــات گازی در پاالیشــگاه ها، پتروشــیمی ها، 
پاالیشــگاه های کوچک مقیاس و صادرات 2.۵ تا سه برابری 
میعانات گازی کمک بزرگی به تولید گاز کرده است، اظهار 
داشــت: مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی، صنایع و 
نیروگاهی، امسال برخالف تولید با افزایش ۱۰ تا ۱2 درصدی 

همراه شده است.

1.5 میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتری به نیروگاه ها 
و صنایع دادیم

وزیر نفت به تأمین ســوخت مایع نیروگاه ها به عنوان یکی از 
دغدغه های وزارت نفت اشــاره کرد و گفت: با افزایش هزینه 
تانکرهای سوخت رســان و ایجاد انگیزه، ذخایر سوخت مایع 
نیروگاه ها و صنایع ۱.۵ میلیارد لیتر بیشــتر از پارسال بوده 
اســت، در حالی  که آغاز به کار دولت ســقف سوخت مایع 

نیروگاه ها و صنایع 2۵ درصد کمتر از پارسال بود.اوجی با بیان 
اینکه اجرایی شدن سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به 
مقصد آذربایجان به پایداری گاز در شمال شرق کشور کمک 
کرده است، افزود: با تعمیرات و اورهال پاالیشگاه ها، خطوط 
انتقال، همچنین اســتفاده از برخی ترفندها خوشبختانه در 
هیچ استان و شهرستان کشور قطعی گاز نداشتیم.وی ادامه 
داد: اگر گاز صنایع و نیروگاه ها هم محدود شده، سوخت مایع 

با همان قیمت گاز در اختیار آنها قرار گرفته است.

دعوت از رئیس جمهوری برای حضور در پارس جنوبی
وزیر نفت به اقدام های بلندمدت این وزارتخانه برای افزایش 

تولید گاز کشور اشاره کرد و با بیان اینکه ۶ یا هفت قرارداد 
توســعه میدان گازی با شــرکت های داخلی و خارجی به 
ارزش ۴.۵ میلیــارد دالر امضا و عملیــات اجرایی آنها آغاز 
شده اســت، تصریح کرد: اقدام های خوبی برای جمع آوری 
گازهای همراه مشعل که به تولید گاز کشور کمک می کند، 
انجام شده اســت.اوجی با بیان اینکه پروژه های نیمه کاره و 
اولویت دار ســرلوحه کار وزارت نفت قرار گرفته است، اظهار 
کرد: به جرأت می گویم پروژه های تعریف شده در منطقه کم 
برخوردار اولویت وزارت نفت است.وی ارزش های طرح های 
گازرسانی و پتروشیمی را که امروز افتتاح یا عملیات اجرایی 
آن آغاز شده است ۴۰ هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: 

بحث گازرسانی به صنایع جزو اولویت اصلی ماست و امروز 
چهار هزار و ۱۱۴ واحد صنعتی به شبکه گازرسانی متصل 
شــده است که بی شک در اشــتغال زایی و درآمدزایی موثر 
خواهد بود.وزیر نفت در پایان با قدردانی از رئیس جمهوری و 
حمایت وی از صنعت نفت، ابراز امیدواری کرد که به زودی 
شــاهد بازدید رئیس جمهوری از طرح هــای پارس جنوبی 

باشیم.

ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران بیش از 2 
برابر می شود

برپایــه این گــزارش، »مرتضی شــاهمیرزایی« مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در آیین گشایش رسمی 
طرح پتروشــیمی »پتروکیمیای ابن ســینا« کــه با حضور 
رئیس جمهــوری و وزیر نفت برگزار شــد، گفــت: اکنون با 
سرمایه گذاری هایی که انجام شده ۶۸ مجتمع پتروشیمی در 
حال تولید اســت و در مجموع با ظرفیت تولید سالیانه ۹۰ 
میلیون تن می توانیم صنعت کشــور را در حوزه پتروشیمی 
یاری کنیم.وی خطاب به رئیس جمهوری اظهار داشت: »وزیر 
کاردان و متخصص شما وظیفه سنگینی را در افق گشاینده 
آینده کشور برای ما ترسیم کرد و روز پتروشیمی که هشتم 
دی ماه است به ما دســتور داد در زمینه کاتالیست که ماده 
راهبردی مصرف صنعت پتروشیمی است و دانش فنی آن، تا 
پایان دولت سیزدهم خودکفا شویم.«مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی یادآور شد: با برنامه ریزی های انجام شده 
همه محصوالت پتروشــیمی در داخل کشور تولید خواهند 
شد، همچنین تا پایان ســال ۱۴۱۱ )برنامه هشتم توسعه( 
ظرفیت کنونی تولید محصوالت پتروشیمی به بیش از 2 برابر 

یعنی 2۰۰ میلیون تن در سال می رسد.

هرچنــد که عراق درصــدد کمک گرفتن از 
شرکتهای نفتی بین المللی برای جمع آوری 
گاز همراه نفت به منظور تامین نیرو و کاهش 
وابستگی به واردات گاز و برق ایران است اما 
طبق گفته کارشناســان این موضوع نیازمند 
ایجاد زیرســاختهایی است.به گزارش ایسنا، 
عراق کــه دومین تولیدکننــده بزرگ عضو 
اوپک پس از عربســتان سعودی است، برای 
بیش از ۹۰ درصد درآمــد بودجه به فروش 
نفت وابسته است و برای کاهش وابستگی به 
واردات گاز از ســوی آمریکا تحت فشار قرار 
دارد. با وجود این که آمریکا از ســال 2۰۱۸ 
صــادرات انرژی ایران را هــدف تحریم قرار 
داد اما با صــدور معافیتهایی، به عراق اجازه 
داد به واردات از ایران ادامه دهد اما هشــدار 
داد اگر عراق در یافتن منابع دیگر ســوخت 
و برق پیشــرفتی نداشته باشد، این معافیتها 
را خاتمه خواهد داد.شبکه برق عراق پس از 
سالها جنگ که نابودی زیرساخت حیاتی را 
به دنبال داشته است، ضعیف مانده و عرضه 
متناوب گاز و برق از ســوی ایران به کمبود 
گسترده برق در عراق به خصوص در ماه های 
داغ تابستان منجر شده است. قطعی های برق 
بارها باعث اعتراضات گسترده عراقی ها و در 
مواردی مسدود شــدن راه های دسترسی به 
میادین نفتی از ســوی آنها شده است. عراق 
برای جذب شــرکتهای چنــد ملیتی مانند 
زیمنس آلمان و جنرال الکتریک آمریکا برای 
بازسازی زیرســاخت ویران شده این کشور 

تالش کرده است.به دلیل کمبود تاسیسات، 
عراق عمده گازی که به همراه نفت تولید می 
شود را می ســوزاند و از واردات نیروی ایران 
برای تامین برق مورد نیازش اســتفاده می 
کند. طبق گزارش بانک جهانی، عراق در سال 
2۰2۰ پس از روسیه دومین رکورددار مشعل 
ســوزی در جهان بود.به تازگی این کشور با  
قطر درباره امکان تامین گاز مورد نیاز بغداد 
بــر ای رفع کمبود برق گفــت و گو کرد، اما 
اینکه جایگزینی برای ایران باشــد موضوعی 
قابل بحث است، باید توجه داشت که صنعت 
نیروی عراق به حداقــل هفت میلیارد فوت 
مکعــب در روز خوراک بــرای ۴۰ گیگاوات 
ظرفیت برق نصب شده نیاز دارد که به معنای 
در پیش بودن راه طوالنی تا قطع وابستگی به 
واردات از ایران اســت. بعالوه مصرف ساالنه 
انرژی به دلیل رشــد جمعیت، پنج تا هفت 
درصد رشــد می کند.مرتضی بهــروزی فر- 
کارشناس ارشد حوزه انرژی در این رابطه به 
ایسنا گفت: عراق اگر بخواهد از قطر واردات 
داشته باشــد، قطعا باید پایانه دریافت ال ان 
جی را نصب کند و مسلما با توجه به شرایطی 
که ایران دارد می تواند سراغ این گزینه برود. 
متاسفانه زیرســاخت های ما کامل نیست و 

حجم ذخیره ســازی قابل قبولی نداریم که 
بتوانیم در پیک زمستان که مصرف افزایش 
می یابد، بتوانیم به تعهــدات صادراتی خود 
پایبند باشــیم.وی اظهار کــرد: طی دو دهه 
گذشته تالش شده تا ذخایر زیرزمینی داشته 
باشیم برای پیک ســایی دوران اوج مصرف 
اما به دلیل  مشــکالتی که وجود داشته، این 
اتفاق نیفتاده و اکنون نیز عراق به دنبال حفظ 
امنیت انرژی است.این کارشناس ارشد حوزه 
انرژی با اشــاره به اهمیت امنیت انرژی برای 
یک کشور، اظهار کرد: زمانی که واردات گاز 
کاهش پیدا کند، تولید برق کاهش می یابد 
و از آن طرف ناآرامی اجتماعی به وجود می 
آید، به همین دلیل این کشــور از هر جایی 
که بتواند دنبال دریافت گاز اســت که یکی 
از موارد آن می تواند قطر باشد و قاعدتا باید 
از طریق ال ان جی صورت بگیرد.بهروزی فر 
با تاکید بر اینکه پروژه دلفینی که ۳۰ ســال 
پیش  مطرح شد و بخشی از آن اتفاق افتاد، 
قرار بود تمام کشورهای حاشیه جنوب خلیج 
فارس را به یکدیگــر متصل کند و گاز قطر 
را از عمــان و عمارات گرفته و تا عربســتان 
و عــراق و اردن و حتی صــادرات برای اروپا 
ادامه پیــدا کند اما به دلیل مشــکالتی که 

کشورهای عربی با یکدیگر داشتند، عمال این 
اتفاق نیفتاد؛ بنابراین تنها مســیری که می 
توانــد عراق از قطــر گاز وارد کند به صورت 
ال ان جــی خواهد بــود.وی تصریح کرد: با 
توجه به شــرایطی که وجود دارد یکی از راه 
های محدودی است که عراق بتواند گاز خود 
را تامین کند، تا زمانی کــه بتواند در تولید 
داخلی خودکفا شــود، این دوره نیز طوالنی 
نخواهد بود و ظرف پنج تا شــش سال آینده 
عــراق به نقطه ای خواهد رســید که نیاز به 
واردات گاز نخواهد داشــت.این کارشــناس 
ارشد حوزه انرژی با اشاره به نقش عربستان 
و نفوذ آن برای تغییر نقشه انرژی منطقه نیز، 
اظهار کرد: عربستان با اینکه یکی از بزرگترین 
دارندگان ذخایر نفت دنیاست، در مورد تولید 
گاز نقش زیــادی ندارد و بخش عمده تولید 
گاز این کشور مربوط به گازهای همراه نفت 
اســت و این کشــور در زمان هایی تا روزی 
۹۰۰ هزار بشکه نفت خام در تاسیسات خود 
مصرف می کند تا بتواند تامین انرژی داخلی 
را داشته باشد.به گفته بهروزی فر حداقل در 
شرایط فعلی و با توجه به ذخایر متعارف این 
کشور این مساله امکان پذیر نیست، عربستان 
برخی ذخایــر غیر متعارف گاز دارد که برای 
توسعه آن برنامه ریزی می کند و می خواهد 
از آن استخراج داشته باشد، اگر بهره برداری 
برسد و افزایش تولید داشته باشد، می تواند 
تاثیر گذار باشد اما باتوجه به ذخایر متعارف 

خیلی نزدیک به ذهن نیست.

عراق جایگزینی برای گاز ایران پیدا 
می کند؟

تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت انتقال گاز شرکت ملی گاز ایران با اشاره به بهره برداری از ۱۱ طرح انتقال گاز با حضور رئیس جمهوری 
گفت: با اجرای این طرح ها 2۶ میلیون متر مکعب به ظرفیت انتقال گاز کشور افزوده شد.»مهدی جمشیدی دانا« دیروز )چهارشنبه( در 
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به بهره برداری از ۱۱ طرح انتقال گاز در کشور که صبح امروز با حضور سید ابراهیم رییسی، 
رئیس جمهوری کشور انجام شد، افزود: همچنین عملیات هشت طرح انتقال گاز نیز آغاز شد.وی گفت: با بهره برداری از تاسیسات تقویت 
فشار خیرگو ۸ و ارسنجان ۸ با افزایش پایداری در شبکه انتقال گاز کشور، ظرفیت انتقال گاز از طریق خط لوله هشتم سراسری به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش 
یافت.جمشــیدی دانا با اشــاره به اینکه تا قبل از راه اندازی این تاسیسات، تاسیســات موجود در خط چهارم سراسری با کلیه واحدها و بدون رزرو مجبور به بهره برداری بودند، 
افزود: این امر منجر به افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات و مصرف بیشتر سوخت می شد.وی ادامه داد: همچنین با بهره برداری از قطعه اول خط لوله محمدیه- پارچین 
به طول ۷۰ کیلومتر با سایز ۵۶ اینچ ظرفیت انتقال گاز از طریق تاسیسات پارچین به میزان ۶ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت.مدیرعامل شرکت انتقال گاز با تاکید بر 
اینکه بخشی از مصارف شهر تهران به قبل از محل اتصال این قطعه در حوالی چرم شهر و از طریق خط پنجم تهران رخ داده است، گفت: همچنین سقف فشار و فلو در ورودی 
تاسیسات پارچین افزایش و انتقال گاز به شمال و شمال شرق کشور تسهیل شد.وی افزود: همچنین امروز بهره برداری از بخشی از خط لوله نهم سراسری )قطعه بیدبلند-اهواز 

به طول ۱۰۰ کیلومتر با سایز ۵۶ اینچ( انجام شد.

قیمت نفت پس از دو روز کاهش، در معامالت دیروز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر کاهش هفتگی غیرمنتظره ذخایر نفت و 
ســوخت آمریکا که چشم انداز افزایش عرضه نفت ایران را تا حدودی جبران کرد، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت ۴۱ ســنت معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۹۱ دالر و ۱۹ ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۳۸ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دالر و ۷۴ سنت در هر بشکه رسید.تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت 
سی ام سی مارکتس گفت: کمبود عرضه عامل اصلی است که باعث افزایش قیمت نفت شده است.آمار موسسه امریکن پترولیوم 
که روز سه شنبه منتشر شد، نشان داد ذخایر نفت خام، بنزین و سوختهای دیگر آمریکا هفته گذشته کاهش داشته است. ذخایر 

نفت خام دو میلیون بشکه کاهش داشت در حالی که تحلیلگران افزایش این ذخایر به میزان ۴۰۰ هزار بشکه را پیش بینی کرده بودند. آمار رسمی ذخایر بعدازظهر 
روز چهارشنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.با این حال چشم انداز افزایش عرضه نفت ایران در صورت توافق هسته ای، روی قیمت ها سنگینی 
می کند.نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت روز سه شنبه که مذاکرات غیرمستقیم واشنگتن با ایران برای احیای توافق هسته ای از سرگرفته شد، حدود دو درصد 
ریزش کردند. چنین توافقی تحریمهای آمریکا علیه نفت ایران را لغو کرده و به عرضه به بازار اضافه می کند.به گفته تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس، با ادامه 
مذاکرات، قیمت نفت احتماال در هفته آینده نیروی صعودی خود را از دست می دهد. همچنین بعضی از سرمایه گذاران پس از صعود قیمت ها به باالترین حد هفت 
ساله، محتاط شده و به سودگیری پرداخته اند.صعود نفت به قیمت ۱۰۰ دالر ممکن است باعث تولید بیشتر در آمریکا شود. اداره اطالعات انرژی آمریکا انتظار دارد 

تولید نفت آمریکا در سال 2۰22 به میزان ۷۷۰ هزار بشکه در روز رشد کرده و به ۱۱.۹۷ میلیون بشکه در روز رشد کند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد:

افزایش ۲۶ میلیون متر مکعبی انتقال گاز در کشور
روند صعودی نفت ازسرگرفته شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد:
حفاظت از آبخوان ها و ساماندهی رودخانه ها از اولویت های اساسی شركت آب منطقه ای البرز است

داود نجفیان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: بدنبال برنامه ریزی که از سه سال گذشته با هدف تامین منابع آب سالم و پایدار برای مردم، در شرکت 
آب منطقه ای البرز انجام گرفته و در راستای اولویت های وزارت نیرو ، دو موضوع مهم مورد توجه توجه ویژه قرار گرفته اند که عبارتند از : احیا و تعادل بخشی آبخوان ها و جلوگیری از برداشت های 
غیر مجاز و آزاد سازی و ساماندهی رودخانه های استان بخصوص رودخانه های کرج و طالقان؛ که در هر دو موضوع، دستگاه قضایی همکاری قابل تقدیری با شرکت آب منطقه ای البرز داشته است.

نشت خبری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز صبح چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه برگزار شد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز در تبیین برنامه های این شرکت در آزادسازی رودخانه ها 
گفت: شرکت آب منطقه ای البرزدر اجرای تکالیف ذاتی و قانونی خود و پیاده سازی مصوبات نهادهای باال دستی و ستاد مقابله با آلودگی آب شرب تهران و البرز بازه ۱۶ کیلومتری رودخانه کرج حد 
فاصل سد کرج تا آبگیر بیلقان را در اولویت ساماندهی و آزادسازی قرار داده است. رویکرد مهم در طرح آزادسازی و ساماندهی رودخانه کرج عبور ایمن سیل و جلوگیری از بروز خسارت در حاشیه 
رودخانه کرج و جلوگیری از آلودگی این رودخانه  اســت که تامین کننده بخشــی از آب شرب تهران و کرج باشد.وی ادامه داد : با توجه به طرح پیشنهادی شرکت آب منطقه ای البرز در خصوص 
ساماندهی رودخانه کرج    بانک اطالعاتی برای محدوده ۱۶ کیلومتری از سد امیر کبیر تا ایستگاه بیلقان کرج تهیه شد ضمن آنکه جلسات مختلفی در قالب کمیته صیانت از حقوق بیت المال در 
این راستا برگزار شده است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت : در سال گذشته حدود یک و نیم کیلومتر از بستر رودخانه آتشگاهکرج  به عنوان پایلوت آزادسازی شد.وی با بیان اینکه ۱۱ 
دستگاه حاکمیتی و دولتی در بستر رودخانه کرج  دارای بنا و فضای اداری هستند، تصریح کرد:  طرح ساماندهی بستر رودخانه ابتدا از دستگاه های دولتی شروع شده و از تمام دستگاه های دولتی 

خواسته شد که بر اساس طرحی که تهیه کردیم نسبت به عقب نشینی اقدام کنند.
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گزیده خبر
در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران مطرح 

شد:
جعفری: ارزش بومی سازی قطعات با 

راهبری ایمیدرو به یک میلیارد دالر رسید
رییس هیات عامل ایمیدرو ضمن تاکید بر توســعه بومی سازی در زنجیره 
محصوالت توسط شرکت ها، اعالم کرد: همزمان با واردات قطعات مورد نیاز 
زنجیره محصوالت، به دنبال بومی ســازی این نوع تکنولوژی های وارداتی 
باشیم.جعفری: ارزش بومی سازی قطعات با راهبری ایمیدرو به یک میلیارد 
دالر رسید جشنواره فوالد بر حمایت از بومی سازی و ساخت داخل متمرکز 
شــود همزمان با واردات تکنولوژی، به دنبال بومی سازی باشیم.به گزارش 
روابط عمومی ایمیــدرو، وجیه اهلل جعفری امروز که در مراســم افتتاحیه 
سومین جشــنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران سخن می گفت، افزود: باید 
به دنبال توسعه ساخت قطعات و تجهیزات نمونه های خارجی باشیم و این 

موضوع در شمار برنامه های ما قرار دارد و ساختار آن را طراحی کرده ایم.
معاون وزیر صمت، حمایت و پشتیبانی شرکت های معدن و صنایع معدنی 
در اجرای برنامه های بومی ســازی را حیاتی خواند و عنوان کرد: اگر از این 
حرکت حمایت نشود، دانش توسعه نمی یابد. این در حالی است که ایمیدرو 
در کنار ماموریت های خود همچون اکتشــاف؛ حوزه پژوهش و فناوری در 
برنامه های خود قرار داده است و در ادامه به آن سرعت خواهد داد.وی درباره 
جایگاه این جشنواره گفت: برگزاری جشنواره و همایش فوالد می تواند در 
توازن و توسعه زنجیره فوالر موثر باشد. روندی که به آن نیاز داریم این است 
که توســعه بومی سازی از همه ابعاد باشد. به این صورت که با توسعه بهره 
وری، به دنبال کاهش قیمت تمام شده و تولید کیفی محصول باشیم و بدون 
وابستگی اقدام به تولید قطعات کنیم .جعفری در عین حال تاکید کرد: پیوند 
زنجیره تامین و مصرف در تحقق برنامه ها الزامی اســت و جشنواره فوالد 
می تواند در تحقق این مهم اثرگذار باشــد.وی یادآور شــد: پیش از این در 
حوزه آهن اسفنجی به صورت نامتوازن برنامه ها انجام می شد اما امروزه با 
اجرای سیاســت های توسعه ای، دهمین فوالدساز دنیا هستیم و سهم ۶۲ 
درصــدی تولید در خاورمیانه داریم.جعفری افزود: بیش از ۵.۲ میلیارد دالر 
ارزش صادرات این صنعت است و از سوی دیگر ۳۰ میلیون تن شمش، ۲۲ 
میلیون تن محصوالت فوالدی و بیش از ۱۰۰ میلیون تن ســنگ آهن در 

بخش تولید رقم خورده است.

نایب رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد
مادامی که دولت در خودروسازی دست داشته باشد 

وضعیت این صنعت تغییری نمی کند
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: با واردات خودروی خارجی 
خودروساز داخلی مجبور می شود در میدان رقابت کیفیت خودروی خود را باال ببرد در غیر 
این صورت بازنده رقابت خواهد بود.اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به 
گالیه مقام معظم رهبری از وضعیت نامطلوب صنعت خودروسازی کشور، بیان کرد: از نظر 
بنده تا زمانی که دست حاکمیتی در خودروسازی باشد مشکل این صنعت حل نخواهد شد. 
مادامی که دولت در این صنعت نقش داشــته باشد نمی توان به ارتقای کیفیت خودروهای 
داخلی امیدوار بود.وی در ادامه اظهار کرد:دســت دولت در صنعت خودروسازی مانع ایجاد 
رقابت در این حوزه شده و خودروساز در حاشیه امن هر خودرویی را که می خواهد تولید و به 
دست مردم می دهد  دولت اجازه نمی دهد تا رقابت در این صنعت شکل گرفته و پای بخش 
خصوصی نیز به میدان باز شود. باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دو کارخانه خودروسازی 
بزرگ کشور واگذار شده و سهام آن در اختیار مردم قرار گیرد. دخالت های دولت مانع شکل 
گیری رقابت در این صنعت شده و خودروساز نیز هر خودروی بی کیفیتی را که می خواهد 
تولید کرده و به دست مردم می دهد.نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: واردات خودرو می تواند نقش موثری در ایجاد رقابت در صنعت خودروســازی داشته 
باشد. زمانی که خودروی خارجی وارد شود خودروسازی داخلی مجبور می شود برای رقابت 
کیفیت خودروی خود را باال ببرد در غیر این صورت بازنده رقابت خواهد بود. در تصادف جاده 
ای اخیر در خوزستان دیدیم که ایربگ هیچ کدام از خودروها باز نشد. امروز خودروساز خود 

را در حاشیه امن دیده و تالشی برای ارتقای کیفیت نمی کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران خبر داد
رانت بزرگ برای صرافان!

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید موضوع رفع تعهد ارزی در کنار مشکالتی 
که برای صادرکنندگان به وجود آورده، بستری را نیز برای رانت در اختیار صرافان قرار داده 
است.به گزارش ایســنا، مصطفی کرمانی اظهار کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه هایی که در 
ســال های گذشــته صادرکنندگان غیرنفتی با آن مواجه بوده اند، بحث رفع تعهد و پیمان 
سپاری ارزی اســت. این محدودیت باعث شده دست بسیاری از تولیدکنندگان برای ورود 
به بازارهای صادراتی بســته شود و نسبت به حضور در این حوزه تردید داشته باشند.وی با 
بیان اینکه صادرات برخی محصوالت ایران به شــکل ریالی انجام می شود، بیان کرد: برخی 
محصوالت ما در کشورهای همسایه مشتری دارند، اما معامله در این کشورها به شکل ریالی 
انجام می شود. اینکه ما انتظار داشته باشیم صادرکننده به شکل ریالی محصولی را به فروش 
برساند، اما تعهد خود را به شکل ارزی ایفا کند قطعا با واقعیت ها سازگار نیست.به گفته عضو 
اتاق بازرگانی ایران، در صورتی که دولت به وعده خود عمل کرده و در ســال آینده تکلیف 
رفع تعهد ارزی را مشــخص کند، می توان انتظار داشت که در گام نخست، میزان صادرات 
غیرنفتی کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و در آینده نیز امکان فعالیت بیشتری 
در این حوزه به وجود آید.کرمانی با اشــاره به رانت ایجاد شده برای صراف ها، توضیح داد: تا 
سال گذشته صراف ها برای رفع تعهد کوتاژهای صادراتی ۵۰ تومان درخواست می کردند اما 
در سال جاری این عدد به ۳۰۰۰ تومان نیز رسیده که این موضوع باعث افزایش قابل توجه 
هزینه تولیدکنندگان و حضور آنها در بازارهای صادراتی منجر شده است. از سویی دیگر با 
محوریت یافتن کارت های یک بار مصرف، به نظر می رســد صادرکنندگان شناسنامه دار و 
بزرگ از این عرصه در حال کنار رفتن هســتند.وی با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز یکی 
دیگر از خواسته های فعاالن اقتصادی است، به پایگاه اتاق ایران گفت: در این تردیدی نیست 
که این اقدام تبعاتی خواهد داشــت، اما امروز اقتصاد ایران به جایی رســیده که نیاز به یک 
جراحی دارد و هر چه زودتر این جراحی اتفاق بیفتد، هزینه ها و تورم آن کمتر خواهد شد. 
در کنار آن دولت می تواند با اجرای برنامه های حمایتی ویژه از قشر کم درآمد جامعه حمایت 

کند و اجازه ندهد با بی عدالتی، این گروه کم درآمد از حق خود محروم شوند.

وزیر صمت:

آماده معرفی شرکت های بزرگ ایرانی به عمان هستیم
وزیــر صنعــت، معدن و تجارت )صمــت( در دیدار با وزیر تجارت، صنعت و توســعه 
ســرمایه گذاری ســلطنت عمان، به عالقمندی ایران برای تجارت ترجیحی با عمان، 
امکان استفاده از ظرفیت ایران در حوزه اکتشافات معدنی، گردشگری سالمت به عنوان 
ظرفیت مشترک دو کشــور اشاره و برای معرفی شــرکت های بزرگ ایرانی به عمان 
اعالم آمادگی کرد.به گزارش ایســنا، سید رضا فاطمی امین در جریان سفر به عمان با 
قیس الیوســف »وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری سلطنت عمان« دیدار و 
بر گســترش مناسبات اقتصادی و تجاری با عمان همراستا با روابط دوستانه دو کشور 

تأکید کرد.

عالقمندی ایران برای تجارت ترجیحی با عمان
در ایــن دیدار، فاطمی امین با اعالم عالقمندی برای تعمیق تجارت ترجیحی میان دو 
کشور، گفت: تجارت ترجیحی مطمئناً باعث ارتقاء مناسبات و افزایش حجم مبادالت 
تجاری خواهد شــد.  رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران با جلسات کارشناسی 
در این حوزه با طرف های عمانی موافقتنامه تجارت ترجیحی و لیســت کاالهای مورد 
توافق را پیگیری خواهد کرد تا گام بسیار بزرگی برای توسعه مناسبات برداشته شود.

وزیر صمت همچنین با اشاره به عالقمندی شرکت های ایرانی برای حضور در عمان و 
گســترش مراودات با این کشور، اظهار کرد: آماده معرفی شرکت های بزرگ و توانمند 
ایرانی در حوزه های مختلف از جمله دارو، صنایع غذایی، لوازم خانگی و صنایع معدنی 
برای کار مشترک در عمان هستیم، البته به شرطی که ورود این شرکتها توسط کارگروه 

ویژه ای تسهیل شود.

استفاده از ظرفیت ایران در حوزه اکتشافات معدنی 
وی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه حوزه معدن یکی از اولویت های کشور عمان است، 
تصریح کرد: سازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی کشور ما در حوزه اکتشافات 

معدنی می تواند همکاری های مشترکی با کشور عمان داشته باشد.

گردشگری سالمت، ظرفیت مشترکی برای دو کشور
وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین گردشــگری سالمت را ظرفیت مشترکی برای 
ســرمایه گذاری های دو کشور دانست و بر ایجاد پایانه های صادراتی و گلخانه توسط 

عمانی ها در ایران برای موضوع امنیت غذایی این کشور تاکید کرد.

سرمایه گذاری مشترک ایران و عمان در حوزه برق
فاطمی امین، ســرمایه گذاری مشترک در حوزه برق و اتصال شبکه برق دو کشور را از 
دیگر ظرفیت های گسترش مراودات دانست و گفت: مسیر ترانزیتی میان ایران، عمان، 

ترکمنستان و ازبکستان و بندر چابهار نیز فرصت دیگری است.

تسهیالت دولت عمان برای سرمایه گذاری ایرانی ها در این کشور
وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری سلطنت عمان نیز در این دیدار درباره 
تســهیالت دولت عمان برای ســرمایه گذاری ایرانی ها در این کشــور، اظهار کرد: 
فعالیت ســرمایه گذاران ایرانی با مالکیت ۱۰۰ درصد، بدون حضور کفیل عمانی و 
ارایه اقامت طوالنی مدت از تسهیالتی است که برای سرمایه گذاری در کشور ما برقرار 
شــده است.قیس الیوسف با اشاره به اعمال مشوق هایی برای بهبود وضعیت کسب 
و کارهــای عمان پس از کرونا تصریــح کرد: کاهش مالیات ها و هزینه های مربوط 
به ثبت شــرکت برای تجارت و تسهیالت الزم برای تملک اراضی مورد نیاز فعاالن 
اقتصادی در این راســتا بوده است.وی در ادامه عالقمندی کشورش را برای ارتقای 
مناسبات تجاری با ایران اعالم کرد و افزود: در راستای سند چشم انداز ۲۰۴۰ کشور 
عمان بخش ها و ظرفیت های مختلف کشور عمان برای سرمایه گذاری مشترک دیده 
شده است. صنعت، معدن، گردشگری، شیالت، امنیت غذایی، لجستیک و خدمات 

و... اولویتهای کشور ما هستند.

رئیس ســازمان حمایت طی نامه ای به برخی تشــکل های صنایع غذایی اعالم کرده که واحدهای تولیدی/ وارداتی انواع کیک، کلوچه، 
بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه باید هم قیمت تولیدکننده و هم مصرف کننده را روی کاالها درج کنند.به گزارش ایسنا، عباس 
تابش طی نامه ای به رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده های 
حجیم شده بر پایه ذرت و رئیس انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت ایران با اشاره به بخشنامه قبلی درباره اجرای مرحله 
چهارم پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه از ۲۳ بهمن ماه، اعالم کرده که با توجه به تنوع 
و تکثر کاالهای یاد شده و با توجه به درخواست واحدهای فعال در آن حوزه،  کلیه واحدهای تولیدی/ وارداتی این محصوالت باید بر اساس ضوابط قیمت گذاری این سازمان 
و لحاظ ضرایب سود مصوب، عالوه بر درج قیمت تولید کننده یا وارد کننده، قیمت مصرف کننده را نیز روی بسته بندی کاالها درج کنند.بر اساس این نامه قیمت تولیدکننده 
یا واردکننده شامل مجموع هزینه ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات برارزش افزوده است و قیمت مصرف کننده با احتساب ضرایب مصوب شبکه 
توزیع و عرضه محاسبه می شود.پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده از چهارم دی ماه شروع شده است. اما بر اساس ابالغیه 
جدید ســازمان حمایت به نظر می رســد روی بیشتر کاالها فقط قیمت تولیدکننده و روی تعداد کم تری از کاالها شامل انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد 

مشابه هم قیمت تولیدکننده و هم مصرف کننده درج خواهد شد.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی روند تولید کاالهای صنعتی کشور در سال جاری پرداخته و میزان تولید آنها را 
با سال گذشته مقایسه کرده است.به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی دولت، رشد اقتصادی ایران در سال جاری مثبت شده و هر 
چند این عدد هنوز در مقایســه با افت شاخص ها در سال های قبل فاصله قابل توجهی دارد، اما در مجموع به نظر می رسد در حوزه هایی 
مانند صنعت، تحوالت مثبتی رخ داده است.بررسی آمار ۹ ماهه تولید کاالهای صنعتی ایران نشان می شود میانگین رشد تولید ۳۶ کاالی 
صنعتی منتخب ۴.۸ درصد بوده اســت. در این مدت ۲۳ کاال با افزایش تولید و ۱۳ کاال با کاهش تولید مواجه شده اند.در میان کاالهایی 
که بیشترین رشد تولید را داشته اند، تولید کامیون، کامیونت و کشنده باالترین رشد را به خود اختصاص داده است. تا پایان آذر ماه، ایران 

بیش از ۷۶۰۰  دستگاه از این مجموعه تولید داشته به این ترتیب رشدی ۷۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسانده است.روغن نباتی دومین کاالیی است که 
بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. در طول این مدت ۱۵۰۰ هزار تن از این محصول تولید شده که نسبت به سال قبل افزایش ۳۸ درصدی را نشان می دهد. در رده 
سوم این جدول نیز چرم قرار دارد که با رسیدن به عدد ۳۹ میلیون فوت مربع، رشدی ۳۳ درصدی را به ثبت رسانده است.بر اساس آمارهای اتاق بازرگانی تهران، تولید ماشین 
لباسشویی رشد ۲۶ درصدی، شمش آلومنیوم رشد ۲۴ درصدی، اتوبوس، مینی بوس و ون رشد ۲۱ درصدی و دوده رشد ۱۹ درصدی را به ثبت رسانده اند.همچنین در این مدت، 
شیشه، کمباین، نخ فیالمنت، ظروف چینی، یخچال، نئوپان، کاتد مس، روغن صنعتی، تراکتور، الیاف پلی استر، کولر آبی، پتروشیمی، انواع سواری، کارتن، انواع پاپوش و کفش 
و ظروف شیشه ای نیز با رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو به رو بوده اند.در میان کاالهایی که بیشترین افت تولید را تجربه کرده اند، اما الیاف اکریلیک صدرنشین 

است. تولید این کاالها ۶۹ درصد کاهش یافته است. 

بر اساس ابالغیه جدید سازمان حمایت

قیمتمصرفکنندهازکدامکاالهاحذفنمیشود؟
کدامکاالیصنعتیایرانبیشترینرشدتولیدرادارد؟
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گزیده خبر

پرداخت وام اشتغالزایی قرض الحسنه در 
محل به صاحبان کسب و کار توسط بانک سینا

بانک سینا در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و به منظور تسهیل فرایند 
خدمات رسانی به مشتریان، نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه اشتغالزایی در 
محل کســب و کارها اقدام می نماید.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ این 
بانک بر اساس مقررات بانکی و ضوابط داخلی بانک سینا و به منظور ارائه خدمات 
مالی متناسب با نیازهای مشتریان و نیز رعایت اصول مشتری مداری، تسهیالت 
اشــتغالزایی را در محل کســب و کارها و با مراجعه حضوری به واجدین شرایط 
پرداخت می کنــد.از جمله اقدامات صورت گرفته از ســوی این بانک، مراجعه 
حضوری همکاران در شهرهایی فاقد واحد بانکی )شعبه-واحد( همچون شادگان 
در اســتان خوزستان، خورموج استان بوشــهر، مراوه تپه استان گلستان، کیاسر 
استان مازندران، میالجرد استان مرکزی، دیشموک استان کهگیلویه و بویر احمد، 

بخش احمدی بندر عباس و مناطقی از این دست بوده است.

بانک گردشگری دومین بانک پربازده در بازار سرمایه:
سودآوری سهام بانک از سال 98 تاکنون

بانک گردشگری در بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۸ سومین بانک از نظر بازده 
و از ابتدای ۹۹، دومین بانک از نظر بازده با حدود ۳۵۰ درصد بازدهی بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این در حالی است که بانک گردشگری 
حتی در اوج صف های فروش بازار، نقدشــوندگی خود را حفظ کرده است. بانک 
گردشگری در سال های مالی ۹۸ و ۹۹ به ترتیب 276 و ۱6۰ ریال سود به ازای 
هر سهم شناسایی کرده اســت. همچنین این بانک در شش ماهه نخست سال 
۱4۰۰ موفق به شناسایی ۵۹ ریال سود به ازای هر سهم شده است. سرمایه بانک 
بانک گردشگری در سال های ذکر شده به ترتیب 6،۰۰۰ و۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال 
بوده است.این گزارش حاکیست: عالوه بر این سهم درآمدهای مشاع بانک در طی 

سال های متوالی بر درآمدهای غیرمشاع پیشی گرفته است.

سایت اینترنتی بانک تجارت با نمای جدید 
رونمایی شد

وب سایت بانک تجارت با نمای جدید همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی رونمایی 
شــد و از بیستم بهمن ماه در دسترس مشــتریان قرار خواهد گرفت.به گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت، مراسم رونمایی از وب سایت جدید بانک تجارت روز 
سه شــنبه نوزدهم بهمن ماه با حضور دکتر اخالقی مدیر عامل، فرخ نژاد رئیس 
هیــات مدیره، ترک تبریزی نایب رئیس هیات مدیره، کیایی عضو هیات مدیره، 
کی النی قائم مقام مدیرعامل و عضوهیات مدیره و ســمیع و شریفیان معاونین 
مدیرعامل بانک تجارت برگزارشد.این وب سایت با هدف دسترسی سریع مشتریان 
به خدمات الکترونیک و تسهیالت بانک و همچنین همسان سازی با استانداردهای 
بین المللی، ارتباط موثر و بیشــتر با مشتریان، ســهامداران و بازدیدکنندگان با 
استفاده از گرافیک های مدرن و متفاوت از گذشته طراحی و با همان آدرس قبلی 

www.tejaratbank.ir در دسترس مشتریان قرار گرفت.

به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
فرصت طالیی بخشودگی جریمه دیرکرد بیمه 

نامه شخص ثالث
صندوق تامین خســارت های بدنی در راستای سیاست های  دولت مردمی در 
تدوین »پیوســت عدالت« برای ســومین مرتبه در سال جاری، بخشش جریمه 
دیرکرد بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری را با همراهی و مساعدت وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در جلسه مجمع به تصویب رساند.به گزارش روابط عمومی 
صندوق تامین خسارت های بدنی، مهندس مجید بهزادپور مدیر عامل صندوق، 
با تبریک ایام اهلل دهه فجر گفت: در آستانه چهل و سومین طلیعه فجر انقالب و 
با توجه به سیاســت های دولت مردمی در تدوین«پیوست عدالت » و هم سو با 
رویکردهای جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع صندوق و 
راهبردهای جدید این وزارت خانه و توصیه های حمایتی ایشان، با تصویب مجمع، 
جرایم دیرکرد فاقدین بیمه شخص ثالث مورد بخشودگی قرار گرفت.ایشان با بیان 
اینکه در طرح موســوم به » بخشودگی جرایم در جشن ملی ۱4۰۰«، به منظور 
حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش هزینه مالی خانوارهای کم توان، بخشودگی 
جرایم تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینِی فاقد بیمه نامه در دستور کار قرار دارد .

خودپردازهای بانک پاسارگاد به سامانه صیاد 
متصل شد

 ارائه خدمات ســامانه صیــاد بر روی خودپردازهای بانک پاســارگاد امکان پذیر 
شــد.امکان دریافت خدمات ثبت، تأیید و انتقال چک های جدید بانک پاسارگاد 
برای دارنــدگان کارت این بانک بر روی تمامی خودپردازهای پاســارگاد فراهم 
شــده است. همچنین امکان تأیید و انتقال چک های جدید تمامی بانک ها برای 
دارندگان کارت بانک پاسارگاد بر روی خودپردازهای این بانک میسر است.پیش 
از این، دسترسی به ســامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید و انتقال 
چک از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، اپلیکیشن های موبایلی و شعبه های بانک 
امکان پذیر بود و پس از پیاده سازی زیرساخت های مرتبط با اتصال خودپردازهای 
شــبکه بانکی به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، خودپردازهای بانک پاسارگاد 
نیز به خدمات سامانه صیاد مجهز شد و خدمات مرتبط با چک های جدید را به 

هموطنان گرامی ارائه می کنند

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد:
بانک مسکن، اولین بانک مجری فرامین 

رییس جمهوری به نظام بانکی کشور
مدیر عامل بانک مســکن از اجرای فرامین رییس جمهوری به شــبکه 
بانکی کشــور خبر داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، 
محمود شــایان با بیان اینکه بانک مســکن اولین بانک مجری فرامین 
رییس جمهوری در نظام بانکی کشور است، گفت: پیرو ابالغ دستورالعمل 
اجرایی نظام بانکی کشور به بانک ها با مضامین برخورد قاطع با بدهکاران 
کالن بدحســاب شبکه بانکی، تســهیل پرداخت تســهیالت خرد به 
مردم در اخذ وثیقه و ضمانت، واگــذاری یا راه اندازی اصولی بنگاه های 
تولیدی تملیک شــده، نظارت برخط و مســتمر بر نرخ سود تسهیالت 
و ســپرده ها در شبکه بانکی، بانک مسکن به عنوان اولین بانک مجری 
فرامین رییس جمهوری به همراه شــاخص های ارزیابی عملکرد آن در 
شبکه بانکی با رویکرد سیستمی و پایه ای در اجرای این فرامین در تمام 
سطوح بانک از ستاد تا شعبه است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه 
بانکداری قرض الحسنه، تامین مالی موثر واحدهای تولیدی و پروژه های 
کالن، شفافیت و مبارزه با فساد، تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به 
شــکایات مردمی، بازنگری در نظامات و مقــررات بانکی به نفع مردم و 
اجرای عدالت و ارتباط نظام بانکی با بانک های بین المللی از جمله دیگر 
مضامین فرامین ابالغ شده از سوی رییس جمهوری بود و بر اساس این 
دستورالعمل، معاونین بانک مسکن مســوول نظارت و پیگیری اجرای 
فرمان های مرتبط با حوزه خود بوده و با تکیه بر ســاختار و کمیته های 
موجود در بانک، برنامه های اجرایی و اقدامات الزم هر محور را تدوین و 

برای اجرا ابالغ می کنند. 

با پرداخت 6۳۰هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه
توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی

بانک قرض الحســنه مهر ایــران با پرداخت بیــش از 6۳۰هزار فقره 
تســهیالت به مددجویان نهادهای حمایتی، گام مؤثری در حمایت 
از قشــر محروم جامعه و توانمندسازی آن ها برداشته است.به گزارش 
روابــط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، ایــن بانک به عنوان 
نخســتین و بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور، یکی از محورهای 
اصلی پرداخت تســهیالت خود را توانمندسازی مددجویان نهادهای 
حمایتی و گره گشــایی از کار محرومان قرار داده و بر همین اســاس 
بخش قابل توجهی از تســهیالت خود را معطوف به این حوزه کرده 
است.بانک قرض الحسنه مهر ایران از آغاز انعقاد تفاهم نامه با نهادهای 
حمایتی مختلف تا نیمه بهمن ماه سال جاری، در مجموع 6۳۰هزار 
فقره تسهیالت به ارزش بیش از 72هزار میلیارد ریال پرداخت کرده 
است.از مبالغ تسهیالت پرداخت شده به نهادهای مختلف، 464هزار 
فقره به مددجویان کمیته امداد به ارزش بیش از 4۵هزار میلیارد ریال، 
حدود ۱۳۱هزار فقره به ارزش 22هزار میلیارد ریال به معرفی شدگان 
بنیاد برکــت، تقریباً 2۳هزار فقره بــه ارزش 2۱۰۰ میلیارد ریال به 
معرفی شدگان بنیاد مسکن و بیش از ۱2هزار فقره تسهیالت به ارزش 

۳۱۰۰ میلیارد ریال به مددجویان بهزیستی تخصیص یافته است.

معادله ذخیره ارزی از هم پاشید

چند میلیارد دالر ناقابل!
گــزارش  برداشــت های دولتی از صندوق توســعه ملــی هر بار 
قابل تامل تر می شود؛ در حال حاضر دولت شش میلیارد دالر بابت 
وام های دریافتی برای طرح های خود به صندوق بدهکار اســت 
که این بیش از معوقات بخش های غیر دولتی اســت، آنهم وقتی 
حتی استفاده دولت از این منابع ممنوع است، حساب بدهی چند 
میلیارد دالری ناشی از برداشت های بودجه ای هم که جداست و 
برگشتی در کار نیست.به گزارش ایسنا، اساسنامه صندوق توسعه 
ملی اختصاص منابع آن بــه دولت را تائید نکرده و تاکید هم بر 
این بوده اســت که  منابع باید به بخش های خصوصی، تعاونی و 
بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی جهت 
تولید و توســعه سرمایه گذاری در قالب تسهیالت پرداخت شود، 
البته با تاکید بر اینکه استفاده از این منابع برای اعتبارات هزینه ای 
و پروژه های عمرانی و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شــکلی 
ممنوع است.گزارش و آمار رسمی صندوق توسعه ملی نشان داده 
است که بر عکس آن چه در اساسنامه آمده، نه تنها دولت از منابع 
اســتفاده کرد بلکه سهمی بیشتر از بخش های غیر دولتی را هم 
برده است ؛ به طوری که در این سال ها ۵۰ درصد منابع صندوق 
عمال در اختیار دولت بوده و فقط 4۰ درصد به بخش های تعیین 
شده در اساسنامه اختصاص پیدا کرده است. اما در این رابطه دو 
مورد مطرح اســت منابعی که دولت طی سال های اخیر در قالب 
بودجه و با دریافت مجوز برداشت کرده و منابعی که برای طرح ها 
و پروژه هــای خود به هر حال بر اســاس مصوباتی در این رابطه 

دریافت کرده است. 

بدهی دولت از غیر دولتی هم بیشتر است!
اطالعات دریافتی ایســنا از صندوق توســعه ملی نشان می دهد 
که تســهیالت معوق صندوق در حال حاضر به ۱۰ میلیارد دالر 
می رســد، اما جالب اینجاســت که از این رقم شش میلیارد دالر  
مربوط به بخش هــای دولتی و چهار میلیــارد دالر برای بخش 
خصوصی اســت، یعنی عمال توزان توزیع تسهیالت صندوق بهم 
ریخته است و دولتی که نباید سهمی از آن برای پروژه های خود 
ببرد، بیشتر هم برده و بیشتر هم بدهکار است.این در حالی است 

که دولت تاکنون بابت این بدهی هیچ پرداختی نداشته است. در 
کنار منابعی که دولت برای طرح های خود از صندوق تســهیالت 
گرفته، در چند سال گذشته همواره از سهم ساالنه صندوق توسعه 
ملــی از درآمدهای نفتی، با دریافت مجوز ، حداقل و در حد 2۰ 

درصــد را پرداخت کرده و مازاد را برای جبران کســری بودجه 
برداشت کرده اســت؛ به طوری که در ادامه این روند برای سال 
آینده درخواست برداشت 2۰ درصد از 4۰ درصد سهم صندوق را 
در بودجه ارائه کرد که ۵۰ درصد آن یعنی بیشترین برداشت در 

سال های گذشته است، ولی فعال موافقتی با آن انجام نشده است.

گفتند بدهی 12 میلیارد دالری ولی آن را هم ندادند!
اما در این سال ها دولت بازپرداختی بابت برداشت های بودجه ای 
نداشــت است، این در حالی اســت که در جریان تصویب قانون 
بودجه ۱4۰۰، با دســتور مقام معظم رهبری برداشــت دولت از 
منابع نفتی امســال مشروط و برگشت تســهیالت معوق به آن 
تکلیف شد، در آن زمان اعالم سازمان برنامه و بودجه به ایسنا از 
این حکایت داشت که  دولت بابت منابع دریافتی از صندوق حدود 
۱2 میلیارد دالر بدهی دارد که در سال ۱4۰۰  سررسید می شد، 
اما با توجه به شــرایط خاص درآمدی دولت، وضعیت اعتبارات و 
تصمیم هیات امنای صندوق توسعه ملی قرار شد بازپرداخت این 
بدهی تا شــهریور ۱4۰۱ امهال شود  با این حال مقرر شد حدود 
۳۰۰۰ میلیارد تومان از این بدهی معوق در سال ۱4۰۰ پرداخت 
شود.با این حال بررسی ها نشان می دهد که دولت همچنان برای 
بازپرداخت این بدهی خود به صندوق توسعه ملی نیز اقدام قابل 

توجهی نکرده است.

صندوق پولش را می خواهد ولی بدهی آخر است
چنــدی پیش غضنفری-رئیــس هیات عامل صندوق توســعه 
ملی- با انتقاد از رویه دولت ها در برداشــت منابع صندوق توسعه 
ملی گفته بود که طبق اساســنامه نباید صندوق پولی به دولت 
بدهد، ولی به هر حال در مقاطعی بر اســاس مجوزهای دریافتی 
این منابع برداشــت شده اســت. ولی صندوق طی مکاتبه ای با 
مراجع باالدســتی اعالم کرده که برداشت های دولت از صندوق 
را تســهیالت محسوب و باید تمامی آن را برگرداند.وی گفته بود 
که با وجود منابعی که از صندوق توسعه ملی برداشت شده ظاهرا 
صندوق در رده آخر تســویه بدهی ها قرار دارد، این اعالم رئیس 
هیات عامل صندوق توســعه ملی و عملکرد دولت در برداشت و 
بازپرداخت منابع از ذخیره ارزی نشان دهنده بی توجهی دولت ها 
به اهمیت حفظ منابع آن و بکارگیری در مســیر قانونی تعیین 

شده است.

عضو هیــات علمی مرکــز پژوهش های 
مجلس گفت: بانک مرکزی دســتورالعمل 
گام های بعدی تسهیل پرداخت تسهیالت 
خرد را در دست تدوین دارد که باید منتظر 
باشیم تا در اسرع وقت آن را نهایی و جهت 
اجرا به بانک ها ابالغ کند.صمد عزیزنژاد در 
گفت وگو با خبرنگار ایِبنا با تاکید بر تعمیم 
مصوبه تســهیل پرداخت وام های خرد به 
همه اقشار جامعه اظهار کرد: در کشورهای 
توسعه یافته برای پرداخت وام های خرد و 
کالن برنامــه و راهکارهای متقاوتی دارند 
کــه پرداخــت وام های خــرد را از طریق 
اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان انجام 
می دهنــد.وی بــا بیان اینکه موسســات 
اعتبارسنجی براساس اطالعات مختلفی که 
از اشــخاص حقیقی دارند، افراد را از رتبه 
 D یعنی افراد خوش حســاب تا رتبه ++A
یعنی افرادی که بدحساب هستند و توانایی 
بازپرداخت اقســاط را ندارنــد، رتبه بندی 
می کننــد، افزود: برای اشــخاص حقوقی 
نیز از طریق تعیین رتبه اعتباری براساس 
آزمون های مختلــف، حد اعتباری تعیین 
می شود که موسســات مشخصی این کار 
را انجام می دهند. عضو هیات علمی مرکز 
پژوهش های مجلس دربــاره مصوبه اخیر 
وزارت اقتصاد گفت: این مصوبه جدید که 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متولی اصلی 

آن هستند، مربوط به اعتبارات خرد است و 
عمدتا مربوط به اشخاص حقیقی می شود.

عزیزنژاد تصریــح کرد: قبل از این مصوبه، 
کســانی که دارای حقوق ثابت بودند، چه 
در بخش دولتی و خصوصی برای دریافت 
تسهیالت مثال ۱۰۰ میلیون تومانی عالوه 
بر ارائه گواهی کســر از حقوق خود، باید 
دو ضامــن با گواهی کســر از حقوق هم 
ارائه می دادند که این اخذ تضامین متعدد 
محدودیت هایی را برای افراد ایجاد می کرد 
که در نهایت برایشان توجیحی نداشت.وی 
افزود: براساس مصوبه جدید وزارت اقتصاد، 
بانک ها باید برای افــرادی که دارای رتبه 
باالی اعتبارسنجی می شوند و درخواست 
اخــذ وام تا ســقف ۱۰۰ میلیون تومان را 
دارند، فقط گواهی کسر از حقوق خود فرد 
را بگیرند. چرا که سابقه اعتبارسنجی که از 
این شخص وجود دارد نشان می دهد فرد 
خوش حسابی است و نیاز به تضامین دیگر 
نیست. عضو هیات علمی مرکز پژوهش های 
مجلس با طرح این پرســش که آیا منظور 
این است که هم اکنون همه افراد مشمول 

دریافت این وام می شوند ؟ پاسخ داد: خیر، 
بانک ها براساس توان اعتباری که دارند به 
مشتریان وام می دهند. اگر در حال حاضر 
نوبت وام فردی رسیده و مقرر است در این 
دو ماه پایانی سال وام خود را دریافت کند، 
بانک ها براساس این مصوبه باید رفتار کنند 
و این مصوبه در واقع فعال شامل این افراد 
می شــود. در نتیجه ممکن است مردم به 
بانک ها مراجعه کنند و از مســئوالن بانک 
بشــنوند که وام نمی دهیم یــا با توجه به 
محدودیت های ترازنامه ای که بانک مرکزی 
بر بانک ها گذاشته است بانک ها اصال اجازه 
پرداخت تسهیالت نداشته باشند. عزیزنژاد 
تصریح کــرد: بنابراین مفهوم مصوبه اخیر 
وزارت اقتصاد مبنی بر تســهیل پرداخت 
وام های خرد این است که اگر زمان دریافت 
وام کارمندان و کارکنانی که دارای حقوق 
ثابت و حساب خوش هستند، رسیده است 
به بانک ها مراجعه کنند و با شرایط جدید 
وام خود را دریافت کنند. ضمن اینکه بانک 
حــق ندارد به جز گواهی کســر از حقوق 
خود فرد، تضامین دیگری دریافت کند.وی 

همچنین درباره اینکه چگونه این سیستم 
را در آینده بــه کل جامعه تعمیم دهیم؟ 
گفت: در دنیا اینطور اســت که افرادی که 
دارای حقوق ثابت نیســتند مانند بازاریان 
و اصناف که البته مشتریان بانک هستند، 
فقــط با ارائه چک یا ســفته در بانکی که 
حساب دارند، می توانند وام خود را دریافت 
کنند.عضو هیات علمی مرکز پژوهش های 
مجلــس گفت: ایــن موضــوع در مصوبه 
اخیر وزارت اقتصاد نیســت اما می توان در 
آینــده آن را اجرایی کرد و به اشــخاصی 
که دارای پروانه کســب هستند و براساس 
انجام شــده چک برگشتی  اعتبارسنجی 
و اقســاط معوق ندارند، نیز وام اعطا کرد. 
در این گروه، افراد نیاز به گواهی کســر از 
حقوق هم نخواهند داشــت چرا که درآمد 
ثابتی ندارند بلکه با چک و سفته می توانند 
تســهیالت را دریافــت کنند.عزیزنژاد با 
اشــاره به گام بعدی در این مسیر، اظهار 
کرد: بخش دیگر شــامل افرادی است که 
یارانه بگیر هســتند. این افــراد می توانند 
از شــعبه بانکی که یارانه خود را دریافت 
می کنند و براساس سقف اعتبارسنجی که 
انجام شده، بدون ســپردن هیچ ضمانتی 
وام بگیرند و آن حســاب یارانه ای خود را 
ضمانت بازپرداخت تســهیالت خود قرار 

دهند. 

وام بدون ضامن در آینده شامل 
چه کسانی می شود؟

دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی درباره افزایش وام ازدواج به ۱2۰ میلیون تومان در ســال آینده گفت: این مبلغ با وجود تورم ناچیز است 
اما برای همین مبلغ نیز منابعی پیش بینی نشده است که صرفا برای متقاضیان این وام توقع ایجاد می کند و بانک ها را به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه 
خواهد کرد. محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به تورم موجود در کشور و گرانی وسایل موردنیاز برای تشکیل زندگی، افزایش مبلغ 
وام ازدواج به ۱2۰ میلیون تومان رقم مناســبی نیســت و تقریبا ۳۰ تا 4۰ درصد از هزینه های تشکیل زندگی را تامین نمی کند. از سوی دیگر، با اینکه رقم 
افزایش یافته در مقابل تورم ناچیز است اما باید برای پرداخت همین مبلغ نیز منابعی وجود داشته باشد. وی افزود: خیلی از افراد از سال ۱۳۹7 به بعد در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و هنوز 
موفق به دریافت آن نشده اند. وام قرض الحسنه ازدواج از محل جمع آوری سپرده هایی است که مردم به عنوان قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار داده اند. دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی با بیان اینکه منابع فعلی بانک ها پرداخت افزایش وام ازدواج به ۱2۰ میلیون تومان را پوشش نمی دهد، گفت: اکنون منابع پرداخت وام ازدواج 7۰ میلیونی محدود است و بانک مرکزی 
نیز سامانه ثبت نام وام ازدواج را متناسب با حجم وصولی بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه باز نگه می دارد تا مردم بتوانند برای دریافت وام ثبت نام کنند. جمشیدی افزود: افزایش وام ازدواج 
به ۱2۰ میلیون تومان گرچه ناچیز است اما چون برای پرداخت مبالغ کمتر منابع وجود نداشت و برای پرداخت این افزایش مبلغ نیز منابعی پیش بینی نشده است، صرفا توقع ایجاد می کند که 
پاسخی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، این موضوع موجب می شود تا هجمه های منفی بیشتری نسبت به بانک ها شکل بگیرد. وی در پایان از کسانی که موفق به دریافت وام ازدواج شده اند 

درخواست کرد تا نسبت به بازپرداخت اقساط خود اقدام کنند تا سایر متقاضیان هم بتوانند از این وام استفاده کنند.

قیمت طال در معامالت دیروز چهارشنبه بازار جهانی رشد قیمتی که شب گذشته داشت را حفظ کرد و نزدیک 
به باالترین حد دو هفته اخیر ایســتاد.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد 
افزایش، به ۱۸27 دالر و ۳7 سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز گذشته به ۱۸2۸ دالر و 6۸ سنت صعود 
کــرده بود که باالترین قیمت از 26 ژوئن بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس ۰.۱ درصد افزایش یافت 
و به ۱۸2۹ دالر و ۱۰ ســنت رســید. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه با ۰.۳ درصد افزایش، در ۱۸27 
دالر و ۹۰ سنت بسته شده بود.سونی کوماری، استراتژیست کاال در گروه ANZ اظهار کرد: انتظاراتی که برای 

باالتر رفتن نرخ تورم وجود دارد، تا حدود زیادی روی قیمتها تاثیر گذاشته است زیرا موضع بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره در قیمتها 
لحاظ شده است.قیمت طال از ابتدای سال میالدی جاری در بازه معامالتی محدودی حبس شده و بین نگرانی های تورمی و انتظارات رو به رشد 
از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا گیر کرده است.آمار تورم آمریکا روز پنج شنبه منتشر می شود. پیش بینی می شود شاخص قیمت مصرف 
کننده آمریکا در ژانویه بر مبنای ساالنه 7.۳ درصد رشد کرده است که بزرگترین افزایش از سال ۱۹۸2 خواهد بود و می تواند فشار بر فدرال رزرو 
برای تسریع تحکیم سیاست پولی را تشدید کند. اگر چه طال پناهگاه امن دارایی در برابر تورم به شمار می رود اما افزایش نرخ ها هزینه نگهداری 
این فلز که دارایی بدون بازدهی اســت را کمتر می کند.بازده اوراق خزانه ۱۰ ســاله آمریکا نزدیک باالترین رکورد خود از نوامبر 2۰۱۹ که روز سه 

شنبه به آن صعود کرده بود، قرار گرفت.

دبیر کانون بانک های خصوصی:

بانک ها برای پرداخت وام ۱۲۰ میلیونی ازدواج پول ندارند
افزایش مالیم قیمت طالی جهانی

تخفیف ۵۰ درصدی دریافت تسهیالت اوراق مسکن درحالی 
تمدید شده اســت که قیمت این اوراق از ۱4۰ هزار تومان 
نیز گذر کرده اســت و اکنون زوج های تهرانی برای دریافت 
این وام باید بیش از 6۹ میلیون تومان هزینه کنند، درحالی 
که ایــن میزان هفته قبل حدود ۵6 میلیــون تومان بود.به 
گزارش ایســنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن 
نشــان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن ماه های 
فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال جاری به ترتیب ۱44 
هــزار و 7۰۰، ۱44 هــزار و ۱۰۰ و ۱44 هزار و ۳۰۰تومان 
قیمت دارد. هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن 
تیرماه سال ۱4۰۰ با قیمت ۱44 هزار تومان، مردادماه ۱4۳ 
هزار و ۸۰۰ تومان و شــهریورماه نیز۱4۳ هزار و7۰۰تومان  
داد و ســتد می شــود. همچنین هرکدام از اوراق مهر و آبان 
و آذرمــاه ۱4۳ هــزار و 6۰۰، ۱44 هزار و ۱۰۰ و ۱4۳ هزار 
و 6۰۰ تومان قیمت دارد. قیمت اوراق دی ماه ســال جاری 
نیز۱44 هزار و 2۰۰  تومان بوده که این گزارش بر اســاس 

نرخ اوراق در دی ماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
مجردهای ســاکن تهران می توانند تا 2۸۰ میلیون تومان 
تســهیالت دریافت کنند که شــامل 2۰۰ میلیون تومان 
تســهیالت خرید مســکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
می شــود؛  لذا برای دریافت 2۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
باید 4۰۰ برگه تســهیالت مســکن خریداری کنند که با 
تخفیف در نظر گرفته شــده تعداد اوراق 2۰۰ و هزینه آن 
با تســه ۱44 هزار و 2۰۰ تومانی، 2۸ میلیون و ۸4۰ هزار 
تومان می شــود.همچنین با در نظــر گرفتن ۸۰ میلیون 
تومان وام جعاله که بــرای آن با تخفیف باید ۸۰ برگه به 
مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۳6هزار تومان خریداری کنند، مجموع 
هزینه خرید اوراق 4۰ میلیون و ۳76هزار تومان می شود.

زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف 4۸۰ 
میلیون تومان شامل 2۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت 
کنند؛ که البته طبق تصمیم جدید، زوجین باید 4۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۵7 میلیون 

و 6۸۹ هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۱۱ میلیون 
و۵۳6  هزار تومانی وام جعاله در مجموع باید 6۹ میلیون و 

22۵ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از 2۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱6۰ و برای زوجین 
به ۳2۰ میلیون تومان رســیده است که با توجه به این که 
مجردها با تخفیف باید ۱6۰ و متاهل های ساکن این شهرها 
نیز باید ۳2۰  برگه تســهیالت مســکن خریــداری کنند، 
مجردها باید 2۳ میلیــون و 72 هزار تومان و متاهل ها نیز 
باید 46 میلیون و ۱44هــزار تومان پرداخت کنند.این وام 
برای مجردهای سایر مناطق شهری با تخفیف به 6۰ و برای 
زوجین این مناطق نیز به ۱2۰ میلیون تومان رسیده است. 
بنابراین مجردها باید با پرداخت ۸ میلیون و 6۵2 و متاهل ها 
نیز با پرداخت ۱7 میلیون و ۳۰4هزار تومان نسبت به اخذ 

این وام اقدام کنند.

قیمت اوراق مسکن آمپر چسباند!
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زمســتان فصل زیبایی ها و فصل سرور شــادی در میان ایران اسالمی 
می باشد. در زمستان 57 بســاط ظلم ستم شاهی برچیده شد و انقالب 
اســالمی به پیروزی رســید. دراین میان افرادی بودند تــا خالصانه در 

جهــت رفع تبعیض و مبارزه با بی عدالتی پا به صحنه نبرد گذاشــتند.
دکتر  محمدرضا کمالی در 22 بهمن سال ۱۳۳۸  مصادف با نیمه شعبان، 
سالروز میالد با ســعادت امام زمان)عج( در روستای قلعه عسگر از توابع 
شهرستان بردسیر واقع در استان کرمان دیده به جهان گشود.نکته جالب 
تاریخ تولد در این اســت که سالروز تولد وی در سال ۱400 سه بار تکرار 
می شود. اول به مناسبت سالروز میالد حضرت ولی عصر)عج( در تاریخ 9 
فروردین، سپس 22 بهمن و مجددا روز 27 اسفند سالروز میالد حضرت 
ولی عصر)عج( می باشد.در روزهای پرافتخار دهه فجر سال ۱۳59 که چند 
ماهی بود که سرزمین جمهوری اسالمی مورد حمله رژیم بعث قرار گرفته 
بود، در 20 کیلومتری شهر اندیمشک پلی بود به نام پل نادری که تخریب 
شــده بود. کنار این پل یک تونل بود که بــه آن غار نادری می گفتند و 
رزمندگان در آن مســتقر شده بودند. حضرت آقا به همراه آقای بنی صدر 
و چند تن از فرماندهان نظامی ارتش و ســپاه نیز همراه آنان بودند برای 
بازدید به آن منطقه آمده بودند. در آن زمان رهبر معظم انقالب نماینده 

ولی فقیه در ســپاه بودند در این غار بــا دکتر کمالی برخورد کردند و با 
هم گرم صحبت شدند. حضرت آقا سوابق کاری دکتر کمالی را پرسیدند 
و ایشــان نیز از ســوابق خود در جهاد را بازگو نمود و به همراه هم از غار 
بیرون آمدند. دست دکتر کمالی در دست ایشان بود در این حین صدای 
گلوله آمد و متوجه شدند که عراقی ها منطقه را زده اند. همه دراز کشیده 
و سنگر گرفته بودند که یک راکت به داخل رودخانه اصابت کرد. حضرت 
آقا و دکتر کمالی ایســتاده بودند. آقای بنی صدر از حضرت آقا سوال کرد 
که چرا شــما دراز نکشیدید؟ آقا فرمودند وقتی که دستت در دست یک 
رزمنده واقعی و مخلص باشد هیچوقت نخواهی ترسید. وی برای مبارزه با 
محرومیت در ســطح استان که وسعت زیادی هم داشت بعد از همفکری 
با دیگر تالش گران در ســال ۱۳62 در ابتدا مســئولیت جهاد سازندگی 
منطقه جازموریان که مستقیما زیر نظر شورای مرکزی جهاد تهران بود 
انتخاب گردید. سپس به سمت مسئول جهاد سازندگی شهرستان بردسیر 
منصوب گردید.جازموریان منطقه بســیار وسیعی است. در یکی از روزها 
فرزند فردی به اســم فخرالدین بامری که دامدار بزرگی بود و سرمایه دار 
نیز محســوب می شد در بستر بیماری افتاده و نیاز به دکتر پیدا می کند. 
وی بــه اتفاق آقای ذوالعلی و دکتر دیرمینا بوســیله تراکتور راهی خانه  

فخرالدین بامری می شوند، ظاهرا پسربچه شیر خام خورده بود و تب مالت 
گرفته بود. نزدیکی های روســتای اشکن در بین راه دو نفر از اشرار جاده 
را بســته بودند، جلوتر که می روند می بینند آنها مسلح هستند و کم کم 
آماده ی شلیک می شوند. دکتر کمالی به ذوالعلی می گوید ماشین را نگه 
دارد، پیاده می شود و به گمان اینکه اگر بگوید چه کسی هست راه را باز 
می کنند. شــروع به صحبت می کند، اما هر دو خنده ای می کنند. ظاهرا 
همان هایی بودند که مدت ها دنبالشــان می گشتند. چشم آنها می بندند 
و تحت الحفظ به جایی دیگر منتقل می کنند. وقتی چشم هایشــان را باز 
کردند دیدند فردی )آسا بامری( روبرویشان نشسته و چایی می نوشد. از 
او پرسیدند پسر بچه که تب کرده کجاست و او اشاره به سمت دیگر کرد. 
او داخل اتاق دراز کشیده بود و خانم فخرالدین باالی سرش نشسته بود، 
تب شــدیدی داشت. از قضا فخرالدین بامری آن روز برای کاری از روستا 
خارج می شــود هنگام رفتن به برادرش می ســپرد که دکتر برای ویزیت 
خواهد آمد. دست های دکتر دیرمینا را باز کردند و او برای معاینه به اتاق 

رفت و توضیحاتی به خانم فخرالدین می دهد. مادر ناراحت بود و بی قرار.
آسا بامری سوال می کند کدام یک از آنها در جهاد رئیس می باشد و کدام 
مرئوس؟ دکتر کمالی خود را معرفی می کند و می گوید من حاجی کمالی 
هســتم )در آن منطقه او را به همین نام می شناختند( آنها هم بالفاصله 
ذوالعلی و دکتر را آزاد کردند. آســا بامری صریح و بی پرده می گوید که از 
کارهای وی خوشــش نمی آید و هیچ دل خوشی نه از انقالب دارند و نه 
کارهایی که انقالبیون انجام می دهند. مشــخص بود چه مشکلی دارند و 
دردشــان چیست، او از تغییرات به وجود آمده خوشحال نبود. آنها همان 
فضای ســنتی را دوست داشتند که ارباب و رعیتی زندگی می کردند. در 
یک کالم مخالف آگاهی مردم بودند. آســا بامری می پرسد چرا التماس 
نمی کنی که آزادت کنیم! دکتر کمالی می گوید من اهدافی داشــته ام و 
حال به خیلی از آنها رسیده ام، از مرگ هم نمی ترسم، به نظرم شهادت در 
راه خدمت به وطن افتخار بزرگی است. من از جبهه های جنگ آمده ام و 
ترســی ندارم و افتخارم شهادت در راه دین و مملکت است. با گفتن این 
جمالت دوباره چشم هایش را می بندند. آخرین صدایی که شنیده می شود 
صدای فنجان و نعلبکی بود و بعد هم صدای قدم هایی بود که غضب آلود 
دور می شود. همسر فخرالدین بامری که فرزندش بیمار بود پنهانی برایش 
آب و اندکی غذا آورد. چند ساعت بعد چشم ها و دست هایش را باز کردند 
و از وی پذیرایی نمودند. آنطور که بعدها مشــخص شــد؛ بعد از آزادی 
ذوالعلی و دکتر دیرمینا آنها خودشــان را به یکی از دوستان به نام سید 

عباس می رســانند و او هم دســت به کار می شود. حیدر بیگ بامری به 
همراه احمد بامری به منطقه دلگان می روند و خبر اسیری دکتر کمالی 
را به رییس طایفه، »نواب خان بامری« می رســانند، دو روز بعد نماینده 
نواب خان برای مذاکره با آسا بامری که رئیس اشرار بود به اشکن می آید، 
آســا بامری وقتی نماینده نواب خان را می بیند به غالمحســین بامری 
می گوید دســت های دکتر کمالی را باز کننــد. فخرالدین بامری که از 
اتفاقات پیش آمده شرمنده بود معذرت خواهی کرد. هنگام آزادی سه نفر 
آنحا بودند. آسا بامری، عیدوک و غالمحسین بامری. آنها از سران اشرار 
بودند. در چهره آســا بامری نشانی از کینه ورزی دیده نمی شد. ظاهرا با 
توصیه ی نواب خان وضعیت به حالت عادی بازگشته بود.در آن زمان جهاد 
جازموریان زیر نظر مستقیم شورای جهاد تهران که توسط مرحوم آقای 
فیروزآبادی و مهندس بیژن زنگنه و آقای فروزش اداره می شد. کارهای 
جهاد یکســره با نظم و ترتیب صورت می گرفت. آیت اهلل حجتی کرمانی  
که اولین  امام جمعه ی کرمان و مشــاور رئیــس جمهور وقت بود، آوازه 
تالش های بچه های گروه در آباد کردن جازموریان به گوشش رسیده بود. 
به دکتر کمالی پیشنهاد داد تا دیداری با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب که در آن زمان رئیس جمهور بودند داشــته باشند. وقتی 
خدمت ایشان رســیدند استقبال گرمی از آنها به عمل آمد، رهبرمعظم 
انقالب چون قبل از پیروزی انقالب اسالمی درآن منطقه )دلگان( تبعید 
بودنــد، مردم بومی آن منطقه را به نام می شــناختند و روحیه و خلق و 
خــوی آنان را بخوبی لمس کرده بودند. رهبر معظم تاکید داشــتند که 
مردم بلوچ بسیار خونگرم و مهربان هستند و جز خوبی از آنها در آن سالها 
ندیده اند. دکتر کمالی حکایت اسارت خود را بیان کردند و عنوان نمودند 
که اگر کمک نواب خان نبود خدا می دانست چه سرنوشتی در انتظارشان 
بود. ایشــان هم سری به نشانه ی تایید تکان دادند و گفتند سالم مرا به 
نواب خان برسانید. ایشان فرمودند آسا بامری هم آدم خوبی بود، نمی دانم 

چرا چنین کاری کرده اســت و به نواب بامری بگویید از اینکه از افراد ما 
را در جهاد حمایت کردند و نگذاشتند به شما ضرری برسانند، متشکریم. 
ایشــان همان روز دستور به تهیه بودجه ای برای ساخت جاده چاه حسن 
به زه کلوت را دادند و با نخست وزیر وقت )مهندس میرحسین موسوی( 
صحبت کردند و قرار شــد ایشــان برای بازدید از منطقه و همکاری به 
جازموریان بیایند. این اتفاق باعث سرعت گرفتن انجام امور شد. بعد ار آن 
به بخش جازموریان بســیار کمک کردند و شهید آوینی را برای ساختن 
یک فیلم مســتند از جازموریــان و از زندگی دکتر کمالی به آن منطقه 
فرستادند.در یکی از روزهایی که در جهاد بودند مهمان ناخوانده ای وارد 
دفتر شــد. او سید مرتضی آوینی فیلمساز و مســتند ساز جهادی بود، 

همگی از این دیدن او خوشــحال شدند، بعد از احوالپرسی علت حضور 
ایشان را پرسیدند که معلوم شد به دستور آیت اهلل العظمی خامنه ای برای 
ساخت مستند از فعالیت های جهاد به آنجا آمده، از صمیم قلب خوشحال 
شدند چون مطمئن بودند بعد از پخش این مستندها توجه مردم به این 
منطقه جلب خواهد شــد و می توانند کمک های بیشتری برای آبادانی 
این منطقه جمع کنند.قرار بر این شد که هر روز به یک نقطه از منطقه 
جازموریان بروند و کارهایی که انجام داده اند را براي ایشان توضیح دهند، 
نهایتا تصویربرداری برای ساخت مستند شروع شد. این کار حدود دو ماه 
طول کشید و حاصل آن ۱0 قسمت مستند از منطقه ی جازموریان بود 
که از تلویزیون پخش گردید.پخش این مجموعه مســتند باعث شد به 
دسـتور آیت اهلل العظمی خامنه ای که خودشان امام جمعه موقت تهران 
بودنــد، برای ایام عید مقدار زیادی کمک تحت عنوان مایحتاج عمومی، 
پوشــاک و خوراکی برای مردمان جازموریان جمع آوری و ارسال گردد. 
انســان وقتی به این مســیر پر پیچ و خم نگاه می کند قلبش سرشار از 
شــعف و شــادی و غرور می شــود، حتی بعد از این همه سال که از آن 
تاریخ گذشته است.جنگ تحمیلی و دوران هشت سال دفاع مقدس وی 
را ترغیب نمود تا همچون گذشــته به عنوان یکی از سربازان اسالم نیز 
عازم جبهه های حق علیه باطل گردد. وی با رشادت تمام در عملیات های 
مختلف شــرکت نمود و سرانجام در عملیات شلمچه مجروح شیمیایی 
گردید. حال پس از چندین ســال از عوارض شیمیایی در امان نیست و 

گهگاهی او را رنجور و بیماران می سازد.

خاطرات دکترمحمدرضاکمالی جانباز و ایثارگر از جبهه و اسارت خود
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشان داده اند که بدخوابی 
می تواند خطر ابتال به بیماری های قلبی را تا ســه برابر افزایش دهد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از مدیکال اکســپرس، جنبه های فردی خواب 
ضعیف می توانند برای ســالمتی قلب مضر باشند اما اگر با هم ترکیب 
شوند، می توانند خطر ابتال به بیماری قلبی را تا سه برابر درصد افزایش 
دهند.پژوهشگران »دانشگاه جنوب فلوریدا«)USF(، داده های مربوط به 
خواب ۶۸۲۰ بزرگســال با میانگین سنی ۵۳ سال را ارزیابی کردند که 
ویژگی های خواب و ســابقه بیماری قلبی خود را گزارش داده بودند. از 
میان این شرکت کنندگان ۶۳۳ نفر از یک دستگاه پژوهشی موسوم به 
»اکتیگرافی«)actigraphy( استفاده کردند که به دور مچ آنها بسته می شد 
تا خواب آنها را بررسی کند.پژوهشگران روی جنبه های گوناگون سالمت 
خواب مانند منظم بودن، رضایت و هوشیاری در ساعات بیداری، زمان 
خــواب، کارآیی خواب و مدت خــواب تمرکز کردند و آنها را با بیماری 
قلبی تشخیص داده شده توسط پزشک مرتبط دانستند. آنها دریافتند 
که هرگونه افزایش در مشکالت ســالمت خواب، با ۵۴ درصد افزایش 
خطر بیماری قلبی مرتبط است.امکان تخمین زدن خطر بروز بیماری 
قلبی مرتبط با افزایش مشکالت مربوط به سالمت خواب، برای کسانی 
که داده های خواب را براســاس گزارش خود و دستگاه تحقیقاتی ارائه 
می کردند، بسیار بیشتر بود.»ســومی لی«)Soomi Lee(، از پژوهشگران 
این پروژه گفت: این یافته ها، اهمیت ارزیابی مشکالت سالمت خواب را 
برای شناسایی خطر بیماری قلبی نشان می دهند. این یکی از نخستین 

پژوهش هایی است که نشان می دهد

پژوهشگران آلمانی در بررسی روی شامپانزه ها دریافتند که این حیوانات 
برای ترمیم زخم های خود، گونه ناشناسی از حشرات را به کار می گیرند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، اگر روی پای خود زخمی داشته 
باشــید، احتماال بانداژ یا گچ را انتخــاب می کنید اما پژوهش جدیدی 
نشان می دهد که شامپانزه ها هنگام مواجهه با زخم، از گزینه ای استفاده 
می کنند که کمی منزجرکننده است. آنها از حشرات برای ترمیم زخم 
اســتفاده می کنند.پژوهشگران یک پروژه موســوم به » پروژه شامپانزه 
اوزوگا«)Ozouga Chimpanzee Project( برای نخستین بار مشاهده کردند 
که یک شامپانزه مادر از حشرات ناشناس روی زخم پای پسرش استفاده 
می کند.این شامپانزه بالغ که »سوزی« نام داشت، در حال بررسی یک 
زخم باز به طول دو سانتی متر روی پای پسر نوجوانش که پژوهشگران 
آن را »ســیا«)Sia( می نامند، مشاهده شد.ســوزی، یک حشره را از هوا 
شــکار کرد و آن را در دهان خود قرار داد و سپس آن را روی زخم سیا 
گذاشــت. سوزی بعدا حشره را از روی زخم برداشت و دوباره این کار را 
تکرار کرد.اگرچه پژوهشــگران دقیقا مطمئن نیستند که سوزی از چه 
نوع حشره ای استفاده کرده اما باور دارند که ممکن است برای پاکسازی 
زخم یا تسکین درد از آن استفاده شده باشد.این پژوهش، به سرپرستی 
»الســاندرا ماســکارو«)Alessandra Mascaro(، زیست شــناس تکاملی 
»موسسه ماکس پالنک«)Max Planck Institute( و پروژه شامپانزه اوزوگا 
صورت گرفت که طی هفت ســال اخیر به بررسی در مورد شامپانزه ها 
پرداخته است.ماسکارو گفت: ما مشاهده کردیم که سوزی ابتدا پای پسر 
خود را بررسی می کند و سپس فکر می کند که باید چه کاری انجام دهد. 

سپس به اطراف نگاه می کند.

بدخوابی می تواند خطر 
بیماری های قلبی را 3 برابر کند

استفاده شامپانزه ها از حشرات 
برای ترمیم زخم!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

"لیندا" سگ جستجو و نجات پلیس استان "هکاری" ترکیه

XPro وان، یک خودروی تفریحی خشن
Xpedition Pro از یک خودروی تفریحی خشن با نام XPro وان رونمایی کرده است. این خودرو که بر پایه ایویکو دیلی ۴×۴ شکل گرفته 
است با سه نوع فاصله بین محوری ۳۴۰۰، ۳۷۸۰ و ۴۱۷۵ میلی متری در دسترس است و از طراحی و ویژگی های خشن بکار رفته در 
خودروهای نظامی، جت های جنگنده، پهبادها و تانک ها الهام گرفته اســت.به همین خاطر XPro وان دارای ظاهری مشابه خودروهای 
آخرالزمانی و ترکیبی از سطوح سفت با زوایای تیز است. این موضوع به ویژه درباره نمای عقب زاویه دار صدق می کند. همین نوع طراحی 
باعث شده است XPro وان زاویه فرار ۲۷ درجه ای داشته باشد.از دیگر ویژگی های قابل ذکر می توان به چراغ های محوری، ریل های سقف 
و رینگ های ۱۷ اینچی و الستیک های آفرود ۳۷ اینچی اشاره کرد. این خودروی مسافرتی همچون به جلوپنجره متمایز و چندین بخش 
ذخیره سازی وسایل مجهز شده است. علیرغم ظاهری خشن، کابین به طور شوکه کننده ای راحت طراحی شده است. در این بخش فضای 
مخصوص خواب و غذاخوری تدارک دیده شده است.دیگر موارد قابل توجه شامل یخچال، دستشویی و حمام هستند. XPro وان همچنین 
از اجاق گاز، هیتر دیزلی و دو تانک آب ۲۰۰ لیتری سود می برد. این خودروی تفریحی عالوه بر موارد یاد شده برای استفاده از پانل های 

خورشیدی طراحی شده است و می تواند نیازهای سه نفر را تا ده روز و بدون نیاز به هیچ گونه منبع خارجی تأمین کند.

3 غایب تاثیرگذار تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی
تیم ملی ایران به جز مســائل غیر مترقبه مانند مصدومیت و ابتال به کرونا، از هم اکنون ســه بازیکن تاثیرگذار خود را در دیدار 
حیثیتی برابر کره جنوبی ندارد.به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران در نوروز ۱۴۰۱ دو دیدار باقی مانده از مرحله نهایی انتخابی 
جام جهانی را مقابل تیم های ملی کره جنوبی و لبنان برگزار خواهد کرد. این دو دیدار در شــرایطی برگزار می شــوند که ایران 
صعود خود را از دو هفته قبل به جام جهانی مسجل کرده و نتایج این بازی تاثیری در سرنوشت کنونی ایران ندارد اما نمی توان از 
اهمیت پیروزی در این دو بازی چشم پوشی کرد.شاگردان اسکوچیچ در حالی در سئول به مصاف کره جنوبی می روند که برنده 
این بازی به احتمال بسیار زیاد صدرنشین گروه A انتخابی جام جهانی در قاره آسیا خواهد بود که برای دو تیم از اهمیت باالیی 
برخوردار است. به همین دلیل، به احتمال بسیار باالیی با ترکیب های اصلی خود پای به زمین مسابقه می گذارند.این اتفاق در 
شــرایطی است که اسکوچیچ از هم اکنون سه بازیکن تاثیرگذار خود را برای این دیدار در اختیار ندارد. صادق محرمی )به علت 
اخراج مقابل امارات(، سعید عزت اللهی )به علت دو اخطاره شدن( و محمدحسین کنعانی زادگان )به علت مسائل اخالقی( در این 

دیدار غایب هستند و اسکوچیچ باید به سراغ نفرات جدیدی در ترکیب تیمش برود.

رنگست با فتنه همنام آمدهای ز زلفت عقل رد دام آمده م سیمینت چو گل م آمدهانزکست اندا ای سرا پایت هب اندا گر صبح صادق رخسار تو
چین زلفت رپدهٔ شام آمده

پخته بسیاری، ولی خام آمدهدیگ سودای رتا دل رد دماغ
رب داهنت مبلغی وام آمدهرد حساب بوهس امید مرا گوش ما را از لبت چشم دعا

بوده، لیکن جمله دشنام آمده

سینما

پیشنهاد

با پیشتازی فیلم »جین کمپیون«:

اعالم اسامی تمامی نامزدهای اسکار 2022
فهرست نامزدهای نهایی نود و چهارمین دوره جوایز 
سینمای اسکار در شاخه های مختلف اعالم شد و فیلم 
»قدرت سگ« ســاخته »جین کمپیون« بیشترین 
تعداد نامزدهای را به خــود اختصاص داد.به گزارش 
ایسنا، »تریســلی الیس راس« و »لسلی جردن« دو 
بازیگر آمریکایی فهرســت نامزدهای نود و چهارمین 
دوره جوایز ســینمایی اســکار را اعالم کردند و فیلم 
»قدرت سگ« به کارگردانی »جین کمپیون« توانست 
در ۱۲ شــاخه نامزد کســب جایزه شود و فیلم »تل 
ماســه« ســاخته »دنیس ویلنوو« هم در ۱۰ شاخه 
شــانس کســب جایزه را دارد و »بلفاست« ساخته 
»کنت برانا« هم در ۷ بخش نامزد شــده است.فیلم 
سینمایی ژاپنی »ماشین منو بران« نیز موفق شد در شاخه های بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه 
اقتباسی و فیلم بین المللی نامزد کسب جایزه شود تا موفقیتی دیگر برای سینمای آسیا رقم بخورد. 
در شــاخه بهترین فیلم بین المللی نیز که فیلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی نماینده رسمی 
ســینمای ایران بود و به جمع نامزدهای نهایی راه نیافت اما دست خدا )ایتالیا(، فرار )دانمارک(، 

لونانا: گاویشی در کالس درس )بوتان( و بدترین آدم دنیا )نروژ( به جمع نامزدها راه یافتند.

چگونه رنج بکشیم
کتاب چگونه رنج بکشــیم اثر کریستوفر همیلتون، 
مدرس ارشــد فلســفه دین در کالج کینگ لندن 
است. از این نویســنده کتاب خوب دیگری از نشر 
نو تحت عنوان فلســفه زندگی منتشــر شده است 
اما کتاب چگونه رنج بکشــیم توســط نشر هنوز و 
 The School of – از سری کتاب های مدرسه زندگی
Life – است. الزم نیست اشاره کنیم که رنج همواره 
در زندگی مــا حضور دارد و تقریبــا هر کاری که 
انســان انجام می دهیم برای رهایی از »رنج« است. 
حال این رنج می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. 
اولین چیزی که در فلســفه بودا آمده این است که 
در زندگــی رنج وجود دارد و ما باید تالش کنیم از 
این رنج کم کنیم. کریســتووفر همیلتون، نویسنده 
کتــاب، در همان مقدمه خوب تکلیفش را با خواننده مشــخص می کند و حتی می توان گفت 
ضربــه محکمی بــه خواننده وارد می کند و می گوید در زندگی رنــج وجود دارد و ما هم هیچ 
کاری نمی توانیــم انجام دهیم که از آن رهایی پیدا کنیم. تفکر مثبت و دوری از امواج منفی و 
سایر چیزهای انگیزشی را نیز نفی می کند و می گوید باید با رنج روبه رو شد تا بتوانیم به شکلی 

درست با آن برخورد کنیم.
اولین جمالت مقدمه کتاب چگونه رنج بکشیم چنین می نویسد:

همه می دانند که زندگی رنج های زیادی به همراه دارد: همه ما شکست، یاس، از دست دادن، 
هدر رفتن و درد را به شــیوه های متفاوت و در شکل های مختلف تجربه می کنیم. اما به ندرت 
پیش می آید که فکر کنیم چرا اوضاع این گونه اســت. ولی اگر بخواهیم بفهمیم که چه طور به 
شــیوه ای سازنده نســبت به نامالیمات واکنش نشان دهیم، بهتر اســت اول به این فکر کنیم 
که اصال چرا زندگی انســان همواره با رنج همراه است.نویســنده کتابش را »تالش برای بهبود 
اوضاع« می داند و با بررســی زندگی چهار حوزه را که رنج های بیشتری به ما تحمیل می کنند 
مورد بررســی قرار می دهد و نشان می دهد که چگونه می توانیم به شکلی سازنده با این رنج ها 

کنار بیایم و یا به عبارت دیگر چگونه رنج بکشیم. 

فرهنگ

سعید تشکری، نویســنده و فیلم نامه نویس برجسته 
خراسانی، ساعاتی قبل در پی خونریزی معده در سن 
۵۸ سالگی در مشــهد درگذشت.سعید محسن زاده، 
مدیرمسئول نشر ســتاره ها و از شاگردان و دوستان 
سعید تشکری، در گفت وگو با ایسنا ضمن تایید خبر 
درگذشت این نویســنده مطرح خراسانی اظهار کرد: 
سعید تشکری از چند روز گذشته به علت مشکالت 
دستگاه گوارش در بیمارستان رضوی مشهد بستری 
بود. او شب گذشــته یک عمل جراحی را پشت سر 
گذاشــت و متاسفانه بعد از ظهر سه شنبه، ۱۹ بهمن 

ماه، به علت خونریزی معده و کم خونی درگذشت.
وی ادامه داد: این نویسنده و نمایش نامه نویس نامدار 
خراسانی مدت ها به بیماری ام  اس مبتال بود و این بیماری و ضعف بدنی نیز عامل وخامت شرایط 
وی پس از انجام عمل جراحی بود.ســعید تشــکری متولد ۱۳۴۲ در شهرستان قوچان در استان 
خراسان رضوی و فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی بود. او نویسنده، نمایش نامه نویس، کارگردان 
تئاتر، عضو بین المللی کانون جهانی تئاتر، مدرس ادبیات نمایشی و عضو کانون منتقدان تئاتر بود.

از سعید تشکری بیش از ۴۰ عنوان کتاب به یادگار مانده که از جمله آثار او می توان به کتاب های 
»شــاه بهار«، »من هستم گیلگمش«، »ســیمیا«، »پاریس، پاریس«، »هندوی شیدا«، »غریب، 
قریب«، »بار باران«  و »آرتیست« اشاره کرد. وی سال ها در رادیو و تلویزیون مشغول فعالیت بود و 
سریال هایی مانند زمانه، واقعه و یوسف می آید از آثار او است. رمان نویسی، مقاله نویسی مطبوعاتی 
در حوزه ادبیات و نمایش از دیگر فعالیت های سعید تشکری در سال های فعالیت های ادبی و هنری 

این هنرمند خراسانی بود.

سعید تشکری درگذشت
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