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صدور احکام معلمان حق التدریس 
تاپایان سال

وزیــر آموزش وپرورش از پیگیری صدور احــکام و أخذ کد کارمندی 
معلمان حق التدریس خبر داد و گفت: کار در دســت پیگیری اســت 

و قاعدتاً باید در آینده نزدیک و تا پایان سال احکامشان صادر شود.
به گزارش ایسنا، یوســف نوری در حاشیه مراسم افتتاحیه آزادسازی 
مجموعه های ورزشــی آموزش وپرورش با رویکــرد خانواده محوری و 
برنامه های تربیتی و ورزشــی که در  مجموعه ورزشــی شهید چمران 
تهران برگزار شد گفت: در آستانه والدت مقتدای ورزشکاران و پهلوانان 
آقا امیرالمؤمنین)ع( توفیق شــد که امروز شــاهد آزادسازی فضاهای 
ورزشــی برای انجام فعالیت های رایــگان فرزندان یا والدین آنها یعنی 
خانواده ها در روزهای پنجشــنبه و جمعه باشــیم.وی افزود: این مهم 
در راستای اصل ســوم قانون اساســی مبنی بر تربیت بدنی رایگان و 
همچنین اســناد فرادستی و سیاست های کلی سند تحول بنیادین در 
آموزش وپرورش طراحی و اجرایی شــده است.وزیر آموزش وپرورش با 
اشاره به اینکه در صدد تحقق اهداف تربیتی نیز هستیم گفت: رکن اول 
تربیت، خانواده است و هرچه ارتباط میان خانواده و فرزند و همین طور 
خانواده با آموزش وپرورش را بیشتر کنیم در نیل به اهداف تربیتی مان 

موفق تر خواهیم بود.

نحوه اســتفاده رایگان دختران و پسران دانش آموز از اماکن 
ورزشی آموزش و پرورش 

وی بــر ضرورت خروج نظــام آموزش و پــرورش از نظام تربیت تک 
ساحتی به سوی نظام تربیت چند ساحتی عنوان کرد: یکی از مهم ترین 
ساحت های تربیتی، ساحت تربیت زیستی و بدنی است. حدود ۴۰۰۰ 
فضای ورزشــی داریم که در گام اول ۱۰۰۰ فضای ورزشی در روزهای 
آخر هفته میزبان دانش آموزان و خانواده آنها خواهند بود؛ به این ترتیب 
که دانش آموزان دختر همراه مادرانشان در روزهای پنج شنبه و دانش 
آموزان پسر همراه پدرانشــان در روزهای جمعه می توانند به صورت 
رایگان از اماکن ورزشــی وزارتخانه اســتفاده کنند.نوری ادامه داد: در 
گام های بعدی عاوه بر آماده سازی سایر اماکن به سمت اماکن فرهنگی 
و هنری نیز خواهیم رفت؛ ۱۰۰۰ کانون فرهنگی، ۱۰۰۰ کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانــان و ۳۰۴ اردوگاه فرهنگی تربیتی داریم که 
زمینه هایی برای طراحی برنامه های فرهنگی هنری در راســتای سند 
تحول بنیادین و نیاز دانش آموزان و خانواده ها دارند. مکلفیم ۱۰ تا ۲۰ 
درصد فعالیت های درسی را بیرون از مدرسه انجام دهیم که این برنامه 
می تواند شــروع خوبی باشد. همچنین اقدامی در راستای شعار دولت 

یعنی مردمی سازی آموزش وپرورش است.

صدور احکام معلمان حق التدریس تاپایان سال
نــوری که روز گذشــته در مصاحبه ای اعام کرده بود که »براســاس 
قانون مصوب مجلس، اســامی معلمان حق التدریسی، برای أخذ کد 
کارمندی و صدور احکام استخدامی آن ها، به سازمان اداری استخدامی 
کشــور، تحویل داده می شود.«، درباره آخرین اقدام انجام شده در این 
زمینه نیز گفت: روی آمار و ارقام اندکی مشکل  داریم که شب گذشته 
بخشی از آن برطرف شده است. با رئیس سازمان امور اداری استخدامی 
تماس گرفتم و قرار شــد پیگیری کنند و امــروز هم دوباره پیگیری 
می کنم. کار در دست پیگیری است و قاعدتاً باید در آینده نزدیک و تا 
پایان ســال احکامشان صادر شود.وزیر آموزش و پرورش درباره تسویه 
معوقات حق التدریس شاغلین نیز گفت: ماه گذشته بخشی را پرداخت 
کردیم. مهر و آبان را پرداخت کرده ایم و تســویه ماه های باقیمانده را 

نیز پیگیریم.

با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از ۱۰ سامانه دفاعی ارتقا یافته موشکی در حوزه رزم زمینی رونمایی شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم رونمایی از ۱۰ سامانه دفاعی ارتقا یافته و 
موشک در حوزه رزم زمینی که با حضور معاونین و مدیران صنعت دفاعی در مجموعه سازمان صنایع دفاع برگزار شد، با تبریک ایام اهلل دهه مبارکه فجر 
و گرامیداشــت یاد و خاطره هزار شــهید صنعت دفاعی گفت: امروز جمهوری اسامی ایران به برکت خون شهیدان و با تأسی به قرآن کریم و اهل بیت 
عصمت و طهارت )س( و همچنین تدابیر و منویات مقام معظم فرماندهی کل قوا، یک قدرت محض در غرب آسیا و یک قدرت تاثیرگذار در عرصه های 
بین المللی است.امیر آشتیانی با بیان اینکه بشر همواره به دنبال حیات طیبه است و در طول این مسیر پرمخاطره پیوسته با خیر و شر و تهدیدات متنوع 
مواجه می شــود، تصریح کرد: این روند از ابتدای خلقت وجود داشــته و در آینده نیز وجود خواهد داشت.وی افزود: یکی از مولفه های اثرگذار در ارتقای 
توان دفاعی نیروهای مسلح، بهره مندی از سامانه ها، محصوالت و تجهیزات کارآمد در مقابله با تهدیدات دشمن به ویژه در حوزه رزم است، لذا تغییرات 
در صحنه نبرد، ابزارهای متناسب جهت پاسخگویی را می طلبد که ضروری است برای حفاظت و صیانت از کشور و مردم زمینه های ارتقای توانمندی های 
نظامی را فراهم کنیم.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه سازمان صنایع دفاع باید هوشمندسازی و افزایش برد سامانه های دفاعی را 
به عنوان یک راهبرد اصلی همواره مدنظر قرار دهد، خاطرنشان کرد: امروزه با تاش های انجام گرفته در این سازمان، رویکرد »یک شلیک، یک هدف« و 
درگیری عملیاتی در فاصله دورتر در ۱۰ عنوان از سامانه های دفاعی تولیدی تحقق پیدا کرده است.گفتنی است، سامانه های دفاعی رونمایی شده شامل 
انواع موشک های استقراری، محمول بالگرد و پهپاد با مشخصات و مختصات گوناگون متناسب با نیازمندی های دفاعی و همچنین مهمات هوشمند دوربرد 
و نقطه زن توپخانه ها و خمپاره اندازها هستند که افزایش برد و دقت در انهدام هدف از خصوصیات اصلی آن هاست.همچنین در این مراسم براساس تحقق 
رویکرد »ارتقای متحرک« در سازمان رزم نیروهای مسلح و خودکفایی و بومی سازی محصوالت مورد نیاز نیروها »خودرو راهکنشی ارس ۳« با ویژگی های 

خودروهای نظامی نوین و طراحی جدید تک کابین و دوکابین، در فرآیند تولید انبوه قرار گرفت.

رییس ســازمان غذا و دارو چالش های ارزی را علت برخی 
کمبودهای دارویی در کشور خواند و با بیان اینکه حدود ۲ 
میلیارد دالر برای تامین دارو و تجهیزات پزشــکی در سال 
۱۴۰۰ در اختیار داشــتیم که این مبلغ در شــش ماه اول 
امسال به اتمام رســید و باعث مشکاتی در پایدار دارو در 
شش ماه دوم شد، گفت: امیدواریم با دخالت رییس جمهور 
و اختصاص ۷۰۰ میلیون دالری که در ماه گذشــته اتفاق 
افتاد، بتوانیم به ســرعت تامین های اساسی را انجام دهیم.

به گزارش ایســنا، دکتر دارایی در نشســت خبری وزارت 
بهداشــت که به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شد، ضمن 
تبریک ایام پیروزی انقاب اســامی، گفت: ما در شرایطی 
قرار داریم که افتخار می کنیم در حوزه های مختلف فناوری 
و دانش که مورد نیاز پیشرف کشور در عرصه های مختلف 
بوده، توانستیم پیشرفت های بسیاری خوبی را داشته باشیم. 
حوزه کاالهای سامت محور، یکی از حوزه های بسیار مهم 
در جمهوری اسامی است و سازمان غذا و دارو متولی حفظ 
و صیانت از ســامت کاالهای سامت محور در کشور اعم 
از دارو، تجهیزات پزشکی، داروهای طبیعی، سنتی، طبی، 

مکمل ها، غذا و... است.

اتمام سهمیه ارزی دارو در شش ماه اول سال
علت بروز مشکالتی برای تامین دارو در شش ماهه 

دوم امسال
دارایی ادامه داد: در ســال های اخیر شاهد افت و خیزهای 
مختلفــی در صنعت دارو و در تامیــن و تهیه تجهیزات و 
ملزومات پزشــکی و... بودیم که به یکســری سیاست های 
ارزی بازمی گــردد که در دولت قبل برایــش برنامه ریزی 
شده بود. صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ما نیازمند تهیه 
نهاده ها و موارد اولیه خود اســت که بتواند آن ها را از خارج 
از کشور تهیه کند. در ســال ۱۳۹۷ حدود ۴ میلیارد دالر 
نیــاز ارزی مان بوده که بتوانیم این منابع را تامین کنیم. به 
دلیل سیاست هایی که اعمال شد، این رقم به صورت بسیار 
شــدیدی کاهش یافت؛ به طوری که در یکسال گذشته به 
دلیل مصوبه ای که سال گذشته در مجلس  شورای اسامی 
گذرانده شــد، حــدود ۲ میلیارد دالر بــرای تامین دارو و 

تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ در اختیار داشتیم که این 
مبلغ در شــش ماه اول امســال به اتمام رسید و باعث شد 
که مشــکاتی در زمینه تامین پایدار دارو در شش ماه دوم 
امسال ایجاد شود که با دخالت رییس جمهور و اختصاص 
۷۰۰ میلیون دالری که در ماه گذشته اتفاق افتاد، بتوانیم 
به سرعت تامین های اساسی را انجام دهیم و مدیریت کنیم.

چالش های ارزی؛ علت تاخیر در تامین دارو
وی ادامه داد: امیدواریم این پشــتیبانی همچنان ادامه یابد 
و تا پایان ســال کمبودهایمان را به حداقل برســانیم. این 
دوگانگی کمبود و قیمت یکی از نقاط ضعف این سیســتم 
ارزی است که برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته 
شده؛ چراکه در چند سال گذشته شاهد بودیم که به دلیل 
مشکات ارزی که وجود داشته این مبلغ نه به موقع، نه به 
اندازه و نه از نوع مناسب ارز در اختیار سازمان غذا و دارو و 
وزارت بهداشت قرار نگرفته که باعث شده مقداری در تامین 

دارو دچار مشکل شویم و کندی و تاخیر اتفاق افتد.

انحرافات ارزی دارو؛ از فاکتورهای جعلی تا بیش نمایی
دارایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره انحراف ارز دارو و 
تخلفات احتمالی نیز گفت: زمانیکه ارزی را با این مبلغ پایین 
اختصاص می دهید، خیلی ها به طمع می افتند که بیشترین 
سوء بهره برداری را از آن انجام دهند. به شکل های مختلف 
این اتفــاق می افتد. از فاکتورهای جعلی یا بیش نمایی که 
انجام می دهند تا ســایر روش هــا. درباره محصوالت نهایی 
ممکن اســت این بیش نمایی اتفاق بیفتد و آن محصول با 
قیمت باالتر از آنچه که در دنیا وجود دارد، وارد شود. درباره 
مواد اولیه هم ممکن اســت مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وارد شود، اما با قیمت های بازار آزاد به تولیدکننده داخلی 
برسد که این هم منجر به مشکاتی در زمینه قیمت نهایی 
فرآورده می شود. این تخفات به جد بررسی شده و به مراجع 

نظارتی ارسال شده و به زودی هم به مراجع قضایی تحویل 
داده می شود که برخورد الزم با این انحرافات انجام شود.

نیاز ۹0هزار میلیارد تومانی دارو و تجهیزات پزشکی 
در بودجه سال آتی

وی دربــاره ارز مورد نیاز دارو برای بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: 
در زمینه بودجه ۱۴۰۱ آنچه که ما به کمیسیون تلفیق رائه 
دادیم که در ابتدا با آن موافقت شد، این بود که اگر بخواهیم 
تامیــن پایدار دارو را با کمتریــن کمبودها و بدون افزایش 
قیمت ها داشته باشیم، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به ۴ 
میلیارد دالر حتما نیاز خواهد داشت. ما سال ۱۳۹۷ بالغ بر 
۳.۹ میلیارد دالر در این حوزه مصرف کردیم. بنابراین بعد 
از سه سال انتظار نمی رود که کمتر از این مبلغ نیاز داشته 
باشــیم. اگر معادل ریالی آن بخواهد داده شود، پیشنهاد ما 
بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که بتوانیم هم پوشــش 
کافــی را در داروها دهیم و هم برای بیماران خاص و صعب 
العاج پوشــش ۱۰۰ درصدی ایجاد کنیم و تا درب منزل 
دارورســانی را انجام دهیم که در هر صــورت این یکی از 

برنامه های مهم سال آینده ما خواهد بود.

سرانجام خط تولید واکسن اسپوتنیک در ایران
وی درباره ســرانجام خط تولید واکسن اسپوتنیک در 
ایران نیز گفت: در این زمینه مستندات و مدارک مورد 
نیاز به سازمان غذا و دارو ارسال شده و مجوزهای الزم 
هم صادر شده و ان شاءاهلل حدود دو میلیون دز واکسنی 
که در حال حاضر تولید شده بتواند مجوز مصرف گرفته 
و وارد بازار شــود. به هرحال کار بزرگی در کشور انجام 
شــده و این ها هــم در زمانی تولیــد می کنند که ما با 
پیک های متعدد مواجهیم و مقداری زمان و منابع نیاز 
است تا به سرانجام برســند که ان شاءاهلل به زودی این 

اتفاق رخ می دهد.

نمی خواهیم داروی ایرانی به سرنوشت خودرو دچار 
شود

دارایی درباره ایجــاد رقابت برای افزایش کیفیت داروهای 
تولید داخلی، گفت: ما اصا دوست نداریم که داروی ما به 
سرنوشــت خودرو بدل شود. هرچند این خطر وجود دارد. 
انحصارگری در این زمینه مناســب نیســت. تولید خیلی 
خوب است، اما نه تولیدی که واقعی نباشد و عمق نداشته 
باشد. در حوزه تجهیزات پزشکی عمق برایمان مهم است 
و مونتاژ و بسته بندی را اصا تولید حساب نکرده و واردات 
می دانیم. در زمینه مواد اولیه دارویی هم برایمان مهم است 
زیرا در کیفیت داروی نهایی موثر است. بنابراین اگر ببینیم 
خطری متوجه کیفیت داروی داخلی اســت، حتما در این 
زمینه هیچ محدودیتی نداریم و شرکت ها می توانند از مواد 
اولیه باکیفیت استفاده کنند. در این زمینه هیچ انحصاری 
را نمی پذیریــم. در آینده نزدیک کــه در حوزه صادرات و 
تجهیزات پزشکی وارد می شویم، کیفیت دارویمان بسیار 
مهم اســت.دارایی درباره مطالبات شرکت های تجهیزات 
پزشــکی، گفت: مطالبات دانشــگاه های علوم پزشکی و 
شــرکت ها در یکسال گذشــته مخصوصا ب دلیل اینکه 
با چند پیک کرونا مواجه بودیم، افزایش یافته اســت، اما 
با دســتوراتی که رییس جمهــور داده و پیگیری وزارت 
بهداشــت، در روزهای آینده این اتفاق رخ داده و مطالبات 
قبل از ســال جدید پرداخت می شــود. یکی از مهم ترین 
حوزه های ما تجهیزات و ملزومات پزشــکی اعم از مصرفی 
و سرمایه ای است. در حوزه دارو ۲.۵ میلیارد دالر نیاز ارزی 
داریم و در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشــکی حدود ۱.۵ 
میلیارد دالر نیاز ارزی داریم که ۵۰۰ میلیون دالرش فقط 
برای تجهیزات و دستگاه هایی مانند تصویربرداری است و 
حدود ۸۰۰ میلیون دالر هم در داخل تولید می شود. حدود 
 IRC ۷۸۰۰ کاالی مختلف داریم که از این ها ۳۶۰ هزار قلم
تولید شده است. حدود ۱۰۰۰ تولیدکننده داخلی و ۱۰۰۰ 
تولیدکننده ماســک در کشور داریم و ۲۰۰۰ واردکننده و 
۲۰۰۰ شرکت پخش داریم. در سامانه IMED حدود ۱۰۰ 
هزار محصول داریم که با قیمت گذاری مشــخص شده و 

کنترل و ردیابی می کنیم.

رییس سازمان غذا و دارو:

نمی خواهیم »دارو« به سرنوشت »خودرو« دچار شود

قیمت مواد اولیه هر روز در حال تغییر

 تورم، تولیدکننده را فقیر کرد
پوشاک شب عید در اختیار 

قاچاقچیان

سرخابی ها ارزش گذاری شدند

پرسپولیس 14 درصد گران تر از استقالل!

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: با توجه به این که ۴۰ درصد فروش کل 
سال در بازار شب عید صورت می گیرد، ضروری است تا برخورد در سطح عرضه با جدیت بیشتری دنبال شود 
تا حاشــیه امنی برای قاچاقچیان وجود نداشته باشد.به گزارش تسینم، اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق کاال و ارز، 
پدیده ای است که در سال های اخیر تولیدکنندگان داخلی را از رمق انداخته است. برخی معتقدند برای مقابله 
با این معضل باید اقداماتی نظیر بهبود کیفیت تولید، حمایت از تولید داخلی و تســهیل در واردات کاالهایی 
که تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار نبوده، در دستور کار قرار گیرد؛ برخی دیگر معتقدند که تداوم برخورد در 
سطح عرضه و تشدید مجازات قاچاقچیان به منظور افزایش ریسک قاچاق موجب خواهد شد تا این پدیده شوم 

اقتصادی به میزان قابل قبولی کاهش یابد.....

مسدود شدن حساب ارزی 6 بانک بابت 
طلب صندوق توسعه ملی 

امتیازات ویژه نهضت ملی مسکن برای مردم از زبان وزیر راه

 اعطای زمین رایگان به خانواده های دارای ۳ فرزند
گروه اســتان ها ـ وزیر راه و شهرســازی گفت: قطار نهضت ملی مسکن 
در کشــور راه اندازی شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، 
»رســتم قاسمی« در جلسه شورای مسکن که در کرمانشاه برگزار شد با 
اشاره به اینکه حوزه مســکن از نیازهای جدی مردم است اظهار داشت: 
تعهدات دولت و قانون و مجلس ســه مؤلفه تکمیل کننده ساخت مسکن 
است و بنابراین امروز یکی از موضوعات جدی ما موضوع مسکن است.وی 
با بیان اینکه به صورت هفتگی با تمام استان ها جلساتی برگزار می شود که 
جوابگوی مردم و تعهدات خود باشیم عنوان کرد: نیاز اصلی ساخت مسکن، زمین است و با وجود اینکه در 
استان کرمانشاه مشکل تأمین زمین وجود دارد اما حداقل ۵۰ درصد از نیاز دو ساله تأمین شده است.قاسمی 
گفت: براساس آمار جمعیتی و رشد جمعیتی هر استان، سقفی برای استان ها تعیین شد اما قطعی نیست 
و چنانچه متقاضی بیشتری وجود داشته باشد امکان ثبت نام وجود دارد.وی با اشاره به اینکه ساخت مسکن 
در ایران حدود یک ســال و نیم تا دو ســال زمان نیاز دارد افزود: برنامه این نیست که یک میلیون مسکن 
ساخته شود و سپس به ساخت یک میلیون واحد بعدی بپردازیم بلکه در گام اول برای ساخت دو میلیون 
واحد برنامه ریزی شده است.وزیر راه با بیان اینکه سختی کار در گام اول بیشتر است گفت: مسکن مهر در 
مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود که ۲۰۰ هزار واحد آن نیز در دست ساخت است و یک میلیون 
و ۸۰ هزار واحد مســکن مهر بر روی زمین های دولتی ساخته شده اما در جهش تولید مسکن پیش بینی 
شده تمام واحدها در زمین دولتی و رایگان ساخته شوند.قاسمی افزود: تأمین زمین چهار میلیون مسکن 
بســیار سخت است، به طوری که برنامه ریزی برای این اقدام در دولت نهم چهار سال زمان نیاز داشت اما 
از روز اول شروع کار دولت سیزدهم، زیرساخت ها و ایجاد سامانه و ثبت نام در زمان کوتاهی انجام شد.وزیر 
راه بیان کرد: اکنون چهار میلیون نفر در این ســامانه ثبت نام کرده اند که در حال پاالیش هستیم و بیش 
از ۵۰ تا ۶۰ درصد، پاالیش و تعیین تکلیف شده اند.وی گفت: اکنون برای یک میلیون نفر واحد آماده زیر 
بــار وجود دارد و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نیز در حال تعیین تکلیف و تأمین زمین و در حال 
تغییر کاربری و الحاق به شهرها هستند که در مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در شهرستان ها تعیین 
تکلیف شده اند.قاسمی عنوان کرد: با نادیده گرفتن روستاها که مشکل زمین ندارند، برای حدود ۶۰۰ هزار 
واحد باید زمین تأمین شود.وزیر راه بیان کرد: مشکاتی در شهرستان ها وجود دارد به طوری که در برخی 
شهرســتان ها کمبود زمین و در برخی شهرستان ها زمین اضافی وجود دارد که باید این مشکل رفع شود.

قاسمی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن براساس متقاضی ساخته می شود و باید نیاز مردم رفع شود عنوان 
کرد: برای تأمین زمین گام های بسیاری برداشته شده و ایجاد بانک زمین در مرحله نهایی قرار دارد.وی با 
اشاره به اینکه به استان ها اباغ شده که برای دو سال شروع عملیات اجرایی داشته باشند گفت: در استان 
کرمانشاه عملیات اجرایی ۲۰ هزار واحد، در سفر هیئت دولت آغاز می شود.وی با بیان اینکه در برخی شهرها 
با وجود الحاق زمین مشکاتی وجود دارد افزود: به کلنگ زنی اعتقادی نداریم و تنها در صورتی که نسبت 
به رفع تمام نیازهای ساخت مطمئن شویم آغاز عملیات اجرایی را اعام می کنیم.قاسمی با اشاره به اینکه 
خوشــبختانه با قانون مجلس در نهضت ملی مسکن امتیازات خوبی برای خانه دار شدن مردم وجود دارد 
گفت: ما در این شــرایط، قانون و حمایت های موجود، چنانچه نتوانیم مردم را صاحب خانه کنیم خانه دار 
کردن آن ها در شــرایط دیگر بسیار سخت است.قاســمی گفت: در شهرهایی که چهار طبقه وجود ندارد 
مجوز ساخت چهار طبقه در نهضت ملی مسکن صادر نمی شود و حتی شهرهایی که تنها یک طبقه دارند 
واحد های نهضت ملی مسکن نیز یک طبقه ساخته می شوند و طراحی بیشتر سایت ها به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به حمایت های صندوق ملی مسکن گفت: قانون مشخص کرده که صندوق ملی برای هزینه های 
ســاخت روبنایی باید کمک کند و این به این معنی است که نقص موجود در مسکن مهر در زمینه ایجاد 
مدرسه، پارک و فضای سبز و غیره رفع می شود و همزمان با ساخت مسکن، نیازهای روبنایی نیز ساخته 
شوند.وی از ایجاد شهرک و شهرهای جدید در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: یکی از مشکات جدی 
مردم، هزینه های سبد مسکن است به طوری که در کل کشور ۴۸ درصد و در شهرهای بزرگ ۶۰ درصد 
هزینه های سبد خانوار را این موضوع به خود اختصاص داده که این از مشکات بزرگ کشور است.قاسمی 
گفت: بیش از ۹ میلیون جوان مجرد در کشــور وجــود دارد که دلیل بخش قابل توجهی از آن مربوط به 
مسائل اقتصادی به ویژه مسکن است که با تصمیمات اخیر درباره ثبت نام مجردها و اعطای زمین رایگان 
به خانواده های دارای سه فرزند، امید می رود که بخشی از این تعداد متأهل شوند.وی از استاندار کرمانشاه 
خواســت موضوع مسکن را در دستور کار جدی خود قرار دهد و گفت: این نیاز جدی مردم، شعار و تعهد 
دولت و قانون مجلس است.قاسمی بیان کرد: وام گام اول نهضت ملی مسکن براساس سهمیه استان ها به 
زودی بارگذاری می شود و از نمایندگان مجلس درخواست داریم که برای تأمین منابع مالی صندوق ملی 
مسکن توجه الزم را داشته باشند..وزیر راه با اشاره به اینکه غیر از چند استان در بسیاری از استان ها قطار 
نهضت ملی مسکن راه اندازی شده است افزود: تأمین منابع مالی صندوق ملی مسکن تأمین نشود و مشکلی 

ساخته نمی شود و نمایندگان باید به پیشروی این قطار کمک کنند

در مراسمی با حضور وزیر دفاع انجام شد؛

رونمایی از ۱۰ سامانه دفاعی ارتقا یافته موشکی
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گزیده خبر

رهبر انقالب:
تولید با کیفیت »نوشت افزار« برای کشور 

مایه افتخار است
رهبر معظم انقالب اســالمی فرمودند: 
نوشــت افزار، در شمار کاالهای حیاتی 
برای امروز و فردای هر کشــور است. 
تولید باکیفیت آن نیز برای کشور تولید 
کننــده مایه  افتخار اســت.به گزارش 
خبرگــزاری مهــر، حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی 
در پیامی با ابراز خرسندی از اقدام افتخار آفرین تولیدکنندگان نوشت افزار ایرانی، 
تولید با کیفیت این محصول را برای هر کشــوری مایه افتخار دانستند.متن پیام 
رهبر انقالب که صبح امروز در آئین پاسداشت جریان نوشت افزار ایرانی اسالمی 

منتشر شد به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
نوشــت افزار، در شمار کاالهای حیاتی برای امروز و فردای هر کشور است. تولید 
باکیفیت آن نیز برای کشور تولیدکننده، مایه افتخار است. از اینکه مجموعه هایی 
در کشــور ما بر این اقدام افتخارآفرین همت گماشــته و گام های موفقیت آمیز 
برداشــته اند، خرســندم و پایداری آنان در این راه را از خداوند متعال مســألت 

می کنم. توفیقاتتان مستدام باد ان شاءاهلل.

سرلشکر باقری:
جایگاه حادثه بزرگ دفاع مقدس هر روز بیش 

از پیش مشخص می شود
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: هرچه زمان از 
دوران دفــاع مقدس می گذرد، اهمیت، ارزش و جایگاه 
این حادثه بزرگ در تاریخ کشور، تاریخ منطقه و حتی 
جهان بیشتر مشخص می شود.به گزارش خبرنگار مهر، 
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در دهمین جلســه هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
که صبح دیروز در موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع مقدس برگزار شــد، ضمن 
گرامیداشــت ایام اهلل دهه فجر، گفت: از همت و حضور شــکوهمند ملت بزرگ 
ایران در یوم اهلل ۲۲ بهمن و همچنین تالشــی که دستگاه های ذی ربط در جهت 
برگزاری این مراســم انجام دادند، تشکر و قدردانی می کنیم.وی ادامه داد: یاد و 
خاطره حضرت امام خمینی )ره( بزرگ فجرآفرین تاریخ کشور و جهان را گرامی 
می داریم و همچنین رحمت و رضوان الهی را برای روح بلند ایشــان از پرودگار 
عزیز طلب می کنیم.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: همچنین یاد و خاطره 
همه شــهیدان عزیز را که از بدو شکل گیری انقالب اسالمی تاکنون این جریان 
و پرشــکوه انقالب و انقالبی بودن و انقالبی ماندن را جاری نگه داشته اند، گرامی 
می داریم و امیدواریم که خداوند همه مشــتاقان این راه را به آرزوی خود برساند.

سرلشکر باقری گفت: حقیقت این اســت که هرچه زمان از دوران دفاع مقدس 
می گذرد، اهمیت، ارزش و جایگاه این حادثه بزرگ در تاریخ کشور، تاریخ منطقه 
و حتی جهان بیشتر مشخص می شود.وی اضافه کرد: شاید در آن دوران و یا در 
ادوار نزدیک به دوران دفاع مقدس اهمیت این جریان تاریخی آن قدر برجســته 
و مشخص نبود؛ اینکه چگونه ملتی که تازه از ظلم و ستم حکومت سیاه پهلوی 
آزاد شــدند و در طول گذشت یک سال و نیم از حکومت نوپای اسالمی، درست 
در زمانی که مشــغول تثبیت نظام، انقالب و کشورشــان بودند و با توطئه های 
داخلی مقابله می کردند به ناگاه با یک تهاجم ســنگین از جانب استکبار جهانی 
و حمایت بیش از ۳۰ کشــور از یک رژیم ظالم متجاوز، مواجه شدند و بخشی از 
خاک کشورشان را از دست دادند و آسیب فراوانی دیدند.رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح افزود: این جنگ برای ملت ایران با تحریم های همه جانبه همراه بود؛ اما 
ملت بزرگ ایران با دست خالی و استعانت از لطف و کمک خداوند و تکیه بر مردم 
و توان داخلی و همت مضاعف توانست در برابر نامالیمات و سختی ها ایستادگی 
کند و این پیروزی بزرگ را برای خود رقم بزند.سرلشکر باقری گفت: حقیقتاً وقتی 
که ابعاد گوناگون حادثه بزرگ دفاع مقدس را مطالعه می کنیم، همچنان زوایای 
پنهانی از آن آشکار می شود که شاید برای بسیاری از افراد که در آن دوران حضور 
داشته اند نیز ابعاد آن روشــن نبوده و البته زوایای این جریان تاریخی همچنان 
ادامه دارد و روز به روز ابعاد جدیدی از آن آشــکار می شود.وی با اشاره به تأکید 
فرمانده معظم کل قوا بر ضرورت پرداختن هرچه بیشتر به موضوع دفاع مقدس، 
تاکید کرد: بیان ابعاد و جزئیات این حادثه بزرگ تاریخ ساز، با زبان های گوناگون و 
جذاب هنری، جزو تأکیداتی است که شاید بیش از سایر ابعاد مورد توجه معظم له 
است.رئیس ستادکل نیروهای مسلح افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس مسئولیت سنگینی را در قبال ترویج فرهنگ دفاع مقدس بر عهده دارد؛ 
بدین ترتیب که با یک مدیریت مناسب بتواند از تمام توان و ظرفیت ملت ایران، 
ارگان های گوناگون کشــوری، نیروهای مسلح و همه بازماندگان و پیشکسوتان 
دفــاع مقدس بهره بگیرد و گنج بزرگ دفاع مقــدس را در هر زمان و هر روز به 
شکلی بازنمایی و بازگویی کند و در اختیار نسل جوان فعلی و نسل های آتی قرار 
دهد.سرلشــکر باقری گفت: البته این کار تاکنون با رشد مناسبی به خصوص در 
سال های اخیر صورت گرفته اســت؛ اما آنچه انجام گرفته، هنوز بخش کوچکی 
از میزان اقدامات ضروری اســت که باید صورت بگیرد. طبیعتاً تحقق این امر در 
مباحث بنیاد و این هیئت امنا قرار دارد، از این رو باید مباحث با دقت و حوصله 
مورد توجه قرار گیرد، ابعاد گوناگون آن تبیین شود، برای آن تقسیم کار صورت 

گیرد و از همه توان ها در رسیدن به مقصد در این راه مقدس استفاده شود.

حسینی:
تحریم ها توان مقابله با ملت ایران را ندارد

معاون پارلمانی رئیس  جمهور گفت: صادرات نفت به مرحله ای رســیده اســت 
کــه دیگر تحریم ها توان مقابله با ملت ایران را ندارد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در سخنانی در یک گفتگوی 
تلویزیونی اظهار کرد: درســت است که تفکیک قوا وجود دارد، اما قوای سه گانه 
امروز با همکاری هم به دنبال حل مســائل کشور و مردم هستند.وی ادامه داد: 
طی دو ســال آخر دولت قبل، رئیس جمهور وقت به علت های مختلف از جمله 
کرونــا در مجلس حضور پیدا نمی کرد، اما در این دولت تک تک نمایندگان ۲۴ 
استان در قالب مجامع استانی با رئیس جمهور دیدار کردند و تا پایان سال همه 
نمایندگان دیدار خواهند داشت. همچنین هر دوشنبه نمایندگان با وزرا جلسه 
دارند و دولت هم ســعی می کند با نماینــدگان تعامل می کنند.معاون پارلمانی 
رئیس جمهــور تصریح کرد: معاون اجرایی، معــاون اول رئیس جمهور و وزرا به 
صورت مرتب با نمایندگان جلســه دارند، تا امروز ســؤال مجلس از دولت سه 
مورد بوده و نمایندگان قانع شــدند و در این پنج ماه رئیس جمهور هفت مرتبه 
در مجلس حضور پیدا کرده است.حســینی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اینکه 
راه حل فوری برای حل مشکالت اقتصادی وجود دارد یا خیر، گفت: باید وضعیتی 
که دولت کار خود را شروع کرد بررسی کنیم، دولت در اولین ماه تصدی امور در 
مرداد ماه برای پرداخت حقوق مشکل داشت، هر ماه باید ۱۰ هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی دولت قبل را تســویه کنیم، با وجود این همه، آینده روشن است و 

دولت تمام توان خود را به کار بسته است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

جنگامروزتنهاباسالحبهپیروزینمیرسد
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: جنگ امروز تنها با سالح 
به پیروزی نمی رسد. جنگ یک علم است که انسان های عالم 
بهره مند از هنر فرماندهی با در اختیار داشتن علم جنگ و 
تجهیزات به روز شده می توانند جنگ را به پیروزی برسانند.به 
گزارش ایسنا به نقل از ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری 
فرمانده نیروی زمینــی ارتش در دوره تئوری هیات معارف 
جنگ  شهید صیاد شیرازی در دانشگاه علوم و فنون هوایی 
شهید ستاری، با بیان اینکه ولی فقیه موجب می شود مسیر 
را به درستی تشخیص دهیم گفت: در غیاب امام عصر)عج( 
صراط مستقیم، ولی فقیه است.امیر سرتیپ حیدری با بیان 
اینکه شهید صیاد شیرازی یک الگوی همیشه جاودان است، 
افزود: شهید صیاد شیرازی والیت مداری را با گوشت، پوست 
و خون خود لمس کرده بود و سرباز واقعی والیت فقیه بود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه با اشاره به حضور پرشور 
ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ملت قهرمان ایران، 
بار دیگر حماســه آفریدند و والیت محــوری و والیت مدار 
بودن خود را به منصه ظهور رســاندند.امیر سرتیپ حیدری 
با بیان اینکه باید یاد و نام شــهدا را زنده نگه داریم، تصریح 
کرد: دست اندرکاران برگزاری دوره های هیات معارف جنگ 

اهتمام دارند تا خط سرخ شهادت نسل به نسل  الگو شده و 
هرگز به فراموشی سپرده نشود.فرمانده نیروی زمینی ارتش 
افزود: دوران دفاع مقدس گنجینه بزرگی است که هر چقدر 
برداشت کنیم به آن گنجینه افزوده و هرگز فراموش نخواهد 
شد.امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان 
اینکه ارتش جمهوری اسالمی ایران در دوران دفاع مقدس 
جانانه در مقابل دشمن افسار گسیخته جانانه ایستادگی کرد، 
گفت: ارتش در دوران دفاع مقدس دشــمن بعثی را متوقف 
کرد و با کاستی های موجود تمام نیروی های مردمی شناسایی 
شده در کشور توســط کادر نظامی نیروی زمینی و هوایی 
ارتش آموزش داده شده و مسلح شدند.امیر سرتیپ حیدری 
خطاب به دانشــجویان حاضر در دوره هیات معارف جنگ 
گفت: جنگ امروز  تنها با سالح به پیروزی نمی رسد. جنگ 
یک علم است که انسان های عالم بهره مند از هنر  فرماندهی 
با در اختیار  داشــتن علم جنگ و تجهیزات به روز شــده 
می توانند جنگ را به پیروزی برسانند.فرمانده نیروی زمینی 
ارتش یادآور شــد: نیروی هوایی قهرمان ما در دوران دفاع 
مقدس به دشمن فهماند که یک نیروی الهی است و دشمن 
را سر جای خود نشاند و در دریا نیروی دریایی ارتش ایران، 

نیروی دریایی صدام ملعون را از رده خارج کرد.امیر سرتیپ 
حیدری با تاکید بر اینکه ارتش نقش بسیار پررنگی در دوران 
دفاع مقدس ایفــا کرد، گفت: در دوران دفاع مقدس نیروی 
زمینی ارتش در تمامی عملیات ها با قدرت حضور داشــت و 
پس از جنگ تحمیلی، نیروی زمینی در پاکســازی اراضی 
مین گذاری شــده نیز  به یاری ملت شتافت.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش عنوان کرد: نیروی زمینی ارتش  از سال ۷۵ تا 
۸۱ یک نبرد نفســ گیر مظلومانه با منافقین و ضد انقالب در 
مرزهای جنوب غرب و غرب کشــور داشت و همچون دفاع 
مقدس در مرز مستقر شدیم و به مبارزه با منافقین پرداختیم 
که در هیچ کتابی آورده نشده است.امیر سرتیپ حیدری با 
اشــاره به  تجهیزات و تسلیحات نیروی زمینی ارتش گفت: 
۴ ویژگی برای تجهیزات نیروی زمینی ارتش تعریف کردیم 
و امروز ســرمایه گذاری ما بر روی سالح های دور زن، نقطه 
زن، دارای قابلیت اتوماسیون و هوشمند بودن است.فرمانده 
نیروی زمینی ارتش با اشــاره به تشکیل یگان موشکی در 
نیروی زمینی خاطر نشــان کرد: منابعی را به وجود آوردیم 
تا بتوانیم تجهیزات نیروی زمینی را تغییر دهیم و تجهیزات 

متناسب با نیروی واکنش سریع را جایگزین کنیم.

وزیر کشــور گفت: در کشور 
کاالهای  کمبــود  مشــکل 
اساسی نداریم و برای همین 
قبول  قابل  قیمت ها  افزایش 
نیست.به گزارش حوزه دولت 
احمد  تســنیم،  خبرگزاری 
وحیــدی، وزیر کشــور، در 
گفت وگــوی خبری با برنامه 
نــگاه یک با عرض تبریک ایام اهلل دهــه فجر و تجدید میثاق مردم 
عزیز کشــورمان با آرمان های انقالب اسالمی در بیست و دوم بهمن 
ماه ســالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، گفت: دشمنان طی 
چهار دهه اخیر تالش کردند که مردم عزیز کشــور را از ادامه مسیر 
متعالی انقالب اســالمی دلسرد  کنند.وی اضافه کرد: اتخاذ رویکرد 
تحریمی، فشار اقتصادی و جنگ رسانه ای گویای مجموعه تالش های 
دشمنان در ناامیدسازی مردم از انقالب است.وزیر کشور با بیان اینکه 

تصور دشــمن و حامیان شــان بر این بود که به هر روی این میزان 
تــالش و فعالیت نتیجه خواهد داد؛ گفت: حضور پرشــور و انقالبی 
مردم عزیز در بزنگاه های حســاس سیاســی به خصوص یوم اهلل ۲۲ 
بهمن تمامی نقشه ها و برنامه ریزی های دشمن را برهم زد.وحیدی 
در پاســخ به این پرسش که دلیل اصلی همراهی و ایستادگی مردم 
عزیز کشور با آرمان های انقالب اسالمی چیست، گفت: ایمان قوی 
مردم به اسالم، مکتب اهل بیت)ع( و باور عمیق به اندیشه های بلند 
حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری )مّد ظلّه العالی( باعث 
شده است که مردم مسیر انقالب را با تمام سنگ اندازی های دشمن 
حفــظ و پایدار نگه دارند.وی گفت: این مســائل فراتر از امور مادی 
است و همواره بینش انقالبی و پیوستگی و همراهی مردم ایران نقش 

برجسته ای در پیروزی انقالب اسالمی داشته است.وزیر کشور تأکید 
کرد: نباید از نظر دور داشــت که دشمن با راهبرد فشار حداکثری 
دنبال تضعیــف پایه های مردمی نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران بود.وحیدی اظهار داشــت: رویکرد فشار حداکثری راهبردی 
بســیار جدی از سوی دشــمن بود که براساس این استراتژی بدون 
جنگ و رویارویی مستقیم دنبال تحقق و عملیاتی کردن نقشه های 
اصلی شان بودند که با تدابیر رهبری معظم انقالب اسالمی و حضور 
انقالبــی مردم در صحنــه، این راهبرد در عمل با شکســت مواجه 
شد.وی در پاسخ به ســؤال مجری این برنامه درباره شیوع ویروس 
سویه جدید امیکرون در کشور گفت: یکی از کارهای خیلی مهم در 
دولت ســیزدهم مدیریت موفق بیماری کرونا بود.وزیر کشور گفت: 

تالش هدفمند و منسجمی در دولت آغاز شد و نتیجه این تالش ها 
واکسیناسیون مناسب در کشور اســت که از بسیاری از کشورهای 
دنیا آمار واکسیناسیون باالتری داریم.فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله 
با کرونا تصریح کرد: مســئوالن بهداشتی همواره روی این موضوع 
تأکید دارند که واکسیناسیون علی رغم اثر باال کافی نیست و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی امری ضروری بــرای مهار بیماری منحوس 
کروناســت و برای همین نباید با عادی انگاری زمینه جوالن بیشتر 
ویروس کرونا را در کشور موجب شویم.وحیدی گفت: عادی انگاری 
از یک سو و قدرت سرایت پذیری ســویه جدید باعث وارد شدن در 
پیک ششم شد.وی گفت: واکسن به اندازه کافی در کشور وجود دارد 
و از مردم عزیز کشور درخواست داریم نسبت به تزریق واکسن برای 
ایمنی بیشتر بدن در مواجهه با سویه جدید نسبت به تزریق دوز دوم 
و سوم اقدام کنند.وزیر کشــور درخصوص اعمال محدودیت ها هم 
گفت: ستاد کرونا محدودیت در حوزه حمل ونقل و برگزاری مراسم 
در مکان های مسقف به ناچار برای حفظ سالمتی مردم اعمال کرده 

است.وحیدی اضافه کرد: طبیعی اســت که اگر جریان رشدیابنده 
بیمــاری در کشــور ادامه یابد حتماً محدودیت هــای جدید اعمال 
می شود.وی تصریح کرد: با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی 
از مردم عزیز انتظار داریم بیماری هرچه سریع تر در کشور فروکش 
یابد.وزیر کشور همچنین گفت: تصمیمات و اعمال محدودیت های 
کرونایــی مبتنی بر اجماع علمی و نظرات نخبگانی اســت.موضوع 
افزایش قیمت ها از دیگر محورهای مورد اشاره وحیدی بود و در این 
خصوص ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول ریاست جمهوری 
است و دائم قیمت ها کنترل می شود.وی با تأکید بر اینکه کاالها باید 
با قیمت مناسب به مردم عرضه شود؛ خاطرنشان کرد: تالش بر این 
است که قیمت ها بدون ضابطه رشد نکند و اصناف و نهادهای نظارتی 
مسئول رسیدگی به قیمت ها هســتند.وزیر کشور گفت: در کشور 
مشکل کمبود کاالهای اساسی نداریم و برای همین افزایش قیمت ها 
قابل قبول نیســت و همکاران در وزارت جهاد و صمت تالش جدی 

برای کنترل قیمت کاالها و اقالم مورد نیاز مردم ترتیب داده اند.

وحیدی: 

افزایش قیمت ها قابل قبول نیست
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گزیده خبر

 پیش بینی تورم و رشد اقتصادی 
در سال آینده

یک کارشــناس اقتصادی گفت: آنچه که مردم در ســال آینده از نظر اقتصادی 
حس خواهند کرد، همانند امســال اســت اما با تورم کمتری خواهد بود و اگر 
تحریم ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ 
تا ۱۲ درصدی را داشــت.علی سعدوندی در گفت وگو با ایسنا، درباره چشم انداز 
شــاخص های اقتصادی در سال آینده اظهار کرد: هنوز قانون بودجه سال آینده 
تصویب نشده است تا متوجه نگاه بودجه به شاخص های اقتصادی شد اما بودجه 
ســال آینده نسبت به بودجه ســال جاری روند متعادل تری دارد و بهتر است. 
درحالیکه در روند بلندمدت، بودجه ســال ۱۴۰۱ نیز همانند بودجه سال های 
گذشــته تورم زاســت. وی افزود: پیش بینی من این اســت که تورم در بودجه 
ســال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود اما اگر تحریم ها قدری برداشــته شود 
و دسترســی به ارز به صورت نقدی بهبود یابد و ارزپاشــی نیز متاسفانه صورت 
بگیرد، می توان به صورت موقت و مصنوعی تورم را کنترل کرد. این کارشــناس 
اقتصادی ادامه داد: اینگونه که در پی کاهش قیمت ارز، قیمت کاالهای خارجی 
کاهش می یابد و واردات نیز زیاد می شــود تا کاالهای وارداتی با قیمت ارزان در 
اختیار مردم قرار گیرد و قیمت بخشــی از ســبد کاالها افزایش پیدا نمی کند 
یا حتی با کاهش نیز مواجه خواهد شــد اما بخش دیگر ســبد کاالها افزایش 
قیمت خواهند داشت. سعدوندی بیان کرد: اگر این روش که در طول ۵۰ سال 
گذشته نیز انجام شده است، در سال آینده تکرار شود، به بیماری هلندی منجر 
خواهد شد. درباره رشد اقتصادی نیز تا زمانی که تغییری در الیحه بودجه سال 
آینده از منظر مقررات زدایی، مانع زدایی تولید و تسهیل کسب وکار صورت نگیرد، 
نمی توان انتظاری از افزایش رشــد اقتصادی داشت. البته اگر تحریم ها برداشته 
شــود، با افزایش درآمد نفت می توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را 
داشــت که این رشد هم واقعی نبوده و تاثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت.وی 
با بیان اینکه آنچه که مردم در ســال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد 
همانند امســال است اما با تورم کمتری خواهد بود، گفت: توصیه من این است 
که تغییرات عمده ای در سیاســتگذاری اقتصــادی صورت گیرد که یکی از این 
تغییرات، تفکیک بودجه ارزی از ریالی است. در زمینه نرخ ارز نیز توصیه من این 
است که تا دو سال نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود. سعدوندی افزود: برای 
تامین کســری بودجه الزم است تا از انتشار اوراق استفاده شود و در زمینه بازار 
سرمایه نیز باید از دانش کارشناس هایی استفاده شود که مورد اعتماد بازار باشند 

تا با تصمیمات خود بتوانند به بهبود بازار کمک کنند.

خبر خوب برای بازنشسته ها؛ وام ۱۲ 
میلیونی رسید

»وام ضــروری« ۱۲میلیونــی بازنشســتگان کشــوری واریز شــد.به گزارش 
اقتصادآنالین، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت نوبت 
دوم وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول خبر 
داد.علی خدامی گفت: با هماهنگی بانک عامــل، دومین نوبت وام ضروری ۱۲ 
میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به حسابها واریز شد.به 
گفته وی، وام مذکور عصر روزش )شــنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰( به حساب بیش 

از ۲۳هزار و ۳۴۴نفر از مشموالن واریز شده است.

سرخابی ها ارزش گذاری شدند
پرسپولیس ۱۴ درصد گران تر از استقالل!

رئیس سازمان خصوصی سازی از ارزشگذاری دو 
باشگاه پرسپولیس و استقالل خبر داد.به گزارش 
ایسنا، حســین قربانزاده در حساب شخصی خود 
در توییتــر اعالم کرد: ارزش گذاری کارشناســی 
ســرخابی ها، امروز در هیات واگــذاری مصوب 
شد.وی با اشــاره به اینکه  پرســپولیس: ۳۲۰۰ 
میلیارد تومان و  اســتقالل: ۲۸۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شده اند اعالم کرد: 
 بزودی عرضه در بازار پایه فرابورس انجام میشــود.  به گفته وی،  انضباط مالی، 
شفافیت، رعایت قواعد حاکمیت شــرکتی مشارکت مردم و حل برخی مسائل 
مالی مهم ترین دستاورد این مرحله خواهد بود.بر اساس این گزارش طبق وعده 
مســئوالن قرار است ســهام این دو باشــگاه تا پایان ماه جاری در بازار سرمایه 

عرضه شود.

 رکود اقتصادی سال های آینده 
امکان پذیر است؟

گلدمن ســاکس اعالم کــرد که انتظار دارد فدرال رزرو آمریکا در ســال جاری 
نرخ بهره را برای مهار تورم، هفت مرتبه نسبت به پیش بینی پنج بار قبلی افزایش 
دهد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، قیمت های مصرف کننده در ایاالت متحده 
در ماه گذشــته ۷.۵ درصد نســبت به سال گذشــته افزایش یافت که باالتر از 
برآوردهای اقتصاددانان از ۷.۳ درصد بود و بزرگ ترین افزایش ســاالنه تورم در 
۴۰ ســال اخیر را نشان می دهد که بر فشار بر فدرال رزرو برای افزایش شدیدتر 
نرخ ها افزوده است.رایان وانگ، اقتصاددان آمریکایی شرکت اچ اس بی سی گفت: 
ایــن بانک اکنون انتظار دارد که فدرال رزرو نرخ بهره اولیه را بیش از پیش بینی 
قبلی افزایش دهد که شامل افزایش ۵۰ واحدی در ماه مارس و چهار افزایش ۲۵ 
واحدی دیگر در سال ۲۰۲۲ است و این محدوه هدف صندوق های فدرال از صفر 
تا. ۰۲۵ درصد و ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد است.اقتصاددانان دویچه همچنین بر خطر 

فزاینده رکود اقتصادی ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ تاکید می کنند.

امکانحذف۴۶میلیونیارانهبگیر!
با اینکه سال ها نبود بانک اطالعاتی از بهانه های دولت برای عدم 
غربالگــری یارانه بگیران بود اما برخــی اقدامات و پرداخت های 
تفکیک شده نشان داده است که اتفاقا بانک مناسبی در اختیار 
داشــته و دارد و حتــی می تواند یکجا ۴۶ میلیــون نفر را کنار 
گذاشــته و برای جمعیت محدودتری واریز یارانه انجام دهد.به 
گزارش ایســنا، از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 
۱۳۸۹ تاکنــون، با وجود تمامی تحوالتی که در شــاخص های 
اقتصادی اتفاق افتاده و تغییرات قیمت ســوخت و حتی آمدن 
یارانه های جدید، جریــان پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی تکان نخورده اســت، این مبلغ بــه جمعیت حدود ۹۵ 
درصدی ایران و خالف قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود 
و در این سال ها هزینه سنگین بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
به همراه داشته است.عدم غربالگری یارانه بگیران و خارج کردن 
افراد غیر نیازمند، مهمترین معضل پرداخت یارانه نقدی بوده و با 
وجود تکلیف بودجه های سنواتی به دولت برای حذف پردرآمدها، 
هیچ گاه برنامه جدی برای آن وجود نداشــت؛ بانک اطالعاتی از 
اهم بهانه های دولت برای عــدم حذف  و چیدن ترکیب جدید 

یارانه بگیران بوده است.

چطور برای یارانه معیشــتی و 100 هزار تومانی به راحتی 
غربالگری شد؟!

اما در چند ســال اخیر برخی اقدامــات دولت در پرداخت 
یارانه نشــان داده که امکان حذف پردرآمدها از یارانه نقدی 
را داشته است؛ به طوری که دقیقا در سال هایی که تکلیف 
قانون بودجه برای حذف ســه دهک باال را اجرا نکرد، دست 
به پرداخت یارانه معیشتی از محل درآمد بنزین زد و از بین 
۷۸ میلیون نفر یارانه بگیران نقدی، ۶۰ میلیون نفر را انتخاب 
و مشــمول یارانه ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومانــی کرد و تعدادی 
حدود ۱۸ میلیون نفر که سه دهک باال را در بر می گرفت، 
کنار گذاشــت.نمونه دیگر تفکیک یارانه بگیران، کمک های 

حمایتی در جریان کروناست که گاهی انتخاب گروه هدف 
ســه میلیونی و یا ۳۰ میلیون نفری برای پرداخت ۱۰۰ تا 
۱۲۰ هــزار تومان بود و یا اخیرا دولت دســت به پرداخت 
یارانــه ۱۰۰ هزار تومانی به مناســبت ۲۲ بهمن ماه زد که 
گفته شد برای چهار دهک پایین بوده و بررسی ها نشان داد 
که به حدود ۳۲ میلیون نفر پرداخت صورت گرفته است.در 
شرایطی که دولت ها می توانستند در مسیر پرداخت یارانه به 
جمعیت هدف تجدید نظر کنند ولی نکرده اند، بررسی آمار 
و ارقام بــرای ادامه وضع موجود و یا تغییر   آن برای یارانه 

نقدی بسیار قابل تامل است.

صرفه جویی 10 هزار میلیاردی با پرداخت به ۷ دهک
دولــت در حال حاضر برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر 
ماه پرداخت حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومانی و در ســال تا ۴۲ هزار 
میلیــارد تومان دارد، زمانی از ایــن جمعیت ۷۸ میلیون نفری، 
ســه دهک اول حذف شــد و هفت دهک برای پرداخت یارانه 
معیشــتی باقی ماند، بنابراین اگر یارانه نقدی را فقط محدود به 
۶۰ میلیون نفر یارانه بگیران معیشــتی کند، هزینه پرداخت در 
ماه به حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۳۲ هزار میلیارد 
تومان می رســد، در این حالت حداقــل ۱۰ هزار میلیارد تومان 

صرفه جویی خواهد شد.

از ۷ دهک هم 3 دهک کنار گذاشته شد
امــا در پرداخت یارانه اخیر ۱۰۰ هــزار تومانی،  چهار دهک 
پاییــن هدف قرار گرفــت که حدود ۳۲ میلیــون نفر بود، به 
عبارتی از همان هفت دهک معیشــتی هم دهک پنج، شــش 
و هفت )حدود ۲۸ میلیون نفر( دیگر مشــمول دریافت یارانه 
نشــد. در این حالت عمال یک غربالگــری دیگر صورت گرفته 
و دولت تشــخیص داده کــه از جمعیــت ۷۸ میلیون نفری 
یارانه بگیــران، حــدود ۴۶ میلیون نفر نباید دریافتی داشــته 
باشــند و فقط ۳۲ میلیون نفر را محق حمایت به عنوان اقشار 

آسیب پذیر دانسته بود. 

امکان هزینه 24 هزار میلیــاردی برای 4 دهک بدون 
منابع جدید

بر این اســاس اگر دولت یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
را فقط به چهاردهک پائیــن محدود کند، هزینه پرداخت آن 
در مــاه به حــدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان و در ســال به ۱۷.۴ 
هزار میلیارد تومان می رســد که در این شــرایط صرفه جویی 
حداقل ۲۴ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت و با این تغییرات 
حتی بدون اینکه منابع جدیدی الزم باشــد می تواند از محل 
صرفه جویی انجام شــده از محل غربالگری، منابع را به سمت 
همان چهــار دهک پایین ببرد و صــرف کاال و خدمات برای 
آنها کند.به نظر می رسد با وجود سامانه های مختلف اطالعاتی 
مانند امالک، خدمات بیمــه ای، تامین اجتماعی، مالیاتی و یا 
بانکی مانند تســهیالت و چکاوک شناســایی افراد پردرآمد و 
غیرنیازمند کار ســختی نباشــد و همان طور که دولت ها بارها 
در زمان مورد نیاز دســت به تفکیک زده اند، بتوانند یکبار به 
دور از برخی مالحظات تصمیم جدی برای ساماندهی وضعیت 
یارانه هــای نقدی گرفته و حجم باالیی از منابع را در مســیر 
درســت هدایت کند، اما چه زمانی این اتفاق رخ دهد در ابهام 

قرار دارد.

دارندگان دستگاه های کارتخوان تا پایان 
ماه جاری فرصت دارند تا نسبت به اتصال 
کارتخوان های خود بــه پرونده مالیاتی 
اقدام کنند؛ بررســی ها نشــان می دهد 
تــا پایان دی ماه امســال اســتان های 
فارس  تهران، خراسان رضوی، اصفهان، 
و خوزســتان دارنــده بیشــترین تعداد 
کارتخوان فروشــگاهی فعال سیستمی 
هســتند.به گزارش ایســنا، در راستای 
اجــرای قانون پایانه های فروشــگاهی و 
ســامانه مؤدیان، بانک مرکــزی باید با 
همکاری ســازمان مالیاتی نســبت به 
ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی 
اقدام  الکترونیکی  یا درگاه های پرداخت 
کند.در این بین، با اقدامات صورت گرفته 
کلیه اشــخاص دارای ابزار پرداخت های 
بانکــی می توانند بــا ورود به درگاه ملی 
الکترونیک مالیاتی به نشــانی  خدمات 
my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه های 
کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به 

الصاق آنها بــه پرونده های مالیاتی قبلی 
و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام 
کننــد.از آنجا که تمامی دســتگاه های 
کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکــی کــه متناظــر بــا پرونده 
مالیاتی نباشــند، بانک مرکزی نســبت 
به غیرفعــال کردن آن ها اقدام می کنند، 
دارندگان کارتخوان تــا پایان ماه جاری 
فرصت دارنــد که به درگاه ملی خدمات 
الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه 
و اقدام الزم را انجام دهند.در این زمینه، 
براساس اعالم مدیر عامل شرکت شاپرک 
مدیرعامل شرکت سازمان مالیاتی پس 
از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت 
پذیرندگی شان، دستگاه ها یا درگاه هایی 
که از ســوی مالکان آنها به کد مالیاتی 

متصل نشــده اند را به شــرکت شاپرک 
معرفی می کند. غیرفعال ســازی  جهت 

از ســوی دیگر، تازه ترین اعالم سازمان 
امــور مالیاتی حاکی از آن اســت که تا 
امــروز صبح، حــدود دو میلیون و ۴۰۰ 
هزار پوز درخواســت اتصــال به پرونده 
مالیاتی داده اند و همچنین درخواســت 
غیرفعال شــدن دو میلیون و ۳۰۰ هزار 
کارتخوان نیز ثبت شــده است. بنابراین، 
تاکنون معادل ۴ میلیــون و ۷۰۰ هزار 
دستگاه کارتخوان در درگاه ملی سازمان 
امور مالیاتی تعیین تکلیف شــده اند. در 
شــرایطی که طبق آمــار بانک مرکزی، 
تعــداد کل ابزار پرداخت هــای فعال در 
کشور بالغ بر ۱۳ میلیون است که متعلق 
به حدود شــش میلیون و ۱۵۹ هزار نفر 

شــخص حقیقی و ۸۷ هزار نفر شخص 
حقوقی است که به تفکیک ۱۲ میلیون 
و ۲۵۵ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص 
حقیقــی و ۷۴۰ هزار ابزار پرداخت برای 
اشخاص حقوقی اســت؛ آخرین گزارش 
شــاپرک در دی ماه بیانگر این اســت 
که اســتان های تهران، خراسان رضوی، 
اصفهــان، فــارس و خوزســتان دارنده 
بیشــترین تعداد کارتخوان فروشگاهی 
فعال سیستمی هســتند. همچنین، در 
دی ۱۴۰۰ بیشــترین افزایش در تعداد 
کارتخوان فروشــگاهی فعــال با ۶۹۷۸ 
افزایش متعلق به استان خراسان رضوی 
است که همچنان بیشترین تعداد این ابزار 
با اختالف زیادی نسبت به سایر استان ها، 
در استان تهران توزیع شده است.از سوی 
دیگر، بیشــترین تعداد سرانه کارتخوان 
فروشگاهی به ترتیب به استان های یزد، 
مازندران و بوشهر و کمترین آن به ترتیب 
به اســتان های سیســتان و بلوچستان، 

لرستان و کرمان تعلق گرفته است. 

بیش از 4 میلیون کارتخوان 
تعیین تکلیف شدند

یک مقام مســئول کارگری بر لــزوم افزایش مبلغ حق 
مسکن و بن خواربار کارگران در سال آینده تاکید و ابراز 
امیدواری کرد: آیین نامه مسکن کارگران در هیات دولت 
به تصویب برســد.علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا، با 
تاکید بر لزوم افزایش مبلغ کمک هزینه مســکن و بن 
خواربار کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: حق مسکن 
جزو مزایای جانبی دســتمزد و از مصوبات شورای عالی 
کار اســت. سال قبل حق مســکن کارگران مبلغ ۴۵۰ 
هزار تومان تصویب شــد که نســبت به چند سال قبل 
افزایش داشــت ولی این مبلغ حتــی اگر عنوان کمک 
هزینه مســکن را داشته باشــد باز هم کمکی به هزینه 
های مســکن کارگران نمی کند.وی با طرح این پرسش 
که با مبلغ ۴۵۰ هزار تومــان در کدام نقطه از تهران یا 
شهرهای بزرگ کشــور می توان خانه اجاره کرد؟ افزود: 
کارفرمایان می گویند بخشی از مبلغ حق مسکن را دولت 
به عنوان حاکمیت برعهده بگیرد و اگر در تعیین دستمزد 
سه جانبه گرایی مدنظر اســت، ضلع سوم یعنی دولت 

نیز نقش خــود را در قبال کارگران ایفا کند.عضو کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار افزود: ماده ۲۹ قانون اساسی 
می گوید دولت مکلف است به تمام ملت ایران خدمات 
رفاهی، درمانی، مســکن ارزان و کار بدهد و کارفرمای 
خصوصی یا تامین اجتماعی را مکلف نکرده است، بنابر 
ایــن انتظار می رود که در بحث پرداخت حق مســکن 
کارگران، دولتها به کمــک بیایند.اصالنی با بیان اینکه 

ســالهای سال است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
در جلسات شورای عالی کار اعالم می کنند که در بحث 
هزینه های مسکن دولت همکاری کند، افزود: در قانون 
کار تاکید شده که دولت به بحث مسکن کارگران کمک 
کند و آیین نامه حق مســکن کارگران به همین منظور 
در قانون کار پیش بینی شــده است ولی طی این سالها 
تنها در هیات وزیران رقمی را بابت حق مسکن کارگران 
مصوب مــی کردند ولــی اینکه مبنای آن چه باشــد، 
مشــخص نبود.وی ادامه داد: امســال در جلسه شورای 
عالی کار آیین نامه حق مسکن کارگران که سالهای سال 
بال استفاده باقی مانده بود نوشته و به هیات دولت ارسال 
شد؛ چون تصویب مبلغ حق مسکن وظیفه شورای عالی 
کار نیســت و طبق آنچه در قانون کار پیش بینی شده 
وظیفه دولت است لذا امیدواریم آیین نامه مذکور مورد 
حمایت قرار گیرد و تصویب شــود.به گفته رئیس کانون 
شورای اسالمی کار البرز، اگر بخواهیم که این وظیفه را 
به شورای عالی کار مکلف کنیم، قانون باید اصالح شود.

با ۴۵۰ هزار تومان در کدام نقطه می توان خانه اجاره کرد؟

حســاب ارزی ۶ بانک ســال گذشته به دلیل 
معوقات تســهیالت ارزی به صندوق توســعه 
ملی مسدود شد که ۷۰ درصد این مطالبات در 
بخش نیروگاه ها و نفت و گاز اســت.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حســاب 
ارزی ۶ بانک به دلیل عدم بازپرداخت معوقات 
تســهیالت ارزی به نفع صندوق توسعه ملی 

مسدود شد.

 مطالبات ارزی صندوق از بخش های مختلف
براین اســاس بیشــترین مطالبات ارزی صندوق توســعه ملی از بخش نیروگاه ها،  
پاالیشــگاه های نفت و گاز، پتروشــیمی های پایین دستی )ســایر صنایع(، مصالح 
ســاختمانی، صنایع غذایی،  آهن و فوالد، دارو و تجهیزات پزشکی و پتروشیمی های 

پایین دستی صنایع نساجی هستند.

حساب ارزی 6 بانک مسدود شد
طبق اعالم صندوق توســعه ملی در ســال ۱۳۹۹ حســاب های ارزی ۶ بانک بابت 
بدهی از محل قراردادهای عاملیت ارزی به نفع صندوق مســدود شد، ضمنا مجموع 
وصولی های صندوق از محل مانده مطالبات قراردادهای عاملیت ارزی در دوره گزارش 
دهی، مبلغ ۱,۲۲۸ میلیون دالر بوده که مبلغ ۹۹۰ میلیون دالر آن در سال ۱۳۹۹ 

وصول شده است.

2.5 میلیارد دالر از مطالبات وصول شد
به گزارش فارس، رضا محمدی مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف 
صندوق توسعه ملی در این باره می گوید: مطالبات از دولت ناچیز بوده و عمده منابع 

وصول شده نیز مربوطه به طرح های بخش خصوصی است.

وی عنوان کرده است با وجود همه مشکالت و مسائل پیش رو، این صندوق با جدیت 
بیشتری نســبت به وصول مطالبات خود اقدام رده که این پیگیری ها بیش از ۲,۵ 

میلیارد دالر از مطالبات ارزی صندوق از بخش خصوصی وصول شد.

 ۷0 درصد مطالبات صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه
طبق آمارها بیش از ۷۰ درصد مطالبات صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است، 
عمده مســائل صندوق در این مســیر در بخش طرح های ارزی تأمین مالی شده در 
حوزه انرژی به ویژه در بخش نفت و گاز و نیروگاه با وجود اخذ تضامین الزم از دولت 

مربوط به وزارت نیرو و شرکت ملی نفت ایران می شود.

 محال است تسهیالت ارزی را ریالی پس بگیریم

پیشتر، مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نخستین نشست 
خبری خود نســبت به عدم پرداخت مطالبات ارزی صندوق هشدار داده و گفته بود 
باید به دریافت کنندگان تســهیالت ارزی این پیام را بدهم که تصور نکنند، هیات 
عامل کوتاه آمده و می توانند تسهیالت را به ریال بازپرداخت کرده و یا بر اساس ارز 

۴۲۰۰ تومانی پس بدهند، محال است این اجازه را بدهیم.

400بار استمهال برای 200 طرح ارزی
البته با توجه به شرایط تحریمی و مشکالت ناشی از تامین ارز و محدودیت در صادرات 
رئیس هیات عامل صندوق عنوان کرده که طی بازه های زمانی بارها بدهی شرکت ها 
و صنایع استمهال شده تا بتوانند با سهولت و فارغ بال بیشتری نسبت به بازپرداخت 
بدهی ارزی خود اقدام کنند.در این راســتا عنوان شــد ۲۰۰ طرح ارزی حدود ۴۰۰ 
بار بدهی ناشی از دریافت تسهیالت را استمهال کردند.با این حال مسئوالن صندوق 
توســعه ملی معتقد هســتند هرقدر که معوقات مربوط به تسهیالت ارزی اعطایی 
صندوق به طرح ها و اغلب ناشی از شرایط ارزی کشور و تحدید صادرات و مشکالت 

مربوط به تحریم ها است، در مقابل معوقات تسهیالت ریالی تقریبا صفر است.

مسدود شدن حساب ارزی 6 بانک بابت طلب صندوق توسعه ملی 

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج؛
 دفن زباله در کرج به صورت بهداشتی

 انجام نمی شود
رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شــورای شهر کرج گفت: تنها راهکار 
مناسب برای کاهش اثرات سوءبهداشــتی و زیست محیطی، داشتن طرح های 
مدون و جامع در عرصه مدیریت شــهری به ویژه مدیریت پسماند است. محمد 
اسدیان در نشســت تخصصی با کارشناسان محیط زیست اظهار داشت: میزان 
پسماند تولیدی در سال های گذشته نشان دهنده روند افزایشی در میزان تولید 
پسماند در ســطح شهر کرج اســت.رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی 
شــورای شهر کرج افزود: فضای مناسب برای دفن پســماند حداقل تا ده سال 
آینده اســت و تعمیر، بازسازی و توسعه ظرفیت واحد کمپوست ضروری به نظر 
می رسد.اسدیان به وضعیت حمل و نقل پسماند به محل دفن اشاره کرد و یادآور 
شد: دو ایستگاه انتقال در سطح شهر کرج وجود دارد، اولین ایستگاه در محدوده 
منطقه ۱۰ شهر کرج واقع گردیده و پسماندهای مناطق ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ به این 
ایستگاه منتقل و به صورت منظم به مرکز حلقه دره منتقل می شوند.وی با بیان 
اینکه دومین ایستگاه انتقال هم در منطقه ۶ و به عنوان ایستگاه انتقال حصارک 
نامگذاری شده، افزود: پسماندهای مناطق ۵، ۶ و ۷ از این ایستگاه به مرکز دفع 
انتقال می یابد. پســماندهای جمع آوری شده از مناطق ۳ و ۴ شهر کرج نیز به 

صورت مستقیم به حلقه دره منتقل می شوند.

بهره برداری  از پروژه آب رسانی به اراضی 
غرب بهارستان

دکتــر جعفری و هیات همراه همچنین از پروژه های مترو، مســکن مهر و 
ســایر پروژه های عمرانی بهارســتان بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی 
شرکت عمران بهارســتان دکتر جعفری سرپرست شــرکت مادرتخصصی 
عمران شــهرهای جدید از شهر جدید بهارســتان و پروژه های عمرانی این 
شــهر بازدید کرد.در این بازدید پروژه آب رســانی به اراضی غرب بهارستان 
مــورد بهره برداری قرار گرفت. جمعیت تحت پوشــش این طرح حدود ۳۰ 
هزار نفر را شــامل خواهد شــد. در این پروژه برای اجرای ۳۷۰۰ متر شبکه 
آب و ۵۷۰۰ متر شــبکه فاضالب جمعا ۳۰۰ میلیارد ریال توســط شرکت 
عمران بهارستان هزینه شده است.بهارستان؛ اولین شهر جدید پس از انقالب 
اسالمی است که در ۱۵ کیلومتری جنوب کالنشهر اصفهان واقع شده است 
و هم اکنون با جمعیتی بالغ بر یکصدهزار نفر، همچنان مسیر توسعه را می 
پیماید.سرپرست شــرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید در دیدار با 
حجت االســالم و المسلمین دکتر تاج زاد امام جمعه بهارستان، فضای شهر 
جدید بهارســتان را فضایی مطلوب توصیف کرد و گفت: سرزندگی و نشاط 
ایجاد شده در شهروندان این شهر جدید نوید دهنده فضایی مطلوب است که 
امروز شــاهد آن بودم.دکتر جعفری ظرفیت این شهر را در حوزه سرانه های 

خدمات عمرانی وفرهنگی مطلوب ارزیابی کرد.
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تولید  راهبــری  معــاون 
شــرکت بــرق حرارتــی 
گفــت: برنامــه تعمیرات 
حرارتــی  نیروگاه هــای 
ابتدای  از  کشــور  سراسر 
مهرماه امســال همزمان با گذر از دوره اوج مصرف برق تابســتان آغاز شــده است و 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته تعمیرات این واحدها خرداد ماه به پایان خواهد رسید 
تا نیروگاه های حرارتی برای تامین برق پایدار فصول گرم ســال آمادگی کامل داشته 
باشند.ناصر اسکندری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه نیروگاه ها نیز همانند سایر 
تجهیزاتی که در کشور استفاده می شــوند، نیازمند تعمیرات، ارتقاء، بازدید و بررسی 
هستند، اظهار کرد: اعتقاد من این است که در مجموعه صنعت برق کشور، نیروگاه ها به 
عنوان یک موجود زنده قلمداد می شوند که این موجود زنده به مراقبت و نگهداری های 
مســتمر و پیوســته نیاز دارند.وی افزود: در فصل تعمیراتی سال جاری که از انتهای 
شهریورماه آغاز و تا انتهای خردادماه ادامه دارد، حدود ۱۰۴ هزار مگاوات برنامه ریزی 

برای تعمیرات داریم که اگر به طور میانگین مورد بررسی قرار دهیم، در تمامی روزهای 
این فصــل تعمیراتی، روزانه معادل ۱۰ هزار مــگاوات فعالیت تعمیراتی در مجموعه 
نیروگاه های کشــور خواهیم داشــت.معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: 
برنامه تعمیرات نیروگاه های حرارتی سراســر کشور با بیان اینکه این تعمیرات شامل 
تعمیرات اساسی نیروگاه های بخار و یا تعمیرات اساسی نیروگاه های گازی، بازدیدها و 
تعمیرات دوره ای می شود، گفت: با هماهنگی که با مدیریت شبکه برق ایران داشتیم، 
برنامه های تعمیراتی را از نیمه شــهریورماه آغاز کردیم و در حال حاضر از برنامه ریزی 
تعمیراتــی جلوتریم و امیدواریم بتوانیم با همین روند بحث تعمیرات نیروگاهی را در 
کشور ادامه دهیم.اسکندری با اشاره به آخرین وضعیت نیروگاه های کشور، اظهار کرد: 
قبل از فرارســیدن پیک مصرف برق تابستان ســال آینده، بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات 
برنامه تعمیراتی در نیروگاه های سراسر کشــور با تامین منابع مالی الزم اجرا خواهد 
شــد که تاکنون نیمی از این برنامه پیش رفته اســت.به گفتــه وی بیش از ۵۰ هزار 
مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاه های حرارتی شــروع شده اســت و برای آمادگی این 
واحدها طی دوره اوج مصرف تابســتان سال  آینده حدود ۷۰۰ پروژه تعمیرات اساسی 

واحدهای بخاری و گازی، مسیر داغ و اتاق احتراق و تعمیرات دوره ای در نیروگاه های 
خصوصی و دولتی اجرا خواهد شــد.معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی درباره 
برنامه تعمیرات نیروگاه های حرارتی سراســر کشور اظهار کرد: حدود ۴۴۰۰ مگاوات 
از برنامه های تعمیراتی آغاز شده مربوط به تعمیرات اساسی واحدهای بخاری، ۷۸۰۰ 
مگاوات تعمیرات اساســی واحدهای گازی، ۷۰۰ مگاوات بازدید مســیر داغ، ۱۵ هزار 
مگاوات تعمیرات دوره ای واحدهای بخاری و ۲۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات مربوط به بازدید 
اتاق احتراق بوده که تاکنون بخشی از این اقدامات نیز به پایان رسیده است.اسکندری 
با بیان اینکه اولویت اول ما تامین برق مطمئن مردم است، لذا به هیچ دلیلی نباید خللی 
در تامین برق مردم ایجاد شود، گفت: برای رسیدن به این مهم، پیش شرط های اولیه ای 
داریم؛ اولین آن تامین ســوخت نیروگاه هاست، مجموعه وزارت نفت امسال همراهی 
بسیار خوبی را آغاز کرده و خوشبختانه شرایط تامین سوخت نیروگاه ها به گونه ای است 
که ذخایر موجود در مخازن نیروگاهی کشور در حال حاضر بیش از موجودی سال قبل 
و سال قبل تر از آن است.وی ادامه داد: بنابراین موضوع تامین سوخت نیروگاهی اصلی 
ترین اقدام بوده و باید استمرار یابد تا بتوانیم فصل سرما را به راحتی پشت سر بگذاریم، 

گزیده خبر

ارزیابی جامع عملکرد HSE در شرکت گاز 
استان اردبیل کلید خورد

ارزیابی عملکرد HSE بر اســاس مدل نشان تعالی با 
حضور تیم ارزیابان به مدت ســه روز در شــرکت گاز 
استان اردبیل آغاز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اردبیل ، ســردار اسماعیلی مدیر عامل این 
شــرکت در جلسه افتتاحیه ای که بدین منظور برگزار 
شد؛ گفت: در کنار توسعه روز افزون شبکه های گازرسانی ارتقاء ضریب ایمنی 
زیر ساختهای گازرسانی و موضوع ایمنی در محیط های کارگاهی و پروژه های 
در دســت اجراء از مهمترین رویکردهای شــرکت گاز اســتان می باشد. وی با 
بیان اینکه جلوگیری از بروز هرگونه آســیب ها و حوادث ناشی از گاز طبیعی و 
رعایت الزامات ایمنی در محیط های کارگاهی از مهمترین وظایف دستگاههای 
درگیر در این حوزه می باشد ؛ اظهار داشت : پیاده سازی الزامات ایمنی باید به 
عنوان یک باور انسانی در ذهن مسئولین ما باشد و هر کدام به نوبه خود در کم 
کردن مشکالت مردم با تمام توان بکوشند.اسماعیلی ارزیابی عملکرد را به عنوان 

تأثیرگذارترین بخش از چرخه بهبود مستمر عنوان نمود.

بهره مندی چهار روستای قشم از طرح توسعه 
آبرسانی

 همزمــان با دهه فجــر و با حضور فرماندار قشــم و 
مســئوالن محلی پروژه های آبرسانی شهرستان قشم 
به بهــره برداری رســید.به گزارش روابــط عمومی و 
آموزش همگانی شــرکت آبفا، عبدالکریــم ترابی زاده 
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در این مراســم با بیان اینکه بهبود وضعیت آب قشم نیازمند اجرای 
طرح های توســعه ای است، افزود: به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی توسعه و 
بازسازی شبکه آب روستاهای قشم به طول ۲۰ کیلومتر اجرا و مورد بهره برداری 
قرار گرفت.به گفته وی، چهار روســتای گیاهدان تورگان پی پشت و خالدین با 
جمعیتی بالغ بر ۸ هزار و ۸۸ نفر از اجرای طرح توســعه و بازســازی شبکه آب 
روســتایی همزمان با دهه فجر بهره مند شدند.معاون بهره برداری و توسعه آب 
شــرکت آب و فاضالب هرمزگان، اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را ۱۰۰ 
میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد با تکمیل سایر پروژه های در دست اقدام 

میزان برخورداری مردم قشم از آب شرب پایدار افزایش یابد.

با شروع فصل تعمیرات نیروگاهی؛
تعمیرات دوره ای واحد یک بخار نیروگاه 

بندرعباس آغاز شد
ســهیل حاج ابراهیمی مدیر پروژه تعمیرات واحد یک 
بخار نیروگاه بندرعباس ، هدف تعمیرات دوره ای این 
واحــد را رفع موانع تولید در جهت باال بردن راندمان و 
افزایش تولید و آمادگی برای پیک تابستان عنوان کرد 
و افزود:طبــق برنامه زمان بندی مدت زمان انجام این 
عملیات ۳۵ روز می باشــد، که پس از به مدار آمــدن این واحد، ۲۷۰ مگاوات 
ساعت انرژی به شــبکه سراسری افزوده خواهد شد .حاج ابراهیمی خاطرنشان 
کرد: در برنامــه عملیاتی واحد یک بخار نیروگاه بندرعباس،  تعویض لوله های 
معیوب گوشــه مشعل ها، تعویض لوله های آســیب دیده سطح شیبدار و لوله 
های سایدوال ســاید A، برشــکاری باندل های اکونومایزر و پنل های واتروال 
دیواره Rear Wall طبقه ششم جهت شستشوی شیمیایی اکونومایزر، قلیایی 
شویی باندلهای اکونومایزر و ریهیت سرد، جت پرشر لوله های کندانسور، خرید 
و تعویض اکسپنشــن GR.۸ مربوط به  داکت G.R.Fan ، تمیزکاری اسکرین 
های ثابت و متحرک، تست مین ترانس، تعویض استاپ والو توربین   سرویس و 

بازدیدهای دوره ای و پرمیتهای واحد انجام می شود.

با اجرای آیین نامه جدید محاسبه برق مصرفی مشترکان صورت می گیرد؛
کاهش یارانه پرمصرفان و تعادل بخشی به 

توزیع یارانه ای در کشور
سرپرســت شــرکت توزیع نیــروی بــرق مازندران 
گفت: اجرای آیین نامه جدید محاســبه برق مصرفی 
مشــترکان در مازندران با توجه به قــرار گرفتن در 
منطقه۴ گرمسیری و باال بودن آمار مشترکانی که در 
سطح الگوی مصرف برق مصرف دارند، تاثیر چندانی 
در افزایش بهای برق مشترکان این شرکت ندارد.سید کاظم حسینی کارنامی 
اظهــار کرد: این آیین نامه جدید اهدافی همچون اصالح مصرف مشــترکان 
پرمصرف، حمایت از مشــترکان با مصرف زیر الگو، کاهش یارانه پرمصرفان و 
تعادل بخشــی به توزیع یارانه ای در کشور و تأمین برق پایدار و توزیع عادالنه 
یارانه ها در کشــور را دنبال می کند.وی افزود: تحقق این طرح به چند دلیل 
اهمیــت زیادی دارد که مهم ترین آن کاهش مصرف مشــترکان پرمصرف و 
همچنین کم شــدن ناترازی برق در تابستان اســت به این معنا که پیش از 
اصالحیه هر مشترکی که بیشتر برق مصرف می کرد بیشتر از یارانه بهره مند 
می شد.حسینی کارنامی با اظهار این که در طرح اصالح ا لگوی مصرف تعرفه 
برق برای مشــترکانی که مصرف شان تا ســقف الگو باشد همان تعرفه  قبلی 

خواهد بود.

افزایش ادامه دار قیمت نفت ایران
 عبور نفت سنگین ایران از ۸۶ دالر

قیمــت نفت ایران نیز با ۲۳ ســنت 
افزایش به ۸۶ دالر و ۷۵ ســنت در 
هر بشــکه رسید که نســبت به روز 
گذشته افزایشــی ۰.۲۷ درصدی را 
تجربه کرده است.به گزارش خبرنگار 
مهر به نقــل از اویل پرایس، قیمت 

شــاخص نفت خام برنت دریای شــمال امروز )۲۴ بهمن ماه( در 
بازارهای جهانی نسبت به آخرین قیمت های روز گذشته با ۳ دالر و 
۳ سنت افزایش به ۹۴ دالر و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید، قیمت 
نفت برنت دریای شــمال روزهای گذشته ۹۱ دالر و ۴۱ سنت به 
فروش می رسید.همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در 
بازارهای جهانی با افزایش ۳ دالر و ۲۲ ســنتی روبرو بوده و به ۹۳ 
دالر و ۱۰ ســنت در هر بشکه رسیده که نسبت به آخرین قیمت 
معامالتی روز گذشته افزایشی ۳.۵۸ درصدی را تجربه کرده است. 
قیمت نفت ایران نیز با ۲۳ سنت افزایش به ۸۶ دالر و ۷۵ سنت در 
هر بشکه رسید که نسبت به روز گذشته افزایشی ۰.۲۷ درصدی را 
تجربه کرده است.آخرین قیمت نفت سایر اعضای اوپک در بازارهای 
جهانی نیز نشــان می دهد که قیمت نفت مربان باب امارات به ۹۲ 
دالر و ۴۰ سنت، نفت کویت به ۹۱ دالر و ۴۹ سنت و نفت ساهاران 
بلند الجزایر به ۹۶ دالر و ۵۲ سنت، نفت سبک بانی نیجریه به ۹۴ 
دالر و ۵۷ سنت، نفت گیراســول آنگوال به ۹۵ دالر و ۳۵ سنت و 
نفت ســبک عربستان به ۹۱ دالر و ۰۸ سنت رسیده، این در حالی 
اســت که قیمت نفت بصره عراق همچنان ۷۱ دالر و ۶۹ فروخته 
می شــود، بنابراین به جز نفت کویت و امارات قیمت نفت ســایر 

اعضای اوپک نسبت به روز گذشته افزایشی بوده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خبر داد؛

پاداش۵برابریبرایکممصرفها،جریمه۲برابریدرانتظارپرمصرفها
مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره تعرفه های 
جدید برق که از اول بهمن ماه امسال اجرایی شده است، گفت: 
براساس این تعرفه ها، مشترکان کم مصرف و پر مصرف هرکدام 
از پاداش یــا جریمه برخوردار می شــوند.به گزارش خبرنگار 
اقتصــادی ایرنا، پنجم دی ماه هیات دولت به ریاســت آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری با استناد به قانون هدفمند 
کردن یارانه ها و اجرای حکم منــدرج در بند )ی( تبصره )۸( 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور، چگونگی محاسبه تعرفه 
برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجازه اجرای آن از اول بهمن 
صادر کرد.کارشناسان و متخصصان صنعت برق پس از بررسی 
دقیق مصارف مشــترکان بر اساس چندین مؤلفه، برای میزان 
مناسب مصرف برق الگویی طراحی کردند که یک اقدام اصولی 
بوده و به طور معمول جزو برنامه های اصلی کشورها برای ارائه 
خدمات بهتر به مشترکان اســت.این الگو ابتدا بر اساس آب و 
هوا و اقلیم کشــور و با توجه به میزان متوســط دمای هوا به 
مناطق مختلف معتدل یا عادی و گرمســیری تقســیم شده، 
سپس نیاز خانوارهای مختلف به اســتفاده از انرژی برق برای 
وسایل روشنایی، ماشین لباسشویی و ظرف شویی، اتو، یخچال 
و غیره کــه به طور معمول برای رفاه مورد نیاز اســت در نظر 
گرفته شده است.این الگو برای ۸۰ درصد مشترکان کشور ۲۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه های غیرگرم سال و ۳۰۰ کیلووات ساعت 
برای ماه های گرم اســت و مناطق گرمسیر کشور هم متناسب 
با شــرایط آب و هوایی الگوی خــاص خود را دارند.بر این مبنا 
اگر مشــترکان برق بتوانند در ماه های گرم سال مصرف خود 
را نســبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داده و به زیر الگوی 
مصرف برســانند، به ازای هر کیلووات ســاعت کاهش مصرف 
معــادل قیمت تأمین برق یعنی ۳۰۰ تومان پاداش گرفته و از 

دولت بســتانکار می شــوند؛ البته این در حالی است که دولت 
در چارچوب الگوی مصــرف، برق را به نرخ یارانه ای و کمتر از 
یک سوم این قیمت در اختیار مشترکان قرار می دهد و پاداش 
کاهــش مصرف در زمان پیک و اوج بار شــبکه، می تواند تا ۲ 
برابر قیمت تأمین برق هم افزایش یابد.عالوه بر این، آیین نامه 
هیات دولت پیش بینی کرده که تعرفه برق مشــترکان تحت 
پوشــش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی در 
صورت کاهش به میــزان ۵۰ درصد الگوی مصرف، رایگان در 
نظر گرفته شود.سامانه و یا برنامه کاربردی »برق من«، راه های 
انتخاب پله مصرف مشترکان هســتند. مشترکان برق با ورود 
به ســامانه برق من می توانند گزینــه »انتخاب پله مصرف« را 
برگزیده و پله مصرفشان را انتخاب کنند؛ در این رابطه مشترک 

می تواند بــا مراجعه به گزینه قبض، جزئیات قبض الکترونیک 
دوره قبل خود را مطالعه کرده و بر مبنای آن نسبت به انتخاب 
پلــه دوره آتی خود تصمیم گیری کند.این امکانات در نســخه 
موبایلی برق من نیز به راحتی در دســترس بوده و مشترکان 
با نصب آن از فروشگاه های معتبر اینترنتی می توانند به بخش 
خدمات اپلیکیشن مراجعه و پله مصرفشان را انتخاب کنند.در 
همین زمینه به تازگی مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق 
ایران گفت: بر اســاس بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰ دربــاره آیین نامه تعرفه بــرق، تعرفه های جدید برق از 
ابتدای بهمن ماه اجرا شــده است.براساس گزارش تازه پایگاه 
اطالع رسانی وزارت نیرو، »مصطفی رجبی مشهدی« افزود: بر 
اســاس این آیین نامه، تعرفه مشترکانی که در محدوده الگوی 

مصرف تعیین شــده مصرف داشته باشند )بیش از ۷۵ درصد 
از مشترکان( تغییری نمی کند. تعرفه مشترکانی که به میزان 
ناچیزی از الگوها بیشــتر باشــد نیز تغییری نخواهد کرد، اما 
تعرفه مشــترکانی که بیش از ۱.۵ یــا ۲ برابر الگوهای تعریف 
شده مصرف داشته باشند به صورت پلکانی افزایش می یابد.وی 
ادامه داد: از مشــترکان پر مصرف می خواهیم با انجام چند راه 
کار ساده مانند تنظیم دمای دستگاه های گرمایشی یا استفاده 
از المپ های پربازده و نور مناسب مصرف خود را کاهش دهند.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه موضوع بسته های تشویقی 
کاهش مصرف، یکی از اقدام هایی اســت که وزارت نیرو دنبال 
می کند، خاطرنشان کرد: اگر در ماه های گرم سال که تامین برق 
دشوار است، مشترکی مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال 
پیش از آن کاهش دهد، از پاداش خوبی برخوردار خواهد شــد 
و این پاداش ها نســبت به گذشته پنج برابر شده  است. رجبی 
مشــهدی افزود: همچنین اگر مشــترکان زیر الگوی مصرف 
بتوانند در ماه های گرم ســال مصرف خود را نســبت به دوره 
مشــابه در سال قبل کاهش دهند، می توانند از دولت بستانکار 
شــوند که پاداش ایــن کاهش در قبوض بعــدی آنها در نظر 
گرفته خواهد شــد.وی ادامه داد: این در حالی است که دولت 
در چارچوب الگوی مصــرف، برق را به نرخ یارانه ای و کمتر از 
یک سوم این قیمت در اختیار مشترکان قرار می دهد و پاداش 
کاهش مصرف در زمان پیک و اوج بار شبکه، می تواند تا ۲ برابر 
قیمت تأمین برق هم افزایش یابد.مدیرعامل شــرکت مدیریت 
شبکه برق ایران گفت: در خصوص تابستان امسال نیز امیدواریم 
با استفاده از تجربه سال های گذشته به خصوص تابستان ۱۴۰۰ 
و همکاری مردمی که همیشــه در کنار ما بوده اند، تامین برق 

پایدار همه مشترکان را به شکل بهتری به سرانجام برسانیم.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: 
در حال حاضر بحثی در مورد طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد 
وجود ندارد و در حال بررســی است و پس از انجام بررسی های الزم 
اطالع رسانی صورت خواهد گرفت.به گزارش ایسنا، جلیل ساالری، 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به سوال ایسنا، درباره آخرین وضعیت 
اجرای طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد، اظهار کرد: زیرساخت 
های نرم افزاری اجرای این طرح باید انجام شود و هنوز در این رابطه 
اقداماتی انجام نشده است و زمانی که انجام شود، اطالع رسانی صورت 
خواهد گرفت.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با تکذیب واردات بنزین از نوروز سال ۱۴۰۱، گفت: برای 
تامین بنزین مورد نیاز در نوروز امســال برآوردهای خوبی داشتیم و 
اکنون ذخایر بنزین مطلوب بوده و این در شرایطی است که دغدغه 
تامین ســوخت زمســتانی برای صنایع عمده و نیروگاه ها نیز وجود 
داشت.ســاالری با اشــاره به میانگین مصرف روزانه ۸۶ میلیون لیتر 
بنزین در کشــور، اظهار کرد: اکنون ذخایر بنزین در شرایط مطلوبی 

است و نوروز سال ۱۴۰۱ واردکننده بنزین نمی شویم.وی در با بیان 
اینکه میانگین مصرف بنزین در سال جاری به ۸۶ میلیون لیتر در روز 
رســیده است، گفت: اکنون تولید بنزین حدود ۱۰۳ تا ۱۰۴ میلیون 
لیتر در روز برآورد می شود. در چند روز گذشته اقداماتی در پاالیشگاه 
الوان در خصوص جلوگیری از خام فروشــی انجام شــد.مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه 
مدت ها بود نفتای این پاالیشگاه را با قیمت های پایین صادر می کردند 
و این در حالی بود که واحد تبدیل نفتا به بنزین تکمیل شــده بود و 
معطل کاتالیست بود، گفت: مهلت دو ماهه داده شد تا صادرات نفتا 
متوقف شود، اکنون در پاالیشگاه الوان، نفتا تبدیل به بنزین می شود.

ســاالری دلیل تمایل شرکت های پاالیشی برای صادرات نفتا را درج 

قیمت های باالتر برای این محصول در مقایسه با بنزین در صورت های 
مالی ســال گذشــته عنوان کرد و اظهار کرد: این در حالی است که 

قیمت بنزین ۱۵ تا ۲۰ دالر نسبت به نفتا باالتر است.

ورود ال. پی. جی به سبد سوخت خودروها فعال امکان پذیر 
نیست

وی با بیان اینکه ورود ال. پی. جی به ســبد سوخت خودروها چند 
چالش دارد، گفت: یکــی از مهمترین چالش ها  نظام قیمت گذاری 
و شــیوه قیمت گذاری گاز مایع است که اکنون در کشور وجود دارد 
و به طور طبیعــی با این نظام قیمت گذاری رقابت اتفاق نمی افتد. به 
لحاظ ارزش حرارتی، شاخص کیفیت و هزینه های تولید و انتقال نیز 

ال. پی. جی توان رقابت با ســی. ان. جی و بنزین را ندارد.مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه  نکته دوم 
تبدیل ناوگان است. چالش سوم نیز سطح دسترسی و انتقال گاز مایع 
از مبادی تولید به قطب مصرف اســت که در گسترده کشور این زیر 
ساخت وجود ندارد، تاکید کرد: از سوی دیگر در برنامه هفتم و هشتم 
توسعه، افزایش تولید پلیمرها مورد توجه است و برای تکمیل زنجیره 
ارزش در این بخش از صنعت پتروشیمی توجه به خوراک های مایع 
اولویت دارد.ســاالری با تاکید بر اینکه به طور عمده امروز طرح های 
پتروشیمی ها بیشتر در حوزه اوره- آمونیاکی و متانول بوده و تبدیل 
اینها به زنجیره پایین دستی یکی از چاش ها است، گفت: حجم باالی 
ال. پی. جی در کشور هم وجود دارد، این حجم بر اساس قیمت های 
صادراتی می تواند در قالب قرارداد بلندمدت صنعت پتروشیمی هزینه 
شود. بنابراین بخشی از ال. پی. جی را باید به آن سمت هدایت کرد 
زیرا ارزش افزوده باالیی دارد و امروز شــرایط ورود به ســبد سوخت 

خودرو با شرایط موجود امکان پذیر نیست.

تحویل 15 میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاه ها
وی با اشاره به خشکسالی در سال آبی گذشته و نبود ظرفیت برق 
آبی ها، گفت: در حوزه سوخت امسال یکی از اتفاقاتی که افتاد، با 
توجه به خشکسالی در سال آبی گذشته میزان تولید نیروگاه های 
برق آبی کاهش پیدا کرد و این در شــرایطی بود که مصرف برق تا 
۱۰ درصد افزایش داشــت. با این حال میزان تحویل نفت کوره به 
نیروگاه ها مانند سال گذشــته ۶ میلیارد لیتر بوده و بخش عمده 
سوخت مایع تحویلی به نیروگاه ها گازوئیل است.مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه در سال 
جاری، تقریبا حدود ۱۵ میلیارد لیتر سوخت تحویل نیروگاه ها شده 
اســت که این حجم باالیی است، افزود: امروز با کسری نفت کوره 
برای صادرات مواجه هستیم اما به دلیل مصرف باالی گاز در بخش 
خانگی که در برخی روزها به ۶۵۰ میلیون متر مکعب می رســید 
و تراز منفــی ایجاد می کرد، موظف به تامین ســوخت مورد نیاز 

نیروگاه ها و صنایع عمده ایم.

تخصیص سهمیه بنزین به افراد در حال بررسی است

تکذیب واردات بنزین در نوروز

نیروگاه های برق برای 
تابستان آماده اند؟
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گزیده خبر

خلج طهرانی مطرح کرد: 
اقدامات اخیر منطقه ويژه اقتصادی 
خلیج فارس در راستای بومی سازی

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فــارس با اعتماد بر دانش 
و تــوان متخصصین داخلی اقدام به ســاخت، تعمیر و 
بهسازی قطعات کرده است تا این منطقه در حوزه های 
مختلف ضمن کاهش ارزبری، به خودکفایی برسد.دکتر 
خلج طهرانی در راستای اقدامات انجام شده در منطقه 

ویژه اقتصادی خلیج فارس برای بومی ســازی و توسعه تکنولوژی داخل عنوان 
 steel تولید داخل کشــور، جایگزین نوارهای ep کرد: ســال گذشته نوارهای
cord موردنیاز شد که پیش ازاین می بایست از خارج کشور خریداری می گردید.

مدیرعامــل منطقه ویژه خلیج فارس گفت: یکی دیگر از پروژه های انجام شــده 
طراحی و ساخت صفحه پرشرپلیت مربوط به اسپالیس گرم )پخت محل اتصال( 
نوار نقاله بود که جایگزینی بهتر و ایمن تر به جای پرشربگ ساخت آلمان شده 
است. با توجه به پارگی های متعدد پرشربگ که سطح ایمنی را به شدت کاهش 
داده بود و با توجه به اینکه این تجهیز تولید داخلی نداشته و تأمین آن از خارج 
در شــرایط کنونی بسیار دشــوار بود همکاران متخصص و فنی ما که سابقه و 
تجربه ی خوبی در زمینه اســپالیس نوار نقاله داشتند اقدام به طراحی و ساخت 
صفحه پرشر پلیت کردند که این صفحه با صرف کمترین هزینه با باالترین سطح 
کیفیت ممکن، طـراحی و تولید گردید و پس از آزمایش های الزم مورداستفاده 
قرار گرفت و تاکنون چندین ســر اسپالیس گرم )پخت محل اتصال( نوار نقاله 
انجام و مورد تائید قرار گرفته است. پرشر پلیت ساخته شده در این مجموعه از 
ایمنی باالیی برخوردار است و از نظر هزینه تأمین پرشر پلیت نزدیک به هشت 
الی ده هزار یورو ارزبری داشــت در حالی که پرشــر پلیت را با هزینه ای بسیار 
ارزان تر با مبلغی در حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیون تومان از مواد و متریال موجود در 

بازار داخلی می توان تولید کرد. .

جعفری: در جلسه بررسی مدل پیشنهادی مرکز هوشمندی شریف اعالم کرد؛
تدوين نقشه راه همکاری واحدهای پژوهشی 

ايمیدرو با مشارکت دانشگاه شريف
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: نقشه راه همکاری واحدهای پژوهش و توسعه 
فناوری ایمیدرو در راستای تقویت اکوسیستم استارتاپی کشور با مشارکت مرکز 
هوشمندی و رصدخانه فناوری و نوآوری صنایع معدنی شریف- ایمیدرو تدوین 
می شــود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در جلسه ویدیو 
کنفرانســی بررسی طرح پژوهشی »مدل همکاری بین ارکان پژوهش و توسعه 
فناوری ایمیدرو در اکوسیستم اســتارتاپی کشور« با بیان این مطلب گفت: به 
دلیل کم رنگ دیده شــدن ارتباط ارکان پژوهشــی ایمیدرو به عنوان حمایت 
کننده از ایده های ارزش آفرین و استارت آپ های حوزه معدن و صنایع معدنی، 
استفاده مطلوبی از ظرفیت ها و پتانسیل ها ی موجود در این حوزه، نشده است.

وی ادامه داد: هدف ما از این طرح، تقویت ایده های ارزش آفرین و اســتارتاپ 
ها است و اینکه نقش هر یک از زیرمجموعه های ایمیدرو شامل مرکز تحقیقات 
و فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد، صندوق بیمه ســرمایه 
گذاری فعالیت های معدنی و مراکز پژوهشی نوع سوم و سایر بخش ها بیرونی 
را برای توسعه فضای کسب و کار شرکت های استارتاپی مشخص کنیم.رئیس 
هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه حمایت از پژوهش و فناوری را وظیفه خود می 
دانیم، تصریح کرد: با تدوین نقشه راه و تعریف چارچوب ها و دستورالعمل ها، می 
توانیم در قالب یک سیستم یکپارچه، امکانات مراکز تحقیقاتی ایمیدرو را برای 

توسعه فناوری شرکت های معدنی و صنایع معدنی مورد استفاده قرار دهیم.

در رویداد »ریورس پیچ« و پنل های تخصصی در سومین نمایشگاه ملی فوالد 
مطرح شد؛

حمايت جدی فوالد مبارکه از افراد نوآور 
توانمند برای حل چالش های صنعت

مدیرعامل شــرکت پشتیبانی و توســعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه گفت: 
فوالد مبارکه می خواهد به افراد نوآور توانمند برای حل مســائل صنعت کمک 
کند تا راه حل خود را عملیاتی کنند. مهم ترین بخش این فرآیند نیز تامین مالی 
 Reverse( این راه حل ها اســت.به گزارش خبرنگارفوالد، رویداد ریورس پیچ
pitch( به میزبانی شــرکت فوالد مبارکه با محوریت رفع چالش های صنعت 
توسط متخصصان در سومین نمایشگاه ملی فوالد ایران برگزار شد.در این رویداد 
یحیی پالیزدار، مدیرعامل شــرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه، اظهار کرد: صنایع هم تامین کنندگان اصلی دارند و هم مشــتریان که 
دو بال هر صنعت هســتند. هرچه صنعت پیچیده تر باشد صرفا نیاز به تامین 
تجهیز یا مواد اولیه نداریم بلکه به افرادی نیاز داریم که مســائل پیچیده ما را 
حل کنند. این مســائل پیچیده لزوما برای افراد خارج از صنعت آشکار نیست. 
یکی از ابزارهایی که می تواند این مســائل پیچیده را به سطح جامعه مخاطب 
یعنی افراد نوآور مرتبط وارد کند رویدادهای ریورس پیچ هستند.برگزاری این 
رویدادها چند ســالی است که در کشور رایج شده است و فوالد مبارکه نیز در 
همین راستا اولین رویداد از این نوع را در سال ۱۳۹۷ برگزار کرد. تفاوت رویداد 
امسال با سال های گذشته این اســت که در سال جاری فوالد مبارکه صرفا از 
جامعه هدف خود راه حل نمی خواهد، بلکه می خواهد به آن ها کمک کند تا راه 
حل ها عملیاتی شود. مهم ترین بخش این فرآیند نیز تامین مالی این راه حل ها 
است که در نهایت می تواند بخشی از مشکالتی که شرکت های نوپا با آن مواجه 

هستند را حل کند.

 سهم تولید از تسهیالت بانکی همچنان
 کمتر از قانون!

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشــان می دهد که تســهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش 
صنعت و معدن در هشــت ماهه ســال جاری در جایگاه دوم بیشترین دریافت 
کننده تسهیالت بانکی قرار دارد، اما همچنان رقم تسهیالت به هدف برنامه ششم 
توسعه نرسیده اســت.به گزارش ایسنا، طبق این آمار در هشت ماهه امسال در 
مجموع بیش از ۱۷۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،  مسکن و ساختمان، بازرگانی، 
خدمات و ســایر بخش های متفرقه پرداخت شده است.در این میان تسهیالت 
پرداختــی به بخش صنعــت و معدن معادل ۵۱۵ هــزار و ۷۴۰ میلیارد تومان 
بوده که ســهم ۲۹.۹ درصدی از کل تسهیالت را به خود اختصاص داده است. 
این در حالی اســت که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی )شورای 
پول و اعتبار( مکلف است سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه ای 
تنظیم کند که ســهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی 
اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.همچنین تسهیالت پرداختی بانک ها 
و موسســات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در هشت ماهه امسال به ۲۶۶ هزار 
و ۵۷۰ میلیارد تومان رســیده که سهم آن از کل تسهیالت بانکی معادل ۱۵.۴ 
درصد بوده است.در این میان بیشترین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در هشت ماهه امسال سهم ۴۲.۴ 
درصدی از کل تسهیالت پرداختی را به خود اختصاص داده و معادل ۷۳۲ هزار 
و ۹۱۰ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده است.پس از بخش خدمات، صنعت 
و معدن و بازرگانی به ترتیب بخش کشــاورزی و مسکن ۷ و ۵.۲ درصد از کل 
تســهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده اند. همچنین 
تسهیالت پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب بیش از ۱۲۰ و ۹۰ 

هزار میلیارد تومان بوده است.

رییــس ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان کشــور از کاهش ۵ تا ۶۵ درصدی 
قیمت برخی کاالهای مشــمول طــرح درج قیمت 
تولیدکننده خبر داد.عبــاس تابش ظهر دیروز ۲۴ 
بهمن ماه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان 
گفت: مرحله چهــارم درج قیمت تولیدکنندگان از 
دیروز آغاز شده اســت و در سه دوره قبل حدود ۳ 
هزار قلم کاال مشــمول طرح درج قیمت بودند و در 

مرحله جدید حدود ۵ هزار کاال مشمول می شود.
رییــس ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان کشــور گفت: امــروز از ۳ هزار و ۳ 
قلم کاالیی که تاکنون مشــمول طرح درج قیمت 
تولیدکنندگان شــده اند، ۱۷۰۰ قلــم آن کاهش 
قیمتی ۵ تا ۶۵ درصدی داشــته است به طور مثال 

قیمت نوشابه از حدود ۱۵ هزار تومان پس از اجرای 
این طرح در ابتدا به حدود ۱۱ هزار تومان و سپس 
به حــدود ۱۰ هزار تومان و اکنــون ۹۵۰۰ تومان 
رسیده اســت و اگر ۳۰ درصد سود آن را محاسبه 
کنیم قیمت مصرف کننده آن حدود ۱۲هزار و ۳۵۰ 
تومان شده است لذا فقط در هر نوشابه حدود ۳۵۰۰ 
تومان به نفع مصرف کننده می شــود.وی با تبیین 
نتایج طرح درج قیمــت تولیدکنندگان اظهار کرد: 
این طرح به  منظور شفاف  سازی قیمت  ها اجرا شده 
است و سازمان امور مالیاتی مبنای دریافت مالیات 
را از قیمــت روی کاال تعیین می کنند.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باتوجه به کاهش 
قیمت کاالها بــه نفع مصرف کنندگان لذا می ارزد 
پشت این کار بایستیم و این صدای وامصیبت های 
چهــار نفر به هر کجا که می خواهد برســد، منافع 
8۵ میلیون نفر ایرانی مدنظر ماســت.وی بیان کرد: 
در اســتان کرمان ۹۰ درصد واحدهای که مشمول 
این طرح شــده بودند، آن را رعایت کردند و مابقی 
رعایت نکرده اند و ایجابی جلو می رویم. امروز آمده 
ام که علت اجرا نکردن ۱۰ درصد واحدهای مشمول 
این قانون را جویا شــوم و ابهامات آنها را رفع کنیم.

تابش متوســط هزینه شــرکت های پخش را ۱۳ 
درصد اعالم کرد و افزود: ظاهرا امروز هیچ کس در 
این طرح بدون سود نیست و هر کسی سود منطقی 
خــود را می برد.وی ادامــه داد: اگر با توضیحات ما 
اندک افرادی قانع نشدند و این طرح را اجرا نکردند، 
چاره ای نداریم باید از ابزار صلبی اســتفاده کنیم و 

ما پیشــنهاد نمی کنیم از این روش استفاده کنیم.
معاون وزیر صمت درباره درج قیمت در فروشــگاه 
ها نیز گفت: باستناد قانون عرضه کننده مکلف است 
قیمت مصرف کنندگان را روی کاالها درج کند و از 
امروز یکی از تکالیف ما درج قیمت مصرف کنندگان 
توســط خرده فروشان است و جرایم خرده فروشان 
افزایش پیدا کرده است و در این برهه جریمه ها دو 
تا پنج برابر افزایش پیدا کرده است و حتما دستگاه 
های مربوطه در این وهله از پنج برابر استفاده کنید.

وی بــا بیان این مطلب که با حقوق 8۵ میلیون نفر 
نمی توان بازی کرد، اظهار کرد: ممکن اســت عدم 
تمکین عواقب خوبی نداشته باشد و راضی نیستیم 
یک ریال از حق تولیدکنندگان کم شود و مردم نمی 
توانستند حق خود را مطالبه کنند اما با اجرای این 
طرح مردم می توانند راحت مطالبه گری کنند. علی 
زینی وند استاندار کرمان نیز گفت: طرح درج قیمت 
تولیدکنندگان قابل قبولی اســت و روی ساماندهی 
بــازار تاثیر می گذارد و بــا اجرای این طرح تکلیف 
تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و حتی بازرســان 
مشخص می شود.وی با تاکید برآنکه اعضای تنظیم 
بازار از همه ابعاد این طرح آگاه باشــند، اظهار کرد: 
در بحث اطالع رسانی این طرح برای مردم پیچیده 
کنید و رســانه ها به صورت ساده این طرح را برای 
مردم تشریح کنند.استاندار کرمان تاکید کرد: استان 
کرمــان آمادگی کامل برای اجرای این طرح را دارد 
اما باید ساختار مناسبی برای این طرح تعریف کنید 

تا این طرح کامل اجرا شود.

قیمت مواد اولیه هر روز در حال تغییر

 تورم، تولیدکننده را فقیر کرد
وضعیت تامین مواد اولیه در ایران با چالش هایی از جمله گرانی، 
تغییــر قیمت، عدم ترخیص و عــدم تامین مکفی مواجه بوده، 
مســاله ای که تولیدکننده را روز به روز ناتوان تر کرده است.به 
گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شــعار سال تحت عنوان »تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« از میان سایر اولویت های موجود 
کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار »جهش 
تولید« و »رونق تولید« در دو ســال گذشــته دانســت که به 
ضرورت توجه مضاعف مسئوالن و مقامات دستگاه های اجرایی 
و قانون گذاری به ارتقای ظرفیت های تولیدی کشور و رفع موانع 
از ســر راه آنها به عنوان تنها عالج گذر از شرایط خطیر کنونی 
اشاره دارد.بررسی ها نشان می دهد که تولید در ایران مشکالت 
متعددی دارد ولی مهمترین مشــکالت تولید را شاید بتوان در 
۹ سرفصل »مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه«، 
»تامین اجتماعی«، »قیمت گذاری دســتوری«، »تامین مواد 
اولیه«، »نظام بانکی«، »اشــکاالت سیستم حمل ونقل کشور«، 
»بدهی های معوق واحدهای تولیــدی«، »تامین نقدینگی« و 
»مالیــات« عنوان کرد. در بخش چهارم از پیگیری مشــکالت 
تولید، به موضوع تأمین مــواد اولیه که موجب گرانی محصول 

نهایی و سنگ اندازی در مسیر تولید شده، پرداخته ایم.

تغییر قیمت مواد اولیه معضل اصلی تولیدکنندگان
بر این اســاس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب 
می شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی 
هم از طریق واردات تأمین می شود؛ با این حال وضعیت تأمین 
مواد اولیه در ایران با چالش هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در 
فاصله های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه 
اســت. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق 
اعالم سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی یکی از عمده 
دالیل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد 
اولیه است.حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضائی و 
مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر در مورد 
وضعیت تأمین مواد اولیه داخلی، اظهار کرد: مهم ترین مســاله 
در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مســاله تورم است. وقتی که 
قیمت ها به صورت تکرارشونده افزایش می یابد تأمین مواد اولیه 
داخلی و کاالهای بسته بندی با مشکل مواجه می شود.وی افزود: 
تولیدکنندگان بایــد نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده 
اولیه و کاالهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل 
نخورند؛ این موضوع در حوزه مواد غذایی بیشــتر خود را نشان 
می دهد زیرا مواد اولیه این حوزه به صورت فصلی عرضه می شود.

فروزان فرد تاکید کرد: تغییر و تحوالت قیمت ها باعث می شود 
زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با 
توجه به اینکه قیمت ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده 
دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقــدی را ندارد و به صورت 

نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی داند دو هفته بعد قیمت ها 
چه تغییری می کند ترجیح می دهد روز به روز و به صورت نقدی 
پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده 

بیشتر و او را ناتوان می کند.

تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر می شود
وی تصریح کرد: قســمت عمده ای از نقدینگی را از مؤسســات 
اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از 
سمت فروش جذب کند؛ بنابراین هزینه تأمین مواد اولیه برای 
تولیدکننده باال می رود.رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه 
با فســاد اتاق بازرگانی تهران گفت: بنابراین یکی از چالش های 
اصلــی واحدهای تولیدی در تأمین مــواد اولیه داخلی، تأمین 
نقدینگی الزم در زمان مناســب و با قیمت مناسب برای خرید 
کاال و خدمات مورد نیاز است. این مساله در حوزه مواد غذایی و 
محصوالت کشاورزی بیشتر به چشم می آید.فروزان فرد تصریح 
کرد: از ســویی دیگر به نظر می رســد منابع بنگاه در برابر تورم 
مرتب تحلیل می رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی تواند منابع 
خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می افتد و هر 
چه تورم طوالنی تر می شــود بنگاه فقیرتر می شود. تولیدکننده 
بــرای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع 
جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوســت مربوط به تولید 
قبل است که با قیمت های قبل می فروشد. در واقع با قیمت قبل 
خریده و با همان قیمت می فروشد اما باید با قیمت های جدید 

که شــاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین 
مساله عدم تناســب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده 
را نشــانه می رود.وی گفت: در حال حاضــر واحدهای تولیدی 
دچار کمبود نقدینگی برای ادامه فعالیت هستند و حتی وقتی 
مایل به پرداخت هزینه های بیشتر برای تأمین نقدینگی هستند 
مؤسســات پولی و اعتباری و بانک ها نقدینگی مورد نیازشان را 
تأمین نمی کنند؛ وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی 
به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل می شود.فروزان فرد تاکید 
کرد: بنابراین باال رفتن هزینه تأمین نقدینگی و عدم دسترسی 
به موقع و مناســب مواد اولیه چالش های مهم تولیدکنندگان 

است.

کیفیت نادیده گرفته می شود
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی 
تهران گفت: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت ها 
مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقظه نظرات مهمی 
کــه در تأمین کاال از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا 
شــرایط، شرایط رقابت سالم نیســت و مجبور است کیفیت را 
چندان مورد توجه قرار ندهد.وی افزود: در شــرایط اســتاندارد 
که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کاال دستش 
باز اســت و دقت به خرج می دهد و نسبت به کیفیت حساس 
است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کاال و میزان 
تأمین کاال ثبات ندارد و ســوداگران نقش آفرینی می کنند و به 

همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری 
از جاها قطع می شــود، مساله کیفیت دچار آسیب می شود و یا 
اینکه تولیدکننده مجبور می شود با کاهش کیفیت کنار بیاید.

فــروزان فرداظهار کرد: وقتی فضای قیمت ها فضای بهم ریخته 
اســت و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده 
فقط تالش می کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا 

هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.

وظیفه اصلی دولت کنترل متغیرهای اصلی اقتصاد کالن 
است

وی در مورد وظیفه دولت، گفت: مشــکل این اســت که دولت 
کارهای زیادی برای خــود طراحی می کند در حالی که دولت 
فقط باید مدیریت شاخص های مهم اقتصادی همچون نرخ تورم، 
بهره بانکی، ارز و … را در تناســب با هم در دســتور کار داشته 
باشد. دولت باید کنترل تورم را به درستی پیش ببرد.فروزان فرد 
اظهار کرد: دولت به واســطه اینکه در زمینه کنترل شاخص ها 
ناتوان بوده و نظم اقتصاد کالن کشــور بهم خورده اســت وارد 
صحنه های دیگــر همچون جیره بندی، دخالــت در بازارهای 
مختلف، قیمت گذاری ها و … می شود که هر کدام آسیب های 
خود را به دنبال دارد.رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه 
با فســاد اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: وظیفه دولت کنترل 
متغیرهای اصلی اقتصاد کالن است که از این طریق زمینه پیش 
بینی پذیری اقتصاد را برای فعاالن اقتصادی فراهم کند؛ اقتصاد 
برای کسانی که باید سرمایه گذاری کنند، کسانی که باید خرید 
کنند، کســانی که باید بودجه را تنظیم کنند و … پیش بینی 

پذیر باشد.

اقتصاد ایران مدتهاســت که برای تولیدکنندگان دچار 
پیچیدگی شده است

وی گفت: باال بودن نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز مواجهیم؛ 
مدتهاست در اقتصاد ایران دچار پیچیدگی برای تولیدکنندگان 
هســتیم که امکان پیش بینی حداقلی از آینده نزدیک خود را 
ندارند. تولیدکننده اگر بخواهد کار خود را توسعه دهد نیاز دارد 
که بتواند آینده کاری خود را پیش بینی کند در غیر این صورت 
مجبور به اســتفاده از امکانات فعلی خود است و توان توسعه را 
از دســت می دهد که در این شرایط هم نمی تواند آینده خود را 
پیش بینی کند.فروزان فرد تاکید کرد: دولت توان خود را برای 
انجام وظیفه اصلی از دســت داده و برای جمع کردن شــرایط 
وارد حوزه هایی شــده که در حالت طبیعــی نباید به آنها ورود 
کند. همین ورودهای غیرکارشناســی بــه حوزه هایی همچون 
قیمت گذاری، تنظیم بازار و … هم به چندین آسیب دیگر دامن 
می زند و انگیزه تولیدکننده برای ورود به حوزه های پیش برنده 

و آینده نگر ناچیز می کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک 
گفت: با توجه به این که ۴۰ درصد فروش کل ســال در بازار شب 
عید صورت می گیرد، ضروری اســت تا برخورد در سطح عرضه با 
جدیت بیشتری دنبال شود تا حاشیه امنی برای قاچاقچیان وجود 
نداشــته باشد.به گزارش تسینم، اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق کاال و 

ارز، پدیده ای اســت که در سال های اخیر تولیدکنندگان داخلی را 
از رمق انداخته است. برخی معتقدند برای مقابله با این معضل باید 
اقداماتی نظیر بهبود کیفیت تولید، حمایت از تولید داخلی و تسهیل 
در واردات کاالهایی که تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار نبوده، در 
دســتور کار قرار گیرد؛ برخی دیگر معتقدند که تداوم برخورد در 
سطح عرضه و تشدید مجازات قاچاقچیان به منظور افزایش ریسک 
قاچاق موجب خواهد شــد تا این پدیده شــوم اقتصادی به میزان 
قابل قبولی کاهش یابد.در طی ســال های اخیر مبارزه با قاچاق با 
گسترش ورود این کاالهای ممنوع به بازار کشورمان، وارد مراحل 
پیچیده تری شده و متولیان مبارزه با قاچاق، موفقیت برخورد را  در 
گرو هماهنگی، تعامل بیشتر دستگاه های دخیل در مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز و تداوم برخوردها در سطح عرضه می دانند.

فعالیت برند های قاچاق در بازار پوشاک
مجیــد افتخاری عضو هیئــت مدیره اتحادیــه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک با بیان این که تمامی دستگاه های حاکمیتی 
باید برای مبارزه با قاچاق کاال بســیج شوند، گفت: با وجود اینکه 
تالش هایی از جانب ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت گرفته 
است، اما به نظر می رسد که تمام حاکمیت باید برای از بین بردن 
این پدیده شوم همراه شوند تا ظرفیت تولید داخلی از بین نرود.وی 
افزود: متأسفانه با وجود ممنوعیت واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷، 
کماکان شــاهد حضور برندهای خارجی پوشــاک در بازار کشور 

هســتیم.عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک با اشاره به لزوم برخورد با برندهای محرز قاچاق، گفت: در 
تیرماه سالجاری، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ارائه لیستی به 
مراکز تجاری به آن ها مهلت داد تا نسبت به جمع آوری این برندها 

اقدام کنند؛ اما متأسفانه فعالیت  آن ها کماکان ادامه دارد.

عزم جدی برای برخورد با قاچاق پوشاک وجود ندارد
افتخاری ادامه داد: نمی توان مقصر تمامی این اتفاقات را ســتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز دانست و ستاد نیز معذوریت های خاص 
خــود را دارد؛ چرا که این مجموعــه در حوزه های مختلفی در 
حال فعالیت اســت. به نظر می رسد که عزم جدی برای از بین 
بردن پوشاک قاچاق در کشــور وجود ندارد.وی با بیان این که 
برخوردهای ستاد با قاچاقچیان و فروشندگان باید تداوم داشته 
باشد، گفت: این که هر از چندگاهی برخوردی در سطح عرضه 
صورت بگیرد، کافی نیســت و ضروری است تا این برخوردها به 

صورت دائمی باشد.

لزوم برخورد با قاچاق پوشاک در بازار شب عید
افتخاری خاطر نشــان کرد: شکل های متفاوتی از قاچاق، روز به روز 
در حال گســترش اســت و بدیهی اســت که ادامه این روند، تولید 
داخل را دچار مشــکل و اشتغال کشــور را با چالش مواجه خواهد 
کرد.وی افزود: می توان با برخورد در ســطح عرضه، به راحتی فضای 
فعالیــت کاالی قاچاق را نا امن کرده و در صورت تحقق این موضوع، 
عرضه کاالی قاچاق صرفه اقتصادی نخواهد داشــت؛ در نتیجه رویه 
عرضه کنندگان پوشــاک نیز تغییر خواهــد کرد.عضو هیئت مدیره 
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگانپوشــاک در پایان با اشــاره به 
ضرورت برخورد با قاچاقچیان به ویژه در پایان سالجاری اظهار داشت: 
با توجه به این که ۴۰ درصد فروش کل سال در بازار شب عید صورت 
می گیرد، ضروری است تا برخورد در سطح عرضه با جدیت بیشتری 

دنبال شود و حاشیه امنی برای قاچاقچیان وجود نداشته باشد

پوشاک شب عید در اختیار قاچاقچیان

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان کشور اعالم کرد:

برخی کاالها پس 
از طرح درج قیمت 
تولیدکننده ۶5 
درصد کاهش قیمت 
داشتند
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در حالی که بانک مسکن مرتبا طرح کاهش ۵۰ درصدی هزینه 
خرید اوراق تســهیالت را تمدید می کند و اخیراً هم مهلت این 
مشــوق را تا پایان اسفند ماه تمدید کرده، بررسی ها گویای آن 
است که به دلیل جهش قیمت اوراق، بیش از ۷۱ میلیون تومن 
باید برای وام ۴۸۰ میلیون تومانی زوجین هزینه کرد و عماًل این 
مشوق کمک چندانی به افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن 
نکرده است.به گزارش ایســنا، متوسط قیمت اوراق تسهیالت 
مسکن طی پنج روز گذشته افزایش بیش از پنج هزار تومان به 

میانگین ۱۴۸ هــزار و ۶۰۰ تومان در روز ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ 
رسیده است.این در حالی است که از زمان آغاز اجرای طرح بانک 
مسکن مبنی پرداخت وام تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان با خرید 
نیمــی از اوراق در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ تاکنون مرتباً قیمت 
تسه با افزایش مواجه شده است.بانک مسکن ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ 
اعالم کرد که به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد تاسیس این 
بانک، هزینه دریافت تسهیالت مسکن از محل اوراق گواهی حق 
تقدم ۵۰ درصد کاهش یافته اســت.  مدت زمان استفاده از این 
مشــوق تا یک ماه اعالم و البته سپس تا ۱۵ بهمن ماه تمدید 
شــد. به تازگی نیز مهلت استفاده از این طرح تا پایان اسفندماه 

تمدید شــد.اما بررسی ها نشــان می دهد زوجین تهرانی برای 
آنکه بتوانند از تســهیالت ۴۸۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ 
درصد اوراق مسکن برای خانه دار شدن استفاده کنند باید ابتدا 
به ساکن حدود ۷۱ میلیون تومان را برای خرید این وام پرداخت 
کنند.مجردهای ســاکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛  لذا برای 
دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۴۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند که با تخفیف در نظر گرفته شده تعداد 
اوراق ۲۰۰ فقره و هزینه آن با تسه ۱۴۸ هزار و ۶۵۰ تومانی، ۲۹ 

میلیون و ۷۳۰ هزار تومان می شــود.همچنین با در نظر گرفتن 
۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن با تخفیف باید ۸۰ برگه 
به مبلغ ۱۱ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان خریداری کنند.زوج های 
تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ که البته طبق تصمیم 
جدید، زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه آن ۵۹ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان می شود که همراه با 
هزینه ۱۱ میلیون و ۸۹۲ هزار تومانی وام جعاله در مجموع باید 

۷۱ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان پرداخت کنند.

گزیده خبر

تامین مالی 21 طرح صادراتی و زیر ساختی 
توسط بانک توسعه صادرات ایران

مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایــران از تامین مالی ۲۱ طرح صادراتی و زیر 
ساختی کشور در حوزه های مختلف اقتصادی طی سال جاری خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، »دکتر سید علی 
حسینی« به مناسبت ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، با اشاره به عملکرد این 
بانک در ســال جاری، اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از 
اگزیــم بانک های عرصه تجارت جهانی که با هدف کمک به صادرات غیرنفتی و 
گســترش مبادالت تجاری و اقتصادی با سایر کشورها فعالیت می کند، عالوه بر 
مشکالت مبتال به جهانی با موضوعاتی چون تحریم نیز روبرو بوده اما به رغم وجود 
این موانع، این بانک همه ســاله همگام با نامگذاری سال ها از جنبه اقتصادی به 
بازتعریف نقش خود و متناسب با اهداف تعیین شده، پرداخته است.وی ادامه داد: 
این بانک در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نیز با طرح ایده هایی چون 
ارائه مجموعه ای کامل از خدمات به صادرکنندگان، مشــاوره های تخصصی به 
شرکت های دانش بنیان، افزایش تعامل با مشتریان قدیم و حفظ آنها و همچنین 

جذب مشتریان جدید در مسیر خدمت به توسعه صادرات طی طریق می کند.

بانکها با اتکا به فرآیندهای نوین، سرعت و 
کیفیت خدمات را افزایش می دهند 

بانکها بــا اتکا به فرآیندهای نوین، ســرعت و کیفیت خدمــات را افزایش می 
دهندمدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه نشست های اندیشه ورزی برخی 
مولفه های تاثیرگذار در بانکداری کشــور و نقش بانکها در ارائه خدمات نوین به 
مردم را تبیین نمود.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در نخستین 
جلسه سلسله نشست های اندیشه ورزی در این بانک اظهار داشت: حضور صاحب 
نظران و اندیشمندان و ارائه مباحث کاربردی می تواند دستگاههای اجرایی به ویژه 
بانکها را در تدوین و بکارگیری فرآیندها و راهکارهای جدید کمک نماید.وی افزود: 
واحدهای اجرایی همواره نیازمند آگاهی از دانش و فناوری روز هستند و بانک ها 
نیز طی دهه های اخیر از سازمان های پیشرو در بکارگیری و راه اندازی تکنولوژی 
نوین محسوب گردیده اند.مهدیان گفت: سیستم های دقیق و بروز اعتبارسنجی 
کاربرد فراوانی در اعطای تسهیالت خرد و تسهیل در فرآیند تضمین دارد و تدابیر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی شــرایطی را فراهم نموده اســت تا 

فرآیند تسهیالت با سرعت و سهولت فراوان طی شود.

با هدف انتقال وجه بین بانکی به صورت آنی؛
سامانه پُل در بانک دی راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ سامانه پل )پرداخت لحظه ای( با هدف افزایش 
ســهولت و امنیت در استفاده از خدمات انتقال وجه آنی بین بانکی در دسترس 
مشتریان بانک دی قرار گرفت.در سامانه پُل مشتریان می توانند با امنیت بیشتر و 
کارمزد کمتر نسبت به سامانه های ساتنا و پایا، از طریق یکی از روش های استفاده 
از دی نت )اینترنت بانک دی( یا بر بســتر اپلیکیشن دی جت )همراه بانک دی( به 
صورت آنی تا ســقف ۱۰۰ میلیون ریال )۱۰ میلیون تومان( به حساب افراد در 
بانک های دیگر انتقال وجه مورد نظر را انجام دهند.بر خالف ســرویس کارت به 
کارت، انتقال وجه در ســامانه پل بر اســاس شماره حساب مبدأ و شماره شبای 
حســاب مقصد صورت می پذیرد که این امر ضریب امنیت تراکنش ها را افزایش 
می دهد و همچنین مبلغ کارمزد نیز بسیار کمتر است.مشتریان بانک دی از این 
پس می توانند برای انتقال آنی مبالغ ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر به مقصد بانک های 
عضو ســامانه پل، با اســتفاده از دی نت یا دی جت، در منوی انتقال وجه پس از 
درج مبلغ و انتخاب شــماره ســپرده مبدأ و درج شماره شبای مقصد، با انتخاب 
گزینه »انتقال وجه آنی« مبادرت به انتقال وجه کنند.سامانه پل محدودیت زمانی 
نداشته و در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته، امکان انتقال وجه لحظه ای از این 

طریق امکان پذیر است.

“سامانه پرداخت گروهی پارس« بانک 
پارسیان ویژه شرکت سمات رونمایی شد

مدیرعامل بانک پارسیان در مراسم رونمایی از »سامانه پرداخت گروهی پارس« 
گفت : استراتژی بانک پارسیان ایفای نقش توسعه ای و پررنگ کردن این نقش در 
اقتصاد ملی در کنار توسعه خدمات و تسهیلگری است.مراسم رونمایی از »سامانه 
پرداخت گروهی پارس« بانک پارسیان ویژه شرکت سمات) شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه ( روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه با حضور کورش 
پرویزیان مدیرعامل بانک پارســیان، مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، محمد باغســتانی مدیر عامل شرکت ســمات و دیگر مدیران ارشد گروه 
بانک پارسیان و سمات برگزار شد.کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در 
این مراســم با اشاره به عدم وجود تعادل ساختاری در بازار پول و کلیات اقتصاد 
گفت: مهمترین عدم تعادل ســاختاری مربوط به تعادل نقدینگی بانک ها است. 
خوشبختانه در این بانک از بدو تاسیس تاکنون همیشه تعادل نقدینگی برقراربوده 
و این بانک اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته است.وی با بیان اینکه استراتژی 
بانک پارسیان ایفای نقش توسعه ای و پررنگ کردن این نقش در اقتصاد ملی در 
کنار توســعه خدمات و تسهیلگری است، افزود: بانک پارسیان پروژه های دولتی 
نیمه تمام زیادی را تکمیل و ازطریق بازار سرمایه به مردم واگذار کرد، همچنین 
مجموعه هلدینگ های فناوری، مالی و داده پردازی بانک مشــغول برنامه ریزی 
برای ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران هستند تا بتوانند خدمت رسانی بهتری 

داشته باشند.

توسط بانک تجارت همزمان با دهه مبارک فجر انجام شد:
افتتاح مدرسه امید تجارت در روستای 

»بمباسری«چابهار
بانــک تجارت همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر مدرســه شــش کالســه 
امیدتجارت را در روستای«بمباسری«بخش دشتیاری شهرستان چابهاراستان 
سیستان و بلوچستان با حضورترک تبریزی نایب رئیس هیات مدیره این بانک 
افتتــاح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این مراســم باحضور ترک 
تبریزی نایب رییس هیات مدیره و کاظم پور مدیرامورهیات مدیره وعامل این 
بانک، نماینده وزیرعلوم درتشکل های دانشــگاهی،رئیس دانشگاه دریانوردی 
چابهار،امام جمعه،شهردار،فرماندار،بخشــدار،فرمانده سپاه، رئیس اداره آموزش 
وپرورش وجمعی از مقامات محلی بخش دشــتیاری شهرستان چابهار برگزار 
شــد.نایب رییس هیات مدیره بانک تجارت با ابراز خرسندی ازحضور در جمع 
دانش آموزان و اهالی خونگرم روستای بمباسری، افتتاح مدرسه امید تجارت در 
ایام مبارک دهه فجر را به مردم والیتمدار این منطقه تبریک گفت.ترک تبریزی 
با اشاره به اینکه بانک تجارت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی تاکنون 
۴۵ مدرسه به همت همکاران بانک و مشارکت سایر بخش ها در مناطق محروم 

کشور افتتاح کرده است.

برگزاری چالش دوی مجازی سامان، با 
جایزه های میلیونی

گروه مالی ســامان باهدف ترویج ورزش همگانی بزرگ ترین چالش دو مجازی 
را با شــعار ۱۰۰ سال به سامان برگزار می کند.به گزارش سامان رسانه، دومین 
چالش دو مجازی ایران به ابتکار بانک ســامان و با همراهی گروه مالی سامان 
شامل شرکت بیمه سامان، پرداخت الکترونیک سامان و بلوبانک، با شعار ۱۰۰ 
ســال به سامان، به طور رســمی از اول فروردین ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.در این 
چالش باهدف ترویج کار گروهی دوندگان باید اقدام به تشکیل یک تیم ۴ نفری 
کننــد و درمجموع هر ۴ نفر رکورد ۴۰۱ کیلومتر دوندگی طی ۱۴ روز را ثبت 
کننــد. در همین حال تمامی افــراد تیم هایی که در مدت این چالش موفق به 
ثبت رکورد ۴۰۱ کیلومتر دوندگی شــوند، مدال و حکم شرکت در این چالش 
را دریافــت خواهند کرد و در کنار این افراد تیم های ثبت کننده این رکورد که 
بیش از ۱۰۰ کیلومتر در این مدت دویده باشــند، در قرعه کشــی ۷ جایزه ۷ 
میلیون تومانی شرکت داده خواهند شد.گفتنی است، چنانچه افراد نتوانند یک 
گروه ۴ نفری برای ثبت این رکورد تشکیل دهند، باشگاه تهران کالب اقدام به 
تشکیل این گروه ها برای افراد باقی مانده خواهد کرد.عالقه مندان برای شرکت 
 www.tehrunclub.com در این چالش الزم است پس از ثبت نام در سایت
و همچنین نصب اپلیکیشن استراوا )strava( در کالب »۱۰۰ سال به سامان« 

اپلیکیشن استراوا عضو شوند.

رمزارز در خدمت جنگ

افرادی از سراســر جهان بیت کوین و رمزارزهای دیگر را برای 
تامین مالی نیروهای اوکراین در برابر روســیه می فرستند تا از 
این کشور در جنگ حمایت کنند.به گزارش ایسنا، اوکراین که 
بازار رمزارز رو به رشدی ایجاد کرده است، اکنون از تجربه خود 
در زمینــه ارز دیجیتالی برای بهبود قابلیتهای نظامی و آنالین 
خود اســتفاده می کند. طبق گزارش شرکت الیپتیک، بیش از 
۵۷۰ هزار دالر رمزارز به سوی سازمانهای داوطلب و گروههای 
غیرانتفاعی در اوکراین ســرازیر شــده تا به ارتش این کشــور 
برای تامین تجهیــزات، دارو و پهپاد کمک کنند. بعالوه منابع 
مالی از ساخت اپلیکیشن تشخیص چهره حمایت می کنند تا 
مزدوران یا جاسوســان روسیه شناسایی شوند. این حقیقت که 
رمزارز می تواند به صورت ناشــناس و بدون بررســیهای دقیق 

ارسال شود، ارسال منابع مالی فرا مرزی را راحت تر می کند.تام 
رابینسون، دانشمند ارشد الیپتیک تاکید کرد: رمزارز با موافقت 
بی ســر و صدای دولتها، به میزان فزاینده ای برای تامین مالی 
گروهی جنگ مورد اســتفاده قرار می گیرد.شاید مورد اوکراین 
نخستین نمونه از استفاده از رمزارز به این شکل است. پاسخهای 
رســمی داده شده اســت و آمریکا، انگلیس و کشورهای دیگر 
بــرای کمک به آمادگی اوکراین در برابر حمله نظامی احتمالی 
روســیه تجهیزات نظامی ارسال کرده اند. اما نیروهای داوطلب 
در ســالهای اخیر به بخش مهمی از تالشهای نظامی اوکراین 
تبدیل شده اند.رابینسون در توضیح مزایای رمزارز نسبت به انواع 
دیگر ارز برای تامین مالی تالشهای داوطلبانه می گوید: رمزارز 
برای تامین مالی بین المللی مناسب است زیرا مرزهای ملی را 
رعایت نمی کند و سانســور گریز است و هیچ سازمان مرکزی 
بــه عنوان مثال در واکنش به تحریمها نمی تواند مانع مبادالت 
شود.فعالیت رمزارز اوکراین در سطح مالی جدی گرفته شده و 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین صدور ارز دیجیتالی را 
برای بانک مرکزی قانونی کرده است. وی همچنین با دولت برای 
قانونی کردن و ســاماندهی رمزارز کار کرده و مبادالت ارزهای 
دیجیتالی را برای شــرکتها راحت کرده است.بعضی از گروهها 
کمک مالی را به شــکل رمزارز جمع می کنند که یکی از آنها 
»کام بک ااِلیو« )زنده برگرد( اســت. این ســازمان که در سال 

۲۰۱۴ تاسیس شد، تجهیزات نظامی، آموزش نظامی و ملزومات 
پزشــکی فراهم می کنــد. این گروه در ســال ۲۰۱۷ پذیرش 
دریافت کمک در قالب رمــزارز را آغاز کرد و حدود ۲۰۰ هزار 
دالر در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ دریافت کرد. این گروه به رویترز 
اعالم کرد ما یک کیف بیت کوین ایجاد کردیم چون افراد مدام 
چنین تقاضایی داشــتند و می خواهیم به همه فرصت دهیم از 
ما به راحتی حمایت کنند.سازمان اتحاد سایبری اوکراین ۱۰۰ 
هزار دالر برای پشــتیبانی از حمالت ســایبری علیه نیروهای 
روسی در سالهای اخیر دریافت کرده است.با روند منابع مالی که 
به سوی اوکراین در جریان است، این کشور می تواند به سرعت 
به یک ابرقدرت رمزارز تبدیل شود. اوکراین پس از قانونی کردن 
ارزهای دیجیتال در ســال ۲۰۲۱، مالیات پایین و اسناد راحت 
مرتبط با روش پرداخت جدید، افراد و کسب و کارهای جدیدی 
را به ســمت رمزارز جذب کرد. بعالوه به اوکراین این فرصت را 
داد تا خود را به عنوان قطب اروپای شرقی برای نوآوری و توسعه 
مطرح کند. این کشــور شــمار زیادی از طراحان را جلب کرده 
و از حمایت برنامه نویســان برای تغییر و تحول دیجیتالی این 
کشور برخوردار شده است.میخائیلو فدروف، معاون وزیر تغییر و 
تحول دیجیتالی اقدام برای قانونی کردن و ساماندهی رمزارز را 
تایید و اظهار کرد: توسعه صنعت جدید اجازه خواهد داد سرمایه 
گذاریهای شفاف جذب شوند و تصویر کشور ما را به عنوان یک 

کشور های تِک )فناوری پیشرفته( تقویت خواهد کرد.اطالعات 
شرکت چین آناالیز )Chainanalysis( نشان می دهد اوکراین در 
شــاخص جهانی اســتفاده از رمزارز در رتبه چهارم قرار دارد و 
هشــت میلیارد دالر رمزارز هر ســال به این کشور وارد و از آن 
خارج می شود. این رقم معادل حدود ۱۵۰ میلیون دالر در روز 
است. بسیاری از مردم اوکراین به سوی رمزارز به عنوان مکانی 
برای ســرمایه گذاری پول خود جلب شــده اند زیرا بازار سهام 
قوی جایگزینی وجود ندارد.وزارت دیجیتالی اوکراین به حدی 
درباره جایگاه اوکراین در بازار ارز دیجیتالی بین المللی مطمئن 
اســت که برای دو برابر کردن درصد ســهم فنــاوری در تولید 
ناخالــص داخلی ملی از پنج بــه ۱۰ درصد هدف گذاری کرده 
است. همچنین انتظار دارد شمار افراد شاغل در بخش فناوری به 
۵۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.و اکنون شرکتها تالش می کنند 
بخت خود را در بازار رمزارز اوکراین امتحان کنند. صرافی رمزارز 
بایننس آماده عرضه کارت پرداخت رمزارز جدیدی در اوکراین 
می شود که این شــرکت را در موقعیت برتر قرار می دهد.طی 
سال گذشته اوکراین  با تدابیری برای قانونی کردن و ساماندهی 
ارزهای دیجیتالی، به سختی تالش کرد تا خود را به عنوان یک 
قطب رمزارز معرفی کند و انتظار دارد در سالهای آینده به قطب 
رمزارز در اروپا تبدیل شود. با این حال رمزارزها در ماههای اخیر 
اهمیت حیاتی برای اقتصاد اوکراین پیدا کرده اســت و تشدید 
تهدید تهاجم روسیه باعث شده است افراد و شرکتها از سراسر 
جهان منابع مالی به گروههای داوطلب و گروههای وابســته به 
دولت برای کمک به آماده شدن آنها در برابر جنگ ارسال کنند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، این نخستین نمونه از استفاده از 
رمزارز برای پشتیبانی در یک جنگ و تبدیل شدن آن به بخش 

جدایی ناپذیر از اقتصاد ملی است.

دکتر »سید سعید شمسی نژاد« گفت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در راستای اجرای بخشنامه وزارت اقتصاد، در 
یک ماه گذشته ۹۳۰۰ فقره تسهیالت بدون ضامن به 
ارزش ۲۳۳ میلیارد تومان به مشــتریان خود پرداخت 
کرد.«به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل این 
بانــک اعالم کرد: از ۲۹ دی که بخشــنامه »عدم نیاز 
به ضامن در پرداخت تســهیالت خرد برای کارکنان، 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران بخش های دولتی، 
عمومی و خصوصی« از سوی وزارت اقتصاد ابالغ شد 
تا روز جمعه ۲۲ بهمن، ۹۳۰۰ فقره تسهیالت از سوی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران به ارزش ۲۳۳ میلیارد 
تومان به متقاضیان پرداخت شده است.وی در همین 
رابطه اظهار کرد: خوشــبختانه در بانک قرض الحسنه 

مهر ایران زیرســاخت پرداخت تسهیالت بدون ضامن 
وجود داشت و پیش از ابالغ بخشنامه وزارت اقتصاد نیز 
چنین خدمتی به مشتریان واجد شرایط ارائه می شد که 
پس از بخشــنامه وزارت اقتصاد، روند اجرای آن شتاب 
بیشتری گرفت،شمسی نژاد تأکید کرد: بخشنامه وزارت 
اقتصاد معطوف به پرداخت تسهیالت جدید و تخصیص 
منابع جدید به متقاضیان دریافت تسهیالت نیست. در 
واقع این بخشــنامه شرایط دریافت وام برای مشموالن 
را آســان تر می کند.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران برخی از شرایط دریافت تسهیالت بدون ضامن را 
این گونه برشمرد: برای دریافت تسهیالت بدون ضامن 
الزم است حساب واریز حقوق متقاضیان نزد این بانک 
باشد و فرد در دســتگاه های دولتی، نهادهای عمومی 
غیردولتی یا شرکت های معتبر خصوصی شاغل باشد. 

همچنین ارائه نامه کســر از حقوق از دیگر شــرایط 
دریافت تســهیالت بــدون ضامن است.شمســی نژاد 
گفت: رتبه اعتباری متقاضی و مبلغ تسهیالت تعیین 
می کند که آیا نیاز به ارائه ســفته یا چک از سوی وی 
وجود دارد یا خیر.وی همچنین از طراحی یک سامانه 
اعتبارســنجی در بانک قرض الحســنه مهر ایران خبر 
داد و افزود: ســامانه »ضمان« اعتبارسنجی مشتریان 
را انجــام می دهد. اطالعات افراد در این ســامانه وارد 
می شود و از آنجایی که به یک سری از پایگاه های داده 
متصل اســت، افراد را اعتبارسنجی می کند. با سامانه 
ضمان در حال ایجاد تحولی هستیم که افراد در وهله 
نخســت اعتبارسنجی شــوند و اگر پس از آن نیازی 
به اســناد ضمانتی وجود داشت، از اسناد الکترونیکی 

استفاده کنیم.

بانک قرض الحسنه مهر ایران

 پرداخت ۹300 فقره تسهیالت بدون ضامن 

قیمت طال هفته گذشته در شرایطی باال رفت که بازارها نگران بودند بانک مرکزی آمریکا برای مهار رشد تورم، 
پیش از نشست مارس افزایش نرخ بهره را به صورت اضطراری تصویب کند.به گزارش ایسنا، طال هفته گذشته 
که سرمایه گذاران بیشتری در بحبوحه ریسک گریزی گسترده متقاضی خرید این فلز ارزشمند شدند، حدود 
دو درصد صعود کرد. در معامالت روز جمعه بازار آتی آمریکا، هر اونس طال با چهار دالر و ۷۰ سنت معادل ۰.۳ 
درصد افزایش، در ۱۸۴۲ دالر و ۱۰ سنت بسته شد.گزارش تورم شوکه کننده آمریکا در هفته گذشته ابهامات 
بیشتری را پیرامون برنامه تحکیم سیاســت پولی فدرال رزرو ایجاد کرد. قیمتهای مصرفی آمریکا در ژانویه بر 
مبنای ساالنه ۷.۵ درصد رشد کرد که باالترین میزان در ۴۰ سال گذشته بود. گلدمن ساکس در پی انتشار جدیدترین نرخ تورم آمریکا، هفت دور 
افزایش ۲۵ واحدی نرخهای بهره در سال میالدی جاری را پیش بینی کرد. نگرانیهای فزاینده ای نسبت به افزایش ۵۰ واحدی نرخهای بهره در مارس 
وجود دارد. بعضی از تحلیلگران حتی اقدام اضطراری بانک مرکزی پیش از نشست مارس را منتفی نمی دانند.جیمز بوالرد، رئیس بانک فدرال رزرو 
سنت لوئیس با بیان این که وی افزایش نرخ صندوقهای فدرال به یک درصد پس از سه نشست را حمایت می کند، دیدگاههای موافق تحکیم سیاست 
پولی را تحکیم کرد. در این بین، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به باالی دو درصد صعود کرد که باالترین سطح از اوت سال ۲۰۱۹ بود.اورت میلمان، 
کارشناس فلزات ارزشمند شرکت گینزویل کوینز به کیتکونیوز گفت: نمودار قیمت طال مثبت به نظر می رسد و دلیل اصلی آن نرخ باالی تورم است. 

یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که حداکثر افتی که در بدبینانه ترین حالت ممکن میتوان برای بازار سرمایه در نظر گرفت به طور متوسط پنج تا 
۱۰ درصد است.فردین آقابزرگی در گفت و گو با ایسنا، درمورد دو چالش مهمی که بازار سرمایه در این روزها با آن درگیر است توضیح داد: تغییرات مکرر در 
وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه اولین ریسکی است که میتواند تا حدود زیادی همه تصمیمات خرید و فروش را تحت الشعاع قرار دهد. اخیرا بحث خوراک 
پتروشیمی و گاز سوخت صنایع مطرح شده بود که با تعدیل نسبی سعی شد ضرب آن گرفته شود اما مجددا اخبار مربوط به توافق برجامی با پیش بینی کاهش 
نرخ ارز به گوش رسید که این دو عامل باعث شده است بازار وضعیتی رکودی داشته باشد.وی با بیان اینکه بازار سرمایه طی یک سال و نیم گذشته اصالحات 

پی در پی را تجربه کرده است، گفت: متغیر اصلی برای قیمت گذاری، میزان سودآوری شرکت ها است اما برخالف سال ۱۳۹۹ که هیچ توجهی به این موضوع نمیشد در سال جاری توجه بیشتری 
را از طرف سرمایه گذاران نسبت به سودآوری شرکت ها شاهد بودیم. به طور کلی به نظرم تعدیالت الزم تا حدود زیادی انجام شده است و  انتظار ندارم شاخص و قیمت ها بیش از این اصالح منفی 
داشته باشند.آقابزرگی افزود: حداکثر افتی که در بدبینانه ترین حالت ممکن میتوان برای بازار سرمایه در نظر گرفت به طور متوسط پنج تا ۱۰ درصد است.وی در ادامه با اشاره به نظام سیاست گذاری 
در بازار ارز در سه دهه گذشته اظهار کرد: این نظام طی سه دهه گذشته مبتنی بر مجموعه قوانینی بوده است که نه تنها هیچگونه حمایتی از صنعت و صادرات را نداشته، بلکه با اتخاذ این سیاست 
ها مرتبا هزینه تولید افزایش یافته است. به همین دلیل کاالها به راحتی وارد کشور می شوند و ارزپاشی صورت میگیرد. اما تجربه ۳۰ سال گذشته نشان داده است حتی در سال ۱۳۹۱ که کشور 
۱۱۰ میلیارد دالر درآمد ارزی را تجربه کرد، در سال بعد از آن شاهد تورم فزاینده به میزان ۳۷ درصد بود.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین تاثیر توافقات روی منابع ارزی کوتاه مدت 
خواهد بود و ممکن است نرخ ارز مقدار اندکی کاهش پیدا کند اما در میان مدت و بلند مدت در مدار صعود قرار خواهد گرفت و در آن زمان شاهد افزایش سود شرکت ها ناشی از تورم خواهیم بود.

بورس باز هم اصالح می کند؟طال قله قیمت جدیدی را خواهد شکست؟

تقدیر مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران 
از روسای موفق شعب بانک آینده

در دوازدهمین گردهمایی رؤســای موفق شعب بانک های کشور، شماری از 
رؤســای شعب بانک آینده نیز تقدیر شــدند.در این گردهمایی آن الین که با 
عنوان »آموزش و توســعه منابع انســانی« و با حضور دکتر علی صالح آبادی، 
رئیــس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران، فرشــاد حیدری، رئیس موسســه عالی 
آموزش بانکداری ایران و دکتر حســن رنگریز، اســتاد دانشگاه برگزار شد؛ از 
۱۰ رئیس شــعبه موفق بانک آینده نیز، تقدیر شــد.در این مراسم آنالین که 
مدیرعامــل، اعضای هیأت مدیره و جمعی از معاونــان و مدیران بانک آینده 
هم حضور داشتند؛ از مهدی سنگانیان )شعبه صادقیه(، حسین درزی رامندی 
)شــعبه خیام قزوین(، احسان هوشمند )شعبه حکیمیه(، منا احمدی )شعبه 
بلوار صبا(، مصطفی اسحاقی )شعبه بیرجند(، بهزاد فیروزی )شعبه مرزداران(، 
محمد حاج علی )شعبه دروس- هدایت(، جواد باب دری )شعبه کرمان- بلوار 
جمهوری(، معصومه درگاهی )شــعبه بلوار پاکنژاد( و ســحر قاسملو )شعبه 
تبریز- ولی عصر(، به عنوان رؤسای موفق شعب بانک آینده، تجلیل شد.همایش 
رؤسای موفق شعب بانک های کشور، همه ساله به همت مؤسسه عالی آموزش 
بانکداری ایران و با هدف تقویت بالندگی مدیران شعب بانک ها و مهارت های 
علمی و حرفــه ای، تبادل تجربیــات موفقیت آمیز و نیــز تجلیل زحمات و 

تالش های رؤسای شبکه بانکی برگزار می شود.

مراکز تحقیقاتی و فناوری از پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده معاف شدند

با تصویب هیات وزیران، ارائه دهنده گان خدمات پژوهشــی) تحقیقاتی و فناوری( و 
آموزشــی مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و 
موسسات آموزشی و پژوهشــی فناوری و سایر مراکز، موسسات و اشخاص حقیقی 
دارای مجــوز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شــدند.به گزارش اداره کل 
روابط عمومی پســت بانک ایران، بر طبق مفاد این تصویب نامه، مراکز آموزشــی و 
پژوهشــی، موسسات و اشــخاصی که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم مجوز دریافت کرده اند، 
از این معافیت مالیاتی بهره مند می شــوند.  همچنین ارائه خدمات ورزشــی توسط 
فدراسیون ها و هیات های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی 
و اشــخاص دارای مجوز از وزارت ورزش  و جوانان نیز مشمول این معافیت هستند.

بر اساس این گزارش، موضوع معافیت مراکز تحقیقاتی و فناوری از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده، طی بخشنامه شماره ۲۳۶/۰۰/ب مورخ ۱۷ بهمن ماه معاونت مالی 
و سرمایه گذاری پست بانک ایران به شعب استان ها، مناطق تهران و ادارات ستادی 
ابالغ شده اســت.این مصوبه به پیشنهاد مشــترک، وزارتخانه های امور اقتصادی و 
دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، آموزش و 
پــرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، دفاع و پشــتیبانی نیروهای 

مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه در هیات وزیران به تصویب رسیده است. 

وام مسکن گران تر شد
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گزیده خبر

/تحلیل-فایننشالتایمز/
 »تاریخ باالخره ضربه خود را 

به اردوغان می زند«

»رجبطیباردوغان،بیشازهــرزماندیگریطوریرفتارمیکندکه
گویــیهیچمحدودیتیبــرایقدرتاووجودنــدارد-ودقیقاًدرهمین
لحظهپسازدودههقدرتبرسیاســتترکیهاســتکهآسیبپذیرتربه
نظرمیرسد.«بهگزارشایسنا،روزنامهانگلیسیفایننشالتایمزدرمقالهای
نوشــت:»زمانیکهتورمساالنهترکیهدرماهگذشتهبهنزدیک۵۰درصد
رســید-باالتریننرختورمدورهاردوغان-اورئیسموسسهآمارترکیهرا
برکنــارکرد.افزایشقیمتموادغذاییوانــرژیکهبهنزولحزبحاکم
عدالتوتوسعه)AKP(درنظرسنجیهاکمکمیکند،دردسربزرگیاست.
قدرتاردوغاناززمانیکهدموکراسیپارلمانیترکیهراباریاستجمهوری
جایگزینکرد،نامحدودشــدهاســت.اماتحمیلحکومتیکنفرهاورا
تشــویقبهاشتباهاتبیپروادرقضاوتکردهاست.پسازکنارگذاشتن
همهبنیانگذارانحزبعدالتوتوسعهوکنارگذاشتنتماممتخصصهای
جدیاقتصادی،دیگرکســیدراطرافاونیستکهبگوید«سلطانلباس
ندارد«.بهنظرمیرســدکهاونمیتواندازسیاستاقتصادیویرانگرخود
عقبنشــینیکند،بهویژهاینباورکهافزایشنرخبهرهدردسربیشتری
نســبتبهمهارتورمخواهدداشت.اوبانکمرکزی-وگروهیازروسای
اخراجشــده-راتحتفشارقراردادهاستتانرخبهرهراکاهشدهنددر
حالیکهارزشلیردربرابردالرنســبتبهسالگذشته44درصدکاهش
داشتهوتورمافزایشیافتهاست.عطشاردوغانبرایرشداقتصادیکهاو
راقادرساختتارفاه،آموزشومراقبتهایبهداشتیرادرقلبمحافظهکار
آناتولیدرطولدههاولقدرتشگسترشدهد،براساسنرخاعتبارارزان
وساختوســازلجامگسیختهشــکلگرفتکهمدتهاقبلازپاندمی
نابودشــد.ناکامیاودردفاعازلیرعلیرغمسوزاندنبیشاز۱۰۰میلیارد
دالرذخایر،ســرمایهگذارانرادچارتردیدمیکندکهآیاترکیهمیتواند

بدهیهایخودرابپردازدیاخیر.
اینهمانایدهایاستکهبراســاسآنشایداپوزیسیونبتواندسرانجام
اردوغانرابرکنارکندودموکراســیپارلمانیترکیهرااحیاکند.انتخابات
ریاســتجمهوریدرژوئنسالآیندهبرگزارمیشــود.اماحزبعدالت
وتوســعه،اززمانیکهبــرایاولینباردرنوامبر۲۰۰۲بهقدرترســید
وخودرابهعنوانیکنئواسالمیســتشــبیهدموکراتمسیحیاروپایی
عرضهکرد،ازآنزمانتاکنوندریککمپیندائمیقرارداشــتهاســت.
اینحزببهعنوانیکحزبحاکمسلطهگررفتارمیکندکهبانیروهای
سکوالریستیکهمشــروعیتسیاسیآنراانکارمیکنندمبارزهمیکند.
اومجلــسراخنثیکرد،قوهقضائیهرابهســالحتبدیلکرد،تقریباًتمام
رســانههاراپرازحامیانشکردوخدمــاتدولتیراازبینبرد.اورهبری
حزبچپوحامیکردهاراکهدرســال۲۰۱۵حزبعدالتوتوسعهرا
ازاکثریتپارلمانــیخودمحرومکرد،بهزندانانداختومجدداًرقابترا
درفضایــیتبدارازجنگباشورشــیانکردوموجــیازجنایاتافراط
گرایانآغازکرد.اردوغانهمچنینرهبریحزبعدالتوتوســعه-یکی
ازموفقتریــناحزابحاکمدورانمدرن-رانیزازبینبردهاســت.اوکه
درحالازدســتدادنحمایتهاازحوزههایانتخابیهاشاست،درپیله
کاخهایش،خودراازتصورمرگومیرسیاسیمصونمیپندارد.اکنونسؤال
ایناســتکهآیااپوزیسیونمیتواندپشــتیکنامزدمقتدرمتحدشود
ومــوجانتخاباتیرابهراهبیاندازدکــهاونتوانددربرابرآنمقاومتکند؟
بسیاریازتحلیلگرانسیاسیمعتقدندکهمیتواند.یکیمیگوید:»مادر
پایانیکچرخهتاریخیمهمدرترکیههســتیم.«درسال۲۰۱۹،پساز
اینکهحزبعدالتوتوســعهبیشترشهرهایبزرگترکیهرادرانتخابات
محلیازدســتداد،اردوغانتالشکردپیروزی۲۰۱۵خوددراستانبول،
شهریکهدرقلبموفقیتاوقرارداشتوشهردارآنبودراتکرارکند.اما
اکرماماماوغلو،ازحزبچپمیانهمردمجمهوریخواه)CHP(،اپوزیسیون
اصلی،بایکاپوزیســیونمتحدبهطورقطعیپیروزشد.منصوریاواسدر
پایتختآنکارانیزهمینکارراکرد.اکنونهردوازاوبهعنواننامزدهای
احتمالیریاستجمهوریپیشیگرفتهاند.کمالقلیچداراوغلو،رهبرحزب
مــردمجمهوریخواه،بهعنوانیکیازاعضایفرقهاقلیتعلویدرترکیه
عمدتاسنی،تقریباًبهطورقطعنمیتوانداردوغانراشکستدهد.برخیبر
اینباورندکهاوطعمهایبرایمحافظتازنامزدهایواقعیدربرابرحمالت
دولتاســت)داســتانهاییوجودداردکهیاواس،کهبیشترینبرتریرا

نسبتبهاردوغاندارد،یکعلویاعالمنشدهاست.(
اپوزیســیوناینتصوررابهوجودآوردهکهمیتوانداردوغانراســرنگون
کندوحکومتتکنفرهاوراازبینببرد.آنهابهزودیبرنامههاییرابرای
چگونگیآناعالمخواهندکرد.تقلبدرانتخاباتدرترکیهســختاست
وکمتربهانهایهمبرایاعالموضعیتاضطراریپیدامیشود:مثلاعالم
اسالمبهعنواندینرسمیدرکشوررسماسکوالرترکیهباهدفاختالف

افکنیمیانمخالفان.کهالبتهمیتواندکاررابهجاهایباریکبکشاند.

گسترش اعترضات کرونایی در کانادا؛ دردسر تازه برای ترودو
اعتراضاتکامیوندارانومعترضانکاناداییبهمحدودیتهایکروناواجباریشــدنواکسیناســیونازپایتختبهدیگرشهرهایاینکشورکشیدهشد.بهگزارشسرویس
بینالمللخبرگزاریفارس،معترضانبهاجباریشدنواکسیناسیونکروناواعمالمحدودیتهایمرتبطباهمهگیریکرونا،علیرغمآنکهمجبورشدندبهدستورپلیسکانادا،
روزگذشته)شنبه(وسایلنقلیهخودراازپلمرزیآمریکا-کاناداموسومبه»پلسفیر«منتقلکنند،امااعتراضاتبهدیگرشهرهایسراسرکاناداکشاندهشد.گزارشهاحاکی
ازآناستکهدرپیحکمدادگاهکانادا،اواخرروزگذشته،پلیسکانادایکمعترضکاناداییرابهجرممسدودکردنپلسفیرکهدیترویتووینسورآنتاریورابههممتصل
میکند،بازداشتکرد.روزنامهانگلیسی»گاردین«گزارشمیدهدکه»جاستینترودو«نخستوزیرکاناداروزگذشته)شنبه(،درجریاندیداربامشاورانارشدخوددرخصوص
هرگونهمسدودشدنگذرگاههایمرزیوتجاریهشداردادوگفتتمامیگزینههارویمیزاستوهیچگذرگاهمرزینبایدمسدودباشد.طبقاینگزارش،در»اتاوا«پایتخت
کانادا،معترضانکهتعدادآنهابهچندهزارنفرمیرســید،روزگذشتهعلیهسیاستهایترودوومحدودیتهایکروناییشعارسرمیدادندوخواستارتوقفمحدودیتهای
مرتبطباکروناشدند.اعتراضاتبهاجباریشدنواکسیناسیونومحدودیتهایمرتبطباکرونادرپلسفیر،اتاواودیگرشهرهایخارجازکاناداطنیناندازشدهاستورانندگان
کامیونکهخودرا»کاروانهایآزادی«مینامند،باالهامگیریازاعتراضاتکانادادرشهرهایکشورهایفرانسه،نیوزیلندوهلند،خیابانهارادراقدامیاعتراضیمسدودکردند.

کرملینجزئیاتگفتگویرهبرانآمریکاوروسیهرااعالمکرد
پوتین به بایدن چه گفت؟

درپیتماسشنبهشبرهبران
آمریکاوروســیه،یــکمقام
افشایجزئیات کرملینضمن
اینتمــاسگفتکهگفتگوی
پوتیــنوبایــدندرفضایــی
از وبیســابقه« »هیستریک
ســویمقاماتآمریکاییانجام
شد.بهگزارشایسنا،بهنقلاز
آناتولی،شــامگاهشــنبه،والدیمیرپوتین،رئیسجمهورروسیهوجو
بایدن،همتایآمریکاییویدربحبوحهتنشهایروزافزونبرســر
اوکرایــنگفتگویتلفنیکردند.پسازاینتماس،یوریاوشــاکوف،
دستیاروالدیمیرپوتین،رئیسجمهورروسیهدراموربینالملل،گفت
کــهپوتینطیتماستلفنیباهمتایآمریکاییاش،گزارشهادرباره
حملهاحتمالیروســیهبهاوکراینرا»نادرســت«خواند.اوشاکوفدر
بیانیهایمطبوعاتیگفتکهاینتماستلفنیکمیبیشازیکساعت
بهطولانجامیدودر»فضاییهیستریکوبیسابقهودرمیاناسترس
شدید«مقاماتآمریکاییدربارهحملهاحتمالیروسیهبهاوکراینبرقرار
شــد.وی،گفتگوبیندورهبررا»متوازنوعملگرایانه«توصیفکرد.
اوشــاکوفاظهارداشتکهپوتینبهبایدنگفتهاست»معلومنیست
کهچراافرادیدستبهانتشاراطالعاتنادرستدرموردحملهروسیه
بهاوکراینمیزنند.«ویگفتکهپوتینبههمتایخوداطالعدادهکه
مسکوبررســیواکنشایاالتمتحدهوناتوبهپیشنهاداتروسیهدر
موردتضمینهایامنیتیرابهپایانرســاندهاستودرآیندهنزدیک
بهآنپاسخدادهخواهدشد.بهگفتهدستیارپوتین،ویدراینتماس
گفتهکهمالحظاتبیانشدهتوسطبایدنرابهدقتتجزیهوتحلیل
خواهدکردوبدونشکآنهارادرنظرخواهدگرفت.امامتأسفانهاین
مالحظاتبهعناصراصلیوکلیدیابتکاراتروسیهمربوطنمیشودو
هیچتضمینینهدرموردگســترشحضورناتوونهدرموردبازگشت
بهسال۱۹۹۷وجودنداردوبسیاریازمسائلپاسخیدریافتنکردند.
اوشاکوفهمچنیندربارهمواضعرئیسجمهورآمریکاگفتکهبایدن
دراینتماستاکیدکردهروسیهوایاالتمتحدهاگرچهرقیبیکدیگر
هستند،امابایدتمامتالشخودرابرایجلوگیریاز»بدترینسناریو«
دراوکراینانجامدهند.اوشــاکوفخاطرنشانکردکهدورهبرتوافق
کردندتماسهارادرمــوردهمهموضوعاتموردبحثدراینتماس
ادامهدهند.پیشازاین،کاخســفیددربیانیهایدربارهتماسبایدنبا
همتــایروسخودگزارشدادهبودکهبایدنبهپوتینهشــدارداده
حملهبهاوکراینمنجربه»رنجگســتردهانسانی«خواهدشد.براساس
اینبیانیه،بایدنهمچنینتاکیدکردکهواشنگتنومتحدانوشرکای
آندرصورتحملهمجددمسکوبهاوکراین»قاطعانه«پاسخخواهند
دادوتحریمهای»ســریعوشدید«راعلیهمسکواعمالخواهندکرد.
مســکواخیراًبیشاز۱۰۰هزارســربازرادرنزدیکیاوکراینمستقر
کردهوایننگرانیراایجادکردهاســتکهکرملینممکناســتدر
حالبرنامهریزیبراییکحملهنظامیدیگرعلیهاوکراینباشد.این
درحالیاستکهروسیههرگونهقصدیبرایحملهبهاوکراینراردو
کشورهایغربیرابهتضعیفامنیتآنازطریقگسترشحضورناتو

درمرزهایشمتهممیکند.

نماینده پکن:

 مذاکرات وین وارد مرحله نهایی شده است
نمایندهچیندرمذاکراتوینخاطرنشانکردکهاینرایزنی
هاواردمرحلهنهاییشــدهاســت.بهگزارشایسنابهنقلاز
شبکهســی.جی.تی.ان،وانگکان،نمایندهچیننزدسازمان
هایبینالمللیدرویندربارهروندمذاکراتایرانوســایر
طرفهایبرجامبرایبازگشــتآمریکابهاینتوافقاظهار
داشت:تمامیمذاکرهکنندگانموافقهستندکهمابهمرحله
نهاییرسیدهایم،بهویژهپسازآنکههمکارانایرانیمابسته
نهاییخودراپیشنهاددادهاند.ویدرادامهابرازامیدواریکرد
کهایرانبهطوررســمیبازخوردهایمکتوبخودرادرباره
بستهپیشنهادیبرایبحثتوسطتمامیطرفهاارائهکند.

بهگزارشایســنا،دورهشتممذاکراتایرانو۱+4باحضور
غیرمســتقیمآمریکاباهدفلغوتحریمهایظالمانهآمریکا
علیهکشورمانوبازگشــتواشنگتنبهبرجامهماکنوندر
پایتختاتریشبرگزاردرحالانجاماســت.منابعنزدیکبه
هیاتمذاکرهکنندهایراناعالمکردندکهنشستهاوجلسات
برگزارشدهدرهفتهگذشتهتاکنوندرفضایی»روبهجلو«
و»ســازنده«برگزارشــدهودرموردموضوعــاتباقیمانده
بحثهاییجدیصورتگرفتهاست.بهنظرمیآیدباحضور
نمایندگانبانکمرکزیووزارتنفتدروینونیزشــرکت
مهدیصفریمعاوندیپلماســیاقتصادیوزیرامورخارجه
کشــورماندرمذاکــراتدرروزهایگذشــتهوآتیبهرفع
اختالفاتبهطورکاملنزدیکترمیشویم.شایانذکراست

مذاکراتباهدفانجامبررسیهایدقیقترورایزنیهایفنیکهحضورنمایندگانیازوزارتنفتوبانکمرکزیایراندر

انجاممیشــود.درروزهایگذشتهکارگروههایرفعتحریم،
ترتیباتاجراییواقداماتهستهایباحضورکارشناسانایران

وگروه۱+4درهتلکوبورگوینبرگزارشدهاست.
امامتاســفانههمانطورکهازابتدایمذاکراتمشخصبود
هنوزطرفآمریکاییبههماهنگیالزمدرسیاســتداخلی
خودبرایمواجهشدنبابرجامواتخاذتصمیماتالزمدست
نیافتهاستوبرخالفایرانکهباسیاستیروشنوموضعی
واحددروینحضوریافتهاست،طرفآمریکاییچهدرسطح
هیأتمذاکرهکنندهشانوچهدرسطحسیاستداخلیدچار
اختالفنظروناهماهنگیاســت.بااینحالبهنظرمیآید
چندگامتاتوافقطرفینبرایبازگشتبهبرجاموازسرگیری
تعهــداتدرفرمتتازهباقینماندهاســت.بااینحالهمان
طورکهدر۲۰۱۵برخیکشــورهایمنطقهورژیماسراییل
نسبتبههرگونهتوافقنگرانبودندودرروندمذاکراتوبعد
ازاجراییشدنتوافقهستهایدستازکارشکنیبرنداشتند
اکنونهمتحرکاتجدیبرایشــکافدرمذاکراتواعمال
نفوذبهویژهازســویاسراییلمشهوداست.ضروریاستتا
دولتهایغربیبااتخاذتصمیماتســریعترنسبتبهجمع
بندیگفتوگوهادرویناقدامکنندوبهجایآنکهباهرساز
ایــنرژیمروندمذاکراتراتغییردهنــددرمذاکراتبااراده

جدیوانگیزهبیشترواردشوند.

فرانکوالتراشــتاینمایر،رئیسجمهوری
آلمانپسازکســبمحبوبیتفراوانبه
عنوانمدافعخســتگیناپذیرارزشهای
دموکراتیکدرزمانیکهاحیایرویکردهای
راستافراطیوویروسکروناکشوررادر
معرضخطرقراردادهبود،قراراستبرای
دومیندورهمتوالیمجدددراینســمت
انتخابشــود.بهگزارشایسنا،بهنقلاز
خبرگزاریفرانسه،اشتاینمایر۶۶سالهو
ازحزبسوسیالدموکراتآلمانپیشتر
دوباروزیرخارجهدردورانآنگالمرکل،
صدراعظمسابقاینکشوربودودرسال
۲۰۱۷بهســمترئیسجمهوریآلمان
درآمدکهبیشــتریکســمتفرمایشی
است.اشتاینمایرباآنعینکگرد،موهای
ســفیدوچالهایگونــه،وکیلیآزموده
اســتکهبهیکــیازمحبوبترینوقابل

اعتمادتریــنسیاســتمدارانآلمانیبدل
شدهاست.اشتاینمایرمهگذشتهمیالدی
وزمانــیکهتمایلشرابــرایماندندر
ســمتفعلیاشتــا۲۰۲۷رااعالمکرد،
گفت:نقشریاستجمهورییکافتخارو
چالشیعظیماست.اینوزیرخارجهسابق
آلمانهمچنینخــودشراوجدانملت
توصیــفکردهکهگهــگاهواردمناظرات
سیاسیمیشودودرمراسمهاییصحبت
میکند.ویهمچنینبارهادربارهافزایش
تهدیدافراطگراییراستافراطیدرآلمان
هشداردادهوباانتقادازرویدادهایپیش
آمدهدرفرودگاهکابلپسازســقوطاین
شهربهدستطالبانافغاستان،آنرابرای
غربشرمآوردانستهاست.دورانریاست
جمهوریاشتاینمایرباهمهگیریوشیوع
کرونادرآلمانازآغاز۲۰۲۰همراهشــد

واونقش»حکماخالقی«رادرمناظرات
مردمیدربارهمسائلمربوطبهسالمتو
بهداشتداشت.اوایلسالجاریمیالدی،
رئیسجمهوریآلمانمناظرهایمردمی
رابینکارشناسانسالمتوافرادبدبینبه
واکسنکرونابرگزارکرد.انتخاباتریاست
جمهوریکهبهصورتعادیدرساختمان
بوندستاگ)پارلمان(برگزارمیشود،قرار
اســتامســالدریکدفترپستمدرن
بهنام»خانهپللوبــی«روبرویعمارت
صدراعظمدرمرکزبرلینبرگزارشــودو
علتانتخاباینمحلالزاماتمربوطبه
فاصلهگذاریاجتماعیبهدلیلکروناست.
رئیسجمهورتوســطکنوانسیونفدرال،
مجمعیمتشــکلازنمایندگانپارلمان
وتعــدادمســاویازنماینــدگانایالتی
کهتعدادکلآنهــانزدیکبه۱۵۰۰نفر

است،انتخابمیشود.سهکاندیدایدیگر
همبرایســمتریاســتجمهوریخود
رانامزدکردهاندکهشــاملحزبراست
افراطــیآلترناتیــویبــرایآلمان،چپ
افراطی»لینکــه«و»رایدهندگانآزاد«
بخشیازائتالفحاکمدربایرنمیشوند.
روســایجمهوریدرآلمــانحداکثردو
دورهمیتواننددراینسمتباشند،اگرچه
اشتاینمایرکهانتظارمیروددوبارهانتخاب
شــود،تنهاچهارمینفردیاستکهاین

کارراانجاممیدهد.

اشتاینمایر در مسیر ریاست جمهوری دوباره آلمان

یکدیپلماتارشــدآمریکایــیگفت،طالبــان۲۹زنو
خانوادههایشانرابازداشتکردهوبرنگرانیهادربارهافزایش
تعدادشهرونداندستگیرشدهبامدتهاینامشخص،دامن
زدهاند.بهگزارشایســنا،بهنقلازوبسایتروزنامهگاردین،
ریناامیــری،نمایندهویژهآمریکادرامــورزنان،دخترانو
حقوقبشــرافغانســتانگفت،4۰تنازجملهزناندرروز
جمعهبازداشتشدند.اودرتوییتیگفت:اینبازداشتهای
ناعادالنهبایدمتوقفشــود.اینپستاوحذفشد،امامنابع
دیگــرینیزتاییدکردندکهچندینزندرکابلبازداشــت
شــدهاند.وزارتامورخارجهآمریکابهدرخواســتهابرای
اظهارنظردرمورددلیلحذفاینپستپاسخینداد.پیش
ازایــن،درروزجمعه،طالبانگروهیازخبرنگارانازجمله
دوخارجیراپسازآنکهخبربازداشتآنهابااعتراضبین

المللیمواجهشــد،آزادکردند.آنهاهمچنینیکفعالرا
کهپسازتظاهراتحقوقزنانناپدیدشــدهبود،درمیان
فشــارهایدیپلماتیــکفزایندهازجملهازســویدبیرکل

ســازمانمللآزادکردند.امابرخیفعاالنزنکهنیمهشب
درخانههایشــانبازداشتشــدهبودند،هنوزآزادنشدهاند.
پلیسووزارتکشــورطالبانهرگونهنقشداشتندراین
بازداشــتهاراتکذیبکردند.هدربار،دستیارمدیرحقوق
زناندردیدهبانحقوقبشــرگفت:هرناپدیدشــدنیکی
ازشــکافهایبزرگامروزدرافغانستانوفقدانحاکمیت
قانونرابرجستهمیکند...اینطورنمیتوانیددولتتشکیل
دهید.همچنیننگرانیهایــیدرموردعالیهعزیزی،یکیاز
مقاماتارشــدزندانوجودداردکهپسازمراجعهبهمحل
کار،بیشازچهارماهاســتکهمفقودشدهاست.اززمانی
کهطالبانبهقدرترسیدهاند،چندینزنکهدردولتقبلی
براینیروهایامنیتیکارمیکردند،موردحملهقرارگرفته

وکشتهشدهاند.

بازداشت نگران کننده زنان به دست طالبان افغانستان

تهران-ایرنا-جوزفبورلمســئولسیاســتخارجیاتحادیهاروپابهدنبالادعایآمریکادربارهاینکهنیروهایروسیهممکناستهر
زمانحملهبهکییفراآغازکنند،گفتایناتحادیهماموریتدیپلماتیکخودرادراوکراینتعطیلنمیکند.بهگزارشایرنا،بورلدر
بیانیهایگفت:اتحادیهاروپاوکشورهایعضوآندرمواجههباتهدیدهایکنونیدراوکرایناقداماتخودراهماهنگکردهاند.دربیانیهبورلهمچنینآمدهاست:ماموریت
دیپلماتیکمادراوکراینتعطیلنمیشود.آنهادرکییفمیمانندوبهعملیاتخوددرحمایتازشهرونداناتحادیهاروپاوهماهنگیبامقامهایاوکراینیادامهمیدهند.
مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاخاطرنشانکرد:ماباردیگرتاکیدمیکنیمکههرگونهسیاستتهاجمیعلیهاوکراینتبعاتگستردهوهزینههایشدیدیخواهد
داشت.پیتراستانوسخنگویمسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاپیشترگفتهبودکهبهدرخواستدیپلماتهادرحالحاضربهکارکنانغیرضروریاینفرصتدادهشده
استتااوکراینراترککنند.استانوتاکیدکرد:امااینپیامبهکارکنانغیرضروریبهمنزلهتخلیهنیستومادرحالتخلیهنیستیم.بهرغماینکهروسیهاعالمکردهکهقصد
حملهبهاوکراینراندارد،غربوآمریکاباادعاهایخودسعیمیکنندآتشجنگدراوکراینراشعلهورکنندوباگمانهزنیهایخودازحملهقریبالوقوعخبرمیدهند.

برخیکشورهاازشهروندانخودخواستهاندکییفراترککنند.بورلپیشترگفتهبودکهایناتحادیهازاوکراینحمایتمیکند.

وزیرامورخارجهآمریکاگفتکهتنشهایشدیدبرسراوکرایندلیلتصمیمواشنگتنبرایانتقالبیشترکارکنانسفارتخودازکی
یفاست.بهگزارشایسنابهنقلازاسپوتنیک،وزارتامورخارجهآمریکااعالمکردکهایاالتمتحدهبرخیازپرسنلدیپلماتیکخود

راازپایتختاوکراینبهشهرلویودربحبوحهنگرانیهایامنیتیمنتقلمیکند.همکاناداوهماسترالیااعالمکردندکهدربحبوحهتشدیدبحراناوکراین،عملیاتسفارت
درکییفرابهحالتتعلیقدرآوردهودفاترموقتخودرادرلویوبازمیکنند.آنتونیبلینکن،وزیرخارجهآمریکادرهاواییگفت:»دیروزدستورخروجبیشترآمریکاییهایی
کههنوزدرسفارتآمریکادرکییفهستندراصادرکردیم.خطرحملهنظامیروسیهبهاندازهکافیزیاداستوتهدیدبهاندازهکافیقریبالوقوعاستکهاینکارعاقالنه
ایاست.«ویتصریحکردکهیکتیماصلیدیپلماتیکایاالتمتحدهدراوکراینباقیخواهدماندودرآنجاباهمکاراناوکراینیبهکارخودادامهخواهدداد.بلینکنباتکرار
نگرانیهایواشنگتندرموردحملهاحتمالینظامیروسیهعلیهاوکراین،گفتکهکمکهایامنیتیایاالتمتحدهبهکییفادامهخواهدیافت.بلینکنمدعیشد:»هیچ
کسنبایدتعجبکنداگرروسیهاقدامیتحریکآمیزیاحادثهایراتحریککندکهازآنبرایتوجیهاقدامنظامیاستفادهکند.«پنتاگوننیزاعالمکردهحدود۱۵۰سرباز

آمریکاییازگاردملیفلوریداکهدراوکراینبهسربازانآموزشمیدادند،درحالخروجازاینکشوربهدلیلتهدیدتهاجمنظامیازسویروسیههستند.

بورل:

 اتحادیه اروپا ماموریت دیپلماتیک خود را در 
اوکراین تعطیل نمی کند

بلینکن:

 خطر حمله روسیه به اوکراین به اندازه کافی زیاد و 
تهدید به اندازه کافی قریب الوقوع است
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پژوهشگران »دانشگاه ام آی تی«، یک ترکیب گیاهی ابداع کرده اند 
که به اندازه اســتخوان سفت است و شاید در آینده بتوان از آن در 
ایمپلنت دندان اســتفاده کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از ام آی تی 
نیوز، قوی ترین قســمت درخت، در تنه یا ریشــه های پراکنده آن 
نیست؛ بلکه در دیواره  سلول های میکروسکوپی آن نهفته است.دیواره 
یک سلول چوب، از الیاف سلولزی ساخته شده است که فراوان ترین 
پلیمــر طبیعت و مولفه اصلی ســاختار همه گیاهان و جلبک ها به 
شمار می رود. درون هر کدام از الیاف، نانوبلورهای سلولز وجود دارند 
که زنجیره ای از پلیمرهای آلی هستند که در الگوهای بلوری تقریبا 
کاملی چیده شده اند. این نانو بلورها در مقیاس نانو، قوی تر و سفت تر 
از الیاف موســوم به »کوالر«)Kevlar( هستند. اگر بتوان نانوبلورهای 
سلولز را در بخش های قابل توجهی به مواد تبدیل کرد، آنها می توانند 
راهی به سوی ابداع پالستیک های قوی تر، پایدارتر و به دست آمده 
 ،)MIT(»از طبیعت باشند.اکنون، پژوهشگران »دانشــگاه ام آی تی
ترکیبی را مهندسی کرده اند که از مخلوط کردن نانوبلورهای سلولز 
با مقداری پلیمر مصنوعی ســاخته شده است. بلورهای آلی، حدود 
۶۰ تا ۹۰ درصد از این ماده را تشــکیل می دهنــد که تا به امروز، 
باالترین میزان از نانوبلورهای ســلولزی موجود در یک ترکیب بوده 
است.پژوهشگران دریافتند که این ترکیب مبتنی بر سلولز از برخی 
انواع اســتخوان، قوی تر و از آلیاژهای آلومینیوم معمولی، ســفت تر 
اســت. ساختار این ماده، به پوشــش داخلی پوسته سفت برخی از 

نرم تنان شبیه است.

پژوهشــگران آمریکایــی در بررســی جدید خود موفق شــده اند 
سرنخ هایی را در مورد ارتباط میان غذا و درد کشف کنند.به گزارش 
 University of(»ایسنا و به نقل از وب سایت رسمی »دانشگاه راچستر
Rochester(، مدت هاســت که مشخص شده است که بین غذا و درد 
ارتباط وجــود دارد زیرا افراد مبتال به درد مزمن، اغلب با وزن خود 
دست و پنجه نرم می کنند. پژوهشگران »مؤسسه علوم اعصاب دل 
مونته«)Del Monte Institute for Neuroscience( در دانشگاه راچستر، 
در بررســی جدید خود دریافته اند زمانی که شخصی درد را تجربه 
می کند، مدارهایی در مغز که مســئول انگیزه و لذت هستند، تحت 
تأثیر قرار می گیرند.»پل گها«)Paul Geha(، پژوهشگر ارشد این پروژه 
گفت: یافته های این پژوهش ممکن است مکانیسم های فیزیولوژیکی 
جدیدی را نشــان دهند که درد مزمن را با تغییر در عادات غذایی 
افراد مرتبط می ســازد.لذت بردن از غذا، ناشــی از واکنش مغز ما 
نســبت به آنچه می خوریم است. پژوهشگران در این پروژه، واکنش 
مغز نســبت به قند و چربی را بررسی کردند. آنها با استفاده از دسر 
ژالتینی و پودینگ سعی کردند تا قند، چربی و بافت غذاها را تغییر 
دهند. پژوهشگران دریافتند که هیچ کدام از بیماران، تغییر در رفتار 
غذایی را با مصرف شکر تجربه نکردند اما با مصرف چربی، این تجربه 
را داشتند.کسانی که کمردرد حاد داشتند و بعدا بهبود یافتند، بیشتر 
احتمال داشت که لذت خوردن پودینگ را از دست بدهند و اختالل 
در سیگنال های سیری را نشان می دادند. در حالی که افراد مبتال به 
کمردرد حاد که دردشان تا یک سال ادامه داشت، این طور نبودند و 

در ابتدا همان تغییر را در رفتار غذایی خود نداشتند. 

یک ترکیب گیاهی که مانند 
استخوان سفت  است!

کشف سرنخ هایی در مورد ارتباط 
غذا و درد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تدابیر مقابله با شیوع ویروس کرونا در رستورانی در شهر توکیو ژاپن

نگاهی به سدان مفهومی و برقی جدید لکسوس
در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱، تویوتا و لکسوس از مجموعه ای خودروهای مفهومی برقی رونمایی کردند. مهم ترین خودروهایی که لکسوس 
معرفی کرد، جایگزین برقی LFA و RZ45۰e بودند. در کنار این دو خودروی کلیدی، لکسوس از چندین خودروی دیگر هم پرده برداشت 
که یکی از آن ها، یک خودروی سدان برقی بود. این شرکت با انتشار تصاویری جدید در شبکه های اجتماعی خود، چهره این خودرو را 
بیش ازپیش آشکار کرده است.سدان مفهومی و برقی جدید لکسوس به لطف سپرهای جدید و خشن خود، ظاهری تهاجمی تر از سایر 
محصوالت کنونی این شرکت دارد. چراغ های باریک و کاپوتی با ورودی های هوا نیز از دیگر ویژگی های ظاهری چشم گیر این خودروی 
برقی هستند. طراحی به روز سدان برقی لکسوس تا عقب ادامه می یابد تا به شیشه پشتی برسد. دستگیره های در فشاری )یا پاپ آپ(، 
درهای جدید با فرم پردازی های جدید روی آن ها و گلگیر کناری جدید باعث خودنمایی هرچه بیشتر این خودروی مفهومی شده است. 
طراحی بخش پشتی کمی تخت و صاف است. در عقب شاهد حضور اسپویلری کوچک در میان چراغ ها با فرم سه بعدی، شیشه قوس دار 
عقب و سپر سیاه رنگ بدون جایگاه اگزوز نیز هستیم.لکسوس اطالعات بسیاری درباره این خودروی مفهومی و برقی منتشر نکرده اما به 

خریداران و طرفداران نوید داده است خودروهایش در آینده به طور کلی برقی خواهند شد. 

گواردیوال: برای قهرمانی باید بازی های بیش تری را ببریم
سرمربی منچسترسیتی ابراز امیدواری کرد روند پیروزی های تیمش تا کسب قهرمانی در لیگ برتر ادامه داشته باشد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از اسکای اسپورت، در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال انگلیس نوریچ و منچسترسیتی به مصاف یکدیگر رفتند که 
در پایان تیم صدرنشین لیگ برتر با نتیجه چهار بر صفر به برتری دست یافت. رحیم استرلینگ نمایش درخشانی داشت و موفق شد سه 
بار در دقایق ۳۱، ۷۰ و ۹۰ برای تیمش گلزنی کند. فیل فودن نیز در دقیقه 4۸ دیگر گلزن سفیدپوشان در این میدان بود.پپ گواردیوال، 
سرمربی منچسترسیتی بعد از این دیدار در نشست خبری خود در ابتدا درباره ریاض محرز الجزایری گفت: او بازیکن استثنایی است اما 
من بیش تر می خواهم. او باهوش است، او یک گلزن است. اما گاهی اوقات من بیش تر می خواهم. گاهی اوقات او در دوئل ها کمی ضعیف 
است. ما مدت زیادی است که یکدیگر را می شناسیم و او می داند که نیت  من مثبت است.رحیم استرلینگ در این دیدار هت تریک کرد 
تا شمار گل های خود را زیر نظر پپ گواردیوال به عدد ۱۱5 برساند. تنها لیونل مسی و سرخیو آگوئرو در تیم های گواردیوال بیش تر برای 
مربی اسپانیایی گلزنی کردند. سرمربی اسپانیایی در ادامه گفت:  در آخرین بازی او یک اقدام عالی مقابل برنتفورد انجام داد تا پنالتی را 

به نفع خود بگیرد. او مردی است که همیشه چیزی خلق می کند و من خیلی شیوه بازی او را دوست دارم.

رد کوی تو مستمند و زار آیم؟ات کی هب رد تو سوکوار آیم؟ گر کار مرا تو غم رسی روزی
غم نیست، هک عاقبت هب کار آیم

گان خود رپسی اول منم آنکه رد شمار آیموقتی هک ز کشت چون دست ربآوری هب خون رزیی
ر آیم هم من باشم هک: پایدا

دانم هب یقین هک: بختیار آیمروزی اگرم تو یار خود خوانی هم شیپ تو بگذرم هب زددیده
کار آیم گر نتوانم هک آش

پیشنهاد

چهره روز

لبه تیغ
لبــه تیغ با عنوان اصلــی The Razor’s Edge اثری از 
نویسنده انگلیسی ویلیام سامرست موام است که در 
سال ۱۹44 منتشر شد. رمان با وجود سادگی، عمیق 
نوشته شــده و تقریبا می توان گفت هر خواننده ای را 
راضی می کند. در این کتاب سامرســت موام به سراغ 
موضوعــی رفته که جواب دادن به آن همواره دغدغه 
انســان بوده. او به مفهوم »زندگــی« و »معنا«ی آن 
پرداخته اســت.راوی این رمان خود نویســنده یعنی 
سامرست موام است. او در ابتدای کتاب شرح می دهد 
کتابش شــامل خاطراتی از مردی جوان به نام الری 
اســت که در زمان های مختلف و دراز بــا او ارتباط 
داشته. موام اشاره می کند که گاهی مدت های طوالنی 
از مرد داستانش بی خبر بوده و در کتابش هم قرار نیست از شیوه داستان سازی استفاده و این فضا 
را پر کند. بنابراین بهتر است به هنگام مطالعه رمان این نکته را مد نظر داشته باشید.پس از این 
مقدمه همراه با موام به شیکاگو می رویم و با دوست ثروتمند و اشرافی او یعنی آقای الیوت تمپلتون 
آشنا می شویم. وضعیت زندگی، روابط گسترده الیوت با بزرگان، هنرمندان و سیاست مداران شرح 
داده می شود و زندگی بی  کم و کاست او توجه ما را به خود جلب می کند. سپس در یک مهمانی 
با خواهر الیوت و خواهرزاده او یعنی ایزابل آشنا می شویم. ایزابل دختری جوان و زیباست که قرار 
اســت در آینده ای نزدیک با الری – شــخصیت اصلی کتاب – ازدواج کند. در همین برخورد اول، 
الری توجه سامرســت موام را به خود جلب می کند.الری جوان ۲۰ ســاله ای است که در جنگ 
شــرکت کرده و بسیار تحت تاثیر این دوره از زندگی اش قرار گرفته است. دو بار در جنگ زخمی 

شده و اکنون نمی تواند به زندگی عادی در آمریکا عالقه ای نشان دهد. 

کالرک گیبل
کالرک گیبل )به انگلیسی: Clark Gable( )زاده ۱ فوریه 
۱۹۰۱ – درگذشته ۱۶ نوامبر ۱۹۶۰( هنرپیشه مشهور 
آمریکایــی بود. او به خاطر بــازی در نقش رت باتلر در 
فیلــم بر باد رفته به شــهرت جهانی رســید. او با لقب 
سلطان هالیوود یا به اختصار سلطان نیز شناخته می شد. 
کالرک گیبل یکی از پولسازترین بازیگران تاریخ سینما 
به حســاب می آید وتوانست برای یک بار جایزه اسکار را 
از آن خود کند. کالرک گیبل در روز ۱ فوریه ۱۹۰۱ در 
کادیــز، اوهایو به دنیا آمد. پدر او »ویلیام هنری گیبل« 
 )۱۸۷۰–۱۹4۸( William Henry »Will« Gable :انگلیسی
یک کارگر حفار چاه نفت و مادرش »آدلین هرشــلمن« 
 ،)۱۹۰۱–۱۸۶۹( Adeline )née Hershelman :انگلیســی
یک مهاجر آلمانی بود. مادر »کالرک« هنگامی که او ۶ ماهه بود، وی را در کلیسای کاتولیک رم غسل 
تعمید داد و هنگامی که کالرک تنها ۱۰ ماه ســن داشت، در پی رشد شدید تومور مغزی از دنیا رفت. 
پس از مرگ مادر بر سر نحوه تربیت کالرک خردسال بین خانواده های والدینش، اختالف نظر شدیدی 
به وجود آمد. هنگامی که کالرک پا به دوره نوجوانی گذاشت، زندگی خانوادگی اش در پی ورشکستگی 
پدر دچار تالطم و سختی های بسیار شد. در پی آن وی ترک تحصیل کرد و در کارخانه الستیک سازی 
شهر محل سکونتش، آکرن، مشغول کار شد. در این سال ها بود که کالرک نوجوان پس از دیدن نمایش 
»مرغ بهشت«، به بازیگری عالقه مند شد. در سن ۲۱ سالگی کالرک مادرخوانده مهربان خود را نیز از 
دســت داد و پس از پرســه زدن در شهرهای مختلف و کار کردن در کارخانه ها و نیز میدان های نفتی، 
سرانجام به سوی گروه های تئاتری کشیده شد. ازدواج با لورا هوپ کروس هم بازی، مربی و مدیر پرنفوذ 

کالرک پای او را به هالیوود در حال شکوفایی دهه ۱۹۲۰ کشاند.

فرهنگ

مراسم شصتمین سالگرد تاسیس شورای کتاب کودک 
به صورت مجازی برگزار می شــود.به گزارش ایسنا،  این 
مراسم با رونمایی از پوستر و لوگو شصت سالگی شورای 
کتاب کــودک روز چهارشــنبه ۲۷ بهمن ماه به صورت 
مجازی برگزار می شود.مراســم با پخش ســرود شورای 
کتــاب کودک آغاز و در ادامه پیــام نوش آفرین انصاری 
دبیر شورای کتاب کودک به مناسبت شصتمین سالگرد 
تاسیس این نهاد پخش می شود.همچنین صحبت های 
تنی چند از بنیان گذاران شورا و پیام هایی از مدیران دفاتر 
بین المللی کتاب برای نســل جوان)IBBY(، به مناسبت 
این مراســم منتشــر می شــود.عالقه مندان می توانند 
شصت سالگی شورای کتاب کودک را از طریق کانال به 
آدرس t.m/shorayeketabekoodak یا اینســتاگرام به نشانی cbc.۱۳4۱ دنبال کنند.شورای کتاب کودک 
سازمانی فرهنگی – پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۳4۱ تأسیس شده است. این 
سازمان در حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می کند و اعضای آن نیروهای داوطلب هستند. شورا 
در حال حاضر حدود ۷۰۰ عضو )رســمی و وابســته( دارد و بنا بر اعالم، هزینه های خود را از راه حق 
عضویت، حمایت های مردمی، اجرای پروژه های فرهنگی و حق التألیف فرهنگنامه به دســت می آورد.

کمک به شکوفایی ادبیات اصیل ایرانی برای کودکان و نوجوانان، کمک به اعتالی کیفی و کمی منابع 
ادبی و اطالعاتی کودکان و نوجوانان، کمک به دسترســی هرچه بیشتر کودکان ایرانی به کتاب و انواع 
منابع ادبی و اطالعاتی، تشــویق و حمایت پدیدآورندگان و ناشران ایرانی برای خلق آثار باارزش ادبی و 
اطالعاتی، توانمندســازی و ارتقای سطح دانش افراد در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، مشاوره، تبادل 

نظر و گفت وگو با پدیدآورندگان، صاحب نظران و مخاطبان کودک و نوجوان.

جشن شصت سالگی شورای کتاب کودک
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