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بانــک پاســارگاد که در ســال جاری 
از ســوی مؤسســۀ بنکر  بانک ســال 
جهموری اســانی ایران معرفی شــده 
بود در موفقیتی دیگــر برای هفتمین 
ســال به عنوان تنها بانــک ایرانی، در 
فهرســت 500 بانک ارزندۀ جهان قرار 
گرفت و در جایگاه 257 جهان ایستاد.

به گزارش راحله شهرابی مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد، این 
بانک از ســال 2015 در این رتبه بندی ساالنه که توسط مؤسسه 
بین المللی برندفاینانــس )Brandfinance( با رویکرد حق امتیاز یا 
Royalty Relief تهیه و به واسطه نشریه بنکر )به عنوان زیرمجموعه 
Financial Times( منتشر می شــود حضور داشته و باارزش ترین 

برند بانکی ایرانی معرفی شــده اســت. طی سال های اخیر بانک 
پاســارگاد تنها بانک ایرانی حاضر در این لیست بوده و توانسته 
است جایگاه شایســته ای را در این فهرست کسب کند.  بر این 
اساس بانک پاسارگاد در رتبه بندی سال 2022 با  33 پله صعود 
نســبت به سال گذشته، موفق شــد رتبه 257 جهان را به خود 
اختصاص دهد و باالتر از بســیاری بانک های مطرح خاورمیانه و 
جهان بایســتد. بانک   پاسارگاد در ســال 2015 و در اولین سال 
حضور خــود در این رتبه  بندی، رتبه 328 را بین 500 برند برتر 
بانکی دنیا به دســت آورد و در سال 2017 عاوه بر کسب رتبه 
175، تنها بانک ایرانی در میــان 10 برند برتر بانکی خاورمیانه 
بود. هم چنین، در دوره گذشــته این رتبه بندی بانک پاسارگاد با 
رشــد 53درصدی در ارزش برند به عنوان نهمین بانک پیشروی 
جهان معرفی شــد و از نظر رشد رتبه نیز جایگاه هفتم جهانی را 
کســب کرد. گفتنی است بانک پاسارگاد در سایر رتبه بندی های 
بین المللی نیز بسیار موفق عمل کرده است. بر این اساس و طبق 
ارزیابی مؤسســه بنکر، این بانک در ســال های 2010، 2012، 
2013، 2014، 2015، 2016 و 2021 میادی موفق به کســب 
عنوان بانک سال  )Bank of the Year(جمهوری اسامی ایران شد 
و در ســال های 2013، 2014، 2015 ،2016، 2017 و 2021 
 Islamic Bank of the( میــادی، نیز عنوان »بانک برتر اســامی

Year( جمهوری اسامی ایران را کسب کرد.
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سرلشــکر سامی گفت: به فضل الهی دســت  هایمان پر است و به اندازه کافی ســاح های موثر با دانش بومی داریم.به گزارش گروه دفاعی 
خبرگزاری تســنیم، ســردار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در آیین رونمایی از دو پایگاه جدید موشکی و پهپادی 
سپاه با تقدیر از اقدامات تحولی و هوشمندانه با نگاه به آینده فناوری توسط نیروی هوافضای سپاه در پیشبرد راهبرد بازدارندگی دفاعی ایران 
اسامی،گفت:  زمانی از دست های خالی صحبت می کردیم و جنگیدیم ، در همان مقطع هم برجبهه ی دشمنان پیروز شدیم، اما امروز همان 

ایمان را داریم، همان امام و فرمانده را داریم، همان ملت و آرمان را داریم....
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فرمانده سپاه:

 به اندازه کافی سالح موثر در اختیار داریم
info@sobh-eqtesad.ir

در آستانه روز پاسدار انجام شد؛
رونماییازپایگاههایجدیدموشکیو

پهپادینیرویهوافضایسپاه

در آستانه فرا رسیدن روز پاسدار ، دو پایگاه موشکی و پهپادی نیروی 
هوافضای ســپاه با حضور فرمانده کل ســپاه رونمایــی و وارد چرخه 
عملیاتی شــد.به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعیاد فرخنده ماه 
شــعبان و در آستانه روز پاســدار، دو پایگاه موشکی و پهپادی نیروی 
هوافضای ســپاه با حضور سرلشکر حسین ســامی فرمانده کل سپاه 
رونمایی و وارد چرخه عملیاتی شــد.بنا بر این گزارش، این پایگاه های 
تونلی که در دل کوه های مرتفع ســاخته شــده است، محل نگهداری 
سامانه های موشکی زمین به زمین با تجهیزات پیشرفته و نیز پهپادهای 
تهاجمی نفوذ پذیر در شبکه های راداری و پدافندی دشمن است که با 
هدایت نیروهای انقابی جوان و با انگیزه، به دژ مستحکم ایران اسامی 
در مقابل دشــمنان و بدخواهان ایران اسامی تبدیل شده است.اولین 
بار اســت که نیروی هوافضای ســپاه از یک پایگاه زیرزمینی پهپادی 
رونمایــی می کند.وجود پهپادهایی با برد 2 هزار کیلومتر، ســکوهای 
پرتاب موشک های دو فروندی، ســکوهای پرتاب چند فروندی پهپاد 
با دقت و کیفیت ترکیب این ســامانه ها کــه اخیراً در رزمایش پیامبر 
اعظم )ص( 17 به نمایش گذاشته شد، نشان از تاثیرگذاری شگفت این 
پایگاه ها در دفاع و صیانت از امنیت ایران اســامی و ملت ایران مقابل 
هر تهدیدی دارد.در بازدید سرلشــکر سامی از پایگاه های زیر زمینی 
موشکی و پهپادی، سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه به 

ارائه گزارشی از روند اقدامات و دستاوردهای جدید این نیرو پرداخت.

با حضور وزیر دفاع انجام شد؛
رونماییاز۱۰محصولدفاعیتوسط

وزارتدفاع
تهران- ایرنا- با حضور امیر ســرتیپ محمد رضا آشتیانی در سازمان 
صنایع دفــاع، از 7 محصول در حوزه رزم زمینی، 2 محصول در حوزه 
رزم هوایی و 1محصول در حوزه رزم دریایی رونمایی شــد.به گزارش 
حوزه دفاعی ایرنا از روابط عمومی وزارت دفاع، با حضور امیر ســرتیپ 
محمد رضا آشتیانی در ســازمان صنایع دفاع، از 7 محصول در حوزه 
رزم زمینــی، 2 محصول در حوزه رزم هوایی و 1محصول در حوزه رزم 
دریایی رونمایی شــد.وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در این 
مراســم با تبریک مبعث رسول گرامی اسام حضرت محمد مصطفی 
)ص(، والدت امام حســین)ع( و روز پاسدار با تقدیر و تشکر از تاش 
مجاهدانــه متخصصان صنعت دفاعی در ســازمان صنایع دفاع گفت: 
اهداف، سیاســت ها و راهبردهای تعیین شــده در حوزه تسلیحاتی و 
دســتیابی به فناوری های پیشــرفته نظامی به خوبی و نظام مند در 
وزارت دفاع تدوین گردیده و توســط ســازمان صنایع دفاع به نتیجه 

مطلوب رسیده است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
برایسفرهاینوروزیبهثبتنامدرهیچسامانهای

نیازنیست
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره نحوه فعالیت سامانه 
»ایران من« در زمینه کنترل ترددها و سفرهای نوروزی توضیح 
داد.دکتر عباس شــیراوژن در گفت وگو با ایســنا، درباره نحوه 
فعالیت سامانه »ایران من« برای رصد سفرهای نوروزی، گفت: 
اصا اینطور نیست که قرار باشد مردم برای سفر، در سامانه یا 
سایتی ثبت نام کنند و نیازی به ثبت نام مردم وجود ندارد.وی 
در عین حال تاکید کرد: مردم واکسیناسیون شان را سر موعد و زمان تعیین شده انجام دهند. در 
مورد ســفرها نیز به طور سیستمی کد ملی که به پاک خودرو متصل است، از طریق دوربین ها 
استعام می شود. اگر افراد واکسیناسیون شان را انجام  داده باشند، هیچ مشکلی برای تردد ندارند. 
به این صورت که افراد یا دز سوم شــان را تزریق کرده باشــند یا از تزریق دز دوم شان بیش از سه 
ماه یا 100 روز نگذشته باشد و فاصله تزریق دز دوم کمتر از 100 روز با زمان انجام تردد و سفر 
باشد.شــیراوژن ادامه داد: در عین حال امروز امکان دیگری هم فراهم شد که البته باید قطعی و 
اباغ شود، مبنی بر اینکه اگر افراد تست منفی PCR هم طی 72 ساعت قبل از انجام سفر داشتند، 
 مشــکلی برای تردد نداشته باشــند.وی تاکید کرد: اصا نیاز نیست که مردم در سامانه یا سایتی 
ثبت نام کنند.شیراوژن گفت: بنابراین افراد یا باید سه دز واکسن تزریق کرده باشند یا اینکه فاصله 
زمانی تزریق دز دوم شــان با زمان مسافرت، کمتر از سه ماه یا 100 روز باشد.گفتنی است؛ پیش 
از این دکتر علیرضا زالی - فرمانده عملیاتی ســتاد مقابله با کرونا در اســتان تهران »از الزام ثبت 
پاک مســافران نوروزی در سامانه ایران من« خبر داده بود که این خبر از سوی سخنگوی ستاد 

ملی مقابله با کرونا رد شد.

معاون مرکز سامت محیط و کار پاسخ داد؛
ترددهاینوروزیدرچهشرایطیمجازخواهدبود

معاون فنی مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشــت، در 
ارتباط با ابهامات ســفرهای نوروزی بر اســاس پروتکل های 
بهداشتی و مصوبات ســتاد ملی کرونا، توضیحاتی ارائه داد.به 
گزارش خبرگزاری مهر، محسن فرهادی، در برنامه شبکه خبر 
سیما، گفت: از 21 آذر 1400 طرح مدیریت هوشمند، اجرایی 
و عملیاتی شــد. این طرح ابتدا بر پایه سامانه ای و الکترونیک 
قرار بود اجرا شــود که در ابتدا تحت عنوان ســامانه »امید« بود که بعداً به »ایران من« تغییر نام 
داد و به تدریج بســتر الکترونیک در این ســامانه فراهم می شود.وی ادامه داد: در طرح هوشمند، 
محدودیت ها و ممنوعیت ها بر 2 پایه اساسی برنامه ریزی شده است. نخست، واکسیناسیون و دوم، 
بیمار نبودن فرد است.فرهادی افزود: واکسیناسیون کامل، یعنی اینکه 3 دوز واکسن را زده باشیم.

وی گفت: برای کسانی که 2 دوز زده اند و هنوز 3 ماه نشده باشد، برای وزارت بهداشت قابل قبول 
است.معاون فنی مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: ترددهای نوروزی با توجه به 
ســامانه ایران من شکل می گیرد و استعام انجام می شود و بلیت برای سفرهای نوروزی از طریق 
حمل و نقل عمومی صورت می گیرد.وی در رابطه با سفرهای نوروزی با خودروی شخصی نیز گفت: 
اگر پاک خودرو مجاز باشد، کد ملی با صاحب پاک کنترل می شود در دوربین های پلیس راهور 
و هیچ جریمه ای هم تعلق نخواهد گرفت.فرهادی در پاســخ به این سوال که افراد مالک خودرو 
نباشند و قصد سفر داشته باشند، افزود: کنترل های فیزیکی سرنشینان خودرو در مبادی ورودی 
شهرها در دستور کار پلیس راهور است.ی ادامه داد: واقعیت این است که بهترین اجرا کنندگان 
قانون و محدودیت ها را اعمال کنند، خود مردم هستند.فرهادی افزود: شرایط بیماری متناسب با 
وضعیت کنونی اســت و امیدواریم در روزهای سفر، شرایط پیک ششم تغییر نکند.وی گفت: در 
هفته ای که گذشت میانگین رعایت پروتکل ها حدود 58 درصد بود و بر همین ا ساس، 1200 واحد 
صنفی پلمب شدند.فرهادی افزود: تهویه باشگاه های ورزشی و رعایت فاصله گذاری در رستوران ها 

و تاالرهای پذیرایی، دچار مشکل هستند.

محصول جدید گروه بهمن دیزل رونمایي شــد. حسین خضري، مدیرعامل شرکت 
بهمن دیزل در مراســم رونمایــي محصول و خطوط تولید محصــول امپاور گفت: 
بهمن دیــزل با رونمایــي از محصول جدید خود به نام کشــنده امپاور گامي دیگر 
در جهت اقدامات توســعه تولیدات تجاري خود برداشــت و یکي از نیازهاي شبکه 
حمل نقل کاال در کشــور را مرتفع کرد. مدیرعامل بهمن دیزل در خصوص اقدامات 
توسعه اي این شرکت گفت: بهمن دیزل پیش از خصوصي سازي فضایي به مساحت 
80هزار مترمربع را دارا بود که این فضا پس از خصوصي سازي به 330هزار مترمربع 
افزایش یافت.حســین خضري تصریح کرد: کاربري ســازي در مساحتي با 24هزار 
مترمربع، شاسي سازي در مساحتي با 22هزار مترمربع، تولید وانت در مساحتي با 34 
هزار مترمربع و خطوط تست در مساحتي 7هزار مترمربع از دیگر اقدامات توسعه اي 
اخیر شرکت بهمن دیزل به شــمار مي رود.وي با تاکید بر اینکه خودروهاي تجاري 
گروه بهمن با تولید خودروهاي تجاري ایســوزو آغاز به کار کرده بود، اظهار داشت: 
استراتژي هاي گروه بهمن در انتخاب کشنده جدید امپاور انتخاب محصول منطبق بر 
آخرین استانداردهاي بین المللي است. این کشنده داراي گیربکس اتوماتیک و ریتار 
در 5 حالته، سیستم تعلیق بادي، سیستم هوشمند ترمز اضطراري )AEBS( و کابین و 
ظاهر مدرن امکان تامین خودرو براي حمل کاالهاي خطرناک )حمل سوخت و...( بر 
اساس گواهي اخذ شده استاندارد اروپا )R105( است و نکته حایز اهمیت آنکه ارایه 
این محصول با قیمت بسیار رقابتي بر اساس استراتژي هاي بازار این شرکت عرضه 
خواهد شد. خضري به امکانات کشنده جدید امپاور اشاره و خاطرنشان کرد: کابین 
ارگونومیک، مدرن، دلنشین و جادار و مسطح ارگونومي و همچنین سقف بلند جهت 
تردد راحت در کابین، صندلي ارگونومیک راننده با سیســتم تعلیق بادي و قابلیت 
تنظیم در شش جهت، داراي دو تختخواب بزرگ و راحت جهت استراحت راننده و 
سرنشین جزو امکانات این کشنده به شمار مي رود. وي همچنین بیان داشت: امپاور 
داراي کلیدهــاي کنترل مولتي مدیا و کروز کنتــرل روي غربیلک فرمان، یخچال 
مسافرتي نیز با دسترسي آسان و مجهز به سانروف برقي است. گفتني است؛ اخیرا 
گروه خودرو ســازي بهمن طي اقدامي خط تولید وانت کارا را به بهمن دیزل سپرد 
و خط تولید به شــهرک صنعتي البرز واقع در شــهر قزوین انتقال یافت. همچنین 

تولیدات خودرو هاي کار و تجاري به گروه بهمن دیزل سپرده شده است.

فروش امپاور با قیمت رقابتي در شنبه هفته آینده
نیما مومني، مدیر بازاریابي و فروش گروه بهمن از دیگر حاضران در مراسم رونمایي 
از خــودروي امپــاور بود که از عرضه اولیه این محصول از هفته آینده )شــنبه 14 
اســفند( خبر داد.مومني قیمت بهاي فــروش کارخانه این محصول را دو میلیارد و 
هفتصد میلیــون تومان اعام کرد. وي در همین رابطه افــزود: خودروها از ابتداي 
ســال1401 تحویل مشتریان خواهد شد. مومني با بیان اینکه کامیون هاي کشنده 
موجود در بازار که با امکانات وقدرت موتور به مراتب کمتر به قیمت  رسمي کارخانه 

باالي 3 میلیارد و دویســت میلیون تومان به فروش مي رسانند، گفت: با این قیمت 
و کیفیت مي توان پیش بیني کرد امپاور بتواند بیش از 50 درصد از بازار را در سال 
1401 تصاحــب کند. مدیر بازاریابي و فروش گروه بهمن کیفیت امکانات و قیمت 
این محصول را مهم ترین مزیت رقابتي آن دانست و افزود: بهمن در تمامي استان ها 
نمایندگي دارد و نمایندگي ها آموزش هاي الزم را دیده اند و همچنین قطعات مصرفي 
و تعمیراتي تامین شده اســت. گفتني است؛ استراتژي هاي گروه بهمن در انتخاب 
کشــنده پر قدرت و مدرن جدید امپاور، محصولي منطبق بر آخرین استانداردهاي 
بین المللي است. این کشنده داراي گیربکس اتوماتیک و ریتار در 5 حالته، سیستم 
تعلیق بادي، سیستم هوشمند ترمز اضطراري )AEBS( و کابین و ظاهر مدرن امکان 
تامین خودرو براي حمل کاالهاي خطرناک )حمل ســوخت و...( بر اساس گواهي 
اخذ شده استاندارد اروپا )R105( است و کابین ارگونومیک، مدرن، دلنشین و جادار 
و همچنین ســقف بلند جهت تردد راحت در کابین، صندلي ارگونومیک راننده با 
سیســتم تعلیق بادي و قابلیت تنظیم در شش جهت، داراي دو تختخواب بزرگ و 
راحت جهت استراحت راننده و سرنشین جزو امکانات این کشنده به شمار مي رود.

مدیرعامل گروه بهمن از برنامه ریزي براي کسب بیش از 50 درصد از بازار 
خودروهاي تجاري خبر داد

بیــوک علیمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن نیــز از دیگر حاضران در آیین رونمایي از 
محصول جدید این گروه خودرویي بود. او با اشــاره به ســهم بیش از 50 درصد در 
بازار کامیونت توســط بهمن دیزل و 30 درصد در کامیون کشنده توسط سیباموتور 
)FAW( گفت: بازار کامیون کشــنده مدرن و پرقدرت امپاور در بهمن دیزل در کنار 
تولیدات جدید سیباموتور با برند FAW به عنوان بزرگ ترین سازنده کامیون کشنده 
در کشــور چین به راحتي مي توانیم به 50 درصد از سهم کل خودروسازي تجاري 
کشــور دست یابیم. در سال 1401 تولیدات سیباموتور و بهمن دیزل دوبرابر خواهد 
شــد.وي اظهار کرد: هدف ما در کنار رشد دو برابري تولید حفظ مقام اول کیفیت 
در تولید و خدمات است. علیمرادلو ضمن تشکر از حمایت هاي مسووالن در وزارت 
صمت و استان قزوین گفت: به زودي کامیون 12 و 18 تن به سبد محصوالت این 
گروه اضافه مي شود.گفتني است؛ امپاور یکي از مدرن ترین کامیون هایي است که در 
کشــور تولید و قابل رقابت با برندهاي معتبر اروپایي است. این خودرو جزو معدود 
کامیون هایي اســت که داراي گواهینامه بین المللــي حمل کاالي خطرناک بوده و 
مجهز به آخرین اســتانداردهاي روز دنیاســت. امپاور داراي موتور پرقدرت کامینز 
)CUMMINS( با 500 اسب بخار و گیربکس تمام اتوماتیک 2+12 سرعته با ساخت 
ZF است. از مشخصات و تفاوت هایي که این کامیون را متمایز کرده، ضمن داشتن 
قواي محرکه بي نظیر، مي توان به سیستم هشدار انحراف از مسیر )LDWS(، سیستم 
ترمز اضطراري هوشــمند )AEBS( و سیستم کنترل پایداري الکترونیکي )ESC( و... 

اشاره کرد.

گام جدید بهمن دیزل براي ورود به بازارهاي جهاني

نياز شبكه حمل و نقل كشور در داخل تامين شد

جزئیات واگذاری سرخابی ها

کسبسودراتضمیننمیکنیم
سردار حاجی زاده: 

 توان آتش موشکی ما ۷ برابر 
شده است

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

مسافرت با رعایت اصول بهداشتی منعی ندارد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: قدرت آتش موشکی وشلیک های همزمان ما بیش از 6 تا 7 برابر شده 
اســت و زمان آمادگی ها و فاصله آمادگی برای شــلیک هم بسیار کاهش پیدا کرده است .به گزارش گروه 
دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در آیین رونمایی از دو 
پایگاه جدید موشکی و پهپادی سپاه که همزمان با ایام فرخنده ماه شعبان و در آستانه روز پاسدار با حضور 
فرمانده کل ســپاه انجام شــد، اظهار کرد: ما بیانی که حضرت آقا  به عنوان یک تکلیف الهی به مجموعه 
سپاه و نیروهای مسلح فرمودند مبنی براینکه  باید قوی شوید ؛را به عنوان یک فرمان در مجموعه نیروی 
هوافضای سپاه با جدیت دنبال کردیم و با تاش شبانه روزی و حمایت عزیزان موثر، بحمداهلل توانستیم این 

حرکت را انجام بدهیم.وی افزود: هم اکنون....

خبرخوب؛بستهمعیشتیعیددرراهاست

ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شد؟
اسالمی در نشست خبری با گروسی:

موارد ادعایی باید برای هميشه بسته شود
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گزیده خبر
رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

 مسافرت با رعایت اصول بهداشتی 
منعی ندارد

رئیس جمهور با اشــاره به ایــام و اعیاد پیش رو گفت: 
حضور در گردهمایی ها و جشــن ها، رفتن به مسافرت 
و حضــور در کاروان های راهیان نــور با رعایت اصول 
بهداشتی بالاشکال است.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، حجت 
االسالم سید ابراهیم رئیســی صبح شنبه در یکصد و نهمین جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با تبریک اعیاد شــعبانیه، گفت: به روال هر ســال در ایام و اعیاد 
پیش رو اجتماعات و گردهمایی هایی داریم که با توجه به وضعیت شیوع بیماری 
کرونا، ستاد ملی کرونا با برگزاری این مراسم ها با رعایت اصول و فاصله بهداشتی 
و زدن ماسک مخالفتی ندارد.وی با بیان اینکه اولویت برای مسافرت و نیز حضور 
افراد در کاروان های راهیان نور نیز تزریق ۳ دوز واکســن است، افزود: البته برابر 
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، اگر کسی دوز سوم واکسن را تزریق نکرد نیز 
می تواند با ارائه نتیجه منفی آزمایش کرونا از خدمات اجتماعی استفاده کرده و 
یا در گردهمایی ها حضور یابد و به ســفر برود.رئیسی با تاکید بر اینکه سیاست 
اعالمی ســتاد ملی مقابله با کرونا اقناع عمومی برای تزریق ۳ دوز واکسن کرونا 
است، اظهار داشت: با روش های مختلف تبلیغی به مردم توضیح دهید که تزریق 
۳ دوز واکسن تا چه اندازه برای سالمتی خودشان و صیانت از سالمتی دیگران 
مؤثر است.رئیس جمهور با بیان اینکه از هر امکان و ابزار تبلیغی استفاده کنید 
تا مردم ترغیب به تزریق واکسن کرونا شوند، تصریح کرد: فرمایش مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه دوز ســوم واکسن را تزریق کرده اند نیز می تواند در ایجاد 
انگیزه و ترغیب مردم به واکسیناسیون بسیار مؤثر باشد.وی در ادامه با تاکید بر 
لزوم ایجاد هماهنگی و انســجام در بخش اجرایی موضوع مقابله با شیوع کرونا 
خاطرنشــان کرد: اینکه در عرصه علمی نظرات متفاوتی در خصوص شیوه های 
مقابله با کرونا وجود داشــته باشد، نه تنها اشــکالی ندارد، بلکه می تواند منشأ 
نتایج مفیدی هم باشــد، اما در عرصه عمل و اجرای دســتورالعمل های مصوب 
بهداشتی باید یکپارچگی و هماهنگی کامل وجود داشته باشد.رئیس جمهور در 
بخش دیگری از سخنانش به موضوع یکسان سازی تعرفه های پرستاری اشاره و 
تاکید کرد: این موضوع مطالبه جدی جامعه پرســتاری کشور است که رهبری 
معظم انقالب اســالمی نیز دو بار اجرای آن را مورد تاکید قرار داده اند، لذا باید 
هر چه ســریع تر اجرایی شده و دستور ایشــان با تأخیر و کندی مواجه نشود.

رئیسی همچنین درباره نیازمندی های انبارهای سازمان هالل احمر کشور گفت: 
سازمان هالل احمر یکی از مهم ترین نهادهای امدادی کشور است که انبارهای 
آن هیچ گاه نباید با کاستی و نقص اموال مواجه باشند. این نهاد امدادی باید هر 
لحظه برای ارائه خدمات آمادگی کامل داشــته باشد.رئیس جمهور به موضوع 

صادرات واکسن کرونا اشاره کرد.

اسالمی در نشست خبری با گروسی:

موارد ادعایی باید برای همیشه بسته شود
تهران-ایرنا- رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: نفوذ سیاسی 
و البی گــری نباید در تصمیمات آژانــس تاثیر بگذارد و امید 
داریم که روند همکاری ها غیر سیاسی باشد.به گزارش خبرنگار 
سیاســت خارجی ایرنا،  محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی ر روز شــنبه در کنفرانس خبری پس از دیدار با رافائل 
گروســی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: امروز 
با آقای گروســی مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی در 
مورد مســائل باقیمانده که در سفرهای گذشته ایشان و سفر 
همکاران ما بود را مرور کردیم و به یک جمع بندی رسیدیم. بنا 
شد تا آخر خردادماه مدارکی که الزم است بین ایران و آژانس 
تبادل شود.وی تصریح کرد: نفوذ سیاسی و البی گری نباید در 
تصمیمات آژانس اثر بگذارد و ایران و آژانس باید در یک مسیر 
کامال حرفه ای و رفتار در چهارچوب کارشناسی مسائل را دنبال 
کنند و جای هیچ گونه سیاســی کاری نیست.رئیس سازمان 
انرژی اتمی گفت: بسیار خوش بین هستیم که نفوذهایی که 
دشــمنان در راه توسعه کشور ایجاد کردند، رفع شده است و 
اقدامات موجب پیشــرفت حرکت هسته ای ایران شود، نمونه 
بارز آن اقدامات رژیم صهیونیستی و ترور دانشمندان هسته ای 
بوده اســت. باید مســیر جدید و تعامالت جدید با آژانس را 
پایه گذاری کنیم تا موجب توسعه بخشیدن صنعت هسته ای 
ایران شــود چراکه ایران برای توســعه فناوری هسته ای خود 
برنامه بلندمدتی دارد و امیدواریم که روند توسعه همکاری ها 
یک روند طبیعی و کامال غیر سیاسی و حرفه ای باشد که ملت 
مــا بتوانند تاثیرات آن را در زندگی خود مشــاهده کنند.وی 
تاکید کرد: فلسفه وجودی برجام و مذاکرات برای دفع و رفع 
اتهامات است. در این مقطع مذاکرات در وین و مراحل پایانی، 
یکــی از خطوط قرمز ایران این اســت که موارد ادعایی برای 
همیشه بسته شود و مزاحمتی ایجاد نشود. بر اساس توافقاتی 
که انجام گرفته است، گام هایی است که به صورت مساعدت 
متقابل و ارائه مســتنداتی است که باید به سمت همکاری ها 
برود. رژیم جعلی رژیم صهیونیستی تابع هیچ مقرراتی نیست و 
بیشترین مانع را بر سر راه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران قرار 
داده است اما هیچ نتیجه ای نخواهد گرفت. اسالمی تاکید کرد: 
اگر کســی بخواهد با ادعاهای جعلی مانع بر سر راه مذاکرات 
ایجاد کند، ما از اختیارات خود اســتفاده خواهیم کرد و با آن 

برخورد می کنیم.

گروسی پس از دیدار با اسالمی
 بدون تفاهم ایران و آژانس تحقق توافق در مورد برجام 

ممکن نیست
مدیــر کل آژانس بین المللی انرژی اتمــی پس از دیدارش با 
رییس ســازمان انرژی اتمی گفت: خوشــحالم که دوباره در 
تهران هستم. ما در جلسه مان تبادل نظر فشرده مثمرثمری 
را داشتیم.به گزارش ایسنا، رافائل گروسی در کنفرانس خبری 
مشترک با محمد اسالمی گفت: از وقتی آقای اسالمی در این 
سمت اینجا آمدند مالقات های مستمر داشتیم و سعی کردیم 
موضوعات مختلف را حل و فصل کنیم.وی افزود: همانطور که 
آقای اســالمی گفتند چند موضوع خاص باقی مانده است که 
باید شفاف سازی می کردیم و هر دو طرف هم تالش کردند 
امــا تا پیش از این موفقیتی در این زمینه نداشتیم.گروســی 

گفت:تــالش کردیم عملگرایانه پیــش رویم و متخصصان ما 
نظام منــد تبادل نظر کردند چون ما در پایان به یک موفقیت 
نیــاز داریم.مدیر کل آژانس افزود: این مســاله از چند جهت 
مهم است؛ برکشی پوشیده نیست االن مذاکرات مرتبط درباره 
احتمال بازگشت ایران و کشورهای دیگر به برجام در جریان 
اســت و با توجه به اینکه مذاکرات ما موازی آن است این دو 
روند به هم متصل و وابسته است. در صورتی که ایران و آژانس 
درباره این مسایل پادمانی تفاهم نداشته باشند تصور اینکه یک 
توافق جامع مثل برجام محقق شود وجود ندارد.گروسی گفت: 
مهم است به یک درک متقابل برای همکاری های فشرده در 
آینده برسیم تا متخصصان ما بتوانند درباره مسایل باقی مانده 
شفاف سازی کنند. نکته دوم که امیدوارم رو به جلو باشد این 
است که انرژی هســته ای قابلیت فراوان دارد و برای توسعه 
کشورها بسیارمهم است. با در نظر گرفتن همه وقایع از جمله 
گرمایش زمین، رکود اقتصادی ناشــی از کرونا به این نتیجه 

می رسیم تولید انرژی متناسب با محیط زیست از جمله انرژی 
هسته ای بسیار مهم است.وی  ادامه داد: برای حرکت سریع به 
سمت آینده و همکاری میان دو طرف باید به آینده نگاه کنیم 
تا جامعه ایران از رفاه و پیشرفت در راستای استفاده از انرژی 
هسته ای استفاده کنند. مدیرکل آژانس در پاسخ به اینکه چرا 
گزارش های آژانس قبل از انتشار رسمی از سوی برخی منتشر 
می شــود؟ گفت: من هم بارها این سوال را از خودم پرسیدم. 
پاسخ من این است که برخی از اعضا به محرمانگی پروتکل ها 
توجه نمی کنند و قبل از اینکه گزارش رسمی منتشر شود آن 
را منتشر می کنند.وی افزود: در رابطه با این مساله و چگونگی 
 تقویت جلوگیری از انتشار گزارش ها و اسناد کارهایی را انجام 
دادیم از جمله وب سایت امن. اما وقتی کسی قصد دارد رازی 
را برمال کند متوقف کردنش ســخت است.گروســی درباره 
تهدیدات اسراییل نســبت به تاسیسات هسته ای ایران حتی 
اگر توافق حاصل شود؟ گفت: تمرکز آژانس بر روی همکاری 
با ایران است. در این گونه موارد از جمله روابط ایران و اسراییل 
مخاطرات اجتناب ناپذیر اســت، امــا آژانس فراتر از تعامالت 
سیاسی و با آرامش و حرفه ای گری کار خود را انجام می دهد.

گروسی در پاسخ به این که چرا باید اسناد جاسوسی از سوی 
رژیم اسراییل مورد بررسی قرار گیرد؟ گفت: آژانس و کارش 
توسط هیچ کشوری تحت تأثیر و کنترل قرار نمی گیرد. مبنای 

قضاوت های ما مستقل از نظرات کشورهاست.

بــا حضــور در وزارت امور 
خارجه؛

المللی  بین  آژانس  مدیرکل 
انرژی اتمی با امیرعبداللهیان 

دیدار کرد
المللی  بیــن  آژانس  مدیــرکل 
انرژی اتمی با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروســی، مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در جریان ســفر بــه تهران و دیدار با 
مقامات جمهوری اسالمی ایران، ظهر دیروز )شنبه( با حضور 
در وزارت امور خارجه با حسین امیر عبداللهیان دیدار و گفتگو 

کرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: قدرت آتش موشکی وشلیک های همزمان ما بیش از ۶ تا ۷ برابر شده است و زمان آمادگی 
ها و فاصله آمادگی برای شــلیک هم بسیار کاهش پیدا کرده اســت .به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، سردار امیرعلی 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در آیین رونمایی از دو پایگاه جدید موشکی و پهپادی سپاه که همزمان با ایام فرخنده 
ماه شعبان و در آستانه روز پاسدار با حضور فرمانده کل سپاه انجام شد، اظهار کرد: ما بیانی که حضرت آقا  به عنوان یک تکلیف 
الهی به مجموعه سپاه و نیروهای مسلح فرمودند مبنی براینکه  باید قوی شوید ؛را به عنوان یک فرمان در مجموعه نیروی هوافضای سپاه با جدیت دنبال کردیم و با 
تالش شبانه روزی و حمایت عزیزان موثر، بحمداهلل توانستیم این حرکت را انجام بدهیم.وی افزود: هم اکنون در این پایگاه در لحظه می توانیم ۶0 فروند پهپاد را به 
پرواز درآوریم و به دلیل آنکه  برد این پرنده های بدون سرنشین زیاد است و محدود نیست ؛ محدودیت هدف نداریم و هر هدف متخاصمی را می توانیم مورد اصابت 
قرار دهیم.فرمانده نیروی هوافضای سپاه اضافه کرد: قدرت آتش موشکی وشلیک های همزمان ما بیش از ۶ تا ۷ برابر شده است و زمان آمادگی ها و فاصله آمادگی 
برای شلیک هم بسیار کاهش پیدا کرده است .سردار حاجی زاده حرف زدن دشمن از قدرت پهپادی سپاه را نشانه افزایش تنوع قدرت ایران توصیف و خاطرنشان کرد 

یک روز دشمن از هسته ای ما حرف می زند چندیست راجع به موشکی می گوید و این یعنی قدرت سیاسی آنها توزیع شده است.

سرلشــکر ســالمی گفت: به فضل الهی دست  هایمان پر اســت و به اندازه کافی سالح های موثر با دانش بومی داریم.
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم، سردار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین 
رونمایی از دو پایگاه جدید موشــکی و پهپادی سپاه با تقدیر از اقدامات تحولی و هوشمندانه با نگاه به آینده فناوری 
توســط نیروی هوافضای سپاه در پیشــبرد راهبرد بازدارندگی دفاعی ایران اسالمی،گفت:  زمانی از دست های خالی 

صحبت می کردیم و جنگیدیم ، در همان مقطع هم برجبهه ی دشــمنان پیروز شــدیم، اما امروز همان ایمان را داریم، همان امام و فرمانده را داریم، 
همان ملت و آرمان را داریم ؛ اما به فضل الهی دســت  هایمان پر است.سرلشــکر سالمی تجلی ظهور قدرت واقعی را در موشک، پهپاد، پدافند، هواپیما 
و شــناور عنوان و اظهار کرد: اما ریشــه این قدرت و سرشــت و خلقت آن در باورها،اعتقادات و  قلب و ذهن انسان ها است.وی با بیان اینکه قدرتی که 
توســط طاغوت به کســی داده شود نمی جنگد گفت: ارتشی که بسیار مجهز بود، امروزی بود، توسط قدرت امریکا در افغانستان حتی برای 10 دقیقه 
نجنگید.فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه تکیه گاه ما ســالح نیســت، بلکه عزم،اراده و ایمان ما اســت ؛ گفت:با این وجود بحمدهلل به اندازه کافی 

سالح های موثر با دانش بومی داریم.

سردار حاجی زاده: 

 توان آتش موشکی ما ۷ برابر شده است
فرمانده سپاه:

 به اندازه کافی سالح موثر در اختیار داریم
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فرصت ها و تهدیدهای جنگ اوکراین برای اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به تحریم های گسترده روسیه از سوی اروپا و آمریکا، قیمت های جهانی گاز به شدت افزایش پیدا می کند که این موضوع می تواند به افزایش تولید 
گاز و درآمدهای ارزی ایران کمک کند.سید حمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درخصوص تحریم های روسیه و فرصت ها و تهدیدهای این مسئله برای ایران، 
اظهار کرد: روسیه عالوه بر تولید نفت، نقش پررنگی در تولید گاز دارد. صادرات گاز این کشور حدود 200 میلیارد متر مکعب است.وی با اشاره به اینکه میزان صادرات گاز پارس جنوبی در 
ایران حدود 25 میلیون متر مکعب، اما این میزان در روسیه 200 میلیارد،  است، افزود: روسیه بیش از کل تولید پارس جنوبی ما در بازار جهانی گاز صادر می کند. اگر بخواهند این کشور را در 
این حوزه تحریم کنند قیمت های جهانی گاز به شدت افزایش پیدا می کند که این موضوع کمکی به درآمدهای ارزی ایران است.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فرصت های اقتصادی که 
ایران می تواند در تحریم روسیه کسب کند مهمترینش افزایش قیمت نفت و گاز و امکان بازگشت سریع تر به بازار جهانی نفت است. با توجه به اینکه روسیه 10 میلیون و 700، 800 هزار بشکه 
نفت تولید می کند، بیش از 10 درصد تولید بازار جهانی نفت را دارد و توانست این تولید را در داخل مصرف بکند و نصفش را صادر بکند، از این نظر هم فرصت برای ایران وجود دارد. ضمن 
اینکه با توجه به تحریم روسیه احتمال دارد روسیه مجبور شود بخشی از فروش این فرآورده های نفتی اش را از کانال ایران انجام دهد که این موضوع نیز یک فرصت برای اقتصاد ایران است. 
ضمن اینکه تامین نیازهایش هم از بازار جهانی به مشکل می خورد و تنها مسیری که می تواند برای روسیه باز ماند مسیر دریای خزر می تواند باشد و از این نظر هم می تواند به نفع ایران باشد.

حسینی با اشاره به اینکه تنها مشکل این است که اگر ما نتوانیم در بحث برجام به توافق برسیم و اکنون که فروش نفتمان افزایش پیدا کرده است احتمال دارد در رقابت با روس ها به مشکل 
بخوریم، تصریح کرد: قطعا روس ها سعی می کنند کل گاز و نفتش را روانه بازار چین کند، لذا می تواند از این نظر برای ما مسئله ساز شود. ضمن اینکه وقتی روسیه نتواند گاز اروپا را تامین بکند 
بخشی از گاز قطر که حدود یک میلیون متر مکعب است، یک میلیون تن ال ان جی قطعا بخش بیشتری از ال ان جی راهی اروپا می شود و دیگر رقابت ما با قطر در بازارهای منطقه ای مثل 
عراق و پاکستان بوجود نمی آید حتی امکان ارسال گاز ما به کشورهای همسایه مثل امارات و کویت نیز ممکن است فراهم شود.این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه ایران در حوزه حمایت از 
روسیه چه منافعی را می تواند داشته باشد گفت: اینکه روسیه بخواهد از ظرفیت ایران و روابط ایران با دنیا برای صادراتش استفاده بکند بعد هم به دلیل تحریم ها ممکن است بخواهد بسیاری از 
قطعات مورد نیازش را از ایران یا از طریق ایران از اروپا و آمریکا  تامین کند. چون با این تحریم های وحشتناکی که روسیه پیدا کرده که خیلی بدتر از تحریم های ایران است بعید می دانم که 
روسیه بتواند از بنادر و فرودگاه های خودش استفاده مطلوب به عمل آورد.وی افزود: از دیگر فرصت های ایجاد شده  این است که خود کشور اوکراین رقیب ما در بازارهای منطقه است. با توجه 
به اینکه بسیاری از زیرساخت های اوکراین از بین رفته است فرصتی برای ما در عراق و کشورهای همسایه بوجود می آید مخصوصا در بازار فوالد، مواد غذایی، پروتئینی، نوشیدنی ها، آب میو ه ها 
و شوینده ها. ضمن اینکه روسیه در حوزه های نفتی عراق در حوزه های مشترک ما با عراق شرکت های لوک اویل، گازپروم و ... حضور دارد. در کنسرسیومی که روسیه حضور دارد، کشورهای 
غربی جنوب شرقی آسیا هستند که با توجه به تحریم روسیه ممکن است به کار خودشان ادامه ندهند، شرکت هایی مثل پتروناس، لذا ممکن است تولید عراق به عنوان رقیب ما در بازار جهانی 
نفت، دچار مشکل شود و با اخالل مواجه بشود.حسینی با بیان اینکه مشکلی که برای ایران ایجاد می شود در بحث کاالهای اساسی است، گفت: ما در این زمینه 80 درصد وابسته هستیم یکی 
از راه های تامین کاالهای اساسی ما از طریق روسیه، اوکراین، آرژانتین، برزیل و هند است. اینها کشورهای عمده تولید کننده هستند. با توجه به اینکه اوکراین در این زمینه پتانسیلش بسیار 

باال بوده و توان تامین غذای 600 میلیون نفر را داشته و روسیه هم خودش بزرگترین تولید کننده غالت بوده، لذا این موضوع می تواند باعث افزایش قیمت و کمبود کاال در کشورمان شود .

گزیده خبر

خبر خوب؛ بسته معیشتی عید در راه است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی بسته معیشتی عید خبر داد و گفت: 
موضوع این بســته را با معاون اول رییس جمهور مطرح کرده ایم و مردم منتظر 
خبرهای خوش باشند.به گزارش ایرنا، حجت اهلل عبدالملکی روز شنبه در حاشیه 
آیین رونمایی از 10 پروژه خودکفایی و محصول جدید صنایع شیر ایران )پگاه( 
در جمع خبرنگاران، اظهار داشــت: جمع بندی نهایی تهیه این بسته معیشتی 
صورت گرفته اســت و مردم باید منتظر خبرهای آن از سوی مقامات ذی ربط 
باشــند. وی افزود: ما در وزارت کار تصمیم گیر هستیم و پولی نداریم، سازمان 
برنامه بودجه باید بودجه این طرح را اختصاص دهد که امیدواریم عملیاتی شود. 
وزیر تعاون، کاررو رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دولت سیزدهم به دنبال رفع فقر 
مطلق هســتیم، گفت: این رفع فقر در حوزه صنایع غذایی نیز است.عبدالملکی 
بیان داشت: در ستاد اقتصاد دولت موضوع رفع فقر مطرح شده که برای رسیدن 
مردم به رفاه نیازمند به افزایش شفافیت و رشد تولید هستیم.عبدالملکی اضافه 
کرد: افزایش ســودآوری از طریق افزایش تولید حاصل می شود و این وزارتخانه 
بیش از 600 شــرکت زیرمجموعه دارد که می توان از ظرفیت این شرکت ها در 

جهت افزایش تولید بهره برد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد
با احیای برجام کدام شرکت های خارجی به 

ایران می آیند؟
نایــب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید اقتصاد کشــور ظرفیت قابل توجهی 
برای جذب ســرمایه گذاری خارجی دارد، اما نحوه استفاده از این ظرفیت هاست 
که تعیین کننده آینده خواهد بود.به گزارش ایســنا، محمدرضا انصاری با اشاره 
به تجربه اجرای برجام در ســال های قبل، بیان کرد: ما در دوره برجام، تنها در 
اتــاق بازرگانی میزبان چند هزار نفر از شــرکت های مختلف خارجی بودیم که 
آمادگی داشــتند در ســطوح مختلف با اقتصاد ایران همراهی کنند. این عالقه 
قطعا در دوره فعلی نیز وجود خواهد داشــت زیرا اقتصاد ما شــرایطی دارد که 
برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب است.وی به بحث تضمین های اقتصادی 
و سیاســی در مسیر احیای برجام اشاره کرد و گفت: این صحبت که در جریان 
مذاکرات مطرح شــده که ما باید برای اجرای دقیق مفاد برجام از طرف مقابل 
تضمین بگیریم قطعا دور از منطق نیســت، اما اشکال کار اینجاست که اگر بنا 
باشد دولت جدیدی روی کار بیاید احتمال تغییر در سیاست ها را خواهد داشت 
اما ما باید در جریان قراردادهای اقتصادی تالش کنیم که این تضمین ها اجرایی 
شود.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در این تردیدی وجود ندارد که در 
بسیاری از حوزه ها، شرکت های خارجی آمادگی حضور در ایران را خواهند داشت 
اما فسخ هر قرارداد باید جریمه ای داشته باشد و اگر بناست شرکت های خارجی 
به ایران بیایند باید تعهد بدهند که در صورت تغییر سیاســت ها برای خروج از 
ایران باید خسارت پرداخت کنند.انصاری با بیان اینکه سرمایه گذاری یک فرایند 
بلند مدت اســت، تصریح کرد: شــاید ما در کوتاه مــدت بتوانیم روی فاینانس 
حساب کنیم، اما سرمایه گذاری یک فرایند بلند مدت است و باید مقدمات الزم 
برای آن فراهم شود. سرمایه گذار نیاز به رصد شرایط و ضمانت سرمایه اش دارد 
و اگر این مقدمات فراهم نشــود، کار برای افزایش سرمایه گذاری دشوار خواهد 
بــود.او به پایگاه اتاق ایران گفت: وقتی ما می بینیم که ســرمایه گذاران داخلی 
با مشــکالت و محدودیت های جدی مواجه هستند، نمی توان انتظار داشت که 
شرایط برای ســرمایه گذاران خارجی فراهم باشد. سیاست های غلط باعث شده 
میانگین سرمایه گذاری در دهه گذشته منفی باشد و همین امر کار را برای رشد 
اقتصاد دشوار کرده است. از این رو می توان انتظار داشت که شرکت های خارجی 
در حوزه های مختلف آماده بازگشــت به ایران باشند اما نحوه برخورد ما میزان 

استفاده کشور از این بستر را مشخص خواهد کرد.

شهردار گرگان: 
طرح استقبال از بهار 1401 متفاوت تر از 

سال های قبل اجرا می شود
مهندس محمدرضا سبطی صبح چهارشنبه در گفتگوی زنده با برنامه رادیویی 
»روزنه« در خصوص طرح استقبال از بهار 1401 اظهار داشت: باتوجه به اینکه 
در آســتانه سال نو قرار داریم، شــهرداری گرگان در قالب طرح استقبال از بهار 
برنامه ریزی ها و جلسات متعددی جهت بهسازی، پاکسازی و زیباسازی معابر 
ســطح شهر انجام داده است.سبطی افزود: یکی از برنامه های متفاوت نسبت به 
سال های گذشته، نصب 66 الِمان جدید و اجرای اصولی 35 طرح نورپردازی در 
معابر اصلی شهر است.به گفته وی، رنگ آمیزی جداول با الهام از طبیعت و رنگ 
های اصیل، اجرای 30 طرح دیوارنگاری با تاکید بر معماری ایرانی – اســالمی، 
ساخت تندیس مشاهیر ایرانی در ورودی پارک شهر، طراحی پارک کوی نیایش 
به ســبک گردشگری، طرح های ویژه اعیاد شعبانیه، نصب 20 لوستر شهری و 
پخش موســیقی های خاطره انگیز از جمله برنامه های شــهرداری در روزهای 
پایانی سال جاری است.شهردار گرگان همچنین از تداوم عملیات بهسازی و لکه 
گیری آسفالت به صورت مستمر در محورها و خیابان های اصلی شهر خبر داد و 
گفت: هم اکنون 4 دستگاه »فینیشر« مشغول به کار هستند.سبطی خاطرنشان 
کرد: بنا داریم تا پایان سال جاری لکه گیری آسفالت را به اتمام برسانیم.وی در 
بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کمیته ویژه نظم شهری در سال پیش 
رو خبر داد و اظهار کرد: در این کمیته دســتگاه های نظارتی و امنیتی حضور 
خواهند داشــت و امیدوارم بتوانیم با کمک این عزیزان نسبت به حفظ کرامت 

انسانی شهروندان اقدام کنیم.

ارز 4۲00تومانی حذف شد؟
به گفته نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس، با تصمیم 
نمایندگان در ســال آینــده ارز 4200 تومانی حذف و برای جبران 
آن، 66 هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید کاالهای اساســی 
اختصاص پیدا می کند.به گزارش تسنیم، حجت االسالم محمدرضا 
میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به آخرین خبرها از تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی 
در بودجه 1401 کل کشور گفت: با تصمیم امروز مجلس در الیحه 
1401 ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان نخواهیم داشت.وی افزود: 
دولت در الیحه پیشــنهادی ارز 4200 تومانی را حذف کرده بود  و 
به جای آن حــدود 178 هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص 
داده بود که 66 همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کاالهای 
اساســی و 102 هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو 
اختصاص پیدا کرده اســت.میرتاج الدینی عنوان کرد: کمیســیون 
تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به 250 هزار میلیارد رســاند تا  
میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی 
گندم و دارو افزایش پیدا کند. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
بــا بیان اینکه 9 میلیارد دالری که مجلس تصویب کرد در حقیقت 
در قالــب همین 250 هزار میلیارد تومــان خواهد بود، گفت: البته 
اینجا ابهامی که وجود داشــت این بود که آیا 9 میلیارد دالر با ارز 
4200 تومانی باشــد یا نرخ ETS که با توجه به رد پیشنهاد یکی از 
نماینــدگان مبنی بر 9 میلیارد دالر بــا ارز 4200 تومانی، بنابراین 
صحبت ارز 4200 تومانی تمام شد منتها حذف ارز 4200 تومانی به 
معنای حذف یارانه نیســت و یارانه به شکل ریالی به مصرف کننده 
نهایی که مردم هســتند در قالب کارت خرید کاال و نه یارانه نقدی 
اختصاص پیدا می کند.وی افزود: در حقیقت 66 هزار میلیارد تومانی 
که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص 
داده شده، به شکل کارت اعتباری خرید کاال در اختیار یارانه بگیران 
قرار خواهد گرفت. میرتاج الدینی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی 
در حال آماده سازی زیرســاخت ها برای اختصاص یارانه اعتباری 
برای جبران حذف ارز 4200 تومانی است، گفت: هنوز میزان ریالی 
یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن 

باید از سوی دولت اعالم شود.

افزایش جهانی قیمت مواد غذایی 
رکورد شکست

ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد قیمت 
جهانی مواد غذایی در فوریه به رکورد باالیی رســید و 24.1 درصد 
رشد سال به سال را به ثبت رساند.به گزارش ایسنا، شاخص قیمت 
غذای فائو که تغییرات ماهانه ســبدی از غــالت، دانه های روغنی، 
محصوالت لبنی، گوشت و شکر را بررسی می کند، در فوریه 140.7 
واحد در مقایسه با 135.4 واحد در ژانویه بود. شاخص ژانویه پیش 
از این 135.7 واحد اعالم شــده بود که مــورد بازبینی قرار گرفت.

قیمتهای باالتــر مواد غذایی به افزایش نرخ تورم همزمان با احیای 
اقتصادهای جهان از بحران پاندمی ویروس کرونا دامن زده اند و فائو 
هشدار داد قیمتهای باالتر، جمعیت فقیرتر در کشورهای وابسته به 
واردات را در معــرض خطر قرار می دهد.آپالی گالکتی آراتچیالگ، 
اقتصاددان فائو گفت: نگرانیها نسبت به وضعیت محصوالت و موجود 
بودن صادرات، تنها بخشی از توضیح افزایش قیمتهای جهانی مواد 
غذایی هستند. عامل بزرگتر تورم قیمت مواد غذایی خارج از تولید 
غذا قرار دارد و مربوط به بخشــهای انرژی، کود و خوراک دام است. 
همه این موارد حاشیه ســود تولیدکنندگان مواد غذایی را کاهش 
داده اند و آنها را از سرمایه گذاری و توسعه تولید دلسرد می کنند.

جزئیات واگذاری سرخابی ها

کسبسودراتضمیننمیکنیم
رئیس ســازمان خصوصی سازی با اشــاره به عرضه سهام دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس، گفت: مردم می توانند بر اساس 

عالقه مندی خود از فردا سهامدار این باشگاه ها شوند.
به گزارش ایســنا، حســین قربانزاده در نشست خبری آغاز 
واگذاری سهام پرســپولیس و استقالل به مردم که با حضور 
مدیران عامل دو باشگاه و مدیرعامل فرابورس ایران برگزار شد، 
با اشاره به واگذاری مذکور در 15 اسفندماه، اظهار کرد: اتفاقی 
که فردا آغاز میشود یک فرایند صحیح در واگذاری دو باشگاه 
است. اتفاقی که سالیان سال منتظر بودیم که این باشگاه ها با 
مشارکت مردم به جایگاه شایسته خود برسند.وی با بیان اینکه 
دو باشگاه میراث ورزشی دو کشور هستند، گفت:این وظیفه 
مســئوالن امر را در وزارت اقتصاد و وزارت ورزش سنگین تر 
می کند.رئیس سازمان خصوصی ســازی با اشاره به اقداماتی 
که پیش از این برای بورســی شدن ســرخابی ها انجام شده 
است، عنوان کرد: این پیگیری ها و اقدامات در سه ماه گذشته 
جدی تر شــد. از ســال 1376 که این موضوع مطرح شد و از 
سال 1388 که شــرکت ها در فهرست واگذاری قرار گرفتند 
همه منتظر ایــن روز بودند تا مردم بر اســاس عالقه مندی 
خود ســهامدار این باشگاه ها شوند.قربانزاده ادامه داد:  یکی از 
مهم ترین کارها در ســه ماه گذشته، تشکیل ستاد هماهنگی 
برای واگذاری باشــگاه ها در سازمان خصوصی سازی بود که 
از همه دست اندرکاران دعوت شد در این ستاد حضور داشته 
باشند.وی ادامه داد: وظیفه این ستاد اصالح مشکالتی بود که 
سر راه واگذاری دو باشگاه قرار داشت. از جمله تعیین تکلیف 
وضعیت بدهی، طرح کســب و کار و درامد زایی دو باشــگاه، 
تعیین تکلیف امالک و اموال غیرمنقول دو باشگاه ونکاتی که 
به فرایند واگذاری و شــرایطی که بــرای حضور در فرابورس 
الزم بود. دو باشگاه علی رغم مشکالتی که داشتند توانستند 
در بازار پایه فرابورس پذیرش شــوند. مهم ترین دستاورد این 
اتفاق شفافیت بود که بدون کم وکاست صورت های مالی دو 
شــرکت در کدال منتشر شد.رئیس سازمان خصوصی سازی 
با تاکید بر اینکه باشــگاه اســتقالل اسناد بیشتری را منتشر 
کرده است، گفت: پرسپولیس هم سعی میکند به انتشار اسناد 

برسد. مهم ترین اتفاق فردا نظارت مردم بر وضعیت اقتصادی 
دو باشگاه خواهد بود. هرچند 10 درصد سهام به مردم عرضه 
میشود اما مردم مالک باشگاه هستند، امیدواریم اغاز مشارکت 
مردم و وضعیت ســهامداری تا شهریور طوری باشد که سهم 
دولت به زیر 50 درصد برسد.رئیس سازمان خصوصی سازی 
در ادامه درمورد ارزشــگذاری دو باشــگاه گفت: ارزش واقعی 
دو باشگاه بیشتر از چیزی اســت که تعیین شده، چراکه دو 
باشــگاه در قلب همه هواداران جا دارند. برای ارزشــگذاری 
ســازمان خصوصی سازی باید قوانینی را رعایت کند، در این 
راســتا برای شرکت هایی که طی سه ســال گذشته سوداور 
نبودند از ارزش روز خالص دارایی ها استفاده شده است. یعنی 
دارایی های قبلی، دارایی های ثابت، امالک و مستغالت و برند 
دو باشگاه ارزشــگذاری شده است.قربانزاده درمورد تفاوت دو 
قیمت باشــگاه نیز توضیح داد: تفاوت قیمت دو باشــگاه بر 
اساس اســناد و مدارکی بوده که معطوف بر درامدزایی است. 
این ارزشگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت 
گرفته اســت، ســپس در هیات واگذاری مطرح شد و هردو 
کارشناس اذعان کردند که از روش یکسانی برای ارزشگذاری 

دو باشگاه استفاده شده است.وی با بیان اینکه برای نخستین 
مرتبه ارزشــگذاری برند باشــگاه اتفاق می افتد، گفت: این 
فرایند ممکن است نقدهایی به دنبال داشته باشد اما هرانچه 
کارشناسان رســمی دادگستری تایید کرده اند تصویب شده 
است.رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه افزایش 
دارایی دو باشگاه بسته نیست، توضیح داد: باشگاه ها می توانند 
برای افزایش دارایی خود تالش کنند. برای مثال 16 هزار متر 
کمپ مرحوم ناصر حجازی به دارایی های استقالل اضافه شد. 
این افزایــش دارایی روی صورت های مالی و تابلوی معامالت 

تاثیرگذار خواهد بود.

نحوه کاهش سهم دولت به زیر 50 درصد تا شهریور
قربانزاده در ادامه درمورد کاهش سهم دولت تا شهریورماه به 
زیر 50 درصد نیز گفت: عرضه تا شــهریور به صورت خرد و 
بلوکی خواهد بود. شرکت های تعاونی می توانند در این فرایند 
مشارکت کنند. البته اهلیت و صالحیت خریداران باید تایید 
شودوی به این سوال ایسنا که ایا فروش بلوکی به دو شرکت 
مخابراتی خواهد بود، پاسخ داد: مذاکرات سازمان برای عرضه 

بلوکی آغاز شــده اســت و ادامه دارد. همه شرکت هایی که 
توانایی، عالقه مندی و صالحیت و اهلیت دارند می توانند برای 
خرید ســیت مدیریتی دو باشگاه مذاکره کنند سپس مزایده 

برگزار شده و عرضه بلوکی صورت می گیرد.

بخشش 200 میلیارد تومان بدهی مالیاتی هر باشگاه
رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد بدهی های مالیاتی دو 
باشگاه اظهار کرد: درمورد مالیات به باشگاه ها ظلم شده است. 
زیرا دو باشگاه معاف از مالیات بودند اما چون اظهارنامه مالیاتی 
نداشــتند مشمول مالیات شــده اند. اما با واگذاری سهام دو 
باشگاه دیگر شاهد این اتفاق نخواهیم بود.قربانزاده ادامه داد: 
در این راستا جلسه ای با وزیر اقتصاد برگزار شد تا بدهی های 
قابل بخشش و غیرقابل بخشش باشگاه ها تعیین تکلیف شوند. 
در این راستا حدود 200 میلیارد تومان از هر باشگاه مشمول 
بخشش مالیات شده اســت. بدهی های غیرقابل بخشش دو 

باشگاه بسیار پایین تر از این میزان است.

جزییات اختصاص سهام به پیشکسوتان
وی درمورد میزان سهامی که به پیشکسوتان اختصاص داده 
می شود توضیح داد: درمورد میزان این سهام در هفته های اتی 
تصمیم گیری خواهد شد. 5 درصد سهام ترجیحی به کارکنان 
هر شرکت داده می شود که می تواند تا 10 درصد افزایش یابد 

که پنج درصد مابقی به مدیران متخصص داده می شود.

از استوری یک بالگر ارایشی سر ادم سوت می کشد!
رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه با بیان اینکه درمورد 
خرید ســهام دو باشــگاه کسب ســود را تضمین نمی کنیم، 
اظهــار کرد: اما این اطمینان خاطر را میدهیم که اســتقالل 
و پرسپولیس ســال 1401 به بعد با سال های قبل فرق دارد. 
از درامد استوری یک بالکر ارایشی سر ادم سوت میکشد چه 
برســد به درامد باشگاه هایی که 40 میلیون نفر هوادار دارند.   
وی ادامــه داد: جدا از حق پخش صدا و ســیما، باشــگاه ها 

میتوانند از حق پخش فضای مجازی استفاده کنند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرج_ناحیه یک

خانم مریم فرهادی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که ســند مالکیت ۳۷۵/۱ سهم مشاع از ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
واقع در همکف سمت شرقی بمســاحت ۹۲متر مربع قطعه دوم تفکیکی به شماره 
پالک۹۳۰۸فرعی از۱۶۱اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک ۱۸۱۹۲ فرعی از اصلی 
مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج بنام متقاضی ثبت و سند به شماره 
چاپی۲۷۰۱۶۶ و دفتر الکترونیک بشماره ۱۳۹۸۲۰۳۳۱۰۰۹۰۲۵۲۷۹صادر و تسلیم 

شد که سند مالکیت به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. 
لذا تقاضای صدور سیند مالکیت المثنی نموده است.

لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی بــه ماده۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سندمالکیت به این اداره تسلیم تا وقق مقررات عمل گردد بدیهی 
است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یادرصورت اعتراض اصل سند 

ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
عباسعلی شوش پاشا -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج

م الف:۷۸۰/ف
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گزیده خبر

افزایش ظرفیت و تداوم تولید در نیروگاه 
بندرعباس 

معــاون وزیر نیــرو در امور برق و انــرژی بر افزایش 
ظرفیت و تداوم تولید در نیــروگاه بندرعباس تاکید 
کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید 
بــرق هرمزگان همایون حائــری در بازدید از نیروگاه 
بندرعباس ضمن بررسی دقیق روند تعمیرات، سرعت 
و دقت در روند تعمیرات را حائز اهمیت دانست و میزان آمادگی واحدها برای 
تابستان 1401 را مورد ارزیابی قرارداد.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در 
بدو ورود از جایگاه یادبود شــهدای گرانقدر بازدید و به آنان ادای احترام کرد، 
ســپس از تعمیرات بویلر و اکونورمایزر واحــد یک ، وضعیت توربین و ژنراتور 
واحد 2 و اتاق های فرمان بازدید و میزان تولید واحدها را مورد بررسی قرار داد. 
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس برنامه های عملیاتی واحدها در خصوص افزایش 
ظرفیت و اقدامات الزم جهت تعمیرات دوره ای با حداقل زمان و به مدار آمدن 

واحدها توضیحاتی ارائه داد.
همایون حائری ضمن قدردانی از زحمات تمامی پرســنل در نیروگاه، از روند 
پیشــرفت پروژه ها ابراز رضایت کرد و در خصوص مشکالت استفاده نیروگاه 
هنگام از تجهیزات و تاسسیسات پمپاژ حوضچه آبگیر نیروگاه بندرعباس نکاتی 

را متذکر شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز:
تامین آب آشامیدنی سالم هدف اصلی 

صیانت از رودخانه ها است
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان البرز با اشــاره به جدیت مسووالن 
کشــوری و استانی در آزاد ســازی حریم رودخانه های البرز اعالم کرد: تامین 
آب شرب سالم برای مردم هدف اصلی صیانت از این منابع آبی توسط وزارت 
نیرو و سایر مســووالن اســت.»داوود نجفیان« روز چهارشنبه اظهار داشت: 
طرح آزادســازی حریم و بســتر رودخانه کرج در راستای جریان ایمن آب در 
مواقع ســیالب و جلوگیری از آلودگی آن برای تامین آب شــرب استان های 
تهران و البرز در دســتور کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه ســال گذشته سهم 
بیشــتری از سدهای البرز  برای استان آب  اختصاص داده شد، ادامه داد:  در 
راســتای مصوبات شورای امنیت ملی یکی از برنامه های اصلی طرح  صیانت 
از رودخانه ها همکاری دســتگاه های اجرایی از جمله حفاظت محیط زیست، 
جهادکشــاورزی، میراث فرهنگی، فرمانداری ها، منابع طبیعی و استانداری  با 
شرکت آب منطقه ای استان البرز است.نجفیان گفت: برای آزادسازی بسترهای 
اشــغال شده رودخانه کرج  طی سال های گذشته اقداماتی صورت گرفت و از 
تصرفات جدید جلوگیری به عمل آمد؛ از ســال ۹۷ با پیشنهاد وزارت نیرو و 
بر اســاس ظرفیت های قانونی بررسی الزم در این زمینه صورت گرفت  اما به 
دالیل مختلف طرح به طور کامل اجرایی نشد زیرا مباحث اجتماعی، اقتصادی 

و اجرایی خاص سد راه انجام آن بود.

نفت برنت به مرز ۱۱۸ دالر رسید
قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر تشدید حمله روسیه به اوکراین 
و کاهش تقاضا برای خرید نفت روســیه، افزایش یافت و هفته را 
در باالترین قیمت چند ســال اخیر به پایان برد.به گزارش ایسنا، 
قیمتهای نفت بزرگترین رشد هفتگی از اواسط سال 2020 را به 
ثبت رســاندند و شاخص نفت برنت با 21 درصد رشد هفتگی در 
باالترین قیمت از سال 201۳ و شاخص نفت آمریکا با 2۶ درصد 
رشــد هفتگی در باالترین قیمت از ســال 200۸ بسته شد.بهای 
معامالت نفت برنت هفت دالر و ۶۵ ســنت معــادل ۶.۹ درصد 
افزایش یافت و در 11۸ دالر و 11 ســنت در هر بشکه بسته شد. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هشت دالر و یک 
سنت معادل ۷.4 درصد افزایش یافت و در 11۵ دالر و ۶۸ سنت 
در هر بشکه بسته شد.روســیه روزانه چهار تا پنج میلیون بشکه 
نفت صادر می کند که این کشــور را در رتبه دومین صادرکننده 
بزرگ نفت در جهان پس از عربستان سعودی قرار داده است. اما 
معامله گران کل هفته گذشــته به ندرت نفت روسیه را فروختند 
و شرکت شــل روز جمعه تنها خریدار یک محموله نفت روسیه 
بــود که با تخفیف 2۸ دالر نســبت به معامــالت فیزیکی برنت، 
فروخته شد.این وضعیت آشــفته احتماال ادامه پیدا خواهد کرد. 
دولت بایدن که از ســوی قانونگــذاران هر دو حزب آمریکا تحت 
فشار شــدیدی قرار دارد، اعالم کرد در حال بررسی گزینه هایی 
برای کاهش واردات نفت روسیه به  آمریکاست هر چند که تالش 
می کند تاثیر تدابیر مذکور بر عرضه جهانی و مصرف کنندگان را 

محدود کند.جیووانی استونوو، تحلیلگر موسسه یو بی اس گفت: 
اگرچه واردات نفت آمریکا از روســیه اندک محسوب می شود اما 
قیمتهای نفــت در روزهای اخیر به این دلیل افزایش پیدا کردند 
که بعضی از فعاالن بازار نگران بودند کشــورهای دیگر هم اقدام 

مشابهی را انجام دهند.وزیر خارجه انگلیس اعالم کرد انگلیس در 
دور آتی تحریمها، هدف قرار دادن بخش انرژی روســیه را بررسی 
خواهد کرد. دولت انگلیس تاکنون در برابر این اقدام به دلیل تاثیر 
آن روی هزینه های انرژی مقاومت کرده اســت.طبق نظرسنجی 

رویترز، اکثر آمریکایی ها از ایده ممنوعیت واردات نفت روســیه 
حمایــت می کنند و ۸0 درصد گفتــه اند آمریکا باید خرید نفت 
روسیه را متوقف کند.کانادا اوایل هفته گذشته واردات نفت روسیه 
را ممنوع کرد. بزرگترین خریداران نفت روسیه شامل چین، کره 
جنوبی، آلمان و هلند هســتند. بعضی از پاالیشگاهها خرید نفت 
روســیه را متوقف کرده اند و شرکتهای بازرگانی به دلیل نگرانی 
از تحریمهای بیشــتر، تمایلی ندارند با فروشندگان روسی داد و 
ســتد کنند.نماینده انگلیس در مذاکرات ویــن روز جمعه اعالم 
کرد مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا برای احیای توافق 
201۵ به رســیدن به توافق نزدیک شده اســت. وی و همکاران 
فرانســوی و آلمانی اش بــرای در جریان قــرار دادن وزیران به 
کشورهایشان بازگشتند.تحلیلگران می گویند توافق هسته ای می 
تواند یک میلیون بشکه در روز به عرضه نفت به بازار اضافه کند اما 
برای جبران افت عرضه روسیه کافی نخواهد بود.بر اساس گزارش 
رویترز، نفت بیشتری قرار است با آزادسازی هماهنگ بیش از ۶0 
میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری کشورهای توسعه یافته به 
بازار عرضه شــود. ژاپن روز جمعه اعالم کرد ۷.۵ میلیون بشــکه 
نفت از ذخایر خود برداشت می کند.در این بین، شرکتهای انرژی 
آمریکایی هفته گذشته شمار دکلهای حفاری نفت را کاهش دادند. 
طبق آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار دکلهای حفاری 
نفت آمریکا در هفته منتهی به چهارم مارس با سه حلقه کاهش، 

به ۵1۹ حلقه رسید که نخستین کاهش هفتگی از ژانویه بود.

ســخنگوی صنعت برق نحوه محاســبه قبوض جدید برق را 
تشــریح کرد و گفت: مشــترکان پرمصرف منتظــر ۳0 تا ۵0 
درصــد افزایش هزینه های برق مصرفی خود باشــند.مصطفی 
رجبی مشــهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مشترکانی 
که مصرف برق آن ها بیش از الگو بوده، 2۵ درصد از تعداد کل 
مشترکان را دربرمی گیرند اما مصرف آن ها به اندازه  ۷۵ درصد 
مشترکانی اســت که زیر الگو مصرف قرار دارند، اظهار کرد: به 
طور متوسط مصرف برق مشــترکانی که بیش از الگو مصرف 
شده در هر منطقه است، حدود  420 کیلووات ساعت است.وی 
افزود: قبض ماهانه این مشترکان حدود ۵0 هزار تومان در ماه 
بوده، یعنی مشترکانی که بیش از الگو مصرف می کنند و به طور 
متوسط 420 کیلووات ســاعت در ماه را مصرف برق دارند، در 
این میان اما یک تعداد مشترک جزو مشترکان خیلی پرمصرف 
به حســاب می آیند و مصرف برق آن هــا به بیش از دو برابر و 

برخی تا 20 و حتی ۷0 برابر می رسد.

قبوض مشترکان پرمصرف بیش از پنج میلیون تومان
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تعداد این مشترکان کم است 
و تقریبا کمتر از 2000 مشترک در این دسته قرار می گیرند، 
گفت: قبوض برق این دسته از مشترکان بین پنج میلیون تومان 
و باالتر صادر می شود. این مشترکان در این دوره به دلیل اینکه 
شاید فرصت اصالح مصرف برق را نداشتند، تغییر محسوسی به 
لحاظ تعدادی نداشــتند و مصرف برق این مشترکان نیز مانند 
گذشــته بود که امیدواریم با توجه به اصالحی که در تعرفه ها 

صورت گرفته، شاهد تغییراتی در این بخش باشیم.

قبوض پرمصرف ها 30 تا 50 درصد افزایش می یابد
رجبی مشــهدی با بیان اینکه قرار شده تا به طور تقریبی و با 

توجه به میزان مصرف به صورت پلکانی مشترکانی که بیش از 
الگو صرف می کنند با افزایش تعرفه روبرو شوند، افزود: قبوض 
برق این دســته از مشترکان بین ۳0 تا ۵0 درصد افزایش می 
یابد و امیدواریــم این تعداد هم تالش کننــد مصرف خود را 
کاهش دهند و حداقل مصرفشان را به زیر دو برابر الگو برسانند 
و مطابق سایر مشترکان مصرف کنند تا به خصوص در تابستان 

از این طریق شاهد کاهش مصرف قابل مالحظه ای باشیم.

به فکر نیروگاه های خورشیدی باشید
وی با بیان اینکه توصیه ما به این مشــترکان این است که می 
توانند در نحوه اســتفاده از وســایل برقی تجدیدنظر کنند و یا 
اگر وســایلی دارند که کم بازده بوده و مصرف برق باالیی دارد، 

آن ها را تعویض کنند، اظهار کرد: اگر این مشــترکان فضایی 
مناسبی دارند، می توانند از نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه 
اســتفاده کنند تا بخشــی از برق خود را تامین کنند.به گفته 
سخنگوی صنعت برق در زمستان با پدیده افزایش مصرف روبرو 
بودیم، خانه هایی از اسپیلت های دوگانه که هم سرمایشی و هم 
گرمایشی هستند، استفاده می کردند و این منجر به این شده 
بود که مصرف برق آن ها به شــدت افزایش پیدا کند و قبوض 
برق بیشتری را نیز نســبت به دوره های قبلی پرداخت کردند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه قطعا استفاده از وسایل گرمایشی 
با مصرف برق کمتر می تواند جایگزین باشــد و صورت حساب 
این دسته از مشترکان را کاهش دهد، گفت: قطعا برنامه هایی را 
برای تابستان داریم که بتوانیم امکان تامین برق همه مشترکان 
را فراهم کنیم و از مشــترکان خیلی پرمصرف و مشترکانی که 
بیــش از الگو مصرف دارند نیز تقاضا داریم تا مصرف خود را تا 

حد امکان کاهش دهند..

مبلغ قبوض جدید برق چقدر است؟
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دستاوردهای فوالد مبارکه تبلوری 
از عزت و افتخار ملی است

محمدجــواد براتی مدیر روابــط عمومی  فوالد مبارکه   با 
بیان این که دســتاوردهای فوالد مبارکه تبلوری از عزت و 
افتخار ملی است، گفت: اصحاب رسانه کشور نقش به سزایی 
در انعکاس دســتاوردهای اقتصادی و صنعتی کشور دارند 
و بــا این کار می توانند علی رغم امیدآفرینی و تزریق آن به 
جامعــه، حس غرور را در وجود هر ایرانی متجلی کنند.وی 
افزود: فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی، همواره 

از ابتدای راه اندازی روند رو به رشدی داشته و پیشرفت های 
چشم گیری را حاصل کرده که در این راستا نقش بی بدیلی 

در پیشران بودن رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است.
مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به تأثیر 
دســتاوردهای فوالد مبارکه در پیشــبرد اهداف اقتصادی 
ایران اســالمی خاطرنشــان کرد: اگر دســتاوردهای این 
مجموعه به درســتی روایت شــوند، مطمئناً آحاد مختلف 
جامعه درک صحیح تری از چگونگی فعالیت فوالد مبارکه 
پیــدا کرده و به آن افتخار می کنند.وی اذعان داشــت: در 
راستای معرفی هرچه بیشــتر توانمندی ها و ظرفیت های 

فوالد مبارکه، طی برنامه ریزی هــای صورت گرفته، زمینه 
بازدیــد گروه های مختلف مردم اعم از نخبگان، اســاتید و 
فرهیختگان دانشگاهی، دانشجویان، علما و روحانیون و…. 
فراهم شــده تا همه بتوانند با فعالیت هــای این مجموعه 
از نزدیک آشنا شــوند.براتی تصریح کرد: خرسندیم که با 
هماهنگی های شــرایط بازدید جمعی از اصحاب رســانه 
کشــور از تصفیه خانه های پســاب و خطــوط تولید فوالد 
مبارکه فراهم شد و آنان توانستند فرصتی پیدا کنند تا در 
جلسه پرسش وپاسخ با حضور ۲ تن از معاونین این شرکت، 
ابهامات خود از روند فعالیت این بنگاه بزرگ اقتصادی کشور 

را برطرف کنند.
وی در پایــان با اشــاره به مطرح شــدن موج رســانه ای 
صنعت ستیزی و نقش دشمنان انقالب اسالمی در این امر 
عنوان داشت: صنعت ســتیزی ریشه های مختلفی دارد که 
متأســفانه برخی از گروه ها تعمداً و برخی دیگر بر مبنای 
اطالعات غلط، در این مســیر قــرار گرفته اند اما باید گفت 
که بهترین راه مقابله با این موضوع، آگاهی رســانی به آحاد 
مختلف مردم اســت و بدیهی است که بازدید و آشنایی از 
نزدیــک با فعالیت های این مجموعه، ذهنیت آنان را تغییر 

خواهد داد.

یادداشت

رقبای ترانزیتی بندرچابهار
یادداشت اقتصادی بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 

سیستان و بلوچستان
  استفاده مطلوب از زیرساخت های ترانزیتی ایران 
مســتلزم تغییر نــگاه، هم افزایی و مســاعی همه 
دستگاه های مرتبط در کاهش زمان و هزینه انتقال 
کاال اســت. با این حال با وجود ظرفیت های خوب 
ایجاد شده در بنادر کشــور خصوصا بندر چابهار، 

به دلیل نبود اســتراتژی و رویکرد مناســب در توســعه ترانزیت و انتقال 
کاال از طریق کشــور، در بهره گیری از فرصت ها خصوصا در افزایش سهم 
تجــارت از جابجایی بین اللملی کاال موفق نبوده ایم. جریان عبور و تجارت 
جهانی منتظر غفلت دولت ها و ایجاد تأخیرات، قوانین دســت و پا گیر و 
رویکردهای بخشی و صنفی نخواهد بود. از سوی دیگر کشورهای همسایه 
برای جذب و انتقال کاالی ســایر کشورها از قلمرو خود به شدت در حال 
رقابت هســتند.نمونه بارز آن در منطقه، ایجاد خط سراسری ریلی شرق 
به غرب از خاک روســیه شامل خط سراسری راه آهن TSRو TCR است. 
در شرق، کشور همسایه پاکستان با وجود مشکالت سیاسی با دولت هند 
و تضاد منافع چین و هند در پاکســتان، از طرفی به دنبال تکمیل پروژه 
OBOR با چین و از سوی دیگر به دنبال تسهیل انتقال کاالی ترانزیتی با 
هندوستان از طریق گذرگاه های زمینی است. در غرب کشور با راه اندازی 
بندر ام القصر جریان انتقال کاالی ترانزیتی از ام القصر و بصره به شــمال 
عراق و امتداد آن تا ترکیه در حال انجام است. در جنوب کشور نیز انتقال 
کاال و تجاری سازی حمل و نقل کاال، از اولویت های کشورهای حاشیه خلیج 
فارس اســت.ابتدا هماهنگی و همت تمامی دســتگاه ها جهت روان سازی 
و حذف تشــریفات زائــد اداری انتقال کاال در قلمرو کشــور از ضروریات 
اســت. مطمئنا اهتمام به روان ســازی ترانزیت با تغییــر رویکرد مدیران 
و تصمیم گیران کشــور از نگاه و پیش فرض »نیاز کشــورهای همسایه و 
منطقــه به انتقال کاال از طریق کشــور« به »ترانزیــت کاال به عنوان یک 
فرصت اقتصادی و موثر در توســعه کشور« میســر خواهد شد.در ادامه، 
فعال سازی دیپلماسی قوی با کشورهای همسایه جهت انتقال ریلی و جاده 
کاال از گذرگاه های مرزی از ضروریات اســت. توسعه زیرساخت ها خصوصا 
توسعه امکانات مورد نیاز در پایانه های مرزی و حذف برخی از عوارض که 
عمــال جذابیت های ترانزیت کاال را حذف کرده نیز ضروری اســت. توجه 
بــه نیازمندی های بخش خصوصی حمل و نقــل بین الملی و عدم توجه به 
نوســازی و بازسازی ناوگان زمینی حمل کاال موضوعاتی است که معموال 

متولیان دولتی ترانزیت از توجه به آن غافل شده اند.

اخذ استاندارد ISO توسط بزرگترین مرکز 
پاسخگویی امدادخودرویی کشور

مرکز پاسخگویی ایران خودرو به عنوان برجسته ترین 
و پیشرفته ترین مرکز موجود در کشور با پیاده سازی 
الزامات استاندارد بین المللی مرکزتماس با مشتری، 
موفق به اخذ گواهینامه ISO18۲95شد.به گزارش 
ارتباطــات امدادخودروایران، فاطمه افشــار مدیر 

برنامه ریزی و مطالعات اســتراتژیک این شــرکت ضمن اعالم خبر افزود: 
امدادخودروایران با هدف ارتقاء کیفیت سیستم مدیریت خدمات ارتباطی، 
در نیمه دوم ســال 1400، اســتاندارد بین المللی مرکزتماس با مشتری 
را پیاده ســازی کرد.افشار در ادامه افزود: اســتاندارد ISO 185۲95 یکی 
از مهم ترین اســتانداردهای جهانی اســت که به طور مشخص به موضوع 
مدیریت مرکز تماس با مشــتری پرداخته و دریافت این اســتاندارد برای 
شرکت خدمت رســان امدادخودرو ایران بســیار حائز اهمیت است.مدیر 
برنامه ریزی و مطالعات استراتژیک امدادخودروایران گفت: این شرکت در 
راســتای حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات خــود، مجموعه ای از فرایندهای 
مدیریتی یکپارچه را برای ارائه خدمات موثر به مشتریان و کسب  وکارهای 
مختلف بــه کار گرفت و با بهره گیری بهینه از تجــارب و دانش کارکنان 
خود، راه را برای دستیابی به استاندارد ISO 18۲95 فراهم کرد.وی ادامه 
داد: این استاندارد، الزامات رســمی مورد نیاز برای ارائه خدمات ارتباطی 
مدیریت شده در سطح کیفی مناسب به مشتریان سازمان را تعریف کرده 
و فرآیندهای مدیریت مرکز تماس با مشتری را مورد ممیزی قرار می دهد.

سخنگوی گمرک ایران اعالم کرد:

واردات کاالی اساسی به ۱۷ میلیارد دالر رسید
گمرک ایران از واردات 1۷ میلیارد دالر کاالی اساسی در 11 
ماهه امســال خبر داد.به گزارش ایسنا، سیدروح اله لطیفی 
- ســخنگوی گمرک ایران - در گزارشــی جریان واردات و 
ترخیص کاالهای اساسی در 11 ماهه امسال را تشریح کرد 
که نشــان می دهد  ۲۷ میلیون و ۶14 هزار و ۳9۲ تن انواع 
کاالی اساســی به ارزش 1۷ میلیارد و 5۳۲ میلیون و ۶09 
هزار و ۶59 دالر از گمرک ها ترخیص شد که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، رشــد ۲8 درصدی در وزن و ۶0 درصدی 
در ارزش داشــته است.بر اســاس این گزارش، از این میزان 
کاالهای اساسی وارده ۲4 میلیون و ۲8 هزار و ۶۷0 تن کاال 
بــه ارزش 1۳میلیارد و ۶۷0 میلیون و 44 هزار و 850 دالر، 
کاالهای اساسِی شامل ارز ترجیحی است که نسبت به مدت 
مشــابه ۳0 درصد در وزن و ۷۷ درصد در ارزش افزایش را 
نشان می دهد. واردات کاالهای اساسی با ارز ترجیحی شش 
میلیون و 4۲ هزار و 941 تن گندم به ارزش دو میلیارد و 8۲ 
میلیون و 44۶ هزار و 9۷۶ دالر با رشد 108 درصدی در وزن 
و 15۷ درصدی در ارزش، هشت میلیون و ۶49 هزار و 9۶5 
تــن ذرت به ارزش دو میلیارد و 991 میلیون و ۶8۶ هزار و  
۳15دالر و رشد ۲9 درصدی در ارزش و کاهش ۶ درصدی 
در وزن، دو میلیــون و 9۳۷ هــزار و 9۲ تــن جو به ارزش 
8۷۳ میلیــون و ۷۶0هزار و ۳9۷دالر با رشــد ۷۲درصدی 
در وزن و 10۷ درصــدی در ارزش، دو میلیون و ۲49 هزار 
و 195تــن انواع دانه های روغنی بــه ارزش یک میلیارد و 
580 میلیون و ۷5هزار و 589 دالر و و رشــد 10 درصدی 
در وزن و 4۷درصــدی در ارزش، یک میلیون و 8۶9هزار و 

۶۶۲تن روغن خوراکی به ارزش دو میلیارد و 55۷ میلیون و 
889 هزار و 500 دالر، با رشــد 81 درصدی در وزن و 185 
درصدی در ارزش، دو میلیون و ۲59 هزار و 95۶تن کنجاله 
سویا به ارزش یک میلیارد و ۲۳4 میلیون و ۲0 هزار و 518 
دالر و رشــد 40درصدی در وزن و ۷8 درصدی در ارزش و 

19 هزار و 889 تن انواع دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری 
پزشــکی به ارزش دو میلیــارد و  ۳50 میلیون و 1۶5 هزار 
و  555 دالر و رشــد 4۶درصدی در وزن و 58 درصدی در 
ارزش در این مدت از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شدند 
که شامل ارز ترجیحی هستند. در خصوص واردات کاالهای 

اساسی وارده با ارز غیر ترجیحی نیز در 11ماه سال 1400، 
ســه میلیون و 585 هزار و ۶9۳ تن کاالی اساسی با ارز غیر 
ترجیحی )نیمایی و... ( به ارزش سه میلیارد و 8۶۲ میلیون 
و 5۶4 هزار و 809 دالر از گمرکات اجرایی کشــور ترخیص 
شد که ۲0درصد در وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه رشد 
داشــته است.  برنج با یک میلیون و ۳58 هزار و 5۷۷ تن و 
به ارزش یک میلیارد و 15۷ میلیون و ۷۷ هزار و ۳19 دالر 
و با رشــد 49 درصــدی در وزن و 40 درصدی در ارزش در 
صدر واردات کاالهای اساســی با ارز غیر ترجیحی قرار دارد 
و پس از آن شــکرخام با یک میلیون و 150 هزار و 4۳0 تن 
به ارزش 518میلیون و ۳5هزار و 540 دالر با رشد 1۳و 40 
درصدی در وزن و ارزش، ماشــین االت تولید کاالی اساسی 
بــا ۳9 هزار و 190 تن به ارزش ۳۶۶ میلیون و 8۲1 هزار و 
1۲9 دالر، الســتیک سنگین با 84 هزار و 15 تن به ارزش 
۳0۳ میلیون و  ۶9۲ هزار و  808 دالر، کودهای شــیمیایی 
با 1۶۶ هزار و 5۶0 تن و به ارزش 1۲4 میلیون و 4۶۶ هزار 
و 945 دالر، سموم شیمیایی با 9 هزار و ۷89 تن و به ارزش 
91 میلیون و 54۲ هزار و 58۲ دالر و داروهای ضروری دامی 
بــا 48۲ تن به ارزش 50 میلیون و 4۷5هزار و 5۳1 دالر، به 
ترتیب  قرار دارند.  واردات ســایر کاالهای اساسی شامل ارز 
غیر ترجیحی، مانند حبوبات، مرغ، گوشت، تخم مرغ، چای 
و... و. نیــز ۷۷۶ هــزار و ۶51 تن کاال  به ارزش یک میلیارد 
و ۲51میلیــون و 45۲ هزار و 95۶ دالر بوده که مجموع آن 
نســبت به مدت مشابه 1۲درصد رشــد در وزن و 19درصد 

رشد در ارزش داشته است.
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گزیده خبر

معاون اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات تشریح کرد:
ارائه مشاوره های تخصصی به صادرکنندگان 

در دستور کار بانک
 معــاون اداره کل صادرات بانک توســعه صادرات ایران گفــت: به عنوان بانک 
تخصصــی در حوزه صادرات، در کنــار تامین مالی و اعطای تســهیالت، باید 
مشــاوران خوبی هم برای فعاالن اقتصادی در حوزه صادرات باشــیم.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،طاهره نورسته در نشست مجازی دیدار 
با صادرکنندگان استان قم، اظهار داشت: تسهیالت بانک به دو بخش کلی تامین 
ســرمایه در گردش و سرمایه گذاری در طرح های ایجادی و توسعه ای با رویکرد 
صادرات محور تقسیم می شــود.وی یادآورشد: بانک توسعه صادرات کماکان و 
همواره تالش می کند تا با بازنگری، توســعه و بهبود سیاســت های اعتباری، 
فرآیند تصمیم گیری و در نهایت ارائه انواع تســهیالت و خدمات، بتواند رضایت 
مندی بیشتری را برای مشتریان خود فراهم کند.نورسته افزود: در سال های اخیر 
درراستای تأمین مالی زنجیره صادرات و به منظورتولید و فروش محصوالتی که 
در زنجیره تأمین منجر به صدور کاالی نهایی خواهند شــد نیز نسبت به تأمین 
مالی ســرمایه درگردش مورد نیاز فعالیت تولیدی شرکت ها با هدف جایگزینی 

واردات اقدامات الزم صورت پذیرفته است.

بانک ملت بی رقیب در میان بانک های 
بورسی

بر اســاس اطالعات گزارش فعالیت ماهانه منتهی به پایان بهمن 1400، بانک 
ملت در مانده ســپرده های قرض الحسنه جاری، مانده سپرده های ارزی، مانده 
کل مصارف، سرانه شــعب در جذب سپرده های ریالی، سرانه پرسنلی و سرانه 
شــعب در جذب منابع جایگاه نخســت بانک های تجاری را در اختیار دارد.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک تا پایان بهمن ماه امســال رشــدی 
66 درصدی در ســپرده های جاری ریالی نســبت به بهمن ماه ســال گذشته، 
29 درصدی در ســپرده های ارزی ، 25 درصدی در سپرده های قرض الحسنه 
ریالی و 54 درصدی در ســپرده های قرض الحسنه ارزی داشته است.در زمینه 
تســهیالت نیز جهش 47 درصدی در کارنامه عملکردی وبملت دیده می شود.

جایگاه نخســت در بین بانک های تجاری در مانده سپرده های قرض الحسنه 
جاری ،مانده سپرده های ارزی، مانده کل مصارف، سرانه شعب در جذب سپرده 
های ریالی، ســرانه پرسنلی در جذب منابع، ســرانه شعب در جذب منابع و از 
دستاوردهای این بانک در ســال 1400 است.بانک ملت با حفظ منابع پیشین 
در ســال 99، بیش از1،320  هزار میلیارد ریال منابع جدید جذب کرده است.

براساس این گزارش، وبملت در هر دو بخش تراز عملیاتی ماهیانه و تجمیعی در 
میان بانک های بورسی کشور اول است.

بانک پارسیان پیشتاز در محرومیت زدایی؛
بیش از 46 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

قرض الحسنه پرداخت شد
بانک پارســیان از ابتدای تاسیس صندوق قرض الحسنه تاکنون 46 هزار و 459 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به حدود 182 هزار نفر پرداخت کرده است 
که 46 درصد از دریافت کنندگان این تســهیالت، وام ازدواج دریافت کرده اند.

همچنین از ابتدای ســال1400 تاکنون تعداد 38.183 فقره تسهیالت به مبلغ 
18.603 میلیارد ریال در بخش های ازدواج، اشتغال، درمان، مسکن به هموطنان 
پرداخت شده است.در این میان صندوق قرض الحسنه این بانک به منظور نقش 
آفرینی موثرتر و در راســتای ایفای نقش مســئولیت اجتماعی خود، از ابتدای 
تاســیس تاکنون 46 هزارو459 میلیارد ریال تسهیالت در بخش های ازدواج، 
درمان، مسکن، اشتغال و ضروری به حدود 182 هزار نفر از هموطنان پرداخت 
کرده اســت.بر اســاس این گزارش، در راســتای تحکیم بنیان خانواده تاکنون 
84.239 فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلغ18،737 میلیارد ریال 
از سوی بانک پرداخت شده اســت .رونق اشتغال زایی از اولویت های این بانک 
بوده و به همین دلیل در حوزه ایجاد اشتغال نیز تعداد 69.240 فقره تسهیالت 

اشتغالزایی به مبلغ 26.055 میلیارد ریال، پرداخت شده است.

پرداخت 2 میلیون فقره تسهیالت ارزان قیمت
مدیرعامل بانک ســپه گفت: این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، 
حدود 2 میلیون فقره تســهیالت خرد و ارزان قیمــت معادل 898 هزار و 500 
میلیارد ریال به متقاضیان واجد شــرایط پرداخت کرده است.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه؛ دکتر آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: 
تســهیالت اعطایی خرد و ارزان قیمت بانک ســپه طی 11 ماه اخیر در مقایسه 
با سال گذشــته 50 درصد رشد نشان می دهد.وی افزود: تسهیالت ارزان قیمت 
بانک سپه در این مدت به اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان کسب و کارهای 
آسیب دیده ناشی از کرونا و اشخاص آسیب پذیر جامعه پرداخت شده است.وی 
ادامه داد: زوج های جوان تازه ازدواج کرده، یارانه بگیران و مستأجران آسیب دیده 
ناشــی از کرونا از جمله دریافت کنندگان تســهیالت قرض الحسنه با کارمزد 4 
درصد از بانک ســپه طی 11 ماه اخیر بوده اند.مدیرعامل بانک سپه یادآور شد: 
تســهیالت ارزان قیمت در قالب قرض الحســنه با کارمزد 4 درصد و تسهیالت 
یارانه دار به متقاضیان پرداخت می شود. دکتر ابراهیمی بانک ها را بازوی قدرتمند 
اقتصاد کشور دانست و گفت: بالفاصله پس از دستور رئیس محترم جمهور مبنی 
بر تسهیل شرایط پرداخت تســهیالت خرد؛ بانک سپه در پی بخشنامه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی به عنوان اولین بانک زمینه پرداخت تسهیالت خرد بدون 

ضامن را فراهم کرد. 

عالم ساعات کاری شعب و باجه های 
بانک آینده در ایام پایانی امسال

به منظور ارزش آفرینی و سهولت و تسریع امور بانکی مشتریان و 
هم وطنان عزیز در روزهای پایانی سال، بانک آینده، ساعت کاری 
شــعب و باجه های خود در سراسر کشــور را افزایش داد.بر این 
اســاس، همه شعب بانک آینده در کشور از روز شنبه چهاردهم 
اســفندماه1400 در روزهای شــنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 
16:30 و روزهای پنج شنبه از ساعت 8 تا 13 آماده خدمت است.

همکاری موفق بانک تجارت و ایران 
خودرو در تامین مالی زنجیره تولید

مدیران عامل بانک تجارت و گروه صنعتی ایران خودرو بر ضرورت 
تقویــت همکاری ها به ویژه از طریق تامین مالی زنجیره تولید با 
هدف کاهش هزینه های ذینفعــان مجموعه ایران خودرو تاکید 
کردند.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخالقی 
فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت صبح دوشنبه نهم اسفندماه با 
حضور در شــرکت خودروسازی ایران خودرو و در دیدار با دکتر 
خطیبی مدیرعامل گروه خودروســازی ایران خودرو بر ضرورت 

تحکیم و گسترش همکاری دو طرف تاکید کرد.

پیام مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به مناسبت روز 

قرض الحسنه
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« در پیامی فرا رسیدن 14 اسفند، 
روز ترویــج فرهنگ قرض الحســنه را تبریــک گفت.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، در متن این پیام 
آمده است:»خدمت کردن در بزرگترین بانک قرض الحسنه ایران 
توفیقی است که به خاطر آن خداوند متعال را شاکرم؛ بانکی که 
در حــال حاضر به بیش از 12 میلیون نفر از هموطنان عزیزمان 
خدمات متنوعی را ارائه می کند.خوشبختانه بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در طول بیش از 14 ســال فعالیت خود، به پشــتوانه 
حمایت سهامداران، اعتماد مشــتریان و با تالش کارکنان خود 
توانسته توفیقات قابل تحسینی را به دست آورد.پرداخت حدود 
11.5 میلیون فقره تسهیالت قرض الحسنه، ارائه طرح های متنوع 
تسهیالتی بر بســتر عقد قرض الحسنه، حمایت از تولید داخلی، 
افزایش قدرت خرید مردم، توانمندســازی مددجویان نهادهای 
حمایتی، صرف منابع حاصل از وجه التزام در حوزه مســئولیت 
اجتماعی و عام المنفعه برای نخســتین بار در سطح کشور، ارائه 
خدمات بانکی به صورت غیرحضوری، دســت یابی به پایین ترین 
نــرخ مطالبات به مصارف، کســب دو موفقیــت بین المللی و... 
گوشه ای از کارنامه پرافتخار بانک قرض الحسنه مهر ایران است.

جای خرسندی است که به پیشنهاد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
و با تصویب شورای فرهنگ عمومی، روز 14 اسفند به نام مبارک 
قرض الحســنه مزین شده و هر ســال این روز با عنوان »ترویج 
فرهنگ قرض الحسنه« گرامی داشته می  شود.شخصاً فرا رسیدن 
این روز را به همه هموطنان عزیز به ویژه مشــتریان و کارکنان 
بانک قرض الحســنه مهر ایران تبریک می گویم و امیدوارم بیش 

از پیش شاهد توسعه قرض الحسنه در جامعه اسالمی باشیم.«

مدیرعامل فرابورس توصیه کرد

در خرید سهام سرخابی ها دچار هیجان نشوید!
مدیرعامل فرابورس ایران، با اشــاره به آغاز واگذاری ســهام 
دو باشگاه استقالل و پرســپولیس به متقاضیان خرید سهام 
دوباشــگاه توصیه کرد دچار هیجان نشوند.به گزارش ایسنا، 
میثم فدایی در نشست خبری آغاز واگذاری سهام استقالل و 
پرسپولیس به مردم، با بیان اینکه این شرکت قوانینی که باید 
رعایت کنند را به دو باشــگاه اعالم کرده است، هفته قبل هم 
دو باشگاه همه افشاییات خود را انجام دادند و درحال تکمیل 
آن هستند.وی ادامه داد: از مدیران عامل دوباشگاه، هواداران، 
پیشکســوتان و بازیکنان میخواهم چه در عرضه اولیه چه در 
معامــالت ثانویه از ایجاد هرگونه هیجــان  روی قیمت تابلو 
اجتناب کنند. زیرا اثرات هیجانی که در ســال 1399 دیدیم 
بسیار ناگوار بود. پس خودداری کنند که ضرر و زیانی شامل 
کســی نشود.مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه در عرضه اولیه 
سهام 10 تا 12 درصد به سهامداران خرد تعلق میگیرد، گفت: 
هر ســهامدار خرد می تواند برای هر باشگاه 300 هزار تومان 
سفارش بگذارد.فدایی تاکید کرد: شرکت فرابورس توصیه ای 
بــرای خرید و فروش و نگه داری این ســهام یا هیچ ســهام 
دیگری ندارد.مدیرعامل فرابــورس در ادامه با تاکید بر اینکه 

قیمتی که باشــگاه ها فردا عرضه میشوند توسط کارشناسان 
رسمی دادگســتری تعیین شده است، گفت: در بازار سرمایه 
قیمت بر اساس انتظارات سرمایه گذاران تعیین می شود. باید 
تمرکز مدیران عامل دو باشــگاه اقتصادی کردن فعالیت های 
دو باشــگاه باشد و اجازه دهند قیمت گذاری را عرضه و تقاضا 
تعیین کند.فدایی ادامه داد: ما به صورت مستمر بر معامالت 
روزانه نظارت داریم و اگر دســتکاری قیمت مشــاهده شود 
معامالت ابطال خواهد شد. فضای مجازی هم رصد می شود و 
با کنال هایی که اغواگر هستند برخورد خواهد شد.وی با بیان 
اینکه معامال فردا در قالب افزایش سرمایه خواهد بود و منابع 
حاصل از آن به داخل شرکت برمیگردد، گفت: معامالت ثانویه 
توسط ســهام داران ثبت شده انجام میشود. و منابع به داخل 
باشــگاه نمیرود.مدیرعامل فرابورس ادامــه داد: اگر در عرضه 
فــردا یک میلیون و 200 هزار نفر مشــارکت کرده و هر نفر 
300 هزارتومان ســفارس بگذارند عرضه تکمیل خواهد شد. 
اگر 500 هزار نفر شــرکت کنند مابقی توسط متعهد پذیره 

نویس خریداری میشود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر هدف 
از تسهیالت تکلیفی نظام بانکی این است 
که وضعیت مردم بهتر شــود، باید گفت 
کــه در نهایت این اقــدام موجب نقض 
غرض خواهد شــد.به گــزارش خبرنگار 
ایِبنا، به تازگی در جریان بررســی الیحه 
بودجه 1401 در مجلس شورای اسالمی، 
کمیسیون تلفیق بودجه مصوباتی مبنی 
بــر افزایش تســهیالت تکلیفــی نظام 
بانکی گذرانده اســت. بالفاصله موجی از 
انتقادات از سوی کارشناسان و مسئوالن 
دولتی نسبت به این مصوبات ابراز شد تا 
اینکه رهبر انقالب طــی نامه ای دغدغه 
منتقــدان را بــه مجلس انتقــال دادند 
و قرار شــد مجلس در ایــن تصمیمات 
خود تجدیدنظر کند.در این باره حســن 
حیدری؛ اســتاد اقتصاد دانشگاه تربیت 
مــدرس در گفت وگو با خبرنــگار ایِبنا، 
دربــاره اثرات تســهیالت تکلیفی اظهار 
کرد: تســهیالت تکلیفی اتفاق جدیدی 
در ایران نیســت و در دهه های گذشــته 
تجربه شده اســت و نهایتاً به این نتیجه 
رسیدند که بهتر است کنار گذاشته شود. 
بررسی تجربه جهانی و تجربه خود کشور 
ما نشــان می دهد اگر می خواهیم نظام 
بانکی ما واســطه گری مالی انجام بدهد، 
یعنی منابع مــازاد افــراد را بگیرد و به 
کســانی بدهد که هم نیاز به منابع دارند 
و هــم می توانند کارآفرینی کنند، راهش 
افزود:  نیســت.وی  تکلیفی  تســهیالت 
تسهیالت تکلیفی معموالً بخش خاصی را 

هدف قرار می دهد؛ برای دستیابی به این 
هدف راهکار درستی که کشورهای شرق 
آســیا هم آن را تجربه کرده اند، این است 
که بانک های توسعه ای مانند بانک صنعت 
و معدن در بخش صنعت، بانک کشاورزی 
در حوزه کشــاورزی و بانک مســکن در 
بخش مسکن تقویت شود. لذا بهتر است 
بانک توســعه ای مربوطه و صندوق های 
حمایتی موجود مانند صندوق نوآوری و 
شــکوفایی را تقویت کنیم به این صورت 
که مثاًل سرمایه آنها را افزایش بدهیم. این 

کار نســبت به اینکه بانک های تجاری را 
موظف به ارائه تسهیالت تکلیفی بکنیم 
کارایــی بیشــتری دارد. وظیفــه بانک 
تجاری ســودآوری اســت و باید در برابر 
سهامداران خود پاسخگو باشد، اما کاری 
که ما هم اکنون انجام می دهیم به تضعیف 

بانک های تجاری می انجامد.

عوارض تسهیالت تکلیفی
به گفتــه این اســتاد اقتصــاد، اگر در 
اقتصاد بــه طور طبیعی برای یک بخش 

تقاضای منابع وجود داشــته باشد ولی 
شما با اســتفاده از احکام بودجه و سایر 
قوانین دستوری، بانک را موظف به ارائه 
تســهیالت به بخش های دیگر نموده و 
انحــراف منابع ایجاد کنید، در آن بخش 
تقاضا و عطش بیشــتری ایجاد می شود. 
به این ترتیــب آن بخش تالش می کند 
با روش های دیگری به منابع دست پیدا 
کند و حتی فعالیت خــود را به صورت 
غیرواقعــی جلــوه می دهد تا مشــمول 
تسهیالت شود.حیدری تصریح کرد: این 
موضوع زمینه بروز فساد را ایجاد می کند، 
انحراف منابع به وجود آورده و در نهایت 
تراز بانک ها را به هم می ریزد. بانک ها به 
سمت بانک مرکزی سوق پیدا می کنند 
و اظهار می کنند که بــه دلیل پرداخت 
تسهیالت تکلیفی با کمبود منابع مواجه 
شــده ایم، به این ترتیب از بانک مرکزی 
اســتقراض نموده و با این کار پایه پولی 
افزایش یافته و موجب تورم می شود. در 
واقع اگر هدف از تسهیالت تکلیفی این 
اســت که وضعیت مردم بهتر شود، باید 
گفت کــه در نهایت این اقــدام موجب 
نقض غرض خواهد شــد.وی یادآور شد: 
در ضمن با توجه به شــرایط سیاسی و 
اقتصادی کشور، اگر بخواهیم یک بانک 
را ورشکسته اعالم کنیم یک اتفاق تجربه 
نشده است و ریسک باالیی دارد و ممکن 
اســت به ســایر بانک ها نیز سرایت کند 
بنابرایــن این کار خیلی هزینه دارد و راه 

حل درستی نیست.

کارشناس اقتصادی؛

تسهیالت تکلیفی به نفع مردم 
تمام نخواهد شد

قیمت طال ممکن است هفته جاری تحت تاثیر تقاضا برای دارایی امن به دلیل ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین، به مرز 2000 
دالر در هر اونس صعود کند.به گزارش ایســنا، جدیدترین نظرســنجی طالی هفتگی کیتکونیوز نشان داد همه تحلیلگران وال 
استریت نسبت به افزایش قیمت طال در هفته جاری خوش بین هستند. اکثر سرمایه گذاران کوچک هم انتظار داشتند طال در 
کوتاه مدت به قیمت باالتری صعود کند.شون السک، یکی از مدیران شرکت والش تردینگ به کیتکونیوز گفت: اگر طال در فضای 
سرشــار از ابهام و ریســک نتواند به 2000 دالر صعود کند، در آن صورت نمی دانم چه کاری انجام خواهیم داد. وی پیش بینی 
کرد قیمت طال 10 درصد از قیمت نهایی سال 2021 رشد کند. فضای فعلی هدف اولیه 2010 دالر را برای اونس طال ایجاد کرده است.در نظرسنجی هفته جاری 
کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت 14 نفر شرکت کردند که همگی اعالم کردند انتظار دارند قیمت طال در کوتاه مدت افزایش پیدا کند.در این بین، 1013 نفر در 
نظرســنجی آنالین کیتکونیوز شــرکت کردند که از میان آنها 714 نفر معادل 70 درصد افزایش قیمت طال و 166 نفر معادل 16 درصد کاهش قیمت را پیش بینی 
کردند در حالی که 113 نفر معادل 13 درصد نظری نداشتند.این خوش بینی قوی در شرایطی ایجاد شد که بازار طال هفته را با رشد چشمگیری به پایان برد. بهای 
هر اونس طال در بازار معامالت آتی آمریکا روز جمعه با 30 دالر و 70 سنت معادل 1.6 درصد افزایش، در 1966 دالر و 60 سنت بسته شد و این فلز ارزشمند بیش 
از چهار درصد رشد هفتگی به ثبت رساند که بزرگترین رشد هفتگی از ژوییه سال 2020 بود.تحلیلگران خاطرنشان کردند که تقاضا برای دارایی امن برای طال تحت 

تاثیر جنگ در اروپای شرقی، عامل تاثیرگذار روی حرکت قیمت طالست و سرمایه گذاران آمار اقتصادی مثبت را نادیده می گیرند.

کوین بیس گلوبال و بایننس که دو صرافی رمزارز بزرگ جهان هستند، درخواستها برای ممنوعیت دسترسی کاربران روسی به 
پلتفرمهایشان برای جلوگیری از دور زدن تحریمهای غربی را رد کردند.به گزارش ایسنا، این دو صرافی رمزارز با ماندن در روسیه 
با وجود حمله نظامی این کشور به اوکراین، خود را متمایز کردند. بعضی از کارشناسان ضد پولشویی و رگوالتورهای اروپایی می 

گویند اقدام این صرافیهای رمزارز تالشهای غربی برای منزوی کردن روسیه را تضعیف می کند.برایان آرمسترانگ، مدیرعامل شرکت کوین بیس در یک سلسله توییت 
گفت: ما بر این باوریم که همه حق دسترسی به خدمات مالی ابتدایی را دارند مگر این که قانون حرف دیگری بزند. آرمسترانگ افزود: با این حال اگر دولت آمریکا 
تصمیم بگیرد چنین ممنوعیتی وضع کند، این صرافی ممنوعیت دسترسی کاربران روسیه را به اجرا خواهد گذاشتند.سخنگوی بایننس که بزرگترین صرافی رمزارز 
جهان است در بیانیه ای به رویترز اعالم کرد: ما به صورت یکجانبه حساب میلیونها کاربر بیگناه را مسدود نخواهیم کرد.هر دو صرافی رمزارز اعالم کرده اند از تحریمهای 
دولتی تبعیت خواهند کرد.صرافیهای رمزارز بزرگ به ممنوعیت خدماتشان در روسیه برای جلوگیری از انتقال داراییهای نهادهای تحریم شده با استفاده از رمزارز فرا 
خوانده شده اند اما این صرافیها تاکید دارند که امکانات الزم برای اجتناب از موارد سوءاستفاده از پلتفرمهایشان را دارند.قیمت بیت کوین پس از حمله نظامی روسیه 

به اوکراین افزایش یافت زیرا مردم این دو کشور به دنبال ذخیره سرمایه و انتقال پول از طریق رمزارزها هستند.

مقاومت صرافیهای رمزارز در برابر درخواست های اونس طال در یک قدمی صعود به ۲۰۰۰ دالر
قطع دسترسی روسیه
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گزیده خبر

یونهاپ خبر داد؛
کره شمالی پرتابه ای نامشخص شلیک کرد

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی بامداد شــنبه گزارش داد که کره شمالی پرتابه 
ای نامشخص را به سمت دریای ژاپن شــلیک کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی بامداد شنبه از شلیک پرتابه ای نامشخص توسط 
کره شمالی خبر داد.این خبرگزاری اعالم کرد که کره شمالی پرتابه نامشخصی 
را به سمت دریای ژاپن شلیک کرد.کره شمالی تا کنون بارها اعالم کرده که در 
واکنش به اقدامات و مواضع خصمانه آمریکا علیه این کشور، به برنامه های دفاع 
موشکی خود ادامه می دهد.چین و روسیه در نشست اخیر شورای امنیت سازمان 
ملل با پیش نویس قطعنامه آمریکا علیه کره شمالی مخالفت کردند.اخیراً شی 
جینپینگ رئیس جمهور چین در پیامی به کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی، 
بر اهمیت همکاری میان پکن - پیونگ یانگ در شــرایط جدید تاکید کرد، وی 
درباره ماهیت شــرایط جدید چیزی نگفت.وی در این پیام نسبت به گسترش 

روابط دوستانه با کره شمالی ابراز آمادگی کرد.

طی بیانیه ای اعالم شد؛
داعش مسئولیت حمله تروریستی در پیشاور 

پاکستان را برعهده گرفت
گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله تروریستی روز جمعه در پیشاور پاکستان 
را برعهده گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه تروریستی 
داعش مســئولیت انفجار تروریستی در مسجدی در پیشاور پاکستان را برعهده 
گرفت.منابع محلی پیش از این اعالم کرده بودند که شــمار قربانیان انفجار در 
مسجد شیعیان »پیشاور« پاکستان به ۵۷ شهید و بیش از ۲۰۰ زخمی افزایش 
یافته است.بر اساس این گزارش، منابع پاکستانی اعالم کردند که شمار قربانیان 
این انفجار به ۵۷ شــهید افزایش یافته است.این درحالی است که گفته می شود 
شــمار مجروحان این حادثه از ۲۰۰ نفر هم فراتر رفته است. بنا بر اعالم منابع 
بیمارستانی، حال بســیاری از مجروحان وخیم گزارش شــده است.در همین 
ارتبــاط، منابع خبــری اعالم کردند: در این حادثه یــک عامل انتحاری پس از 
درگیری مســلحانه با نیروهای امنیتی وارد محوطه مســجد شیعیان شده و در 
حین برگزاری نماز جمعه خود را منفجر کرده اســت.عمران خان، نخست وزیر 
پاکســتان این حمله تروریستی را به شــدت محکوم کرده و خواستار رسیدگی 

فوری به وضعیت مجروحان شدند.

ناوالنی از روس ها خواست فردا در سراسر 
جهان تجمع ضد جنگ برگزار کنند

الکســی ناوالنی، منتقــد به زندان افتاده سرشــناس 
کرملین از روس ها خواســت فردا یکشنبه ۶ مارس در 
شهرهای روسیه و سراسر جهان علیه جنگ در اوکراین 
تظاهرات برپا کنند و والدیمیر پوتین را متهم کرد که 
به اینکه »مایه شرمســاری پرچم و زبان روسیه« شده 

است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، الکسی ناوالنی، برجسته ترین 
مخالف داخلی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، در پستی در وبالگ 
خــود به روس ها گفت که ترس از اعتراض کردن به حمله روســیه به اوکراین 
را کنار بگذارند و حتی اگر قبال خاک روســیه را تــرک کرده اند، به میدان های 
شهرهای محل سکومت خود بروند.او در این پست نوشت: به دنیا نشان دهید که 
روس ها خواهان جنگ نیستند. به میادین برلین، نیویورک، آمستردام یا ملبورن، 
هر کجا که هستید، بروید. اکنون همه ما مسئول آینده روسیه هستیم. مسئول 
این که روســیه در نظر جهانیان چطور خواهد بود، هستیم.او که به عنوان یک 
فعال ضد فساد مطرح اســت، خواستار برگزاری تظاهرات در هر روز هفته شد، 
اما گفت که تظاهرات تاریخ ۶ مارس بســیار مهم است و باید در میدان مانژ در 
شهر مسکو و منطقه گاستینی دور در سنت پترزبورگ برگزار شود.ناوالنی گفت: 
شــاید ترسیده باشید، اما تسلیم شدن در برابر این ترس، جانبداری از فاشیست 
ها و قاتالن است. پوتین قبال اقتصاد، روابط با جهان و امید به آینده را از روسیه 
ربوده است.این در حالی است که همه اشکال اعتراض در روسیه اساساً از زمان 
شــروع همه گیری کروناویروس با استناد به مساله ایمنی، غیرقانونی شده است. 
بر اساس گزارشــها هزاران نفر در اعتراض به حمله به اوکراین از هفته گذشته 

تاکنون بازداشت شده اند.

»سراج الدین حقانی« برای نخستین بار در 
رسانه ها ظاهر شد

وزیر کشــور کنونی و از معاونان ارشــد رهبر 
طالبان برای نخســتین بار در برابر رســانه ها 
ظاهر شد.به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری 
تســنیم، »ســراج الدین حقانی« وزیر کشــور 
طالبان برای نخســتین بار امروز )شــنبه 14 
حوت/اسفند( در مراسم فارغ التحصیلی تعدادی 

از آکادمی پلیس افغانســتان در برابر دوربین ها ظاهر شــد.پیش از این همواره 
از چهره سراج الدین حقانی تصویری منتشــر نشده بود.وی در فهرست تحریم 
سازمان ملل و فهرست جایزه وزارت خارجه آمریکا قرار دارد.سراج الدین حقانی 
پیش از این بر مبارزه مســلحانه علیه آمریکا و نیروهای خارجی نظارت می کرد.

حقانی هنــوز تحت تعقیب اف بی آی قرار دارد و وزارت خارجه آمریکا پاداشــی 
1۰میلیون دالری برای او تعیین کرده است.براساس توافقنامه قطر، برخی از سران 
طالبان باید از فهرست سیاه حذف شوند اما تاکنون این اقدام عملی نشده است.

زلنسکی: کی یف هستم، جایی نرفتم!
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین 
ســاعاتی پــس از آنکه یکــی از نمایندگان 
پارلمان اعالم کرد به لهســتان گریخته و در 
حال حاضر در سفارت آمریکا در آنجا مخفی 
شده اســت، این ادعا را رد و بر حضور خود 
در کی یف، پایتخت این کشــور تاکید کرد.

به گزارش ایســنا، به نقل از روسیا الیوم، زلنسکی در یک کلیپ ویدئویی 
که در صفحات اجتماعی خود منتشــر کرد، گفــت: »هر دو روز یک بار 
اطالعــات جدیدی مبنی بر فرار مــن از از کی یف و اوکراین، وجود دارد. 
من تا کنون اینجا هســتم و رئیس دفتر من هم اینجاست. هیچکس فرار 
نکرده اســت.« پیش از این، ایلیا کیوا، نماینده پارلمان اوکراین گفته بود: 
به تازگی مطمئن شــدم که والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و 
فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین از مرز اوکراین و لهستان عبور کرده و 
اکنون به سالمت در سفارت آمریکا در آنجا است.وی افزود، او )زلنسکی( 
با انتشــار کلیپ ویدیویی از آنجا به خالص شدن از شر ارتش اوکراین و 
غیرنظامیان اوکراینی و صدور دســتورات »غیرمنطقی« که روزانه هزاران 

نفر را به کشتن می دهد، ادامه خواهد داد.

مقتدی صدر: 
روسیه جنگ در اوکراین را متوقف کند

رهبر جریان صدر عراق در ســخنانی خواستار بازنگری روسیه در تصمیم 
جنگ علیه اوکراین شد.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه القدس العربی، 
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در سخنانی اظهار کرد: سید الوصیین 
امیر المومنین علی بن ابی طالب )ســالم اهلل علیه( می فرمایند:»مردم دو 
دسته  اند؛ یا برادر دینی تو هستند و یا همنوع تو.« به همین جهت صدای 
نجف اشرف باید طنین انداز شده و خواستار صلح در سراسر جهان شود. 
جنگ و خون و خونریزی کافی اســت و باید ســالح را کنار بگذاریم.وی 
افــزود: بر خود الزم می دانم که در درگاه خداوند متعال دعا کنم به همه 
کشــورهایی که در جنگ هستند مانند یمن برادر که با آن متحد هستیم 
منــت نهد.مقتدی صدر گفت: همنوعان ما در اوکراین از ســالح مرگبار 
روســیه آسیب می بینند و به دلیل سیاست آمریکا در آنجا دچار مصیبت 
شــده اند.صدر ادامه داد: از همین جا دســت به دعا بلنــد می کنیم و از 
خداوند متعــال می خواهیم که همه را از بالی جنگ حفظ کند و به آنها 
امنیت و آرامش عطا کنــد.وی همچنین تاکید کرد: آنچه در اوکراین در 
حال رخ دادن است و درد و رنج مردم و غیرنظامیان، »توهین به بشریت« 
اســت.مقتدی صدر در ادامه از نهادها و سازمان های بین المللی خواست 
تــا برای برقراری آتش بس به منظور خارج کردن قربانیان و مجروحان دو 
طرف از اوکراین و رساندن مواد غذایی و پزشکی به آنها وارد عمل شوند.

وی همچنین گفت: از روســیه می خواهیم که در تصمیم جنگ بازنگری 
کرده و برای گفت وگوی جدی با همســایه اش اوکراین تالش کند، چراکه 

گفت وگو یک اقدام پسندیده در تمامی ادیان به شمار می رود.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل؛

بحران مهاجرت اوکراین، بزرگترین بحران در نوع خود در یک قرن اخیر است
بــا ورود به دهمیــن روز از جنگ اوکراین، کمیســاریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملــل )UNHCR( با اعــالم اینکه تاکنون 
بیش از یک میلیون و دویســت هزار نفر از مرزهای این کشور 
گریخته اند، هشــدار داد بحران پناهجویان اوکراین تازه شروع 
شده اســت.به گزارش ایرنــا، تنها با گذشــت 1۰ روز از حمله 
روسیه به اوکراین، تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
پناهجو از مرزهای این کشــور عبور کرده و به سوی کشورهای 
اروپایی همسایه فرار کرده اند. موج عبور پناهندگان از مرزهای 
اوکراین در حالی است که سازمان ملل نسبت به وقوع بزرگترین 
بحران پناهجویی یک قرن اخیر هشــدار داده است.گاردین در 
ادامه نوشــت: در طول چند روز گذشــته از جنگ در اوکراین، 
جهان شــاهد جدایی خانواده هایی است که در ازدحام پر هرج 
و مرج ایســتگاه های قطار، از یکدیگر پیشی می گیرند، پدرانی 
که فرزندانشان را از پشــت شیشه  قطار می بوسند و خستگی 
پناهجویانــی کــه در نهایت بــه مکانی امن رســیده اند.اکثر 
اوکراینی هایی که کشورشان را ترک می کنند به سمت لهستان، 
مولداوی، اســلواکی، رومانی و مجارستان می روند؛ کشورهایی 
کــه مرزهای خود را به روی تمامی پناهجویان باز گشــاده اند. 
هرچند در این میان گزارش های بســیاری از تبعیض و آزار و 
اذیت رنگین پوستان هم منتشر شــده است.به گزارش روزنامه 
 ،)UNHCR( گاردین، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
با ارائه گزارشــی مبنی بر فرار دستکم یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
پناهجو از اوکراین هشدار داده است که بحران انسانی در اوکراین 
تازه شروع شده اســت. این نهاد تخمین زده که بیش از چهار 
میلیون نفر پناهنده به کشــورهای همســایه می گریزند و این 
در حالی اســت که در داخل اوکراین میلیــون ها نفر دیگر به 
دلیل جنگ آواره خواهند شد.در حال حاضر بیش از ۶۵۰ هزار 
اوکراینی وارد لهستان شــده اند که روزانه بین ۵۰ هزار تا ۸۰ 
هزار نفر نیز از این کشــور عبور می کنند. و بسیاری دیگر هم 

در آن سوی مرز در هوای سرد و زمهریر منتظر هستند.از سوی 
دیگر سازمان های کمک رسان لهستانی که در مرز برای کمک به 
پناهجویان فعالیت می کنند اعالم کرده اند که منابع آنها بسیار 
اندک بوده و تقریبا به صفر رسیده است.واکنش سایر کشورهای 
اروپایی به بحران پناهجویان تاکنون سریع و یکپارچه بوده است. 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا اعالم کرده اند که »دستورالعمل 
حفاظــت موقــت« را که از ســال ۲۰۰1 پــس از جنگ های 
یوگســالوی و کوزوو استفاده نشــده را به اجرا درخواهد آورد.

براساس این دستورالعمل پناهندگان اوکراینی حق آن را دارند 
که تا سه ســال بدون ویزا در اتحادیه اروپا زندگی و کار کنند. 
هرچند براساس یک اصالحیه به متن پیشنهادی دستورالعمل، 
به جای همه پناهندگانی که از جنگ فرار می کنند، این قانون 
تنها شامل اتباع اوکراینی می شود.کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل ضمن تقدیر از تالش های اروپا برای مقابله با بحران 
پناهجویان، خواسته است تا همبستگی کنونی در ماه های آینده 
و احتماال ســال ها به دلیل تداوم خشونت ها در اوکراین، حفظ 

شود.در این میان واکنش برخی کشــورهای اروپایی به بحران 
پناهجویی به طور قابل توجهی متفاوت بوده است. دولت بریتانیا 
در ابتدا اعالم کرد که تنها شهروندان اوکراینی مستقر در بریتانیا 
می تواننــد »اعضای نزدیک خانواده« را نزد خود بیاورند.»کوین 
فاستر« وزیر مهاجرت بریتانیا، در توییتی که اکنون حذف شده 
است، اعالم کرد پناهندگان اوکراینی می توانند برای حضور در 
انگلیس درخواســت مهاجرت دهند. اما اندکی بعد این توییت 
حذف شــد و وزارت کشــور بریتانیا اعالم کرد که یک »کانال 
حمایت بشردوســتانه« راه اندازی می کند تا سازمان ها بتوانند 
برای حمایت از پناهجویان اوکراینی کمک های مالی ارائه دهند.

از طرفی، فعاالن حقوق بشر نسبت به آینده میلیون ها پناهجوی 
دیگر که در مرزهای دیگر کشورهای اروپایی گیر کرده اند، ابراز 
نگرانی کرده است.هفته گذشته، درست چند روز قبل از حمله 
روسیه، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره 
به جانباختن روزانه ده ها تن پناهجو که با قایق خود را به اروپا 
می رسانند، خشونت فزاینده و نقض حقوق بشر علیه پناهجویان 
در مرزهای سراســر اروپا را محکوم کــرد و آن را »بی اعتنایی 
بی رحمانه به زندگی« خواند.  »جف کریسپ« از مرکز مطالعات 
پناهندگان دانشگاه آکسفورد گفت: »واکنش کشورهای اتحادیه 
اروپا به بحران پناهجویان در اوکراین فوق العاده اســت. هرچند 
ما شاهد تبعیض آشــکار میان پذیرش پناهجویان اوکراینی با 
مردمی که از عراق یا سوریه یا کشورهای دیگر به سوی مرزهای 
اروپا می آیند، هستیم«.وی افزود: »کمیساریای عالی پناهندگان 
ســازمان ملل اگرچه بحران پناهجویان اوکراینی را بزرگترین 
بحــران در نوع خــود در یک قرن اخیر می دانــد، اما بیش از 
۶ میلیون ســوری هم در زمان جنگ در این کشــور از سوریه 
گریخته اند. آنچه که امروز ما شاهد آن هستیم، عزم و ظرفیت 
زیرساخت های جهانی پناهندگان ما را آزمایش خواهد کرد. ما 

باید برای رویدادهای بیشتر در آینده آماده باشیم«.

رســانه دولتی روســیه گزارش داد، 
نیروهای روسیه از ساعت 1۰ صبح به 
وقت مسکو )هفت به وقت گرینویچ( 
»شلیک را متوقف می کنند« تا اجازه 
در  بشردوســتانه  مســیرهای  ایجاد 

ماریوپول و ولنوواخا را بدهند.
به گــزارش اقتصادآنالیــن به نقل از 
اینترفکس به  ایســنا، آژانس خبری 
نقــل از وزارت دفاع روســیه گزارش 
داد کــه توقف درگیری ها در شــهر 
ماریوپــول، واقع در جنوب شــرقی 
اوکراین و شــهر ولنوواخا در اســتان 
دونتسک واقع در شرق اوکراین انجام 
می گیرد.  براساس این اطالعیه، یک 
»رژیم ســکوت« )آتش بــس( برقرار 
خواهد شــد تا غیرنظامیــان بتوانند 
از مناطــق درگیر خارج شوند.شــب 
ماریوپول خواستار  گذشته شــهردار 
ایجاد کریدور بشردوســتانه شده بود. 
این شــهر که نزدیک دریــای آزوف 
است، چند روز است بدون برق و آب 

است و زیرســاخت ها و ساختمان ها 
می گیرند.کریدورهای  قــرار  هــدف 
بشردوســتانه، راه هایی هستند که در 

جریــان درگیری های نظامی با توافق 
طرفین بــه صورت امن نگه داشــته 
می شــوند و به آنها حمله نمی شــود. 

پیشتر هم ســازمان جهانی بهداشت 
خواستار ایجاد یک کریدور ویژه برای 
انتقــال دارو و تجهیزات پزشــکی به 
اوکراین شده بود.روسیه از ۲4 فوریه 
حمله ای را علیــه اوکراین آغاز کرده 
است. امروز در دهمین روز این حمله، 
درگیری ها در کی یف و دیگر شهرهای 
اوکراین همچنان ادامه دارد و دو دور 
مذاکرات صلح در بالروس فعال نتیجه 
ملموسی در پی نداشته است.براساس 
آمار سازمان ملل، از زمان آغاز جنگ 
دســت کم ۳۳1 غیرنظامی کشــته و 
۶۷۵ تن زخمی شــده اند. همچنین 
بیش از 1.۲ میلیون تــن از اوکراین 
به کشورهای همسایه آن گریخته اند. 
تاکنــون دو دور مذاکــرات صلح در 
بالروس برگزار شــده کــه دور دوم 
آن پنجشنبه گذشــته بود و طرفین 
با ایجاد کریدورهای بشردوســتانه به 
منظور تخلیه غیرنظامیان و ارســال 

مواد غذایی و دارو موافقت کردند.

برای خروج امن از ماریوپول و 
ولنوواخا جنگ متوقف شد

کمک ۶ میلیون دالری 
سامسونگ به پناهجویان 

اوکراینی
تهران- ایرنا - شــرکت سامســونگ یکی از بزرگترین 
شرکت های سازنده تلفن های همراه هوشمند جهان، 
از اهدای ۶ میلیون دالر کمک های بشردوستانه برای 
پناهجویان اوکراینی خبر داد.به گزارش روز شنبه ایرنا 
از خبرگزاری »یونهاپ«، شــرکت سامسونگ در بیانیه 
ای که امروز منتشر کرد گفت: »ما در تالش برای ارسال 
کمک های بشردوســتانه با همکاری سازمان های بین 
المللی برای کشور اوکراین هستیم. در این راستا تصمیم 
گرفته شده ۶ میلیون دالر به گروه هایی مانند انجمن 
صلیب ســرخ اوکراین اهدا شود.«این مبلغ شامل یک 
میلیون دالر از مصرف کننده های الکتریکی این شرکت 
به عالوه موارد اهدایی داوطلبانه از سوی کارمندان آن 
است. این اهدا سامسونگ را به دومین شرکت چندگانه 
صنعتی در کــره جنوبی پس از »اس کی« تبدیل می 
کند که برای ارسال کمک های بشردوستانه به اوکراین 

اقدام کرده است. 

محمد بن سلمان: برایم مهم نیست بایدن مرا بفهمد یا نه
ولیعهد عربستان تاکید کرد که برایش مهم نیست رئیس جمهور آمریکا 
برخی مســائل مربوط به او را درک می کند یا خیر.به گزارش ایســنا، 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در مصاحبه با مجله آتالنتیک که 
بخش هایی از آن روز پنج شنبه منتشر شد در جواب این سوال که آیا 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برخی مســائل مربوط به او را درست 
درک نکرده اســت، گفت که این مسئله برایش مهم نیست.وی تاکید 

کرد: این مســئله به عهده بایدن اســت که به منافع آمریکا فکر کند. دو کشــور نباید در امور داخلی 
یکدیگر مداخله کنند.دولت بایدن پیشتر گزارش سازمان اطالعات مرکزی آمریکا »سیا« را منتشر کرد 
که در آن ولیعهد عربستان به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در 
کنسولگری عربستان در استانبول متهم شده بود.محمد بن سلمان به مجله آتالنتیک گفت که احساس 
می کند با متهم شدنش به قتل وحشیانه و مثله کردن جسد خاشقجی حقوقش نقض شده است.وی 
گفت: »من احساس می کنم که قانون حقوق بشر درباره من اجرا نشده است. بند 11 از بیانیه جهانی 
حقوق بشر مبتنی بر این مسئله است که متهم تا زمانی که اتهامش ثابت نشده، بی گناه است.«وی در 
جواب این سوال که آیا قدرت در عربستان به پادشاهی مشروطه تغییر می کند، گفت: خیر در عربستان 
تنها نظام پادشــاهی محض حاکم است.ولیعهد عربســتان گفت: هدف ریاض حفظ روابط قدرتمند و 
تاریخی خود با آمریکا و تقویت آن است. سرمایه گذاری های عربستان در آمریکا به ۸۰۰ میلیارد دالر 
می رسد.ولیعهد عربستان در اظهارات جداگانه ای که خبرگزاری رسمی این کشور«واس« آن را منتشر 

کرد، گفت که کشورش احتماالً سرمایه گذاری هایش در آمریکا را کاهش بدهد.

چین در سال ۲۰۲۲ هزینه های دفاعی خود را ۷.1 درصد افزایش خواهد داد. بر اساس طرح وزارت دارایی که روز شنبه منتشر 
شد، هزینه های دفاعی چین در سال جاری با سریع ترین سرعت خود از سال ۲۰1۹ افزایش خواهد یافت.اقتصاد آنالین – پرهام 
کریمی؛ به گزارش سی ان بی سی، بر اساس داده های رسمی، هزینه های دفاعی امسال با ۷.1 درصد افزایش به 1.4۵ تریلیون یوان 
)۲۳۰.1۶ میلیارد دالر( خواهد رسید که سریع تر از افزایش ۶.۸ درصدی در سال ۲۰۲1 و افزایش ۶.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ است.هزینه های دفاعی چین در سال 
۲۰1۹ با ۷.۵ درصد افزایش به 1.1۹ تریلیون یوان رسید.وزارت دارایی گفت که انتظار می رود کل هزینه های دولت مرکزی برای بودجه عمومی با 14.۳ درصد افزایش 
در ســال جاری به 1۳.4۰ تریلیون یوان برســد.بر اساس نسخه رسمی انگلیسی زبان، لی که چیانگ، نخست وزیر چین در گزارش کار ساالنه جداگانه ای که روز شنبه 
منتشر شد، گفت: »ما برای مدرن سازی سیستم های مدیریت لجستیک و دارایی های ارتش و ساخت یک سیستم مدیریت تسلیحات و تجهیزات مدرن سریع تر حرکت 
خواهیم کرد تا بتوانیم نیازهای خود را برطرف کنیم.«ســایر اظهارات لی در مورد توســعه نظامی و سیاست خارجی مطابق با اظهارات سال ۲۰۲1 است. او گفت که 
»چین به دنبال سیاست خارجی مستقل و صلح خواهد بود.«لی در گزارش کار دولت به بودجه نظامی سایر کشورهای بزرگ اشاره ای نکرده است.به عنوان مثال کل 

بودجه دفاعی ایاالت متحده برای سال ۲۰۲۲ کمتر از ۷۷۰ میلیارد دالر است که ۲ درصد بیشتر از سال گذشته است.

یک رسانه انگلیسی زبان فاش کرد عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی برای نخستین بار از طریق یک شبکه کابل اینترنت میان اروپا و 
آسیا با هم در ارتباط خواهند بود.به گزارش ایسنا، مجله اکونومیست در گزارشی اعالم کرد که دو کابل زیردریایی اینترنت پرسرعت که از 
فرانسه به هند متصل می شود، برای نخستین بار عربستان و رژیم صهیونیستی را نیز به یکدیگر متصل می کند.طبق این گزارش، اسرائیل 

امیدوار است این خط اینترنت مقدمه ای برای عادی سازی روابط با ریاض و شکستن انحصار مصر بر ترافیک اینترنت در منطقه باشد.این مجله نوشت: طرح جدید که بخشی از 
دو کابل زیردریایی طوالنی  است و از فرانسه تا هند گسترش می یابد، نه تنها نویدبخش افزایش سرعت و کاهش هزینه های انتقال اطالعات بین اروپا و آسیا است، بلکه ائتالف 
منطقه ای جدید میان اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج )فارس( را به هم پیوند می دهد.طبق این گزارش، این طرح که توسط گوگل و تلکام ایتالیا اجرا شده است، قرار 
است در سال ۲۰۲4 تکمیل شود.تمام کابل های اینترنت دیگر میان اروپا و آسیا از مصر و در طول کانال سوئز عبور می کند و به همین دلیل شرکت های اینترنتی شکایت دارند 
که این انحصار تقریباً کامل به مصر اجازه می دهد هزینه های ترانزیت گزافی را اعمال کند.اکونومیست در ادامه آورده است: طرح جدید که »بلو رامان« نام دارد، برای اسرائیل 
بسیار فراتر از یک پروژه انتقال داده است، چراکه تل آویو آن را نوعی گرمی روابط دیپلماتیک در منطقه می داند.این مجله به نقل از یک مقام صهیونیست نوشت: بیش از هفت 

دهه است که تمامی راه های تجاری و شبکه های ارتباطی در خاورمیانه اسرائیل را دور می زدند.

سی ان بی سی خبر داد؛

 افزایش ۷ درصدی بودجه دفاعی چین 
در سال ۲۰۲۲

عربستان و رژیم صهیونیستی با کابل اینترنت به 
یکدیگر متصل می شوند
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محققان یک مولکول ضد التهابی را شناســایی کرده اند که می تواند 
به درمان های جدیدی برای آسم شدید کمک کند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از نیو اطلس، آسم یک بیماری بسیار شایع است و اگرچه 
قابل درمان است، اما همیشه نیاز به روش های جدیدی برای درمان 
آن وجود دارد. اکنون محققان کالج »ترینیتی« دوبلین دریافته اند که 

یک مولکول ضد التهابی می تواند به درمان آسم شدید کمک کند.
آسم برگرفته شده از یک واژه یونانی به معنی »نفس نفس زدن« یک 
بیماری التهابی رایج مزمن مجاری هوایی اســت که ویژگی های آن 
عبارتند از عالئم متغیر و عودکننده، انسداد برگشت پذیر جریان هوا 
و اسپاسم برونش. نشانه های رایج آن نیز شامل خس خس، سرفه و 
تنگی نفس است که به سه گانه آسم معروف است.تصور بر این است 
که بیماری آسم از ترکیبی از عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی ایجاد 
می شود. تشخیص آن معموالً بر اساس الگوی عالئم، پاسخ به درمان 
در طول زمان و«َدم ســنجی« یا »اســپیرومتری« صورت می گیرد.

درمان عالئم حاد آسم معموالً با استفاده از داروهای استنشاقی کوتاه 
اثر صورت می گیرد. در موارد بســیار شدید ممکن است الزم باشد 
از کورتیکواستروئیدهای داخل وریدی، »سولفات منیزیم« استفاده 
شده و بیمار بستری شــود.با اجتناب از حساسیت زاها یا آلرژن ها و 
محرک ها و با استفاده از کورتیکواستروئیدهای استنشاقی می توان از 
بروز عالئم آســم جلوگیری کرد.شیوع آسم از دهه ۱۹۷۰ به شکل 
قابل توجهی افزایش یافته  است. در سال ۲۰۱۱، بین ۲3۵ تا 3۰۰ 

میلیون نفر در سطح جهان به این بیماری مبتال بودند.

یک اســتارتاپ توسعه هوش مصنوعی از فناوری یادگیری ماشینی 
برای ترجمه گریه نوزادان اســتفاده کرده اســت تا هوش مصنوعی 
بتواند به والدین و نوزادانشــان کمک کند به هم نزدیکتر شــوند.به 
گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، نــوزادان با انواع گریه ها، نیازهای 
خود را بازگو می کنند، اما در مواقعی والدین قادر به فهم دقیق نیاز 
آنها نیستند و به کمک برای برقراری ارتباط با کودک خود نیاز دارند.

اکنون به گفته یک اســتارتاپ مستقر در سوئیس و اسپانیا موسوم 
بــه »زوندریم«)Zoundream(، این کمک می تواند به شــکل هوش 
مصنوعی و یک دســتگاه اختصاصی باشد که آنچه را که آنها »زبان 
جهانی نوزادان«  می نامند، ترجمه می کند.»روبرتو ایانونه« مدیرعامل 
این اســتارتاپ در مصاحبه ای در کنگره جهانی موبایل در بارسلون 
گفت: هــر بار که یک نوزاد گریه می کند، چیــزی می خواهد. ایده 
شــرکت ما از این اصل نشــات می گیرد که کودکان برای نیازهای 
مختلف، به اشکال متفاوتی گریه می کنند.اگرچه قرار گرفتن کلمات 
کودک و هوش مصنوعی در کنار هم ممکن است تصوری از فیلم های 
علمی-تخیلی را به ذهن متبادر کند، اما به نظر می رسد دستگاه این 
استارتاپ خوب عمل می کند، البته »ایانون« تاکید می کند که این 
دســتگاه به هیچ وجه جایگزینی برای شهود عینی والدین نیست و 
تنها به عنوان یک نیروی کمکی عمل می کند که توانایی های والدین 
را در تشخیص نیازهای کودک افزایش می دهد.وی گفت: دستگاه ما 
مطلقاً جایگزینی برای نقش والدین در درک نیازهای نوزادان ساخته 
نشــده است، بلکه در واقع راهی برای ایجاد اعتماد به نفس و جلب 

توجه بیشتر به نحوه گریه نوزاد و نیازهای اوست.

درمان آسم شدید با یک مولکول 
ضد التهاب جدید

دستگاه مترجم گریه نوزاد 
ساخته شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شلوغی و ازدحام ایستگاه های اتوبوس شهر لندن در پی اعتصاب کارکنان 
سیستم حمل و نقل عمومی لندن

ماسک: 

 می توانستیم 1 سال پیش تسال مدل S با برد 965 کیلومتر
 را بسازیم!

 Whole Mars .ایالن ماسک مدیرعامل تسال به توئیت یکی از حامیان برجسته خود درباره شعاع حرکتی خودروهای الکتریکی پاسخ داد
Catalog گفته بود لوســید اولین خودروی الکتریکی تولید سری با شعاع حرکتی حدود ۸۰۵ کیلومتر را تحویل مشتریان داده است اما 
تسال اولین شرکتی خواهد بود که به صورت انبوه چنین کاری را انجام خواهد داد. برد بلندترین نسخه لوسید ایر شعاع حرکتی ترکیبی 
۸3۷ کیلومتری دارد. این در حالی است که بیشترین شعاع حرکتی تسال مدل S به ۶۵۲ کیلومتر می رسد. ایالن ماسک در پاسخ به این 
نوشته ها گفته است تسال یک سال پیش می توانست مدل S با شعاع حرکتی ۹۶۵ کیلومتر را بسازد اما این امر منجر به تولید محصولی 
اشتباه می شد.ماسک به این نکته اشاره کرده است که تولید چنین مدلی اساساً نیازمند باتری با ظرفیت بیشتر است و این امر می تواند 
به معنی استفاده از باتری بزرگ تر، سنگین تر و گران تر باشد. این باتری برای ترددهای روزمره موردنیاز نیست چراکه شعاع حرکتی باالی 
۶۴۰ کیلومتــر در ترددهــای امروزی کفایت می کند. همچنین هندلینگ و راندمان خودرو هم به خاطر باتری بزرگ تر تحت تأثیر قرار 
می گیرد. مدل S درصورتی که از چنین باتری ای استفاده می کرد می توانست شعاع حرکتی ۹۶۵ کیلومتری داشته باشد که ۱۶۰ کیلومتر 

بیشتر از شعاع حرکتی لوسید ایر است. قطعاً این حرکت می توانست قاعده بازی را به کلی تغییر دهد.

همه تقابل های استاد و شاگرد
امیرقلعه نویی در مصاف با استقالل فرهاد مجیدی نتوانسته است طعم پیروزی را بچشد.به گزارش ایسنا، در جریان هفته بیست و یکم 
رقابت های لیگ برتر، دو تیم استقالل و گل گهر سیرجان، روز یک شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف یکدیگر می روند.یکی از نکته های مهم 
و قابل توجه این مسابقه، حضور امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی گل گهر در این مصاف است. قلعه نویی که یکی از مهم ترین پیشکسوتان 
و سرمربیان پیشین آبی پوشان پایتخت است، بارها در قامت سرمربی تیم های مختلف در رقابت های لیگ برتر به مصاف استقالل رفته 
است.قلعه نویی ۴ بار با تیم گل گهر به مصاف استقالل رفته است که 3 بازی با نتیجه شکست و یک بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده 
است.هم چنین این سرمربی کهنه کار ۹ بار با تیم سپاهان با استقالل مصاف داشته که سهم او در این بازی ها، ۲ پیروزی، ۵ شکست و ۲ 
تساوی بوده است. او با تراکتور ۶ بار به مصاف استقالل رفته است که 3 بازی با شکست به پایان رسیده است و دو بازی با پیروزی و یک 
بازی با نتیجه تساوی پایان یافته است.ذوب آهن دیگر تیم قلعه نویی برای مصاف با استقالل بوده است. او با ذوب آهن ۲ بار به مصاف 
استقالل رفته است که یک بازی با پیروزی و یک بازی با نتیجه شکست تمام شده است. مس کرمان نیز آخرین تیم قلعه نویی است که 

با آن با استقالل روبه رو شده است که یک بازی با نتیجه پیروزی و یک بازی با نتیجه تساوی به اتمام رسیده است. 

کان بیرون کان تو از م کان بیرونای م سر امرت ز کن ف
رد جهانی و از جهان بیرونرد وجودی و از وجود هب رد از زمین وز آسمان بیرونآسمان و زمین تو داری، تو فتنه ای رد میان فگنده ز عشق

خویشتن رفته از میان بیرون
نفسی نیستی ز جان بیرونساعتی نیستی ز دل خالی

ای تو از فکر این و آن بیرونآن و اینت هب فکر چون یابند؟

پیشنهاد

چهره روز

پیرمرد و دریا
 The Old Man کتــاب پیرمرد و دریا با عنــوان اصلی
and the Sea اثری شــگفت انگیز، هنرمندانه و زیبا از 
نویسنده بزرگ آمریکایی، ارنست همینگ وی است. 
این »رمان کوتاه« که نویسنده اش آن را عصاره همه 
زندگی و هنرش می داند، مفهوم تازه ای از شکست و 
موفقیت پیش چشمان شما باز می کند و ما خواندن 
آن را با ترجمه ناب نجف دریابندری به همه پیشنهاد 
می کنیــم. همینگ وی در ســال ۱۹۵۴ جایزه نوبل 
ادبیات را نیز از آن خود کرد. موسســه نوبل در وصف 
کارهای او و علت اهدا این جایزه می نویسد: »به خاطر 
اســتادی در روایت هنرمندانه، که اخیراً در پیرمرد و 
دریا نشــان داد و اعمال نفوذ او در ســبک معاصر.« 
پیرمرد و دریا یک »رمان کوتاه« اســت اما همان طور که خود نویســنده اشاره می کند، این رمان 
می توانست کتابی با بیش از هزار صفحه باشد. با این حال داستان کتاب کمتر از ۱۰۰ صفحه است. 

اثری ساده و تراشیده شدن که فقط اصل موضوع آن با سادگی عمیق در برابر خواننده قرار دارد.
داستان این رمان درباره سانتیاگو، پیرمردی ساده و فقیر است که اکنون ۸۴ روز شده که نتوانسته 
ماهی صید کند. مانولین نیز شاگرد اوست. پسری که به اجبار والدینش، مجبور به کارکردن در کنار 
ماهی گیرهای دیگر شده اما چون والدینش، سانتیاگو را آدمی بدشانس و بدبیار به حساب می آورند 
او را مجبور می کنند در کنار فرد دیگری به ماهی گیری برود. با این حال مانولین مانند خانواده اش 
فکر نمی کند. او پیرمرد را دوست دارد و در تمام مدتی که سانتیاگو دست خالی از دریا برمی گردد 
هر شــب به کلبه او ســر می زند، برایش غذا می برد، وسایلش را مرتب می کند و با او مشغول گپ 

و گفت می شود. رابطه پیرمرد و پسر فراتر از چیزی است که دیگران بتوانند آن را درک کنند.

ارنست همینگوی
ارنِســت میلر ِهمینگــوی )زاده ۲۱ ژوئیه ۱۸۹۹ – 
درگذشــته ۲ ژوئیه ۱۹۶۱( از نویسندگان برجستهٔ 
معاصر ایاالت متحده آمریکا و برندهٔ جایزه نوبل ادبیات 
بود. او از پایه گذاران یکی از تأثیرگذارترین انواع ادبی، 
موسوم به »وقایع نگاری ادبی« شناخته می شود.قدرت 
بیان و زبردستی همینگوی در توصیف شخصیت های 
داســتانی به گونه ای بود کــه او را پدر ادبیات مدرن 
لقب داده اند. ارنست همینگوی در ۲۱ ژوئیه ۱۸۹۹ در 
اوک پارک ایالت ایلینوی متولد شد. پدرش کالرنس 
یک پزشــک و مادرش گریس معلم پیانو و آواز بود. 
ارنست تابستان ها را به همراه خانواده اش که در شمال 
میشیگان به سر می برد و در همان جا بود که او متوّجه 
عالقه شدید خود به ماهیگیری شد.او پس از اتمام دورهٔ دبیرستان، در سال ۱۹۱۷ برای مّدتی در 
کانزاس سیتی به عنوان گزارشگر گاهنامهٔ استار مشغول به کار شد. در جنگ جهانی اول او داوطلب 
خدمت در ارتش شد اّما ضعف بینایی او را از این کار بازداشت در عوض به عنوان رانندهٔ آمبوالنس 
صلیب سرخ در نزدیکی جبهه ایتالیا به خدمت گرفته شد. در ۸ ژوئیه ۱۹۱۸ مجروح شد و ماه ها در 
بیمارستان بستری بود.در بازگشتش به ایالت متحده مردم شهر و محله اش در اوک پارک از او مانند 
قهرمانان استقبال کردند. ارنست کار خبرنگاری را از سر گرفت. در پاریس ارنست برای تورنتو استار 
مشغول به کار شد. آن ها همچنان برای گذران زندگی از سهم ارث پدری هدلی استفاده می کردند 
و ارنست به کار داستان نویســی نیز می پرداخت. طّی همین دوران یعنی بین سال های ۱۹۲۱ تا 
۱۹۲۶ بود که او در مقام یک نویســنده به شهرت رسید.سبک ویژهٔ او در نوشتن او را نویسنده ای 
بی همتا و بسیار تأثیرگذار کرده بود. در سال ۱۹۲۵ نخستین رشته داستان های کوتاهش، در زمانهٔ 
ما، منتشر شد که به خوبی گویای سبک خاص او بود. خاطراتش از آن دوران که پس از مرگ او 
در ســال ۱۹۶۴ با عنوان »عید متغیر« انتشار یافت، برداشتی شخصی از نویسندگان، هنرمندان، 
فرهنگ و شــیوه زندگی در پاریس دههٔ ۱۹۲۰ است.ارنست و هدلی در اکتبر ۱۹۲3 صاحب یک 
فرزند پسر شدند و نام او را جک گذاشتند )با نام مستعار بامبی(. این خانوادهٔ جوان به مکان های 

زیادی از اروپا به ویژه اروپای مرکزی سفر می کردند و در زمستان ها به اسکی می پرداختند. 

سینما

دنباله فیلم ســینمایی »من افسانه هســتم« با حضور 
»ویل اسمیت« و همچنین »مایکل بی جردن« ساخته 
می شود.به گزارش ایسنا به نقل از ددالین، ۱۵ سال پس 
از ســاخت فیلم ســینمایی »من افسانه هستم« توسط 
»فرانسیس الورنس«، قســمت دوم این فیلم تخیلی و 
آخرالزمانی با حضور مجدد »ویل اســمیت« و همچنین 
اضافه شــدن یک چهره سرشــناس یعنی »مایکل بی 
جردن« مقابل دوبین خواهد رفت. این نخســتین باری 
اســت که »ویل اسمیت« و »مایکل بی جردن« در یک 
فیلم سینمایی همبازی می شوند. هنوز جزئیاتی درباره 
داســتان دنباله »من افسانه هستم« منتشر نشده اما در 
انتهای قسمت اول شخصیت »رابرت نویل« )با بازی ویل 
اسمیت( خود را می کشد تا دو نفر دیگر همراه با درمانی که او برای خون آشامی ایجاد کرده فرار کنند 
و ایــن دو نفر ماجرای فــداکاری »رابرت نویل« را برای دیگر بازماندگان تعریف می کنند و او تبدیل به 
یک افسانه می شود. »ویل اسمیت« و »مایکل بی جردن« هر دو به عنوان تهیه کننده نیز با این پروژه 
همکاری خواهند داشــت و »آکیوا گلدزمن« نیز همچون قسمت نخست، نگارش فیلمنامه را بر عهده 
دارد. قسمت اول »من افسانه هستم« در سال ۲۰۰۷ اکران شد و با بودجه ۱۵۰ میلیون دالری در نهایت 

به فروش ۵۸۵ میلیون دالری در گیشه جهانی دست یافت.

ساخت دنباله »من افسانه هستم«
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