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فرمانده کل سپاه  با بیان اینکه ایران اولین کشور مسلمانی است که ماهواره در فضا قرار می دهد، گفت: امروز توانستیم بر دشمن غلبه کنیم و این فناوری 
های پیچیده را به دست آوریم.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم پرتاب ماهواره نور ۲ که همزمان 
با اعیاد شعبانیه با موفقیت به فضا پرتاب شد و در مدار قرار گرفت، در جمع فرماندهان، مسئوالن و دانشمندان و تالشگران عرصه جهاد علم و فناوری با 
تبریک اعیاد و ایام فرخنده ماه شعبان، گفت: خداوند متعال را شاکریم که یک هدیه عظیم و دستاورد بزرگ را به ملت ایران ارزانی کرد و صمیمانه اعالم 

می کنم این چیزی جز امداد و نصرت الهی نیست که در چنین موقعیتی شما یک هدیه بزرگ.....
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سرلشکر سالمی:

اولین کشور مسلمان هستیم که ماهواره در فضا قرار می دهد
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سخنگوی قوه قضائیه:
صدور حکم بدوی برای برخی 
 مسئوالن در پرونده تخلفات 

بازار بورس
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده تخلفات 
بورس بعضاً به شــورای عالی بورس ارجاع 
شد، همچنین پرونده ی کیفری در بازرسی 
تشکیل شــده و اعضای هیات مدیره تفهم 
اتهام شدند.به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح 

اهلل خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران درپاسخ به سوال 
خبرنگار مهــر مبنی بر اینکه بارها از ســوی رئیس قوه قضائیه و 
شــخص شــما شــاهد تأکیداتی از جمله ایمن بودن بازار بورس 
و بحــث تحقیق و تفحص از این بازار بودیم، با توجه به تشــکیل 
پرونده برای برخی مسئوالن ســابق بورس در سازمان بازرسی آیا 
پرونده کیفری هم برای این افراد تشکیل شده است؟ در این رابطه 
چند نفر متهم هســتند و آیا احضار یا بازداشتی هم صورت گرفته 
است؟ گفت: سازمان بازرسی از زمانی که بازار سرمایه مشکالتی را 
داشت به این موضوع پرداخته و ضمن اینکه به مسئوالن مربوطه در 
موعد خودش هشدارهایی دادیم، پرونده هایی هم در مورد اعضای 
هیأت مدیره سازمان بورس تشکیل شــد.وی افزود: این پرونده ها 
بعضاً به شورای عالی بورس ارجاع شد، همچنین پرونده ی کیفری 
در بازرســی تشکیل شده و اعضای هیأت مدیره تفهم اتهام شدند.

خدائیان تصریح کرد: در مورد برخی از مســئوالن هم پرونده هایی 
به دســتگاه قضا ارجاع شده که منتهی به صدور حکم بدوی شده 
اســت.وی افزود، سعی بر این بوده که از خســارات وارده به مردم 
پیشگیری شود، همچنین در رابطه با کسانی که وارد بازار سرمایه 
شده و به یکباره باعث رشد شاخص و سپس باعث افت آن شدند، 
تحقیقاتی در دست بررسی است که نتایج آن در آینده به استحضار 

مردم می رسد.

وزیر کشور تاکید کرد:
تزریق ۲ ُدز واکسن مالک سفرهای 

نوروزی
وزیر کشــور گفت: در حال حاضر تزریق ۲ ُدز واکســن در سامانه 
برای ســفرهای نوروزی مالک عمل اســت اما در ستاد ملی کرونا 
تاکید شد که تزریق ُدز سوم واکسن مورد توجه قرار گیرد.به گزارش 
ایســنا، احمد وحیدی در پایان جلســه قرارگاه ستاد ملی مقابله با 
کرونا در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه دیروز چند موضوع مورد 
بررســی قرار گرفت که نخستین آن بررسی آثار روانی و آسیب های 
اجتماعی ناشــی از کرونا ویروس بود. موضوع مهمی که به قرارگاه 
ســتاد ملی مقابله با کرونا ســپرده شــده بود تا اختالالت روانی و 
آســیبهای اجتماعی ناشــی از کرونا بررسی شود و در همین راستا 
نیز گزارشی توسط سازمان روانشناسی در جلسه ارائه شد.وی افزود: 
باید بررسی های الزم انجام شود تا با توجه به اهمیت موضوع عالوه 
بر آثار جســمی، آثار روانی و اجتماعی در پژوهش ها مشخص شود 
و از ســوی دیگر گروه های هدف مشخص و آموزش ها و مداخالت 
الزم ارائه شود.وزیر کشــور به حضور مسووالن آستان های مقدس 
در جلســه دیروز قرارگاه اشــاره کرد و ادامه داد: ضمن تقدیر برای 
عملکرد مطلوب آســتان های مقدس در مقابلــه با کرونا که در این 
جلسه انجام شــد در ارتباط با ایام نیمه شعبان و نوروز نیز بحث و 
بررسی های صورت گرفت تا کنترلها ، پیشگیریها و رعایت بیش از 
بیش پروتکل ها همچون گذشته مورد توجه قرار گیرد با آمادگی که 
در این اماکن مقدس وجود داشته و خواهد داشت ان شاءاهلل عملکرد 
خوبــی خواهیم داشــت.وی ادامه داد: در این جلســه در خصوص 
سفرهای داخلی و خارجی در ایام پیش رو نیز بحث و بررسی شد و 
تذکراتی در حوزه حمل و نقل و اماکن اقامتی و اصناف داده شد تا 
رعایت پروتکلها ، کنترل تجمعات و دریافت کیو آر کد توسط اصناف 
به خوبی محقق شود. در سفرهای خارجی تزریق واکسن و داشتن 
گواهی تســت پی سی آر برای ورود و خروج و نحوه مراقبت ها الزم 
است که تاکید شد این کنترلها در مبادی ورودی و خروجی محقق 
شود.وحیدی تاکید کرد: باید مراقبت کرد تا از این حوزه دچار آسیب 
نشــویم و در مورد ســفرهای نوروزی نیز برای اینکه کار مسافرین 
ســخت نشود پالک ماشــین مالک عمل قرار گرفته است ولی اگر 
فردی بخواهد ماشــین خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهد این 
مراقبت را باید داشــته باشند که افراد واکسن تزریق کرده باشند و 
دچار بیماری نباشند. بی تردید کنترل پالک و همه سرنشینان حتی 
برای خود مســافران زمان بر و هزینه بر خواهد بود؛ لذا بهتر است 
خودشــان در این زمینه مراقبتهای الزم را داشته باشند.وحیدی در 
پاسخ به سوالی در خصوص تعداد ُدزهای واکسن تزریق شده برای 
سفرهای نوروزی گفت: در حال حاضر سامانه براساس تزریق حتما ۲ 
ُدز واکسن اجرایی شده است اما در ستاد ملی بحث شده که تزریق 
ُدز ســوم مورد تاکید قرار بگیرد و بعضا در برخی سفرهای خارجی 
ممکن است تزریق ســه ُدز به صورت اجباری کنترل شود ولی در 
حال حاضر در ســامانه اجباری برای تزریق ُدز سوم اعمال نشده و 
تزریق دو ُدز مالک عمل اســت اما تاکید و درخواســت می کنیم 
که شهروندان نســبت به تزریق ُدز سوم اقدام کنند چرا که فردی 
که ســه ماه از تزریق ُدز دوم واکسن گذشته باشد حفاظت و آنتی 
بادی در بدن وی پایین آمده و بهتر است ُدز سوم را تزریق کند.وی 
تاکید کرد: ســتاد ملی کرونا با نگاه اینکه رفاه و آسایش سفر ایجاد 
شود محدودیتهای خاصی اعمال نکرده اما با توجه به اینکه سالمت 
مسافران از اهمیت بسزائی برخوردار است باید ضوابط به طور دقیق 
رعایت شود و جریمه هایی نیز برای عدم رعایت ضوابط پیش بینی 
شده است اما امیدواریم با دقت شهروندان این موضوع پیش نیاید و 
خواهش می کنیم که خود مردم برای سالمت خود و افرادی که با 
آنها در ارتباط هستند تزریق واکسن و رعایت پروتکلهای بهداشتی 

را در دستور کار قرار دهند.

سردار اشتری:
توقیف موتورسیکلت ها به حداقل برسد

فرمانده انتظامی کل کشــور، با عنوان ایــن مطلب که توقیف 
موتورســیکلت ها به حداقل برســد، گفت: آنهایــی که تخلف 
می کنند، غیرمجاز هســتند و حکم قضائی دارد، توقیف شود.به 
گزارش خبرنگار مهر، ســردار حســین اشتری، صبح سه شنبه 
در همایش سراسری و نشســت تخصصی رؤسای پلیس راهور 
و راه، افزود: تغییر در ساختار ناجا منشأ خیر و برکت و تغییر در 
انتظامی کل کشور است.اشتری گفت: بحث نقاط حادثه خیز، دوربین ها، نصب سامانه سپهتن 
بر روی کامیون ها و تریلرها از جمله مواردی است که با وزارت راه و شهرسازی مکاتباتی صورت 
گرفت و جلســاتی با وزیر تشــکیل شــد تا اقدامات الزم در این حوزه ها انجام شود.وی افزود: 
امیدواریم در دولت مردمی والیی و انقالبی ســیزدهم، مشکالت به زمین مانده پرداخته شود.

اشــتری افزود: یکی از خدمات ناجا بحث کنترل ترددها است، ارتقا فرهنگ ترافیکی، برداشتن 
موانعــی که کاهش جان باختگان جاده ای را به همراه دارد از دیگر خدمات و اهداف ما اســت.

وی ادامه داد: برای ارتقا خدمت باید نقشــه راه داشــته باشــیم و برنامه ریزی کنیم که البته 
ســهم دســتگاه برای این مهم مشخص است.فرمانده انتظامی کل کشــور با اشاره با خودرو و 
موتورســیکلت های رســوبی در پارکینگ ها، گفت: در این زمینه کار جهادی شده است و چند 
صد هزار خودرو و موتورسیکلت ترخیص شده اند.به گفته وی، هر استانی که بیشترین ترخیص 
خودرو و موتورســیکلت را داشته باشد حتماً تقدیر می شود.اشــتری خاطرنشان کرد: توقیف 
موتورســیکلت ها به حداقل برسد، آنهایی که تخلف می کنند، غیرمجاز هستند و حکم قضائی 
دارد توقیف شود باقی را ارشاد کنیم.فرمانده انتظامی کل کشور با اشاره به طرح انضباط بخشی 
موتورسیکلت در تهران، گفت: این طرح برای نظم و انضباط بخشی است نه اذیت کردن مردم 
چراکه خود شهروندان هم از ما بابت این طرح تشکر کرده اند.وی ادامه داد: امروزه بیش از ۲۰ 
خدمت توســط ســامانه پلیس من در حال ارائه به مردم است، پلیس هوشمند باید روز به روز 
ارتقا پیدا کند.اشتری خاطرنشان کرد: امسال نسبت به سال گذشته تقدیرات بیشتری از پلیس 
شده است و میزان رضایتمندی مردم از پلیس افزایش پیدا کرده است اما نباید به همین قانع 
باشــیم و باید روز به روز برای اعتماد و آرامش مردم تالش کنیم.وی گفت: مردم زمانی که در 
جاده ها گشــت پلیس را می بینند آرامش می گیرند و این نشان دهنده آن است که پلیس پناه 
مردم است.اشــتری افزود: قرارگاه نوروزی پلیس از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ کار خود را شروع می کند 
و تا پایان تعطیالت یعنی ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ادامه دارد.فرمانده انتظامی کل کشــور در پایان 
گفت: کمین پلیس در جاده ها منسوخ شده است اما از وزیر راه درخواست داریم در حاشیه راه ها 

جان پناه هایی برای استقرار پلیس آماده کنند.

آخرین آمار کرونا در ایران
۱۴۴ فوتی و ۵۸۴۱ بیمار جدید

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی شبانه روز گذشته ۵۸۴۱ بیمار کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شدند و متاسفانه در این بازه زمانی ۱۴۴ نفر جان خود را به دلیل ابتال به این بیماری از دست 
دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز) ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ ( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۵۸۴۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹۸۸ نفر از آنان بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۱۵۹ نفر رسید.متاسفانه در طول 
۲۴ ســاعت گذشته، ۱۴۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۳۸ هزار و ۲۶۰ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۶ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۷۰ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند.۳۴۲۸ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 
۴۷ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۵۱۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال 
حاضر ۱۴۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۹۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۰۱ شهرستان در 

وضعیت زرد و ۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

ماهواره »نور ۲« با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اعیاد شــعبانیه نیروی هوافضای ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با استفاده از ماهواره بر سه مرحله ای قاصد از کویر شاهرود ماهواره نور ۲ را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار داد.مأموریت 
این ماهواره سنجشی و شناسایی است و ماهواره نور ۲ با سرعت ۷.۶ کیلومتر بر ثانیه و ۴۸۰ ثانیه پس از پرتاب در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار گرفت.

گفتنی اســت، اولین اقدام فضایی ســپاه ۲۱ ماه قبل و در ســال ۹۹ با قرار دادن ماهواره نور یک آغاز شــد و به رغم پیش بینی های عمر یک ساله، 
ماهواره ی نور همچنان زنده و فعال است و اطالعات خود را به منتقل می کند.اطالعات تکمیلی و ویژگی های این اقدام و دستاورد راهبردی متعاقباً 

اطالع رسانی خواهد شد.

سردار جعفر آبادی:
ماموریت ماهواره »نور 2« سنجشی و اطالعاتی است

فرمانده فضایی ســپاه گفت: ماموریت ماهواره »نور ۲« سنجشی و اطالعاتی اســت و اطالعات جمع آوری شده توسط آن می تواند کاربرد دفاعی و 
عمومی داشته باشد.به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی جعفر آبادی فرمانده فضایی سپاه در گفتگو با بخش خبری صدا و سیما درباره پرتاب ماهواره 
نور۲ به فضا که دیروز انجام شد، اظهار داشت: پرتابی که امروز شاهد آن بودیم با یک ماهواره و ماهواره بر تماماً ایرانی انجام شد.وی بابیان اینکه همه 
مراحل ســاخت این ماهواره و ماهواره بر در مجموعه ســپاه تصریح کرد: اگر چه این اقدام توسط سپاه انجام شد اما در حقیقت تمامی ارکان فضایی 
کشور و برخی شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها در ساخت آن دخیل هستند.فرمانده فضایی سپاه ماهواره نور ۲ ارتقا یافته ماهواره نور ۱ دانست 
و گفت: مأموریت این ماهواره سنجشی و اطالعاتی است و اطالعات جمع آوری شده توسط آن می تواند کاربرد دفاعی و عمومی داشته باشد. عالوه 
بر این ماهواره می تواند در مقیاس بزرگ و با دید بســیار وســیع از فاصله ۵۰۰ کیلومتری حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله را هم رصد کند.سردار 
جعفر آبادی ادامه داد: ماهواره نور با وجود اینکه اولین ماهواره پرتابی سپاه بود بعد از ۲ سال همچنان فعال است و بیش از ۱۰ هزار بار به دور کره 
زمین چرخیده و به مدار ۳۵۰ کیلومتری رسیده و کمتر از یکسال دیگر هم فعال خواهد بود. همچنین این ماهواره یک آزمایشگاه عالی فضایی برای 
ما بود و از فناوری و تجربیات آن در ساخت ماهواره نور۲ استفاده شده است.وی تصریح کرد: فناوری ماهواره بر قاصد و موتورهای فضایی آن، فناوری 
جدید بوده و شامل استفاده از بدنه های کامپوزیتی سبک و موتور نازل متحرک است و در لبه دانش روز جهانی قرار دارد. در آینده ما ان شا اهلل سلسله 
ماهواره های نور را خواهیم داشت. در مجموعه فضایی کشور گام اول این است که در مدار لئو تثبیت شویم و بعد به سمت مدار ۳۶۰۰۰ کیلومتر برویم.

مدیرکل امور بیمه شدگان ســازمان تامین اجتماعی جزئیات و نحوه پوشش 
»بیمه فراگیر خانواده ایرانی« را تشــریح کرد.به گزارش ایسنا، مهدی شکوری 
در نشســتی خبری که در حاشیه نمایشگاه دســتاوردهای شش ماهه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه بیمه فراگیر خانواده ایرانی، 
قشــر وسیعی از جامعه را دربرمی گیرد و سیاســت گذاری کالن این است که 
افرادی که تاکنون بیمه نشــده اند بتوانند از تعهدات ســازمان برخوردار شوند 
اظهار کرد: قبال بیمه انفرادی و مشاغل آزاد را داشتیم که آن را تعمیم و پوشش 
بیمه ای افراد خانواده را تکمیل کردیم.وی افزود: بر این اساس پدرخانواده اگر از 
بیمه ای برخوردار نباشد می تواند در قالب مشاغل آزاد تحت پوشش قرار بگیرد. 
همسر بیمه شده که خانه دار است نیز می تواند ذیل بیمه زنان خانه دار تحت 
پوشــش قرار بگیرد. دختر خانواده مادامی که شــغل ندارد می تواند در قالب 
بیمه زنان خانه دار و اگر دانشــجو باشــند مادامی که اشتغال به تحصیل دارد 
در قالب بیمه دانشجویان خود را بیمه کند.مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
تامین اجتماعی با اشاره به مزیت های استفاده از بیمه زنان خانه دار گفت: زن 
خانه داری که تاکنون پوشــش بیمه ای نداشته، تلقی اش این بوده که به بیمه 
نیاز نــدارد، درحالی که وقتی فرزندان بزرگ می شــوند و در مرحله ازدواج و 
تشکیل خانواده هستند و با تنگناهای اقتصادی مواجه می شوند، با مستمری 
که بعد از بازنشستگی برقرار می شود می توانند مکمل اقتصاد خانواده باشند. 
درست است که همسر، تحت تکفل شوهرش بوده، اما این کفالت صرفا مربوط 
به بیمه درمان و مســتمری بازماندگان است؛ اما اگر خودشان هم بیمه شوند 
خود زن خانه دار هم از قَِبل سوابق بیمه پردازی می تواند از مزایای بازنشستگی 
برخوردار شود و در واقع خانواده در آینده دو حقوق بازنشستگی دارند.وی ادامه 
داد: همچنین مادامی که دختران و پســران در خانه هستند می توانند خود را 
بیمه کنند و اطمینان یابند که این پوشــش بیمه ای می تواند آنها را به آینده 
مطمئن کند.شــکوری نرخ حق بیمه زنان خانه دار و بیمه دانشجویان را اعالم 

کرد و گفت: متقاضیان می توانند با انتخاب یکی از ســه نرخ ذیل، از پوشــش 
متنوعی برخوردار شوند. نخست، نرخ حق بیمه ۱۲ درصد ) در واقع ۱۴ درصد 
اســت که دو درصد ســهم دولت و ۱۲ درصد سهم بیمه شده است( است که 
تعهد بازنشســتگی را شامل می شــود. دوم نرخ ۱۴ درصد که شامل خدمات 
بازنشســتگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی است و سوم نرخ ۱۸ درصدکه 
خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی را شامل 
می شود و براساس انتخاب فرد متقاضی است.وی افزود: مبلغ حق بیمه ماهانه 
نــرخ ۱۲ درصد، ۳۱۸ هزار تومان، نرخ ۱۴ درصد، ۳۷۲ هزار تومان و نرخ ۱۸ 
درصد، ۴۷۸ هزار تومان در ســال جاری است.شکوری افزود: اگر فردی تحت 
پوشش بیمه دانشجویی یا بیمه زنان خانه دار باشد، مادامی که این بیمه پردازی 
را ادامه می دهد، کماکان می تواند تحت تکفل سرپرست خانواده باقی بماند و 
نیازی به پرداخت سرانه درمان نیست و استحقاق درمان از قبل همسر یا پدر 
خانواده برقرار اســت. اما اگر پدر یا همسر، بیمه نباشند همین افراد می توانند 
پدر و مادر خود را هم بیمه کنند. اگر تمایل به برخورداری از استحقاق درمان 
را نیز داشته باشند می توانند سرانه ۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان را بپردازند که برای 
سال ۱۴۰۰ است و سال آینده تغییر می کند.مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 
تامین اجتماعی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه جاری، شمار بیمه شدگان در 
قالب مشــاغل آزاد یک میلیون و ۹۴۳ هزار نفر بوده که به دو میلیون و ۳۶۵ 
هزار نفر در بهمن ماه رســیده و بیش از ۲۰ درصد رشــد یافته اســت. شمار 
بیمه شــدگان دانشجو نیز تا مهر ماه ۱۶ هزار و ۷۶۳ نفر بوده که بهمن ماه به 
۳۰ هزار و ۹۸۷ نفر رســیده و رشــد۵۰ درصدی داشته ایم. آمار زنان خانه دار 
نیــز تا مهــر ۳۷۴ هزار بوده که بهمن ماه به ۴۲۷ هزار و ۷۲۰ نفر رســیده و 
رشــد ۵۰ هزار نفری داشته است.وی افزود: تمام خدمات ما غیرحضوری ارائه 
می شوند. خوشبختانه در سامانه خدمات امکان عقد قرارداد غیرحضوری بیمه 

دانشجویان، زنان خانه دار، مشاغل آزاد و اختیاری فراهم است.

اعالم »نرخ« و »حق بیمه« پوشش بیمه ای فراگیر خانواده ایرانی

رئیس اتاق تهران:

 رشد ۷۰ درصدی ترانزیت کاال
جزییات سومین نشست دستمزد شورای عالی کار

 باز هم بدون نتیجه

حواشی »روغن« از تکان جهانی تا میلیون ها 
یورو واردات پوچ!

نشست دستمزد شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و چانه زنی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به امروز 
چهارشنبه موکول شد.به گزارش ایسنا، سومین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها چانه زنی 
و مذاکرات مزدی بدون اعالم عدد و رقم به پایان رســید.با توجه به درصدهای پیشــنهادی که دوطرف در 
خالل مذاکرات ارائه کردند پیش بینی می شد دوشنبه شب جمع بندی حاصل شود و مذاکرات به نتیجه 
برســد اما در نهایت جلسه تصمیم گیری برای نزدیکتر شدن دیدگاههای دو گروه کارفرمایی و کارگری به 
روز چهارشنبه موکول شد.این نشست با حضور علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار همراه بود.نماینده 

کارگران در شورای عالی ....

بازار لوازم خانگی نیمه تعطیل شد

 مقاومت تولیدکنندگان در برابر کاهش قیمت ها

جزئیاتی از تجارت ۹۰ میلیارد دالری ایران
از سوی نیروی هوافضای سپاه؛

ماهواره »نور ۲« با موفقیت در مدار قرار گرفت
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گزیده خبر
جانشین ستاد کل نیروهای مسلح: 

در اوج اقتدار قرار داریم
گروه اســتان ها ـ جانشــین ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکه امروز 
نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران در اوج اقتدار قرار دارند، گفت: در 
عرصه نظامی امروز بســیار قوی شده ایم و در ســطح دنیا اثرگذار هستیم.به 
گزارش خبرگزاری تســنیم از همدان، امیر ســرتیپ عزیز نصیرزاده جانشین 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران صبح دیروز در چهل 
و ســومین دوره فارغ التحصیلی خلبان های پایگاه ســوم شکاری شهید نوژه 
اظهار داشــت: این حضور گرم مســئوالن و نماینده ولی فقیه در اســتان در 
این برنامه نشــان می دهد که به جوانان خود اهمیت می دهند؛ جوانانی که با 
شور زیر پرچم اسام خدمت می کنند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
تبیین فرمایشات رهبر معظم انقاب درباره جنگ ترکیبی افزود:  رهبر معظم 
انقاب در سخنرانی خود در 19 بهمن به مسئله جنگ ترکیبی اشاره کردند؛ 
مسئله ای که برای همه ما یک سیاست و راهبرد است، تبیین و تشریح؛ بیان 
راهکارهای اجرایی جنگ ترکیبی که رهبر معظم انقاب درباره آن توضیحاتی 
را بیان کردند٬ وظیفه امروز ماست.جانشــین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
با این توضیح که جنگ ترکیبی به معنای قوی شــدن در همه عرصه ها ست، 
تصریح کرد:  متوقف نشــدن و موضع دفاعی نگرفتــن از ابعاد جنگ ترکیبی 
است و این موضوع یعنی آن قدر قدرت آفندی در همه زمینه ها داشته باشیم 
که ضمن غلبه بر تحریم٬ بتوانیم در ســطح دنیا اثرگذار باشیم.امیر نصیر زاده 
بــا بیــان اینکه  باید در عرصــه فرهنگی نیز آن قدر قوی شــویم که نه تنها 
تهاجمــات فرهنگی در ما اثر نکند بلکه در دیگر فرهنگ های دنیا نیز اثرگذار 
باشــیم، اضافه کرد: در دیگر عرصه ها به ویژه عرصه نظامی نیز باید قدرتمند 
باشــیم چرا که اتفاقات رخ داده در دنیا نشــان می دهد شعارهایی که درباره 
حقوق بشــر سر داده می شود و یا نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل 
و غیره در مســئله ای که یک طرف قوی و طرف دیگر ضعیف است هیچ کدام 
اثر گذار نیستند.جانشــین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
ایران عنوان کرد: سال هاســت رهبر معظم انقاب در سخنرانی ها و در محافل 
گوناگون، مســئله قوی شــدن را مطرح می کنند که اخیراً نیز عنوان زیبای 
جنگ ترکیبــی را برای این فضا مطرح کردند.وی همچنین با اشــاره به فرا 
رســیدن روز پاسدار و تبریک آن به پاســداران انقاب اسامی بیان کرد: ما 
برای تحقق تمدن نوین اسامی باید زیر ساخت ها را در همه ابعاد مهیا کرده و 
ادامه دهنده راه ائمه اطهار علیهم السام در این مسیر باشیم.این مقام مسئول 
افزود:  دچار یأس و ناامیدی نشــدن و همچنین ادامه دادن کار با هر شرایطی 
از دیگر وظایف ماســت یعنی همان گونه که رهبر معظم انقاب در مســئله 
جهاد تبیین فرمودند  باید مرعوب عملیات روانی دشــمن نشده٬ امیدوار مانده 

و راهکارهای متعدد برای اجرای سیاست های خود پیدا کنیم. 

رئیسی در اجالس خبرگان:

لزوم توجه به خطوط قرمز درمذاکرات
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت به دنبال توسعه روابط با 
همه کشــورها است، به مذاکرات رفع تحریم ها در وین اشاره 
کرد و گفت: از هیچ یک از خطوط قرمز عقب نشــینی نکرده 
و نخواهیــم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االســام 
ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح  دیروز سه شنبه در 
اجاســیه رســمی مجلس خبرگان رهبری مهم ترین نتیجه 
»جهاد تبیین« را همگام شــدن مردم با نظام اداری، افزایش 
ســرمایه اجتماعی و ارتقا اعتماد عمومی به نظام و کارگزاران 
کشــور دانســت و افزود: قدرت جمهوری اسامی بر همراهی 
مردم و حضور آنان در صحنه های مختلف استوار بوده و سرمایه 
اجتماعی و اعتماد عمومی از مهم ترین مؤلفه های قدرت، اقتدار 
و امنیت ملی کشور است.وی با بیان اینکه دولت مردمی اعام 
کرده که حسب انتظار مردم وظیفه اصلی خود را ایجاد تحول 
در کشــور می داند، اظهار داشت: برای اجرای تحول ابتدا باید 
وضع موجود را دقیقاً شــناخت و وضع مطلوب را ترسیم کرد 
و در مرحلــه بعــد، فاصله بین وضع موجــود و وضع مطلوب 
را کمتــر کرد.رئیس جمهور با تأکید بــر اینکه بیانیه گام دوم 
انقاب اسامی ســند و مبنای تحول در دولت است، تصریح 
کرد: محور اصلی فعالیت های دولت مردمی اقامه عدالت و رفع 
عقب ماندگی ها در این زمینه است. امام راحل پرچم عدالت را 
در کشور برافراشت و رهبر معظم انقاب پس از ایشان پرچمدار 
عدالت بودند و این دولت نیز به پیروی از امام و رهبری تحت 

لوای پرچم عدالت فعالیت خواهد کرد.
رئیسی در ادامه با تشریح اقدامات دولت در کاهش قابل توجه 
آمار مرگ و میر کرونایــی، نگرانی از وضعیت ذخایر کاالهای 
اساسی را دیگر دغدغه دولت در آغاز فعالیت خود عنوان کرد 
و گفــت: دولت پس از برطرف کــردن نگرانی ذخایر کاالهای 
اساســی، بر رفع کسری بودجه و کنترل نقدینگی تمرکز کرد 
و در این زمینه نیز موفقیت های خوبی به دســت آورد، از این 
رو نگرانی برای تأمین کاالهای اساسی نداریم.وی افزود: الیحه 
بودجه ســال 1۴۰1 بدون کســری بودجه و با در نظر گرفتن 
تحقق رشــد اقتصادی ۸ درصدی تنظیم شد، در حالی که در 
سال های گذشته متوســط رشد اقتصادی کشور کمتر از یک 
درصد و حدود ۴ دهم درصد بوده اســت.رئیس جمهور با طرح 

این سوال که آیا امکان تحقق هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی 
وجود دارد، یا نه؟ اظهار داشت: براساس سند بودجه 1۴۰1 اگر 
هزینه ها کنترل، درآمدها افزایش و جریان نقدینگی به سمت 
تولید هدایت شــود، تحقق این هدف دور از دسترس نیست.

رئیسی در تشریح چگونگی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، 
گفت: با دو گام افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره وری قدم 
در مسیر تحقق این هدف گذاشته ایم. دولت توانسته شرکتهای 
بزرگ را برای اجرای ۴۸ پــروژه بزرگ با بیش از 1۷ میلیارد 
دالر اعتبار پای کار بیاورد و از ســوی دیگر مقرر شده بانک ها 
نیز به جای فعالیت در عرصه هایی مثل خرید ملک، طا و ارز 
و فعالیت های غیرمولد مشابه سرمایه هایشان را به طرف تولید 
هدایت کنند.وی تصریح کرد: به طور طبیعی وقتی شرکت های 
بــزرگ و بانک ها در اقتصاد و تولید مولد فعال شــوند، بخش 

خصوصی نیز به افزایش حضور در این عرصه ترغیب می شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه تعداد پروژه های نیمه کاره کشور به 
قدری زیاد اســت که اگر تا سال ها پروژه جدید کلید نزنیم باز 
هم پروژه برای تکمیل وجود دارد، خاطر نشــان کرد: بودجه 
مصوبات تمام سفرهایی که انجام شده، تصویب و فعالیت ها با 

سرعت خوبی در حال انجام است.
رئیسی ادامه داد: به عنوان مثال کارگاه های عمرانی در خوزستان 
نسبت به قبل از سفر دولت چندین برابر شده است یا عملیات 
احیا خلیج گرگان در طول همین چند روزی که از سفر اخیر 
دولت به اســتان گلستان می گذرد، آغاز شده است. یکی دیگر 
از برنامه های دولت در سفرهای استانی، فعال کردن واحدهای 
تولیدی نیمه تعطیل است که ستادی به همین منظور تشکیل 
شــده و به طور جدی پیگیر رفع مشکات این واحدها است.

وی گفت: در مدت سپری شــده از آغاز فعالیت دولت تاش 
کردیم، خلق پــول و افزایش نقدینگی مهار شــود و از بانک 
مرکزی استقراض نشود. در نتیجه همین اقدامات نرخ تورم که 
به شدت صعودی و در حال شکستن رکوردهای ۷۰ ساله بود، 
امروز متوقف شده و در حال حرکت به سمت سیر نزولی است.

رئیس جمهور با ارائه برخی آمارها از جمله کاهش رشــد پایه 
پولــی از ۴۲ درصد به ۳۳ درصد، کاهش 1۲ درصدی خالص 
بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش قابل توجه صادرات نفتی 
و غیرنفتی و وصول درآمدهای آن، افزود: همه اینها در شرایطی 
است که همچنان تحریم ها و تهدیدهایی که برخی ها می گفتند 
مانع فروش نفت و صادرات غیرنفتی است، وجود دارد.رئیسی با 
اشاره به افزایش چشمگیر تجارت با کشورهای همسایه، اظهار 
داشت: عده ای ما را متهم به نگاه تک بعدی به شرق می کنند 
و می گویند همانگونه که در گذشــته نگاه ها متوجه غرب بود، 
امروز دولت چشــم به شرق دوخته است. این سخن صحیحی 
نیســت و دولت به دنبال توسعه روابط با همه کشورها و ایجاد 
توازن در سیاست خارجی کشور است.وی در بخش دیگری از 
سخنانش با بیان اینکه رفع فقر مطلق یکی دیگر از دغدغه های 
جدی دولت بوده و هست، گفت: اگر چه شاخص های متفاوتی 
بــرای تعیین فقر مطلق در جهان وجود دارد، اما ما براســاس 
تعریف عرفی خودمان از فقر مطلق در تاش هســتیم تا آنرا 
در جامعه اسامی به طور کامل ریشه کن کنیم.رئیس جمهور 
ادامه داد: گام بعدی ســامان دادن وضعیت خانواده هایی است 
که با خط فقر درگیر هســتند. دولت برای بهبود معیشت این 
بخش از جامعه تصمیم دارد با حذف نظام چانه زنی در تعیین 
حقوق کارگران و کارمندان و متناسب ســازی دریافتیها، نظام 
پرداخت را عادالنه کند.رئیســی با اشاره به موضوع مذاکرات 
هســته ای در تشریح راهبرد دولت در این زمینه، تصریح کرد: 
دولت در گام اول خنثی ســازی تحریم ها را با جدیت پیگیری 
کرد و در گام دوم در مذاکراتی کامًا عزتمندانه به دنبال رفع 
تحریم ها است.وی تأکید کرد: دولت مردمی مذاکرات هسته ای 
را کامًا براســاس اصول و چارچوب تعیین شده از سوی مقام 
معظم رهبری دنبال می کند و از هیچ یک از خطوط قرمز اعام 

شده عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد.

سخنگوی دولت گفت: با هماهنگی خوبی که در تیم اقتصادی دولت 
وجود دارد، اقدامات خوبی برای تخصیص ســود سهام عدالت انجام 
شده است.به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی 
دولت صبح دیروز )سه شــنبه( در نشست خبری با اصحاب رسانه 
ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه، روز پاســدار، روز جانباز و روز شهید، 
اظهار داشــت: در هفته پیش روی بزرگداشت شاعر پر آوازه ایرانی، 
نظامی گنجوی را در پیش داریم و برنامه های ویژه ای از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی برای گرامیداشت این شاعر شناخته شده در 
دســتور کار دارد.وی در تشریح دستور کار دولت در هفته های اخیر 
عنوان کرد: پیرو دســتورهای مکرر رئیس جمهور به منظور کنترل 
بازار و افزایش غیر منطقی قیمت ها، جلساتی تشکیل شد و مقرر شد 
در زمینــه تأمین روغن، قیمت برنج و کاهش قیمت برنج هندی به 
۲۰ هزار تومان و برنج پاکســتانی به ۲۵ هزار تومان و کاهش قیمت 
گوشت و کنترل قیمت ها اقدامات الزم انجام شود.سخنگوی دولت 
بیان کرد: پیرو فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص کنترل بازار 
لوازم خانگی، الحمدهلل در ماه اخیر شــاهد کاهش ۵ تا 1۳ درصدی 
در تمام کاالهای خانگی بودیم و این مســیر با جدیت پیش خواهد 
رفت تا شاهد افزایش غیرمنطقی قیمت ها نباشیم.بهادری جهرمی 
در رابطه با توزیع سود سهام عدالت، افزود: امسال توزیع سود سهام 
عدالــت را بیش از دو برابر خواهیم داشــت و الحمدهلل با هماهنگی 
خوبی که در تیم اقتصادی دولــت وجود دارد، اقدامات خوبی برای 
تخصیص سودها انجام شده است و افرادی که سهام عدالت خود را 
دریافت نکردند، حدود ۵۰۰ هزار تومان و افرادی که سهام عدالت را 
دریافت کردند حدود یک میلیون تومان سود دریافت خواهند کرد.

وی خاطرنشــان کرد: رویه دولت در کل مشکات مردم همکاری و 

جلب مشــارکت گروه های مردمی و خودجوش و در کنار مردم قرار 
گرفتن برای حل مشکات مردم است.سخنگوی دولت تصریح کرد: 
از جمله برنامه های دولت که دارای اولویت اساســی بود، تسهیل در 
صدور مجوزهای کسب و کار بود. دولت سعی کرد با همت جهادی 
در طول این شــش ماه بســیاری از کوتاهی های صورت گرفته در 
سنوات گذشته را جبران کند. صرفاً در حوزه مشاغل خانگی وزارت 
کار توانسته است ۵۰9 مجوز را صد درصد الکترونیکی کند که ۳1۰ 
مورد آن ثبت محور خواهد بود.بهادری جهرمی در ادامه در تشریح 
آمار صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: برای 1۵9 حوزه نیز مدارک 
برای حوزه های ذی صاح ارسال و طی فرایندی الکترونیکی مجوزها 
صادر خواهد شد. از ۲۸ بهمن ماه و زمان فعال سازی مجوزها تا روز 
گذشته، با همت جهادی صورت گرفته ۴۰ هزار و ۷۷۶ نفر مجوزهای 
کسب و کار خود را به صورت صد درصد الکترونیکی دریافت کردند. 
۳9 هزار و ۶1۲ نفر در لحظه مجوز کســب و کار خود را اخذ کردند 
و باقی مانده افراد نیز پس از پایان مهلت ســه روزه توانســته بودند 
مجوز خود را کسب کنند.وی اضافه کرد: این آمار مربوط به کسب و 
کارهای خانگی بود و طبق آمار وزارت اقتصاد تا دیروز پانزده دستگاه 
به درگاه ملی صدور مجوزها، به صورت صد درصدی متصل شــدند 
و دریافت کاغذی مدارک کامًا منتفی شــد و مجوزها بدون امضای 
طایی در حال صدور هســتند و 9۴۴ نوع مجوز مختلف را شــامل 
می شود و در سایر دســتگاه ها نیز با همین جدیت پیگیری خواهد 
شد.ســخنگوی دولت با بیان اینکه در حوزه تجارت خارجی، دولت 
معتقد بوده اســت مسائل و اقتصاد مردم را به مذاکرات کره نخواهد 
زد، گفت: در حوزه تجارت خانگی ۴۰ درصد رشــد نسبت به سال 
گذشته داشــتیم و ارزش صادرات ســقف ۴۷ میلیارد هزار دالر را 
پشت سر گذاشته است. از آمار ارائه شده ۷۳ درصد ارز به روش های 
مختلف به کشور بازگردانده شده است. همچنین تصمیمات و تدابیر 
مهمی که به حــوزه تجارت خارجی کمک کرد این بود که ۶ مرکز 
تجاری در کشورهای هدف ترکیه، امارات، سوریه، چین و … تأسیس 
شد.بهادری جهرمی در رابطه با اقدامات دولت برای رفع فقر مطلق 
تا پایان ســال، تاکید کرد: وزیر کار در شورای اداری کار برنامه های 
کلی ای ارائه کردند و رئیس جمهور دستور دادند در سطوح و زمان 
بندی های مختلف این موضوع را پیگیری کنند. ســوال شما مربوط 
به سطح اول است و رئیس جمهور فرمودند قابل پذیرش نیست در 

کشــور ما افرادی باشند که گرسنه ســر بر بالین گذارند و پوشاک 
و مسکن مناسب نداشته باشــند و الزم است برای آنها تدابیر الزم 

اتخاذ شود.

برنامه های از بین بردن فقر مطلق تا پایان سال آماده می شود
وی افزود: به صورت همزمان باید این ســه ســطح مورد توجه قرار 
گیرند، همچنین سازمان اموری استخدامی باید تدابیری برای نظام 
پرداخت در نظر بگیرند. ان شــاءاهلل تا پایان سال برنامه های از بین 

بردن فقر مطلق آماده شود.

پرداخت هزینه های آب و برق برای افراد تحت پوشش کمیته 
امداد رایگان شد

ســخنگوی دولت ادامه داد: برای سطح دوم نیز برنامه هایی از سوی 
دولت برای تخفیف ها ارائه شده است، برای مثال پرداخت هزینه های 
آب و برق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد رایگان شد. همچنین 
بسته های حمایتی توزیع شده است و باز هم توزیع خواهد شد. تاکید 
رئیس جمهور این بود که دستگاه های ذی ربط مکلف باشند برنامه 

اقدام خود را ارائه دهند.

افراد برای سفر نوروزی باید دوز سوم را تزریق کرده باشند
بهادری جهرمی در رابطه با تاکید ستاد کرونا برای دریافت دوز سوم 
واکســن کرونا و اینکه تصمیم برای سفرهای نوروزی چگونه است؟ 
گفت: تدبیر دولت این بوده اســت که با همکاری و مشارکت مردم 
بحران کرونا را مدیریت کند و مانعی هم برای اشتغال و سایر زوایای 
زندگی مردم ایجاد نشود. آنچه در مدیریت بحران کرونا اولویت دارد 
تزریق واکسن کرونا است. برای سفر نوروزی باید این دوزها تکمیل 
شود و افراد باید دوز سوم را تزریق کرده باشند.وی افزود: واحدهای 
اقامتی مکلف به ثبت نام در سامانه ایران من شدند و پذیرش میهمان 
مبتنی بر تزریق واکسن و تست کرونا است. بازارهای محلی و … نیز 
مکلف به رعایت شیوه نامه های استانی خواهند بود. اگر ساز و کارها 
با قوت پیش گرفته شــود مشــکلی نخواهیم داشت، البته وضعیت 

تصمیم گیری در مورد کرونا در لحظه خواهد بود.

دولت هرگز چک سفید امضا به خودرو سازها نداده است

سخنگوی دولت در رابطه با دستورات رئیس جمهور در حوزه تولید 
و برنامه نظارتی دولت برای تحقق این دســتورات، بیان کرد: دولت 
هرگز چک ســفید امضا به خودرو ســازها نداده است و دستورات 
رئیس جمهور مبتنی بر تحقیقات کارشناســی است که طی چند 
سال گذشــته صورت گرفته و زمان بندی ها متناسب با آزادسازی 
ســواحل، به صورت ضرب االجل بوده و زمــان بندی خاص خود را 
دارد. دولت مصمم اســت عقب ماندگی در حوزه خودروی داخلی را 
جبران کند و در این زمینه مماشــات نخواهد کرد.بهادری جهرمی 
افزود: انتظار دولت آن اســت که خودرو سازها و مسئولین ذی ربط 
کمک کنند مشــکات چند ده ساله برای مردم مرتفع شود و دولت 
با عدم انجام وظیفه با هیچ بخشی کنار نخواهد آمد.وی در رابطه با 
اینکــه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دولت برای حفظ محیط 
زیســت چیســت؟ گفت: یکی از اولویت های دولت توجه به محیط 
زیســت و حفظ و صیانت از این ظرفیت ملی اســت. رئیس جمهور 
توجه ویژه به محیط زیست دارند و دستورات مختلف مانند احیای 
خلیج گرگان و آزادسازی سواحل و … که با همکاری سایر دستگاه ها 
و قوه قضائیه در حال انجام است، جز ثابت مباحث و اقدامات است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: کاهش 1۰ درصدی گازهای گلخانه ای 
و خبــر مربوط به کاهش گازهای مشــعل از جملــه این اقدامات 
اســت. نیروگاه ها وقتی سوخت مایع بسوزانند با مشکات بیشتری 
گریبان گیر خواهند شــد.بهادری جهرمی در رابطه با تخریب ۲۰۰ 
خانه مســکونی در شیراز برای توسعه شاه چراغ و نظر دولت در این 
رابطه نیز گفت: پیش از این هم اعام شد هیچ گونه تخریب میراث 
فرهنگی و خانه های تاریخی در دستور کار قرار ندارد. برای آن دسته 
از خانه هایی که نیاز به بازســازی دارند دستور بازسازی و حفظ آنها 
صادر شــده است. اخبار منتشر شــده صحت ندارد و تاش میراث 
فرهنگی بازسازی بافت تاریخی شیراز است و از این رویکرد حمایت 
می کند.وی در رابطه با ساز و کار دولت در زمینه فروش نفت و اینکه 
بازگشت منابع به چه صورت است؟ بیان کرد: پیش از این هم گفته 
شد دولت کشور را تک بعدی اداره نخواهد کرد. افزایش آمار تجارت 
خارجی و ثبات ارز بازار و … نشان می دهد دولت تک گزینه ای کشور 
را اداره نمی کند و با متنوع سازی راه حل ها سعی در پیگیری مسائل 
داشته است و از عبرت های گذشته درس گرفته و تاش می کنند از 
تمام تجارب ملی و عبرت های برجام استفاده کند.سخنگوی دولت 
در رابطه با افزایش دســتمزد کارگــران و میزان دقیق آن و نگرانی 
کارگران برای وضعیت تورم در ســال جدید، گفت: تأمین معیشت 
همه اقشار مختلف کشور به ویژه کارگران عزیز همیشه مورد توجه 
دولت بوده است و ساز و کار قانون توافق سه جانبه ای را در پی دارد 
که میزان حقوق با توجه به تورم در نظر گرفته شد. جلسات مستمر 

در حال انجام است البته تا زمانی که توافق اصلی صورت نگیرد اعام 
امکان عدد و رقم مشخصی وجود ندارد. دولت حتماً حامی کارگران 
عزیز خواهد بود و متناســب با رشــد تورم و فعال بودن بنگاه های 
اقتصادی اقدام خواهد شد.بهادری جهرمی در رابطه با شایعات دولتی 
کردن صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: دولت مخالف دولتی شدن 
صندوق ذخیره فرهنگیان است و این اقدام را مطابق قانون نمی داند. 
اموال صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به خود فرهنگیان است و باید 
توســط خود فرهنگیان اداره شود و فرهنگیان برای مدیریت اموال 
خود اولی هستند. در جلسات کمیســیون اجتماعی دولت مطالب 
مختلفی برای انتخاب شیوه مناسب کنترل اموال فرهنگیان مطرح 
می شود.وی در رابطه با واگذاری باشگاه های استقال و پرسپولیس 
و مخالفت عده ای با خصوصی ســازی این باشــگاه ها، تصریح کرد: 
خصوصی سازی دو باشگاه مردمی استقال و پرسپولیس از سال ها 
پیش مطرح شده و ســال ها روی زمین مانده است و دولت مصمم 
اســت اداره این باشــگاه به خود مردم واگذار شود و این فرایند باید 
طی شــود. برای افزایش شفافیت، شیوه عرضه در بورس اتخاذ شده 
اســت. یکی از ابتکارات این بوده اســت که تعاونی هایی از هواداران 
این دو تیم شــکل بگیرد تا واگذاری تیم به هواداران انجام شــود.

ســخنگوی دولت در رابطه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نگرانی های 
پیرامــون آن مانند افزایش قیمت برخی کاالها از جمله دارو، گفت: 
مصوبه مجلس روشــن اســت، در حوزه دارو و گندم و همه کاالها 
اساساً شیوه توزیع یارانه باید به گونه ای باشد که هیچ افزایش قیمتی 
صورت نگیرد. باید منتظر نهایی شدن مصوبه مجلس باشیم تدابیر 
اجرایی برای شــیوه اصاح نظام پرداخت یارانه به کار گرفته شود تا 
به نفع مردم باشد و مردم بتوانند کاالهای مورد نظر خود را دریافت 
کنند.بهادری جهرمی افزود: ۲۰ درصد کســری منابع داشتیم که با 
تدابیر دولت و مجلس افزایش سقف پیش بینی شده است و به نظر 
مشــکلی وجود نخواهد داشت.وی در رابطه با جزئیات ساخت چهار 
میلیون مســکن نیز، گفت: طبق وعده دولت ساز و کارهایی صورت 
گرفته و ثبت نام از متقاضیان طرح ملی مسکن صورت گرفته است 
و میزان ثبت نام ها نشان از امید مردم به وعده دولت و اجرایی شدن 
آن است. جمع این طرح با طرح اقدام ملی مسکن حدود ۵ میلیون 
بوده اســت که تقریباً برای یک میلیون واحد زمین الزم تأمین شده 
است. ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیات مالی در نظر گرفته شده که 
مدت بازپرداخت آن برای مردم ۲۰ ســال در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت در رابطه با منابع الزم برای صندوق های پیشرفت و 
عدالــت، گفت: دو منبع برای تأمین منابع الزم این صندوق ها پیش 
بینی شده است. امیدوار هستیم بتوان حمایت های الزم در استان ها 

صورت گیرد. اگر ما به مقامات اجرایی محلی بیشتر اعتماد کنیم.

هادری جهرمی در نشست خبری:

چک سفید امضا به خودروسازها نداده ایم

فرمانده کل ســپاه  با بیان اینکه ایران اولین کشــور مسلمانی 
است که ماهواره در فضا قرار می دهد، گفت: امروز توانستیم بر 
دشمن غلبه کنیم و این فناوری های پیچیده را به دست آوریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سامی فرمانده کل 
سپاه پاسداران در مراســم پرتاب ماهواره نور ۲ که همزمان با 
اعیاد شعبانیه با موفقیت به فضا پرتاب شد و در مدار قرار گرفت، 
در جمع فرماندهان، مسئوالن و دانشمندان و تاشگران عرصه 
جهاد علم و فناوری با تبریک اعیاد و ایام فرخنده ماه شــعبان، 
گفت: خداوند متعال را شاکریم که یک هدیه عظیم و دستاورد 

بزرگ را به ملت ایران ارزانی کرد و صمیمانه اعام می کنم این 
چیزی جز امداد و نصرت الهی نیســت که در چنین موقعیتی 
شــما یک هدیه بزرگ، یک خبر بسیار دل انگیز و یک افتخار 
بزرگ را به ملت هدیه می کنید.وی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن 
در فضا یکی از معیارها و شــاخص های کشــورهای پیشرفته 
جهان است، افزود: این که ما می توانیم مجدداً چشمانمان را در 
آســمان قرار بدهیم و از فضا به زمین نگاه کنیم، یک پیشرفت 
بزرگ است.فرمانده کل سپاه تاکید کرد: اینکه به نام یک ملت 
مسلمان و یک نظام اســامی، در فضای تحریم گسترده بین 

المللی، فرزندان ملت ایران در ســپاه با ایمــان و اراده و تکیه 
به ذهن های پویا و خاق ســینه آسمان را شکافته و توانستند 
ماهــواره در مدار قــرار دهند، افتخار و جهادی بزرگ اســت.

سرلشکر ســامی با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران اولین 
کشور مسلمانی اســت که ماهواره در فضا قرار می دهد، گفت: 
به برادر عزیزم سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضا سپاه، 
عزیزانمان در ســازمان جهاد و تحقیقات خودکفایی سپاه که 
شاهد تاش های شبانه روزی آنان بودیم و طی سال های گذشته 
توانستند در این فضای تحریم این قدم را بردارند تبریک عرض 

می کنــم.وی در ادامه با بیان اینکه این اتفاق و دســتاورد مهم 
تنها یک عمل فنی نیســت، بلکه غلبه بر اراده هایی اســت که 
می خواستند ما را در زمین قفل کنند، گفت: امروز توانستیم بر 
دشمن غلبه کنیم و این فناوری های پیچیده و دانش های نوین 
را به دســت آوریم و آن را به یک محصول موفق تبدیل کنیم.

فرمانده کل ســپاه تصریح کرد: این دستاورد به معنای پیروزی 
ما در نبرد فناوری بر دشــمنانی است که اراده کرده بودند تا ما 
را عقب مانده نگه دارند و این یعنی پیروزی آشکار و فتح مبین 
که آن را به رهبر عزیز و عظیم الشان انقاب اسامی، ملت عزیز 
و شریف ایران و همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض می کنم.

سرلشکر سامی در پایان گفت: امیدوارم سلسله پرتاب هایی که 
در راهبرد قرار گرفتن ما در فضا طراحی کردیم، همه با موفقیت 

در زمان خود مانند این موفقیت اجرا شوند.

سرلشکر سالمی:

اولینکشورمسلمانهستیمکهماهوارهدرفضاقرارمیدهد
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تخم مرغ ۱۳ هزار 
تومان گران شد

در حالی که قیمت مصوب هر شــانه تخم مرغ ۴۳ هزار 
تومان اســت، قیمت این کاال در مراکز خرده فروشــی 
به شــانه ای ۵۵ هزار تومان رســیده اســت.به گزارش 
خبرنگار مهر، در حالی که قیمت مصوب هر شــانه تخم 
مرغ ۴۳ هزار تومان اســت، قیمت ایــن کاال در مراکز 
خرده فروشی به شــانه ای ۵۵ هزار تومان رسیده است. 
مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد که قیمت 

هر شــانه تخم مرغ در مغازه های سطح شهر بین ۵۳ تا 
۵۵ هزار تومان و نــرخ هر عدد تخم مرغ بین ۱۸۰۰ تا 
۲,۰۰۰ تومان اســت.در این زمینه یکی از مغازه داران 
در گفتگــو با خبرنگار مهر قیمت هر شــانه تخم مرغ را 
۵۵ هــزار تومان و قیمت هر عدد از آن را ۲,۰۰۰ تومان 
عنوان کرد و دربــاره اینکه قیمت مصوب تخم مرغ ۴۳ 
هزار تومان است، گفت: ۴۳ هزار تومان قیمت تخم مرغ 
دولتی اســت.این مغازه دار به خبرنــگار مهر گفت که 
تخم مرغ های ترک که تنظیم بازاری هســتند به قیمت 
شــانه ای ۴۳ هزار تومان عرضه می شــوند و این قیمت 
شــامل تخم مرغ های داخلی نیست.یکی دیگر از مغازه 
داران نیز قیمت هر شــانه تخم مــرغ را ۵۳ هزار تومان 

اعــام کرد و به خبرنگار مهر گفت که االن قیمت ثابتی 
برای تخم مــرغ وجود ندارد و به هر مغازه ای که ســر 
بزنی با یک نرخ مواجه می شــوی اما اگر به دنبال تخم 
مرغ دولتی هستی به میادین میوه و تره بار مراجعه کن، 
آنجا می توانی تخم مرغ دولتی با قیمت شانه ای ۴۳ هزار 
تومان خریداری کنی.در همین زمینه ابراهیم زارع، مدیر 
کل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشــاورزی معاونت 
توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی در گفتگو با 
خبرنگار مهر در واکنش به این مســاله گفت که قیمت 
مصوب تخم مــرغ هیچ تغییری نکرده و عرضه این کاال 
در تمام مراکز عرضه باید به نرخ مصوب باشــد بنابراین 

تخم مرغ دولتی و غیر دولتی نداریم.

وی با بیــان اینکه تخم مرغ به اندازه کافی در کشــور 
وجود دارد، افزود: حتی مــا با مازاد تخم مرغ در داخل 
مواجه هســتیم و برای جلوگیری از ســقوط قیمت این 

کاال، پیش بینی هایی برای صادرات انجام شده است.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
قیمت جهانی نهاده ها نیز افزایش یافته اما علی رغم این 
مساله دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت 
پروتئینی اقدام به افزایش نــرخ نهاده های دامی نکرده 
اســت، گفت: بنابراین فروش تخم مــرغ با قیمت باالتر 
از نرخ مصوب، تخلف اســت و ما این مســاله را به واحد 
بازرســی وزارت جهاد کشــاورزی اطاع می دهیم و با 

متخلفان به جد برخورد می شود.

گزیده خبر

محصول جراحی از راه دور همراه اول بر 
 بستر 5G، برگزیده جشنواره نوآوری

 برتر ایرانی
یوزکیس جراحی از راه دور مبتنی بر تکنولوژی نسل 
پنج همراه اول، که با ربات بومی جراح شرکت نوآوران 
رباتیک و پزشــکی سینا ارائه شــد، محصول برگزیده 
ششمین جشــنواره نوآوری برتر ایرانی شد.به گزارش 
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح 

روز دوشنبه ۱6 اسفند ۱۴۰۰ »ششمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی« با حضور 
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رسول جلیلی رئیس دانشگاه 
صنعتی شــریف در این دانشــگاه برگزار و از همراه اول به عنوان متولی توسعه 
راهکار و ســامانه »جراحی رباتیک بر بســتر تکنولوژی نسل ۵ تلفن همراه« با 
اهدای لوح و تندیس بــه حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل اپراتور اول تقدیر 
شد.سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رویداد در سخنانی 
با تاکید بر اینکه در عصری به ســر می بریم که کســب و کارها بدون نوآوری، 
قابلیــت ادامه حیات در اکوسیســتم اقتصادی را نخواهند داشــت، اظهار کرد: 
بنابراین نوآوری را نباید به چشم لوکس نگاه کرد. نوآوری یکی از اصول پیشرفت 
اقتصادی است.وی خاطر نشان کرد: یکی از اهداف ما در وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، اصاح مجوزهای کســب و کار است تا به این طریق باب ورود به کسب 
و کارها گشــوده باشــد و فضا رقابتی بماند؛ این روشی است که باعث می شود 
آنها که نوآورتر هســتند، پیشرو باشند.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در 
حاشیه این رویداد که هر ساله به معرفی برترین نوآوری ها و محصوالت شرکت 
های ایرانی می پردازد و نمایشــگاهی از برندهای فناور و محصوالت آن ها نیز 
برگزار می شــود، با حضور در غرفه همراه اول و آشنایی با »یوزکیس جراحی از 
راه دور«، ضمــن ابراز عاقه مندی، تاثیــر این قبیل تکنولوژی ها و کاربردهای 
فناورانه بر فضای اقتصاد دیجیتال را بســیار زیاد ارزیابی کرد. همراه اول که به 
عنوان »لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال« از سال ۱۳9۵ ورود به 
فناوری ۵G را زمینه چینی کرده بود، توانست یکی از یوزکیس های مهم مرتبط 
با این نســل از فناوری که همان »جراحی از راه دور« است را برای نخستین بار 

در نمایشگاه ایران تلکام سال ۱۳97 رونمایی کند و به نمایش عمومی بگذارد.

خبر وزیر کار درباره حقوق بازنشستگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان 
اعتقاد داریم و همسان سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم اجرا خواهد 
شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجت اهلل عبدالملکی گفت: بر اساس قواعدی 
که در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصویب شده، همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی در حال اجراست.در بند الحاقی یک تبصره ۲ الیحه 
بودجه آمده است: مبلغ 9۰ هزار میلیارد تومان در اجرای ماده )۱۲( قانون برنامه 
پنج ســاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران، 
بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان سازی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی. مبلغ 9 هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی 
کشوری بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان کشوری. مبلغ ۵ هزار میلیارد 
تومان به ســازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح بابت استمرار همسان سازی 

بازنشستگان لشکری.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:
جهاد تبیین وظیفه و رسالتی خطیر است

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتاندار آذربایجان شرقی جهاد تبیین را 
وظیفه و رســالتی خطیر دانست و گفت: عزت و اقتدار 
کنونی کشور مرهون خون پاک شهدا و ایثارگری های 
مردم است و دستاوردهای انقاب باید برای مردم تبیین 

شود.تراب محمدی در مراسم تکریم فرماندار سابق و معارفه سرپرست فرمانداری 
آذرشــهر، بر تبعیت از فرامین مقام معظم رهبــری در همه عرصه ها بخصوص 
عرصه اقتصــاد تأکید کرد و گفت: اجرای کامل اقتصــاد مقاومتی و درون زایی 
در ایــن حوزه از برنامه هــای دولت مردمی اســت.وی در ادامه به ظرفیت های 
شهرستان آذرشهر اشاره کرد و با نام بردن از علما، سرداران و جانبازان به عنوان 
مفاخر ماندگار این شهرســتان، گفت: وجود شــهرک صنعتی شهید سلیمی و 
ظرفیت های ویژه صنعتی، گردشــگری و اقتصادی زمینه مناسبی برای توسعه 
این شهرســتان است.محمدی با اشــاره به پائین بودن نرخ بیکاری شهرستان 
آذرشهر، گفت: توجه بیش از پیش به مباحث اقتصادی و توسعه و پیشرفت همه 
جانبه شهرستان، با مشارکت مردمی قابل تحقق است.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اهداف و رویکردهای دولت مردمی، 
توجه به محرومان، اجرای عدالت، داشتن روحیه انقابی و جهادی، تاش برای 
تامین رفاه و امنیت عمومی، خوش رویی، حلم و سعه صدر و مدارا با مردم را از از 
ویژگی های مدیران دولت مردمی عنوان کرد.وی همچنین به برخی مشکات و 
نارسایی های شهرستان آذرشهر از جمله تصفیه خانه فاضاب اشاره کرد و گفت: 
باید اجرای شبکه و تصفیه خانه فاضاب آذرشهر تا پایان دولت سیزدهم تقدیم 
مردم عزیز این شهر شود.  محمدی تأکید کرد: مردمی بودن و توجه به مسائل 
فرهنگی و مذهبی، شناسایی آسیب های طبیعی و غیرطبیعی احتمالی، احصای 
مشــکات واحدهای صنعتی، خدمت بی منت به مــردم، برگزاری میز خدمت، 
ارتباط صمیمی و مستمر با خانواده معظم شهدا، روحانیت، نخبگان و معتمدان 

از وظایف اصلی فرمانداران در دولت سیزدهم است.  

استقالل و پرسپولیس چقدر خواهان 
داشتند؟

ســومین روز از پذیره نویسی دو شرکت استقال و پرسپولیس 
گذشت و آمار مشارکت در این پذیره نویسی همچنان کمتر از 
ســطح انتظارات است.به گزارش ایسنا، پذیره نویسی تعداد یک 
میلیارد و ۲۳6 میلیون و 99 هزار و 6۵6  ســهم از سهام جدید 
شرکت فرهنگی ورزشی اســتقال ایران )سهامی عام( در نماد 
معاماتی )اســتقالح ۱( و تعداد یک میلیــارد و ۳۴ میلیون و 
۸۴۰ هزار و ۵67 سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی 
پرسپولیس )ســهامی عام( در نماد معاماتی )پرسپولیسح ۱( 
ناشــی از سلب حق تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی 
بازار پایه فرابورس ایران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شد.بر این اساس 
پذیره نویسی سهام جدید ناشی از ســلب حق تقدم در افزایش 
سرمایه شرکت های فرهنگی ورزشــی استقال ایران )سهامی 
عام( و فرهنگی ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( به ترتیب در 
قیمت هــای ۲9۱۰ ریال و ۳۳۸7 ریال انجام میشــود.  حداقل 
سهام قابل خریداری توسط کدهای معاماتی حقیقی و حقوقی 
یک ســهم و حداکثر ســهام قابل خریداری توسط هر شخص 
حقیقی و حقوقی در نماد معاماتی )استقالح ۱( تعداد  ۱۰۳۰ 
ســهم و در نماد معاماتی )پرسپولیسح ۱( تعداد ۸۸۵ سهم در 
نظر گرفته شده  و دوره ســفارش گیری از ساعت 9:۳۰ لغایت 
۱۱:۳۰ اســت.بر این اساس در روز نخست،   میثم فدایی واحد، 
مدیرعامــل فرابورس ایران در خصوص وضعیت نخســتین روز 
پذیره نویسی سهام سرخابی ها گفت:  در مورد باشگاه استقال 
۱67 میلیون و ۴۰۳ هزار و  9۰۳ ســهم، توســط ۱79 هزار و  
۱۸۵ نفر و در مورد باشگاه پرسپولیس ۱6۲ میلیون و ۲۲9 هزار 
و ۱۳6 سهم توسط ۲۰۱ هزار و ۲۵۴ هزار نفر خریداری شد.اما 
از آن روز به بعد میزان مشارکت اعام نشد و فقط آمار تجمیعی 
سهام خریداری شده توسط ناظر بازار اعام می شود. بر اساس 
این آمار حجم تقاضای خرید در نماد معاماتی )اســتقالح۱( 
۲۲6 میلیــون و ۲۱۳ هزار و ۳7۱ ســهم و در نماد معاماتی 
)پرسپولیسح۱( ۲۱9 میلیون و ۳۴ هزار و ۱6۵ سهم بوده است.

هرچند میزان مشارکت در این پذیره نویسی کمتر از حد انتظار 
بوده است اما با توجه به اینکه ۳۰ روز کاری برای پذیره نویسی 
زمان وجود دارد کــه ۲6 روز آن باقی مانده و هنوز برای پیش 
بینی میزان مشــارکت زود اســت.  البته هر زمان پذیره نویسی 

تکمیل شود فرایند آن متوقف خواهد شد.

حقوق نمایندگان و مدیران مجلس شفاف شد
در جریان بررســی بودجه مصوب شد که حقوق نمایندگان 
و مدیران مجلس برای نظارت عموم مردم به طور شــفاف و 

ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار گیرد.
 به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر دیروز )سه شنبه 
۱7 اسفند ماه( مجلس شــورای اسامی و در جریان بررسی 
بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، یک بند 
الحاقی به تبصره ۲۰ بودجه تصویب شد.بر این اساس، مجلس 
مکلف شد حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت 
عموم مردم به طور شــفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور 
استخدامی کشور قرار دهد.احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان 
پیشنهاددهنده این موضوع، گفت: مجلس انقابی در طول دو 
ســال فعالیت خود کارهای بزرگی انجام داد.وی متذکر شد: 
مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرد 
که امروز مذاکره کنندگان در وین بر اســاس آن با قدرت در 

مقابل مستکبران ایستاده اند و از حقوق ملت دفاع می کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اســامی تصریح کرد: 
همچنین قانون جهش تولید مسکن در راستای تولید ساالنه 
یک میلیون مســکن به تصویب رسید که دولت اجرای آن را 
شــروع کرده است. قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، 

قانون مالیات بر خانه های لوکس و قانون تســهیل در فضای 
کســب و کار از جمله قوانین مهمی اســت که در این دوره 
از مجلس به تصویب رســیده است. امیرآبادی فراهانی تاکید 
کرد: علی رغم اینکه مجلس انقابی تا شب به بررسی الیحه 
بودجه می پردازد، اما مخالفان مجلس کارشکنی کرده و سعی 
می کنند مجلس را به حاشــیه ببرند، چــرا که نمی خواهند 
مجلس در رســیدگی به مشــکات مردم موفق باشد. البته 
مردم واقف هســتند کــه نمایندگان چه در حــوزه انتخابیه 
و چــه در صحن، برای رفع مشــکات آن ها تاش می کنند. 
امروز مخالفان مجلس مســئله حقوق نمایندگان را نیز بهانه 
کرده اند تا دوباره مجلس را به حاشیه ببرند که ما با این مصوبه 
نشان می دهیم که شفافیت برای ما بسیار مهم است.حمیدرضا 
حاجی بابایی، رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
کل کشــور هم در این باره، گفت: نمایندگان در کمیســیون 
تلفیق نهایت دقت را داشــتند تا مجلس در شفافیت پیشتاز 
باشــد. رأی امروز نمایندگان به این پیشنهاد بیانگر آن است 
که نمایندگان هیچ ابایی ندارند که حقوق خود را در ســامانه 
ســازمان اداری و اســتخدامی ثبت کرده و در کنار ملت قرار 

گیرند.

یک کارشــناس اقتصادی ضمن برشمردن 
نقــاط قــوت و ضعــف راه هــای مختلف 
جایگزین کــردن ارز ترجیحــی از جمله 
کاالبرگ و یارانه نقدی، گفت: حدود ۲۵۰ 
هزار میلیارد تومان با حذف ارز دولتی آزاد 
می شود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم 
کنیــم ماهانه یک میلیــون تومان به یک 
خانواده ۴ نفره اختصاص پیدا می کند.میثم 
هاشم خانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره 
به مصوبه مجلس مبنی بر جایگزین شدن 
کاالبرگ با اختصــاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
گفت: رویکــرد تخصیص کاالبرگ یا کوپن 
به صورت بالقوه فســاد زا است. در دهه 6۰  
هم شاهد شکل گیری بازار سیاه برای خرید 
و فروش سهمیه کاالهای اساسی بودیم.وی 
با بیان اینکه این جایگزینی هوشــمندانه 
نبود، تصریح کرد: ممکن است یک خانواده 
هزینه مهمتر از کاالهای اساسی مثل هزینه 
درمانی داشــته باشــد؛ بنابراین بهتر است 

برای این پول حق انتخاب داشته باشند.
به گفته این کارشــناس اقتصــادی بهتر 

اســت منابع مالی به صورت یارانه نقدی به 
مردم برگردد که ساختاری کم فساد و کم 
هزینه اســت و به مردم قدرت انتخاب می 
دهد تا بر اســاس نیازهایشان آن را هزینه 
کنند.چقدر از حــذف ارز دولتی به جیب 
مردم می رود؟وی با اشــاره بــه منابع ۱۰ 
میلیــارد دالری که بعد از حذف ارز دولتی 
آزاد می شــود، تصریح کــرد: اگر نرخ دالر 
را معادل ۲۴ هــزار تومان در نظر بگیریم، 
حدود ۲۵۰ هزار میلیــارد تومان آزاد می 
شــود که اگر آن را بین همه مردم تقسیم 
کنیــم ماهانه یک میلیــون تومان به یک 
خانواده چهار نفره اختصاص پیدا می کند. 
اما اگر این منابع صرف نصف جامعه یعنی 

طبقات متوسط رو به پایین و قشر ضعیف 
شود، این مبلغ برای هر خانواده چهار نفره 
در ماه معادل دو میلیون تومان خواهد بود.

هاشم خانی با بیان اینکه مشکات اجرایی 
توزیع کاال بین مردم زیاد است، اظهار کرد: 
رساندن ســهمیه کاالهای اساسی به ویژه 
به شــهرهای دورتر و نظــارت بر آن برای 
جلوگیری از فســاد بسیار دشوار و پرهزینه 
خواهد بــود. راهکار دیگر ارائــه کارت به 
افراد اســت که با آنها بتوانند فقط کاالهای 
اساسی خریداری کنند. این ساختار نسبت 
به توزیع کاالها آســانتر است، اما همچنان 
ســاخت و توزیــع ایــن کارت مخصوص، 
پروژه پرهزینه ای خواهد بود و ممکن است 

بخشــی از منابع آزاد شده به اجرای پروژه 
شامل ســاخت کارتی با امکانات مشخص، 
نظارت و جلوگیری از سوء استفاده و آماده 
کردن فروشگاه ها، اختصاص پیدا کند.این 
کارشــناس اقتصادی درباره آثار روانی خبر 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار، اظهار کرد: 
احتماالً با انتشــار این خبــر قیمت برخی 
کاالها افزایش می یابد، اما راه حل مقابله با 
گرانی این اســت که اجازه دهیم هر تولید 
کننده و وارد کننده ای که می تواند، کاالهای 
کلیــدی که ارز دولتی دریافت می کردند را 
وارد کند؛ چرا که در حــال حاضر واردات 
شــکر، گندم، ذرت و کنجالــه انحصاری و 
فقط در دست عده معدودی است؛ بنابراین 
این امکان وجــود دارد که کاالها را احتکار 
و بازار را بنا به ســود خود کنترل کنند که 
با شکستن انحصار، مشکل برطرف می شود. 
اگر به سرعت مجوزهای جدید برای واردات 
این کاالها صادر شود، کسری و محدودیت 
بازارها برطرف خواهد شد و رقابت از کمبود 

مصنوعی کاال جلوگیری می کند.

یک کارشناس اقتصادی:

با حذف ارز ترجیحی 2٥0 هزار 
میلیارد تومان آزاد می شود

رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور از وصول حدود 
۲7۸ هزار میلیارد تومان مالیات در ۱۱ ماهه امســال خبر 
داد و گفــت: درآمدهای مالیاتــی در این مدت به صورت 
کامل و پیش از موعد محقق شده اند.به گزارش ایسنا، داود 
منظور با اشــاره به موفقیت قابل توجه و کم سابقه وصول 
درآمدهای مالیاتی ۱۱ ماهه امســال اظهار کرد: در اجرای 
تکالیف ســازمان امور مالیاتــی، در این دوره زمانی حدود 
۲7۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شــده که رشد 6۱ 
درصدی نســبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد 
که بدین ترتیب، تکلیف بودجه ای سازمان در سال جاری 
به طور کامل انجام شــده و رکورد جدیــدی در وصولی 
درآمدهای مالیاتی به ثبت رســیده اســت.وی با اشاره به 
اینکه وصــول مالیات، نقش مهمــی در کمک به تحقق 

برنامه هــای دولت در عمران و آبادانی کشــور دارد، افزود: 
در ۱۱ ماهه امسال و در بخش مالیات های مستقیم، حدود 
۱6۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شــده که رشد ۵6 
درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد.

منظــور اضافه کرد: اقدامات الزم برای وصول منابع جدید 
از جمله مالیات خودروهای گران قیمت، مالیات واحدهای 
مسکونی گران قیمت و مالیات خانه  های خالی که تاکنون 
معطل مانده بود، صورت گرفته اســت.رییس کل سازمان 
امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رشد کم سابقه درآمدهای 
مالیاتی امسال حاصل اجرای برنامه های تحولی و افزایش 
کوشش مالیاتی همکاران خدوم در حوزه های گوناگون از 
جملــه مبارزه با فرار مالیاتی و شناســایی مودیان جدید، 
تســریع در وصولی معوقات مالیاتی، تسریع در رسیدگی 

به پرونده های مالیاتی و اصاح فرآیندهای حسابرســی و 
دادرسی است، عنوان کرد: بدیهی است گذار نظام مالیاتی 
به وضعیت مطلوب از طریق هوشمندســازی و داده مبنا 
کــردن فرآیندهای مالیاتــی، نقش مهمــی در افزایش 
کارآیی و توانمندسازی نظام مالیاتی در تامین درآمدهای 
مالیاتی ایفا می کند.منظور ضمن تاکید بر پیوست عدالت 
محوری در همه امور ســازمان، گفــت: در رویکرد تحولی 
جدید، نظــام مالیاتی به ســمت شــیوه های اثربخش و 
مطلوب مالیات ســتانی، مودی مــداری و افزایش اقتدار و 
اعتبار نظام مالیاتی در حرکت اســت و فرآیندها و ساز و 
کارهایی که مبتنی بر اطاعات و داده های دریافت شده از 
مراجع ذیربط و همچنین سامانه های مالیاتی است، مبنای 

تشخیص درآمد و وصول عادالنه مالیات خواهد بود.

آخرین آمار وصول درآمدهای مالیاتی ۱۴۰۰

وزیر راه و شهرسازی گفت:این وزارتخانه برنامه ویژه ای برای ایجاد تحول بزرگ در حوزه حمل و نقل در دست اجرا دارد که فراتر از بودجه جاری است و با اجرای 
توافقنامه های بین المللی صورت گرفته و اجرای مصوبات تحول بزرگی را در ســال ۱۴۰۱ برای بخش های ریلی، هوایی و جاده ای شــاهد خواهیم بود.به گزارش 
ایســنا، رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی صبح دیروز )سه شنبه( در همایش سراسری و نشست تخصصی روسای پلیس راهور و راه استانها و معاونین و روسای 
مراکز تخصصی ستاد پلیس راهور با بیان اینکه نیروق انتظامی در سراسر کشور به مردم خدمات رسانی می کنند و ماموریت های متنوعی دارد، اظهار کرد: امسال 
طبق پیش بینی ها ترددها افزایش خواهد داشت و ستاد سفرهای نوروزی از روزهای گذشته در وزارت راه و شهرسازی مشغول به کار شده اند.وی ادامه داد: طبق گزارش های اعام شده، آمار فوتی های 
تصادفات کاهش داشته اما بازهم کافی نیست و اگر هر دستگاه به مسئولیت خود به خوبی عمل کند، در این مسیر موفق خواهیم بود.  قاسمی گفت: ۲۴ هزار پرسنل در بخش راهداری جاده ای مشغول 
به فعالیت هســتند و برنامه ریزی شــده از ۲۵ اسفند تا ۱۴ اسفندماه در کنار پلیس به مسافران نوروزی خدمات رسانی کند.  وی با بیان اینکه بخش جاده ای کشور بیشترین حمل و نقل را به خود 
اختصاص داده است، افزود: در سال گذشته ۸ میلیون  مسافر در بخش دریایی تردد داشتند.  وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از لحاظ زیر ساخت و ناوگان دچار مشکاتی هستیم، گفت: ناوگان هوایی 
سن باالیی دارد و این موضوع نگران کننده است؛ همچنین در حوزه ریلی ۵۰۰ لوکومتیو در حال  فعالیت هستند که به دلیل نقصانی که وجود دارد سرعت آن ها بسیار پایین است.وی در حوزه جاده ای 
توضیح داد: بیش از ۴۵۰ هزار کامیون در جاده های کشور در حال تردد هستند که حداقل ۱6۰ هزار کامیون باید از رده خارج شوند.قاسمی با بیان اینکه بر اساس استانداردها برای نگهداری جاده ای باید 
۳ درصد هزینه شود، گفت: با وجود اینکه طبق محاسبات عدد بزرگی برای نگهداری جاده ای نیاز است، هیچ رقمی برای نگهداری جاده ها در بودجه ساالنه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده است.

نشست دستمزد شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و چانه زنی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ 
به امروز چهارشــنبه موکول شد.به گزارش ایسنا، سومین نشست دستمزد شورای عالی کار پس 
از ساعتها چانه زنی و مذاکرات مزدی بدون اعام عدد و رقم به پایان رسید.با توجه به درصدهای 
پیشنهادی که دوطرف در خال مذاکرات ارائه کردند پیش بینی می شد دوشنبه شب جمع بندی 

حاصل شود و مذاکرات به نتیجه برسد اما در نهایت جلسه تصمیم گیری برای نزدیکتر شدن دیدگاههای دو گروه کارفرمایی و کارگری 
به روز چهارشنبه موکول شد.این نشست با حضور علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار همراه بود.نماینده کارگران در شورای عالی 
کار به ایسنا گفت: مذاکرات تا نهایی شدن رقم دستمزد در روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و ابتدا باید شرکای اجتماعی به توافق 
در خصوص حداقل دستمزد برسند و پس از آن وارد موضوع سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد از قبیل حق مسکن و بن خواربار 
خواهیم شــد.به گزارش ایسنا، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار ۸ و میلیون و 97۲ 
هزار تومان تعیین شده و تاش گروه کارگری در شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و توجه به نرخ 

تورم و رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ویژه موضوع حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.

گایه عجیب وزیر راه و شهرسازی:

بودجه حمل و نقل سال آینده معادل هزینه نگهداری یک آزادراه
جزییات سومین نشست دستمزد شورای عالی کار

 باز هم بدون نتیجه
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گزیده خبر

سهولت دسترسی به خدمات برق از طریق 
نرم افزار “برق من

مهرداد جنتیان در نشســتی با خبرنــگاران با موضوع 
تشــریح “برنامه کاربــردی برق من” اظهــار کرد: به 
موازات اجرای طرح تحــول دیجیتال در صنعت برق، 
رفاه هموطنان و سهولت دسترسی به خدمات، امکان 
ارائه تمامی خدمات در حوزه برق به مشترکان بصورت 
غیرحضوری در دستور کار قرار گرفت.معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت 
توزیع برق اصفهان با بیان آنکه در سراســر کشــور همه خدمات فروش و پس 
از فروش بصــورت الکترونیکی و از طریق “نرم افــزار کاربردی برق من” انجام 
می گیرد، افزود: خدمات قابل ارائه در این نرم افزار به چهار دســته تقسیم می 
شوند که شامل خدمات صورت حساب،خدمات مشترکان، شبکه برق و مدیریت 

مصرف است

عملیات اتصال ایستگاه فیلتراسیون گاز  در 
غرب بندرعباس انجام شد*

مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان از عملیات اتصال ایستگاه فیلتراسیون خط لوله 
۳۰ اینــچ غرب بندرعباس با مدیریت توزیع گاز به صنایع مهم در این محدوده، 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان هرمزگان، فواد حمزوی، 
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان هرمزگان در خصوص عملیات اتصال ایستگاه 
فیلتراســیون گاز  در غــرب بندرعباس افزود:  خط لوله  انتقــال گاز ۳۰ اینچ 
غرب بندرعباس در ســال ۱۳۹۵ در ســرویس قرار گرفته و گاز صنایع مهم و 
استراتژیک از جمله پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، پاالیشگاه نفت 
بندرعباس، فوالد هرمــزگان، فوالد صبا، فوالد کاوه جنوب کیش، نیروگاه های 
بخار بندرعباس، هنگام و هرمز و بخشــی از  گاز مورد نیاز جزیره قشــم از  این 

خط تامین می شود.

" کاشت ۲ هزار اصله درخت در منطقه 
۷عملیات انتقال گاز "

همدان- مجید ملکیان: به مناســبت روز درختکاری و در راســتای پویش ملی 
ایران سبز ، هر ایرانی - یک درخت و به یادبود شهدای مدافع حرم ،طی برگزاری 
مراسمی با حضور سرپرست و جمعی از مسئوالن این منطقه عملیاتی،  بخشدار 
مرکزی خرم آباد ، مدیر عامل شــرکت گاز استان لرستان ، رییس بنیاد شهید 
استان لرستان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان ، خانواده معظم 
شــهدای مدافع حرم و جمعی دیگر از مدعوین ، تعداد ۲۰۰۰ اصله انواع درخت 
شــامل صنوبر ، زیتون ، ارغوان ، ســرو و کاج در مرکز بهره برداری خطوط لوله 
خرم آباد کاشته شد .در این مراسم مهدی زارع سرپرست منطقه ۷عملیات انتقال 
گاز در سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز درختکاری  اظهار 
داشت : در دین مبین اسالم و فرمایشات ارزشمند ائمه معصومین )علیهم السالم 
(بر اهمیت کاشــت درخت تاکید ویــژه ای گردیده و در توصیف جایگاه نیکو و 
ارزنده بهشت ، بر وجود باغ ها و درختانی که در زیر آنها جویبارهایی جاری است 

به کرات اشاره گردیده است .

دیدار مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با فرمانده هان سپاه ناحیه اصفهان 

به مناســبت ایام شــعبانیه، مدیرعامــل و تعدادی از 
مســئولین شــرکت پاالیش نفت اصفهان در بوستان 
امام و شــهدای محمودآباد با فرمانده هان سپاه ناحیه 
اصفهان و شــاهین شــهر دیدار کردند.دکتر محسن 
قدیری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در این 
دیدار ضمن تبریک ایام شــعبانیه و بزرگداشت روزهای پاسدار و جانباز با اشاره 
به سهم باالی بسیحیان و پاسداران در حفظ و نگهداشت آرمان های جمهوری 
اســالمی ایران، از زحمات شــبانه روزی این عزیزان در بازه های زمانی مختلف 
تقدیر کرد و اظهار داشت: پاسداران انقالب در هر موقعیت زمانی در کنار مردم و 

نظام بوده اند و نقشی پررنگ در یاری رسانی به مردم داشته اند.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا 
منصوب شد

با حضــور معاون راهبری شــرکت مادر تخصصی تولید نیــروی برق حرارتی، 
حسینعلی تازیکی به عنوان سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا معرفی و از 
خدمات محسن نعمتی مدیرعامل سابق این شرکت تقدیر شد.ناصر اسکندری 
گفــت: خدا را شــاکریم در صنعتی مفتخر به خدمت هســتیم که بیش از 8۰ 
میلیون ایرانی ناظر برکار ما هستند و در شرایط گسترش ویروس کرونا، تامین 
کننده انرژی تمامی سیســتم های بهداشــتی جهت مقابله و درمان هموطنان 
می باشــیم که کار همراه با صداقت و تالش در این مسیر اجر و پاداش بزرگی 
خواهد داشــت.وی در ادامه ضمن تشکر از زحمات وخدمات محسن نعمتی در 
طول ســالهای خدمت در نیروگاه نکا، از حســینعلی تازیکی به عنوان یکی از 
توانمندترین نیروهای نیروگاه نکا یاد کرد و گفت: عملکرد و خدمات ایشــان تا 
به امروز بســیار موثر بوده و امیدواریم از این پس شاهد تاثیر بهتری در عملکرد 

این شرکت باشیم.

قیمت نفت از قله ۱۴ ساله فرود آمد
قیمت نفت در معامالت روز ســه شــنبه بازار جهانی در نوسان بود و نفت 
برنت حدود ۱۰ درصد از باالترین رکورد ۱۴ ســال اخیر که روز گذشته به 
آن صعود کرده بود، عقب نشینی کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت 
برنت دو دالر و یک ســنت معادل ۱.۶۳ درصد افزایش یافت و به ۱۲۵ دالر 
در هر بشــکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک 
دالر و ۵۳ سنت معادل ۱.۲8 درصد افزایش، به ۱۲۰ دالر در هر بشکه رسید.

آجی کدیا، مدیر شرکت کدیا کامادیتیز در بمبئی گفت: تا زمانی که جنگ 
متوقف نشود، قیمت نفت برنت می تواند به ۱۵۶ تا ۱8۵ دالر در هر بشکه 
صعود کند.با این حال آنچه مانع رشــد بیشتر قیمتهای نفت شد، اظهار روز 
دوشنبه مقامات غربی بود که اعالم کردند آمریکا تمایل دارند برای ممنوعیت 
واردات نفت روسیه به تنهایی عمل کند و آلمان که بزرگترین خریدار نفت 
روســیه اســت، برنامه ها برای تحریم انرژی این کشور را رد کرده است.یک 
مقام آمریکایی بلندپایه که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: هیچ 
تصمیم نهایی گرفته نشــده است اما اگر اقدامی در این خصوص انجام شود 
احتماال تنها از سوی آمریکا خواهد بود.روسیه حدود هفت میلیون بشکه در 
روز نفت و فرآورده های نفتی صادر می کند. این کشور هشدار داد در واکنش 
به تصمیم ماه گذشته برلین برای توقف گشایش خط لوله گازی نورد استریم 
۲ می تواند جریان گاز از خطوط لوله ای که از روســیه به آلمان می رود را 
متوقف کند.ویویک دهار، تحلیلگر کاالی بانک کامن ولث با اشــاره به تاثیر 
تحریمها بر فعالیت بانکهای روسی، گفت: بازارها پیش تر روی اختالل قابل 
توجه صادرات نفت روســیه حساب کرده اند.تحلیلگران می گویند اگر همه 
صادرات نفت روســیه تحریم شود، قیمتهای نفت می تواند به ۲۰۰ دالر در 

هر بشکه صعود کند.

دودستگی غرب برای ممنوعیت واردات نفت روسیه
دو منبع آگاه به رویترز گفتند دولت بایدن تمایل دارد ممنوعیت 
واردات نفت روسیه به آمریکا را بدون مشارکت متحدان اروپایی 
خود را پیش ببرد.به گزارش ایســنا، دولــت جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا، با ســران کشورهای فرانســه آلمان و انگلیس 
روز دوشــنبه تماس ویدیویی داشت تا بتواند حمایت آنها برای 
ممنوعیت واردات نفت روسیه را جلب کند.کاخ سفید همچنین 
ســرگرم همکاری با سران کنگره اســت که روی قانونی برای 
ممنوع کردن واردات روسیه کار می کنند. چنین اقدامی دولت 
را ناچار خواهد کرد روی برنامه زمانی ســریع تری کار کند.یک 
مقام ارشد آمریکا به رویترز گفت هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده 
اما ممکن اســت که تنها آمریکا واردات نفت روســیه را ممنوع 
کند. آلمان که بزرگترین خریدار نفت روســیه است، برنامه ها 
برای ممنوعیت واردات انرژی را رد کرده اســت. اوالف شولتز، 
صدراعظم آلمان، اعالم کرد آلمان برنامه های خود برای توسعه 
اســتفاده از منابع انرژی جایگزین را سرعت می بخشد اما نمی 
تواند واردات انرژی روسیه را یک شبه متوقف کند. قیمت نفت 
با ادامه مذاکرات هسته ای ایران و به تاخیر افتادن بازگشت نفت 
ایران به بازارهای جهان  و همچنین بررســی ممنوعیت واردات 
نفت روسیه توسط آمریکا و متحدان اروپایی اش، روز دوشنبه به 
باالترین حد از سال ۲۰۰8 صعود کرد. اروپا برای نفت خام و گاز 
طبیعی به روسیه وابستگی دارد اما پذیرش بیشتری در برابر ایده 
ممنوعیت محصوالت روســی پیدا کرده است. آمریکا وابستگی 
کمتــری به نفت خام و فرآورده های نفتی روســیه دارد اما این 
ممنوعیت قیمت ها را باال خواهد برد و مصرف کنندگان آمریکایی 
کــه در حال حاضر شــاهد افزایش تاریخی قیمــت بنزین در 
جایگاه های سوخت هستند را تحت فشار بیشتری قرار می دهد. 

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه در 
نامه ای اعالم کرده بود قانونگذاران در حال بررسی قانونی برای 
ممنوعیت واردات نفت روسیه هستند و کنگره قصد دارد هفته 
جاری کمــک ۱۰ میلیارد دالری برای اوکراین را در واکنش به 
حمله نظامی مسکو به همســایه خود تصویب کند. گروهی از 
ســناتورهای هر دو حزب آمریکا پنجشنبه گذشته الیحه ای را 

برای ممنوعیت واردات نفت روسیه به آمریکا معرفی کردند. این 
الیحه به سرعت پیش می رود. پس از اینکه روسیه به اوکراین 
حمله کرد کاخ ســفید تحریم هایی را علیه صادرات فناوری به 
پاالیشگاه های روسیه و خط لوله گازی نورد استریم ۲ وضع کرد. 
با این حال از هدف قرار دادن مستقیم صادرات نفت و گاز روسیه 
خودداری کرده است زیرا دولت بایدن پیامدهای چنین اقدامی 

بر بازارهای جهانی نفت و قیمت های انرژی آمریکا را ســبک و 
سنگین می کند.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه 
در پاســخ به اینکه آیا آمریکا ممنوعیت یک جانبه واردات نفت 
روســیه را منتفی کرده است، گفت: نمی توانم چنین اقدامی را 
منتفــی اعالم کنم اما هر آنچه که انجــام داده ایم، این رویکرد 
با با هماهنگی با متحدان و شرکایمان آغاز شده است. همزمان 
کاخ سفید تکذیب نکرد که ممکن است بایدن برای جلب کمک 
ریاض برای افزایش تولید انرژی به عربستان سعودی سفر کند. 
اکسیوس گزارش کرد که چنین سفری ممکن است. با این حال 
یک مقام کاخ ســفید گفت: این گمانه زنی زودهنگام اســت و 
سفری برنامه ریزی نشده است.روسیه هشدار داد در واکنش به 
تصمیم ماه گذشــته برلین برای توقف گشایش خط لوله گازی 
نورد اســتریم ۲ می تواند جریــان گاز از خطوط لوله ای که از 
روســیه به آلمان می رود را متوقف کند. روســیه ۴۰ درصد از 
گاز اروپا را تامین می کند.الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسیه روز دوشنبه گفت: ما حق داریم تصمیم متقابلی بگیریم 
و صادرات گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۱ را تحریم کنیم. 
نواک همچنین هشدار داد اگر آمریکا و متحدانش واردات نفت 
روسیه را ممنوع کنند، قیمتهای نفت ممکن است دو برابر شده 
و به ۳۰۰ دالر در هر بشــکه صعود کند.با این حال تحلیلگران 
بانک امریکا گفتند اگر عمده صادرات نفت روسیه تحریم شود، 
روی پنج میلیون بشکه در روز صادرات تاثیر می گذارد و قیمتها 
را تا مرز ۲۰۰ دالر در هر بشــکه می رســاند.بر اساس گزارش 
رویترز، روســیه اقداماتش در اوکراین را عملیات ویژه خوانده و 
اعالم کرده اســت این اقدامات برای اشغال اوکراین نیست بلکه 

برای نابودی توانمندیهای نظامی این کشور است.

دبیــرکل اوپک اعــالم کرد اوپــک روی وقایعی که به 
افزایش قیمتهای جهانی نفت منتهی شده اند، کنترلی 
ندارد و ظرفیت کافی در ســطح جهانی برای بجران از 
دست رفتن عرضه روسیه وجود ندارد.به گزارش ایسنا، 
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در کنفرانس ســراویک 
هیوســتون گفت: ظرفیت کافی در سطح جهانی وجود 
ندارد تا جایگزین هفت میلیون بشــکه در روز صادرات 
روسیه شود.روسیه با صادرات حدود هفت میلیون بشکه 
در روز معــادل هفت درصد از عرضه جهانی، بزرگترین 
صادرکننده نفــت و فرآورده های نفتی جهان اســت.

وی گفت: ما کنترلی روی وقایع و مســائل ژئوپلیتیکی 
نداریم و این مســئله روی روند بــازار تاثیر می گذارد. 
من از چند سخنران کنفرانس سراویک شنیدم که می 
گفتند وضعیت فعلی بازار ممکن اســت باعث نابودی 
تقاضا شود. هر چند چنین مسئله ای ممکن است وجود 
داشته باشــد اما بخش دیگر این معادله در حال حاضر 
اهمیت بیشتری دارد و آن هم عقب ماندن رشد عرضه از 
تقاضا است.دبیرکل اوپک در خصوص این که چرا اوپک 
و متحدانش در نشست هفته گذشته محدودیت عرضه 
را به یکباره پایان ندادند، گفت: تحوالت بازارهای نفت 

از زمان نشست دوم مارس این گروه اتفاق افتاده است. 
باید دید در نشســت بعدی چــه اتفاقی روی می دهد.

اوپک و متحدانش در آخرین دیدار خود که دوم مارس 
برگزار شــد، به برنامه افزایش تدریجی تولید در آوریل 
پایبند ماندند و بحران اوکراین را در مذاکراتشان نادیده 
گرفتند.منابع آگاه با بیان این که سیاستهای اوپک پالس 
ارتباطی با افزایش قیمتهای نفت ندارد، احتمال افزایش 
عرضه جهانی این گروه که شــامل روسیه و عربستان 
سعودی است را اندک شمردند.قیمت نفت روز دوشنبه 
در بحبوحه کمبود عرضه و مذاکرات آمریکا و روســیه 
برای ممنوعیت واردات روســیه، به باالترین حد از سال 

۲۰۰8 صعود کرد.یکی از این منابع آگاه گفت: مشکل 
این اســت که شرایط فعلی بازار ارتباطی با سیاستهای 
اوپک نداشــته و ارتباطی با کمبود عرضه ندارد. ما همه 
دلیــل قیمت فعلی را می دانیم. اوپک یا اوپک پالس با 
دالیلی که قیمتها را به سطوح فعلی رسانده اند، ارتباطی 
ندارند.تحریمها علیه مســکو بر ســر حمله به اوکراین، 
تجارت نفت روســیه را طی هفته گذشته مختل کرد و 
اگرچه صادرات انرژی شامل تحریمها نشدند، بسیاری از 
خریداران از معامالت مربوط به نفت این کشــور فاصله 
گرفتند.اوپک پالس در حال تسهیل تدریجی محدودیت 
عرضه ای است که در سال ۲۰۲۰ در واکنش به فروپاشی 
تقاضا در اوج بحران پاندمی ویروس کرونا به اجرا گذاشته 
بود و از اوت ســال گذشته هر ماه تولیدش را ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز افزایش می دهد اما حاضر نشــده است 
درخواستهای مصرف کنندگان برای افزایش بیشتر تولید 
را بپذیرد.این منابع می گویند مجموع عرضه و تقاضا در 
بازار جهانی نفت متوازن مانده اســت.یکی از منابع آگاه 
اوپک پالس گفت: عوامل عرضــه تغییری نکرده اند و 
تصور می کنم نتیجه دیدار قبلی برای همه فعاالن بازار 

واضح بود.

دبیرکل اوپک:

اوپک روی وقایع تاثیرگذار بر قیمت نفت کنترل ندارد

واردکنندگان نفت آسیا بازگشت زودهنگام عرضه ایران 
را در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین تنها راه برای مهار 
افزایش قیمتها می دانند که مانع از نابودی تقاضا شده و 
احیای اقتصادی منطقه ای شکننده از پاندمی کووید ۱۹ 
را از گزند ایمن نگه می دارد.به گزارش ایسنا، بازار نگران 
تحوالت پیرامون مذاکرات هســته ای است که به نتیجه 
رسیدن آن راه را برای بازگشت صادرات نفت ایران هموار 

می کند.تهران با عرضه محموله های کمتر به شرکتهای 
بازرگانی چین و نگه داشتن بشکه های نفت برای فروش 
مستقیم آنها پس از رفع تحریمها، سیگنالهای قوی درباره 
بازگشت خود به بازار ارسال کرده است.لیم جیت یانگ، 
مشــاوره بازارهای نفت »اس اند پــی گلوبال کامادیتی 
اینســایتس« در این بــاره گفت: خریداران آســیایی 
امیدوارند بازگشت سریع نفت ایران قیمتها را در بحبوحه 
رشد تنشهای ژئوپلیتیکی و پایبندی تولیدکنندگان اوپک 
پالس به افزایش تدریجی عرضه و افزایش تولید به میزان 
۴۰۰ هزار بشــکه در روز، کاهش دهد. وی گفت: بر این 
باوریم توافق میان آمریکا و ایران می تواند بزودی حاصل 

شــود. فرض ما بر این است که بازگشت کامل به توافق 
هســته ای سال ۲۰۱۵ تعلیق کامل تحریمها را به دنبال 
خواهد داشت و تولید ایران را تا اوت به میزان ۷۵۰ هزار 
بشــکه در روز و صادرات از ذخایر را ۳۰۰ هزار بشکه در 
روز افزایش می دهد.قیمت نفت تحت تاثیر خبر مذاکرات 
دولــت بایدن با متحدان اروپایی برای ممنوعیت واردات 
نفت روسیه در زمان گشایش معامالت دوشنبه، افزایش 
چشــمگیری داشــت و نفت برنت ماه آتی بازار ICE به 
۱۳۹ دالر و ۱۳ سنت در هر بشکه صعود کرد  در حالی 
که بهای نفت ماه آتی نایمکس با ۱۴ دالر و 8۲ ســنت 
افزایش، به ۱۳۰ دالر و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید.یک 

مقام وزارت خارجه آمریکا به »اس اند پی گلوبال« گفت: 
امیدوار است روسیه موضع سازنده تری در قبال مذاکرات 
هســته ای اتخاذ کند.راجات کاپور، مدیرکل نفت، گاز و 
شیمیایی در شرکت سینرژی کانسالتینگ اظهار کرد: بر 
اســاس اکثر برآوردها، ایران می تواند به سرعت ظرفیت 
تولیدش را افزایش دهد و در واقع مدتی است که سرگرم 
برنامه ریزی برای بازگشت به بازارهای بین المللی است. 
شرکت ملی نفت ایران می تواند در چند ماه آینده ۷۰۰ 
هزار بشکه در روز به تولیدش افزایش کند و در مدت سه 
ماه تولیدش را به حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز افزایش 
دهد. افزوده شــده یک میلیون بشکه نفت به بازار، بین 

پنج تا هشت دالر روی قیمت نفت تاثیر دارد و بنابراین 
تورم قیمت فعلی را تا حدودی کاهش می دهد.شرکت 
برن اشتاین ریسرچ اعالم کرد هزینه های انرژی به عنوان 
درصدی از تولید ناخالص داخلی به هشت درصد افزایش 
پیدا کرده که باالترین نرخ از زمان بحران مالی جهانی در 
سال ۲۰۰8 است. افزایش قیمتهای نفت به بیش از ۱۱۰ 
دالر در هر بشکه، هزینه های نفت را به ۴.۵ درصد تولید 
ناخالص داخلی رسانده که از نظر تاریخی، مقدمه رکود 
و نابودی تقاضاســت.دو منبع بازرگانی چینی ۲8 فوریه 
به پالتس گفتند: شــرکت ملی نفت ایران محموله های 
کمتری به شــرکتهای بازرگانی چینی می فروشــد.در 
حال حاضر چین محموله های نفت ایران را تحت عنوان 
گریدهای نفتی دیگر مانند مالزی بِلند، عمان و آپرزاکوم 
وارد می کند. پاالیشــگاههای خصوصی در شرق استان 
شــاندونگ تقریبا همه این محموله هــای نفت را که به 

۲۲.8 میلیــون تن معادل ۴۵8 هزار بشــکه در روز در 
ســال ۲۰۲۱ بالغ شدند و همچنین ۲.۲۷۵ میلیون تن 
را در ژانویه خریداری کردند.بعضی از پاالیشگاهها در هند 
که معموال خریدار بزرگ نفت ایران هستند، اعالم کردند 
لغو تحریمها علیه ایران، دینامیک بازار را در شــرایطی 
که قیمتها در حال صعود هســتند و سطح تولید فعلی 
قادر به پاسخگویی به تقاضای پساکرونایی نیست، تغییر 
می دهد.اگرچه وابستگی آسیا به نفت روسیه باال نیست 
اما تحلیلگران می گویند افزایش قیمتها و تالش جهانی 
برای خرید نفت غیرروســی با وجود این که نفت روسیه 
هنوز هدف تحریمها قرار نگرفته است، ممکن است عرضه 
موجود را محدود کند.طبق آمار اس اند پی گلوبال، آسیا 
در ســال ۲۰۲۱ حدود ۱.۶ میلیون بشــکه در روز نفت 
روســیه را وارد کرد که کمتر از پنج درصد واردات این 
منطقه بود. عمده نفت روسیه توسط چین خریداری شد.

ازسرگیریصادراتایرانچقدرازقیمتنفتکممیکند؟

 هزینه برق مشترکان کم مصرف 
افزایش نمی یابد

سرپرســت معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان، از عدم افزایش تعرفه برق مشــترکانی که الگــوی مصرف برق را رعایت 
می کنند خبرداد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
رویا قزلباش، با دعوت از مشترکان برق به رعایت الگوی مصرف و استفاده درست 
از این انرژی گفت: اصالح تعرفه برق در راســتای ایجاد عدالت اجتماعی صورت 
گرفتــه تا هزینه برق افرادی که به عناوین مختلف در مصرف برق سوء اســتفاده 
می کنند از جیب دیگران پرداخت نشــود.قزلباش تاکید کرد: خوشــبختانه بیش 
از ۷۵درصد از مشــترکان برق اســتان زنجان، الگوی مصرف را رعایت می کنند و 
با افزایش هزینه برق مواجه نخواهند بود و فقط مشــترکانی که برق را درســت 
مصرف نمی کنند و مصرف شــان باالتر از الگوی مصرف است شامل افزایش تعرفه 
خواهند بود.وی افزود: در تعرفه های ابالغی وزارت نیرو که از ابتدای بهمن اجرایی 
شــد، برای مناطق دارای ویژگی های آب وهوایی عادی که استان زنجان نیز شامل 
این مناطق اســت در ماه های گرم ســال)خرداد تا شهریور( الگوی مصرف ماهانه 
۳۰۰ کیلووات ساعت و در فصول غیر گرم سال)مهر تا اردیبهشت( الگوی مصرف 
ماهانه ۲۰۰ کیلووات ساعت است، که مشترکان با رعایت این الگوها هیچ افزایش 

چشمگیری در هزینه برق خود نخواهند داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:
 مدیریت آب چالش برانگیزترین موضوع 

در کشور است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم بر لزوم ایجاد مجمع خیرین 
آبرسان برای استان و شهرستان جعفریه تاکید قرار داد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، مهندس حسن بختیاری در 
جلسه ای که به منظور بررســی مشکالت آب شهرستان جعفرآباد با 
حضور فرماندار، امام جمعه و بخشداران مرکزی و قاهان برگزار شد با 
اشاره به مشکل ذاتی کمبود آب در استان قم اظهار داشت: باید اساس تمام مطالبات و برنامه 
ریزی ها بر اساس موقعیت جغرافیای کم آب استان باشد.وی با تاکید بر اینکه اولویت اساسی ما 
تأمین آب شرب برای مناطقی است که انسان ها در آن سکونت دارند، مدیریت آب را اصلی ترین 
و چالش برانگیزترین موضوع در کشور و استان دانست و تاکید کرد: باید برنامه ریزی ها در این 
خصوص با جامعیت کامل و دور از نگاه های منطقه ای و بخشی انجام شود.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان قم تأمین آب از منابع محلی را از جمله سیاست های شرکت آب و فاضالب 
برای بخش های استان دانست و گفت: با توجه به مشکالت تأمین آب و هزینه های سنگین آن، از 
جمله اجرای خط انتقال، بهترین حالت استفاده از منابع تأمین در محدوده مصرف است.بختیاری 
لزوم ایجاد مجمع خیرین آبرسان برای استان و شهرستان جعفریه را نیز مورد تاکید قرار داد و با 

بیان اینکه شرکت های آب و اضالب مجموعه های هزینه-درآمد هستند، 

برگزاری مراسم جشن اعیاد شعبانیه 
در شرکت گاز استان گلستان

مراسم باشــکوه اعیاد شــعبانیه والدت سراسر سعادت حضرت 
ابا عبد ا...الحســین )ع( ، حضرت ابوالفضــل العباس)ع(  و امام 
ســجاد )ع( گرامیداشت روز پاســدار و جانباز با حضور طالبی 
مدیر عامل وجمعی از عالقه مندان به ســاحت مقدس اهل بیت 
عصمت و طهارت بعد از نماز ظهر وعصردر محل نماز خانه اداره 
مرکزی شرکت گاز استان گلســتان برگزار گردید . این مراسم 
معنوی که با هدف گرامیداشــت اعیاد مبارک و میمون شعبانیه  
برگزار گردید شــیفتگان آن حضرت با برگزاری مراسم جشنی 
این ایام  بزرگ را گرامی داشــتند.در این مراسم  حجت االسالم 
والمســلمین مزنگی امام جماعت  شــرکت  ضمن گرامیداشت 
اعیاد شــعبانیه ، مطالبی را پیرامون فضایل و مناقب ائمه اطهار 
)ع( بیــان نموده و بر پیروی از ســیره این امامان بزرگوار تاکید 
کردند.در ادامه نیز شــریفی  ذاکراهل بیــت عصمت و طهارت 
بمناســبت این ایام فرخنــده و مبارک با انجــام برنامه مدیحه 
ســرائی و مولودی خوانی بر هرچه با شکوهتر شدن  این مراسم 

افزوند.
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گزیده خبر

 تعرفه واردات خودرو در سال
 آینده ۴۰ تا ۷۵ درصد شد

معاون وزیر صمت گفت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعال تغییری 
ندارد و بر اســاس همان تعرفه های قبلی اســت. تعرفه از ۴۰ درصد آغاز و 
تا مرز ۷۵ درصد بر اســاس حجم موتور خودرو اعمال می شــود.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، محســن صالحی نیا در برنامه خبری در رابطه با ساز و 
کار واردات خودرو در سال 1۴۰1 و در پاسخ به این سوال که مجوز واردات 
خودروهای سواری به چه کســانی داده می شود؟ بیان کرد: واردات خودرو 
دارای سابقه اســت و در سال های قبل هم بر اساس آئین نامه ضوابط فنی 
واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران اســت ساری و جاری بوده است اما 
آنچه که امروز بیان می کنیم اجازه داده می شود که دولت بتواند به شرکت ها 
و یا اشــخاصی که براســاس ضوابط فنی واردات خودرو می توانند مشمول 
واردات خودرو شــوند این اجازه را اعطا کند بنابراین واردات خودرو توسط 
دولت و ارکان دولت مدنظر نیســت.رئیس سازمان گسترش و نوسازی بیان 
داشــت: معموالً شــرکت هایی که قصد واردات خودرو را دارند باید از قبل 
شــرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش و 
تأمین قطعات مناسب در طی فرآیند بهره برداری توسط متقاضیان داشته 
باشند و بنابراین شرکت هایی که بتوانند این ضوابط را طی کند و خودروهایی 

نیز باشد که در قاعده استاندارد باشد می توانند در این دسته قرار بگیرند.
وی در پاســخ به این سوال که آیا به خودروســازهای داخلی مجوز واردات 
داده می شــود؟ گفت: برخی از خودروسازان داخلی در بخش خصوصی و دو 
خودروســاز بزرگ آنها هم در ســوابق قبلی معموالً تعداد محدودی واردات 
خودرو برای تکمیل ســبد کاال داشــته اند بنابراین در شرایط فعلی اگر آنها 
هم بتوانند ضوابط یاد شــده را طی کنند و درخواست واردات داشته باشند 
می توانند در محدود واردات قرار بگیرند.صالحی نیا با اشاره به بند ۴ ابالغیه 8 
ماده ای رئیس جمهور درباره واردات خودرو اظهار داشت: در این ابالغیه آمده 
اســت که »به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب 
ســازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام 
تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف ســه ماه 
رفع گردد و با افزایش صادرات نســبت صادرات به واردات افزایش یابد« پس 
دارای سه محور اســت که یکی افزایش تولید داخلی برای جبران کمبود و 
دوم اینکــه صادرات قطعات را افزایش دهیم تا مصوبه قانونی مجلس امکان 
پذیر شود و شرایط رقابتی مناسبی فراهم شود.وی افزود: بنابراین با توجه به 
اختیار دولت با توجه به سه محور یاد شده می توان مصوبه مجلس را براساس 
شرایط عملیاتی کرد.معاون وزیر صمت اظهار داشت: در مقاطع زمانی قبلی 
که واردات خودرو تابع مقررات عمومی واردات و صادرات در کشور بود خودرو 
هم مانند ســایر کاالها شرایطی داشــت و واردات آن دارای تعرفه بود اما از 
منظر کارشناسی ما واردات تعداد خودروی پیش بینی شده لطمه ای به تولید 
داخلی نمی زند.وی افزود: واردات خودرو در ســنوات قبلی به طور متوســط 
حــدود 2۰ تا 22 هزار دالر به ازای هر خودرو بوده اســت یعنی حدود 1.۴ 
میلیون دالر صرف واردات خودرو در سال آینده خواهد شد.صالحی نیا بیان 
داشت: در هیچ زمانی محدودیت واردات خودرو برای حمایت از تولید داخلی 
نبوده اســت و در چند ســال اخیر به دلیل محدودیت های بین المللی برای 
تأمین ارز تولید کاالهای اساســی یا واردات محصول با مشکل مواجه بودیم.

معاون وزیر صنعت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعاًل تغییری ندارد و 
بر اساس همان تعرفه های قبلی است تعرفه از ۴۰ درصد آغاز می شود و تا مرز 
۷۵ درصد براساس حجم موتور خودرو اعمال می شود.معاون وزیر صمت بیان 
داشت: همیشه تعرفه واردات حداکثر تا 1۵ بهمن به دولت پیشنهاد می شود و 
دولت نیز آن را تصویب می کند اما امسال تعرفه واردات خودرو به دلیل اینکه 
امکان واردات وجود نداشــت، پیشنهاد نشد اما با عملیاتی شدن این موضوع 
اگر کسانی که مرتبط هستند پیشنهادی برای کاهش یا افزایش داشته باشند 
در دولت قابل بررسی است، ما برای سال آینده برنامه ریزی انجام داده ایم که 
بخش وسیعی از آن در فرمان 8 ماده ای ریاست جمهوری وجود دارد و یکی 

از موارد آن حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی است.

رئیس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا:
در سال 1۴۰1 سایپا محصولی در کف 

پارکینگ نخواهد داشت
رئیس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر اینکه این مجموعه با 
تمام توان دو موضوع ارتقای کیفیت و افزایش تولید را دنبال می کند، گفت: 
با توجه به قراردادهای جدید داخلی و خارجی که با تامین کنندگان قطعه 
امضاء شــده است در سال 1۴۰1 دیگر شاهد خودروهای که کف پارکینگ 
گروه خودروسازی سایپا باشد، نخواهیم بود.به گزارش سایپانیوز، علیمردان 
عظیمی با اشــاره به 8 فرمان رئیس جمهور کــه در آن به ارتقای کیفیت 
محصوالت و افزایش تولید خودرو پرداخته شده است در حاشیه مراسم روز 
درختکاري در باشگاه سایپا، اظهارداشت: در راستای فرمایشات مقام معظم 
رهبری و همچنین 8 دستور مهم رئیس جمهور، افزایش تیراژ تولید خودرو 
تا ســقف ۵۰ درصد یکی از برنامه های جدی این مجموعه اســت از اینرو 
یکی فعالیت ها برای تحقق هدف یاد شــده، تکمیل کاری خودروهای کف 
پارکینگ سایپا اســت.او تصریح کرد: خودروهای کف پارکینگ سایپا، بین 
یک تا دو قطعه کسر دارند و با توجه به قراردادهای جدیدی که با سازندگان 
قطعات داخلی و خارجی امضاء شــده اســت از اردیبهشت ماه روند تحویل 
خودرو به مشــتریان سرعت بیشتری خواهد گرفت، به گونه ای که از سال 

آینده دیگر شاهد خودرو در کف پارکینگ نخواهیم بود.

 جزئیاتی از تجارت ۹۰ میلیارد دالری ایران 
در 11 ماهه امسال

طبق آخرین گزارش گمرک، حجم تجارت خارجی ایران در 11 ماهه امسال حدود ۹۰ میلیارد دالر 
بوده است.به گزارش ایسنا، دیروز در نشست سخنگوی دولت، آماری از تجارت خارجی اعالم شد که 
بالفاصله مورد اصالح قرار گرفت. به این بهانه وضعیت تجارت ایران با استناد به آمار گمرک ایران به 
عنوان مرجع رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.در 11 ماهه امسال مجموع تجارت خارجی ایران 
)واردات و صادرات( با رشد ۳8 درصدی،  ۹۰ میلیارد دالر بوده  است؛ به طوری که 1۴۹ میلیون و 
۴۰۰ هزار تن کاال بین ایران و طرف های تجاری مبادله شده است که  نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 12 درصد افزایش نشان می دهد.از مجموع این تجارت،  112 میلیون و ۶۵8 هزار تن کاال 
به ارزش ۴۳ میلیارد و ۵1۷ میلیون دالر ســهم کاالهای صادراتی بوده که 1۰ درصد در وزن و ۴۰ 
درصد در ارزش افزایش داشته است.چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان پنج مقصد اول صادراتی 
کاالهای ایرانی از ابتدای امسال تاکنون بوده است.همچنین ۳۶ میلیون و ۷۷۷ هزار تن کاال به ارزش 
۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دالر از کشــورهای مختلف وارد ایران شد که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته 1۹درصد در وزن و ۳۶ درصد در ارزش رشد داشته است.امارات، چین، ترکیه، آلمان و 
سوئیس نیز پنج کشور اولی است که واردات ایران از آنها انجام شده است.عمده واردات ایران در این 
مدت،  کاالهای اساسی، نهاده ها، ماشین آالت تولید، دارو و ملزومات پزشکی و کاالهای ضروری بوده 
است.اما  وضعیت واردات کاالهای اساسی در تجارت خارجی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت.طبق 
گزارش گمرک ایران در 11 ماهه امسال، 2۷ میلیون و ۶1۴ هزار و ۳۹2 تن انواع کاالی اساسی به 
ارزش 1۷ میلیارد و ۵۳2 میلیون و ۶۰۹ هزار و ۶۵۹ دالر از گمرک ها ترخیص شــد که نســبت به 
مدت مشابه سال قبل، رشد 28 درصدی در وزن و ۶۰ درصدی در ارزش داشته است.بر اساس این 
گزارش، از این میزان کاالهای اساســی وارد شــده،  2۴ میلیون و 28 هزار و ۶۷۰ تن کاال به ارزش 
1۳میلیارد و ۶۷۰ میلیون و ۴۴ هزار و 8۵۰ دالر شــامل هفت قلم با ارز ترجیحی است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی در وزن و ۷۷ درصدی در ارزش را نشان می دهد.

عضو اتاق ایران:
قیمت گذاری دستوری دستاوردی جز فساد ندارد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اعمال دخالت در اقتصاد یا قیمت گذاری دستوری 
دســتاوردی جز فساد به دنبال ندارد.بهرام شــکوری عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و 
از فعاالن معدنی کشــور در گفت وگو با مهر اظهار کرد: قیمت گذاری دســتوری همواره یکی از 
چالش های اقتصاد ایران بوده است. این در حالیست که اعمال دخالت در اقتصاد یا قیمت گذاری 
دستوری دستاوردی جز فساد به دنبال ندارد.به گفته شکوری دخالت در قیمت گذاری یا استمرار 
حمایت های یارانه ای که چندان منطقی نیز ندارد در اقتصاد مذموم و ناپســند اســت.عضو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفــت: بورس های کاالیی در همه دنیا مورد حمایت جمعی همه 
نهادها هســتند؛ در واقع بورس های کاالیی محل مناســبی برای خرید و فروش ایجاد می کنند.

شــکوری با بیان اینکه هیچ فعال اقتصادی مخالف عرضه در بورس کاال نیست و همه به نوعی از 
مکانیزه عرضه و تقاضا در بورس کاال دفاع می کنند، تاکید کرد: بهترین و کاراترین جایگزین برای 
برچیدن اعمال قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران نیز، بورس کاال است که می تواند با تجلی 
مکانیزم عرضه و تقاضا شرایط منصفانه ای را در خرید و فروش شکل دهد.وی گفت: همه فعاالن 
صنایع موافق عرضه کاالها در بورس کاال هستند اما دولت نیز باید از سیاست های اشتباه گذشته 
درس بگیرد و به هیچ عنوان در روند معامالت دخالت نکند و در این زمینه، بهترین راه حل همان 
مقررات بورس در زمینه کشف عادالنه قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضاست و بدون شک با پیگیری 
این روند همه فعاالن بازارها همانند بورس های کاالیی دنیا از جمله بورس فلزات لندن، شیکاگو، 

شانگهای، دالیان و … از شیوه مبادالت راضی خواهند بود.

رئیس اتاق تهران:

 رشد ۷۰ درصدی ترانزیت کاال
رئیــس اتاق تهران با بیان اینکه ایــران می تواند هاب دریایی و 
هوایی و شاهراه شــرق به غرب و شمال به جنوب باشد، گفت: 
در 11 ماه امسال ترانزیت کاال از مسیر ایران رشد ۷۰ درصدی 
داشته است.به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری دیروز در 
سی و دومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار کرد: 
طبق گزارش گمرک، حجم تجارت خارجی کشور در 11 ماهه 
به ۹۰ میلیارد دالر رســید که در مجموع ۳8 درصد نسبت به 
سال قبل رشد داشته است.وی با اشاره به افزایش ترانزیت کاال 
از مســیر ایران گفت: ترانزیت کاال از مسیر ایران به رقم حدود 
12 میلیارد دالر رســید که نسبت به سال قبل ۷۰ درصد رشد 
داشــته که اگرچه رقم خوبی بوده اما نسبت به جایگاه ایران و 
موقعیت جغرافیایی کشورمان این رقم بسیار پایین است.رئیس 
اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: ایران هم می تواند هاب دریایی 
و هم هاب هوایی و شــاهراه شــرق به غرب و شمال به جنوب 
باشد که متأسفانه در سال های اخیر ما غافل بوده ایم.وی گفت: 
مســیرهایی به عنوان »یک کمربند - یک جاده« طراحی شده 
و اغلب ســعی کرده اند ایران را از نظر جاده ای، دریایی، هوایی و 
زمینی و حتی لوله کشی های نفت و گاز دور بزنند.خوانساری با 
اشاره به نرخ تورم بیان کرد: تورم کشور منتهی به بهمن 1۴۰۰ 
با یک درصد کاهش به ۴1.۴ درصد رسیده و اگرچه هنوز بیش 
از ۴۰ درصد اســت اما خوشــبختانه یک درصد کاهش داشته 
اســت.وی افزود: بر اســاس گزارش رویترز، تورم ساالنه آمریکا 
منتهی به ژانویه 2۰22 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
میالدی ۷ و نیم درصد رشد داشته ،   برای هشتمین ماه متوالی 
تورم آمریکا به ۵ درصد رسیده  و پیش بینی می شود که توسط 

فــدرال رزرو افزایش نرخ بهره انجام شــود که اگر این موضوع 
تحقق یابــد طبیعتاً بر اقتصاد دنیا نیز تأثیر خواهد گذاشــت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: ترکیه نیز تورم باالی 2۰ 
درصد داشته، در ماه ژانویه شاخص تورم در حوزه یورو به رکورد 
جدیدی رسیده و قیمت کاالها و خدمات در این ماه افزایش ۵.1 

درصدی داشــته که این رقم باالترین شاخص تورم از سال ۹۹ 
یعنی تغییر سیاست پولی اروپا به یورو بوده است.وی با اشاره به 
مسائل پیش آمده بین روسیه و اوکراین بیان کرد: این مساله بی 
سابقه بود، هنوز اثرات کرونا به اتمام نرسیده، مناقشات روسیه 
و اوکراین شــرایط اقتصادی دنیا را یک مقــدار تیره تر کرده و 

افزایش قیمت انرژی، نفت، گاز، گندم، ذرت، روغن آفتابگردان 
و هزینه های حمل و نقل و بیمه کاماًل خودشــان را مشــخص 
کرده اند.خوانســاری ادامه داد: صادرات بــدون نفت خام ایران 
در 11 ماهه 1۴۰۰ به کشــور روســیه ۵۳۹ میلیون دالر و به 
کشــور اوکراین ۶۷ میلیون دالر بوده و در مقابل واردات ایران 
از روســیه در زمان یاد شــده یک میلیارد و ۴۵ میلیون دالر و 
از کشــور اوکراین حدود 112 میلیــون دالر بوده که طبیعتاً با 
ایــن اتفاقات باید به فکر جایگزینی واردات و صادرات باشــیم.

وی افــزود: هر دو کشــور حدود 2۹ درصــد از صادرات گندم، 
1۹ درصــد صادرات ذرت، 8۰ درصد صادرات روغن آفتابگردان 
جهان را به خود اختصاص داده اند و کارشناسان سازمان خواربار 
کشاورزی معتقدند که شرایط حال حاضر در ایجاد ناامنی بازار 
غذا  بخصوص در کشورهای خاورمیانه که ۷۰ درصد نیاز غالت 
خود را از این دو کشور تأمین می کنند، با طوالنی شدن جنگ 
تأثیر حداکثری خواهد داشــت.به گفته رئیــس اتاق بازرگانی، 
میزان صادرات نفت و گاز روسیه حدود 2۷۵ میلیارد دالر است 
کــه از ۴2۵ میلیارد دالر کل صادراتش حدود ۷۵ میلیارد دالر 
صادرات نفت و گاز اســت که طبیعتاً هم روی اقتصاد روسیه و 
هم روی اقتصاد جهان تأثیرگذار اســت البته اثر آن روی نفت و 
بنزین بوده و قیمت نفت روز گذشته به باالی 12۰ دالر رسید.

وی اظهار کرد: مسائلی که بین روسیه و اوکراین به وجود آمده 
اگــر ادامه یابد طبیعتاً خطرناک خواهد بود و امیدواریم هر چه 
زودتر بحران حل شود.خوانســاری تاکید کرد: با توجه به تورم 
ترکیه و باال رفتن قیمت نفت، امیدواریم از این موقعیت استفاده 

کنیم و تنگناهای سال گذشته را کمتر داشته باشیم.

روغن از جمله اقالم وارداتی با ارز ۴2۰۰ تومانی است که نه از فساد این 
ارز جامانــده و نه از گرانی بازارهای جهانی و داخلی. با این حال اغلب، 
ذخیره کمی هم در گمرک و بنادر ندارد.به گزارش ایسنا، حدود چهار 
ســال از ورود ارز ۴2۰۰ تومانی به چرخه تجاری ایران گذشته و هنوز 
هم ادامه و یا توقف آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. لیست واردات با این 
ارز با وجود اینکه هر بار محدودتر از قبل شده ولی همچنان هفت قلم 
را در خود جای داده اســت که گرچه ظاهرا تعداد چشمگیری نیست 
ولی حجم و هزینه سرسام آوری دارد.ذرت، روغن خام، دانه های روغنی، 
کنجاله ســویا، جو و گندم به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی 
از اقــالم وارداتی با ارز ترجیحی اســت؛ کاالهایی که بخش عمده آن  
شــامل ذرت، جو و کنجاله سویا به نهاده های تولید و به نوعی خوراک 
دام و طیــور اختصاص دارد و دو قلم قابل توجه دیگر مربوط به روغن 
است.اخیرا انجمن وارد کنندگان روغن نباتی با اشاره به جریان جنگ 
روســیه و اوکراین و با توجه به واردات روغن از این دو کشور گفته که 
»این اتفاق موجب شــده تا قیمت جهانی روغن آفتابگردان به شدت 
باال رود، حمل و نقل کاال نیز به ســختی صورت گیرد و تامین آن هم 

دشوار شود.«

افزایش 185 تا 231 درصدی هزینه واردات روغن
ایــن اعالم اگرچه در مورد اوضاع ایــن روزها بوده ولی افزایش قیمت 
روغن در بازارهای جهانی از مدت ها قبل وجود داشته و اکنون تشدید 
شــده اســت که در آمار تجارت خارجی نیز به وضوح دیده می شود؛ 
به طوری که در ۹ ماهه امســال میزان واردات هفت قلم کاالی اساسی 
با ارز ۴2۰۰ تومانی، 2۰ میلیون تن به ارزش 11.1. میلیارد دالر ثبت 
شــده اســت که بعد از ذرت، این گروه  روغن  بوده که حجم بیشتر 
واردات را به خود اختصاص داده و  بیش از ۳.۳ میلیارد دالر بوده است. 
در ایــن دوره 1.۵ میلیون تن به ارزش بیش از دو میلیارد دالر  روغن 
خوراکی وارد شــده که  1۰2 درصــد در وزن و 2۳1 درصد در ارزش 
افزایش دارد و  نشــان می دهد در کنار افزایش وزنی،  رشــد سنگین 
قیمــت روغن در بــازار جهانی نیز رقم خورده اســت. همچنین  1.۹  
میلیون تن به ارزش 1.۳ میلیارد دالر دانه های روغنی وارد شــده  که 
نســبت به ۹ ماهه پارسال هشت درصد در وزن و ۴۷ درصد در ارزش 

افزایش داشــته است. گزارش 1۰ ماهه، بازهم این روند افزایش قیمت  
در کنار رشد واردات را تائید می کند؛ به گونه ای که در این مدت حدود 
2۴ میلیون تن به ارزش 1۳.۶ میلیارد کاالهای اساسی با ارز ترجیحی 
وارد شده که سهم گروه روغن به بیش از چهار میلیارد دالر می رسد. از 
این میزان 2.2 میلیون تن به ارزش بیش از 1.۵ میلیارد دالر دانه های 
روغنی است که رشد 1۰ درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش دارد. 
همچنین بیش از 1.8 میلیون تن به ارزش 2.۵ میلیارد دالر مربوط به 
روغن خوراکی بوده که 81 درصــد در وزن و 18۵ درصدی در ارزش 

افزایش داشته است.

مراجع رســمی تائید می کند که کاالی وارداتی با ارز 4200 در 
صدر تورم بود

با وجود واردات گسترده روغن و دانه های روغنی، بازار داخلی آن از سال 
گذشته درگیر نوسان بود و در مقطعی برای دریافت روغن صف تشکیل 
می شد، حتی گزارش مرکز آمار ایران نشان داده بود که این کاال برای 
چندین ماه در صدر تورم قرار داشــته و  تا 1۴۰ درصد هم گران شده 
اســت، این روایتی عجیب از جریان کاالیی بود که تامین ارز آن با نرخ 
ارزان ۴2۰۰ تومان انجام می شد، حتی چندی پیش میرکاظمی -رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه- در اظهارات خود که اشــاره ای به وضعیت 
پرداخت ارز ترجیحی و کم اثر بودن آن در قیمت کاالها داشت، گفته 
بود  گزارش های رسمی نشــان می دهد که اقالم مرتبط با ارز ۴2۰۰ 

تومانی اغلب با تورم باالیی مواجه بوده اند.

16 میلیون یورو ارز رفت ولی روغنی در کار نبود!
اما این تمام ماجرای روغن نیست و باید به آن گزارش   تخلفات صورت 
گرفته ناشی از رانت و فساد ارز ترحیحی در واردات این کاال و یا ورود 
دستگاه قضایی برای ترخیص را هم اضافه کرد.در همین رابطه چند ماه 
پیش بود که پرونده تخلف ارزی یک شرکت واردکننده روغن از سوی 
مراجع نظارتی مورد پیگیری قرار گرفت، اعالم ارونقی-معاون پیشین 
گمرک ایران- از این حکایت داشــت که در سال گذشته،  یک شرکت 
معتبر با وجود اینکه برای واردات روغن ثبت ســفارش دریافت کرده و 
برای آن هشت تا 1۶ میلیون یورو تامین ارز با نرخ ۴2۰۰ تومانی انجام 
شده است، هیچ روغنی وارد نکرده و در حالی که در جریان رفع تعهد 
ارزی بوده اســت با ورود مراجع نظارتی روند متوقف شده است. بر این 
اســاس واردکننده روغن با توجه به رانت سنگین ارز ۴2۰۰ تومانی با 
سواســتفاده از فضای موجود نسبت به دریافت ارزی اقدام کرده که در 
مقابل آن واردات روغن صورت نگرفته اســت.تمامی این جریان ها در 
حالی اتفاق افتاده که معموال ورود روغن به گمرک و بنادر با مشــکل 
خاصی مواجه نیست و در اغلب گزارش ها در مورد موجودی کاالهای 
اساســی  بین چند صد و یا میلیون تــن از روغن خام و انواع دانه های 
روغنی موجود است ولی در مواردی با تاخیر در تامین ارز و  یا موانعی 
مواجه شده  و  بخشی از کاال در گمرک و یا روی شناورها باقی می ماند.

حواشی »روغن« از تکان جهانی تا میلیون ها یورو واردات پوچ!

در آستانه شب عید بازار لوازم خانگی در رکود مطلق قرار دارد و بنا به اذعان فعاالن، بازار به نوعی نیمه تعطیل است.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، در حال حاضر چند ماه از افزایش قیمت غیرقانونی لوازم خانگی می گذرد و هر چند روز یک بار مسئوالن 
دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور ،وزارت صنعت و سازمان حمایت از برخورد با متخلفین مطالبی را عنوان می کنند اما در عمل 
هنوز کسی حریف تولیدکنندگان متخلف لوازم خانگی نشده است.امروز در آستانه شب عید بازار لوازم خانگی در رکود مطلق قرار داشته 
و بنا به اذعان فعاالن بازار به نوعی نیمه تعطیل است. بالتکلیفی بازار لوازم خانگی در حالی به وجود آمده که هنوز واحدهای تولیدی که اقدام به افزایش قیمت ها کرده بودند 
لیست جدید کاهش قیمتها را به بازار اعالم نکردند.برهمین اساس فروشندگان لوازم خانگی مطابق همان لیست هایی که شاهد افزایش قیمت بود کاالها را به فروش می 
رسانند اما با توجه به رکود بازار خود فروشندگان تخفیفاتی را برای مردم درنظر گرفتند تا شاید این موضوع عاملی شود مردم نسبت به خرید کاال ترغیب شوند اما متاسفانه 
خبرهای مختلف در کاهش قیمت لوازم خانگی عاملی شــده تا مردم دســت از خرید برداشته و منتظر ارزانی کاالها باشند. اما در عمل تولیدکنندگان نسبت به این موضوع 
مقاومت می کنند.امروز اکثر فروشندگان لوازم خانگی بالتکلیف در مغازه های خود نشسته و منتظر مشتری هستند. اما خبری از خرید و فروش نیست.یکی از فروشندگان 
لوازم خانگی با اعالم اینکه مدام مسئولین از کاهش قیمتها صحبت می کنند اما هیچ واحد تولیدی لیست جدید خود را به ما اعالم نکرده است، گفت: از آقایان می خواهیم 

اگر کاهش قیمت ها برای واحدهای تولیدی ضروری است آنها را ملزم کنید تا لیست جدید را به بازار اعالم کنند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران با بیان اینکه اولویت نظارتی در شب عید 
امسال نظارت بر اجرای درج قیمت تولید کننده است، گفت که با توجه به اجرای قانون انتزاع وزارت صمت فقط نظارت 
بر بازار کاالهای صنعتی و خدماتی را بر عهده دارد.سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت نظارت بر بازار 
شب عید اظهار کرد: تفاوت امسال با سال گذشته این است که سال گذشته رصد قیمت کلیه محصوالت به عهده وزارت 
صمت بود، اما امسال با توجه به اجرای قانون انتزاع از آبان ماه، وزارت صنعت فقط نظارت بر کاالهای صنعتی و خدماتی و 

بحث رصد ویژه شفافیت قیمت  کاالها را به عهده دارد.وی با بیان این که رصد بازار کاالهای کشاورزی مثل برنج، روغن، شکر و غیره،  امسال بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی است، گفت: وزارت صمت نیز در حوزه خدمات، خدمات سفر، خدمات جاده ای، ریلی و هوایی و قیمت کاالهای تولید شده فعالیت خواهد کرد. 
همچنین برنامه ما نظارت بر اجرای درست این طرح در پایان سال است که منجر به کاهش حداقل ۳۰ درصدی قیمت کاالها شود.معاون نظارت و بازرسی 
ســازمان صمت اســتان تهران با بیان اینکه هدف این طرح کاهش قیمت ۳۰ درصدی کاالها با همکاری تولید کنندگان، شبکه توزیع و توجیه خرده فروشان 
اســت، گفت: در حال حاضر در مراحل ارشــاد هستیم و برای دست اندرکاران، روند کار را توضیح می دهیم، اما بعد از مرحله ارشاد، در صورت اجرا نشدن این 
قانون برخورد تعزیری صورت خواهد گرفت.وی با بیان اینکه اولویت نظارتی در شب عید امسال نظارت بر اجرای درج قیمت تولید کننده است، تصریح کرد: 

طرح نظارت بر بازار شب عید از 1۴ اسفند شروع شده و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.

بازار لوازم خانگی نیمه تعطیل شد

جزئیاتتشدیدنظارتهابربازارشبعیدمقاومتتولیدکنندگاندربرابرکاهشقیمتها
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گزیده خبر

استعالم سامانه جامع تجارت از درگاه الکترونیک بانک آینده تسهیل شد
 جزییات تفاهم نامه مشترک وزارت صمت و 

بانک آینده
روز دوشنبه، شانزدهم اسفندماه، وزارت صمت و بانک آینده در خصوص توسعه 
همکاری های مشترک به منظور تحقق تأمین مالی زنجیره ای در حوزه صنعت و 
معدن، مصرف بهینه تسهیالت با هدف کاهش قیمت نهایی کاالها، تفاهم نامه 
امضا کردند.به موجب این تفاهم که با حضور سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، به امضای دکتر محمد فطانت مدیرعامل بانک آینده و سیدمهدی 
نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت رسید، همکاری های 
متقابل برای استعالم صورت حساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه جامع تجارت 
)طرح افق( در زمان ارائه خدمات و عدم دریافت صورت حســاب کاغذی توسط 
بانک در خصوص خدمات و تســهیالتی که نیاز به ارائه صورت حســاب داشته 
باشــد و نیز ارائه تسهیالت و خدمات تأمین مالی زنجیره ای در بخش صنعت و 
معدن انجام می شــود.در چارچوب این تفاهم نامه بانک آینده سامانه های بانکی 
الکترونیکی خود را برای پاســخ برخط به اســتعالمات ســامانه جامع تجارت، 
دســترس پذیر می کند.همچنین امکان استعالم اشــخاص مجاز خرید اعتباری 
موضوع این تفاهم نامه و میزان سقف اعتباری آنان برای خرید کاالهای موضوع 
این تفاهم نامه مطابق نیازمندی وزارت به صورت سیستمی را برای سامانه جامع 

تجارت فراهم می کند.

هت تریک بانک پاسارگاد در ششمین 
جشنواره نوآوری  برتر ایرانی

 در ششمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی، »اپلیکیشن ویپاد«، خدمت »شارژ 
آنالین کارت شــهروندی در اپلیکیشن پی پاد« و »سامانه خدمات رفاهی آوند«، 
از محصوالت توســعه یافته توســط بانک و گروه پاسارگاد به عنوان محصوالت و 
نوآوری های برتر ایرانی شــناخته شدند. دبیرخانه این جشــنواره پس از انجام 
مراحل بررسی و ممیزی، هر سه محصول فوق را به عنوان محصول نوآور و برتر 
معرفی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در »ششمین جشنواره ملی 
نوآوری برتر ایرانی« که در تاریخ 16اسفند1400 به همت دفتر توسعه فناوری ها 
و نوآوری های صنعتی شریف )تکنوشریف( در محل دانشگاه صنعتی شریف و با 
حمایت ســتاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علم و 
فناوری ریاست جمهوری برگزار شد؛ بانک پاسارگاد برای سه خدمت و محصول 
خود، موفق به دریافت لوح زرین و تقدیرنامه شد. در این راستا »اپلیکیشن ویپاد« 
به عنوان ترابانک )بانک دیجیتال( پاســارگاد که مجموعه خدماتی شامل اعتبار 
دیجیتال، افتتاح حساب دیجیتال، خدمات مالی اجتماعی و ویدیو بانکینگ و... 
را ارائه می دهد، خدمت »شــارژ آنالین کارت شهروندی در اپلیکیشن پی پاد« و 
»سامانه خدمات رفاهی آوند« به عنوان نوآوری های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.

بانک توسعه تعاون در چرخه تأمین مالی زنجیره ای قرار گرفترئیس هیات 
مدیره:

بانک توسعه تعاون در چرخه تأمین مالی 
زنجیره ای قرار گرفت

بانک توسعه تعاون با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مالی زنجیره ای 
تفاهم نامــه امضا کرد.ســید باقر فتاحی در ســخنانی پیش از مراســم امضای 
تفاهم نامه که با حضور ســید رضا فاطمی امیــن، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شــد، گفت: 60 درصد پورتفوی تســهیالت بانک توسعه تعاون به بخش 
صنعت و معدن اختصاص دارد.وی افزود: یکی از پیش نیازهای اجرای طرح بزرگ 
تأمین مالی زنجیره ای وجود اسناد الکترونیک همچون صورتحساب الکترونیک 
است.فتاحی ادامه داد: با راه اندازی و عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت مشکل 
فاکتورهای صوری تا حدودی حل شــده است.رئیس هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون تصریح کرد: راه اندازی ســامانه جامع تجارت )افق( به افزایش شفافیت و 
کارایی منابع در نظام بانکی کمک مؤثری می کند.وی بیان کرد: بانک توســعه 
تعاون زیرساخت های مناســبی برای اجرای طرح های نوین بانکی دارد. بر این 
اساس از ابتدای سال آینده سفته الکترونیک و برات الکترونیک در بانک توسعه 

تعاون عملیاتی می شود.

نشست مدل مطلوب بانکداری اسالمی در 
بانک پارسیان برگزار می شود

دومین نشـست علمی – تخصصـی با موضوع »مدل مطلوب بانکداری اسـالمی 
)چالش ها و راهکارهای اصالح قوانین بانکی کشور(«، با همکاری بانک پارسیان 
و پژوهشــگاه فقه نظام قم، با حضور اســاتید حوزه و مدیــران نظام بانکی و به 
میزبانی بانک پارسیان روز چهارشنبه 18 اسفندماه برگزار می شود.در این نشست 
راهبردی، حضرت آیت اهلل اراکی، ریاســت کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان 
رهبری و عضو محترم هیئت رئیسه جامعه مدرسین، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حاجی ابوالقاســم دوالبی ، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و رئیس 
محترم پژوهشگاه فقه نظام، حجت االسالم والمسلمین مادر شاهی، دبیر محترم 
گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و کورش پرویزیان مدیرعامل بانک 
پارسیان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.ازجمله اهداف برگزاری این نشست؛ 
تبیین مــدل اجرایی یک بانک مطلوب تحت مبانی اســالمی و با رویکرد فقه 
نظام در راستای رفع دغدغه های مراجع عالی قدر در همکـــاری بـا نهـاد پولی 
و جلوگیری از نفوذ تمـــدن سـرمایه ساالری غربی در نهاد پولی– مالی اقتصاد 

می باشد.

افزایش ساعات کاری سامانه های بانکی در 
روزهای پایانی سال

ســاعات کاری سامانه های ساتنا و پایا، با هدف ایجاد سهولت در پرداخت های 
مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی اعالم کرد: ساعت پایان کار سامانه ساتنا در روزهای ۲6 و ۲8 اسفندماه 
برای دســتور پرداخت های بین مشتری ساعت ۲0:۳0  و دستور پرداخت های 
بین بانکی ساعت ۲1:00 تعیین شده است.در همین راستا در روز ۲۹ اسفندماه 
دســتورپرداخت های بین مشتری تا ساعت 16:۳0 و  دستورپرداخت های بین 
بانکی تا ســاعت 1۷:00 در سامانه ساتنا انجام خواهد گرفت.همچنین سامانه 
پایا، همانند روزهای عادی )غیرتعطیل رســمی( شــامل چهار چرخه بوده و 
دستورپرداخت های شاپرکی نیز در چرخه اول )0۳:4۵ بامداد( تسویه خواهند 
شد.شایان ذکر اســت همانند روال روزهای عادی )غیرتعطیل رسمی(، اسناد 
تســویه بین بانکی )Net( کلیه سامانه ها )شتاب، پایا، پل، تجمیع قبوض و ...( 
در تاریخ ۲۹ اســفندماه نیز در سامانه ساتنا تسویه شده و بانک ها با توجه به 
وضعیت نقدینگی حساب خود نزد بانک مرکزی در این روز، در صورت تمایل 

مجازند نسبت به ارسال دستورپرداخت های ساتنا اقدام کنند.

نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های 
سرمایه گذاری پست بانک ایران اعالم شد

هیات مدیره پســت بانک ایران، نرخ حق الوکاله به کارگیری ســپرده های 
ســرمایه گذاری و توزیع مابه التفاوت ســود قطعی با سود علی الحساب سال 
1401 را ســه درصد اعالم کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک 
ایران، بر طبق مصوبه 1۲۹6 مورخ 08/1۲/1400 هیات مدیره بانک، نرخ حق 
الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری در سال 1401 حداکثر معادل 
سه درصد است که مابه التفاوت ســود قطعی و سود الحساب سپرده ها بین 
ســپرده گذاران به صورت یکسان توزیع می شود.بر اساس این گزارش، توزیع 
سود مطابق با بخشنامه 1۹60/ مب مورخ 10/10/1۳84 بانک انجام می شود.

توقف تراکنش های مالی کره جنوبی با بانک 
مرکزی روسیه

مقامات در کره جنوبی اعالم کردند در آخرین اقدامات تحریمی علیه مســکو 
به دلیل حمله این کشور به اوکراین، تمامی معامالت با بانک مرکزی روسیه را 
متوقف خواهند کرد.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور 
خارجه در بیانیه ای عنوان کرد: تصمیم گرفته است با توجه به محدودیت های 
مالی جامعه بین المللی علیه روســیه، تمامی معامالت مالی با بانک مرکزی 
روسیه را متوقف کند. تصمیم کره جنوبی در حالی اتخاذ می شود که دولت های 
غربی، سازمان های ورزشی بین المللی و بسیاری از شرکت های بزرگ، کشور 
روســیه را با در نظرگرفتن تحریم هایی، محکوم کرده اند.کره جنوبی پیش تر 
اعالم کرده بود که با ممنوع کردن حمل ونقل اقالم راهبردی، کنترل صادرات 
علیه مســکو را تشدید خواهد کرد و همچنین در تعلیق تراکنش های مالی با 
چندین بانک بزرگ روسیه به کشورهای غربی پیوست. این تصمیم جدیدترین 
مجموعه اقداماتی اســت که سئول علیه روســیه و بالروس انجام داده است.

صندوق بین المللی پول هشــدار داد که تاثیرات مهم اقتصادی جهانی جنگ 
در اوکراین در صورت تشــدید درگیری، آسیب های بسیاری به دنیال خواهد 

داشت.

در بودجه 1 401 مصوب شد؛

ممنوعیت اعطای اعتبار به بانک ها بدون دریافت وثیقه
نمایندگان مجلــس مصوب کردند که اعطــای اعتبار جدید به 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در 
قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع 
است.به گزارش ایِبنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررســی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 1401 کل کشور، با 

بند الحاقی ۵ تبصره 16 ماده واحده این الیحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۵ تبصره 16 ماده واحده این الیحه آمده است:

1- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با استفاده 
از سامانه اطالعاتی خود و عنداللزوم اطالعات دریافتی از بانکها و 
مؤسسات اعتباری غیر بانکی)موضوع جزء)۲( این بند( براساس 
تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده 
تســهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی و مانده تسهیالت 
و تعهدات اشــخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها 
و مؤسســات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص 
با تعریف شــورای پــول و اعتبار)مرتبط یا ذی نفــع واحد(، نرخ 
سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت)جاری، 
سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول(، نوع و میزان وثیقه 
دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 

دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
۲- بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکــی موظفند اطالعات 
منــدرج در جزء)1( این بند را بــه صورت فصلی در اختیار بانک 
مرکزی قرار دهند. درصورت اســتنکاف از ارسال تمام یا بخشی 

تشــخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائــم مندرج در ماده)44( از اطالعات، در موعد مقرر، مؤسســه اعتباری حســب مورد به 

قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای)۳( یا)4( بند)الف( ماده)14( 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف 
اســت گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر 
بانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم)۹0( قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه  نماید.
۳- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی 
بــدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشــت، 
توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش 

موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
4- بانک مرکزی مکلف اســت درصورت تســویه اصل و ســود 
مطالبات بانک ها بابت اقســاط تسهیالت اعطایی به زلزله زدگان 
و ســیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد 
و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه های)وجه 

التزام( آنها اقدام نماید.
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف 
اســت در راستای توســعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت 
تســهیالت خرد از شبکه بانکی، زیرساخت های الزم برای توثیق 
برخط اوراق بهادار نظیر ســهام، اوراق مالی اســالمی، واحدهای 
ســرمایه گذاری در صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله در 

بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات 
کشــور با اشــاره به برنامه های دولت 
برای گســترش کارایی زنجیره تامین 
گفت: ســال آینــده تمام ســفته ها 
الکترونیکی می شــود.رضا باقری اصل 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات 
کشــور در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا 
اظهار داشــت: تقریبا از دوسال پیش 
و همزمان با گســترش بیماری کرونا 
از  موضوع غیرحضوری شدن بخشی 
خدمات در دســتور کار قرار گرفت. 
یکی از خدماتی که چند دهه اســت 
به صورت حضوری انجام می شــد و 
بعضا هــم دارای چالش هایی درباره 
شیوه ارائه حضوری آن وجود داشت، 
سفته و برات بود که به همین منظور 
الکترونیکی شدن آنها در دستور کار 
شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور 
قرار گرفت.تصریح کرد: با پیگیری های 
انجام شده، زیرسیستم هایی ایجاد شد 
که براساس آن اولین اقدام آزمایشی 
روی وام 1۵0میلیون ریالی کرونا برای 
کســب و کارها بود که برای بیش از 
۷0هزار کســب وکار، که در ســامانه 
مرتبــط ثبت نام کرده بودند از طریق 

بانک ملی با همــکاری وزارت اقتصاد 
ارائه شد. پس از خروجی موفقیت آمیز 
این اقدام، طرح گســترده تر شد.وی 
بــا اشــاره به اینکــه ســفته و برات 
شــورای  هدف های  جزو  الکترونیک 
افــزود: مصوبه ای هم  بــود،  اجرایی 
بــرای این موضوع وجود داشــت که 
در نهایت وزارت اقتصاد مکلف شــد 
با همکاری بانک مرکــزی و بانک ها 
این ســرویس را عملیاتــی کند.دبیر 
اطالعات  فنــاوری  اجرایی  شــورای 
کشــور ادامه داد: این سرویس تقریبا 
در مردادماه به صورت پایلوت اجرایی 
شــد که از نظر فنی بررسی شود و به 
دنبال آن برای اینکه در محیط واقعی 
اجرایی شــود قراردادهایی با بانک ها 
منعقد شــد که به تازگی نیز رونمایی 
از ســفته و برات الکترونیک را در سه 

بانک عامــل در حضور وزیر اقتصاد را 
شاهد بودیم.  باقری اصل تصریح کرد: 
با اجرایی شدن برات الکترونیک اتفاق 
مهم امکان پرداخت به ذی نفع نهایی 
و همینطور اعتباری شدن معامالت را 
شــاهد خواهیم بود.وی با بیان اینکه 
در حــال حاضر به دلیــل اینکه همه 
پرداخت هــا به صورت نقــدی انجام 
می شود گردش نقدینگی در معامالت 
بسیار باالست، اظهار کرد: حتی تامین 
مالی که توسط دولت صورت می گیرد 
نیز با این چالش مواجه اســت که در 
ابتــدای زنجیره پرداخت می شــود و 
مشــخص نیســت در انتهای زنجیره 
به ذی نفع اصلی یا در همان مســیر 
هدف، هزینه می شود یا دچار انحراف 
خواهــد شــد.دبیر شــورای اجرایی 
فناوری اطالعات کشور گفت: بنابراین 

این موضوع مورد تاکید دولت سیزدهم 
است و براساس برنامه ریزی انجام شده 
به جز ســه بانک ملی رسالت و آینده 
دیگر بانک ها نیز مکلف هستند از این 
سیســتم ها اســتفاده کنند و SCF یا 
زنجیره تامین مالی را گسترش دهند.

باقری اصل تاکید کرد: عالوه براین، دو 
پروژه دیگر هم در حال شــکل گیری 
است که اگر روزی ارز 4۲00 تومانی 
حذف شــود، مدل پرداخت جایگزین 
آن در یارانه از طریق همین سیستم 
یعنی زنجیــره تامین مالــی خواهد 
بود. به مــرور نیــز وزارت صمت در 
حوزه تولید از این زیرساخت ها برای 
پرداخت تسهیالت و همچنین اتصال 
زنجیره های صنعت بهره خواهد گرفت 

و گسترده تر خواهد شد.
وی ادامه داد: امیــدوارم بانک ها نیز 
همراهی کنند تا زیرساخت های پولی 
و مالی شکل بگیرد و در نهایت دولت 
محترم نیز با بررســی تمامی جوانب 
بتوانــد از این ظرفیت برای حذف ارز 
4۲00 تومانــی در زمان مناســب و 
همچنین هدفمند کردن تامین مالی 

در زنجیره تولید استفاده کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور:

سال آینده تمام سفته ها 
الکترونیکی می شود

قیمت طال در معامالت روز ســه شــنبه بازار جهانی تحت تاثیر دالر قوی، از مرز ۲000 دالر عقب نشینی کرد و کاهش یافت.به گزارش 
ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با 0.۵ درصد کاهش، به 1۹88 دالر و ۷8 سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز دوشنبه 
تا مرز ۲00۲ دالر و40 سنت صعود کرده بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، بهای هر اونس طال با 0.۲ درصد کاهش، به 1۹۹۲ دالر و 40 
سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز دوشنبه با 1.۵ درصد افزایش، در 1۹۹۵ دالر و ۹0 سنت بسته شده بود.موجودی طالی »اس 
پی دی آر گلد تراست« که بزرگترین صندوق ETF تحت پشتوانه طال در جهان است روز دوشنبه 0.8 درصد رشد کرد و به 106۲.۷ تن 
رسید که باالترین میزان از اواسط مارس سال ۲0۲1 بود.مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت سیتی ایندکس گفت: به همین 
سادگی نیست که غرب بخواهد یکباره واردات روسیه را ممنوع کند و مدت طوالنی تری زمان می برد. بنابراین بازارها در حال ارزیابی مجدد هستند و همه اطالعات را جذب 
می کنند. تقاضا برای طال اندکی کمتر شده اما همزمان این فلز ارزشمند رشد قیمت اخیرش را واگذار نمی کند.مذاکره کنندگان روسی پس از مذاکره با اوکراین، اعالم کرد 
تحوالت مثبتی برای اعالم ندارند.وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد اونس طال ممکن است مقاومت در سطح 1۹۹۹ دالر را تست کند و شکسته شدن باالی این 
سطح، رشد قیمت تا سطح ۲0۲8 دالر را هموار می کند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری 0.۷ درصد صعود کرد و به ۳01۹ دالر و ۲۲ 
سنت رسید و از رکورد ۳440 دالر و ۷6 سنت معامالت روز دوشنبه عقب نشینی کرد.این فلز ارزشمند که در ساخت مبدلهای کاتالیتیکی خودرو استفاده می شود، از ابتدای 

سال میالدی جاری تاکنون تحت تاثیر تحریمهای مالی علیه روسیه و مختل شدن صادرات این کشور، 80 درصد رشد قیمت داشته است.

بیت کوین از سه روز گذشته باالی قیمت 40 هزار دالر معامله نشده است و برای پنجمین روز سقوط کرد و یک بار دیگر، نتوانست به 
کانال قیمت 40 هزار دالر برسد و همچنان در کانال قیمت ۳8 هزار دالر باقی ماند.به گزارش ایسنا به نقل از یاهوفاینس، بیت کوین برای 
بازگشت به کانال قیمتی ۳۹ هزار دالر به حمایت گسترده بازار نیاز دارد و تشدید نظارت  نهادهای نظارتی بر رمزارزها همچنان به بیت 
کوین و بازار گسترده تر فشار می آورد. شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می دهد که اولین سطح مقاومت ۳۹ هزار دالر، دومین 
سطح مقاومت 40 هزار دالر و سومین سطح مقاومت 4۲ هزار دالر باشد و البته سطح حمایتی اول نیز کانال ۳6 هزار دالر و سپس کانال 
۳۵ هزار دالر خواهد بود.همچنین شاخص ترس و طمع بیت کوین معکوس شد و با افزایش ۲۳ از 100 نسبت به ۲1 از 100، منطقه 

ترس شدید را ترک کرد البته این شاخص باید به ۵4 از 100 برسد تا سطح ۵0 هزار دالر را برای بیت کوین برگرداند و سقوط به زیر ۲0 از 100  نیز سطح ۳0 هزار دالر را 
همراه خواهد داشت.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.۷۲ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 0.6۷ درصد بیشتر شده است.

در حال حاضر 4۲.41 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین 1۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد 
و از سال ۲00۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲4 ساعت گذشته 8۵.80 میلیارد دالر است که ۲۳.۹۷ درصد افزایش داشته است. حجم 
کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 1۲.۷0 میلیارد دالر است که 14.80 درصد از کل حجم ۲4 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 

۷۲.۳4 میلیارد دالر است که 84.۳1 درصد از کل حجم ۲4 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

بیت کوین تا ۳۵ هزار دالر سقوط خواهد کرد؟طال از مرز ۲۰۰۰ دالر برگشت

ابالغ مصوبه جدید شورای عالی 
بورس برای سهام عدالت

مصوبه جدید شــورای عالــی بورس برای بازگشــایی نماد 
معامالتی شــرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
ابالغ شــد.به گزارش خبرنگار مهر، مدیر نظارت بر ناشــران 
ســازمان بورس مصوبه جدید شــورای عالی بورس پیرامون 
بازگشایی نماد معامالتی شرکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت را ابالغ کرد.محسن انصاری مهیاری با اشاره به 
مصوبات اعضای شــورای عالی بورس در جلسه ۹ اسفندماه 
1400 اعالم کرد: »بازگشایی نماد معامالتی کلیه شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی ســهام عدالت پس از ارائه مدل 
پیشنهادی جهت بازبینی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام 
عدالت به شــورا، تصویب و ابالغ آن، توسط سازمان بورس و 
اوراق بهادار انجام پذیرد.«به گزارش مهر، هم اکنون در تابلوی 
معامــالت بازار دوم بورس تهران تعــداد ۲0 نماد معامالتی 
برای شرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت درج 
شده اند که شــامل وسخوز، وسمازن، وســمرکز، وسکهبو، 
وسیالم، وسیستا، وســفارس، وساربیل، وسلرستا، وسگلستا، 
وسکرد، وسزنجان، وسرضوی، وسکرمان، وسخراش، وسهرمز، 

وسخراج، وسیزد، وساغربی و وسبوشهر هستند.

بهبود روند بازگشت ارزهای صادراتی به کشور در دولت سیزدهم؛

افزایش ۱۰ میلیارد دالری عرضه ارز در سامانه نیما
تهران – ایرنا – بنابر اعالم بانک مرکزی در 11 ماه نخســت امسال جهت مصارف ارزی فعاالن 
اقتصادی، 10 میلیارد دالر ارز بیشــتری در سامانه نیما نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
عرضه شده است.به گزارش ایرنا، مصطفی قمری وفا؛ مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعالم 
کرد بهبود روند برگشت ارز حاصل از صادرات موجب شده تا وضعیت تامین ارز و عرضه آن در 
بازار اسکناس و حواله مناسب شود.به گفته وی، فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما 
و معامالت اسکناس دالر در بازار متشکل ارزی هم طی 11 ماه گذشته رشد قابل توجهی داشته 
اســت.به گفته وی، در 11 ماه نخست امسال حدود ۲6 میلیارد دالر ارز توسط صادرکنندگان 
در ســامانه نیما عرضه شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 66 درصد )بیش از 10 
میلیارد دالر( رشــد داشته است.معامالت اســکناس دالر در بازار متشکل ارزی هم در 11 ماه 

نخست امسال 1.6 میلیارد دالر بوده که بیش از ۳ برابر سال قبل است.

موسسه اعتباری توسعه منحل شد
با تصمیم شــورای پول و اعتبار موسســه اعتباری توسعه رسما منحل شد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق پیامک ارسالی موسسه اعتباری توسعه به سپرده گذارانش، 
این موسسه با تصمیم شورای پول و اعتبار منحل شده است.سپرده گذاران موسسه توسعه تا 
۲۵ اســفند ماه با مراجعه به شعب این موسســه باید حساب های خود را ببندند.گفتنی است 
موسســه توسعه بیش از ۳00 کارمند و ۳0 شعبه دارد و چندسالی است که با مشکالت مالی 

همراه است.
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گزیده خبر

روسیه تحریم شده ترین کشور جهان
براســاس داده های اخیر، روســیه به دلیــل جنگ با اوکراین به کشــوری که 
»بیشــترین تحریم ها« علیه آن اعمال شده، بدل شــده است.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری آناتولی، براســاس پایگاه داده جهانی نظارت بر تحریم ها، از 
زمانی که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دستور اعزام نیرو به اوکراین 
را صادر کرد، مســکو در کمتر از دو هفته تحت ۲۷۷۸ تحریم جدید قرار گرفت 
و مجموع تحریم ها علیه روسیه را به رقم ۵۵۳۲ رسانده است.در مقایسه، ایران 
با ۳۶۱۶ تحریم مواجه اســت و ســوریه با ۲۶۰۸ و کره شمالی با ۲۰۷۷ مورد 
تحریــم در رتبه های بعدی قرار دارند.همچنین ونزوئال با ۶۵۱ تحریم، میانمار با 
۵۱۰ مورد تحریم و کوبا با ۲۰۸ مورد در لیست کشورهایی هستند که بیشترین 
تحریم ها علیه آن ها اعمال شده است.کشوری که بیشترین تحریم  را علیه روسیه 
وضع کرده، ســوئیس با ۵۶۸ مورد تحریم است.پس از آن، اتحادیه اروپا با ۵۱۸ 
تحریم، فرانســه با ۵۱۲، کانادا با ۴۵۴ و اســترالیا با ۴۱۳ تحریم در رده  بعدی 
کشورهایی قرار دارند که روســیه را تحریم کرده اند. آمریکا تاکنون ۲۴۳ مورد 
تحریم علیه روســیه اعمال کرده است.تحریم ها علیه روسیه شامل ۲۴۲۷ فرد، 
۳۴۳ سازمان، شــش کشتی و دو هواپیما می شود. رئیس جمهوری روسیه روز 
شنبه گفت که تحریم های غرب علیه این کشور )روسیه( به مثابه »اعالن جنگ« 
است.حمله روســیه به اوکراین که در ۲۴ فوریه آغاز شد، با انتقاداتی در برخی 
کشــورهای غربی مواجه شد و در اعتراض به آن، تحریم های مالی علیه مسکو و 

خروج برخی از شرکت های جهانی از روسیه رخ داد.

اعمال فشار قانونگذاران آمریکایی به بایدن 
برای انتقال جنگنده های اروپایی به اوکراین

قانونگــذاران آمریکایــی به دولــت بایدن فشــار وارد آورده اند تــا روند انتقال 
جنگنده هــای اروپایی به اوکراین را تســهیل کند.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگــزاری رویترز، پس از آنکه ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین 
روز شــنبه خواســتار دریافت جنگنده های اروپایی برای پشتیبانی از جنگ در 
کشورش شــد، قانونگذاران آمریکایی از جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور 
خواســته اند تا روند انتقال این جنگنده ها از لهســتان و دیگری کشورهای ناتو 
و شــرق اروپا به اوکراین را تسهیل کند.کاخ سفید گفته که مخالف ارسال این 
جنگنده ها به اوکراین نیست اما برای این روند چالش های لجستیکی وجود دارد.

باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، در نامه ای به آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجه و لوید آستین، وزیر دفاع این کشور، از واشنگتن خواست تا متعهد 
شود که جنگنده های اهدایی اروپایی ها را با هواپیماهای پیشرفته غربی جایگزین 
کند که می توانــد از طریق تامین مالی و وام اعطایی و همچنین قیمت گذاری 
یارانه ای حمایت شود.بســیاری از کشورهای شرق اروپا از جنگنده های ساخت 
روسیه استفاده می کنند و انتقال چنین جنگنده هایی به اوکراین به این معناست 
که خلبان های اوکراینی می توانند بدون آموزش های بیشــتر، این هواپیماها را 
هدایت کنند.بــاب منندز همچنین گفت: من از اقدامات در ســنا برای تحقق 
پرداخــت غرامت به متحدانمان که هواپیماهای خود را برای دفاع اوکراین تهیه 
می کنند، حمایت خواهم کرد.اعضای ســنای آمریکا که عصر روز دوشــنبه در 
جلسه مقام های وزارت امور خارجه درباره اوکراین شرکت کردند، گفتند بر این 
باور نیستند لهستان هنوز تصمیم خود را درباره ارسال این هواپیما گرفته باشد. 
برخی گفتند که کشورهای دیگر نیز ممکن است جنگنده به اوکراین بفرستند، 
اما نگفتند کدام کشورها.یکی از سخنگوهای وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته 
این وزارتخانه با لهستان در حال همکاری است و با دیگر متحدان ناتو نیز رایزنی 
می کند. این به خود لهستان بستگی دارد تا در این باره تصمیم بگیرد.بسیاری از 
قانونگذاران هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان از دولت واشنگتن خواسته اند 

تا هر کاری انجام دهد که جنگنده ها به اوکراین ارسال شود.

روسیه تهدید به قطع گاز کرد
الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه هشدار داد که روسیه می  تواند عرضه گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۱ به آلمان را قطع کند اما هنوز 
چنین تصمیمی نگرفته است.به گزارش الجزیره، معاون نخست وزیر روسیه توضیح داد: در رابطه با اتهامات بی اساس علیه روسیه در خصوص بحران 
انرژی در اروپا و ممنوعیت پروژه خط لوله گاز نورد استریم ۲، ما حق داریم تصمیمی مشابه بگیریم و ارسال گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۱ 
را تحریم کنیم. وی افزود: اما تاکنون چنین تصمیمی نگرفته ایم.به گزارش ایرنا، پیش از این، الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه گفت، اگر 
آمریکا و اتحادیه اروپا واردات نفت از روسیه را ممنوع کنند، قیمت نفت ممکن است به بیش از ۳۰۰ دالر در هر بشکه برسد.نواک در بیانیه ای که 
از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد، گفت: کاماًل واضح است که تحریم نفت روسیه عواقب فاجعه باری برای بازار جهانی به دنبال خواهد داشت.

رئیس جمهور آمریکا چهارم اســفند ماه در بیانیه ای اعالم کرد که شــرکت روسی سازنده خط لوله گاز نورداستریم ۲ و مدیران آن را تحریم کرده 
است.شبکه خبری سی ان ان آمریکا در پی به رسمیت شناختن استقالل جمهوری های دونتسک و لوگانسک از سوی مسکو گزارش داد انتظار 
می رود آمریکا با وضع تحریم های سختگیرانه علیه شرکت مجری پروژه خط لوله گاز نورد استریم ۲ روسیه موافقت کند.چند رسانه روسی از جمله 
خبرگزاری دولتی تاس روز چهارشــنبه گذشته اعالم کردند که شرکت مجری طرح خط لوله گاز نورد استریم۲ بطور رسمی اعالم ورشکستگی 
کرد.شرکت نورد استریم ۲ ای. جی )AG ۲ Nord Stream( پس از مشورت درباره تعهدات خود و آغاز مراحل ورشکستگی در دادگاه سوئیس، اعالم 
ورشکستگی کرده است.  طرح خط لوله گاز نورداستریم۲ شامل احداث خط لوله گاز از منطقه ویبورگ روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان به 

ظرفیت ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال می شود.هزینه اجرای این طرح ۱۱ میلیارد دالر اعالم شده است.

رئیس جمهوری اوکراین با انتشار ویدیویی جدیدی گفت که همچنان در دفتر کارش در کی یف به سر می برد و خطاب به جهان گفت که »من پنهان نشده ام.«به 
گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه آکسیوس، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین شامگاه دوشنبه در پیامی ویدیویی از دفتر کارش گفت: »اکنون می خواهم 
چیزی بگویم. من اینجا هستم. من در کی یف مانده ام. در خیابان بانکووا. من پنهان نشده ام و از هیچکس هم نمی ترسم، حال این جنگ میهن پرستانه ما هر چقدر 
می خواهد طول بکشــد. من اینجا هســتم، اینجا مال من است و آن را رها نمی کنم.«او افزود: »همانطور که می دانید، قبال اینطور گفته می شد که دوشنبه ها روز 
سختی است. جنگی در کشورمان هست. بنابراین، هر روز دوشنبه است. و اکنون با این حقیقت کنار آمده ایم که هر روز و هر شب مثل آن هستند.«زلنسکی گفت: »در حالی که تهاجم هدفمند روسیه 
ادامه دارد، اوکراین سر خم نکرده و با وجود کمبود تسلیحاتی به مبارزه متقابل ادامه می دهد. پیروزی در نهایت به دست می آید.«او تاکید کرد: »اوکراینی ها به ویژه در منطقه جنوبی کشورمان سنگر 
را حفظ کرده  و کابوسی برای نیروهای روسی شده اند. آنها فراموش کرده بودند که ما از گشتی های پلیس و باتوم ها نمی ترسیم. ما از تانک ها و مسلسل ها نمی ترسیم. آن هم وقتی اصلی ترین چیز که 
»حقیقت« است، طرف ماست. مذاکرات تاکنون ناموفق بوده است، اما ما روی مذاکرات تا زمانی که بشود به مردممان بگویم که »اینطور بود که ما به صلح رسیدیم، دقیقا به صلح« ادامه می دهیم.«    
در این پیام ویدیویی که در تلگرام منتشــر شــد، زلنسکی همچنین گفت: »ما دلمان می خواهد بگوییم که دور سوم مذاکرات، دور پایانی است اما واقع بین هستیم. بنابراین ما به مذاکرات و تاکید بر 

مذاکرات ادامه می دهیم.«

ســخنگوی کاخ سفید گفت که اگر پکن به تحریم های آمریکا علیه روسیه پایبند نباشد ، آمریکا 
دســت به اقداماتی علیه چین خواهد زد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جن 
ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفت: تاکنون شاهد بوده ایم چین به تحریم ها پایبند بوده است. آنها 
در نشست شورای امنیت سازمان ملل رای ممتنع داده و اظهاراتی درباره تمامیت راضی و استقالل 
اوکراین داشــته اند.وی افزود: اگر آنها تحریم ها را رعایت نکنند، ما گام هایی برمی داریم اما فعال تا 

امروز شاهد چیزی نبوده ایم.چین بارها تاکید کرده است که استفاده از تحریم ها را به عنوان »ابزاری« برای حل درگیری و مناقشات 
تایید نمی کند.همچنین وانگ یی، وزیر خارجه چین به تازگی تاکید کرد که کشــورش حامی از سرگیری مذاکراتی میان طرف های 
مربوطه با هدف ایجاد یک مکانیسم امنیتی اروپایی متعادل، موثر و پایدار و دستیابی به ثبات بلندمدت در قاره اروپاست.وانگ یی با 
اشاره به اینکه جنگ سرد مدت ها پیش به پایان رسیده است، گفت، الزم است ناتو در موضع گیری ها و مسئولیت های خود تجدیدنظر 
کند و ذهنیت جنگ سردی مبتنی بر تقابل بلوکی باید »به طور کامل« کنار گذاشته شود. او خاطر نشان کرد، چین به شدت نگران 

وضعیت اوکراین است و از همه تالش های کمک کننده به کاهش تنش و دستیابی به یک راه حل سیاسی حمایت می کند.

زلنسکی: 

کاخسفید،چینراتهدیدکردمناینجاهستم،اینجامالمناستوآنرارهانمیکنم

تحریم های جدید استرالیا علیه نیروهای مسلح و نظامیان روسیه
وزیر امور خارجه استرالیا اعالم کرد که تحریم های جدیدی علیه روسیه بابت حمله به اوکراین وضع کرده است.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اســپوتنیک، »ماریس پاین« وزیر امور خارجه استرالیا اعالم کرد که این تحریم های جدید علیه نیروهای مسلح روسیه، 
شش فرمانده و ۱۰ شخص دیگر می شود.وی در بیانیه ای همچنین اعالم کرد: این اقدامات جدید شامل تحریم های مالی هدفمند علیه 
نیروهای مسلح فدراسیون روسیه و تحریم های مالی و ممنوعیت سفر علیه شش فرمانده ارشد ارتش این کشور مسئول حمالت هوایی، 
دریایی و زمینی علیه اوکراین می شود.وزیر امور خارجه استرالیا ادامه داد: دولت کانبرا همچنین ۱۰ فرد دیگر روس را به خاطر نقش 

مشوقانه خود در انجام اقدامات خصمانه علیه اوکراین و انجام و ترغیب پروپاگاندای حامی کرملین تحریم می کند.ا

دیدار وزرای خارجه اوکراین و روسیه در ترکیه
وزیر امور خارجه اوکراین اعالم کرد که در تاریخ ۱۰ مارس با همتای روس خود سرگئی الوروف در ترکیه دیدار خواهد کرد.به 
گزارش اسپوتنیک، دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین اعالم کرد که در تاریخ ۱۰ مارس با سرگئی الوروف همتای روس 
خود در ترکیه دیدار خواهد کرد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا، کولبا در نشســت خبری روز دوشــنبه گفت: )دیدار با 
الوروف( برای ۱۰ مارس برنامه ریزی شده است، اگر او به آنتالیا برسد، من پرواز می کنم، می نشینم و صحبت می کنم.ماریا زاخارووا 
ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیشتر گفته بود که قرار است در حاشیه کنفرانس دیپلماتیک آنتالیا، سرگئی الوروف و 

دیمیترو کولبا وزرای خارجه روسیه و اوکراین با حضور مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیداری داشته باشند.
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یک روش جدید ســونوگرافی تقریبــاً به اندازه روش اســتفاده از 
اســکن ام آرآی)MRI( در شناسایی ســرطان های پروستات که نیاز 
به درمان بالینی فوری دارند، مؤثر اســت.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیو اطلس، محققان بریتانیایی نشــان داده اند که نوع جدیدی از 
اســکن فراصوت)سونوگرافی( می تواند سرطان پروستات را با دقتی 
برابر با »تصویربرداری رزونانس مغناطیســی«)MRI( که پرهزینه و 
زمان بر اســت، تشخیص دهد.این روش به پزشــکان راه آسان تری 
برای آزمایش ســریع بیماران برای تشخیص سرطان پروستات که 
بسیار دارای اهمیت است، ارائه می دهد.سرطان پروستات شایع ترین 
سرطانی است که در مردان ظاهر می شود. این سرطان یک سرطان 
با رشد آهسته است و تخمین زده می شود که از هر پنج مرد، یک نفر 
با نوعی ســرطان بدون عالمت در پروستات خود می میرد.تشخیص 
ســرطان پروستات می تواند دشوار باشــد. به طور کلی اولین روش 
تشخیصی، معاینه دیجیتالی رکتوم برای شناسایی فیزیکی هرگونه 
ناهنجاری در پروستات است. ابزار دیگری که پزشکان در دسترس 
دارند، آزمایش خون اســت که با آن ســطح PSA را که یک نشانگر 
زیســتی است که می تواند وجود ســرطان پروستات را نشان دهد، 
بررسی می کنند.مشکل آزمایش خون و شناسایی PSA این است که 
اغلب تنها می تواند سیگنال های سرطان پروستات را در مراحل اولیه 
دریافــت کند که این امر منجر به درمان غیرضروری و اضطراب در 
بیماران می شود.اما تصویربرداری ام آرآی موثرترین ابزار فعلی برای 

ارزیابی بالینی سرطان پروستات است.

پژوهشــگران آمریکایی با بررسی یک گونه ســنجاب دریافتند که این 
حیوانات می تواننــد روند پیری را طی دوره خواب زمســتانی متوقف 
کنند.بــه گزارش ایســنا و به نقــل از فیز، گروهی از زیست شناســان 
»دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس«)UCLA( در بررسی روی »مارموت های 
شــکم زرد«)yellow-bellied marmots( دریافته اند که این سنجاب های 
بزرگ می توانند طی هفت تا هشــت ماه که در النه های زیرزمینی خود 
به خواب زمستانی می گذرانند، روند پیری را متوقف کنند.این پژوهش 
که برای نخســتین بار، روند پیری را در میان مارموت ها مورد بررســی 
قرار داده است، نشان می دهد که پدیده ضد پیری هنگامی که حیوانات 
به دو ســالگی یعنی ســن بلوغ جنسی خود می رســند، آغاز می شود.

پژوهشــگران، نمونه های خون مارموت ها را که طی چندین تابستان و 
زمانی که این حیوانات روی زمین فعال هســتند، جمع آوری  شده بود، 
بررســی کردند تا مدل های آماری بســازند که به آنها امکان می دهد تا 
آنچه را که طی خواب زمستانی رخ داده است، ارزیابی کنند. آنها پیری 
بیولوژیکی مارموت ها را براســاس آنچه به عنوان تغییرات اپی ژنتیکی 
 ،)Gabriela Pinho(»شــناخته می شــود، ارزیابی کردند.»گابریال پینهو
پژوهشگر ارشــد این پروژه گفت: نتایج پژوهش ما نشان می دهند که 
پیری اپی ژنتیکی اساسا طی خواب زمستانی متوقف می شود. ما دریافتیم 
که ســن اپی ژنتیکی مارموت ها طی فصل فعال افزایش می یابد اما طی 
خواب زمستانی متوقف می شود و در فصل فعال بعدی به افزایش ادامه 
می دهد.به گفته پژوهشگران، این فرآیند به توضیح این که چرا میانگین 
طول عمر یک مارموت شــکم زرد بیشتر از آن چیزی است که از وزن 

بدنش انتظار می رود، کمک می کند.

تشخیص سرطان پروستات با یک 
سونوگرافی جدید!

حل معمای توقف پیری در یک 
گونه سنجاب!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

گردهمایی اعتراضی کشاورزان اسپانیایی با تراکتورهایشان برای قیمت 
عادالنه محصوالت کشاورزی/ خبرگزاری فرانسه

تیونینگ سنگین فراری 458 ایتالیا توسط لیبرتی واک
لیبرتی واک با معنی واژه “مالیم” آشنا نیست و زمانی که به این فراری ۴۵۸ ایتالیای تیون شده توسط لیبرتی واک نگاه کنید 
ســریعاً متوجه این موضوع خواهید شــد.خودروی موردبحث به کیت بدنه Silhouette لیبرتی واک مجهز شده است و حاصل کار 
به حدی جذاب شده است که می توان آن را یک سر و گردن باالتر از دیگر نمونه های تیون شده ۴۵۸ ایتالیا دانست. قطعاً ظاهر 
این خودرو باب میل همه نیست اما لیبرتی واک برای ارائه قطعات ساده و معمولی وارد این بازار نشده است.کار را با بخش جلوی 
خودرو شروع می کنیم یعنی جایی که نمایی دگرگون شدن با سپر جدید، اسپلیتر گیرا و ورودی های آئرودینامیک دیده می شود. 
کاپوتی متفاوت نیز باعث تأکید بر ابهت دوچندان خودرو شده است. این سوپرکار ایتالیایی همچنین از گلگیرهای جلو و عقب 
بازنگری شــده سود می برد.کیت این تیونر همچنین شامل رکاب های جانبی جدید، ورودی های هوای گیرا در پشت چرخ های 
عقب و… است. به این موارد باید بال پشتی، سپر عقب جدید و دیفیوزری متفاوت را اضافه کرد. یک دست رینگ جدید به همراه 
برچسب های جذاب نیز تکمیل کننده کار هستند.کابین این ۴۵۸ ایتالیا نیز به لطف پوشش چرم دو رنگ خودنمایی می کند. این 

سوپرکار همچنین به نمایشگر پاناسونیک مجهز شده است تا حس و حال مدرن تری داشته باشد.

بکام: بعد از رویارویی با مسی تصمیم به خداحافظی گرفتم
بازیکن پیشــین پاری ســن ژرمن و تیم ملی فوتبال انگلیس درباره خداحافظی خود از مستطیل سبز سخن به میان آورد.به 
گزارش ایســنا و به نقل از  دیلی استار، دیوید بکام یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال انگلیس و اروپا به شمار می آید که 
سابقه حضور در تیم های بزرگی مثل منچستر یونایتد، رئال مادرید و پاری سن ژرمن را در کارنامه دارد.او درباره بازی سخن 
به میان آورد که باعث خداحافظی او از مســتطیل سبز شــد.بکام گفت: در فصل۲۰۱۳ _ ۲۰۱۲ در یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا با پیراهن پاری ســن ژرمن به مصاف بارســلونا رفتم. باوجود آن که در هر در دو بازی رفت و برگشت عملکرد 
بســیار خوبی برابر تیم آماده بارسلونا داشتیم اما حذف شدیم. ما تنها به خاطر قانون گل زده در خانه حریف حذف شدیم و 
برابر بارســلونا شکســت نخوردیم. بعد از آن بازی بود که تصمیم گرفتم از فوتبال خداحافظی کنم.مالک باشگاه اینتر میامی 
آمریکا درباره جذب مســی و رونالدو گفت: من مانند هر مالک باشــگاه دیگری شانس جذب مسی و رونالدو را دارم. دوست 
دارم که همواره بهترین بازیکنان را در اختیار داشــته باشــم. امیدوارم که این شــرایط را داشته باشیم تا رونالدو و مسی را 

هم زمان در تیم خود داشته باشیم.

چشمت هب نیم غمزه دل را جواب دادهرویت هب یک لطیفه هم را سپر شکستهوی تب کشیده دل را زلف تو اتب داده ای مرزغار جانها لعل تو آب داده
هم مشتری کشیده، هم آفتاب دادهشیپ رخ و جبینت باج و خراج ره دمجان را رخ تو از خوی بوی گالب دادهدل را لب تو از می اتراج روح کرده

ر با تو خواهم یکشب هک باده نوشم بیدا
وان مردم دگر را سر سوی خواب داده چشم من از خیالت ره سوزنی هک بسته
توافن گرهی آن را یکسر هب آب داده

پیشنهاد

چهره روز

امیل
کتاب امیل اثر ژان ژاک روسو نویسنده ی سوئیسی است. 
این کتــاب در پنج فصل یا پنج کتاب گردآوری شــده 
است، قبل از اینکه وارد فصل های اصلی کتاب شویم در 
چند صفحه تاریخ زندگی نویسنده یعنی ژان ژاک روسو 
از تولد تا مرگ با عنوان کرونولوژی تاریخ زندگی روسو و 
همچنین مقدمه آورده شده است. در بخش اول کتاب، 
روسو به دوران پس از به دنیا آمدن، طفولیت و نیازمند 
بودن نوزاد در هنگام تولد اشــاره می کند؛ به طوری که 
می گوید ما ناتــوان به دنیا می آییم و به نیرو نیازمندیم، 
وقتــی به دنیا می آییم هیچ چیــزی نداریم و محتاج به 
کمک دیگران هستیم. در روز تولد گیج و مبهوت هستیم 
و دیگران باید ما را رهبری کنند.روسو در کتاب خود به 
این نکته اشاره دارد که هر کدام از ما سه نوع استاد و آموزش در زندگی داریم و کسی که بتواند ارتباط 
خوبی با این ســه شیوه ی آموزش برقرار کند، می تواند خوشبخت باشد. از این سه نوع آموزش آنچه از 
طبیعت به ما می رسد در اختیار ما نیست، آنچه از اشیا به ما می رسد تا حدودی به ما ارتباط دارد اما آنچه 
را که انسان به ما تعلیم می دهد تنها وسیله ی آموزش است که در اختیار ما قرار دارد. پس از این مورد و 
تا رسیدن به معرفی امیل، روسو به بررسی عقاید کهنه و اشتباه اقشار مختلف جامعه می پردازد و به این 
نکته اشاره دارد که زندگی ما انسان ها همواره در اسارت است، از زمانی که دست و پای ما را پس از تولد 
می بندند و قنداق می کنند، همچنین در بحث عقاید کهنه به خودداری مادر از شیر دادن به فرزند خود 
و سپردن نوزاد به دایه سخن به میان می آورد.روسو بیان می کند که دایه ی حقیقی کودک، مادر است و 
در همان ابتدای این بخش خطاب به مادر با جمالتی می گوید: این نهال کوچک را از تصادم عقاید این 

و آن صیانت کن، این گیاه را قبل از اینکه خشک شود، پرستاری و سیراب کن و … 

ژان-ژاک روسو
 )Jean-Jacques Rousseau :ژان-ژاک روسو )به فرانسوی
)انگلیســی: Jean-Jacques Rousseau( )زادهٔ ۲۸ ژوئن 
۱۷۱۲ – درگذشــتهٔ ۲ ژوئیــه ۱۷۷۸( فیلســوف، 
نویســنده، آهنگ ســاز اهل جمهوری ژنو، در سدهٔ 
هجدهــم و اوج دورهٔ روشــنگری اروپا می زیســت.

اندیشه های او در زمینه های سیاسی، ادبی و تربیتی، 
تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشــت. نقش فکری او که 
ســال های زیادی از عمرش را در پاریس سپری کرد، 
به عنوان یکی از راه گشــایان آرمان های انقالب کبیر 
فرانسه قابل انکار نیســت. ژان ژاک روسو در روز ۲۸ 
ژوئن سال ۱۷۱۲ در ژنو به دنیا آمد.ژنو در آن دوران 
دولت شهر وابسته به کنفدراسیون سوئیس که امروز 
یکی از کانتون های ســوییس است، بود. از سال ۱۵۳۶ میالدی ژنو یک جمهوری اوگنو شده بود 
و مرکز کالونیسم بود. پنج نسل قبل از روسو یکی از نیاکان او به نام دیدیر کتاب فروشی بود که 
شاید به خاطر انتشار مقاالت پروتستان در سال ۱۵۴۹ از آزار و شکنجه های کاتولیک های فرانسه 
به ژنو فرار کرده بود و در آنجا به تجارت شراب می پرداخت. روسو به اینکه خانواده ٔ وی که از طبقه 
متوســط بودند در آن شهر حق رأی داشــتند افتخار می کرد. او کتاب های خود را با نام ژان ژاک 
روسو شــهروند ژنو امضا می کرد. پدر او، ایزاک روسو، همچون پدربزرگش ساعت ساز بود. مادر او 
نه روز پس از تولدش درگذشت، و روسو تا ۹ سالگی نزد پدرش شد. در سال ۱۷۲۲، ایزاک روسو 
برای فرار از زندانی شدن مجبور به ترک پسرش شد و او را به برادرش که یک کشیش پروتستان 
بود ســپرد. خانوادهٔ روســو در اصل فرانسوی بودند، ولی در سال ۱۵۴۹ برای گریز از کشته شدن 

توسط کاتولیکها به ژنو روی آوردند.

فرهنگ

»استیون اسپیلبرگ« اعالم کرد مخالف تصمیم آکادمی 
برای اعطای جوایز ۸ شاخه پیش از شروع مراسم اسکار 
۲۰۲۲ اســت.به گزارش ایســنا به نقل از اسکرین، این 
کارگردان برنده اسکار که امسال با فیلم »داستان وست 
ساید« در چند شاخه از جمله بهترین کارگردانی نامزدی 
کسب جایزه است، نسبت به تصمیم گیری آکادمی درباره 
نحوه اعطای جوایز شاخه های تدوین، موسیقی متن اصلی، 
صداگذاری، طراحی تولید، چهره پردازی، مستند کوتاه، 
انیمیشن کوتاه و فیلم کوتاه انتقاد کرد. »اسپیلبرگ« در 
این باره گفت: »با تصمیم کمیته اجرایی مخالفم. به شدت 
احساس می کنم که سینما شاید تعاملی ترین رسانه در 
جهان باشد. همه ما با هم فیلم می سازیم و به خانواده ای 
تبدیل می شویم که در آن یک هنر به اندازه دیگری ضروری است. جوایز اسکار نیز نه باالی این خط است 
و نه زیر آن. همه ما در یک خط هستیم و بهترین هایمان را برای روایت بهترین داستان هایی که می توانیم 
عرضه می کنیم و این بدان معناست که همه ما باید با هم در ساعت ۵ )ساعت برگزاری مراسم اسکار( سر 
میز شام بنشینیم«. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار ماه گذشته اعالم کرد در مراسم اعطای جوایز 
نود و چهارمین دوره جوایز ۸ شاخه یک ساعت قبل از شروع پخش زنده در داخل سالن دالبی اعطاء و 
ضبط می شود در مراسم اسکار کلیپ های ویدویی آن پخش می شود؛ رویکردی بحث برانگیز که آکادمی 
ابتدا در سال ۲۰۱۸ اتخاذ کرد و سپس آن را رها کرد. این اقدام کمتر از یک سال پس از ثبت پائین ترین 
نرخ مخاطب پخش تلویزیونی اسکار در طول تاریخ این جوایز سنیمایی صورت می گیرد. شبکه تلویزیونی 
ABC حقوق انحصاری پخش مراسم اسکار تا سال ۲۰۲۸ را در اختیار دارد در تالش است از این طریق 

مدت زمان برگزاری مراسم اسکار را برای جذاب کردن بیشتر این مراسم کاهش دهد. 

مخالفت »اسپیلبرگ« با تصمیم اسکار
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