
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
آموزش غیرحضوری در شرایط فعلی 

تخلف است
سخنگوی ســتاد ملی مدیریت کرونا با انتشــار توییتی مشروح 

تصمیمات جلسه امروز ستاد ملی را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر عباس شــیراوژن در این پیام توییتری، 

نوشت: » نکاتی از  ستاد ملی کرونا )۲۱اسفند(:
۱. لزوم رعایت جدی تر و کنترل دقیق شــیوه نامه های بهداشتی 
در ایام نیمه شعبان، شهر مقدس  قم و مسجد مقدس  جمکران با 

توجه به اجتماع پرشور زائران گرامی
 ۲. تاکید می شــود که هموطنان عزیز دوز سوم را تزریق نمایند. 
برای ترددهای بین شــهری در سفرهای نوروزی واکسیناسیون 

کامل انجام شود.
 ۳. در مورد  ســفر به خارج از کشــور و ورود به کشــور بر اساس 
رویه بین المللی، عالوه بر  واکسیناسیون کامل، تست منفی مورد 

اطمینان هم الزم است.
 ۴. ضرورت تسریع در حضوری شدن  آموزش مدارس و دانشگاه ها؛ 

آموزش غیرحضوری در شرایط فعلی تخلف است.
 ۵. تقدیر از زحمات همکاران بهداشتی و درمانی و استانداری ها و 
دانشگاه های علوم پزشکی در عبور از موج ششم کرونا و تأکید بر 

پیگیری پرداخت مطالبات
 ۶.افتخار به شش واکسن ایرانی و افتتاح خط تولید واکسن  برکت؛ 

آمادگی برای صادرات واکسن.«

برخورد با فروش آنالین موادمحترقه
هشدار پلیس نسبت به کالهبرداران 

چهارشنبه سوری
رئیــس پلیس فتای پایتخــت از برخورد با خریــد و فروش آنالین 
موادمحترقــه در فضای مجازی خبر داد و در عین حال نیز گفت که 

عمده فروشندگان موادمحترقه در این فضا کالهبردار هستند.
 سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت وگو با ایسنا، درباره تمهیدات 
پلیس فتا درباره چهارشــنبه سوری گفت: پلیس فتا در این زمینه از 
مدت ها قبــل اقدامات خود را آغاز کرده و در چند شــاخه فعالیت 
خود را برای برخورد با اقدامــات مجرمانه انجام می دهد.وی با بیان 
اینکــه برابر قوانین و مقررات خرید و فروش و آموزش ســاخت مواد 
محترقه و منفجره در فضای مجازی جرم و ممنوع است، گفت: از این 
رو پلیــس با افرادی که اقدام به فروش موادمحترقه در این فضا کرده 
یا ســاخت و نحوه استفاده از آن را آموزش دهند برخورد خواهدکرد.  
رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کالهبرداری از شهروندان در 
پوشش فروش آنالین موادمحترقه نیز گفت: از سوی دیگر شهروندان 
نیز باید هوشیار باشند و فریب این افراد را نخورند، عمده افرادی که در 
فضای مجازی اقدام به تبلیغ برای خرید وفروش موادمحترقه کرده اند، 
کالهبردار بوده و پس از دریافت پول یا جنسی را به مشتری تحویل 
نمی دهند یا عالوه بر آن با اســتفاده از درگاه های فیشینگ اطالعات 
حســاب بانکی کاربران را به سرقت برده و اقدام به برداشت غیر مجاز 
از آن خواهند کرد.معظمی گودرزی با بیان اینکه مخاطب عمده این 
دسته از کالهبرداران کودکان و نوجوانان هستند، گفت: این افراد حتی 
ممکن است این افراد را تحریک به استفاده بدون اجازه از کارت بانکی 
والدین یا اقوام خود کرده و از این طریق و با سوءاستفاده از اطالعات 
کم آنان در مورد خریدهای آنالین از آنان کالهبرداری کنند.  به گفته 
وی، برخی از این افراد طراحی درگاه پرداخت جعلی، اطالعات کارت 
بانکی کاربران را ســرقت کرده و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 
بانکی آنها می کنند و عده ای نیز بعد از دریافت وجه کاربران را بالک 
کرده و دیگر پاســخگوی آنها نیستند.وی از شهروندان و به خصوص 
والدین خواست که بر این موارد دقت و نظارت کافی داشته و به هیچ 
عنوان فریب چنین تبلیغاتی را نخوردند. همچنین در صورت مشاهده 

چنین موارد مجرمانه ای، موضوع را به پلیس فتا اطالع دهند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور گفت: از آنجا که بخش قابل توجهی از مردم هنوز دز سوم واکسن را تزریق نکرده اند، از این رو ستاد ملی مقابله با کرونا، تزریق ۲ ُدز واکسن را 
مبنا و مجوز انجام سفرهای نوروزی قرار می دهد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور صبح دیروز  شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از زحمات و تالش های کادر درمان کشور که با تالش های شبانه روزی خود موفق 
به مهار موج ششم کرونا شدند، گفت: اگر چه توانستیم بر موج ششم کرونا نیز غلبه کنیم، اما ضرورت دارد اجرای مقررات و شیوه نامه های بهداشتی به ویژه در 

آستانه نوروز و عید نیمه شعبان با جدیت دنبال شود.وی تاکید کرد:....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

سفرهای نوروزی با تزریق 2 دز واکسن امکان پذیر شد
info@sobh-eqtesad.ir

پیام رهبر انقالب به نشست 
ساالنه اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانشجویان در اروپا
پیــام رهبر انقالب بــه پنجاه 
و ششــمین نشســت ساالنه 
اتحادیه انجمن های اســالمی 
قرائت  اروپــا  به  دانشــجویان 
شــد.به گزارش خبرنگار گروه 
دانشــگاه خبرگزاری تســنیم 
همزمــان با آغــاز پنجــاه و 
ششــمین نشســت ســاالنه 

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، پیام رهبر انقالب 
به این دانشجویان قرائت شد.

در این پیام آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیز
رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها، تشکیل دهنده بخشی 
از همان پیچ تاریخی جهان اســت که گمان آن رفته بود، نخبگان 

و زبدگان ملت ما در این مرحله حامل مسئولیت های ویژه اند.
شــناخت جبهه بندی ها و صف آرایی ها و انتخاب موضوع درست، 
مســئولیت کوته مدت و آمادگی برای نقش آفرینی در تحوالت به 
سود جبهه حق و وظیفه میان مدت آنان است.شما جوانان عزیز می 
توانید در هر دو بخش بدرخشید و امید به انجمن هایی را که مزین 
به نام مبارک اسالم است، بارور نمایید.توفیقات روز افزون شما را از 

خداوند تقدیر و حکیم مسئلت می کنم.

ساعت طرح ترافیک ۷:۳۰ تا ۱۷ در ۱۴۰۱
سرپرست معاونت بهره برداری از سیستم های حمل و نقل و محدوده های ترافیکی شهرداری تهران؛ ساعت 
اجرای طرح ترافیک تا شــرایط شیوع بیماری کرونا در سال جدید را از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ اعالم کرد.

به گزارش ایسنا، عمار سعیدیان فر با بیان اینکه همزمان با آغاز سال ۱۴۰۱ طرح ترافیک اجرا می شود، 
عنوان کرد: ساز و کار اجرایی مصوبه مدیریت محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱  
مطابق با طرح ترافیک ســال ۱۴۰۰ است و تنها تفاوت آن نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش تعرفه ها طبق 
مصوبه شــورای اسالمی شهر تهران است.به گفته سرپرست معاونت بهره برداری از سیستم های حمل و 
نقل و محدوده های ترافیکی شهرداری تهران؛ طبق مصوبه شورای اسالمی شهر تهران نرخ عوارض تردد 
در محدوده طرح ترافیک  در سال آینده، ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.سعیدیان فر 
درباره نرخ عوارض پایه سال جدید، توضیح داد: نرخ پایه عوارض سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۳هزارو۸۰۰ تومان 
است که نسبت به امســال ۲۵ درصد افزایش یافته است. اگر متقاضیان در محدوده طرح ترافیک تردد 
کنند ضریب محدوده  تردد ۵/۱ و اگر در محدوده کنترل آلودگی هوا تردد کنند ضریب  ۷۵/۰ محاسبه 
می شــود. اما در محدوده کنترل آلودگی هوا هر شــهروند دارای پالک با سر شماره شهر تهران، ۲۰ روز 
ســهمیه تردد فصلی رایگان دارد که در صورت اتمام ۲۰ روز سهمیه مذکور،عوارض تردد از وی دریافت 

می شود.

نحوه رزرو طرح ترافیک
وی با بیان اینکه رزرو طرح ترافیک سال ۱۴۰۱ همانند سال ۱۴۰۰  از طریق درگاه اینترنتی و اپلیکیشن 
»تهران من« انجام می شــود، گفت: افرادی که به صورت روزانه قصد ورود به طرح ترافیک را دارند، باید 
تردد خود را رزرو کنند. عملیات رزرو را می توانند به صورت هفتگی و از چهارشنبه هفته قبل انجام دهند 
یا به صورت روزانه رزرو کنند. حتی پس از بازگشــت به مبدأ، تا ساعت ۲۴ همان روز امکان رزرو دارند، 
البته این درحالی است که سهمیه تردد روزانه تکمیل نشده باشد.به گفته سرپرست معاونت بهره برداری 
از سیستم های حمل و نقل و محدوده های ترافیکی شهرداری تهران و طبق مصوبه شورای حمل و نقل 
و ترافیک شــهر تهران، سقف ســهمیه ورود به محدوده طرح ترافیک ۱۰۳ هزار دستگاه خودرو است.

سعیدیان فر در ادامه گفت: چنانچه شهروندان تا ساعت ۲۴ همان روز ورود خود به محدوده طرح ترافیک 
رزرو را انجام ندهند، مبلغ ۹۸هزارو۵۵۰ تومان به بدهی عوارض تردد در  طرح ترافیک آن ها  در سامانه 
»تهران من« اضافه می شود.بنابر اعالم سایت شهر، سرپرست معاونت بهره برداری از سیستم های حمل و 
نقل و محدوده های ترافیکی شهرداری تهران با بیان اینکه بسته های یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه برای 
شــهروندان با مبالغ مختلف در نظر گرفته  شده است، افزود:  شهروندان می توانند با توجه به نوع خودرو 
و معاینه فنی، بسته مورد نظر را خریداری کنند.سعیدیان فر درباره هزینه بسته ها برای خودروهای دارای 
معاینه فنی عادی، توضیح داد: تعرفه بسته یک ماهه برای خودروی دارای معاینه فنی عادی برابر با یک 
میلیون و ۱۱۰ هزار تومان، بسته سه ماهه برابر با سه میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و بسته شش ماهه برابر 

با پنج میلیون و ۹۱۰ هزار تومان است.

یک کارشــناس مســکن با اشــاره به اینکه بی 
پناه ترین قشر در کشور مستاجران هستند گفت: 
متاســفانه برای مســتاجران در دستگاه عریض 
و طویــل قضایی جایــی وجود نــدارد و اتفاقات 
بســیار ناگواری در بخش اجاره نشینی رخ داده و 

تعادل های اقتصادی به هم ریخته است.
به گزارش ایســنا، گودرزی - کارشناس مسکن - 
در  برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع »آینده 
ملک استیجاری در کشور« عنوان کرد: بر اساس 
آمار ۳۰ میلیون ایرانــی، حدود ۷ میلیون خانوار 
مســتاجر در کشــور وجود دارد کــه ۴۲ درصد 
ساکنان پایتخت مســتاجر هستند و در طی ۱۰ 
سال گذشته رو به افزایش بوده و همچنان خواهد 
بود، چرا که سیاست گذاری ها در بخش مسکن به 
شــکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به خصوص 
قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تامین 

نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند.

عوامل سه گانه دردسر مستاجران 
وی گفت: ســه بخش در حوزه مســکن از جمله 
کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن، وام 
های ودیعه مسکن باعث فالکت مستاجران شده 
است. همچنین، متاســفانه رهاشدگی بی منطق 
و عجیب و غریب در قیمت مســکن داریم و باید 
گفت که اجاره نشــینی یک انتخاب نیست، بلکه 
یک اجبار است.گودرزی با تاکید بر اینکه مشکالت 
مسکن یک بحران ملی است، افزود: بحران اصلی 
اقتصاد ایران، بحران ارزش افزوده است.وی اذعان 
کرد: در بخش قانونی مســکن با مشــکل جدی 
مواجه هســتیم که بخشی از آن ساماندهی شده 
اســت و با ضعف مدیریت روبه رو هستیم. آشفته 
بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستاجران را 
فراهــم می آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در 

این فرآیند بهره مند خواهند بود.  

در حوزه مسکن با کســری تولید روبه رو 
هستیم

همچنین ستاریان - کارشــناس مسکن-  گفت: 
مشــکل ما در این است که قیمت ملک باالست و 
قیمت اجاره بدان وابسته است.وی با تاکید بر اینکه 
نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است، عنوان 
کرد: به مسکن باید نگاهی اقتصادی داشت، مسکن 
یا ســاختمان محصولی نهایی اســت که زنجیره 
وســیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی 
و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کالن است.

ســتاریان افزود: اشــتباه دولت های ما از ابتدا این 
بوده که همواره بر اساس تقاضای موثر برنامه ریزی 
کرده اند.وی با بیان اینکه در حوزه مسکن با کسری 
تولید روبه رو هستیم، گفت: تولید به اندازه کافی 
نیست و عرضه با تقاضا مساوی نیست و در نتیجه 
ارزش مســکن باال می رود و سبب افزایش قیمت 
می شــود و راهکار آن باال بردن تولید است امری 
کــه از مدت ها قبل باید به آن پرداخته می شــد.

ستاریان بیان کرد: تمام ضعف ها و خسارات مسائل 
اقتصادی در مسکن بروز پیدا می کند، به گونه ای 
می توان  گفت که مســکن ضربه گیر اقتصادی ما 
شــده است. تمام تالطم هایی که در بخش اقتصاد 
دولتی با توجه به تدابیر و برنامه های عنوان شــده 
به بخش مسکن تسری پیدا می کند. در درون بدنه 
بخش مســکن قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته 
باشد، لیکن تمام مشکالت به ریشه های اقتصادی 
به کشــور برمی گردد و باید گفت که ریشــه های 

اقتصاد کشور غلط است.

 حوزه مسکن در شرایط اضطرار است
حســینی - عضو کمیســیون عمــران مجلس 

شــورای اســالمی -  در این برنامه با بیان اینکه 
مسکن بحثی فرابخشی است و تصمیم در حوزه 
مســکن به حوزه های مختلف بر می گردد، اظهار 
کرد: شــاخص ها در حوزه مســکن در دولت های  
مختلف نشــان می دهد که با شاخص مسکن در 
قانون اساســی فاصله داریم.وی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر یک سوم جمعیت کشور ناگزیر به 
اجاره نشینی هستند و این جمعیت رو به افزایش 
است.حسینی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن در 
شرایط اضطرار قرار گرفته ایم، افزود: باید نهادهای 
تصمیم گیر برای حوزه مســکن وقــت بگذارند. 
متاســفانه از حیث ساختار مدیریتی و اراده انجام 
کار در حوزه مســکن با ضعف روبه رو هســتیم.

حســینی با بیان اینکه مسکن استیجاری بخش 
اجتناب ناپذیر اقتصاد مســکن است، اضافه کرد: 
در کشــور دو گونه اجاره داری بخش خصوصی و 
اجتماعی وجود دارد کــه در هر دو بخش دولت 
در بستر قانونی باید فضایی ایجاد کند که مسکن 
اســتیجاری برای قشر آســیب پذیر و کم درآمد 
اســتطاعت پذیر باشــد.وی به بخش شــخصی 
ســازی در حوزه مسکن اشــاره کرد و گفت: در 
حوزه اجاره داری حرفه ای در کشــور هیچ قانونی 
نداریم.حســینی افزود: واقعیت مطلب این است 
که مطالعات طرح جامع درکشور نشان دهنده آن 
است که باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود تا به 
تعادلی در عرضه و تقاضا در حوزه مســکن دست 
یابیم.وی اضافه کرد: اگر قراراســت که بخشی از 
مسکن ندارها، مســکن دار شــوند، نیازمند آن 
هستیم که ارکان مختلف این ساختار اجرا با هم 
حرکت کنند.حسینی همچنین گفت: واقعیت این 
اســت در حال حاضر در بخش حوزه اجاره داری 
تنها در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک 

به مردم را داریم.

یک کارشناس مسکن مطرح کرد

بی پناه ترین قشر در کشور مستاجران هستند

رئیس کنفدراسیون صادرات:

تجارتایرانبه۱۰۰میلیارددالرمیرسد
وزیر نیرو

تعرفه های جدید آب از ابتدای 
فروردین اجرا می شود

پس از تصویب حداقل دستمزد 1401؛

کارگران چقدر مالیات خواهند داد؟

وزیر نیرو گفت: از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۱ آیین نامه تعرفه های جدید آب اجرایی می شــود، همچنین در 
مجموع برای کاهش مشــکالت برقی تابستان ۱۴۰۱ یکصد برنامه عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان صبح دیروز شنبه از فعالیت سامانه ارتباط مردمی ۱۲۱، رصدخانه)اداره 
پیگیری( و مرکز کنترل امور دیســپاچینگ و راهبری شبکه توزیع نیروی برق تهران بزرگ دیدن کرد.وزیر 
نیرو، در حاشیه بازدید از مرکز ۱۲۱ و مرکز دیسپچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ در جمع خبرنگاران 

در خصوص آیین نامه تعرفه های....

جزئیاتتجارت۳۲میلیاردالریایرانوشانگهای

جریان تامین ارز کاالهای اساسی بعد از 
حذف ارز ۴۲۰۰

ایران در نامه ای به سازمان ملل متحد:

جنایات رژیم صهیونیستی باید محکوم شود
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شناسایی ۲۲۱۹ بیمار جدید کرونا در کشور
  ۱۲۰ تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۲۱۹ بیمار جدید کرونا در کشور شناسایی شدند و 
متاسفانه ۱۲۰ تن نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۱ 
اسفندماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۲۱۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشــور شناسایی شد که ۵۴۳ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ 
میلیون و ۱۱۹ هزار و ۷۶۳ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۸ هزار و ۸۳۱ نفر رسید.خوشبختانه 
تا کنون ۶ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۱۹۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

دو هزار و ۹۲۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند.تا کنون ۴۸ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۳۰۴ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور 
انجام شده است.در حال حاضر ۹۹ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۸۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، 

۱۵۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۹ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

 با تکرار بخشنامه در رابطه با تسهیل ترانزیت
حذف ثبت سفارش در مبادی ورودی منتفی شد

بعد از حواشی اخیر درباره حذف مطالبه ثبت سفارش در مرزهای زمینی، این تصمیم لغو شد و گمرک ایران به گمرک های اجرایی اعالم کرد که درصورت نیاز 
به اصالح ثبت سفارش ارائه شده در گمرک ورودی، اقدامات در مقصد انجام شود. پیش از این گمرک بخشنامه ای با این مضمون صادر کرده بود.به گزارش ایسنا، 
ماجرا از تصمیم وزارت صمت برای حذف مطالبه ثبت سفارش برای ورود کاال به گمرک از طریق مرزهای زمینی شروع شد که جهت اجرا به گمرک ابالغ و در 
جریان قرار گرفت، این اقدامات از این جهت قابل توجه بود که طبق  بند ۱ مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷  »واردات کلیه کاالها به صورت تجاری به کشور 
اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. این ممنوعیت هرچند در سایر مرزها  رعایت نمی شود 
ولی در مرزهای زمینی اجرا می شد. اگرچه ظاهرا ابالغ این تصمیم در ۱۴ اسفندماه در دستور کار گمرک قرار داشت ولی اعالم وکیلی - مدیرکل دفتر واردات 
گمرک ایران - حاکی از آن بود که با وجود تصمیم وزارت صمت، گمرک به دلیل تبعات آن ابالغی در این رابطه نداشته و بخشنامه دیگری صادر کرد که اصالح 

ثبت سفارش را مورد تاکید قرار داده است.
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گزیده خبر

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:
سفرهای نوروزی با تزریق ۲ دز واکسن 

امکان پذیر شد
از آنجا که  رئیس جمهــور گفــت: 
بخش قابل توجهــی از مردم هنوز 
دز ســوم واکسن را تزریق نکرده اند، 
از این رو ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
تزریق ۲ ُدز واکســن را مبنا و مجوز 
انجام سفرهای نوروزی قرار می دهد.

به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل 
از پایــگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، حجت االســالم سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور صبح دیروز  
شــنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از زحمات و تالش های 
کادر درمان کشور که با تالش های شبانه روزی خود موفق به مهار موج ششم 
کرونا شــدند، گفت: اگر چه توانستیم بر موج ششم کرونا نیز غلبه کنیم، اما 
ضرورت دارد اجرای مقررات و شیوه نامه های بهداشتی به ویژه در آستانه نوروز 
و عید نیمه شــعبان با جدیت دنبال شود.وی تاکید کرد: در ایام پیش رو و از 
جمله در عید نیمه شــعبان تولیت های آســتان های مقدسه و اماکن زیارتی 
به ویژه حرم حضرت فاطمه معصومه )س( و مســجد جمکران پیش بینی ها 
و تدابیر الزم را برای روز میالد امام عصر )عج( داشــته باشــند تا هم مردم از 
فیض حضور در اماکن متبرک بهره مند شوند و هم زمینه شیوع بیماری کرونا 
فراهم نشود.رئیس جمهور با اشاره به فرارسیدن تعطیالت نوروزی درباره تدابیر 
در نظر گرفته شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای پیشگیری از شیوع 
بیماری و سفرهای ایمن اظهار داشت: ستاد ملی مقابله با کرونا در وهله اول بر 
لزوم فرهنگ سازی و تشویق مردم به تزریق ۳ دز واکسن کرونا تاکید دارد، اما 
از آنجا که بخش قابل توجهی از مردم هنوز دز سوم واکسن را تزریق نکرده اند، 
لذا ســتاد تزریق ۲ دز واکســن را مبنا و مجوز انجام ســفرهای نوروزی قرار 
می دهد.رئیسی همچنین درباره سفرهای خارجی با اشاره به برخی گزارش ها 
درباره صدور گواهی های جعلی از ســوی برخی مراکز در کشــورهای عراق و 
ترکیه، اظهار داشــت: حتماً بر صدور گواهی های عدم ابتالی افرادی که قصد 
ورود به کشــور را دارند نظارت دقیق و جدی شــود و اگر نســبت به گواهی 
تســت های انجام شده در خارج از کشــور تردید وجود دارد، حتماً در داخل 
کشور از افراد مشکوک مجدداً تست گرفته شود.وی در ادامه سخنان خود با 
قدردانی از همه دســت اندرکاران مقابله با کرونا در سراسر کشور تصریح کرد: 
الزم اســت فراتر از همه قدردانی ها، از متخصصان و کارشناسانی تشکر کنیم 
که به مدد تالش ها و زحمات آنان امروز کشــور از ۶ نوع واکسن بومی کرونا 
برخوردار شــده است.رئیس جمهور با اشاره به ایجاد ظرفیت صادرات واکسن 
در کشور، خاطرنشــان کرد: توانمندی به دست آمده در حوزه تولید واکسن 
سرمایه ای گرانبها برای کشور در مقابله با بحران های احتمالی در آینده است.

رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه تعطیلی حدوداً ۲ ساله 
نظام آموزشــی کشــور باعث افت علمی و تحصیلی جدی شده است، گفت: 
گزارش های نگران کننده ای از نتایج پایش های علمی به دست آمده و ضرورت 
دارد وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی بر برگزاری کالس های درس و امتحانات مدارس و دانشگاه ها 
به شکل حضوری تاکید داشته باشند.وی با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونــا مبنی ضرورت برگزاری کالس ها و امتحانات مدارس و دانشــگاه ها 
به شــکل حضوری در شــرایط غیراضطرار کرونایی افــزود: برابر این مصوبه 
طفره رفتن از برگزاری حضــوری کالس های درس و امتحانات دانش آموزان 
و دانشجویان تخلف محسوب می شود.رئیس جمهور تاکید کرد: دانش آموزان و 
دانشجویان آینده سازان کشور هستند و هیچ جامعه ای نمی تواند و نباید نسبت 

به کیفیت تربیت نسل آینده ساز خود بی تفاوت باشد.

در نامه ای به صالح آبادی صورت گرفت؛
تذکر بازرس  ویژه رئیس جمهور به  بانک ها 

برای دریافت سود باالتر از ۱۸ درصد
تهران - ایرنا - رئیس بازرســی و نماینده ویژه رئیس جمهور در نامه ای به رئیس 
کل بانک مرکزی بلوکه  کردن بخشــی از وام و دریافت سود بیش از ۱۸ درصد 
را تخلف دانســت و خواستار اصالح فوری بخشنامه بانک مرکزی در جلوگیری 
از ترفند بانک ها برای دریافت ســود مازاد از مردم شد.به گزارش خبرنگار حوزه 
دولت ایرنا، حجت االســالم »حسن درویشــیان« رئیس بازرسی و نماینده ویژه 
رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی با اعالم 
غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیالت بانکی، خواستار اصالح 
بخشــنامه بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ترفند بانک ها برای دریافت سود 
مازاد بر نرخ مصوب شــورای پول و اعتبار در اعطای تسهیالت به مردم شد.بنابر 
این گزارش، در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیالت بانکی 
را ۱۸ درصد اعالم کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه 
۷۹۴ هر گونه توافق خصوصی بر خالف آن را باطل اعالم داشــته است، برخی 
بانک ها کماکان با تمســک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامه های بانک 
مرکزی در این زمینه ایجاد شده است، از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی 
تســهیالت را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده اند.نماینده ویژه رئیس جمهور و 
هیأت وزیران در امر مبارزه با فســاد، طی ابالغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ از رئیس 
بانک مرکزی درخواست کرد ضمن اصالح فوری بخشنامه مورد اشاره، به بانک ها 
ابالغ کند در جهت رفع این تخلف چنانچه مشــتریان درخواست تبدیل وثایق 

نقدی را کنند اقدام الزم به عمل آید.

»ساتب« سالح لیزری ایران برای دفاع از 
اماکن حساس کشور

تهران- ایرنا- تنها ۶ کشــور در جهان توانمندی ســاخت سالح های لیزری 
را دارند که جمهوری اســالمی ایران با تولید ســالح لیزری ساتب یکی از 
آنها است.به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا، دانش طراحی و تولید سامانه های 
پدافندی لیزری از جمله دســتاوردهای مهمی است که طی سال های اخیر 
صنایع دفاعی جمهوری اسالمی ایران به آن دست یافته اند و توپ های لیزری 
که با اســتفاده از اشــعه لیزر پرتوان قادر به مقابلــه و انهدام اهداف هوایی 
پرنده هســتند، امروزه در ســازمان رزم یگان های پدافندی کشورمان برای 
مقابله با اهداف متخاصم قرار گرفته اند.نخستین بار شهریورماه ۱۳۹۸ بود که 
مدیرعامل وقت سازمان صنایع الکترونیک ایران )صاایران( خبر از دستیابی 
کشــورمان به دانش طراحی و ساخت سالح های لیزری پدافندی و استقرار 
آن در مناطق حساس و حیاتی کشــور برای محافظت از این مناطق داد و 
گفت: در موضوع ُکشندگی نیز دســتاوردهای خوبی داشتیم که همه آنها 
تولید داخل هستند، برای مثال در دنیا متداول است که پرنده های رادارگریز 
خود را از الیه های کامپوزیتی می ســازند تا هم رادارگریز باشــد، هم سبک 
باشــد و هم به تداوم پروازی آن در هوا کمک کند. این بدنه کامپوزیتی در 
برابر لیزرهای پرتوان آســیب پذیر است و ما با استفاده از این لیزرها که در 
اختیار داریم می توانیم آنها را منهدم کنیم.سامانه سالح لیزری »ساتب« نام 
دستاورد و محصول صنعت دفاعی کشورمان در حوزه سالح های لیزری است 
که امروز وظیفه حفاظت و حراســت از اماکن حساس و حیاتی کشور را بر 
عهده دارد. مزیت استفاده از چنین سامانه هایی سرعت باالی آنها در مقابله 
با اهداف هوایی از جمله پهپادها و موشــک های کروز متخاصم است چراکه 
در این ســالح ها، پرتابه که اشعه لیزر است با سرعت نور حرکت می کند و 
همچنین تا زمانی که جریان انرژی وجود داشته باشد، این شلیک ادامه دارد.

به دلیل پیچیدگی و فناوری باالی حوزه لیزر، تاکنون کشورهای محدودی 
در دنیا )۶ کشــور( توانسته اند به حیطه ســالح های لیزری ورود پیدا کنند 
که جمهوری اســالمی ایران نیز یکی از آن شــش کشور است که توانسته 
ســامانه های ســالح لیزری را برای دفاع هوایی برد کوتــاه و برای دفاع از 

تاسیسات حساس و حیاتی خود طراحی و تولید کند.

دومین تذکر بودجه ای رهبری به مجلس

بودجهجهادتبیینچگونهحذفمیشود؟
تهران-ایرنا- کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی تا 
زمانی که ایرادات شــورای نگهبــان به الیحه بودجه به خانه 
ملت ارسال نشود نمی تواند مصوبه خود در مورد جهاد تبیین 
را صالح کند.به گزارش خبرنــگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی در جریان بررســی الیحه بودجه 
۱۴۰۱، نمایندگان با پیشــنهاد الحاقی در تبصره ۶ موافقت 
کردند که بر اســاس آن، »۱۰۰ میلیارد تومــان« از درآمد 
حاصل از این بند به منظور تولید و انتشار محتواهای رسانه ای 
در مقابلــه با جنگ نرم و و تحقق »جهاد تبیین« به معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اختصاص می یابد.

در پی این اقدام، رهبــر معظم انقالب در دیدار اخیر خود با 
اعضای مجلس خبرگان تاکید کردند: »شنیدم در مجلس یک 
بودجه ی ســنگینی برای جهاد تبیین در نظر گرفتند؛ بنده 
به عنوان کســی که خیلی به جهاد تبیین اهمیت می دهم با 

اینجور بودجه گذاشتن توافقی ندارم« 
از این رو پس از فرمایشات رهبر انقالب، »علی اصغر باقرزاده« 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ اعالم 
کرد: »روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه در جلسه کمیسیون تلفیق، 

اعتبارات  اختصاص یافته به جهاد تبیین حذف خواهد شد« 
این اظهارات از سوی عضو کمیسیون تلفیق در حالی مطرح 
می شود که چهارشنبه هفته گذشــته بررسی الیحه بودجه 
۱۴۰۱ به اتمام رســید و به شــورای نگهبان ارسال شد. لذا 
تا زمانی که ایرادات شــورای نگهبــان در ارتباط با بودجه به 
مجلس شورای اسالمی ارسال نشود، مجلس نمی تواند هیچ 
اصالحی در مصوبات بودجه ای خود اعمال کند.عالوه بر این، 
مصوبــه فوق در صورتی اصالح خواهد شــد کــه مورد ایراد 
شورای نگهبان قرار بگیرد درغیر اینصورت کمیسیون تلفیق 
بلحاظ قانونی حق اصالح و بررســی مجدد الحاقیه مذکور را 
ندارد.گفتنی اســت، این دومین ایراد بودجه ای رهبر انقالب 
به مجلس شورای اسالمی اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در جریان بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن مجلس و 
در پاســخ به نامه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به یکی از 
مصوبات کمیسیون تلفیق که بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت تکلیفی را به بانک ها تحمیل می کرد، در نامه ای به 
مجلس شورای اسالمی تاکید کردند: »تکالیف ماالیطاقی به 

بانک ها داده نشود«

برخی تغییرات در بودجه با نظر دولت 
صورت گرفت/ سقف الیحه تغییر نکرد

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه 
مجلــس گفت: بســیاری از تغییرات 
بودجه براســاس نظر دولت بود؛ مثال 
بعد از ارائه الیحه، نامه هایی به مجلس 
فرســتاده شــد و دولــت ۱۷۰ هزار 

میلیارد تومان از منابع را کاهش داد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اسالمی در 
گفتگو با خبرنگار مهــر، در رابطه با 
بودجه ۱۴۰۱ و تغییراتی که مجلس 
بر روی الیحه دولت اعمال کرد، اظهار 
داشت: دو نوع تغییرات را می توانیم در 
الیحه بودجه در نظر بگیریم؛ نخست 
ایجاد تغییرات در جزئیات اســت، از 
این قبیل که نمایندگان پیشنهادات 
جزئــی ارائه می دهند کــه این قبیل 
را  مســائل جزئــی  و  پیشــنهادات 
نمی توان تغییر برشمرد.وی افزود: اما 
اگر تغییرات مبنایی و اساسی مدنظر 
ما باشــد، باید بگویم اتفاقاً در بودجه 
امسال کمترین تغییرات را داشته ایم، 
یعنی منابع و مصارف تغییر چندانی 
و  برنامه  نکرده است.عضو کمیسیون 
بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: باید بدانیم بســیاری از مسائل و 
تغییراتی که مجلس در الیحه دولت 
اعمال کرد، بر اساس نظر خود دولت 
بوده است. برای مثال بعد از آنکه دولت 
الیحه را بــه مجلس ارائه کرد، آقایان 

میرکاظمــی و خاندوزی نامه هایی به 
مجلس فرستادند و تقریباً ۱۷۰ هزار 
میلیارد تومان از منابع را کاهش دادند 
که بحــث قیمت پتروشــیمی گاز و 
فوالد یکی از آنها بود.زنگنه بیان کرد: 
وقتــی دولت خودش مبلغ ۱۷۰ هزار 
میلیارد تومان را کاهش داده اســت 
باید این تغییر را تامین کند. با توجه 
به صحبت هایی که با دولت داشته ایم 
به این جمع بندی رسیدیم که باتوجه 
به وضعیت نفت، یک قیمت واقعی را 
برای آن در نظر بگیریم. یعنی قیمت 
نفت را هفتــاد دالر در نظر بگیریم و 
میزان فروش روزانــه را یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار بشــکه پیش بینی کنیم، 

این در شرایطی است که همین االن 
فروش مــا روزانه یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشکه اســت. این نگاه می تواند 
برای ما پیش برنده باشد.وی با اشاره به 
اینکه سقف بودجه تغییری پیدا نکرده 
اســت بنابراین ناترازی نداشــته ایم، 
تاکید کرد: نکته این اســت که برخی 
هزینه هایی که اضافه شده اند در سقف 
بودجه به حساب نمی آیند. برای مثال 
ســه میلیارد یورو از محل تهاتر نفت 
بــرای نیروهای نظامی و بحث دفاعی 
در نظر گرفته ایم کــه این میزان در 
ســرجمع بودجه حســاب نمی شود. 
این مبالغ تهاتری اســت که در سقف 
بودجه محاســبه نمی شود با توجه به 

این نکته اســت که می گوییم سقف 
بودجه چنــدان تغییر نکرده اســت.

زنگنه درباره نگرانی ها درباره ناترازی 
بودجه، گفت: اگر منظور از ناترازی این 
است که میزان درآمدها و هزینه های 
بودجه با هم همخوانی ندارد، بله، این 
ناهمخوانی و ناترازی همان زمان که 
دولت بودجه را ارائه کرد وجود داشت 
که چیزی حــدود ۳۰۰ هزار میلیارد 
ریال بــود.وی اضافه کرد: برای تامین 
این ناتــرازی دولــت از محل فروش 
اوراق، نفت، ســهام و دارایی ها کمک 
می گیــرد. البتــه از طــرف دیگر در 
مصارف هم مبالغی اضافه می شــود، 
یعنی به غیر از حقــوق و هزینه های 
جاری، هزینه های تملک ســرمایه ای 
مثل هزینه برای راه ها وجاده ها اضافه 
خواهند شد.عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: 
امــا اگر بخواهیــم ناتــرازی را میان 
الیحه ای که دولت ارائه داده و چیزی 
که در صحن مجلس تصویب شــده 
بسنجیم، باید بگوییم ناترازی چندانی 
نداشته ایم. همان زمان که دولت الیحه 
را ارائه کرد اعــالم کردم که از حیث 
جداول، الیحه امســال را بهتر از سال 
قبل می دانیم چراکــه جداول کالن 
بودجه واقعی تر و متناســب تر تنظیم 
شده بودند. اما از حیث ساختاری در 
بودجه ۱۴۰۱، تغییر زیادی را نسبت 

سال های قبل شاهد نبوده ایم.

زنگنه:

برخی تغییرات در بودجه با نظر 
دولت صورت گرفت

معاون اجرایی ارتش انقالب اســالمی را خاســتگاه اندیشه ها و مکتب های فکری انسان ساز دانست و گفت: عزت و سربلندی این 
سرزمین مرهون خون صدها هزار سرباز ایرانی معتقد و متعهد است.به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد محمودی معاون اجرایی 
صبح دیروز )شنبه( در مراسم تجدید میثاق سربازان نیروهای مسلح با آرمان های بنیانگذار انقالب اسالمی که در حرم مطهر امام 
خمینی )ره( برگزار شــد، اظهار داشت: امروز به برکت انقالب شکوهمند اسالمی و هدایت ها و تأکیدات حضرت امام )ره( و مقام 
معظم رهبری، از خدمت سربازی به عنوان یک خدمت مقدس و نوعی فداکاری برای کشور عزیزمان یاد می شود.وی ادامه داد: خدمت سربازی به عنوان یکی از ارکان 
دفاعی کشور برای حفظ و صیانت نظام دینی و انقالب اسالمی از اوجب واجبات است و این افتخار عالوه بر وظیفه، به مثابه عبادت به شمار می رود.معاون اجرایی ارتش 
گفت: در دیدگاه فرمانده معظم کل قوا خدمت سربازی خدمت واقعاً مقدسی است که در جنگ و صلح در بخش اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد که همه خانواده ها 
و آحاد جوانان باید اهمیت آن را درک کنند و با شوق و عالقه به سوی آن بشتابند.امیر محمودی با بیان اینکه دالورمردی ها و ایثارگری های دفاع مقدس به همت و 
غیرت سربازان وطن وابسته بود، افزود: در دوران دفاع مقدس، سربازان مخلصانه قدم در وادی دفاع و حراست از این مرز و بوم گذاشتند و در کنار دیگر رزمندگان با 
ایستادگی و مقاومت، صحنه های زیبای دلیرمردی را به نمایش گذاشتند و حماسه های جاوید آفریدند.وی اضافه کرد: سربازان و رزمندگان اسالم بزرگمردانی بودند که 

در دفاع مقدس به فرمان رهبرشان لبیک گفتند، کمر همت بستند و به مقابله با دشمن زبون رفتند.

ایران در نامه ای به سازمان ملل متحد، خواستار محکومیت رژیم صهیونیستی در پی ترور نیروهای مستشاری ایران 
در سوریه شد و حق ذاتی خود در پاسخ به این اعمال مجرمانه را محفوظ دانست.به گزارش خبرگزاری مهر، مجید 
تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد، در رابطه با مسئولیت بین المللی 
رژیم صهیونیستی در ترور نیروهای مستشاری ایرانی نامه ای از سوی ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای 
امنیت سازمان ملل نوشت.تخت روانچی در این نامه، اقدام رژیم اسرائیل در به شهادت رساندن نیروهای مستشاری 
ایران در ســوریه را جنایتکارانه و تروریستی خواند و از جامعه جهانی و شورای امنیت خواست تا قاطعانه این اقدام 
تحریک برانگیز و جنایتکارانه را محکوم کرده و رژیم صهیونیســتی را در قبــال اقدامات غیرقانونی خود، که تهدید 
جدی علیه صلح و امنیت بین المللی اســت، در مقام پاسخگویی قرار دهد.در این نامه آمده است: جمهوری اسالمی 
ایران در عین اینکه رژیم اســرائیل را مســئول تمامی عواقب این اقدامات جنایتکارانه می شناسد و به طور جدی به 

این رژیم درباره ارتکاب اقدامات ماجراجویانه و شرورانه در منطقه هشدار می دهد، حق ذاتی دفاع از خود را وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در پاسخ به چنین 
اعمال مجرمانه ای در هر زمانی که تشخیص دهد، محفوظ می دارد.

امیر محمودی:

انقالب اسالمی خاستگاه اندیشه های انسان ساز است
ایران در نامه ای به سازمان ملل متحد:

جنایات رژیم صهیونیستی باید محکوم شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر ما ساکت بنشینیم 
به تعیبر رهبر فرزانه انقالب، دشــمنان جای شهید و جالد 
را عــوض می کنند و روایت های خودشــان را القا می کنند.

به گزارش ایســنا، سید محمد حســینی  در سومین یادواره 
» ســرداران و ۱۳۱۹ شهید فرماندهی یگان های ویژه نیروی 
انتظامی« با اشاره به رشادت های رزمندگان اسالم در طول 
هشــت ســال دفاع مقدس، گفت: این رشــادت ها فراموش 
نشدنی است و این روحیه ایثار و جهاد باید در سراسر کشور و 
جهان تبیین شود. شهدا پیمان بسته بودند در مقابل دشمن 
محکم بایستند و سست نشوند و همینگونه هم شد و ایستادند 
تا به شهادت رسیدند.وی ادامه داد: رزمندگان با بصیرت خود 
مســیر حق را انتخاب کردند، منافقین در آن زمان در مقابل 
امام خود ایســتادند و در نهایت با نوکری از دشمنان اسالم 
به نیســتی و تباهی تبدیل شــدند و این سرنوشت افرادی 
است که در مســیر باطل و انحراف قرار گرفتند.وی با اشاره 

به بصیرت و علم شــهدا تصریح کرد: در طول تاریخ اگر کار 
امت ها و اقوام و گروه ها به مشــکل  برخورده و دچار انحطاط 
شده اند، این است که شناخت درستی نداشته اند که از چه 
کسی باید تبعیت کنند، گاهی این شناخت را دارند ولی اهل 
اقدام و عمل نیستند.حسینی با اشاره به این که انتخاب بین 
حق و باطل اســت و راه سومی وجود ندارد، گفت: امیدواریم 

بتوانیم ترویج کننده راه شــهدایی باشــیم که در شرایط آن 
روز راه حق را پیــدا کردند.معاون پارلمانی رییس جمهور با 
اشاره تالش دشــمن برای جلوگیری از پیشرفت های علمی 
کشور، گفت: دشمن برای جلوگیری از پیشرفت های هسته ای 
دانمشــندان ما را ترور کرد و  این دانشمندان در راه اسالم و 
تبعیت از رهبری در مســیر مقابله با دشمنان قرار گرفتند و 
حاصل بصیرت و ایثار آنان سربلندی و پیشرفت های کشور 
اســت.وی با اشاره به اهمیت روایت درست از اتفاقات انقالب 
افزود: اگر ما ساکت بنشــینیم به تعیبر رهبر فرزانه انقالب،  
دشمنان جای شهید و جالد را عوض می کنند و روایت های 
خودشــان را القا می کنند.معــاون پارلمانی رئیس جمهور با 
اشاره به جنگ ترکیبی دشــمن یادآور شد: امروز ما با انواع 
دسیسه ها و هجمه های فرهنگی، رسانه ای، نظامی و روانی 
دشــمن مواجه ایم ،  اما اینکه االن دشمنان دست از پا خطا 
نمی کنند برای این است که رزمندگان و نیروهای قهرمان ما 

با قدرت و توان دفاعی و نظامی باال ایســتاده اند و در منطقه 
هم کشورها از این ایســتادگی الگو گرفته اند.وی ادامه داد: 
شــهدا با قرآن مانوس بودند و به آن عمل می کردند؛ شــهدا 
سنت را احیا کردند و با تحریف ها مقابله کردند.حسینی گفت: 
سفیران شهدا باید بتوانند سبک زندگی شهدا را شناسایی و 
آن را به جامعه معرفی کنند.معاون پارلمانی رئیس جمهور با 
بیان اینکه برخی کشــورها به دنبال ساختن قهرمان خیالی 
برای جوانان خود هستند، افزود: دفاع مقدس قهرمانان زیادی 
را بــه ما معرفی کرد که می توانند الگوی جوانان باشــد.وی 
خاطرنشان کرد: امروز باید بتوانیم پیام شهدا را به نسل جوان 
معرفی کرده و فرهنگ ایثار و شهادت را به دنیا معرفی کنیم 
و بگوییم رزمندگان ما در طول دفاع مقدس چه فداکاری هایی 

کردند.
وی خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت امروز در منطقه نگاهش 

به جمهوری اسالمی ایران است.

حسینی: 

اگر ما ساکت بنشینیم، دشمنان جای شهید و جالد را عوض می کنند



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 21 اسفند 1400  9 شعبان 1443  12 مارس 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4868  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
۴ سال پس از تخصیص ارز ترجیحی؛

تبعات پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
اقتصاد چه بود؟

سیاســت ارز ترجیجی در سال های 
گذشته باعث رشد قاچاق و فساد در 
سیستم اقتصادی کشور شده است.به 
گزارش اقتصادآنالین به نقل از فارس، 
یکی از موضوعاتی کــه در ماه های 
گذشته مورد توجه محافل کارشناسی  
بوده   موضوع سیاست ارز ترجیحی و 
اصالح آن در دولت سیزدهم است به 

نظر بسیاری از کارشناسان سیاست ارز ترجیحی در وضعیت فعلی کشور یکی 
از سیاست های ناموفق بوده است. در صورتی که این سیاست ادامه پیدا کند، 
می تواند تاثیرات مخربی برای اقتصاد کشور داشته باشد.از جمله دالیلی که 
می توان برای ناموفق بودن سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد به مساله 
فساد بازمی گردد. اختصاص ارز به واردات نهاده ها برابر است با ایجاد انگیزه 

برای قاچاق به کشورهای همسایه، فساد و سودجویی.

مصرف 3 هزار تن بیشتر از نهاده های دامی
عباس معروفان، سرپرســت خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این 
زمینه می گوید: از ابتدای سال ۱۴۰۰ در هر روز ۴۷ هزار تن نهاده های دامی 
در اختیار دامداران و مرغداری ها قرار گرفته اســت. میزان نیاز کشور در هر 
روز به نهاده های های دامی ۴۴ هزار تن بوده است. یعنی روزانه ۳ هزار تن 
نهاده دامی بیشتر از نیاز کشور، وارد بازار می شود؛ اما چرا همواره دامداران از 

کمبود نهاده های دامی رنج برده اند؟

رشد قاچاق با اجرای سیاست ارز ترجیحی
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی دراقتصاد کشور منجر به قاچاق سوخت )بنزین، 
گازوئیل و ...(، قاچاق دام زنده )همسایگان متمول شیخ نشین( و قاچاق نان 

و... به کشورهای همسایه شده است.

9 میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت
حجم کل قاچاق روزانه فرآورده ها و مشــتقات نفتی کشور حدود ۹ میلیون 
لیتر، یعنی روزانه میلیاردها تومان به ضرر اقتصاد کشور و خروج سرمایه هایی 
که بایســتی صرف عمران و آبادی شود، تقدیم به اقتصاد و مردم کشورهای 

همسایه می شود.
ارز ترجیحی از بین برنده تولید در کشورحذف ارز ترجیحی در عرصه تولید 
و صنعت ضمن ایجاد رقابت، باعث کاهش رانت و افزایش شفافیت می شود. 
این موضوع می تواند تا حدود زیادی از بین برنده نطام تولید در کشور باشد و 
در صورتی که این رانت از بین نرود، نمی توان امیدوار بود تولید و تولیدکننده 

در کشور انگیزه ادامه فعالیت اقتصادی داشته باشد.

سازمان امور مالیاتی:

یک میلیارد تومان مالیات خانه های خالی پرداخت شد
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی اعالم کرد: 
حدود ۵۰۰۰ نفر از مالکان خانه خالی در درگاه سازمان امور 
مالیاتی اعالم کردند که خانه آنها خالی نبوده و عدم پذیرش 
را انتخاب کردند. حدود ۵۰۰ نفر دیگر از مالکان نیز، پذیرش 
مالیــات خانه خالی را اعالم کردند اما تاکنون نصف این افراد 
مالیات خود را پرداخت کرده اند.جهانگیر رحیمی در گفت وگو 
با ایسنا، ضمن تشــریح آخرین وضعیت پرداخت مالیات بر 
خانه های خالی، اظهار کرد: اخــذ مالیات بر خانه های خالی 
در جزء دو بند ط تبصره ۶ بودجه امســال به ســازمان امور 
مالیاتی تکلیف شده اما باید به این موضوع نیز توجه شود که 
این مالیات پیش از این در قانون دائمی مالیات های مستقیم 
پیش بینی شــده و برای اخذ آن زمان تعیین شده تا پس از 
پایان هر ســال، ســازمان امور مالیاتی در تیرماه باید نسبت 
به صدور برگه مطالبه و انجام ســایر مراحل تشخیص اقدام 
کند و به مشموالن مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه 
این موضوع را اعالم کند. بنابراین، پیش از فرا رسیدن موعد 
قانونی، به سازمان امور مالیاتی برای اخذ این مالیات تکلیف 
شد و ســازمان هم نتایج اقدامات صورت گرفته را در درگاه 

ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی منتشر کرد.

وی افزود: آنچه که در قانون پیش بینی شده به گونه ای است 
که باید سیســتم های شناســایی خانه های خالی به صورتی 
باشد که سازمان امور مالیاتی به عنوان بهره بردار از اطالعات 
آن ها، به ســازمان امالک و اسکان دسترسی داشته باشد که 
هنوز این موضوع توسعه نیافته است و اما سرانجام، اطالعات 
واحدهای مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده در ۹ ماهه 
ســال جاری به ســازمان امور مالیاتی اعالم شد که براساس 
این اطالعات، حدود ۵۷۰ هزار خانه خالی به ســازمان اعالم 
شد. البته، تمام این واحدها در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت نبودند بلکه در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
بودند که به طبع، آن خانه ها مشــمول مالیات در این زمان 
نشــدند. از واحدهای خالی از ســکنه شناسایی شده، حدود 
۴۸۰ تا ۴۹۰ هزار تا از آنها در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر 

جمعیت قرار داشتند.

حدود  ۵00 نفر مالیات خانه خالی را پذیرفته اند
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیــل فرآیندهای مالیاتی با بیان 
اینکه مالیات محاسبه شــده برای خانه های خالی شناسایی 
شــده، معادل ۴۰۰۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: در این 

زمینــه، حدود ۵۰۰۰ نفر از مالکان خانه های خالی در درگاه 
سازمان امور مالیاتی اعالم کردند که خانه آنها خالی نبوده و 
عدم پذیرش را انتخاب کردند. از سوی دیگر، حدود ۵۰۰ نفر 
از آنها نیز پذیرش مالیات خانه خالی را اعالم کردند اما همه 
ایــن افراد مالیات خود را پرداخــت نکرده اند بلکه نصف این 
افراد مالیات خود را پرداخت کردند. برخی دیگر از مشموالن 
مالیات خانه خالی نیز وارد درگاه سازمان امور مالیاتی شدند 
و هیچ عکس العملی نداشته اند.رحیمی بیان کرد: تعدا زیادی 
از مالــکان خانه خالی کــه در درگاه ســازمان امور مالیاتی 
مشــمولیت این مالیات را نپذیرفتند بــه دلیل، ثبت نکردن 
اطالعات واحد مســکونی در سامانه امالک و اسکان است. از 
۴۰۰۰ میلیارد تومان مالیاتی که برای واحدهای مســکونی 
خالی از ســکنه محاسبه شده، تاکنون فقط ۱ میلیارد تومان 
مالیات خانه خالی پرداخت شده است.وی در پایان خاطرنشان 
کــرد که بخش عمده ای از مالیات خانه های خالی در ســال 
آینده وصول خواهد شــد.طبق این گزارش، بر اساس قانون 
مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد 
مســکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز 
خالی از ســکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر 

ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای 
مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه 
و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  
در این بین، وظیفه شناسایی خانه های خالی را برعهده وزارت 
راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک و اسکان گذاشته شده 
اســت که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه امالک و اسکان 
نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که 
در مهلت تعیین شــده نتوانستند این اطالعات را ثبت کنند، 
خانــه آن ها به عنوان خاله خالی به ســازمان امور مالیاتی از 

سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد. 

از سوی دیگر، تعداد زیادی از کسانی که به عنوان مالک خانه 
خالی شناسایی شــدند، به ایسنا اعالم کردند که خانه آن ها 
خالی نیست و در آن سکونت دارند که پیگیری ها نشان داد، 
اطالعات این خانه ها در سامانه امالک و اسکان ثبت نشده و 
وزارت راه و شهرسازی آن ها را به عنوان خانه خالی شناسایی 
کرده اســت که این وزارتخانه مهلــت داد تا اطالعات واحد 

مسکونی خود را سامانه امالک اسکان ثبت کنند.

حداقل دریافتی حقوق یک نفر مشمول پرداخت 
مالیات ۱۰ درصدی اســت.به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران، در هفتمین جلسه شورای عالی کار 
مصوب شــد که هیچ کارگر مشمول قانون کار، 
کمتــر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هــزار تومان در ماه 
دریافتی نخواهد داشــت.نمایندگان مجلس در 
تاریخ ۱۱ اسفند در بررسی بخش درآمدی الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱، با بنــد ۵ تبصره ۱۲ ماده 
واحده الیحه بودجه موافقت کردند. طبق این بند، 
سقف معافیت مالیات بر درآمد ساالنه ۶۷ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. یعنی دریافتی هر 

نفر تا سقف ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال 
۱۴۰۱ از پرداخت مالیات معاف است.ما به تفاوت 
حداقل دریافتی در ســال برابــر با ۶۸ میلیون و 
۱۴۸ هــزار تومان )ماهانه ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار 
تومان( با ســقف معافیت مالیاتی در سال برابر با 
۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان )ماهانه ۵ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان( نشان می دهد که مبلغ ۹۴۸ 
هزار تومان از حقوق دریافتی یک کارگر در طول 

یکسال مشمول پرداخت مالیات می شود.

مالیات ماهانه یــک کارگر، 98 هزار و 400 

تومان است
بنابراین یک کارگر با حداقل حقوق دریافتی )۵ 
میلیون و ۶۷۹ هزار تومان( مشمول پرداخت نرخ 
۱۰ درصدی مالیات است. بنابراین، با لحاظ نرخ 
۱۰ درصدی نســبت به مبلغ ۹۸۴ هزار تومانی 
مشــمول مالیات در یکســال، این کارگر در هر 
ماه باید ۹۸ هــزار و ۴۰۰ تومان مالیات بپردازد.

سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی گفت: تمام 
واحدهای کاری که از ســازمان تامین اجتماعی 
کد کارگاه دریافت کرده باشــند، موظف اند هر 
ماه لیســتی از کارگران مشمول و میزان حقوق 
آن ها را برای این سازمان ارسال کنند. حقوق و 
اضافه کار مشمول مالیات است اما بن کارگری، 
پاداش تولید و ... مشمول مالیات نیستند. به طور 
کلی، هر میزان پرداختی ثابت به کارگر، مشمول 

مالیات است.به عنوان مثال، اگر مجموع پرداختی 
مشمول مالیات یک کارگر ۷ میلیون تومان شد، 
در ابتدا آســتانه معافیت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان از آن کسر می شود، باقی مانده آن در نرخ 
مصوب ضرب شــده و میزان مالیات پرداختی او 
مشــخص می شــود. این مبلغ نیز قبل از اینکه 
حقوق کارگر به حساب او واریز شود، از آن کسر 

می شود.

۷0 درصد اقتصاد کشور غیررسمی است!
به گفته داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی، 
نیمــی از درآمد های مالیاتی تکلیف شــده، فرار 
مالیاتی است. یعنی از ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی 
که در قانون بابت درآمد های مالیاتی پیش بینی 
شــده، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فــرار مالیاتی 

داریم. بخش عمده فرار های مالیاتی را در بخش 
بازرگانی به ویژه در حلقه های واســط از مرحله 
تولید تــا مصرف نهایی اســت.علی مروی عضو 
هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: در 
نسبت درآمد های مالیاتی به GDP )تولید ناخالص 
داخلی( جزء پنج کشوری هستیم که پایین ترین 
نســبت را دارد. به این دلیل که نظام مالیاتی ما 
طوری است که از بخش رسمی مالیات می گیرد و 
بخش غیر رسمی به نوعی رها شده است. مالیات 
بر عملکرد شرکت ها و ارزش افزوده بر شرکت ها 
فشــار می آورد، اما هر شرکتی که تصمیم بگیرد 
وارد بخش غیر رســمی شود، به راحتی می تواند 
با حساب های اجاره ای کار کند. همین امر باعث 
شده که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ما بخش 

غیر رسمی باشد

پس از تصویب حداقل دستمزد 1401؛

کارگران چقدر مالیات خواهند داد؟

حمیدرضا حمایت، مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد در چهارمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی:

تامین خوراک نیمی از ظرفیت خالی تولید شمش روی با راه اندازی فاز سولفیدی »مهدی آباد«
کارخانه های تولید شمش روی آماده مصرف کنسانتره سولفیدی شوند

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، حمید رضا حمایت که  در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش فلزات غیرآهنی با نگاهی به 
وضعیت کنونی و چشــم انداز ترســیم شده برای صنعت سرب و روی کشور سخن می گفت، اظهار داشت: ایران با دارا بودن 
5 درصد ذخایر ســرب و روی جهان در رتبه ششــم جهانی قرار دارد.وی افزود :ایران ۳.۸ درصد استخراج روی و ۲.۴ درصد 
استخراج سرب دنیا را انجام می دهد، و این درحالیست که نسبت استخراج به ذخایر در جهان حدود 5 درصد است که این 
رقم در ایران در بخش روی حدود 1.7 درصد اســت و نیازمند رشــد سه برابری است که یکی از اصول دیده شده در ترسیم 
چشــم انداز صنعت سرب و روی کشور محسوب می شود.حمایت ضمن تشریح مختصر وضعیت ذخایر و اکتشافات صورت 
گرفته در بخش سرب و روی کشور، به اهمیت اکتشافات در بخش سرب و روی جهت تولید پایدار این حوزه از صنعت تاکید 
کرد.به گفته وی، در ســال ۹۹ ، ۲۰۸ هزار تن شــمش روی و 1۸۶ هزار تن شمش سرب تولید شد و با پیوستن مهدی آباد 
به زنجیره تولید، این آمار دو الی سه برابر افزایش خواهد یافت.وی درباره طرح جامع سرب و روی گفت: طرح جامع سرب و 
روی پس از ۳ سال مطالعه، در سال ۹۹ به یک طرح هدفمند و دارای چشم انداز تبدیل شد که امید است با ابالغ آن از سوی 
وزارت صمت، این طرح بعنوان سند باالدستی صنعت سرب و روی کشور مورد بهره برداری صاحبان صنعت و ذینفعان اصلی 
قرار گیرد.وی افزود: براساس برنامه چشم انداز 1۴۲۰، تولید شمش روی ۶۰۰ هزار تن خواهد شد که عالوه بر تولیدات فعلی، 
بخشی از آن توسط معدن مهدی آباد )1۴۰ هزار تن شمش از محل کنسانتره سولفیدی مهدی آباد،1۰۰ هزارتن کاتد از محل 
فاز اکسیدی مهدی آباد(، بخشی از طریق استحصال پسماندها و باطله ها و بخشی نیز از طریق واردات )مجموع 1۳۰ هزار 

تن( و همچنین بخشی از ظرفیت های در حال احداث تولید شمش روی تامین خواهد شد.
مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد گفت: با بهره 
برداری از فاز ســولفیدی کارخانجات فراوری سرب 
و روی در مهــدی آباد، خــوراک نیمی از ظرفیت 
کارخانجات شــمش روی کشور تامین خواهد شد. 
حمیدرضا حمایت در عین حال تاکید کرد: با توجه به 
روند رو به اتمام ذخایر انگوران، تولیدکنندگان داخلی 
میبایست برای استفاده از کنسانتره سولفیدی مهدی 

آباد آماده باشند.

سه محور صنعت روی
وی ادامه داد: برنامه های آتی ما در صنعت سرب و روی کشور بر سه محور اصلی استوار است که 

شامل ١- تامین خوراک کارخانجات تولید شمش )اکتشافات، واردات و بازیافت پسماندها(،
٢-توجه به صنایع پایین دســتی )تولید باتری زینک- ایر، ماده شیمیایی لیتوپون، تولید پودر 

اکسید روی پیشرفته و تولید ورق الکتروگالوانایز (.
  ٣- بررســی، ارتقا و استفاده از تکنولوژی مناســب در واحد های فرآوری سرب و روی کشور

 می باشد.
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گزیده خبر

اولین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی کشور برگزار شد

اولیــن دوره تحــول دیجیتال در صنایــع نفت، گاز و 
پتروشیمی با مشارکت مدیران ارشد این صنایع برگزار 
شد.به گزارش خبر نگار ما همگام با روند سریع تحوالت 
دنیا و ورود فناوری های جدید، ســازمانهای پژوهشی و 
دانشگاه ها باید دانش خود را به طور مستمر و با سرعت 
باال به روز نمایند. در این زمینه یکی از تکنولوژی های نوظهور، هوش مصنوعی 
و تحول دیجیتال اســت که امروزه مزیت رقابتی کشورها محسوب می شود. در 
راستای این امر و تحقق منویات رهبر معظم انقالب ) مدظله العالی( در خصوص 
هوش مصنوعی و ابالغ نقشــه راه تبدیل جمهوری اسالمی ایران به یکی از 10 
کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی، پژوهشگاه صنعت نفت بعنوان سازمان 
پژوهشی پیشــگام در صنعت نفت با مشارکت شرکت توسعه فناوری اطالعات 
هشت بیت به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ دانش بنیان دانیال 
موج و با همراهی دانشــگاه علوم تحقیقات و فناوری کشور ضمن بهره گیری از 
توان باالی متخصصیــن بومی، اقدام به برگزاری اولین دوره تحول دیجیتال در 
صنعت نفت،گاز و پتروشــیمی با مشارکت مدیران عالی رتبه این صنعت نمود.

هدف از برگزاری این دوره بهــره گیری از جدیدترین و کاربردی ترین محتوای 
علم هوش مصنوعی و تحول دیجیتال و دانش برترین متخصصان کشــور است، 
بطوریکه بخشهای مختلف باالدست و پایین دست صنعت نفت، انرژی و محیط 
زیســت مجهز به فرآیندهای تحول دیجیتال و هوش مصنوعی شوند تا صنعت 
نفت بتواند همگام با دیگر صنایع دیجیتال دنیا حرکت کند. بنابراین با توجه به 
اهمیت باالی پیاده سازی فناوریهای مبتنی بر نسل چهارم در صنعت نفت و گاز، 
پژوهشگاه صنعت نفت در راســتای ماموریت آینده پژوهی و آینده نگری خود 
با همکاری دانشــگاه علوم، تحقیقات و فناوری و هلدینگ دانیال موج اقدام به 
برگزاری » کارگروه تحول دیجیتال » نموده است تا از این طریق بتواند به پیاده 
سازی فناوری های هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء صنعتی، دوقلوی دیجیتال یا 
همزاد دیجیتال، واقعیت مجازی شتاب بیشتری ببخشد.الزم به توضیح است که 
بــا کمک فناوری های مبتنی بر الگوهای داده محور و هوش مصنوعی میتوان از 
حجم عظیمی از داده هایی که در صنعت نفت و گاز کشور وجود دارد برای تولید 
ثروت، ارتقای بهرهوری و سودآوری باالتر بهره برد. توجه شود که ارزش داده ها 
کمتر از ذخایر نفت و گاز کشــور نیست و میتوان نهایت استفاده از داده ها را در 
بهینه سازی، پیش بینی محصوالت نفتی و کاهش آالیندههای زیست محیطی 

استفاده نمود. بر همین اساس.
BIG DATA -MACHINE LEARNING - ARTIFICAL 

INTELLIGENCE -DATA PROCESSING -Data Reconciliation 
-AUGMENTED REALITY 

VIRTUAL REALITY-5G -Private Networks -IoT-
INDUSTRIAL IoT- DIGITAL TWIN -Digital Transformation 
in Organization

از محورهای اصلی ارائه شــده در این دوره بود که توسط تیمی از متخصصان و 
نخبگان کشور و بر مبنای جدیدترین متدهای آموزی روز دنیا، ارائه گردید .

جعفری در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح ساماندهی فاضالب 
بندرعباس اعالم کرد:

تالش ایمیدرو برای بهره برداری سریع تر 
طرح ساماندهی فاضالب بندرعباس

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: این ســازمان همه تــالش خود را برای بهره 
برداری سریع تر طرح ساماندهی فاضالب و انتقال پساب تصفیه شده به صنایع 
انجام می دهد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در مراسم آغاز 
عملیات اجرایی فاز دوم طرح ساماندهی فاضالب و انتقال پساب تصفیه شده به 
صنایــع، ضمن بیان این مطلب گفت: با اینکه در بخش ظرفیت و تولید فوالد و 
مس توســعه بیش از ۵0 برابری داشته ایم، اما در حوزه زیرساخت، متناسب با 
این توســعه، رشد نکرده ایم.وی افزود: طی ســال های اخیر، ایمیدرو در حوزه 
زیرســاخت اعم از آب، برق، گاز، و غیره فعال شــده است. عملیاتی شدن طرح 

ساماندهی فاضالب بندرعباس نیز از جمله این اقدامات است.

با ۶0درصد صرفه جویی ارزی محقق شد؛
طراحی و ساخت اینترکولر کمپرسور هوای 

توربین بخار نیروگاه بندرعباس
مدیرعامــل نیروگاه بندرعباس از خودکفایی ۶0درصدی در طراحی و ســاخت 
اینترکولر کمپرسور هوای توربین LP در راستای ساخت داخل قطعات نیروگاهی 
با صرفه جویی ارزی خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت مدیریت تولید برق 
هرمزگان حسین ســلیمی عنوان کرد: اینترکولر، یکی از اجزاء اصلی کمپرسور 
تولیــدی هوای واحد می باشــد که کاربرد آن، خنــک کاری هوای خروجی از 
کمپرســور   توربین LP بوده تا مانع از باالرفتن دمای مذکور و در نتیجه خروج 
آن شود .مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با اشاره به نبود قطعه آلیاژ مخصوص مورد 
نیاز این دستگاه در کشور و غیرممکن بودن خرید آن از خارج به  دلیل تحریم 
های موجود  تصریح کرد: متخصصان این نیروگاه با تکیه بر دانش فنی توانستند 
این قطعه را در کشــور بومی سازی کرده و باهمکاری شرکت های دانش بنیان 
مراحل ســاخت این دستگاه را به اتمام  رسانده و با ساخت این دستگاه، نسبت 
به نسخه خارجی، ۶0درصد صرفه جویی ارزی صورت گرفت.سلیمی خاطرنشان 
کرد: یکی از افتخارات نیروگاه در ســال های اخیر، خودکفایی در زمینه ساخت 

قطعات نیروگاهی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران:
طرح های توسعه ای بنادر استان بوشهر در 

اولویت اجرای
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران یه 
طرح های توســعه ای در بنادر استان بوشهر اشاره کرد گفت: اجرای طرح 
های توســعه ای بنادر استان بوشهر یکی از موضوعات جدی سازمان بنادر 
و دریانوردی  محسوب می شود. علی اکبر صفایی در حاشیه بازدید از بندر 
بوشــهر  در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به پیگیری های مســتمری که 
مسئولین اداره کل بنادر و دریانوردی استان و دیگر مسئوالن استانی  دراین 
خصوص داشــته اند ، ما ســرعت  خیلی خوبی بر بحث ســاماندهی  بنادر 
شــمالی اســتان را لحاظ کردیم و یکی از اهداف سفر به استان بوشهر نیز  

همین موضوع بود.

“بازدید معاون وزیر صمت از شرکت صبا 
فوالد خلیج فارس”

 معاون وزیر صنعت, معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو از شرکت 
صبا فوالد خلیج فارس بازدید نمود.به گزارش روابط عمومی شــرکت صبا 
فوالد خلیج فارس مهندس وجیــه اهلل جعفری معاون وزیر صمت و رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو به همراه دکتر علی نبوی دســتیار ویژه وزیر صنعت, 
معدن و تجارت روز پنجشنبه 1۹ اسفندماه جاری از شرکت صبا فوالد خلیج 
فارس بازدید نمودند.در این بازدید دکتر احسان دشتیانه مدیرعامل شرکت 

صبا فوالد خلیج فارس گزارشی از وضعیت تولید شرکت ارائه نمودند.

تجلیل از مدیر عامل چادرملو بعنوان مروج 
برترکار و تالش 

در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان یزد از مهندس 
ناصر تقی زاده مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو بعنوان مدیر 
کار آفرین و ترویج دهنده هنر مندانه فرهنگ کار و کوشــش و بهره گیری 
از  نوآوری ها و فناوری های نوین  با بکار گیری از توان و ظرفیت شــرکت 
های دانش بنیان, تجلیل و لوح  ســپاس اهدا شــد  .به گزارش خبرنگار ما 
در این مراسم که با حضور استاندار و جمعی از مدیران واحدهای صنعتی و 
معدنی نمونه استان یزد و قائم مقام وزیر صمت از سوی خانه صنعت ، معدن 
و تجارت یزد برگزار گردیــد از  مدیر ان واحدهای صنعتی و معدنی موفق 

استان یزد تقدیر شد.

وزیر نیرو

تعرفههایجدیدآبازابتدایفروردیناجرامیشود
وزیــر نیرو گفــت: از ابتــدای فروردین مــاه 1۴01 آیین نامه 
تعرفه های جدید آب اجرایی می شــود، همچنین در مجموع 
برای کاهش مشــکالت برقی تابســتان 1۴01 یکصد برنامه 
عملیاتی در دســتور کار قرار گرفته اســت.به گزارش ایسنا، 
علی اکبــر محرابیــان صبح دیروز شــنبه از فعالیت ســامانه 
ارتباط مردمی 1۲1، رصدخانه)اداره پیگیری( و مرکز کنترل 
امور دیسپاچینگ و راهبری شــبکه توزیع نیروی برق تهران 
بــزرگ دیدن کرد.وزیر نیرو، در حاشــیه بازدید از مرکز 1۲1 
و مرکز دیســپچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ در جمع 
خبرنگاران در خصوص آیین نامه تعرفه های جدید مصرف آب 
گفت: بر اســاس قانون بودجه 1۴00 آیین نامه تعرفه گذاری 
جدید آب تقدیم هیئت دولت شــد و ایــن آیین نامه جدید 
در جلســه قبلی هیئت دولت به تصویب رسید.وی ادامه داد: 
بر اســاس این آیین نامه، مشترکانی که بر اساس الگو مصرف 
می کننــد، هیچ گونه افزایــش نرخی ندارند؛ اما مشــترکانی 
که مصــرف آب آنها بیش از الگوی مصرف اســت، با افزایش 
هزینه هــای مصرف آب مواجه خواهند شــد، به طوری که به 
صورت پلکانی نــرخ تعرفه های آنها افزایش پیدا می کند.وزیر 
نیرو در خصــوص زمان اجرای آیین نامه تعرفه های جدید آب 
گفــت: از ابتدای فروردین ماه 1۴01 این آیین نامه اجرایی می 
شود.وی با بیان اینکه زمستان امسال پس از چند سال پیاپی، 
اولین زمســتانی بود که خاموشــی در آن اعمال نشد اظهار 
کرد: با تالش و مدیریتی که در ســطوح مختلف صنعت برق 
صــورت گرفت و با همکاری دیگر دســتگاه ها از جمله وزارت 
نفت، شــاهد این موفقیت بودیم.محرابیان افزود: از زمانی که 
دولت مردمی شــروع به کار کرد، در پیک تابســتان 1۴00 با 
خاموشی های گســترده ای مواجه بودیم و علت اصلی آن هم 
عدم سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید برق و فاصله جدی 
بین تقاضای مصرف و تولید برق در کشور بود.وزیر نیرو با بیان 
اینکه از روزهای ابتدایی فعالیت دولت، برنامه های وسیعی برای 
حل این مشکالت در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت، گفت: 
برنامه های وزارت نیرو در دو محور خالصه می شود؛ اول، توسعه 

ظرفیت های تولید است که در این زمینه برنامه ریزی کردیم 
برای پیک تابســتان 1۴01، حداقــل ۶000 مگاوات ظرفیت 
جدید تولید برق وارد مدار بهره برداری شود که بخشی از این 
ظرفیت تا امروز وارد مدار شــده و بقیه نیز تا تابستان 1۴01 
وارد مدار خواهد شــد.وی با بیان اینکه صبح امروز نیز یکی از 
این واحدها که مربوط به نیروگاه چابهار بود، وارد مدار شــده 
و به شــبکه سراسری برق کشور ســنکرون شده است، تاکید 
کرد: بقیه واحدها نیز یک به یک تکمیل شــده و به مدار وارد 
می شوند.محرابیان با بیان اینکه این افزایش ۶000 مگاواتی یک 
رکورد تاریخی در صنعت برق است، گفت: در سالهای گذشته 
رکورد راه اندازی و بهره برداری از ظرفیت های جدید نیروگاهی 

به میزان ۴000 مگاوات را شاهد بوده ایم.وزیر نیرو محور دوم 
مدیریت برق در سال 1۴01 را استفاده از ظرفیت های موجود 
در صنعت برق کشــور برای مدیریت تقاضا دانســت و افزود: 
یکی از ابزارهای مهم ما، نصب کنتورهای هوشــمند است که 
بتوانیم مصارف را رویت پذیر کنیــم که در این زمینه برنامه 
ریزی کرده ایم برای مشــترکان پرمصرف خانگی، کنتورهای 
هوشــمند نصب شود، این کار آغاز شــده و در سال آینده نیز 
ادامه خواهد داشــت.وی با بیان اینکه در مجموع برای کاهش 
مشکالت برقی تابستان 1۴01 یکصد برنامه عملیاتی در دستور 
کار قرار گرفته که در دو محور افزایش ظرفیت تولید و مدیریت 
تقاضا هستند، اظهار کرد: با اجرای این برنامه ها، مشکالت به 

حداقل ممکن خواهد رسید.محرابیان با بیان اینکه شبکه برق 
ایران تقریبا با تمام کشــورهای همسایه سنکرون شده است، 
گفت: درحال حاضر در تالشیم شبکه برق ایران به کشورهایی 
چون قطر و روســیه نیز ســنکرون شــود.وی ادامه داد: ما با 
کشــورهایی که شبکه برق ایران با شــبکه برق آنها سنکرون 
شده، مبادالت الکتریکی داریم، به طوری که در ایامی صادرات 
برق و در ایامی واردات برق داریم؛ با بســیاری از کشــورهای 
اطــراف، زمان پیک مصرف برق متفاوتی داریم و از این حیث، 
امکان تبادل برق داریم.وزیر نیرو با بیان اینکه به طور متوسط 
در طول ســال، تراز صادرات برق کشــور از تراز واردات برق، 
بیشتر است، افزود: در مورد کشور روسیه برنامه جدی داریم، 
مطالعات در حال تکمیل است، اخیرا جلسه ای را با وزیر انرژی 
روســیه و وزیر انرژی آذربایجان داشتیم، تا در حداقل زمان، 
بتوانیم شبکه برق ایران و روسیه را سنکرون کنیم.به گزارش 
ایسنا، ســامانه 1۲1 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از 
سال 1۳۸۶ )استقالل شــرکت های توزیع( با هدف رسیدگی 
به خاموشــی های ناشــی از حوادث و درخواست های مردمی 
اعم از تامین یا اصالح روشــنایی معابر و رفع نقاط ناایمن و ... 
تاسیس شده و با حدود ۴0 نفر پرسنل در سه شیفت به شکل 
۲۴ ســاعته روزانه پاســخگوی حدود 10 الی 1۲ هزار تماس 
مردمی اســت.رصدخانه)اداره پیگیری( شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ نیز وظیفه پیگیری خاموشــی های طوالنی 
مدت و درخواســت های مردمی زمان بر شده را با هدف بهبود 
خدمات بر عهده دارد. اطالع رسانی مشکالت در حوزه خاموشی 
و حوادث به مدیران شرکت و پیگیری نیز بر عهده این شرکت 
اســت.بر اساس این گزارش، مرکز کنترل امور دیسپاچینگ و 
راهبری شــبکه توزیع نیروی برق تهــران بزرگ در قالب یک 
مرکز کنترل، یک مرکز دیسپاچینگ ستادی، ۶ مرکز کنترل و 
۴ امور دیسپاچینگ که در سطح تهران پراکنده هستند با 1۵0 
نیروی ستادی و ۲۵0 نیروی عملیاتی وظیفه کنترل، هدایت و 
پایش شبکه فشار متوسط را بر عهده دارد. وظیفه کنترل پیک 

بالغ بر ۴۵00 مگاوات در فصل گرما بر عهده این مرکز است.

در نشست شهردار همدان با اصحاب رسانه مطرح شد؛
ختصاص ۳۶ درصد از بودجه سال آینده 

شهرداری همدان به تکمیل طرح های 
عمرانی نیمه تمام

همدان- محبوبه یادگاری: شهردار همدان از اختصاص ۳۶ درصد از بودجه 
سال آینده شــهرداری همدان به تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام که 
بیش از ۵0 درصد پیشرفت دارند خبر داد.سیدمسعود حسینی در نشست 
با اصحاب رســانه، به تشریح برنامه های شهرداری همدان پرداخت و گفت: 
بودجه شــهرداری در ســال آینده دو هزار و ۳00 میلیارد تومان است که 
بایــد ۸00 میلیارد تومان معادل ۳۶ درصــد کل آن از محل فروش زمین 
تامین شود.وی با بیان اینکه پروژه های نیمه تمام عمرانی، نماد ناکارآمدی 
شهر شده است، اظهار کرد: به همین دلیل اولویت نخست مدیریت شهری 
تکمیــل و بهره برداری از طرح های عمران شــهری با بیــش از ۵0 درصد 
پیشرفت فیزیکی است.به گفته شهردار همدان تقاطع غیر همسطح غدیر 
و شــهید همدانی، بازار ســینا و پارکینگ طبقاتی محله آقاجانی بیک از 
جمله مهم ترین طرح های ناتمام شهری است که باید هرچه سریع تر تعیین 
تکلیف شوند.حسینی با بیان اینکه در بودجه 1۴01 شهرداری همدان، هزار 
و ۲۲۲ میلیارد تومان اعتبار به تکمیل طرح های عمرانی ناتمام اختصاص 
یافته اســت، افزود: پروژه های شهید همدانی و غدیر در نیمه نخست سال 
آینــده تکمیل و به بهره بــرداری خواهند رســید.وی در بخش دیگری از 
صحبت هایش به برگزاری نشست اعضای شورای بررسی "مسیر گردشگری 

غرب کشور" در ۲۴ اسفندماه در تهران اشاره کرد.

به همت شرکت نفت ستاره خلیج فارس؛
برگزاری دوره آموزشی جوشکاری صنعتی ویژه 

جوانان هرمزگان
در راســتای توانمندسازی جوانان استان هرمزگان، دوره آموزشی جوشکاری صنعتی برای 
نخستین مرتبه به همت شرکت نفت ستاره خلیج فارس آغاز شد.به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، در راستای توانمندسازی جوانان استان 
هرمزگان، دوره آموزشی جوشــکاری صنعتی برای نخستین مرتبه به همت شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس در مرکز شماره یک فنی و حرفه ای بندرعباس آغاز شد.این دوره آموزشی 
که به صورت پودمانی به مدت ۶ ماه توســط متخصصان شــرکت نفت ستاره خلیج فارس 
برگزار می شود شامل سرفصل های تئوری و عملی جوشکاری در صنعت و همچنین اصول 

ایمنی و بهداشت جوشکاری است.

بازدید نماینده مرکز بهداشت از اداره گازگمیشان 
جهت تزریق دوزسوم واکسن کرونا

در راستای مسئولیت اجتماعی ،نماینده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان با حضور درمحل  
اداره گاز، پیگیرتزریق دوزســوم واکسن کرونا  توسط پرسنل اداره گاز شدند.در این برنامه  
نماینده مرکز بهداشت شهرستان گمیشان ، بر اهمیت تزریق دوز سوم واکسن کرونا  جهت 
پیشــگیری و جلوگیری از ابتالء به این بیماری منحوس و ارتقای سطح ایمنی بدن تاکید 
کرد.وی در ادامه ضمن تشکر از کارکنان شرکت گاز در راستای اهتمام به سالمت خود و 
افراد خانواده ،درخواســت داشت تا چنانچه به هر دلیلی  واکسن کرونا را تزریق نکرده اند 

هرچه  سریعتر نسبت به انجام آن اقدام نمایند.

تحلیلگران می گویند عربستان سعودی و امارات متحده عربی در میان معدود تولیدکنندگان نفت در جهان هستند که ظرفیت 
مازاد تولید برای افزایش سریع سطح تولید و کمک به جبران اختالل عرضه روسیه و کنترل قیمتها دارند.به گزارش ایسنا، آژانس 
بین المللی انرژی اعالم کرده که این دو تولیدکننده عضو اوپک حدود 1.۸ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید دارند که معادل 
دو درصد از تقاضای جهانی است و در مجموع ۲.۲ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید موجود است.شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی برآورد کرده است که امارات 
متحده عربی، عراق و کویت در مجموع حدود چهار میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید را در مدت سه تا شش ماه می توانند به بازار وارد کنند. به گفته لوئیس 
دیکسون، تحلیلگر ریستاد انرژی، اکثر این کشورها مخازن نفتی عظیمی در خشکی دارند که می توانند از آنها بهره برداری کنند که به معنای اختصاص چند میلیون 
بشکه نفت بیشتر به صادرات در مدت چند هفته است.با این حال میزان مذکور کمتر از تولید روسیه است. روسیه با صادرات حدود هفت میلیون بشکه در روز نفت و 
فرآورده های نفتی معادل هفت درصد از عرضه جهانی، با عربستان سعودی برای عنوان بزرگترین صادرکننده جهان رقابت می کند.پس از آغاز حمله نظامی روسیه به 
اوکراین در ۲۴ فوریه، نگرانیها نسبت به مختل شدن عرضه باعث شد قیمتهای نفت در بازار جهانی به باالترین حد از سال ۲00۸ صعود کند و هفته گذشته به بیش 
از 1۳۹ دالر در هر بشکه رسید. با این حال قیمتها از آن زمان با این انتظار که بعضی از تولیدکنندگان ممکن است نفت بیشتری تولید کنند، عقب نشینی کرده اند.

اتاق نفت ونزوئال اعالم کرد اگر آمریکا با درخواست شرکت دولتی PDVSA برای تجارت نفت ونزوئال موافقت کند، تولید نفت این 
کشــور می تواند حداقل ۴00 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند.به گزارش ایسنا، رینالدو کینترو، رئیس اتاق نفت ونزوئال گفت: 
این افزایش تولید به ونزوئال که تولیدش در ژانویه به ۷۵۵ هزار بشکه در روز رسید اجازه می دهد تولیدش را به حدود 1.۲ میلیون 
بشکه در روز برساند.مقامات آمریکایی هفته گذشته با نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال دیدار کردند و از این کشور خواستند 

در راستای هر گونه توافق برای تسهیل تحریم های نفتی که واشنگتن از سال ۲01۹ علیه کاراکاس اعمال کرده است، بخشی از نفت خود را به آمریکا صادر کند.
رئیس اتاق نفت ونزوئال گفت: با ظرفیتی که ما داریم، می توانیم ۴00 هزار بشکه در روز به تولید اضافه کنیم.این اقدام به نفع شرکت هایی مانند شورون خواهد بود که 
خواستار موافقت دولت آمریکا و تغییر مجوزها برای سواپ نفت ونزوئال بودند.در سال ۲0۲1 سقوط آزاد تولید نفت ونزوئال متوقف شد و صادرات این کشور به ۶۳۶ هزار 
بشکه در روز رسید که 1۲ درصد افزایش در مقایسه با سال ۲0۲0 داشت. حتی اگر تحریم های نفتی علیه ونزوئال فقط برای برخی معامالت تسهیل شود، این کشور 
می تواند یک میلیون بشکه در روز به تولیدش اضافه کند. پیش بینی ها درباره میزان صادرات ونزوئال خوش بینی کمتری داشته اند زیرا این کشور به دکلهای حفاری 
و سرمایه عظیم برای افزایش تولید نیاز مبرمی دارد. سالها سرمایه گذاری اندک، سوءمدیریت و تحریمهای آمریکا به تولید نفت شرکت PDVSA که در اواخر دهه ۹0 

به ۳.۷ میلیون بشکه در روز رسیده بود، ضربه زده است.

 اوپک پالس چقدر ظرفیت برای تولید
 نفت بیشتر دارد؟

اتاق نفت ونزوئال اعالم کرد

افزایش تولید نفت در صورت دریافت مجوز آمریکا

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با 
مدیرعامل و معاونین شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
یکی از آســیب هایی که در کل صنعت کشــور با آن 
مواجه هســتیم، عدم اتحاد، انسجام و هماهنگی الزم 
جهت هم افزایی اســت که برای مقابله با دشمنان باید 
تمام توان خود را بســیج کنیم.نشست تعاملی مدیران 
عامل و معاونین شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن 
اصفهان با رویکرد عملیاتی درجهت افزایش همکاری 
در حوزه های مختلف تولید، تامین مواد اولیه، سرمایه 
گــذاری و ... در ذوب آهن برگزار شــد. محمدیاســر 

طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در این نشست گفت: 
یکی از آســیب هایی که در کل صنعت کشــور با آن 
مواجه هســتیم، عدم اتحاد، انسجام و هماهنگی الزم 
جهت هم افزایی اســت که برای مقابله با دشمنان باید 
تمام توان خود را بسیج کنیم. مدیرعامل فوالد مبارکه 
افــزود: با توجه به این که به تدریج و در آینده نزدیک، 
شــاهد رقابت ســخت تر و نزدیک تری در عرصه های 
داخلــی و بین المللی خواهیم بــود، هم افزایی صنایع 
بزرگی همچــون فوالد مبارکــه و ذوب آهن می تواند 

مزیت های رقابتی این شرکت ها را افزایش دهد.

ایرج رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن نیز 
در این دیــدار گفت: همکاری و تعامــل ذوب آهن با 
فوالد مبارکه برای این دو شــرکت که در یک منطقه 
جغرافیایی قرار دارند به یک ضرورت تبدیل شده است 
و این ســازمان ها نباید فرصت افزایــش همکاری در 
ســطوح مختلف را از دست بدهند . وی افزود: رویکرد 
ذوب آهن اصفهان اســتفاده حداکثری از ظرفیت های 
داخلی و همچنین پتانسیل های موجود در کشور است 
و در این راســتا آمادگی کامــل داریم تا در حوزه های 

مختلف با شرکت فوالد مبارکه همکاری کنیم.

در نشست تعاملی مدیران عامل و معاونین شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان  مطرح شد:

همکاری و تعامل ذوب آهن و فوالد مبارکه یک ضرورت است
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تورم کدام کشورها از ایران باالتر است؟
هر چند در ماه های گذشــته با برنامه ریزی دولت، روند تــورم در اقتصاد ایران 
کاهشی شده اما این آمار همچنان نسبت به میانگین جهانی باالتر است.به گزارش 
ایسنا، بر اساس جدیدترین بررسی هایی که اتاق بازرگانی تهران انجام داده، مقایسه 
تورم کشورهای منتخب نشان می دهد که همچنان آرژانتین باالترین تورم را دارد. 
تورم در این کشور آمریکای جنوبی بیش از 50 درصد تخمین زده می شود. پس از 
آن ترکیه قرار دارد.همسایه غربی ایران که از چند ماه قبل با شوک های اقتصادی 
جدیدی مواجه شده، هنوز نتوانسته راهی برای کاهش نرخ تورم پیدا کند و این 
نرخ در ترکیه به بیش از 48 درصد رسیده است. تورم ایران نیز در این مدت حدود 
35 درصد تخمین زده شده و به این ترتیب تورم ترکیه حدودا 13 درصد بیش از 
ایران است.در رده های بعدی این بررسی، پاکستان با 13، برزیل با 10، لهستان با 
9 و روسیه با هشت درصد قرار گرفته اند. البته در روزهای گذشته و پس از حمله 
به اوکراین، تورم روسیه نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته که احتماال خود 
را در گزارش های بعدی نشــان می دهد. در بررســی های انجام شده تورم آمریکا 
نیز به حدود 7.5 درصد رسیده که نسبت به ماه های قبل افزایشی قابل توجه را 
نشان می دهد.در میان کشورهای بررسی شده چین با تورمی کمتر از یک درصد 
و عربستان سعودی با تورم 1.2 بهترین عملکرد را داشته اند. آمارها نشان می دهد 
که تورم ایران حدودا 6.8 برابر تورم عراق و 2.8 برابر تورم پاکستان بوده است.اتاق 
بازرگانی تهران همچنین وضعیت تولید کاالهای منتخب صنعتی در اقتصاد ایران 
تا پایان دی ماه را نیز بررســی کرده است. بر این اساس تولید این کاالها به طور 
میانگین رشد 4.3 درصدی را به ثبت رسانده است و در میان 36 کاالی بررسی 
شده، 23 کاال رشد تولید داشته اند.در میان این کاالها، تولید کامیون، چرم، روغن 
ساخته شده نباتی، اتوبوس، شمش آلومینیوم، ماشین لباسشویی و دوده بیشترین 
افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسانده اند.الیاف الریلیک، چینی 
بهداشــتی، الکترو موتور، پودر شوینده و نخ سیستم پنبه ای و فیبر نیز بیشترین 

کاهش تولید را به ثبت رسانده اند.

 ثبت ماهانه ۲۵۰۰ شکایت 
از کسب و کارهای اینترنتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبت ماهانه 2500 شــکایت از کسب و کارهای 
اینترنتی خبر داد و وعده داد که با راه اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات 
از کسب و کارهای اینترنتی، تحلفات کاهش یابد.به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی 
امین در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب 
و کارهــای اینترنتی و داوری جمعی برخط )CODR(، در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: امروز سامانه ای رونمایی شد تا شکایت از کسب و کارهای اینترنتی به صورت 
برخط با روش جمع سپاری داوری شود که با توجه به افزایش شدید حجم فروش 
و معامالت الکترونیک، ضروری بود.وی از ثبت ماهانه حدود 2500 شــکایت از 
کســب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: امیدوارم نتیجه اجرای این ســامانه 
فقط این نباشد که به 2500 شکایت بهتر و سریع تر رسیدگی شود. چون این امر 
محقق می شود، اما چون الزامات قوی پشت سامانه هست بیشتر نقش بازدارنده 

خواهد داشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات:

تجارتایرانبه۱۰۰میلیارددالرمیرسد
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران می گوید با توجه به رشــد 
آمارهای صادراتی و وارداتی در سال جاری، می توان انتظار داشت 
که در آمار 12 ماهه، میزان تجــارت ایران به 100 میلیارد دالر 
برسد.به گزارش ایســنا، محمد الهوتی در نشست خبری اظهار 
کرد: بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده تا پایان بهمن ماه، میزان 
وزنی تجارت ایران به حدود 149 میلیون و 400 هزار تن رسیده و 
از نظر ارزشی نیز تجارت حدود 90 میلیارد دالر بوده است. به این 
ترتیب از نظر وزنی تجارت ایران افزایشی 12 درصدی را به ثبت 
رسانده است.وی با بیان اینکه صادرات ایران رشدی 40 درصدی 
داشته، توضیح داد: در 11 ماهه سال جاری، میزان صادرات ایران 
به بیش از 112 میلیون و 650 هزار تن رســیده و از نظر ارزشی 
نیز از مرز 43.5 میلیارد دالر عبور کرده است. به این ترتیب از نظر 
وزنی صادرات ایران 10 درصد و از نظر ارزشی 40 درصد افزایش 
یافته اســت.رئیس کنفدراســیون صادرات ایران درباره آخرین 
وضعیت واردات کاال به ایران نیز بیان کرد: در 11 ماهه امســال، 
میزان واردات از 36 میلیون تن گذشته و ارزش آن نیز بیش از 46 
میلیارد دالر شــده است. به این ترتیب واردات ایران از نظر وزنی 
19 درصدی و از نظر ارزشی 36 درصدی افزایش یافته است. البته 
بخشی از این افزایش تحت تاثیر افزایش قیمت کاال پس از شیوع 

کرونا نهایی شده است.به گفته الهوتی، کاالهای اساسی، نهاده ها، 
ماشین آالت و ملزومات پزشکی اصلی ترین کاالهایی بوده که در 
این مدت به ایران وارد شــده است.وی درباره اصلی ترین شرکای 
تجاری ایران در ســال جاری نیز گفت: آمارها نشان می دهد که 
بیشــترین صادرات ایران به چین بوده و پــس از آن نیز عراق و 
ترکیه قرار داشته اند. در میان کشورهای صادرکننده کاال به ایران 
نیز امارات متحده عربی، چین و ترکیه صدرنشــین هستند.عضو 
اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: با توجه به آمارهای به دست آمده 
و عملکرد کشور در ماه پایانی سال، می توان پیش بینی کرد که در 
سال 1400، میزان تجارت خارجی ایران از مرز 100 میلیارد دالر 
بگذرد که افزایشی قابل توجه نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

الهوتی با اشــاره به بحث حذف ارز 4200 تومانی و تصمیماتی 
که در این رابطه گرفته شده، بیان کرد: دولت می تواند با کاهش 
تعرفه واردات، افزایش قیمت کاالهــا پس از حذف ارز دولتی را 
محدودتر کند. البته باید توجه داشت که تحت تاثیر تحوالت اخیر 
در جهان، قیمت کاالها افزایشــی شده و این موضوع در اقتصاد 
ایران نیز خود را نشان خواهد داد اما می توان با برخی سیاست های 
داخلی، از افزایش قیمت کاالها پس از حذف ارز ترجیحی تا حدی 

جلوگیری کرد.

بیش از 32 میلیارد دالر بین ایران و اعضای شانگهای در سال جاری تبادل تجاری 
انجام شــده که نسبت به پارسال 31درصد رشد دارد.به گزارش ایسنا، سیدروح اله 
لطیفی - ســخنگوی گمرک ایران - همزمان با موافقت اعضای شانگهای با ساز و 
کار عضویت دائم ایران در این ســازمان، ضمن تشریح تجارت ایران با آن، گفت که 
عضویت ایران در ســازمان همکاری شانگهای و سرعت بخشی در فرایند عضویت 
دائم در این ســازمان، می تواند باعث افزایش چشــم گیر تجــارت ایران با اعضای 

شــانگهای و شرکای آنها در جهان شــود، به ویژه اینکه سه قدرت بزرگ اقتصادی 
دنیا در این ســازمان عضو هســتند که ســهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در 
اختیار دارند.بر اســاس گزاش ســخنگوی گمرک ایران، در 11 ماهه سال 1400، 
تجارت  کشورمان با 11 اعضای شانگهای 48میلیون و 903هزار و 123تن، به ارزش 
32میلیارد و 712میلیون و 233هزار و 273دالر بوده اســت که نســبت به مدت 
مشــابه سال قبل رشد 31درصدی داشته است.در رابطه با میزان صادرات کشور به 
اعضای شــانگهای نیز 40 میلیون و 642 هزار و 272تن کاالی ایرانی به ارزش 18 
میلیــارد و 295میلیون و 637 هزار و 304 دالر در 11 ماه ســال 1400به اعضای 
ســازمان همکاری های شانگهای صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 
درصد افزایش داشــته اســت.اما چین با خرید  12 میلیــارد و 634 میلیون دالر، 
افغانســتان با یک میلیارد و 655 میلیون دالر، هند با یک میلیارد و 634 میلیون 
دالر، پاکســتان با یک میلیارد و 129میلیون دالر، روسیه با 439میلیون دالر، پنج 

مقصد نخســت کاالهای ایرانی در بین اعضای شــانگهای بودند.ازبکستان با خرید 
368 میلیون دالر، قزاقستان با  165 میلیون دالر، تاجیکستان با 79 میلیون دالر، 
قرقیزستان با 74 میلیون دالر، بالروس با 16 میلیون دالر و مغولستان با 483هزار 
دالر به ترتیب در رتبه های بعدی خرید کاالهای ایرانی در بین اعضای شانگهای قرار 
دارند.  اما درباره میزان واردات از کشــورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای 
نیــز چین با فروش 11میلیارد و 105 میلیون دالر، روســیه با یک میلیارد و 451 
میلیون دالر، هند با یک میلیارد و 379 میلیون دالر، پاکستان با 252 میلیون دالر 
و ازبکستان با 110 میلیون دالر، پنج مبدا نخست فروش کاالهای مورد نیاز کشور 
در بین اعضای شــانگهای بودند.  همچنین قزاقســتان با فروش 56 میلیون دالر، 
تاجیکستان با 31میلیون دالر، افغانستان با 18میلیون دالر، بالروس با 10 میلیون 
دالر، قرقیزستان با 3میلیون دالر و مغولستان با دو میلیون دالر، در رتبه های بعدی 

فروش کاال به ایران در سازمان همکاری های شانگهای قرار دارند.

جزئیات تجارت ۳۲ میلیار دالری ایران و شانگهای
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تقدیر از 31 صادرکننده نمونه استان کرمان
 مراســم تجلیل از صادرکنندگان اســتان کرمان در روز ملی صادرات با حضور 
مقامات ارشد استانی و کشوری با مشارکت بانک توسعه صادرات ایران و سازمان 
صمت در شهر کرمان، برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایــران، علی زینی وند، اســتاندار کرمان با تاکید بــه ورود متخصصان به حوزه 
صادرات،گفت: ظرفیت پیش بینی شده برای صادرات استان کرمان، 5 میلیارد 
دالر است که با تالش دســتگاه های دولتی و بخش خصوصی، این هدف قابل 
دستیابی است.محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به 
عزم جدی مجلس برای رفع موانع پیش روی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: 
ضروری است با برند سازی و ایجاد ساز و کاری هدفمند برای حمایت از فعاالن 

اقتصادی صادرات محور، زمینه افزایش صادرات فراهم شود.

اعالم اسامی شعبه های کشیک بانک پاسارگاد 
در تعطیالت نوروز سال 1401

 ضمن عرض تبریک پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن سال نو و آرزوی سالمتی 
و موفقیت برای کلیه هم وطنان گرامی، ســاعات کار شــعبه های منتخب بانک 
پاسارگاد در تهران، شهرستان ها و مناطق آزاد )طبق لیست پیوست(، در روزهای 
سوم و چهارم فروردین سال 1401 به شرح جدول زیر اعالم می شود. جهت رفاه 
حال مشتریان، شعبه های منتخب بانک از ساعت 9 صبح الی 12:30، آماده ارائه 
انواع خدمات بانکی به مراجعه کنندگان خواهند بود.هم میهنان گرامی می توانند 
برای کســب اطالعات بیشتر با مرکز مشاوره و اطالع رسانی این بانک به شماره 

82890 تماس حاصل کنند.

مدیر عامل بانک مسکن خبر داد:
تامین زمین ۲ میلیون و 400 هزار واحد طرح 

نهضت ملی مسکن در ۵ ماه
شایان بیان کرد: این جای قدردانی دارد که مسووالن وزارت راه و شهرسازی در 
کمتر از 5 ماه سهم زمین 2 میلیون و 400 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن را 
تامین کردند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک مسکن - هیبنا ، محمود شایان، 
مدیرعامل بانک مســکن در نشست شورای هماهنگی ارتباطات و اطالع رسانی 
بخش مســکن وزارت راه و شهرسازی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در خصوص 
وظایف بانک مســکن در تحقق اهداف دولت اظهار داشــت: یکی از موضوعات 
اصلی بانک مسکن عمل به دستور ریاست جمهوری مبنی بر ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکن است. دولت های قبل ساخت مسکن را بعد از مسکن مهر 
متوقف کردند و اگر این طرح ادامه پیدا می کرد شاهد مشکالت کمتری بودیم. 
در سال گذشته 3۶0 هزار میلیارد تومان به سیستم تکلیف کرده بودند که این 
تســهیالت پرداخت شود. به دلیل اینکه ســازوکارهای این امر فراهم نشده بود 
بانک های دیگر کمتر توانستند در سال 1400 مشارکت کنند. اما بانک مسکن 
به تنهایی تکلیفی )210 هزار واحد( که بر دوش آن قرار داده بود را انجام داد و 

درواقع بیش از تکلیف خود در این بخش تامین مالی انجام داد.

بازدید مقامات اقتصادی و سیاسی کشور از 
دستاوردهای در وزارت مردم

بازدید مقامات اقتصادی و سیاســی کشــور از دستاوردهای بانک توسعه تعاون 
در وزارت مردممقامات اقتصادی و سیاســی کشــور از غرفه بانک توسعه تعاون 
در نمایشــگاه دستاوردهای شــش ماهه وزارت مردم بازدید نمودند.سردار علی 
فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سید محمد حسینی 
معاون پارلمانی رییس جمهور به همراه حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از غرفه بانک توســعه تعاون در نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه 
وزارت مردم بازدید کردند.سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی بخش تعاون 
عهده دار فعالیت توســعه ای در راستای تقویت بخش مهم اقتصاد کشور گردیده 
اســت و نقش آفرینی تعاونگران در صحنه های اقتصادی کشــور با تقویت بانک 

توسعه تعاون میسر است.

 در دومین نشست علمی- تخصصی » مدل مطلوب بانکداری اسالمی«
 عنوان شد:

اقدام مشترک میان بانک پارسیان می تواند 
الگو برای سایر نظامات اجتماعی کشور باشد

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 و با حضور اساتید حوزوی ، مدیران نظام بانکی، برخی 
کارشناسان و نمایندگان مجلس به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پارســیان در این نشست راهبردی، دکتر کورش پرویزیان 
مدیر عامل بانک پارســیان ، آیت اهلل اراکی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس 
خبرگان رهبری و عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حاجی ابوالقاســم دوالبی ، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس محترم 
پژوهشگاه فقه نظام، سید محمد رضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس و دکتر مهدی قاسمی، نماینده دولت طی بیاناتی با تاکید برالزام 
پیاده سازی« مدل مطلوب بانکداری اسالمی » در سیستم بانکی کشور دیدگاه و 

نقطه نظرات خود را در این باره تشریح کردند.

بورس 1۵ هزار واحد ریخت
بازار ســرمایه هفته جاری را با چراغ قرمز آغاز کرد به طوری که شــاخص کل بورس بیش از 15 هزار واحد 
کاهش یافت.به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس دیروز با 15 هزار و 359 واحد کاهش تا رقم یک میلیون 
و 332 هزار واحد نزول کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن هم 3589 واحد کاهش یافت و رقم 339 هزار و 
100 واحــد را ثبت کرد.معامله گران این بازار 41۶ هزار معامله به ارزش 51 هزار و ۷10 میلیارد ریال انجام 
دادند. ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، پاالیش نفت اصفهان 
و پاالیش نفت تهران نســبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی و در مقابل پتروشیمی پردیس و معدنی و 
صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه 
شــاخص کل فرابورس هم 8۷ واحد کاهش یافت و در رقم 18 هزار و 180 واحد ایســتاد. در این بازار 184 
هزار معامله به ارزش 23 هزار و 135 میلیارد ریال انجام شد.فوالد هرمزگان جنوب و تولید نیرو برق دماوند 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل پاالیش نفت الوان، سرمایه گذاری صبا تأمین، فرابورس 
ایران، پلیمر آریاساسول و بهمن دیزل نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

در بــازار دیروز ۷3 نماد به ارزش 1919 میلیــارد ریال صف خرید و 112 نماد به ارزش 1۷۷۷ میلیارد ریال 
صف فروش بودند.

حرکت زیر پرچم قرض الحسنه وحدت بخش است
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« در سفر کاری یک روزه خود به استان کرمانشاه، برای دیدار با امام جمعه پاوه 
و ارائه گزارش عملکرد بانک در دفتر حاج ماموستا »مال قادر قادری« حاضر شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران دکتر سید سعید شمسی نژاد در این دیدار گفت: هر چقدر پرچم قرض الحسنه را باال 
ببریم، همگرایی و وحدت جامعه بین اقوام و مذاهب بیشتر می شود.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با 
اشاره به اینکه قرض الحسنه، محوری است که قومیت و مذهب نمی شناسد و حرکت زیر پرچم آن وحدت بخش 
است، خواهان حمایت امام جمعه پاوه از شیوه بانکداری قرض الحسنه شد.وی افزود: حمایت بزرگان و علمای 
اهل ســنت می تواند ظرفیت ما را برای خدمت رسانی به مردم منطقه بیشتر کند.شمسی نژاد خطاب به امام 
جمعه پاوه گفت: ما در پی آشنا شدن مردم با مفهوم قرض الحسنه و توسعه بانکداری قرض الحسنه در مناطق 
غرب کشور با حمایت حضرتعالی هستیم. وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در نظر داریم یک سری 
قوانین محدودکننده قرض الحســنه مانند سقف تسهیالت را رفع کنیم. همچنین در صدد هستیم با کاهش 

کارمزد خدمات به صفر، دریافت تسهیالت را برای مردم منطقه راحت تر کنیم.

ماشین های بانکی بانک دی به سامانه صیاد متصل شدند
بانک دی در راســتای گســترش و سهولت دسترسی مشتریان به خدمات ســامانه صیاد )پیچک( به جمع 
بانک های ارائه دهنده خدمات سامانه صیاد بر روی ماشین های بانکی خود پیوست.به گزارش روابط عمومی بانک 
دی، با اتصال ماشین های بانکی بانک دی به سامانه صیاد، دریافت خدمات ثبت، تأیید و انتقال چک های جدید 
بانک دی برای دارندگان کارت های این بانک بر روی تمامی ماشــین های بانکی دی )خودپرداز، خودگردان، 
کیوسک و کش لس( فراهم شده است. همچنین تأیید و انتقال چک های جدید تمامی بانک ها برای دارندگان 
کارت بانک دی بر روی ماشــین های بانکی این بانک امکان پذیر است.پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد 
و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید و انتقال چک از طریق دی نت )اینترنت بانک(، دی جت )موبایل بانک( و 

شعب بانک  دی امکان پذیر بود.

رییس سازمان بورس تشریح کرد؛

جزییات و مبلغ واریز سود سهام عدالت
رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار جزییات و میزان مبلغ 
واریزی سود ســهام عدالت برای دارندگان سهام را اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار ایِبنا، مجید عشــقی در نشست خبری در 
خصوص آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت سهامداران 
اظهار داشت: 43 میلیون و ۶۶5 هزار و 331 نفر سهام دار عدالت 
داریم که یا در ســجام ثبت نام کرده اند و یا شماره شبای بانکی 
خود را در اختیار ما گذاشــته اند که واریز ســود سهام عدالت 
این افراد تا پایان امروز و با همکاری شــبکه بانکی واریز خواهد 
شد.عشقی با اشاره به مبلغ واریزی به سهام داران تصریح کرد: 
برای پرتفوی 492 هزار تومانی 5،399،000 ریال، برای پرتفوی 
532 هزار تومانی 5،۷52،944 ریال و برای پرتفوی یک میلیون 
تومانی 10،813،8۷1 ریال سود واریز خواهد شد.وی تاکید کرد: 
این ارقام برای سهام دارانی است که پرتفوی سهام عدالت خود را 

تغییری نداده اند و برای سایر افراد این ارقام کمتر خواهد بود.

افزایش دامنه نوسان در سال آینده
رییس سازمان بورس یادآور شد: از اوایل سال آینده به صورت 
تدریجی دامنه نوســان افزایش خواهد یافت و در مقاطع سه 
ماهه این موضوع با توجه بازخورد بازار، بازبینی می شود.عشقی 
با بیان اینکه دامنه نوســان یکی از مولفه های اثرگذار بر بازار 
است گفت: دامنه نوسان به تنهایی نمی تواند بازار را به تعادل 

برساند و باید سایر عوامل را هم مدنظر قرار دهیم.

پرسپولیس  و  اســتقالل  برای خرید سهام  توصیه ای 
نداریم

وی با تاکید بر اینکه در خصوص هیچ ســهمی چه استقالل 
و پرســپولیس و چه دیگر ســهم ها و هیچ شرکتی، توصیه به 
خرید یا عدم خرید نمی کنیم، گفت: ارکان بازار قطعا نباید به 
این حوزه ورود پیدا کنند و اگر موردی باشد برخورد خواهیم 
کرد. در خصوص هیچ سهمی توصیه به خرید و فروش نداریم 

و رویکرد ما بحث شفاف سازی است.رییس سازمان بورس ادامه 
داد: عرضه ســرخابی ها، روند مثبت و خوبی داشــته و انتشار 
صورت های مالی و رویدادهای مالی که در سایت کدال منتشر 

می شود به شفاف سازی این باشگاه ها کمک خواهد کرد.

امکان دستکاری شاخص وجود ندارد
وی درباره شائبه دستکاری شاخص نیز گفت: با توجه به اینکه 
شاخص کل دستی محاسبه نمی شود، بنابراین امکان دستکاری 
شــاخص وجود ندارد و این در حالی اســت که این مسأله از 
آنجایی مطرح می شود که بعضاً افراد پرتفوی خود را با شاخص 

مقایســه می کنند و این در شرایطی است که شاخص صنایع 
مختلف با هم اختالف دارند و کل سهام در بورس به یک شکل 

ثابت، نوسان نداشته است.

نمی توان گفت ضرر ســهام داران چــه زمانی جبران 
می شود

رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه هیچ کس نمی تواند بگوید 
چه زمانی ضرر سهام داران جبران خواهد شد، تصریح کرد: در 
همین بازار افراد مختلفی هســتند با سهام مختلف و پرتفوی 
مختلف و وضعیت آنان کامال متفاوت است. در هیچ جای دنیا 

شــاخص بورس را نمی توانند پیش بینی کنند پس نمی توان 
گفت که چه زمانی ضرر سهام داران جبران خواهد شد.

الزام شرکت ها به پرداخت سود از طریق سجام
عشقی خاطرنشــان کرد: دولت تا نهم اســفند سال جاری 83 
هزارمیلیارد تومان فروش اوراق نقدی داشته است. در سال جاری 
9 مجوز موافقت اصولی صادر شده است که یک مجوز آن بعداز 
12 سال به کارگزاری داده شــده است.وی افزود: در حوزه های 
نظارتی بــه دنبال تکمیل کارهــای روی زمین مانــده بودیم. 
همچنیــن تدوین الیحه تضاد منافع را بــا همکاری مجلس در 
دســتور کار قرار داده ایم. یکی از کارهای خوب در این دوره الزام 
شرکت ها برای پرداخت سود از طریق سجام است که امیدواریم 
بعداز این با کمک نمایندگان محترم به قانون دائمی تبدیل شود.

رییس ســازمان بورس تاکید کرد: قانون تجارت بسیار قدیمی 
اســت و آن زمان ســامانه های الکترونیکی وجود نداشته است 
بنابراین قدیمی بودن قوانین مانع اقدامات فوری جهت تسهیل 

پرداخت سود یا ارسال حق تقدم است که نیازمند اصالح است.

اثرات مثبت کارگروه مشترک بورس و بانک مرکزی
عشقی در پاسخ به خبرنگار ایِبنا درباره ایجاد کارگروه مشترک 
بانک مرکزی و سازمان بورس اظهار داشت: اتفاق خوبی که در 
دولت ســیزدهم افتاد تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی 
و سازمان بورس اســت.وی افزود: مباحث نرخ بهره، نظارت ها 
و ابزارها و اســتفاده از زیرساخت های بانکی برای ارتقای بازار 
سرمایه، واریز سود از طریق سیستم بانکی و برخی موارد دیگر 
ماحصل همین جلســات مشترک است.رییس سازمان بورس 
با تاکید بر اینکه برنامه های خوبی برای توســعه بازار سرمایه 
و شــبکه بانکی در دســتور کار داریم، گفت: بازار پول و بازار 
سرمایه کامال بر یکدیگر موثر هستند بنابراین هماهنگی در این 

دو بخش مهم بسیار حائز اهمیت است.

بر اســاس آخرین جریان تجاری ایران، با حذف ارز ترجیحی 
تامیــن ارز حدود 8۷ درصد کاالهای اساســی وارداتی از نرخ 
4200 تومــان به نرخ نیمایی نزدیک خواهد شــد؛ این میزان 

می تواند در سال آینده تغییر داشته باشد.
به گزارش ایســنا، مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی در سال 
آینده را به دولت داده اســت و با توجه به اصراری که دولت در 
ماه های گذشته در این رابطه داشته، بعید نیست به زودی و در 
اوایل سال جدید حذف تدریجی آغاز شود. این تغییر در حالی 
رخ خواهد داد که هفت قلم کاالی اساسی وارداتی با ارز 4200 
تومانی در بیــن حدود 25 گروه کاالیی، حجم قابل توجهی از 

حجم و ارزش را به خود اختصاص داده اند.

ورود 8۷ درصد واردات کاالی اساسی با نرخ 4200 
آمار گمرک ایران نشــان می دهد که در 11 ماهه امسال 1۷.5 
میلیارد دالر کاالی اساسی به وزن 2۷.۶ میلیون تن وارد شده 
که از این میــزان 13.۶ میلیارد دالر به وزن 24 میلیون تن با 
ارز ترجیحی وارد شــده است. بر این اساس ۷۷.۷ درصد ارزش  
واردات کاالهای اساسی مربوط به ارز 4200 تومانی بوده است و  

حدود 8۷ درصد وزن این کاالها را نیز در بر می گیرد.

فقط 13.۷ درصد کاالهای اساســی با ارز نیمایی وارد 
می شود

اما در مقابل، تامین ارز واردات کاالهای اساسی از سامانه نیما 
قابل توجه نیســت؛ به طوری که در ایــن دوره 11 ماهه، 3.5 
میلیون تن به ارزش 3.8 میلیارد دالر با ارز نیمایی وارد شــده 
است که نشان می دهد از مجموع واردات کاالی اساسی 21.۷ 
درصــد از نظر ارزش و 13.۷ درصــد وزن را به خود اختصاص 
داده است.حذف ارز ترجیحی موجب می شود که هزینه واردات 
کاالهای اساسی از نرخ 4200 تومانی به نرخی نزدیک به بازار 

نزدیک شود که رشد چند برابری خواهد داشت؛ بر این اساس 
به استناد واردات امسال تاکنون، می توان گفت که بیش از ۷۷ 
درصــد از نظر ارزش و یا 8۷ درصــد از نظر وزنی، واردات این 

اقالم با رشد حدود چند برابری هزینه ارز مواجه خواهد شد.

هزینه های گمرکی، کاالهای اساسی را بی نصیب نگذاشت
در کنــار حذف ارز ترجیحی، مصوبــه مجلس در مورد حذف 
نرخ 4200 به عنوان مبنای محاســبه ارزش گمرکی کاالهای 
وارداتی نیز مطرح است که برای سال آینده برای تمامی کاالها 
اعم از اساسی و غیر اساسی،  نرخ سامانه معامالت الکترونیک 
)ای تی اس( با نرخی نزدیک به بازار مبنا است که هزینه واردات 
را نیز افزایش خواهد داد.این در حالی اســت که برای کاالهای 
اساســی،  حقوق گمرکی از چهار به یک درصد کاهش داشته 
ولی برای سایر کاالها از جمله اقالم مرتبط با تولید چهار درصد 
خواهد بود، در حالی که در بودجه امسال مصوب شده بود برای 

سایر کاالها به دو درصد کاهش یابد. 

مسایل دیگری هم مطرح است
بــه هر ترتیب با مجموعه این تغییرات، افزایش هزینه کاالها و 
تاثیــر پذیری از این چرخش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد و بنابر 
اعالم ســازمان برنامه و بودجه به طور متوســط تورم کل را تا 
هفت درصد افزایش خواهد داد. گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، 
روغن، دانه های روغنی و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات 
پزشکی اقالم وارداتی با ارز ترجیحی است که هر یک به دلیل 
ارتباط مســتقیم و یا غیر مستقیم با اقالم خوراکی و درمانی از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار اســت و ســبد هزینه خانوار را 

دستخوش تغییر می کند. 
در این رابطه باید رشــد قیمت جهانی اقالم وارداتی اساسی و 
افزایش حجم آن به ویژه کاالهای مشــمول ارز ترجیحی نیز 
مورد توجه قرار گیرد که احتماال در ســال بعد نیز ادامه داشته 
باشد، از ســویی سازوکار فروش ارز دولت به نرخی غیر از نرخ 
ثابــت 4200 تومان و بر مبنای ســامانه ای تی اس اســت که 
می تواند دستخوش تغییر شود.نحوه مدیریت آثار ناشی از حذف 
ارز ترجیحی و حداقل آسیب معیشت مردم به ویژه دهک های 
پایین از اهم جریان حذف ارز ترجیحی اســت ولی تنها برنامه 
اعالمی دولت تاکنــون پرداخت یارانه 90 تا 120 هزار تومانی 
بوده و فعال واکنشی به پیشنهاد مجلس در مورد ارائه کاالبرگ 

نداشته است. 

جریان تامین ارز کاالهای اساسی بعد از حذف ارز 4200

طی دو ماه گذشــته، زمانی که بازارهای دارایی جهانی توســط تصمیمات فدرال رزرو و حمله روسیه به اوکراین تحت تاثیر قرار گرفت، 
بیت کوین همچنان سرســختانه در محدوده ای خاص باقی ماند.به گزارش ایســنا، به نقل از کریپتو نیوز، کمترین افت قیمت بیت کوین 
به زیر 33 هزار دالر بود و هرگز باالتر از 4۶ هزار دالر قرار نگرفت. با طوالنی تر شــدن تجارت جانبی، جنگ والدیمیر پوتین در اوکراین 
و تحریم های مالی گســترده ای که در اقدام تالفی جویانه بر روســیه اعمال شد بحث در مورد ارزهای دیجیتال نیز گسترده تر از گذشته 
شد.تحلیلگران تکنیکال، موارد غیرعادی تری را مشاهده می کنند، به عنوان مثال، شناسایی سطوح عددی و الگوهای معامالتی که ممکن 
اســت نشــان دهنده یک شکست پایدار باشــد چیزی که می تواند بیت کوین را از محدوده خود خارج کند و باعث بهبودی قوی یا بازار نزولی دیگری شود.در ذیل دیدگاه  پنج 
تحلیلگر در مورد سطوح کلیدی در جهت صعودی و نزولی بودن این رمزارز دیجیتال ذکر شده است.کتی استاکتون، بنیان گذار شرکت فرلید استراتژیز )Fairlead Strategies( از 
الگوهای معامالتی سخن می گوید که آنها را »ابر روزانه« و »ابر هفتگی« می نامد، شاخص های پیروی از روندی که به شناسایی سطوح حمایت فنی و مقاومت کمک می کنند. 
وی بیــان کــرد که بیت کوین با مقاومت بعدی خود در منطقه 50 هزار تا 51 هزار دالری قرار می گیرد و میزان افزایش ثانویه آن نزدیک به 55 هزار دالر اســت.به گفته ران 
ویلیام، بنیان گذار شرکت ادوایزری مارکت آر دبلیو ) RW Market Advisory(  منطقه شکست تاکتیکی کلیدی بیت کوین بین 44 هزار و 550 تا 4۶ هزار دالر باقی می ماند. وی 
در پیش بینی خود از الگوهای »مدل انباشت« یاد می کند که اخیرا توسط جریان های امن ناشی از تشدید تنش های ژئوپلیتیکی حمایت شده است.کریستوفر گرافتون، مدیر 

عامل وکتیسما  )Vectisma( گفت: اگر بیت کوین یک شکست پایدار باالتر از مقاومت کلیدی در 45 هزار دالر را مدیریت کند، درهای بعدی را برای 54 هزار دالر می گشاید.

قیمت فلز گرانبهای طال در روز جمعه با توجه به اظهارات والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد پیشرفت در 
مذاکرات با اوکراین عقب نشینی کرد زیرا تقاضا برای این دارایی امن را کاهش داد و به دلیل احتمال افزایش نرخ های 
بهره آمریکا تحت فشــار بیشــتری قرار گرفت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری به 1991 دالر و 
10 سنت رسید. بهای معامالت این بازار در روز گذشته 1983 دالر و ۶0 سنت بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، بهای 
هر اونس طال به 1992 دالر و 10 سنت رسید و روز گذشته بهای هر اونس طال با 0.۶9 درصد کاهش، 1984 دالر و 

۶0 سنت بسته شده بود. این بروزرسانی قیمت طال در ساعت 8 و 25 دقیقه صبح به وقت شرقی است.روز جمعه هر اونس طال با 1.1 درصد کاهش به 
19۷3 دالر و 80 سنت رسید، اما همچنان منتظر افزایش هفتگی حدود 0.3 درصدی بود زیرا نگرانی ها در مورد روند مناقشه اوکراین سرمایه گذاران را 
نگران کرده بود. قیمت طالی آمریکا با 0.9 درصد کاهش به 1981.80 دالر رسید.بر اساس گزارش FedWatch Tool CME، با افزایش تورم ایاالت متحده 
در ماه فوریه، شــرط بندی ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی نرخ بهره یک شــبه خود را حداقل 25 واحد در 1۶ مارس افزایش خواهد داد، به 94 درصد 
رســید.در همین حال، بازدهی شــاخص 10 ســاله خزانه داری ایاالت متحده افزایش یافت و هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش داد.هر 
اونس نقره با 0.5 درصد کاهش به 25.۷۶ دالر رســید و پالتین با 0.1 درصد افزایش به 10۶9.80 دالر رســید، اما به سمت بزرگ ترین کاهش هفتگی 

خود از نوامبر پیش رفت.

طال همچنان در خواب زمستانی!؟بهار بیت کوین نزدیک است؟
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گزیده خبر

آمریکا و ناتو به سرعت در حال ارسال 
پدافند هوایی به اوکراین هستند

آمریکا و ناتو با ســرعت بســیار باال در حال 
ارسال تســلیحاتی از جمله سالح های بسیار 
حساس همچون ســامانه های پدافند هوایی 
قابل حمل به اوکراین هســتند که می توانند 
جنگنده ها را سرنگون کنند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگــزاری رویترز، اوکراین تاکید 

دارد که برای دفع حمالت نیروهای روســی به این تسلیحات ارسالی از 
غرب نیاز دارد. اما انتقال این میزان ســالح به بزرگ ترین جنگ در اروپا 
از زمــان جنگ جهانی دوم، ایــن خطر را به همراه دارد که برخی از آنها 
به دست افراد نادرســتی بیفتند؛ احتمالی که غرب آن را در نظر گرفته 
اســت.یکی از مقامات ارشد نظامی آمریکا در پاسخ به سوالی درباره این 
خطــر گفت:  صراحتا معتقدیم که در حال حاضر این خطر ارزشــش را 
دارد چــرا که اوکراینی ها خیلی ماهرانه با تجهیزاتی که در اختیار دارند 
مبارزه می کنند و خیلی خالقانه از آنها اســتفاده می کنند.   موشک های 
دوش پرتاب از جمله موشــک های ســطح به هوای اســتینگر که نوعی 
سامانه های پدافند هوایی همراه هستند، می توانند به پیروزی در جنگ ها 
کمک کنند اما در گذشته مفقود شده، فروخته شده و یا به زرادخانه های 
گروه های افراطگرا راه یافته اند.به عنوان مثال، صدها موشک دوش پرتاب 
استینگر که توسط آمریکا تامین شده بود، به عنوان کلیدی برای کمک 
به شورشیانی که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میالدی نیروهای شوروی را از 
افغانستان خارج کردند، تلقی شد.اما آمریکا متعاقبا سال ها تالش کرد تا 
ســامانه های پدافند هوایی قابل حمل استفاده نشده را از افغانستان و از 
دیگر مناطق جنگی در سراسر جهان جمع آوری کند. آمریکا و ناتو افشا 
نکرده اند که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین چه تعداد سامانه  پدافند 

هوایی قابل حمل به اوکراین منتقل شده است.

باالخره شرودر به دیدار پوتین رفت
وب ســایت خبری پولیتیکو بــه نقل از منابع 
مطلــع گــزارش داد، »گرهــارد شــرودر« 
صدراعظــم پیشــین آلمان بــرای مذاکره با 
روســیه  رئیس جمهوری  پوتین«  »والدیمیر 
به منظور خاتمــه دادن به جنگ در اوکراین 
به مســکو رفته اســت.به گزارش ایسنا، این 

منابع به پولیتیکو گفتند، این ســفر به دنبال مذاکراتی در اســتانبول با 
یک سیاســتمدار اوکراینی که عضو هیات مذاکره کننده کشــورش برای 
مذاکرات صلح با روســیه است، انجام شــد.  خبرنگاران در این رابطه از 
اوالف شولتس ، صدراعظم کنونی آلمان در حاشیه نشست رهبران اروپایی 
در فرانســه سوال پرسیدند اما او گفت که مایل نیست اظهارنظر کند. در 
هفته های اخیر شولتس برای فاصله گرفتن از گرهارد شرودر که از حزب 
سوسیال دموکرات کشورش به شمار می رود، تالش کرده است.   دو مقام 
در دولت آلمان هم به رویترز گفتند، دولت برلین با هیچ نشستی موافقت 
نکرده و در هیچکدام هم مشارکتی ندارد.شرودر که بین سال های ۱۹۹۸ 
تا ۲۰۰۵ صدراعظم آلمان بود، بابت ارتباطاتش با شرکت های روسیه زیر 
ذره بین قرار گرفته اســت. او عضو هیات مدیره غول نفتی روسیه موسوم 
به روس نفت است و ریاست کمیته سهامداران این شرکت هم که مسوول 
ساخت خط لوله گازی نورد استریم ۲ است و آمریکا آن را تحریم کرده، بر 
عهده دارد.برخی از سیاستمداران دولت آلمان از گرهارد شرودر خواسته اند 
تا از ایفای نقش در شرکت های روسی در بحبوحه حمله روسیه به اوکراین 
کناره گیری کند و برخی از دیگر رهبران سابق هم گفته اند که در اعتراض 

به این حمله، از هیات مدیره شرکت های روسی کنار می روند.

انگلیس ۳۸۶ نماینده مجلس دومای 
دولتی روسیه را تحریم کرد

وزارت خارجــه انگلیس از تحریم ۳۸۶ نماینده 
دومای دولتی روســیه که به الیحه به رسمیت 
شناختن اســتقالل جمهوری های لوهانسک و 
دونتسک رای مثبت دادند، خبر داد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، این وزارتخانه جمعه 
شب در بیانیه ای اعالم کرد، طبق تصمیم اتخاذ 

شده توسط  لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس ۳۸۶ نماینده دومای دولتی 
روســیه به دلیل حمایت از مناطق لوهانســک و دونتسک تحریم شدند.بر 
اســاس این بیانیه، تحریم ها شامل مسدود شــدن دارایی های این افراد در 
انگلیس و ممنوعیت ورود آن ها به این کشــور می شود.وزیر خارجه انگلیس 
پیش از این گفته بود، کشورهای عضو گروه هفت در حال آماده سازی برای 
اعمال یک بسته جدید از تحریم ها علیه روسیه در ارتباط با حمله این کشور 
به اوکراین هستند.۲۴ فوریه، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پی 
درخواست رسمی جمهوری های دونتسک و لوهانسک برای حمایت روسیه 
در مقابله با نیروهای اوکراینی، آغاز عملیات نظامی ویژه در منطقه دونباس، 
در جنوب شرق اوکراین را اعالم کرد.پوتین تاکید کرد که روسیه برنامه ای 
برای اشــغال خاک اوکراین ندارد و توضیح داد که هدف روسیه حفاظت از 
افرادی اســت که به مدت هشت سال مورد آزار و اذیت و نسل کشی رژیم 

کی یف قرار داشتند.

یعالون: 
وقتش است که اسرائیل به اوکراین تجهیزات 

دفاعی بدهد
وزیر جنگ پیشــین رژیم صهیونیستی در ســخنانی گفت که این رژیم می تواند بدون 

مداخله نظامی مســتقیم در جنگ مســکو و کی یف، به اوکراین تجهیزات دفاعی بدهد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
المیادین، موشــه یعالون، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی با اشاره به جنگ میان روسیه و اوکراین اظهار کرد: 
عملیات نظامی روسیه در اوکراین بهای رها کردن صحنه بین المللی توسط دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق 
آمریکاست.وی گفت: واکنش جهانی به عملیات نظامی روسیه »ضعیف و دیرهنگام« است.یعالون در ادامه گفت که 
خواستار مداخله نظامی رژیم صهیونیستی در جنگ نیست اما زمان برای دادن تجهیزات دفاعی به اوکراین مناسب 
اســت.وی همچنین تاکید کرد: اسرائیل باید به همراه آمریکا و کشورهای غربی از اوکراین حمایت کنند. این خوب 
است که نفتالی بنت، رئیس جمهوری آمریکا میان روسیه و اوکراین میانجیگری می کند اما انتظار می رود که جامعه 
بین الملل والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را مهار کند.وی خاطرنشان کرد: بحث درباره پذیرش پناهجویان 

اوکراینی »نادرست و بی فایده« است.

نخست وزیر چین وضعیت اوکراین را »به شدت خطرناک« دانست
نخست وزیر چین با »خطرناک« توصیف کردن اوضاع در اوکراین، پیشنهاد کمک پکن را برای ایفای نقشی مثبت 
با هدف برقراری صلح در این کشــور مطرح کرد اما همچنان از انتقاد از روسیه بابت حمله به اوکراین اجتناب کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، لی کچیانگ، نخست وزیر چین در نشست خبری ساالنه خود 
گفت: ما حامی و مشــوق تمامی اقداماتی هستیم که برای سازشــی صلح آمیز در بحران موجود در اوکراین صورت 
می گیرند. وظیفه کنونی ما این است که از بدتر شدن تنش ها یا از کنترل خارج شدن آن جلوگیری کنیم.پکن اخیرا 
اعالم کرد که کمک های بشردوستانه شامل غذا و ملزومات روزانه به ارزش ۷۹۱ میلیون دالر به اوکراین ارسال کرده 
و در عین حال با تحریم ها علیه مسکو هم مخالف است.نخست وزیر چین در ادامه صحبت هایش گفت: چین آماده 
انجام تالش ها و اقدامات سازنده برای حفظ صلح و ثبات جهانی و پیشبرد توسعه و رفاه است.وی همچنین موضع 
چین مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشــورها را تکرار کرد، اما این را هم گفت که نگرانی های 
امنیتی »مشروع« همه کشورها نیز باید جدی گرفته شود.نخست وزیر چین، از محکومیت حمله روسیه به اوکراین 
خودداری کرد و در مقابل، گفت که تحریم ها علیه روسیه به اقتصاد جهانی آسیب می زند. این در حالی است که او، 
شــرایط جنگ در اوکراین را ›‹واقعا نگران کننده‹‹ توصیف کرده است.در پایان نشست امسال کنگره خلق چین در 
پکن، لی کچیانگ همچنان از انتقاد نسبت به روسیه خودداری کرد. او با انتقاد از تحریم های گسترده جهانی علیه 
روســیه گفت: تحریم ها علیه روسیه، بر بهبود اقتصاد جهانی پس از پاندمی کرونا تاثیری منفی دارد و هیچ کس به 
آن عالقه مند نیست.چین همچنین برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی بزرگ در اوکراین، خواستار ›‹خویشتن داری 
شدید‹‹ در جنگ اوکراین شد.نشست ساالنه کنگره خلق چین در حالی با حضور تقریبا ۳۰۰۰ عضو این کنگره برگزار 

شد، که جنگ در اوکراین بر تحوالت بین المللی سایه افکنده است. 

ماکرون در پایان نشست سران اتحادیه اروپا؛
اگر الزم باشد اقدامات بیشتری انجام می شود

رییس جمهوری فرانسه می گوید سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعمال نخستین 
دور تحریم ها علیه روسیه از آغاز حمله نظامی آن کشور به اوکراین سریع عمل کرد 
و اگر الزم باشــد اقدامات بیشتری را نیز انجام خواهد داد.به گزارش اقتصادآنالین به 
نقل از ایسنا، امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری پس از 
پایان نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در شهر ورسای فرانسه گفت، »ما برای اعمال تحریم های جدید آماده ایم، 
همه گزینه ها روی میز است.«وی در ادامه از انتشار بیانیه گروه۷ درباره جزئیات تحریم های بیشتر علیه روسیه ظرف 
چند ساعت خبر داد و گفت ما نشان داده ایم که می توانیم تحریم ها را بر مسکو اعمال و از مصرف کنندگان در برابر 
پیامدهای این تحریم ها محافظت کنیم.رییس جمهوری فرانسه تاکید کرد که اتحادیه اروپا پیام روشنی به اوکراین 
فرستاده، این که »مسیر اروپای ما به روی آنها باز است.«وی همچنین گفت که اروپا برای بازسازی خرابی هایی که 
روســیه در طول جنگ در اوکراین به بار می آورد، به کی یف کمک خواهد کرد.به گزارش ایندیپندنت، ارزوال فون در 
الین، رییس کمیســیون اروپا نیز اعالم کرد اتحادیه اروپا چهارمین بسته تحریمی را علیه روسیه آماده خواهد کرد.
صدراعظم آلمان هم گفت که تحریم ها علیه مسکو تاکنون تاثیرات جدی بر توانایی روسیه برای توسعه داشته است.

اوالف شولتس افزود روس ها از پیامدهای تصمیم والدیمیر پوتین برای به راه انداختن جنگ رنج می برند.وی تاکید 
کرد اوکراین در مقاومت در برابر تهاجم نظامی روسیه، یک »ملت متحد« است. صدراعظم آلمان همچنین بر وحدت 
و اتحاد اروپا در برابر این تصمیم پوتین تاکید کرد.شولتس گفت کشورهای اروپایی موافقت کردند مبالغ بیشتری را 

نسبت به گذشته برای تامین هزینه های دفاعی و امنیتی هزینه کنند.  

پرایس: 

مذاکرات وین پیچیده است
ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا همزمان با وقفه 
اعالم شــده در مذاکرات وین اعالم کرد کــه این مذاکرات، 
مذاکرات پیچیده ای اســت و مسایل بسیار کمی باقی مانده 
اند که بدون شک دشوار هســتند. به گزارش اقتصادآنالین، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا عصر جمعه به وقت محلی 
در نشستی خبری در واشنگتن در واکنش به وقفه ایجاد شده 
در مذاکرات وین اظهار داشــت که راب )رابرت( مالی رییس 
هیات مذاکره کننده واشنگتن در مذاکرات غیرمستقیم میان 
ایــران و گروه ۱+۴ در وین اتریش و تیم او برای مشــورت به 
واشــنگتن بازگشته اند.وی تاکید کرد این مسائل دشوار بوده 
زیرا پیچیده و چالش بر انگیز هستند، اما همچنان معتقدیم 
که به یــک توافق نزدیک هستیم.ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا ادامه داد اکنون همه طرف ها باید جدیت خود را نشان 
دهند. ما می توانیم به بازگشــت متقابل به پایبندی به برجام 
دست یابیم اما زمان بسیار کمی برای این کار باقی مانده است.

نــد پرایس اضافه کــرد همانطور که جوزف بورل )مســوول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا( اعالم کرد، عوامل خارجی در 
این مذاکرات دخیل هستند. هیات ها برای مشورت سیاسی به 
پایتخت های خود باز می گردند.این مقام وزارت خارجه آمریکا 
ادعا کرد این نیاز وجود دارد که تصمیماتی در تهران و مسکو 
گرفته شود. اگر این اراده سیاسی باشد، ما اطمینان داریم که 
در مدت زمان کم می توانیم به بازگشــت متقابل به پایبندی 
به برجام دست یابیم.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر 
تکــرار کرد تحریم های جدید علیه روســیه )به دلیل جنگ 
اوکرایــن( کامال به برجام ربطی ندارند و نباید هیچ تاثیری بر 
اجرای احتمالی برجام داشته باشند.وی ادامه داد: ما همچنین 
اعالم کرده ایم که قصد نداریم هیچ پیشنهاد جدید یا خاصی 
به روســیه در ارتباط با این تحریم ها ارائه دهیم. به هیچ امر 

اضافی برای اجرای کامل برجام نیازی نیست.

تهــران – ایرنا – دو روز پس آن که گروه تروریســتی داعش با 
انتشــار یک فایل صوتی از ســرکرده جدید خود رونمایی کرد، 
محافل رســانه ای و مقام های امنیتی منطقه گمانه زنی درباره 
هویت واقعی وی را آغاز کردند.بــه گزارش ایرنا، منابع غربی و 
منطقه اطالعات تازه ای از سرکرده جدید داعش منتشر کردند 
که فاش می کند، وی برادر ســرکرده پیشــین و بنیانگذار این 
گروه تروریستی اســت.در همین پیوند، »اسکای نیوز« به نقل 
از دو مقام امنیتی عراق و یک منبع امنیتی غربی فاش کرد که 
سرکرده جدید داعش برادر »ابوبکر البغدادی«، خلیفه پیشین و 
بنیانگذار این گروه تروریستی است.انتصاب »ابوالحسن الهاشمی 
القرشی« به ســرکردگی داعش چند هفته  پس از کشته شدن 
»ابوابراهیم القرشی« که در سال ۲۰۱۹ جانشین البغدادی شده 
بود، دو روز پیش با انتشــار یــک فایل صوتی در اینترنت اعالم 
شد.در این فایل صوتی آمده بود که بیعت با ابوالحسن القرشی 
بر اســاس وصیت ابو ابراهیم بود و او بیعت را پذیرفت که نشان 
می دهد، ابوبکر القرشــی قبل از کشته شــدنش او را به عنوان 
جانشین خود منصوب کرده است.پایان  کار و هالکت البغدادی 
و القرشــی مشابه هم بود و هر کدام از آنها با منفجر کردن خود 
و اعضای خانواده  شان در جریان حمله آمریکایی ها به مخفیگاه 
آنان در شمال سوریه کشته شــدند.داعش از میان ویرانه های 
بحران سوریه به وسیله آمریکایی ها در دهه گذشته تاسیس شد 
)در سال ۲۰۱۲( و مناطق زیادی از سوریه را به اشغال خود در 
آورد و در سال ۲۰۱۴ نیز کنترل بخش های گسترده ای از عراق 
را به دست گرفت.البغدادی در آن سال )۲۰۱۴( از مسجدی در 
شمال شهر موصل عراق خالفت خود خوانده اش را اعالم و خود 
را خلیفه همه مسلمانان! معرفی کرد.استیالی وحشیانه داعش 
که هزاران نفر را بر اساس تفسیر محدود از اسالم کشت و اعدام 
کرد در ســال ۲۰۱۷ با شکســت از نیروهای عراقی در موصل 
برچیده شد.با این وجود، اکنون هزاران تروریست مسلح داعش 
همچنان در مناطق دورافتاده عراق و ســوریه پنهان شده اند و 
هنوز می توانند به شــیوه نبردهای چریکی و پارتیزانی دست به 

حمله بزنند.

مشاور و دستیار نزدیک البغدادی
دو مقــام امنیتی عراق به رویترز گفتند که نام اصلی ســرکرده 
جدیــد داعش، »جمعه عوض البدری« عراقــی و برادر بزرگتر 
ابوبکر البغدادی اســت.در مقابل یک منبع غربی نیز می گوید 
که مشخص نیســت کدامشــان )ابوبکر یا جمعه عوض( برادر 
بزرگ تر است.از زمان اعالم انتصاب خلیفه جدید توسط داعش 
این نخستین بار است که اطالعات مربوط به وی فاش می شود.

با این وجود اطالعــات ناچیزی درباره البدری وجود دارد، اما او 
از اعضای گروه های تندرو و ناشــناخته عراقی است که در پی 
تهاجم سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق از درون هسته های تشکیالت 
امنیتی و نظامی رژیم بعث متولد شد.یکی از مقام های امنیتی 

عراق گفته که البدری بسیار افراطی است؛ وی در سال ۲۰۰۳ به 
گروه های افراطی پیوست و به عنوان همراه همیشگی البغدادی 
مشــاور وی در مسائل شرعی بود.این مقام عراقی می افزاید که 
البدری برای مدت طوالنی رئیس »مجلس شورای داعش« بود، 
تشــکیالتی که هدایت راهبردی داعش و تعیین سرکرده آن را 
برعهده دارد، این تشــکیالت تصمیم می گیرد که چه کســی 
خالفت را در صورت کشــته یا دستگیر شدن خلیفه به دست 
گیرد.»هشام الهاشــمی«، کارشناس مشهور امنیتی عراق سال 
۲۰۲۰ )یک ســال پیش از ترورش( در گزارشی اعالم کرد که 
البدری رئیس مجلس شورای ۵ نفره داعش بوده است.مقام های 
امنیتی و تحلیلگران عراقی می گویند که سرکرده جدید داعش 
همان مسیر را دنبال خواهد کرد و سعی می کند که حمالتی را 

در سراسر عراق و سوریه انجام دهد.

تهدید امنیتی تازه
یکی از مقام های امنیتی عراقی در گفت وگو با رویترز می گوید 
که البدری به تازگی از محلی در مرز ســوریه که در آنجا پنهان 
شده بود، وارد عراق شده اســت.بر اساس گزارشی که دسامبر 
گذشــته توسط گروه نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد 
منتشر شده، البدری پیش از این کنترل منابع مالی داعش را در 
اختیار داشت.بررسی های جدید  نشان می دهد که منابع مالی 
داعش ۲۵ تا ۵۰ میلیون دالر اســت، با این وجود داعش بیش 
از آنچه که از طریق »اخاذی، ســوء استفاده، سرقت و آدم ربایی 
برای باج گیری« به دســت می آورد، هزینــه می کند.این مقام 
امنیتــی عراق با بیان اینکه البدری دو برادر دیگر دارد که یکی 
از آنها سال ها در بازداشــت نیروهای امنیتی عراق بوده است، 
گفت که محل مخفی شــدن برادر دوم مشخص نیست، اما به 
احتمال زیاد وی نیز یک تروریســت افراطی است.منابع عراقی 
در گزارش متفاوتی به نقل از منابع آگاه امنیتی تأکید می کنند 
که نام ســرکرده جدید داعش »بشار خطاب غزال الصمیدعی« 
اســت که از وی به »حجی زید« یاد می شود و پیش تر مسئول 
دستگاه قضایی و شرعی گروه تروریستی داعش بوده است.آنان 
می گویند که »ابوالحسن الهاشمی القرشی« نام های تشکیالتی 
دیگری همچون »ابوخطاب العراقی« و »ابواسحاق« هم داشته 
است.به گفته این منابع، سرکرده جدید داعش حدود یک سال 
پیش از ترکیه به ســوریه بازگشــته اســت و در سال ۲۰۱۳ و 
پیش از اقدام ابوبکر البغدادی در متحد کردن دو شاخه داعش 
در عراق و ســوریه، به این گروه تروریســتی پیوسته  است.آنان 
افزودند که ۴ نفر نامزد ســرکردگی داعش بوده اند: »ابومسلم، 
از سرکرده های داعش در اســتان االنبار، ابوخدیجه و ابوصالح 
که از نزدیک ترین افراد به ابوبکر البغدادی بوده اند، و نیز ابویاسر 
العیساوی که فرمانده میدانی داعش بوده و گزارش هایی درباره 
کشته شدن وی وجود دارد.بر اساس این گزارش، الصمیدعی یا 
همان »ابوالحسن الهاشمی القرشی« پیش از پیوستن به داعش 
عضو »جماعت انصاراالســالم« بود که در سال ۲۰۰۱ تأسیس 
شد و متشــکل از گروهی از نیروهای نظامی بعثی و عرب هایی 
بود که در افغانستان و چچن جنگیده بودند.داعش دو شب پیش 
با تأیید هالکت ابوابراهیم القرشــی سرکرده خود اعالم کرد که 
ابو حسن الهاشمی القرشــی به عنوان خلیفه و سرکرده جدید 
این گروه تروریستی منصوب شده اســت.»جو بایدن«، رئیس 
جمهــوری آمریکا اوائل فوریــه در  بیانیه ای اعالم کرد که »ابو 
ابراهیم القرشی« ســرکرده گروه تروریستی داعش و جانشین 

ابوبکر البغدادی در سوریه به هالکت رسید.

خلیفه جدید داعش کیست؟

در شــرایطی که آمریــکا تحریم های جدیدی علیه برخی از مقام های ارشــد کرملین و الیگارش های روس اعمال کرده اســت، 
رئیس جمهوری اوکراین گفت که کشورش در جنگ با نیروهای روسیه که به نظر می رسد دوباره در حال تجدید قوا برای حمله 
احتمالی به کی یف  هستند، در »لحظه سرنوشت ساز« به سر می برد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، با ادامه حمله 
روســیه به اوکراین در ســومین هفته، ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین گفت که کشورش به »لحظه سرنوشت ساز 
استراتژیک« رسیده است.او تاکید کرد: نمی توان گفت چند روز تا آزادی سرزمین اوکراین باقی مانده است. اما می توانیم بگوییم که ما این کار را انجام می دهیم. ما 
در حال حرکت به سمت هدفمان و پیروزی هستیم.ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در پیامی ویدیویی که صبح شنبه در تلگرام منتشر کرد، از مادران 
ســربازان روس خواســت نگذارند فرزندانشان را به جنگ بفرستند. او به خصوص خطاب به مادران ســربازان وظیفه گفت: »ببینید پسرتان کجاست. نگذارید او را به 
اوکراین عازم کنند تا کشته یا اسیر شود.«او افزود: »اوکراین خواستار این جنگ وحشتناک نبود و نیست. ولی هر چه الزم باشد برای دفاع از خود انجام خواهد داد.«

ایاالت متحده روز جمعه ویکتور وکسلبرگ، یک میلیاردر روس، سه تن از اعضای خانواده سخنگوی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و قانونگذارن روس را در 
تازه ترین دور از تحریم ها بابت حمله ۲۴ فوریه روسیه اعمال کرد.جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: این وزارتخانه به پاسخگو کردن مقام های روس که پوتین را 

در این جنگ غیر قابل توجیه و بی دلیل یاری رساندند، ادامه می دهد.

با ورود حمله روسیه به اوکراین به سومین هفته خود، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم در صورت 
رویارویی مستقیم روسیه و ناتو هشدار داد.به گزارش ایسنا، به نقل از عربی۲۱، بایدن در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت: 
ما در اوکراین وارد جنگ با روسیه نخواهیم شد.وی گفت که تالش می کند تا از هرگونه رویارویی »مستقیم« بین ناتو و روسیه 
اجتناب کند، زیرا این امر منجر به شروع جنگ جهانی سوم می شود.او هشدار داد که روسیه »بهای سنگینی را در صورت استفاده 

از سالح شیمیایی« در اوکراین خواهد داد.رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت: »جنگ پوتین علیه اوکراین هرگز یک پیروزی نخواهد بود. او امیدوار بود که اوکراین 
را بدون جنگ تصرف کند. او امیدوار بود عزم اروپا را بشکند. او امیدوار بود ناتو را تضعیف کند. او امیدوار بود آمریکا را تجزیه کند اما شکست خورد.«بایدن تصریح 
کرد که ایاالت متحده در واکنش به مداخله نظامی مسکو در اوکراین، وضعیت »روابط تجاری عادی دائمی« را لغو خواهد کرد.وی با اشاره به اینکه تصمیم برای قطع 

روابط تجاری با روسیه با هماهنگی متحدان آمریکا صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: این تصمیم باعث افزایش فشار بر اقتصاد »فروپاشیده« روسیه خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که واشنگتن و متحدانش تصمیم گرفتند روسیه را از سیستم تجارت متقابل که در تجارت جهانی قابل اعمال است، حذف کنند.

بایدن همچنین ممنوعیت واردات غذاهای دریایی و الماس روسی را اعالم کرد و فهرست الیگارشی هایی را که با تحریم ها مواجه هستند، گسترش داد.رئیس جمهور 
آمریکا گفت »ما با کشورهای G۷ همکاری می کنیم تا روس های ثروتمند را تحت تحریم قرار دهیم.«

زلنسکی: 

اوکراین در لحظه سرنوشت سازی است
بایدن:

ناتو وارد اوکراین شود جنگ جهانی سوم رخ می دهد
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به گفته  دانشمندانی که موفق به معکوس کردن پیری در تخمک های 
انســان شده اند، مادر شــدن در دهه ششــم زندگی ممکن است طی 
۱۰ ســال آینده تبدیل به موضوعی عادی شــود.به گزارش ایسناو به 
نقل از دیلی میل، در پیشــرفتی بزرگ محققان توانستند به طور مؤثر 
تخمک های زنی ۴۰ ســاله را تغییر دهند تا مشــابه تخمک های ۲۰ و 
چندســاله شــود.زنان در زمان تولد با تمامی تخمک هایی که در طول 
زندگی خواهند داشــت، متولد می شوند و این تخمک ها در طول زمان 
خراب می شوند تا جایی که در سنین باال امکان بارور کردن آن ها دشوار 
است.در حالی که به طور میانگین زنان در اوایل دهه سوم زندگی )۲۰ 
تا ۳۰ ســالگی(  ۸۰ درصد شــانس بارداری طبیعی در طی یک سال 
دارند، این شــانس در سن ۴۰ سالگی نصف می شود و ساالنه تنها چند 
صد زن در بریتانیا در دهه ششــم زندگی یعنی ۵۰ تا ۶۰ سالگی مادر 
می شوند.اما دانشمندان دانشگاه عبری نشان داده اند که با استفاده از یک 
ضدویروس که برای درمان بیماران مبتال به ویروس اچ آی وی اســتفاده 
می شود، می توان روند پیری تخمک ها را معکوس کرد و آن ها را از خراب 
شدن نجات داد. به نظر می رســد این دارو با جلوگیری از آسیب دیدن 
دی ان ای که در طول فرآیند پیری رخ می دهد، این کار را انجام می دهد. 
داروی ضدویروسی اچ آی وی در طول عفونت  از آسیب ژنتیکی جلوگیری 
می کند.هنوز سؤاالتی در مورد اینکه آیا این فرآیند می تواند نرخ باروری 
را افزایــش دهد یا خیر، وجود دارد؛ زیرا در این مطالعه تخمک ها بارور 
نشــدند. محققان قصد دارند این درمــان را روی حیوانات و در نهایت 

انسان آزمایش کنند. 

محققان دانشــگاه »جان هاپکینز« ماده ی ضربه گیر جدیدی ساخته اند 
که فوق  سبک است اما محافظتی مشابه فلز فراهم می کند. از این ماده 
می توان برای ســاخت کاله ایمنی، زره و قطعات خودرو اســتفاده کرد 
که در عین ســبک بودن، مســتحکم و از همه مهم تر چندبار مصرف 
اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، کلید رسیدن به این ماده 
جدید استفاده از شــبکه ای از پلیمرهای االستیک در فاز کریستال به 
نام »االستومرهای کریستال مایع«)LCEs( است که به خوبی دو ویژگی 
کشســانی و پایداری را با یکدیگــر ادغام می کنند. از االســتومرهای 
کریســتال مایع به طور معمول برای ساخت محرک ها و ماهیچه های 
مصنوعی برای ربات ها استفاده می شود اما در این مطالعه جدید محققان 
به بررســی توانایی این ماده در جذب انرژی پرداختند.محققان ماده ای 
ســاختند که در آن االستومرهای کریســتال مایع در میان ساختاری 
ســخت قرار می گرفت و چندین الیه از این واحد پایه را روی هم قرار 
دادند.آن ها در چندین آزمایش بررسی کردند که این ماده تا چه حد در 
برابر ضربه ناشی از برخورد اشیاء با جرم و سرعت های مختلف مقاومت 
می کند. اجســامی با وزن بین ۱.۸ تا ۶.۸ کیلوگرم و ســرعت حداکثر 
۳۵.۴ کیلومتر بر ساعت به آن برخورد کردند و این ماده آنها را متوقف 
کرد.جای تعحب نیست که این ماده با افزودن الیه های بیشتر عملکرد 
بهتری خواهد داشت. برای مثال چگالی جذب انرژی ساختاری با چهار 
الیه دوبرابر ســاختاری با یک الیه است.اگرچه این ماده در حال حاضر 
تنها با برخوردهایی با ســرعت حداکثر ۳۵.۴ مورد آزمایش قرار گرفته 
اما محققان می گویند که می تواند ضربه هایی با ســرعت بیشــتر را نیز 

تحمل کند. 

دانشمندان فرآیند پیری تخمک 
را معکوس کردند!

توسعه ضربه گیری به سختی فلز 
و سبکی فوم

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سیل در شهر کواالالمپور مالزی/ رویترز

کی تی ام 890 دوک GP مدل 2022 با بدنه ی جدید
ســورپرایز کــی تی ام در معرفی دو نمونه جدید از ۸۹۰ دوک وارد مرحله جدیدی شــده اســت زیرا امــروز اولین جزئیات از 
موتورســیکلت کی تی ام ۸۹۰ دوک GP ۲۰۲۲ منتشر شــد. چه چیزی باعث شده است دو حرف GP در انتهای نام کی تی ام 
۸۹۰ دوک قرار گیرد؟ رنگ نارنجی! ما کاماًل مطمئن نیستیم که عبارت “گرافیک های جدید و برجسته” تضمین کننده تمایز این 
موتورسیکلت از سایر نمونه ها باشد مخصوصاً اینکه کی تی ام ۸۹۰ دوک R به یک موتورسیکلت محبوب در پیست تبدیل شده 
است و از طرف دیگر نیز کیت های مختلفی برای موتورسواری هیجان انگیز در دسترس است اما خب این چیزی است که می بینیم.

اتریشی ها دنیا را به طور متفاوتی می بینند و دنیا را این بار با رنگ نارنجی تزئین کرده اند. به همین خاطر خاص ترین ویژگی کی 
تی ام ۸۹۰ دوک GP پوشش بدنه برگرفته از مسابقات GP است. همچنین پوشش صندلی جدیدی برای بخش سرنشین در نظر 
گرفته شده است. اما خبر خوب اینکه نیروبخش موتورسیکلت موردبحث همان پیشرانه ۸۹۰ سی سی بکار رفته در مدل پایه ۸۹۰ 
دوک اســت. این پیشــرانه قدرت ۱۱۴ اسب بخاری و گشتاور ۹۲ نیوتون متری تولید می کند و برای موتورسیکلتی با وزن ۱۶۹ 

کیلوگرمی نوید پرفورمنسی بسیار خوب می دهد.

دستان خالی اسکوچیچ جلوی کره!
تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار با کره جنوبی پنج بازیکن اصلی خط دفاعی خود را ندارد و مشخص نیست شجاع  خلیل زاده و مجید 
حسینی به این دیدار برسند.به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران چهارم و نهم فروردین ۱۴۰۱ به ترتیب با تیم های ملی کره جنوبی و لبنان 
دیدار خواهد کرد که پایان بخش مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی خواهد بود و تکلیف چهار سهمیه اصلی آسیا برای شرکت در قطر 
۲۰۲۲ را مشخص خواهد کرد. البته تا قبل از همین دیدار، تکلیف دو تیم صعود کننده از گروه A مشخص شده و ایران و کره جنوبی سهمیه های 
این گروه را تصاحب کردند.با این حال، بازی این دو تیم و قدرت های اول آسیا، فارغ از هر چیزی، برای کادرفنی، بازیکنان و هواداران دو تیم حائز 
اهمیت است و به نوعی از دیدارهای حیثیتی فوتبال آسیا به شمار می رود. با وجود اهمیت این دیدار، دراگان اسکوچیچ با یک سردرد عجیب در 
زمینه سازماندهی خط دفاعی تیمش رو به رو است. تمام بازیکنان اصلی او در خط دفاعی، دچار مشکل شده اند و احتماال خط دفاعی دگرگون 
خواهد شد.بعد از محرومیت محمدحسین کنعانی زادگان به مدت دو جلسه )به علت مسائل انضباطی(، روز گذشته شجاع خلیل زاده هم در 
دیدار الریان و الشمال، در دقیقه ۳۸ به علت مصدومیت زمین را ترک کرد. همچنین مجید حسینی، مدافع ایرانی شاغل در کایسری اسپور 
ترکیه، طی هفته اخیر، به علت مصدومیت شدید از تمرینات تیمش دور بوده و سرمربی این تیم ترکیه ای حال او را وخیم گزارش کرده است.

یا مجال انهل و آهم بدهیا هب زند خویشتن راهم بده بوهس ای زان روی چون ماهم بدهاز داهنت چون نمی یابم نشان
ن تو شد تشنهٔ چاه زنخدا

جان من، آبی از آن چاهم بده قربت خاصان ردگاهم بدهرغبت من رد جهان از بهر تست
بوهس ای زان لعل می خواهم، بدهدوش میگفتی: ز من چیزی بخواه
از تو من نیز آنچه میخواهم بدهره هچ از من خواستی یکسر رتاست

پیشنهاد

چهره روز

فلسفه ترس
 A philosophy of کتاب فلســفه ترس با عنوان اصلی
fear نوشته الرنس اسونسن است که به موضوع ترس 
و جنبه های اجتماعی آن می پردازد. الرس اسوندسن، 
فیلسوف نروژی و استاد دپارتمان فلسفه در دانشگاه 
برگن اســت و چندین کتاب مختلف او در کافه بوک 
معرفی شده است. از دیگر کتاب های الرنس اسونسن 
می توان به کتاب کار – کتاب فلسفه تنهایی و کتاب 
فلسفه مالل اشاره کرد. همه ما با ترس آشنا هستیم. 
ترس یکی از قوی ترین احساسات بشری است که به 
راحتــی می تواند رفتار و تفکر انســان را تغییر دهد. 
می دانیــم که درد و رنج حد و حدودی دارد اما ترس 
هیچ حد و مرزی ندارد. در واقع اگر خوب دقت کنیم، 
رگه ای از ترس همه ی دنیای اطراف ما را فرا گرفته اســت. دوربین های مداربســته، بازرسی های 
امنیتی در فرودگاه ها، انواع دزدگیرهای پیشرفته، حتی سالح های کشورهای مختلف نشان از آن 
دارد که ترس وجود دارد.دنیای بیرون و اخباری که از آن منتشــر می شود نیز وجود این »ترس« 
را تایید می کند. این اخبار از تهدیدهای هر روزه زندگی شهری گرفته تا تهدید جنگ و تروریسم 
را شامل می شود و به انسان این احساس را منتقل می کند که فاجعه هر لحظه ممکن است از راه 
برسد. بنابراین اگر دقت کنیم شاید ترس بیشتر از هر احساس دیگری در دنیای پیرامون ما نقش 
ایفا کند.الرس اسوندسن در کتاب »فلسفه ترس« تالش دارد تا ابعاد مختلف این احساس قوی را 
بشــکافد و نشان دهد که ترس در درجه اول چیست؟ چرا و چگونه در هر گوشه از زندگی مدرن 
رخنه کرده است و مهم تر اینکه چه استفاده یا سوءاستفاده های سیاسی از آن می شود. نویسنده با 
نگاهی به علوم مختلف، سیاست، جامعه شناسی، فلسفه و ادبیات به بررسی ماهیت ترس می پردازد.

فرهاد ظریف
فرهاد ظریف )زاده ۱۲ اســفند ۱۳۶۱ در مشــهد( با نام 
کامل فرهاد ظریف آهنگران ورزنده، بازیکن والیبال اهل 
ایران، عضو سابق تیم ملی والیبال مردان ایران و بازیکن 
فعلی باشــگاه والیبال سایپا تهران است.هنگامی که او با 
قد ۱۶۷ وارد ورزش والیبال شــد کسی باور نمی کرد که 
او بتواند کار خاصی انجام دهد اما ســر انجام او توانست با 
بازی های درخشان خودش را ثابت کند و به مراتب باالتر 
راه پیــدا کند.او از ســال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ عضو تیم ملی 
بزرگساالن ایران بود و جام ها و افتخارات زیادی را همراه 
با ایران کسب نموده است.او بازی را با صنام آغاز کرد و در 
لیگ سال ۱۳۸۰ والیبال کشور به همراه این تیم به مقام 
قهرمانی کشور رسید. او در بارهٔ این که عالقه ای به لژیونر 
شــدن دارد یا نه می گوید: که در ســال ۱۳۸۰ هنگامی که برای نوجوانان توپ می زد یکی از بزرگترین 
شــانس های لژیونر شدن را از دست داد، یعنی رد کردن پیشنهاد تیم دینامو ی روسیه. البته بعد از آن 
هم یکی از تیم های لیگ هلند به وی پیشنهاد داده بود که به دلیل متأهل بودن و این که اجازهٔ همراهی 
همســرش را به وی نمی دادند این پیشنهاد را نیز رد کرده بود. او بعد از بازی های لیگ جهانی ۲۰۱۳ با 
بازی های قابل توجه اش از باشگاه ویبو والنتینا ایتالیا پیشنهاد داشت.فرهاد ظریف قبل از مسابقات لیگ 
جهانی ۲۰۱۳ تصمیم به خداحافظی از تیم ملی گرفت اما با مخالفت شدید قرار گرفت اما قبل از اعزام 
تیم ملی به مسابقات جام بزرگ قهرمانان جهان ۲۰۱۳ در مصاحبه ای گفت تصمیم به خداحافظی در اوج 
را دارد و دلیل خداحافظی اش فرزند و خانواده اش هستند، ظریف پس از حضور در جام بزرگ قهرمانان 
جهان ۲۰۱۳ قهرمان قاره ها و پس از قرار گرفتن در تیم ستارگان و منتخب جام بزرگ قهرمانان جهان 

۲۰۱۳ با بوسیدن چهار گوشه زمین این تصمیم خود را عملی کرد و از دنیای والیبال خداحافظی کرد.

فرهنگ

فیلم ســینمایی »مردن در آب مطهر« به کارگردانی 
نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی در 
بخش ویژه افغانستان جشنواره بین المللی فیلم کراال 
در هند به نمایش گذاشته می شود.به گزارش ایسنا، 
بیست و ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کراال 
)IFFK( که از ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۵ فروردین ۱۴۰۱ 
برگزار می شود، یکی از جشنواره های فیلم هند است  
که هر ســاله در کنار نمایش برتریــن فیلم ها مورد 
استقبال کارگردانان سرشناس، فعاالن عرصه سینما 
و مخاطبان قرار گرفته اســت.در فیلم »مردن در آب 
مطهر« علی شادمان، ندا جبرائیلی، متین حیدرنیا ، 
صدف عسگری و ســوگل خلیق علیرضا آرا، امیررضا 
رنجبران، خیام وقار ، پیمان مقدمی،مهتاب جعفری ،فرید اســحاقی، فاطمه شکری، محیا رضایی 
،فاطمه میرزایی و علیرضا مهران بازیگران این فیلم هســتند.پخش کننده بین المللی فیلم علی 
قاســمی است.عاشقانه برادران محمودی قصه چند جوان مهاجر افغان را روایت می کند که قصد 
رفتــن به اروپا را دارند. این فیلــم در اولین حضور بین المللی خود موفق به دریافت جایزه »کیم 
جوسئوک « از جشنواره فیلم بوسان در کره جنوبی شده بود. طبق اعالم پیشین امسال فیلم های 
»قهرمان« ساخته اصغر فرهادی، »کشتن خواجه« به نویسندگی و کارگردانی عبد آبست، »قصیده 
گاو سفید« ساخته مشترک بهتاش صناعی ها و مریم مقدم، »پسر« به کارگردانی نوشین معراجی، 
»وقت چیغ انار« به کارگردانی گراناز موسوی، »نوزده« ساخته منیژه حکمت، »گمشده در عراق« 
از بهمن قبادی و »۱۰+۴« از مانیا اکبری نیز از آثار سینماگران ایرانی است که در جشنواره فیلم 

کراال به نمایش گذاشته می شوند.

»ُمردن در آب مطهر« در هند
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