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فرمانده کل سپاه  تاکید کرد : بر این امر مهم واقفیم  که با سالح دیگران نمی توان از یک ملت بزرگ دفاع کرد و امروز بحمداهلل ریشه های قدرت ما  داخلی و ملی 
هســتند.به گزارش ایســنا به نقل از سپاه نیوز ؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه آیین الحاق تجهیزات 
تخصصی دفاعی به نیروی دریایی سپاه گفت: امروز نیروی دریایی ما هم در بعد شناورهای با سرنشین ، بدون سرنشین و موشک اندازها و موشکهایی در بردهای 
تاکتیکی و فراتر از برنامه های تاکتیکی و نیز در قدرت زیرسطحی و هم رزم در باالی سطح با استفاده از شناورهای سطحی، نقطه قوت قدرتمندی برای صحنه های 

احتمالی دفاع در مقابل دشمنان شده و قدرت نوین دریایی را به نمایش می گذارد.....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر سالمی در حاشیه الحاق تجهیزات دفاعی به نیروی دریایی سپاه:

ریشه های قدرت ما داخلی و ملی است
info@sobh-eqtesad.ir

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
رشد ۸ درصدی در سال آینده دست 

یافتنی است
وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت: تحقق رشــد هشــت درصدی 
اقتصادی در ســال ۱۴۰۱ دست یافتنی اســت.به گزارش خبرگزاری 
مهر سید رضا فاطمی امین در نشست خبری با خبرنگاران گفت: برنامه 
ریزی برای دستیابی به رشد هشت درصدی برای اقتصاد اتفاق عجیبی 
نیست، چون معادل ســطح تولیدی است که در سالهای ۹۷ و ۹۸ در 
کشور وجود داشته است و سال آینده کار ما فقط بازیابی است.وی بیان 
داشــت: دست یافتن به این رشــد نیازمند هماهنگ کردن سه مؤلفه 
تقاضا، تأمین مالی و ســرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه است.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشــان کرد: در مقوله تقاضا بخشــی از 
آن از طریق صادرات و بخشــی دیگر از طریق تقاضای داخلی محقق 
می شود که تقاضای داخلی از راهکارهای همچون افزایش دستمزدها 
و شیوه هایی همچون اعتبار خریدار تحقق خواهد یافت و اگر تولیدی 
داشته باشیم که خریدار نداشته باشد این رشد را محقق نخواهد کرد.

وی از پیگیری دو پروژه به صورت همزمان در ســال جاری برای مقوله 
سرمایه در گردش واحدهای برای تحقق رشد هشت درصدی خبر داد 
که با اجرای آنها فرآیند اعطای تسهیالت به شدت ساده خواهد شد.وی 
ادامه داد: در این پروژه پرداخت تسهیالت بر مبنای ساختارهایی است 
که در ســامانه جامع تجارت ثبت شده و منحصراً در حساب فروشنده 
وجــود دارد.فاطمی امین خاطرنشــان کرد: پــروژه دوم تأمین مالی 
زنجیره ای اســت که امســال برای چهار هزار میلیــارد تومان این کار 
عملیاتی شده است و در نیمه دوم سال آینده بیش از ۷۰ درصد مسائل 
ما در موضوع سرمایه در گردش حل خواهد شد.وی تاکید کرد: توافق 
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد فقط برای »کف حقوق« است، این یک 
توافق ســه جانبه بوده و نمایندگان کارفرمایان، کارگران و ما به عنوان 

یک عضو از دولت در آن حضور داشتیم.

کل زنجیره فوالد وارد بورس کاال شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: از شهریورماه گذشته کل 
زنجیره فوالد وارد بورس کاال شد، البته ۱۵ قاعده جدید بورس اجرایی 
شــد که سبب شد از مهرماه به بعد روند قیمت میلگرد، شمش و ورق 
رو بــه کاهش بگذارد.به گفته وی، این کاهش قیمت با وجود قطع گاز 
صنایع اتفاق افتاد حالی که علی القاعده باید گران تر می شد.فاطمی امین 
ادامه داد: امروز ورق، شــمش و میلگرد به قیمت واقعی شــان را پیدا 
کرده اند و در عوض حاشــیه سود واحدهای فوالد القایی کاهش یافته 
است.وی تاکید کرد: امروز ســهمیه بندی ها در حوزه فلزات برداشته 
شــده و اصالح بازارهای پایه که با سیمان و فوالد آغاز شد روز گذشته 
با شیشــه و ام دی اف نیز ادامه یافت، ضمن اینکه واردات سنگ آهن 
نیز در حال بررســی اســت.وی تصریح کرد: ورود به بورس کاال سبب 

شد قیمت ها دیگر دستوری نباشد و عرضه ها و تقاضاها شفاف باشند.

صادرات تا پایان سال به بیش از 47 میلیارد دالر خواهد رسید
این عضو کابینه دولت ســیزدهم تاکید کــرد: در حوزه صادرات بیش 
از آنچه برنامه ریزی شــده بود محقق شد، به طوری که تا پایان امسال 
میزان صادرات به ۴۷ میلیارد دالر خواهد رســید، در حالی که ســال 
گذشته این رقم ۳۵ میلیارد دالر بوده است؛ بر این اساس از وعده پنج 

میلیارد دالری افزایش صادرات پیشی گرفته ایم.

واردات باید در همه حوزه ها انجام شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه واردات باید جریان شکل 
بگیرد، نه اینکه بــه صورت برکه ای بدون حرکــت در حوزه تبادالت 
خارجــی برنامه ریزی کنیم.وی با بیان اینکه باید زنجیره ای از تبادالت 
تجاری شکل بگیرد، خاطرنشــان کرد: یکی از راهبردها در این زمینه 
خرید و فروش دو جانبه اســت و باید مبادی را متنوع کنیم و ترکیب 
فعلی را تغییر دهیم.فاطمی امین با تاکید بر اینکه باید از خام فروشــی 
فاصله بگیریــم و صادرات محصوالت دانش بنیــان را افزایش دهیم، 
تصریح کرد: در هر حوزه ای می توانیــم تا ۲۰ درصد واردات و حداقل 

۲۰ درصد صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
به گفته وی، به جز شرکت هایی مانند سامسونگ و ال جی که به تعهدات 
خود عمل نکردند می توانیــم در همه زمینه ها تجارت را تجربه کنیم.

فاطمی امین خاطرنشــان کرد: میزان صادرات و واردات مورد اهمیت 
نیســت، بلکه نسبت این مولفه ها باید هدف گذاری شود و همچنین به 

هیچ کدام وابسته نباشیم.

آغاز واردات خود رو از پایان اردیبهشت ماه
وی تاکیــد کرد: با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت 
واردات در پایان اردیبهشت ماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو 
طبق ضوابط قبلی انجام خواهد رســید.وی در عین حال تصریح کرد: 
واردات خودروهای دســت دوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم 
شــد.فاطمی امین خاطرنشان کرد: سال آینده قیمت تمام شده خودرو 
دســتکم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافــت.وی گفت: باید تالش کنیم 
پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالیانه بین 
۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دســتگاه از این خودرو تولید کنیم؛ اامروز خودروی 
داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور ۱۴۰۲ وارد 
بازار خواهد شد.فاطمی امین با بیان اینکه امروز قیمت های نسبی خودرو 
در کشــور درست نیست، یادآور شــد: امروز خودرو گران شده است، 
امــا نرخ ارز، قیمت مســکن و غیره گرانی بیشــتری را تجربه کرده و 
دســتمزدها نیز متناسب با آنها افزایش نیافته است.وی در ادامه گفت: 
صنعت خودرو نه آنقدر کوچک است و نه آنقدر مشکالت آن حاد است 
که بخواهیم آن را کاًل کنار بگذاریم، این صنعت از ظرفیت های باالیی 
برخوردار است و در عین حال با چالش هایی نیز مواجه است که مربوط 
به امروز و دیروز نیســت.این عضو کابینه دولت ســیزدهم بیان داشت: 
خودرو در کشــور همواره مــورد توجه بوده و چالش هــا، انتقادات و 
اعتراضات زیادی به آن وارد شــده است که یک بار باید به شکل دقیق 

مسائل آن را بررسی کرده و برای آن راه حل بیابیم.

تهران - ایرنا - وزیران امور خارجه ایران و روسیه 
دربــاره جنگ اوکراین تاکید کردند: روســیه و 
اوکراین خواهان توقف جنگ هستند.به گزارش 
ایرنا به مســکو، حسین امیرعبداللهیان روز سه 
شنبه در نشســت خبری با سرگئی الوروف در 
پاســخ به ســؤال خبرنگار ایرنا با اشاره به پیام 
ارســالی وزیر امور خارجه اوکراین از سوی خود 
گفت: بــا وزیر امور خارجه اوکراین در خصوص 
مسائل دو جانبه گفت وگو کردیم.امیرعبداللهیان 
افــزود: وزیر امور خارجه اوکراین در این پیام از 
من خواســت آمادگی اوکراین را برای راه حل 
سیاسی این وضعیت به طرف روسی ابالغ کنم 
و اعالم کنــم که طرف اوکراینی خواهان توقف 
جنگ اســت.الوروف نیز در پاسخ به این سوال 
گفــت: امیرعبداللهیان پیام وزیــر امور خارجه 
اوکراین را به من دادند و این جنگ باید متوقف 
شــود.الوروف اظهار داشــت: مذاکرات با امیر 
عبداللهیان در فضای دوستانه و مفیدی برگزار 
شــد و ما مسیرهای آینده پیش روی دو کشور 
را بررســی و در خصوص آن بحث کردیم.وی از 
تهیه پیش نویس بزرگی میان دو کشور خبر داد 
و اضافه کرد: این قرارداد، ســند بزرگ و مهمی 
اســت که در آن درباره اصــول همکاری ما در 
عرصه های بین المللی، تجاری و اقتصادی بحث 
شده اســت.وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه 
تصریح کرد: این ســند ۸۲ درصد حجم روابط 
اقتصادی با ایران در دوران تحریم ها را افزایش 
داده است.الوروف در ادامه تأکید کرد: هیچ گونه 
تحریم غیرقانونی نمی تواند مانع رشد تصاعدی 
ایران و روسیه رو به جلو باشد.وی با بیان اینکه 
غربی ها به سرپرستی آمریکا اصلی به نام نظم را 
به پیش می برند که ما بر مبنای قاعده مخالف 
آن هســتیم، گفت: ما به منشور سازمان ملل و 
اصــول آن پایبند هســتیم و در چارچوب این 
ســازمان پیش می رویم.امیرعبداللهیان ضمن 
قدردانــی از اســتقبال طرف روســی از هیات 
اعزامی جمهوری اسالمی ایران به مسکو، گفت: 
ما امروز در چارچوب روابط رو به رشد دو کشور، 

گفت وگوهای سازنده و مفیدی را داشتیم.

دیدار رئیســی با پوتین مهمترین رویداد 
سیاسی بود

وی ادامه داد: تماس های منظمی بین مسووالن 
عالی رتبه دو کشــور در جریان است. سفر آیت 
اهلل سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران به 
مســکو و مالقات با والدیمیر پوتین، مهمترین 
رویداد سیاســی در روابــط دو جانبه اخیر دو 
کشــور بود. از این جهت می توانیم چشــم انداز 
روابط را در میان مدت و بلندمدت، چشم اندازی 
مثبت و ســازنده بنامیم.وزیر امــور خارجه در 
تشریح ســفر امروز خود به مسکو، بیان داشت: 

مــا مذاکرات الزم را در جهت پیگیری توافقاتی 
که بین رییســان جمهور دو کشور در کمتر از 
دو ماه پیش در مســکو به عمل آمد، داشتیم. 
همچنیــن در خصوص مناســبات دو جانبه و 
توسعه همه جانبه همکاری های تهران - مسکو، 
با هم گفت وگو کردیم و امیدواریم که در هفته ها 
و روزهای آینده بتوانیم اقداماتی که از گذشته 
شروع کردیم، تکمیل کنیم؛ هرآنچه که به نفع 

دو کشور، دو ملت و منطقه است.

روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به توافق 
نخواهد بود

امیرعبداللهیــان با اشــاره به اینکه مــا امروز 
مذاکرات وین برای رفــع تحریم های یکجانبه 
علیه جمهوری اســالمی ایران را مورد بررسی 
قرار دادیم، اضافه کرد: مایل هســتم همین جا 
اعالم کنم که روسیه هیچ مانعی برای رسیدن به 
توافق نخواهد بود و هیچ ارتباطی بین تحوالت 
اوکراین و مذاکرات وین وجود نخواهد داشــت.

وی اظهار داشت: چنانچه با طرف آمریکایی در 
خصوص برخی از مسائل باقی مانده که از خطوط 
قرمز اصلی جمهوری اســالمی ایران است، به 
توافق برسیم و توافق نهایی در وین حاصل شود، 
برمبنای گفت وگوهای امروز، روســیه همچنان 
ماننــد ابتدای مذاکرات تا پایان آن نقش مثبت 
و سازنده ای را برای رسیدن به یک توافق خوب، 
قوی و پایدار در کنار ایران خواهد داشــت و از 
رســیدن ایران به چنین توافقی حمایت خواهد 

کرد.

خود  زیاده خواهی های  از  آمریکایی  طرف 
در دقایق نزدیک به توافق دست بردارد

وی ابراز امیــدواری کرد: مــا امیدواریم طرف 
آمریکایــی دســت از زیاده خواهی های خود در 
دقایق نزدیک به توافق بردارد تا بتوانیم در آینده 
نزدیک رســیدن به توافق خــوب و پایدار را با 
حمایت همه طرف های حاضر در مذاکرات اعالم 
کنیــم. وقفه ایجاد شــده در مذاکرات می توان 
زمینه ساز حل موضوعات باقی مانده و بازگشت 
نهایــی همه طرف ها به تعهداتشــان در برجام 
باشــد.امیرعبداللهیان با تأکیــد بر اینکه حفظ 
منافع و اصول ایران مســتقل، مقتدر و تأمین 
منافع قطعی ملت ایران در مورد اهتمام جدی 
ماست، گفت: امروز جمهوری اسالمی ایران یک 
کنشــگر فعال؛ مستقل و تاثیرگذار است که در 
چارچوب سیاست خارجی متوازن خود، نه برای 
خــود اقماری می طلبد و نه اقمار طرفی خواهد 

بود.

هیچ عاملی نمی تواند مسیر توافق وین و 
رسیدن به نقطه پایانی تاثیر سلبی و منفی 

بگذارد
وی تصریح کــرد: هیچ عامل خارجی نمی تواند 
مانع همکاری ایران و روسیه و یا مانع همکاری 
ایران با ســایر کشورها شود. این اصول منطقی 
سیاســت خارجی و منافع قطعــی ملت ایران 
اســت که مســیر حرکت ما را روشن می کند؛ 
بــه همین دلیل هیچ عاملی نمی تواند مســیر 
توافق وین و رسیدن به نقطه پایانی تاثیر سلبی 
و منفــی بگذارد.وی بیان داشــت: آنچه که در 
وین می تواند نقش تعیین کننده داشــته باشد 
نــگاه واقع بینانه طرف آمریکایی در این روزها و 

هفته های پایانی رسیدن به نقطه توافق است.
امیرعبداللهیان با اشــاره بــه گفت وگوهای دو 
طرف در خصوص تحوالت اوکراین، اضافه کرد: 
مــا راه حل بحران اوکراین را با درک شــناخت 
ریشــه های واقعی آن در حل سیاسی می دانیم. 
همانطور که با جنگ در افغانستان، یمن و سایر 
کشورها مخالف هســتیم، جنگ در اوکراین را 
راه حل نمی دانیم. ضمن اینکه ریشــه های این 
بحران را درک می کنیم از گفت وگوهایی که بین 
الوروف و وزیر خارجه اوکراین از آنتالیا شــروع 

شده و ادامه دارد، حمایت می کنیم.

حامل پیام وزیر امــور خارجه اوکراین به 
کرملین بود

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به گفت وگوی 
طوالنی شــب گذشــته خود با وزیــر خارجه 
اوکراین، ابراز داشــت: وزیر خارجه اوکراین در 
این گفت وگو از من خواست که پیامی را مبنی 
بر اینکه اوکراین خواهان توقف جنگ و تمرکز 
بر راه حل سیاسی است، ابالغ کنم.وی با تأکید 
بر اینکه ما همانطور که مخالف جنگ و مخالف 
اعمال تحریم های یک جانبه هستیم، اضافه کرد: 
تحریــم هایی که ملت ها را هــدف قرار داده و 
جمهوری اسالمی ایران، خود یکی از طرف هایی 
است که سال ها با تحریم های ظالمانه و یکجانبه 

آمریکا مواجه بوده است.

خواهان احیای سریع تر برجام هستیم
الوروف در مورد مذاکرات لغو تحریم ها نیز بیان 
کرد: ما خواهان احیای ســریع تر برجام هستیم 
و آمریکایی ها باید به ایــن معاهده برگردند و 
تحریم های غیرقانونی را لغــو کنند.وزیر امور 
خارجه فدراســیون روســیه اظهار کــرد: ما از 
همکاران ایرانی تشکر می کنیم چراکه نگرانی ها 
ما را که دلیل آن آمریکاســت، درک می کنند.

الوروف ادامه داد: مســکو تضمین های کتبی از 
آمریکا دریافت کرده که تحریم ها مانع همکاری 
در چارچوب توافق هسته ای ایران نخواهد شد. 
آمریکایی ها همواره تالش می کنند روســیه را 

متهم به وقفه مذاکرات وین کنند.

تجارت ۴۶ میلیارد دالری ایران با ۱۵ همسایه
وزیر نفت:

قراردادهای جدید نفتی به زودی 
امضا می شود

وزیر نفت گفت: در بحث میدان های مشــترک به ویژه غرب کارون به زودی شاهد امضای قراردادهایی جدید 
خواهیم بود.به گزارش ایسنا، جواد اوجی، دیروز در حاشیه آیین رونمایی از اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت 
کوره با اســتفاده از دانش فنی بومی )پژوهشگاه صنعت نفت( در شرکت پاالیش نفت بندرعباس و در جمع 
خبرنگاران، گفت: در دولت ســیزدهم هرگونه فروش در سررسید اسناد وصول شده عمده ارزی بوده و بخش 
کوچکی تهاتر اقالم مورد نیاز کشور بوده است.به گفته وی فروش نفت در حیطه و اختیار وزارت نفت است، 
اما بخشــی در اختیار دیگر دســتگاه ها قرار گرفته است تا برای تأمین بودجه مورد نیاز اقدام کنند.وزیر نفت 

اظهار کرد: در دولت سیزدهم....

بانک مرکزی به بانک ها اخطار داد

تخلف ها در اخذ سود زیر ذره بین هیات انتظامی

 آیت اهلل علوی گرگانی دعوت حق
 را لبیک گفت

آیت اهلل سید محمدعلی علوی گرگانی از مراجع 
تقلید شیعیان که از شنبه هفته جاری به علت 
بیماری عفونی در یکی از بیمارســتان های قم 

بستری بود، دعوت حق را لبیک گفت.
به گــزارش خبرگزاری فــارس از قم، آیت اهلل 
ســیدمحمدعلی علــوی گرگانــی از مراجــع 
تقلید جهان تشــیع، دقایقی قبــل در یکی از 
بیمارســتان های قم دعوت حق را لبیک گفت.

این عالم ربانی صبح شنبه هفته جاری به علت 
بیماری عفونی و تب باال در بیمارستان بستری 
شــد و از یکشــنبه با تشــدید بیماری به کما رفت.بهرام عین اللهی وزیر بهداشت عصر دوشنبه به 
نمایندگی از رهبر معظم انقالب از این مرجع تقلید عیادت کرده بودند و از نامســاعد بودن وضعیت 
عمومی وی خبر دادند.همچنین این مرجع تقلید در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰  نیز به علت کسالت در 
بیمارستان خاتم االنبیاء)ص( تهران بستری شد و پس از انجام معالجات و بهبودی نسبی، در ۷ اسفند 
مرخص شده بود.آیت اهلل سیدمحمدعلی علوی گرگانی )متولد ۱۳۱۸ش( از مراجع تقلید شیعه و از 
استادان درس خارج فقه و اصول فقه در قم بود. او از شاگردان آیت اهلل بروجردی، امام خمینی)ره(، 
آیت اهلل گلپایگانی و آیت اهلل اراکی بوده است.این مرجع فقید دارای تألیفات مختلفی است که در قالب 
نرم افزار توسط مرکز کامپیوتری علوم اسالمی، گردآوری و منتشر شده است.عالوه بر سال ها تدریس 
در ســطوح عالی حوزه و تربیت صدها شاگرد در حوزه علمیه قم، ساخت چندین مسجد و درمانگاه 
در استان های گلستان و سمنان و همچنین تأسیس صندوق قرض الحسنه در تهران از جمله اقدامات 

اجتماعی این مرجع و فقیه انقالبی است.

امیرعبداللهیان:

روسیه و اوکراین خواهان توقف جنگ هستند
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اشتری؛
خودروهای غیراستاندارد شماره گذاری نمی شوند

فرمانده کل انتظامی کشــور تأکید کرد که خودروهای غیراستاندارد شماره گذاری نخواهند شد.به 
گزارش ایسنا، سردار حسین اشــتری در حاشیه رزمایش ترافیکی پلیس و دستگاه های خدماتی و 
ایمنی که صبح امروز در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران درباره 
برخــورد با رانندگان پرخطــر و قانون گریز در جاده ها گفت: خوشــبختانه باید بگویم که اکثریت 
رانندگان در کشــور ما قوانین و مقررات را رعایت می کنند؛ اما طبیعتا آن دســته از رانندگانی که 
سبب ایجاد ناامنی در جاده ها شده و اقدام به حرکات پرخطر ترافیکی کنند پلیس برابر قانون با آنان 
برخورد خواهد کرد.فرمانده کل انتظامی کشور در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه در سال آینده 
پلیس مانع از شماره گذاری کدام یک از خودروها خواهد شد، گفت: برابر تصمیماتی که در جلسه با 
ریاست محترم جمهور اتخاذ شد هر خودرویی که استاندارد نباشد و ایمنی کافی را نداشته باشد ما 

جلوی شماره گذاریش را خواهیم گرفت.

شناسایی ۳۲۲۳ بیمار جدید کرونا در کشور
۱۱۷ تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۲۲۳ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی 
شدند و متاسفانه ۱۱۷ تن دیگر نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، 
تا دیروز ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و ۲۲۳ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۷۵ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشور به ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۲۹ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۷ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۹ هزار و ۱۸۰ نفر 
رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۸۵۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.دو هزار و ۵۳۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۴۸ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۷۳ آزمایش تشــخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان:

مصوبه افزایش 57 درصدی حقوق کارگران ابهام دارد
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گزیده خبر

سخنگوی شورای نگهبان:
مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران 

ابهام دارد
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: در 
پاســخ به سوالی راجع به افزایش ۵۷ 
درصدی حقوق کارگران که مشمول 
کارگران دســتگاه های اجرایی نشده 
اســت گفت: ما راجع بــه این مورد 
ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس 
برگشــت می خورد.به گزارش ایسنا، 
آخرین نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران 
در محل این شورا با محوریت بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.سخنگوی 
شــورای نگهبان در ابتدای این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در رابطه با 
عملکرد سالیانه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ گفت: شورای نگهبان ۸۲ مصوبه 
مجلس را در ۵۳ عنوان بررســی کرده که در ۲۹ مورد رفت و برگشــت صورت 
گرفته است. هم چنین ۲۰ اساسنامه را از دولت دریافت کردیم که ۱۶ مورد تایید 
شــده، ۲ مورد در دستور کار اســت و ۲ مورد نیز به دولت بازگشته است.وی با 
اشاره به مصوبات بررسی شــده از نشست خبری قبلی گفت: ۴ مصوبه بررسی 
شــده، اولین مورد الیحه موافقت نامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان بوده 
است که شورای نگهبان به آن ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی را گرفته است 
و با رفع این ایراد، مصوبه تایید می شود. مصوبه بعدی رتبه بندی معلمان بود که 
دیروز ابالغ شد و قبال هم اطالع رسانی شده بود. الیحه بعدی، الیحه بودجه است 
که به شــکل مفصل توضیح می دهم.طحان نظیف در رابطه با بودجه گفت: این 
الیحه در پژوهشکده شورا همزمان با مجلس بررسی شد و پنج شنبه به صورت 
رســمی آن را دریافت کردیم و دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن بودیم و 
کار بررسی تمام شده اما نظر نهایی نشده و امروز به مجلس ارسال می شود.وی 
ادامه داد: بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال آینده است و بسیار اهمیت 
دارد. ما جلســات متعددی با دولت، مجلس و کارشناســان داشتیم. زمان بندی 
بررســی بودجه بنظر باید اصالح شود زیرا رســیدگی به آن در این مدت زمان 
کوتاه منطقی نیســت. ما به صورت رسمی بودجه را در ۵ روز بررسی کردیم لذا 
زمان بندی بررسی بودجه در شورای نگهبان باید مراعات شود و سعی کردیم در 
کمترین زمان ممکن بررسی کنیم.سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مواردی 
که در الیحه بودجه مورد اشکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن ذکر 
نشــده بود یا برخی ابهامات جنبه اصالح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا 
نبود، ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در الیحه بودجه کماکان وجود داشت 
و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس می شــود. ما دیروز بعدظهر نیز نامه 
هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت را دریافت کردیم که حاکی از 
اعالم مغایرت های بودجه بود که نامه هیئت عالی نظارت را نیز به مجلس ارسال 
خواهیــم کرد. یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دســتمزد برای همه 
کارمندان  که ۱۰ درصد درنظر گرفته شده، بود که برای شورا ابهام وجود داشت 
که اساسا این روش با توجه به دریافتی ها و پله های مالیاتی مختلف عادالنه هست 
یا نه که به مجلس منعکس می شود.طحان نظیف در پاسخ به سوالی رابطه با ابهام 
در برخی درآمدهای درنظر گرفته شــده در مجلس گفت: آن چه برای ما مهم 
اســت این است که همه منابع و مصارف در سقف کل ذکر شود. اگر این اتفاق 
نیوفتد به مجلس اعالم می شود که حتما ذکر کند اما آن چه سقف کلی افزایش 
پیدا کرده یا نه چیزی بین دولت و مجلس است که قانون اساسی هم به آن ورود 
نکرده مگر آن که شــاکله بودجه به هم بریزد. ما در حد توان خود موضوعات را 
به مجلس منعکس کردیم اما برخی موارد کارشناســی است و ما نیز احتیاط ها 
را می پذیریم.وی در پاســخ به ســوالی در رابطه با معافیت سربازی افراد دارای 
دو فرزند و فروش ســربازی گفت: این ها احکام غیر بودجه ای هستند و ارتباط 
مستقیمی با بودجه ندارند. تصمیم گیری راجع به نظام وظیفه یک فرایند قانونی 
دارد و این که با نیروهای مسلح هماهنگ نشود یعنی ترتیبات قانونی رعایت نشده 
و از این حیث نیز مورد مخالفت شــورای نگهبان قرار گرفت.سخنگوی شورای 
نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به جهاد تبیین گفت: مخاطب جهاد تبیین هم 
عموم مردم هستند هم دستگاه ها. ماهم از این مورد مستثنی نیستیم و براساس 
تعهداتی که داریم در این حوزه تالش می کنیم مثل همین نشســت خبری که 
امروز برگزار شــده در فضای مجازی نیز از فضای موجود استفاده می کنیم.وی 
در پاســخ به سوالی در رابطه با لغو قانون تغییر ساعت گفت: در جریان لغو این 
قانون نبودم طبعا هر زمان که به شــورای نگهبان ارسال کنند بررسی می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به عملکرد شورا در سالی که 
گذشــت گفت: ما در شــورای نگهبان چه در حوزه انتخابات چه مصوبات تمام 
تــالش خود را به کار می گیریم که به وظایف خود عمل کنیم. این که شــورای 
نگهبان چه عملکردی داشــته را شما باید بگویید اما مطمئن باشید در شورای 
نگهبان تمام تالش خود را به کار می گیریم.طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع 
به ارزیابی شورای نگهبان از اولویت بندی دستگاه های دولتی در بودجه گفت: در 
مورد بحث بودجه نهادها و دستگاه های دولتی ممکن است نکاتی داشته باشند. 
وقتی از الیحه حرف می زنیم یعنی تمام دستگاه ها و وزارت خانه ها نکات خود را 
مطرح کرده اند. در مرحله تصویب الیحه نیز، مجلس مرجع رسیدگی به بودجه 
اســت و می تواند دخل و تصرف انجام دهد به شرط آن که شاکله بودجه به هم 
نخورد. ما در شــورای نگهبان بررسی کارشناسی از جهت خالف شرع یا قانون 
اساسی را انجام می دهیم.وی در پاسخ به سوالی راجع به ایراد شورای نگهبان به 
بندهای الحاقی کمیســیون تلفیق بودجه گفت: االن واقعیت این است که آمار 
نداریم اما واقعیت این است که الحاقی های مجلس با ایراد مواجه است.سخنگوی 
شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به انتقاد رهبر انقالب به بودجه جهاد 
تبیین و شناسایی بودجه های بی نام و نشان در این حوزه گفت: نسبت به بحث 
جهاد تبیین همان روزی که از طریق رســانه ها مطلع شدیم در مجلس مصوب 
شده، اعضای شورا نکاتی داشتند. بودجه های بی نام و نشان دقیقا باید مشخص 
باشد چیست.وی در پاسخ به سوالی در رابطه با بودجه آموزش و پرورش گفت: 
دیروز بخشی از جداول را برای ما ارسال کردند اما بخش اعظم جداول را دریافت 
نکردیم و به همین دلیل نمی توانم اظهارنظر دقیقی داشــته باشم.طحان نظیف 
در پاسخ به سوالی راجع به مالیات بر دخانیات گفت: این بحث در مجلس حذف 
شده و ما چیزی تحت عنوان مالیات بر دخانیات در قوانین نداریم. ما در شورای 
نگهبان نمی توانیم پیشــنهاد دهیم که اگــر چنین چیزی به قانون اضافه کنید 
خوب است. اگر در الیحه بودجه چنین چیزی نیامده یعنی این مورد در اولویت 
مجلس نبوده است.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به تغییر 
نظر در خصوص واردات خودرو گفت: هیئت عالی نظارت هم چنان بر موضع قبلی 
خودش اســت و واردات خودرو را مغایر با سیاست ها می داند. پس مغایرت های 
هیئت نظارت به قوت خودش باقی است.وی در پاسخ به سوالی راجع به افزایش 
۵۷ درصدی حقوق کارگران که مشــمول کارگران دســتگاه های اجرایی نشده 
اســت گفت: ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس برگشت 
می خورد.طحان نظیف در پاســخ به سوالی راجع به کسری بودجه گفت: واقعی 
بودن بودجه بحث بســیار مهمی اســت و اگر موارد روشنی وجود داشته باشد 
حتما به مجلس منعکس می شود اما برخی موارد اختالف نظر کارشناسی است.

الحاق تجهیزات تخصصی دفاعی به نیروی 
دریایی سپاه

گروه اســتان ها  ـ آیین الحاق تجهیزات تخصصی دفاعی شــناوری، موشکی 
و زیرســطحی به نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی با حضور 
فرمانده کل سپاه برگزار شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، آیین 
الحاق تجهیزات تخصصی دفاعی شــناوری، موشکی و زیرسطحی به نیروی 
دریایی سپاه امروز با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی، سردار دریادار پاســدار علیرضا تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه و جمعی از فرماندهان و مســئولین عالی رتبه 
نیرو های مســلح برگزار شد. در این مراسم انبوهی از تجهیزات و سامانه های 
موشــکی و شناوری با قابلیت ها و ویژگی های عملیاتی جدید به سازمان رزم 
نیروی دریایی ســپاه اضافه شد.ماندگاری و تاب آوری،  افزایش سرعت تا ۹۵ 
نات و همچنین قابلیت حمل و شــلیک موشــک از ویژگی های منحصر به 
فرد شــناورهای جدید راکت انداز، موشک انداز و شناســایی نیروی دریایی 
ســپاه است.ارتقای بُرد و قابلیت مانورپذیری موشک ها، گریزپذیری از جنگ 
الکترونیک و افزایش قدرت انفجار و تخریب نسبت به سامانه های قبلی نیز از 
ویژگی های سامانه های جدید موشکی الحاق شده به نیروی دریایی سپاه است.

در هشتمین مرحله الحاق تجهیزات تخصصی دفاعی به نیروی دریایی سپاه 
برای نخستین بار زیرسطحی های هوشمند به سازمان رزم نیرو الحاق شدند 

که آغاز فصلی جدید از توان و قدرت نظامی در مأموریت ها به شمار می رود.

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ تاکید شد
طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس به 

سرانجام برسد
اعضای شــورای عالی فضای مجازی تاکید کردنــد با توجه به اینکه وظیفه 
قانون گذاری بر عهده مجلس شــورای اسالمی اســت، طرح صیانت نیز در 
مجلس به سرانجام برسد.به گزارش ایسنا، شورای عالی فضای مجازی دیروز 
در آخرین جلســه سال ۱۴۰۰ این شورا که به ریاست آیت اهلل  سید ابراهیم 
رئیســی برگزار شد، بررســی وضعیت فضای مجازی کشور را در دستور کار 
قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه ملی اطالعات را پیگیری کرد که مقرر 
شــد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گزارش اقدامات سایر دستگاه ها را 
در جهت تحقق شــبکه ملی به نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی 
در ســال آینده ارایه کند.در این جلســه همچنین مقرر شــد شرح وظایف 
کمیســیون های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی آماده و به 
جلسه آینده این شورا ارایه شود.در جلسه امروز برخی از اعضای شورای عالی 
فضای مجازی طرح صیانت از فضای مجازی را که در مجلس شورای اسالمی 
مطرح اســت، به بحث گذاشتند و اعضای شــورا تأکید کردند چون وظیفه 
قانون گذاری به عهده مجلس شــورای اسالمی است این طرح نیز بهتر است 

در مجلس به سرانجام برسد.

سرلشکر سالمی در حاشیه الحاق تجهیزات دفاعی به نیروی دریایی سپاه:

ریشه های قدرت ما داخلی و ملی است
فرمانده کل سپاه  تاکید کرد : بر این امر مهم واقفیم  که با سالح 
دیگــران نمی توان از یک ملت بزرگ دفاع کرد و امروز بحمداهلل 
ریشه های قدرت ما  داخلی و ملی هستند.به گزارش ایسنا به نقل 
از سپاه نیوز ؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه آیین الحاق تجهیزات 
تخصصــی دفاعی به نیروی دریایی ســپاه گفــت: امروز نیروی 
دریایی ما هم در بعد شــناورهای با سرنشــین ، بدون سرنشین 
و موشــک اندازها و موشــکهایی در بردهای تاکتیکی و فراتر از 
برنامه های تاکتیکی و نیز در قدرت زیرسطحی و هم رزم در باالی 
سطح با استفاده از شــناورهای سطحی، نقطه قوت قدرتمندی 
برای صحنه های احتمالی دفاع در مقابل دشمنان شده و قدرت 
نوین دریایی را به نمایش می گذارد.وی افزود: این دستاورد بزرگ 
را به رهبر معظم انقالب اسالمی، ملت ایران و برادران بزرگوارمان 
در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی صمیمانه تبریک 
می گویم. فرمانده کل ســپاه دستاوردهای دفاعی رونمایی شده 
در مراسم امروز را محصول دانش و توان بومی توصیف و تصریح 
کرد: این دســتاوردها حاصل مجاهدت و تالش علمی و فناورانه 
دانشمندان و مهندسان ما در موسسه های دانش بنیان ، سازمان 
جهــاد و تحقیقات خودکفایی نیرو و  وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح ، کاماًل ایرانی و نشــان دهنده آن است که ما 
تصمیم گرفته ایم بــا قدرت خودمان از خودمــان دفاع کنیم.

سرلشکر ســالمی در پایان تاکید کرد: بر این مهم واقفیم  که با 
ســالح دیگران نمی توان از یک ملت بزرگ دفــاع کرد و امروز 

بحمداهلل ریشه های قدرت ما  داخلی و ملی هستند.

هندسه قدرت نیروی دریایی سپاه کامل شد
سرلشکر سالمی گفت:  روش های جدید در قدرت افزایی نظام 
اســالمی برای ما مهم است که امروز با الحاق زیر سطحی های 

هوشمند،  هندســه قدرت نیروی دریایی سپاه یعنی سطح،باال 
سطح، زیرســطح و ساحل کامل شــدبه گزارش ایسنا به نقل 
از ســپاه نیوز؛  سردارسرلشکر پاسدار حســین سالمی  فرمانده 
کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در هشتمین آیین الحاق 
تجهیزات شــناوری، موشکی و زیرســطحی به نیروی دریایی 
ســپاه با بیان اینکه خداوند متعال را شاکریم که در حماسه ای 
دیگر، یک حرکت جدید که برازنده نیروی دریایی ســپاه است 
را شــاهد هســتیم،گفت: تاریخ و حوادث جهان به ما آموخت 

که لحظه ای غفلت به اندازه یک تاریخ پشــیمان کننده خواهد 
بود ؛ برخــی لحظه ها به اندازه تاریخ اهمیت دارد، همانند دفاع 
مقدس که اگر با دســت های خالی بــه میدان نمی رفتیم امروز 
سرنوشت دیگری داشــتیم.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اگر 
خون های پاک شهیدان به زمین ریخته نمی شد ،  خانواده های 
شهدا صبوری نمی کردند و ملت غیور ایران استقامت نمی کرد، 
امروز سرنوشت دیگری داشتیم، گفت:  اما همه ما به خدا توکل 
کردیم و در مقابل دشــمن، آرایــش دفاعی گرفتیم که کرامت 

ملت محفوظ ماند.وی افزود: از دفاع مقدس و این تاریخ حیات 
بخــش درس های بزرگی گرفتیم و آموختیم که در نظام جهان 
، جایی برای  ضعیفان نیســت و اگر نظام و کشــوری ضعیف 
باشد، حیثیت و شرافتش غارت می شود، به این خاطر که اشرار 
عالم به ملت های ضعیف رحم نمی کنند و آن ها را فرو می ریزند.

سرلشــکر سالمی با اشاره به اینکه مســتکبران عالم تنها زبان 
قدرت را می فهمند و به آن احترام می گذارند گفت: این تجربیات 
گرانسنگ که محصول خون شهیدان است،  به طور قطع برای ما 
مهم و درس آموز  و حاوی این پیام است که باید قدرتمند باشیم 
تا امنیت مان در همه حوزه ها حفظ شود.وی در ادامه تاکید کرد:  
همــت و تالش فرزندان دانشــمند ایران اســالمی و عنایات و 
امدادهای الهی به آنان در توان افزایی دفاعی کشور اعم از پرتاب 
ماهواره به فضا و ساخت سامانه های زیرسطحی هوشمند، دست 
متجاوزان و دشمنان به ایران اسالمی را قطع کرده است.فرمانده 
کل سپاه با بیان اینکه اندیشه  های حرکت آفرین حاصل تدابیر 
و رهنمودهای رهبر معظم انقالب و فرماندهی کل قوا امام خامنه 
ای عزیز است که راه سرافرازی،  عزت و قدرت را به ما می آموزد 
افزود:  همه ما ســربازان امام و رهبرمان هستیم و آموخته ایم  
باید قوی باشــیم.وی با تاکید بر اینکه برای کسانی که دشمن 
را می شناسند، تحریم معنایی ندارد اظهار کرد:  برای جوانان ما 
که این تجهیزات را در عصر تحریم های شدید و ظالمانه دشمن 
ساخته اند،  حصارهای تحریم سست است و آنان تحریم را بی اثر 
و خنثی نموده اند . سرلشکر سالمی در پایان با بیان  اینکه جوان 
و نو شدن قدرت برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است، تصریح 
کرد: روش های جدید در قدرت افزایی نظام اســالمی برای ما 
مهم است که امروز با الحاق زیر سطحی های هوشمند،  هندسه 
قدرت نیروی دریایی ســپاه یعنی سطح،باال سطح، زیرسطح و 

ساحل، کامل شد.

تالیف و  آیت اهلل رئیســی، پژوهــش، 
انتشــار حقایق و مقابله با تحریف را از 
جلوه های »جهاد تبیین« توصیف کرد 
و گفت: در کنار آزادی بیان و اندیشه، 
عدالت در قلم و بیان نیز از ارزش های 
فرهنگ انقالب اسالمی است.به گزارش 
ایسنا،آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز 
سه شنبه در سی و نهمین دوره جایزه 
کتاب ســال و بیســت و نهمین دوره 
جایــزه جهانی کتاب ســال جمهوری 
اســالمی ایران، گفت: برگزاری چنین 
رویــداد بــزرگ فرهنگی، عــالوه بر 
معرفی آثــار برگزیده و فاخر، و تقویت 
ارتباطات فرهنگی و اجتماعی، بستری 
شناسایی استعدادهای برتر و حمایت از 
نخبگان علمی و فرهنگی است.رئیس 
جمهور افزود: با وجود پیشــرفت های 
فناورانه و دیجیتال و ظهور شبکه های 
اجتماعی، کتاب همچنان جایگاه فاخر 
فرهنگــی خــود را دارد و تقریبا هیچ 
رســانه ای نتوانســته جایگزین کتاب 
باشــد. رئیســی کتاب را پل ارتباطی 
بین فرهنگ ها و تمدن ها و ابزار انتشار 
افــکار و اندیشــه های فرهیختگان و 
دانشمندان توصیف و تصریح کرد: اگر 
آثار بزرگانی مثل ابوعلی سینا، حافظ، 
سعدی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی 
و شــخصیت های بزرگ دیگر در قالب 
کتاب حفظ و منتشر نمی شد، امروز چه 
کسی آنان را می شناخت؟رئیس جمهور 
پس از توصیف جایــگاه تعیین کننده 
کتاب در حیات یک ملت، گفت: انقالب 
اســالمی مردم ایران به نوعی انقالب 
فرهنگی بود و امام راحل و رهبر معظم 
انقالب همواره مروج فرهنگ کتابخوانی 
و انس با کتاب بوده اند. رئیسی همچنین 
با اشــاره به جایگاه واالی آزادی بیان و 
اندیشــه در جمهوری اســالمی گفت: 

در کنــار این ارزش های مهم، عدالت و 
انصــاف در قلم و بیان نیز از ارزش های 
فرهنگ انقالب اســالمی است. رئیسی 
افــزود: در نگاه قرآن که خداوند در آن 
به قلم قســم یاد کرده است، آن قلمی 
ارزش دارد که مایه هدایت انسان هاست 
و جوهر آن عدالت، عقالنیت، معنویت 
و اخالق اســت، نه قلمــی که به جای 
دانش افزایــی و ارتقای مادی و معنوی 
بشــر، بی اخالقی و انحرافات را به ویژه 
بــرای جوانــان، نوجوانــان و کودکان 
ترویج می کند.رئیس جمهور با تاکید بر 
اهمیــت مالکیت معنوی، حق تألیف و 
ترجمه اظهار داشت: یکی از حقوق مهم 
در حوزه تالیف و نشر، حقوق خواننده 
و مخاطب است که باید رعایت شود و 
عدالت و انصــاف در بیان، ناظر به این 
حقوق است.رئیسی در تشریح عدالت 
در بیــان و قلم گفــت: عدالت در بیان 
و قلم یعنی آنکه گوینده و نویســنده 
محققانــه و با دقت مطالب را ارائه کند 
و سخن سست و بی اساس بیان نکند.

رئیــس جمهور با بیــان اینکه برپایی 
کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی 
در دانشــگاه ها و حوزه ها از افتخارات 
جمهوری اسالمی اســت، خاطرنشان 
کرد: باید این نکته را مد نظر داشــت 
که جایگاه طرح مباحث علمِی متفاوت 

و حتــی متناقض، محیط های علمی و 
دانشگاهی است و ارائه این بحث ها در 
عرصه عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد 
رسید. رئیسی با اظهار امیدواری نسبت 
به اینکه آثار فاخر و برتر معرفی شده در 
چنین رویدادهایی به خوبی در جامعه 
نیز معرفی و عامــل ترویج کتابخوانی 
شــوند، افزود: رســانه ها و اهل علم و 
فرهنگ همه تالش خود را برای ترویج 
کتابخوانــی در بین مردم به کار گیرند 
و آثــار منفی بی توجهی به کتاب را در 
سرنوشت جوامع تبیین کنند. رئیسی 
در ادامه، انتشــار حقایــق و مقابله با 
تحریــف را از جلوه هــای جهاد تبیین 
دانست و خاطرنشان کرد: کتاب نقش 
مهم و اساســی در روشنگری  عصرها 
بــرای نســل ها دارد و می تواند مالک 
مهمی برای تشــخیص حــق از باطل 
باشد. رئیســی تالیف و نگارش مبتنی 
بر افشای چهره و ترفندهای دشمن را 
که دشــمنان  آن را نمی پسندند، حوزه 
اصلی جهاد تبیین توصیف کرد و گفت: 
متأسفانه امروز در عرصه فضای مجازی 
و حتی در عرصه نشــر کتــاب، آثاری 
منتشر می شود که تالش دارد بدی های 
خانــدان خائــن پهلــوی را تطهیر و 
حقایق آشکار درباره خدمات جمهوری 
اســالمی و رزمنــدگان و مجاهــدان 

آن را تحریــف کند.رئیــس جمهــور 
یکی دیگــر از عرصه هــای مجاهدت  
نویسندگان و محققان را ثبت و انتقال 
حقایــق به نســل ها و عصرهای آینده 
دانســت و افزود: دشــمن نمی خواهد 
حقیقت مجاهدت هــا در دفاع مقدس 
و از خودگذشــتگی های مدافعان حرم 
شــناخته شــود؛ و اینکه رهبر معظم 
انقالب سردار شهید سلیمانی و شهید 
ابومهدی المهنــدس را مکتب معرفی 
کردند، برای آن بود که مشخص شود 
این شــهیدان نه دو فرد بلکه قهرمانان 
جریان ساز و نماد ایستادگی و مقاومت 
هستند.رئیسی با بیان اینکه این جهاد، 
جهادی اســت که در آن صاحبان قلم 
پیشتاز هستند، تصریح  و روشنفکران 
کرد: روشــنفکر حقیقی کسی نیست 
که مردم را به فرهنگ غربی یا شــرقی 
سوق دهد، بلکه کسی است که جامعه 
خــود را به خوبی رصــد می کند و به 
موقع به آحاد جامعه نسبت به آسیب ها 
و خطرها هشدار می دهد.رئیس جمهور 
تاکید کرد: این دســته از روشنفکران 
حقیقــی، پیــش و پــس از پیروزی 
بر  تاثیرگذاری زیادی  انقالب اسالمی، 
جامعه داشتند و امروز نیز رویش های 
زیــادی در این زمینــه داریم که باید 
حمایت شوند تا بتوانند حقایق را برای 
انتقال به آیندگان ثبت و ضبط کنند.

پیش از ســخنان رئیس جمهور، دکتر 
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی در سخنانی ضمن ارائه 
گــزارش از روند برگزاری رویداد جایزه 
کتاب سال و جایزه جهانی کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران، توضیحاتی نیز 
درباره تالش های ایــن وزارتخانه برای 
برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با 

وجود همه گیری کرونا ارائه کرد.

رئیس جمهور در مراسم اهدای جوایز کتاب سال:

انتشار حقایق و مقابله با تحریف، از جلوه های جهاد تبیین است

دریادار تنگســیری از الحاق زیرســطحی های 
هوشمند به ســازمان رزم نیروی دریایی سپاه 
خبر داد و گفت:  با این اقدام فصل جدیدی از 
تــوان و قدرت نظامی در مأموریت های نیروی 
دریایی سپاه رقم خواهد خورد.به گزارش ایسنا 
به نقل از ســپاه نیوز؛ دریادار پاســدارعلیرضا  
تنگســیری فرمانــده نیــروی دریایی ســپاه 

درهشتمین مرحله الحاق تجهیزات تخصصی 
دفاعی شــناوری، موشکی و  به نیروی دریایی 
ســپاه با اعالم خبــر الحاق زیرســطحی های 
هوشمند برای نخستین بار به سازمان رزم این 
نیرو گفت:  الحاق زیر ســطحی های هوشمند 
به ســازمان رزم ندســا توان بازدارندگی ما را 
برای مقابله با تهدید های زیرســطح، به شکل 
قابل توجهی افزایش می دهد.وی افزود: با این 
اقدام فصل جدیدی از توان و قدرت نظامی در 
مأموریت های نیروی دریایی سپاه رقم خواهد 
خورد.دریادار تنگسیری با اشاره به ویژگی های 

شــناورهای جدید نیروی دریایی سپاه اظهار 
کرد:  قدرت مانور پذیری عملیاتی باالتر نسبت 
به شــناورهای قبلی، ، ماندگاری و تاب آوری،  
افزایش ســرعت تا ۹۵ نات و همچنین قابلیت 
حمل و شلیک موشک از ویژگی های منحصر به 
فرد شناورهای جدید رزمی نیروی دریایی سپاه 
است.فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین با 
بیان اینکه در حوزه موشــکی هم ن به قابلیت 
های نوینی دست یافته ایم، گفت: بُرد موشک ها 
در سامانه های جدید موشکی افزایش یافته و 
قابلیت مانور پذیری آن ارتقا پیدا کرده است به 

گونه ای که این سامانه ها از جنگ الکترونیک 
گریــز پذیرند و قدرت انفجــار و تخریب آن ها 
نسبت به سامانه های قبلی چندین برابر شده 
اســت.وی افزود: از ۲ سال گذشته تاکنون در 
مراحل هشت گانه الحاق تجهیزات تخصصی و 
دفاعی ،  تعداد انبوهی از شناورهای کالس های 
مختلف، سکوهای پرتاب موشک ساخت داخل 
و اژدرهای زیرســطحی هوشمند وارد سازمان 
رزم نیروی دریایی سپاه شده است که حاصل 
تالش عزیزان ما در وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح، دانش بنیان ها و نیروی دریایی 

سپاه اســت که با حمایت فرمانده محترم کل 
سپاه صورت گرفته است.دریادار تنگسیری در 
پایان خاطرنشان کرد: تمامی تجهیزات و سامانه 
هایی که در دوسال اخیر به سازمان رزم نیروی 
دریایی ســپاه ملحق شده و امروز بخشی از آن  
رونمایی می شــود نتیجه زحمات شبانه روزی 
و خســتگی ناپذیری دانشمندان جوان انقالبی 
این مرز و بوم اســت که در زمان شــدیدترین 
تحریم هــای ظالمانــه دشــمنان و در جنگ 
تحریمی ساخته شده  اند و این روند همچنان 

تداوم خواهد داشت.

دریادار تنگسیری خبر داد

آغازفصل جدیدی از توان افزایی در مأموریت های نیروی دریایی سپاه
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گزیده خبر
عضو کمیسیون برنامه و بودجه؛

یارانه خانوارهای پردرآمد حذف می شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی موظف به شناسایی و حذف خانوارهای پردرآمد از لیست یارانه بگیران 
شد.به گزارش تسنیم، جبار کوچکی نژاد درباره درآمدهای نفتی در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ اظهار داشت: فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت 
هر بشــکه ۶۰ دالر در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شد که کار دشواری 
است.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حال باید 
دید مذاکرات به کجا ختم می شــود گفت: چنانچه مذاکرات به بن بست رسد، 
قطعاً حلقه تحریم ها تنگ تر و فروش نفت با مشــکل مواجه شده و درآمد دولت 
بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می کند که رقم بسیار باالیی است.

عضو مجمع نمایندگان گیالن در مجلس شورای اسالمی در مورد تکلیف مجلس 
به وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی برای دهک بندی خانوارهای یارانه بگیر و 
نظارت مجلس شــورای اســالمی بر آن افزود: مجلــس وزارت کار را موظف به 
تجمیع اسامی تمامی حقوق بگیران از نهادهای حمایتی کرد.کوچکی نژاد تصریح 
کرد: تا پیش از این اسامی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی، 
کمیته امداد خمینی)ره( و ســتاد اجرایی فرمان امام تجمیع نشده بود و از این 
پس اســامی این افراد باید در سامانه وزرات کار ثبت شود تا مشخص شود یک 
فرد چه میزان و از چه نهادهایی کمک می گیرد .وی گفت: وزارت کار موظف شد 
از طریق ســازمان هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه به افراد واجدالشرایط 
آنان  را شناسایی کند از طرفی موظف به شناسایی خانوارهای پردرآمد و حذف 
یارانه آنان شــد؛ دســتگاه های نظارتی نیز وظیفه نظارت بر عملکرد وزارت کار 
برای اجرای موارد مذکور را دارند.عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس شورای اسالمی در تشریح آخرین وضعیت طرح صیانت از فضای مجازی 
و رویکرد مجلس برای بررســی آن در کمیســیون مشــترک ابراز داشت: طرح 
صیانت از فضای مجازی از زمان مجلس دهم توســط نماینــدگان آن دوره از 
مجلس پیگیری شد تا به قانون تبدیل شود.کوچکی نژاد با تأکید بر ضرورت وجود 
قوانینی برای مدیریت فضای مجازی برای برقراری امنیت در آن خاطرنشان کرد: 
اکنون به شدت نیازمند اعمال قوانینی برای برقراری امنیت مردم در حوزه فضای 
مجازی و در عین حال ســهولت در انجام کســب و کارهای اینترنتی هستیم.

عضو مجمع نمایندگان گیالن در مجلس با اشــاره به اینکه مجلس به اشتباه با 
بررســی این طرح با اصل ۸۵ قانون اساسی و بررسی آن در کمیسیون مشترک 
موافقت کرد اظهار داشــت: اکنون نامه ای توسط نمایندگان مجلس نوشته شده 
تا این طرح به صحن بازگردد و مردم در جریان جزئیات آن باشند.وی در پاسخ 
به ســوالی درباره برنامه مجلس برای بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان 
دولت گفت: نمایندگان برای بررســی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
منتظر الیحه دولت هستند و اگر دولت الیحه ای در این زمینه ارائه نکند ممکن 
است طرح مجلس با اصل ۷۵ مواجه شود.نماینده مردم رشت و خمام در مجلس 
درباره آخرین پیگیری ها برای حل مشــکل باشگاه سپیدرود رشت با بیان اینکه 
عامل ایجاد مشکالت این باشگاه سیاست  های نادرست است افزود: این گونه نبود 
که این باشگاه با مشکل منابع مواجه باشد و به عقیده بنده مدیریت نادرست افراد 

سبب بروز مشکالت برای باشگاه سپیدرود شده است.

سهام عدالت و سودی که یک مرحله ای 3 برابر شد

باالخره کام مردم شیرین شد
درحالی که پرونده سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ هنوز بسته 
نشده است، مشــموالن این سهام طی روزهای گذشته سود 
ســال ۱۳۹۹ را دریافت کردند تا شاید سه برابر شدن مبلغ و 
واریز آن در یــک مرحله بتواند کام آن ها در آخرین روزهای 
ســال را شیرین کند.به  گزارش ایسنا، استارت سهام عدالت 
در ســال ۱۳۸۵ زده شد و فرایند ثبت نام آن تا سال ۱۳۸۸ 
طول کشید. در ابتدا ارزش اولیه سهام عدالت اکثر افراد حدود 
۴۹۰ هزار تومان بود که در همان سال ها اعالم شد چنانچه 
فردی مایل اســت ارزش اولیه ســهام خود را افزایش دهد 
میتواند مابه التفاوت آن را پرداخت کند. به همین دلیل است 
که اکنون شاهد این موضوع هســتیم که ارزش اولیه سهام 
عدالــت افراد با یکدیگر متفاوت بوده و مبالغ آن ۴۵۲، ۴۹۲، 
۵۳۲ هزار تومان یا یک میلیون تومان است.فرایند سوددهی 
ســهام عدالت از سال ۱۳۹۵ آغاز شــد و تا کنون مشموالن 
این ســهام طی پنج دوره سود دریافت کرده اند. در این راستا 
در ســال ۱۳۹۵  به ازای یک میلیون تومان سهم ۱۵۰ هزار 
تومان، در سال۱۳۹۶، ۱۷۵ هزار تومان و در سال۱۳۹۷، ۲۰۵ 
هزار تومان پرداخت شد. همه این سال ها سود سهام عدالت 
طی یک مرحله به حساب مشموالن واریز می شد؛ اتفاقی که 
درمورد سود سال ۱۳۹۸ صدق نمی کند و در این سال سود 
طی دو مرحله به حســاب مشموالن واریز شد که پرونده آن 

هنوز هم تکمیل نشده است.

پرونده سود سال 13۹8 هنوز باز است
بررســی فرایند سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ نشان می دهد 
که مرحله نخست آن در ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۹ واریز شد 
و مشــموالن ۵۰ درصد سود سهام خود را دریافت کردند. بر 
این اساس، مشموالنی که ارزش اولیه سهام آن ها ۵۳۲  هزار 
تومــان بود، حدود ۲۰۰ هزار تومان و مشــموالنی که ارزش 
اولیه ســهام آن ها یک میلیون تومان بود، حدود ۴۰۰ هزار 
تومان سود دریافت کردند. همچنین افرادی که سهام عدالت 
۴۹۲ هزار تومانی داشتند ۹۱ هزار تومان و افرادی که سهام 
عدالت ۴۵۲ هزار تومانی داشتند نیز ۸۴ هزار تومان دریافت 

کردند.
هرچنــد قرار بود فاصله واریز ســود مرحله اول تا دوم ناچیز 
باشــد و وعده های زیادی هم درمورد واریز بخش دوم سود 
از ســوی مسئوالن داده شد اما در نهایت بخش دوم سود در 

۱۴ تیرماه امسال واریز شد. از سوی دیگر قرار بود در مرحله 
دوم ۵۰ درصد باقی مانده واریز شود اما به دلیل عدم پرداخت 
سود از سوی برخی شرکتها به حساب شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، مشــموالن در کل ۹۰ درصد ســود خود را دریافت 
کردند.بر این اســاس، در مرحله دوم واریز سود، سهامدارانی 
که ارزش اولیه ســهام آنها یک میلیون تومان بود ۱۴۴ هزار 
تومان دریافت کردند و مشــموالنی که دارای سهام عدالت با 
ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومــان بودند در مرحله دوم ۷۶ هزار 
تومان دریافت کردند. به عبارت دیگر مشــمولی که ســهام 
عدالــت یک میلیون تومانی دارد تاکنــون ۳۳۰ هزار تومان 
به عنوان سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ دریافت کرده است.

ســهامداران تا کنون ۹۹ درصد سود سال ۱۳۹۸ را دریافت 
کرده اند و برخی شرکتها از جمله مخابرات نه تنها سود سال 
۱۳۹۹ بلکه ســود ســال ۱۳۹۸ را هم پرداخت نکرده است 
و طبق گفته مســئوالن سازمان بورس، این سازمان اقدامات 
الزم برای پیگیری حقوقی حق ســهامداران از این شرکت را 

انجام داده است.

سود سه برابری در حساب مشموالن جا خوش کرد
درحالی که مشموالن در انتظار تعیین تکلیف وضعیت سود 
ســال ۱۳۹۸ بودند، زمزمه های پرداخت سود سال ۱۳۹۹ به 
گوش رسید؛ سودی که تفاوت بسیار زیادی با سالهای گذشته 
داشت، چراکه مبلغ آن نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود سه برابر 
شــده بود. در این راســتا اوایل بهمن ماه سال جاری بود که 
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، اعالم کرد 
سود سال ۱۳۹۹ سهام عدالت شرکت های غیر بورسی حدود 
۲۸۰۰ میلیارد تومان و ســود شرکت های بورسی حدود ۲۹ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اســت کــه جمعا حدود ۳۱ هزار 
میلیارد تومان می شود که نسبت به سال قبل افزایش داشته 
اســت. وی همچنین از واریز حدود ۶۰۰ هزار تومان سود به 
حساب مشموالن خبر داده بود که یک حساب سرانگشتی از 
سه برابر شدن میزان این سود خبر می داد. تفاوت بزرگ دیگر 
سود ســال ۱۳۹۹ با سود سال ۱۳۹۸ زمان و نحوه پرداخت 
آن بود. این سود در یک مرحله و در روزهای پایانی اسفند و 
در بهترین موقع به حســاب مشموالن واریز شد که به نوعی 

می تواند نشان دهنده وقت شناسی دستگاه های مربوطه باشد. 
البته ۹۹ درصد ســود پرداخت شده است؛ چراکه همچنان 
برخی شــرکتها از جمله مخابرات و سیمان دشتستان سود 
خود را پرداخت نکرده اند.بر این اســاس فرایند واریز ســود 
ســهام عدالت ۴۹ میلیون و ۱۸۸ هزار مشمول سهام عدالت 
دقیقا طبق وعده مسئوالن از ۲۱ اسفند ماه آغاز شد و طبق 
آن ســهام عدالتی های ۴۵۲ هزار تومانــی ۴۸۹ هزار تومان، 
سهام عدالتی های ۴۹۲ هزار تومانی ۵۳۲ هزار تومان، سهام 
عدالتی هــای ۵۳۲ هــزار تومانی ۵۷۵ هزار تومان و ســهام 
عدالتی های یک میلیون تومانی یک میلیون و ۸۱ هزار تومان 
ســود دریافت کردند. این مبالغ به شرطی پرداخت می شود 
که مشموالن اقدام به فروش سهام خود نکرده باشند؛ چراکه 
پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹، تا 
چندماه امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت برای مشموالنی 
که روش مســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده 
بودند فراهم بود و ممکن است برخی مشموالن تا ۳۰ درصد 
سهام خود را فروخته باشند. به همین دلیل هر فرد بر اساس 

میزان سهامی که دارد، سود دریافت می کند.

دست برخی مشموالن هنوز به سود نرسیده است
البته برخی بررســی ها نشان می دهد که برخی مشموالن هنوز 
سود خود را دریافت نکرده اند که این موضوع می تواند چند دلیل 
داشته باشد. نخست آنکه ســود از طرف شرکت سپرده گذاری 
مرکزی به بانکها ارســال شــده اما هنوز از طرف بانک واریزی 
صورت نگرفته است. دوم آنکه ممکن است شماره شبای برخی 
مشــموالن نیاز به ویرایش داشته باشــد که ضروری است این 
افراد نسبت به درج و ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه 
سجام به آدرس https://www.sejam.ir یا در سایت سهام عدالت 
به نشانی https://sahamedalat.ir اقدام کنند تا سود سهام عدالت 
برای این دسته از مشموالن واریز شود.البته تعدادی از مشموالن 
نیز مشکالت دیگری دارند از جمله این امکان ورود به سیستم 
را به دلیل عدم انطباق شــماره همراه با شماره ملی خود ندارند 
یا اینکه شماره شــبای برخی مشموالن در سیستم تغییر داده 
شده است که انتظار می رود مسئوالن و مراجع ذیربط نسبت به 
برطرف کردن مشــکالت مشموالن اقدامات الزم را انجام دهند 
تا شیرینی این عیدی هرچند ناچیز کام آن دسته از افرادی که 

هنوز سود خود را دریافت نکرده اند را هم شیرین کند.

شهردار کالنشهر کرمانشــاه با اشاره به اینکه امروز 
بافت فرسوده کرمانشاه کشــش این همه مجتمع 
و مراکــز تجاری و اداری را نــدارد، گفت: باید یک 
منطقه جدید تجاری و اداری در کالنشهر کرمانشاه 
ایجاد شود تا بســیاری از کسبه، صنوف و پزشکان 
به این مکان جدید منتقل شــوند. نادر نوروزی در 
نشســت خبری بــا خبرنگاران در هتل پارســیان 
کرمانشاه افزود: با ایجاد این منطقه جدید تجاری و 
اداری بسیاری از مشکالت شهر حل می شود و این 
در حالی اســت که شهرهای چون تبریز و اصفهان 
ایــن کار را انجام داده انــد.وی در ادامه همچنین از 
آمادگی شــهرداری برای انتقال میدان تره بار به ۶۲ 
هکتار زمین تهیه شــده در ماهیدشــت در صورت 
رضایت کســبه خبر داد و افــزود: ۳۰ هکتار زمین 
در پشــت شــهرک ُمالحســینی در نظر گرفتیم 
و اگر ســازمان همیــاری همکاری الزم را داشــته 
باشــد همه مشاغل بازیافتی و ضایعاتی جعفرآباد و 
مالحســینی باید به شهرک جدید بازیافتی منتقل 
شود.شهردار کرمانشاه آلودگی های بصری را یکی 
دیگر از معضالت این شهر دانست و گفت: بسیاری از 
تابلوهای اضافی نصب شده در شهر را برمی داریم و 
همچنین با ۲۰۰ کسبه مذاکرات الزم انجام شده تا 
طرح همسان سازی تابلوها اجرایی شود و هر مغازه 

یک تابلو با ابعاد مشخص را نصب کند.

انجام 2.5 درصد ســفرهای درون شــهری 
کرمانشاه از طریق ناوگان عمومی

شــهردار کرمانشــاه در ادامه این نشست خبری با 
اشــاره به اینکه ۶۰ درصد ســفرهای درون شهری 
در کشــورهای پیشــرفته و ۳۰ درصد این سفرها 
در تهــران از طریق ناوگان حمــل و نقل عمومی 
انجام می شود، گفت: متاسفانه فقط ۲ و نیم درصد 
ســفرهای درون شهری کرمانشــاه از طریق ناوگان 

حمل و نقل عمومی انجام می شود.
نوروزی افزود: استفاده نکردن از ناوگان حمل و نقل 
عمومی منجر به افزایش ترافیک در شهر و افزایش 
هزینه ها می شــود لذا از همه شهروندان تقاضا می 
کنیم از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند تا از بار 

ترافیکی شهر کاسته شود.

سال آینده ۹3 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل 

و نقل عمومی کرمانشاه اضافه می شود
وی با اشــاره بــه اینکه ۳۰ شــهرک و محله برای 
ســفرهای درون شــهری به خطــوط اتوبوس رانی 
نیازمندند، افزود : در سال آتی ۹۳ دستگاه اتوبوس نو 
که خریداری شده و دارای امکانات رفاهی بیشتری 
است را به خطوط اضافه می کنیم تا سرعت حرکت 
در کرمانشاه را که االن ۱۵ کیلومتر در ساعت است 
حداقل به ۲۰ کیلومتر در ساعت برسانیم و این در 
حالی اســت که این شاخص در تهران ۳۰ کیلومتر 
در ساعت است.نوروزی با تاکید بر اینکه کرمانشاه با 
انباشتی از عقب افتادگی ها مواجه است و در حوزه 
های مختلف شــاخص های یک کالنشهر را ندارد، 
گفت: برای ارائه راهکار و حل مشکالت هشت محور 
ساخت و ساز و ســکونت در شهر، ترافیک و تردد، 
مسایل مالی و اقتصادی شهر، فرهنگ شهر، مسایل 
درون شــهرداری، تعامل با شورای شهر و مدیریت 
یکپارچه شهری را به صورت مسئله محور بررسی و 
اولویت بندی کردیم تا در پایان یک دوره شهروندان 

این تغییرات در زندگی و شهر خود مشاهده کنند.

عملکرد شــهرداران هشت منطقه بر اساس 
مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز سنجیده 

می شود
شــهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه همه ساختمان 
های ساخته شــده دارای تخلف اســت و عرضه ، 
تقاضــا و منفعت طلبی عده ای و همچنین عملکرد 

شهرداری باعث این مشکالت شده است درخصوص 
راهکارهــای حل این مشــکالت هم گفــت: رونق 
ســاخت و ســاز منجر به افزایش شــغل می شود 
امــا از تخلف جلوگیری می کنیــم بطوریکه قواعد 
شهرســازی را تغییر می دهیم، جرایم کمیسیون 
ماده ۱۰۰ را افزایش دادیم و اداره کلی در شهرداری 
بر ســاخت و سازها نظارت می کند و این در حالی 
اســت که عملکرد شــهرداران هشــت منطقه هم 
بر اســاس مقابله با ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
ســنجیده می شــود.وی پروژه منوریل و پیاده راه 
مدرس را منوط به مطالعات بیشــتر و شروع پروژه 
تله کابین را در گــرو موافقت اصولی پایگاه جهانی 
طاق بستان، دفتر مطالعات وزارت میراث فرهنگی 
و اداره کل میراث فرهنگی اســتان دانست و ادامه 
داد: راه اندازی شــهربازی هم به کسی واگذار شده 
بود که توانایی الزم را نداشــت و به زودی فراخوان 
جذب سرمایه گذار برای شهربازی کرمانشاه منتشر 
می شــود تا مکانی تفریحی برای همه ســنین از 
کودکان تا ســالمندان را در اختیار مردم قرار دهد.

در پایان این نشست خبری از پوستر جشن جهانی 
نوروز که ۲۵ اسفند به میزبانی کرمانشاه ساعت ۲۰ 
در محوطه طاق بســتان برگزار می شود، رونمایی 
شد.کالنشهر کرمانشاه بیش از نیمی از جمعیت یک 
میلیونی استان را در خود جای داده و شهرداری در 
قالب هشت منطقه شهری به شهروندان آن خدمات 

ارائه می کند.

شهردار کرمانشاه : 

 یک منطقه جدید تجاری و اداری باید 
در کالنشهر کرمانشاه ایجاد شود
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گزیده خبر

پیشنهاد نفتی وسوسه انگیز روسیه به هند
روســیه فرصت خرید نفت و کاالهای دیگر با قیمتهای ارزان را به هند پیشنهاد 
کرده اســت. به گزارش ایسنا، این پیشنهاد در حال حاضر از سوی دولت مرکزی 
هند در دســت بررســی قرار دارد. هند که ۸۰ درصد از نیازهای نفتی خود را از 
طریق واردات تامین می کند، معموال دو تا ســه درصد از وارداتش را از روســیه 
دریافت می کند اما افزایش ۴۰ درصدی قیمت های نفت از ابتدای سال میالدی 
جاری تاکنون، هزینه واردات دهلی نو را باال برده است.یکی از مقامات دولت هند 
به رویترز گفت: دولت هند در حال بررسی افزایش خرید نفت روسیه در صورت 
کمک به کاهش هزینه های رو به رشد انرژی است. روسیه نفت و کاالهای دیگر را 
با تخفیف سنگین پیشنهاد کرده است. ما خوشحال خواهیم شد که این پیشنهاد 
را بپذیریم اما مســائلی نظیر نفتکش، پوشش بیمه و بِلندهای نفتی وجود دارند 
که باید حل شوند. به محض اینکه مسائل مذکور مشخص شدند. ما این پیشنهاد 
تخفیف دار را خواهیم پذیرفت. بعضی از شــرکتهای بازرگانی بین المللی برای 
اجتناب از نقض تحریم ها از خرید نفت روســیه خودداری می کنند اما این مقام 
هندی گفت: تحریم ها مانع از واردات سوخت توسط هند نمی شود.این تصمیم 
دولت مرکزی در حالی است که اکثر کشورها و شرکت های بازرگانی بین المللی 
از خرید نفت روســیه خودداری می کنند تا مبادا هدف تحریم قرار گیرند. منابع 
هندی آگاه حاضر نشدند نامشان فاش شود و مشخص نکردند روسیه چه میزان 

نفت پیشنهاد داده  یا تخفیف آن چقدر است.

 بزرگترین پاالیشگاه هند سه میلیون بشکه نفت روسیه را خرید
به گفته منابع بازرگانی، شــرکت ایندین اویل که بزرگترین پاالیشگاه نفت هند 
است، سه میلیون بشکه نفت گرید نفتی اورال روسیه را از شرکت بازرگانی ویتول 
برای تحویل در ماه می خریداری کرد. این نخستین خرید این گرید نفتی از زمان 
حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه است. تحریم های غربی علیه روسیه 
باعث شــده است بسیاری از شرکت ها و کشورها از خرید نفت روسیه خودداری 
کنند و در نتیجه نفت روسیه تخفیف بی سابقه ای پیدا کرده است.شرکت ایندین 
اویل اواخر فوریه اعالم کرد نفت روسیه را بر مبنای تحویل روی کشتی خریداری 
خواهد کرد تا از هر گونه مشــکالت مربوط به پیدا کردن کشتی و بیمه اجتناب 
کند.منابع آگاه اظهار کردند: شرکت ایندین اویل هیچ مشکلی در پرداخت پول 
این محموله نمی بیند زیرا نفت کاالیی است که تحریم نشده است و این شرکت 
با یک نهاد تحت تحریم سروکار ندارد.شرکت ویتول محموله ها را با تخفیف ۲۰ تا 
۲۵ دالر در هر بشکه نسبت به قیمت نفت برنت فروخته است. این شرکتها معموال 

درباره قراردادهای تجاری اظهارنظر نمی کنند.

اعالم آمادگی هند برای آزاد سازی نفت بیشتر از ذخایر اضطراری
یک مقام هندی اعالم کرد که هند اقدامات مناســبی را برای آرام کردن رشــد 
قیمت های نفت که ناشــی از حمله نظامی روســیه به اوکراین بوده است، انجام 
خواهد داد و این کشــور می تواند نفت بیشــتری از ذخایر ملی در صورت لزوم 
آزاد کند. وی به قانونگذاران هندی گفت: دولت آماده انجام تمامی اقدامات الزم 
برای خنثی کردن نوســان بازار و مهار کردن رشد قیمتهای نفت است. هند ماه 
گذشته اعالم کرده بود آماده برداشت نفت بیشتری از ذخایر ملی برای پشتیبانی 
از تالشهای واردکنندگان نفت بزرگ دیگر به منظور مهار افزایش قیمتهای جهانی 
نفت است.مقامات هندی نوامبر گذشته اظهار کرده بودند که دولت فدرال هند به 
کشورهای مصرف کننده بزرگ دیگر پیوسته و پنج میلیون بشکه نفت از ذخایر 
نفت اســتراتژیک خود را به منظور مهار فشارهای تورمی آزاد خواهد کرد. اکنون 
مقامــات هندی می گویند با دقت به رصد بازارهــای انرژی جهانی و همچنین 
احتمال اختالالت عرضه انرژی در نتیجه وضعیت ژئوپلیتیکی در حال تحول ادامه 
می دهند.هند تنها بخشی از نفت خود را از روسیه خریداری می کند اما از افزایش 
شــدید قیمت های جهانی نفت به دلیل تحریم های غربی علیه مسکو که دومین 
صادرکننده بزرگ نفت جهان به شمار می رود، آسیب دیده است. سبد نفت هند 
تا ۱۱ مارس به ۱۱۲ دالر و ۵۹ سنت در هر بشکه افزایش یافت در حالی که در 
ژانویه ۸۴ دالر و ۶۷ ســنت و در فوریه ۹۴ دالر و ۷۳ سنت بود.بر اساس گزارش 
رویترز، شرکت های نفتی هند قیمت های سوخت را از چهارم نوامبر افزایش ندادند 

تا از مصرف کنندگان در برابر هزینه های باالتر محافظت کنند.

رقابت پژوهشگاه صنعت نفت با 
شرکت های آمریکایی و اروپایی

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت اعتماد مدیران صنعت نفت به این 
مرکز را از سرمایه های اصلی این مرکز علمی دانست و گفت: دانش 
فنی تکمیل زنجیره ارزش نفت کــوره هم اکنون تنها در اختیار 
شــرکت های معدود آمریکایی و اروپایی است که خوشبختانه ما 
امروز به آن دست یافته ایم.به گزارش ایسنا، جعفر توفیقی امروز 
در آیین رونمایی از اســناد تکمیل زنجیــره ارزش نفت کوره با 
استفاده از دانش فنی بومی )پژوهشگاه صنعت نفت( در شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس با تأکید بر اینکه هم اکنون پژوهشــگاه 
صنعت نفت بزرگ ترین ســد مقابل تحریم های کشورهای غربی 
در پروژه های پاالیشــی و پتروپاالیشی است، گفت: این مرکز در 
همه فرآیندهای پاالیشــگاهی و پتروپاالیشگاهی دارای فناوری 
اثبات شده، برای نمونه پروژه گوگردزدایی از مرکاپتان زیر ۵۰ پی 
پی ام در فازهای دو و سه پارس جنوبی به دست متخصصان این 
مرکز انجام شده است.وی اعتماد مدیران صنعت نفت به پژوهشگاه 
را از ســرمایه های اصلی این مرکز علمــی خواند و گفت: دانش 
فنی تکمیل زنجیره ارزش نفت کــوره هم اکنون تنها در اختیار 
شــرکت های معدود آمریکایی و اروپایی اســت که خوشبختانه 
ما امروز به آن دســت یافته ایم.رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با 
بیان اینکه این مجموعه با شبکه ای از دانشگاه ها و مراکز علمی و 
تحقیقاتی و پارک های فناوری کشور ارتباط مستقیم برقرار کرده 
اســت، گفت: مدیران صنعت نفت باید بدانند که ما در مذاکرات 
با شــرکت های خارجی هموار پشت آنها ایســتاده ایم تا بتوانیم 
فناوری هــای روزآمد دنیا را در ایران بومی ســازی کنیم.توفیقی 
درباره تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره در پاالیشــگاه بندرعباس 
گفــت: برای تکمیل پژوهش در این زمینــه ۲۳۵ نفر با مدارک 
دکترا بیش از ۱۲۰ هزارنفر ساعت کار انجام داده اند، ضمن آنکه 
از هشــت پایلوت نیمه صنعتی در پژوهشگاه صنعت نفت در این 
زمینه داده برداری شده است.وی گفت: در طرح پژوهشی تکمیل 
زنجیره ارزش نفت کوره در پاالیشگاه بندرعباس بیش از ۲ هزار 
و ۱۵۰ مدرک مهندســی تولید شــده، از این رو در این زمینه 
۱۵ هزار پارامتر برای دســتیابی بــه محصول نهایی اندازه گیری 
شده، شــرکت سوئیســی »آر اندی کربن«، معتبرترین شرکت 
در این زمینه، کیفیت محصول نهایی پژوهشــگاه صنعت نفت را 
تأیید کرده اســت.به گزارش ایسنا، علی آقامحمدی هم در آیین 
رونمایی از اســناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره با استفاده از 
دانش فنی بومی )پژوهشگاه صنعت نفت( در شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس با اشاره به نقش و تالش های پژوهشگاه صنعت نفت 
برای خودکفایی در زمینه تولید کک اسفنجی و سوزنی گفت: با 
همکاری مجتمع های آلومینیمی کشور مقدمات خودکفایی در 
زمینه الکترود گرافیتی، کک اســفنجی و کک سوزنی به صورت 

یک برنامه ملی نیز  اجرایی شده است.

وزیر نفت:

قراردادهایجدیدنفتیبهزودیامضامیشود
وزیر نفت گفــت: در بحث میدان های مشــترک به ویژه غرب 
کارون به زودی شــاهد امضای قراردادهایی جدید خواهیم بود.

به گزارش ایســنا، جواد اوجی، دیروز در حاشیه آیین رونمایی 
از اســناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره با استفاده از دانش 
فنی بومی )پژوهشــگاه صنعت نفت( در شرکت پاالیش نفت 
بندرعبــاس و در جمع خبرنگاران، گفت: در دولت ســیزدهم 
هرگونه فروش در سررسید اسناد وصول شده عمده ارزی بوده 
و بخش کوچکی تهاتر اقالم مورد نیاز کشور بوده است.به گفته 
وی فروش نفت در حیطه و اختیار وزارت نفت است، اما بخشی 
در اختیار دیگر دستگاه ها قرار گرفته است تا برای تأمین بودجه 
مورد نیاز اقدام کنند.وزیر نفت اظهار کرد: در دولت سیزدهم در 
وزارت نفت هیچ وقت منتظر مذاکرات نبودیم و با توجه به توان 
صنعت نفت پیش رفتیم.وزیر نفت با بیان اینکه تا پایان امسال 
بیــش از ۲.۵ برابر وصول درآمدهــای ارزی حاصل از صادرات 
نفت و گاز و میعانات و پتروشــیمی را خواهیم داشت، گفت: با 
شروع دولت سیزدهم از شهریورماه خوشبختانه شاهد افزایش 
صادرات نفت و گاز فرآورده و محصوالت پتروشــیمی به لحاظ 
حجمی و درآمد وصولی بوده ایم.او با بیان اینکه تا پایان امسال 
بیــش از ۲.۵ برابر وصول درآمدهــای ارزی حاصل از صادرات 
نفت و گاز و میعانات و پتروشیمی را خواهیم داشت.وی با بیان 
اینکه عمده فروش نفت و سایر محصوالت نفتی به صورت ارزی 
و نقدی وصول شده و طی دولت سیزدهم تمامی فروش زمان 
سررسید وصول شده مطالبات عمده فروش ارزی دریافت شده 
و بخشــی نیز در قبال اقالم مورد نیاز کشور تهاتر شده است، 
گفــت: موضوع تهاتر نفت و کاال در بودجــه ۱۴۰۰ بوده و در 
۱۴۰۱ نیز منظور شده است.اوجی با بیان اینکه کال فروش نفت 

در حیطه و اختیارات وزارت نفت اســت اما این ظرفیت ایجاد 
شــده که برخی نهادها دستگاه ها و سایر وزارتخانه ها بتوانند از 
ظرفیت تهاتر برای تامین بودجه اســتفاده کنند، گفت: درباره 
پاالیشــگاه هایی که در حال بهره برداری هستند، برنامه کیفی 
ســازی و ارزش افزوده محصوالت در قالب هشت پروژه تعریف 
شده که خیلی از پروژه ها منتظر تنفس خوراک هستند.وی با 

بیان اینکه هر دو ماه در وزارت نفت جلسات رصد می شود و تا 
سه ماه آینده پروژه ها به بهره برداری برسند، تاکید کرد: کیفی 
سازی محصوالت پاالیشگاه ها و ظرفیت پاالیشگاهی به کاهش 
آلودگی محیط زیســت کمک کرده ون هم ایجاد ارزش افزوده 
و اشــتغال خواهد کرد.وزیر نفت با بیــان اینکه نه دولت و نه 
وزارت نفت هیچ گاه منتظر مذاکرات برجام نبوده است گفت:  به 

توانمندی صنعت نفت متکی بوده ایم و امروز ۱۶.۵ میلیارد دالر 
در قالب ۵۵ طرح قرارداد و تفاهم نامه امضا شده است.اوجی با 
بیان اینکه امروز یکی از اتفاقات خوب صنعت نفت و گاز کشور 
رقم خورد و آن تولید یکی از محصوالت نفت کوره است که با 
توانمندی پژوهشگاه صنعت نفت شاهد تکمیل زنجیره ارزش 
آن هســتیم و به زودی فعالیت این پروژه وایجاد ارزش افزوده 
از نفت کوره بندرعبــاس رقم خواهد خورد، گفت: با این اقدام 
میزانی از نفت کوره کاهش یافته، تبدیل به ســایر محصوالت 
با ارزش افزوده باال شــده و بخشــی از نفت کوره نیز با درصد 
کم گوگرد تولید می شــود.به گفتــه وی، از جمله محصوالت 
جانبی پاالیشگاه تولید کک اســفنجی مورد نیاز کارخانجات 
آلومینیوم اســت. هر ساله ما نیاز به واردات این محصول داریم 
که در ســال ۱۳۹۷ توسط ترامپ تحریم شد اما امروز با وجود 
متخصصان صاحب دانش فنی کک سوزنی و اسفنجی در کشور 
تولید خواهد شد و از واردات بی نیاز می شویم.وزیر نفت با بیان 
اینکه فرآیند پاالیشگاهی صنعت نفت تغییر کرده است گفت: 
نگاه ما هم به تامین امنیت انرژی کشــور و هم تامین خوراک 
برای شرکت های پتروشیمی خواهد بود.وی با بیان اینکه اینکه 
عملیات اجرایی اولین پتروپاالیشــگاه ۳۰۰ هزار بشــکه ای در 
اســتان هرمزگان در فروردین ماه آغاز خواهد شد اظهار کرد: 
با حمایت کمیســیون انرژی مجلس در حــوزه بودجه ۱۴۰۱ 
شــاهد اتفاقات خوبی در صنعت نفت خواهیم بود.وی با اشاره 
به افزایش ظرفیت تولید گفت: با برنامه ریزی در توسعه میادین 
نفتی و گازی حداقل ۴.۵ میلیارد یورو قرارداد توســعه میادین 
نفتی و گازی با شــرکت های داخلی و خارجی داشتیم و امروز 

نیز یک قرارداد دیگر به امضا می رسد.

ســه منبع آگاه اعالم کردند شرکت شورون 
آمــاده به دســت گرفتن کنتــرل فعالیت 
جوینت ونچرهای خود در ونزوئال می شــود 
تا درصورت تســهیل تحریم های واشنگتن 
علیه کاراکاس، عرضه نفت را افزایش دهد.به 
گزارش ایسنا، دو منبع آگاه به رویترز گفتند: 
این غول نفتی آمریکایــی جمع آوری تیم 
بازرگانی خود را شروع کرده تا نفت ونزوئال را 
بازاریابی کنند. اگر شورون موافقت آمریکا را 
دریافت کند، قصد دارد نقش خود در چهار 
جوینت ونچری که با شــرکت نفتی دولتی 
PDVSA شریک است را توسعه دهد.شورون 
برای داشــتن اختیارات بیشتر در جوینت 
ونچرهایــش در ونزوئال، از دولــت آمریکا 
درخواســت مجوز بزرگتری کرده است که 
نخســتین گام برای احیای تولید و صادرات 
نفت و کنترل نفتی است که ارسال می کند. 
از سال ۲۰۲۰ شورون عمده تصمیم گیری ها 
را به شــرکت دولتــی PDVSA واگذار کرده 
اســت. با این حال مقامات آمریکایی روشن 
کردنــد که هرگونــه اجازه جدیــد به این 
بســتگی خواهد داشت که نیکالس مادورو، 
رئیس جمهــور ونزوئال، اقدامات سیاســی 

بیشــتری مانند آزادســازی آمریکایی های 
زندانی را انجام دهد و تاریخ مشخصی برای 
ازســرگیری مذاکرات با اپوزیسیون ونزوئال 
مشخص کند.پیشنهاد شورون می تواند تولید 
و صــادرات نفت ونزوئال را پس از ســال ها 
عدم ســرمایه گذاری و تحریم ها جان دوباره 
ببخشــد. تولید نفت این کشور ماه میالدی 

گذشته به حدود ۷۵۵ هزار بشکه در روز در 
مقایسه با ۲.۳ میلیون بشکه در روز در سال 
۲۰۱۶ نزول کرد. جوینت ونچرهای شورون 
با شرکت PDVSA پیش از تحریمهای آمریکا 
حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می 
کردند اما عدم فایناس، تولید آنها را کاهش 
داد.تاریخی برای صدور مجوز تعیین نشده 

است اما شورون تدارکات برای کارمندانش 
به منظــور دریافت روادید ونزوئال در آروبا را 
آغاز کرده تا در صورتی که وزارت خزانه داری 
آمریــکا محدودیتها را تســهیل کند آنها را 
روانه کاراکاس کند. هفته گذشته جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا، واردات نفت روسیه به 
آمریــکا را ممنوع کرد و این ممنوعیت را به 
سلسله تحریم های اضافه کرد که در واکنش 
به حمله نظامی روســیه به اوکراین اعمال 
کرده است.شــورون قصد دارد انتقال نفت 
ونزوئال به پاالیشــگاههایش را از ماه آینده 
هر چه ســریعتر آغاز کند. ممنوعیت هفته 
گذشته واردات نفت روسیه از سوی آمریکا 
اجازه می دهد نفت تحت قراردادهای فعلی 
به این کشــور تا ۲۲ آوریل برسد. یک منبع 
آگاه از مذاکرات گفت: از آنجا که واردات نفت 
ونزوئال در سال ۲۰۱۹ در آمریکا ممنوع شد 
و کلمبیا و مکزیک صادرات خود به آمریکا 
را کاهش دادند، نفت روســیه تامین کننده 
خوراک پاالیشگاه های منطقه گلف کاست 
بودند. شرکت شورون حضور خود در ونزوئال 
را پــس از اینکه واشــنگتن تحریم ها علیه 

ونزوئال را در سال ۲۰۲۰ تشدید کرد.

آماده شدن شورون برای تجارت 
نفت ونزوئال

معاون وزیر نفت با اشاره به دو چالش دانش فنی و منابع مالی گفت: در حوزه الیسنس، پژوهشگاه صنعت نفت مشکل ما را حل خواهد کرد  و در حوزه منابع 
مالی نیز قانون تنفس خوراک بستر مناسبی را فراهم کرد.به گزارش خبرنگار مهر، جلیل ساالری مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش، امروز در مراسم 
رونمایی از اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره با استفاده از دانش بومی در پاالیشگاه بندر عباس گفت: در صنعت نفت ما باید به سمت دانش بنیان شدن 
حرکت کنیم و در این حوزه از ظرفیت پژوهشگاه صنعت نفت استفاده کرده و به آنها اعتماد می کنیم.وی گفت: اولین کار مشترک شرکت ملی پاالیش و 
پخش با پژوهشگاه صنعت نفت در پروژه واحد ایزومریزاسیون بود که از مرحله پایلوت به آنها سپرده شد.ساالری گفت: دومین همکاری با پژوهشگاه در حوزه پاالیشی در طرح پاالیشگاه الفرقلس 
سوریه بود و سومین همکاری نیز در این پروژه برای تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره در پاالیشگاه بندرعباس است که امیدواریم این پروژه نیز با موفقیت انجام شود و همکاری ها گسترش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: نفت خام ایران در حال سنگین شدن است و ما باید بر تکمیل زنجیره ارزش و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید نفت کوره تمرکز 
کنیم.وی گفت: در پاالیشگاه شهید سلیمانی نیز رویکرد ما به سمت احداث یک پتروپاالیشگاه است.ساالری گفت: به طور کلی دو چالش الیسنس و منابع مالی در این حوزه وجود دارد که 
در حوزه الیسنس، پژوهشگاه صنعت نفت مشکل ما را حل خواهد کرد و در حوزه منابع مالی نیز قانون تنفس خوراک و مشوقات و همچنین استفاده از منابع داخلی بانک ها بستر مناسبی را 
فراهم کرده است.معاون وزیر نفت در پایان تأکید کرد: از مدیران استدعا داریم نگاه بنگاه داری را در واگذاری ها لحاظ کنند و با نگاهی که ما به عنوان استانداردهای ملی داریم بتوانیم در حوزه 

برون مرزی حضور داشته باشیم.

قیمت نفت در معامالت روز ســه شــنبه بازار جهانی تحت تاثیر مذاکرات آتش بس میان روسیه و اوکراین و 
نگرانیها در خصوص تقاضا در چین پس از افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹، به پایین ترین قیمت دو هفته اخیر 
ســقوط کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت چهار دالر و ۲۰ سنت معادل ۳.۹ درصد کاهش پیدا 
کرد و به ۱۰۲ دالر و ۷۰ ســنت در هر بشــکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۵.۱ درصد سقوط کرده بود.بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای نخستین بار از اول ماه مارس به پایین ۱۰۰ دالر سقوط کرد 

و با چهار دالر و ۳۰ سنت معادل ۴.۲ درصد کاهش، به ۹۸ دالر و ۷۱ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه ۵.۸ درصد سقوط 
کرده بود.توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت فوجی تومی سکیوریتیز گفت: انتظارات برای تحوالت مثبت در مذاکرات آتش بس میان روسیه و اوکراین، 
امیدها به تسهیل محدودیت عرضه در بازار جهانی نفت را برانگیخته است. قرنطینه های جدید برای محدود کردن شیوع پاندمی کووید ۱۹ در چین 
هم نگرانیهایی را نســبت به کندی رشــد تقاضا به وجود آورده است.ســرزمین اصلی چین روز سه شنبه شاهد افزایش چشمگیر آمار روزانه ابتال به 
کووید ۱۹ بود و با شیوع سریع ابتال در شمال شرق این کشور، موارد جدید نسبت به روز قبل دو برابر ضشد و به باالترین رکورد در دو سال گذشته 
رسید.ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اواخر روز دوشنبه گفت: مذاکرات با روسیه که دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان است، روز سه 
شنبه ادامه خواهد داشت.در این بین، آمریکا پس از مذاکرات فشرده روز دوشنبه، به چین نسبت به کمک به روسیه در حمله به اوکراین هشدار داد.

معاون وزیر نفت مطرح کرد؛

نفت به مرز ۱۰۰ دالر سقوط کردحضور در پروژه های برون مرزی با تقویت استانداردهای ملی
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اجرای طرح خدمات نوروزی ۱۴۰۱ ایران خودرو 
از ۲۵ اسفند

ایکوپرس- پیش بینی می شــود با توجه به کاهــش همه گیری بیماری کرونا و 
احتمال افزایش سفر در تعطیالت پیش رو، با پوشش حداکثری نمایندگی های 
کشیک و استفاده از تمام قوای گروه های امدادی، بیش از ۲۴۸۰ مرکز خدماتی 
حــوزه خدمات پس از فروش ایران خودرو آمادگی کاملی برای ارایه خدمات به 
هم وطنان خواهند داشــت.در این طرح بیش از ۳۲۰ نمایندگی کشیک آماده 
ارایه خدمت به مشتریان هستند. همچنین ناوگان امدادی مجهز امداد خودرو 
ایران، شــامل ۲۱۶۰ گروه امدادی، از جمله امدادپالس، خودروبر، موتورسوار، 
پایگاه ثابت امدادی، امداد بانوان، امدادسوییچ، امداد گلس و کانکس در شهرها 
و جاده  های کشــور فعال خواهند بود و حدود ۶۲۰۰ نفر از کارکنان مجموعه 
خدمات پس از فروش ایران خودرو به مشــتریان خدمت رســانی خواهند کرد.

از جملــه اقدامات مهمی که در طرح خدمات نــوروزی ۱۴۰۱ به منظور رفاه 
حال حداکثری مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو براساس راهبردهای کالن 
این گروه در حوزه رضایت مشــتریان در نظر گرفته شده، ایاب و ذهاب رایگان 
خودروهای امدادی به محل اســتقرار و درخواست مشتریان و نیز تخفیف پنج 
درصدی فروش قطعات به تمامی مشتریان ایران خودرویی، مستقل از دارا بودن 

یا نبودن اشتراک امداد خودرو است.

از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، عدم ثبت معامالت تجاری حوزه کاالهای قطعات یدکی 
و مصرفی خودرو در ســامانه جامع تجارت مشمول برخورد قانونی خواهد بود.

به گزارش اتــاق اصناف ایران و بنابر اطالعات واصله از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، در حال حاضر کاالهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو مشمول پروژه 
شــفافیت جریان گردش کاال در زنجیره تجاری کشــور است و تمامی فعاالن 
تجــاری این حوزه حداکثر تا تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ مکلف به ثبت نام و دریافت 
کد نقش تجاری در ســامانه جامع تجارت بودند.با توجه به اینکه شناسه های 

این گروه کاالیی نیز در ســامانه لحاظ شده است، لزوم ثبت اطالعات معامالت 
تجاری این فعاالن نیز در سامانه ضروری است.لذا تمامی فعاالن صنفی مرتبط 
با گروه کاالیی مذکور که تا کنون اقدام مثبتی در سامانه جامع تجارت نکرده اند، 
مطلع باشــند که از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ هر گونه عدم ثبت اطالعات در 
ســامانه جامع تجارت و یا خرید و فروش کاالهای فاید شناسه، مشمول اعمال 
برخوردهای قانونی خواهد بود و از این تاریخ کنترل قاچاق لوازم یدکی خودرو 

نیز در در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

گزیده خبر

 چادرملو برترین شرکت معدنی بورس
 معرفی شد

شــرکت چادرملو به عنوان برترین شــرکت بورس تهران از از منظر نهاد ناظر 
به لحاظ ســودآوری معرفی شد.به گزارش خبرنگار ما شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در 9 ماهه امسال  با ثبت فروش ۳۳۵۱۲ میلیارد تومان توانست به سود 
خالص ۱۸۲۳۵ میلیارد تومان دست یابد  ، این سود با جهش 9۳ درصدی نسبت 
به دوره مشــابه سال قبل همراه شده اســت.»کچاد« قرار است افزایش سرمایه 
جذاب ۱۱۵ درصد از محل ســود انباشــته را اجرا کند و سرمایه شرکت تا مرز 
۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد.این افزایش سرمایه جذاب قرار است 
صرف طرح های توسعه ای شرکت شود. همچنین ثبت فروش سنگین ۴۱۴۴۴ 
میلیارد برای ۱۱ ماهه انتظار های آتی در سهم را برای تعدیل مثبت و رشد سود 

سازی شرکت برای ۳ ماهه آخر سال جاری افزایش داده است.

کاهش ۶۰ میلیون تومانی قیمت انواع تراکتور در بازار آزاد؛
تولیدات تراکتورسازی به بیش از ۱۰ کشور 

جهان صادر می شود
آذربایجان شــرقی – شــیعه نــواز: مدیرعامل گروه 
صنعتی تراکتورســازی ایران با بیان اینکه امسال ۲۵ 
هزار دســتگاه تراکتور در تبریز تولید شد، گفت: سال 
آینده این میزان تولید به ۳۵ هزار دستگاه افزایش می 
یابد.مصطفی وحید زاده اظهار کرد: 9۵ درصد قطعات 

تراکتور در این گروه، تولید و به دیگر شرکت های تولید ماشین نیز قطعه مورد 
نیاز، ارسال می شود.وی با بیان اینکه تولیدات تراکتورسازی به بیش از ۱۰ کشور 
جهان صادر می شود، خاطرنشان کرد: در شرکت تراکتورسازی بیش از یکهزار و 
۶۰۰ نوع قطعه تولید می شود؛ به طور نمونه یکی از قطعات حساس و پیشرفته، 
اکســل جلوی تراکتور است که با فناوری بســیار باال تولید می شود؛ البته اگر 
کشوری قطعه ای را سفارش دهد این شرکت توانایی طراحی، ساخت و تولید و 
صادرات آن را نیز دارد.  وحیدزاده ادامه داد: قرار بر این شده که در مناطق آزاد 
شده قره باغ، مکان مناسب در اختیار گروه تراکتورسازی قرار بگیرد تا شعبه ای 
از شرکت در آنجا احداث شود؛ البته ما از این موضوع استقبال می کنیم و اگر نظر 

به احداث باشد تمام شرایط را برای این منظور فراهم می کنیم.

ژائله: دولت قیمت ارز را به ۲۳ هزار تومان برساند
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عوارض تورمی به 

دنبال دارد
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: رییس اتاق بازرگانی 
تبریــز با تاکید بر بازگشــایی مجدد خط ریلی جلفا 
گفت: اتصال خط جلفا به خط آهن شــمال غرب و 
راه آهن آذربایجان و روسیه جزو اولویت های توسعه 
تجاری اســت تا حتی اگر از طریق دریا برای انتقال 

کاالهای اساسی مشکلی وجود داشته باشد، بتوانیم به وسیله واگن این کاالها 
را انتقال دهیم.یونس ژائله در هشــتاد و دومین نشســت شــورای گفتگوی 
آذربایجان شــرقی اظهار کرد: جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت 
مواد نفتی، گاز و ســایر کاالهای اساسی در بســیاری از کشورها شده و نرخ 
بعضی کاالها نسبت  به سال قبل با افزایش چهار برابری مواجه شده که در نوع 
خود بی نظیر اســت.وی ادامه داد: هر تهدیدی، فرصتی را نیز ایجاد می کند؛ 
بنابراین در این زمینه باید از فرصت های به وجود آمده به نحو احسن استفاده 
کنیم.رییس اتاق بازرگانی تبریز افزود: امیدواریم با ایجاد فضای مناسب گفتگو 
در روزهای آینده، مذاکرات روســیه و اوکراین به نتیجه برسد، توافق هر چه 
زودتر انجام شــود و خبرهای خوبی در این زمینه بشنویم تا انگیزه ای برای 

فعالیت بیشتر صنعتگران ایجاد شود.

راه اندازی فروشگاه و نمایشگاه توزیع قطعات یدکی در عراق
 حمایت اتاق بازرگانی بین المللی 

از صادرات گروه خودروسازی 
سایپا

در راستای سیاست دولت سیزدهم در زمینه ارتقای کیفیت 
خدمات پس از فروش و حضور پررنگ تر در بازار کشورهای 
همســایه، مجموعه ســایپا یدک بازارگاه قطعات یدکی راه 
اندازی کرد و قرار اســت فروشگاه و نمایشگاه توزیع قطعات 
یدکی محصوالت سایپا در کشــور عراق ایجاد شود، در این 
میــان دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق 
بازرگانی ایران و عراق اعالم آمادگی کردند که از سیاســت 
های جدید سایپا حمایت همه جانبه داشته باشند.به گزارش 
سایپانیوز، محمد خزائی؛ دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین المللی در بازدید از بازارچه قطعات یدکی ســایپایدک، 
گفــت: اتاق بازرگانی بین المللی ایــن آمادگی را دارد که از 
گروه خودروسازی سایپا در راستای توسعه بازارهای صادارتی 
حمایت کند.او با اشــاره به بازارگاه قطعات خودرو توســط 
سایپایدک، تصریح کرد: ایجاد بازارگاه سایپایدک؛ اقدام قابل 
توجه و موثری در زمینه توسعه بازرگانی قطعات یدکی است 
لذا می توان این امر را به عنوان یک مدل جهانی بازاریابی و 
کسب و کار در اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ثبت جهانی 
کرد.دبیرکل کمیته ایرانی اتــاق بازرگانی بین المللی افزود: 
توجه به قواعد و مقــررات بین المللی، یکی از موارد مهم در 
تجارت جهانی است و از آنجا که بازارگاه قطعات سایپایدک 
چنین مشخصه ای دارد می توان به خوبی از آن بهره گرفت.

صدور مجوز استخراج و برداشت 
از سد باطله فوالد سنگان

مجوز اســتخراج و برداشــت از محدوده ای به وسعت ۲۳۸ 
هکتار از ســد باطله فوالد سنگان توسط پیمانکار گروه الف 
مجتمع سنگان صادر شد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، 
مجوز استخراج و برداشــت از محدوده مورد نظر با موافقت 
ایمیدرو و ســتاد اجرایی مجتمع سنگان صادر شده است و 
با تجهیز کارگاه توســط پیمانکار، به زودی افتتاح عملیات 
برداشت کلید خواهد خورد. با این اقدام نیروهای سابق معدن 

ققنوس در این محدوده مشغول به کار می شوند.

تجارت ۴۶ میلیارد دالری ایران با ۱۵ همسایه
تجارت ایران با همســایگان با رشد حدود ۱۴ میلیارد دالری 
به ۴۶ میلیارد دالر رســیده اســت.به گزارش ایسنا، لطیفی- 
ســخنگوی گمرک ایران- اوضاع تجارت ایران با ۱۵ کشــور 
همسایه در ۱۱ ماه اول امسال  را تشریح کرد که نشان می دهد 
در این مدت به ۴۶.۲ میلیارد دالر رســید، در صورتی که در 
مدت مشابه سال قبل این میزان ۳۲.۴ میلیارد بود و نزدیک 
به ۱۴ میلیارد دالر افزایش داشته است.بر اساس این گزارش، 
از ابتدای ســال تا پایان بهمن ماه، 9۲ میلیون و ۲۵۶ هزار و 
۲۱9 تن کاال به ارزش ۴۶ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۷۱۶ هزار 
و ۶۳ دالر بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد که نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل، ۱۶ میلیون و ۷۱۲ هزار تن کاال و 
۱۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دالر بیشتر تبادل شده که با رشد 
۲۲ درصــدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش کاالهای تبادل 
شــده همراه بوده اســت. ۷۰ میلیون و ۲۵9 هزار و ۶۳۶ تن 
کاال بــه ارزش ۲۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۵۷ 
دالر، ســهم صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده که ۱۳ 
درصد در وزن و ۲۸ درصد در ارزش نســبت به مدت مشابه 
رشد داشته اســت. در خصوص میزان صادرات به کشورهای 
همسایه نیز عراق با هشت میلیارد و ۲۲۲ میلیون دالر و رشد 
۲۰ درصدی، ترکیه با پنج میلیارد و ۶۰۷ میلیون دالر و رشد 
۱۵۱ درصدی، امارات با یــک میلیارد و 9۱۲ میلیون دالر و 
رشــد یک درصدی، افغانستان با یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون 
دالر و کاهش ۲۱ درصدی و پاکســتان با یک میلیارد و ۱۲9 
میلیون دالر و رشد ۲۵ درصدی، به ترتیب پنج مقصد صادرات 

کاالهای ایرانی به همســایگان بود.طبق این گزارش، عمان با 
۶۳۸ میلیون دالر و رشد ۶۳ درصدی، روسیه با ۵۳9 میلیون 
دالر و رشــد ۲۰ درصدی، آذربایجــان با ۴9۲ میلیون دالر و 
رشد پنج درصدی، ترکمنســتان با ۳۰۰میلیون دالر و رشد 

۱۶۰ درصدی، ارمنســتان بــا ۲۷9 میلیون دالر و کاهش دو 
درصدی، قزاقستان با ۱۶۵ میلیون دالر و رشد ۴۳ درصدی، 
کویت با ۱۳9 میلیون دالر )بدون تغییر(، قطر با ۱۲۵ میلیون 
دالر و کاهش ۲۱ درصدی، بحرین با ۸.۱ میلیون دالر و رشد 

۱۱ درصدی و عربستان با ۴۲9 هزار دالر در رتبه های بعدی 
خرید کاالی ایرانی در بین همســایگان قــرار دارند.واردات از 
کشــورهای همســایه نیز این گونه بوده که از ابتدای سال تا 
پایان بهمن ماه، ۲۱ میلیــون و 99۶ هزار و ۵۸۳ تن کاال به 
ارزش ۲۲میلیــارد و ۷۱۷ میلیــون و ۲۸۷ هزار و ۸۰۶ دالر، 
کاالی مورد نیاز کشــور  از طریق کشورهای همسایه تامین 
شد که نسبت به مدت مشابه، ۶۵ درصد در وزن و ۶۲ درصد 
در ارزش افزایش داشته است.بر این اساس،   امارات با فروش 
۱۴ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دالر و رشد ۷۲ درصدی، ترکیه با 
۴ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دالر و رشــد ۲۲ درصدی، روسیه با 
یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دالر و رشد ۵۲ درصدی، عراق با 
یک میلیارد و ۴9 میلیون دالر و رشــد ۷۸۰ درصدی و عمان 
با ۵۱۵ میلیون دالر و رشــد ۲۷ درصدی، پنج کشور تامین 

کننده کاالهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان بودند.
پاکستان با ۲۵۱.۶ میلیون دالر و رشد ۵۸ درصدی، قزاقستان 
با ۵۶.۳ میلیون دالر و رشــد ۵۷ درصدی، آذربایجان با ۳۵.۸ 
میلیون دالر و رشــد ۶۶ درصدی، ترکمنستان با ۳۰ میلیون 
دالر و رشــد ۶۴ درصدی، ارمنســتان با ۱۸.۲ میلیون دالر و 
رشد ۲۱ درصدی، افغانستان با ۱۷.9 میلیون دالر و رشد ۴۷۶ 
درصدی، کویت با ۱۳.۳میلیون دالر و رشد 9۴ درصدی، قطر 
بــا ۷.۸ میلیون دالر و کاهش یــک درصدی و بحرین با ۱.۴ 
میلیون دالر و رشــد ۳۷9 درصدی بــه ترتیب دیگر  تامین 
کنندگان  کاالهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در ۱۱ 

ماهه سال ۱۴۰۰ بوده اند.

رئیس سازمان حمایت طی نامه ای به معاونت 
صنایــع وزارت صمت گفتــه گزارش هایی 
دریافت کرده که برخی از واحدهای تولیدی 
همچنان قیمت مصرف کننده را با تاریخ قبل 
از اجرای طرح درج می کنند.به گزارش ایسنا، 
عباس تابش طــی نامه ای به برادران، معاون 
امور صنایع عمومی وزارت صمت خواســتار 
پیگیری درج قیمت تولید کننده روی کاالها 
شده است.رئیس ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان در ایــن نامه 
گفته گزارش هایی دریافت کرده که نشــان 
می دهد برخی از واحدهــای تولیدی طبق 
روال گذشته همچنان قیمت مصرف کننده 
را با تاریخ قبل از اجرای طرح درج می کنند.

به گفته او ایــن موضوع به ویژه درباره گروه 
مواد غذایی عالوه بر اینکه از نظر ســالمت 
جامعه مخاطراتی برای مصرف کنندگان به 

دنبال خواهد داشت، موجب رقابت ناسالم در 
بازار و اجحاف در حق سایر تولید کنندگان 
می شــود.بنابراین رئیس سازمان حمایت با 
اشاره به دستور العمل های ابالغ شده مبنی 
بر اینکه مســئولیت پیگیری و الزام به درج 
قیمت تولید کننده بر عهده معاونت صنایع 
عمومــی وزارت صمت اســت، از بــرادران 
خواســته مقرر کند اقدامــات الزم از طریق 
معاونت های ذیربط مرتبط در ســازمان های 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان ها انجام و 
نتیجه به ســازمان حمایت منعکس شــود.

طرح خرید شــفاف از حــدود ۳ ماه پیش 

آغاز شــده و تا تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد 
داشت.بر اســاس این طرح کلیه واحدهای 
تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشــویی، 
دســتمال کاغذی، پوشــک بچه، یخچال و 
فریزر، تلویزیون و ماشــین لباسشــویی از 
چهارم دی ماه، انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، 
روغن موتور، محصوالت شوینده، محصوالت 
سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و 
ماکارونی و انواع آبمیوه، ماءالشــعیر، نوشابه 
نوشیدنی ساز، چرخ گوشت  گازدار، غذاساز، 
و مایکروفر نیــز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج 
قیمت تولیدکننده شــده بودند و واحدهای 

تولیدکننــده و واردکننده انــواع حبوبات، 
ادویه جــات، غالت، چای، دمنــوش، قهوه، 
آجیل و خشکبار به صورت بسته بندی شده، 
فرآورده های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و 
بیسکوئیت،  انواع کیک، کلوچه،  نیمه آماده، 
چیپس، پفک و موارد مشــابه، لوازم خانگی، 
صوتــی و تصویری به صورت کامل، ۵۱ قلم 
لوازم یدکی خودرو نیز از ۲۳ بهمن ملزم به 
اجرای این طرح هستند. سایر کاالها نیز در 
آینده به این طرح اضافه خواهد شــد.طبق 
اعالم مسئوالن اجرای طرح  اگر قیمت نهایی 
خریــدار در کاالی تند مصــرف بیش از ۲۰ 
درصد و در کاالهای کند مصرف بیش از ۳۰ 
درصد باشد، مصداق گران فروشی است.البته 
اخیرا مقرر شد در دوره گذار و به طور موقت 
قیمت تولیدکننده و مصرف کننده همزمان 

درج شود تا مردم با این طرح آشنا شوند.

برخی تولیدکنندگان از درج قیمت 
تولیدکننده سرباز زدند

عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید برای آنکه اقتصاد ایران بتواند 
از فضای پس از تحریم اســتفاده کند، باید به سمت استفاده از 
ظرفیت صنایع پیشران حرکت کند.به گزارش ایسنا، با وجود آنکه 
هنوز نتیجه قطعی مذاکرات وین مشــخص نشده و هر چند دو 
طرف از کاهش نسبی اختالفات خبر می دهند اما هنوز به نقطه 
اعالم توافق نرســیده اند، فعاالن اقتصادی با ارائه نظراتی تالش 

می کنند اولویت های اقتصاد ایران در دوران پساتحریم را تشریح 
کنند.محمدرضا فاروقی – عضو اتاق بازرگانی ایران – در این زمینه 
گفته که اقتصاد ایران طی این ســال ها منقبض شده که بخشی 
از آن به عوامل خارجی و بخشی دیگر به سیاست گذاری  داخلی 
مربوط می شــود و ادامه چنین روندی میتواند منجر به افزایش 
نرخ بیکاری و کاهش نرخ سرمایه گذاری و افزایش نرخ تورم شود. 
حال انتظار می رود در پی نهایی شــدن توافق های وین، کاهش 
تحریم های اقتصادی و آزاد شدن بخشی از منابع کشور و مهم تر از 
همه کاهش ریسک های اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار، رشد 
اقتصادی افزایش یابد.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه 
به روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: 
یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کالن روند تشــکیل سرمایه 

ثابت ناخالص داخلی اســت که به معنای ســرمایه گذاری های 
جدید در ماشین آالت و ســاختمان است. متاسفانه روند نزولی 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از اثرات  تحریم های اقتصادی بود 
که افزایش هزینه های تولید و کاهش بهره وری و مستهلک شدن 
صنایع را به دنبال داشت.نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران 
کاهش مستمر تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳9۱ تا 
ســال ۱۳9۸ و اســتمرار آن را به معنای عدم جبران استهالک 
سرمایه های موجود و کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد عنوان کرد 
و افزود: یکی از مهم ترین موانع سرمایه گذاری های جدید، افزایش 
ریســک های اقتصادی و نامساعد شدن محیط کسب وکار است. 
کاهش یا رفع تحریم های اقتصادی در افزایش سرمایه گذاری در 
زیرساخت های اقتصادی از جمله تجهیزات و ماشین آالت و روند 

رو به رشــد نرخ تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص اثر مثبت دارد. 
بنابراین اختصاص بخشــی از منابع آزاد شده ایران پس از نهایی 
شدن توافقات به ســرمایه گذاری های زیرساختی ضمن افزایش 
بهره وری و جبران استهالک سرمایه به عنوان بخش پیشران در 
اقتصاد عمل خواهد کرد.این فعال اقتصادی افزایش چشــمگیر 
نرخ ارز به واســطه کاهش درآمدهای ارزی دولت در ســال های 
اخیــر  را مورد توجه قرار داد و گفــت: افزایش نرخ ارز عالوه بر 
اینکــه باعث کاهش تولید، افزایش هزینــه تولید و بر هم زدن 
نظم تجارت خارجی کشــور شــد،   تغییر مناسبات اقتصادی و 
عدم سرمایه گذاری در امور مولد اقتصادی را در پی داشته است 
و بدیهی اســت با منطقی شــدن نرخ ارز هم میتوان از خطوط 
تولید پشتیبانی کرد و هم بازارهای صادراتی را حفظ کرد.فاروقی 
معتقد اســت یکی از مهم ترین متغیرهایی که فارغ از افزایش یا 
کاهش آن تاثیر جــدی در وضعیت اقتصادی و تجارت خارجی 
کشــور دارد ثبات نرخ ارز است. پس در سال های اخیر با تشدید 

تحریم های اقتصادی و نوسان نرخ ارز تمامی بخش های اقتصاد 
دچار بی ثباتی و عــدم امکان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت 
شدند. در این راستا امکان فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی 
و اتخاذ سیاست هایی که به ثبات نرخ ارز منجر شود بدون شک 
تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی و تولیدکنندگان خواهد 
داشــت.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه توجه 
به حجم تجارت خارجی در ســال های گذشــته بسیار ضروری 
اســت، به پایگاه خبری این اتاق گفــت: حجم تجارت خارجی 
نســبت به تولید ناخالص داخلی یا درجه باز بــودن اقتصاد به 
واســطه کاهش میزان صادرات و واردات عالوه بر اینکه ظرفیت 
جدیدی در بازارهای صادراتی ایــران ایجاد نکرد، باعث کاهش 
تقاضای محصوالت داخلی به دلیل مشکالتی که در نقل وانتقال 
ارز وجود دارد، شــده است و در صورتی که گشایش های جدی 
در محدودیت های تجارت خارجی  حاصل نشــود، افزایش رشد 

اقتصادی و خلق فرصت های جدید امکان پذیر نیست.

باکناررفتنتحریمها،کدامحوزهرونقمیگیرد؟

برخورد قانونی با خرید و فروش 
قطعات یدکی و مصرفی خودرو 
فاقد شناسه



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 25 اسفند 1400  13 شعبان 1443  16 مارس 2022بازار مالی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4872  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

عسکرپور عضو جدید هیات مدیره بانک 
مسکن شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی، صابر عسکرپور را به عنوان عضو هیات مدیره بانک 
مسکن منصوب و جایگزین مجتبی عزیزیان کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مســکن-هیبنا،به نقل از خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران-ایرنا، سید احسان 
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اســتناد به مصوبه ۱۸ اســفند ۱۴۰۰ 
مجمع عمومی بانک ها، در حکمی صابر عسکرپور را به عنوان عضو جدید هیات 
مدیره بانک مســکن منصوب کرد.بدین ترتیب، عســکرپور جایگزین مجتبی 
عزیزیان در هیات مدیره بانک مســکن شــد.وزیر اقتصاد همچنین از زحمات 
مجتبی عزیزیان عضو سابق هیات مدیره بانک مسکن تقدیر و تشکر کرده است.

ساعات کاری شعب و ادارات مرکزی بانک 
آینده در نیمه نخست سال 1401 اعالم شد

برای نیمه نخست سال آینده، ساعات کاری شعب و ادارات مرکزی بانک آینده 
اعالم شد.بر این اساس، شعب بانک آینده روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ 
تا ۱۴ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۸ تا ۱2:3۰ آماده ارائه خدمت به مشتریان 
عزیز هستند.ساعت کاری اداره های مرکزی نیز طی روزهای شنبه تا چهارشنبه 

از ساعت ۷:3۰ تا ۱۴:3۰ و روز پنج شنبه از ۷:3۰ تا ۱3:۰۰ است.

عضو هیات عامل بانک توسعه صادرات ایران خبرداد:
ارائه خدمات بانکداری شرکتی به 210 

مشتری در سال 1401
عضو هیات عامل بانک توسعه صادرات ایران از برنامه این بانک برای ارائه خدمات 
بانکداری شــرکتی به 2۱۰ مشتری در ســال ۱۴۰۱ خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حبیب احمدی در گفتگو با خبرنگار اگزیم 
گفت: با توجه به نیاز مشــتریان بانک به دریافت راه حل های موثر برای کمک 
به رشد و شکوفایی کسب و کار، این بانک برنامه توسعه کمی و کیفی بانکداری 
شــرکتی را به عنوان یکی از اولویت های مهم عملیاتی خود در سال جدید در 

دستور کار قرار داده است.

همراهی حداکثری بانک توسعه تعاون جهت 
بازگشت واحد های تولیدی تملیک شده 

مدیر عامــل بانک تاکید کردهمراهــی حداکثری بانک توســعه تعاون جهت 
بازگشت واحد های تولیدی تملیک شدهبانک توسعه تعاون در راستای حمایت 
از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی از ابتدای فعالیت دولت ســیزدهم ، واحدهای 
تولیدی تملیک شده را به صاحبان آنها بازگرداند.مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
گفت: با شروع فعالیت دولت سیزدهم و تاکید رئیس جمهور بر حمایت حداکثری 
از تولید و همراهی با تولید کنندگان ۸ واحد تولیدی که به تملک بانک درآمده 
بود در قالب اقاله و فروش به متقاضیان جهت احیای امر تولید واگذار شده است.

کنسرسیوم بیمه ای برای زائرین و اتباع 
ایرانی در سفر به عراق تشکیل می شود

در راستای فراهم  آوری زمینه  های الزم در خصوص ایجاد زیرساخت های بیمه ای 
برای زائرین ایرانی در کشــور عراق، کنسرسیومی برای حضور در عراق و مبادی 
خروجی کشور از سوی بیمه ها تشکیل می شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل بیمه مرکزی، در نشســت مشــترکی که در دفتر امور مرزی و 
پدافند غیرعامل وزارت کشور با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، بیمه مرکزی، 
وزارت امور خارجه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با موضوع فراهم-

 نمودن شرایط الزم برای پوشش زائران عتبات عالیات برگزار شد،.

سردار اسماعیل کوثری:
ایران ابرقدرت منطقه در دفاع از مظلومان 

است
سردار کوثری گفت: ایران ابرقدرت منطقه در دفاع از مظلومان است.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، در مراسمی که با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
بانــک، معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امــور ایثارگران و جمعــی از مدیران و 
کارکنان بانک دی به مناســبت گرامیداشــت روز بزرگداشت شهدا برگزار شد، 
محمداسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، ضمن 
تبریک میالد حضرت علی اکبر)ع( گفت: دستور حضرت امام خمینی)ره( مبنی 
بر تشــکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران یک فرمان استراتژیک در تاریخ انقالب 
اســالمی بود که ثمره آن عالوه بر تکریم خانواده معزز شــهدا و ایثارگران، زنده 

نگه داشتن یاد شهدا بود.

ترویج فرهنگ قرض الحسنه به معنای 
شکوفایی اقتصاد کشور است

عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران می گوید: نقش آفرینی مردم 
در نظام بانکی کشــور منجر به پویایی و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد و 
بانکهای قرض الحســنه در این خصوص مهم ترین مجاری ارتباطی محسوب 
می شــوند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، "حسن 
تلیکانــی" ، عضو هیئــت مدیره این بانک در گفت وگو با برنا اظهار داشــت: 
"وقتی بانکی با نگاه تجاری و ســوددهی بخواهد به عملیات هایش نگاه کند 
نمی تواند قرض الحسنه را بسط و گسترش بدهد. مردمی هم که نگاه خیرانه 
دارند، به مرور زمان منابع قرض الحسنه خود را در بانک های تجاری کاهش 
می دهند. شاید یک روزی ۶۰ درصد منابع بانک ها قرض الحسنه بود اما بعدها 
به خاطر نرخ ســود این تمایل تغییرکرد. در اینجا، منبعث از فرهنگ قرآنی 
قرض الحسنه، نیاز بود بانک هایی به صورت تخصصی به فعالیت در این حوزه 
بپردازند. شرکت های تجاری و تولیدی های متوسط و بزرگ بانک های تجاری 
را بهترین منبع برای دریافت وام می دانند. اما اقشار عمومی، بخش بزرگی از 
جامعه را تشکیل می دهند وقتی می خواهند وام بگیرند تمایل به دریافت وام 
قرض  الحسنه دارند.”وی افزود: "بنابراین باید بانکی وجود داشته باشد که به 
صورت تخصصی به ارائه تســهیالت قرض الحســنه بپردازد تا به آن مراجعه 
کنند. در نتیجه به بانکی نیاز داشتیم که فقط به بانکداری خرد توجه کند و 
فعالیتش برمبنای بانکداری خرد باشد. در سال ۹۵ کل نقدینگی کشور یک 
میلیون و 2۰۰ هزارمیلیارد تومان بوده است. امروز نقدینگی کل کشور نزدیک 

۴ میلیون و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. 

بانک مرکزی به بانک ها اخطار داد

تخلف ها در اخذ سود زیر ذره بین هیات انتظامی
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه بانکی ضمن تاکید بر اجرای مقررات ناظر 
بر نرخ های سود علی الحساب سپرده های ســرمایه گذاری مدت دار اخطار داد که با 
بانک های متخلــف از طریق هیات انتظامی برخورد قاطــع خواهد کرد.به گزارش 
ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد: پیرو بخشنامه شماره ۱2۶۶۴2     /۹۹ تاریخ 2۸      تیرماه 
ســال۱3۹۹ موضوع ابالغ مصوبه هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه تاریخ 2۴       
تیرماه سال ۱3۹۹ شورای پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ های سود علی الحساب 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، بر اساس نتایج بازرسی های انجام شده و همچنین 
بعضی گزارش های واصله، برخی بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی با توسل به 
روش ها و شیوه هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ های سود 
علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، عماًل از نرخ های مصوب ابالغی به 
شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می کنند.بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب 
و ناســالم برای جذب سپرده بیشــتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش 
بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و 
همچنین تهدید ثبات، سالمت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم می سازد. 

لذا الزم است از مبادرت به مواردی که در زیر آمده است، خودداری شود:
- پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده گذار؛

- واریز مابه  التفاوت سود باالتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ های 
متفاوت به حساب های ســپرده دیگر اعم از حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه 
مدت و همچنین به حســاب های سپرده قرض الحسنه ســپرده گذار عالوه بر سود 

معمول پرداختی مطابق مصوبات شــورای پول و اعتبــار در تاریخ و موعد پرداخت 
سود به صورت ماهانه

- واریز سود به حساب های سپرده قرض الحسنه سپرده گذار با مانده به ظاهر صفر که 
امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی 

بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان پذیر می باشد
- افتتاح حساب های سپرده سرمایه گذاری بلندمدت با عناوین طرح های مختلف که 

عماًل دارای ماهیت کوتاه مدت بوده و واریز و برداشــت وجــوه در آن ها امکان پذیر 
می باشد

- افتتاح حساب های مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ های سود ترجیحی و 
باالتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار

- افتتاح حســاب  سپرده با شماره مشــتری های متفاوت برای یک شخص حقیقی   /
حقوقی

 - اعمال محدودیت های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم 
نرم افزاری بانک   /مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب های 

سپرده سپرده گذاران را از بازرسان سلب می نماید.
- عدم رعایت نرخ شکســت حساب های سپرده ســرمایه گذاری بلندمدت موضوع 

بخشنامه شماره ۱۸۰۶۸۰  /۹۹ مورخ ۱2  /۶  /۱3۹۹
بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده است، مسئولیت حسن اجرای ضوابط 
و دستورالعمل های ابالغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود سپرده، نظارت الزم را 
معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد، 
لذا الزم اســت مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵3 /۹۶ 
مورخ  ۱۶  مردادماه ســال  ۱3۹۶به تمامی واحدهای ذی ربط بانک     ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی ابالغ شــده و با اطالع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران 

محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.    

بیت کوین، اتر و دوج کوین پس از اینکه ایالن ماســک در روز گذشــته توییت کرد که قصد فروش توکن های 
دیجیتال خود را ندارد، به سرعت افزایش یافتند.به گزارش ایسنا، به نقل از بیت کوین نیوز، بیت کوین که پیش 
از توییت ماســک تا 2.۹ درصد ســقوط کرده بود، قبل از عقب نشینی مجدد، برای مدت کوتاهی زیان خود را 
محو کرد. اتر نیز تا 2.3 درصد افزایش یافت. افزایش 3.۸ درصدی دوج کوین در یک ساعت گذشته، بزرگترین 
جهش در میان ارزهای رمزپایه بود.ماســک، ثروتمندترین فرد جهان و مدیر اجرایی شرکت تسال، با پست های 
خود در رسانه های اجتماعی در مورد ارزهای دیجیتال برای افراد این حوزه، غریبه نیست. وی در ماه مه گذشته گفت که هیچ دوج کوینی 
را نخواهد فروخت، توکنی که در سال 2۰۱3 به عنوان یک شوخی ایجاد شد و ماسک یکی از طرفداران آن بود.در ماه اکتبر، ماسک گفت 
که مالک بیت کوین، اتر و دوج کوین است.او این بار در توییتر سوالی درباره نرخ تورم احتمالی در چند سال آینده منتشر کرد.مایکل سایلر، 
مدیر اجرایی شرکت مایکرواستراتژی در جواب این توییت گفت:  ارزهای ضعیف تر سقوط خواهند کرد و فرار سرمایه از پول نقد، بدهی و 
سهام ارزشی به اموال کمیاب مانند بیت کوین تشدید خواهد شد«.ماسک در پاسخ گفت: »کامال غیرقابل پیش بینی نیست که شما به این 
نتیجه برسید«.مایکرواستراتژی برای سه ماهه چهارم ۱۴۷ میلیون دالر هزینه کاهش ارزش دریافت کرد زیرا افت قیمت بیت کوین شرکت 

را مجبور کرد دارایی خود را کاهش دهد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۷3 تریلیون دالر برآورد می شود.

قیمت طال در روز سه شنبه به پایین ترین حد خود در بیش از یک هفته گذشته 
رسید زیرا بازدهی خزانه داری ایاالت متحده در آستانه افزایش نرخ بهره از سوی 
فدرال رزرو افزایش یافت و امیدواری ها برای پیشــرفت در مذاکرات روســیه و 
اوکراین باعث تضعیف بیشتر جذابیت پناهگاه امن این فلز گرانبها شد.به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با کاهش ۱۵.۷۰ درصدی همراه 

بود و به ۱۹3۵ دالر و ۶۰ ســنت رســید. بهای معامالت این بازار روز گذشــته به ۱۹۷۴ دالر و ۱۰ سنت 
رســیده بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، بهای هر اونس طال با ۰.۸۰ درصد کاهش به ۱۹3۶ دالر و ۶۰ 
سنت رسید و روز گذشته با ۰.۸۵ درصد کاهش، به ۱۹۷۵ دالر و ۴۰ سنت رسید. این به روزرسانی قیمت 
طال در ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه صبح به وقت شرقی است و امروز نیز همچنان روند کاهشی را در پیش گرفته 
است.بازدهی خزانه داری ایاالت متحده در روز دوشنبه به باالترین حد در دو سال و نیم گذشته رسید، در 
حالی که انتظار می رود روز چهارشنبه فدرال رزرو اولین افزایش نرخ بهره در سه سال اخیر را داشته باشد 

تا بتواند تورم فزاینده ای را که نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد را مهار کند.

طالسربهزیرشد!بیتکوینبهروندصعودیادامهمیدهد؟
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 آقای بنی صدر از حضرت آقا ســوال کرد که چرا شما دراز نکشیدید؟ آقا فرمودند 
وقتی که دستت در دســت یک رزمنده واقعی و مخلص باشد هیچوقت نخواهی 
ترسید. وی برای مبارزه با محرومیت در سطح استان که وسعت زیادی هم داشت 
بعــد از همفکری با دیگر تالش گران در ســال 1362 در ابتدا مســئولیت جهاد 
سازندگی منطقه جازموریان که مستقیما زیر نظر شورای مرکزی جهاد تهران بود 
انتخاب گردید. سپس به سمت مسئول جهاد سازندگی شهرستان بردسیر منصوب 
گردید.جازموریان منطقه بسیار وسیعی است. در یکی از روزها فرزند فردی به اسم 
فخرالدین بامری که دامدار بزرگی بود و ســرمایه دار نیز محسوب می شد در بستر 
بیماری افتاده و نیاز به دکتر پیدا می کند. وی به اتفاق آقای ذوالعلی و دکتر دیرمینا 
بوســیله تراکتور راهی خانه  فخرالدین بامری می شــوند، ظاهرا پسربچه شیر خام 

خورده بود و تب مالت گرفته بود. نزدیکی های روستای اشکن در بین راه دو نفر از 
اشرار جاده را بسته بودند، جلوتر که می روند می بینند آنها مسلح هستند و کم کم 
آماده ی شــلیک می شــوند. دکتر کمالی به ذوالعلی می گوید ماشین را نگه دارد، 

پیاده می شــود و به گمان اینکــه اگر بگوید چه 
کسی هست راه را باز می کنند. شروع به صحبت 
می کند، اما هــر دو خنــده ای می کنند. ظاهرا 
همان هایی بودند که مدت ها دنبالشان می گشتند. 
چشم آنها می بندند و تحت الحفظ به جایی دیگر 
منتقل می کنند. وقتی چشم هایشان را باز کردند 
دیدند فردی )آســا بامری( روبرویشان نشسته و 
چایی می نوشــد. از او پرسیدند پسر بچه که تب 
کرده کجاســت و او اشاره به سمت دیگر کرد. او 
داخل اتاق دراز کشــیده بــود و خانم فخرالدین 
باالی سرش نشسته بود، تب شدیدی داشت. از 
قضا فخرالدین بامری آن روز برای کاری از روستا 
خارج می شود هنگام رفتن به برادرش می سپرد 
که دکتر برای ویزیت خواهد آمد. دست های دکتر 
دیرمینا را باز کردند و او برای معاینه به اتاق رفت 

و توضیحاتی به خانم فخرالدین می دهد. مادر ناراحت بود و بی قرار.آسا بامری سوال 
می کند کدام یک از آنها در جهاد رئیس می باشد و کدام مرئوس؟ دکتر کمالی خود 
را معرفی می کند و می گوید من حاجی کمالی هستم )در آن منطقه او را به همین 
نام می شناختند( آنها هم بالفاصله ذوالعلی و دکتر را آزاد کردند. آسا بامری صریح و 
بی پرده می گوید که از کارهای وی خوشش نمی آید و هیچ دل خوشی نه از انقالب 
دارند و نه کارهایی که انقالبیون انجام می دهند. مشــخص بود چه مشکلی دارند 
و دردشــان چیست، او از تغییرات به وجود آمده خوشحال نبود. آنها همان فضای 
سنتی را دوست داشتند که ارباب و رعیتی زندگی می کردند. در یک کالم مخالف 
آگاهی مردم بودند. آسا بامری می پرســد چرا التماس نمی کنی که آزادت کنیم! 

دکتر کمالی می گوید من اهدافی داشته ام و حال 
به خیلی از آنها رسیده ام، از مرگ هم نمی ترسم، به 
نظرم شهادت در راه خدمت به وطن افتخار بزرگی 
است. من از جبهه های جنگ آمده ام و ترسی ندارم 
و افتخارم شــهادت در راه دین و مملکت است. با 
گفتن این جمالت دوباره چشم هایش را می بندند. 
آخرین صدایی که شنیده می شود صدای فنجان 
و نعلبکی بود و بعــد هم صدای قدم هایی بود که 
غضب آلود دور می شود. همسر فخرالدین بامری که 
فرزندش بیمار بود پنهانی برایش آب و اندکی غذا 
آورد. چند ساعت بعد چشم ها و دست هایش را باز 
کردنــد و از وی پذیرایی نمودند. آنطور که بعدها 

مشــخص شــد؛ بعد از آزادی ذوالعلی و دکتر دیرمینا آنها خودشان را به یکی از 
دوستان به نام ســید عباس می رسانند و او هم دست به کار می شود. حیدر بیگ 
بامری به همراه احمد بامری به منطقه دلگان می روند و خبر اسیری دکتر کمالی 
را به رییس طایفه، »نواب خان بامری« می رسانند، دو روز بعد نماینده نواب خان 
برای مذاکره با آســا بامری که رئیس اشرار بود به اشکن می آید، آسا بامری وقتی 
نماینده نواب خان را می بیند به غالمحسین بامری می گوید دست های دکتر کمالی 

را باز کنند. 

خاطرات جبهه و اسارت دکترمحمدرضاکمالی نویسنده ، جانباز و ایثارگر:

ایثارگری که دستش در دست امام خامنه ای بود
 دکتر  محمدرضا کمالی 

در 22 بهمن سال ۱۳۳۸  مصادف با 
نیمه شعبان، سالروز میالد با سعادت 

امام زمان)عج( در روستای قلعه عسگر 
از توابع شهرستان بردسیر واقع در 
استان کرمان دیده به جهان گشود.

نکته جالب تاریخ تولد در این است که سالروز تولد وی در سال 1400 سه 
بار تکرار می شود. اول به مناسبت سالروز میالد حضرت ولی عصر)عج( در 
تاریخ 9 فروردین، سپس 22 بهمن و مجددا روز 27 اسفند سالروز میالد 
حضرت ولی عصر)عج( می باشد.زمســتان فصل زیبایی ها و فصل سرور 
شادی در میان ایران اسالمی می باشد. در زمستان 57 بساط ظلم ستم 
شاهی برچیده شد و انقالب اسالمی به پیروزی رسید. دراین میان افرادی 
بودند تا خالصانه در جهت رفع تبعیض و مبارزه با بی عدالتی پا به صحنه 
نبرد گذاشتند.دکتر  محمدرضا کمالی در 22 بهمن سال 1۳۳۸  مصادف 
با نیمه شعبان، ســالروز میالد با ســعادت امام زمان)عج( در روستای 
قلعه عسگر از توابع شهرســتان بردسیر واقع در استان کرمان دیده به 
جهان گشود.نکته جالب تاریخ تولد در این است که سالروز تولد وی در 
ســال 1400 سه بار تکرار می شود. اول به مناسبت سالروز میالد حضرت 
ولی عصر)عج( در تاریخ 9 فروردین، ســپس 22 بهمن و مجددا روز 27 
اسفند سالروز میالد حضرت ولی عصر)عج( می باشد.در روزهای پرافتخار 
دهه فجر ســال 1۳59 که چند ماهی بود که سرزمین جمهوری اسالمی 
مورد حمله رژیم بعث قرار گرفته بود، در 20 کیلومتری شهر اندیمشک 
پلی بود به نام پل نادری که تخریب شده بود. کنار این پل یک تونل بود که 
به آن غار نادری می گفتند و رزمندگان در آن مستقر شده بودند. حضرت 
آقا به همراه آقای بنی صدر و چند تن از فرماندهان نظامی ارتش و سپاه 
نیز همراه آنان بودند برای بازدید به آن منطقه آمده بودند. در آن زمان 
رهبر معظم انقالب نماینده ولی فقیه در ســپاه بودند در این غار با دکتر 
کمالی برخورد کردند و با هم گرم صحبت شدند. حضرت آقا سوابق کاری 
دکتر کمالی را پرسیدند و ایشان نیز از سوابق خود در جهاد را بازگو نمود 
و به همراه هم از غار بیرون آمدند. دســت دکتر کمالی در دست ایشان 
بود در این حین صدای گلوله آمد و متوجه شــدند که عراقی ها منطقه 
را زده اند. همه دراز کشیده و سنگر گرفته بودند که یک راکت به داخل 

رودخانه اصابت کرد. حضرت آقا و دکتر کمالی ایستاده بودند

فخرالدیــن بامری که از اتفاقات پیش آمده شــرمنده بــود معذرت خواهی کرد. 
هنگام آزادی سه نفر آنحا بودند. آســا بامری، عیدوک و غالمحسین بامری. آنها 
از ســران اشــرار بودند. در چهره آسا بامری نشــانی از کینه ورزی دیده نمی شد. 
ظاهرا بــا توصیه ی نواب خان وضعیت به حالت عادی بازگشــته بود.در آن زمان 
جهاد جازموریان زیر نظر مســتقیم شــورای جهاد تهران که توسط مرحوم آقای 
فیروزآبــادی و مهندس بیژن زنگنه و آقای فروزش اداره می شــد. کارهای جهاد 
یکســره با نظم و ترتیب صورت می گرفت. آیت اهلل حجتی کرمانی  که اولین  امام 
جمعه ی کرمان و مشــاور رئیس جمهور وقت بود، آوازه تالش های بچه های گروه 
در آباد کردن جازموریان به گوشــش رسیده بود. به دکتر کمالی پیشنهاد داد تا 
دیــداری با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظــم انقالب که در آن زمان رئیس 
جمهور بودند داشته باشند. وقتی خدمت ایشان رسیدند استقبال گرمی از آنها به 
عمل آمد، رهبرمعظم انقالب چون قبل از پیروزی انقالب اســالمی درآن منطقه 
)دلگان( تبعید بودند، مردم بومی آن منطقه را به نام می شناختند و روحیه و خلق 
و خوی آنان را بخوبی لمس کرده بودند. رهبر معظم تاکید داشتند که مردم بلوچ 

بســیار خونگرم و مهربان هســتند و جز خوبی از آنها در آن سالها ندیده اند. دکتر کمالی حکایت 
اســارت خود را بیــان کردند و عنوان نمودند که اگر کمک نواب خان نبود خدا می دانســت چه 
سرنوشــتی در انتظارشان بود. ایشان هم سری به نشانه ی تایید تکان دادند و گفتند سالم مرا به 
نواب خان برسانید. ایشان فرمودند آسا بامری هم آدم خوبی بود، نمی دانم چرا چنین کاری کرده 
اســت و به نواب بامری بگویید از اینکه از افراد ما را در جهاد حمایت کردند و نگذاشــتند به شما 
ضرری برسانند، متشکریم. ایشان همان روز دستور به تهیه بودجه ای برای ساخت جاده چاه حسن 
به زه کلوت را دادند و با نخست وزیر وقت )مهندس میرحسین موسوی( صحبت کردند و قرار شد 
ایشان برای بازدید از منطقه و همکاری به جازموریان بیایند. این اتفاق باعث سرعت گرفتن انجام 
امور شــد. بعد ار آن به بخش جازموریان بسیار کمک کردند و شهید آوینی را برای ساختن یک 
فیلم مســتند از جازموریان و از زندگی دکتر کمالی به آن منطقه فرســتادند.در یکی از روزهایی 
که در جهاد بودند مهمان ناخوانده ای وارد دفتر شد. او سید مرتضی 
آوینی فیلمســاز و مستند ســاز جهادی بود، همگی از این دیدن او 
خوشحال شدند، بعد از احوالپرسی علت حضور ایشان را پرسیدند که 
معلوم شد به دستور آیت اهلل العظمی خامنه ای برای ساخت مستند از 
فعالیت های جهاد به آنجا آمده، از صمیم قلب خوشحال شدند چون 

مطمئن بودند بعد از پخش این مســتندها توجه مردم به این منطقه جلب خواهد 
شد و می توانند کمک های بیشتری برای آبادانی این منطقه جمع کنند.قرار بر این 
شد که هر روز به یک نقطه از منطقه جازموریان بروند و کارهایی که انجام داده اند 
را براي ایشان توضیح دهند، نهایتا تصویربرداری برای ساخت مستند شروع شد. این 
کار حدود دو ماه طول کشید و حاصل آن 10 قسمت مستند از منطقه ی جازموریان 
بود که از تلویزیون پخش گردید.پخش این مجموعه مستند باعث شد به دسـتور 
آیت اهلل العظمی خامنه ای که خودشــان امام جمعه موقت تهران بودند، برای ایام عید مقدار زیادی کمک تحت 
عنوان مایحتاج عمومی، پوشاک و خوراکی برای مردمان جازموریان جمع آوری و ارسال گردد. انسان وقتی به این 
مسیر پر پیچ و خم نگاه می کند قلبش سرشار از شعف و شادی و غرور می شود، حتی بعد از این همه سال که 
از آن تاریخ گذشته است.جنگ تحمیلی و دوران هشت سال دفاع مقدس وی را ترغیب نمود تا همچون گذشته 
به عنوان یکی از ســربازان اســالم نیز عازم جبهه های حق علیه باطل گردد. وی با رشادت تمام در عملیات های 
مختلف شرکت نمود و سرانجام در عملیات شلمچه مجروح شیمیایی گردید. حال پس از چندین سال از عوارض 

شیمیایی در امان نیست و گهگاهی او را رنجور و بیماران می سازد.
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بررســی پژوهشگران مجارستانی نشــان می دهد که میزان ابتال به 
افسردگی در کســانی که عکس خود را به صورت روزانه در فضای 
مجازی به اشتراک می گذارند، دو برابر بیشتر است.به گزارش ایسنا و 
به نقل از نوروساینس نیوز، با آغاز موج جدید همه گیری کووید-۱۹، 
میزان نشانه های افســردگی گزارش شده که احتماال به درمان نیاز 
دارند، در میــان افرادی که اغلب تصاویر یــا ویدیوهای خود را در 
رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارند، بیش از دو برابر افزایش 
یافته است.پژوهشگران »دانشگاه اوتووش لوراند«)ELTE( مجارستان، 
میزان استفاده از رسانه های اجتماعی، عادت به خودنمایی و وضعیت 
سالمت روان این افراد را با استفاده از یک پرسش نامه سه مرحله ای 
آنالین مورد ارزیابی قرار دادند. این پرسش نامه که حاوی ۲۰ پرسش 
بود، در یک دوره جمــع آوری داده طی هر موج از همه گیری، بین 
۲۲ آوریل ۲۰۲۰ تا چهارم آوریل ۲۰۲۱ تکمیل شــد؛ یعنی زمانی 
که اقدامات محدودکننده در مجارستان اعمال می شدند.یافته های 
این پژوهش نشــان می دهند که زمان صرف  شــده در رسانه های 
اجتماعی و تمایل به اشتراک گذاری محتوای مربوط به خودنمایی، 
طی موج های همه گیری کووید-۱۹ افزایش یافته و با افزایش خطر 
اختالل افســردگی عمده در میان فعال تریــن افراد فضای مجازی 
 ،)Alexandra Valéria Sándor(»مرتبط است.»الکساندرا والریا سندور
متخصص ارتباط و رســانه در دانشــگاه اوتووش لوراند گفت: روند 

بررسی  شده طی موج اول و دوم، در موج سوم بیشتر شد. 

محققان دانشــگاه ال تــروب)La Trobe University( اســترالیا اخیرا و 
پس از چندین ســال تالش موفق به توسعه یک ابزار غربالگری دقیق 
برای تشخیص زودهنگام اوتیسم شــده اند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از تی ای، شناســایی زودهنگام اختالل طیف اوتیسم)ASD( ضروری 
است. چرا که شناسایی زودهنگام این امر می تواند به والدین کودکان 
مبتــال به این اختالل کمک کند تا روند درمــان را زودتر آغاز کنند.

مداخــالت درمانی در صورت انجام زودهنگام موثرتر هســتند. با این 
حال، تشــخیص این اختالل اغلب چنــدان زود اتفاق نمی افتد و این 
امر نیز تا حدی به این دلیل است که تشخیص این اختالل با مشاهده 
رفتارهای غیرعادی صورت می گیرد که این رفتارها نیز ممکن است تا 
زمانی که اختالل به خوبی ثابت نشود، ظاهر نشوند.شناسایی زودهنگام 
را می توان از طریق غربالگری اوتیســم در جمعیت عمومی انجام داد. 
بسیاری از ابزارهای غربالگری اولیه اوتیسم دقت و حساسیت محدودی 
از خود نشان می دهند. در برخی موارد، این ابزارهای ارزیابی اوتیسم، 
عملکرد محدودی در بخش روان سنجی و تشخیص این اختالل دارند.

دانشــمندان دانشــگاه ال تروب با توجه به نیاز جهانی برای تشخیص 
زودهنگام این اختالل، به فکر بهبود ابزارهای شناســایی اولیه اوتیسم 
بودند و به همین دلیل یک ابزار غربالگری اولیه برای اوتیســم ایجاد 
 )SACS-R(»کردند. نام ابزار آنها »توجه اجتماعی و نظارت بر ارتباطات
اســت که موثرترین ابزار غربالگری اوتیســم در جهان در نظر گرفته 
می شــود.دقت تشــخیصی این ابزار بر روی بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
کودک ارزیابی شده اســت. دانشمندان دریافته اند که »SACS-R« در 

شناسایی این اختالل در کودکان بسیار خردسال نیز کاربردی است. 

افرادی که روزانه در فضای 
مجازی عکس می گذارند، بیشتر 

افسرده هستند!

تشخیص زودهنگام اوتیسم با 
یک ابزار غربالگری جدید

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات پارالمپیک ۲۰۲۲ پکن/ رویترز

اوورلند E نسل دو، یک آفرودر برقی با برد 1200 کیلومتری!
شرکت اوورلند E از محصول جدید خود بنام Generation ۲ پرده برداری کرده است. این یک آفرودر تمام الکتریکی است که برای 
رفتن به هرجایی طراحی شده و برد آن ۱۲۰۰ کیلومتر ادعا شده است. این شرکت قصد دارد محصول جدید خود را در دو مدل 
تولید کند. یکی از این مدل ها خودرویی جاده ای با کابینی راحت برای شهر خواهد بود درحالی که دیگری برای پرواز بر فراز تپه ها 
مناســب است. انتظار می رود هردو مدل جنریشن ۲ در سه ماههٔ پایانی سال جاری برای تولید آماده شوند.فعاًل مشخصات قوای 
محرکهٔ الکتریکی جنریشن ۲ اعالم نشده است که محصول قبلی اوورلند E که نسل یک یا MK۱ نام داشت، با استفاده از شاسی 
و پیشرانهٔ فولکس واگن بیتل ساخته شده بود. این خودرو طراحی کاماًل آفرودی و خشنی داشت که الهام بخش جنریشن ۲ هم 
بوده اســت. شرکت اوورلند E توسط یک صندوق سرمایه گذاری بنام Pario Ventures واقع در لندن، نیویورک و بروکسل حمایت 
 Pario Ventures می شود که در دیگر خودروسازان الکتریکی مثل ریویان، سونو موتورز و… هم سرمایه گذاری کرده است.مدیرعامل
در مورد ابن خودرو می گوید:دیدن پیشرفت این تیم هیجان انگیز است. خودروی نسل دو از باگی های قدیمی فولکس واگن الهام 

گرفته است که ما ساختیم اما فهمیدیم که جهان در حال تغییر است و باید خود را وفق دهیم.

خیال اسکوچیچ راحت شد
با بازگشــت مجید حسینی و وخیم نبودن مصدومیت شجاع خلیل زاده، خیال اسکوچیچ از بابت شرایط خط دفاعی تیم ملی تا 
حدودی راحت شــد.به گزارش ایســنا، محرومیت ها و مصدومیت های بد موقع بازیکنان حاضر در خط دفاعی تیم ملی، یکی از 
دغدغه های دراگان اسکوچیچ در روزهای گذشته بود و او به شدت پیگیر وضعیت بازیکنانش برای حضور در بازی کره جنوبی و 
لبنان است؛ دو دیداری که پیروزی و یا حداقل کسب یک مساوی مقابل کره و پیروزی مقابل لبنان، تضمین کننده صدرنشینی تیم 
ملی در انتخابی جام جهانی خواهد بود.در روزهای اخیر، شجاع خلیل زاده و مجید حسینی، دو مدافع تیم ملی در حین بازی های 
باشگاهی مصدوم و از ترکیب تیم خود خارج شده  بودند که با توجه به محرومیت کنعانی زادگان و از طرفی اعزام سیاوش یزدانی 
به خدمت ســربازی، باعث تشــدید بحران در خط دفاعی می شد اما به نظر می رسد خطر از سر تیم ملی گذشته است.بر خالف 
اظهارات سرمربی کایسری اسپور درباره وخیم بودن وضعیت مجید حسینی، او در هفته اخیر لیگ برتر ترکیه، به میادین بازگشت 
و ۹۰ دقیقه هم برای تیمش بازی کرد تا حداقل خیال اسکوچیچ با توجه به وجود امید نورافکن و تجربه انجام یک بازی در خط 

دفاعی راحت شود.

تخت شاهی دارد آن رتک ختن
کی کند رغبت هب ردویشی چو من؟

بعد ازین جانم نگنجد رد بدنجان من چون رپ شد از سودای او
گر چنین سروی ربستی از چمنپای او بودی جهان را سجده گاه

بی رخش روزی نمی بیند دلم
بی لبش کامی نمی یابد دهن

گر نبودی چهرهٔ او رد نقاب
عذر من روشن شدی رب مرد و زن جمله او باشم، چو بنشینم هب فکر
انم او گویم، چو آیم رد سخن

پیشنهاد

چهره روز

یک اتفاق مسخره
کتاب یک اتفاق مســخره داســتان بلندی از فیودور 
داستایفســکی، نویســنده بزرگ روس است که در 
ســال ۱۸۶۲ منتشر شد. این آخرین داستانی بود که 
داستایفسکی به تاثیر از نخستین استادش، گوگول، 
نوشت. داستانی که آن را همتراز شاهکارهایی مانند 
»شنل« و »بلوار نفسکی« دانسته اند. کتاب یک اتفاق 
مســخره در سال ۱۸۶۲ نوشته شده است. دقیقا یک 
ســال قبل از نوشته شــدن این کتاب یعنی در سال 
۱۸۶۱ اتفاق بســیار مهمی در روســیه می افتد. در 
آن زمان از مجموع ۶۰ میلیون جمعیت روســیه ۵۰ 
میلیون نفــر آن ها را موژیک ها )دهقانان( تشــکیل 
می دادند. تمام ایــن موژیک ها رعیت بودند، نیمی از 
آن ها در اراضی دولتی و بقیه در امالک حدود ۱۰۰ هزار خانواده اشــراف زمیندار روســیه زندگی 
مشقت باری را سپری می کردند. موژیک ها همراه امالک معامله می شدند و حق ترک امالکی که 
متعلق به آن بودند را نداشتند. الکساندر دوم به عنوان ناجی آن ها ظهور کرد و با لغو نظام رعیتی 
دهقانان اجازه یافتند دوسوم از اراضی کشاورزی دولتی را به اقساط ۴۹ ساله خریداری کنند. به این 
ترتیب، در سال ۱۸۶۱، تزار روسیه دستور الغای نظام رعیتی را در سراسر خاک امپراتوری روسیه 
صادر کرد.یک اتفاق مســخره نیز با یک مهمانی و اتفاقی جدی شروع می شود. سه دیوانساالر در 
اتاقی جمع شده اند و به واسطه ی طبقه ی اجتماعی ای که عضوی از آن هستند گفتگوهایشان حول 
اداره ی بهتر جامعه و همچنین تغییرات جدیدیست که در شیوه ی کشورداری در حال شکل گیری 
و رخ نماییست.»استپان نیکیفوروویچ« و »سیمون ایوانوویچ شیپولنکو« نمایندگان محافظه کاری و 

حفظ سنن قدیم اند در حالی که »ایوان ایلیچ پرالینسکی« طرفدار اصالحات است،...

فیودور داستایفسکی
فیودور میخایلوویچ داستایِفسکی یا داستایِوسکی؛ زادهٔ 
۱۱ نوامبر ۱۸۲۱ – درگذشتهٔ ۹ فوریهٔ ۱۸۸۱ ، نویسندهٔ 
مشهور و تأثیرگذار اهل روسیه بود. ویژگی منحصر به فرد 
آثار وی روانکاوی و بررســی زوایای روانی شخصیت های 
داســتان اســت. بســیاری او را بزرگترین نویســنده 
روان شــناختی جهان به حساب می آورند. سوررئالیستها 
مانیفست خود را بر اساس نوشته های داستایِفسکی ارائه 
کرده اند.اکثر داستان های وی همچون شخصیت خودش 
سرگذشت مردمی ست عصیان زده، بیمار و روان پریش. 
او ابتدا برای امرار معاش به کار ترجمه پرداخت و آثاری 
چون اورژنــی گرانده اثــر بالــزاک و دون کارلوس اثر 
فریدریش شــیلر را ترجمه کرد. در اکثر داســتانهای او 
مثلث عشقی دیده می شود، به این معنی که خانمی در میان عشق دو مرد یا آقایی در میان عشق دو زن 
قرار می گیرد. در این گره افکنی ها بسیاری از مسایل روانشناسانه که امروز تحت عنوان روانکاوی معرفی 
می شود، بیان می شود و منتقدان، این شخصیت های زنده و طبیعی و برخوردهای کاماًل انسانی آن ها را 
ســتایش کرده اند. فیودور میخایالویچ فرزند دوم خانواده داستایِفسکی در ۱۱ نوامبر۱۸۲۱ به دنیا آمد. 
پدرش پزشک بود و از اوکراین به مسکو مهاجرت کرده بود و مادرش دختر یکی از بازرگانان مسکو بود. 
در ده سالگی والدینش مزرعه ای کوچک در حومه شهر توال در نزدیکی مسکو خریدند که از آن به بعد 
تابستان ها را در این مکان می گذراندند.در ۱۸۳۴ همراه با برادرش به مدرسهٔ شبانه روزی منتقل شدند 
و ســه سال آنجا ماندند. در پانزده سالگی مادرش از دنیا رفت. در همان سال امتحانات ورودی دانشکدهٔ 
مهندسی نظامی را در سن پترزبورگ با موفقیت پشت سر گذاشت و در ژانویهٔ ۱۸۳۸ وارد دانشکده شد. 

در تابستان ۱۸۳۹ خبر فوت پدرش به او رسید.

سینما

فیلم اکشن »تاپ گان: ماوریک« با بازی »تام کروز« 
در بخش نمایش های ویژه جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲ 
رونمایی می شــود.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، 
فیلم ســینمایی »تــاپ گان: ماوریک« کــه دنباله 
فیلم معروف »تاپ گان« محصول ۱۹۸۶ اســت در 
نخســتین نمایش خود در بخــش نمایش های ویژه 
هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلم کن تجربه خواهد 
کــرد. »تیری فرمو« مدیر جشــنواره فیلم کن فیلم 
»تاپ گان: ماوریک« یک فیلم گیشه ای و فوق العاده 
توصیــف کرده و درابتدا و پیــش از آغاز همه گیری 
کرونا قصد داشــت این فیلم را در بخش غیررقابتی 
کن نمایش دهد. بازگشــت »تام کــروز« به کابین 
خلبــان در نقش خلبان پیت میچــل )ماوریک( نیز به خاطر همه گیری کرونــا به تعویق افتاد و 
تاریخ اکران برنامه ریزی شده فیلم را نیز چندین بار دستخوش تغییر کرد. این فیلم قرار است در 
تاریخ ۲۷ می در سینماها اکران شود، در حالی که جشنواره فیلم کن از ۱۷ می تا ۲۸ می )۲۷ 
اردیبهشــت تا ۷ خردادماه( برگزار می شود.فهرست کامل فیلم های حاضر در هفتاد و پنجمین 
جشــنواره فیلم کن در هفته سوم آوریل اعالم می شود.در فیلم جدید »تاپ گان« به کارگردانی 
»جوزف کوشینســکی« بازیگرانی چون »مایلز تلر«، »جنیفر کانلی«، »جان هام«، »گلن پاول«، 
»لوئیس پولمن«، »دنی رامیرز«، »مونیکا باربارو«، »اِد هریس« و »وال کیلمر« نیز در نقش مرد 
یخی بازی می کنند.اولین نمایش رسمی جهانی این فیلم در سن دیگو برنامه ریزی شده است و 

ظاهراً قبل از نمایش فیلم در کن برگزار می شود.

 تام کروز با »تاپ گان« 
به جشنواره کن می رود
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