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وزیر اقتصاد تاکید کرد؛
ضرورت خودکفایی زراعی کشورهای 

اسالمی در کاالهای اساسی
تهــران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی گفــت: بــا توجــه به 
اهمیت امنیت غذایی و وابستگی 
کشــورهای اســالمی به واردات 
غالت و همچنین آثــار و تبعات 
جنگ روسیه و اوکراین ، پیشنهاد 
ما به بانک توسعه اسالمی آن است 

که پروژه های خودکفایی زراعی در کاالهای اساســی را در اولویت قرار 
دهد . به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، »ســید احسان خاندوزی« که 
به منظور شرکت در اجالس ساالنه بانک توسعه اسالمی به مصر سفر 
کرده اســت، در ســخنانی در این اجالس تصریح کرد : برنامه دولت 
ایران بر توجه به سیاست همسایگی بویژه تعامل با کشورهای اسالمی 
و همچنیــن تالش برای مقاوم ســازی اقتصاد ایــران ، که به ترتیب 
سیاســت هایی »فرصت گرا و تهدیدگریز« هستند ، استوار است .  وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی اجالس ســاالنه بانک توسعه 
اســالمی IDB خاطر نشــان کرد: با توجه به اهمیــت امنیت غذایی و 
وابستگی کشورهای اسالمی به واردات غالت و همچنین آثار و تبعات 
جنگ روسیه و اوکراین ، پیشنهاد ما به بانک توسعه اسالمی آن است 
که پروژه های خودکفایی زراعی در کاالهای اساســی را در اولویت قرار 
دهد . خاندوزی همچنین با توجه به توفیق جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان صدرنشین کشور اسالمی در فناوری سالمت و واکسن ضدکووید 
۱۹ و ظرفیت های بسیاری که در این زمینه وجود دارد از بانک توسعه 
اسالمی خواســت تامین مالی پروژه های تکنولوژیک مرتبط با درمان 

بیماری ها را در دستور کار خود قرار دهد.

خانه در وسط تهران چند؟
مناطق ۴، ۵، ۷، ۸ و ۱۳ را می توان محدوده های ســکونتی گروه های 
متوسط درآمدی شهر تهران دانست که میانگین قیمت هر متر خانه در 
این مناطق بین ۳۱ تا ۴۲ میلیون تومان است.به گزارش ایسنا، منطقه 
۵ پرمعامله ترین منطقه در بازار مســکن شهر تهران محسوب می شود 
که هر ماه این عنوان را به خود اختصاص می دهد. اسفند سال گذشته 
در این منطقه ۹۷۴ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسید 
و در فروردین نیمه تعطیل امســال هم ۵۳۴ معامله در آن منعقد شد. 
گفته می شــود ۱۰.۴ درصد از کل مهاجــران به تهران در منطقه پنج 
ساکن می شوند.بر اســاس سرشماری سال ۱۳۹۵ منطقه پنج با ۸۵۸ 
هــزار نفر جمعیت بعد از منطقه چهار با ۹۱۹ هزار نفر، رتبه دوم را از 
لحاظ جمعیت در بین مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران به خود اختصاص 
داده است. پس از آن منطقه ۲ با ۷۰۱ هزار نفر، منطقه ۱۵ با ۶۴۱ هزار 
نفر و منطقه ۱۴ با ۵۱۵ هزار نفر در رتبه های سوم تا پنجم قرار دارند.
اما بررســی قیمت مسکن در مناطق شــهر تهران گویای آن است که 
مناطق ۴، ۵ ،۷، ۸ و ۱۳ را به لحاظ قیمتی می توان محدوده سکونتی 
اقشار میانی شهر تهران قلمداد کرد. در بین مناطق مذکور منطقه پنج 
با متوســط قیمت ۴۲ میلیون تومان رتبه اول را دارد و در شهر تهران 
نیز جایگاه پنجم را به لحاظ قیمت مســکن بــه خود اختصاص داده 
است. پس از آن به ترتیب منطقه ۴ با ۳۷.۸ میلیون، منطقه ۸ با ۳۲.۶ 
میلیون، منطقه ۷ با ۳۲.۴ میلیون و منطقه ۱۳ با ۳۱.۹ میلیون تومان 
قــرار گرفته اند.بجز منطقه ۵ که همواره رتبه اول را به لحاظ معامالت 
دارد در سالهای گذشته معموال مناطق ۲ و ۴ جایگاه های دوم و سوم را 
در اختیار داشتند اما مدتی است که منطقه ۱۰ عنوان دومین منطقه 
پرمعامله شهر تهران را از ۲ و ۴ ربوده است. منطقه ۱۰ از جایگاه ششم 
و هفتم خود را به جایگاه ســوم تعداد معامالت رساند. علت اصلی این 
مساله به افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش توان  متقاضیان مصرفی 
مربوط می شــود. طبق آمار فروردین ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن در 
منطقه ۱۰ تهران ۲۳ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است. اگر چه 
منطقه ۱۰ به لحاظ مساحت جزو کوچکترین مناطق تهران محسوب 
می شــود اما تراکم باالی جمعمیتــی، آن را در رتبه یازدهم جمعیت 
تهران قرار داده است. در منطقه ۱۰ تراکم جمعیتی ۴۲۰ نفر در هکتار 
اســت.در منطقه چهار نیز که در شــرق تهران است محله هایی مثل 
تهرانپارس شــرقی و غربی، حکیمیه، نارمک شمالی، قاسم آباد، اوقاف، 
شمیران نو، قنات کوثر، مجیدآباد، کوهسار، مجیدیه، شمس آباد، کاظم 
آباد، ضرابخانه، مبارک آباد، شیان و لویزان قرار دارد. میانگین قیمت هر 
متر خانه در این منطقه ۳۷.۸ میلیون تومان است و فروردین امسال با 
۲۷۳ فقره قرارداد خرید و فروش رتبه چهارم را از لحاظ تعداد معامالت 
مســکن شهر تهران کسب کرد. اسفند پارسال نیز در این منطقه ۶۰۴ 
قرارداد خرید و فروش مســکن به ثبت رســید.منطقه ۱۳ نیز یکی از 
اهداف سکونت اقشار میانی است که البته محدوده پرمعامله ای در شهر 
تهران محسوب نمی شود؛ اگر چه تعداد معامالت آن از گرانترین نقطه 
تهران یعنی منطقه ۱ بیشتر است. فروردین ۱۴۰۱ تعداد ۱۳۱ قرارداد 
خرید و فروش مســکن در منطقه ۱۳ به ثبت رسید که جایگاه دهم را 
در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران کسب کرد. متوسط قیمت مسکن 
در منطقــه ۱۳ به میزان ۳۱.۹ میلیون تومان در هر متر مربع اســت. 
۲۴۸ هــزار نفر در منطقه ۱۳ تهران ســکونت دارند که رتبه هجدهم 
را از ایــن نظر در بین مناطق ۲۲ گانه شــهر تهــران در اختیار دارد.

منطقه ۸ در شــرق تهران قرار دارد. این منطقه از شمال به مناطق ۴ 
و ۳، از شــرق به منطقه ۷ و از جنوب به منطقه ۱۳ می رسد. جمعیت 
منطقه ۸ بالغ بر ۴۲۵ هزار نفر است و هفتمین منطقه پرجمعیت تهران 
محسوب می شود. فروردین امســال ۱۹۲ فقره قرارداد خرید و فروش 
مسکن در منطقه ۸ منعقد شد که هفتمین منطقه پرمعامله تهران بود. 
متوســط قیمت هر متر خانه در این منطقه ۳۲.۶ میلیون تومان است. 
تهرانپارس غربی، نارمک، دردشت، مدائن، هفت حوض، فدک، مجیدیه، 
لشکر شرقی و غربی، تسلیحات، وحیدیه و زرکش، محله های منطقه ۸ 
هستند.منطقه ۷ واقع در غرب منطقه ۸ که تقریبا جزو مناطق مرکزی 

شهر تهران محسوب می شود

برد قاطع حسن یزدانی در جام تورلیخانوف
آزادکاران اوزان ۸۶ و ۹۲ کیلوگــرم ایران برابر رقبای خود در تورنمنت رنکینگ قزاقســتان، به برتری 
رسیدند.یه گزارش ایسنا، در آغاز رقابت های روز پایانی کشتی آزاد جام تورلیخانوف در آلماتی قزاقستان، 
حســن یزدانی در ۸۶ و کامران قاســمپور در وزن ۹۲ کیلوگرم برابر رقبای خود صاحب برتری شدند.
در وزن ۸۶ کیلوگرم حســن یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر صفر فاتح اردین از ترکیه را مغلوب 
کرد. وی دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با برنده کشتی میان عظمت دولتبیکوف از قزاقستان و بکزاد 
عبدالرحمن اف از ازبکســتان مبارزه خواهد کرد.در وزن ۹۲ کیلوگرم که با حضور ۶ کشتی گیر در دو 
گروه ۳ نفره و به صورت دوره ای برگزار می شــود، کامران قاســم پور در مبارزه نخست با نتیجه ۱۰ بر 
صفر ویکی از هند را مغلوب کرد وی در دومین دیدار به مصاف اسالم بک الیاس اف از قزاقستان رفت و 
با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.در جریان روز نخست نیز امیرحسین زارع در 
سنگین وزن به مدال طال رسید و امیرحسین فیروزپور نیز در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.

نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نیست
شیوع اسهال ویروسی در کشور

رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت، گفت: بررسی هایی که در آزمایشگاه های 
مرجع وزارت بهداشــت کشور انجام شده نشــان می دهد آنچه که بیشتر از همه باعث بروز اسهال حاد 
شــده، عوامل ویروسی است.به گزارش ایسنا،  دکتر مریم مسعودی فر با اشاره به اینکه معموالً با شروع 
فصل بهار و تابســتان انتظار افزایش بیماری های گوارشی منتقل از آب و غذا وجود دارد،  گفت: بعد از 
محدودیت های کرونا هم اکنون تماس بین افراد و تجمعات بیشتر شده ضمن اینکه خیلی ها در این دو 
سال، به خاطر محدودیت ها تماسی با خیلی از عوامل بیماری زا نداشتند و بالتبع با شروع فصل گرما، 
بیماری های اسهال و استفراغ افزایش پیدا می کند.او تاکید کرد: با افزایش موارد گزارش شده ی بیمارانی 
با تابلوی بالینی اسهال حاد و آبکی، آنها را از نظر میکروب وبا و سایر میکروارگانیسم ها بررسی خواهیم 
کرد. بررســی هایی که در آزمایشــگاه های مرجع وزارت بهداشت کشور انجام شده نشان می دهد آنچه 
که بیشتر از همه باعث بروز اسهال حاد شده، عوامل ویروسی است.مسعودی فر با بیان اینکه ویروس ها 
ســرایت پذیری خیلی باالیی دارند، تصریح کرد: این ویروس ها در عفونت های گوارشــی خود محدود 
شونده هستند و دوره کوتاهی هم دارند اما در عین حال فوق العاده مسری هستند و می توانند افراد زیادی 
را درگیــر کنند.وی راه انتقال این ویــروس را تماس فرد به فرد و مصرف آب و غذای آلوده عنوان کرد 
و گفت: رعایت بهداشت، شستشوی دست ها به مدت ۲۰ ثانیه، شستشوی صحیح میوه و سبزیجات و 
پیشگیری از کم آبی بدن، خودداری بیماران از تماس با بیرون بویژه گروه های آسیب پذیر مانند کودکان، 
سالمندان و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی ضروری است.رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و غذای 
وزارت بهداشت، بیان کرد: ضعف و بی حالی شدید و اختالل هوشیاری نشانه کم آبی شدید در بدن است 
که در این صورت و همچنین در صورت مشــاهده خون در مدفوع حتماً باید به پزشک مراجعه شود.او 
که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، در خاتمه تاکید کرد: اســهال های ویروسی نیازی به مصرف 

آنتی بیوتیک ندارند و باید از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک مگر به صالحدید پزشک خودداری شود.

وزیر بهداشت:
 تزریق ۳ ُدز واکسن کرونا شرط تشرف زائران

 برای اربعین است
تهران- ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تزریق ۳ ُدز واکسن کرونا شرط تشرف زائران 
برای اربعین امســال اســت.به گزارش ایرنا، بهرام عین الهی روز شنبه در گفت و گویی در جلسه ستاد 
مرکزی اربعین افزود: پزشــکانی که امسال به این سفر معنوی مشرف شوند برای آنها ماموریت منظور 
می شود و نیاز به اخذ مرخصی ندارند.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به برگزاری مراسم 
اربعین در فصل تابســتان گفت: وزارت بهداشــت و ستاد مرکزی اربعین در این زمینه پیش بینی های 
الزم را اتخاذ کرده اند تا از گرمازدگی زائران پیشگیری شود.عین الهی همچنین بر ضرورت تشکیل یک 
قرارگاه بهداشت و درمان در مجموعه ستاد اربعین سفارت ایران تاکید کرد و گفت: در این ستاد ضمن 
دعوت از خیرین، ســفرا و تجار سایر کشورهای اسالمی، جلب مشارکت مردمی شاغالن مختلف حرف 
پزشکی و بسیج دانشگاهها، باید برای آموزش مدیران موکب ها و گروههای هدف نیز تدابیر جامعی به 
منظور  پیشگیری از بیماریها و ارائه خدمات به هنگام و جامع حوزه سالمت به زائرین ایرانی اتخاذ کنیم..

جزئیات آمار تجارت 2 ماهه 1401 منتشر شد

تجارت خارجی ایران از ۱۶ میلیارد دالر گذشت
حقوق بازنشستگان از خردادماه 

افزایش پیدا خواهد کرد؟

سازمان امور مالیاتی؛

کدام مشاغل نیاز به اظهارنامه مالیاتی ندارند؟

در حالی فروردین و اردیبهشت ماه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون هر گونه افزایش پرداخت شده 
است که بازنشســتگان همچنان منتظر این افزایش از سوی مسئوالن هستند و این سوال مطرح می شود 
که آیا سرانجام این افزایش در خرداد عملیاتی می شود؟به گزارش اقتصادآنالین به نقل از  تسنیم؛ موضوع 
افزایش حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی در طی ماه های گذشته از سال جاری به یکی از دغدغه ها و 
نگرانی های بازنشســتگان این سازمان تبدیل شده اســت و علی رغم وعده های تکراری از سوی مسئوالن 
ســازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشســتگان این ســازمان همچنان بدون تغییر و افزایش در دو ماه ) 
فروردین و اردیبهشــت( به حساب به بازنشستگان واریز شده است.این در حالی است که علی اصغر بیات، 

رئیس کانون  عالی بازنشستگان....

پیش بینی صندوق بین المللی پول؛

اقتصاد در سال ٢٠٢٢ به کدام سو می  رود؟
پس از گفت و گو با امیرعبداللهیان؛

بورل: احتمال دستیابی به توافق در حال کاهش است

رهبر انقالب در حرم مطهر امام خمینی)ره( :

گرایش امروز مردم به انقالب و دین از روز اول انقالب 
یقیناً بیشتر است
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شهرداري صدرا درنظر دارد  مناقصه عملیات اجراي موزاییک فرش میادین امام رضا)ع( و فرهنگ را طبق برآورد و مشخصات 
قید شده در اسناد مناقصه ،از  طریق سامانه تداركات  الكترونیكي دولت برگزار نماید . كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت 
 اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها  از طریق درگاه  سامانه  تداركات الكترونیكي دولت (ستاد

) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل 
ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاء الكترونیكي راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.

1- برآورد اولیه كل مبلغ : 17/517/702/113 ریال  مي باشد
2- تامین اعتبار از محل منابع داخلي مي باشد.

 3- مبلغ تضمین شــركت در مناقصه  876/000/000  ریال  مي باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل 3 ماهه
 یا فیش واریزي نقدي به حساب 100830670088 بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا باشد .

4- مبلغ خرید اوراق مناقصه 1،500،000 ریال به حساب  100805891412 نزد بانک شهر در سامانه ستاد ایران مي باشد  .
5- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

6- هزینه درج آگهي نوبت اول و دوم بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
7- شهرداري در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

8- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
9-  تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تداركات الكترونیكي دولت روز چهار شنبه تا ساعت 10 صبح تاریخ 1401/03/07مي باشد .

10- آخرین زمان مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  تا ساعت 19 عصر دو شنبه مورخ 16/ 03/ 1401 مي باشد .
11- آخرین زمان مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اسناد و مدارك در سامانه تا ساعت 19عصر پنجشنبه مورخ  26/ 03/ 1401 

میباشد.
12- زمان بازگشایي پاكت ها  ساعت 13 روز شنبه مورخ 28/ 03/ 1401 مي باشد.

متقاضیان مي بایســت مدارك پاكتهاي الف – ب –  ج  در سامانه بارگذاري نمایند شهرداري از دریافت حضوري پاكات طبق 
قانون ، معذور مي باشد و فقط اصل ضمانت نامه را پس از بارگذاري در سایت ستاد )پاكت الف( به صورت فیزیكي تا ساعت 9 
صبح مورخ 28/ 03/ 1401 در پاكت سربسته و با درج كامل مشخصات شركت و شماره تماس به واحد حراست شهرداري صدرا 

به آدرس زیر تحویل نمایند.
آدرس : اســتان فارس – شــهر صدرا – بلوار پاسداران ســاختمان مركزي شــهرداري صدرا - كد پستي7199433869 
 شــماره تماس 36417818-071واحد قراردادها اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :

مركز تماس 41934 - 021 دفتر ثبت نام   88969737 و 85193768 
نوبت اول :07/ 03/  1401
نوبت دوم :16/ 03/ 1401

آگهــي مناقـصه

  بهزاد پرنیان - شهرداري صدرا

 عملیات اجراي موزاییک فرش میادین امام رضا)ع( و فرهنگ  
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گزیده خبر

رئیسی در حرم مطهر امام)ره( :
هر جا به بیرون چشم دوخته شد 

عقب ماندگی هایی به وجود آمد

رئیس جمهور گفت: هر جا مســئوالن به خود اعتماد داشــتند کشور پیشرفت 
داشته اســت، اما هر کجا که به بیرون چشم دوخته شد، عقب ماندگی هایی به 
وجود آمده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور )جمعه( در مراســم گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی )ره( 
که در محل حرم مطهر امام )ره( برگزار شد، اظهار کرد: ایام بسیار مبارک دهه 
کرامت اســت. آغاز ماه ذیقعده والدت فاطمه معصومه )س( و در میانه والدت با 
سعادت ثامن الحجج)ع( است و این روزها را به عنوان دهه کرامت نامیدند تا در 
پرتوی کرامت علی بن موسی الرضا )ع( توجه به کریمان و جلوه های کرامت در 
بین مردم افزون شود.وی با اشاره به معنای کرامت عنوان کرد: بحث من در رابطه 
با امام بزرگوار و جلوه های کرامت در مکتب امام خمینی )ره( است. برخی کرامت 
را به معنای بخشش می دانند و هر که بخششی داشته باشند را کریم می نامند و 
برخی کرامت را به معنای بخشش قبل از سؤال می دانند. هرچند بخشش منشأ 
کرامت است و کرامت معنا و مفهوم برتر از این دارد. کرامت به جایگاه و جلوه ای 
می گویند که کانون آن عشق و منشأ کبریایی باشد و انسان را به بخشش مال، 
آبرو و جان وا دارد کند.رئیس جمهور بیان کرد: خداوند متعال کرامت را به همه 
انسان ها اعطا کرد و همه انسان ها دارای کرامت هستند و بر همه موجودات عالم 
برتری و جایگاه با کرامتی دارد. ســخن ما در مورد کرامت ذاتی نیســت، بلکه 
در مورد کرامت اکتســابی اســت. فرق این دو کرامت این است که انسان عارف 
کرامت را کســب می کند. اگر انسان در کســب جایگاه معنوی، شناخت خدا و 
عمل به دستورات ذات مقدس حضرت حق در پرتوی قرآن کریم و رسول کریم 
کرامت کســب کرد، او را به کرامت می رساند.رئیسی افزود: جلوه های کرامت در 
انسان کامل و کتاب کامل اســت و می تواند انسان را به جایگاه کرامت برساند. 
شهیدان ما قبل از رسیدن به مقام شهادت به مقام کرامت رسیدند و اول کریم 
هستند بعد شهید و اگر کرامت نداشته باشند که از جان بگذرند به مقام شهادت 
نمی رســند.وی با بیان اینکه اولین جلوه کرامت در مکتب امام دلدادگی به خدا 
است، خاطرنشان کرد: جمله »عالم در محضر خدا است« تمام دیدگاه های دینی، 
شرعی و شخصی و سنگ بنای تمام تفکر اندیشه و شخصیت حضرت امام )ره( 
اســت. در هیچ بخش صحیفه نور نخواهید دید که امام مردم را به خود دعوت 
کرده باشد، بلکه در همه سخنان مردم را دعوت به خدا کرده است.رئیس جمهور 
تصریح کرد: امام همــواره مردم را به عبادت خدا دعوت می کرد و دومین اقدام 
امام نیز برپا داشــتن عدالت در جامعه بود، ما انســان عادل و عدالت خواه داریم 
که امام انســانی عدالت خواه بود و پرچم عدالت خواهی را برافراشــت و در سال 
۴۲ نیز هزینه آن را پرداخت کرد.رئیســی با تأکید بر اینکه امروز باید به دنبال 
عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... باشیم، اظهار کرد: زیرا بعد از توحید در 
فرهنگ ما هیچ مفهومی باالتــر از عدالت وجود ندارد. در نهایت باید جامعه برا 
عدالت ظهور آماده باشــد تا طعم شیرین عدالت را بچشیم.وی افزود: از دیدگاه 
امام خمینی همه باید در به ثمر نشســتن ظهور، اقدامی انجام دهند، این طور 
نیست که دست روی دست بگذاریم تا امام عصر ظهور کنند.رئیس جمهور ادامه 
داد: حیات اجتماعی، سیاسی و اخالقی منوط به داشتن حس و احساس است، 
انســان ها باید در جامعه حس و احساس داشته باشند و باید احساس مسئولیت 
داشته باشند.رئیسی با تأکید بر اینکه در این ۴۰ سال گام هایی برداشته شده اما 
گام هایی پیش رو داریم و میراث امام )ره( نیز انقالب اســالمی است، گفت: باید 
این میراث گرانقدر را حفظ کنیم. اگر بخواهیم یک ســند برای انقالب اسالمی 
در نظر بگیریم، ســند گام دوم انقالب اسالمی مهمترین و ارزشمندترین سند 
است و اگر عقب ماندگی هایی وجود دارد، باید برطرف کرد.وی افزود: هر کجا در 
کشــور به حرف و رهنمود امام و رهبری توجه شــد و مسئوالن همواره به خود 
اعتماد داشــتند و به دشمنان بی اعتماد بودند، کشور پیشرفت داشته است، اما 
هر کجا که به بیرون چشــم دوخته شد، عقب ماندگی هایی به وجود آمده است.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه پیشرفت های علمی کشور حتی به جایی رسیده 
که در کشورهای مختلف همچون تاجیکستان در سطح تحصیالت عالی از علوم 
کشور ما استفاده می کنند، گفت: زمانی ما حدود ۷۰۰ کشته بر اثر بیماری کرونا 
داشنیم، اما با اعتماد به داخل، امروز توانسته ایم این بیماری کرونا را مهار کنیم 
که تعداد فوت شدگان به صفر رسیده است.رئیسی تأکید کرد:امام )ره( به ما یاد 
دادند که ابتدا توکل به خدا و دوم اعتماد به نفس و یقین به پیروزی داشته باشیم 
که از جانب خدا نصیب ما خواهد شد.وی تصریح کرد: رمز موفقیت حضرت امام 
)ره( و کمال ایشان کرامتشان بود، امام مردم را باور داشتند و میزان را رأی ملت 
می دانستند. حقیقتا به مردم اعتقاد و باور داشتند. این باور امام بود که راه خدا از 
میان خلق می گذرد، اگر کسی به دنبال جلب رضای خدا است باید خدا را راضی 
کند، الزمه محبت مردم، جلب محبت خلق اهلل است.رئیسی گفت: مشتری مداری 
و حق با مشــتری معنای کامل این حرف است. ما در فرهنگ دینی مدیریت را 
بســیار باالتر از سخنی که در مدیریت مطرح است می دانیم و آن این است که 
باید مردم را دوســت داشت. دوست داشتن مردم بسیار اهمیت دارد. مردم امام 
را دوســت داشتند.وی اضافه کرد:دوست داشــتن مردم و مالک دانستن مردم 
در زندگی امام جلوه های بســیاری دارد. از جلوه های کرامت در سیره و مکتب 
امام رضوان اهلل تعالی علیه ضدیت و مبارزه با استکبار و ظلم بود. کسی که بنده 
خدا اســت و اعتقاد دارد خدا در تمام زوایای عالم حاکم و ناظر است نمی تواند 
حاکمیت غیر از خدا را بپذیرد. ظلم ستیزی یکی از کرامات مکتب امام رحمت اهلل 
است.رئیس جمهور تصریح کرد: مقابله با فساد و ظلم همواره در سیره همه امام 
و پیشوایان جلوه دارد. در سیره امام هم همین را مشاهده می کنید. انسان دارای 
کرامت نفس و کسی که خدا را می بیند و به خدا می اندیشد بندگی و حاکمیت 
غیر خدا را می پذیرد.رئیسی بیان کرد: سیاستمداران در عالم فراوان هستند اما 
سیاست بدون معنویت بســیار هزینه ایجاد کرده است و نتیجه آن هفتاد سال 
ظلم به مردم فلســطین و کالهک های هسته ای و مسابقه ای است که در جهان 
وجــود دارد. در مکتب با کرامت امام بزرگوار ما پیوند بین معنویت و سیاســت 
برقرار است.وی با تأکید بر اینکه سیاست بدون معنویت نمی شود، گفت: ارتباط 
باید براســاس کرامت برقرار شود و عزت و کرامت باید در کنار هم وجود داشته 
باشــد. رفتار امام با ستمگران و سیاستمداران در دنیا را ببینید. در زمان جنگ 
بارها مقامات به ایشان پیام دادند و ایشان به حق بر کرامت و عزت اصرار و تأکید 
کردند. آن ها حاضر نبودند بگویند حق با جمهوری اســالمی و رزمندگان است.

رئیس جمهور اضافه کرد: آن ها حاضر نبودند بگویند دارد.

رهبر انقالب در حرم مطهر امام خمینی)ره( :

گرایش امروز مردم به انقالب و دین از روز اول 
انقالب یقینًا بیشتر است

تهران-ایرنا- رهبر معظم انقالب »وظیفه قدرشناسی از مسئوالن 
انقالبی« را یادآور شــدند و فرمودند: امام بزرگوار همچنان که به 
مجریــان نهیب می زدند در مواردی نیز صریحــاً از آنها قدردانی 
می کردند، بنابراین امروز که دشــمن در صدد تخریب مسئوالن 
انقالبی است، وظیفه سنگین قدرشناسی باید ادا شود.به گزارش 
گروه امام و رهبری خبرگــزاری ایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
صبح روز )شــنبه( در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبر 
کبیر انقالب به مناسبت سی وسومین سالگرد عروج آن عزیز سفر 
کرده، امام خمینی را روح جمهوری اسالمی، شخصیتی حقیقتاً 
اســتثنایی واماِم »دیروز و امروز و فردای ملت ایران« خواندند و 
تأکید کردند: نسل جوان و هوشمند کنونی برای اداره آینده کشور 
و رساندن ملت به قله های پر شکوه به نرم افزاری مطمئن، جامع، 
شــتابدهنده وتحول آفرین یعنی درسها و گفتار و رفتار امام نیاز 

دارد.
ایشان همچنین با بیان توصیه هایی مهم، مردم و فعاالن انقالبی، 
فرهنگی، سیاســی و اقتصادی را به جلوگیری از هویت زدایی از 
انقــالب و تحریف امام، افشــای دروغ و جنگ روانی دشــمن، 
جلوگیــری از نفوذ رگه هــای ارتجاع و ســبک زندگی غربی، و 

قدرشناسی از مسئوالن انقالبی سفارش کردند.
رهبر انقالب در این مراسم که بعد از دو سال به صورت حضوری 
برگزار شــد، با اشــاره به ابعاد همچنان ناشناخته شخصیت امام 
خمینی گفتند: با وجود حرفها و نوشــته های فــراوان درباره آن 
حکیم هدایتگــر، ناگفته ها درباره عظمت و قدرت شــخصیتی 
و رهبری او بســیار اســت و نســل جوان که امام را به درســتی 
نمی شناســد، برای ایفای مســئولیت ملی و انقالبی و برداشتن 
گام دوم انقالب و اداره بهینه کشــور، باید درس های پیش برنده 
و تعیین کننده مکتب امام را بیاموزد تا با اطمینان به سوی آینده 

درخشان کشور گام بردارد.

مقایسه انقالب کبیر فرانسه و شوروی با انقالب اسالمی 
ایشان، انقالب اسالمی را بزرگ ترین انقالِب تاریخ انقالبها خواندند 
و با مقایســه روند دو انقالب مشــهور معاصر یعنی انقالب کبیر 
فرانسه و انقالب شوروی با انقالب اسالمی گفتند: در این انقالبها 
معنویت مغفــول بود و هر دو انقالب بعد از مدتی کوتاه منحرف 
شدند و مردم را که باعث پیروزی آنها بودند به کنار زدند و عماًل 
به دوران گذشته برگشتند اما انقالب اسالمی بعد از پیروزی هم 
با انتخابات پی در پی، تکیه مســتمر بر مردم و توجه همزمان به 
جنبه های مادی و معنوی انسان جلو رفته است که این واقعیات 
از جمله دالیل برجسته ی برتری انقالب اسالمی بر همه انقالبهای 

تاریخ، ونشان دهنده عظمت رهبری امام است.
ایشــان حضور ملت را عامل قطعی پیروزی انقالب برشمردند اما 
گفتند: آن دست قدرتمند، شخصیت فوالدین، دل مطمئن و زبان 
ذوالفقارگونه که توانست اقیانوس عظیم ملت را به میدان بکشاند 
و به تالطم بیاورد و بدون یــأس ونا امیدی در میدان نگهدارد و 
جهت حرکت را به آنها تعلیم دهد، امام بزرگوار و خمینی عظیم 
بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشــریح جلوه هایی از رهبری پُر 
مغز و پُر معنای امام خمینی و قدرت نافذ ایشان در تعیین و تعلیم 
میدان مبارزه، به حوادث خطیر دوران نهضت و جمهوری اسالمی 
اشاره کردند و افزودند: امام در بیانیه های سال آخر حیات شان و 
وصیت نامه خود، میدان مبــارزه را حتی برای دوران بعد از خود 
نیز تعیین و مشخص کرده است.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه امام )ره( از نظر خصوصیات شخصی به معنی واقعی کلمه 
ممتاز بود، به بیان برخی ویژگی های ایشــان پرداختند و گفتند: 
»پاکی و پرهیزگاری«، »معنویت و حاالت عرفانی«، »شجاعت«، 
»حکمــت و عقالنیت«، »محاســبه گری«، »امید بــه آینده«، 
»صداقت«، »وقت شناســی و نظم«، »توکل و اطمینان به وعده 
الهی« و »اهل مبارزه بودن« از جمله خصوصیات بارز امام راحل 
بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای بعد از بیان برخی ویژگی های ممتاز 
امــام، به تبیین مبانی و اصول مکتب امــام پرداختند و افزودند: 
زیربنــای مکتب امام چه در دوران مبارزه و چه در دوران انقالب 
»قیام هلل« بود و این زیربنا مبنای قرآنی داشت.ایشان هدف قیام 
برای خدا در همه مراحل را »اقامه حق«، »اقامه عدل و قسط« و 
»ترویج معنویت« برشمردند و خاطرنشان کردند: امام یک مبارز 
واقعی بود و در میدان قیام هلل حضور دائمی داشــت.رهبر انقالب 

اسالمی گفتند: حرکت امام در دوران مبارزه چند نقطه برجسته 
داشت که عبارتند از نترسیدن، صراحت با مردم، اعتماد به مردم، 
قدردان مجاهدت مــردم بودن و دمیدن امیــد به دلها.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای ســپس به بیان نکات برجسته حرکت امام در 
دوران ایجاد جمهوری اســالمی پرداختند و خاطرنشان کردند: 
مهمترین دغدغه و نقشــه راه امام در ایــن دوران، فاصله گذاری 
میان طرح »جمهوری اسالمی« با »فرهنگ و قاموس غربی« بود. 
بر همین اساس امام اصرار داشت که جمهوری اسالمی وام گرفته 
از »جمهوری« و »مردم ســاالری« غربی نیست بلکه برگرفته از 

اصل اسالم است.

هماهنگ سازی دوگانه های به ظاهر متناقض
رهبر انقالب اســالمی یکی از ویژگی های بارز الگوی جدید امام 
را، هماهنگ سازی دوگانه های به ظاهر متناقض دانستند و گفتند: 
در الگو و نظام سیاســی جدیدی که امام ارائه کرد، »هم معنویت 
اســت هم رأی مردم«، »هم اجرای احکام الهی است هم رعایت 
اقتضائات و مصلحت های عمومی«، »هم اصرار بر عدالت اقتصادی 
و رعایت حال ضعفا است هم اصرار بر تولید ثروت«، »هم نفی ظلم 
اســت هم نفی ظلم پذیری«، »هم تقویت علم و اقتصاد است هم 
تقویت بنیه دفاعی کشور«، »هم انسجام و وحدت ملی است هم 
پذیرفتن تنوع آرا و گرایشــهای مختلف سیاسی«، »هم تأکید بر 
تقوا و طهارت مسئوالن است هم تأکید بر کارشناسی و کاربلدی 
مسئوالن«.حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس سؤال مهمی را مطرح 
کردند و گفتند: این مکتب و الگویی که امام طراحی و پایه گذاری 
کردند تا چه میزان در زمان امام و بعد از ایشان تحقق پیدا کرده 
است؟ایشان افزودند: پاسخ من با اطالع از حقایق کشور این است 
که »جمهوری اسالمی در همه سرفصل ها همچون مردم ساالری، 
پیشرفت های علمی، امور دیپلماسی، اقتصادی و خدمات عمومی 
موفقیت های بزرگی به دست آورده که انکار آنها بی انصافی است 
البته ناکامی ها نیز کم نبوده اســت یعنی هم پیشرفت داشتیم و 
هم ضعف و ناکامی.رهبر انقالب اسالمی در بیان علت ضعف ها و 
ناکامی ها افزودند: بــرای یافتن علت، امام ما را راهنمایی کرده و 
می گویند »کارنامه شــما در گرو تالش و مجاهدت است«، یعنی 
هر جا ملت و مسئولین با اراده قوی وارد میدان شوند، آنجا عرصه 
پیشرفت ها است و هر جا سستی در اراده ها به وجود آید، موجب 
عقب ماندگی می شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند، 
البته نقش جبهه گسترده دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب تا به 

امروز نیز نباید نادیده گرفته شود.

ذات جمهوری اسالمی، مخالف ظلم و موافق معنویت است
ایشــان افزودند: این دشمنی را جمهوری اسالمی به وجود نیاورد 
بلکــه چون ذات جمهوری اســالمی، مخالف ظلم و اســتکبار و 
منکرات و موافق معنویت اســت، طبیعتاً ظالمان و مســتکبران 
و عامالن به منکر و مخالفان معنویت با آن دشــمنی می کنند.

رهبر انقالب یکی دیگر از عوامل دشــمنی با جمهوری اسالمی 
را فاصله گذاری جدی امام با غربی ها دانســتند و گفتند: حمایت 
از فلسطین و دادن سفارت رژیم غاصب به ملت فلسطین، انتقاد 
از ریاکاری ها و جنایتهای کشــورهای اروپایی و امریکا نمونه های 
مهمی از فاصله گذاری امام میان تمدن و تفکر و نظام اسالمی با 

تمدن و تفکر غربی است.
رهبر انقالب همچنین امتیاز بزرگ امام را آشــنا کردن مردم با 
مفهوم مقاومت و تزریق روح ایستادگی در ملت خواندند و گفتند: 
به برکت امام امروز ملت ایران ملتی کاماًل مقاوم و مستحکم است 
و مقاومت به یکی از واژه های برجســته در ادبیات سیاســی دنیا 
تبدیل شده است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه از دو توطئه 
و خواب آشفته دشمنان برای ملت ایران پرده برداشتند و گفتند: 
جزء اول این نقشه، امید بستن دشمنان به اعتراضات مردمی برای 
ضربه زدن به کشــور اســت که از طریق کار روانی و فعالیت در 
فضای مجازی و با پول، مزدورپروری و انواع حیله ها به دنبال قرار 

دادن مردم در مقابل نظام اسالمی هستند.

برخی وعده سقوط شش ماهه انقالب را می دادند اما امروز 
هشتاد، شش ماه از انقالب گذشته است 

ایشــان جزء دوم از این توطئه را القاء محاســبات غلط درباره رو 
به سقوط بودن جمهوری اسالمی دانستند و افزودند: بدخواهان، 
ابتدای انقالب می گفتند شش ماه دیگر انقالب سقوط خواهد کرد 
و بعد که محاسبه آنها غلط از آب درمی آمد وعده شش ماه دیگر 
را می دادند در حالی که امروز بیش از هشتاد، شش ماه از انقالب 
گذشــته و آن نهال باریک به درختی تناور و مقتدر تبدیل شده 
است، و محاسبات امروز آنها نیز همچون گذشته کاماًل غلط است.
رهبر انقالب تأکید کردند: در جمهوری اسالمی، عامِل مردم عامل 
بسیار مهمی است و دشمنان نخواهند توانست ملت را در مقابل 

نظام اسالمی قرار دهند.
ایشان در تحلیل علت محاسبات پی در پی غلط دشمنان ایران، 
به نقش تعدادی از مشــاوران ایرانِی خائن در شکل دادن به این 
محاسبات اشــاره کردند و گفتند: این مشاوران خیانتکار نه تنها 
به کشــور خود بلکه حتی به آمریکایی هــا هم خیانت می کنند 
چرا که با این مشــورت های غلط موجب شکســت خوردن آنها 
می شوند.»رویگردان شدن مردم ایران از دین و روحانیت و نظام 
اسالمی« نمونه ای از مشورت ها و محاسبات غلطی بود که حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به آن اشــاره و خاطرنشان کردند: عالوه بر بیان 
این حرفها از جانب آمریکایی ها که تحت تأثیر مشــاوران ناآگاه 
و خائن اســت، معدود افراد ســاده لوحی نیز در داخل کشور این 

سخنان غلط را در رسانه ها بیان می کنند.

تشییع میلیونی شهید سلیمانی نشان دهنده اعتقاد مردم 
به دین و مقاومت است 

ایشــان با تأکید بر اینکه امروز گرایش مــردم به دین و انقالب 

یقیناً بیش از ابتدای انقالب است، به نمونه هایی برجسته از حضور 
شــکوهمند مردم در تجلیل از مقاومت و روحانیت اشاره کردند 
و گفتند: تشــییع میلیونِی بدِن قطعه قطعه شــهید سلیمانی و 
بزرگداشت آن مرد انقالبی، مبارز و مجاهد، و تشییع جنازه و ابراز 
احساسات مردم به درگذشت مراجع و فقهای عالی قدری همچون 
آیــت اهلل صافی گلپایگانی و آیت اهلل بهجت با گرامیداشــت هیچ 
شخصیت سیاسی و هنری دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و 
نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد و مقاومت است.

نگذارید دشمن از انقالب شما هویت زدایی کند
رهبر انقالب اسالمی، حضور مشتاقانه جوانان در مراکز اعتکاف و 
اجتماعات عظیم معنوی و همچنین راهپیمایی های با شکوه ۲۲ 
بهمن و روز قدس را نشــانه های دیگری از وفاداری ملت به به راه 
امام بزرگوار دانستند و افزودند: نمونه دیگری از ارادت دینی مردم، 
اظهار شوق و ارادت آحاد مردم از پیر و جوان و کودک در سراسر 
کشور به ساحت حضرت ولی عصر)عج( در قالب سرودی است که 
این روزها پخش شــده است.حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش 
پایانی سخنانشان هفت توصیه مهم خطاب به فعاالن عرصه های 
انقالبی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی بیان کردند.رهبر انقالب 
در توصیه اول به جوانان هوشمند و فرزانه تأکید کردند: نگذارید 
دشمن و ضدانقالب از انقالب شما هویت زدایی و حقیقیت آن را 
وارونه نمایی کند.ایشــان با توصیه به اینکه »نگذارید یاد امام که 
روح انقالب است در جامعه کمرنگ شود و امام را تحریف کنند«، 
توصیه سوم خود را به »جلوگیری از نفوذ ارتجاع« اختصاص دادند 
و گفتند: ارتجاع به معنی بازگشــت به سیاست و سبک زندگی 
غربی اســت و نباید گذاشت با نفوذ ســبک زندگی غربی که در 

دوران فاسد پهلوی موجود بود، کشور به سمت ارتجاع برود.

نفت ما را دزدیدند اما ایران را به دزدی متهم کردند
ایشــان در توصیه چهارم بر »افشای دروغ و فریب و جنگ روانی 
دشــمن« تأکید و با اشــاره به نمونه ای تازه از این جنگ روانی 
خاطرنشان کردند: چندی قبل دولت یونان با دستور آمریکایی ها 
نفت کشــورمان را دزدیــد اما وقتی دالوراِن از جان گذشــته ی 
جمهوری اسالمی، کشتی نفتی دشمن را ضبط کردند، در تبلیغات 
فراگیر خود ایران را به دزدی متهم کردند، در حالی که آنها بودند 
که نفت مــا را دزدید و پس گرفتن مال دزدی، دزدی نیســت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با توصیه به »استفاده از سرمایه ایمان 
مردم برای تولید عمل صالح«، توصیه ششم خود را به »جلوگیری 
از القاء بن بست در کشــور« اختصاص دادند و گفتند: در فضای 
مجــازی عده ای یا از روی غفلت و یا بخاطر پول، کارشــان القاء 
به بن بست رسیدن کشور است البته در زمان امام هم عده ای در 
روزنامه ها نوشتند کشور به بن بست رسیده است که امام فرمودند 
این شــما هستید که به بن بست رسیده اید نه جمهوری اسالمی.

ایشان در توصیه آخر، »وظیفه قدرشناسی از مسئوالن انقالبی« 
را یادآور شــدند و خاطرنشان کردند: امام بزرگوار همچنان که به 
مجریــان نهیب می زدند در مواردی نیز صریحــاً از آنها قدردانی 
می کردند، بنابراین امروز که دشــمن در صدد تخریب مسئوالن 

انقالبی است، وظیفه سنگین قدرشناسی باید ادا شود.

وظیفه قدرشناسی از مسئوالن انقالبی
رهبر انقالب با اشــاره بــه جلوه هایی از فعالیت های ارزشــمند 
مســئوالن در روزهــای اخیر، گفتنــد: چند شــبانه روز حضور 
مستقیم یک وزیر در آبادان و مالقات رئیس جمهور و معاون او با 
آسیب دیدگان حادثه و آرامش دادن به آنها، نمونه هایی با ارزش و 
درخور قدرشناسی است؛ البته باید عامالن خرابکاری ها در قضیه 

آبادان و در قضایای دیگر نیز مجازات شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان با اشــاره به برخی حواشی در 
زمان ســخنرانی حجت االسالم سیدحسن خمینی تأکید کردند: 
شنیدم در زمان سخنرانی جناب آقای حاج سیدحسن خمینی، 
کسانی ســر و صدا کردند. همه بدانند که من با این کارها و سر 
و صداها مخالف هســتم.در ابتدای این مراســم، حجت االسالم 
سیدحسن خمینی در سخنانی، امام بزرگوار را منادی استقالل و 
عزت ملت ایران خواند و گفت: امام یک حقیقت ناب و روح مطهر 

و نماد و مظهر آرمانهای درخشان اسالمی و مردمی بود.

امــام جمعه موقت تهران گفت: مســئوالن نظام 
مهندســی گفته اند که هیچ ضابطه و قاعده ای در 
ســاختمان متروپل رعایت نشده است؛ این است 
که رهبر انقالب تاکید دارند با رصد کسانی که در 
حادثه کوتاهی و تخلف کردند، برخورد قانونی شده 
و ریشــه تخلفات را از بن برَکنده شود.به گزارش 
خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت االسالم 
امام  ابوترابی فرد  سیدمحمدحســن  والمسلمین 
جمعه موقت تهــران در خطبه های نماز عبادی-

سیاســی که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، 
طی ســخنانی درباره فرمان امیرالمومنین)ع( به 
مالک اشتر اظهار داشت: نظریه دولت در اندیشه 
اســالمی و مبانی دینــی، آکنــده از ارزش های 
اخالقی و انسانی اســت و به معنای واقعی کلمه 
دارای ساختار و هندسه ویژه ای است. در مدرسه 
قــرآن و اهل بیت)ع( عدالــت، آزادی و امامت با 
هم پیوندی ناگسســتنی دارند.وی افزود: تجربه 
امام علی)ع(  امیرالمومنین  حاکمیت پنج ساله ی 
کــه مهم ترین تئوری و نظریه پــردازی در حوزه 
حکمرانی دینی است؛ عدالت، آزادی، ارزش های 

اخالقــی، خصائــص و ویژگی هــای حکمرانان، 
قانون مداری، حقوق ملت، دفاع از مظلوم از جایگاه 
ویژه و ممتازی برخوردار اســت. نظریه دولت در 
نهج البالغه راه را برای دولت سازی، جامعه پردازی 
و تمدن سازی در صراط قرآن هموار می کند.امام 
جمعه موقت تهران گفــت: در نگاه امام علی)ع( 
در این فرمان، انســان نقطه آغاز تمدن اســت و 
نقطه پایان نیز انســان و جامعه انسانی و حقوق 
آن هاست؛ از نگاه ایشان در این فرمان، حکمرانی 
بدون دانش، قانون، قانون مداری، عدالت، آراستگی 
به فضائــل و ارزش های اخالقی و بدون کارآمدی 
بی معناست. تحقق آرمان های کلیدی از حکمرانی 
و سیاست ورزی یعنی فراهم آوردن زمینه ی رشد 
و تعالی فرد و جامعه و پاســخ به نیازهای مادی و 
معنوی و ساخت کشــور مدرن مرهون آراستگی 
مدیــران ارشــد و میانی به عدالت و تقواســت، 

دستاورد تحکیم رابطه با خداوند متعال و بندگان 
اوست.ابوترابی فرد اظهار داشت: ما مسئوالن باید 
مراقب باشیم که بر اساس موازین دینی، شرعی، 
قرآنی، واجبات و محرمات حرکت کنیم؛ این مسیر 
راه ســعادت است و یعنی دغدغه اصالح خویشن 
را داشــتن؛ اگر من دغدغه اصالح خود را نداشته 
باشــم نمی توانم در اصالح جامعه قدم بردارم.وی 
در خطبه دوم درباره مسائل و تصمیمات اقتصادی 
خاطر نشان کرد: اگر بنده تصمیمی اتخاذ کردم 
که چند ساعت بعد آثارش را دیدید، این تصمیم 
در حوزه های اقتصادی راهگشــا نیست؛ در حوزه 
اقتصادی مانند حــوزه دفاعی نیازمند برنامه های 
میان مدت و بلندمدت برای برون رفت از تنگناها 
هســتیم. اقتدار نظامــی ما ثمره 8 ســال دفاع 
مقدس، سه دهه مدیریت مبتنی بر علم فرماندهی 
کل قوا و تالش مردانی است که در دفاع مقدس 

تربیت شــدند. تــالش طهرانی مقدم ها، ســردار 
سلیمانی ها، اســتقامت ملت ایران، صبر مردم و 
خون مقدس شهدا و زخم های جانبازان است.امام 
جمعه موقت تهران گفت: در حوزه اقتصادی هم 
باید این گونه قدم برداشــت؛ با برنامه و عزم. باید 
برای برون رفت از تنگناها حرکت کرد؛ اصالحات 
سطحی و روزمره چالش ها را سخت تر می کند و 
دشــواری اقتصاد را انباشته می کند لذا باید نگاه 
ما ملت عزیز و نگاه دولتمــردان نگاه میان مدت 
و بلندمدت باشــد و امیدوارم در این عرصه قدم 
های جدی برداشته شود.ابوترابی فرد درباره حادثه 
ســاختمان متروپل آبادان بیان کــرد: آبادان را 
می شناســیم اما باید عظمت آبادان را برای درک 
جامعه جهانی تکرار کنیم؛ آبادان شــهری است 
که مردم قهرمانــش 3۴9 روز در محاصره بودند 
اما آبادان را ترک نکرده و اجازه ندادند این شــهر 

ســقوط کند. جان به فدای ایــن مردان و زنان و 
جوانان اقتدارآفرین. خوزســتان قلب تپنده ایران 
اســت.وی خاطر نشــان کرد: فاجعه تأســف بار 
ریزش ســاختمان متروپل برای ملت ما خصوصا 
مردم قهرمان آبادان جان کاه است و به این مردم 
شریف تسلیت می گوییم.امام جمعه موقت تهران 
با اشــاره به اینکه در ســایه حرکت علمی ایران، 
مهندسی کشور امروز به اذعان صاحب نظران در 
جهان، جایگاه استثنایی دارد، در ادامه گفت: باید 
بر ساخت و سازها و امورات عمرانی نظارت انجام 
بگیرد و این یک امر قانونی است. نظارت بر اجرای 

قوانین شهرسازی باید انجام بگیرد.

حجت االسالم ابوترابی فرد در نماز جمعه تهران:
برون رفت از تنگناهای اقتصادی نیازمند برنامه  است
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گزیده خبر

سازمان امور مالیاتی؛
کدام مشاغل نیاز به اظهارنامه مالیاتی ندارند؟

سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های 
مستقیم اطالعیه ای منتشر کرد.به گزارش اقتصادآنالین، در اطالعیه سازمان امور 
مالیاتی در خصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مســتقیم 
آمده است: با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب و کارها 
در ســال ۱4۰۰ و به منظور تســهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مؤدیان 
مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ 
کوشیده اســت تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهار نامه 
و مســتندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱4۰۰  را به صورت 

مقطوع بپردازند. در همین ارتباط نکات ذیل مورد تأکید قرار می گیرد:
۱- با هدف افزایش دامنه شمول تبصره ماده ۱۰۰، با اخذ موافقت مرجع قانونی 
ذیربط مقرر شــد سقف فروش کاال و خدمت مشــمول این تبصره به ۱۰۰ برابر 
معافیــت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مســتقیم یعنی 48 میلیارد ریال 
افزایش یابد. بدین ترتیب، کلیه اصحاب کســب و کار که در سال ۱4۰۰ فروش 
آن ها کمتر از این میزان باشــد، می توانند از تسهیالت تبصره بهره مند شوند. 
الزم به ذکر است سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال گذشته حدود ۱6 میلیارد ریال 
بود. طبعا مؤدیانی که میزان فروش آن ها بر اساس پایگاه اطالعات سازمان امور 
مالیاتی بیش از 48 میلیارد ریال باشد، امکان استفاده از این تسهیالت را نخواهند 

داشت و می بایست نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند.
2- به منظور رعایت اصل عدالت در مالیات ستانی، مقرر شد تعیین مالیات مقطوع 
برای هر یک از مؤدیان بر اســاس اطالعات مالی ثبت شــده تاکنون از آن ها در 
سامانه های سازمان تعیین شود. این اطالعات شامل مبالغ واریز به دستگاه های 
پوز متعلق بــه مؤدیان، اطالعات خرید و فروش آن هــا در گزارش های فصلی 
معامالت، میزان مالیات پرداختی در ســال گذشته و سایر اطالعات مرتبط می 
باشد. مؤدیان گرامی با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی 

my.tax.gov.ir
و بــا وارد کردن کد ملی خود می توانند ضمن مشــاهده اطالعات خود، از مبلغ 
مالیات مقطوع تعیین شــده اطالع حاصل نموده و نسبت به پرداخت یا تقسیط 

آن اقدام نمایند.
3- با توجه به افزایش هزینه های مشــاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، ضرایب 
فعالیت کلیه مشاغل که درآمد مشمول مالیات سال ۱4۰۰ بر اساس آن محاسبه 
می شود، به طور معناداری تعدیل شد و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل 
و مالیات تعیین شده برای سال ۱4۰۰ مورد توجه قرار گرفت. مع الوصف، مؤدیانی 
که از مالیات مقطوع تعیین شــده ناخشنود باشند، همچنان می توانند به جای 

استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نمایند.
4- مشاغلی همچون بنگاه های امالک، نمایشگاه های اتومبیل، نمایندگی های 
بیمه، دفاتر اسناد رسمی و حق العمل کاران که ادعا می نمایند بخشی از مبالغ 
واریزی به حساب پوزهای آن ها فاقد ماهیت فروش است، برای استفاده از تبصره 
ماده ۱۰۰ می توانند اطالعات فروش مستند خود را از طریق اتحادیه ها یا تشکل 
های صنفی مربوط به معاونت درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی ارائه و یا 

گزینه ارسال اظهارنامه را انتخاب نمایند.
5- ضمن تشکر از نمایندگان محترم اصناف و بازاریان به ویژه اعضاء محترم هیأت 
مدیره اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران که با شــرکت در جلسات مشاوره و 
همفکری و با تعامالت مشفقانه خود فضای همدلی و همکاری را فراهم آوردند، 
به آگاهی می رســاند ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور همچون گذشته آماده 
برگزاری جلسات با نمایندگان محترم اصناف و پاسخگویی به سواالت و ابهامات 

می باشند.

جزئیات وام کمک ودیعه مسکن مستاجرین
ایسنا -مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن گفت: متقاضیانی که از وام ودیعه مسکن 
اســتفاده نکردند در اولویت دریافت تســهیالت قرار دارند.مدیرکل دفتر اقتصاد 
مســکن با اعالم اینکه متقاضیان دریافت تســهیالت وام ودیعه اجاره مسکن به 
سامانه طرح های حمایتی مســکن وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند اولویت 
پرداخت این تسهیالت را متقاضیانی برشمرد که قبال تسهیالت را دریافت نکردند.
با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز 
استان ها)قم( ۷۰ میلیون و در سایر شهرها 4۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
اســت.قطعا کسانی که تاکنون از وام ودیعه مسکن اســتفاده نکردند در اولویت 
استفاده قرار دارند. یکی از اولویت های بهره مندی از وام ودیعه مسکن این است 

که متقاضیان قبال از این وام استفاده نکرده باشند.

اجاره نامه و کدرهگیری برای دریافت وام ودیعه الزامی است
افرادی که متقاضی دریافت تســهیالت ودیعه اجاره مســکن هستند باید دارای 
اجاره نامه و کد رهگیری باشــند. هدف این اســت که واقعا وام تسهیالت ودیعه 
مسکن صرف کمک ودیعه اجاره مسکن بشود و نه صرف خرید کاالها و خدمات  
دیگــر که آثار تورمی دارند. تصمیم بر آن اســت که حتما پــس از دریافت کد 
رهگیری وام ودیعه مسکن پرداخت شود. بنابراین می توان مراحل اولیه توافقات 
بین موجر و مستاجر در دفاتر مشاوران امالک انجام بشود و در نهایت وام ودیعه 
به متقاضیان واجد شرایط تعلق بگیرد.منبع تامین تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
محدود است و بنابراین اولویت بندی حتما باید در نظر گرفته بشود تا کسانی که 
تا به حال از وام ودیعه مســکن استفاده نکرده اند در اولویت قرار بگیرند. در حال 
حاضر افرادی در اولویت دریافت وام ودیعه مســکن و معرفی به بانک هستند که 

سال های گذشته وام ودیعه را دریافت نکرده اند.

متقاضیان در ســامانه طرح های حمایتی مسکن برای وام ودیعه اجاره 
ثبت نام کنند

با توجه به اینکه وام ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان ها و سایر شهرها ۱۰۰، 
۷۰ و 4۰ میلیون تومان اســت بســته به اینکه تقاضاها در کدام شــهرها و چه 
تعداد باشد قطعا روی تعدادی که می توانند از این تسهیالت استفاده کنند تاثیر 
می گذارد.برای اســتفاده از این وام ها و در کل تسهیالت حوزه مسکن متقاضیان 
 saman.mrud.ir باید به نشانی سامانه های حمایتی وزارتی راه و شهرسازی به نشانی

مراجعه کنند و در بخش تقاضای تسهیالت ودیعه مسکن ثبت نام کنند.

سهم مردان و زنان از بیکاری چقدر است؟
در ســال گذشته از نرخ بیکاری مردان کم شده، ولی بر بیکاری زنان افزوده شده 
است.به گزارش ایسنا، گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری سال 
۱4۰۰ منتشــر کرد نشــان داد که از بین جمعیت فعال کشور که تعدادشان به 
بیش از 25.8 میلیون نفر می رسد، بالغ بر 23.4 میلیون نفر شاغل بوده اند که با 
کاهش یک درصدی نســبت به سال ۱3۹۹ همراه بود.همچنین از بین جمعیت 
فعال، ۹.2 درصد بیکار بودند که تعداد آنها به دو میلیون و 3۷4 هزار و ۹53 نفر 
رسیده است. نرخ بیکاری البته در مقایســه با سال ۱3۹۹  که ۹.6 درصد اعالم 

شده بود، کاهش داشت.

حقوق بازنشستگان از خردادماه افزایش 
پیدا خواهد کرد؟

در حالــی فروردین و اردیبهشــت ماه حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی 
بدون هر گونه افزایش پرداخت شــده است که بازنشستگان همچنان منتظر 
این افزایش از ســوی مســئوالن هستند و این ســوال مطرح می شود که آیا 
ســرانجام این افزایش در خرداد عملیاتی می شود؟به گزارش اقتصادآنالین به 
نقل از  تســنیم؛ موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در طی 
ماه های گذشته از سال جاری به یکی از دغدغه ها و نگرانی های بازنشستگان 
این سازمان تبدیل شده است و علی رغم وعده های تکراری از سوی مسئوالن 
ســازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان این ســازمان همچنان بدون 
تغییر و افزایش در دو ماه ) فروردین و اردیبهشت( به حساب به بازنشستگان 
واریز شــده است.این در حالی اســت که علی اصغر بیات، رئیس کانون  عالی 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی در تاریخ 2۰ فروردین امســال درباره میزان 
افزایش حقوق بازنشســتگان و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی گفته بود: 
در این زمینه جلســات متعددی برگزار شــده است و نهایتاً با افزایش حقوق 
بازنشستگان در سال ۱4۰۱ موافقت شده است، بر این اساس عالوه بر افزایش 
5۷.4 درصد حداقل بگیران، سایر سطوح 38 درصد به عالوه 5۱5 هزار تومان 
به حقوق بازنشســتگان اضافه خواهد شد و ان شــاءاهلل از اردیبهشت  ماه این 
افزایش اعمال خواهد شــد همچنین مابه التفاوت افزایــش حقوق فروردین 
ماه با اردیبهشــت پرداخت خواهد شــد.در ادامه نیز در تاریخ 2۰ اردیبهشت 
ماه، روابط عمومی ســازمان اجتماعی طی اطالعیه ای اعالم کرد: »پیشنهاد 
مربوط به افزایش حقوق مســتمری بگیران در سال ۱4۰۱ براساس ماده ۹6 
و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارســال 
شــده که به محض تصویب و ابالغ قانونی در ماه جاری نسبت به واریز حقوق 
و مستمری بر اســاس مصوبه اقدام می شود؛ مابه التفاوت افزایش اردیبهشت 
ماه برای تمام گروه های بازنشســتگی با وصول مصوبه هیئت وزیران، طی دو 
روز پایانی اردیبهشــت ماه پرداخت خواهد شد.در حالی قرار بود این افزایش 
حداقل از اردیبهشت عملیاتی شــود که با پایان یافتن اردیبهشت، خبری از 
افزایش حقوق بازنشستگان نبود و همین امر موجب گالیه بازنشستگان شده 
است.در پی عدم افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال 
جاری، عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، در تاریخ ۹ خرداد ماه در 
نامه ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار ابالغ مصوبه افزایش 

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی دولت شد.

در نامه نماینده اصفهان به مخبر معاون اول رئیس جمهور آمده است:
همان گونه که مســتحضرید، نزدیک به یک ماه اســت که از ارســال مصوبه 
افزایش حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی به هیئت دولت گذشته است و 
همچنــان این مصوبه در انتظار تأیید نهایی و ابالغ اســت.با توجه به رویکرد 
دولت نسبت به رسیدگی به اقشار آسیب پذیر به ویژه بازنشستگان، مستدعی 
است شــخصاً به این موضوع ورود و در تصویب و ابالغ مصوبه تسریع الزم را 
ایجاد کنید.در حالی از 2۰ خردادماه، پرداخت حقوق بازنشســتگان سازمان 
تأمین اجتماعی بر اساس حروف الفباء آغاز خواهد شد که همچنان در فرایند 
افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان ابهام وجود دارد و مشخص نیست که 
آیا حقوق بازنشســتگان سرانجام از خرداد افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر، یا 
اینکه مسئوالن وعده دیگری به بازنشستگان جهت این افزایش حقوق خواهند 
داد! همچنین ابهام دیگری که وجود دارد این است که در صورتی که افزایش 
حقوق بازنشستگان از این ماه عملیاتی شود تکلیف مابه التفاوت افزایش حقوق 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت 

چه خواهد شد؟

پیش بینی صندوق بین المللی پول؛

اقتصاد در سال ٢٠٢٢ به کدام سو می  رود؟
اقتصادها باید با کمبود کاالهای مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین، 
مشکالت زنجیره تامین به دلیل قرنطینه در چین و سیاست های 
پولی سختگیرانه ناشــی از افزایش تورم مقابله کنند.به گزارش 
اقتصاد آنالین، با توجه به این چالش ها، صندوق بین المللی پول 
پیش بینی های اقتصادی خود را برای ســال 2۰22 و پس از آن 
کاهش داده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که 
رشــد تولید ناخالص داخلی جهانی از 6.۱ درصد در سال 2۰2۱ 
به 3.6 درصد در ســال های 2۰22 و 2۰23 کاهش یابد. بر این 
اساس پیش بینی  تولید ناخالص داخلی برای کشورها را بررسی 
می کنیم. صندوق بین المللی پول خاطرنشان می کند که به دلیل 
جنگ در اوکراین، پیش بینی های اقتصادی برای ســال 2۰22 و 
پس از آن دارای عدم قطعیت قابل توجهی اســت. پیش بینی ها 
همچنین فرض می کنند که درگیری به اوکراین محدود می شود 
و پیامدهای بهداشتی و اقتصادی همه گیری در طول سال 2۰22 
کاهش می یابد. در اینجا پیش بینی های صندوق بین المللی پول 
برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به تفکیک کشورها آمده 
است. جای تعجب نیســت که اوکراین شدیدترین انقباض 35 
درصدی را در امسال خواهد داشت. تهاجم روسیه به 3۰ درصد از 
زیرساخت های کشور آسیب رسانده یا آنها را ویران کرده است و 
بیش از ۱4 میلیون نفر خانه های خود را ترک کرده اند.پیش بینی 
می شود گویان، کشــوری با جمعیت کمتر از 8۰۰۰۰۰ نفر در 
آمریکای جنوبی، باالترین رشــد تولید ناخالص داخلی با 4۷.2 
درصد در ســال 2۰22 و 34.5 درصد در ســال 2۰23 را داشته 
باشد. این کشور شروع به توسعه صنعت نفت ساحلی خود کرده 

که منجر به درآمدهای نفتی می شــود که نزدیک به 4۰ درصد 
از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. در آسیا، پیش بینی 
می شود که هند شاهد رشد قوی 8.2 درصدی در سال 2۰22 و 
6.۹ درصدی در سال 2۰23 باشد. این رشد با هزینه های دولت 
و اصالحات اقتصادی، مانند کاهش نرخ مالیات شرکت ها و اجازه 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر حمایت می شود. در واقع، 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2۰2۱-2۰22 به رکورد 
84 میلیارد دالر رسید. در همین حال، صندوق بین المللی پول 
پیش بینی می کند که رشــد تولید ناخالــص داخلی در ایاالت 
متحده در ســال 2۰22 به 3.۷ درصد و در ســال 2۰23 به 2.3 

درصد خواهد رســید. انتظار می رود که جنگ روسیه و اوکراین 
رشــد را در شرکای تجاری آمریکا کند کند و تقاضای آنها برای 
کاالهــای آمریکایی را کاهش دهد. بانــک مرکزی همچنین با 
افزایش نرخ ها برای مبارزه با تورم، حمایت پولی ایاالت متحده را 
زودتر از حد انتظار برداشته است. با این حال صندوق بین المللی 
پول انتظار دارد که ایاالت متحده تا ســال 2۰22 به مسیر روند 

تولید پیش از همه گیری خود برگردد.

حمایت از رشد 
مطمئناً یک ســری خطرات پیــش روی اقتصاد جهانی وجود 
دارد. کشــورهای دارای حمایت مالی و پولی قوی و همچنین 
کشــورهای دارای تقاضای صادرات، بهتریــن پیش بینی های 
اقتصــادی را برای ســال 2۰22 و پــس از آن دارند. صندوق 
بین المللــی پول همچنین به کشــورها توصیه های مختلفی را 
برای حمایت از رشــد ارائه می دهــد. به عنوان مثال، بانک های 
مرکزی می توانند برای به حداقل رســاندن غافلگیری هایی که 
بازارها را مختل می کنند، راهنمایی های واضحی برای نرخ بهره 
ارائه دهند.دولت ها می توانند به ارائه حمایت های مالی هدفمند 
برای جمعیت های آسیب پذیر، مانند پناهندگان و خانواده هایی 
که بیشــتر تحت تأثیر این همه گیری هستند، ادامه دهند. در 
بلندمــدت، کشــورها می توانند بر مهارت دهــی مجدد نیروی 
کار خــود برای تحول دیجیتال، ســرمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپذیر برای گذار ســبز و بهبود انعطاف پذیری زنجیره های 

تامین جهانی تمرکز کنند.

همچنان مشموالنی وجود دارند که در سال های قبل به دالیل 
مختلف از جمله مشکالتی در زمینه شماره شبای بانکی سود 
سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، اما طبق برنامه ریزی ها 
اگر مشــکالت مذکور برطرف شــود، سود ســهام عدالت به 
حساب افراد واریز خواهد شد.به گزارش ایسنا، از میان حدود 
4۹ میلیون مشمول سهام عدالت، بیش از دو میلیون نفر سود 
سهام عدالت خود را طی سال های قبل دریافت نکرده بودند، 

بر این اســاس دو هفته قبل شــرکت سپرده گذاری مرکزی 
اعالم کرد چنانچه جاماندگان اقدام به برطرف کردن شــماره 
شبای بانکی خود کنند سود سهام عدالت سال های قبل برای 
آن ها واریز خواهد شد. در این راستا تاکنون دو مرحله پرداخت 
سود به جاماندگان سهام عدالت انجام شده است، در مرحله 
اول و دوم به ترتیب 3۰۷ و 2۰۰ هزار نفر مشکل شبای بانکی 
معتبر خود را برطرف و سودهای سنواتی سال های ۱3۹8 و 

۱3۹۹ خــود را دریافت کردند.طبق آمار، حدود یک میلیون 
و 8۰۰ هزار سهامدار سهام عدالت همچنان با مشکل شبای 
معتبر بانکی روبرو هســتند. شماره شــبای نامعتبر، حساب 
بانکی مسدود، راکد، مشــترک )دو امضا(، ارزی و بلندمدت 
مهم ترین دالیلی اســت که باعث شده تا سود سهامداران به 
حساب آنها واریز نشود. بر این اساس محمود حسنلو، معاون 
فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه )سمات( به پایگاه خبری سازمان بورس 
اعالم کرده است که: سهامداران عدالت نگران سود سال های 
گذشته خود نباشند، شرکت سپرده گذاری مرکزی امسال در 

چندین نوبت، واریز سود سهامداران عدالت را در دستور کار 
خود قرار داده است اما امیدواریم این گونه سهامداران هر چه 
سریعتر مشکل شماره شــبا معتبر بانکی خود را حل کنند 
تا این شــرکت بتواند سود ســال های ۱3۹8 و ۱3۹۹ آنها را 
تا اواســط تیرماه امسال پرداخت کنند.بر اساس این گزارش، 
ســهامداران عدالتی که هنوز شماره شبا معتبر بانکی خود را 
اصالح نکرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه جامع اطالعات 
مشــتریان )سجام( ثبت نام و احراز هویت خود را انجام دهند 
تا در روند پرداختی های آتی شــرکت سپرده گذاری مرکزی 

قرار گیرند.

سود سهام عدالت دریافت می کنید اگر...
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گزیده خبر

ثبت رکورد های جدید کیفی در شرکت 
فوالد هرمزگان

دکتــر معروفخانی در گفت و گــو با روابط عمومی 
شــرکت فوالد هرمزگان از ثبت رکوردهای جدید 
کیفی در تولید تختال در پیشــرفته ترین کارخانه 
تولید تختال کشــور خبر داد.وی با تاکید بر عمل 
به رهنودهای مقــام معظم رهبری مبنی بر ارتقای 
کیفیت کاالی ایرانی، ارتقای کیفیت تختال های تولیدی در فوالد هرمزگان 
را از اســتراتژی های اصلی این شرکت خواند.معروفخانی ثبت دو رکورد پی 
در پی جدید تولید تختال کیفی در اســفند مــاه 1400 به میزان 99.37 
و در فروردیــن 1401 به میزان 099.45 نشــان از اراده فوالد هرمزگان بر 
کیفی سازی محصوالت دارد. وی همچنین بر بهود کیفی ذوب های ریخته 
گری شده اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز میانگین درصد ذوب مطابق 
سفارش مشتری در سال 1400 برابر 99.87٪ بوده که افزایش قابل تجهی 
داشته است.معروفخانی با اشاره به آزمون تکمیلی مایع نافذ که برای اولین 
بار بطور صنعتی در کشور جهت شناخت عیوب زیر سطحی در تختال های 
تولیدی در این شــرکت برنامه ریزی و اجرایی گردیده گفت : در این بخش 
نیز میانگین درصد تختال ســالم در سال 1400 برابر با 99.68٪ می باشد.
مدیرعامــل فوالد هرمزگان در ادامه نتایج به دســت آمده را حاصل تعریف 
پروژه های بهبود و نیز تعریف اقدامات استراتژیک سالیانه، بروز رسانی روش 
ها و استاندارد نوین بازرســی تختال ، استفاده از تجربیات موفق در سطح 
هولدینگ فوالد مبارکه در قالب انتقال دانش فنی، ارتباط نزدیک با مصرف 
کنندگان و مشتریان فوالد هرمزگان و دریافت بازخورد کیفی مستمر جهت 
تعریــف بهتر و هدفمند برنامه های ارتقا کیفیت محصوالت دانســت.دکتر 
عطاالــه معروف خانی با تاکید بر اینکه تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان 
تختال در بازارهای جهانی محدود هستند و رقابت شدید در این عرصه وجود 
دارد تصریح کرد: تولید تختال با کیفیت مطلوب از اهمیت و جایگاه ویژه ای 
در فوالد هرمزگان برخوردار است و شرکتهایی در رقابت موفق خواهند بود 
که بتوانند با کمترین هزینه با کیفیت ترین تختال را تولید و عرضه نمایند 
و بر این اساس ترسیم ماموریت استراتژیک فوالد هرمزگان، مبنی بر تولید 

تختال با کیفیت مطلوب و با قیمتی رقابتی است.

نوریان:
افزایش قابل توجه فروش محصوالت 

تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم  
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از افزایش قابل 
توجه فــروش 3 محصول تولیدی این پاالیشــگاه 
از جمله اتــان ،گاز مایع خــام و میعانات گازی به 
پتروشیمی ایالم طی دو ماهه اول سال جاری نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی،«روح اله نوریان« دربازدید ســارا فالحی نماینده مردم استان ایالم 
در مجلس شــورای اسالمی از پاالیشگاه گاز ایالم افزود: در2 ماهه اول سال 
جاری فروش گاز اتان 150 درصد،گاز مایع خام 83 درصد و میعانات گازی 
43 درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش یافته است.وی با بیان 
اینکه مقام معظم رهبری چند سال اخیر را در راستای تولید نامگذاری کرده 
اند که این مهم، وظیفه مسئوالن را دوچندان می کند، اظهار داشت: شرکت 
پاالیش گاز ایالم به منظور تحقق نامگذاری هرسال، برنامه های قابل توجهی 
در دســتور کار قرارداده که خوشــبختانه خروجی آن تحقق خواسته های 

معظم له در زمینه های مختلف تولید بوده است.

مدیرعامل آب و فاضالب بوشهر:
تامین آب شرب شهرستان جم با جدیت 

دنبال می شود
مدیرعامل آب و فاضالب اســتان بوشهر گفت: 
تامین آب شرب شهرستان جم با جدیت دنبال 
می شود.ابوالحســن عالی در نشســت بررسی 
مشکالت آبرسانی شهرستان جم اظهار داشت: 
الزمه عبور از بحران و تنش آبی در تابســتان 
1401 تغییر رویکردهای و سازگار با کم آبی با توجه به شرایط اقلیم خشک 
و کاهش متوســط بارندگی در چند سال اخیر است.وی با تاکید بر تسریع 
اجرا پروژه آب شیرین کن سیراف جم افزود: پروژه آبرسانی به شهرستان جم 
رونــد اجرایی مطلوبی دارد که امید می رود با تأمین اعتبارات الزم و تکمیل 
آب شیرین توسط سرمایه گذار این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن بخشی 
از آن به بهره برداری برســد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
با تاکید بر عبور از بحران تابســتان 1401 تسریع در تکمیل طرح ها را یک 
ضرورت دانســت و اظهار داشت: منابع آب شرب در شهرستان جم از منابع 
محلی تأمین می شود.عالی از اجرا طرح های آبرسانی در شهرستان جم خبر 
داد و بیان کرد: طرح های حفر، تجهیز و کف شــکنی چاه آب در شهرستان 
جم در حال اجرا است که تکمیل آنها نقش مهمی در بهبود وضعیت آبرسانی 
دارد.وی با تاکید بر مدیریت مصرف آب و نقش آن در گذر از بحران تابستان 
گفت: امیدواریم با برنامه ریزی مجموعه شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 

و رعایت مصرف بهینه آب، تابستان را با کمترین مشکالت سپری شود.

خط لوله گاز آسیب دیده روستاهای بخش 
خورگام با موفقیت تعمیر شد

محمدپور- گیالن؛ عملیات تعمیر خط لوله گاز آســیب دیده بر اثر رانش 
زمین در منطقه خورگام شهرســتان رودبار، با موفقیت انجام شد.بهمن 
اصغــری طلب رئیس اداره گاز شهرســتان رودبار با اعالم این خبر اظهار 
داشت: به علت ریزش کوه و رانش زمین و شرایط دشوار منطقه، عملیات 
تعویض لوله آســیب دیــده به طول بیش از 80 متر، از ســاعت 6 صبح 
تــا 2 بامداد روز بعد به طول انجامید.وی در تشــریح اجرای این عملیات 
گفت: با بررسی اقدامات مورد نیاز برای عملیات اجرایی و در نظر گرفتن 
محدوده ریسک پروژه، جریان گاز خط تغذیه منطقه به طول حدود پنجاه 
کیلومتر محبوس شد.اصغری طلب با بیان اینکه در طول 19 ساعت اجرای 
عملیات، مشترکین منطقه از گاز باقیمانده در لوله ها استفاده کردند گفت: 
علیرغم حبس جریان گاز با فشار 250 پوند، حتی یک مورد قطع گاز در 
روستاهای منطقه عمارلو شامل کلیشم، انبوه، ویه، ناوه، یکنم و خرمکوه 
گزارش نشــد که این مهم با اطالع رسانی گسترده از طریق صدا و سیما، 
رســانه های مجازی و همراهی و صرفه جویی مردم فهیم منطقه عمارلو 

میسر شد.

 جهش خیره کننده درآمد روسیه
 از صادرات نفت

وزیر خارجه روســیه اعــالم کرد تحریمهای غربی هیچ تاثیــری روی صادرات 
نفت این کشور نخواهند داشــت و سود حاصل از صادرات انرژی امسال جهش 
بزرگی پیدا خواهد کرد.به گزارش ایسنا، سرگی الوروف به یک شبکه تلویزیونی 
بوسنیایی صرب گفت: با توجه به سطح قیمت فعلی که نتیجه سیاستهای غرب 
بوده اســت، ما هیچ درآمد بودجه ای را از دست نداده ایم. برعکس، امسال سود 
روســیه از صادرات منابع انرژی، به میزان قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد 
کرد.اتحادیه اروپا هفته گذشــته با قطع 90 درصد از واردات نفت از روســیه به 
این بلوک تا پایان سال 2022 موافقت کرد تا مسکو را بر سر جنگ در اوکراین، 
مجازات کند.الوروف گفت: نفت به صورت کلی تابع سیاست نیست و تقاضا برای 
آن وجود دارد. ما بازارهای فروش دیگری داریم که در حال حاضر فروش به آنها 

را افزایش داده ایم.

سه عامل سه رقمی ماندن قیمت نفت
قیمت نفت هفته گذشته به سطوحی صعود کرد که نزدیک به 
رکوردهای ثبت شده در روزهای نخستین جنگ در اوکراین 
بود و هیچ چشــم اندازی از فروکش کردن تب صعودی نفت 
دیده نمی شــود.به گزارش ایسنا، قیمت نفت برنت که قیمت 
پایه بازار جهانی اســت، هفته گذشته پس از این که اتحادیه 
اروپا اعالم کرد 90 درصد از واردات نفت از روســیه را تا پایان 
امســال قطع می کند، از مرز 124 دالر در هر بشکه عبور کرد 
کــه باالترین قیمت از اوایل مــارس بود. قیمت ها پس از آن، 
تحت تاثیر انتظارات برای افزایش بیشــتر تولید نفت اوپک، 
اندکــی کاهش پیدا کرده و به حدود 117 دالر رســیدند اما 
این عقب نشینی مالیم، برای کاهش فشار افزایش قیمت های 
خرده فروشی بنزین برای مصرف کنندگان یا مهار تورم جهانی 
فراگیر، کافی نخواهد بود. تحریم اتحادیه اروپا و بهبود تقاضا 
برای سوخت در چین،  قیمت ها را باال نگه خواهد داشت.مت 
اسمیت، تحلیلگر نفت شرکت تحلیلی کپلر در این باره به سی 
ان ان بیزنس گفت: قیمت ســه رقمــی نفت احتماال ماندنی 
می شود. اگر تقاضای چین پس از پایان دور اخیر قرنطینه های 
کوویــد، بهبود پیدا کند و تولید نفت روســیه همچنان افت 
بیشــتری پیدا کند، احتمال صعود نفت به رکورد 139 دالر 

که اوایل امسال اتفاق افتاده بود، دور از واقعیت نخواهد بود.

تحریم نفت روسیه در اروپا
حتی با وجود تورم رو به رشد و رشد اقتصادی کندتر که شبح 
رکود را برانگیخته است، تقاضای جهانی برای نفت بعید است 
به حدی کاهش پیدا کند که همانند سال 2008،  قیمت ها را 
مالیم تر کند.به گفته اسمیت، نگرانی این بار این است که حتی 
اگر به ســمت رکود اقتصادی برویم، ممکن است لزوما شاهد 
افت قابل توجه قیمت بنزین در جایگاه های سوخت نباشیم.

اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم نفت روســیه را در راســتای 
ششمین بســته تحریم های وضع شده علیه مسکو به تالفی 
حمله نظامی به اوکراین، تصویب کرد. اکثر کشورهای اتحادیه 
اروپا اکنون شــش ماه فرصت دارند به واردات نفت از روسیه 
خاتمه دهند و هشــت ماه زمان دارند تا واردات فرآورده های 
نفتی از روســیه را متوقف کنند.در حال حاضر اســمیت می 

گوید این بلوک احتماال به خرید نفت از روسیه ادامه می دهد 
اما به دنبال منابع دیگری برای تامین نفت اســت. طبق آمار 
کپلر، واردات نفــت اتحادیه اروپا از آنگوال از زمان آغاز جنگ 
در اوکراین، سه برابر شده است و حجم واردات نفت از برزیل 
و عراق، به ترتیــب 50 درصد و 40 درصد افزایش پیدا کرده 
است.به گفته تحلیلگران شرکت ورتکسا، تامین نفت از مناطق 
دوردرســت، قیمت ها را باال نگه خواهد داشت. تاثیر مستقیم 
این اقــدام، هزینه باالتر حمل محموله هــای نفتی، به دلیل 

سفرهای طوالنی کشتی است.
دولتها می توانند اقداماتی نظیر عرضه یارانه های ســوخت و 
سقف قیمت در جایگاه های سوخت را برای کنترل  قیمت ها 
انجــام دهند. اما تحقق آنچه که جهــان واقعا نیاز دارد یعنی 

عرضه بیشتر، دشوار خواهد بود.

منابع ناکافی
طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، روسیه سال میالدی گذشته 
در 14 درصد از تامین جهانی نفت سهم داشت و تحریم های 
غربی علیه روســیه، شــکاف قابل توجهــی در عرضه ایجاد 
کرده اند. روسیه تقریبا یک میلیون بشکه در روز از تولیدش را 
در آوریل متوقف کرد و افت تولید این کشور ممکن است در 
نیمه دوم سال 2022 به حدود سه میلیون بشکه در روز برسد.

اوپک پالس که از اعضای اوپک و متحدانشان از جمله روسیه 
تشکیل شده است، پنج شنبه گذشته موافقت کرد تولید نفت 
این گروه در هر کدام از ماه های ژوییه و اوت 648 هزار بشکه 
در روز افزایش دهد که 200 هزار بشکه در روز بیشتر از توافق 
قبلی است.آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد تولید نفت 

جهانی شامل روسیه تا پایان سال 2022، بیش از سه میلیون 
بشکه در روز رشد کرده و تاثیر تحریم ها را متوازن می کند.اما 
اسمیت بر این باور است که دستیابی به این هدف دشوار است. 
حتی پیش از جنگ در اوکراین، تولیدکنندگان نفت به دلیل 
حرکت به ســمت انرژی تجدیدپذیر، سرمایه گذاری در تولید 
جدید را کمتر کرده بودند. و اوپک محدودیت هایی دارد. اوپک 
پالس برای حفظ توافق فعلی به سختی تالش می کند. حتی 
اعضای بزرگ گروه شــامل عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی و کویت ماه گذشــته به میزان قابل مالحظه ای کمتر از 

آوریل نفت صادر کردند.
جیووانی استونوو، استراتژیســت بانک سرمایه گذاری یو بی 
اس در این باره گفت: بســیاری از اعضای اوپک به محدودیت 
ظرفیت تولید خود رســیده اند. یعنی افزایــش تولید واقعی، 

احتماال نصف افزایش هدف گذاری شده خواهد بود.

تقاضای جهانی قوی
قرنطینه های ســخت گیرانه چند ماهه در شانگهای و پکن و 
سایر شهرهای بزرگ چین، به تقاضا برای سوخت در چین که 
بزرگترین کشور واردکننده نفت جهان است، آسیب زده است. 
اما با تســهیل این محدودیتها، تقاضا ممکن است به سرعت 
بهبــود پیدا کرده و  قیمت ها را باال ببرد. چین ممکن اســت 
واردات نفت از روســیه را که گریــد نفتی صادراتی اورال این 
کشــور با تخفیف 34 دالر در هر بشکه نسبت به نفت برنت 
فروخته می شود، افزایش دهد.شرکت ورتکسا برآورد کرده که 
چین 1.1 میلیون بشــکه در روز نفت دریابرد از روســیه در 
ماه مه وارد کرده که حدود 37 درصد باالتر از میانگین ســال 
گذشته است.بر اساس گزارش سی ان ان بیزنس، تقاضا برای 
سوخت در آمریکا هم با وجود جهش  قیمت ها، نسبتا انعطاف 
پذیر مانده است. در هفته منتهی به شنبه، میزان فروش بنزین 
در جایگاه های ســوخت آمریکا تنها پنج درصد در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرد. این کاهش مالیم 
در حالی روی داد که میانگین قیمت ملی اواخر مه بر مبنای 
ســال به سال 50 درصد افزایش نشان داد و به 4.60 دالر در 

هر گالن رسید.

سازمان بنادر اعالم کرد
خدمه ۲ نفتکش یونانی در سالمت کامل هستند

ســازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی ایران در بیانیه ای ضمن تشــریح  آخرین وضعیت دو 
نفتکش یونانی توقیف شده در آب های خلیج فارس اعالم کرد: تمامی خدمه این دو نفتکش در سالمت کامل جسمی 

و روحی قرار دارند و ارتباط تلفنی آن ها با خانواده هایشان تسهیل می شود.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه چنین آمده است:
در پی اعالم شــرکت خدمات کشــتیرانی فرهنگ آب های آرام به عنوان نماینده رسمی »پی اند آی« و مالکان 2 
نفتکش یونانی مبنی بر وصول پیام های متعدد از ســوی مالکان و کلوپ های »پی اند آی« آن ها و ابراز نگرانی از 
وضعیت خدمه تانکرهای Delta Poseidon و Prudent  Warrior، پس از انجام هماهنگی های الزم توسط سازمان بنادر 
و دریانوردی با همراهی معاونت امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، با حضور روی تانکرهای فوق با 
فرمانده تانکرها مالقات کردند که نتایج آن به این شرح است:در این مالقات، فرمانده هر 2 کشتی تایید کردند که 
تمامی خدمه از لحاظ روحی و جسمی در وضعیت مناسبی قرار دارند و برخورد نیروهای نظامی نیز با آن ها کامال 
مناسب بوده و هیچ گونه شکایتی در این خصوص گزارش نشده است. همچنین جهت تسهیل ارتباط تلفنی خدمه 
کشتی با خانواده هایشان قرار شد نماینده کشتی تعدادی سیم کارت به همراه تلفن همراه تهیه و در اختیار آن ها قرار 
دهد.فرماندهان دو شــناور همچنین درخواست های غذایی و آب و آذوقه و سایر اقالم مصرفی را تهیه و در اختیار 
نماینده کشتیرانی قرار دادند، همچنین هماهنگی الزم جهت دریافت زباله از کشتی و تحویل آن به ساحل صورت 
گرفت.همچنین با توجه به حضور بعضی از خدمه روی کشتی برای مدت طوالنی، موضوع جابجایی بعضی از ملوانان 
با فرمانده کشتی مطرح و مقرر شد در صورت موافقت مالکان شناورها، هماهنگی های الزم در این خصوص انجام 
شــود.  ضمنا با توجه به اینکه تانکرهای مذکور حامل مشتقات نفتی بودند، از سوی معاونت امور دریایی اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان توصیه های ایمنی و زیست محیطی الزم به فرماندهان کشتی ها ارائه شد و همچنین 
با توجه به اهمیت و حساسیت منطقه از لحاظ زیست محیطی که به عنوان منطقه ویژه زیست محیطی از سوی 
سازمان بین المللی دریانوردی و کنوانسیون مارپل شناخته شده است، توصیه های الزم جهت پیشگیری از آلودگی و 
حفظ ایمنی خدمه و کشتی به فرمانده کشتی ها، عنوان شد.همچنین با توجه به درخواست فرمانده کشتی و مطابق 
مقررات و استانداردهای بین المللی مقرر شد که همکاری های الزم در راستای تسهیل اجرای الزامات بین المللی 
توســط خدمه کشتی اقدامات جاری از جمله ثبت و ضبط وقایع کشتی، صورت گیرد.ضمنا کنفرانس تلفنی بین 
فرمانده، نماینده کشتی و دفتر مرکزی مالکان کشتی در یونان برقرار شد و مالکان کشتی دستورات الزم در خصوص 
حفظ و نگهداری از کاال را به فرمانده ارائه کردند.  به فرمانده کشتی ها اعالم شد در صورت بروز هرگونه نیاز جدید، 
مراتب مربوطه را به اطالع نماینده کشتی جهت تهیه و رفع آن اعالم کند که در این رابطه سازمان بنادر و دریانوردی 
همکاری های الزم را به عمل خواهد آورد.در این مالقات به فرمانده و خدمه کشتی نیز اعالم شد که هیچ محدودیتی 
مطابق اســتانداردهای بین المللی برای انجام کارهای جاری روزانه و تردد آن ها روی کشتی وجود نخواهد داشت. 
همچنین، بر اساس هماهنگی های به عمل آمده، امکان مالقات کنسولی با خدمه این دو کشتی نیز فراهم شده است.

توانیر اعالم کرد؛
برق رایگان در انتظار 

کشاورزانی که به شبکه 
کمک کنند

تهران - ایرنا - توانیر با صــدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: به منظور قدردانی و جبران زحمات و همکاری 
کشــاورزان در مدیریت مصرف برق فصل تابستان 
امســال، امکان بهره مندی مشترکان کشاورزی از 
برق رایگان در صورت همکاری با صنعت برق فراهم 
شده است.به گزارش روز یکشــنبه ایرنا از  پایگاه 
خبری شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران ) توانیر(، در این اطالعیه آمده است:به منظور 
قدردانی و جبران زحمات و همکاری کشاورزان در 
مدیریت مصرف برق فصل تابستان امسال، امکان 
بهره مندی مشترکان  کشاورزی از برق رایگان در 
صورت همکاری با صنعت برق فراهم شــده است.
شــرایط در نظر گرفته به گونه ای اســت که همه 
کشــاورزان  می توانند با عدم استفاده از برق چاه 
های کشاورزی به مدت 5 ساعت در بازه زمانی 11 
تا 18 )که در تفاهم نامه همکاری درج می شود( و 
انتقال زمان آبیاری به ساعات دیگر، از برق رایگان 
در مابقی ساعات شبانه روز استفاده کنند.دم آبیاری 
در ساعت گرم روز، یکی از اصول علمی کشاورزی 
نیز محسوب می شود چرا که در این ساعت به علت 
گرمای هوا و تبخیر بسیار آب، ضمن اتالف منابع 
آب و انرژی،  باعث آسیب به گیاهان نیز می شود.
از این رو کشــاورزان در سراسر کشور می توانند از 
طریق تماس با شماره تلفن 121 و کسب اطالعات 
بیشتر، ضمن انعقاد تفاهم نامه همکاری و رعایت 
شرایط تفاهم نامه، از برق رایگان در ماه های خرداد 

تا شهریور بهره مند شوند.

وزیر نفت بر گســترش روابط با کشور آذربایجان تأکید کرد و 
گفت: با امضای قرارداد ســوآپ گاز مسیر برای دیگر حوزه های 
همــکاری در بخش های مختلف از جملــه حمل ونقل،  برق و 
تجارت و امثال آنها باز و هموار شده است.به گزارش ایسنا، جواد 
اوجی در مرکز فرهنگی ایران در باکو در آستانه سالروز رحلت 
امام خمینی )ره( اظهار کرد: رمز موفقیت امام خمینی )ره( قلب 
صاف ایشان و معامله با خدای متعال بود، امام خمینی )ره( به 
وعده های خداوند متعال یقین داشت. رهبر معظم انقالب بارها 
گفته اند که اگر کســی به وعده های خدا ایمان و یقین داشته 
باشــد خداوند راه را برای او باز می کند.وی با اشــاره به اینکه 
تمام دستاوردهای کشور مدیون امام خمینی )ره( و خون شهدا 
اســت، افزود: تولید گاز کشور قبل از انقالب روزانه 25 میلیون 
مترمکعب بود، بعد از انقالب که مستشاران خارجی به خصوص 
آمریکایی ها از صنعت نفت مــا رفتند، ما به همت متخصصان 
داخلی روزانه نزدیک یک میلیارد مترمکعب گاز تولید می کنیم.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه ما بدون حضور متخصصان خارجی 
این صنعت را توســعه می دهیم، بــه مجموع ذخایر نفت و گاز 

ایران اشــاره کرد و گفت: ما در مجمــوع ذخایر نفت و گاز در 
دنیا در جایگاه نخســت هســتیم و این صنعت اکنون از سوی 

متخصصان داخلی توسعه داده شده است.

توسعه همه جانبه روابط با همسایگان
اوجی به ســفر اخیر به کشــورهای آمریکای التین اشاره کرد 
و گفت: از ســال 2017 که آمریکا کشــورهای آمریکای التین 
به خصوص ونزوئال را تحریم کرد، تمام صنعت نفت آنها تعطیل 
شده است چون عموما از سوی مستشاران خارجی توسعه پیدا 
می کرد.وی با یــادآوری اینکه امام خمینــی )ره( در روزهای 
نخســت انقالب به صنعت نفت و متخصصان داخلی اعتماد به 
نفس داد، تصریح کرد: همچنین بعد از امام خمینی )ره(، مقام 
معظم رهبری هم همان راه و مســیر را پیش بردند و می برند.

وزیر نفت با بیان اینکه دولت آقای رئیسی نزدیک 10 ماه است 
که مســتقر شده است، افزود: نگاه این دولت توسعه همه جانبه 
با همســایگان به خصوص با کشورهای دوســت و برادر مانند 

آذربایجان است.

تشکیل کمیته مشترک برای توسعه میدان های مشترک
اوجی با اشــاره به اینکه در شــروع کار دولت سیزدهم سوآپ 
گاز ترکمنســتان به آذربایجان که مورد حمایت مسئوالن هر 
دو کشــور بود در دستور کار قرار گرفت، افزود: قرارداد سوآپ 
گاز ترکمنســتان به آذربایجان از مسیر ایران پس از چند دور 
مذاکره در حاشــیه اجالس اکو  و با حضور روســای جمهوری 
ایران و آذربایجان در عشق آباد امضا و توافق شد از اول ژانویه 
2022 تزریق گاز عملیاتی شــود که خوشــبختانه این مهم 
رقم خورد.وی اظهار کرد: با امضای قرارداد ســوآپ گاز مسیر 
برای دیگر حوزه های همکاری در بخش های مختلف از جمله 
حمل ونقل،  برق و تجارت و امثال آنها باز و هموار شــده است.  
وزیر نفت با بیان اینکه در این ســفر با دولتمردان آذربایجان 
توافق کردیم میدان های مشــترک ایران و آذربایجان در قالب 
یک کمیته مشــترک مورد بررسی و مطالعه برای توسعه قرار 
بگیرند، افزود: تنها جایی که ما خارج از کشــور سرمایه گذاری 
کردیم آذربایجان و میدان شــاه دنیز است، همینطور قرارداد 
واردات برق از آذربایجــان را نیز داریم.وزیر نفت با بیان اینکه 

آذربایجان برای مشــارکت در برخی پروژه های ایران از جمله 
راه آهن رشــت – آســتارا اعالم آمادگی کرده اســت، گفت: 
توصیه مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری توســعه هر چه 
بیشــتر روابط با آذربایجان است.   وزیر نفت چهارشنبه ) 11 
خردادماه( برای شــرکت در رویدادهای هفتــه انرژی باکو و 
مذاکره با مقام های حاضر در این رویداد بین المللی ســه روزه، 
عازم آذربایجان شد.این رویدادها یکم تا سوم ژوئن )11 تا 13 
خردادماه( با حمایت رسمی وزارت انرژی جمهوری آذربایجان 
و سوکار برگزار می شود. نمایشگاه نفت  و گاز کاسپین نخستین 
نمایشــگاهی است که پس از اســتقالل جمهوری آذربایجان 
ساالنه به صورت مداوم برگزار می شود و بیش از 250 شرکت از 

سراسر جهان را گردهم خواهد آورد

تأکید بر گسترش روابط تهران - باکو

همکاری ایران و آذربایجان با امضای قرارداد سوآپ گاز هموار شد

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش 
زمین با کاربری کارگاهی واقع در منطقه صنعتی شــهر 

دولت آباد از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری روز 

سه شنبه مورخ 1401/3/31
گشایش پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1401/4/1

محل دریافت اسناد:
  دولــت آباد _ بلــوار طالقانــی _ پایــگاه اینترنتی 

 www.dolatabadcity.ir
تلفن: 45822010_031

محمد حسین یاری _ شهردار دولت آباد
شناسه آگهی : 1329758

نوبت دومآگهی مزایده عمومی
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چرا قیمت کاالهای اساسی افزایش یافت؟
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: نه تنها در کشور ما بلکه کشورهای اروپایی هم با کمبود و افزایش قیمت زیادی روبرو شده اند، از طرف دیگر در کشور شاهد تورم هم 
هستیم که مربوط به افزایش نهاده هاست.سیداسماعیل یزدان پناه درباره افزایش قیمت برخی کاالها از جمله آرد و به دنبال آن ماکارونی به خبرنگار ایلنا گفت: اوال بخشی از گرانی ها مربوط به 
افزایش قیمت جهانی به دنبال جنگ روسیه و اوکراین است. چون بیشتر غالت و درصد عظیمی از محصوالت مربوط به تولید این دو کشور بوده که در قیمت آرد، نهاده ها و دانه های روغنی 
و درنتیجه روغن صورت گرفته است.وی افزود: این افزایش قیمت نه تنها در کشور ما بلکه کشورهای اروپایی هم با کمبود و افزایش قیمت زیادی روبرو شده اند. حتی ماکارونی یک دالری تا 
5 دالرهم در برخی کشورهای اروپایی رسیده است. کشور ما هم از این افزایش قیمت ها، مستثنی نیست. علی رغم اینکه دولت ذخایر کافی در این خصوص دارد و تمهیدات الزم را دیده اما 
به هر حال این موضوع در افزایش قیمت ها بی تاثیر نیست.نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر در کشور شاهد تورم هم هستیم که این موضوع 
هم در افزایش قیمت ها تاثیرگذار است. بخش دیگر تورم به خاطر افزایش پایه پولی در کشور و افزایش نقدینگی است که این اتفاق را ما هر سال داریم. اگر همه این عوامل را با هم تجمیع 
کنیم، نهایتا وضعیت موجود را رقم می زند.یزدان پناه درباره نقش دولت برای کنترل قیمت ها خاطرنشــان کرد: به هر حال ما در شــرایط بحرانی هستیم که باید دولت بسیار با دقت در این 
خصوص عمل کند و مردم هم کمک کنند تا از این برهه به سالمت گذر کنیم. ما در کشور مسائلی را داریم که باید بر اساس آن اولویت گذاری شود.وی افزود: در شرایطی هستیم که دولت 
شدیدا به منابع مالی و ارزی نیاز دارد برای اینکه با کسری بودجه مواجه نشود. اگر ارز ترجیحی را به نرخ نیمایی تبدیل نمی کردیم ممکن بود این تورم به تاخیر بیفتد، اما این اتفاق بازهم 
می افتاد. چون باز هم پایه پولی افزایش می یافت و در کسری بودجه این موضوع خودش را نمایان می کرد. بنابراین ما باید این داروی ترس را در زمان بیماری بخوریم.نایب رئیس کمیسیون 
بازرگانی داخلی اتاق ایران درباره راهکارهای پیش بینی شده برای کاهش فشار افزایش نرخ کاالها روی اقشار کم درآمد گفت: یکی از بخش ها فراهم کردن تسهیالت الزم از سوی دولت برای 
مردم، خصوصا دهک پایین  جامعه است که حتما باید در بحث یارانه یک نگاه و بازبینی انجام شود تا این فشارها از روی مردم کم شود.وی افزود: یکی از مسائل مهم در این خصوص، بحث 
افزایش نظارت ها، پایش انبارها، جلوگیری از احتکار و همان بحث یارانه ای که با دقت و مستقیما به دست خود مصرف کننده برسد. یزدان پناه در پایان تاکید کرد: مجلس قطعا می تواند این 

موضوع را پیگیری کند و از دولت مطالبه گر باشد و دولت هم قطعا به عنوان یک دولت مردمی به دنبال این کار است.

گزیده خبر

کدام استان بیشترین تسهیالت صادراتی 
را دریافت کرد؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی آمار تسهیالت 
صادراتی ارائه شــده در ســال ۱۴۰۰ پرداخته اســت.به گزارش ایسنا، این 
آمارها که از عملکرد ۱۱ ماهه ســال گذشته به دست آمده نشان می دهد 
که همچنان بنگاه های اقتصادی برای دریافت تسهیالت با محدودیت هایی 
مواجهه هستند.براین اســاس تنها حدود ۴۶ درصد متقاضیان توانسته اند 
تســهیالت صادراتی مدنظر خود را در ســال ۱۴۰۰ دریافت کنند.در این 
سال حدود ۴۳۶۲ میلیارد تومان تسهیالت در قالب ۲۳۸ فقره به واحدهای 
صادراتی پرداخت شــده اســت و این در حالی است که در این مدت 5۱۳ 
مورد ثبت نام و درخواســت برای تســهیالت انجام شــده است.بر اساس 
آمارها در ســالی که گذشت تهران بیشترین تسهیالت صادراتی را به خود 
اختصاص داده اســت و این در حالی اســت که صادرکنندگان در ۶  استان 
اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد 
و مازندران هیچ تســهیالتی دریافت نکردند.آمار تســهیالت ارائه شده به 
واحدهای صادراتی از آغاز اعطای آن در خرداد ســال ۱۳۹۹ تا پایان ســال 
قبل هم منتشر شده که نشان می دهد  در این مدت بیش از 5۶۱5 میلیارد 
تومان در قالب ۳۱۲ فقره وام به صادرکنندگان ارائه شده است.در این مدت 
۷۹۳ فقره ثبت نام برای دریافت تسهیالت انجام شده بود که ۴۴۹  مورد آن 
برای دریافت حدودا ۹5۰۰ میلیارد تومان به بانکها معرفی شده اما تنها ۳۱۲ 

تسهیالت یعنی کمتر از ۴۰ درصد موفق به دریافت نهایی وام شده است.
پیش از این صادرکنندگان انتقاداتی نســبت به وضعیت ارائه تسهیالت به 
واحدهای تولیدی و صادراتی داشتند و بحث زمانبندی ارائه این تسهیالت 
یکی از اصلی ترین مشکالتی بود که آنها با آن مواجهه بودند.به گفته رئیس 
کنفدراسیون صادرات ایران در شش ماهه دوم سال گذشته با بهبود برخی 

سیاست  گذاری های داخلی شرایط برای صادرکنندگان بهبود یافته است.

عملکرد تولید معدنی ها در سالی که گذشت
افت تولید اکثریت محصوالت معدنی

آمار تولید محصوالت منتخب معدنی طی یکساله ۱۴۰۰ نشان می دهد که 
بیش از نیمی از محصوالت منتخب معدنی، با کاهش میزان تولید نســبت 
به یکســاله ۱۳۹۹ مواجه شده اند و چند محصولی که رشد تولید داشته اند 
این میزان رشد نهایت ۲5 درصد است.به گزارش ایسنا، بر اساس آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در مجموع ۱۲ ماهه سال گذشته، 5۷۱ هزار و ۱۰۰ 
تن شمش آلومینیوم با ۲5.۱ درصد افزایش نسبت به ۴5۶ هزار و ۴۰۰ تن 
تولیدی در مجموع ۱۲ ماهه ســال ۱۳۹۹ تولید شــده و بیشترین افزایش 
تولید محصوالت منتخب معدنی را داشــته است.پس از شمش آلومینیوم، 
بیشترین رشد تولید را شیشه جام به خود اختصاص داده که از یک میلیون 
و ۱5۸ هزار و ۸۰۰ تن تولیدی در یکساله ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۳5۹ هزار 
و ۴۰۰ تن رسیده و افزایش ۱۷.۳ درصدی تولید این محصول معدنی را رقم 
زده است.تولید ظروف چینی نیز در سالی که گذشت نسبت به مدت مشابه 
ســال ۱۳۹۹ قریب به ۱۰ درصد )۹.۱ درصد( بیشتر شده و به ۶۱ هزار تن 
رسیده است. در مجموع ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹، میزان تولید این محصول 5۶ 
هزار و ۶۰۰ تن ثبت شده است.طبق این گزارش، کمترین میزان رشد تولید 
محصوالت منتخب معدنی متعلق به کاتد مس و آلومینا است که به ترتیب 
۲.۸ درصد و ۰.۷ )هفت دهم( درصد رشــد تولید داشته اند. از ابتدای سال 
۱۴۰۰ تا پایان آن، ۲۹۹ هزار تن کاتد مس و ۲۳۰ هزار و ۷۰۰ تن آلومینا 
تولید شده است. میزان تولید این دو محصول معدنی در مدت یکسال ۱۳۹۹ 
به ترتیب ۲۹۰ هزار و ۸۰۰ تن برای کاتد مس و  ۲۲۹ هزار و ۱۰۰ تن برای 
آلومینا ثبت شده اســت.در مقابل اما تولید فوالد خام کمترین افت  تولید 
)۲.۱ درصد( و تولید چینی بهداشــتی ) ۱۶.۴ درصد( بیشترین افت تولید 
را نسبت به یکساله ۱۳۹۹ داشــته اند.از فروردین ماه تا پایان سال گذشته 
۲۸ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۰۰ تن فوالد خام و ۷۲۷ هزار و ۸۰۰ تن ظروف 
شیشه ای تولید شده که نسبت به ۲۸ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۷۰۰ تن فوالد 
خام و ۷۴۴ هزار و ۷۰۰ تن ظروف شیشــه ای تولید شده در سال ۱۳۹۹ به 
ترتیب ۲.۱ و ۲.۳ درصد کاهش تولید داشــته اند.محصوالت فوالدی نیز در 
۱۲ ماهــه ۱۴۰۰ با افت پنج درصدی تولید ۲5 میلیون و ۲۰5 هزار و ۱۰۰ 
تن تولید شــده است. در مجموع ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ میلیون و 
5۲۴ هزار و ۲۰۰ تن محصوالت فوالدی تولید شــده بود.پس از محصوالت 
فوالدی، سیمان نیز ۹.۱ درصد کاهش تولید را در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال 
۱۳۹۹ تجربه کرده و از ۶۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۰۰ تن به ۶۳ میلیون و 
۷۶ هزار و ۹۰۰ تن رسیده است.  کنسانتره زغالسنگ و چینی بهداشتی نیز 
بیشترین کاهش تولید را داشته اند. در ۱۲ ماهه سال گذشته به ترتیب یک 
میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۰۰ تن کنســانتره زغالسنگ و ۹۸ هزار و ۶۰۰ تن 
چینی بهداشتی تولید شده که به نسبت یک میلیون و ۶۹۱ هزار و ۸۰۰ تن 
کنسانتره زغالسنگ و ۱۱۸ هزار تن چینی بهداشتی تولید شده در مجموع 

یکساله ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۲.۸ و ۱۶.۴ درصد افت تولید داشته اند.

استرالیا می تواند مشکالت عرضه 
جهانی گندم را کاهش دهد؟

اســترالیا برای سومین ســال آماده رکوردزنی تولید گندم در سال 
۲۰۲۲ اســت، زیرا آب وهوای خوب باعث افزایش کاشت در سراسر 
کمربند غالت این کشــور شده اســت و نگرانی ها در مورد ذخایر 
محدود جهانی را کاهش می دهد.به گزارش ایســنا، ذخایر جهانی 
گندم پس از حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال جاری از یکی از 
برترین مناطق صادراتی کاهش یافته است که باعث افزایش شدید 
قیمت غالت و تشــدید ترس از بحران جهانی غذا شد. اقدام اخیر 
هند برای ممنوعیت صادرات و آب وهوای نامساعد در ایاالت متحده 
نیــز بر نگرانی ها در مورد در دســترس بودن غــالت غذایی افزوده 
اســت.قیمت معامالت آتی گندم در هیئت تجارت شیکاگو در ماه 
مارس به باالترین حد خود یعنی ۱۳.۶۴ دالر در هر بوشــل رسید.
کشاورزان استرالیایی که در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به عنوان دومین 
صادرکننده بزرگ گندم در جهان بودند، کاشت گندم امسال را در 
حدود ۱۴.۴5 میلیون هکتار به پایان رسانده اند که باالترین رقم در 
تمام دوران اســت که افزایش قیمت در شرایط ایده آل را به همراه 
داشته است.اگرچه هنوز برای تخمین اندازه کامل محصول ۲۰۲۲ 
تا۲۰۲۳ که در پایان سال برداشت می شود، زود است اما تحلیلگران 
و معامله گران شروع به پیش بینی تولید کل حدود ۳۰ تا ۳5 میلیون 
تــن کرده اند که دور از رکورد برداشــت ســال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ و 
برداشت بیش از ۳۶ میلیون تن نیست.فین زیبل، اقتصاددان تجارت 
کشاورزی در بانک ملی استرالیا در ملبورن گفت: آیا ما برای سومین 
سال متوالی به محصول باالی ۳۰ میلیون تن دست خواهیم یافت 
که احتماال شــانس خوبی در این زمینه خواهیم داشــت.داده های 
وزارت کشــاورزی ایاالت متحده نشان می دهد، با این حال، تخمین 
زده می شود که تولید جهانی گندم از ۷۷۹.۲۹ میلیون تن در سال 
گذشته به ۷۷۴.۸۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ کاهش یابد.

به گفته تاجران، خریداران آسیایی به شدت به گندم استرالیا وابسته 
و چین به عنوان بزرگ ترین خریدار ســال جاری اســت. اندونزی، 
دومیــن خریدار بزرگ گندم در جهان و ژاپن و کره جنوبی از دیگر 
واردکنندگان مهم در منطقه هستند. کشاورزان استرالیایی در سال 
جاری از قیمت های باالی گندم بهره مند شــده اند و تولید رکورد 

مزیت بیشتری را به همراه داشته است.

تا پایان سال میالدی؛
افزایش حجم تجارت روسیه و چین به 

۲۰۰ میلیارد دالر
معاون وزیر امور خارجه روســیه گفت: انتظار می رود تا پایان سال 
جــاری میالدی گردش مالی تجاری بین روســیه و چین به ۲۰۰ 
میلیارد دالر برســد.به گزارش ایلنا و نقل از تاس، ایگور مورگولف، 
معاون وزیر امور خارجه روســیه گفت: انتظار می رود تا پایان سال 
جــاری میالدی گردش مالی تجاری بین روســیه و چین به ۲۰۰ 
میلیارد دالر برســد.وی افزود: کاماًل واضح است که می توانیم زودتر 
از زمانی که توسط رهبران ما تعیین شده بود، به گردش مالی ۲۰۰ 
میلیارد دالری دست یابیم.این مقام بر نقض ناپذیری روابط مسکو و 
پکن و شکست آخرین تالش های کشورهای غربی برای جدا کردن 
آنها تاکید کرد.دو کشور در چند سال گذشته روابط خود را تقویت 
کرده اند و پکن از محکوم کردن عملیات نظامی روسیه در اوکراین 
خودداری کرده و بارها از تحریم های بی ســابقه غرب علیه مســکو 
انتقاد کرده اســت.قبل از شروع مناقشــه، اتحادیه اروپا بزرگترین 
شــریک تجاری روســیه بود که ۳۶ درصد یا ۲۸۲ میلیارد دالر از 
کل گردش مالی تجارت خارجی روســیه در سال ۲۰۲۱ را به خود 
اختصاص داده بود.ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روســیه روز 
گذشته بر روابط استراتژیک کشورش با چین تاکید کرد و گفت که 
همکاری مسکو با پکن با وجود اقدامات تنبیهی و جنگ اطالعاتی به 

رهبری ایاالت متحده همچنان افزایش می یابد.

جزئیات آمار تجارت 2 ماهه 1401 منتشر شد

تجارت خارجی ایران از ۱۶ میلیارد دالر گذشت
تجارت خارجی ایران در دو ماه نخست امسال ۱۶.۶ میلیارد 
دالری شده است.به گزارش ایسنا، آنچه که در آمار مقدماتی 
گمرک ایران درباره تجارت خارجی غیرنفتی ایران در دو ماه 
اول ۱۴۰۱ ثبت شده است، نشان می دهد که در این دوره،  
بیــش از ۲۲.۱ میلیون تن به ارزش بالــغ بر ۱۶.۶ میلیارد 
دالر تبادل تجاری صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته از نظر ارزش ۳۱ درصد افزایش دارد ولی از 
نظر وزنی تقریبا ثابت بوده است.از مجموع تجارت ایران در 
دو ماه اول امســال، بالغ بر 5.۱ میلیــون تن به ارزش ۸.۱ 
میلیارد دالر واردات بوده که نسبت به همین دوره در سال 
۱۴۰۰ گرچــه از نظر وزنــی ۳.۳ درصد کاهش دارد ولی با 
افزایش ۲۴.۳ درصدی در ارزش مواجه بوده است.همچنین 
در این دوره بیش از ۱۷ میلیون تن صادرات غیرنفتی انجام 
شــده که ارزش آن بالغ بر ۸.5 میلیارد دالر بوده است. این 
آمار در مقایســه با ســال قبل، ۱.۶ از نظر وزن و حدود ۳۷ 

درصد از لحاظ ارزش رشــد دارد.براین اســاس تراز تجاری 
ایران در دو ماه اول امســال حدود ۴۰۰ میلیون دالر مثبت 
بوده است.چین، امارات، عراق، ترکیه و هند پنج مقصد اول 
صادرات و امارات، چین، ترکیه، هند و روسیه پنج کشور اول 
وارداتی ایران بوده اند.این روند در تجارت دو ماهه امسال در 
حالی ثبت شــده است که ایران در سال گذشته در مجموع 
حدود ۱۰۱.۶ میلیارد دالر به وزن بالغ بر ۱۶۳.۹ میلیون تن 
تجارت خارجی داشــت که از این رقم ۴۱.۱ میلیون تن به 
ارزش بیش از 5۳ میلیــارد دالر ، واردات و ۱۲۲.۷ میلیون 
تن به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دالر، صادرات بوده اســت.در دو 
ماه اول سال گذشته نیز مجموع تجارت خارجی حدود ۲۲ 
میلیــون تن به ارزش ۱۲.۷ میلیــارد دالر بود. واردات 5.۳ 
میلیــون تن به ارزش بیــش از ۶.5 میلیارد دالر و صادرات 
۱۶.۷ میلیون تن بــه ارزش ۶.۲ میلیارد دالر نیز برای این 

دوره گزارش شده بود.

پس از چند ســال ثبت تــراز تجاری منفی 
برای اقتصاد ایران آمارها نشان می دهد که 
این عدد در سال جاری بار دیگر مثبت شده 
است.به گزارش ایسنا، تراز تجاری بر اساس 
بررســی میزان صادرات و واردات کشــور به دست می آید در صورتی که میزان 
صادرات باالتر از واردات باشــد این تراز مثبت و در غیر این صورت منفی خواهد 
بود.در سالهای گذشته با وجود محدودیت هایی که در مسیر واردات کاال به ایران 
وجود داشت تراز تجاری ســاالنه منفی باقی مانده بود اما آمارها در سال جدید 

نشان از مثبت شــدن این آمار دارد.میزان صادرات ایران که در زمان آغاز شیوع 
کرونا کاهش قابل توجهی را تجربه کرده بود از سال گذشته بار دیگر مثبت شد 
و این روند در ســال جاری نیز ادامه داشته است.بر اساس گزارش رئیس سازمان 
توســعه تجارت این روند مثبت ادامه خواهد داشــت و برنامه نقشــه راه توسعه 
تجارت ایران در ۱۴۰۱  نیز تدوین می شود.بر اساس گزارش سایت این سازمان 
پیمان پاک گفته از اسفند سال گذشته شاهد مثبت شدن تراز تجاری و افزایش 
صادرات بودیم و توانســتیم واردات را کنترل کنیم این موضوع منجر به افزایش 
ذخایر ارزی کشور و ایجاد پتانسیلهای س رمایه گذاری فراتر از نیازهای روزمره 

ایران می شــود.به گفته وی در شرایطی که بحران هایی همچون جنگ روسیه و 
اوکراین، قرنطینه شــدن چین، رکود تجارت جهانی و قفل شــدن بازارها وجود 
داشــته رشد تجاری و بهبود تراز تجاری ایران یک اتفاق مهم به حساب می آید.
وی با بررســی دالیل ســهم پایین بخش خصوصی در صادرات ایران بیان کرد: 
آمارها نشان می دهد ما بیشتر محصوالت منبع پایه و نسبتا خام صادر کرده ایم 
این در حالی است که نقش بخش خصوصی در صنایع پایین دستی فعالتر است و 
این بخش توان، سرمایه وم منابع ارزی مورد نیاز برای ورود به صادرات در صنایع 
باالدستی را ندارد. از طرف دیگر ما سالهای سال نسبت به ارزش افزوده و زنجیره 
ارزش در صادرات بی توجه بوده ایم و از این رو بنگاه های کوچک و متوسط برای 
صادرات حمایت نشده است.به گفته پیمان پاک با تدوین نقشه راه توسعه تجارت 
د ر ۱۴۰۱ می توان انتظار داشــت که صادرات کشور در پایان سال جاری از مرز 

55 میلیارد دالر عبور کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

رمز مثبت شدن تراز تجاری ایران در ۱۴۰۱
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گزیده خبر

تکذیب اخذ مالیات از سپرده های بانکی 
اشخاص حقیقی

وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت مالیات از ســود سپرده بانکی اشخاص 
حقیقــی را تکذیب کرد.به گزارش ایِبنا، مهــدی محمدی رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر »شمول مالیات بر 
ســود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی« را نادرست دانست و آن را تکذیب 
کرد.محمدی از رسانه ها خواست قبل از انتشار اخبار این چنین حتماً صحت و 
سقم آن را از طریق مراجع رسمی کنترل کنند.عالوه بر وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، ســازمان امور مالیاتی کشور نیز در اطالعیه ای اعالم کرد منشأ این 
شایعات یکی از احکام پیشــنهادی در پیش نویس الیحه موسوم به »مالیات 
مجموع درآمد« اســت که هم اکنون در مراحل اولیه کارشناســی قرار دارد و 
سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد می باشد.در این اطالعیه تصریح 
شــده طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مســتقیم، سود سپرده بانکی 

اشخاص حقیقی همچنان از پرداخت مالیات معاف است.

حجاج حتما بخوانند؛
جزییات بیمه زائران حج اعالم شد

بیمه ایــران اعالم کرد که زائران حج ۱۴۰۱ را بیمه کرده اســت.به گزارش ا  
ایسنا، آنطور که حسن شــریفی- مدیر عامل بیمه ایران- گفته است، تمامی 
زائرانی که از طریق سازمان حج و زیارت جهت انجام مناسک حج تمتع در سال 
۱۴۰۱ به عربســتان عزیمت می کنند، تحت پوشش بیمه ای عمر زمانی )فوت 
به هر علت(، فوت یا نقص عضو و از کار افتادگی دایم کلی یا جزیی ناشــی از 
حادثه و درمان قرار دارند.به گفته وی، مدت زمان شروع این قرارداد از بیستم 
اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اول شهریور ۱۴۰۱ است، همچنین مدت پوشش بیمه ای 
هر یک از زائران از ساعت صفر بامداد دو روز قبل از پرواز شروع و تا ساعت ۲۴ 
سه روز پس از ورود به کشور ادامه خواهد داشت.مدیرعامل بیمه ایران یادآور 
شده درصورتی که هر یک از بیمه شدگان تا ساعت ۲۴ روز سوم پس از ورود به 
کشور به بیماری کرونا مبتال شوند )مشروط به ارائه نتیجه آزمایش pcr مثبت( 

و نیاز به درمان در ایران داشته باشند تحت پوشش هستند.

بانک ها در ۱۴۰۰ چقدر وام دادند؟
میزان ســپرده ها و تســهیالت بانکی تا پایان اسفند ســال گذشته نسبت به 
ســال ۱۳۹۹ به ترتیب معــادل ۴۲.۷ و ۴۸.۳ درصد افزایش یافته اســت.به 
گزارش  ایسنا، براســاس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها 
و تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسســات اعتباری به تفکیک اســتان 
در پایان اســفندماه سال گذشته، مانده کل ســپرده ها به رقم ۵۵۳۱.۵ هزار 
میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۲.۷ درصد 
افزایش را نشــان می دهد.همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده ۲۹۹۸.۷ هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان است.عالوه براین، مانده 
کل تســهیالت در این زمان ۴۱۴۱.۸  هزار میلیارد تومان است که نسبت به 
پایان سال گذشته معادل ۴۸.۳ درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش، 
بیش ترین مبلغ تســهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۷۶.۵ هزار 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 
۱۴.۸ هزار میلیارد تومان است.نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی ۸۳.۲ درصد است که نسبت به پایان سال قبل ۳ واحد درصد افزایش را 
نشان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۳ درصد و استان کهگیلویه 
و بویراحمد ۱۰۷.۸ درصد اســت.در این گــزارش، یکی از علل مهم باال بودن 
رقم تسهیالت و سپرده ها در اســتان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از 
شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده و عمده 
فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

ورود مستقیم بانک مرکزی به بازار ارز
عضو کانون صرافان ورود مســتقیم بانک مرکزی به بازار ارز را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: از آنجا که ذخایر ارزی وضعیت مناســبی دارد، ورود مســتقیم 
بانک مرکزی به سرعت به تعادل ارز کمک می کند و فروشندگان در این بازار 
بیشتر خواهد شــد.کامران سلطانی زاده درباره جزئیات اختیارات داده شده به 
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به ایســنا گفت: با توجه به اظهارات اخیر 
صالح آبــادی در مورد  اقدامات ویژه بانک مرکزی و اختیارات ویژه و تجربه های 
خوب وی در بازار ســرمایه و همچنین با توجه به تیم متخصصی که در بانک 
مرکزی مستقر شده ، شاهد اتفاقات خوبی در بازار خواهیم بود. وی افزود: سابقه 
نشان داده که هرگاه بانک  مرکزی قدرت خود را به صورت مستقیم در کنترل 
بازار اعمال کرده، انعکاس قوی در تعادل بازار ارز داشته است، زیرا منابع ارزی 
بانک مرکزی طبق آمار ارائه شده، وضعیت مناسبی دارد و ورود مستقیم بانک 
مرکزی به ســرعت به تعادل در بازار ارز کمک بسزایی خواهد کرد.عضو کانون 
صرافان ادامه داد: امیدواریم شــاهد اجــرای این تصمیمات در کمترین زمان 
ممکن باشیم تا جامعه با آرامش اقتصادی ناشی از این تصمیمات بدون دغدغه 
از کاهش ارزش دارایی های خود، به فعالیت های ســازنده ادامه دهد. مطمئنا 
ایــن تصمیم می تواند روند هجوم مشــتریان برای خرید ارز را معکوس کند و 
فروشندگان در بازار بیشتر شوند. سلطانی زاده با اشاره به ممنوعیت معامالت 
فردایی طال، گفت: تشــدید نظارت و رصد معامله گران غیررسمی اثرات خوبی 
بر بازار دارد. البته همواره تقویت بازارهای رسمی کمک بسیاری در مدیریت و 

کنترل فضای غیررسمی دارد.

 بازار متشکل ارز و صرافی های مجاز
 امروز باز هستند

براساس اعالم بانک مرکزی، بازار متشکل ارز، صرافی های مجاز و شعب مرکزی 
بانک ملی فردا باز هســتند و به مردم خدمات ارزی ارائه می دهند.به گزارش 
ایســنا، براساس اعالم بانک مرکزی، با وجود آنکه یکشنبه، ۱۵ خرداد تعطیل 
رسمی است، اما در این روز بازار متشکل ارزی و صرافی های مجاز باز هستند 
و به مردم خدمات ارزی ارائه می کنند.بدین منظور، برای ارائه خدمات بیشــتر 
به فعاالن بازار ارز، بازار متشــکل ارزی فردا یکشنبه ۱۵ خرداد از ساعت ۹ تا 
۱۵: ۳۰ باز است و معامالت اسکناس ارز در آن جریان خواهد داشت.همچنین، 
صرافی های عضو بازار متشــکل ارزی هم روز یکشنبه باز هستند.عالوه براین، 
تمام شــعب مرکزی بانک ملی در تهران و همه استان های کشور نیز فردا باز 
بــوده و خدمات ارزی انجام خواهند داد.طبق این گزارش، بانک مرکزی از روز 
پنج شــنبه هفته گذشته به صورت مستقیم وارد بازار ارز شده است که فعاالن 
بــازار ارز، این اقــدام را در تعادل بازار ارز و افزایش فروشــندگان در این بازار 

تاثیرگذار می دانند.

 بدون مراجعه به بانک 

استعالم صحت چک های تضمینی
با اقدام جدید بانک مرکزی، ذی نفع چک تضمینی بدون مراجعه 
به بانک می تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعالم 
صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعالم از سامانه 
صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت نشده و یا اقالم 
اطالعاتی آن مغایر است، بایســتی از پذیرش چک خودداری 
کند.به گــزارش ایِبنا، معاون فناوری هــای نوین در خصوص 
چک تضمین شــده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک 
تضمین شــده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه 
بانک ثبت شــود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 
جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابالغ کرده است.

مهــران محرمیان گفت: بانک ها در ایــن زمینه در حال انجام 
اقدامات الزم هستند، لیکن در این میان یک فرصت یک ماه و 
نیمی الزم بود که شبکه بانکی چک های تضمین شده قبلی را 
نیز کارسازی کنند، بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک 
تضمین شده در سامانه صیاد ثبت نشده باشد دارندگان چک باید 
با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به 
عبارت دیگر اینگونه چک ها در سامانه های بین بانکی خدمتی 
دریافت نخواهند کرد.محرمیان با بیان اینکه امکان اســتعالم 
چک های تضمین شــده صیادی )چک های تضمین شده دارای 
شناســه ۱۶ رقمی صیادی( با هدف کسب اطمینان از اصالت 

این نوع چک ها هنگام انجام معامالت فراهم شــده است افزود: 
مشتریان شــبکه بانکی می توانند از طریق درگاه های مختلف 
دسترسی به سامانه صیاد شــامل اینترنت بانک، موبایل بانک، 
برنامک های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک های عامل، 
نســبت به اســتعالم آن اقدام کنند. در واقــع ذی نفع چک با 
اســتعالم این چک ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد 
اطمینان حاصل می کند.این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید 
کرد: در این راســتا، چک های تضمین شــده که توسط شعب 
بانکی در اختیار مشــتریان قرار می گیرد مجهز به شناسه ۱۶ 
رقمی صیادی شــده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصالح 
قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک ها برعهده شــعب 
بانک هاســت و صادرکننده چک در این خصوص مســئولیتی 
ندارنــد.وی افزود: این چک ها نیاز بــه انجام عملیات تأیید در 
ســامانه صیاد ندارند و ذی نفع با اخذ برگه چک از صادرکننده 
آن و اســتعالم از سامانه صیاد می تواند از ثبت چک در سامانه 
صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقالم اطالعاتی 
مندرج در متن چک و با اقالم ثبت شده در سامانه صیاد را انجام 
دهد. بدیهی است در صورتی که با استعالم از سامانه صیاد برای 
گیرنده محرز شــود که این چک ثبت نشده و یا اقالم اطالعاتی 

آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

در صورتی کــه نهادهای نظارتی نســبت به 
ضــرورت و فوریت درمــان ناتــرازی پنهان 
بکار شوند،روش های مشخصی  بانک ها دست 
برای خــروج از وضعیت کنونــی قابل ارائه و 
تجارب جهانی قابل اســتفاده ای در دسترس 
اســت.چند روز قبل رئیس کل بانک مرکزی 
در همایش سیاســت های پولی و ارزی ضمن 
اشــاره به دســتاوردها و برنامه های این نهاد 
نظارتی در بازار پول و ارز کشور از بکارگیری 
ســازوکارهای اجرایی به منظــور ممانعت از 
ناترازی بانک ها اعم از دولتی و شــبه دولتی 
و حتی خصوصی ســخن گفته بــود. اقدامی 
که در راســتای بهبود شــکاف بین دارایی و 
بدهی و در نهایت ممانعت از اعســار بانک ها 
در قبال ســپرده های مردم شود.در عین حال 
وزیر اقتصاد نیز با اشــاره بــه در پیش بودن 
مجامع ســالیانه بانک ها و انتشار گزارش های 
عملکردی آنهــا تا یک ماه آینده، خواســتار 
بینشــی جدید بــرای نحوه رفتــار نهاد ناظر 
پولی با بانک ها در مواجه با مشــکالت عدیده 
ای همچون ناترازی شــده است.شواهد نشان 
می دهد سیســتم بانکی در کشــور مبتال به 
ناترازی پنهان به معنای شکاف بین دارایی و 
بدهی شده است. این مشکل از جهات مختلف 
در ســطح بین المللی و در مقایســه با موارد 
بحران های  اســت.در  منحصربه فرد  مشــابه، 
بانکی دنیا دلیل بروز ناترازی به طور معمول، 
معلول سقوط و فروپاشــی ناگهانی یک بازار 
دارایی اســت که موجب سوخت شدن دارایی 
بانک می شــود. امــا در ایران، ایــن ناترازی 
عمدتاً ناشی از رشــد بی رویه بدهی بانک ها 
و فاصله زیاد میان نرخ رشــد سپرده ها و رشد 
اســمی اقتصاد یــا به تعبیر دیگــر، نرخ های 
بهره حقیقی بســیار باال و از سوی دیگر رشد 
موهوم دارایی ها در حسابداری است که فاقد 
ارزش واقعی در اقتصاد بوده است.بررســی ها 
از ناترازی بانک ها در بســیاری کشورها نشان 
اندازه ای  بانکی حتی بــه  ناتــرازی  می دهد، 
بسیار کمتر از آنچه در ایران به وقوع پیوسته، 
بالفاصله بــا واکنش جدی نهاد ناظر پولی آن 
کشورها مواجه شــده و نظام حکمرانی پولی 
را در جهت عالج به تکاپو انداخته اســت. در 
ایران اما حجم وســیعی از ناترازی در شبکه 
بانکی ایران توســط سیســتم بانکی، پنهان و 
یا حتی کتمان شــده و مقــام ناظر پولی نیز 
برای مدت طوالنی با آن مماشات کرده است.

علت حســابداری بروز ناترازی ترازنامه ای در 
صورت های مالی بانک ها، رشــد بیشتر بدهی 
بانک ها نســبت به دارایی است. در این میان 
عامــل نرخ بهره باال نقش اساســی ایفا کرده 
اســت بطوری که از یکســو نرخ سود بانکی 
باال به ســپرده های بانکی موجب شــده سهم 
پرداخت بهره به سپرده های قبلی از کل خلق 
پــول جدید اقتصاد، افزایش یابد و از ســوی 
دیگر قدرت بازپرداخت تســهیالت بانکی به 
سبب بهره های باال تنزل یافته است.به اعتقاد 
کارشناســان بانکی، آزادسازی سیستم بانکی 
بدون تمهید قدرت حکمرانی کافی در ایران، 
در کنار ناکارایی سیاســت کنترل نرخ بهره از 
طریق وضع و اعمال سقف بر آن یا به عبارتی 
کنترل دســتوری، علت اساسی و زمینه ساز 
معضل اســت.در این میان برخــی تکانه های 
منفی و نیز برخی سیاســت های اقتصاد کالن 
در ســال های اخیر باعث محدود شدن رشد 
ناترازی بانکی شد. فشارهای خارجی ناشی از 
تحریم ها و کاهش درآمد نفت قابلیت رشــد 
اقتصــاد را تنــزل داده و قــدرت مالی دولت 
را کاهش داده اســت که آثاری مســتقیم و 

غیرمســتقیم بر محدود ساختن قابلیت رشد 
دارایی های بانکی داشــته اســت. تداوم رکود 
بخش ســاختمان با توجه به پیونــد دارایی 
بانک ها با این بخش که بخشــی از آن ناشی 
از بیماری هلندی دهــه ۸۰ در اقتصاد ایران 
بود، بر انجماد دارایی بانک ها افزود. همچنین 
کاهش در نرخ تــورم در اثر ثبات نرخ ارز در 
ســال های ۹۲ تا ۹۴ و افت فشــارهای طرف 
هزینه و همچنین سیاســت های پولی اتخاذ 
شده پس از سال ۱۳۹۲ که منجر به نرخ های 
باال در نظام بانکی شــد نیز بــه مثابه عاملی 
دیگر در محدود شــدن رشد اســمی دارایی 
بانک ها عمل کرد.ایــن همه در حالی بود که 
طرف بدهی ترازنامــه بانک ها تحت تأثیر دو 
نیرو یعنی بــاال بودن نرخ بهره ســپرده ها و 
انجماد دارایی ها کــه مانع فروش دارایی های 
ثابت و تسویه تسهیالت قبلی بانک ها می شد 
و از انقباض ترازنامه بانک ها جلوگیری می کرد 
با ســرعت باال رو به رشــد بود.عدم مقابله با 
بانک هــای متخلــف، پرداخت بهــره باال به 
ســپرده ها از محل خلق مستقیم پول توسط 
بانک ها در ســمت بدهی ترازنامــه و اجرای 
ناقص حســابداری تعهدی و رویه رها شــده 
امهــال مطالبات معوق و تبدیل آن به مطالبه 
جاری و ساخت دارایی های موهومی در طرف 
دارایی ترازنامه بانک هــا همگی علل تداوم و 
پنهان ماندن ناترازی شــبکه بانکی به حساب 
مــی آیند.هرچند اعســار ترازنامه ای بانک ها 
یا به عبارتی تفاوت اعســار نقدینگی و اعسار 
ترازنامه ای لزوماً منجر به فروپاشــی بانک از 
طریق هجوم ســپرده گذاران نخواهد شد اما 
این موضوع به این معنی نیســت که اقتصاد 
می توانــد در عین وجود چنیــن وضعیتی به 
طور عادی و بدون مشکل به حیات خود ادامه 
دهد.تداوم معضل شکاف دارایی بدهی صرفه 
نظر از گسترش روزافزون آن به سبب افزوده 
شــدن حجم دارایی های موهومی با ســرعت 
باال و متناســب با نرخ بهره، زمینه ساز تداوم 
نرخ های بهره باال، کاهش سرعت گردش پول 
و افت توان تســهیالت دهی بانک ها می شود 
کــه نتیجه آن تداوم رکود اقتصاد خواهد بود.
این وضعیــت همچنین آثار توزیعی نامطلوبی 
به زیان اقشــار مختلف مــردم غیر برخوردار 
از ســپرده های بــزرگ بانکی و نیــز به زیان 
بخش های مولد دربر خواهد داشــت، که این 
موضوع ممکن است در اثر بروز جهش تورمی 
ناشی از رشــد نامتناسب و باالی بدهی ها که 
به عبارتی سپرده های نزد بانک ها است، حادتر 
شود.رســیدن نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد 
تومان در ابتدای ســال ۱۳۹۲ به مرز ۵,۰۰۰ 

هزار میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۱، حکایت 
از پتانســیل بروز تورم باال در اقتصاد کشــور 
دارد؛ تورمی که به ســبب باال بودن نرخ بهره 
حقیقی و کاهش سرعت گردش پول همچنان 
می تازد.در این میان استدالل های نظام پولی 
کشور مانند انتســاب ناترازی شبکه بانکی به 
عواملــی نظیر بدهی های دولت به سیســتم 
بانکی، ســرکوب مالی کنترل دســتوری نرخ 
بهره در ســال های قبل، نقش مؤسسات مالی 
غیرمجاز و تسهیالت تکلیفی به نظر می رسد 
نیازمند رفع نواقص بیشتری است. بدهی های 
دولت به بانک ها در عین شکل دادن به بخشی 
از دارایی های منجمد، از لحاظ شــامل نشدن 
آن به همه بانک هــا، حکایت از وجود عوامل 
بنیادین دیگری دارد که کلیت سیستم بانکی 
را به طور منفی تحت تأثیر قرار داده اســت.
همچنین طی ســال های اخیر، عدم مهار نرخ 
بهره نیروی مؤثر بر غلبه رشد بدهی بر دارایی 
بوده اســت. مؤسسات غیرمجاز نیز هرچند بر 
تشــدید مسابقه نرخ بهره اثرگذار بوده اند، اما 
اوالً تنها بازیگران بد بازار پول نبوده اند و ثانیاً 
فعالیت آنها در سایه همراهی مؤسسات مجاز 
ممکن شده است. درنهایت تسهیالت تکلیفی 
به جهت ســایز پایین و محــدود بودن آن به 
برخی بانک های دولتی و شبه دولتی، قادر به 
تبیین یک ناترازی نسبتاً فراگیر نیست.خروج 
از ناترازی پنهان کنونی، با توجه به پیچیدگی 
علل و عوامل و همچنین ابعاد گسترش یافته 
آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش ســرمایه 
بانک ها از محل حســاب تسعیر بانک مرکزی 
یا اوراق سازی بدهی های دولت میسر نیست، 
بلکه نیازمند یک بســته سیاســتی شــامل 
اقدامات ســریع و ســازگار در حوزه سیاست 
بانکی، بودجه  پولی، سیاســت ارزی، نظارت 
دولت و همچنین پشتیبانی های جدی ازسوی 

قوای مقننه و قضائیه است.

برخی از الزامات و مالحظات بسته خروج 
از اعسار پنهان بانکی را می توان به شرح 

زیر برشمرد:
الف( طی حدود چهار سال اخیر، موتور مولد 
ناترازی ترازنامه نظام بانکــی، نرخ بهره بوده 
اســت. نرخ بهره باال موجب پیشــی گرفتن 
سرعت رشد بدهی های بانک ها نسبت به رشد 
واقعــی دارایی های آنها شــده و عامل مهمی 
برای تشــدید گرایش بانک ها به شناســایی 
دارایی های موهومی بوده اســت. اقدام عاجل 
به منظور جلوگیری از تشدید اعسار بانک ها، 

کاهش نرخ بهره است.
ب( اتکا به روش های صرفاً بازاری برای کاهش 

نرخ بهره، در شرایطی ممکن است که مقررات 
مناسب برای صیانت از رقابت سالم و تضمین 
سالمت بانک ها حاکم باشد و نظارت مقتدرانه 
بر التزام بانک ها به این مقررات وجود داشــته 
باشــد. در شرایط کنونی نظام بانکی ایران که 
بانک های شــدیداً ناســالم با وعده نرخ بهره 
بسیار باال اقدام به جذب سپرده و توسعه سهم 
بــازار خود می کنند و مقام ناظــر نیز قادر یا 
متمایــل به اخراج آنها از بازی شــبکه بانکی 
نیست، ســپردن نرخ بهره به بازار، با شکست 
مواجه می شــود توافق چندباره بانک ها برای 
کاهش نرخ و شکســت این توافق در کمتر از 

چند ماه، گواهی بر این مدعاست.
ج( اما کاهش نرخ بهره، به دلیل حجم عظیم 
نقدینگی خلق شــده توســط سیستم بانکی، 
می تواند خطرناک باشــد. نــرخ بهره باال طی 
سال های اخیر موجب نوعی انجماد نقدینگی 
در ســپرده های ســرمایه گــذاری بانک هــا 
شــده بود. اما کاهش نرخ بهــره بانکی انگیزه 
ســرمایه گذاری در بازارهای دارایی نظیر ارز، 
طال، مســکن و… را افزایش می دهد و خطر 
جهش قیمت خصوصــاً در بازارهای دارایی و 
افزایش شدید تورم را به دنبال خواهد داشت. 
لذا اتخاذ تدابیری برای جهت دهی نقدینگی 
۴۶۰۰ هــزار میلیارد تومانی کشــور، پس از 

کاهش نرخ بهره ضروری است.

بنابراین در شرایط فعلی نظام بانکی، سه 
راه پیش روی سیاست گذاران قرار دارد:

۱. ادامه وضع موجود که به معنای تداوم نرخ 
بهره حقیقی بســیار باال، عمیق تر شدن اعسار 

بانک ها و تشدید رکود اقتصادی است.
۲. کاهش نرخ بهره از طریق سیاســت پولی 
انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی 
که موتور مولد اعسار بانک ها را موقتاً متوقف 
خواهد کرد، اما نه تنها هیچ اصالحی در نظام 
بانکی شــدیداً معیوب کشور رخ نخواهد داد، 
بلکه به دلیل وقوع تورم های بســیار باال، کلیه 
هزینه های ســو عملکرد مدیران و سهامداران 
بانک ها، حسابرســان و مقام ناظر بانکی را بر 

دوش مردم تحمیل می نماید.
۳. انجــام اصالحات بنیــادی در نظام بانکی، 
انحــالل و اخراج بازیگران بــد از نظام بانکی، 
و  بانک ها  موهومی  دارایی های  آشکارســازی 
تحمیل هزینه های آن به سهامداران و سپرده 
گذاران عمده و… که به لحاظ اقتصاد سیاسی، 
دارای هزینه های قابــل توجهی خواهد بود و 
نقطه شــروع آن، تدوین بسته خروج از اعسار 
پنهان بانکی اســت.در صورتی که مقامات و 
نهادهای نظارتی کشــور نسبت به ضرورت و 
فوریت درمان ناترازی پنهــان بانک ها آگاه و 
لوازم آنرا فراهم کنند، روش های مشــخصی 
برای خــروج از وضعیت کنونــی قابل ارائه و 
تجارب جهانی قابل اســتفاده ای در دسترس 
اســت.در زمینه کاهــش بدهی قابــل تهاتر 
بانک ها به بانک مرکزی باید دانست اوالً بانک 
مرکزی به جهت جلوگیــری از بی انضباطی 
بانک ها، بخشی از بدهی بانک ها شامل اضافه 
برداشت از بانک مرکزی را مشمول این قانون 
نمی داند که البته رویکرد قابل دفاعی اســت، 
ثانیــاً در ارتبــاط با بخش دیگــری از بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی که خط اعتباری ارزان 
قیمت بوده اســت، بانک تمایلی به استفاده از 
این سازوکار نداشــته است. برای مثال بخش 

قابل توجهی از این بدهی ها به میزان ۴۸ هزار 
میلیارد تومان متعلق به بانک مسکن غالباً از 
محل خط اعتباری مسکن مهر و با نرخ سود ۳ 
تا ۹ درصد بوده است و این بانک انگیزه ندارد 
برای کاهش هزینه ۳ درصدی خود درآمد ۱۸ 

درصدی تسهیالت را از دست بدهد.
وقتی تسویه ناظر به بدهی های قبلی مشتریان 
به بانک ها باشــد و دیگر تکرار نشــود، طبعاً 
منجــر به تکرار این رویــه و عدم ایفای تعهد 
جدید نخواهد شــد، اما زمانی که مشــتریان 
بانک هــا بدانند، قاعده تســویه همواره وجود 
دارد، در صورتــی که از دولت طلب داشــته 
باشــند، انگیزه جدی برای عــدم ایفای تعهد 
خود بــه بانک ها و در مقابــل، ایجاد طلب از 

دولت پیدا می کنند.
همچنین اگــر بانک ها نیز بــه بانک مرکزی 
بدهی داشــته باشــند، به ویژه زمانی که این 
بدهی در قالب خطوط اعتباری با نرخ ســود 
پایین نباشد، کاماًل به صرفه است که از تسویه 
با بانــک مرکزی خودداری کنــد و از چرخه 
تســویه جز ۲ بند »و« استفاده کنند. زیرا در 
صورت اســتفاده از این چرخه، بانک می تواند 
مطالبات خود از یک شخص ثالث مثل دولت 
یا اشــخاص غیردولتی را نیز وصول نماید.از 
آنجایی که با اســتفاده از این مکانیسم دولت 
می توانــد بدهی خود به پیمانکاران یا ســایر 
اشــخاص غیردولتی که لزوماً قادر به تعویق 
دریافت مطالبات خود نیســتند و بر دریافت 
طلــب خود اصرار می کنند را به بانک مرکزی 
که عماًل بدون بازپرداخت است و نمی تواند بر 
دریافت بدهی اصرار نماید منتقل کند، وجود 
این قاعده بــرای انضباط مالی دولت نیز مضر 

است.
بــا وجود ایــن قاعده بــه عنوان یــک رویه 
همیشگی، از هزینه ایجاد بدهی توسط دولت 
کاسته می شود و برای دولت نیز به عادی شدن 
این رویه منفــی می انجامد. درمجموع در اثر 
تداوم این سیاست، بانک ها برای استقراض از 
بانک مرکزی و دولت برای ایجاد بدهی بیشتر 
و بخش خصوصی برای عــدم ایفای تعهدات 
خود، ترغیب می شوند و معنای اقتصادی این 
ترغیب عبارت اســت از: افزایــش پایه پولی، 
تشــدید بی انضباطی مالــی دولت و افزایش 
اینکه  بانک ها.علیرغم  غیرجــاری  مطالبــات 
تهاتــر زنجیره ای طراحی شــده در جز ۲ بند 
و تبصره ۵ قوانین بودجه ســال های ۱۳۹۹-

۱۳۹۷، بــه عنــوان یک اقدام یــک بار برای 
همیشه و ناظر به بدهی های گذشته، توانست 
از کار بخش خصوصی و ســایر ذی نفعان گره 
گشــایی کند، اما تبدیل ایــن اقدام به قاعده 
و تکرار هرســاله آن در قالــب قوانین بودجه 
یادگیری هــای منفی برای ذی نفعان داشــته 
است.این ســازوکار و تبدیل شدن آن به یک 
قاعده همیشــگی موجب افزایش و تســهیل 
بی انضباطی مالی دولت، تشــویق بدهکاران 
بانکی به عــدم ایفای تعهدات خود به بانک ها 
و همچنیــن افزایش بدهــی بانک ها به بانک 
مرکزی خواهد شــد.عالوه بر این، روند نزولی 
عملکرد این جز در سنوات اخیر، نشان دهنده 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت این روش در 
سنوات گذشته و عدم نیاز به تمدید آن برای 
ســال جاری است. زمانی که ظرفیت استفاده 
از این بند در اقتصاد کاهش یافته باشــد و در 
عین حال هنوز چنین قاعده ای به عنوان یک 
رویه پذیرفته شــده باشد، ذی نفعان به سوی 
ایجــاد ظرفیــت می روند تا از ایــن ظرفیت 
استفاده کنند و این مقوله خود موجب تشدید 

پیامدهای منفی تداوم این جز می شود.

نسخه درمان ناترازی بانک ها و یک درد پنهان
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گزیده خبر

سخنگوی وزارت خارجه: جزایر سه گانه قلمرو 
ابدی ایران سرافراز هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان تاکید کرد: 
جزایر سه گانه قلمرو ابدی ایران سرافراز در قلب خلیج 
همیشه فارس و چشم و چراغ وطن هستند.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم، ســعید خطیب  زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشــورمان در صفحه توئیتر خود 

نوشت:حتی یک وجب از خاک میهن، به مثابه همه ایران است. وی تاکید کرد: 
 جزایر سه گانه قلمرو ابدی ایران سرافراز در قلب خلیج همیشه فارس و چشم و 

چراغ وطن هستند.

ژنرال میلی: 
پیوستن سوئد و فنالند به ناتو، موقعیت 

نظامی روسیه را دشوار می کند
رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا طی سفرش به 
اســتکهلم گفت که پیوستن ســوئد و فنالند به ناتو، 
روسیه را در موقعیت نظامی دشواری در دریای بالتیک 
قرار خواهد داد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، ســوئد و فنالند این دو کشور همسایه پس از 

حمله روســیه به اوکراین، در بحبوحه دغدغه های امنیتی، درخواســت خود را 
جهت پیوســتن به ائتالف نظامی ناتو ارســال کردند؛ گرچه درخواست آن ها با 
مخالفت ترکیه مواجه شــده است.پیوســتن این دو کشور به ناتو به معنای این 
است که خط ساحلی دریای بالتیک توسط اعضای ناتو محاصره خواهد شد.ژنرال 
مارک میلی، رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا گفت: این موضوع از دیدگاه 
روســیه، وضعیت نظامی را برای آن ها دشــوار خواهد کرد و در عین حال این 
اتفاق برای ناتو ســودمند خواهند بود. دریای بالتیک به لحاظ استراتژی بسیار 
مهم است.وی این اظهارات را در کنار همتای سوئدی خود، نخست وزیر و وزیر 
دفاع این کشور قبل از شروع رزمایش سالیانه ناتو در دریای بالتیک که سوئد و 
فنالند در آن شرکت می کنند، عنوان کرد.این در حالیست که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه و ســایر مقامات این کشور درخصوص پیوستن سوئد و 
فنالند به ناتو بارها هشدار داده اند و تاکید کرده اند که درخصوص گسترش ناتو، 

مسکو پاسخ خواهد داد.

مقتدی صدر عذرخواهی کرد
رهبــر جریان صدر عراق روز )شــنبه( از حامیانش به 
خاطر متوقف کردن سخنرانی  دیروز خود به مناسبت 
سالروز ترور پدرش عذرخواهی کرد و گفت، این اقدام 
را به خاطر تداوم خدمت رســانی و سالمت هوادارانش 
انجام داد.به گزارش ایســنا، مقتدی صدر، رهبر جریان 

صدر عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد: با دوستی و محبت به تمامی کسانی که 
این ســالگرد را در داخل عراق و خارج از آن گرامی داشتند، می گویم که درود 
خداوند بر شما. من به عنوان بنده حقیر نیازمند رحمت پروردگار هستم.وی در 
ادامه افزود: من به خاطر رفتن از میان شما حین سخنرانی عذرخواهی می کنم، 
در وهله نخست به خاطر سالمتی و امنیت شما و دوم برای تداوم خدمت رسانی 
به شما؛ همانطور که خدا نخواست من در خودرو پدر و برادارنم در روز به شهادت 
رسیدنشــان باشم.مقتدی صدر همچنین تصریح کرد: من از شما می خواهم که 
برای من دعا کنید تا به شــهادت برســم تا به آنها )پدر و برادرانم( ملحق شوم.
رهبر جریان صدر عراق روز گذشته سخنرانی خود را در مراسمی که به مناسبت 
سالروز شهادت پدرش در نجف اشرف برگزار شده بود، نیمه کاره متوقف و سالن 

را ترک کرد.

کره شمالی موشک بالستیک شلیک کرد
منابــع نظامی در کره جنوبــی و ژاپن اعالم کردند 
که کره شــمالی یک فروند موشک بالستیک را به 
سمت دریای شرقی شــلیک کرده است.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، رسانه های محلی 
بامداد یکشنبه از شلیک یک پرتابه توسط ارتش کره 

شمالی خبر دادند.ستاد مشــترک ارتش کره جنوبی نیز با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد همســایه شمالی، یک فروند موشک بالستیک را به سمت دریای 
شرقی شلیک کرده است.به نوشته خبرگزاری »یونهاپ«، گارد ساحلی ژاپن 
نیز گفت این پرتابه نامشخص که احتماال موشک بالستیک است، به سمت 
دریای ژاپن شــلیک شده است.بر اساس این گزارش، پرتاب آزمایشی امروز 
موشک بالستیک توسط پیونگ یانگ، هجدهمین قدرت نمایی این کشور در 
سال جاری میالدی )۲۰۲۲( است که بعد از دستور »کیم جونگ اون« رهبر 
کره شمالی برای لغو ممنوعیت خودخواسته بر آزمایش های موشکی و اتمی 
انجام می شــود.فقط یازده روز قبل بود که ارتش کره جنوبی خبر داد دولت 
پیونگ یانگ موشــک بالستیک قاره پیمایی را با قابلیت حمل کالهک اتمی 
آزمایش کرده است.بعد از آن، شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای را برای 
تشدید تحریم ها علیه کره شمالی، به بهانه آزمایش های موشکی اخیر، برگزار 
کرد اما قطعنامه آمریکا وتو شد. کره شمالی از سال ۲۰۰۶ ذیل تحریم های 

سازمان ملل قرار گرفته است.

پس از گفت و گو با امیرعبداللهیان؛

بورل: احتمال دستیابی به توافق در حال کاهش است
هماهنگ کننده سیاســت خارجی اتحادیه اروپا مدعی شده که 
احتمال دســت یابی به توافق ذیل مذاکــرات وین رو به کاهش 
اما با تالش مضاعف قابل انجام اســت.به گزارش فارس، »جوزپ 
بورل«، مسوول و هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
می گوید احتمال دست یابی به توافق با ایران رو به کاهش است 
اما چنین توافقــی همچنان با تالش مضاعف قابل دسترســی 
اســت.وی روز شنبه در توییتر نوشته اســت: »دوباره با حسین 
امیرعبداللهیــان )وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران(، 
گفت وگو کردم. احتمال دســت یابی به یک توافق و بازگشت به 
برجام رو به کاهش است. اما همچنان با تالش مضاعف می توانیم 
این کار را انجام دهیم.«این دیپلمات اروپایی ادامه داد: »به عنوان 
هماهنگ کننده، در هر زمان آماده ام تا ]دسترســی به[ راه حل 
بــرای آخرین موضوعــات باقی مانده را تســهیل کنم.«توییت 
هماهنگ کننده سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در حالی منتشر 
شــده که بنابر گزارش ها، تروئیکای اروپایــی و آمریکا در حال 
طرح یک قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هســتند که مدیر کل آن پیش از اجالس این شورا 

به فلسطین اشغالی سفر کرده اســت. رژیم صهیونیستی عضو 
معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای نیست و سفر گروسی به 
فلســطین اشغالی از سوی ناظران سفری کامال سیاسی و خارج 
از محدوده وظایف فنی این نهاد بین المللی ارزیابی شــده است.

عصر روز گذشــته در خبرها آمد که وزیر امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در گفت وگو با بورل تاکید کرده اســت که اقدام 
اخیر آمریکا و سه کشــور اروپایی در تهیه پیش نویس قطعنامه 
ضدایرانــی در آژانس بین المللی انــرژی اتمی رفتاری بر خالف 
رویه دیپلماسی، شتاب زده و غیرسازنده است که باعث سخت تر 
و پیچیده تر شــدن روند مذاکرات خواهد شــد. امیرعبداللهیان 
در گفت وگو با بورل با اشــاره به قانون راهبردی مجلس شورای 
اســالمی هشدار داد: هرگونه اقدام سیاسی از سوی آمریکا و سه 
کشــور اروپایی در آژانس، بی تردید با واکنش متناسب، موثر و 
فوری جمهوری اسالمی ایران مواجه خواهد شد.رییس دستگاه 
دیپلماسی همچنین بار دیگر بر آمادگی و اراده ایران برای ادامه 
و به نتیجه رســیدن مذاکرات وین در مسیری واقع بینانه و مورد 

توافق تأکید کرد.

لندن- ایرنا- ســفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین، هشدار داد که قطعنامه پیشنهادی ایاالت متحده 
آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام که قرار است در نشست آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران ارائه شود، 
تأثیر مثبتی بر روابط آژانس و ایران نخواهد داشــت.به گزارش ایرنا، میخائیل اولیانوف عصر شــنبه در توئیتی پیش نویس قطعنامه غرب علیه ایران را »بی معنا« توصیف 
کرد و افزود: اگر کشــورهای غربی بخواهند پیامی را در مورد نیاز به تعامل نزدیکتر ]میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی[ ارســال کنند )که روســیه از آن حمایت 
می کند(، می تواند به صورت شــفاهی انجام شود.نشســت آتی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه در وین آغاز خواهد شد. سه کشور اروپایی عضو 
برجام )انگلیس، آلمان و فرانســه( و ایاالت متحده آمریکا در نتیجه رایزنی های اخیر با مقام های رژیم صهیونیســتی قصد دارند تا پیش نویس قطعنامه ای را علیه ایران به 
آژانس ارائه دهند. این سند ضمن تکرار برخی ادعاهای بی اساس، خواستار همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است.اولیانوف پیش تر هشدار داده بود: اگر 
هفته آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه غرب درباره ایران را تصویب کند، چشم انداز تکمیل موفقیت آمیز مذاکرات وین و احیای برجام مبهم تر خواهد شد.این 
دیپلمات روس خاطر نشان کرد:  اگر اتحادیه اروپا می خواهد به توافق برسد، باید )به جای قطعنامه( تالش های دیپلماتیک بیشتری انجام دهد.جمهوری اسالمی ایران اقدام 
غرب را برخالف رویه دیپلماســی، شــتاب زده و غیرسازنده دانسته که موجب سخت تر و پیچیده تر شــدن روند مذاکرات وین خواهد شد.حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشورمان در گفت  وگوی روز جمعه با جوسپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که هرگونه اقدام سیاسی در آژانس، با واکنش متناسب، موثر 

و فوری جمهوری اسالمی ایران مواجه خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا در ســخنانی جنجالی گفته اســت که این به اوکراین بستگی دارد که آیا سرزمین های 
خود را به روســیه واگذار کند یا خیر؟به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســی ان ان، اظهارات »جو بایدن«، 

رئیس جمهور آمریکا درباره واگذاری و یا عدم واگذاری بخشی از قلمرو اوکراین به روسیه خبرساز و جنجالی شده است.در همین ارتباط گزارش 
شده است که »جو بایدن« در پاسخ به این سوال که آیا اوکراین برای دستیابی به صلح نیاز به واگذاری بخشی از خاک خود دارد یا خیر، گفت: 
»من به اوکراینی ها نمی گویم چه باید بکنند یا نکنند. هیچ چیز در مورد اوکراین بدون قبول خود اوکراین قابل قبول نیست. قلمرو آنهاست من 
بــه آنهــا نمی گویم که چه کاری باید انجام دهند و چه کاری را نباید انجام دهند.«رئیس جمهور ایاالت متحده در عین حال اظهار داشــت که 
این به دولت اوکراین بستگی دارد که آیا مناطقی را به روسیه واگذار کند یا نه!جو بایدن همچنین در اظهارنظری محافظه کارانه گفت: »هر دو 
طرف ممکن است مجبور به مذاکره برای پایان دادن به جنگ شوند، اما به نظر من در نقطه ای، باید توافقی از طریق مذاکره صورت گیرد و البته 
نمی دانم این توافق چه امتیازاتی را شــامل می شــود.«عالوه بر این بایدن در اظهاراتش بر حمایت مداوم از اوکراین تاکید کرد و گفت که دولت 
او اوکراینی ها را در موقعیتی قرار می دهد که بتوانند از خود دفاع کنند.هفته گذشــته، زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی در پارلمان 
لوکزامبورگ اعتراف کرد که روســیه با موفقیت یک پنجم از خاک اوکراین را تصرف کرده اســت. زلنسکی در ادامه خواستار آزادسازی دونباس 

تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت روسیه شد.

روسیه:

 قطعنامه شورای حکام تأثیر مثبتی بر روابط آژانس اتمی 
و ایران ندارد

رسانه ها اعالم کردند:

اظهارات جنجالی »جوبایدن« درباره واگذاری 
قلمرو اوکراین به روسیه
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ربات هــا به زودی با توســعه یک پوســت مصنوعی کــه می تواند 
احساسات ناراحت کننده را حس کند، درد را احساس می کنند.

به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، ممکن است کمی ناراحت 
کننده و شاید بیشتر شبیه به یک فیلم علمی-تخیلی به نظر برسد، 
اما ربات ها به لطف توسعه یک پوست الکترونیکی جدید که می تواند 
احساســات ناراحت کننده را حس کند، به زودی می توانند درد را 
احساس کنند.دانشمندانی که پشت این اختراع هستند، می گویند 
یک دســت مکانیکی مجهز به این پوست هوشــمند، توانایی قابل 
توجهی در یادگیری واکنش به محرک های خارجی مانند ضربه زدن 
به کف دست را دارد.این سیستم از نوع جدیدی از سیستم پردازش 
مبتنی بر ترانزیستورهای سیناپسی استفاده می کند که مسیرهای 
عصبی مغز را تقلید می کند تا احساس درد را یاد بگیرد.کارشناسان 
چند دهه اســت که برای ساختن پوست مصنوعی با توانایی حس 
المســه کار می کنند و اکنون با یک روش کــه دارای مجموعه ای 
از حســگرهای تماسی در سطح پوســت الکترونیکی است تا به آن 
اجازه تشــخیص تماس با یک جســم را بدهد، به آن رسیده اند. اما 
مشــکل این است که این حسگرها معموالً حجم زیادی از داده ها را 
تولید می کنند که پردازش صحیح آنها توسط رایانه و پاسخگویی به 
آنها زمان می برد و باعث تأخیر می شود.اکنون گروهی از مهندسان 
دانشگاه »گالسکو« نمونه اولیه جدیدی از این پوست الکترونیکی را 
ارائه کرده اند که به اعتقاد آنها یک پیشرفت بزرگ در زمینه رباتیک 
حســاس به لمس است.آنها از چگونگی تفسیر سیگنال های پوست 
توسط سیستم عصبی محیطی انسان الهام گرفتند تا این تأخیرها و 

مشکل مصرف انرژی مفاهیم قبلی را از بین ببرند.

دانشمندان دانشــگاه فناوری نانیانگ، ســنگاپور)NTU سنگاپور( یک 
»پارچه« کشســان و ضد آب ساخته اند که انرژی تولید شده از حرکات 
بدن را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
ساینس دیلی، یکی از اجزای مهم در این پارچه، پلیمری است که وقتی 
فشرده می شود، فشــار مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. 
عالوه بر این از فیبر مصنوعی اســپندکس)Spandex( کشسان به عنوان 
الیه پایه در آن استفاده شده است و در این پارچه مواد الستیک مانند 
به کار رفته تا محکم، انعطاف پذیر و ضد آب باشد.در یک آزمایش اثبات 
مفهوم که در مجله علمی »Advanced Materials« در ماه آوریل منتشر 
شد، تیم دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور نشان دادند که ضربه زدن به 
یک قطعه ۳ در ۴ ســانتی متری از این پارچه می تواند انرژی الکتریکی 
الزم برای روشــن کردن یک المــپ ال ای دی ۱۰۰ وات را فراهم کند.
شستن، تا کردن و مچاله کردن پارچه باعث کاهش عملکرد آن نشد و 
این پارچه می توانست خروجی الکتریکی پایدار خود را تا پنج ماه حفظ 
کند و پتانســیل خود برای استفاده به عنوان یک منبع انرژی پارچه ای 
 Lee Pooi(»هوشمند و پوشــیدنی را نشان دهد.پروفسور »لی پوی سی
See(، دانشــمند مواد که این مطالعه را رهبری کرده اســت، می گوید: 
تالش های زیادی برای تولید پارچه یا لباس هایی که می توانند با استفاده 
از حرکات، انرژی تولید کنند، صورت گرفته است، اما یک چالش بزرگ 
در این مسیر، توسعه پارچه ای بوده است که پس از شستن عملکرد آن 
کاهش نیابد و در عین حال خروجی الکتریکی عالی خود را حفظ کند. 
در این مطالعه ما نشان دادیم که نمونه اولیه پارچه ما پس از شستن و 

مچاله شدن به خوبی به کار خود ادامه می دهد. 

رباتی که درد را احساس می کند

لباسی که از حرکات بدن برق 
تولید می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک جشنواره سنتی موسیقی در دوبلین ایرلند/ رویترز

اسکوتر برقی سه چرخ آفردا با قابلیت های جالب
اسکوترهای برقی محبوبیت بسیار زیادی به دست آورده اند و این روند ادامه دارد. نظر شما درباره یک اسکوتر برقی سه چرخ که قابلیت 
حرکت در مسیرهای ناهموار را داشته و همچنین می تواند تا شود چیست؟ مهم تر اینکه تعلیق منحصربه فرد این اسکوتر امکان کج شدن 
را به شیوه ای خاص به آن می دهد.یکی از معایب اسکوترهای برقی، ناپایداری آن ها برای افراد مخصوصاً غیرحرفه ای است. آفردا S6 برای 
چنین افرادی طراحی شده بنابراین دو چرخ را در محور جلو قرار داده است. این دو چرخ به طور مستقل عمل کرده و تا ۲۷۹ میلی متر 
باال و پایین رفته و زاویه می گیرند. اتصال فنری چرخ های جلو باعث می شوند تا هرکدام از آن ها در هنگام پیچیدن در پیچ تا ۴۰ درجه 
نسبت به فریم کج شوند. بدین ترتیب احتمال واژگونی کاهش می یابد. البته در هنگام پارک یا سواری توسط افراد غیرحرفه ای می توان 
اتصال تعلیق چرخ های جلو را قفل کرد تا از زاویه گرفتن آن ها پیشگیری نمود.چرخ های آلومینیومی ۱۴ اینچی تعادل بسیار خوبی را 
فراهم می سازند. چرخ تکی عقب با یک موتور توپی نیرو می گیرد. این موتور برای مدل های بازار اروپا ۲۵۰ وات و برای نسخه های بازار 
 Lite آمریکا ۵۰۰ واتی خواهد بود که نیروی چشمگیری نیست و نهایتاً می تواند به سرعت ۳۵ یا ۴۰ کیلومتر بر ساعتی برسد. نسخه پایه
این اســکوتر از باتری لیتیوم یونی Ah-۷.8/۴8V تغذیه می کند. ادعا شــده که با یک بار شارژ ۴ ساعته این باتری می توان ۳۰ کیلومتر 
مسافت را پیمود. این رقم برای نسخه Pro که دارای دو باتری است تقریباً دو برابر می شود.برخی دیگر از ویژگی های S6 شامل ترمزهای 
دیسکی هیدرولیکی، واحد کنترل فرمان با نمایشگر LCD، صندلی مجزا برای سرنشین عقب و یک زین کوچک جلوی زین راننده برای 
سوار کردن کودکان است. شاسی این وسیله از آلومینیوم انودایز شده ساخته شده و ادعا می شود که ظرف یک ثانیه می توان آن را تا کرد 

و همانند کالسکه کودکان در یک چمدان یا صندوق عقب خودرو قرار داد.

مهدی قایدی در تیم جدید فرهاد مجیدی!
روزنامه اسپورت امارات از احتمال حضور مهدی قایدی در تیم جدید فرهاد مجیدی خبر داد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت 
امارات، فرهاد مجیدی بعد از جدایی از اســتقالل راهی اتحاد کلباء امارات شــد تا هدایت این تیم را برعهده بگیرد، در این میان   
مهدی قایدی هم فصل ناامید کننده ای را با االهلی امارات پشــت سرگذاشــته و در فهرست فروش تیم قرار گرفته است.روزنامه 
اسپورت امارات نوشت: قایدی پیش از این قرار بود که به استقالل برگردد تا بار دیگر زیر نظر فرهاد مجیدی کار کند اما اکنون که 
مجیدی راهی اتحاد کلباء شده است باید منتظر احتمال حضور او در این تیم بود.روزنامه البیان امارات هم اعالم کرد که مجیدی 

از قبل بازیکنان خارجی را برای اتحاد کلباء انتخاب کرده است که باشگاه با آنها وارد مذاکره خواهد شد.

رد ازل رپتِو ُحسنت ز تجلی َدم زد
عشق پیدا شد و آتش هب همه عالم زد

ک عشق نداشت
َ

ت دید َمل
َ

جلوه ای رکد ُرخ
عیِن آتش شد از این غیرت و رب آدم زد

عقل می خواست زک آن شعله رچاغ ارفوزد
ربق غیرت بدرخشید و جهان ربهم زد

ِ راز
َ

دمعی خواست هک آید هب تماشاگ
دست غیب آدم و رب سینٔه انمحرم زد

دیگران رقهعٔ قسمت همه رب عیش زدند
دل غمدیدٔه ما بود هک هم رب غم زد

وی هوِس چاِه زنخدان تو داشت
ْ جاِن ِعل

م زد
َ

م اندر خ
َ

دست رد حلقٔه آن زلِف خ
حافظ آن روز رطبناهمٔ عشق تو نوشت

م زد َّ ُ
هک قلم رب رِس اسباِب دِل خ

پیشنهاد

چهره روز

اهرم زندگی
کتاب اهرم زندگی یا همان “Life Leverage” انگلیســی 
زبانها، توســط یک میلیونر خود ســاخته و جوان اهل 
انگلســتان، به نام راب مور نوشته شده است. او تاکنون، 
شــش کتاب پرفروش نوشته اســت که از آن میان، سه 
کتــاب عنوان کتاب اول دنیا در رتبه بندی آمازون را به 
خود اختصاص داده اند. این نویسنده جوان و موفق آنقدر 
با شــور و حرارت برایتان از راهکارهای پیشنهادی اش 
می گوید که انگار صدایش را از ال به الی ســطور کتاب 
می شنوید.بگذارید یک چیز را خیلی صریح بگویم، “این 
کتاب از شعارهای غیر واقعی” خالی است. به اعتقاد راب 
مور و من که مترجم کتاب هستم، آنچه برای پیشرفت 
در دنیای امروز نیاز داریــم، تکرار عبارت های جادویی 
نیست. بلکه آنچه باید همه ما یاد بگیریم این است که “چطور از زمان یعنی همان گرانبهاترین متاعی که 
داریم به درست ترین شکل استفاده کنیم تا هم بهتر و بیشتر زندگی کنیم و هم اثری جاودانه از خودمان 
در این جهان باقی بگذاریم.”بنابراین، نویسنده در چهار بخش اصلی کتاب، ابتدا به تعریف مفاهیمی مثل 
“فلسفه اهرم زندگی” “زمان مساوی سرمایه”، “تعادل”، “اصل 8۰/۲۰” …. بعد ارائه استراتژی ها، بعدتر 
راهکارها و در آخر طرح اجرایی می پردازد. در این روند خوانندگانی که شما باشید در مییابید که چطور 
با بکارگیری راهکارهای درست وقتتان را برای زندگی کردن به معنای واقعی کلمه، در این سیاره بیشتر 
کنید. درســت استفاده کردن از وقت نیاز به دانستن تکنیک های خاص دارد؛ راب مور این تکنیک ها 
را بی کم و کاست در اختیار شما قرار می دهد، از پیشنهادهای سادهیادگیری تندخوانی و تند نویسی 
گرفته تا چگونگی برون سپاری. برون سپاری، یکی از بهترین و برجسته ترین این راهکارهاست که البته 
پیچ و خم های خاص خودش را دارد، مثاًل اینکه چطور افراد شایســته را پیدا کنیم، چقدر و چطور به 
آنها اعتماد کنیم … . اصاًل رسالت اهرم زندگی این است که چگونگی انجام کار بیشتر در زمان کمتر، 
برون سپاری همه چیز و رسیدن به زندگی آزاد و ایده آل را به شما یاد بدهد.پس به قول راب مور، اگر 
از آن دسته افرادی هستید که می خواهند زندگی شان را تغییر دهند ، به دنبال راه های جدیدی برای 
رسیدن به هدف خود می گردند و باور دارند که زندگی با ارزشتر از آن است که به آهستگی از بین برود.
از قول فلسفه اهرم زندگی: شما میدانید که جهان شما را به دنبال کارهای بی ثمر سوق میدهد، مگر 
اینکه زمانتان را بر اســاس چشم انداز، ارزشــها و کارهای مهم و نتیجه بخش برنامهریزی کنید. شما 
میدانید چگونه باید در جواب دیگران مودبانه بگویید”نه” ، تا گرفتار انجام کاری نشوید که اولویت مهم 

شما نیست و همچنین آگاهید که اگر برای خودتان برنامه نداشته باشید...

وحید طالب لو
وحیــد طالب لو )زاده ۵ خرداد ۱۳6۱، تهران( بازیکن 
سابق فوتبال اهل ایران، یکی از دروازه بانان تیم ملی 
فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۰۷ و 
هم چنین جام جهانی ۲۰۰6 بوده  است.او در بازی های 
جام جهانی به عنوان ذخیــرهٔ ابراهیم میرزاپور و در 
بازی های جام ملت های آسیا نیز به عنوان دروازه بان 
ذخیرهٔ حســن رودباریان در خدمت تیم ملی فوتبال 
ایران بوده  اســت و یک بازی در این تورنمنت مقابل 
کره جنوبی بــرای تیم ملی ایران انجــام داد؛ از این 
مســابقات او تنها در مســابقه ایران و کره جنوبی از 
مرحله یــک چهارم نهایی جام ملت های آســیا و از 
دقیقه ۱۲۰و برای ضربات پنالتی جایگزین حســن 
رودباریان شــد.او از تیم امید استقالل به بزرگساالن استقالل آمد. او برای اولین بار در لیگ برتر 
فوتبال ایران در فصل 8۲–8۳ مقابل تیم سپاهان اصفهان به میدان رفت. او در فصل 8۴–8۵ لیگ 
برتر فوتبال ایران با مهار ســه ضربه پنالتی در طول فصل به عنوان بهترین پنالتی گیر]۴[ ایران 
معرفی شــد.او در فصل 8۵–86 نیز با مهار ضربه پنالتی مهرزاد معدنچی در دیدار با پرسپولیس 
تهران بر محبوبیت خود نزد هواداران استقالل افزود.او در فصل 86–8۷ و در مسابقات جام حذفی 
کشور در مسابقه استقالل-ذوب آهن از مرحله یک شانزدهم نهائی جام حذفی که به ضربات پنالتی 
کشیده شده بود،با مهار ۳ ضربه از ۴ ضربه پنالتی بازیکنان ذوب آهن، باعث صعود تیمش به مرحله 
بعدی شد.او در مرحله بعدی این مسابقات و در مصاف استقالل با راه آهن نیز که با نتیجه مساوی 
۲ بر ۲ به ضربات پنالتی کشیده شد، با مهار ۳ ضربه پنالتی باعث صعود استقالل به مرحله نیمه 

نهائی جام حذفی شد.

سینما

مهدی صباغی بازیگر سینما ، تئاتر و تلویزیون از دنیا 
رفت.ابراهیم اصغری تهیه کننده ســینما این خبر را 
تایید کرد و به ایسنا گفت : این بازیگر به دلیل عوارض 
سکته  ۱۳ خرداد ماه در بیمارستانی در کرج  از دنیا 
رفت.احتماال این هنرمند در زادگاهش مشهد به خاک 
ســپرده شود.خبر درگذشــت مهدی صباغی ابتدا از 
ســوی برخی اعضا خانواده تایید نشد و ایسنا با تایید 
نهایی ، خبر، را منتشر کرد.او متولد ۱۳۳۰ بود و طی 
چند وقت گذشته دچار عارضه سکته شده بود و شب 
گذشــته ۱۳ خرداد ماه از دنیــا رفت.او در فیلم های 
چون مهتاب روی سکو ،آخرین نقش،راننده تاکسی. 
عاشق،ســتاره ها )جلد ۲: ستاره است(،ستاره ها )جلد 
۳: ستاره بود(،کافه ســتاره،گل یخ،صورتی و.... به ایفای نقش پرداخت.او همچنین در برنامه های 
رادیویی »کوی نشاط« و »صبح جمعه با شما« بازی داشت.بازی در سریال های مرز خوشبختی از 

ساخته های حسین سهیلی زاده و سرزمین مادری  در کارنامه وی دیده می شود.

درگذشت مهدی صباغی
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