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رئیس جمهور گفت: با توجه به آغاز روند آواربرداری، در اســرع وقت ســاخت مساکن زلزله زده خوی آغاز می شود. سید ابراهیم رئیسی ۱۶ 
بهمن ماه در جمع مردم روستای بدل آباد خوی با بیان اینکه به همت مسئولین خانه های خسارت دیده از زلزله ۵.۹ ریشتری بهمن ماه در 
خوی را آباد می کنیم، افزود: از همان ســاعات اولیه وقوع زلزله گزارشــات اولیه از طریق استاندار آذربایجان غربی و وزرا ارسال می شد و در 
جریان مشکالت مردم شهرستان قرارگرفتم. وی ادامه داد: دولت همیشه در کنار ملت است و برای کاهش آالم مردم زلزله زده خوی از هیچ 
تالشی فروگذار نخواهیم بود. رئیسی اظهار کرد: مشکالت مردم زلزله زده پیگیری می شود و در جلسات هیئت دولت در خصوص تسهیالت 

مسکن تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس جمهور در جمع زلزله زدگان خوی:
در اسرع وقت ساخت مساکن زلزله زده خوی آغاز می شود

info@sobh-eqtesad.ir

در میزگرد شفافیت نظام بانکی بررسی شد؛ میزگرد شفافیت بانکی 
با حضور کارشناســان اقتصادی و بانکی در خبرگزاری مهر برگزار 
شد که کارشناسان معتقدند انتشــار اطالعات خوب است اما باید 
کامل باشــد. به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد شــفافیت بانکی با 
حضور کارشناسان اقتصادی و بانکی در خبرگزاری مهر برگزار شد. 
در ابتدای این نشســت خوئینی کارشناس مفاسد اقتصادی گفت: 
شفافیت نظام بانکی ابتدا در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و دربند دال 
تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز گنجانده شد بانک مرکزی موظف شد 
به صورت فعلی داده های کالن تســهیالت بانکی را منتشر کند و 
در چند نوبت این شــفافیت اتفاق افتــاد. در ابتدا برخی از بانک ها 
همکاری الزم را نداشــتند و انتشــار داده ها به صورت منظم انجام 
نمی گرفت، اما با گذشــت زمان و با ابالغیه شــورای پول و اعتبار 
و الیحــه دولت بانک ها مجاب به شــفافیت شــدند البته در ابتدا 
این شــفافیت به صورت محدود انجام شد و در چندین نوبتی که 
داده ها منتشر شــدند اتفاق خوبی که برای شروع شفافیت بانکی 
رقم خورد آن بود که که داده ها با ۵۰ درصد تســهیالت منتشــر 
شــده تطابق داشــت که البته این موضوع به تنهایی کافی نیست. 
بانک مرکزی امکان صحت ســنجی داده اطالعات منتشر شده را 
ندارد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه داده های تسهیالت به صورت 
شفاف منتشر شد و این موضوع به تنهایی کافی نیست ماده قانونی 
بودجه ۱۴۰۱ به خوبی اجرایی نشــد باز هم این شفافیت ایراداتی 
دارد و نیاز به چند آئین نامه که آنها را مکمل شــود انضباط مالی 
بانکی یکی از ضرورت هایی بودجه امســال گنجانده شود و تکمیل 
شــود و هر کدام از ذی ربط های بانکی شناسایی کنند. زمانی که 
داده های تســهیالت کالن از طریق بانک ها منتشــر شد. که چند 
نکته به این وارد اســت. بانک مرکزی امکان صحت سنجی آنها را 
ندارد و داده هایی که از ســمت بانک ها منتشر شدند یا ناقص اند و 
یا ممکن است به صورت محدود و گزینشی انتشار اطالعات صورت 
گرفته باشد. به همین دلیل عالوه بر اینکه قانون شفافیت در بودجه 
گنجانده شــود به موضوعات تکمیلی آن هم احساس نیاز می شود. 
در ادامه این میزگرد عباس پور کارشناس اقتصاد مقاومتی با اشاره 
به شفافیت شکل گرفته در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در یک سال 
اخیر صحبت های خوبی شده است و مطالبات خوبی شکل گرفته 
است اما اگر یک قدم عقب تر برویم ماهیت شفافیت در نظر گرفته 
شــود شفافیت در اقتصاد اولویت دارد یا نه! در کشور ما بعضاً گفته 
می شــود که کاالیی لوکس است اما آیا واقعاً کاالی لوکس است یا 
یک کاالی ضروری است برای حاکمیت و طرح های عمرانی کشور.

انتشار اطالعات خوب است اما کافی نیست. این کارشناس اقتصاد 
مقاومتی ادامه داد: در حال حاضر داده و اطالعات در شبکه بانکی 
مانند یک غنیمت است. غنیمتی که سازمان ها و ارگان های مختلف 
به راحتی بین یکدیگر تقسیم نمی کنند. و یک نوع گرو کشی بین 
دستگاه های اطالعاتی کشور وجود دارد. که باعث می شود حاکمیت 
بــه عنوان یک کل واحد هیچ اشــرافی بر شــرایط اقتصاد ایران و 
اطالعاتی که در ایــن زمینه وجود دارد حتی مــراودات مالی که 
صورت می گیرد نداشته باشد. به عنوان مثال داده های بانکی وزارت 
صمت با بورس و بانک هماهنگ نیست از سوی دیگر بانک مرکزی 
با بورس هماهنگی ندارد و تبادل داده ای صورت نمی گیرد که باعث 
می شود ما شاهد یک حکمرانی چند پارچه در داخل دولت باشیم.

وی ادامــه داد: نه تنها یک حکمرانی چنــد پارچه به دلیل وجود 
نهادها نظارتی متعــدد بلکه حکمرانی چند پارچه در داخل دولت 
وجود دارد. اما نقش شفافیت چیست، شفافیت کمک می کند یک 
بستری برای فهم مسائل اقتصادی وجود داشته باشد، به عبارتی اگر 
شما بستری را ایجاد کنید که تمامی اطالعات و و تمامی مراودات 
مالی و بانکی و دیتاهایی که در شبکه در جریان است در یک بستر 
امنی شفاف شوند، منتشر شده و به صورت مستمر در اختیار مردم 
و ناظران قرار بگیرد دارای مزایای متعددی است. اولین مزیت این 
اســت که کمک می کند یک نظارت پیشینی در کل شبکه محقق 
می شود. انتشار اطالعات منجر به کاهش فساد بانکی می شود. این 
کارشــناس اقتصاد مقاومتی خاطر نشــان کرد: با نگاه تخصصی تر 
وقتی بانک ها در شبکه بانکی ماهی چند میلیارد تسهیالت می دهد 
اگر این تسهیالت به صورت شــفاف منتشر و در اختیار همه قرار 
گیرد، فشار افکار عمومی باعث می شود فساد در بانک ها کاهش پیدا 
کند. همچنین مساله دیگری که وجود دارد آنکه این دیتا زمانیکه 
در اختیار مجری و ناظران قرار می گیرد امکان برنامه ریزی این دیتا 
به راحتی فراهم می شــود.با در نظر گرفتن تسهیالت ۲ هزار هزار 
میلیارد که از ۴ هزار هزار میلیاردی در کشور در حال گردش است 
این امکان وجود دارد که سیاست گذار و کسی که در دولت تصمیم 
گیری می کند می دانند که اعتبارات بانکی به کدام سمت رفته است 
در حــوزه خدمات، بازرگانی، تولید و… اســت. اگر در حوزه تولید 
اســت در بخش راه و ساختمان است مواد غذایی یا فوالد است. در 
این شرایط حاکمیت می تواند فکر کند آیا امکان برنامه ریزی برای 
تخصیص این اعتبارات در شبکه بانکی دارم یا خیر! وی افزود: یک 
مسئله دیگر از شــفافیت این است که در حوزه بانکی فرایندهایی 
حل نشــده وجود دارد، مسئله ای برای مدتی برای آن راه حلی در 
نظر گرفته می شــود و دوباره بحران آفرین می شود به عنوان مثال 
بحران آب، گاز، برق و.... اگر بستر امن و شفافی وجود داشته باشد 
کــه اطالعاتی که در این زمینه ایجاد می شــود و آمارهایی که در 
این حوزه تولید می شــود در یک بستر شفاف گذاشته و به صورت 
مستمر پایش شود در این شرایط می توان در الیه ای از اطالعات به 
دست آمده بررسی کنیم که این مسائل در ۲۰- ۳۰ سال اخیر چرا 
همچنان پا برجاســت و می توان به این پی برد که چرا این مسئله 
هر ۴ سال یک بار تکرار می شود. در ادامه این نشست سجادی نژاد 
کارشناس اقتصادی گفت: شفافیت در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب 
شد. شــفافیت یک موضوعی برای سیاست گذاری شفاف را برای 
شفافیت ایجاد می شود و هدف از این شفافیت شفافیت نبود و باالتر 

از این بوده است شفافیت را به عنوان ابزار نگاه می کنیم.

گزیده خبر
کاهش فساد بانکی با شفافیت

سهم معاونت علمی از الیحه و احکام بودجه ۱۴۰۲

در الیحه کل بودجه ۱۴۰۲ برای معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و زیر مجموعه های آن ۳ 
هزار میلیارد و ۶۹۵ میلیارد و ۶۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است که این رقم نسبت 
به ســال ۱۴۰۱ رشد ۳۵ درصدی نشــان می دهد و این در حالی است که اعتبارات ستادهای توسعه 
فناوری به غیر از ســتاد نانو و میکرو این نهاد رشــدهای از صفر تا ۲۰ درصدی را خواهند داشت. به 
گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
که اخیرا عنوان "اقتصاد دانش بنیان" نیز به آن اضافه شــده است، زیر نظر نهاد ریاست جمهوری، از 
ســال ۱۳۸۵ شــکل گرفت و هدف از این ایجاد این نهاد دولتی، ایجاد فضای دانش بنیان در کشور و 
ایجاد زیرساخت برای بهبود و توسعه حوزه های دانشی بوده است. این معاونت تاکنون زمینه ساز ایجاد 
۸۰۳۴ شــرکت دانش بنیان شــده. این نهاد عالوه بر سیاســتگذاری و تدوین قوانین و مقررات برای  
تسهیل گری فعالیت شرکت های دانش بنیان، خدمات حمایتی نیز به آنها ارائه می دهد تا شرکت های نوپا 
به شرکت های بالنده تولیدی تبدیل شوند.  در سال جاری با مزین شدن سال به نام "دانش بنیان"ها 
قرار است تعداد این شرکت ها افزایش دو برابری یابد که این امر نیازمند حمایت مالی از این نهاد است 
و این در حالی است که در الیحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات این نهاد رشد ۳۵ درصدی را نشان می دهد. 
کل بودجــه معاونت علمی و زیر مجموعه های آن در الیحه بودجه ۱۴۰۲ در الیحه کل بودجه ۱۴۰۲ 
برای نهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و زیر مجموعه های آن ۳ هزار 
میلیارد و ۶۹۵ میلیارد و ۶۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیش بینی شــده اســت. این بودجه در سال 
جاری، ۲ هزار میلیارد و ۸۳۵ میلیارد و ۲۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که بودجه ســال ۱۴۰۲ 
این نهاد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۵ درصدی نشان می دهد. در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ معاونت 
علمی، رقم یک هزار میلیارد و ۲۱۵ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعتبارات در نظر گرفته 
شد و این رقم در سال ۱۴۰۱ یک هزار میلیارد و ۷ میلیارد و ۷۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. 
بنیاد ملی نخبگان که ماموریت شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان کشور را بر عهده 
دارد، برای این منظور این نهاد فرایند شناسایی نخبگان را از دوران آموزش ابتدایی تا دوران سرآمدی 
در قالب ۲۴ طرح پیگیری می کند. بر این اســاس تاکنون از ســوی بنیاد ملی نخبگان ۵۰ هزار نخبه 
شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند. برای ادامه حیات این نهاد، در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
مبلغ ۲۲۲ میلیارد و ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پیش بینی شد. بودجه ۱۴۰۱ این نهاد مبلغ ۱۱۴ 
میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. اعتبارات بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۴۰۲ نسبت 
به سال ۱۴۰۱ از رشد ۹۴.۰۹ درصدی برخوردار است. کارگروه توسعه زیرساخت و خدمات دیجیتال 
معاونت علمی . بودجه کارگروه توســعه زیر ساخت و خدمات دیجیتال معاونت علمی در سال ۱۴۰۲ 
مبلغ ۳۱۰ میلیارد تومان اعالم شــده است. این اعتبارات برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۹۷ میلیارد تومان 
بوده است. اعتبارات ستادهای توسعه فناوری های نوین. در الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای ستادهای توسعه 
فناوری های نوین مبلغ ۶۵۴ میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش بینی شــده اســت. این 
عدد برای سال ۱۴۰۱، عدد ۵۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که اعتبارات این بخش برای سال 
۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲۰.۲۳ درصد دارد. فناوری های فوتونیک و لیزر. فناوری فوتونیک و 
لیزر در الیحه بودجه در سال ۱۴۰۲ به طور مجزا دیده شد و اعتبارات آن ۷ میلیارد و ۸۳۱ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته است. ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو و میکرو . بودجه سال ۱۴۰۲ ستاد فناوری نانو و میکرو ۲۳۵ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان پیش بینی شــده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۷۵ میلیارد و ۲۹۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. اعتبارات این ستادها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۴.۱۰ 
درصدی را نشان می دهد. ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی. بودجه این ستاد در بودجه ۱۴۰۱ 
رقــم ۵۰ میلیارد و ۰۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که این رقم در الیحه ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۰۲ 

درصدی به ۵۰ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پیش بینی 
افزایش ســطح مبادالت تجاری میان ایران 
و زیمبابوه بــه بیــش از ۵۰۰ میلیون دالر 
در ســال خبر داد. به گزارش ایسنا، نهمین 
اجالس کمیسیون مشترک ایران و زیمبابوه 
بهمن ماه امسال در تهران برگزار شد و در این 
رویداد تعدادی سند همکاری دوجانبه به امضا 
رســید. در جلسات قبلی دو طرف، متن های 
پیشــنهادی برای تفاهم نامه هــای همکاری 
مبادله شــد. روابط سیاسی دو کشور ایران و 
زیمبابوه تاریخی و راهبردی بوده و بر همین 
اساس افزایش سطح همکاری های اقتصادی 
میان دوطرف مورد تاکید قرار دارد. به همین 
منظور این اجالس بستر توسعه همکاری های 
اقتصادی و ارتقای سطح تبادالت تجاری دو 
کشور را فراهم می کند. سید صولت مرتضوی 
- وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار 
اخیرا بــا وزیر صنایع و تجــارت زیمبابوه با 
اشــاره به ظرفیت های شــرکت دخانیات به 
عنوان یکی از زیرمجموعه های این وزارتخانه 
گفت: این شــرکت محصول توتون خود را از 
زیمبابوه وارد می کند که در آینده ای نزدیک 
همکاران این شــرکت برای تبادل تجربیات 

و مبادله نیازها به این کشــور سفر خواهند 
کرد.  وی از آمادگی شــرکت سرمایه گذاری 
دارویی تأمین )تیپیکو( به عنوان یکی دیگر از 
زیرمجموعه های وزارت کار برای برنامه ریزی، 
تامین و ارســال دارو به زیمبابــوه خبر داد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از 
افزایش سطح مبادالت تجاری میان دو کشور 
به بیش از ۵۰۰ میلیون دالر در سال خبر داد. 
ضرورت تقویت دوجانبه همکاری ها با ایران به 
ویژه در بخش صنعت و اســتفاده از دانش و 
تکنولوژی فــراوری غذای ایران در حوزه های 
کشاورزی و محصوالت صنعتی نظیر سویا و 
آفتابگــردان از جمله زمینه های مورد عالقه 
زیمبابوه به شــمار مــی رود. وزارت صنایع 
و تجــارت زیمبابوه همچنیــن عالقمند به 
مشارکت در بخشهای معدن، حوزه های انرژی 
و تولید کودهای شــیمیایی با ایران اســت. 
حامد فروزان - مدیرکل امور بین الملل وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این اجالس 
از آمادگــی هلدینگ های دارویی برای ایجاد 
خط تولید دارو در زیمبابوه خبر داد و گفت: 
در سفر آینده هیات ایرانی به زیمبابوه امکان 
ایجاد خــط فراوری دخانیــات و بهره مندی 

توتون های  از  مســتقیم شــرکت دخانیات 
موجود در این کشــور بررســی خواهد شد. 
اجــالس همکاری های جمهوری اســالمی 
ایران با جمهوری زیمبابــوه از ۱۲ بهمن ماه 
همزمان با آغاز جشــن های چهل وچهارمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز شد و 
هیات های دو طرف در حوزه های مختلف به 
تفاهم رسیدند. به این منظور تفاهم نامه های 
متعددی در حوزه انتقال تجربیات در بخش 
دارو، آموزش هــای فنی و حرفه ای، صنعت و 
کشت فرا ســرزمینی و صادرات ماشین آالت 
کشــاورزی و مواد پتروشــیمی به زیمبابوه 
پیش بینی شــده و تالش بر این اســت که 
روابط تجاری دو کشور به تراز مثبت برسد. به 
گزارش ایسنا، جمهوری زیمبابوه حدود ۲۰ 
سال است با تحریم های سخت و دشوار غرب 
دست و پنجه نرم می کند. جمعیت این کشور 
حدود ۱۵ میلیون نفر اســت و کشاورزی دو 
ســوم نیروی کار را دربردارد. تنباکو، نیشکر، 
پنبــه، گندم و ذرت بخشــی از صادرات این 
کشــور به شــمار می رود و منابــع طبیعی 
زیمبابوه را زغال ســنگ، طال، پنبه نســوز و 

نیکل تشکیل می دهد.

افزایش مبادالت تجاری ایران و زیمبابوه به بیش از ۵۰۰ میلیون دالر

 هیــچ ثبت ســفارش جدیدی انجام نمی شــود .ایجــاد محدودیت در 
واردات کود/ هیچ ثبت ســفارش جدیدی انجام نمی شود. رئیس انجمن 
واردکنندگان کود و سم گفت: ثبت سفارش های جدید برای واردات کود 
باطل است و ثبت سفارش های قدیمی نیز تمدید نمی شود. سید مهدی 
حسینی یزدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سه هفته ای می شود که 
بانک مرکزی ثبت سفارش های واردات کود را باطل کرده و در حال حاضر 
هیچ ثبت ســفارش جدیدی برای واردات کود انجام نمی شود. همچنین 
ثبت ســفارش های قدیمی نیز تمدید نشده اســت. وی افزود: علت آن 
هنوز دقیقا برای ما مشــخص نیســت ولی به نظر می رسد بی برنامگی 

بانک مرکزی و نبود اشــراف بر بازار نهاده های کشــاورزی باعث چنین 
تصمیمی شده است. رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم اضافه کرد: 
بخش خصوصی که دارای اعتبار بین کمپانی های بین المللی است به آنها 
ســفارش می دهد و کمپانی ها کاال را آماده و ارســال می کنند و تا زمان 
ارسال، ارز گرفته می شود و وقتی کاال به گمرک می رسد قبل از ترخیص، 
پول کمپانی پرداخت می شــود. اما با توجه به تحریم ها و تخصیص ارز 
نیمایی، کمپانی ها اجازه نمی دهند که ارز حاصل از فروش نفت در قبال 
کاال وارد ایران شــود و این موضوع شرایط را برای واردکنندگان پیچیده 

کرده است.

رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم عنوان کرد

ایجاد محدودیت در واردات کود

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد

هیـچ فـردی فاقد بیـمه نیـست
وزیرنفت:

مشتری نفت سبک ایران، بیش 
از تولید آن است

چگونه بیت کوین بخریم؟

افزایش ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت سبک در سال ۱۴۰۱.وزیر نفت از مشتری های فراوان برای نفت سبک 
ایران خبر داد و گفت: امسال تولید نفت سبک ایران ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، 
جواد اوجی امروز در آیین بهره برداری از طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان های اسفند و سیوند اظهار 
کرد: ما مشــتریان زیادی برای نفت خام ســبک ایران داریم به طوری که از این نوع نفت برای عرضه کم 

داریم .....

۱۴ طرح آبرسانی خوزستان در دهه فجر افتتاح می شود

کمبود سوخت و افزایش قیمت انرژی در اتحادیه اروپا
رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

شناسایی ۹۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
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گزیده خبر

در بازدید مدیرعامل بانک گردشگری از سایپا مطرح شد:
نیاز به حمایت سیستم بانکی در زنجیره تامین قطعات و 

تامین منابع ارزی در واردات خودروهای وارداتی
مدیرعامل بانک گردشــگری به همراه اعضــای هیات مدیره و 
مدیران ارشــد این بانک در روز سه شنبه 11 بهمن ماه ضمن 
بازدیــد از مرکز تحقیقــات و نوآوری صنایع خودرو ســایپا در 
نشســتی با مدیرعامل گروه سایپا در خصوص تعامل بیشتر دو 
مجموعه به گفتگو پرداخت.به گزارش سایپانیوز، در این مراسم 
محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا، گفت: 
امســال با افزایش تولید، تغییر در ترکیب محصوالت و تکمیل 
خودروهای ناقص کف پارکینگ توانســتیم به درآمد مناســبی 
دست یابیم و فروش ســایپا تا پایان سال به 100 هزار میلیارد 
تومان خواهد رســید.او افزود: در شرکت های معتبر دنیا حدود 
90 درصد هزینه فروش محصول با حمایت سیستم های بانکی 
صورت می گیرد ولی در گروه سایپا با توجه به محدودیت های 
شورای پول و اعتبار مبلغ محدودی دریافت شده و بقیه از محل 
گردش درآمد شرکت ســایپا تامین شده است.مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا تاکید کرد: در سال آینده دو موضوع مهم در 
دستور کار است، افزایش تیراژ تولید و فروش گروه سایپا به باالی 
150 هزار میلیارد تومان در خودروهای داخلی خواهد رسید که 
ایــن نیاز به عزم جدی در حمایت سیســتم های بانکی دارد تا 
بتوان زنجیره تامین قطعــات را از طریق خدمات متنوع بانکی 
تامین کرد.او با بیان اینکه ســایپا امسال اولین و بزرگترین وارد 
کننده خودرو در بخش خودروهای CBU در کشــور خواهد شد 
گفت: واردات خودرو در سایپا در حال اجرا است. سفارشات انجام 
شده و اولین محموله هزار دستگاهی در حال رسیدن به کشور 
است. باید به سرعت ثبت سفارش بعدی را انجام دهیم تا بتوان 
خودروهای وارداتی را بر اساس قانون و به طور مناسب در اختیار 
مردم قرار داد و این موضوع مســتلزم حمایت سیستم بانکی در 
زمینه تامین منابع ارزی بعد از تخصیص بانک مرکزی است.در 
این مراسم محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک گردشگری گفت: 
ســایپا مجموعه بزرگ و ارزشمند در تولید خودرو دارد و بخش 
عمده خودرو کشــور در این گروه تولید می شود.او افزود: امروز 
بازدیدی از محصوالت جدید این گروه خودروســاز داشتیم که 
بسیار متنوع است و از ابتدای سال آینده این محصوالت عرضه 
خواهند شــد و با ورود این خودروها به بــازار ارزش افزوده ای 
در صنعت خودرو ایجاد خواهد شد.مدیرعامل بانک گردشگری 
تاکید کرد: دراین نشســت مقرر شــد فی مابین سایپا و بانک 
گردشگری تفاهم نامه ای منعقد شود تا بتوان با هم افزایی باعث 
ایجاد ارزش افزوده در ســایپا و شرکت های زیر مجموعه شد.او 
با اشاره به وظیفه ذاتی بانک ها در پشتیبانی از تولید، صنعت و 
ایجاد اشتغال گفت: بانک گردشگری در حوزه خدمات بانکی و 
تامین منابع ارزی و ریالی با ارائه خدمات متنوع می تواند کمک 
ویژه ای در جهت توســعه و بســط فعالیت های شرکت سایپا 
داشته باشد و مطمئنا در این حوزه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
فهمی افزود: با توجه به اینکه بخشی از قطعات خودرو از خارج 
کشــور تامین می شود و بحث گشایش اعتبارات ارزی از طریق 
بانک ها در بخش صنعت وجود دارد، بانک گردشگری به دلیل 
اینکه بخشــی از منابع ارزی دولت از حوزه این بانک انجام می 
شــود و از طرف بانک مرکزی به عنوان یکــی از مراکز ارائه ارز 
تعیین شــده می تواند نقش مهمی ایفا کند و نیاز سایپا در این 
موضــوع را تامین کند.او تاکید کرد: در حوزه ریالی از طریق ال 
ســی، حواله ارزی، خرید دین و ضمانت نامه های اوراق گام می 
توانیم کمک ویژه ای داشته باشیم و این هم افزایی ایجاد شود.

بهره برداری از ۱۰۵ پروژه توزیع برق در گلستان 
همزمان با ایام اهلل دهه فجر امسال

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت : 105 پروژه 
توزیع برق در اســتان گلستان با اعتباري بالغ بر ۲15 میلیاردو 
۶05 میلیون تومان در دهه فجر ســال جــاري به بهره برداري 
مي رسد.سید احمد موسوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
گلســتان با اعالم این خبر گفت: از اهم این پروژه ها مي توان به 
توســعه و احداث شهري و روستایي، تبدیل شبکه هاي سیم به 
کابل خودنگهدار، اصالح و بهینه سازي شبکه روستایي و شهري 
،ایجاد قدرت مانــور ،تعویض کنتورهاي مکانیکي به دیجیتالي 
،توسعه فیدر ، بهسازي شبکه روستایي )طرح بهارستان( و اصالح 

شبکه اشاره کرد.
برگزاری جلسه شورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان 

شــورای فرهنگی مخابرات منطقه گلستان تشکیل جلسه داد 
. شــورای فرهنگی مخابرات اســتان به ریاست دکتر غالمعلی 
شــهمرادی و حضور اعضای شورا تشکیل جلسه و روند اجرای 
مصوبات جلســه قبل بررسی و پیشنهادات و برنامه های جدید 
در راستای توســعه فرهنگی و انجام مسئولیت های اجتماعی 
ارائه شد . دکتر غالمعلی شهمرادی با تاکید براینکه اجرای برنامه 
های فرهنگی ، اجتماعی در سطح درون سازمانی از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اســت آنرا موجب تقویت روحیه همدلی و افزایش 

نشاط کارکنان دانست . 

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد

هیچ فردی فاقد بیمه نیست
احداث و تحویل دوهزار واحد مسکونی در روستاها. رئیس دفتر رئیس 
جمهور گفت که قریب به دوهزار واحد مســکن روستایی احداث و به 
مناســبت دهه مبارک فجر تحویل متقاضیان شده است. به گزارش 
ایسنا به نقل از صداوسیما، غالمحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس 
جمهور بــا حضور در برنامه صف اول درخصــوص عملکرد دولت در 
۴۴ سالگی انقالب؛ از دســتاوردهای سفرهای استانی رئیس جمهور 
تا مولدســازی دارایی ها به پرســش ها در این خصوص پاسخ داد و در 
بیان خبر خوشــی برای مردم اظهار کرد: به مناســبت دهه مبارک 
فجر رئیس جمهور در شــهر پرند 10 هزار واحد مسکونی را به مردم 
تحویل دادند و همانجا اعالم شد که این آغاز نهضت و فرآیند تحویل 
مســکن به متقاضیان اســت و از هفته آینده هر هفته 10 هزار واحد 
مســکونی به متقاضیان مسکن واگذار خواهد شــد و تا قبل از پایان 
ســال ۶0 هزار واحد مسکونی تحویل می شــود و عالوه بر آن پیش 
بینی شــده که حدود صدهزار زمین به متقاضیان زمین؛ کسانی که 
آمادگی دارند با کمک دولت و گرفتن تســهیالت از دولت، خودشان 
زمین هایی که به آن ها اختصاص داده می شــود مسکن اصطالحاً یک 
طبقه یا ویالیی بســازند، این هم انجام می شــود یعنی ما اولین خبر 
خوش ما این است که برنامه مسکن آقای رئیس جمهور به بهانه میالد 
امیرالمؤمنین )ع( بعد از فرآیندهایی که برای احداث مسکن طی شده 
بود، از امروز شــاهد تحویل این مسکن ها هستیم و این زنجیره ادامه 
خواهد داشــت.  وی خاطرنشــان کرد: اآلن تا پایان سال این برنامه 
ریزی انجام شــده، عالوه بر آن در ارتباط با واگذاری زمین هم برنامه 
ریزی شده و این استمرارش برای سال 1۴0۲ امیدواریم که با شتاب 
بیشــتری، اما آنجا حتماً برنامه به صورت هفتگی نخواهد بود، ممکن 
است این تبدیل شــود به برنامه های ماهانه، اما در بسته های بزرگتر 
و ما بر اســاس وعــده ای که داده ایم که ان شــاء اهلل با کمک دولت 
و البته با همراهی مردم و بخش های مختلف در ایران اســالمی مان 
مشکل مســکن مرتفع شود و کمبودهایی که در اثر قصور دولت های 
ســابق انجام شده و به میزان مورد نیاز شهروندان مان مسکن ساخته 
نشده هم تعهد چهار میلیون مسکن، چهار ساله بتوانیم عملیاتی کنیم 
و بخشــی از قصور دولت های ســابق را هم جبران کنیم. وی درباره 
پراکندگی این مســکن هایی که تحویل داده شــده در کشور از نظر 
جغرافیایی توضیح داد: ما مسکن هایی که تحویل داده شد امروز بخش 

عمده اش در شهر پرند بود بار هموطنان مان در تهران و پرند بالغ بر 
شــش هزار و ۸00 واحد مسکونی، اما قریب به دوهزار واحد مسکونی 
در روستاها تحویل شــده یعنی یک پراکندگی روستایی داشتیم در 
صدها روستا که مسکن روســتایی برای روستائیان مان احداث شده 
بود و این نهضت ادامه دارد؛ هم مســکن روســتایی که حداقل سالی 
۲00 هزار مسکن روستایی در روستاها به روستائیان تحویل می شود، 
عالوه بر آن، موضوع مســکن توســط کمیته امداد حضرت امام )ره( 
و بنیاد مســتضعفان و ستاد اجرایی برای محرومان بخش مسکن که 
حدود 500 هزار مســکن برای محرومان ســاخته می شود و در سایر 
نقاط کشور هم در شهرهای کوچک و بزرگ ما این پراکندگی احداث 
مســکن را شاهد خواهیم بود. رییس دفتر رییس جمهور درباره برنامه 

های مشخص دولت در بحث بهداشت و تثبیت قیمت کاالهای اساسی 
و همین طور خودرو در ســه تا چهار ماه آینده نیز گفت: ما در حوزه 
بهداشــت بعد از توفیقاتی که این دولت به لطــف خدای متعال و با 
کمک مردم و کادر درمان در مقابله با کرونا انجام داد و واقعاً این دوران 
بسیار سخت را توانستیم پشت سر بگذرانیم و در وضعیتی که روزهایی 
داشــتیم ۷00 نفر از هموطنان مان جان خود را از دســت می دادند، 
امروز شــاهد این هستیم که آمار تلفات مان در بسیاری از روزها صفر 
اســت و برخی روزها یک یا دو نفر از هموطنــان مان جان خود را از 
دســت می دهند در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا 
ما در همین ایام 500 نفر تلفات و کمتر و بیشــتر را شــاهد هستیم. 
بهداشت و درمان جزو اولویت های دولت بوده و سالمت مردم کاری را 

از اوایل دی ماه آغاز کردیم در ارتباط با پزشک خانواده و نظام ارجاع 
و به تعبیری رایگان نمودن درمان، امســال تا پایان سال این طرح در 
روستاها و شــهرهای زیر ۲0 هزار نفر نظام ارجاع و پزشک خانواده و 
خدمات بستری در بیمارســتان های دولتی 100 درصد رایگان شده، 
یعنی قباًل آنهایی که بیمه داشتند 90 درصد را بیمه پرداخت می کرد 
و 10 درصد را خود بیمار و کســانی که بیمه نداشتند بخش عمده و 
بلکه بتوانیم بگوییم تمام هزینه درمان را خودشان پرداخت می کردند و 
این برای آنها واقعاً مشقت بود. در این مسیر ابتدائاً حدود شش میلیون 
نفر از هموطنان مان که فاقد بیمه بودند تحت پوشــش بیمه رایگان 
قرار گرفتند که دیگر ما افراد فاقد پوشــش بیمه ای نداشته باشیم که 
اینها عمدتاً هم اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه ما بودند که از پوشش 
بیمه ای برخوردار نبودند، ابتدائاً اینها تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و 
در گام بعدی در روستاها و شهرهای زیر ۲0 هزار نفر مراجعه پزشک 
خانواده و همچنین خدمات بستری در بیمارستان ها برای آنها رایگان 
شد و از ماههای اول سال 1۴0۲ از اردیبهشت و خرداد ماه این طرح 
همگانی خواهد شد در کل کشــور به گونه ای که افراد در مراجعه به 
بیمارســتان های دولتی البته از طریق نظام ارجاع و پزشــک خانواده 
دیگر پرداختی را نخواهند داشت، این خدمت دیگری است که دولت 
به برکت این ایام ماه رجب و به برکت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
به شــهروندان خوبمان ارائه می کند. وی در پاسخ بخ این که چقدر از 
مــردم هنوز بیمه درمان ندارند؟ خبر داد: امروز هیچ فردی فاقد بیمه 
نیست حتی اگر خودش هم نداند ما تمام افراد؛ آن شش میلیون نفری 
که اشــاره کردم همان اشخاصی بودند که از طریق سامانه ها ما مطلع 
شدیم که پوشش بیمه ای ندارند، امروز عرض می کنیم که هر شهروند 
عزیز ما که فاقد پوشش بیمه ای باشد بداند که دولت جمهوری اسالمی 
ایران و دولت مردمی آیت اهلل رئیســی این افراد را تحت پوشش بیمه 
قرار داده، ممکن است که پیامک برای آن ها ارسال نشده باشد، ممکن 
است از تلفن همراه استفاده نکنند، ممکن است که آشنایی و به لحاظ 
برخی از نقاط دور افتاده نســبت به تلفن همراه و سامانه های پیامکی 
نداشته باشند، اما بدانند همه این ها امروز تحت پوشش درمان هستند 
و ما با تدابیری که اتخاذ کردیم مدعی هســتیم که اگر کسی هم به 

او اعالم نشده به پزشک خانواده و به بیمارستان دولتی مراجعه کند.

باقری: هیچ اهمال و کوتاهی در مسیر 
مذاکرات نداریم. معاون وزیر خارجه با 
بیان اینکه ایران در معادله برجام مدعی 
است و بارها اعالم کرده که در چارچوب 
توافق گذشته حاضر به انجام مذاکرات 
اســت، گفت: ایران تعامالت خود را با 
طرف هــای مقابل به طــرق مختلف 
ادامه می دهــد. امیدوارم روند تالش ها 
در مســیر مذاکرات، بــه نتایج مثبتی 
نیز ختم شــود. به گزارش ایسنا، علی 
باقری کنی، معــاون وزیر امور خارجه 
برنامه  ایــران در  جمهوری اســالمی 
اینسایت شــبکه پرس تی وی گفت: 
پس از جنــگ جهانی دوم، قدرت های 
فاتح جنگ مذکــور، میان خود نوعی 
توازن ایجاد کردند که مبنای تشکیل 
نظمی بین المللی شد. در این چارچوب، 
سازوکارهای سیاسی و فراگیری نظیر 
سازمان ملل متحد و یا شورای امنیت 
)با حق وتوی پنج قدرت جهانی( و در 

عین حال، سازمان های اقتصادی نظیر 
بانک جهانی و یا صندوق بین الملل پول 
و غیــره نیز با توجه به موقعیت برتری 
که دولت آمریکا بــرای خود قائل بود، 

ایجاد شدند. باقری کنی افزود: اگرچه 
ایــن نهادها عنوان ســازمان های بین 
المللــی را یدک می کشــیدند، با این 
حال عمال نقشــی که مثال کشــوری 

نظیر آمریکا در قبال آنها بازی می کرد، 
قابل توجه و مسلط بود و عمال آنها در 
خدمت منافع این کشور قرار داشته و 
دارند. بنیان اصلی این نظم بین المللی، 
قدرِت طرف هایی بود که به آن شکل 
داده بودند. ماهیت اصلی قدرتشان نیز 
نظامی بود که در جریان جنگ جهانی 
دوم به منصه ظهور رسیده بود. البته که 
قدرتهای فاتح جنگ جهانی دوم)همان 
پنج عضو دائم شورای امنیت( با گذشت 
زمان به قدرت های اصلی اتمی جهان 
نیز تبدیل شــدند. معاون وزیر خارجه 
عنــوان کرد: بــا این همه با گذشــت 
زمــان، نظــم بین المللی ایجاد شــده 
توســط قدرت های غربی پس از جنگ 
جهانی دوم، به ویژه پس از فروپاشــی 
شوروی دچار آســیبهای جدی شد و 
عمال فضایی جدید را پیش روی خود 
مشــاهده کرد. در این فضا، آمریکاییها 

مدعی ایجاد نظام تک قطبی شدند. 

باقری: 

 طرف های غربی بدهکارند

سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم درباره رصد بالون های چینی در حریم هوایی کشورهای آمریکا و کانادا که موجب هراس 
این کشورها شده، با ابراز تردید درباره گزارش رسمی چین که رویکرد جاسوسی این اقدام را رد می کند، نوشت، چرا رئیس جمهور 
آمریکا پس از پرواز بالون بر فراز پایگاه های موشک های هسته ای دستور سرنگون سازی آن را صادر نکرد؟ و پیام چین و درس هایی 
که از این نفوذ گرفته می شود، کدام است؟ به گزارش ایسنا، سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم در واکنش به تحوالت چین و 
آمریکا نوشت، اینکه یک بالون چینی حریم هوایی آمریکا و کانادا را نقض کرده و چند روز قبل از شناسایی، بر فراز برخی پایگاه های نظامی حساس پرواز کند، این به 
منزله یک نقض امنیتی و نظامی جدی است که شکنندگی تدابیر امنیتی کشور بزرگی چون آمریکا و ضعف رو به گسترش آن در مقابل دشمن استراتژیک در بیشتر 
جبهه ها را افشا می کند. مقامات چین ضمن ابراز تاسف خود از نقض حریم هوایی آمریکا توسط این بالون، تاکید کردند که ماموریت این بالون جاسوسی نبوده بلکه 
برای تحقیقات علمی بوده و به دلیل وزش بادهای بسیار قوی پیش بینی نشده از مسیر خود منحرف شده و نباید درباره این اتفاق اغراق شود. این نویسنده و تحلیلگر 
سرشناس جهان عرب در ادامه نوشت، به لحاظ تئوریک در وهله اول این روایت چین درست به نظر می رسد؛ اما اگر ماجرا به همین شکل بود و این اتفاق تصادفی و 
غیر عمدی بوده، چرا دولت آمریکا سفر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه خود به چین را که قرار بود امروز و فردا انجام شود، لغو کرد؟ این مساله باعث می شود ما و بسیاری 

دیگر به ماجرای این بالون که ابعاد آن برابر سه دستگاه اتوبوس است.

ارتش کویت از ورود گروهی از نیروی زمینی ارتش انگلیس به این کشــور برای شــرکت در رزمایش های نظامی مشــترک امروز 
)یکشنبه( خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خلیج آنالین، حساب کاربری ارتش کویت در توییتر اعالم کرد که گروهی از 
نیروی زمینی ارتش انگلیس برای مشارکت در رزمایش "جنگجوی صحرای ۷" که از پنجم تا ۲۳ فوریه جاری در کویت برگزار خواهد 

شد، وارد این کشور شدند. ارتش کویت در ادامه تاکید کرد: "جنگجوی صحرای ۷" از جمله تمرین های مشترک دوره ای است که با همکاری ارتش انگلیس برای تقویت 
همکاری های نظامی دوجانبه، یکسان سازی مفاهیم نظامی و تمرین مشترک برگزار می کنیم. طبق اعالم ارتش کویت، قرار است نیروها در این تمرین عملیات یورش به 
شهرها و جنگ در داخل شهرها را شبیه سازی کنند. رزمایش مشترک "جنگجوی صحرای ۶" فوریه گذشته با مشارکت گروه جنگی و حمله هوایی تیپ 1۶ انگلیس و 
نیز دیگر گروه های رزمی برگزار شد. انگلیس همواره آمادگی کامل خود را برای همکاری با کویت در زمینه تمرین های نظامی نشان می دهد و بارها نیز پایبندی کامل 

خود را به حفظ امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان منطقه ای دارای بُعد استراتژیک و حیاتی برای خودش اعالم کرده است.

نیروهای انگلیسی برای برگزاری رزمایش  "جنگجوی پرواز بالون ؛ پیام هشدار آمیز احتمالی چین به آمریکا
صحرا" وارد کویت شدند
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گزیده خبر

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به ایلنا؛
سپاهپاسدارانهماظهارنامهمالیاتیمیدهد

رییس ســازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه کار ما شناســایی فرارهای 
مالیاتی دانه درشــت اســت و عقاب هایی که فرار مالیاتی دارند را شکار 
می کنیم، گنجشــک ها که جای خــود را دارند گفت: اخیرا شــرکتی را 
شناســایی کردیم که هزار و 200 میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد و با 24 
شــرکت زیر مجموعه 5 هزار روز است که یک ریال مالیات هم پرداخت 
نکرده اســت. عقاب هایی که فرار مالیاتی دارند را شــکار می کنیم/ سپاه 
پاسداران هم اظهارنامه مالیاتی می دهد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
داود منظور در نشســت خبری امروز با اشــاره به میــزان مالیات در نظر 
گرفته شــده در بودجه سال آینده اظهار داشــت: در بودجه سال آینده 
برای درآمدهای مالیاتی 27 درصد رشد در نظر گرفتیم که میزان افزایش 
حقوق کارمندان دولت هم حدود 20 درصد در نظر گرفته شده و بخشی 
از تحقق درآمدهای مالیاتی هم از محل شناسایی فرارهای مالیاتی است. 
وی با بیان اینکه امسال سه میلیون و 300 هزار مودی مالیاتی در بخش 
مشــاغل مالیات مقطوع را پذیرفته اند گفت: این میزان مالیات نه با رشد 
10 تا 15 درصدی ســاالنه بلکه با محاســبه میزان فروش این اصناف در 
ســالهای قبل بوده اســت. معاون وزیر اقتصاد درباره معافیت سپرده های 
بانکی از مالیات گفت: براســاس قانون ســود سپرده های بانکی از مالیات 
معاف هستند و مشمول مالیات نمی   شوند البته شرایط تورمی کشور هم 
به گونه ای اســت که سپرده های بانکی در مقابل رقم تورم عددی نیستند 
و این اقدام منجر به خروج پول از بانک می شــود. رییس سازمان مالیاتی 
گفت: برای ســال آینده پیش بینی رشد 54 درصدی در مالیات داریم و 
میــزان درآمدهای مالیاتی از 450 هزار میلیارد تومان بودجه امســال به 
700 هزار میلیارد تومان می رســد که یکی از مهمترین محل های قطعی 
سازی پرونده های مالیاتی مانده از ســال قبل است. برآورد ما 213 هزار 
میلیارد تومان از همین محل اســت و امســال 200 هزار میلیارد تومان 
از پرونده مالیاتی سال های قبل قطعی ســازی شده است. وی ادامه داد: 
یکــی از عوامل موثر در تحقق درآمدهای مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده 
اســت که سهم 45 درصدی در درآمدهای مالیاتی دولت دارد با توجه به 
افزایش نرخ تورم به طور قطع درآمدهای مالیات از محل ارزش افزوده هم 
باال می رود و وقتی قیمت کاالیی در سال آینده تا 30 درصد افزایش پیدا 
می کند طبیعی است که مالیات بر ارزش افزوده آن کاال هم افزایش پیدا 
کند. منظور افــزود: عامل موثر دیگر در تحقق مالیات 700 هزار میلیارد 
تومانی در سال آینده اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است که با اجرای 
آن ارسال صورت های مالیاتی به طور قابل توجهی افزایش یافته به طوری 
که با ارسال 11 میلیون صورتحساب رقم 500 هزار میلیارد تومانی برای 
این تعداد صورتحســاب تعیین شده است. همچنین میزان ارزش افزوده 
شــرکت های در این سامانه ثبت شــده 33 هزار میلیارد تومان بوده و از 
400 شرکت بورسی که ثبت شده اند 33 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش 
افزوده ارســال شده که البته تعداد مودیان به طور مرتب در حال افزایش 
اســت. منظور با تاکید بر اینکه قرار بر این نیســت برای ســال آینده نه 
پایه هــای مالیاتی افزایش پیدا کند و نه نرخ ها باال رود تاکید کرد: تحقق 
مالیــات 700 هزار میلیارد تومانی بدون افزایش پایه های مالیاتی و بدون 
افزایش نرخ های مالیاتی است و تنها با کوشش همکاران مالیاتی، مالیات 
700 هزار میلیارد تومانی محقق می شود. معاون وزیر اقتصاد گفت: سال 
گذشته میزان رشــد درآمدهای مالیاتی 58 درصد و امسال 55 درصد و 
در ســال آینده 55 درصد خواهد بود و هدف ما این است که کمک کنیم 
سهم مالیات در تامین مالی دولت افزایش پیدا کند. به طوری که در سال 
گذشته سهم مالیات با احتساب مالیات گمرک در بودجه جاری دولت 48 
درصد و امســال این رقم به 58 درصد رسید. وی با بیان اینکه توانستیم 
2.2 میلیون مودی جدید شناسایی کنیم گفت: البته عده ای از مودیان از 
مودیان کوچک هستند اما در عدالت مالیاتی می گوییم اگر فردی با حقوق 
6 تا 7 میلیــون تومان مالیات می پردازد مودیــان کوچک هم باید بابت 
درآمدی که دارند مالیات بپردازند و به همین نسبت مشمول مالیات شوند 
و در سال جاری حدود یک میلیون مودی جدید هم شناسایی کردیم . وی 
گفت: همچنین 300 شرکت و 3 میلیون واحد صنفی را شناسایی کردیم 
که هر چند مودی بودند اما اظهارنامه ارسال نکردند و برای این شرکت ها 
و اصناف هم ســازمان امور مالیاتی براساس اطالعاتی که در اختیار دارد 
اظهارنامه برآوردی در نظر گرفته که این اظهارنامه ها البته قطعی نیستند 
و اما بر اســاس همین برآوردها حدود 90 هزار میلیارد تومان شناســایی 
کردیم. وی با اشاره به مالیات بر معامالت رمزارزها گفت: به مردم توسعه 
می کنیم وارد معامالت رمزارز نشــوند چراکه این معامالت ریسک بسیار 
باالیی دارند و همچنین غیرقانونی هســتند امــا معامالت رمز ارز معادل 
حسابرسی است و براساس معامالتی که در درگاه ها انجام می شود میزان 
خرید و فروش از حساب های بانکی قابل شناسایی است و امکان این وجود 
دارد که درآمد افراد از معامالت رمز ارز شناســایی شود البته هنوز بانک 
مرکزی چنین گزارشــی را به ســازمان امور مالیاتی نداده است اما بانک 
مرکزی امکان حسابرسی را دارد چراکه معامالت رمز ارز قابل پنهان سازی 
نیستند. منظور همچنین درباره شناسایی شرکت های کد فروش و فاکتور 
فروش اظهار داشت: این شــرکتها صدمات قابل توجهی به سازمان امور 
مالیاتی زدند و مقابله با این شرکتها از وظایف اصلی ما محسوب می شود از 
این رو همه همکاران را توجیه کردیم و در مقابله با شرکت های کد فروشی 
چه اقداماتی انجام دهند. اخیرا در اســتان یزد یک شــرکت کد فروش با 
درآمد 3 هزار میلیارد تومانی شناسایی کردیم که نفر اصلی آن هم دستگیر 
شده همچنین در آذربایجان شرقی هم یک شرکت کد فروش دیگری هم 
شناسایی شــده و در همدان هم شرکت دیگری را شناسایی کردیم. وی 
افزود: این شرکت ها بابت فعالیت هایی که انجام دادند جرم کیفری دارند 

و عالوه بر اصل مالیات باید مالیات مشمول جرم کیفری هم می شوند
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کشور با حضور در کنار مضجع شریف آن حضرت ضمن شرکت در آیین های جشن و سرور، این عید بزرگ را به یکدیگر تبریک می گویند. درهمین حال مراسم شب میالد امام علی)ع(  شب گذشته با سخنرانی آیت اهلل سیدمحمدمهدی میرباقری و مولودی 
خوانی عباس حیدرزاده به همراه اجرای سرود در شبستان امام خمینی )ره( حرم بانوی کرامت برگزار شد. همچنین جشن میالد امام اول شیعیان ویژه عرب زبانان امروز ساعت 15 ویژه خواهران و ساعت 19 با حضور خواهران و برادران در حرم مطهر کریمه 

اهل بیت)س( ترتیب خواهد یافت. عالوه بر حرم مطهر در مسجد مقدس جمکران، بقاع متبرکه مراسم های متنوع مولودی خوانی، سخنرانی و مسابقه های فرهنگی به اجرا گذاشته شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

شناسایی۹۰هزارمیلیاردتومانفرارمالیاتی
معاون وزیر اقتصاد از شناســایی 90 هــزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی از 3 میلیون واحد صنفی و 300 هزار شــرکت 
اقتصادی فعال طی 3 ســال گذشــته خبر داد. به گزارش 
خبرنگار مهر، داود منظور امروز در نشست خبری اظهار کرد: 
اظهارنامه برآوردی برای ســالهای 1400، 1399 و 1398 
تولید کردیم؛ بررســی ها نشان داد که 300 هزار شرکت در 
3 سال گذشته فعال بوده اند اما اظهارنامه و مالیات نداده اند. 
مــا برای این شــرکت ها اظهارنامه مالیاتــی تولید کردیم. 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی افزود: همچنین حدود 3 
میلیون واحد صنفی وجود داشــتند که در 3 سال گذشته 
علــی رغم اینکه مودی بودند امت اظهارنامه نداده و مالیات 
پرداخت نکرده بودنــد؛ با توجه به اطالعاتی که داریم برای 
این واحدهــا اظهارنامه تولید کردیم. وی ادامه داد: مجموع 
مالیات این شــرکت ها و واحدهای صنفی 90 هزار میلیارد 
تومان اســت. منظور گفت: مودی می تواند تمکین کرده و 
مالیات را بپردازد و در صورت عدم تمکین می تواند اعتراض 
کند و اظهارنامه مالیاتی به ما بدهد که پس از رسیدگی به 
اظهارنامه، مالیات را قطعی ســازی کرده و وصول می کنیم. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نســبت به 
تحقــق مالیات 700 هزار میلیارد تومانی کاماًل خوشــبین 
هســتیم و تدابیر را از 6 ماه پیش شروع کردیم. وی افزود: 
این برنامه ریزی ها به ما این اطمینان را می دهد که ســال 
آینده تعهد مالیاتی را پاســخ خواهیم داد. منظور افزود: این 
برنامــه ریزی ها به مــا این اطمینان را می دهد که ســال 
آینده تعهد مالیاتی را پاســخ خواهیم داد. منظور در مورد 
بازار رمزارزها نیز گفت: توصیه کارشناسی من به مردم این 
اســت که وارد بازار رمز ارز نشوند زیرا بازار پریسکی است و 
افت و خیزی بســیاری دارد و خانمان سوز است. البته شاید 
عده ای وارد شــوند و منفعت ببرند اما ریسک بسیاری دارد. 
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در قوانین جاری، معامالت 
رمز ارز پذیرفته نشــده و عماًل غیرقانونی است پس ورود به 

این بازار یک ریســک دیگر دارد کــه با توجه به غیرقانونی 
بودن شــاید تبعات دیگری هم داشته باشد. وی اضافه کرد: 
در این طرف ماجرا نیز ما به عنوان ســازمان امور مالیاتی با 
کمک بانک مرکزی ســکوهای معامالت رمز ارزها را پایش 
می کنیم. در واقع بر اســاس میزان خرید و فروشی که هر 
فرد انجــام داده می توان به درآمد حاصل شــده از رمز ارز 
دست یافت که می توان بر اساس این اطالعات مالیات اخذ 
کرد. منظور افزود: البته مشــروط به پایش این اطالعات از 
ســوی بانک مرکزی است که آن هم باید در اختیار ما قرار 
دهد تا مالیات را برآورد کنیم. وی گفت: باالخره آنجایی که 

ریال به رمز ارز تبدیل می شود را می توان شناسایی کرد اما 
هنوز گزارشــی از معامالت رمز ارز از بانک مرکزی دریافت 
نکرده ایم. رئیس ســازمان امور مالیاتی منظور در مورد بازار 
رمزارزها نیز گفت: توصیه کارشناسی من به مردم این است 
که وارد بازار رمزارز نشــوند زیرا بازار پریسکی است و افت و 
خیزی بسیاری دارد و خانمان سوز است. البته شاید عده ای 
وارد شــوند و منفعت ببرند اما ریسک بسیاری دارد. معاون 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در قوانین جاری، معامالت رمزارز 
پذیرفته نشده و عماًل غیرقانونی است پس ورود به این بازار 
یک ریسک دیگر دارد که با توجه به غیرقانونی بودن شاید 

تبعات دیگری هم داشته باشد. وی اضافه کرد: در این طرف 
ماجرا نیز ما به عنوان ســازمان امور مالیاتی با کمک بانک 
مرکزی ســکوهای معامالت رمزارزها را پایش می کنیم. در 
واقع بر اســاس میزان خرید و فروشــی که هــر فرد انجام 
داده می توان به درآمد حاصل شــده از رمزارز دست یافت 
که می توان بر اساس این اطالعات مالیات اخذ کرد. منظور 
افزود: البته مشــروط به پایش این اطالعات از سوی بانک 
مرکزی است که آن هم باید در اختیار ما قرار دهد تا مالیات 
را برآورد کنیم. وی گفت: باالخره آنجایی که ریال به رمزارز 
تبدیل می شــود را می توان شناسایی کرد اما هنوز گزارشی 
از معامالت رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده ایم. یادآور 
شد: هر کسی هم که با این شرکت ها کار کند هم مشمول 
پرداخت مالیات می شوند؛ در واقع همه طرفین و همکاران 
و معامله گران با این شرکت ها باید مالیات بپردازند. رئیس 
کل ســازمان امور مالیاتی در مورد ضریب سود نیز گفت: بر 
اساس قانون مالیات های مستقیم چیزی به اسم ضریب سود 
عماًل وجود ندارد و ما مکلف هســتیم مالیات را بر اســاس 
مدارک و اسناد محاسبه کنیم که خود مودی در اختیارمان 
قرار می دهد. وی افزود: البته ممکن است برخی از اصحاب 
کســب و کار به ویژه کسب و کار کوچک بگویند فاقد دفتر 
حسابرسی هســتند در این صورت نظام مالیات مجبور به 
براورد مالیات بر اساس ارزش منصفانه است؛ ارزش منصفانه 
نیز یعنی میزان سودی که منطبق با فعالیت های مشابه و بر 
اساس ضرایب کارشناسی وزارت صمت است که البته اعالم 
کرده ایم که، این ضرایب ثابت نیســت و میانگین محسوب 
می شــود و در مرحله رسیدگی ممیز و مسئوالن استانی ما 
می توانند ضرایب را اصالح و تعریل کنند. منظور اضافه کرد: 
بالغ بر 700 صنف داریم که هر کدام ضرایب ســود خود را 
دارند بنابراین اصرار ما این است که مودیان خودشان مدارک 
را به ما دهنو تا ما تخمین مالیات را برآورد نکنیم. کد خبر 
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در شــهر تهران با یک میلیارد تومان نقدینگی، 480 میلیون تومان وام و حدود 300 میلیون تومان نرخ رهن می توانید صاحب 
آپارتمان شوید. به گزارش ایسنا، امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401 نرخ آپارتمانهای 70 متری را در نقاط مختلف تهران مورد بررسی 
قرار داده ایم. قیمت ها بر اســاس منطقه، موقعیت و امکانات، متفاوت است. نرخ های درج شده در آگهی های ملکی نشان می دهد 
که محدوده قیمت آپارتمان های 70 متری دو خوابه در جنوب تهران بین 1.2 تا 1.5 میلیارد تومان است. در مرکز و شمال تهران 
البته نرخ ها مقداری بیشتر است. در محله مسعودیه، یک آپارتمان 70 متری با سن بنای 7 سال دارای امکانات کامل شامل پارکینگ، انباری و آسانسور به مبلغ 2.6 
میلیارد تومان به فروش می رسد. در دروازه شمیران واقع در مرکز تهران، آپارتمانی با همین متراژ و سن بنای 15 سال، دارای انباری واقع در طبقه سوم 2.8 میلیارد 
تومان فروخته می شود. در شمال شهر تهران با توجه به متوسط 99.4 میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در منطقه یک، آپارتمان 70 متری تقریبا 6 میلیارد و 900 
میلیون تومان قیمت دارد. اما اگر قصد خرید خانه در جنوب یا مرکز تهران را دارید می توانید از طریق وام اوراق تسهیالت مسکن 480 میلیون تومان تسهیالت زوجین 
دریافت کنید. البته با نرخ امروز باید حدود 120 میلیون تومان برای خرید این اوراق هزینه کنید. بنابراین با نقدینگی حدود یک میلیارد تومان به اضافه تسهیالت و 
رهن واحد می توانید آپارتمانی با قیمت تقریبی 1.7 میلیارد تومان خریداری کنید. نحوه پوشش دهی قیمت مسکن شامل یک میلیارد تومان نقدینگی، 360 میلیون 

تومان وام اوراق و حدود 300 میلیون تومان نرخ رهن است.

اعداد و ارقام حاکی از آن است که متاهل های ساکن تهران برای دریافت وام مسکن باید بیش از 120 میلیون تومان و متاهل های 
ساکن در شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر نیز بیش از 80 میلیون تومان پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، بررسی آخرین 
وضعیت قیمت اوراق مسکن حاکی از این است که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین و اردیبهشت سال گذشته  126 
هزار تومان و در خرداد ماه نیز 125 هزار و 400 تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تســهیالت مســکن بانک مسکن در تیر سال 

گذشته 125 هزار و 700 تومان،  در مرداد سال گذشته 125 هزار و 400 تومان و در شهریور سال گذشته نیز 125 هزار و 200 تومان داد و ستد می شود. این اوراق 
در ماه مهر سال گذشته 125 هزار تومان،  در آبان  ماه 126  هزار تومان و آذر ماه 125 هزار و 800 تومان قیمت دارد. اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال 
گذشــته نیز با قیمت های  125 هزار و 500 و 125 هزار و 300 تومان معامله می شــود. این اوراق در سال جاری 125 هزار و 700 تومان قیمت دارد که این گزارش 
بر اساس همین قیمت نوشته شده است. بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 200 میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن و 80 میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت 200 میلیون تومان وام باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تسه 125 هزار و 700 تومانی، 50 میلیون و 280  هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 160 

ورق به مبلغ 20 میلیون و 112هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 70 میلیون و 392 هزار تومان می رسد.

متاهل ها برای دریافت وام مسکن چقدر باید پرداخت کنند؟با یک میلیارد تومان می توان در پایتخت خانه خرید؟
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گزیده خبر

ضرورت ملزم کردن مدیران مناطق به ممیزی پرونده های شهرسازی

خزانه دار شورای اسالمی شهر کرج گفت: شهرداری کرج مدیران مناطق را 
ملزم به ممیزی پرونده های شهرسازی نماید. و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
شورای اسالمی شــهر کرج، علی ذبیحی در کمیسیون تلفیق شورای شهر 
در بررســی بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اظهار داشت: با توجه به کاهش درآمد 
شهرداری کرج در مرور زمان و سال های آینده شهرداری را با چالش مواجه 
خواهد کرد. خزانه دار شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: مدیریت شهری 
در حوزه شهرســازی مناطق بصورت میدانی و در مرحله شــروع عملیات، 
سفت کاری و پایان کار  نیاز به ممیزی دارد و با توجه به عدم رسیدگی به 
تخلفــات، برخی از پالک ها در مناطق نیاز به ممیزی میدانی دارند. ذبیحی 
اذعان کرد: ممیزی در حوزه شهرسازی با بررسی پرونده هایی که در سنوات 
گذشــته پروانه دریافت کرده یا اصالح پروانه نموده اند، ضروری است. عضو 
شورای اسالمی شــهر کرج تأکید کرد: بررســی مجدد پرونده هایی که به 
صورت انبوه سازی و یا مجتمع تجاری و به صورت پروژه های ویژه پروانه اخذ 

کرده اند، نیز نیاز به بررسی دقیق دارد.

تاکید رئیس هیات مدیره چادرملو:
ضرورت تامین زیرساختها، همزمان با ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی 

دکتر محمود صالحی رئیس هیات مدیره شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در جلسه بررســی طرح های توسعه شرکت صنایع آهن و 
فوالد سرمد ابرکوه با اشاره به اهمیت توسعه طرح های زنجیره فوالد 
در کشــور گفت: توسعه صنعت در هر منطقه ای می تواند مشکالت 
و مزایایی برای مردم درپی داشــته باشد که بخشی از پیامدهای آن 
اجتناب ناپذیر اســت، اما درصورت  پیش بینی و تأمین زیر ساختها 
از جمله آب، برق،راه و گاز و پیوســت های فرهنگی و اجتماعی، نه 
تنها از بروز مشکالت پیشگیری خواهد شد، بلکه موجب توسعه پایدار 
و بهبود فضای کســب و کار نیز می گردد. به گزارش روابط عمومی 
چادرملو، دکتر صالحی همچنین چابکســازی شرکت ها را از جمله 
عوامل افزایش بهــره وری و راندمان تولید عنوان کرد و افزود: ارتقاء 
توان و دانش نیروهای موجود در هر شرکتی بر جذب نیرو  و  افزایش 
کمی پرسنل ارجح و منطقی تر است . لذا به کار گیری نیروهای کیفی 
مهمترین عامل رشد یک ساختار تولیدی است .وی از تالش مدیران، 
کارکنان و کارگران این شرکت که طی سال جاری در جهت افزایش 
بهره وری و ســودآوری شرکت تالش کرده اند تقدیر و تشکر کرد .بر 
اساس همین گزارش ، در این جلسه پس از توضیحات مهندس طاهر 
زاده مدیر عامل چادرملو در خصوص عملکرد و شرایط فعلی شرکت 
صنایع آهن و فوالد ســرمد ابرکوه به عنوان یکی از شرکت های زیر 
مجموعــه چادملو با دارا بودن اکثریت ســهام آن ، مهندس علیرضا 
رحیم، مدیر عامل این شــرکت درگزارش مبسوطی به تشریح طرح 
های در دست توسعه ســرمد پرداخت و گفت . خوشبختانه مراحل 
عملیاتی شــدن طرح ساخت کارخانه 6۰۰ هزار تنی شمش فوالدی  
این شرکت پس از چند سال توقف هم اکنون در حال اجراست و 33 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

وزیرنفت:

مشتری نفت سبک ایران، بیش از تولید آن است
افزایش ۲۰۰ هزار بشکه ای نفت سبک در سال ۱۴۰۱.وزیر 
نفت از مشتری های فراوان برای نفت سبک ایران خبر داد و 
گفت: امسال تولید نفت سبک ایران ۲۰۰ هزار بشکه افزایش 
یافته اســت. به گزارش ایســنا، جواد اوجی امروز در آیین 
بهره برداری از طرح نگهداشــت و افزایش تولید میدان های 
اسفند و سیوند اظهار کرد: ما مشتریان زیادی برای نفت خام 
ســبک ایران داریم به طوری که از این نوع نفت برای عرضه 
کم داریم. وی افزود: امســال به همت همکارانم در شرکت 
ملی نفت ایران، ۲۰۰ هزار بشــکه نفت سبک، به تولید نفت 
سبک ایران افزوده شد. صادرات نفت خام و اجرای طرح های 
توسعه ای صنعت نفت باوجود شدیدترین تحریم هاهمچنین 
وزیر نفت در نشستی با مدیران و مسئوالن  استان هرمزگان 
از صادرات نفت ایران و اجرای طرح های توســعه ای صنعت 
نفت با وجود شدیدترین تحریم ها خبر داد و اظهار کرد: ۴۴ 
سال از پیروزی انقالب اســالمی می گذرد و کشور امروز در 
شــدیدترین تحریم ها قرار دارد و صنعت نفت ایران شاید در 
هیچ زمانی در این حد تحریم نبوده اســت. وی با اشــاره به 
اینکه صادرات نفت ایران با وجود شدیدترین تحریم ها انجام 
می شود، افزود: همچنین بهره برداری ها و آغاز عملیات اجرای 
طرح های توسعه ای در بخش های باالدست و پایین دست در 
حال انجام است. وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون نزدیک یک 
میلیارد مترمکعب تولید گاز خام ایران از ۲۱ پاالیشگاه گازی 
استخراج می شــود و تولید نفت وارد کانال روزانه 3 میلیون 
بشکه شده است، ادامه داد: تولید نفت خام ونزوئال با اعمال 
تحریم ها بر این کشور از ۴ میلیون بشکه  به ۲۵۰ هزار بشکه 
رســید اما امروز ایران در همه حوزه ها از جمله صنعت نفت 
و گاز به پیشرفتی خیره کننده رسیده است. اوجی به حدود 
۷۰ مجتمع فعال پتروشــیمی در کشور با ظرفیت بیش از 
۹۰ میلیون تن در سال اشــاره کرد و گفت: ارزش صادرات 
محصوالت پتروشیمی پارسال حدود ۱۵ میلیارد دالر بود که 
از این مقدار بیش از ۱۲ میلیارد دالر به ســامانه نیما تزریق 
شــد. استفاده حداکثری از توان داخلی وی با اشاره به اینکه 
امروز شــاهد افتتاح و آغاز عملیــات اجرایی 3 میلیارد دالر 
طرح نفتی در استان هرمزگان بودیم، تصریح کرد: استفاده از 
توانمندی شرکت ها و سازندگان داخلی از مزیت های اجرای 

این طرح هاست. وزیر نفت از بهره برداری از نزدیک ۸ میلیارد 
دالر طرح در بخش های باالدست و پایین دست صنعت نفت 
تا پایان امســال خبر داد و افزود: فاز ۱۴ پاالیشــگاه پارس 
جنوبی به ارزش ۲.۵ میلیارد دالر، کیفی ســازی ســوخت 
پاالیشگاه اصفهان به ارزش ۸۰۰ میلیون دالر، طرح ان جی ال 
3۲۰۰، افزایش ظرفیت پاالیشگاه آبادان و گازرسانی شهری 
و روستایی از جمله این طرح ها هستند. ویژگی این طرح ها 

این اســت که اســتفاده حداکثری از تــوان متخصصان و 
ســازندگان داخلی در آنها شده اســت. اوجی به 3۹ میدان 
نفتی و گازی استان هرمزگان که روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت 
تولید می شــود، اظهار کرد: امروز نیز قرارداد توسعه میدان 
گازی کیش امضا شــد که با اجرای آن روزانه ۱۲۰ میلیون 
مترمکعب به تولید گاز خام کشور افزوده می شود که کمک 
بسیاری به ناترازی گاز در کشور خواهد کرد. وی با بیان اینکه 

هم اکنون ۱۵۰ هزار بشکه نفت در استان هرمزگان تولید و 
روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نیز در پاالیشگاه بندرعباس و ستاره 
خلیج فارس پاالیش می شــود، ادامه داد: ایجاد پاالیشــگاه 
شــهید قاســم ســلیمانی و مروارید مکران در این منطقه، 
ظرفیت پاالیشی استان را به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه 
می رســاند. اختصاص اعتبار ۱۴ هزار میلیارد تومانی وزارت 
نفت برای مسئولیت اجتماعی وزیر نفت اظهار امیدواری کرد 
که پاالیشــگاه مهر خلیج فارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه 
تا پایان ســال آینده به بهره برداری برســد، گفت: خط لوله 
فرآورده از پاالیشگاه بندرعباس به جنوب کرمان به ظرفیت 
روزانــه ۵۰ تا 6۰ میلیون مترمکعب فــرآورده را به مخازن 
کرمان و بعد به سراســر کشور منتقل می کند که با افزایش 
ظرفیت پاالیشــی این استان نیاز به دوبرابر این مقدار است 
که خط لوله تابش بیش از ۴6۰ کیلومتر در استان هرمزگان 
است که ســاخت آن از پارسال آغاز شده و تا خردادماه این 
بخش از پروژه راه اندازی می شــود. اوجی با اشاره به اینکه با 
اجرای این خط لوله روزانه ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تانکر برای انتقال 
فرآورده جمع آوری می شــود و کمک بزرگی به جلوگیری از 
آلودگی و صرفه جویی در سوخت و کاهش حوادث جاده ای 
می کند. وی به تکمیل خط لوله گاز میناب به ســیریک تا 
پایان امسال اشــاره کرد و افزود: فرصت های سرمایه گذاری 
مناسبی در حوزه  نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در منطقه 
جاســک وجود دارد. وزیر نفت بر استفاده از نیروهای بومی 
در اجرای طرح های صنعت نفت تأکید و اظهار کرد: یکی از 
نعمت های اجرای طرح های توســعه ای صنعت نفت افزایش 
اشتغالزایی در مناطق است. اوجی با بیان اینکه وزارت نفت 
نزدیک بــه ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبــار از ابتدای دولت 
ســیزدهم تاکنون برای عمل به مسئولیت اجتماعی در نظر 
گرفته است، بیان کرد: از این میزان، حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار 
میلیارد تومان تاکنون تخصیص داده شده است که به نسبت 
پیشــرفت پروژه ها تخصیص داده می شود. وی از مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران خواست که دیگر فازهای میدان گازی 
کیش را نیز تعیین تکلیف کند و ادامه داد: با توسعه میدان ها 

می توان از ظرفیت خالی پاالیشگاه های کشور استفاده کرد.

ایسنا/خوزســتان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان در آستانه چهل و چهارمین بهار انقالب اسالمی گفت: در دهه فجر 
امسال ۱۴ پروژه آب شهری و روستایی با اعتباری معادل ۲ هزار و 3۴۸ میلیارد ریال در استان خوزستان به بهره برداری می رسد.

محمدرضا کرمی نژاد در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افتتاح طرح های آبرسانی به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار کرد: با افتتاح 
این طرح ها بیش از ۱۲۱ هزار نفر از آب شــرب با کیفیت بهره مند می شــوند. وی افزود: در دهه فجر امسال ۱۴ پروژه آب شهری 
و روســتایی با اعتباری معادل ۲ هزار و 3۴۸ میلیارد ریال در اســتان خوزستان به بهره برداری می رسد. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب خوزستان گفت: برای اجرای این پروژه ها در مجموع ۲ هزار و 3۴۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی، تملک دارایی، تنش آبی، عمرانی و محرومیت 
زدایی شــرکت آب و فاضالب ســرمایه گذاری شده است. کرمی نژاد عنوان کرد: این پروژه ها با هدف ساماندهی در بخش آب و در شهرهای آغاجاری، حر، اندیمشک 
و رامهرمز و روستاهای سردشت زیدون، هندیجان، دشت آزادگان، کارون، باوی، شادگان، رامشیر، هفتکل و اهواز به بهره برداری می رسند. وی ادامه داد: حفاری چاه 
شماره دو شهر آغاجاری، احداث شبکه توزیع آب شهر حر، احداث تاسیسات سرچاهی دوکوهه شهرستان اندیمشک و افزایش ظرفیت تامین آب شهرستان رامهرمز، 
پروژه های این شرکت است که همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، وارد مدار بهره برداری می شوند مدیرعامل آبفا خوزستان گفت: ترمیم و 
بازســازی چاه های سردشــت زیدون و اصالح خط انتقال آب تا تاسیسات دریهک هندیجان، خرید و نصب دو باب مخزن پیش ساخته فلزی ۵۰۰ متر مکعبی چذابه، 
آبرسانی به روستاهای مسیر سویسه شهرستان کارون، آبرسانی به روستای نگازه شهرستان باوی، آبرسانی به روستای منصوره شهرستان شادگان، آبرسانی به روستاهای 
غدیر سبع، فرهه یک و دو، چای سودان و مسلمیه، آبرسانی به روستاهای ام الخثی علیا و وسطی و سفلی و فاز اول آبرسانی به روستاهای رغیوه، از دیگر پروژه های 

این شرکت است که در دهه فجر وارد مدار بهره برداری می شوند.

وزیر نفت با اشــاره به اینکه ایران هم اکنون جزو 6 کشــور دارای دانش فنی تولید کک اسفنجی در دنیا شده است، گفت: استان 
هرمزگان قطب پاالیشــی فرآورده های نفتی کشــور است که با احداث پاالیشگاه شهید قاسم سلیمانی و مروارید مکران ظرفیت 
پاالیشــی این استان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه خواهد رسید. به گزارش ایسنا، جواد اوجی پس از بهره برداری از کارخانه 
تولید و ذخیره سازی قیر نفت جی و آغاز عملیات اجرایی ارتقای کیفیت فرآورده های سنگین پاالیشگاه نفت بندرعباس در جمع 
خبرنگاران با تبریک میالد باسعادت امیرالمؤمنین و ایام ماه مبارک رجب اظهار کرد: امروز بالغ بر 3 میلیارد دالر بهره برداری و آغاز 

عملیات اجرایی طرح در این استان انجام خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به اینکه در بخش باالدست توسعه میدان های نفتی اسفند و سیوند به میزان ۱6 هزار بشکه 
امروز به بهره برداری خواهند رسید، افزود: با بهره برداری از این طرح که حدود ۱۱۰ میلیون دالر در آن سرمایه گذاری شده است، حجم تولید نفت کشور افزایش می یابد. 
وزیر نفت به بهره برداری از کارخانه تولید و ذخیره سازی قیر نفت جی با ظرفیت تولید ساالنه 6۰۰ هزار تن اشاره کرد و ادامه داد: همچنین توسعه اسکله این شرکت در 
زمینه صادرات فرآورده های نفتی و واردات است نیز به بهره برداری خواهد رسید. تولید محصول با ارزش افزوده باالتر. اوجی به ظرفیت 3۵۰ هزار بشکه ای تولید فرآورده 
پاالیشگاه نفت بندرعباس اشاره کرد که از این مقدار ۱3۰ هزار بشکه نفت کوره تولید می شود، تصریح کرد: پژوهشگاه صنعت نفت به دانش فنی تولید کک اسفنجی 
دست یافت و ایران هم اکنون جزو 6 کشور دارای صاحب این دانش در دنیا شد. وی با بیان اینکه طرح ارتقای کیفیت فرآورده های سنگین پاالیشگاه نفت بندرعباس با 
۲.۲ میلیارد یورو سرمایه گذاری به عنوان نخستین واحد کک اسفنجی در کشور با دانش فنی پژوهشگاه صنعت نفت اجرا می شود، افزود: با اجرای این طرح، نفت کوره 

که ارزش پایینی به محصول با ارزش افزوده باالتر تبدیل و یکی از نیازهای وارداتی کشور تأمین می شود که اشتغالزایی مناسبی را نیز برای منطقه خواهد داشت.

ایراندرجمع۶کشوردارندهدانشفنیتولیدککاسفنجی۱۴طرحآبرسانیخوزستاندردههفجرافتتاحمیشود
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معاون وزیر اقتصاد:

گرفتاِر تله های اقتصادی شده ایم

معاون وزیر اقتصاد گفت: موتورهای تولیدکننده نقدینگی و تورم در کشــور ما از 
دهه های گذشته فعال نگه داشته شده و متأسفانه دور موتور نیز تشدید شده است. 
به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی سبحانیان در یک برنامه تلویزیونی با تشریح 
برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی گفت: همچنان 
که رهبری در دیدار اخیری که کارآفرینان و فعاالن اقتصادی با ایشــان داشــتند 
حالل مشکالت اقتصاد ایران را مجدداً موضوع تولید و سرمایه گذاری دانستند و این 
اولویت به درستی در نامگذاری سال های گذشته خود را نشان می داد اما متأسفانه 
طی دهه گذشته در یک تله رشد نقدینگی و تورم باال و رشد پایین اقتصادی گرفتار 
شــدیم. معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: برای بیرون 

آمدن از این تله گریزی نداریم به جز رونق سرمایه گذاری در کشور.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

احیاء بیش از ۲۰۰۰ واحد صنعتی تعطیل
 ایجاد ۵ شهرک انرژی خورشــیدی برای هر استان. 
ایسنا/خراســان رضوی معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون 
۲۳۷۰ واحد صنعتی تعطیل احیا شــده اســت. علی 
رســولیان در گفت وگو با ایســنا در خصوص وضعیت 
قطعــی برق و گاز صنایع اظهار کرد: متاســفانه ما در 
کشور در زمینه برق و گاز ناترازی داریم که عمده فشار 
آن بر صنعت وارد می شــود، در حالی که کل مصرف 
برق صنعت ۳۵ درصد است اما  در زمان پیک مصرف 
برق صنعت قطع می شــود. وی افزود: در سال گذشته 
اقداماتــی در ایــن زمینه انجام شــد. ۱۰۰۰ مگاوات 
نیروگاه های خودتامین در واحدها شروع به کار کردند. 
وزارت صمت مجوزهایی داد و ما نیز مشــوق هایی در 
نظر گرفتیم، بنابراین برنامه ریزی نسبتا خوبی با وزارت 
نیرو انجام شــد. قطعی برق بی برنامه در حوزه صنعت 
بســیار کم بود و بیشــتر به صورت برنامه ریزی شده 
اتفــاق افتاد، برای مثال برخــی واحدها اورهال انجام 
داده، برخی از واحدها جمعه ها مشــغول به کار بودند 
و برخی شیفت ها را تغییر دادند. زنجیره های تولید را 

نیز کنترل کردیم تا به تولید بخش هایی که برق آن ها 
قطع می شود، آسیب وارد نشود. رسولیان با بیان اینکه 
در زمستان امسال شاهد کاهش شدید دما و سرمای 
شدید هوا بودیم که این مســاله در خراسان رضوی 
بیشتر بود، عنوان کرد: این سرما خارج از برنامه تدوین 
شــده در ســطح ملی بود. توافقات ما برای قطع گاز  
صنایع صرفا در حوزه صنایع سیمانی، بخشی از فوالد 
و بخش هایــی از صنایع بزرگ بود اما کســری گاز و 
برودت هوا موجب شد گاز بخش های مختلف از جمله 
شهرک های صنعتی و صنایع کوچک برای مدتی قطع 
باشد، همچنین کمبود گاز در نیروگاه ها عاملی برای 
قطع برق آن ها نیز شد که در خراسان رضوی مشهود 
بود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: اقداماتی با مشارکت وزارت نیرو 
برای ایجاد نیروگاه در سطح کشور به ظرفیت ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ مــگاوات نهایی و حدود ۲۰ واحد وارد مرحله 

اجرای  عملیاتی شده است. 

طبق آمار، طی ٩ ماهه ســال جاری بالغ بر ۱۰ میلیون تن صادرات اقالم فوالدی صورت گرفته که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته برای مقاطع تخت، محصوالت و آهن اسفنجی کاهشی ثبت  شــده و تنها میزان صادرات شمش فوالد و مقاطع طویل 
افزایشی رقم خورده است. بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفت، طی ٩ ماهه 
امســال دو میلیون و ۱۳٨ هزار تن مقاطع طویل فوالدی صادر شــده که نسبت به دو میلیون و ۲۶ هزار تن صادر شده در مدت 
مشابه سال گذشته شش درصد بیشتر شده است. پس از آن صادرات شمش فوالد نیز افزایش یک درصدی را ثبت کرده و از پنج 
میلیون و ۱٩۰ هزار تن در مجموع ٩ ماهه ۱۴۰۰ به پنج میلیون و ۲۲۴ هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است.   در مقابل صادرات سایر اقالم فوالدی در 
مجموع ٩ ماهه ۱۴۰۱، همچون مقاطع تخت، محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت یک درصدی برای محصوالت فوالدی،  افت 
۲٨ درصدی برای آهن اسفنجی و افت ۳۰ درصدی برای مقاطع تخت ثبت شده است. از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ۳۲۰ هزار تن مقاطع تخت فوالدی صادر 
شــده که در مجموع نســبت به صادرات این مقاطع در ٩ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴۵۴ هزار تن ۳۰ درصد. کاهش تولید رخ داده است. از مجموع کل محصوالت فوالدی 
تولید شده در ٩ ماهه سال جاری، دو میلیون و ۴۵٨ هزار تن صادر شده که یک درصد کمتر از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته  )دو میلیون و ۴٨۰ 
هزار تن( است. در نهایت نیز بر اساس آمار، طی ٩ ماهه امسال ۶۳۰ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که به نسبت ٨۶٩ هزار تن مجموع  آهن اسفنجی صادر شده 

در مدت مشابه سال ۱۴۰۰،  کاهش ۲٨ درصدی را تجربه کرده است. 

نائب رئیس کمیســیون بازرگانی داخلی اتاق ایران خاطر نشــان کرد: هدف از تشکیل، شرح وظایف و اتفاق هایی که قرار است با 
تشکیل سازمان بازرگانی در تجارت و بازرگانی ما ایجاد شود برای بخش خصوصی شفاف و روشن نیست.  امیرهوشنگ بیرشک در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که سخنگوی دولت تشکیل سازمان بازرگانی زیر نظر ریاست جمهوری 
را تایید کرد به نظر شما چرا دولت الزام ایجاد این سازمان را احساس کرد؟ گفت: هدف از تشکیل، شرح وظایف و اتفاق هایی که 

قرار اســت با تشــکیل این سازمان در تجارت و بازرگانی ما ایجاد شود برای بخش خصوصی شفاف و روشن نیست. وی ادامه داد: امیدواریم که نقاط مبهم آن هر چه 
زودتر برطرف شــود؛ آن زمان اســت که می توان درباره چرایی تشکیل آن اظهار نظر قطعی کرد. در حال حاضر به بخش خصوصی اعالم کردند که قرار است سازمان 
بازرگانی متشکل از نهادها و سازمان هایی که در وزارت صمت و کشاورزی فعالیت های بازرگانی می کنند ایجاد شود. این سازمان ها عبارتند از جمله سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان، سازمان توسعه و تجارت، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی. به گفته نائب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران؛ هدف از تشکیل 
سازمان بازرگانی از سوی دولت برای بخش خصوصی کنگ و مبهم است. بیرشک در پاسخ به این پرسش که بارها نسبت به بزرگ  شدن دولت انتقاد وارد شده است 
آیا وزارت صمت و بخش بازرگانی وزارتخانه کشاورزی توان مدیریت بازرگانی را نداشت که دولت الزام ایجاد یک سازمان جدید را در دستور کار خود قرار داد؟ افزود: 

به نظر می رسد دولت نمی خواهد با این اقدام خود را بزرگ کند اما در مجموع این طرح آنقدر مبهم است که نمی توان دقیق درباره آن اظهارنظر کرد.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:فوالدی ها در ٩ ماهه امسال چقدر صادر کردند؟

تشکیل سازمان بازرگانی برای بخش خصوصی مبهم است
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گزیده خبر
ارسال کمک های اهدایی بانک سپه به هموطنان زلزله زده شهرستان خوی

بانک ســپه در راستای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود اقدام به ارسال 150 چادر 
12نفره به منظور اسکان فوری و تأمین سرپناه هموطنان زلزله زده خوی کرده است. بانک 
ســپه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به ارسال 150 چادر 12نفره 
به منظور اسکان فوری و تأمین ســرپناه هموطنان زلزله زده خوی کرده است.همچنین 
160عدد بخاری برقی نیز از محل کمک های کارکنان بانک سپه به هموطنان زلزله زده 

خوی از طریق حوزه مقاومت بسیج این بانک ارسال می شود.

چگونه بیت کوین بخریم؟

بیت  کوین »Bitcoin« اولین ارز دیجیتالی بود که در سال 
2008 توسط »ساتوشــی ناکاموتو« به جهان عرضه شد. 
اگرچه بیت  کویــن در ابتدا ارزش چندانی نداشــت، اما 
به مرور پلتفرم توســعه ی آن، یعنــی فناوری بالک چین 
»Blockchain« با توجه به قابلیت های ویژه ای که داشــت، 
مــورد توجه عوام قرار گرفت. از آن پس، رشــد صعودی 
بیت  کوین شــروع شــده و هم اینک هر یــک واحد بیت  
کوین به مرز 60 هزار دالر هم رســیده اســت. اگرچه از 
ســال 2011 به بعد، ارزهای دیجیتال دیگری هم تحت 
عنوان »آلت کوین ها« به بازار کریپتوکارنسی وارد شدند، 
اما بیت  کویــن همچنان یکه تاز بــازار رمزارزهای جهان 

اســت. البته پیش بینی ها نشــان می دهد که روند صعود 
بیت  کوین همچنان ادامــه دارد. آیا خرید و فروش بیت 
کوین در ایران قانونی اســت؟ مردم هر کشور جهان برای 
پذیرش ارزهای دیجیتال مثل بیت  کوین، مشکالتی را از 
سر گذرانده اند تا در نهایت بتوانند در چهارچوب قانون به 
خرید و فروش این ارز دیجیتالی بپردازند. این مشکالت در 
مورد قوانین کشــورمان هم صدق می کند. در ابتدا خرید 
و فروش بیت  کوین در کشورمان چندان قانونی نبود، اما 
خوشــبختانه از اواسط سال 98، معامله بیت  کوین و آلت  
کوین هــا )ارزهای دیجیتالی که پس از بیت  کوین بوجود 
آمدند( جامه ی رسمی به خود گرفت. در حال حاضر حتی 
برای نصب دســتگاه های استخراج بیت  کوین )ماینر( هم 
می تــوان مراحل قانونی آن را طــی کرد و با خیال راحت 
به اســتخراج پرداخت. پس خرید و فروش بیت  کوین در 
کشورمان کاماًل قانونی است. به همین خاطر آموزش خرید 
بیت کوین برای ایرانی ها، می تواند مزایای بسیاری داشته 

باشد.تحلیل بیت کوین.
در صورتی که قصد ترید در بــازار ارز دیجیتال را دارید، 
ابتدا باید تحلیل تکنیکال را آموزش ببینید. درصورتی که 
معامله در بازار ارزهای دیجیتال را آموزش ندیده اید، بهتر 
اســت تنها بیت کوین خریداری کرده و آن را نگه دارید. 
اگر بدون دانش کافی وارد این بازار شــوید، ضرر بسیاری 

خواهید کرد. به کمک تحلیل بیت کوین دلفین وســت 
میتوانید از روند قیمت بیت کوین در بازار مطلع شــوید 
و بــا خیال راحت تر معامالت خــود را انجام دهید. برای 
اینکه بدانیم چگونه بیت کوین بخریم، باید با انواع راه های 
خرید بیت  کوین آشنایی داشته باشیم. برای آموزش خرید 
بیت کوین، می توان راه های زیر را بررسی کرد: خرید بیت  
کوین از صرافی های آنالین. شــاید صرافی های آنالین را 
بتوان اولین مراکز مورد توجه برای خرید و فروش ارزهای 
دیجیتالــی در نظر گرفت. نحوه خرید از این صرافی ها به 
گونه ای است که شــما می توانید به صورت غیرحضوری، 
با اســتفاده از کامپیوتر یا حتی گوشی اسمارت خود در 
ســایت این صرافی ها ثبت نام کرده و مراحل احراز هویتی 
خــود را طی کنید. آن گاه مجاز به خرید و فروش ارزهای 
دیجیتــال، از جمله بیــت   کوین در آن هــا خواهید بود. 
صرافی های رمزارزی بسیاری در سطح جهان وجود دارند 
که مشهورترین آن ها، صرافی بایننس »Binance« است. اما 
بایننس به خاطر موضوع تحریم ها به کاربران ایرانی سرویس 
نمی دهــد.  در بین دیگر صرافی های رمــزارزی جهانی، 
صرافــی bingx امکان خرید و فــروش ارز دیجیتال برای 
ایرانی ها را نیز فراهم کرده است و می توان از طریق آن به 
آموزش خرید و فروش بیت کوین پرداخت. اما با توجه به 
زبان و دردسرهای واریز و برداشت وجه صرافی های آنالین 

خارجی، بیشتر ایرانی ها ترجیح می دهند تا از صرافی های 
آنالین داخلی بیت  کوین بخرند. انواع سایت معتبر خرید 
و فروش بیت کوین ایرانی. بیشتر سایت هایی که با عنوان 
»ســایت خرید و فروش بیت  کوین« می شناسیم، همان 
صرافی ها هستند. برای خرید و فروش بیت  کوین می توانید 
از طریــق هر کدام از صرافی هــا اقدام کنید. روش خرید 
به محیط کاربری هریک از این ســایت ها بســتگی دارد. 
باید توجه داشــته باشید که شیوه ی ترید )معامله( هر ارز 
دیجیتال در پلتفرم های فوق به همدیگر شــباهت دارد. 
یعنی اگر شما یاد بگیرید از طریق یکی از سایت هایی که 
نام بردیم، بــه خرید و فروش بیت کوین بپردازید، آن گاه 
شــیوه استفاده از دیگر ســایت ها و صرافی های آنالین را 
نیز فرا خواهید گرفت. انواع ســایت معتبر خرید و فروش 
بیت کوین خارجی. ســایت ها و صرافی های آنالین معتبر 
بســیاری برای خرید و فروش بیت  کوین در سطح جهان 
وجود دارند که امکانات گســترده ای را در اختیار کاربران 
خود قرار می دهند. اما متأسفانه اکثر این صرافی ها به خاطر 
وجود کشــور ایران در لیست ممنوعه و تحریم خود، قادر 
به خدمت رسانی به کاربران ایرانی نیستند. بنابراین تمام 

هموطنانی که در این سایت ها فعالیت می کنند، 

مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و مناسبت تاریخی سالروز ورود رهبر کبیر 
انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی)ره( به ایران اسالمی، 12 بهمن ماه با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران و کارکنان 
شرکت در محل یادمان شهدای گمنام شرکت برگزار شد . عزم مدیران وکارکنان ذوب آهن اصفهان برای رسیدن به جایگاه واقعی

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شــرکت در این مراسم با شــکوه که با غبار روبی و گلباران مزار شهدای گمنام در این مجتمع بزرگ 
صنعتی برگزار شد، ضمن تبریک ایام ا.. دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی و ادای احترام به شهدای انقالب و دفاع مقدس گفت: ما تا ابد مدیون شهدا و ایثارگران انقالب 
اسالمی هستیم و باید با قدردانی از آن ها، در جهت پاسداشت ارزش های انقالب و رونق تولید گام برداریم. وی با اشاره به برنامه ها و سیاست های  جاری و در دست 
اقدام شرکت گفت: من در روزهای پیروزی انقالب اسالمی یک دانش آموز بودم، در سال های بعد از انقالب تا کنون نیز به عنوان یک کارشناس و سرباز کوچک انقالب 
با فعالیت در شرکت های مختلف به خدمت و کسب تجربه پرداخته و اکنون به ذوب آهن اصفهان آمدم تا با تجربیات حاصله و همکاری تمامی مدیران و کارکنان 
زحمت کش، مشکالت موجود را از پیش رو برداریم و این شرکت را که نماد صنعت و فوالد کشور است به جایگاه شایسته و واقعی اش برگردانیم. مهندس کوهی در 
ادامه برنامه ها و الویت های فعلی ذوب آهن اصفهان را شامل مواردی از جمله تولید، اصالح ساختارهای مالی و فروش، چابک سازی تامین پایدار مواد اولیه با فعال 

سازی معادن جدید شرکت، افزایش سرمایه سه مرحله ای شرکت که مرحله اول آن انجام شد و اصالح ساختار نیروی انسانی دانست.

یک کارشناس بورسی گفت: افزایش نرخ سود سپرده خبر خوبی برای صنایع بانکی است، بنابراین معامالت خوبی در این صنایع 
رقم خواهد خورد. آراد پورکار کارشــناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایِبنا، در رابطه با اصالح نرخ سود سپرده و تسهیالت 
بانکی بیان کرد: ابالغیه بانک مرکزی در رابطه با افزایش نرخ سود سپرده بانکی خبر خوبی برای صنعت بانکداری است، که باعث 

ورود پول های زیادی به این صنعت می شود. پورکار با اشاره به این امر که  مصوبه افزایش نرخ سود سپرده بانکی روی درآمد عملیاتی و صورت های مالی بانک ها اثر 
مثبتی دارد، گفت: بانک ها از سپرده های دریافتی، وام می دهند، که در این میان نرخی با عنوان حق الوکاله سود شناسایی می شود، هر چه قدر مقدار نرخ وام به نسبت 
سپرده ای که دریافت می شود باالتر باشد برای صنعت بانکداری خوب است، اما اگر نرخ سپرده از نرخ سود وام پایین تر باشد برای بانک ها بد است. این کارشناس بازار 
ســرمایه تاکید کرد: البته باید بگوییم که اجرای این طرح روی کل بازار تاثیر منفی می گذارد، چون بازار با متغیری به عنوان p/e ارزش گذاری می شــود  و p/e دوره 
بازگشت سرمایه را نشان می دهد، وقتی سود بانک به عنوان یک سود بدون ریسک افزایش پیدا می کند، می تواند p/e بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد، البته باید 
بگوییم این تاثیر مقطعی خواهد بود.وی ادامه داد: افزایش نرخ سود سپرده روی صنعت بانکداری تاثیر مثبت می گذارد، اما ممکن است این افزایش نرخ سود سپرده 

بر کلیت بازار در مقطعی اثر منفی داشته باشد.

عزم مدیران وکارکنان ذوب آهن اصفهان
 برای رسیدن به جایگاه واقعی

در گفتگو با خبرنگار ایِبنا مطرح شد؛

بهبود درآمد عملیاتی بانک ها

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مهــرزاد میرزایــی ورثــه مرحــوم داوود علــی میرزایــی بــا تقدیــم دو بــرگ 
استشــهاد یــه مصــدق شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت پــالک 150 فرعــی 
ــه  ــا مشــخصات ذیــل :مشــخصات ملــک یــک قطعــه آپارتمــان ب از 61 اصلــی ب
ــت داوود  ــت :مالکی ــخصات مالکی ــی مش ــی از 61 اصل ــی 150 فرع ــالک ثبت پ
علــی میرزایــی بعنــوان مالــک شــش دانــگ عرصــه واعیــا ن بــا شــماره  مســتند 
ــماره  ــمی ش ــنا د رس ــه اس ــر خان ــخ 1۳59/12/10 دفت ــت 1622۳۳تاری مالکی
ــماره  ــی بش ــت اصل ــند مالکی ــوع س ــاه موض ــتان کرمانش ــهر کرمانشاه،اس 12ش
چاپــی 21۷0۷6ســری ســال کــه در صفحــه 2۷۴دفتــر امــالک جلــد ۷9 ذیــل  
شــماره 1۷۴09 ثبــت  گردیــده اســت  بــر اثــر ســهل انــگاری  مفقــود گردیــده 
ــت آگهــی  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120آیی ــق م ــب طب ــذا مرات ل
ــند  ــود س ــا وج ــه ی ــام معامل ــی  انج ــرادی مدع ــا اف ــرد ی ــه ف ــود تاچنانچ میش
ــه مــدت 10روز  ــن آگهــی ب ــخ انتشــار ای ــان میباشــد ازتاری ــزد آن مالکیــت در ن
ــه صــدور  ــر اینصــورت  نســبت ب ــد در غی ــالم دارن ــن  اداره اع ــه ای ــب را ب مرات
ــار  ــه از درجــه اعتب ــدام و ســند مالکیــت اولی ــررات اق ســند مالکیــت طبــق مق

ســاقط وابطــال خواهــد شــد. 
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

                                                                        ازطرف مهدی میفهمی
                                     2۷9۷/م الف/12
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گزیده خبر

تالش امارات برای میانجی گری بین روسیه و اوکراین

بر اســاس گزارش یــک منبع خبری، امارات متحده عربی دســت به 
تالشهای مداومی برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین زده است. به 
گزارش ایسنا، یک منبع دیپلماتیک رده باال در ابوظبی در اظهار نظری 
درباره مورد اخیر مربوط به تبادل اسرای جنگی بین روسیه و اوکراین 
به خبرگزاری اسپوتنیک گفت، امارات متحده عربی بین مسکو و کی یف 
با هدف کاســتن از تنشها و تقویت صلح و امنیت جهانی میانجی گری 
کرده اســت. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، روز شنبه، وزارت دفاع 
روسیه اعالم کرد که در نتیجه یک فرآیند پیچیده مذاکرات، در مجموع 
۶۳ پرســنل نظامی اسیر روســیه و ۱۱۶ اوکراینی به خانه بازگشتند. 
این وزارتخانه افزود که این مبادله اســرا به لطف میانجی گری امارات با 
موفقیت انجام شــده است. منبع مذکور خاطرنشان کرد: میانجی گری 
بین روسیه و اوکراین تداوم تالشهای امارات متحده عربی برای تقویت 
اساســی صلح و امنیت جهانی، کاســتن از تنشها و یافتن راه حل های 
دیپلماتیک برای بحران ها اســت. این منبع اضافه کرد، امارات متحده 
عربی در حال دست زدن به تالشهایی برای میانجی گری بین مسکو و 
کی یف مطابق با توافق حاصل شده بین والدیمیر پوتین،  رئیس جمهور 
روســیه و محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی در ماه 
اکتبر در شهر سن پترزبورگ است. طی ماه های گذشته امارات متحده 
عربی به ابراز تمایل برای تســهیل تبادل اســرا بین دو کشور پرداخته 
است. ماه اکتبر، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اظهار کرد، طرف 
روســی عالقمند به تالشــهای ابوظبی برای میانجی گری در قبال این 

مسائل است.

ترکیه: 

سوئد آگاهانه بر زمین مین گذاری شده تروریست ها گام برمی دارد

مولود چاووش اوغلــو، وزیر خارجه ترکیــه. وزیر خارجه ترکیه 
گفت که اســتکهلم »عامدانــه« بر مین هایی پــا می گذارد که 
»تروریست ها« در مسیر این کشور برای رسیدن به عضویت ناتو 
قرار داده اند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود 

چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفت: ســازمان های تروریستی 
مین گذاری می کنند و ســوئد عامدانه بر روی آن ها پا می گذارد؛ 
حال آنکه اگر استکهلم بخواهد، می تواند این )زمین مین گذاری 
شده را( پاکسازی کند. چاووش اوغلو درباره اقدامات تحریک آمیز 

»گروه های تروریستی« در سوئد که ترکیه و رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری این کشور را هدف می گیرند، گفت: به خود سوئد 
بستگی دارد که این زمین را پاکسازی کند یا روی آن گام بردارد. 
اگــر روی آن ها پا بگذارد، مین ها منفجر خواهند شــد. او با بیان 
اینکه »سازمان های تروریستی« در سوئد جوالن می دهند، گفت 
که اگر ســوئد به تعهداتش تحت تفاهم نامه سه جانبه با ترکیه و 
فنالند پایبند باشد، آنکارا »به میز مذاکره برگشته و به قول خود 
عمل می کند«. در پی حمله روســیه به اوکراین در فوریه ســال 
گذشته،   فنالند و سوئد خواســتار عضویت در ناتو شدند. اضافه 
شــدن عضو جدید به اتحاد ناتو تنها به شرط موافقت تمامی ۳۰ 
عضو این اتحاد ممکن اســت. اما ترکیه به دلیل حمایت های این 
دو کشور از حزب کارگران کردستان ترکیه )پ ک ک( و سازمان 
فتح اهلل گولن )فتو(، تاکنون با عضویت آن ها مخالفت کرده است.

این دو کشــور منطقــه نوردیک در نوامبر ســال گذشــته در 
توافقنامه ای با ترکیه متعهد شــدند کــه از حمایت های خود از 
ســازمان های مذکور - که ترکیه آن ها را »تروریستی« می داند - 
دست بردارند. اما آنکارا می گوید که این کشورها – مخصوصا سوئد 
– هنوز اقدامات الزم علیه »تروریســم« را اتخاذ نکرده اند. اهانت 
اخیر به کتاب مقدس مسلمانان در استکهلم هم هیزمی بر آتش 

مخالفت ترکیه بود. آنکارا بــا این حال با عضویت فنالند در ناتو 
موافق تر به  نظر می رسد و اعالم کرده که ممکن است درخواست 
عضویت این کشور را مستقل از درخواست عضویت سوئد بررسی 
کند. انتقاد از تعطیلی کنســولگری ها. چاووش اوغلو همچنین با 
انتقاد از تعطیلی اخیر برخی کنسولگری های غربی در استانبول،   
گفت: اگر عقب نکشید ما اقدامات الزم را با احضار سفرا به وزارت 
خارجه انجام خواهیم داد. او گفت: آن ها می گویند که اطالعاتی 
مبنی بر تهدید امنیتی دریافت کرده اند. اگر اطالعات مربوطه را با 
ما به اشتراک نگذارید، خودمان به دنبال مقاصد پشت آن خواهیم 
گشــت و می دانیم که این اقدامات همیشه عمدی هستند. وی 
افزود: حتی می دانیم که برخی از سفرا از دیگر سفیرها می خواهند 
که به این حرکت بپیوندند. ما آن ها را به وزارت خارجه فراخوانده 
و به آن ها گفتیم که از مقاصد آن ها از جمله ناامن نشــان دادن 
ترکیه آگاه هستیم. این اظهارات او پس از آن مطرح شد که وزارت 
خارجه ترکیه سفرای برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا را 
فراخوانده و از تصمیم آن ها برای تعطیلی موقت مراکز دیپلماتیک 
و صدور هشدار امنیتی انتقاد کرد، تصمیمی که در پی اهانت به 

قرآن کریم در اروپا گرفته شد.

وزارت انرژی مجارســتان نسبت به پیامدهای ناشی از اعمال محدودیت های جدید علیه مشتقات نفتی روسیه هشدار 
داد. به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت انرژی مجارســتان پس از آغاز اعمال محدودیت های جدید بر قیمت نفت و 
فرآورده های نفتی روسیه نسبت به کمبود مقادیر مورد نیاز سوخت در اروپا هشدار داد. وزارت انرژی مجارستان اعالم 
کرد: »با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به منابع روسی برای تامین نیمی از نیازهای سوخت خود می توان انتظار کسری سوخت دیزل و افزایش قیمت 
فرآورده های نفتی در اروپا را داشت.« در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمده است: »اروپا به دلیل تحریم ها مجبور شده است فرآورده های نفتی را از سایر 
منابع دورتر مانند هند، خاورمیانه و چین خریداری کند و این بدان مفهوم است که فرآورده های نفتی را از منابع بیشتر با قیمت های باالتر خریداری 
می کند و این امر می تواند باعث اختالل در امنیت انرژی شود«. بوداپست در این بیانیه تاکید کرده است که از همان ابتدا با گسترش دامنه تحریم ها 
علیه روسیه به بخش انرژی مخالف بود، زیرا مجارستان متکی به تامین بیشتر نیازهای نفتی خود از روسیه است که از طریق خط لوله »دروژبا« ارسال 

می شود. این تصمیم اروپا روز جمعه تصویب شد و از یکشنبه ۵ فوریه اجرایی می شود.

طبق گفته مجارستان، اتحادیه اروپا با کمبود سوخت و افزایش قیمت انرژی روبرو خواهد شد. به گزارش خبرنگار بین الملل ایِبنا 
به نقل از راشــاتودی، اوایل این هفته اتحادیه اروپا، با ســقف قیمت محصوالت نفتی روسیه توافق کرد. وزارت انرژی مجارستان 

اعالم کرد که کشور های عضو اتحادیه اروپا به دلیل محدودیت قیمت جدید نفت روسیه که از ۵ فوریه اجرایی می شود، ناگزیر از کمبود سوخت و قیمت های سرسام 
آور انرژی آسیب خواهند دید. این سازمان افزود که مجارستان نیز در درازمدت تحت تأثیر محدودیت های جدید علیه روسیه قرار خواهد گرفت. روز جمعه، مقام های 
بروکسل اعالم کردند که این اتحادیه قیمت فرآورده های نفتی پاالیش شده وارداتی از روسیه را برای گازوئیل ۱۰۰ دالر در هر بشکه و برای نفت کوره ۴۵ دالر در هر 
بشکه تعیین می کند. این اقدام که توسط ایاالت متحده، استرالیا و سایر کشور های جی هفت حمایت می شود، دو ماه پس از سقف قیمتی اولیه ۶۰ دالری نفت خام 
صورت می گیرد. سقف قیمت ها بخشی از تحریم هایی است که با هدف محدود کردن درآمد های انرژی مسکو در بحبوحه درگیری نظامی در اوکراین انجام می شود. 
این ممنوعیت، نگرانی های زیادی را در مورد اختالالت عرضه جهانی ایجاد کرده است. در حال حاضر گازوئیل بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ دالر در هر بشکه معامله می شود، در 

حالی که قیمت نفت خام حدود ۸۰ دالر در نوسان است.

هشدار مجارستان نسبت به پیامدهای
 اعمال محدودیت علیه محصوالت نفتی روسیه

کمبود سوخت و افزایش قیمت انرژی
 در اتحادیه اروپا
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در آوریل 2017، ما مطلع شدیم که بسیاری از شخصیت های منفی یا 
بدمن های شناخته شده سینما، دارای شباهت هایی قابل توجه در چهره 
خود هســتند. بنابراین ما به احتمال زیاد می توانیم افراد خوب و بد را با 
نگاه کردن به چهره آن ها، از هم تشــخیص دهیم.  محققان آمریکایی 
با بررســی 10 قهرمان و شــخصیت منفی تمام تاریخ سینما، ازجمله 
شخصیت هایی مثل هانیبال لکتر، دارت ویدر، ملکه داستان سفیدبرفی 
و جادوگر بدذات غرب، متوجه شــدند که 6 تن از آن ها دارای تشابهات 
زیادی ازنظر طب پوست شناســی یا درماتولوژی هستند. این تشابهات 
شــامل ویژگی هایی مانند میزان ریزش موها، ســیاهی زیر چشــم ها، 
چین وچروک های عمیق روی پوســت، زخم های روی صورت، زگیل ها 
و بینی بزرگ و گرد می شــوند. همفری بــوگارت و ایندیانا جونز تنها 
قهرمان ها یا شخصیت های مثبتی بودند که دارای یکی از این ویژگی ها، 
یعنی زخم صورت بودند. اما چهره آن ها بسیار لطیف تر و جذاب تر از آن 
بود که به عنوان یک شخصیت منفی تلقی شوند. محققان در پایان به این 
نکته اشــاره کردند که تمایل هالیوود برای نمایش دادن ناهنجاری های 
پوســتی به عنوان یکی از مشخصه های کاراکترهای منفی، ممکن است 
باعث ایجاد مزاحمت برای کسانی شود که ویژگی های پوستی آن ها در 

دنیای واقعی، با این بدمن ها یکسان باشد.

امواج کیهانی از اعماق فضا برای آشــکار کردن راز این تاالر مخفی 
که در یک هرم 4500 ساله مصر و یکی از عجایب هفت گانه دنیای 
باستان، واقع شده به زمین سفر کردند. ولی آن ها موجودات کوچک 
ســبزرنگ بیگانه نبودند، بلکه ذرات بنیادی کوچکی بودند به اسم 
"میون"! محققان ژاپنی و فرانسوی در ماه نوامبر 2017، اعالم کردند 
که آن ها از ســه نوع متفاوت از گیرنده های "میونی" برای آشــنایی 
بیشتر با ساختمان داخلی اهرام استفاده کرده اند و طی این تحقیق 
موفق به یافتن یک تاالر عظیم و ناشناخته در یکی از اهرام شده اند. 
به گفته محققان، میون ها هنگامی به وجود می آیند که امواج کیهانی 
به جو زمین برخورد می کنند.  آن ها می توانند به طور مســتقیم از 
زمیــن و همه موجــودات روی آن عبور کنند و ســرعت آن ها این 
امکان را به محققان می دهد که سنگ های سخت و فضاهای خالی 
را تشــخیص دهند. ایــن تاالر حدود 30 متر درازا داشــته و باالی 
داالن بــزرگ هرم قرار دارد.  البته طبق گفته محققان، هنوز امکان 
دسترسی مستقیم به این تاالر برای ما میسر نیست، به همین دلیل 
باوجوداینکه می دانیم این تاالر آنجا است، اما از علت و چگونگی آن 
اطالعی نداریم. مجله Nature نوشت یک تیم بین المللی یک اتاق 30 
متری را در داخل هرم کشف کرده اند که در باالی سالن بزرگ این 
ساختمان و با مقطع مشابه قرار دارد. هنوز کاربرد این فضا مشخص 
نشــده و معلوم نیســت که آیا این اتاق کاربردی داشته و یا فضایی 
خالی در داخل هرم است. بعضی از کارشناسان می گویند این فضای 
خالی سال هاست که شناخته شده است. مهدی الطیوبی، بنیانگذار 
پروژه »اسکن پیرامید« و مدیر موسسه حفاظت میراث گفت: »این 
می تواند از یک یا چند ســازه تشکیل شده باشد. ممکن است تاالر 
بزرگ دیگری اســت. احتماالت زیادی وجود دارد«. دانشمندان از 
شیوه پرتونگاری اشــعه کیهانی )Cosmic-ray( استفاده کرده اند که 
ذرات اتم گونــه به نام مون )Moun( را ضبط می کند که می تواند در 

صخره ها نفوذ کند.

ما می توانیم شخصیت منفی یک فیلم 
را از چهره اش تشخیص دهیم

وقتی امواج کیهانی، به شناسایی یکی از 
تاالرهای مخفی اهرام مصر منجر شدند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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منطقه کوهستانی استان گیالن

تویوتا دست پر آمد
روزنامه نیکی ژاپن گزارش داد که شــرکت تویوتا موتور در ســال مالی آینده دو خودروی لوکس رده باال را در ژاپن عرضه 
خواهد کرد زیرا به دنبال تصاحب ســهم بیشتری از بازار خودروهای لوکس است. به گزارش ایسنا، روزنامه ژاپنی نیکی به 
نقل از منابع ناشناس اعالم کرد که این خودروساز، خودروی لوکس اسپرت کاربردی به نام تویوتا سنچری را در فاصله زمانی 
آگوست تا پایان مارس 2024 در بازار داخلی خود معرفی خواهد کرد. نیکی گفت که دومین مدل لوکس نسخه مینی ون 
لکسوس LM است که احتماالً در نیمه دوم سال مالی آینده که از آوریل تا مارس 2024 ادامه دارد، به فروش می رسد. بر 
اساس گزارش رویترز، تویوتا در دسامبر 2021 اعالم کرد که قصد دارد تمام فروش برند لوکس لکسوس خود تا سال 2030 
به خودروهای برقی در اروپا، آمریکای شــمالی و چین تبدیل شــود و تمام فروش این برند در سراسر جهان از سال 2035 
شــروع شود. در مارس همان سال، این شــرکت اعالم کرد که قصد دارد 20 مدل جدید یا اصالح شده لکسوس را  تا سال 

2025 معرفی کند که بیش از 10 مدل از آنها الکتریکی خواهد بود.

"مارسی" اولین میزبان مشعل المپیک در خاک فرانسه
مشــعل المپیک قرار اســت بعد از روشن شدن در آتن یونان، راهی شهر بندری مارسی شود. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت 
leadership، حمل مشعل بازی های المپیک پاریس 2024 سفر خود را از شهر مارسی شروع خواهد کرد. این شهر میزبان مسابقات 
قایقرانی و فوتبال در بازی های المپیک خواهد بود.  در بیانیه ای که توسط برگزارکنندگان منتشر شد، آمده است: در بهار 2024، 
مارسی این افتخار را خواهد داشت که اولین شهری باشد که از مشعل المپیک در خاک فرانسه استقبال خواهد کرد. در واقع بعد 
از روشن شدن مشعل در آتن یونان، این مشعل از طریق کشتی و مسیر دریایی از طریق دریای مدیترانه از آتن به مارسی برده 
خواهد شــد؛ دو شــهری که تاریخ مشترک و نزدیک به هم دار پس از رسیدن مشکل المپیک به مارسی، این شهر میزبان اولین 
مرحله حمل مشعل المپیک خواهد بود که آغاز یک سفر حماسی است که چندین هفته طول می کشد. مشعل المپیک در پایان 
سفر خود، در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک روشن در پاریس قرار خواهد گرفت. مسئوالن پاریس 2024، شهر مارسی را به 
دالیل زیادی انتخاب کرد، برخی دالیل تاریخی، برخی نمادین و برخی جغرافیایی بوده است. نقش کلیدی که ورزش در این شهر 

و در قلب ساکنان آن ایفا کرده نیز عامل مهمی بود.

سینه ماالمال ردد است ای ردیغا رمهمی

دل ز تنهایی هب جان آدم خدا را همدمی
 

چشم آسایش هک دارد از سپهر تیزرو

ساقیا جامی هب من ده ات بیاسایم دمی
 

زریکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت

صعب روزی بوالعجب کاری رپیشان عالمی
 

سوختم رد چاه صبر از بهر آن شمع چگل

شاه رتکان افرغ است از حال ما کو رستمی
 

رد رطیق عشقبازی امن و آسایش بالست

ریش باد آن دل هک با ردد تو خواهد رمهمی

پیشنهاد

چهره روز

کتاب 1984
کتاب 1984؛ بهترین رمان نوشــته شــده جرج  

اورول.جرج اورول یکی از مهم ترین نویســندگان 
در دنیا بود که رمان های بســیار زیبا و بی نظیری 
تا به اینجا از خود به جای گذاشــته است. بیشتر 
افراد بعد از شــنیدن نام این نویسنده به یاد کتاب 
مزرعه حیوانات می افتند اما بهترین کتابی که تا به 
حال به دست این نویسنده انگلستانی نوشته شده، 
رمان 1984 است که داستان وینستون اسمیت را 
روایت می کند. فردی که نماد یک شهروند عادی 
در دنیای اورولی است. تقریبا غیرممکن است که 
شما بیشتر از 20 جلد کتاب خوانده باشید و اسم 
جرج اورول و یا اســم کتاب های معروف او یعنی 
کتاب 1984 و کتاب قلعه حیوانات را نشــنیده باشــید. کتاب 1984 در سال های اخیر به 
عنوان یک کتاب برجسته در محافل ادبی جهان بسیار مورد توجه بوده و نویسنده آن را در 
ردیف نویسندگان سرشناس ادبیات انگلیس قرار داده است. کتاب برجسته عصر – لقبی است 
که مطبوعات موثر انگلیس پس از انتشار کتاب 1984 به آن داده اند. در پیشگفتار این رمان 
آمده است: جرج اورول نویسنده کتاب 1984 قبل از نوشتن این کتاب نیز با نوشتن دو کتاب 
دیگر به نام روزهای برمه و مزرعه حیوانات شهرت فراوانی در کشورهای انگلیسی زبان و بعد 
در سراسر جهان به دست آورد. ولی کتاب 1984 ناگهان او را به عنوان یک استاد مسلم، به 
جهان معرفی کرد. زیرا وی در این کتاب یک قدرت تخیل حیرت آور را با یک رسم و شیوه 

قوی و مغز داستان نویسی در هم آمیخته و یک اثر کم نظیر به وجود آورده است.

صنیع الملک کاشانی
 از نقاشان مشهور ایران: صنیع الملک کاشانی

میرزا ابوالحســن غفاری، صنیع الملــک، فرزند میرزا 
محمــد غفاری و نــواده قاضــی عبدالمطلب غفاری 
کاشانی، متولد ســال 1229 هجری قمری است. وی 
بزرگتریــن نقاش دوره قاجاریه اســت که در محافل 
هنــری او را »رافایــل ایران« نام نهــاده اند. وی اول 
»نقاش باشــی« و سپس »صنیع الملک« لقب یافت. 
صنیع الملک پس از فرا گرفتن فن نقاشــی در ایران 
در اواسط سلطنت محمدشــاه قاجار، در سال 1256 
هجری قمری به تشویق و مساعدت حسین خان نظام 
الدوله )مشــیر الملک( به ایتالیا سفر کرد و چند سال 
در موزه های فلورانس و رم مشغول نقاشی بود. یکی از 
آثار وی از روی یکی از تابلوهای رافایل که در موزه واتیکان موجود است کپی شده است. این تابلو 
متعلق به میرزاعلی اصغرخان اتابک )امین الســلطان( صدراعظم بوده که در تاالر پارک وی نصب 
گردیده بود. در جنگی که بین دولتیان با ستارخان درگرفت، تابلوی مزبور مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت و سوراخ شد. لیکن تابلو توسط میرزاعلی اکبرخان کاشانی، مزین الدوله تعمیر شد و تا این 
اواخر در مدرسه کمال الملک به دیوار آویخته بود. او در سال 1273 هجری قمری صورتهای تاالر 
نظامی را به اتمام رسانیده است که دارای 84 تصویر از رجال دربار قاجاریه است و سالم ناصرالدین 
شاه را نشان می دهد. وی موسس اولین مدرسه نقاشی در ایران است و در روزنامه دولت علیه ایران 
که اول نامش »وقایع اتفاقیه« بود، برای قبول شاگردان اعالن کرده است. و در سال 1283 هجری 

قمری به مرض سکته وفات یافت.

فرهنگ

»آزادگان جنگ تحمیلی حق بسیاری بر گردن 
ما دارند و فیلم ســینمایی "شــماره 10" تا حدودی 
توانست آنها را از گمنامی و مجاهدتی که داشته اند در 
آورد. مسأله ای که در این فیلم وجود داشت معماری 
مخوف اردوگاهی اســت که اسرا در آن زندانی بودند 
شــاید برای افرادی که اســیر بوده اند این اردوگاه با 
واقعیت تفاوت داشــته باشد.« به گزارش ایسنا، شهر 
جدید "پرند" که به قطب مسکن مهر ایران لقب گرفته 
اســت به تازگی داری یک پردیس سینمایی با چهار 
سالن نمایش شده اســت. این پردیس سینمایی که 
در آســتانه دهه فجر امســال به بهره برداری رسید 
اکنون برای چندمین روز متوالی آثار سینمایی چهل 
و یکمین دوره جشنواره فیلم فجر را اکران می کند. مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا نشان می دهد 
که این ســینما علی رغم اینکه فقط چند روز از افتتاح آن می گذرد توانسته محلی برای گرد هم 
آمدن اهالی فرهنگ و هنر در پرند باشد. اگرچه فقط یکی از سالن های آن با طرفیت 183 صندلی 
میزبان مخاطبان خود است، اما بیشتر سانس های آن با استقبال قابل قبولی از سوی مردم و به طور 
ویژه خانواده ها رو برو شده است. دسترسی آسان به پردیس سینمایی "پرند"، فراهم بودن امکانات 
رفاهی مناسب، رسیدگی به نظافت سالن و نظارت سفت و سخت بر اکران با کیفیت آثار بخشی از 
ویژگی های این سالن تازه تأسیس سینمایی است. نو بودن پرده سینما، صندلی ها، سیستم صوت 
و تصویــر و دیوارها این حس را در بازدیدکنندگان ایجاد می کنند که گویا یک لباس نو یا کاالی 
فرهنگی آکبند که هنوز آهارش نشکســته  است به تن کرده اند. حتی افرادی که داری معلولیت 

جسمی هم هستند مجال تماشای فیلم ها را دارند.

این فراری مردم "پرند" را میخکوب کرد

 
اهل کام و انز را رد کوی رندی راه نیست

ررهوی باید جهان سوزی هن خامی بی غمی
 

آدمی رد عالم خاکی نمی آید هب دست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

 
خیز ات خارط بدان رتک سمرقندی دهیم

نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
زک 

 
رگهی حافظ هچ سنجد پیش استغنای عشق

کاندر این ردیا نماید هفت ردیا شبنمی

.حافط
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