
آغاز معامالت گواهى سپرده نفت خام از 22 اسفند

 طالى سياه جاى ارز و طال را 
مى گيرد؟

پاى نفت ايران باالخره به بورس باز شد/ طالى سياه جاى ارز و طال را مى گيرد؟
گواهى ســپرده نفت خام با حضور وزير نفت و وزير اقتصــاد راه اندازى و از روز 
دوشنبه در بورس انرژى ايران قابل معامله مى شود. به گزارش ايسنا، صبح امروز 
در مراسمى با حضور احسان خاندوزى، وزير امور اقتصادى و دارايى، جواد اوجى، 
وزير نفت و همچنين مديرعامل شركت ملى نفت ايران و مديرعامل بورس انرژى 
نشست معرفى معامالت گواهى سپرده نفت خام و ميعانات گازى برگزار و اعالم 
شد معامالت آن از فردا (دوشــنبه 22 اسفند 1401)  آغاز مى شود. به گزارش 
ايســنا، اواسط تابستان بود كه مديرعامل شــركت ملى نفت به گواهى سپرده 
نفت خام اشاره و اعالم كرد كه قرار است اين طرح همسو با اقتصاد مقاومتى و 
مردمى سازى اقتصاد باشد و به تنوع روش هاى فروش در شركت ملى نفت ايران 
كمك كند. براين اساس، گواهى سپرده نفت خام راه اندازى شده و از روز دوشنبه 
در بورس انرژى ايران قابل معامله مى شود. سرمايه گذاران به جاى توجه به بازار 
ارز و طال از اين پس مى توانند در طالى ســياه نيز ســرمايه گذارى كنند. بازار 
ثانويه اين گواهى راه اندازى شــده است و اين اوراق در بانك ها قابليت تضمين 
شــدن دارد.  در كنار امكان سرمايه گذارى دالرى، در صورت درخواست دارنده، 
امكان تبديل به ريال براى اين اوراق وجود دارد. عالوه بر اين، گواهى ســپرده 
نفت خــام يك ابزار خالقانه و جديد اســت و دارندگان اين اوراق، مالك فيزيك 

نفت خام خواهند بود. فرق گواهى سپرده نفت با طرح گشايش نفتى چيست؟
تفاوت نخست گواهى سپرده نفت با طرح گشايش نفتى كه در دولت دوازدهم 
مطرح شد اين اســت كه گواهى سپرده نفت يك ابزار استاندارد و شفاف براى 
فروش است كه به پشتوانه نفت موجود در مخازن يا انبارهاى شركت ملى نفت 
منتشر شده و به صورت فروش قطعى نفت بوده و سررسيد ندارد، در حالى كه 
اوراق سلف موازى استاندارد بر مبناى عقد سلف منتشر شده و براى تامين مالى 
پروژها در چارچوب پيش فروش نفت در سررســيد مشــخصى در آينده انجام 
مى شــود. اوراق ســلف جزء ابزارهاى تامين مالى محسوب شده و سبب ايجاد 
تعهدات براى ناشــر آن مى شود كه حجم و ميزان انتشار آن مى تواند تبعاتى را 
براى ايفاى تعهدات در آينده داشــته باشد اما در گواهى سپرده، ناشر (انباردار) 
ضامن تحويل كاال طبق شــرايط اعالمى اســت.  تضمين تحويل دارايى پايه را 
به عنوان دومين تفاوت عمده گواهى سپرده نفت خام با اوراق سلف نفتى است. 
گواهى ســپرده نفت خام طبق شــرايطى كه در اطالعيه گشايش انبار منتشر 
مى شــود منجر به تحويل شده و اشــخاصى كه به ميزان معينى از گواهى ها را 
در اختيار داشــته باشند، درخواست تحويل خود را به شركت ملى نفت ارائه و 
نســبت به تحويل اقدام مى كنند، همچنين شركت ملى نفت ايران اين قابليت 
را هم ايجاد كرده براى ســاير اشخاصى كه توانايى تحويل ندارند در قالب ايجاد 
كنسرســيومى اين شركت به وكالت از دارندگان گواهى فرآيند تحويل را انجام 
دهد و براى اين ابزار مالى امكان تســويه نقــدى وجود ندارد اما در قراردادهاى 
سلف موازى استاندارد امكان اعمال اختيار خريد يا فروش و تسويه بر مبناى نرخ 
اختيار ديده شده است. سومين تفاوت اين است كه عمده خريداران قرارداهاى 
سلف موازى استاندارد نهادهاى مالى از صندوق هاى سرمايه گذارى و شركت هاى 
تامين سرمايه هستند اما در گواهى سپرده فعاالن حوزه نفت و فرآورده هاى نفتى 
و سرمايه گذاران بازارهاى مالى حضور دارند. همچنين تفاوت ديگر اين است كه 
در طرح قبلى قرار بود حداقلى از ســود براى خريداران اوراق تضمين شود. اما 
گواهى چنين نيست و سرمايه گذاران با توجه به قيمت هاى نفت خام مى توانند 

به صورت روزانه نسبت به خريد يا فروش گواهى ها تصميم گيرى كند.

حجم تبادل برق ايران و پاكستان به 
200 مگاوات افزايش مى يابد

وزير نيرو در ديدار با وزير انرژى پاكستان با بيان اينكه حجم مبادالت اقتصادى 
ايران و پاكســتان برابر با 2 ميليارد دالر در سال است، روند مذاكرات صورت 
گرفته درخصوص تبادل برق بين دو كشــور را مثبت ارزيابى كرد و گفت: در 
چارچوب توافق جديد، حجم تبادل برق دو طرف به حدود 200 مگاوات ارتقا 
مى يابد. به گزارش ايســنا، على اكبر محرابيان امروز در حاشيه ديدار با �خرم 
دســتگير خان� وزير انرژى پاكستان با اشاره به اشتراكات فرهنگى دو كشور 
گفت: در كنار ظرفيت هاى مشترك تمدنى و مذهبى، ايران و پاكستان از ديرباز 
و در طول اعصار مختلف داراى ريشه هاى فرهنگى مشترك فراوان از جمله زبان 
فارسى و شعراى مشترك به نامى چون عالمه اقبال الهورى برخوردار هستند 
كه موجب برقرارى و توسعه روابط مثبت شده است. وزير نيرو در ادامه با اشاره 
به تاكيد دولت ســيزدهم مبنى بر تعميق و توســعه روابط ايران با كشورهاى 
همسايه، افزود: در زمينه روابط اقتصادى نيز همكارى هاى خوبى بين دو كشور 
برقرار اســت، به طورى كه امروز حجم مبادالت اقتصادى ايران و پاكستان در 
سال برابر با 2 ميليارد دالر است. وى با اشاره به انجام عمليات طراحى و اجرايى 
خط انتقال برق ايران به پاكستان در كمتر از يك سال، تصريح كرد: آزمايش  و 
تست هاى الزم در اين زمينه انجام شد و اين خط هم اكنون برق دار است؛ امروز 
درخصوص نحوه تجارت و مبادالت برق دو طرف با حضور وزير انرژى كشــور 
پاكســتان و تيم هاى فنى و تجارى مذاكــرات خوبى صورت گرفت. محرابيان 
ضمن ابراز اميدوارى به برقرارى توافق دو كشور براى تبادل برق، اظهار كرد: در 
چارچوب توافق جديد، حجم تبادل برق ايران و پاكستان به حدود 200 مگاوات 
ارتقا مى يابد كه اين امر گامى بلند براى توسعه روابط محسوب مى شود و اميد 
است به موجب آن شاهد پايدارسازى تبادل برق بين دو كشور باشيم. در ادامه 
�خرم دستگير خان� با اشاره به سفر پيشين خود به ايران گفت: در اين سفر 
پيشبرد توافقات قبلى در خصوص مبادالت برق بين دو كشور ايران و پاكستان 
از طريق خط انتقال برق پيگيرى و تالش شــد تا توافقات نهايى حاصل شود 
وزير انرژى پاكستان با تاكيد بر ضرورت توسعه و تعميق روابط دو كشور ايران و 
پاكستان افزود: اميد است با حصول توافق نهايى ذيل تشكيل جلسات تيم هاى 
فنى و تجارى، شاهد توسعه و گسترش تبادالت برق بين دو كشور باشيم. وى 
خاطرنشان كرد: روابط دو ملت فراتر از رويدادهاى منطقه اى و بين المللى است 

و هر دو كشور داراى مشتركات قوى فرهنگى، تاريخى و جغرافيايى هستند.

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران
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رئيس جمهور ضمن تاريخى توصيف كردن روابط ايران و ازبكســتان اظهار داشــت: اگر چه دو كشور اقدامات خوبى براى توسعه روابط انجام داده اند، اما با 
توجه به ظرفيت هاى متقابل، بايد با تالش بيشــتر ســطح روابط را ارتقا داد. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسى روز يكشنبه در ديدار «بختيار سعيداف» 
سرپرســت وزارت امور خارجه ازبكســتان كه همراه با وزير راه و ترابرى اين كشــور به تهران سفر كرده است، ضمن تاريخى توصيف كردن روابط دو كشور 
تصريح كرد: اگر چه ايران و ازبكستان اقدامات خوبى براى توسعه روابط انجام داده اند، اما با توجه به ظرفيت هاى متقابل، بايد با تالش بيشتر سطح روابط 
را ارتقا داد. رئيس جمهور تقويت سياســت همگرايى با كشــورهاى همسايه را از رويكردهاى مهم دولت مردمى و عدالت گرا برشمرد و با اشاره به سفر اخير 
خود به ازبكستان، از وزراى مربوطه خواست در روند اجرايى شدن توافقات دو رئيس جمهور در حوزه هاى فرهنگى و اقتصادى، بويژه در بخش هاى تجارى، 

ترانزيت و كشاورزى تسريع كنند.

www.sobh-eqtesad.ir

رئيسى در ديدار سرپرست وزارت خارجه ازبكستان مطرح كرد
تاكيد بر ضرورت تسريع در اجرايى كردن توافقات روساى جمهور ايران و ازبكستان
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سود 161 ميليارد دالرى آرامكو از فروش نفت

آرامكو كه بزرگترين شــركت نفتى جهان اســت، در سال 2022 
درآمد خالص 161 ميليارد دالر داشــت كــه بزرگترين درآمد از 
زمان عرضه اوليه عمومى اين شــركت در ســال 2021 است. به 
گزارش ايسنا، حمله نظامى روسيه به اوكراين كه به افزايش شديد 
قيمت ها منجر شــد، به عملكرد مالى درخشان آرامكو كمك كرد. 
شركت آرامكوى سعودى براى استفاده از درآمد هنگفتى كه سال 
ميالدى گذشته در پى افزايش چشمگير قيمت نفت و گاز، نصيب 
اين شــركت شد، پرداخت سود نقدى سهام را افزايش داد و هزينه 
ســرمايه را باالتر مى برد. آرامكو پرداخت سود نقدى كه منبع مهم 
تامين بودجه براى دولت عربستان سعودى است را براى سه ماهه 
چهارم به 19.5 ميليارد دالر افزايش داشــت كه چهار درصد باالتر 
از ســه ماهه سوم بود. شــركتهاى نفتى آمريكايى و اروپايى نظير 
شــورون و شــل هم درآمدهاى خيره كننده اى را گزارش كرده و 
با پرداخت ســود نقدى باالتر و بازخريد ســهام، ميلياردها دالر را 
به سهامدارانشان برمى گردانند. آرامكو تاكنون به استفاده از درآمد 
اضافى براى افزايش توليد، متمركز بوده است. قيمت نفت از اواسط 
ســال 2022، سير نزولى پيدا كرد و از ابتداى سال ميالدى جارى 
تاكنون، چهار درصد نزول كرده و هر بشكه نفت برنت، اكنون پايين 
83 دالر معامله مى شود. اين كاهش قيمت نفت تحت تاثير مواضع 
سياســت پولى فدرال رزرو بوده كه براى مقابله با تورم، به تحكيم 
سياســت پولى ادامه مى دهد و سرمايه گذاران ديگر انتظار ندارند 
نرخ بهره در نيمه دوم سال 2023، در يك مسير نزولى واضح باشد.

سود آرامكو در فاصله اكتبر تا دسامبر به 30.7 ميليارد دالر رسيد 
كه در مقايسه با 42.4 ميليارد دالر در سه ماهه سوم، كاهش داشت.

درآمد شــركت شيميايى سابك كه تحت كنترل آرامكو قرار دارد، 
اواخر ســال 2022 تحــت تاثير كندى اقتصــاد جهانى و ضعيف 
شــدن تقاضا براى محصوالت اين شــركت، نزول كرد. بسيارى از 
معامله گران همچنان تصور مى كنند قيمت نفت امسال صعود كرده 
و ممكن است به 100 دالر در هر بشكه برگردد زيرا تقاضاى چين 

براى سوخت با بازگشايى اقتصاد اين كشور، رو به افزايش است.

گزيده خبر

 بانك پاسارگاد در ســال 1401 هم چون سال هاى گذشته 
توانست با انجام فعاليت هاى مستمر در حوزه هاى بانكدارى 
و سرمايه گذارى هاى كارآمد، عالوه بر عرصه هاى بين المللى 
و داخلى، در حوزه مسئوليت هاى اجتماعى، مديريت مالى و 
بانكدارى، حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى و... سالى پرافتخار و 
همراه با سربلندى را سپرى كند و برگ زرينى ديگر در بين 
رقباى خود به دست آورد كه به خالصه اى از اين موارد اشاره 
خواهد شد. بانك پاسارگاد در سال 1401 طبق اعالم نشريه 
معتبر بنكر، پس از گذشــت شانزده ســال از تأسيس خود 
براى هفتمين بار موفق به كســب  عنوان "بانك برتر اسالمى 
ايران" در سال 2022 شد. همچنين به عنوان تنها بانك ايرانى 
حاضر در فهرست 500 بانك ارزنده جهان قرار گرفت. طبق 
 Brand�nance  اين ارزيابى كه توســط مؤسسه برندفاينانس
� منتشر مى شود، بانك e Banker انجام و توسط نشريه بنكر
پاسارگاد در سال 2022، با صعود 182 پله اى در رتبه بندى 
1000 بانك برتر جهان توانســت به جايگاه شايســته 320 
جهانى دســت يابد. گفتنى اســت اين بانك در سال 2023 
ميالدى با صعود 19 پله اى نسبت به سال گذشته، موفق به 
 TOP) كسب رتبه 238  از ميان 500 برند برتر بانكى جهان
Banking Brands 500)  شد. اين درحالى است كه پاسارگاد 
در سال هاى گذشــته نيز به صورت مستمر در اين فهرست 
قرار داشــته و بارها به عنوان برترين بانك منطقه خاورميانه 
انتخاب شده است. اهميت اين موضوع از اين جهت است كه 
به دليل اعمــال تحريم هاى مالى و بانكى ظالمانه بر اقتصاد 
ايران، افت ارزش پول ملى و دشوارى همكارى ها با بانك هاى 
داخلى و خارجى، بانك پاسارگاد در رقابتى نابرابر با بانك هاى 
بين المللى از كشورهايى مانند امارات متحده عربى، تركيه و 
عربستان سعودى و از ساير بانك هاى ملى و منطقه اى پيشى 
گرفته است. بانك پاسارگاد در ادامه افتخارآفرينى هاى خود 
در سال جارى براى هشتمين سال عنوان "بانك سال ايران" 
�) به عنوان e Banker) "را كســب كرد و توسط "نشريه بنكر
  (Bank Of �e Year)  «2022 بانك برتر ايــران در ســال»
معرفى شد. كسب عنوان بانك برتر سال بيانگر سرآمد بودن 
بانك هاى منتخب در تمامى معيارهاى مورد ارزيابى در كشور 
خود مى باشد.  از ديگر دستاوردهاى چشمگير در سال 1401 

برتر در  رتبه  كســب 
بيســت و پنجميــن 
رتبه بنــدى  دوره 
شركت هاى برتر ايران 
(IMI100) اســت كه 
از  مراسم هرساله  اين 
سوى سازمان مديريت 
صنعتى برگزار مى شود 
و بانك پاسارگاد موفق 
به كسب رتبه اول در 

شــاخص هاى بهره ورى كل و شاخص بازده فروش شد. اين 
بانك در ســيزدهمين دوره جايزه ملى مديريت مالى ايران 
در ســال1401 پس از ارزيابى شاخص هاى مختلف مالى و 
حسابدارى موفق به كسب تنديس زرين جشنواره به عنوان 
باالترين سطح اين جايزه گرديد.  از ديگر موفقيت هاى بانك 
پاســارگاد در اين ســال پرافتخار مى توان به كسب عنوان 
محبوب ترين برند بانكى با رأى مســتقيم مردمى در نهمين 
جشنوارة برند محبوب مصرف كنندگان، انتخاب دكتر مجيد 
قاسمى مديرعامل بانك پاسارگاد به عنوان چهره  ماندگار در 
چهاردهمين دوره معرفى چهره هاى ماندگار صنعت، معدن و 
تجارت ايران، انتخاب مديرعامل بانك پاسارگاد به عنوان خير 
برتر و كســب رتبه برتر و جايزه ديپلم افتخار سطح ملى در 
هفدهمين جشــنواره ملى انتشارات روابط عمومى در تمامى 
بخش هاى مشاركت خود (8 بخش)، انتخاب محصول حساب 
ديجيتال كودك و نوجوان بانك پاســارگاد (زيپاد) به عنوان 
محصول برتر بانكى جشــنواره دكتر نوربخش پژوهشــكده 
پولى و بانكــى بانك مركزى و همچنيــن معرفى محصول 
"بانكدارى ويدئويى" پاســارگاد، در هفتمين جشــنواره ملى 
نوآورى برتر ايرانى به عنوان محصــول و نوآورى  برتر ايرانى 
اشاره نمود. كسب تمامى اين افتخارات ملى و بين المللى طى 
سال هاى متوالى نشان از هم دلى، عزم و تالش تمام بانكداران 
پاسارگادى براى پرآوازه كردن نام ايران در سطح جهان است. 
دســتيابى به اين مهم مقدور نيست مگر با يارى و حمايت 
مردم گرانقدر و عزيزمان كه اين حس اعتماد، مســير بانك 

پاسارگاد را براى درخشش در ادامه راه هموارتر مى كند.

نگاهى به برخى از افتخارات كسب شده داخلى و خارجى
 بانك پاسارگاد در سال 1401

فرصت هاى 44 ساله، سوخت
ژنرال تحت تحريم آمريكا، 

وزير دفاع چين شد

مقاومت دالر، يورو و درهم شكسته شد

«ژنرال لى شــانگفو» از كهنه كاران ارتش آزادى بخش خلق چين كه تالش هايى براى نوســازى اين ارتش انجام 
داده، امروز (يكشنبه) به عنوان وزير دفاع جديد چين منصوب شد. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى رويترز، 
اين ژنرال چينى چند سال پيش به دليل خريد تسليحات از روسيه تحت تحريم هاى آمريكا قرار گرفت. اگرچه 
پســت جديد او در سيستم چين ديپلماتيك و تشريفاتى به حساب مى آيد اما به گفته ديپلمات هاى منطقه اى، 
انتصاب او پيشتر به دليل پيشينه اش مى باشد. كارشناسان بر اين باورند، سابقه لى به عنوان يك تكنوكرات به او 

كمك خواهد كرد.......

شاخص كل بورس 33 هزار واحد عقب 

فناورى هاى توسعه يافته معدن شناسايى و معرفى مى شونددر يك كنفرانس ملى؛
ايران-بالروس؛ 

هم افزايى همكارى هاى اقتصادى اوراسيا
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گزيده خبر

واكنش هم پيمانان منطقه اى ايران 
به «توافق پكن» چه بود؟

توافق اخير ايران و عربســتان براى آغاز مجــدد روابط كه درواقع مى توان آن را 
در صورت اجرايى شــدن سرآغاز تحوالت جديدى در منطقه غرب آسيا دانست 
با واكنش مثبت هم پيمانان منطقه اى ايران در محور مقاومت روبرو شــده است. 
به گزارش ايســنا، نوع  نگاه و تعامل عربســتان با  هم پيمانان منطقه اى ايران و 
همچنين گروه هاى مقاومت  در طول ســال هاى گذشته، امر پوشيده اى نيست، 
چنان كه بارها عربســتان سعودى برخى از اين كشورها از جمله عراق و لبنان را  
به خاطر نوع ارتباطشان با تهران تحت فشار قرار داده است و يا در ارتباط با دولت 
سوريه و بحران اين كشور از معارضين سورى حمايت كرد و طبق برخى از ادعاها 
به صورت مستقيم و غير مستقيم از تعدادى  از جريانات تكفيرى در اين كشور نيز 
حمايت مالى و سياسى كرده است. در موضوع يمن و فعاليت انصار اهللا  نيز بارها 
عربستان مواضع خود را به صورت صريح اعالم كرده و ضمن اعتقاد بر تروريستى 
بودن انصاراهللا بارها بر خلع سالح اين  گروه كه آن را  نيروى نيابتى ايران در اين 
منطقه مى داند تاكيد كرده است، همچنين مقامات عربستان سعودى در طول اين 
سال ها بارها مخالفت خود را با فعاليت حزب اهللا لبنان  و نقش آفرينى اين گروه در 
صحنه سياسى لبنان اعالم كرده اند و ضمن تاكيد بر اهميت خلع سالح اين عضو 
از جريان مقاومت به نوعى تالش كرده اند كه مسبب تمامى مشكالت در لبنان را 
گروه حزب اهللا معرفى كنند. چنان كه در آبان سال گذشته «فيصل بن فرحان» 
رئيس دستگاه ديپلماسى عربستان كه كشورش در سال هاى اخير متهم به تالش 
براى ايجاد درگيرى هاى داخلى در لبنان است در اظهاراتى در مصاحبه با  شبكه 
«ســى ان بى سى» آمريكا كه از آن  به عنوان دخالت آشكار در امور داخلى لبنان 
ارزيابى مى شــود، ادعا كرد كه  فضاى سياسى لبنان تحت تسلط حزب اهللا است. 
او همچنين اعالم كرد: مشكل اصلى ما در لبنان حزب اهللا است. به گزارش ايسنا، 
در پى توافق روز جمعه (19 اسفندماه) ايران و عربستان براى از سرگيرى روابط، 
ممكن است بالفاصه در ذهن برخى از افراد كه مسائل منطقه و محور مقاومت را 
دنبال مى كنند، اين سوال  ايجاد شده باشد كه با توجه به اين موضوع  و نوع نگاه 
مقامات سعودى به هم پيمانان منطقه اى ايران و محور مقاومت، وضعيت تعامل 
ايران با اين كشورها و گروه ها چگونه خواهد بود و آيا ايران به نيابت آنها با دولت 
ســعودى مذاكره كرده و در مورد آنها تصميم گيرى كرده است؟ در همان ساعت 
اوليه انتشار اين خبر، "سيدحسن نصراهللا "دبيركل حزب اهللا لبنان در جريان يك 
سخنرانى عمومى نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و به نوعى به دغدغه هاى 
به وجود آمده در اين ارتباط پاســخ داد.  دبير كل حزب اهللا لبنان در واكنش به 
توافق ميان ايران و عربستان براى ازسرگيرى روابط ديپلماتيك گفت: اين توافق 
تحولى مهم در منطقه ايجاد مى كند و نويد دهنده گشوده شدن افق هاى جديد 
در منطقه و لبنان است. سيد حســن نصراهللا گفت: نزديك شدن روابط ايران و 
عربستان در راستاى منافع كشــورها و ملت هاى منطقه است. وى ادامه داد: در 
صورتى كه روند نزديك شدن روابط بين ايران و عربستان در مسير طبيعى خود 
پيش برود مى تواند افقهاى تازه اى فراروى منطقه و همچنين لبنان ترسيم كند. 
سيد حسن نصراهللا با تاكيد بر اين كه نزديك شدن ايران و عربستان سعودى به 
يكديگر هرگز به زيان ملت يمن و ســوريه و مقاومت نخواهد بود، اظهار كرد: ما 
مى دانيم كه ايران حامى جريان مقاومت در منطقه اســت و با توجه به شناختى 
كه از ايران داريم تهران به نيابت از ديگران و مردم منطقه مذاكره و تصميم گيرى 
نمى كند. شيخ نعيم قاسم، معاون دبيركل حزب اهللا لبنان نيز روز شنبه 20 اسفند 
در صفحه توييتر خود در مورد اين تحول ديپلماتيك  گفت: بازگشت روابط ايران 
و عربســتان نقطه عطفى مهم در راستاى ثبات، امنيت و پيشرفت منطقه است. 
وى نوشــت كه اين توافق آغازى براى خير و بركت براى مردم دو كشــور و تمام 
ملت هاى منطقه است. نعيم قاسم خاطرنشان كرد كه اين توافق همچنين ضربه اى 
دردناك به طرح صهيونيستى- آمريكايى است كه شكست و ناكامى آن را بيشتر 
مى كند. همچنين "عبداهللا بوحبيب"، وزير خارجه دولت پيشــبرد امور لبنان كه 
كشــور متبوعش با تهران و رياض روابط نزديكى دارد و همواره از انجام مذاكرات 
بين ايران و عربســتان حمايت كرده است در اظهاراتى از توافق ايران و عربستان 
براى ازسرگيرى روابط استقبال كرد و گفت كه اين توافق تاثيرى مثبت بر روابط 
منطقه اى در مرحله پيش رو خواهد گذاشت. وى گفت كه لبنان در طول تاريخ 
بهاى اختالفات منطقه اى را داده اســت و اميدواريم كه اين گام امنيت وثبات در 
منطقه و همكارى هاى مثبت را تقويت كند. وزير خارجه دولت پيشبرد امور لبنان 
با تمجيد از تالش هاى عراق و عمان و در آخر چين در راســتاى كاهش تنش ها 
خاطرنشان كرد كه بايد از اين فرصت استفاده شود و گفت وگويى عربى- ايرانى 
بر پايه احترام به حاكميت كشورها و عدم دخالت در امور داخلى برگزار شود.
نبيه برى، رئيس پارلمان لبنان نيز در بيانيه اى از توافق ايران و عربستان با 
وســاطت چين تمجيد كرد. وى در بيانيه خود به تالش هاى انجام شده در 
اين راستا به ويژه تالشهاى عراق و عمان اشاره كرد. برى تاكيد كرد كه اين 
توافق روزنه اميدى اســت كه هيچگاه آن را از دست نداديم، زيرا باور داريم 
كه خيرخواهى و حكمت و زبان عقل در اين امت بســيار بيشــتر از چيزى 
هايى اســت كه باعث اختالفات شود؛ امتى كه مشتركات تاريخى و دينى و 

جغرافيايى دارد و خدا و قبله آن يكى است.

هم افزايى همكارى هاى اقتصادى اوراسياايران-بالروس؛ 
 پيگيرى نقشه راه همكارى هاى اقتصادى ايران و بالروس و تعميق 
و گسترش مناسبات دو جانبه دو كشور از مهم ترين محورهاى سفر 
لوكاشــنكو به تهران است، بالروس از موقعيت ژئوپليتيكى ويژه اى 
برخوردار است اما نبايد انتظار داشته باشيم كه سطح همكارى هاى 
دو كشــور فراتر از چارچوب اتحاديه اوراسيا باشد.به گزارش ايسنا، 
روســاى جمهور ايران و بالروس در حاشــيه اجالس شانگهاى در 
ازبكســتان با يكديگر ديدار و در مورد موضوعات دو جانبه تهران- 
مينســك گفت وگو كردند. حجت االســالم رئيسى رييس جمهور 
كشــورمان در اين ديدار تاكيد كرد كه نقشــه راه ارتقاى ســطح 
همكارى هاى دو كشــور آماده شده است و ايران براى صادرات كاال 
و همكارى هاى مشــترك اقتصادى با بالروس آمادگى كامل دارد. 
لكساندر لوكاشنكو ، رئيس جمهور بالروس نيز در اين ديدار با تاكيد 
بر اهميت تدوين نقشــه راه ارتقاى سطح همكارى هاى دو كشور، 
خاطرنشــان كرد: بالروس و جمهورى اســالمى ايران روابط بسيار 
خوبــى با يكديگر دارند و با توجه بــه ظرفيت هاى متقابل موجود، 
اين روابط بايد افزايش پيــدا كند. وى همچنين تاكيد كرد: ايران، 
بالروس، روسيه و كشــورهاى آسياى مركزى بايد در كنار هم و با 
كمك گرفتن از توانمندى ها و تجربيات يكديگر در مســير توسعه 
اقتصــادى حركت كنند. الروس مصمم اســت و عزم خود را براى 
توســعه همه جانبه روابط با تهران جزم كرده است. انتظار مى رود 
همكارى هاى اقتصادى دو كشــور نيز به تبع گســترش مناسبات 
سياســى توســعه يابد . روابط ايران و بالروس در دو بعد اقتصادى 
و سياســى مورد ارزيابى قرار مى گيــرد؛ در بعد اقتصاد همان طور 
كه بسيارى از كارشناسان اذعان داشته اند آن طور كه ظرفيت هاى 
دو كشــور امكان و شرايطش را دارد استفاده نشده و در سطح قابل 
قبولى قرار ندارد. با توجه به مرداودات انجام شــده ميان مقامات دو 
كشور به نظر مى رسد بالروس مصمم است تا همكارى هاى خود با 
ايران را در تمامى جنبه ها افزايــش دهد. اين عزم تا حدود زيادى 
ميان سران دو كشور هم ديده مى شود. قطعا كشورى مانند روسيه 
كه از متحدان ايران و بالروس اســت مى تواند در اين زمينه نقش 
ايفا كند.  غالمحسين شــافعى رئيس اتاق ايران در نشستى كه با 
رئيس اتاق بازرگانى و صنعت بالروس در آذر ماه سال جارى داشت، 

اظهار داشت: با وجود رفت وآمدها و تبادل هيات هاى تجارى ميان 
دو كشور اما هنوز تجار دو طرف از ظرفيت هاى يكديگر به طور كامل 
مطلع نيســتند لذا در اين زمينه نيازمند مبادله اطالعات هستيم.  
همچنين تشكيل كميته مشــترك بازرگانى بين اتاق هاى ايران و 
بالروس نيز مى تواند زمينه ساز امنيت مورد نياز براى روابط تجارى 
بخش هاى خصوصى دو كشور باشد. رئيس اتاق بازرگانى و صنعت 
بالروس نيز پيشنهاد ديدارهاى سه طرفه بين اتاق هاى ايران -روسيه 
- بــالروس را مطرح كرد زيرا با توجه به روابط نزديكى كه ايران در 
اين سال ها با روسيه دارد و بالروس نيز از نزديكان مسكو است، اين 
همكارى ها مى تواند در قالب يك بســته كامل به صورت سه جانبه 
تداوم و توسعه يابد.  بنابراين با توجه به توافق هاى انجام شده ميان 

رؤساى جمهور ايران و بالروس كه در حاشيه اجالس شانگهاى در 
ازبكستان انجام شد، نخست وزير بالروس براى پى گيرى گسترش 
روابط دو جانبه در ابعاد اقتصادى اعم از ترانزيت، صادرات و واردات، 
تامين انرژى، كشــاورزى و انتقال تكنولوژى به تهران سفر كرد كه 
در جريان اين ســفر مقرر شد نقشه راه جامعى براى توسعه روابط 
اقتصادى تهران ومينسك طى ســال هاى 2023 و 2026 ترسيم 
شــود تا در اين چارچوب تكليف حوزه هاى اقتصادى روشن گردد. 
از اين رو ســفرى كه لوكاشنكو به تهران دارد با توجه به تمهيداتى 
كه در جريان ســفر نخست وزير اين كشور به تهران انجام شده بود 
در چارچوب همكارى هاى اقتصادى خواهد بود و مسائل اقتصادى و 
دو جانبه دنبال مى شــود.   بالروس از متحدان نزديك روسيه است 

كه از موقعيت ژئوپليتيكى ويژه اى در اين منطقه برخوردار اســت و 
همواره در تالش است تا نقش سياسى و اقتصادى خود را براساس 
جايگاهش افزايش دهد.بالروس از جمله كشــورهاى اروپاى شرقى 
اســت كه در تحريم قرار دارد اما نه به اندازه اى كه روســيه تحريم 
شــده است. به هر حال بالروس از نظر جغرافيايى و ژئوپليتيك در 
يك شرايط مهم و خاصى قرار گرفته و به عنوان متحد اصلى روسيه 
تالش دارد تا عالوه بر مسائل اقتصادى خود را از نظر سياسى ارتقا 
داده و در مناســبات و ترتيبات منطقه اى و بين المللى نقش آفرين 
باشد جنگ روسيه و اوكراين يكى از نمونه هايى است كه به خوبى 
اتحاد روســيه سفيد با مسكو را نشان مى دهد.  روابط سياسى بين 
جمهورى اســالمى ايران و جمهورى بالروس در تاريخ 18 مارس 
1993 پايه گذارى شــد و در  8 مارس 1998 ســفارت بالروس در 
تهران افتتاح شــد و سفارت ايران در مينسك نيز از ماه فوريه سال 
2001 آغاز به كار كرد. همكارى هاى دو كشــور در سطوح باال و در 
ميان وزارتخانه هاى امور خارجــه، همكارى بين پارلمانى و بازديد 
مقامات و هيات هاى دو كشور تا به امروز ادامه داشته است. همچنين 
در موضوعات بين المللى دو كشــور همــكارى نزديكى با يكديگر 
دارند و از نامزدى كشور در سازمان هاى بين المللى همانند شوراى 
اقتصادى و اجتماعى ســازمان ملل متحد، يونسكو، شوراى حقوق 
بشر ســازمان ملل متحد و ... حمايت كرده اند.   حسن بهشتى پور، 
كارشناس مســائل بين الملل نيز سفر لوكاشنكو به تهران را شروع 
مجددى بــراى ادامه همكارى ها و گســترش روابط  عنوان كرد و 
گفت: بالروس اقتصاد محدودى دارد. آنچه مهم اســت جايگاه اين 
كشــور از نظر ژئوپليتيكى و نزديكى مناسبات با روسيه و اتحاديه 
اوراسياســت كه از اين منظر همكارى هاى دو جانبه توجيه پذير 
اســت.اگر بالروس خيلى بتواند در همكارى ها تاثيرگذار باشــد در 
چارچوب اتحاديه اوراسياســت. بنابراين، ايــران و بالروس درصدد 
توسعه همكارى هاى اقتصادى و به تبع آن تقويت همكارى سياسى 
با يكديگر هستند گرچه بررسى مسائل دو جانبه اقتصادى به عنوان 
محور سفر لوكاشنكو به تهران مطرح شده اما اين احتمال وجود دارد 
كه مسائل منطقه اى و بين المللى از جمله جنگ روسيه و اوكراين 

هم يكى از موضوعات مورد بررسى در اين سفر  باشد.

فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا (س) گفت: رزمندگان شمال غرب برابر فرمان مقام معظم رهبرى آماده خنثى سازى توطئه هاى 
دشــمنان نظام و انقالب هستند. به گزارش ايسنا به نقل از سپاه نيوز؛  سردار سرتيپ پاسدار محمدتقى اوصانلو فرمانده قرارگاه 
حمزه سيدالشهدا (س) در مراسم بزرگداشت ياد و خاطره شهداى بدر و خيبر و شهداى شمالغرب كشور كه در حسينه اعظم ثار 
اهللا اروميه برگزار شــد، اظهاركرد: ياد و خاطره شــهدايى را گرامى مى داريم كه از هيچ اقدامى براى پيروزى انقالب و اسالم دريغ 
نكردند و عقب نشينى را در قاموس راه خود ندادند و كارد به استخوانشان مى رسيد اما با اقتدار و اتكا به مواليشان مى جنگيدند. وى افزود: ما مديون شهدايى مانند سردار 
سليمانى، باكرى ها، شهيد كاظمى، صياد شيرازى، محمد بروجردى، محمد حنيفه و هزاران شهيد ديگر هستيم و بايد راهشان را با افتخار ادامه دهيم چنانچه شهدا در 
محضر حق تعالى روزى مى خورند و شاهد اعمال و رفتار ما هستند. فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا (س) افزود: رسالت دفاع از خون  شهداى جنگ تحميلى اكنون 
برعهده ماست و نبايد در مقابل هجمه هاى دشمنان ميدان را خالى كنيم و با تمام وجود به حراست و حفاظت از انقالب اسالمى و خون هاى ريخته شده شهداى انقالب 
و جنگ تحميلى بپردازيم. سردار اوصانلو با اشاره به اينكه شجاعت شهدا برگرفته از روحيه انقالبى آنان بود و محافظه كارى در خونشان جايى نداشت تصريح كرد: شهدا 
در دفاع مقدس با دست هاى خالى و با فرماندهى امام خمينى (ره) به دنيا نشان دادند با اتكا به مردم و توان داخلى خود مى توانند در مقابل استكبار جهانى بايستند.

وى يادآور شد: شهيدان و رزمندگان از پيروزى پله اى براى پيروزى بعدى مى ساختند، و شهيدان شمال غرب نيز با همان رويه دشمنان را به زانو درآورند.

امير كويت توافق ايران و عربستان را گامى مهم در راستاى امنيت و ثبات توصيف كرد. به گزارش ايسنا به نقل از الخليج آنالين، شيخ نواف االحمد الجابر 
الصباح، امير كويت گفت كه توافق ايران و عربستان براى ازسرگيرى روابط گامى مهمى در راستاى تحقق امنيت و ثبات منطقه اى و بين المللى است. 
وى در پيام هايى جداگانه اين توافق را به سيد ابراهيم رييسى و ملك سلمان تبريك گفت. بر اساس اين گزارش، به  دنبال سفر بهمن ماه سيد ابراهيم  
رئيسى به پكن و گفت وگوهاى انجام شده ميان رييس جمهور چين با رييس جمهور كشورمان، دريابان شمخانى از روز دوشنبه 15 اسفندماه در شهر 
پكن با هدف پيگيرى توافقات سفر رييس جمهور، مذاكرات فشرده اى را به منظور حل وفصل نهايى موضوعات بين تهران-رياض با همتاى سعودى خود 

آغاز كرد. در پايان اين مذاكرات، روز جمعه  19 اسفندماه 1401 خورشيدى برابر با 10 مارس 2023 ميالدى، بيانيه سه جانبه اى در پكن با امضاى «على شمخانى» نماينده مقام معظم رهبرى و 
دبير شوراى عالى امنيت ملى، «مساعد بن محمد العيبان» وزير مشاور و عضو شوراى وزيران و مشاور امنيت ملى عربستان سعودى و «وانگ ئى» عضو دفتر سياسى كميته مركزى حزب كمونيست 
و رييس دفتر كميسيون مركزى امور خارجى حزب و عضو شوراى دولتى جمهورى خلق چين صادر شد. متن اين بيانيه  سه جانبه به شرح زير است: «در پاسخ به ابتكار شايسته جناب آقاى شى 
جين پينگ رئيس جمهورى خلق چين در حمايت از گسترش روابط جمهورى اسالمى ايران و پادشاهى عربستان سعودى، بر اساس اصل حسن همجوارى و با توجه به توافق ايشان با سران دو 
كشور در ميزبانى و حمايت از انجام گفت وگو بين جمهورى اسالمى ايران و پادشاهى عربستان سعودى و همچنين تمايل دو كشور به حل و فصل اختالفات از طريق گفت وگو و ديپلماسى بر 
اساس پيوندهاى برادرانه و با تاكيد بر پايبندى دو كشور به اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همكارى اسالمى و اصول و رويه هاى بين المللى، هيأت هاى جمهورى اسالمى 
ايران به رياست امير دريابان على شمخانى نماينده مقام معظم رهبرى و دبير شوراى عالى امنيت ملى و پادشاهى عربستان سعودى به رياست دكتر مساعد بن محمد العيبان وزير مشاور و عضو 

شوراى وزيران و مشاور امنيت ملى از تاريخ 15 تا 19 اسفندماه 1401 خورشيدى برابر با 6 تا 10 مارس 2023 ميالدى در پكن با يكديگر ديدار و گفت وگو كردند.

فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا (س) اعالم كرد

واكنش امير كويت به توافق تهران و رياضآمادگى سپاه براى خنثى سازى توطئه هاى دشمنان درشمال غرب كشور

اميرعبداللهيان خبر داد:

ايران و آمريكا براى تبادل زندانيان 
به توافق دست يافتند

به كزلرش ايلنا، حسين اميرعبداللهيان در گفت وگويى تلويزيونى 
درباره توافق ايران و عربســتان سعودى براى از سرگيرى روابط 
ديپلماتيــك گفت: ما در همين چارچوب پيشــرفت هاى خوبى 
را در بحث توســعه مناسبات با همســايگان در ماه هاى گذشته 
شــاهد بوديم. از ماه ها قبل ايده هايى در خصوص حل مشكالت 
با برخى از كشــورهاى منطقه از جمله عربستان سعودى مطرح 
بود. در جريان نشست بغداد 2 در اردن گفت وگوى اوليه اى بين 
من و فرحان، وزير امور خارجه عربســتان، در محل ورودمان به 
اجالس چند دقيقه اى انجام شد. وى با بيان اينكه طرف سعودى 
تاكيد داشــت بر آمادگى خودش براى ايــن كه روابط به حالت 
طبيعى بازگردد، اظهار داشت: طبعا اين مسئله يك زمينه ديگرى 
را هم با خــودش همراه كرد و آن به اين برمى گردد كه شــى، 
رييس جمهور چين زمانى كه قصد ســفر به عربستان سعودى را 
داشــت، ايده هايى را با ما در ميان گذاشــتند. مديركل سياسى 
ما مالحظاتى نســبت به مواضع منطقه اى ما و چين داشت كه 
مقامات چينى را توجيه كرد گفت وگوهايى كه شــكل مى گيرد، 
در چه چارچوبى مى تواند به نفع مناســبات منطقه و كشورهاى 
منطقه باشد. وزير امور خارجه ادامه با اشاره به سفر رئيس جمهور 
به پكن تصريح كرد: در ســفرى كه رئيســى به پكن داشت، در 
مالقات خصوصى، رييس جمهور چين هم گزارشى را ارائه كردند 
از گفت وگوهايشــان با مقامات عالى عربســتان سعودى و از آن 
سفرشان و هم اينكه ايشان براى اين كه يك نقش ميانجى را ايفا 
كنند، براى برون رفت تهران و رياض از چالش ها و مشكالتى كه 
وجــود دارد، ايده هايى رامطرح كردند. اميرعبداللهيان ادامه داد: 
رئيسى هم مواضع جمهورى اسالمى ايران را در اين رابطه تبيين 
كردند؛ نگاه دولت شــان را نسبت به حل مشكالت با كشورهاى 
منطقه و حركت در مســير گفت وگو و فراتر از آن، شكل گرفتن 
همكارى هــاى دوجانبه و چندجانبه در منطقه بيان كردند و در 
نهايت قرار شد كه گفت وگويى بين تهران و رياض در پكن شكل 
بگيــرد. ايده هاى مختلفى مطرح بود كه ايــن گفت وگو در چه 

سطحى انجام شود.
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گزيده خبر

ايران چك هاى 200 هزار 
تومانى به بازار مى آيد

ايران چك هاى 200 هزار تومانى با رنگ آبى و طرح سد كارون به زودى وارد 
بازار خواهد شد. به گزارش ايسنا، ايران چك هاى 200 هزار تومانى كه براى 
اولين بار (ديروز 20 اســفندماه سال 1401) منتشر شده است، به زودى و با 
رنگ آبى و طرح سد كارون وارد بازار خواهد شد. اين ايران چك هاى جديد 
داراى ويژگى هاى امنيتى متعددى است كه مى توان به موارد زير اشاره كرد:

1- نخ امنيتى پنجره اى هولوگرافيك.  اين نخ داراى پوشــش ويژه اى است 
كه در مقابل نور و با تغيير زاويه ديد، به صورت هفت رنگ ديده مى شــود. 
همچنين روى آن عدد 2.000.000 به صورت التين درج شده است. 2- نخ 
امنيتى پنهان . نخ امنيتى پلى استر فلورسنتى به همراه عبارت «بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران»، زير نور ماوراء بنفش در سه رنگ قرمز، آبى و سبز 
نمايان مى شود. 3- چاپ برجسته. اين نوع چاپ با انگشتان دست به سهولت 
قابل لمس و شناســايى اســت. تصوير اصلى روى ايران چك، عبارت بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران و ارزش اسمى ايران چك به اين روش چاپ 
شــده اند.  4- واترمارك. تصوير سه بعدى پرتره حكيم ابوالقاسم فردوسى به 
شكل مخفى در خميره كاغذ قرار گرفته و در مقابل نور به راحتى قابل رؤيت 
است. 5- تصوير مكمل. قسمتى از عدد 2.000.000 در رو و قسمتى ديگر از 
آن در پشت اسكناس چاپ شده كه در مقابل نور همديگر را تكميل كرده و 
اين عدد را به صورت كامل نمايان مى سازد. 6- مركب حرارتى. رنگ به كار 
گرفته شــده در چاپ آرم بانك مركزى به گونه اى است كه با لمس انگشتان 
دست و افزايش گرما، ناپديد و پس از سرد شدن مجدداً ظاهر مى شود. 7- 
الياف فلورسنتى نامرئى.  در فرايند ساخت كاغذ ايران چك از الياف فلورسنت 
نامرئى اســتفاده شده اســت كه زير نور ماوراء بنفش، در رنگ هاى مختلف 
قابل مشــاهده است.  8- شماره سريال. چاپ شماره سريال ها با استفاده از 
مركب قرمز و مشكى فلورسنت انجام شده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به 
طاليى مايل به زرد و سبز تغيير طيف مى دهند. 9- چاپ با مركب فلورسنت
نوعى مركب كه در چاپ افســت بخش هايى از زمينه  به كار رفته اســت. 
اين مركب با تابش نور ماوراء بنفش، بازتاب نور شــديد داشــته و به رنگ 
سبز فسفرى تغيير مى كند. 10- ريزنوشته (ميكروپرينت) . نوشته هاى بسيار 
ريزى كه با ابزار بزرگ نمايى قابل رؤيت هســتند و فقط دستگاه هاى چاپ 
امنيتى قادر به چاپ آنها هســتند. 11- طراحى خطى سه بعدى (مدالين)
نوع ويژه اى از طراحى امنيتى اســت كه در آن نقوش به صورت برجســته 

به نظر مى آيند.
 

جبران كسرى بودجه با صرفه جويى در هزينه هاى شركت هاى 
دولتى، رويا يا واقعيت؟

بخش اصلى هزينه شــركت ها، بهاى تمام شــده خدمت و كاال اســت كه شركت هاى دولتى 
مى توانند با افزايش بهره ورى، بهاى تمام شده را كاهش دهند. به گزارش ايِبنا، به نقل از شادا، 
هر سال كه به زمان بررســى اليحه بودجه در مجلس شوراى اسالمى مى رسيم، «شركت هاى 
دولتى» به يكى از واژه هاى پرتكرار در فضاى رســانه اى كشور تبديل مى شود، شركت هايى كه 
مطابق اليحه بودجــه 1402 حدود 60 درصد (معادل 3097 هــزار ميليارد تومان) از بودجه 
كل كشــور در سال آينده را تشكيل مى دهند. با اين وجود، ســواالت و ابهامات زيادى درباره 
اين شــركت ها و نحوه فعاليت آن ها وجود دارد كه تاكنون بى پاســخ مانده اســت. در پرونده 
«شركت هاى دولتى» قصد داريم به برخى از اين سواالت پاسخ دهيم: اما و اگر هاى صرفه جويى 
در هزينه هاى شركت هاى دولتى. با توجه به سهم باالى بودجه شركت هاى دولتى در بودجه كل 
كشور، موضوع صرفه جويى در هزينه هاى اين شركت ها براى جبران كسرى بودجه در سال هاى 
اخير به دفعات مطرح شــده است. به عنوان مثال، روساى يكى از كميسيون هاى مجلس بار ها 
عنوان كرده است كه با 10 درصد صرفه جويى در بودجه شركت هاى دولتى و بانك ها مى توان 
كسرى بودجه عمومى دولت را حل كرد. اما اين گزاره تا چه حد صحت دارد؟ براى پاسخ دادن 
به اين ســوال، بايد به نكات زير توجه كنيم: الف- بخش اعظم هزينه هاى شركت هاى دولتى، 
هزينه قيمت تمام شده كاال ها و خدمات است. شركت هاى دولتى برخالف سازمان هاى دولتى 
كه بودجه خود را از خزانه (منابع عمومى) دريافت كرده و مصرف مى كنند، با درآمد خودشان 
كه ناشــى از فروش كاال ها و خدمات اســت، از پس هزينه هاى خود برآمده و فعاليت مى كنند. 
همچنين شركت هاى دولتى بخش اعظم سود خود را در قالب ماليات (25 درصد) و سود ويژه 
(50 درصد) را به صورت على الحســاب و يك دوازدهم به دولت پرداخت مى كنند. براســاس 
گزارش ســازمان برنامه و بودجه، تركيب درصد هزينه هاى شركت هاى دولتى در اليحه بودجه 
1402 بدين ترتيب اســت: 3 درصد توزيع و فروش، 5 درصد هزينه ادارى و عمومى، 7 درصد 
هزينه پرســنلى، 5 درصد استهالك، 3 درصد هزينه مالى، 3 درصد ساير پرداختنى ها و نهايتا 
74 درصد هزينه قيمت تمام شده ارايه خدمت يا كاالى مورد نظر (1)؛ بنابراين برخالف تصور 

عمومى، بخش اصلى هزينه شركت ها، 

معاون وزير اقتصاد و دبير شوراى عالى پيشگيرى و 
مقابله با پولشويى و تامين مالى تروريسم؛

مركز اطالعــات مالى در كنار انجام تكاليــف قانونى مبارزه با 
پولشــويى به يكى از محورهاى مهم شناســايى و مبارزه فرار 
مالياتى تبديل مى شــود در چند ماه گذشته اطالعات 6500 
شــخص فاقد پرونده مالياتى با گردش مالى مشكوك بيش از 
4000 همت به ســازمان ماليات ارسال شده است. به گزارش 
خبرنگار ايِبنــا، هادى خانى، رئيس مركــز اطالعات مالى در 
همايش مديران مبارزه با پولشويى و تامين مالى تروريسم نظام 
پولى و بانكى كشور، اظهار كرد: بانك ها هم در ساختارسازى و 
هم در اجراى قوانين مبارزه با پولشويى از ديگر بخش ها جلوتر 
هســتند و در ده ماه اخير تعامالت خوبى براى اجراى اقدامات 
هماهنگ با بخش هاى مختلف از جمله بانك ها در حوزه مبارزه 
با پولشويى انجام شده است. وى افزود: مركز اطالعات مالى بر 
مبناى قانون مبارزه با پولشويى، دبيرخانه شوراى عالى مبارزه 
با پولشــويى است و وظايف دبيرى اين شــورا را نيز بر عهده 
دارد. اين مركز در سال 1401 چندين محور از ريل گذارى هاى 
جديــد و مهمــى در رگوالتورى، آمــوزش، تعامالت داخلى و 
بيــن المللى، عمليات شناســايى و برخورد با مصاديق فســاد 
و پولشــويى را شــروع كرده اســت تا در آينده بتوانيم هم در 
داخل و هم در ابعاد بين المللى پاســخگوى انتظارات مطروحه 
باشــيم. معاون وزير اقتصاد اظهار كرد: اولين محور رگوالتورى 
است. شوراى عالى مبارزه با پولشويى مهم ترين ابزار و ساختار 
رگوالتورى و تدوين مقررات مبارزه با پولشــويى و تامين مالى 
تروريسم در كشور است. 7 نفر از اعضاى كابينه دولت عضو اين 
شورا هستند. اعضاى اين شورا شامل وزارى محترم اطالعات، 
صمت، امور خارجه، دادگســترى، اقتصــاد و رئيس كل بانك 
مركزى و رئيس سازمان اطالعات ســپاه مى باشند. همچنين 
نماينده رئيس محترم قوه قضائيه، دادستان كل كشويا نماينده 
ايشان ر، رئيس سازمان بازرسى كل كشور يا نماينده ايشان و 
سه نماينده مجلس شوراى اسالمى نيز عضو اين شورا هستند.

وزير تعاون گفت: در صورت اتفاق آرا نمايندگان كارگران در روز دوشنبه 22 اسفند، ميزان دستمزد كارگران براى سال آينده نهايى مى شود.
به گزارش ايِبنا، سيد صولت مرتضوى روز يكشنبه در حاشيه دومين جلسه كميته ملى برنامه تقويت كسب و كار، معيشت مرزنشينان و 
ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزى، اظهار داشت: تاكيد ما اين است تا پايان سال تصميم گيرى نهايى در مورد تعيين حداقل دستمزد 
كارگران انجام شود. وى افزود: كميته دستمزد و حقوق تشكيل شده و نشست هاى چند جانبه اى با نمايندگان كارگرى، كارفرمايى و 
دولت برگزار شده است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با انتقاد از اينكه عده اى برداشت اشتباهى از تعيين دستمزد توسط وزير كار 
دارند، گفت: بر اساس قانون دستمزد بايد با تاكيد بر سه جانبه گرايى تعيين شود، اما عده اى بر اين باور هستند كه وزير كار دستور 
مى دهد و دستمزد تعيين مى شود. مرتضوى تاكيد كرد: در هر سال مقتضيات براى تعيين دستمزد متفاوت است و بايد بر اساس اصل 
سه جانبه گرى تصميم گيرى شود. وى با اشاره به برگزارى دومين جلسه تقويت كسب و كار ها در مناطق مرزى، گفت: در اين جلسه 
دستگاه ها گزارش ها را اعالم كردند كه در همين راستا تعدادى از بازارچه هاى مرزى ايجاد شده است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
عنوان كرد: مراوده و ارتباطات فرمانداران و اســتانداران با كشور هاى مرزى تسهيل و توجه ويژه اى به اشتغال شده است. مرتضوى با 
اشاره به اينكه تعداد قابل توجهى از اشتغال ايجاد شده در مناطق مرزى است، بيان كرد: بر اساس رصد سامانه اشتغال آمار ها نشان از 

رشد ايجاد اشتغال در اين مناطق دارد. وى تاكيد كرد: بايد همه دستگاه ها دست به دست بدهند تا بستر اشتغال در مرز ها و با درآمد مكفى فراهم شود. دستگاه ها به وظايفشان در تقويت كسب و 
كار ها در مناطق مرزى عمل كنند اين مقام مسئول گفت: اجراى قانون تقويت كسب و كار مرزنشينان بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى است و قانون براى دستگاه هاى مختلف نيز وظايفى را 
اعالم تعيين كرده كه غفلت از وظايف بستر پيگيرى دستگاه هاى نظارتى را فراهم مى كند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى افزود: اگر مى خواهيم توليد ناخالص كشور و ضريب جينى را افزايش دهيم، 
بايد به كسب و كار آحاد مردم به ويژه مرزنشينان بينديشيم ضمن اينكه حضور يك روستا در مناطق مرزى امنيت ايجاد مى كند.  وى تاكيد كرد: بايد در جلوگيرى از مهاجرت افراد مرزنشين برنامه 

ريزى كرد، ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزى نه تن ها منجر به ماندن جوانان در شهر هاى مرزى و پيشگيرى از مهاجرت مى شود؛ بلكه ارزش افزوده ايجاد مى كند.

مديرعامل بورس انرژى خبر داد

قراردادهاى آتى نفت خام راه اندازى مى شود
مديرعامل بــورس انرژى از رونمايى قراردادهــاى آتى و اختيار 
معامله نفت خام خبر داد. به گزارش ايسنا، على نقوى در مراسم 
رونمايى از گواهى ســپرده نفت خام و ميعانات گازى با اشــاره 
به سالروز تاســيس بورس انرژى در 19 اسفند عنوان كرد: سال 
گذشــته هم در همين ايام از قراردادهــاى آتى در بورس انرژى 
رونمايى كرديم و امروز هم  از يك ابزار جديد براى سرمايه گذارى 
و فروش نفت رونمايى خواهد شــد. بورس انرژى ايران طى يك 
دهه از فعاليت و در راستاى ايفاى ماموريت ها و وظايف خود در 
ايجاد بازارى كارا و شــفاف در حوزه معامالت نفت خام، ميعانات 
گازى و فرآورده هاى نفتى تالش هاى زيادى را انجام داده است.

وى با اشاره به گواهى سپرده نفت عنوان كرد: موضوع عرضه نفت 
خام در بورس از مطالبات جدى در ســطوح مختلف حاكميتى و 
رسانه اى بوده و تالش هايى هم در اين زمينه شده است، از دى 
ماه ســال گذشته و تغييرات رخ داده در مديريت امور بين الملل 
شــركت ملى نفت ايران، اين موضوع و راه اندازى اصطالحا بازار 
كاغذى نفت يا همــان قراردادهاى آتى نفت مورد توجه و تاكيد 
شركت نفت قرار گرفت و در همين زمينه كارگروه مشتركى بين 
بورس و امور بين الملل نفت تشكيل شد. مديرعامل بورس انرژى 
افزود: پس از بررسى هاى مقدماتى و آسيب شناسى انواع مدلهاى 
قابل انجام انتشار گواهى سپرده به عنوان يك ابزار استاندارد كه 
پيش از اين در شــوراى عالى بورس به عنوان ابزار مالى تصويب 
شده و مقررات حاكم بر آن نيز تصويب شده بود پيشنهاد و مورد 
توافق قرار گرفت؛ سپس نظرات كليه ذينفعان داخلى شركت نفت 
اخذ و پس از آن موضوع با ساير ذينفعان مطرح چهارچوب هاى 
قانونى آن بررســى و پس از چندين ماه كار فشــرده در سطوح 
مختلف و طرح موضوع در هيات مديره شــركت ملى نفت ايران 
در نهايت چهارچوب اجرايى اين كار در شــهريورماه سال جارى 
در هيات مديره مشــركت نفت به تصويب رســيد و پس از طى 
فرآيندهاى قانونى و ابالغ آن درخواســت پذيرش مخازن متعلق 

به شــركت ملى نفت در بورس مطرح و پذيرش شد. نقوى ادامه 
داد: همچنين با همكارى ســازمان برنامــه و بودجه اين موضوع 
در شــوراى اقتصاد هم به تاييد و تصويب رســيد. در طراحى و 
پياده ســازى اين گواهى با توجه به نظــرات ذينفعان مختلف و 
به منظور ارائه يك مدل مناســب از مشاركت عمده فعاالن حوزه 
نفت و بازار ســرمايه استفاده شــده و بسيارى از زيرساخت هاى 
معامالتى اين گواهى در پاســخ به دغدغه ها و پيشنهاد فعاالن 
اين بازار بوده اســت. وى با بيــان اينكه مدت دوره معامالتى 36 
ماهه و ســفارش گذارى به صورت ارزى است، عنوان كرد: امكان 

غلطانــدن  نماد معامالتى به دوره هاى معامالتى بعدى، تضمين 
شركت ملى نفت ايران مبنى بر اولويت داشتن دارندگان گواهى 
در تحويل، قبولى وكالت شــركت نفت براى دارندگانى كه امكان 
تحويل ندارند، اجازه اخذ موقعيت در بازار مشتقه توسط شركت 
ملى نفت ايران، تخصيص منابع براى بازارگردانى و ايجاد صندوق 
هــاى بازارگردانى ، روزهاى معامالتى ، ورود اشــخاص حقيقى 
به صورت غير مســتقيم، عدم اخذ هزينه انبــاردارى تا 18 ماه، 
اعمال تخفيف حجمى و پذيرش اين گواهى به عنوان ابزار توثيق 
و تضمين نزد شــركت ملى نفت ايران و ســاير نكات اعالمى از 

جمله مواردى بوده با كار جمعى و كارشناسى حاصل شده است. 
مديرعامل بورس انرژى با اشــاره به صادرات بالغ بر 14 ميليارد 
دالر فراورده هاى نفتى از مسير بورس انرژى در پنج سال گذشته، 
گفت: افزايش درامدهاى دولت و عرضه كنندگان ناشــى  رقابت 
حاصله در رينگ صادراتى به ميزان بالغ بر 108 ميليون دالر كه 
نزديك به يك ســوم آن به ميزان 32 ميليون دالر صرفا در سال 
جارى حاصل شده و افزايش 43 درصدى حجم صادرات گاز مايع 
در سال جارى، معامله بيش از سه ميليون و 600 هزار تن بنزين 
در يك روز و كســب ركورد بازار سرمايه در سال 1399، افزايش 
تعداد خريداران در برخى از فرآورده ها از يك مشترى به بيش از 
40 مشترى و ايجاد بازارهاى جديد در منطقه، همه حاكى از آن 
است كه در صورت نظم و استمرار در عرضه فرآورده هاى نفتى و 
تاكيد بر حضور در مسير شفاف بورس، شاهد افزايش درآمدهاى 
عرضــه كنندگان خواهيم بود. نقوى افزود: گرچه اين نكته را هم 
نبايد از نظر دور داشت افزايش شدت مصرف داخلى در برخى از 
فراوده هاى اصلى مانند بنزين و گازوييل تهديدى براى درامدهاى 
صادراتى كشــور خواهد بود. در سال آينده با برنامه ريزى صورت 
گرفته قصد داريم تا عالوه بر عمق بخشى و افزايش سهم معامالت 
گواهى ســپرده نفت خام، با همكارى شركت ملى نفت و با توجه 
به پذيرش قراردادهاى آتى نفت خام و ميعانات گازى در بورس ، 
معامالت اين قراردادها را براى فعالين برقرار كنيم و در گام بعدى 
از قراردادهاى اختيار معامله رونمايى خواهيم كرد. وى ادامه داد: 
همچنين با توجه به ناترازى ناشى از افزايش مصرف و لزوم بهينه 
سازى مصرف، با همكارى سازمان برنامه و شركت ملى گاز ايران 
اماده انجام معامالت گواهى صرفه جويى گاز هستيم. ضمن آنكه 
افزايــش حجم مبادالت در بازار فيزيكى را با توجه به تنوع مدل 
هاى قراردادى و امكان عرضه محموله به صورت زمينى و دريايى 

را هم در دستور كار داريم.

پس از گذشت حدود سه هفته از فعاليت مركز مبادله ايران، نرخ دالر، يورو و درهم به پايين ترين حد خود از زمان راه اندازى اين مركز (در 
دوم اسفند ماه) رسيد. به گزارش ايسنا، در پى نوسانات نرخ ارز طى ماه هاى گذشته، مركز مبادله ارز و طالى ايران در دوم اسفندماه، بر 
اساس مصوبه شوراى پول و اعتبار و با حضور رئيس كل بانك مركزى افتتاح شد تا فعاليت رسمى خود را در حوزه معامالت ارزى (اسكناس 
و حواله) آغاز كند. اين مركز كه هدف از تامين همه نيازهاى ارزى مردم و البته تجار بود با وجود نوســانات شــديد نرخ ارز در هفته هاى 
گذشته، ديروز ركورد اولين كشف قيمت خود را هم در كاهش قيمت شكست و نرخ كشف شده دالر در روز گذشته را به پايين تر از دوم 
اسفند ماه رساند. اولين نرخ مركز مبادله ارز كشور براى دالر دوم اسفند ماه كشف شد كه با ريزش نسبت به روزهاى گذشته، هر دالر آمريكا در اين بازار 41 هزار و 549 تومان 
قيمت خورد. اين قيمت در هفته هاى گذشته دستخوش تغييراتى شد كه البته باالخره پس از حدود سه هفته، نرخ ارز كشف شده در روز گذشته از نخستين نرخ اعالم شده هم 
پايين تر آمد و اسكناس دالر 41 هزار و 236 تومان قيمت گذارى شد.  حواله دالر نيز در ساعات پايانى روز گذشته به 37 هزار و 487 تومان رسيد كه حدود هزار تومان باالتر از 
نخستين نرخ كشف شده براى حواله دالر در اين مركز بود. امروز هم اين روند ادامه پيدا كرد؛ به طوريكه هر دالر آمريكا (به صورت اسكناس) در مركز مبادله ايران 40 هزار و 
590 تومان و حواله آن 36 هزار و 900 تومان قيمت گذارى شــد. همچنين آخرين كشــف قيمت براى هر يورو به 43 هزار 257 تومان رسيد و حواله آن 39 هزار و 325 تومان 
معامله شد. اين قيمت نسبت به هشتم اسفند ماه با كاهش حدود 2000 تومانى همراه است كه براى نخستين بار پاى يورو و درهم به مركز مبادله ايران باز شد، چرا كه در اين 

روز يورو 45 هزار و 452 تومان و آخرين نرخ حواله يورو 39 هزار و 523 تومان كشف و اعالم شده است.

وزير امور اقتصاد و دارايى با بيان اينكه نرخ ارز در 10 روز گذشــته كاهش 40 درصدى داشــته اســت، گفت: افرادى كه پيش از 
اين ارز خريده بودند زيان بزرگى را تجربه كردند. به گزارش ايسنا، سيد احسان خاندوزى امروز در آيين افتتاح معامالت شمش 
طال در بازارهاى مالى و مشتقه بورس كاالى ايران كه با حضور معاون اول رييس جمهور برگزار شد، گفت: اكنون ثباتى در حوزه 
ارزى ايجاد شــده است و اميدوارم در چشــم انداز اينده شرايط هفته هاى اخير را تجربه نكنيم. وى با تاكيد بر اينكه در اقتصاد 
ايران بازارهاى عميق و رسمى براى دارايى هايى كه مصون از تورم باشند وجود ندارد، اظهار كرد: زمانى كه دشمن تالش مى كند 

انتظارات تورمى در جامعه ايجاد كند، فعاالن اقتصادى به ابزارهايى متوسل مى شوند كه بخش واقعى اقتصاد است. اگر در سال هاى قبل دارايى مصون از تورم در جامعه 
ايجاد مى شد، زمانى كه فعاالن اقتصاد احساس خطر مى كردند مى توانستند سراغ اين ابزارها بروند تا شاهد مصيبت هايى كه سال ها به صورت نوسانى گريبان اقتصاد 
ايران را مى گيرد، نباشيم. وزير اقتصاد با بيان اينكه نرخ ارز در 10 روز گذشته كاهش 40 درصدى داشته است، عنوان كرد: افرادى كه پيش از اين ارز خريده بودند 
زيان بزرگى را تجربه كردند. متغيرهاى بنيادى بازار ارز دچار مشكل نشده بود كه اين اتفاق رخ دهد، بلكه مساله اين است كه بازار دارايى ها كم عمق است و چند بازيگر 
مى توانند نوسان و موج ايجاد كنند. خاندوزى ادامه داد: در حوزه طال هم آقايانى كه پيش از اين مسئوليت داشتند بايد زودتر اقدام مى كردند تا از 35 ميليون تن 

طاليى كه در كشور وجود دارد مصونيت و 100 هزار ميليارد تومان نقدينگى هدايت مى شد و اكنون  شاهد چنين مصيبت هايى در كشور نبوديم.

خاندوزى اعالم كردمقاومت دالر، يورو و درهم شكسته شد

كاهش 40 درصدى نرخ ارز در 10 روز اخير



انگليسى ها آمريكا را كنترل ميكنند

اين مصاحبه با جناب آقاى حاج حميدرضا نقاشــيان در تاريخ 10 اسفند 1401 در دفتر 
موسسه سخن گستر انجام شده و حاوى گفتمانى كامال اختصاصى و چند جانبه است.

خبر نگار موسسه سخن گستر (ناشر روزنامه هاى ايران نيوز انگليسى زبان و صبح اقتصاد 
فارسى زبان) در زمينه هاى گوناگونى با جناب آقاى نقاشيان گفتگو داشته كه طبعا همه 
گفتگو كه حدود 4ســاعت بطول انجاميده در يك نســخه از نشريه نميگنجد و ما سعى 
ميكنيم تمامى اين گفتگو را در 3 نســخه از روزنامه هاى زيرمجموعه سخن گستر جاى 

داده و تجربيات ذيقيمت معظم له را در اختيار مخاطبين بگذاريم.
خبر نگار: جناب آقاى نقاشــيان ابتدا ســالم عرض ميكنم و از اينكه باالخره بعد از 28 
ســال صاحب امتيازى اين دو روزنامه اجازه انجام مصاحبه به ما ميدهيد سپاســگزاريم و 
بعنوان اولين سوال به ما بفرماييد چرا در همه اين سالها با روزنامه هاى خودتون مصاحبه 

نميكردين؟
نقاشيان: سالم عليكم بما صبرتم و نعم عقبى الدار. بسم اهللا الحمن الرحيم و به نستعين 
و انه خير ناصر و معين، الحمد هللا الذى هدى نا لهذا و ما كنا لنهتدى لوال ان هدانا اهللا، رب 

ادخلنى مدخل صدق و اخرجنى مخرج صدق وجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.
منهم به سهم خود از زحماتى كه در اين نزديك به سى سالى كه با هم همكارى فرهنگى 
و مطبوعاتــى داريم از شــما و از همه همكارانى كه با ما مانــده و ادامه داده اند و حتى از 
مديران و همكارانى كه در اين دوران طوالنى با ما كار كرده و بنا به اقتضا ما را ترك نموده 
اند تشكر و قدردانى ميكنم. بايد عرض كنم سوال شما را ميتوان از چند جنبه مورد اعتبار 
و پاســخ دانست. اوال، ما موسسه سخن گستر و روزنامه هاى زير مجموعه را با نيت كار و 
تالش در مســير تحقق منويات انقالب اسالمى تاسيس كرديم و بناى از اول تا امروزمان 
مطرح كردن خودمان نبوده و صد البته هنوز هم نيست. ثانيا: در اين موسسه روزنامه ايران 
نيوز قدمت ده ســاله اى بيشــتر از صبح اقتصاد دارد و طبعا مخاطب آن اعم از ايرانيان و 
غير ايرانيان به اعتباز زبان انگليســى دانستن بوده است و سعى شده از رهبران و موثرين 
در اداره كشــور در تبيين مواضع انقالب و نظام اسالمى مطلب به ميان آوريم و من چون 
نقش حكومتى نداشــته ام سعى كرده ام بيشتر در حاشيه باشم تا متن مطالب، اگرچه در 
همه ادوار ســرمقاله و اظهار نظر و تبيين خط مشــى براى پيشبرد اهداف موسسه و خط 
امام رحمت اهللا عليه وتمركز روى نگاه مدبرانه رهبرى ســرلوحه سياست ما با مخاطبين 
بوده اســت. ثالثا : در فرهنگ اخالقى و دينى ما خودپسندى و شهرت طلبى نوعى صفت 
و رفتار مذموم اســت و همين امر موجب ميشــده تا حقير از خود كم و از ديگران بيش 
بگويم لذاســت كه از مصاحبه با مجموعه خود احتراز داشته ام شما ميدانيد كه ما وابسته 
به هيچ گروه و دسته سياسى و حزبى نيستيم البته نه اينكه سياسى نباشيم، جريانى فكر 
نميكرده ايم، جريان ها را خالص نمى يافته ايم، اهداف شخصى و اميال جهت دار بسمت 
غرب يا شرق آلودگى مى آورند از كِم كِم گرايشى تا زياد زياد مزدورى نوسان دارند. رسانه 
هاى حزبى در كشور هاى جهان سوم جهان مثل خود احزاب بدون رابطه با اجنبى و نوعا 
ســرويس هاى بيگانه شــكل نميگرفته اند موضوع استقالل طلبى در اين يكصد و بيست 
سال گذشته از مشروطيت به بعد بسيار كمرنگ بوده و تا دلتون بخواهد ريل گذارى براى 
اهداف خاص رايج بوده ما به اين سمت و سوها نرفتيم از هيچ رانتى برخوردار نبوده ايم و 
شــرايط موسسه با زيان انباشته چند ده ميلياردى تاييد كننده همين ادعاست.  رابعاً: من 
در تاسيس و ادامه راه موسسه سخن گستر همان نيت و راهى را رفته ام كه قبل از انقالب 
در ساختارهاى زيرزمينى انتشارات از جمله نداى اسالم و كانون نشر نهضت و فجر اسالم 
و گاها گروه توحيدى صف طى ميكرده ايم و اين ســاختار همانند گذشته صد درصد در 

خدمت انقالب اسالمى شكل گرفته و هزينه براى آن را هزينه براى منويات ظهور منجى 
مى دانم فلذاســت كه اين  «من»  در قاموس منيت اصــال مطرح نبوده بعد هم اگر خدا 

عمرى عنايت فرمود مطرح نخواهد بود ان شااهللا.
خبر نگار: چه توضيحات جامعى داديد حتى ما بعنوان همكاران شما واقف به نيات شما 
در نگاه به تاسيس موسسه ســخن گستر كمتر بوده ايم، سئوال بعدى اين است كه شما 
در حوزه هاى امنيت و لجستيك و سازماندهى و تشكيالت و ابنيه و انفورماتيك در دولت 
و بخــش خصوصى فعال بوده ايد، اوال بفرماييد با كار كردن بعنوان كارمند دولت بيشــتر 
ارضاء روحى ميشدين يا در بخش خصوصى؟ ثانيا در طول اين عمرى كه از فعاليتهاى شما 

گذشته كدام از فعاليت ها را بيشتر دوست داشته ايد؟
نقاشيان: ادعاى حقير آن اســت كه حقير سراپا تقصير هم سياسى ام، هم اقتصادى ام، 
هــم فرهنگى ام، هم بنا به ضــرورت در ادوارى كار امنيتى و نظامى كرده ام. در همه اين 
بخشها يك عنصرى بر شاكله ذهن و فكرم حاكم بوده به نام مديريت خود در زمان و مكان 
در اتخاذ تصميم، اگر سياسى بوده ام؟ چگونه سياسى باشم برايم مهم بوده در زمان و در 
مكان نســبت به چگونه بودنش تصميم گرفته ام، اگــر اقتصادى بوده ام چگونه اقتصادى 
بودن برايم اصل بوده در زمان و مكان برايش تصميم ســاخته ام، شما از حقير و اطرافيان 
حقير صدها بار شنيده ايد من دنبال پول و ثروت هرگز نرفته و نميروم اين پول است كه 
دنبال حقير ميدود، از منظر جامعه رفتارى حقير پول و ثروت را در قالب منش سگ ولگرد 
تعريف ميكنم سگ ولگرد اين گونه است كه اگر  دنبالش كنى فرار ميكنه و شما دستت به 
اون نميرسه اما اگر به سگ ولگرد بى محلى كنى دنبالت راه ميافته اصطالحا موس موس 
ميكنه حتى پاچه شلوارت را ليس ميزنه كه بايد مراقب باشى نجس نشى، بله ثروت قابليت 
نجس شدن دارد. لذا هر كارى كه در شان خود و خانواده و معيارهايم نبوده نكرده ام و بهتر 
است اينگونه بگويم كه حاضر نبوده ام سرمايه به معناى هو سرمايه  چه حجمى و چه شانى 
برايم تعيين تكليف كند و هميشه مهار و افسار سرمايه در كف چارچوب دار اعتقاديم بوده 

اســت. در مكتب سرمايه دارى غربى (كاپيتاليسم) شما بدون اينكه بفهمى مزدور سرمايه 
ميشويد. او شما را به هر طرفى كه منافع در آن است ميبرد و شما عنان و اختيارى براى 
حفظ كيان اعتقادى و حتى سياســى و مضاف بر آن منزلتها نداريد. به همين دليل زياده 
خواهى نكرده و نميكنم. محاسبه، بله اما در مسيرى كه كوچكترين تعارضى با نگاه و اهداف 
اعتقادى و دينى ام نداشــته باشد. در يك جمله ى كوتاه «اصولى ماندن» حتى اگر زيان 
مادى هم داشته است برايم اصل بوده پس بنابراين دست به انجام هر تجارت و هر توليدى 
با هر كسى نزدم. اگر هم گاهى در مقطعى با كسى مؤانست يافته و بعدا واقف به مشى غير 
اصولى او شده ام بسرعت ترك اعتماد و حتى در مواقعى ترك ارتباط كرده ام. من اقتصاد 
را از كف بازار زمانى كه شــاگرد فرش فروشى در سراى محموديه انتهاى بازار عباس آباد 
تهران بودم و در رقابت با جاروكشان حرفه اى فرش بجاى 5/2 ريال براى جاروى هر قطعه 
فرش از استادم 5/1 ريال ميگرفته ام، آموخته ام. بعدها در مدرسه و دانشگاه مبانى مستند 
و مستدركم مبتنى بر شناخت نظريه ها را دنبال كردم. تا حدى  بانكدارى ميدانم، تا حدى 

حسابدارى ميدانم، در حد حرفه اى تراز خوانى بلدم، منابع مصارف را شصت سال است كه 
نهادى و گزاره اى ميشناسم. عدد و رقم ها را لمس ميكنم بهتر است بگويم عددها با حقير 
مأنوســند. به اهميت آمار و اطالعات واقفم. زيان واقعى و سود واقعى را تشخيص ميدهم. 
قانــون تجارت خوانــده ام و درس داده ام. قانون ماليات خوانده و درس داده ام، به حقوق 
تجارت بين الملل سر كشيده و برخى رموز آن را آموخته ام. بازار شناسى و بازار يابى كرده 
ام. لذا بايد گفت چگونه اقتصادى بودن اينگونه تعريف ميشه. بعضى فكر ميكنند همين كه 
از بچگى به نانوايى رفته اند و يا بقالى، نان و ماست خريده اند، تجارت و بازار و سود و زيان 
و حمل ونقل ميفهمند. اينطور نيست. اقتصاد اسرارآميزترين فن دنياست بعضى آن را علم 
ميدانند كه اشتباه است چرا اشتباه است هزار دليل دارد و مهمترينش اين است كه همه 
جا تئورى ها يكسان عمل نميكنند و همه جا اقتصاد يك فرمول ندارد، اقتصاد فنى است 
كه در چارچوب حكمت مبتنى بر زمان و مكان عملى و قابل اجرا  ميشود. اطالعات و آمار 
و حوزه امنيت و از همه مهمتر باور هاى فرهنگى مردم در هر اقليم چرخ هاى لوكوموتيو 
اقتصاد آن منطقه اند. توليد ثروت. اداره معيشت. بازار سازى. مشاركت ملى. هدف سنجى. 
دانش بنيانى مديريت پولى. مديريت مالى. مزيت نسبى و بسيارى اهرم هاى  ريز و درشت 

ديگر  واگن هاى اين لوكومتو در آن منطقه اند. 
فرهنگى ام براى اينكه شــصت سال است با نوشته در محيط اجتماعى آشنا هستم. قلم و 
متن برون داد محتواى فرهنگ اند. سخن و بيان برون داد آموزه هايند. حقير 9 ساله بودم 
دستم در دست دايى ام بود در سبزه ميدان و بازار كفاشها شاهد اتفاقات 15 خرداد بودم 
از همان زمان ذهن و فكرم مشغول درك باور هاى مردمى ايثارگر و مجاهد در حد كشته 
شدن و از گلوله نترسيدن بوده است. اين يعنى خمير مايه آموزه هاى فرهنگ دينى حقير 
شده است معقدم  پس اگر كسى ذهن خود را به شناخت باورها روانه كرد اين ادم فرهنگى 
اســت حال اين فرهنگى بودن ميتواند فرهنگى مزين به باور دينى هم باشد. مزين به باور 
انقالبى و عدالت خواهى هم باشد. مزين به سلول شناسى رفتار اجتماهى از برون داد باورها 
هم باشد. من شصت سال است كه هر رفتارى را نتيجه رسوبهاى آموزه اى ميدانم و يقين 
دارم انســانها در كالن زندگى خود بطور نسبى فرهنگى اند. ما يك كلمه اى يا بهتر است 
بگويم واژه اى داريم بعنوان «دهاتى» امروزه اين كلمه تبديل به ناسزا شده حال اينكه يك 
تعريف از ســادگى و بى پيرايگى است تعريف از يك باور هايى كه آلوده به پيچيده شدن 
درگير و دار تجربيات در روابط گســترده اجتماعى نشده اند. قالب باور يك دهاتى همان 
آموزه هايى اســت كه در محيط محدود روستا برايش شكل گرفته است. اما شهرى بودن 
متفاوت است. باور انسان شهرى نمودارى از آموزه هايى است كه فرهنگ شخصى و بطور 
جمعى فرهنگ اجتماعى را ميســازند. حقير فرهنگ سازى را هم تا حدى ميشناسم. چرا 
كه ابزار هاى تشكيل دهنده باور در رسانه هاى جمعى را ميشناسم. قدرتهاى بزرگ مثل 
آمريكا و اروپا و چين و در گذشته تا حدى روسيه سعى كردند انسانها را با دادن آموزه هاى 

متناسب با نياز خود با خود همسو كنند. سرمايه گذاريهاى امروز در فضاى مجازى مبين 
همين امر است كه شاكله ذهنى افراد كه نقش كليدى در برون داد فرهنگى دارد را از آن 
خود كنند. من بيش از سياسى بودن فرهنگى ام، بيش از اقتصادى بودن فرهنگى ام ، براى 
اثبــات فرهنگى بودن بايد بگويم هيئتى ام از بچگى عضو هيات صاحب الزمانيهاى تهران 
بوده ام در اداره هيئت نقش داشــته ام، مطبوعاتى بوده و هستم و خواهم بود. كتابخوانم، 
نويسنده ام، شاعر غزل سرا هستم بيش از 4000 غزل دارم، قلمم نقش نقد و احيا و بقول 
امروزى ها اينفورماتيو است، معلمم چون در مسير آموزش دغدغه دارم ، منتقدم چون نظر 
تجربه شده دارم. اگر بخواهم به پاسخ صريح براى سئوال شما بازگردم بايد بگويم من در ده 
سال كار دولتى 100درصد موفق بودم اما در كار خصوصى براى حمايت از انقالب و نظام 
هزار درصد موفق بوده ام. بيشتر عالقه ام نيز در حوزه طبع و نشر شكل گرفته است. كمى 

طوالنى شد اما فكر ميكنم پس از حاشيه ها به متن سوالتون هم پرداختم.
خبر نگار: عالى بود، اساســا وقتى شما صحبت ميكنيد در فراز و فرود جمالت چه وقتى 
مقدمه چينى ميكنيد و چه وقتى به متن مى پردازيد انسان مبهوت گفتارتان ميشود بله 
دقيق و با ابعاد وســيع به سوالم پاسخ دادين. ميخوام بپرسم چرا در دولت نمانديد و چرا 
وزير و وكيل نشديد شما وسعت ديد كالنى داريد براى هر پستى قابليتهاى ممتازى داريد 

، حيف نبود يك امر سنگين كشورى را دنبال نكرديد؟
نقاشــيان: خيلى ها اين سوال را از من ميكنند و من از پاسخ به آن تا كنون طفره رفته 

ام اما به شــما پاسخ اين سئوال 
را ميدهــم. چرا براى اينكه حس 
ميكنم به آخر عمرم نزديك شده 
ام و ســهميه اى بيــش از رؤيت 
چند آفتاب برايم نمانده اســت. 
در آن ســالها كه از دولتى بودن 
كنــار رفتم دلم خون بــود. دلم 
ميخواست عربده بكشم مكنونات 
دلــم را بگويم كه در كشــور چه 
ميگذرد اما يك نــداى نهانى در 
وجــودم از فريــاد زدن نهــى ام 
ميكرد، حتى اولتيماتم ميداد صبر 
كنم، صبور باشــم، ميگفت حرف 
تنهاى تو بجايى نميرسه و دوران 
با طمأنينه حق را آشــكار ميكنه. 
خدايش رحمت كند پدرم وقتى 
به چنين شرايطى ميرسيدند كه 

هرطرف نگاه ميكردى ننگ وسياهى بود و اعتماد كامال از دست رفته بود يك داستانى از 
حمام عمومى نقل ميكردند، ميفرمودند: يك كسى صبح قبل از نماز رفت حمام كه غسل 
واجب بجا بياره هول هولكى وارد ســربينه شــد و لباس كند كمى دقت كرد ديد يكى از 
مشــتريان كه داره لباس در مياره بجاى پاى آدم ُســم داره به بعدى نگاه كرد ديد اونهم 
ُسم داره وارد خودبينه شد و نگاه به دالك كرد ديد اونهم ُسم داره تعجب كرد اما سكوت 
كرد سريع غسل كرد و از سربينه خارج شد آمد به مشت ومال چى و جامه دار بگويد ديد 
اونهام خودشــون ُسم دارند سريع لباس پوشيد اومد به دخل دارباشى بگه ديد اونهم ُسم 
داره پول حمام را داد و فرار كرد، بعد نتيجه ميگرفت كه وقتى همه سم دارند تو بى سمى 
بايد از زير چشم سم دارا دورباشى. من تو همه اين ده سال كار با دولت شاهد صدها آدم 
نفوذى و جيره خور انگليس بوده ام كه شايد نزديك سى درصدى از اونها با صبرم تا امروز 
افشــاء و از سمت ها خلع گاهى هم دستگير و به زندان افتاده اند، چگونه بايد با اينها كار 
ميكردم؟ بخش زيادى از افراد اصال قدرت تشــخيص اين موضوع را نداشتند با زبان معنى 
دارى به آنها ميگفتم تشخيص آنها اين بود كه اعوجاج را ميدانند اما چاره چيست؟ نفوذى 
ها هم بدســت انســانهاى نابالغ منويات خود را پيش ميبردند. به امام رحمت اهللا نميشد 

بگويم زيرا شــناخت من تشــخيص فردى بود اما مدرك و مســتند شهودى براى ادعايم 
نداشــتم. به اطالعات ميگفتم خودشان ُسم داشــتند. مجبور بودم كنار بكشم و اطالعات 
جمع كنم. من همون ســال اول به فراماسون بودن ميرحسين موسوى و من تبع و بخش 
اعظم كابينه او واقف شدم  براى تك تك آنها پرونده ذهنى درست كردم هرچه جلو ميرفتم 
وحشــتم دو چندان ميشد. جنگ را همين ها به بيراهه بردند اطالعات را همينها به اينجا 
كشــانيدند، اقتصاد را همين ها به اضمهالل بردند. انقالب اسالمى را بجايى مى بردند كه 
مردم را از دين و مقاومت منزجر كنند اگر نبود اصل واليت فقيه در قانون اساســى و اگر 
بعد از حضرت امام(ره) آقا انتخاب نميشــدند و اگر جريان حامى و پشتيبان مردمى پشت 
ايشان نبود، چيزى از دين و انقالب باقى نمانده بود، در جمع بندى ميزان و معيار نفوذ به 
يك تحليل جدى رســيدم و آن امروز ملموس تر است. معتقدم  انگليس ها براى انتقام از 
آمريكا در جريان شكست نفتى سال 32 و درك نقش ايثار و مذهب در قيام 15 خرداد و 
ميزان قدرت تاثير روحانيت در مردم واقف به ناتوانى سكوالر هاى تربيت شده مشروطيت 
شــدند و با يك پروژه بلندمدت شــروع به يارگيرى در مذهبى ها كردند. در دانشجوهاى 
خارج كشور و انجمن هاى اسالمى در زندانها از سياسى مذهبى ها حتى با طراحى مسعود 
رجــوى را رهبر مجاهدين كردند، در مدارس مذهبى خط دادند جريان حجتيه مدارس را 
در اختيار بگيرند در حوزه هاى علميه در جريان هاى روشنفكرى و حتى بعد كه امام(ره) 
با پروژه خودشان به نجف برده شد در نجف و اطراف حضرت امام (ره) آخوندهاى انگليسى 
كاشتند. نقشه و پروژه اين بود كه بشود روياى تملك مجدد خود نسبت به كل خاك ايران 
را كه در طراحى مشــروطيت سال 1905 و قرارداد محرمانه سنپترزبورك در مشاركت با 

روسها ســال 1907ميالدى و بعدها با كشتن نصف ملت ايران با ايجاد قحطى غذا و دارو 
حين جنگ جهانى اول و بعد با به نخست وزيرى رساندن مزدورشان وثوق الدوله و قرارداد 
ســنگين و استعمارى 1919 كه به تقابل ملى انجاميده بود را اين بار بدست روحانيت در 
تقابل با شوروى و آمريكا عملى كنند. حجم يارگيرى آنقدر زياد است كه هر خواننده و هر 
شنونده اى ابتدا شما را تندرو فرض ميكند سپس  قدرت ذهن شما گوينده و نويسنده را 
بيشتر متهم ميكند تا اصل ماجراى نفوذ. اگر به شما بگويم در اين 44 سال بيش از يكصد 
اتاق فكر در تهران و لندن راجع به چه تصميماتى طراحى و نقشــه راه و آدم اســتخدام 
كرده پنجاه تا شــاخ در مياوريد. بايد بگويم كه بر ما در طول اين 44 ســال هزينه هاى 
عظيمى تحميل كردند و همه سعى اين بود كه واليت فقيه يا نباشد يا ضعيف و در تسلط 
عوامل آنها باشــد. اما با هوشيارى امام رحمت اهللا عليه و برخى منتخبين ملت در مجلس 
خبرگان قانون اساسى و بعد از امام رحمت اهللا در نقشه كشيدن عليه واليت فقيه و رهبرى 
داهيانه، خردمندان، شــجاعانه، مدبرانه مقام معظم آقا خدا را شكر هنوز تيرشان به سنگ 
خورده كه مســير هوشيارسازى روز بروز كارشان را سخت تر كرده است. بايد براى اولين 
بــار در عمرم اعتراف كنم، علت اصلى كه از كار مســتقيم در دولتهاى قبلى كناره گرفتم 
اين بود كه تا اين جريان پيچيده واقعا پيچيده و هنوز هزار توووو را افشــاء كنم. اساســا 
موسسه سخن گستر را براى همين امر تاسيس كردم، اين موسسه ابزار شناخت عميقم از 
ماجراى نفود شــد. برخى از همكاران اوليه ام از جنس همين ها بودند. هر دو روز يك بار 
با بى بى ســى مصاحبه ميكردند 
اما من صبورانه شاهد بودم و دم 
نميزدم . پشت پرده عناصر را به 
راحتى افشــا ميكردند. اصطالح 
از خودمونــه از دهانشــان نمى 
افتاد. ميدانســتم كه راه درست 
انقالب، تحقق پاكــى و خلوص 
افشــاى  و  ناخالصــى  زدودن  و 
خيانت مــزدوران اجنبى از دامن 
نظام و انقالب است. امروز حقير 
با افتخار هزينه ميكنم تا اهداف 
ظهور امام عصر عج محقق بشه. 
انقالب اسالمى را عكس روتوش 
نشــده انقالب مهدى عج ميدانم 
و معتقدم تنها راه نجات بشريت 
مقاومت و افشــاى راه دشمنان و 
شياطين است. باز طوالنى شد اما 

بنظرم پاسخ سوال شما را دادم.
خبر نگار: من از پاســخ شما حيرت كرده ام يعنى شما انحراف آفرينى خائنين را از سال 
1367 رصد ميكرده ايد و زيركانه خود را در فضاى اقتصادى اســتتار كرده ايد تا زمينه را 

بطور تدريجى براى منويات امام زمانى آماده كنيد؟
نقاشيان: بله خوب گرفتين درست همين راه را رفته ام با پول دولت نميشد نجاسات دولت 
ها را بشوييم بايد مثل قبل از انقالب پول ميساختيم تا بشود براى ظهور هزينه كنيم. براى 
تسطيح مسير ظهور هزينه كنيم. براى افشاى خط دشمن هزينه كنيم. مالحظه ميفرماييد 
امروز بنده هيئت صاحب الزمانى را اداره ميكنم. در قالب هيئت چند ســاختار ديگر شكل 
گرفته دور خيزم براى كاستن از فعاليت هاى اقتصادى و تمركز روى كار فرهنگى از سال 
1388 هم همين هدف را دنبال كرده است. من فساد را خيانت را نفوذ را دور زدن مسير 
ترسيم شده امام را از سال 57 شاهد بودم در مسير شناخت بيش از 30 پروژه انجام داده 
ام اجازه بديد يك داستان جالبى را برايتان نقل كنم كه ميزان نفوذ را براى شما و مخاطب 
ملموس تركند. در اثناى كار فرقان يك روزى احمد آقاى خمينى مرا احضار كردند. دفتر 
كارى كه داشــتند اتاق پاناراماى صدا وسيما در طبقه نهم ساختمان مركزى صدا و سيما 
بود وقتى در اتاق ايشان حاضر شدم متوجه شدم تنها نيستند جناب حجت االسالم سيد 
محمد موسوى خوئينى ها هم با ايشان هستند. چند روزى از اشغال النه جاسوسى امريكا 
گذشته بود انتهاى آذر ماه 1358 تقريبا اگر تاريخ دقيق بخواهيد بايد به خاطرات مكتوبم 
مراجعه كنم اما ذهنم تاريخ را اشــتباه نميكند. بعد از خوش و بش و چاق سالمتى احمد 
آقا گزارشى شفاهى از شرايط جمع آورى گروه فرقان خواستند حقير هم توضيحاتى دادم 
سپس رفتيم سر اصل مطلبى كه مرا براى آن احضار كرده بودند. موضوع اين بود كه يك 
كارتن با ابعاد 70 در 50 با ارتفاع 50 سانتيمتر را كه پر بود از كاغذ نشان دادند و گفتند 
شما زبان انگليسى را كجا آموختى و حقير پاسخ دادم در كالس زبان هاى قبل از انقالب 
بدليل نيازى كه براى مكالمه با خريداران فرش در بازار تهران داشتم و كار صادرات فرش 
را كه شروع كرده بودم بايد ميتوانستم با مشتريان دانماركى و سوئدى مان حرف ميزديم. 
احمد آقا ديده بودند كه حقير گاهى براى حضرت امام مطالب خبرنگاران را ترجمه ميكردم 
همين امر موجب شــده بود براى اين ماموريت روى من حساب كنند. قبل از موضوع هم 
با سيد محمد موسوى خوئينى ها كامال مشورت كرده بودند. لذا حقير انتخاب هر دو نفر 
محسوب ميشــدم. درب كارتن را گشــودم و يكى دو برگ از اوراق را بيرون آوردم آرم و 
سربرگ سفارت امريكا را داشتند و متن انگليسى در همين حال توضيح دادند كه در النه 
جاسوسى امريكا اتاقى بوده كه دفتر كار سر شاپور ريپورتر بعنوان مشاور اقتصادى سوليوان 
سفير دموكرات آمريكا در تهران محسوب ميشده. دانشجويان پيرو خط امام (ره ) كه النه 
را تسخير كرده اند وقتى اين اتاق را با مدير مرتبطش شناسايى كرده اند از آقاى موسوى 
خوئينى ها كســب تكليف كرده بودند كه با وسايل آنجا چه كنند ايشان هم گفته بودند 
در يك كارتن تحويل ايشــان بشود و اين كارتن پيش روى ما همان كارتن بود. تعجب و 
حساســيت هر دو بزرگوار اين بود كه يك عنصر وابسته به ملكه انگلستان و عضو سازمان 
ام آى 6 و شــايد آن روز ها فقط با نام سرويس انگلستان در سفارت امريكا چه ماموريتى 
را دنبال ميكرده است؟ براى جلوگيرى از عدم افشاى ماموريت سر شاپور ريپورتر موضوع 
را از دانشــجويان مخفى نگهداشته بودند و متوسل به حقير شده تا از كارتن تحويل شده 
گزارشى تسليم ايشان كنم. حقير هم با افتخار و تمكين پذيرفته و نهايتا كارتن را به دفتر 
كارم كه 209 زندان اوين بود انتقال دادم. شبها وقتى همه خواب بودند اين كارتن را پيش 
ميكشــيدم و ورق به ورق بررسى ميكردم دوهفته كار برد تا متوجه ماموريت شدم و طى 

مكتوبى 15 صفحه اى موضوع را براى احمد آقاى خمينى و جناب موســوى خوئينى ها 
تشــريح كردم خالصه مطلب اين بود كه شاپور ريپورتر بعنوان مشاور اقتصادى سوليوان 
او را در جريان ماموريت ها و تعداد اشــخاص و وابســتگى آنها به سرويس هاى اطالعاتى 
در نمايندگى شركت هايى كه از اقصى نقاط جهان در تهران مشغول بازاريابى و فروش و 
توليد كاال بودند قرار ميداده است. در اين ليست ها شركتهاى خارجى از روسى تا ژاپنى و 
هندى و فرانسوى و ايتاليايى و آلمانى و انگليسى و حتى آمريكايى وجود داشتند.  من در 
گزارشم آورده بودم كه انگلستان مسلط بر رفتار شركت هاى خارجى در ايران بوده و اين 
اطالعات را با سفير امريكا به مشاركت ميگذاشته است. و به عبارتى شركت هاى خارجى 
در ايران پوشش عمليات اطالعاتى و يا ديپلماسى پنهان بوده اند. نكته جالب اينجا بود كه 
وقتى احمد آقا گزارش را خوانده بود گفته بود: «« ميدانستم انگليس ها آمريكا را كنترل 
ميكنند »» همين يك جمله از احمد آقاى خمينى نشــان ميداد اين دو بزرگوا به دنبال 
كشف چه جريانى در النه بوده اند و اين كشف بدست حقير صورت يافته بود و به عبارتى 
اقتصاد خرد هم در ايران با عنايت انگلستان اداره ميشد و اگر كسى در ساختار فراماسونها 
نبود و فرهنگ وابســتگى به انگليسها را بعنوان آنگلوفيل نداشت اجازه داشتن نمايندگى 
نداشت. من باب مثال اشرف پهلوى در مشاركتى با هندوجا نمايندگى بنز را بطور پنهانى 
در يك شركت كاغذى ليختن اشتاينى داشتند كه هرچه بنز از كاميون و سوارى در ايران 
ميفروخت طى آن قرارداد بايد 10 درصد به حســاب آن شركت اشرف و هنوجا ميريخت 
و اينها هم درآمد را داشــتند و هم رفتار بنز را زير نظر داشــتند كه از سياست هاى كالن 
تعريف شده لندن براى اقتصاد ايران تخطى نكند. ما متاسفانه بعد از انقالب با حضور نفوذى 
ها اين هيمنه اطالعاتى و اشراف اقتصادى انگليسها را نشناختيم و نتوانستيم كنترل كنيم 
تا اقتصاد از چارچوب پاكى برخوردار شود. لذاست كه عرض ميكنم مطمئن باشيد مسيرى 
كه آقا، مقام معظم رهبرى ترســيم كرده اند در همين راستاســت كه اول شناخت جامع 
از پشــت پرده ها و سپس منتظر باشيم ببينيم ريخته هاى انقالب به ناكجا آباد ميروند و 

رويش هاى انقالب ظهور را محقق و ســاماندهى ميكنند ما امروز در مسير درستى افتاده 
ايم اگر رياست جمهورى كنونى ابراهيم رئيسى شجاعت بيشترى بخرج دهد و با ترميم و 

تقويت كابينه سرعت حركت را از كندى بيرون بياورد ما راه را كوتاهتر ميكنيم. انشااهللا
خبر نگار: حاج آقاى نقاشيان ميدانم كه اگر ده ساعت ديگر با شما بنشينم و هر سئوالى 
بكنم با پاسخ هاى نگفته و شگفت انگيزى مواجه ميشوم كه سينه شما و تجاربتون ماالمال 
از اين ســخن هاســت اما اجازه ميخواهم اين مصاحبه را كه خيلى هم به درازا كشيد را 
خاتمه بدهيم اما از شما قول بگيرم كه باز هم به ما اجازه بدهيد با شما بنشينيم و سخن 
از گذشته براى تنوير مخاطب در يافتن راه آينده كنيم. از اينكه اين توفيق را نصيب حقير 

كرده ايد صميمانه تشكر و سپاسگزارم.
نقاشيان: من هم از وقتى كه گذاشتيد سپاسگزارم و ميدانم با پرگويى حقير پياده كردن 
اين مصاحبه چه مقدار ســخت و وقت گير و خســته كننده است منهم براى شما و همه 

همكارانم آرزوى سالمتى و بهروزى دارم سالمت و موفق و پيروز باشيد. 
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فرصت هاى 44 ساله، سوختمصاحبه اختصاصى با حاج حميدرضا نقاشيان

آن سالها كه از دولتى بودن كنار رفتم دلم خون بود

ما امروز در مسير درستى افتاده ايم اقتصاد اسرارآميزترين فن دنياست 

اقتصاد فنى است كه در چارچوب حكمت مبتنى 
بر زمان و مكان عملى و قابل اجرا  ميشود. 

شاهد صدها آدم نفوذى و جيره خور انگليس بوده ام 

من فساد را، خيانت را، نفوذ را، دور زدن مسير 

ترسيم شده امام را، از سال 57 شاهد بودم 

اگر اقتصادى بوده ام چگونه اقتصادى بودن برايم اصل بوده 
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گزيده خبر

طى 10 ماه گذشته سال جارى؛
93 هزار ميليارد ريال ماليات در آذربايجان شرقى وصول شد

تبريز – شيعه نواز: مديركل امور مالياتى آذربايجان شرقى با اشاره به وصول 
نزديك به 93 هزار ميليارد ريالى ماليات در 10 ماه گذشــته ســالجارى در 
اســتان، گفت: 35.46 درصــد از مجموع ماليات وصولــى در اين مدت از 
اشــخاص حقوقى و شركت ها تحقق يافته است. عيســى اروج زاده اظهار 
كرد: رتبه هاى بعدى در درآمدهاى مالياتى اســتان به ارزش افزوده كاالها 
و خدمات با 30.22 درصد، ماليات مشاغل با 10.34درصد، كاركنان بخش 
دولتى با 5.69درصد، ارزش افزوده ســهم سالمت با 5.41 درصد، كاركنان 
غيردولتى با 4.05 درصد، نقل و انتقال خودرو با 2.38 درصد و نقل و انتقال 
سرقفلى با 1.09 درصد اختصاص دارد. وى همچنين از واريز مبلغ 15 هزار 
و 644 ميليارد ريال به حســاب شهردارى ها و دهيارى هاى استان در اين 
مدت خبرداد و گفت: 11 هزار و 316 ميليارد ريال به حساب شهردارى ها و 
چهار هزار و 348 ميليارد ريال به حساب دهيارى هاى استان واريز شده و در 
ماه جارى هزار و 720 ميليارد ريال به شهردارى تبريز پرداخت شده است.

واريز درآمد مالياتى مس ســونگون به آذربايجان شرقى .اروج زاده از واريز 
درآمد مالياتى مس ســونگون به اســتان خبرداد و گفت: اصل ماليات اين 
مجتمع 45 هزار ميليارد ريال است كه 25 درصد آن براى آذربايجان شرقى 
تعيين شده و از اين مبلغ تاكنون هزار ميليارد ريال وصول شده كه تا پايان 
ســال به 10 هزار ميليارد ريال مى رسد. وى اضافه كرد: مبلغ 400 ميليارد 
ريال از ماليات مس ســونگون مربوط به ارزش افزوده اســت كه اين رقم به 
صورت مستقيم در استان هزينه مى شود. مديركل امور مالياتى آذربايجان 
شرقى همچنين از تشــكيل پرونده مالياتى براى بيش از 194 هزار دارنده 
كارتخوان در استان در سال گذشته خبرداد و گفت: در سال جارى نيز براى 
بيش از 172 هزار دارنده كارتخوان پرونده مالياتى تشكيل شده و در مجموع 
بيش از 366 هزار مودى مالياتى در اســتان در 2 سال اخير شناسايى شده 
اند. اروج زاده بيان كرد: بيشترين ماليات در سالجارى از تبريز با 77.9 درصد 
محقق شــده گفت: مرند با 2.37، آذرشهر با 2.35، مراغه با 2.29، بناب با 
1.87، صوفيان با 1.8، جلفا با 1.65، بستان آباد با 1.54، ميانه با 92 صدم و 
ديگر شهرستان ها با 7.32 درصد در رده هاى بعدى هستند. مديركل امور 
مالياتى آذربايجان شــرقى همچنين به تعداد موديان مالياتى در آذربايجان 
شــرقى اشاره كرد و افزود: 677 هزار و 834 مودى مالياتى در استان وجود 
دارد كه از اين تعداد 446 هزار و 161 مودى فاقد اظهار نامه و 231 هزار و 

673 مورد داراى اظهارنامه هستند.
افتخار آفرينى افسران كنترل و بازرسى بندر چابهار در مجامع 

بين المللى 

تصاوير افســران كنترل و بازرسى كشتى ها از نواقص بازرسى هاى صورت 
گرفته در بندر چابهار به عنوان عكس برتر سال 2021 تفاهم نامه اقيانوس 
هند انتخاب شــد.به گــزارش روابط عمومى اداره كل بنــادر و دريانوردى 
سيستان و بلوچستان، سيد احمد هاشمى معاون دريايى بنادر و دريانوردى 
اســتان در اين باره گفت: تفاهم نامه اقيانوس هند در خصوص انســجام و 
يكپارچگى در كنترل و بازرســى از كشــتى هاى متردد در منطقه شامل 
كشورهاى ايران، استراليا، بنگالدش، كوموروس، اريتره، فرانسه، هند، كنيا، 
ماداگاسكار، مالديو، موريتانى، موزامبيك، ميانمار، عمان، سيشل، سريالنكا، 
آفريقاى جنوبى، سودان، تانزانيا و يمن، همه ساله مسابقه اى را در خصوص 
انتخاب بهترين عكس از نواقص ثبت شده در بازرسى ها براى تشويق افسران 
كنترل و بازرســى كشورهاى تفاهم نامه برگزار مى نمايد.هاشمى گفت: در 
ميان تصاوير ارايه شده از همه كشورهاى عضو در سال 2021، تصوير گرفته 
شــده توسط افسران كنترل و بازرسى كشــتى هاى بندر چابهار به عنوان 
بهترين عكس 2021 با راى همه كشــورهاى عضو انتخاب شد و در گزارش 
ســاالنه اين تفاهم نامه در سال 2022 به چاپ رســيد.وى در ادامه افزود: 
افسران كنترل و بازرسى كشتى ها وظيفه بازرسى و كنترل انطباق شناوران 
متــردد در بنادر با الزامات ملى و بين المللــى در حوزه ايمنى، حفاظت از 
محيط زيست دريايى و حفظ حقوق دريانوردان را بر عهده دارند و در صورتى 
كه عدم انطباق اساسى در شناورى مشاهده شد، شناور فوق تا رفع نواقص و 

انطباق با الزامات توقيف مى گردد.

نوسازى تاكسى براساس مسووليت هاى اجتماعى
تاكسى ســمند با يك ميليون كيلومتر 
پيمايش به موزه ايــران خودرو رفت در 
راستاى ايفاى مسووليت هاى اجتماعى 
ايــران خــودرو، در مراســمى با حضور 
مديرعامــل اين گروه صنعتى، تاكســى 
سمند دوگانه سوز با يك ميليون كيلومتر 
پيمايش با سورن پالس دوگانه سوز صفر 

كيلومتر تعويض شد. ايكوپرس- تاكسى سمند دوگانه سوز پس از ارايه خدمت بيش از 13 
ساله به مسافران فرودگاه بين المللى اروميه، با پيمايش يك ميليون كيلومتر به موزه ايران 
خودرو منتقل شد.سمند تاكسى اميد غزنوى توليد سال 1387 بوده و به گفته وى هنوز از 
كيفيت فنى و ظاهر مطلوبى براى ارايه سرويس به مشتريان برخوردار است.وى با بيان اين 
كه هيچ گاه انتظار تعويض اين خودرو را با محصولى نو و صفر كيلومتر از سوى ايران خودرو 
نداشته است،گفت: در تماس با مركز تماس و برقرارى ارتباط با سامانه ارتباطى مديرعامل 
گروه صنعتى ايران خودرو  اطالعات خودرو را ارايه كردم و بعد از مدتى ايران خودرو اعالم 
كرد كه آماده است خودرو را با محصولى نو تعويض كند.غزنوى ادامه داد: سمند به عنوان 
يك خودرو ملى از كيفيت و همچنين استقبال خوبى در جامعه برخوردار است و در زمينه 
ارايه خدمات مســافرى نيز به خوبى عمل كرده است. وى با تقدير از اقدام ايران خودرو و 
نگه دارى از اين خودرو در موزه گفت: اين افتخار در ابتدا براى كاركنان ايران خودرو و مردم 
ايران است كه نشان مى دهد اين خودرو با دست توانمند و پرتالش  كاركنان ايران خودرو 

توليد شده است كه هنوز بعد ازگذشت سال ها از توليد، كيفيت خوبى دارد.

مديرعامل شركت فنرسازى زر گلپايگان خبر داد:
موفقيت در اخذ گواهى نامه طراحى ميل موج گير

مديرعامل شركت فنرسازى زر گلپايگان از 
تغيير دامنه فعاليت اين شركت از ساخت 
قطعات به طراحى و ساخت محصول خبر 
داد. به گزارش سايپانيوز، مهدى بهرامى، 
مديرعامل شركت فنرسازى زر گلپايگان 
گفــت: در ســال توليد، دانــش بنيان و 
اشــتغال آفرين با  همت و تالش تمامى 

كاركنــان موفق به  گذراندن مميزى سيســتم مديريت كيفيت با تمركز بر تغيير دامنه 
فعاليت شــديم.او افزود: شركت فنرســازى زر گلپايگان از شروع تاسيس صرفاً در زمينه 
توليد انواع ميل موج گير، تورشــن بار، ميل كرپى و فنرلول فعال بوده و در حال حاضر بر 
اســاس مميزى سيستم مديريت كيفيت موفق به اخذ گواهى نامه طراحى محصول نيز 
شده اســت.بهرامى تصريح كرد: با توجه به وجود پتانسيل طراحى انواع ميل موجگيرها 
در صنعت خودروســازى ســايپا و با عنايت به همكارى و مشاركت شركت فنرسازى زر 
گلپايگان با شركت هاى مركز تحقيقات و نوآورى صنايع خودرو سايپا، زامياد و مگاموتور، 
اين پتانسيل نهفته در اسفندماه سال جارى بر اساس مميزى سيستم مديريت كيفيت با 
تمركز بر تغيير دامنه فعاليت شركت شكوفا شد و در حال حاضر گواهى نامه طراحى ميل 
موجگير به اين شركت اعطا شده است.او افزود: درحال حاضر شركت فنرسازى زر 
گلپايگان به عنوان شركت طراحى و توليد در حال فعاليت است و اميدواريم 
بتوان از اين پتانسيل در سطح گروه خودروسازى سايپا استفاده بهينه ببريم. 

متقاضيان دو طرح خودرويى؛

 عالوه بر موجودى 230 ميليونى، حساب وكالتى را به  نفع سازمان حمايت كنيد
ســخنگوى وزارت صمت اعالم كــرد متقاضيانى كه در دو طرح 
يكپارچــه و فروش ايران خودرو شــركت كرده اند عالوه بر اينكه 
بايد موجودى معادل 230 ميليون تومان را در حســاب وكالتى 
مورد نظر داشــته باشند، بايســتى به بانك عامل نيز اعالم كنند 
كه حســاب وكالتى مذكور عالوه بر شــركت ايران خودرو براى 
ســازمان حمايت نيز تاييد شــود. اميد قاليبــاف در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: متقاضيانى كه در طرح اخير فروش فوق العاده 
ايران خودرو ثبت نام كرده اند اما تا زمانى كه نتيجه قرعه كشى آن 
مشخص شود، مى خواهند، فرصت ثبت نام اوليه در طرح يكپارچه 
خودروهاى داخلى را هم از دســت ندهند، (البته به شــرطى كه 
در طــرح ايران خودرو برنــده اعالم نشــوند) مى توانند از همان 
حســاب وكالتى تعريف شــده براى طرح ايران خودرو خود هم 
اســتفاده كنند و ضرورى نيست  كه دو حساب افتتاح كنند، اما 
بايستى حتما موجودى دو طرح معادل 230 ميليون تومان (130 
ميليون براى ايران خــودرو و 100 ميليون تومان طرح يكپارچه 
خودروهاى داخلى) را در حساب خود داشته باشند. ضمن اينكه، 
آن حســاب وكالتى را عالوه بر اينكه وكالت با ايران خودروست، 
با ســازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان نيز وكالتى 
كنند. سخنگوى وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد: در حقيقت 
بايســتى نزد بانك عاملى كه حســاب وكالتى تعريف كرده اند، 
درخواســت دهند كه براى سازمان حمايت هم حساب مذكور را 
وكالتــى كنند. وى تاكيد كرد: البتــه تنها در صورتى ثبت نام در 
طرح يكپارچه بر قوت خود باقى خواهد ماند كه افراد برنده طرح 
فروش فوق العاده اخير ايران خودرو اعالم نشوند. چنانچه افراد جزو 
برندگان طرح ايران خودرو باشند، به  هيچ وجه امكان ثبت نام در 

طرح يكپارچه خودروهاى داخلى را نخواهند داشــت و به صورت 
اتوماتيك حذف خواهند شــد. اما اگر افراد در طرح ايران خودرو 
برنده نشده باشــند، مى توانند 130 ميليون تومان (ويژه حساب 
وكالتى ايران خودرو) را برداشت كنند و 100 ميليون تومان ويژه 
طرح يكپارچه را در حســاب وكالتى همچنان مسدود نگه دارند. 

50 درصــد ظرفيت طرح يكپارچه ويژه طــرح جوانى جمعيت/ 
مادران هم بايد حساب وكالتى داشته باشند .قاليباف تصريح كرد: 
در طــرح يكپارچه خودروهاى داخلى، طــرح حمايت از خانواده 
و جوانــى جمعيت كامال اجرايى خواهد شــد و 50 درصد توليد 
خودروسازان، به مادران داراى شرايط اختصاص پيدا خواهد كرد. 

سازوكار نيز بدين ترتيب خواهد بود كه در همان ابتداى ثبت نام، 
دو طرح ويژه متقاضيان عادى و طرح ويژه مادران مشمول طرح 
جوانى جمعيت اجرا خواهد شد. پس از ثبت نام، تخصيص خودرو 
50-50 خواهــد بــود؛ بدين معنا كه به طور مثــال، اگر يكى از 
خودروســازان در فروردين ماه 1402، 60 هزار دســتگاه خودرو 
توليد و در سامانه عرضه كند، 30 هزار دستگاه به متقاضيان عادى 
و 30 هزار دســتگاه به مادران تخصيص داده مى شود. سخنگوى 
وزارت صمت خاطرنشــان كرد: چنانچه مادران متقاضى بيش از 
اين 30 هزار باشــند، وارد مرحله تعييِن نوبِت تخصيص خواهند 
شد و قرعه كشى براى تعيين نوبت انجام خواهد شد. اما به هرحال 
زودتــر از متقاضيان عادى، خودرو تحويــل خواهند گرفت. وى 
ادامــه داد: نكته حائز اهميت ديگر اين اســت كه عليرغم اينكه 
در طرح هاى گذشته خودروسازان نياز به تعريف حساب وكالتى 
براى مادران نبود و تنها براى متقاضيان عادى لحاظ مى شــد، در 
ايــن طرح يكپارچه خودروها، مادران نيز بايســتى  براى تعريف 
حســاب وكالتى و واريز وجه 100 ميليون تومــان اقدام كنند. 
خودروهاى فرســوده، ســهمى در طرح يكپارچه ندارند . مشاور 
وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: نكته مهم اين اســت كه 
براى خودروهاى فرسوده در اين طرح يكپارچه خودروهاى داخلى 
سهميه اى نخواهيم داشت؛ چرا كه طبق قانون سهميه جايگزينى 
خودروهاى فرسوده بايستى 10 درصد از قرعه كشى باشد و چون 
قرعه كشى حذف شده است، بنابراين خودروهاى فرسوده سهمى 

در اين طرح يكپارچه ندارند.

ايســنا/كهگيلويه و بويراحمد طى روزهاى اخير شــاهد 
افزايش حدود 60 درصدى قيمت ســيمان در اســتان 
كهگيلويه و بويراحمد بخصوص شــهر ياسوج مركز اين 
اســتان هستيم كه گاليه مندى و نگرانى مردم را در پى 
داشت. تاكنون قيمت سيمان براى هر پاكت 50 كيلويى 
قيمتى حــدود 53 هزار تومان بود اما طى روزهاى اخير 
اين ميزان به حدود 85 هزار تومان افزايش يافت كه اين 
مســاله نگرانى و گاليه مندى مردم را در پى داشت. اين 
افزايش قيمت مربوط به كارخانه سيمان مارگون است در 
حالى كه هر پاك سيمان بهبهان در شهر قلعه رئيسى 65 
هزار تومان است كه انتطار مى رود مسئوالن فكرى براى 
اين مســاله گرانى ناگهانى كنند. يكى از مصالح فروشان 
ياسوج به خبرنگار ايسنا گفت: تا دو هفته قبل، هر پاكت 
50 كيلويى ســيمان با قيمت 54 هزار تومان به فروش 
مى رسيد اما اكنون و به يك باره قيمت آن در بازار  85تا 
84 هــزار تومان افزايش يافت. �ســيد حمزه لقمانى�، 
مديركل تعزيرات حكومتى استان كهگيلويه و بويراحمد 
ضمن تاييد افزايش قيمت سيمان مارگون در اين زمينه 

به خبرنگار ايسنا گفت: كارخانه سيمان مارگون با ارائه در 
بورس كاال افزايش قيمت داشته است كه قيمت نامتعارف 
و معامالت بورس در حوزه كارى ما نيست كه گزارشى در 
همين خصوص به سازمان ها و نهادهاى مربوطه داده ايم. 
وى با بيان اينكه يكى از داليل افزايش قيمت سيمان در 
استان كهگيلويه و بويراحمد ارائه سيمان در بورس كاال 
بوده است، افزود: در زمينه افزايش ناگهانى قيمت سيمان 
در اين استان پيگير هستيم. �كريم روزبهان�، مديركل 

صنعت، معدن و تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد در 
گفت و گو با خبرنگار ايســنا در رابطه با افزايش قيمت 
سيمان در اين اســتان ضمن تاييد اين افزايش ناگهانى 
قيمــت گفت: موضــوع افزايش قيمت ســيمان در اين 
اســتان پيگيرى شد و در همين راســتا ديروز نيز يك 
نشست اضطرارى با كارخانه هاى سيمان و دستگاههاى 
مربوطه استان برگزار كرديم. وى افزود: عرضه نامناسب 
و به ميزان مورد نياز بازار از سوى كارخانه هاى سيمان، 

عملكرد نامناسب عامالن سيمان و اقدام به احتكار و انبار 
كردن سيمان از ســوى عامالن فروش و عرضه خارج از 
شبكه سيمان از ســوى برخى عامالن فروش سيمان از 
جمله داليل افزايش قيمت سيمان در استان كهگيلويه و 
بويراحمد بوده است. روزبهان اظهاركرد: با عامالن، مخالن 
و متخلفان بازار سيمان استان طبق قانون برخورد خواهد 
شد و با مخالن اين بازار تعارف نداريم. مديركل صنعت، 
معدن و تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: 
قيمت هر كيسه 50 كيلويى سيمان تا قبل از اين افزايش، 
حدود 53 هزار تومان بود كه به 85 هزار تومان رســيد و 
بــا متخلفان در اين خصوص برخورد جدى و قانونى مى 
شــود. روزبهان ادامه داد: متخلفان و مخالن بازار سيمان 
ابتدا ارشاد و جريمه مى شوند، سلب امتياز خواهند شد 
و در صورت رعايت نكردن قانون پس از تشــكيل پرونده 
براى متخلفان به مراجع قضايى معرفى مى شوند. گفتنى 
اســت كه در اســتان كهگيلويه و بويراحمد دو كارخانه 
سيمان ياســوج و كارخانه سيمان مارگون در مجموع با 
ظرفيت توليد ماهانه يك ميليون و 600 هزار تن فعاليت 

دارند.

ماجراى افزايش حدود 60 درصدى قيمت سيمان در كهگيلويه و بويراحمد

مديركل دفتر بانوان و خانواده اســتاندارى 
البرز گفت: به دســتور نماينده عالى دولت 
در اســتان ارتقا و توسعه مشاغل روستايى 
و مشاغل خانگى در استان البرز در دستور 
كار است. به گزارش اداره كل روابط عمومى 
و امور بين الملل استاندارى البرز، آقايى در 

بازديــد از بازارچه برزنت حصــارك كه با حضور دارايى ، مديــركل اداره تعاون ، كار و رفاه 
اجتماعى استان انجام شد، اظهار داشت: استان البرز جزء اولين استانى است كه مركز مشاغل 
خانگى كشور را راه  اندازى كرد.  وى افزود: در سال جارى برنامه هاى حوزه اشتغال و اقتصاد 
در بخش خانگى  را به جد پيگيرى كرده ايم. آقايى تصريح كرد:  در كنار اين روند، اميدواريم 
مشاغل روستايى و مشاغل خانگى توســعه و ارتقا يابند. اين مسئول با بيان اينكه در صدد 
هســتيم اقدامات الزم در مسير حمايت از جلب مشاركت هاى مردمى در پيش گرفته شود، 
اظهارداشت: نياز اســت تا در اين مسير و در خصوص جلب مشاركت هاى مردمى سمن ها، 
شوراهاى محلى، دهياران و بخشداران وارد كار شوند. وى گفت: هدف ما اين است كه بتوانيم 
با برنامه ريزى و هم افزايى دستگاه هاى اجرايى در استان در اين مسير گام برداريم. آقايى در 
ادامه در خصوص بازارچه توليدات مشاغل خانگى نيز گفت:  اين نمايشگاه و بازارچه در قالب 
زنجيره تامين تا فروش محصوالت توليدى مشاغل خانگى در منطقه حصارك كرج در محل 
بازار روز سيب سابق در خيابان برزنت راه اندازى شده است و امروز عالوه بر فروش محصوالت 

در اين نمايشگاه آموزش و كارگاه هاى توليدى راه اندازى شده است.

توسعه مشاغل خانگى در استان در دستور كار قرار دارد

نماينده نيشــابور در مجلس شــوراى اســالمى گفت كه تأمين كنندگان امنيت غذايى در جامعه دامپرورى و مرغدارى با 
مشكالت عديده اى روبرو هستند. به گزارش ايسنا، هاجر چنارانى در جلسه علنى امروز در تذكرى گفت: تأمين كنندگان 
امنيت غذايى در جامعه دامپرورى و مرغدارى با مشكالت عديده اى روبرو هستند؛ حدود دو ماه است كه اين افراد با مشكل 
تأمين كنجاله و سويا و عدم بارگيرى شركت ها روبرو هستند. وى بيان كرد: دامداران و مرغداران حدود دو ماه است كه وجه 
نهاده ها را در سامانه بازارگاه پرداخت كردند و هنوز بارشان تحويل داده نشده است؛ با توجه به ايام پايانى سال و تعطيالت و 
ممنوع شدن تردد كاميون ها در جاده ها، چرا فرياد اين عزيزان را نمى شنويد و هشدارهاى بزرگان اين صنعت را از سال قبل 
جدى نگرفتيد؟ چنارانى اضافه كرد: زنده به گور كردن جوجه ها و كشتار دام هاى مولد آبستن را يادتان رفته كه امروز در 
تكاپوى خريد گوشت از كشورهاى ديگر هستيد؟ چرا درس عبرت نمى گيريد؟ شما قول داديد وامى كه به عنوان دامداركارت 
در اختيار توليدكنندگان قرار مى دهيد قابل تمديد باشد، اما امروز به من خبر دادند كه بانك كشاورزى آن را تمديد نمى كند؛ 

توليدكنندگان ما با اين اوضاع چگونه نهاده از بازار آزاد تأمين كنند؟

«ســومين كنفرانس ملى فناورى هاى معدنكارى ايران» با مشــاركت معاونت علمى، فناورى و اقتصاد دانش بنيان رياست 
جمهورى 12 و 13 ارديبهشت ماه سال 1402 برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، كنفرانس تكنولوژى در معدنكارى 2023، 
فرصت آشنايى و كسب اطالع از جديدترين فناورى ها و نوآورى ها در حوزه معدن و صنايع معدنى را براى مديران، مشاوران، 
پيمانكاران و كارشناسان ايرانى فراهم مى كند. اين كنفرانس بر ورود آخرين فناورى هاى معدنكارى در سطح بين المللى تاكيد 
كرده و همراه با آن آخرين دستاوردها و تجربيات سرآمدان اين صنعت را ارائه خواهد كرد. در اين كنفرانس سخنرانانى از 
اقصى نقاط جهان حضور خواهند داشت كه آخرين فناورى ها و تجربيات خود را براى شركت هاى ايرانى معرفى مى كنند. 
راهبردهاى اين رويداد شامل «شناسايى، معرفى و ترويج فناورى هاى معدنكارى توسعه يافته توسط شركت هاى دانش بنيان 
و فناور، محققان دانشگاهى و كارشناسان صنعتى و معدنى»، «شناسايى و پيگيرى مسائل و چالش هاى موجود در واحدهاى 
معدنى و انتقال آنها به شــركت هاى شناســايى شده» و «انتقال، توسعه و بومى ســازى فناورى هاى معدنكارى در كشور» 

مى شود. 

در يك كنفرانس ملى؛تذكر چنارانى درباره جامعه دامپرورى و مرغدارى

فناورى هاى توسعه يافته معدن شناسايى و معرفى مى شوند
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گزيده خبر

ابالغ بسته وصول مطالبات غيرجارى بانك توسعه صادرات ايران
بانــك توســعه صــادرات ايران 
با صــدور بخشــنامه اى اعمال 
بخشودگى هاى مندرج در بسته 
را  وصــول مطالبات غيرجــارى 
بطور كامل تا تاريــخ 31 خرداد 
1402 بــا رعايت كامل قوانين به 

روســاى شــعب تفويض اختيار كرد.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه 
صادرات ايران، اين اقدام پيرو تصميمات متخده در جلســات با حضور وزير 
امور اقتصادى و دارايى و در راســتاى وصول مطالبــات غيرجارى و بهبود 
نقدينگى بانك هاى تحت مديريت اين وزارتخانه صورت پذيرفته اســت.در 
اين بخشــنامه آمده است : در صورتى كه بدهكار كل مبلغ بدهى خود را به 
صورت نقدى تســويه نمايد، بانك مكلف است 6٪ از مبلغ وجه الترام تاخير 
دين در تعهدات و تسهيالت غيرقرض الحسنه و 8٪ از مبلغ وجه التزام تاخير 
تاديه دين در تسهيالت قرض الحسنه را به صورت كامل مشمول بخشودگى 
قرار دهد.همچنين در تسهيالت داراى اقساط متعدد كه بدهكار داراى مانده 
بدهى اقساط در طبقات سررسيد گذشته يا معوق هست، در صورت وصول 
كل مانده سرفصل هاى مطالباتى (نه الزاماكل بدهى قرارداد) بخشودگى ٪6 
از وجه التزام تاخير تاديه دين به نسبت كل مانده سرفصل مطالباتى صورت 
پذيرد و مابقى اقســاط در مواعد مقرر از پيش تعيين شــده وصول خواهد 
شد.براســاس بخشنامه ياد شده در زمان امهال با استفاده از ابزارهاى وصل 
به صورت اقساطى (ازجمله تبديل و تجديد) مشروط به وصول حداقل ٪50 
مانــده كل بدهى به عنوان پيش دريافت، به نســبت مبلغ پرداختى، 6٪ از 
وجه التزام مشمول بخشودگى و متعاقب آن در پايان دوره امهال، درصورت 
پرداخــت كل بدهى، 6٪ از وجه التزام اقســاط امهالى باقى مانده نيز مورد 

بخشودگى قرار ميگيرد.
خدمات «چكاوك»، «ساتنا» و «پايا» بانك صادرات ايران در 

روزهاى پايانى 1401
ساعات كارى سامانه هاى «ساتنا»، 
«پايا» و «چكاوك» بانك صادرات 
ايران در ايام پايانى سال اعالم شد.به 
گزارش روابط عمومى بانك صادرات 
ايران، ســاعات كارى ســامانه هاى 
«ســاتنا»، «پايا» و «چكاوك» اين 

بانك در ايام پايانى ســال اعالم شــد كه بر اساس آن ساعت پايان واگذارى 
چك هاى عادى سامانه چكاوك در روزهاى پنج شنبه و شنبه به ترتيب 25 و 
27 اسفندماه سال جارى ساعت 12 و زمان پايان تعيين وضعيت آن 15:30 
تعيين شده اســت. همچنين ساعت پايان واگذارى چك هاى عادى سامانه 
چكاوك در روز يكشــنبه 28 اسفندماه ســاعت 13 و زمان تعيين وضعين 
آن 16:30 خواهــد بود. زمان پايانى واگذارى چك هاى رمزدار نيز در دو روز 
25 و 27 اســفندماه ساعت 13 و زمان پايان تعيين وضعيت آنها در شعب 
ساعت 14:45 اعالم شده است. زمان پايان واگذارى چك هاى رمزدار در روز 
يكشنبه 28 اسفندماه ساعت 14 و زمان تعيين وضعيت آنها 15:45 در نظر 
گرفته شده است. بر اساس اين اطالعيه سامانه چكاوك در روز 29 اسفندماه 
غيرفعال است.همچنين بر اساس اطالعيه اداره كل خزانه دارى بانك صادرات 
ايران، ســامانه ساتنا اين بانك در روز پنجشــنبه 25 اسفند ماه طبق روال 
عادى از ساعت 8 تا 14:30 فعال است و در روزهاى شنبه و يكشنبه 27و 28 
اسفندماه سال جارى زمان خدمت رسانى اين سامانه از هشت تا 20 و در روز 
دوشنبه29 اسفند ماه از هشت تا 19 به مشتريان خدمت ارائه خواهد كرد.

نرخ حق الوكاله بانك كارآفرين در سال 1402 اعالم شد.
به گــزارش روابــط عمومى بانك 
كارآفرين، در راستاى اجراى قانون 
بانكدارى بدون ربا و با اســتناد به 
مركزى جمهورى  بـانك  بخشنامه 

اسالمى ايران نــرخ حــــق الوكاله اين بـــانك براى سال 1402 حداكثر 
معادل 3 درصد منابع سپرده گذار براى سپـــرده هاى سرمايه گذارى به كار 
گرفته شده جهت مصارف مشاع تعيين شد.الزم به ذكر است نرخ سود على 
الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى بر اساس  بخشنامه هاى بانك مركزى 

جمهورى اسالمى ايران تعيين خواهد گرديد .
تفاهم نامه همكارى بين بانك پارسيان و موسسه عالى آموزش و 

پژوهش مديريت و برنامه ريزى
برنامه وبودجــه كشــور  ســازمان 
به منظور تبــادل تجربيات علمى و 
فراهــم آوردن زمينه هاى همكارى 
در جهت مطالعــات اقتصاد كالن 
ايران عصر دوشــنبه 15 اسفند به 
امضاى كــورش پرويزيــان و على 

اوتارخانى رســيد.هدف از انعقاد اين تفاهم نامــه ايجاد زمينه هاى همكارى 
و اســتفاده از توانايى هاى علمى و اجرايى طرفين براى ارتقاى فعاليت هاى 
علمى، آموزشى ، پژوهشى و مطالعاتى در حوزه هاى موردتوافق طرفين است.
كورش پرويزيان مديرعامل بانك پارسيان در مراسم امضاى اين تفاهم نامه، 
گفــت : بايد براى توليد ثروت و رفاه، به ظرفيت باالى ســرمايه انســانى و 
نيروى فكرى كه در جامعه وجود دارد توجه كنيم و با شناســايى و استفاده 
از ظرفيت هاى موجود آينده را بهتر بسازيم.مديرعامل بانك پارسيان با اشاره 
به ظرفيت ها و توانمندى هاى اين بانك اظهار داشــت: بانك پارســيان برند 

معتبرى است و از جايگاه مطلوبى در نظام بانكى برخوردار است.

تجربه بانك قرض الحسنه مهر ايران به سازمان همكارى  اقتصادى 
D8 منتقل مى شود

مشــترك  جلســه  در 
بانــك  مديرعامــل 
قرض الحسنه مهر ايران با 
دبير كل سازمان همكارى  
كشور  هشــت  اقتصادى 
 ،(D8)در حــال توســعه
توافق اوليه براى برگزارى 
انتقال  با هدف  وركشاپى 
بانكدارى  حوزه  تجربيات 

بين كشــورهاى عضو اين گروه صورت گرفت.به گــزارش روابط عمومى و 
امور مشتريان بانك قرض الحسنه مهر ايران، دكتر «سيد سعيد شمسى نژاد» 
مديرعامل بانك با «ايســياكا عبدالقادر امام» دبير كل ســازمان همكارى  
اقتصادى هشــت كشور در حال توسعه(D8) ديدار و درباره همكارى هاى 2 
جانبه گفت وگو كرد.دبير كل D8 در اين ديدار گفت: مدل بانكدارى اسالمى 
براى هشت كشور در حال توسعه مدل جديدى نيست، اما بانك قرض  الحسنه 
مهر ايران مى تواند تعامل خوبى با كشورهاى اسالمى داشته باشد.عبدالقادر 
امام اظهار داشت: SME بانك در نيجريه در حال راه اندازى است و قرار شده 
فعاليت هاى متعددى در حوزه آموزش، تأمين مالى و كمك به SMEها داشته 
باشد. در اين راستا قرار است كارت پرداخت گروه 8 راه اندازى شود كه براى 
ايران نيز قابليت اجرايــى دارد.وى افزود: چنين اقداماتى در مالزى نيز قرار 
است انجام شود و به دنبال مجوزهاى الزم با نرم افزارهاى پيشرفته هستند تا 
سرمايه گذارى هاى الزم صورت گيرد. رويكرد آن ها در خليج فارس نيز همين 
است و بانك قرض الحســنه مهر ايران مى تواند در آنجا سرمايه گذارى هاى 
الزم را انجام دهد.دبير كل D8 گفت: در همين راســتا مى توانند اين مسير 
را براى شــركت و عضويت ايران هموار كنند و آن ها هم راضى هستند كه 
ايران عضو اين مجموعه شــود. زمانى كه اين كار عملياتى شود، كمك هاى 
زيــادى به انجام كارهاى تجارى صورت مى گيرد و امكان خريد كاال از ايران 
نيز فراهم مى شــود.عبدالقادر امام در پايان خاطرنشــان ساخت: يك سرى 
اقدامات تجارى مشــترك نيز مى توان در قالــب مأموريت هاى تجارى در 
نيجريه و پاكستان با ايران ترتيب داد كه به صورت هيئتى متشكل از افراد با 
كشورهاى مختلف گروه 8، به مأموريت هاى تجارى بروند و ايران نيز در اين 
مأموريت هاى تجارى شركت كند.مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران نيز 
در اين جلسه اظهار داشت: در پى اين هستيم كه تجربيات كشورهاى گروه 
8 را در خصوص بانكدارى خرد و در قالب كارگروهى بين اين بانك ها متمركز 
كنيم و مى توان اين هدف را در قالب يك وركشــاپ دنبال كرد و تجربيات 
ديگران را نيز در حوزه بانكدارى مورد استفاده قرار داد.وى با اشاره به تجربه 
خاص ايران در برگزارى پارك علم و فناورى پرديس، گفت: مى توان در قالب 
يك كارگاه آموزشى تجربيات 15 ساله اخير بانك قرض الحسنه مهر ايران را 

به كشورهاى ديگر انتقال داد. 

نگاهى به تقويم انتخابات بخش خصوصى

گزينه رياست اتاق بازرگانى تهران كيست؟
انتخابات اتاق هاى بازرگانى سراسر كشور برگزار و منتخبان بخش 
خصوصى معرفى شــدند. ه گزارش ايسنا، براوردها نشان مى دهد 
كه در شــهرى مانند تهران، ميزان اســتقبال بخش خصوصى از 
انتخابات نسبت به دوره گذشته به شكل جدى كاهش يافته است. 
در دوره نهم، مسعود خوانسارى � رئيس اتاق بازرگانى تهران -  با 
1827 راى بــه عنوان نماينده بخش خصوصى به اتاق تهران راه 
يافته بود. در اين دوره اما جزئيات آرا نشان مى دهد كه هيچ يك 
از نامزدها حتى به هزار راى نيز نرسيده اند. با اين وجود اما مانند 
دوره گذشــته، تمام نامزدهاى معرفى شده از سوى ائتالف براى 
فردا به اتاق تهران راه يافته اند و فاصله راى ميان آنها و نامزدهاى 
بعدى، فاصله اى قابل توجــه دارد. براى مثال در بخش بازرگانى 
اتاق تهران، باالترين راى به عباس آرگون با 953 راى اختصاص 
يافته اســت اما يحيى آل اسحاق -  وزير اسبق بازرگانى و رييس 
اسبق اتاق بازرگانى تهران -  كه سر ليست ائتالف رقيب بود تنها 
446 راى به دســت آورده است. در ديگر گروه ها نيز همين روند 
ديده مى شود. با اعالم نتايج شمارش آرا، نامزدهايى كه به فرايند 
اعتراض دارند، امكان ثبت اعتراض رسمى خود را خواهند داشت. 
طبــق تقويم دهمين دوره انتخابات اتاق هــاى بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشــاورزى سراســر كشور، از زمان انتشــار نتايج اوليه 
دهمين دوره انتخابات تا 24 اسفندماه اين امكان فراهم است كه 
اعتراض به سوء جريان انتخابات در اختيار هيات هاى نظارت در 
استان هاى مختلف قرار گيرد. در ادامه، هيات هاى نظارت استان ها 
تا 28 اسفند بايد نظر خود را به شاكيان و معترضان، اعالم كنند 
و طبق تقويم تنظيم شده، اعتراض به نظر هيات ها نيز بايد تا 16 

فروردين 1402 در اختيار انجمن نظارت بر انتخابات قرار گيرد.
عد از اتمام مهلت اعتراض به نظر هيات هاى نظارت، انجمن نظارت 
نيز تا 22 فروردين بايد به اعتراض هاى واصله رســيدگى كرده و 
نظــر خود را اعالم كند. البته در ادامه، بار ديگر يك حق اعتراض 

براى افراد در نظر گرفته شــده تا بتوانند نســبت به نظر انجمن 
نيز اعتراض كرده و خواســتار رسيدگى به شكايت خود از سوى 
دبيرخانه شوراى عالى نظارت شــوند. در صورت وصول اعتراض 
در اين مرحله، شــوراى عالى نظارت نيز تا 4 ارديبهشت 1402 
فرصت دارد تا به اعتراض هاى واصله رســيدگى كند و در نهايت 
10 ارديبهشــت ماه نظر نهايى خود درباره انتخابات در حوزه هاى 
مختلف اعالم كرده و  11 ارديبهشــت اسامى قطعى منتخبان را 
منتشر كند. در نهايت، اعتبارنامه منتخبان دهمين دوره انتخابات 

اتاق هاى بازرگانى، صنايع، معادن و كشــاورزى سراسر كشور در 
تاريخ 20 ارديبهشــت  1402 با امضاى رئيس انجمن نظارت بر 
انتخابات اتاق ايران در اختيار آنها قرار مى گيرد. پس از اين مرحله، 
اعضاى جديد هيات نمايندگان در اتاق ها مستقر مى شوند و هيات  
رئيسه هر اتاق  را تعيين مى كنند. به اين ترتيب احتماال در جلسه 
هيات نمايندگان ارديبهشت ماه، رئيس جديد اتاق بازرگانى تهران 
و ساير اتاق هاى استانى كشور مشخص خواهد شد. پس از آن با 
تشكيل جلســه هيات نمايندگان اتاق بازرگانى ايران، اعضا براى 

معرفى رئيس و اعضاى هيات رئيسه اتاق بازرگانى ايران تصميم 
خواهند گرفت.  با نهايى شدن نام منتخبان اتاق بازرگانى تهران و 
در صورتى كه در فرايند اعتراضات تغيير خاصى رخ ندهد، باز هم 
اعضاى ائتالف براى فردا بايد يكى از اعضاى گروه خود را به عنوان 
رئيس انتخاب كنند. اين در حالى اســت كه بر خالف دوره هاى 
گذشــته، ديگر نامى از مسعود خوانســارى به عنوان سر ليست 
اين ائتالف ديده نمى شــود و در عين حــال هيچ يك از اعضاى 
فعلى هيات رئيســه اتاق نيز در انتخابات حضور ندارند. از اين رو 
سوال اصلى اين است كه چه فردى به عنوان رئيس اتاق پايتخت 
معرفى خواهد شد. پيگيرى ايسنا از يكى از اعضاى فهرست ائتالف 
براى فردا نشــان مى دهد كه هنوز هيچ تصميم نهايى در رابطه 
با رئيس احتمالى در نظر گرفته نشــده اما احتماال در جلســات 
آينده اعضا در اين رابطه تصميم گيرى مى شــود. طبق اظهارات 
او، فعال هيچ برنامه اى براى اعــالم نام هاى احتمالى وجود ندارد 
و احتماال در نخستين جلســه هيات نمايندگان در سال آينده، 
برنامه  انتخاب رييس مشخص مى شود. در رابطه با اتاق ايران نيز 
شــرايط به همين شكل است. از يحيى آل اسحاق به عنوان يكى 
از گزينه هاى محتمل براى اتاق بازرگانى ايران ياد مى شد اما اين 
فعال اقتصادى نتوانســت به اتاق بازرگانى تهران راه پيدا كند و 
به اين ترتيب شانســى نيز براى حضور در هيات نمايندگان اتاق 
ايران نخواهد داشــت. از سوى ديگر غالمحسين شافعى – رئيس 
فعلى اتاق بازرگانى ايران – نيز در انتخابات ثبت نام نكرده بود و از 
ميان اعضاى فعلى هيات رئيسه اتاق ايران نيز تنها حسين سالح 
ورزى از اتاق بازرگانى خرم آباد بار ديگر به اتاق راه يافته اســت. 
در صورتى كه در زمان قانونى اعتراضات به انتخابات، تغييرى در 
ميان برگزيدگان رخ ندهد، در بهار سال آينده ابتدا تكليف رياست 
اتاق هاى استانى و سپس اتاق بازرگانى ايران مشخص خواهد شد.

يكــى از مهم ترين اتفاقات در گواهى 
سپرده نفت خام تحويل فيزيكى نفت 
خام اســت بنابراين تحول در حوزه 
توليــد و تجارت و فــروش نفت خام 
كشور رخ مى دهد. شرايط براى تحويل 
فيزيكى و معاملــه ريالى نفت فراهم 
شــد . به گزارش خبرنگار اقتصادى 
ايلنا، احســان خاندوزى در حاشــيه 
مراســم رونمايى از راه اندازى گواهى 
سپرده نفت خام و ميعانات گازى در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از 
ماه ها تالش مشترك بين وزارت نفت، 
اقتصاد و بورس انرژى امروز متقارن با 
ايامى كه صادرات نفت خام و ميعانات 
ركوردهاى چند سال گذشته را جابجا 
كرده شــاهد به ثمر نشستن يكى از 
آرزوهاى دو دهه اخير براى باز شدن 
مسير جديد فعاالن بخش خصوصى 
و تنوع بخشــى به صادرات و فروش 
داخلى نفت و همچنين اســتفاده ار 
ابزارهاى بازار ســرمايه و استفاده از 

مزاياى شفافيت بازار سرمايه و رقابت 
پذيرى در عرصه فروش داخلى نفت 
هســتيم. وى ابراز اميدوارى كرد كه 
در كوتاه ترين زمان ممكن از ابزار بازار 
سرمايه و بورس براى تنوع بخشى و 

شفافيت استفاده كنيم و 36 ميليون 
بشــكه فروش فعلى سقف خود را پر 
كنــد. وزير اقتصــاد همچنين گفت: 
اميدواريــم وزارت نفت موافقت كند 
ســقف هاى باالترى را در انرژى براى 

فروش نفت خــام و ميعانات بعنوان 
يكــى از ابزارهــاى جذاب ســرمايه 
گذارى براى فعاالن حرفه اى اقتصاد 
شاهد باشيم. وى تاكيد كرد: يكى از 
مهم ترين اتفاقات در گواهى ســپرده 
نفت خام تحويــل فيزيكى نفت خام 
است بنابراين تحول در حوزه توليد و 
تجارت و فروش نفت خام كشــور رخ 
مى دهد. خانــدوزى معامالت عالوه 
بر ارزى ريالــى هم صورت مى گيرد، 
افــزود: ايــن مهم خواســت رييس 
جمهور و تاكيد رهبرى بوده اســت،  
وى بيان داشــت: كمــك به تقويت 
ارزش پــول ملى گام مهم در يكى از 
جذاب ترين بازارهاى دنيا و منطقه با 
محوريت نفــت و ميعانات گازى اينو 
كمك مى كند كــه آرام آرام تقاضاى 
ريالى براى نفت ايجاد كنيم و در گام 
توسعه اى كشورهاى همسايه نيز براى 

خريد داخلى نفت بپيوندند.

شرايط براى تحويل فيزيكى و معامله ريالى نفت فراهم شد

شاخص كل بورس در روز يك شنبه 21 اسفند ماه 1.85 درصد افت كرد. به گزارش خبرنگار ايِبنا، شاخص كل بازار بورس امروز 
33 هزار واحد افت كرد و در كانال يك ميليون و 783 هزار واحدى ايستاد. بدين ترتيب در اين روز شاخص كل بازار سرمايه 1.85 
درصد افت كرد. شاخص هم وزن نيز 9 هزار واحد ريزش كرد و در كانال 539 هزار واحدى ايستاد. در اين بازار 555 هزار معامله 
به ارزش 121 هزار ميليارد ريال انجام شد. در اين روز به ترتيب نماد هاى فوالد، فارس، فملى، شستا و كگل بيشترين تاثير منفى 
را بر شاخص كل بازار سرمايه داشتند و عامل افت بازار سرمايه شدند. در مقابل نماد هاى وبانك، فخاس، شيران و انرژى 3 بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بازار 
ســهام برجاى گذاشتند. در دومين روز معامالت هفته اكثريت گروه هاى بورسى قرمز پوش شدند. در بين گروه هاى بورسى گروه ذغال سنگ باريزش 6.69 درصدى 
بيشترين ريزش و گروه محصوالت چوبى با رشد 4.20 درصدى بيشترين رشد را كسب كرد. در بين گروه هاى بورسى بيشترين حجم معامالت به گروه خودرو رسيد.

بعد از گروه خودرو بيشترين حجم معامالت به گروه هاى صادرات محور محصوالت شيميايى و فلزات اساسى رسيد. همچنين امروز شاهد راه اندازى «گواهى سپرده 
نفت خام» و «گواهى سپرده ميعانات گازى» بوديم، اين اوراق ابزار هاى جديدى هستد كه به تازگى وارد بازار سهام شده اند.

رييس سازمان بورس اظهار داشت: هزار همت ارزش مبادالت بورس كاال بوده و همچنين در طول يك سال گذشته 110 ميليون 
تن كاال در بورس كاال معامله شده است. ارزش معامالت بورس كاال به هزار همت رسيد/ امكان توثيق گواهى سپرده شمش طال

به گزارش خبرنگار اقتصادى ايلنا، مجيد عشقى  در مراسم افتتاح مراسم معامالت شمش طال  در بازارهاى مالى و مشتقه بورس 
كاالى ايران با بيان اينكه امروز توانســتيم در زنجيره ابزارهاى سرمايه گذارى مربوط به طال كه يكى از ابزارهاى جذاب محسوب 

مى شود اقدام جديدى را اضافه كنيم، اظهار داشت: از ساليان گذشته در بازار سرمايه در حوزه هاى مختلف اين ابزار راه اندازى شده و يكى از حلقه هاى مفقوده شمش 
طال بود امروز توانستيم به اين مرحله برسيم كه معامالت شمش طال را افتتاح كنيم.  وى ادامه داد: بورس كاال به عنوان بازار شفاف در ساليان گذشته نقش مهمى در 
مبادالت كاالها به ويژه كاالهاى واسطه اى را بازى كرده و در حوزه پتروشيمى، فلزى نقش محورى داشته كه اين نقش خود را ايفا كرده است. رييس سازمان بورس با 
بيان اينكه به ركوردهاى خوب در بورس كاال دست يافتيم، تاكيد كرد: هزار همت ارزش مبادالت بورس كاال بوده و همچنين در طول يك سال گذشته 110 ميليون 
تن كاال در بورس كاال معامله شده است. عشقى افزود: مبادله كاال در بورس كاال منافع زيادى دارد از جمله اينكه معامالت كامال قابل رديابى است و دو طرف عرضه و 
تقاضا قابل نظارت هستند و ابزار قوى در دست سياست گذار محسوب مى شود كه با توجه به آمار بورس كاال بتواند براى آينده برنامه ريزى كند. همچنين بورس كاال 

به به عنوان دماسنج عمل مى كند با ابزارهاى مختلف مى تواند به مديريت بازار كمك كند.

رييس سازمان بورس؛شاخص كل بورس 33 هزار واحد عقب نشست

ارزش معامالت بورس كاال به هزار همت رسيد

آخرين عرضه هاى اوليه سال، با 8 و 7 درصد سهام 
سيم و كابل ابهر و توسعه صنايع و معادن غدير، 23 
اسفند در فرابورس و بورس انجام مى شود. به گزارش 
ايِبنا، سهام شركت هاى سيم و كابل ابهر و بين المللى 
توســعه صنايع و معادن غدير به عنوان نوزدهمين 
و بيستمين شــركت تازه وارد از طريق فرابورس و 
بورس، سه شنبه اين هفته (23 اسفند) عرضه اوليه 
خواهند شد. بر اساس اين گزارش، 81.9 ميليون سهم 
معادل 8 درصد سهام "بكابل" با حداكثر سهميه دو 
ميليون و 700 هزار ســهمى به سرمايه گذاران واجد 
شرايط به روش حراج در بازار دوم معامالت فرابورس 

عرضه خواهد شد و مشاور اين عرضه نيز كارگزارى 
مفيد و متعهد خريد گروه خدمات بازار سرمايه مفيد 
است. ارسال سفارش براى اين عرضه در حالى صرفا 

ً از طريق ايستگاه هاى معامالتى (نامك) امكان پذير 
خواهد بود كه 50 درصد از سهام خريدارى شده در 
روز عرضه اوليه توسط سرمايه گذاران واجد شرايط 
تا 90 روز پس از تاريخ عرضــه اوليه امكان عرضه 
نخواهد داشت. همچنين يك ميليارد و 295 ميليون 
سهم معادل 7 درصد سهام "وكغدير" با قيمت مبناى 
1550 تومانى و حداكثر ســهميه 3000 سهمى به هر 
كد حقيقى و حقوقى بــه روش قيمت ثابت در بازار 
دوم معامالت بورس عرضه مى شود. مدير عرضه هم 
كارگزارى آرمون بورس و متعهدين خريد سه تامين 

سرمايه كاردان، دماوند و اميد هستند.

جزئيات آخرين عرضه هاى اوليه امسال
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گزيده خبر

مقام آموزشى ترك:

اردوغان مدرك دانشگاهى ندارد

يك مقام ســابق آموزشى در تركيه تصريح كرد كه رئيس جمهور اين كشور 
مدرك دانشــگاهى ندارد. به گــزارش ايلنا به نقل از زمان، «يوســف ضيا 
اوزجان»، رئيس سابق مؤسســه آموزش عالى تركيه اعالم كرد كه «رجب 
طيب اردوغان»، رئيس جمهور تركيه نمى تواند نامزد رياست جمهورى باشد 
زيرا مدرك دانشــگاهى ندارد. اوزجان در حساب كاربرى خود در توييتر با 
تكرار ادعاهاى گذشــته خود گفت:  «اردوغان نمى تواند براى سومين بار در 
انتخابات شــركت كند، زيرا در وهله نخســت اين كار خالف قانون اساسى 
اســت و دوم اينكه او مدرك دانشگاهى ندارد».  وى افزود: «اگر اردوغان به 
دنبال شركت در انتخابات با دور زدن قانون باشد، عامل بزرگ ترين رسوايى 
انتخاباتى تاريــخ خواهد بود». اوزجان با تاكيد بر اينكه در تحقيقات درباره 
مدرك دانشگاهى اردوغان نتوانسته به نتيجه برسد، افزود: «وقتى به سنگ 
برخورد مى كنيد و نمى توانيد به نتيجه برســيد، قاعدتا حرفى براى گفتن 
نداريد».  حزب چپ گراى «آزادى بخش خلق» خواســتار اســتعالم مدرك 
دانشگاهى رئيس جمهور از دانشگاه «مرمره» شد، اما اين درخواست رد شد 
و ايــن حزب در ادامه اقدام خود به نهاد قضايى مراجعه كرد.  چهاردهمين 
دادگاه ادارى آنكارا نيز از اعطاى حق مشــاهده مــدرك اردوغان به حزب 
مذكور خوددارى و تاكيد كرد كه اين اطالعات شخصى است و تنها با رضايت 

صاحب آن قابل افشا است.

بانكداران سوئيسى نگران خروج 
ثروت چين هستند

مديــران بانك هــاى بزرگ ســوئيس 
هشــدار داده اند كه تصميم اين كشور 
در حمايــت از تحريم ها عليه روســيه 
تاثيــر منفى بر وام دهندگان ســوئيس 
مى گذارد. به گزارش ايســنا، به نوشته 
روزنامه فايننشــال تايمز، يكســرى از 
مقام هاى بانكى كه خواســتند نامشان 
فاش نشــود اعالم كردند كه مشتريان 
ثروتمندشــان از چين به شدت نگران 

پس انداز پول هايشــان در بانك هاى سوئيس هستند و اين نگرانى پس از آن شكل 
گرفته كه دولت برن سياست بى طرفى خود را با مسدودسازى ميلياردى دارايى هاى 
روسيه كه بخشى از تحريم هاى غرب عليه مسكو است، كنار گذاشته است. در فوريه 
سال جارى ميالدى، دبير امور اقتصادى دولت سوئيس گزارش كرد كه 8.1 ميليارد 
دالر از دارايى هاى روســيه به واسطه تحريم ها مسدود شده است. درضمن، گزارش 
شد بانك "كرديت سوئيس" به عنوان بزرگترين بانك اين كشور بيش از 19 ميليارد 
دالر از دارايى هاى روســيه را مســدود كرده است. يكى از اعضاى هيات مديريه اين 
بانك كه بر عمليات آســيايى بانك مذكور نظارت دارد، گفت: ما هم شــگفت زده و 
هم شــوكه شده ايم كه دولت سوئيس وضعيت بى طرفى خود را كنار گذاشته است. 
من شــواهدى آمارى دارم كه صدها مشترى بانك به دنبال بستن حساب هاى خود 
هســتند. روزنامه فايننشال تايمز همچنين با مديران اجرايى از شش تا از 10 بانك 
بزرگ ســوئيس درباره مشتريان خصوصى آنها سواالتى پرسيده و يكى از آنها گفته 
اســت: مساله تحريم ها بر مشتريان ما اثر مى گذارد. اين مساله اصلى نگرانى آنها در 
سال گذشته ميالدى بود. آنها از ما مى پرسيدند كه آيا پول هايشان پيش ما در امان 
اســت يا نه. "آنكه راينجن"، تحليلگر RBC به فايننشال تايمز گفت: بخش بانكدارى 
سوئيس بزرگترين مقصد ثروت هاى برون مرزى است كه يك چهارم مجموع جهانى 
را تشكيل مى دهد و 10 درصد از توليد ناخالص ملى را شامل مى شود. به گفته يك 

مدير بانكى ديگر، سوئيس به سرعت عليه مشتريان روسى اقدام كرده است.

ژنرال تحت تحريم آمريكا، وزير دفاع چين شد
«ژنرال لى شانگفو» از كهنه كاران ارتش آزادى بخش خلق چين كه 
تالش هايى براى نوسازى اين ارتش انجام داده، امروز (يكشنبه) به 
عنوان وزير دفاع جديد چين منصوب شد. به گزارش ايسنا، به نقل 
از خبرگزارى رويترز، اين ژنرال چينى چند ســال پيش به دليل 
خريد تسليحات از روســيه تحت تحريم هاى آمريكا قرار گرفت. 
اگرچه پســت جديد او در سيستم چين ديپلماتيك و تشريفاتى 
به حساب مى آيد اما به گفته ديپلمات هاى منطقه اى، انتصاب او 
پيشتر به دليل پيشينه اش مى باشــد. كارشناسان بر اين باورند، 
سابقه لى به عنوان يك تكنوكرات به او كمك خواهد كرد تا نقش 
كليدى را در تحقق اهداف موقت شى جينپينگ، رئيس جمهورى 
چين براى ارتش آزادى بخش خلق اين كشور ايفا كند. سابقه لى 
شانگفو� شخصى كه مهندس هوافضا است و در برنامه ماهواره اى 
چين فعاليت داشته � مى تواند براى ارتشى كه قصد دارد تا سال 
2049 به ارتشــى در سطح جهانى بدل شــود، مهم تلقى شود. 
لى در ســال 2016 به عنوان معاون فرمانده نيروى پشــتيبانى 
استراتژيك ارتش انتخاب شد؛ يك نهاد نخبه كه مسئوليت تسريع 
توســعه فضايى چين و قابليت هاى جنگ سايبرى اين كشور را 
برعهده داشت. لى سپس به مديريت دپارتمان توسعه تجهيزات 
در كميســيون مركزى نظامى رسيد، كميسيونى كه خط مشى 

نظامى چين را تعيين مى كند و رئيسش شخص شى جينپينگ 
است. او به عنوان مدير، در 2018 هدف تحريم هاى وزارت خارجه 
آمريكا قرار گرفت، تحريم هايى كه به دليل خريدهاى نظامى چين 
از روسيه وضع شد. در 2017 پكن 10 فروند جنگنده سوخو 35 
و تجهيزات مربوط به ســامانه پدافند هوايى اس-400 روسى را 
خريدارى كرده بود. برخى صاحب نظران حوزه امنيت بر اين باورند 
كه اين تحريم ها در حدى نيستند كه به اصطالح معامله دو طرف 
را بر هم بزنند، اما مى توانند پيچيدگى هايى ايجا كرده و حتى اهرم 
قدرتى باشند براى تصميم گيران حوزه نظامى چين. ژنرال مارتين 
مينرز، يكى از ســخنگويان پنتاگون چندى پيش در پاســخ به 
احتمال انتصاب لى گفت: ارتش آمريكا نمى تواند بر گزارش هايى 
درخصوص تغييرات مربوط بــه رهبرى چين اظهار نظر كند اما 
مشخص اســت كه مى خواهيم ارتباطات را با ارتش آزادى بخش 
خلق چين حفظ كنيم. خطوط باز اين ارتباط مى تواند به كاهش 
خطرات كمك و از ايجاد اشتباهات محاسباتى جلوگيرى كند و 
رقابت را به شكلى مسئوالنه مديريت كنيم. گرچه جايگاه جديد 
لى شانگفو در نظام چين بيشتر ديپلماتيك و فرمايشى است، اما 
انتخاب او با توجه به ســابقه اش، توجهات را به خود جلب كرده 
است. فعاليت او در حالى آغاز شده كه واشنگتن سعى دارد روابط 

وزارت امور خارجه رژيم صهيونيســتى از اظهار نظر درباره توافق ايران و عربســتان سعودى براى ازسرگيرى روابط ديپلماتيك خوددارى 
كرد. به گزارش ايســنا، خبرگزارى تاس نوشــت، دفتر مطبوعاتى وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستى به اين خبرگزارى گفت كه رژيم 
اسراييل فعال درباره توافق ميان ايران و عربستان سعودى براى ازسرگيرى روابط ديپلماتيك كه با ميانجيگرى چين انجام شد، اظهار نظر 
نمى كند. بنابر گزارش تاس، بنيامين نتانياهو،  نخســت وزير رژيم صهيونيســتى نيز هنوز درباره اين موضوع اظهار نظر نكرده است. او طى 
سفر اخيرش به ايتاليا كه جمعه گذشته انجام شد، بارى ديگر تاكيد كرد كه رژيم اسراييل به دنبال عادى سازى روابط با عربستان سعودى 
است. روزنامه نيويورك تايمز روز گذشته در گزارشى درباره ديدگاه رژيم صهيونيستى درباره اين توافق نوشت: چين در زمانى عربستان سعودى و ايران را به يكديگر نزديك كرد 
كه اسراييل اميدوار بود آمريكا آن را به عربستان نزديك كند. اسراييل كه در اواخر دوران رياست جمهورى ترامپ، طى توافقى موسوم به توافق ابراهيم با امارات متحده عربى و 
بحرين، كشورهاى حاشيه خليج فارس روابط ديپلماتيك برقرار كرد، مشتاقانه مى خواهد با عربستان سعودى هم توافق كند. چنين اتفاقى تغييرى اساسى در وضعيت اسراييل در 
همسايگى پر خصومت آن ايجاد كرده و به طور موثرى به دهه ها انزواى آن در جهان عرب پايان مى دهد. اين روزنامه در ادامه نوشت: اميد و آرزوهاى اسراييل براى ايجاد ائتالفى 
ضدايرانى با عربستان سعودى در منطقه از هم گسيخته است. به  دنبال سفر بهمن ماه سيد ابراهيم  رئيسى به پكن و گفتگوهاى انجام شده ميان رييس جمهور چين با رييس 
جمهور ايران، دريابان شمخانى از روز دوشنبه 15 اسفندماه در شهر پكن با هدف پيگيرى توافقات سفر رييس جمهور، مذاكرات فشرده اى را به منظور حل وفصل نهايى موضوعات 

فى مابين تهران-رياض با همتاى سعودى خود آغاز كرد.

رئيس شــوراى اجرايى حزب اهللا لبنان اعالم كرد: نمى توان سرنوشــت مردم مان و كرامت آنها را در معرض محاصره ظالمانه آمريكا يا در 
معرض باج خواهى كشــورى كه پول دارد، رها كنيم. به گزارش ايســنا، به نقل از النشره، هاشم صفى الدين، رئيس شوراى اجرايى حزب 
اهللا لبنان عنوان داشت: نمى توان سرنوشت مردم و كرامت آنها را در معرض محاصره ظالمانه آمريكا يا در معرض باج خواهى كشورى كه 
پول دارد، رها كنيم تا كرامت را با پول معامله كنيم، كرامت ما و كرامت مردممان با هيچ پولى قابل خريدن نيست. تمامى پول هاى دنيا 
هم نمى تواند بهاى كرامت مردم ما باشد كه خون خود را براى دفاع از اين كشور داده اند. وى افزود: برخالف بسيارى از پيش بينى ها، اين 

مقاومت پيشرفت كرد و ادامه داد و ثابت ماند و بر بسيارى از دشوارى ها غلبه كرد، حتى توانست چيزى را كه شبيه معجزه است، در پيروزى ها و در وجود خود و در ثباتش و در 
استقامت گزينه و مسلكش محقق كند. اين مقاومت توانست دستاوردهاى بسيارى را محقق كند دشمن را شكست داد و الحمد هللا، تا به امروز، دشمن در جايگاه شكست مادى 
و معنوى و عملى است و هر لحظه كه دشمن مرتكب حماقتى شود، مقاومت آماده است. صفى الدين خاطرنشان كرد: اينكه برخى بر گذر زمان حساب باز مى كنند، براى آنها 
سودى نخواهد داشت، در گذشته، دشمن بر اين مساله حساب باز كرد كه موشك هاى حزب اهللا از كارايى مى افتد؛ اما هر روز ديدند كه ما موشك هاى جديد و امكانات جديد و 
توانمند داريم. آنها مى دانند كه در جلوگيرى از اين پيشرفت عاجز هستند. از زمانى كه شروع به محاصره و تحريم كردند، بر اين مساله حساب باز كردند كه محيط مقاومت دچار 

چنددستگى شود؛ اما اينكه بر گذر زمان حساب باز كردند، فايده اى نداشت و فشارهاى بيشتر نيز فايده اى نداشت. ما اهل صبر و اراده و ايمان هستيم.

حزب اهللا: نمى توانيم سرنوشت مردم را در معرض محاصره ظالمانه رژيم صهيونيستى از اظهار نظر خوددارى كرد.
آمريكا بگذاريم
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هوش مصنوعى وارد انواع و اقســام صنايع شده و روزبه روز نقش مهم ترى پيدا 
مى كند. با پيشرفت شــگفت انگيز اين فناورى، اين امكان را دارد كه بسيارى از 
جنبه هاى زندگى را به طور شگفت انگيزى بهبود ببخشد اما از طرف ديگر نبايد 
خطــرات احتمالى آن را ناديده بگيريم. بــا توجه به اينكه تعداد قابل توجهى از 
كارشناســان در مورد خطرات احتمالى هوش مصنوعى هشدار مى دهند، بهتر 
است به اين هشدارها توجه كنيم. از طرف ديگر، برخى مدعى هستند كه چنين 
ديدگاه هايى صرفاً براى ايجاد جاروجنجال مطرح مى شــوند و هيچ خطر فورى 
از جانب هوش مصنوعى وجود نــدارد. بنابراين آيا نگرانى هاى مربوط به هوش 
مصنوعى جدى هســتند يا اينكه بايد آن ها را ناديده بگيريم؟ در اين مقاله به 5 
خطر مهم هوش مصنوعى اشاره كنيم كه در آينده ى نزديك مى توانند مشكالت 
زيادى را ايجاد كنند. هوش مصنوعى چگونه مى تواند خطرناك باشد اين فناورى 
روزبه روز پيچيده تر مى شود و همين پيشــرفت مى تواند منجر به بروز خطرات 
مختلفى از جمله موارد ساده (اختالل در كار) تا خطرات فاجعه بار شود. با توجه 
به اختالف نظرى كه در مورد اين موضوع وجود دارد، در رابطه با سطح خطرات 
آن هم يك ديدگاه مشــترك و جامع ديده نمى شــود. عموماً تصور مى شود كه 
هوش مصنوعى از دو طريق مى تواند خطرناك باشد: اين فناورى براى انجام كارى 
مخرب برنامه ريزى شود اين فناورى براى مفيد بودن برنامه ريزى شود اما در حين 

رسيدن به هدف خود كار مخربى انجام دهد سالح هاى هوشمند
اين ريسك ها با پيچيدگى نرم افزار هوش مصنوعى تقويت مى شوند. سال ها قبل 
يكى از فيلســوف هاى مشــهور به نام نيك بوستروم كتابى را منتشر كرد كه در 
آن يك ســناريو تحت عنوان «به حداكثر رســاندن گيره كاغذ» مطرح شد. او 
مى گويد فرض كنيد يك هوش مصنوعى براى توليد حداكثر تعداد ممكن گيره 
كاغذ توســعه پيدا كند. اگر اين هوش مصنوعى به اندازه ى كافى باهوش باشد، 
مى توانــد كل دنيا را براى رســيدن به اين هدف نابود كند. امــا به غير از اين 
خطرات فاجعه آور كه به نظر نمى رســد در آينــده ى نزديك تحقق پيدا كنند، 
مى توانيم به 5 خطر فورى اشاره كنيم كه مى توانند طى همين چند سال آينده 
مشكالت زيادى را ايجاد كنند. اتوماسيون شغل ها. هوش مصنوعى. اتوماسيون يا 
خودكارسازى از جمله مهم ترين خطرات هوش مصنوعى براى شغل هاى مختلف 
است. از كارخانه ها گرفته تا اتومبيل هاى خودكار، آغاز اتوماسيون به دهه ها قبل 
برمى گردد ولى روزبه روز شــتاب آن بيشتر مى شــود. مساله اين است كه براى 
بســيارى از كارهاى مختلف، سيســتم هاى هوش مصنوعى نسبت به انسان ها 
عملكرد بهترى دارند. روى هم رفته در اين موارد ارزان تر، دقيق تر و كارآمدتر از 
انســان ها عمل مى كنند. به عنوان مثال، هوش مصنوعى در تشخيص جعل آثار 
هنرى بهتر از متخصصان انسانى عمل مى كند و حاال اين سيستم ها در زمينه ى 
تشــخيص تومور از طريق تصاوير راديوگرافى هم در حال بهتر شدن هستند. از 
طرف ديگر، وقتى كه هوش مصنوعى بســيارى از شغل ها را تصرف كند، بخش 
بزرگى از كارگران كه شــغل خود را از دســت داده اند به دليل فقدان تخصص 
موردنياز يا عدم وجود اعتبارات قادر به پيدا كردن شــغل جديدى نخواهند بود. 
با پيشرفت سيســتم هاى هوش مصنوعى، مهارت هاى آن ها براى انجام كارهاى 
مختلف بهتر از انسان ها خواهد شد و اختالل در كار هم مى تواند منجر به افزايش 
نابرابرى اجتماعى و حتى يك فاجعه ى اقتصادى شود. امنيت و حريم خصوصى. 
هوش مصنوعى. مشكل اصلى اين است كه با افزايش نگرانى هاى امنيتى مبتنى 
بر هوش مصنوعى، تدابير پيش گيرى با اســتفاده از هوش مصنوعى هم افزايش 
پيدا مى كنند. اين مشــكل همچنين اين ســوال را مطرح مى كند كه ما چگونه 
سيســتم هاى هوش مصنوعى را ايمــن مى كنيم؟ اگــر از الگوريتم هاى هوش 
مصنوعى براى دفاع در برابر نگرانى هاى امنيتى استفاده مى كنيم، بايد در رابطه با 
ايمن بودن خود سيستم هوش مصنوعى  هم اطمينان حاصل كنيم. در زمينه ى 
حريم خصوصى هم شركت هاى بزرگ طى چند سال گذشته در اين زمينه تا حد 
قابل توجهى زير تيغ دولت ها و نهادهاى نظارتى قرار گرفته اند. بايد خاطرنشان 
كنيم روزانه حدود 2.5 ترابايت داده توسط كاربران ايجاد مى شود و الگوريتم هاى 
پيشرفته با اســتفاده از اين داده ها مى توانند پروفايل هاى بسيار دقيقى را براى 
نمايــش تبليغات ايجاد كننــد. از ديگر نگرانى ها مى توانيــم به تكنولوژى هاى 
تشخيص چهره اشاره كنيم و گزارش ها حاكى از آن است كه برخى از نيروهاى 
پليس در كشــورهاى مختلف براى شناســايى مجرمان تحــت تعقيب يا افراد 
مشــكوك از عينك هاى هوشمند مجهز به نرم افزار تشــخيص چهره استفاده 
مى كنند. چنين تكنولوژى هايى مى توانند منجر به گسترش رژيم هاى استبدادى 

شوند يا اينكه افراد يا گروه هايى با اهداف بدخواهانه از آن ها سوءاستفاده كنند.
. بدافــزار هوش مصنوعى. هوش مصنوعى هوش مصنوعى به طور فزاينده اى در 
هك كردن سيستم هاى امنيتى و شكستن رمزگذارى هاى مختلف بهتر مى شود. 
بخشى از اين موضوع به تكامل الگوريتم هاى يادگيرى ماشينى برمى گردد. اين 
يعنى بدافزار مبتنى بر هوش مصنوعى با آزمون و خطا بهتر مى شــود و با گذر 

زمان خطر آن هم افزايش پيدا مى كند.

اتفاق بزرگ هوش مصنوعى كه بسيار 
به ما نزديك مى شود

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

هوش مصنوعى خطر يا فرصت!

 فيات
 Fabbrica Italiana» كشــور: ايتاليا. نام كامل اين شــركت .(Giovanni Agnelli) ســال تاســيس: 1899. پايه گذار: جووانى آنيلى
Automobili Torino» اســت. نخســتين خودرو شركت فيات در ســال 1899 يعنى همان سالى كه كارخانه تاسيس شد به بازار 
آمد. ماشــين هاى درون شهرى و سوپرمينى از خودروهاى محبوب شركت فيات هستند. اين شركت در سال 1970 خودروهاى 
الكتريكى ساخت. فيات در كنار اتومبيل در ساخت سالح نيز فعال بوده است. شركت فيات در سال 1899 توسط جووانى آنيلى 
تأسيس شد. اين شركت كه گريدر، تانك، لوكوموتيو، تراكتور، هواپيما و بالگرد نيز توليد كرد، در سال 2009 به عنوان بزرگ ترين 
خودروســاز ايتاليا و ششمين خودروساز بزرگ جهان، معرفى شد. دارايى هاى گروه خودروسازى فيات بيشتر در بيرون از خاك 
ايتاليا قرار داشتند، كه بخش اعظم آن، در كشور برزيل مستقر بود. شركت فيات همچنين در كشورهاى آرژانتين و لهستان نيز 
داراى كارخانجات توليدى بود. شــركت فيات پيشينه طوالنى در واگذارى حق امتياز به دولت ها و ديگر شركت ها، بدون در نظر 
گرفتن سياســت محلى در كشور آن ها، داشت. اين شــركت ايتاليايى همچنين، در شركت هاى خودروسازى مستقر در فرانسه، 

تركيه، مصر، آفريقاى جنوبى، هند، صربستان، پاكستان و چين سرمايه گذارى هاى مشترك داشت.

ركورددار پاس گل در جهان
مســى به تنها بازيكن در تاريخ فوتبال جهان تبديل شــد كه توانسته 300 پاس گل را به نام خود به ثبت 
رساند. به گزارش ايسنا، پارى سن ژرمن در هفته بيست و هفتم رقابت هاى ليگ  فرانسه توانست با نتيجه 
دو بر يك برابر برست به پيروزى دست پيدا كند. ليونل مسى در اين بازى در دقيقه 91 پاس گل به ام باپه 
داد تا تيمش سه امتياز را به دست آورد.  مسى با پاس گلى كه در اين بازى داد شمار پاس گل هاى خود 
را با پيراهن تيم هاى باشگاهى مختلفى كه به ميدان رفته به عدد 300 رساند. مسى تنها بازيكن در تاريخ 
فوتبال جهان اســت كه 300 پاس گل در فوتبال باشگاهى را به نام خود به ثبت رسانده است. مسى 701 
گل را هم به ثمر رسانده است.  او تا پايان فصل جارى با پارى سن ژرمن قرارداد دارد و پيش بينى مى شود 

كه در تابستان تيم را ترك كند و راهى تيم ديگرى شود.
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صاحب امتياز : موسسه سخن گستر  مدير مسئول : فاطمه لشكرى

پیشنھاد

چھره روز

چهار اثر؛ مجموعه آثار فلورانس اسكاول شين
در ميان كتاب هاى مختلفى كه مى توان براى توسعه 
فــردى مطالعه مى كنيم، احتماال يكى از كامل ترين 
كتــاب هايى كه مى توانيد بخوانيد و از آن حداقل 4 
درس بزرگ در زندگى بگيريد. فلورانس اسكاول شين 
يكى از بزرگترين نويســندگان زن در جهان است كه 
آثار بسيار زيبايى را از خود به جاى گذاشت. در زمانى 
كه زنده بود، 3 كتاب از خود به چاپ رسانيد و تا زمان 
مرگــش يك كتاب ديگر را نيز تقريبا تمام كرد. پس 
از مرگ وى، مردم توانســتند كه اثر چهارم وى را نيز 
تكميل كرده و به چاپ برسانند. چند سال بعد از آن 
نيز هر 4 كتاب بى نظير فلورانس به يك كتاب به نام 
4 اثر يا e wisdom of Florence Scovel Shinn� تبديل 
و سپس منتشر شد. در اين كتاب 4 بخش «بازى زندگى و راه و رسم اين بازى»، «كالم تو عصاى 
معجزه گر توست»، «در مخفى توفيق» و «نفوذ كالم» درس هاى بزرگى از زندگى را مى آموزيم. 
در بخش اول شــما يك درس بزرگ را مى آموزيد كه ”زندگى يك پيكار نيســت؛ بلكه يك بازى 
اســت.“ در بخش دوم شــما با تاثير كالمتان در افراد و زندگيتان آشنا مى شود و در بخش سوم 
نيز شما متوجه مى شويد كه پيروزى و توفيق با هم فرق دارند و راز هاى رسيدن به توفيق را ياد 
ميگيريد. در بخش 4 نيز با تاثير راديواكتيو واژه ها و افكارمان آشــنا مى شــويم. سال هاى زيادى 
نيست كه نوشتن كتاب هاى انگيزشى و مرتبط با قانون جذب در بين نويسندگان و مخاطبانشان 
رواج و محبوبيت پيدا كرده است. اگر از خوانندگان عالقمند به اين موضوعات، نام چند كتاب تراز 

اول پرسيده شود، قطعاً يكى از آن ها كتاب چهار اثر از فلورانس اسكاول شين خواهد بود.

حسين زنده رودى
حسين زنده رودى متولد 1316 در تهران، نقاش معاصر 
ايرانى است. او از بنيانگذاران مكتب سقاخانه و پيشگامان 
شيوه نقاشــيخط در ايران است و با استفاده از نمادهاى 
هنر سنتى ايران و همچنين خوشنويسى، روشى تازه را 
در هنرهاى تجســمى ايران به وجود آورده. آثار حسين 

زنده رودى در موزه هاى متعددى نگهدارى مى شود.
تابلو نقاشــى خط «چهار باغ» حســين زنــده رودى در 
چهارمين حراج بين المللى كريســتى در ارديبهشــت 
1387 بــه مبلغ يك ميليون و 600هــزار دالر فروخته 
شد كه ركورد دار گران ترين تابلو نقاشى مدرن در تاريخ 
نقاشــى ايران به حساب آمد. حسين زنده رودى در سال 
1335 وارد هنرستان هنرهاى زيباى تهران شد. اولين اثر 
نقاشى خود را در طول دوران تحصيل در هنرستان پديدآورد. در بيست و دو سالگى به پاريس رفت و در 
بى ينال 1961 پاريس برنده جايزه شد و يك بورس تحصيلى به او تعلق گرفت. وى سپس در رشته هنر 
تحصيل كرد. پس از پايان تحصيالت به ايران بازگشت و آثارش را در «آتليه كبود» به نمايش گذاشت، او 
بى ترديد از مهم ترين چهره هاى مكتب سقاخانه محسوب مى شود هرچند او در مصاحبه با دو هفته نامه 
تنديس اين نسبت داشتن با مكتب را نفى مى كند و سقاخانه را مترادفى با نام خودش مى داند. حسين 
زنده رودى در سال 1351 قرآنى نفيس با طرح هاى رنگى را از طرف انتشارات «كلوب كتاب» در پاريس 
منتشر كرد كه جايزه «زيباترين كتاب در سال جهانى كتاب» از طرف يونسكو به آن تعلق گرفت. آثار 
حسين زنده رودى در موزه هاى متعددى نگهدارى مى شود.سه دهه پس از انقالب گالرى هما نخستين 

بار آثار اين هنرمند را در كلكسيون هاى مختلفى در معرض ديد عالقه مندان قرار داد.

فرھنگ

مدير عامل صندوق اعتبارى هنــر با تاكيد بر اينكه 
در سال 1401 تعداد اعضا و خدمات ارايه شده رشد 
داشــته بيان كرد:طرح بيمه بيكارى اعضاى صندوق 
تهيه شده و در صورت تصويب در هفته جارى از سال 
آينده اجرايى مى شــود. به گزارش ايسنا، سيد مجيد 
پوراحمدى - مديرعامل صندوق اعتبارى هنر- صبح 
يكشــنبه 21 اســفندماه با حضور برخى همكارانش 
از جمله مســلم كريمى، معاون اعضــاى صندوق و 
محمدعلى كاروان معاون سرمايه گذارى و اقتصاد هنر 
صندوق به تشــريح عملكرد و آمار فعاليت هاى يك 
سال گذشــته اين صندوق پرداخت. او در ابتدا بيان 
كرد: مهمترين موضوع فعاليت ما حمايت از مجموعه  
هنرمندان و نويســندگان و روزنامه نگاران و فعاالن عرصه قرانى اســت كه در سال 1401 با روند 
اصالح عضويت، كارگروه هايى در استانها به همراه دو نفر از كارشناسان خبره هنر تخصصى تشكيل 
شــد تا كارها به درستى پيش رود. اين كار در تهران با خانه هاى تخصصى در حال انجام هست و 
حاصل اينها اضافه شدن بيش از 14 هزار عضو از سال گذشته بود كه االن بيش از 97 هزار نفر عضو 
صندوق اعتبارى هنر هستند. برخى هم به داليل مختلف از جمله فوت يا نداشتن فعاليت، از جمع 
صندوق خارج شدند كه حدود دو هزار نفر مى شوند. وى ادامه  داد: ما حتى افرادى را كه چند سال 
قبل فعاليت داشتند و به دليل شرايط خاص اين سال هاى اخير امكان كار نداشتند خارج نكرديم 
و امكان ارايه مدارك هست. در بخش بيمه نيز امسال 10 هزار نفر اضافه شدند و االن حدود 54 
هزار نفر از طريق صندوق تحت پوشش بيمه هستند. حدود 60 درصد بيمه افراد از طريق صندوق 

پرداخت مى شود كه رقم 240 ميليارد تومان براى آن از دولت اخذ كرديم.

طرح بيمه بيكارى هنرمندان سرانجام اجرايى مى شود؟
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