
واردات لوازم خانگی کره ای برای 
مرزنشینان هم ممنوع شد

مدیر کل دفتــر مقررات صــادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( ثبت آماری ۱۶ تعرفه لوازم خانگی با نشان تجاری و 
ساخت کشور کره جنوبی را برای مشموالن تسهیالت قانون ساماندهی 
مبادالت مرزی، بازارچه های مرزی غیررسمی موقت، ملوانان و کولبران 
ممنوع اعالم کرد.به گزارش ایســنا، ســعید عباسپور طی نامه ای به 
مرکز توســعه تجارت الکترونیک، به نامه ای کــه اوایل آذر ماه مبنی 
بر ممنوعیت ثبت آماری لوازم خانگی با نشان تجاری و ساخت کشور 
کره جنوبی برای مشموالن تسهیالت قانون ساماندهی مبادالت مرزی 
و آیین نامه ساماندهی مبادله کاال در بازارچه های غیر رسمی موقت 
مــرزی و آیین نامه ملوانان و شــناورهای با ظرفیت زیر ۵۰۰ تن که 
مجوز خروج آنها )PC( تاکنون صادر نشــده، اشــاره کرده است.او در 
ادامــه تعرفه های لوازم خانگی را برای درج در ســامانه جامع تجارت 
ارســال و درخواســت کرده که ثبت آماری لوازم خانگی ساخت کره 
جنوبی طبق فهرست تعرفه های پیوست در سامانه جامع تجارت میسر 
نباشــد و هنگام ثبت آماری پیام »عدم امــکان ورود لوازم خانگی با 
مارک یا برند ســاخت تولید کره جنوبی برای مرزنشینان، کولبران و 
کارگزار آنها و ملوانان » توسط کاربران مرتبط مشاهده شود.تعرفه های 
ممنوع شده شــامل انواع یخچال، یخچال و فریزر و ساید بای ساید؛  
ماشین لباسشویی؛  ماشین ظرفشویی؛  جارو برقی؛  اتوپرس و برقی؛  
توستر؛  میوه خشک کن؛  سرخ کن خانگی و رستورانی؛  انواع کیک 
پز، ماکروویو، مایکروفر خانگی و صنعتی؛ غذا ساز، آسیاب، مخلوط کن 
و همزن خانگی؛  لوازم صوتی، تصویری و قطعات آن؛  ســاندویچ ساز 
خانگی و رستورانی،  دســتگاه دی وی دی؛  قهوه ساز و قهوه جوش، 
چای ساز خانگی، رســتورانی و صنعتی؛  کتری برقی، سماور برقی و 
گازی؛ کولر گازی است.بیش از ســه سال از ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی به کشور می گذرد، اما در ماه های اخیر این ممنوعیت حواشی 
به دنبال داشته؛ برای مثال اسنادی از ثبت سفارش لوازم خانگی منتشر 
شد. در نهایت اعالم شد واردات مرزنشینی و کولبری به دلیل مسائل 

معیشتی مشمول ممنوعیت و محدودیت ها نیست.

رکورد افزایش دارایی ثروتمندان
در حال حاضر، ثروتمندترین افراد جهان مالک ۱۱ درصد از مجموع 
ثروت  جهانی هســتند که بزرگ ترین جهــش در تاریخ اخیر را رقم 
می زند.به گزارش ایسنا ، ثروتمندترین افراد جهان در بحران بیماری 
همه گیر کووید- ۱۹ ثروتمندتر شــده اند. بر اســاس گزارش ساالنه 
نابرابری جهانی، در ســال ۲۰۲۱ میلیاردرها بیشترین افزایش را در 
ســهم خود از ثروت ثبت کردند. نتایج این گزارش نشــان می دهد 
که ۰.۰۱ درصــد ثروتمندترین افراد صاحب ۱۱ درصد ثروت جهان 
هســتند که نسبت به ســال ۲۰۲۰ یک درصد افزایش یافته است. 
همچنین سهم ثروت جهانی متعلق به میلیاردرها از یک درصد سال 
۱۹۹۵ به ۳ درصد در ســال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. این جهش 
زمانی رخ داد که دولت های سراسر جهان برای کاهش درد اقتصادی 
ناشــی از تعطیلی های همه گیر، پول را به اقتصاد خود سرازیر کردند 
امــا این پول، قیمت ســهام و ارزش امالک را افزایش داد و به ثروت 

افراد پردرآمد افزود.
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سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: روسای جمهور برخی از کشورهای همسایه مثل ترکیه به زودی به کشورمان سفر خواهند کرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در گفتگویی با بیان اینکه اولویت اول سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دولت 
ســیزدهم، سیاســت حسن همسایگی است، گفت: در این سیاست، برقراری رابطه پایدار اقتصادی و تجاری نقش بسیار مهمی دارد.وی افزود: ما امروز 
در چهارراهی از تحوالت اقتصادی و تجاری قرار گرفته و گام بلندی را با عضویت در پیمان همکاری شــانگ های برداشــته ایم همچنین حضور رئیس 

جمهور در اجالس اکو ضلع دیگری از این همکاری ها را در منطقه تکمیل کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: ....

www.sobh-eqtesad.ir

خطیب زاده خبر داد؛

خبرهایی درحوزه خنثی سازی تحریم ها درراه است
info@sobh-eqtesad.ir

آخرین وضعیت کرونا در ایران؛
۱۹ استان مرگ و میر صفر و یک 

داشتند
بنابر اعالم وزارت بهداشت، پس از ۴۶۰ روز، ابتالی روزانه کرونا 
در کشــور به کمتر از ۲۰۰۰ نفر رسید. همچنین در ۲۴ ساعت 
گذشته مرگ و میر ناشی از این بیماری در ۱۹ استان صفر و یک 
بوده اســت.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۰ آذر ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۶۸۱ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۲۸۶ نفر از آنها بستری 
شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۵۲ 
هزار و ۵۲۴ نفر رسید.دیروز پس از گذشت ۴۶۰ روز، مبتالیان 
روزانه کرونا در کشــور به کمتر از ۲۰۰۰ نفر رسید. آخرین بار، 
۱۶ شهریور سال گذشته، تعداد مبتالیان روزانه، کمتر از دو هزار 
نفر بوده است.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۸ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۳۰ هزار و ۶۶۱ نفر رسید.در شبانه روز گذشته 
۱۹ استان کشــور، مرگ و میر صفر و یک داشته اند. در استان 
های لرستان، گلســتان، قم، اردبیل، هرمزگان، بوشهر، خراسان 
شــمالی و قزوین هیچ موردی از مرگ بیماران کرونایی گزارش 
نشــده و در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، 
زنجان، همدان، مازندران، خوزســتان، چهار محال و بختیاری، 
کردســتان، ایالم، البرز و ســمنان فقط یک مــورد مرگ و میر 
بیماران کرونایی ثبت شــده اســت.همچنین ۴ استان کشور در 
شــبانه روز گذشــته، مرگ و میر ۵ و باالتر داشــته اند. تهران 
بــا ۹ مورد، خراســان رضوی و فارس با ۶ مــورد و گیالن با ۵ 
مورد، بیشترین تعداد فوتی های شبانه روز گذشته را داشته اند.

خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۹۶۳ هزار و ۳۷۳ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۱۲۶ 
نفــر از بیماران مبتال به کوویــد۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۳۹ میلیون و 
۹۵۱ هزار و ۴۸۱ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده است.در حال حاضر ۰ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۸ شهر 
در وضعیت نارنجی، ۱۱۹ شــهر در وضعیت زرد و ۳۲۱ شهر در 

وضعیت آبی قرار دارند.

امیرعبداللهیان در نشست سفرای ایران در کشورهای همسایه:
موظف به تالش برای لغو و از میان برداشتن 

تحریم های ظالمانه آمریکا هستیم
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
گفت: وظیفه ذاتی دســتگاه دیپلماسی 
اســت که برای لغو و از میان برداشتن 
تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا همه 
سعی، تالش، دانش و تجربه دیپلماتیک 
خود را به کار بگیرد.به گزارش خبرنگار 
گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران دیروز )شنبه( در 
گردهمایی سفرا و روسای نمایندگی های 

جمهوری اسالمی ایران در کشــورهای همسایه )۱۵ کشور همسایه( طی اظهاراتی در حضور 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور عنوان کرد: اولویت همسایگان یکی از موضوعات 
اساسی در سیاست خارجی دولت جدید است. سیاست همسایگی حرف تازه ای نیست، ولی در 

دولت جدید اجماعی وجود دارد بر سر اهمیت سیاست همسایگی.

سیاست همسایگی باید به یک منظومه منسجم در سیاست خارجی تبدیل شود
وزیر خارجه بیان کرد: معتقدیم که این سیاســت باید به یک منظومه منســجم در سیاســت 
خارجی تبدیل شــود و همه همسایگان و جمهوری اســالمی ایران از توسعه و تحکیم روابط، 
مناســبات و اتخاذ این رویکرد نفع ببریم.رئیس دستگاه دیپلماســی اضافه کرد: نگاه به آسیا 
از جمله اولویت ها در سیاســت خارجی اســت که در جلساتی که در پنج روز آینده در خدمت 
همکاران خواهیم داشت به تفصیل درباره آن بحث و تبادل نظر خواهیم داشت.امیرعبداللهیان 
با بیان این که شــعار سیاست خارجی، شعار دیپلماسی خارجی در دولت سیزدهم تحت عنوان 
سیاست خارجی متوازن و دیپلماسی فعال، هوشمند و پویا انتخاب شده، اظهار داشت: در همین 

چارچوب برنامه های چهار ساله دولت سیزدهم تنظیم و برنامه ریزی شده است.

اولین نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به ریاست آیت اهلل رئیسی برگزار 
می شود

وی همچنین گفت که توجه ویژه به جامعه ایرانیان خارج از کشور و از میان برداشتن گسستی 
که تا حدودی در بین ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری ایجاد شده از جمله برنامه های 
جدی اســت. طی روزهای آینده بعد از گذشــت حدود هشت سال اولین نشست شورای عالی 
ایرانیان خارج از کشور به ریاست آقای دکتر رئیسی برگزار خواهیم کرد و از جمله برنامه هایی 
که در چهار ماه گذشته برای ایرانیان خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته، تصویب قانون جامع 
حمایت از ایرانیان خارج از کشــور است که در این شورای عالی ان شاءاهلل خروجی مهم جلسه 

خواهد بود.

 ماموریت های مهمی که در حوزه بی اثر کردن و لغو تحریم ها به دستگاه دیپلماسی 
سپرده شده

وی همچنین گفت: در حوزه بی اثر کردن و لغو تحریم ها دو ماموریت مهم به دستگاه دیپلماسی 
سپرده شده است. ما موظفیم که مجاهدت کنیم و با رویکردی انقالبی و جهادی هم در مسیر 
بی اثر کردن تحریم ها به این شعار و سیاست دولت آقای دکتر رئیسی که توسعه پایدار اقتصادی 
بدون نگاه به مذاکرات وین را دنبال می کنند، به این سیاست و تحقق این سیاست کمک کنیم.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: در عین حال وظیفه ذاتی دستگاه دیپلماسی است که برای لغو و از 
بین بردن و از میان برداشتن تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا همه سعی، تالش، دانش و 
تجربه دیپلماتیک خود را به کار بگیرد برای این که از این مرحله نیز ان شــاءاهلل و به لطف خدا 
با رهنمودهای مقام معظم رهبری و رویکردی که رئیس جمهور دارند بتوانیم از این گردنه نیز 

کشور را عبور بدهیم.

محسنی اژه ای مطرح کرد؛

انتقاد از دخالت های غیرمتعارف ناظرین بورس
بر اساس اطالعات مرکز آمار؛

رشد اقتصادی شش ماه نخست 
سال به 4.1درصد رسید

البی گسترده خودروسازان

 افزایش قیمت 10 درصد است، نه 18 درصد!

رشد اقتصادی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ بدون احتساب بخش نفت برابر با ۴.۱ درصد و با درنظرگرفتن بخش 
نفت برابر با ۵.۹ درصد گزارش شده اســت.به گزارش اقتصاد آنالین، این در حالی اســت که رشد اقتصادی بدون 
نفت و با احتساب بخش نفت در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب برابر با ۱.۵- و ۲.۱- درصد بوده است.بخش 
اســتخراج نفت و گاز طبیعی که تحت تاثیر تشدید تحریم ها و شیوع کرونا طی سال های گذشته رشد منفی را 
تجربه کرده بود، با رشد ۱۸.۳ درصدی باالترین رشد میان بخش های اقتصادی را در شش ماهه نخست سال ثبت 
کرد.رشــد بخش نفت و گاز در نیمه نخست سال گذشته برابر با ۶- درصد بود.بخش خدمات نیز که بیش ترین 

آسیب را از شیوع کرونا دیده بود....

مهلت تسویه بدهکاران بانکی برای آخرین بار تمدید شد

گروسی: 

برنامه هسته ای ایران پیشرفت زیادی کرده است

رئیسی در نشست سفرای ایران در کشورهای همسایه:

 طرف مقابل مصصم به رفع تحریم ها باشد،
 توافق خوب حاصل می شود
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رئیسی در نشست سفرای ایران در کشورهای همسایه:گزیده خبر

طرفمقابلمصصمبهرفعتحریمهاباشد،توافقخوبحاصلمیشود
رئیس جمهور گفت: ما در مذاکرات جدی هســتیم و اگر طرف 
مقابل مصمم به رفع تحریم ها باشــد یــک توافق خوب حاصل 
می شــود.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســام سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور صبح دیروز )شنبه( در نشست سفرای ایران 
در کشورهای همسایه که در وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: 
رمز موفقیتی که قرآن معرفی می کند صبر، بردباری و ایستادگی 
برای رســیدن به هدف است و بهترین مدالی که خداوند به بشر 
می دهد، شرح صدر است.وی افزود:  بزرگانی که به جایی رسیدند 
و منشأ تحوالت شدند، رمز موفقیتشان در صبر و بردباری برای 
خدا بوده است و این رسالتی برای شخصیت های است که قصد 
دارنــد اثر گذار و مصلح باشــند.رئیس جمهور تصریح کرد: آنها 
می دانند که باید بردبار بود و با صبر امور را تحلیل و رصد کرد تا به 
نتیجه برسد، در غیر این صورت با سستی و وادادگی تحول پیش 
نمی رود.  رئیسی با بیان اینکه ما نیازمند آن هستیم که در ورود 
به گام دوم شاهد تحول در کشور باشیم، اظهار داشت بسیاری از 
تحوالت مثبت در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و ... رقم خورده 
است. بررســی بیانیه گام دوم نشان می دهد کجا هستیم و به 
کجا که در شأن جمهوری اسامی است باید برسیم.  وی افزود: 
آنچه در این بیانیه مورد توجه اســت، این است که ما چگونه به 
پیشــرفت برسیم. باید وضع موجود و مطلوب را بررسی کنیم و 
فاصله موجود میان وضع موجود و وضع مطلوب را کاهش دهیم. 
ما نیازمند تغییر نگاه و رویکردها هستی تا تحول شناختی رقم 
بخورد.  رئیس جمهور بیان کرد: تحول دیگر، تحول در فرآیندها 
است. فرآیندهای ما در نظام اداری، مشکات بسیاری ایجاد کرده 
اســت؛ در پیگیری مسائل اگر به پیگیری اداری بسنده شود کار 
پیش نخواهد رفت.  رئیســی بیان کرد: اگر قرار است کار انجام 
شــود با ضمایمی مانند »پیرو« و ... امکان پذیر نیست. باید کار 
را جدی پیگیری کرد تا ما ببینیم نحوه این فرآیند به چه شکل 
است. در بخش هایی که مربوط به وزارت خارجه است می توان 
تحول را اجرا کرد.  وی با بیان اینکه تحول باید در نهادها و ادارات 
ما ایجاد شود، اظهار داشت: برخی نهادها تحول و چابکی ندارند 
و باید ســازو کار تحولی ایجاد شود.  رئیس جمهور با بیان اینکه 
ســفرا هویت انقاب اسامی و منافع کشور را در خارج از کشور 
نمایندگی می کنند، افزود: در مواجهه با ســختی ها و کاستی 
ها نباید خســته شد و باید کار را با جدیت پیگیری کرد. شهید 
ســلیمانی مصداق بارز مبارزه با سختی ها بود.  رئیسی تصریح 
کرد: هر کشوری که به پیشــرفت رسیده است، نقش سیاست 
خارجی در آن انکارناپذیر اســت و نمی شود مشکلی در کشور 
وجود داشته باشد و وزارت خارجه بگوید به داخل کشور بستگی 

دارد.  برای مثال در بحث مبارزه با کرونا اگر آقای امیر عبداللهیان 
ستاد تشکیل نمی دادند و چین هم وارد عمل نمی شد به موفقیت 
در واکســن نمی رســیدیم.وی با تاکید بر اینکه راهبرد دشمن 
این اســت که تحریم ها را همواره نگه دارد و آنها را بیشتر کند، 
بیان کرد: راهبرد ما این است که تحریم ها را بشکنیم، تحریم ها 
باید خنثی شــود و اقدام جدی برای رفع تحریم ها انجام گیرد.

رئیس جمهور اضافه کرد: دولت دنبال تحقق هر دو مورد اســت. 
برخی گفتند مذاکره نمی کنند، برنامه ندارند و جدی نیســتند؛ 
اما اگر طرف مقابل مصمم به رفع تحریم ها باشــد، توافق خوب 
بدســت می آید. ما در صنایع هسته ای، نظامی و فضایی، بیشتر 
تحریم بودیم اما موفق تر هســتیم، اما در صنعت خودروســازی 
مشکل داریم. معلوم می شود همتی که در این بخش ها بوده در 
سایر بخش ها نبوده است.رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش 
وزارت خارجه در توســعه کشورها، گفت: رمز موفقیت کشور در 
موضوع کرونا این بود که وزیر خارجه و ســفرای چین و روسیه 
پیگیری های الزم را انجام دادند. البته نباید به کارهای پیشینیان 
بی توجه بود.وی اظهار داشت: در واقع کرونا در داخل کشور بود، 
اما وزارت خارجه ســهم مهمی در مدیریت آن داشت. اکنون به 
آمار تزریق ۷۴ درصدی دو دوز واکســن رســیده ایم و به سمت 
تزریق دوز سوم حرکت کرده ایم.رئیس جمهور در خصوص نقش 

وزارت خارجه در پیشرفت و موفقیت کشور در مسائل اقتصادی، 
تاکید کرد: وزارت خارجه در موفقیت کشور در مسائل اقتصادی 
سهم مهمی دارد. بخش مهمی از ایرانیان، خارج از کشور هستند و 
سفرا باید به میان آنها بروند. اگر آنها به سفرا مراجعه نکردند، سفرا 
به آنها مراجعه کنند. ما نســبت به آنها وظیفه داریم و آنها مثل 
ایرانیان داخل کشور حقوقی دارند و حتما مایل به سرمایه گذاری 
در کشــور هستند.رئیسی با بیان اینکه در زمینه گردشگری هم 
مشتاقان زیادی برای دیدن ایران وجود دارد، گفت: ما اگر اقتصاد 
گردشــگری، دیجیتال و دریا را فعال کنیم می توانیم با بیکاری 
مقابله کنیم. وزارت خارجه در این زمینه هم ســهم مهمی دارد.

وی با اشــاره به ارتباطات حضوری و تلفنی خود با ۱۰۰ کشــور 
خارجی از آغاز دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: بدون استثنا همه 
آنهــا به برقراری ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران تمایل دارند و 
البته اذعــان دارند که میزان ارتباطات در حال حاضر قانع کننده 
نیســت.  رئیس جمهور بیان کرد: باید توجه داشت که تعامات 
خارجی یکی از مولفه های قدرت کشــور بوده که وزارت خارجه 
در این باره نقش آفرین اســت. در واقع باید ظرفیت های کشــور 
را به ســایرین شناساند و البته سفرا باید ظرفیت های کشورهای 
دیگر را نیز شناسایی کنند.  رئیسی ادامه داد: می شود سفرا سوار 
ماشــین های مدل پایین تر شوند اما با کشورهای محل ماموریت 

خود ارتباطات برقرار کنند. احساس می کنم گشایش هایی در حال 
ایجاد است. ســفرا باید نهایت استفاده را از این شرایط کنند. در 
این زمینه به یک حرکت فعال و جدی از ســوی سفرا نیاز است 
و باید کار جدی در ارتباط با همســایگان انجام دهند.وی با بیان 
اینکه باید همســایگان را به چشم فرصت های بسیار خوب نگاه 
کنیم، تاکید کرد: مرزها برای ما تهدید نیست بلکه فرصت است؛ 
روابط اقتصادی با همســایگان باید پایدار شود. البته در کنار آن 
باید روابط فرهنگی هم وجود داشته باشد.رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه برخی کشورهای همسایه به دنبال عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیســتی هستند، اما این عادی سازی برای آنها و رژیم 
صهیونیســتی به هیچ وجه امنیت ساز نیســت، گفت: ما باید در 
عمل اثبات کنیم که ارتباط با جمهوری اسامی ایران می تواند به 
امنیت، آرامش و صلح در منطقه کمک کند. ما هر چه در منطقه 
ســختی کشــیده ایم از وجود بیگانگان بوده است.رئیسی اظهار 
کرد: وضعیت فاکت بار افغانســتان و تبدیل مواد مخدر سنتی 
به صنعتی در این کشور حاصل حضور آمریکایی ها در افغانستان 
است، در عراق و سایر کشورهای منطقه هم همین گونه است. این 
در حالی است که ایران خیرخواه کشورهای همسایه است.وی با 
اشاره به ســهم کم کشور در تجارت منطقه ای، خاطرنشان کرد: 
سهم ما در تجارت منطقه خیلی پایین است. میزان تبادالت ما با 
عراق، سوریه و کشورهای همسایه باید تحول یافته و دو برابر شود. 
در گام اول رقم ۲۰ میلیارد دالر باید به ۴۰ میلیارد دالر برسد و 
در گام های بعدی هم بیشتر شود. در همین ایام میزان ارتباطات 
ما با تاجیکستان سه برابر شده است.رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
مسئله ترانزیت و گاز نیز در سفر به ترکمنستان حل شد، گفت:  
این چنین ارتباطات باید با سایر کشورهای همسایه دنبال شود. 
در این زمینه باید با روحیه تحول خواهی و انقابی کار کرد، زیرا با 
کار سازمانی و اداری مشکات حل نمی شود.رئیسی با بیان اینکه 
زمینه های تحول و ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه وجود 
دارد، افزود: رویکرد ما در منطقه برون نگر و درون زا اســت و سفرا 
باید گزارش دهند که در زمینه انتقال علم و تکنولوژی به داخل 
کشور چه کرده اند.  وی با بیان اینکه از سویی تسهیل امور تجاری 
ایرانیان خارج از کشــور و تجار داخلی و خارجی هم باید فراهم 
شــود، اظهار داشــت: من آینده را بسیار روشن می بینم، آنچه را 
عرض می کنم دست یافتنی است اما باید همه با هم همدل، همراه 
و هماهنگ باشیم.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وضع موجود در 
ارتباط با همســایگان حداقلی بوده و مطلوب نیست، گفت: نباید 
به این وضعیت راضی شوید، ارتباط فعلی با همسایگان ما را قانع 
نمی کند بلکه باید برای ارتقای این ارتباطات تاش بیشتری کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران:
تولید قدرت برای ما یک عادت نیست

بندرعباس - فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: تولید قدرت برای ما یک عادت 
نیست بلکه الهام یافته از یک راهبرد نیرومند است و از یک منطق استراتژیک 
تبعیت می کند و کامًا هدفمند و هوشــمندانه است.به گزارش خبرنگار مهر، 
سرلشکر پاسدار حسین سامی پیش از ظهر  دیروز شنبه در آیین الحاق ۱۱۰ 
شناور تندرو و موشک انداز به سازمان تجهیزات رزمی عملیاتی نیروی دریایی 
سپاه با اشاره به اینکه در یکسال گذشته تا به امروز این هفتمین الحاق است 
که قدرت دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی را با همت بلند فرماندهان این 
نیرو افزایش می دهد گفت: صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح، سازمان جهاد و تحقیقات خودکفایی نیروی دریایی سپاه، کارخانه شهید 
محاتی بوشــهر و شــرکت های دانش بنیان، در این عرصه با سپاه همکاری 
می کنند و ما امروز شــاهد افزوده شــدن انبوه قدرت رزمی عملیاتی در این 
نیرو هســتیم.وی افزود: این رویداد نشان می دهد که تولید قدرت برای ما یک 
عادت نیســت بلکه الهام یافته از یک راهبرد نیرومند اســت و از یک منطق 
اســتراتژیک تبعیت می کند و این توسعه قدرت کامًا هدفمند و هوشمندانه 
اتفاق می افتد.فرمانده کل سپاه افزود: ما در عرصه یک تحریم ظالمانه جهانی 
در حال گسترش قدرت دفاعی خود هستیم و منطقی که ما را بر این موضوع 
ترغیب می کنــد و حکمت راهبردی که از قلب به زبــان رهبر انقاب جاری 
می شود بر این اساس شکل گرفته که امروز یا باید قدرتمند بود و آزاد زندگی 
کرد و یا اگر مســیر ضعف را پیش گیریم باید اســیر دشمن شویم.سرلشکر 
سامی با تاکید بر اینکه ما می خواهیم آزاد، مستقل، با اعتبار، عزیز و قدرتمند 
زندگی کنیم گفت: سال ها است جهان خواران، مستکبران و صاحبان قدرت های 
شیطانی و راهبردهای تجاوزکارانه و ظالمانه، منطقه جهان اسام و غرب آسیا 
را که از دید الهی وادی ایمن اســت به میدان آشوب، جنگ و اشغال و آوارگی 
تبدیل کرده اند.وی افزود: این آشــوب ها همه ارمغان نابودگر تسلط نظامی و 
سیطره سیاسی مستکبران غربی در باد اسامی است.فرمانده کل سپاه گفت: 
اگر نظام بزرگ و مقتدر جمهوری اسامی ایران نبود تا از منافع حیاتی خود و 
یا از منافع مظلومان عالم به خصوص در باد تحت سیطره قدرت ها در جهان 
اســام با اقتدار، با عزت، با صابت و با شکوه دفاع کند، امروز ما با نقشه های 

کامًا ویران شده از این منطقه مهم جهان مواجه بودیم.
ســردار سامی افزود: اشغالگران و تجاوزگران با همین آرزوها به سرزمین های 
اسامی پا نهادند و ما با عبرت از این واقعیت های غم انگیز است که امروز مصمم 

هستیم به شکل روزانه قدرت خود را گسترش دهیم.

مخبر: 
دولت الکترونیک از امضاهای طالیی و فساد 

جلوگیری می کند
تهران- ایرنا- معــاون اول رییس جمهور، اجرای کامــل دولت الکترونیک را 
جزو سیاست های قطعی دولت ســیزدهم عنوان کرد و گفت: با تحقق دولت 
الکترونیک از بسیاری امضاهای طایی و زمینه های فساد جلوگیری می شود.به 
گزارش ایرنا از پایگاه اطاع رسانی معاون اول رییس جمهوری،  محمد مخبر در 
جلسه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک 
و سامانه جامع تجارت، گفت: اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع 
تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با کمک دستگاه های مربوطه توانست با تاش و جدیت در همین مدت 
صد روز گذشته پیگیری و اجرایی کند.معاون اول رییس جمهور در این جلسه 
که وزرای ارتباطات و فناوری اطاعات و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان 
دســتگاه های ذیربط حضور داشتند، از تاش تمامی دستگاه های ذیربط برای 
به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع تجارت قدردانی 
کرد و گفت: باید دســتگاه هایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه 
جامع تجارت عقب مانده اند هرچه زودتر و با جدیت وظایف خود را انجام دهند.

مخبر همچنین با اشاره به گزارش رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره 
پیشرفت ماهانه تکالیف دســتگاه های ذیربط در سامانه جامع تجارت تصریح 
کرد: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طایی و زمینه های فساد 
جلوگیری می شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با ارائه گزارشی 
از عملکرد ســامانه جامع تجارت، اصاح فرآیندها و یکی شــدن داده ها را از 
مهمترین اهداف سامانه جامع تجارت برشــمرد و اظهار کرد: پروژه شفافیت 
کاال و خدمــات،  تســهیات بانکی، ثبت فاکتور کاالها و پوشــش صادرات و 
واردات کشور در سامانه جامع تجارت از مهمترین محورهای عملکرد و اقدامات 
وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از 
دسترســی کامل به پایگاه های داده و سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت 
ارائه و تاکید کرد که با تاش های دولت ارسال و برداشت سیستمی اطاعات 
و داده ها در رده های مختلف تجاری در حوزه اظهار نامه های گمرکی و ترخیص 

کاالها به صورت الکترونیکی در حال انجام است.

خطیب زاده خبر داد؛
خبرهایی درحوزه خنثی سازی تحریم ها 

درراه است
سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان گفــت: روســای 
جمهور برخی از کشــورهای 
همسایه مثل ترکیه به زودی 
به کشــورمان ســفر خواهند 
کرد.بــه گــزارش خبرگزاری 
زاده،  ســعید خطیــب  مهر، 
خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
در گفتگویــی با بیــان اینکه 
خارجی  سیاست  اول  اولویت 
جمهوری اســامی ایران در دولت ســیزدهم، سیاســت حســن همسایگی 
است، گفت: در این سیاســت، برقراری رابطه پایدار اقتصادی و تجاری نقش 
بســیار مهمی دارد.وی افزود: ما امــروز در چهارراهی از تحوالت اقتصادی و 
تجاری قرار گرفته و گام بلندی را با عضویت در پیمان همکاری شــانگ های 
برداشــته ایم همچنین حضــور رئیس جمهور در اجــاس اکو ضلع دیگری 
از این همکاری هــا را در منطقه تکمیل کرد.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
اظهار داشــت: همکاران ما در وزارت امورخارجه و ســفرا مأموریت دارند تا 
اولویت های برقراری پایداری اقتصادی با کشورهای همسایه را پیگیری کنند.

خطیب زاده با بیان اینکه یکی از مهم ترین اولویت ها، اســتفاده از مزیت های 
ترانزیتی ایران، دسترسی تولیدکنندگان ایران به بازارهای کشورهای همسایه 
و همچنین ایجاد زیرساخت های پایدار مراودات در برخی مناطق مرزی است، 
گفت: وزارت امور خارجه در صد روز گذشته، چهل درصد از برنامه های خود 
را بــه جهش در روابط تجاری با همســایگان اختصــاص داده که مهمترین 
دســتاورد آن را در حوزه واکســن دیدیم.وی افزود: طی این هفته با حضور 
وزرای اقتصــادی و معاون اول رئیس جمهور بــه طور تخصصی و با جزئیات 
کلیــه موانع و چالش هایی که احیانــاً در داخل داریم مورد بحث واقع خواهد 
شد و رئیس جمهور هم امروز به دقت اشاره کردند که ما احتیاج به تحول در 
فرآیندها و تحول نهادی داریم تا بتوانیم آنچه را که به عنوان هدف گذاری در 
حوزه جهش روابط با همسایگان در نظر داریم اتفاق بیفتد.سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی تاکید کرد: ما با ۱۵ کشور همسایگی داریم و این کشورها به چند 
دسته کشورهای حوزه خلیج فارس، کشــورهای شرق ما و کشورهای حوزه 
دریای خزر تقســیم شده اند.خطیب زاده تصریح کرد: سفر رئیس جمهور به 
عنوان رئیس جمهوری اســامی ایران به تک تک این کشــورها برنامه ریزی 
شــده است و به زودی برخی از ســران این کشورها از جمله ترکیه در تهران 
خواهنــد بود.وی افزود: برنامه جدیــدی را در وزارت امور خارجه آغاز کردیم 
به عنوان نقشــه راه و سندهای ۲۰ ســاله با کشورهای همسایه که با روسیه 
تقریباً نهایی شــده اســت تا مانند نقشه راه ۲۵ ســاله ای که با چین تدوین 
کردیم با کشــورهای همســایه بتوانیم آنها را انجام بدهیم.سخنگوی وزارت 
امــور خارجه گفت: در حوزه های پولی، مالی و همچنین توســعه صادرات با 
کشورهای همسایه گشــایش های جدی اتفاق افتاده است برای مثال در صد 
روز گذشــته روابط اقتصادی با تاجیکستان دو و نیم تا سه برابر وسعت پیدا 
کرده اســت.خطیب زاده گفت: در ســفر اخیر رئیس جمهور به ترکمنستان 
موانع توســعه روابط اقتصادی را مرتفع کردیم و با برخی کشورهای همسایه 
هم در حوزه های پولی و مالی گشــایش هایی هم اتفاق افتاده و هم در دست 
پیگیری اســت. ان شــاءاهلل در روزهای آتی در حوزه خنثی سازی تحریم ها 

خبرهای بهتری در راه است.
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گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت وگو با مهر:

دالرتاپایانسال۲۵هزارتومانمیشود
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه تالطمات اخیر 
بــازار دالر با توجه به افزایش تقاضای تجار و موقتی اســت، 
گفت: به نظر می رسد دالر تاپایان سال در کانال قیمتی ۲۵ تا 
۲۶ تومان معامله شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
مهر، طی روزهای گذشــته در پی افزایش نرخ ارز و ورود دالر 
به کانال ۳۰ هزار تومانی، گمانه زنی های بسیاری در خصوص 
احتمال جهش نرخ ارز در فضای مجازی مطرح شده است. البته 
با توجه به آغاز دور جدید مذاکرات وین، تا حدود زیادی این 
پیش بینی ها رنگ و بوی سیاسی گرفته است. رئیس جمهور، 
روز سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف ضمن اشاره 
به تالش دســتگاه های اطالعاتی برای برقــراری آرامش در 
بازار ارز، گفت: خبر دقیق داریم عده ای شــبانه روز در تالش 
هستند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال برده و مذاکرات را 
به اقتصاد گره بزنند تا خواســته های خود را به ملت تحمیل 
کننــد. برخی از این افراد در داخــل و برخی نیز در خارج از 
کشــور در محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال باال بردن 
قیمت ارز هســتند.اظهارات رئیس جمهور در خصوص تالش 
خارج نشینان مبنی بر افزایش غیرواقعی و تنش آفرینی در بازار 
ارز منحصر به چند روز گذشــته نیست؛ در سال های اخیر با 
حضور فعال دالالن و نوسان گیران بازار ارز در فضای مجازی، 
بازار ارز در مقاطعی تحت تأثیر پیش بینی های منفی و کاذب 
قــرار می گیرد؛ به گونه ای که در ایام تعطیل و در زمان خارج 
از فعالیت بازار رســمی، نرخ ها بــدون اینکه تقاضای واقعی و 
مؤثری در بازار وجود داشته باشد؛ افزایش می یابد.از همین رو، 
بنابر اعالم مدیر کل مبارزه با قاچاق معاونت اقتصادی وزارت 
اطالعات در تاریخ ۱۶ آذر؛ حســاب های بانکی بیش از ۷۰۰ 
نفر از فعاالن غیرمجاز ارزی در سطح کشور با همکاری بانک 
مرکزی شناسایی و مسدود شده که گردش مالی برخی از این 
حساب ها در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد 
تومان بوده است.بنابر نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، هر 
چند نرخ ارز در این ایام از ســال، معموالً تحت تأثیر افزایش 
تقاضای تجار در انتهای سال میالدی قرار می گیرد، اما افزایش 
۱۰ درصــدی نرخ دالر در یک ماه اخیر بیشــتر تحت تأثیر 
هیجانات و عوامل غیراقتصادی صورت گرفته است؛ چراکه بنا 
بر اعالم رئیس کل گمرک ایران صادرات غیرنفتی در ۸ ماهه 
ابتدایی ســال جاری بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و وزیر 
نفت هم به تازگی از افزایش چشــمگیر صادرات نفت نسبت 
به ماه های گذشته خبر داده است. به همین جهت برخورد با 

دالالن و اخاللگران بازار ارز می تواند بخشی از تالطمات بازار 
را کاهش دهد.

پیش بینی نرخ دالر در انتهای ســال، 2۵ الی 2۶ هزار 
تومان

در همیــن زمینه مجیدرضا حریــری، رئیس اتاق بازرگانی 
مشــترک ایران و چین در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه وضعیت فعلی بازار ارز متأثر از انتظارات ذهنی بخشی 
از جامعه اســت، افزود: به طور کلی در انتهای سال میالدی 
با یک افزایش نسبی در نرخ ارز مواجه هستیم. می توان این 
مسئله را با بررسی نرخ ارز در ماه های انتهایی سال میالدی 
مشاهده کرد. البته پس از طی این دوره، معموالً نرخ ارز به 
حد متوســط قیمت خود در همان سال برمی گردد.حریری 
ادامه داد: به نظر می رســد که دالر در پایان سال ۱۴۰۰ در 
کانــال قیمتی ۲۵ الی ۲۶ هزار تومانی قرار خواهد گرفت و 
نوسانات اخیر در قیمت دالر همانطور که پیش از این اشاره 
کردم به دلیل افزایش تقاضا در انتهای سال میالدی است.

وی بــا تأکید بر نقش برخی رســانه های خارجی بر تالطم 
بازار ارز، گفت: همانطور که می دانید قیمت دالر در کشــور 
ما تحت تأثیر مسائل سیاسی و روابط بین المللی قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و چین افزود: اگر در 
روابط خارجی کشور گشــایش ایجاد شود به طور معمول 
شــاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود. همچنین این مســئله 
می تواند تأثیر مســتقیم بر کاهش تقاضای ارز داشته باشد 
چرا که افراد از نظر ذهنی انتظار جهش نرخ ارز را نداشــته 

و عرضه ارز به صورت عادی می تواند بازار را متعادل کند.

ثأثیر اخبار منفی مذاکرات بر نرخ دالر
وی با بیان اینکه در سطح عرضه ارز طی ماه های اخیر تغییر 
محسوسی رخ نداده اســت، اظهار داشت: نسبت به چند ماه 
گذشته با کاهش عرضه در بازار مواجه نشده ایم اما با افزایش 
تقاضا مواجه بوده ایم.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین 
افزود: بخشی از این تقاضا مربوط به اخبار منفی منتشر شده 
در مــورد مذاکــرات وین و تأثیر آن بر نرخ دالر بوده اســت. 

متأسفانه افکار برخی از مردم توسط رسانه های خارجی تغذیه 
می شود و این رسانه ها به صورت مکرر بر عوامل منفی سیاسی 

مؤثر بر بازار ارز دامن می زنند.

مبادالت سامانه نیما وضعیت بازار ارز را نشان می دهد
حریری با اشــاره به اینکه تخصیص ســهمیه ارز مســافرتی 
منطقی نیست، افزود: البته تخصیص این ارز، تأثیر چشمگیری 
بــر تقاضای مؤثر بازار ندارد و در مقابل آنچه که اهمیت دارد، 
مبادالت ارزی در سامانه نیما اســت. چرا که عمده نیازهای 
ارزی کشور در این سامانه تأمین می شود و برای بررسی بازار 
و نرخ ارز باید وضعیت ســامانه نیما را مــورد توجه قرار داد.

وی در ادامه گفت: بازار اســکناس نقدی معموالً شامل سفته 
بازی و بازار فردایی می شــود و بیشتر هم جنبه سیاسی دارد؛ 
باید به این نکته توجه کرد که بازار نقدی بخشــی از تقاضا را 
تأمین می کند اما در مقایسه با تبادالت ارزی سامانه نیما قابل 

توجه نیست.

تأثیر موقت »اثر ژانویه« بر نوسانات اخیر نرخ ارز
به گزارش مهر، به طور معمول شرکت ها و مؤسسات مالی با 
فرارسیدن سال مالی جدید، برای تسویه حساب های ارزی 
خــود نیاز به تهیه ارز دارند که این موضوع تأثیر مقطعی بر 
بازار ارز دارد. این مســئله باعث می شود که سمت تقاضا در 
بازار ارز فشار موقتی را احساس کند و در نتیجه آن قیمت ارز 
در این دوره زمانی با افزایش موقت مواجه می شود. معموالً 
این روند افزایش تقاضا از ماه های پایانی سال میالدی شروع 
می شود به طوری که معامله گران بازار، انتظار افزایش قیمت 
ارز را در ماه های منتهی به سال جدید دارند.بنابر اعالم روابط 
عمومی بانک مرکزی، روند عرضه ارز و تأمین نیازهای ارزی 
بخش های مختلف شــتاب گرفته، به طوری که سامانه نیما 
و بازار متشــکل به عنوان دو نهاد اصلی بازار ارز کشــور با 
افزایش عرضه مواجه شده اند و عرضه روزانه در سامانه نیما 
۷۰ درصد بیشتر از ســال گذشته شده است.بر اساس آمار 
سامانه نیما، حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در این 
سامانه طی هشت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ )فروردین تا پایان 
آبان(، معادل ۱۰.۷ میلیارد دالر بود که این میزان در ســال 
۱۴۰۰ به ۱۸.۱ میلیارد دالر رسیده است. این امر حاکی از 
بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان 

به کشور است.

سرپرست منطقه هشت شهرداری کرج:
حل مشکالت محالت از مهم ترین وظایف 

شهرداری است
سرپرســت منطقه هشت شهرداری کرج گفت: خدمت صادقانه به مردم نعمتی 
الهی اســت که باید به درستی نســبت به ادای آن اقدام شود.مهدی رشیدی در 
جلسه ای که به منظور بررسی مشکالت و معضالت محالت سطح منطقه برگزار 
شــد، اظهار کرد: خدمت صادقانه به مردم نعمتی الهی است که باید به درستی 
نســبت به ادای آن اقدام شود.رشیدی افزود: دوران خدمت رسانی به مردم برای 
دولتمردان بسیار کوتاه است، ازاین رو باید از این فرصت کوتاه جهت رفع نیازهای 
مردم که صاحبان اصلی انقالب هستند بهره الزم را برد.سرپرست منطقه هشت 
شــهرداری کرج بیان کرد: تحقق اهداف مدیریت شــهری در خصوص ساخت 
شــهری ایده آل درگرو رفع نیازهای زندگی شــهروندی است و راه رسیدن به 
این مهم عالوه بر شنیدن و آگاهی از سطح مشکالت، برنامه ریزی های صحیح و 
اصولی مدیریتی است که این مهم با مشارکت همه جانبه مردم و اعمال شیوه های 
مدیریتی نوین محقق شده و راهکاری اثرگذار جهت عبور از بحران های شهری 
است. رشیدی بابیان اینکه مشــکالت مردم عموماً مرتبط به حوزه شهرسازی 

است، 

تعیین تکلیف پروژه های مسکن مهر 
حســب دستور معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور عضو هیئت مدیره و مدیر 
کل دفتر فنی، اجرایی و نظارت شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، 
پروژه های مسکن مهر و خودمالکی شهر جدید هشتگرد تعیین تکلیف خواهد 
شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران شهرجدید هشتگرد؛ در راستای 
تاکید دکتــر طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرســازی مبنی بر تعیین تکلیف 
واحدهای مسکن مهر و متقاضیانی که آورده کافی نداشته اند، عضو هیئت مدیره 
و مدیر کل دفتر فنی، اجرایی و نظارت شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید در شهرجدید هشتگرد حضور یافته تا با بررسی پروژه ها مسائل و مشکالت 
را مرتفع و تعیین تکلیف نمایند.در این نشست که اعضای هیئت مدیره و مدیران 
شرکت عمران شهرجدید هشتگرد نیز حضور داشتند، عضو هیئت مدیره شرکت 
مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید بر تعیین تکلیف کردن واحدهای فاقد 
متقاضی مسکن مهر و متقاضیانی که آورده پایینی دارند تاکید کرد.میر محمد 
غراوی از جابجایی متقاضیان موثر که پروژه آنها زیر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

دارند به پروژه باالی ۶۰ درصد خبر داد.

رییس مجمع نمایندگان مردم آذربایجان شرقی:
آموزش زبان های محلی انسجام ملی را 

افزایش می دهد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رییس مجمع نمایندگان 
مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسالمی گفت: 
آموزش زبان های محلی در مدارس انســجام ملی در 
کشو را ارتقا می دهد.محمدحسین فرهنگی با تاکید بر 
اینکه آموزش زبان مادری در مدارس جزو اصول مصرح 

قانون اساسی اســت و اجرایی می شود، افزود: این مصوبه کمیسیون آموزش و 
تحقیقات با مطالعات الزم انجام شده و به خالء قانونی در مورد آموزش زبان های 
اقوام مختلف در کشور پایان می دهد. وی به عنوان طراح مصوبه فوق، با اشاره به 
اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با حساسیت و دقت 
مورد نیاز آن را بررســی و مورد کنکاش قرار داده است، اظهار داشت: شیوه نامه 
اجرایی این مصوبه عین اصل قانون اساسی در این زمینه است.فرهنگی با اشاره 
به اظهارات یکی از نمایندگان تهران، ری و شمیرانات در مخالفت با طرح اجرای 
اصل ۱۵ قانون اساسی افزود: متاسفانه ایشان در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون 
آموزش و تحقیقات اعالم کرده اســت که این مصوبه مغایر امنیت ملی است در 
حالی که باید مشخص کند که با چه مبنایی چنین موضوعی را مطرح می کند. 

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در شهر بهارستان 
صورت گرفت:

 افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شرکت
 عمران بهارستان

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارســتان، 
حضرت آیت اهلل طباطبایی نژاد پس از زیارت شهدای 
گمنام شهر بهارســتان ، کلنگ احداث مصالی بزرگ 
این شهر را به زمین زد و در این مراسم گفت:  ظرفیت 
ایــن مصال ۴ تا ۵ هزار نفر خواهــد بود که امیدوارم با 

کمک مردم شهر  بهارستان هرچه زودتر این مصلی ساخته به بهره برداری برسد.
ایشان همچنین ضمن بازدید از متروی شهر بهارستان روند اجرای این پروژه را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: مترو یکی از نیازهای ضروری شهر بهارستان است و با 
بهره برداری از این پروژه مردم به راحتی و با سهولت می توانند رفت و آمد داشته 
باشند و در حال حاضر نیز خوشبختانه این پروژه در بهارستان به خوبی در حال 
اجرا است.همچنین با حضور ایشان دفتر امور مساجد شهر بهارستان و دفتر دار 
المهدی این شهر واقع در میدان بهار به بهره برداری رسید.در ادامه بهره برداری از 
پروژه های شهر بهارستان که با حضور آیت اهلل طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه 
در اســتان اصفهان انجام گرفت مسجد امام کاظم علیه السالم واقع در خیابان 

الفت شرقی نیز به بهره برداری رسید ،

مشکالت برق کارخانه ریسندگی و بافندگی 
شرکت ماهوت شمال رفع می گردد

استاندار گلستان بهمراه معاونین و مدیران کل استانی و شهرستانی از عملیات 
احداث کارخانه ریسندگی و بافندگی شرکت ماهوت شمال بازدید نمود.علی 
محمد زنگانه استاندار استان گفت : بایستی مشکالت برق کارخانه ریسندگی 
و بافندگی شــرکت ماهوت شمال رفع گردد.وی اضافه کرد : می توان با ارائه 
طرحهای تشویقی و برنامه ریزی مناســب و هماهنگی با جهادکشاورزی و 
مرکز تحقیقات پنبه، سطح کشت پنبه در استان را افزایش داد و با توجه به 
آمار اعالم شــده این کارخانه روزانه ۱۷ تن پنبه نیاز دارد و در سالهای آتی 
می توان مجددا کشت پنبه در سرزمین طالی سفید را احیاء کرد.علی اکبر 
نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : جهت تامین برق 
این کارخانه ، ۲.۷ مگاوات انرزی الزم دارد که جهت تحقق این امر ، بایستی 
خطی با طول ۱۵۰۰ متر از پســت ۲ علی آباد کتول احداث شــود که طی 
بــرآورد صورت گرفته ، قراردادی با مبلغ یک میلیارد و ۶۳۴میلیون تومان با 

کارفرمامنعقد گردید.

بر اساس اطالعات مرکز آمار؛
 رشد اقتصادی شش ماه نخست سال

 به ۴.۱درصد رسید
رشد اقتصادی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ بدون احتساب بخش نفت برابر با ۴.۱ درصد 
و با درنظرگرفتن بخش نفت برابر با ۵.۹ درصد گزارش شده است.به گزارش اقتصاد آنالین، 
این در حالی اســت که رشد اقتصادی بدون نفت و با احتساب بخش نفت در مدت مشابه 
ســال گذشــته به ترتیب برابر با ۱.۵- و ۲.۱- درصد بوده است.بخش استخراج نفت و گاز 
طبیعی که تحت تاثیر تشدید تحریم ها و شیوع کرونا طی سال های گذشته رشد منفی را 
تجربه کرده بود، با رشد ۱۸.۳ درصدی باالترین رشد میان بخش های اقتصادی را در شش 
ماهه نخست ســال ثبت کرد.رشد بخش نفت و گاز در نیمه نخست سال گذشته برابر با 
۶- درصد بود.بخش خدمات نیز که بیش ترین آسیب را از شیوع کرونا دیده بود، در حالی 
رشد ۴.۸ درصدی را در شش ماه نخست ثبت کرد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
برابر با ۳.۷- درصد بود.گروه کشــاورزی متاثر از بحران خشکسالی رشد ۴.۳- درصدی را 
ثبت کرد که این رقم در نیمه نخست سال گذشته برابر با ۱.۷ درصد بود.همچنین مصرف 
بخش خصوصی در نیمه نخست امسال رشد ۱۲ درصدی را ثبت کرد که این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته برابر با ۱.۱- درصد گزارش شده بود.تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز 
در این مدت رشد ۵.۴ درصدی را تجربه کرد. سال گذشته در نیمه نخست سال تشکیل 
سرمایه ناخالص رشــد ۴.۱- درصدی را نشان می دهد.صادرات و واردات نیز در این مدت 
رشد ۱۸.۲ و ۰.۵ درصدی را نشان می دهد که این ارقام در سال گذشته به ترتیب برابر با 

۴۹.۵- و ۶۹.۶- درصد گزارش شده بود.

اطالعیه جدید سازمان مالیاتی؛
 خرید و فروش ارز مسافرتی و نیما مشمول مالیات 

۱۰درصدی نیست
سازمان امور مالیاتی در اطالعیه جدیدی اعالم کرد: به اطالع کلیه خریداران و فروشندگان 
ارز می رساند خرید و فروش ارز از طریق سامانه نیما، خرید ارز مسافرتی و سایر روش های 
تعریف شده قانونی برای تهیه ارز، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب ۱۰ درصد فروش 
نمی شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، 
پیرو اطالعیه قبلی درخصوص تعلق مالیات علی الحســاب ۱۰ درصد فروش به معامالت 
ارزی اعالم می دارد: علی الحســاب مالیات مذکور شــامل فروشندگان و خریداران ارز از 
طریق روش های قانونی برای تهیه ارز از جمله معامالت از طریق سامانه نیما و همچنین 
خرید ارز مسافرتی نمی گردد و صرفا به معامالت ارزی اشخاصی تعلق می گیرد که با اعالم 
بانک مرکزی و نهادهای نظارتی از روش های غیرقانونی با اهدافی همچون ســفته بازی و 

قاچاق ارز صورت می پذیرد.

کسب مقام برتر در شانزدهمین جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی کشوری

رییس اداره روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: جشنواره 
ملی انتشــارات روابط عمومی های کشوری، جشــنواره ای برای انتخاب و معرفی بهترین 
الگوها و عملکردها در زمینه انتشــارات روابط عمومی هاست که توسط انجمن متخصصان 
روابط عمومی ایران همه ساله برگزار می شود.باوندپور گفت: جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی ها با حضور فرشاد مهدی پور؛ معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، اعضای انجمن روابط عمومی ایران، اساتید حوزه ارتباطات و روابط عمومی 
و همچنین مســئوالن و کارشناسان روابط عمومی دستگاه های اجرایی در مرکز همایش 
های  سازمان مدیریت صنعتی تهران برگزار شد.وی گفت: روابط عمومی این اداره کل در 
شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ها توانسته است  بر اساس ارزیابی های 

هیأت داوران، موفق به کسب مقام اول شود.

معاونت برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو مطرح کرد: 

واگذاری 9 مجتمع و طرح در نیمه دوم 1400

برنامه جذب سرمایه گذاری در معادن ازجمله زغالسنگ کوچکعلی جنوبی طبس و ...  ازجمله 
موارد جذب ســرمایه گذاری تا پایان سال 1400 اســت. وی در ادامه با اشاره به طرح های 
توسعه ای متعلق به ایمپاسکو و ایمیدرو گفت: در سال جاری 17 طرح توسعه ای متعلق به 
ایمیدرو و 14 طرح توســعه ای متعلق به ایمپاسکو، نسبت به سال قبل به ترتیب با افزایش 
60 درصد و 55 درصد در دســتور کار شــرکت تهیه و تولید مواد معدنــی ایران قرار دارد. 
محبعلی خاطر نشان کرد: در سال گذشته تعداد طرح های توسعه ای متعلق به ایمیدرو 11 
و ایمپاسکو 8 طرح بوده است. معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در خاتمه اجرای 7 طرح پژوهشی و بومی سازی تعدادی قطعه اصلی و مهم در مجتمع 

ها را ازجمله دستاوردهای پژوهشی این شرکت از ابتدای سال 1400 تاکنون عنوان کرد.

9 مجتمع و طرح تابعه شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
تا پایان ســال جاری به بخش 
خصوصی واگذار خواهد شد. به 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش 
تهیــه و تولید مــواد معدنی 
ایران، امیدرضا محبعلی با بیان 

این مطلب گفت:
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رکوردزنی طالی سیاه با فروکش ترس از کروناگزیده خبر
قیمت نفت در معامالت روز جمعه اندکی افزایش یافت و با مالیم شدن نگرانیها نسبت 
به تبعات شیوع واریانت اُمیکرون بر رشد اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت، بزرگترین 
رشد هفتگی خود از اواخر اوت به این طرف را رقم زد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت پس از ریزش ۱.۹ درصدی در روز پنج شنبه، با ۷۳ سنت معادل یک درصد 
افزایش، در ۷۵ دالر و ۱۵ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۷۳ ســنت معادل یک درصد افزایش، در ۷۱ دالر و ۶۷ سنت در 
هر بشــکه بسته شد. شــاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه دو درصد ریزش کرده بود.

نفت برنت و وســت تگزاس اینترمدیت هفته گذشته حدود هشت درصد رشد کردند 
که نخستین رشد هفتگی آنها در ۷ هفته گذشته بود.آمار رسمی که روز جمعه منتشر 
شد، نشان داد قیمت های مصرفی آمریکا در نوامبر رشد بیشتری پیدا کرده و بزرگترین 
افزایش ســال به سال را از سال ۱۹۸۲ داشته است. این آمار به خوش بینی نسبت به 
تقاضا برای نفت افزود.بازار نفت اوایل هفته گذشته حدود نیمی از ضرری که از زمان 
شناسایی واریانت جدید اُمیکرون در ۲۵ نوامبر متحمل شده بود را جبران کرد. پس از 

مطالعاتی که نشان دادند سه دوز واکسن کووید ۱۹ فایزر در برابر اُمیکرون ایمنی ایجاد 
می کنند، قیمت ها بهبود پیدا کردند.کارستن فریچ، تحلیلگر کومرس بانک در این باره 
اظهار کرد: بازار نفت به این ترتیب بدترین سناریوی ممکن را کنار گذاشت اما همچنان 
توصیه می شود تا اندازه ای ریسک برای تقاضا برای نفت در نظر گرفته شود.عاملی که 
رشد قیمت ها را محدود کرد، کاهش ترافیک هوایی در چین به دلیل محدودیت های 
سفر و اعتماد مصرفی ضعیف تر به دلیل موج های شیوع کوچک بود.در این بین، آژانس 
اعتبارســنجی فیچ رتبه اعتباری شرکت های ســازنده امالک چینی اورگرند و کایسا 
را تنزل داد و اعالم کرد این شــرکت ها نتوانســته اند بدهی خود را در زمان سررسید 
آن پرداخت کنند. این امر نگرانی ها را نســبت به احتمال کندی بخش امالک چین 
و همچنین اقتصاد این کشــور که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، برانگیخت.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه اعالم کرد تولیدکنندگان اوپک 
پالس به احیای عرضه برای تامین تقاضای رو به رشد ادامه می دهند. نوسان در بازار 
نفت در مقطع کنونی خیلی باال نیســت.دو منبع آگاه به رویترز اظهار کردند شرکت 

آرامکوی سعودی به حداقل دو خریدار شمال آسیا اطالع داده که حجم نفت قراردادی 
آنها را در ژانویه به طور کامل تامین خواهد کرد. یکی از این منابع آگاه گفت: به اکثر 
خریداران حجم کامل اختصاص داده شده است. اختصاص حجم کامل در حالی صورت 
گرفته که عربستان سعودی قیمت فروش رسمی همه گریدهای نفتی خود به مشتریان 
آســیایی را در ژانویه برای دومین ماه متوالی افزایش داد. این افزایش قیمت در حالی 
اعالم شد که تولیدکنندگان اوپک پالس در نشست اخیرشان با افزایش تولید به میزان 
۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه موافقت کردند.بر اساس گزارش رویترز، شرکت های 
انرژی آمریکایی هفته گذشته برای ششمین بار در ۷ هفته گذشته به شمار دکل های 
حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند. شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه 
اعالم کرد شــمار دکل های حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ 
دسامبر، با هفت حلقه افزایش، به ۵۷۶ حلقه رسید که باالترین میزان از آوریل سال 
۲۰۲۰ بود. شمار دکل های حفاری ۲۳۸ حلقه معادل ۷۰ درصد باالتر از مدت مشابه 

سال گذشته است.

با هدف بررسی اجرای پروژه های طرح احیاء و 
تعادل بخشی و سازگاری با کم آبی

معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز رودخانه های کرخه و 
مرزی غرب، از سدهای گاوشــان و ژاوه بازدید نمود.اولین جلسه معاون حوضه 
آبریــز رودخانه های کرخه و مرزی غرب و هیئت همــراه، با معاون و جمعی از 
مدیران حوزه حفاظت و بهره برداری شــرکت های آب منطقه ای کردســتان و 
کرمانشاه در محل ســالن جلسات سد گاوشان، برگزار گردید .به گزارش روابط 
عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان در اولین روز ورود مهندس محمدزاده 
و هیئت همراه به کردســتان، ضمن بازدید از سد گاوشان در سالن جلسات آن 
ســد با حضور معاون حفاظت و بهره برداری و جمعی از مدیران شرکت های آب 
منطقه ای کردستان و کرمانشاه، با هدف بررسی اجرای پروژه های طرح احیاء و 
تعادل بخشی و سازگاری با کم آبی، تشکیل جلسه دادند.در ابتدای جلسه معاون 
حفاظــت، بهره برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز رودخانه های کرخه و مرزی 
غرب، ضمن تشکر از معاونین حفاظت و بهره برداری شرکت های آب منطقه ای 
کردســتان و کرمانشاه، اظهار داشت: یکی از مواردی که احساس شد نیاز است 
معاونت های حفاظت و بهره برداری دو استان در کنار یکدیگر باشند این است که 
سد گاوشان منافع دو استان را در حوزه آب تأمین می کند.وی افزود: نظر به اینکه 
تولیت سد گاوشــان با شرکت آب منطقه ای کرمانشاه است، این شرکت برنامه 
منابع و مصارف سالیانه را با هماهنگی شرکت آب منطقه ای کردستان تدوین و 
جهت تصمیم گیری نهایی به شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارسال می نماید.

معــاون حوضه آبریز رودخانه های کرخه و مرزی غرب به وضعیت نگران کننده 
سدهای کشور اشاره کرد.

همکاری شهرداری در صدور مجوز حفاری 
برای توسعه شبکه آب و فاضالب سده لنجان

مدیر آبفای لنجان از همکاری شهرداری سده لنجان در 
صدور سریع مجوز حفاری برای توسعه و نصب انشعابات 
آب و فاضالب شــهر سده لنجان خبر داد. علی ناظمی 
گفت: در نشســتی که به تازگی بــا حضور مدیرعامل 
آبفای استان اصفهان، شــهردار و اعضای شورای شهر 
سده لنجان برگزار شد، موضوع صدور مجوز به موقع برای اصالح شبکه فرسوده 
خیابان امام سده لنجان و پیگیری ردیف اعتبار برای احداث مخزن جدید سده 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.وی در بخش دیگری از سخنانش بر توسعه 
شــبکه فاضالب در این منطقه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر توسعه شبکه 
فاضالب به طول هفت کیلومتر در بافت قدیمی شهر سده لنجان در حال انجام 
اســت.  ناظمی با اشاره به طرح های توسعه ای شبکه فاضالب افزود: با سرمایه 
گذاری فوالد مبارکه، به زودی طرح شبکه فاضالب در شهرک نگین و مجموعه 
کارگاهی ســده لنجان نیز عملیاتی می شــود. مدیر آبفای لنجان  تصریح کرد: 
شرکت فوالد مبارکه در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت آبفای استان اصفهان 
نســبت به تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه احداث تاسیسات فاضالب در 
شــهرهای زاینده رود، زرین شهر، ســده لنجان، ورنامخواست و چمگردان در 
شهرستان لنجان اقدام کرده است تا از پساب حاصله در بخش صنعت استفاده 
کند.وی گفت: امیدواریم طرح احداث تاسیســات فاضالب شهرهای شهرستان 
لنجان با مشــارکت شــرکت فوالد مبارکه و آبفای استان اصفهان تا پایان سال 

۱۴۰۱ به بهره برداری کامل و نهایی برسد.

سرپرست منطقه ۹ انتقال گاز خبر داد؛
آغاز فرآیند ممیزی داخلی سیستم های 

مدیریتی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
جلسه افتتاحیه ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی 
منطقه ۹ عملیات انتقال گاز برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، جلســه افتتاحیه 
ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی منطقه ۹ با حضور 
محی الدین مفخمی سرپرست منطقه، معاونین، روسای 
واحدهای ستادی، مراکز بهره برداری و تاسیسات و همچنین اعضای تیم ممیزی 
منطقه به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس در ستاد برگزار شد.سرپرست منطقه 
در این جلســه با اشاره به شــروع فصل زمستان، از تالش همه همکاران ستادی 
و عملیاتی جهت تحقق پایداری جریان گاز در اســتان های شــمالی قدردانی و 
بر اهمیت موضوع ممیزی داخلی تاکیــد کرد و افزود: فرآیند ممیزی داخلی به 
منظور بررسی میزان تطابق فعالیت های سازمان با الزامات استانداردهای مدیریت 
کیفیت، محیط زیســت، ایمنی، بهداشــت و انرژی انجام می شود و برای ارتقا 
کیفیت فعالیت ســازمان ها امری ضروری اســت.مفخمی با بیان اینکه اجرای 
ممیزی داخلی در سازمان ها می تواند نقاط قوت و فرصت های بهبود را شناسایی 
کند، خاطرنشان کرد: ممیزی داخلی ابزار مناسبی برای اطمینان از اجرای صحیح 
فعالیت ها و حرکت مطابق برنامه و اهداف اســت و می تواند کارایی مدیریت را 
بهبود بخشــیده و کنترل مناســبی روی مدیریت ریسک داشته باشد.سرپرست 

منطقه ۹ به آموزش و یادگیری به همراه اجرای ممیزی تاکید کرد .

 رقابت 640 نفر متسابق قرآنی 
در شرکت گاز مازندران

مســئول دارالقرآن شرکت گاز مازندران از رقابت ۶۴۰ 
متســابق قرآنی ویژه کارکنان، همســران کارکنان و 
فرزندان آنان در ســطح اســتان خبر داد."قاسم مایلی 
رســتمی"، سرپرست شــرکت گاز مازندران، امروز در 
افتتاحیه مســابقات قرآنی شرکت گاز مازندران، گفت: 
خداوند بزرگ را شــاکریم که توفیق داد این دوره از مســابقات قرآنی فرزندان، 
همســران و کارکنان گاز مازندران به شــکلی مطلوب در این شــرکت برگزار 
می شــود.وی با بیان اینکه شخصا در دفاع مقدس معجزات برخی آیات الهی را 
مشــاهده کردم، افزود: به عنوان نمونه بارها با قرائت آیه نهم سوره مبارکه یس 
ا َفأَْغَشْیَناُهْم َفُهْم  ا َوِمْن َخلِْفِهْم َسدًّ که می فرماید: َوَجَعلَْنا ِمْن بَْیِن أَیِْدیِهْم َســدًّ
اَل یُْبِصُروَن ؛ و در پیش روي آنها ســدي قرار دادیم، و در پشت سرشان سدي، 
و چشــمان آنها را پوشانده  ایم، لذا چیزي را نمي بینند!« از کنار نیروهای بعثی 
عبور کردیم و آنها ما را ندیدند.مایلی رســتمی، با اشاره به آیه ۲۷ سوره مبارکه 
ِِّه َکُفوًرا؛ چرا که  ْیَطاُن لَِرب َیاِطیِن َوَکاَن الشَّ رِیَن َکانُوا إِْخَواَن الشَّ اســراء، »إِنَّ الُْمَبذِّ
اسرافکاران برادران شیطانهایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس 
بوده است«   تصریح کرد: دغدغه امروز ما فرهنگ سازی نسبت به رعایت الگوی 
مصرف است و ممکن است به بحران کاهش گاز برخورد کنیم، بنابراین از همه 
متســابقین قرآنی انتظار داریم در فضای مجازی دربــاره صرفه جویی و رعایت 

الگوی مصرف گاز، تبلیغات وسیع داشته باشند.

مشکل پرداخت پمپ بنزین ها 
حل شد

رئیس صنف جایگاهداران کشــور گفــت: کارت های 
بانکی سپه، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و قوامین در 
دو روز گذشته با اختالل مواجه بودند اما اکنون مشکلی 
وجود ندارد.اسداهلل قلی زاده در گفت و گو با با ایسنا، با 
بیان اینکه با هماهنگی های انجام شده و اطالع رسانی 
خوب رسانه ها کمترین مشکل را شاهد بودیم ادامه داد: 
درحال حاضر شرایط همه جایگاه ها روال عادی دارد و 
در پرداخت ها نیز با مشــکل مواجه نیستیم.به گفته 
وی این موضوع هیچ ارتباطی با جایگاه ها و ســامانه 
هوشمند سوخت نداشت و ناشی از تغییرات سیستمی 
در بحث ادغام بانکی بود که با تالش مسئولین محترم 
بانک ســپه هم اکنون برطرف شده است و درصورتی 
که بازهم در حوزه پرداخت چنین مواردی را شــاهد 
باشیم از قبل اطالع رســانی خواهیم کرد و ان شاءاهلل 
بانک ها هم در این امر مشــارکت خواهند داشــت.به 
گزارش ایســنا، روز چهارشــنبه اعالم شد که تا پایان 
شــب ۱۹ آذرماه امکان پرداخت بهای سوخت توسط 
کارت های بانکی سپه. مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و 
قوامین امکانپذیر نیســت و مالکان خودرو با وجه نقد 

وارد جایگاه شوند.

دستور بایدن برای توقف کمک به پروژه های سوخت فسیلی 
خارج از آمریکا

دولت بایدن در راســتای مبارزه با تغییرات اقلیمی و تســریع توسعه انرژی تجدیدپذیر در سطح جهانی، 
دستور توقف فوری حمایت جدید فدرال از نیروگاههای زغال سوز و سایر پروژه های جدید سوخت فسیلی 
در خارج از آمریکا را صادر کرد.به گزارش ایســنا، این دســتور برای نخستین بار حمایت دولت آمریکا از 
پروژه های ســوخت فســیلی را ممنوع می کند و احتماال روی میلیاردها دالر تامین مالی ساالنه و کمک 
دیپلماتیک و فنی تاثیر می گذارد.این سیاست شامل معافیتهای قابل توجهی از جمله برای نگرانیهای قانع 
کننده پیرامون امنیت ملی، مالحظات سیاســت خارجی یا نیاز به توســعه دسترسی به انرژی در مناطق 
آسیب پذیر است. همچنین شامل پروژه های فعلی از جمله پروژه هایی که تحت دولتهای متعدد حمایت 
شــده اند، نمی شود.با این حال تغییر سیاســت دولت آمریکا روی شماری از پروژه های خارجی از جمله 
پایانه ها در شــرق اروپا و کارائیب برای دریافت محموله های گاز طبیعی آمریکا تاثیر می گذارد. همچنین 
فراتر از محدودیت کمک مالی بوده و اشکال دیگر حمایت دولتی از جمله کمک دیپلماتیک و فنی را که 
سازندگان خطوط لوله از آن بهره مند می شوند را منتفی می کند.این اقدام بارزگر آن است که چطور دولت 
بایدن مبارزه با تغییرات اقلیمی را به یکی از فوری ترین اولویت های سیاست خود تبدیل کرده است. با این 
حال رویکرد مذکور زمینه را برای ورود چین به این عرصه مهیا می کند. پکن با منابع مالی که آمریکا قادر 
به برابری با آن نیست، مشتاق است پروژه های انرژی را در سراسر جهان تامین مالی کند.دولت بایدن تاکید 
کرده که اگرچه دولت آمریکا حمایت خود را دریغ خواهد کرد اما فعاالنه به دنبال جلوگیری از ســاخت 
پروژه های زغال سنگ، نفت و گاز توسط شرکتهای آمریکایی در خارج از کشور نیست.به گفته منابع آگاه، 
هدف از این اقدام هدایت تالش دولت به ســمت منابع انرژی پاک است نه این که فورا پروژه های سوخت 
فسیلی را قطع کند.بر اساس گزارش بلومبرگ، مدافعان محیط زیست در دولت بایدن برای اجرایی شدن 
چنین تغییری البی و استدالل کرده اند که ساخت خطوط لوله نفت، پایانه های LNG و پروژه های مشابه با 

تالشها برای محدود کردن افزایش گرمای جهانی به ۱.۵ درجه سازگاری ندارد.

 شیل آمریکا به سیاست های نفتی
 بایدن تاخت

تولیدکنندگان شیل آمریکا از سیاست های دولت بایدن در قبال صنعت نفت 
و گاز در یک ســال گذشته ناامید شــده اند و بار دیگر در کنفرانس کنگره 
نفت جهان در هیوســتون ابــراز یاس و ناامیدی کردند.به گزارش ایســنا، 
مدیران تولیدکنندگان شــیل و انجمن های صنعتی می گویند در حالی که 
دولت بایدن مکررا از اوپک پالس خواســته است نفت بیشتری تولید کند 
تا روند صعودی قیمت های بنزین در آمریکا متوقف شود، حاضر نشده است 
ابتدا با تولیدکنندگان داخلی برای عرضه بیشــتر تماس بگیرد.این مدیران 
می گویند به جای درخواســت از اوپک پالس و کشورهایی مانند عربستان 
سعودی، عراق و روسیه برای تولید نفت بیشتر، دولت باید ابتدا زمینه احیای 
سریع تر تولید نفت آمریکا را فراهم می کرد که تولیدکنندگان سال گذشته 
در واکنش به ریزش تقاضا و قیمت هــای نفت محدود کردند.البته همه به 
چنین درخواســتی گوش نمی کردند. شرکت های نفتی اکنون به سوددهی 
باالتر به سهامدارانشان متمرکز شده اند تا پس از سالها تمرکز روی افزایش 
تولید و جریان نقدینگی کمتر، سرانجام سهامداران خود را راضی نگه دارند.

مدیران شــیل انتقاد از دولت بایدن را هفته ها قبل زمانی که مقامات دولت 
آمریکا علنا از اوپک پالس خواستند تولیدش را افزایش دهد تا قیمت ها در 
پمــپ بنزینهای آمریکا پایین برود، آغاز کردند.بســیاری از این مدیران در 
کنفرانس کنگره نفت جهان در هیوستون دوباره این دیدگاه را تکرار کردند 

که دولت باید ابتدا از ما درخواست می کرد.

سود هنگفت تولیدکنندگان آمریکایی
جنیفــر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا ماه گذشــته زمانــی که بایدن برنامه 
آزادسازی ۵۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک را با هدف پایین بردن 
قیمت بنزین اعالم کرد، گفت: صنعت انرژی ســود عظیمی تولید می کند. 
تولیدکنندگان به باالی سطحی برگشته اند که پیش از پاندمی قرار داشتند. 
بنابراین آنها از این وضعیت سود برده اند تا بتوانند به بازخرید سهام بپردازند. 
اما ما می خواهیم آنها را به افزایش تولید تشویق کنیم. ما می خواهیم عرضه 
در داخل و خارج از آمریکا افزایش پیدا کند تا بتوانیم فشــارهای قیمت در 
پمپ بنزینها را کاهش دهیم.با این حال صنعت نفت شــیل آمریکا شتاب 
زیادی برای افزایش عرضه ندارد. یک دلیل انضباط سرمایه است که همچنان 
به قوت خود باقی است. اما دلیل دیگر احتیاط و ابهام نسبت به سیاست های 
دولت بایدن در قبال نفت و گاز اســت. دولت بایدن همزمان با درخواســت 
از اوپــک پالس برای افزایش تولید، تدابیر محدودکننده ای برای حفاری در 

زمینهای فدرال وضع کرده است.

مدیرعامل پایونیر نچرال ریسورسز: دولت با من تماس نگرفت
اسکات شــفید، مدیرعامل شــرکت »پایونیر نچرال ریسورسز« در حاشیه 
کنفرانس انرژی هیوســتون به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: آنها نخست 
با اوپک تماس گرفتند و از آنها برای تولید نفت بیشــتر درخواست کردند. 

آنها با من تماس نگرفتند. ما بزرگترین تولیدکننده منطقه پرمیان هستیم.
»پایونیر نچرال ریسورسز« و بسیاری دیگر از تولیدکنندگان نفت و گاز نمی 
توانند بودجه سرمایه و برنامه های حفاری را یک شبه تغییر دهند به خصوص 
که آنها اکنون با کنکاش بیشتری از سوی سرمایه گذارانی روبرو می شوند که 
خواهان ســود باالتر هستند.نفت شیل آمریکا از تداوم تعامل دولت با اوپک 
پالس در خصوص عرضه نفت در حالی که نفت فراوانی در آمریکا وجود دارد، 
راضی نیست.ویکی هوالب، مدیرعامل شرکت اکسیدانتال ماه گذشته گفته 
بود: تصور می کنم ابتدا در خانه می مانید و از دوستانتان درخواست می کنید 
و سپس از همسایگانتان درخواست می کنید. اگر ما نتوانستیم از عهده کار 

بربیاییم، در آن صورت از کشورهای دیگر درخواست می کنید.

کشمکش تولیدکنندگان آمریکایی با ابهامات فراتر از قیمت های نفت
صنعت شیل انضباط مالی در هزینه را به دلیل تغییر اولویت به سوددهی به 
سرمایه گذاران و به دلیل ابهامات باال در بازار نفت جهان حفظ کرده است. 
بــازار نفت با دورنمای مازاد عرضه در اوایل ســال آینده و ابهامات پیرامون 
تبعات شــیوع واریانت اُمیکرون بر تقاضا روبروست. اما تولیدکنندگان نفت 
آمریکا با ابهامات بیشــتر در دولت فعلی روبرو شده اند که به دنبال توسعه 
انرژی تجدیدپذیر و وضع سیاست های محدودکننده علیه صنعت سوختهای 
فسیلی اســت.در حالی که دولت بایدن از اوپک پالس خواسته است تولید 
نفت را برای مقابله با افزایش قیمت بنزین در آمریکا افزایش دهد، شــورای 
اکتشــاف و تولید آمریکا در اواخر اکتبر اعالم کرد بدترین کاری که دولت 
مــی تواند با قیمت های انــرژی انجام دهد، محدود کردن عرضه بواســطه 
پیاده سازی سیاست هایی اســت که تولید انرژی را دشوارتر می کند.دولت 
همچنین خواستار تحقیقات در خصوص تبانی شرکتهای نفتی در رساندن 
قیمت بنزین به باالترین رکورد هفت سال اخیر شده است.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، فرانک ماکیاروال، نایب رئیس امور سیاست، اقتصاد و رگوالتوری 
موسسه امریکن پترولیوم اواســط نوامبر در واکنش به درخواست بایدن از 
کمیسیون تجارت فدرال برای تحقیقات درباره افزایش قیمت بنزین گفت: 
این اقدام برای دور کردن اذهان از تغییر بنیادینی است که در بازار در حال 
وقوع است و تصمیمات بد دولت که این وضعیت پرچالش را تشدید می کند. 
تقاضا با احیای اقتصاد بهبود پیدا کرده و از عرضه فراتر رفته اســت. عاملی 
که به عدم توازن میان عرضه و تقاضا دامن زده اســت، تصمیم دولت برای 
محدود کردن دسترسی به عرضه انرژی آمریکا و لغو پروژه های زیرساخت 

مهم است.
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گزیده خبر البی گسترده خودروسازان

 افزایش قیمت ۱۰ درصد است، نه ۱۸ درصد!
به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شــورای رقابت در واکنشی 
آن را اقدامی مبهم که با البی گری خودروســازان بدون دخالت 
شورا انجام شده اســت، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم 
بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای 
نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که 
اعالم شده است.به گزارش ایسنا، بعد از آنکه حدود یک ماه پیش 
با دســتور رئیس جمهوری، افزایش قیمــت خودرو لغو و مقرر 
شد که در ســتاد تنظیم بازار موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، 
طی هفته گذشــته افزایش ۱۸ درصدی قیمــت خودرو در دو 
شرکت ایران خودرو و سایپا اعالم شد.در شرایطی این اتفاق افتاد 
که طی چند سال گذشته شورای رقابت مسئول قیمت گذاری 
خودرو بوده است و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعالم 
کــرد که هیچ ابالغیه ای درباره حــذف از قیمت گذاری خودرو 
دریافت نکرده اســت. پیگیری جریان اخیــر افزایش قیمت، از 
شورای رقابت و گفت وگویی با محسن بهرامی ارض اقدس - عضو 
شــورای رقابت در دور سوم - با اعالم توضیحاتی در این رابطه 

همراه بود.

هر گونه قیمت گذاری فاقد وجاهت قانونی است، مگر...
بهرامی با اشاره به این که به اذعان تمامی کارشناسان اقتصادی 
تولید و عرضه خودرو در کشور سال هاست که در انحصار کامل 
قــرار دارد، گفت: طبق قانون، تشــخیص انحصاری بودن کاال 
و خدمات با شــورای رقابت اســت؛ بنابراین با توجه به مصوبه 
شورای رقابت تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از 
سوی دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل 
۴۴، قیمت گذاری کاال و خدمات انحصاری و تصویب شــرایط 
دسترســی عادالنه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه 
کاالها ، الزاما از وظایف شورای رقابت است.وی ادامه داد: بر این 
اساس تا زمانی که قانون اصالح نشده یا مصوبه سران سه قوا که 
ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد 
تنظیم بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که البته 
تاکنون هم ابالغی به شــورا نشده است، هرگونه تصمیم گیری 
در رابطه با قیمت خودرو خارج از شــورای رقابت فاقد وجاهت 

قانونی خواهد بود .

افزایش قیمت شورا 18 درصد نیست
نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت گفت: متاسفانه 
ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت گذاری اخیر بر اساس 
دســتورالعمل شــورای رقابت صورت گرفته خالف واقع است، 
این ســوال مطرح می شود که اگر قرار است قیمت گذاری طبق 
فرمول شــورا باشد چرا آن را به خود شورای رقابت واگذار نمی 
کنند؟ بهرامی با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای 
خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل  شورای 
رقابت مطابقت ندارد افزود: بر اســاس تورم بخشی که از بانک 
مرکزی دریافت کرده ایم و بررســی های صورت گرفته با لحاظ 
ضریب منفی بهــره وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از 
۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای شش ماه دوم سال وجود 
دارد در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودروها بیش از ۲۰ 
درصد افزایش یافته است.وی یادآور شد:همچنین ادعا می شود 

افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که 
آن هم تاکنون به شورای رقابت ابالغ نشده است.

البی گسترده خودرو سازان برای قیمت گذاری خارج از 
شورا

عضو شــورای رقابت در ادامه با انتقاد از اینکه دور دوم شــورای 
رقابت از مهرماه به پایان رســیده و هنوز ترکیب اعضای جدید 
مشخص نیست، گفت: متاســفانه با این که دولت سرعت عمل 
خوبی در اعمال تغییرات در ســایر دستگاه ها داشته اما هنوز در 
مورد شورای رقابت نمایندگان خود برای تشکیل دور سوم شورا 
معرفی نکرده است و در حال حاضر  شورای رقابت تشکیل نشده 
و  مرکز ملی رقابت که رئیس آن همان رئیس شورای رقابت است 
، فاقد رئیس اســت . به نظر می رســد در این بین البی گسترده 
خودروسازان مانع از تشکیل سریع تر دور سوم شورای رقابت شده 
تا در فاصله بین دو دوره چنین اقدامات مبهمی در مورد افزایش 

قیمت اعمال شود.

پراید 185 میلیونی مسافر 3000 تومانی سوار نمی کند
بهرامی با اشــاره به این که به نظر می رســد تنها موضوع مغفول 
مانــده در قیمت گذاری هــا حمایت از حقــوق مصرف کننده و 
میلیون ها نفری اســت که دارای خودروهای فرســوده بوده و به 
تعویض آن امیدوار هستند، افزود: باید به این موضوع هم توجه 
کرد که قیمت خودرو به خصوص برخی از آنها نقش لیدری در 
بازار دارد و می تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد؛ به طوری 
که دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار 
نمی کند و حتما این جریان افزایش قیمت به تورم حمل و نقل 
و ســایر بخش ها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشــد تورم 
را که مغایر سیاســت اقتصادی دولت سیزدهم است، به همراه 
دارد. ظاهرا مسئوالن به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و فکر 
می کنند با این روش می توانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی 
و سرمایه گذاری های غیراصولی خودروسازان و هزینه های سربار 

آنها را از جیب مصرف کننده پرداخت کنند.

تهمت نزنند ، زیان خودروسازان به مردم ربطی ندارد
وی افــزود: به شــورای رقابت تهمت می زننــد که موجب زیان 
خودروســازان شده است، در حالی که شورای رقابت از مجموعه 
کارشناسی تشکیل شــده که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع 
تولیدکننده و مصرف کننده بر اساس اظالعاتی  که خودروسازان 
به شــورا می دهند با نظر کارشناسی، قیمت ها به نحوی تعیین 
می شــود که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت 
تا ۱۰ درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش هزینه های 
مالی را هم ضوابط در نظر می گیرد آن هم برای خودروســازانی 
کــه بخش زیادی از خودروهای خود را با دریافت پیش پرداخت 
به خریداران پیــش فروش می کنند ، بنابرایــن قیمت گذاری 
دستورالعمل شورای رقابت عامل زیان ۱۰ شدن خودروسازی های 
کشور نیســت.وی اظهار امیدواری کرد که با معرفی نمایندگان 
دولت در شورای رقابت و مشخص شدن ترکیب شورا و همچنین 
تعیین تکلیف طرح جامع خودرو که بین مجلس، شورای نگهبان 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و برگشت است، 

حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران خبر داد؛
  تشدید نظارت و بازرسی بر بازار اقالم 

پر مصرف »شب یلدا«
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران خبر داد؛ تشدید نظارت و بازرسی 
بر بازار اقالم پر مصرف »شب یلدا«معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران 
از اجرای طرح تشــدید نظارت و بازرسی بر بازار اقالم پر مصرف شب یلدا 
با همکاری دســتگاه های ذی ربط خبر داد.بهنام نیک منش در گفت و گو با 
پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به فرارسیدن ایام 
پایانی فصل پاییز و قرارگرفتن در آســتانه آیین باستانی »شب یلدا« و در 
پی افزایش تقاضای عمومی جهت خرید میوه، آجیل و خشکبار، گل، طال، 
جواهر و بدلیجات طرح تشدید بازرسی و نظارت اجرا می شود.وی افزود: در 
این راستا عالوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان اتحادیه های مربوط 
در قالب گشــت های مشترک با بازرسان سایر دستگاه ها از جمله تعزیرات 
حکومتی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و بسیج اصناف همکاری 
خواهیم داشت تا با کنترل بر بازار از هرگونه گران فروشی یا کمبود کاال در 
این ایام جلوگیری شــده و از حقوق مصرف کننده صیانت شود.نیک منش 
گفت: در این طرح عالوه بر بازرســی های میدانی، بر رســیدگی در کوتاه 

ترین زمان ممکن به شکایات احتمالی مصرف کنندگان تاکید شده است.

درخشش روابط عمومی فوالد هرمزگان در 
جشنواره انتشارات روابط عمومی

در شانزدهمین جشــنواره انتشارات روابط عمومی 
که به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و در 
سالن مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی 
برگزار شد، روابط عمومی فوالد هرمزگان موفق به 
کسب رتبه اول انتشــارات کرونایی، رتبه سوم در 

تهیه کلیپ، بروشور و صفحه آرایی شد.این جشنواره با حضور دکتر مهدی 
پور معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خسرو 
رفیعــی رئیس انجمن روابط عمومی ایــران و جمع کثیری از متخصصان، 
اساتید و مدیران حوزه روابط عمومی برگزار و عملکرد روابط عمومی سازمان 
ها و شــرکت های دولتی و غیر دولتی در حوزه های مختلف چاپ و نشر ، 
تبلیغات ، رسانه های دیجیتال ، فیلم و کلیپ و تیزر و ... بررسی و به بهترین 

عملکرد ها لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا گردید.

با هماهنگی طرح احیای معادن کوچک مقیاس و از طریق طرح 
زیرساخت: 

 50 معدن در مسیر برق رسانی
 قرار گرفت

  با هماهنگی طرح احیای معادن کوچک مقیاس و از طریق طرح زیرساخت 
۵۰ معدن در اســتان خراســان جنوبی در مسیر برق رسانی قرار گرفت.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سید رضا 
عظیمی؛ مدیر اجرایی و دبیر شــورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و 
توســعه معادن کوچک مقیاس با بیان این مطلب گفت: شناسایي، معرفی 
و حمایت از ایجاد و توســعه زیرســاخت ها یکی از روش های مهم احیا، 
فعالســازی و توســعه معادن کوچک مقیاس می باشد که سال های اخیر 
در راستای فعال ســازی پتانسیل های معدنی استان ها، همه ساله پس از 
دریافت پروژه های مهم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها ، نسبت 
به پایش و بررســی، اولویت بندی، مطالعه و اجرای ان توســط طرح ایجاد 
زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی با همکاری طرح احیا اقدام 
می شود.عظیمی در ادامه افزود: شهرستان نهبندان دارای ۹۱ معدن فعال 
و ۵۱ معدن غیرفعال و دارای بیش از ۹۲ میلیون تن ذخیره قطعی و تولید 
ساالنه ۱ میلیون تن ماده معدنی با اشتغال ۸۷۵ نفر است، که با راه اندازی 
۵۱ معدن غیرفعال قابلیت افزایش ۴۹۰ هزارتن تولید ســاالنه و اشــتغال 

۵۰۰ نفر را دارا است.

در راستای تحقق برنامه های وزیر صمت صورت می پذیرد؛
عرضه مستمر خودرو به بازار در 

»سه شنبه  های سایپایی«
مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا اعالم کرد که در راستای تحقق برنامه 
هــای وزیر صنعت، معدن و تجارت بــرای کنترل قیمت ها در بازار خودرو، 
این خودروســاز تا پایان ســال ۱۴۰۰ هر هفته سه شنبه یک طرح عرضه 
محصوالت خواهد داشت.به گزارش سایپانیوز؛ سیدجواد سلیمانی در تشریح 
»طرح سه شنبه های ســایپایی« اظهار کرد: با راهبری وزیر محترم صنعت، 
معدن و تجارت برنامه های مختلفی برای کنترل و تنظیم بازار خودرو تدوین 
شده که یکی از آنها عرضه مدوام و مستمر خودرو توسط خودروسازان کشور 
است، از این رو، گروه سایپا از هفته پیش رو تا پایان سال هر سه شنبه یک 
طرح عرضه خودرو اجرا خواهد کرد.سلیمانی ادامه داد: این طرح های عرضه 
خودرو شــامل فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید خواهد 
بود.وی در خصوص خودروهایی که در این طرح های فروش عرضه خواهند 
شد نیز تشریح کرد: تقریبا تمامی محصوالت گروه خودروسازی سایپا در این 
طرح های فروش عرضه خواهند شــد و هموطنان می توانند بنابر نیاز خود 
برای خرید این خودروها ثبت نام کنند.مدیرعامل سایپا به طرح فروش فوق 

العاده این گروه خودروسازی که در حال اجرا هست نیز اشاره کرد.

از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه 
صنعتی قم تقدیر شد

به  گزارش روابط عمومی دانشــگاه: هم زمان با هفته پژوهش از پژوهشگران 
و فناوران برتر دانشــگاه صنعتی قم تقدیر شد. در این مراسم که به صورت 
مجازی برگزار شد، دکتر رضائی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم گفت: هفته 
پژوهش فرصت مغتنمی است که فعالیت های یک ساله خودمان را بررسی 
کنیم .ســال گذشته برای دانشــگاه صنعتی قم از لحاظ علمی و پژوهشی 
 Isc سال بســیار پرباری بوده اســت .ازجمله ارتقای ده پله ای دانشگاه در
،کسب رتبه اول اشتغال فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی در طرح پایش 
اشتغال ســال هزار و ســیصد و نود و نه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری 
،اخذ مجوز جذب دانشــجویان بین المللی و تبدیل دانشگاه صنعتی قم به 
یک دانشگاه بین المللی، رشد بیست درصدی چاپ مقاالت و  معرفی دکتر 
کریمی از اساتید هیات علمی این دانشگاه به عنوان فناور برتر استان ازجمله 

موفقیت های بزرگ دانشگاه صنعتی قم است .

وزیر صمت اظهار داشــت: تورم کشور ما باالی ۴۰ درصد است 
ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو 
را شاهد بودیم. به عبارتی اصالح قیمت خودرو به میزان نصف 
مقــدار تورمی بوده که در بازار و کاالها وجود دارد. این موضوع 
باعث می شود که میزانی گردش مالی در خودروسازی افزایش 
یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود.سید رضا فاطمی امین 

در گفت وگــو با ایلنا پیرامون افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۸ درصدی 
محصوالت خودروســازان اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار در این 
زمینه یک مصوبه داشت که البته به معنای افزایش قیمت نبود، 
باید توجه داشت که در چند ماه گذشته یعنی از اردیبهشت ماه 
تا امروز قیمت خودروها تثبیت شــده و افزایشی نداشت اما از 
طرف دیگر قیمت مواد اولیه و ملزومات تولید افزایش یافته بود. 
یک روالی از قبل در کشور وجود داشت که هر شش ماه یک بار 
این آثار تورمی در قیمت خودرو تعدیل شود. وی افزود: آنچه که 
بر مردم تاثیر دارد قیمت های بازار است و نه قیمت های کارخانه.  
یک شکاف قابل توجه بین قیمت های کارخانه و بازار وجود دارد 
که در واقع یک رانت اســت. کســی که خودرو را از خودروساز 
می خــرد بین پنجاه تا صد و پنجــاه میلیون تومان منفعت به 
دست می آورد.وی افزود: ما باید به تولید کمک کنیم که بتواند 

عالوه بر ارتقای کیفیت، افزایش تولید نیز داشــته باشــد.وزیر 
صمت تصریح کرد: با برنامه ای که تنظیم شــده از این هفته به 
طور مرتب هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش فروش 
خواهیم داشــت، یعنی یک روز ایران خودرو و یک روز ســایپا 
پیش فروش خواهند داشــت، بنابراین تا پایان امسال بیش از 
صد و ســی هزار دســتگاه تحویل داده خواهد شد و به همین 
میزان هم برای ســال آینده پیش فروش می شود.وی همچنین 
خاطرنشان ساخت: اصالحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده  
است. تورم کشور ما باالی ۴۰ درصد است ولی از ابتدای سال تا 
امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شــاهد بودیم.  به 
عبارتی اصالح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده 
که در بازار و کاالها وجود دارد. این موضوع باعث می شــود که 
میزان گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از 

زیان آنها کاسته شود. به تبع این عوامل می تواند باعث افزایش 
تولید شــود. امیدوارم که این ۲6۰ هزار دستگاهی که تا پایان 

سال عرضه خواهد شد بازار را متعادل کند.

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز
منتظر کاهش قیمت طال نباشید

نظرســنجی هفتگی کیتکونیوز نشــان داد تحلیلگران وال 
اســتریت بر این باورند که قیمت طال هفته جاری هنگامی 
که بانک مرکزی آمریکا تسریع روند تعدیل برنامه خرید اوراق 
قرضه را اعالم کند، بعید اســت کاهش پیدا کند.به گزارش 
ایسنا، در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال 
استریت، ۱۳ نفر شــرکت کردند و از میان آنها ۴6 درصد به 
افزایش قیمت طــال رای دادند و به همین تعداد نظر خنثی 
داشتند؛ هشــت درصد هم به کاهش قیمت طال رای دادند.

در این بین، ۱۰۳۹ نفر در نظرســنجی آنالین کیتکونیوز از 
سرمایه گذاران ُخرد شرکت کردند که از میان آنها ۵۳.6 درصد 
به افزایش قیمت طال و ۲۳.۹ درصد به کاهش قیمت طال رای 
دادند در حالی که ۲۲.۵ درصد نظری نداشــتند.رویداد مهم 
هفته جاری نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا خواهد 
بود. بازارها پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو تا 
حدودی روی تســریع روند تعدیل تدابیر محرک مالی بانک 
مرکزی آمریکا حســاب باز کرده اند. پاول هفته گذشته لحن 
جدی در خصوص تحکیم سیاست پولی داشت و گفت زمان 
آن رسیده که واژه موقتی را در توصیف تورم حذف کنیم.در 
معامالت روز جمعه بازار آمریکا، هر اونس طال با هشــت دالر 
و ۱۰ ســنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، در ۱۷۸۴ دالر و ۸۰ 
سنت بسته شد و در مقایسه با قیمت نهایی ۱۷۸۳ دالر و ۹۰ 
سنت هفته پیش،  اندکی افزایش داشت.سرمایه گذاران هفته 
گذشــته منتظر جدیدترین آمار تورم آمریکا بودند که عامل 
تعیین کننده در آستانه نشست سیاست پولی بانک مرکزی 
آمریکا به شمار می رفت. آمار نوامبر نشان داد قیمت مصرف 
کننده آمریکا با ســریع ترین روند ساالنه در حدود ۴۰ سال 
اخیر افزایش پیدا کرده و 6.۸ درصد رشــد کرده است. با این 
حال این تغییر ماهانه کمتر از اکتبر بود و با ۰.۸ درصد رشدی 
که داشت به بازارها این امیدواری را داد که فشارهای قیمت 
به اوج خود رسیده است.فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد 
بازار در شرکت »بلو الین فیوچرز« در گفت وگو با کیتکونیوز 
اظهــار کرد: من نســبت به قیمت طال خوش بین هســتم. 
همــه می دانند بانک مرکزی آمریکا چــه اقدامی می خواهد 
انجام دهد و انتظارات تورمی تعدیل خواهد شــد. بازده اوراق 
قرضه پایین تر می رود و شــاخص دالر مالیم تر می شود. طال 
در مقطــع فعلی در موقعیت بهتری قرار داد. همین وضعیت 

مشابه برای نقره دیده می شود.

وزیر صمت:

اصالحات نرخ خودرو، 
کمتر از تورم بود
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محسنی اژه ای مطرح کرد؛گزیده خبر

انتقاد از دخالت های غیرمتعارف ناظرین بورس
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اموری بر ســهامداران حقیقی و 
حقوقی تحمیل می شود بدون اینکه توضیحی داده شود، گفت: 
از طــرف ناظرین بورس دخالت های غیرمتعارف در امر خرید و 
فروش سهام صورت می گیرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی دستور اخیر رئیس عدلیه حجت 
االســام والمسلمین محسنی اژه ای به ســازمان بازرسی کل 
کشــور مبنی بر به روز کردن گزارشات پیشین در مورد مسائل 
بورس و تخلفات احتمالی، هیأت مدیره ســازمان بورس و اوراق 
بهادار با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.در ابتدای جلسه محسنی 
اژه ای مطالبی در خصوص اهمیت بازار سرمایه و بورس بیان کرد 
و گفت: با اســتقبال مردم از بورس فرصت خوبی برای دولت و 
مردم پیش آمد و نباید این فرصت با عملکرد ناصواب از بین برود 
و الزم است با شــفاف نمودن فرایندها در بورس دغدغه مردم 
هرچه زودتر رفع شــود و مردم با امیدواری بتوانند کماکان در 
بورس فعالیت نمایند.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بدیهی است 
بازار سرمایه نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر دادوستد دارای 
سود و زیان است، افزود: طبعاً افراد با اختیار و آگاهی و آشنایی 
با بازار باید وارد آن شــوند لکن رشد فوق العاده شاخص بورس 
در سال های ۹۸ و ۹۹ غیرمتعارف و غیرمنطقی بود و به همین 
جهت خیلی از دلسوزان و سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی 
کل کشور به مسئولین ذی ربط به صورت کتبی و شفاهی هشدار 
دادند و موارد خاف را متذکر شدند.محســنی اژه ای با اشاره به 
دغدغه های موجود در خصوص ریزش بورس در کشــور گفت: 
باید تاش و ابعاد نظارتی بازار سرمایه تقویت شود تا فرصت بازار 
سرمایه به ضد آن تبدیل نشود.رئیس دستگاه قضا همچنین از 
آمادگی کامل قوه قضائیه برای کمک به دولت و سازمان بورس 
برای رفع آسیب ها و مشــکات بورس خبر داد.حجت االسام 
والمســلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه با افزایش غیرمتعارف 
شــاخص بورس و تبلیغات صورت گرفته در سال های ۹۸ و ۹۹ 
جمــع کثیری از مردم بدون اطاع و آشــنایی کافی حدود ۶۰ 
میلیون کد بورســی گرفتند، گفت: در آن مقطع زمانی سازمان 
بورس هم اطاع رسانی و آگاهی بخشی مناسبی انجام نداد و در 
ایــن فضا بعضی افراد کل موجودی را وارد بورس کردند و حتی 
بعضی از مردم با شرایط پیش آمده از بستگان و آشنایان خود نیز 
وجوهی را اخذ کرده و وارد بورس شــدند و در حال حاضر برای 
این دســته مشکل مضاعفی به وجود آمده است.در این نشست 
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: ورود 

سرمایه مردم به بازار بورس طی سال های ۹۸ و ۹۹ یک فرصت 
استثنائی برای شرکت های بورسی و رونق دهی به اقتصاد کشور 
ایجاد کرد اما متأســفانه از آن جهت که زیرســاخت های فنی، 
حقوقی و نظارتی متناسب با این هجوم سرمایه به بورس تعبیه 
نشده بود موجب پدید آمدن مخاطراتی شد.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار همچنین »آزادســازی بخش دوم سهام عدالت«، 
»مهیا نبودن زیرســاخت های فنی و حقوقی کامل«، »فروکش 
کــردن نقدینگی موجود با اقدامات دولت وقت« و برخی عوامل 
دیگر را از جمله دالیل ریزش بورس عنوان کرد.عشقی در ادامه، 
وضعیت فعلی بازار سهام را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرد و 
گفت: در مدت اخیر سودهای شرکت های بورسی افزایش یافته 
اســت و مؤید این موضوع، صورت های مالی ماهانه ای است که 
شــرکت های بورس در اختیار ســازمان بورس قرار می دهند و 
ایــن فرآیند، ما را به این نتیجه می رســاند که نباید نگران بود.

حجت االسام والمســلمین محســنی اژه ای پس از اظهارات 
عشــقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این سوال را مطرح 
کرد که این ســازمان برای تقویت زیرساخت ها و به طور خاص 

نظارت و اعتمادســازی مردم چه برنامه ای دارد؟عشقی نیز در 
پاســخ گفت: تا پایان ســال با ارتقاء و تقویت سامانه های فنی 
و نظارتی تمــام جریان های مالی اثرگذار در بازار ســرمایه در 
ســریع ترین زمان ممکن مورد رصد و شناســایی قرار خواهند 
گرفت و از این طریق از بسیاری آسیب ها و مخاطرات پیشگیری 
خواهد شد.در این نشست حجت االسام والمسلمین منتظری 
دادستان کل کشور نیز اظهار داشت: از سال ۹۷ به بعد تذکرات 
و اخطارهایی به مســئولین ذی ربط بورس از جمله وزیر اقتصاد 
وقت داده ایم و به نظر می رســد بخش حقوقی ســازمان بورس 
کارآمدی الزم را ندارد.دادســتان کل کشور ساماندهی مجامع 
شرکت های ســهام عدالت را ضروری دانست و گفت: در جلسه 
اخیر شــورای عالی بورس فرصت سه ماهه برای این امر تعیین 
شد.معاون رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست 
طی ســخنانی به تذکرات و گزارشات این سازمان به مسئولین 
ذی ربط ســازمان بورس طی دو ســال اخیر اشاره کرد.حجت 
االسام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه گفت: مسائل مطرح 
شــده از سوی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار و دادستان 

کل کشــور جای بررسی و اقدام دارد لکن اینجانب با ماحظات 
گزارشــات رســمی و مردمی تفاوت هایی بین فرایند بورس در 
کشور خودمان و سایر بورس های دنیا می بینم که می تواند باعث 
رانت و سوءاستفاده عده ای و متضرر شدن عده دیگری گردد لذا 
به بعضی از موارد اشاره می کنم و امیدوارم سازمان بازرسی کل 
کشور و مسئولین ســازمان بورس و اوراق بهادار به طور دقیق 
این موضوعات را بررسی کرده و اقدام مقتضی را به عمل آورند.

رئیس عدلیه در همین راستا به »نمایش صف خرید و فروش در 
بــورس«، »دخالت های ناظرین بورس در فرایند خرید و فروش 
سهامداران« و »خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی از سوی 
صندوق های حقوقی« اشــاره کرد و افــزود: این موارد ابهاماتی 
است که اعضای هیئت مدیره ســازمان بورس باید در رابطه با 
آن شفاف ســازی و رفع ابهام کنند.رئیس قوه قضائیه همچنین 
در خصوص نمایش صــف خرید و فروش در بورس اظهار کرد: 
با وصــف اینکه در بورس های متعارف دنیا صف خرید و فروش 
به نمایش گذاشته نمی شــود چرا در بورس ایران صف خرید و 
فروش نمایش گذاشــته می شود؟محسنی اژه ای افزود: از طرف 
ناظرین بورس دخالت های غیرمتعــارف در امر خرید و فروش 
سهام صورت می گیرد و اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی 
تحمیل می شود و فرضاً نمادی بدون ضابطه بسته می شود بدون 
اینکه توضیحی داده شود.رئیس قوه قضائیه با اشاره به دسترسی 
کارگزاری ها و ســازمان بورس به تمامی ردیف ها و سفارشــات 
عرضه و تقاضا، گفت: این در حالی اســت که سهامداران عادی 
به صــورت آناین حداکثر ۵ ردیف از سفارشــات را می توانند 
مشاهده کنند.محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین دیده شده که 
صندوق ها به جای کد بورسی خود صندوق، با کدهای حقیقی 
که در صندوق سرمایه گذاری کرده اند در بورس شرکت می کنند 
و یا کدهای حقیقی صندوق را در اختیار دیگران قرار می دهند 
و آنها در بورس شــرکت می کنند.رئیس عدلیــه با بیان اینکه 
همه این موارد می تواند ایجاد رانت و فســاد کند، گفت: باید در 
خصوص همه این موارد شفاف سازی شود.در پایان این نشست 
رئیس قوه قضائیه از سازمان بازرسی خواست مسائل را به صورت 
جدی دنبال کند و به هیأت مدیره سازمان بورس نیز گفت: شما 
موظف هســتید آسیب ها و کمبودها را شناسایی، جمع بندی و 
رفع کنیــد و اگر نیاز به کمک قوه قضائیه اســت حتماً کمک 
می کنیم و اگر معتقد هســتید مجازات ها در این زمینه ناکافی 

است به صورت موردی اعام کنید که اقدام الزم به عمل آید.

با اجرای طرح فرشتگان سامت در بانک آینده :
بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به 

کادر درمان کشور اعطا شد
اگر خورشید ایمان، گرمابخش دل پرستار باشد، اگر عاطفه پرستار از سرچشمه 
عاطفه زینبی)س( جاری شود، اگر جویبار رحمت و ایثار پرستار به چشمه تقوای 
الهی متصل باشــد، پرســتاری، بالی خواهد بود برای پرواز در آســمان رضایت 
خداوند. شغل شریف پرستاری از جمله مشاغل بسیار حساس است که عاوه بر 
سختی کار آن، نیازمند قلبی سرشار از عشق و محبت است.روز فرخنده پرستار 
مصادف با والدت حضرت زینب، بانوی صبر و اســتقامت اســت تا سپاس گزار 
تاش های بی دریغ و متعهدانه این قشــر عزیز از جامعه باشیم . به خصوص طی 
دو سال گذشته در کنار سایر کادر درمان کشور، همه جانبه در مصافی سخت و 
دشوار با ویروس کرونا بودند.از این رو، بانک آینده در راستای ایفای نقش خود در 
انجام مسئولیت های اجتماعی؛ کوشید تا با اجرای موفقیت آمیز طرح »حمایت از 
فرشتگان سامت«، بخش اندکی از قدردانی و پاس داشت خود را از کادر درمانی 
سراسر کشور در مبارزه با کرونا، ابراز نماید.بانک آینده در راستای حمایت از کادر 
درمان سراسر کشور و قدردانی از زحمات مجاهدانه و فداکاری های این عزیزان 
در شــرایط ویژه کرونا، پرداخت تسهیات سهل و آســان در قالب این طرح را 

به صورت غیرحضوری انجام داد. 

محمدجعفرایرانی:
 خوزستان باید پایلوت و کارگاه توسعه

 کشور باشد
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به این موضوع، از پرداخت ۴۲۲۰ 
میلیارد ریال تســهیات از ابتدای سال تاکنون خبر داد.ایرانی ادامه داد: با توجه 
به ســهم ناچیز اقتصاد تعاونی از اقتصاد ملی،باید تاش کرد تا با تهیه نقشه راه 
و ارتقا حاکمیتی جایگاه بخش تعاون در جهت رســیدن به اهداف متعالی این 
حوزه تاش کرد.ایرانی گفت: همانگونه که قوی ترین معاونت وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی را جناب آقای دکترعبدالملکی با انتخاب شایسته وبجای جناب 
آقای مســکنی از نیروهای خاق،جهادی،اندیشه ورز و موثر در دولت سیزدهم 
برای معاونت تعاون برگزیدند،بارقه های امید به بخش تعاون دمیده شــد.ایرانی 
گفت:تامین وتجهیز منابع،افزایش ســرمایه،ارتقا جایــگاه اداری تعاون،ورود به 
بازارهای جدیدکســب وکار،بهره گیری از توان بالقوه سرمایه های انسانی بخش 
تعاون وتقویت فین تکها و تعاونی های دانش بنیان می تواند از اولویتها وضروریات 
بخش تعاون باشد.محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون طی 
سفر به استان خوزستان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۴۲۳ فقره 

تسهیات به ارزش ۴۲۲۰ میلیارد ریال در استان پرداخت گردیده است.

در سفر یک روزه مدیر عامل بانک سینا به آذربایجان غربی مطرح شد:
برای استفاده خدمت رسانی به مشتریان از 

تمام ظرفیت های بانک سینا می کنیم
مدیرعامل بانک ســینا در سفر یک روزه به اســتان آذربایجان غربی با اشاره به 
تامین اعتبار و تســهیات طرح های اشتغالزایی، استفاده از تمام ظرفیت های 
بانک سینا برای خدمت رسانی مطلوب به مشتریان را از اولویت های این بانک 
برشمرد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ دکتر ایمانی ضمن بازدید از شعب 
استان آذربایجان غربی با اشاره به پیشینه و فرهنگ غنی این منطقه اظهار کرد: 
اکوسیستم کم نظیر و دشــت های حاصلخیز، این استان را از لحاظ صنعتی و 
روابط تجاری در موقعیتی کلیدی قرارداده است، لذا می بایست با بهره گیری از 
ابزارهای صحیح بازاریابی و شناســایی بازارهای هدف، ضمن افزایش سهم بازار، 
ارتقاء بیش از پیش جایگاه بانک را در نظام بانکی فراهم نمائیم.دکتر ایمانی افزود: 
تجهیز و تخصیص منابع، کاهش نســبت وصــول مطالبات و جذب منابع ارزان 
قیمت، بانک را در مسیر رشد و توسعه قرار می دهد و برای تحقق این امر تمام 
کارکنان صف و ستاد باید توجه ویژه ای به امر بازاریابی وتقویت مشتری مداری 

به عنوان یک مزیت رقابتی مهم داشته باشند.

درخشش بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
جشنواره ملی روابط عمومی

شــانزدهمین دوره جشنواره ملی انتشــارات روابط عمومی که به همت انجمن 
متخصصان روابط عمومی برگزار شد، با درخشش بانک قرض الحسنه مهر ایران 
همراه بود.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، کسب ۵ رتبه 
در شانزدهمین دوره جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی باعث درخشش روابط 
عمومی این بانک در جشنواره مذکور شد.روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران موفق شــد در قسمت ملی جشــنواره رتبه های مختلفی را کسب کند؛ از 
جمله در بخش وب ســایت رتبه نخست را به دست آورد.همچنین در سه بخش 
تیتر، تبلیغات در نشریات و داستان سرایی، روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران رتبه دوم را کســب کرد.در بخش رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز رتبه 
سوم به روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران رسید.گفتنی است بانک 
قرض الحســنه مهر ایران سال گذشته نیز در این جشنواره ۴ رتبه برتر از جمله 
رتبه اول بخش وب ســایت، رتبه دوم بخش های شــبکه اجتماعی و تبلیغات و 

همچنین رتبه سوم بخش پوستر را کسب کرده بود.

ره آورد شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
۱4 جایزه برای بانک مسکن

بانک مسکن در شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط  عمومی که به همت 
انجمن متخصصان روابط عمومی در دو بخش رقابتی و آموزشــی و در دو گروه 

تهرانی و استانی برگزار شد، موفق به دریافت 1۴ جایزه این جشنواره شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، شــانزدهمین جشــنواره ملی 
انتشــارات روابط عمومی که با حضور فرشاد مهدی پور معاون امور مطبوعاتی و 
اطاع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، سیدشهاب سیدمحسنی رییس 
انجمن متخصصان روابط عمومی، اعضای هیات مدیره انجمن و جمعی از مدیران 
و کارشناســان روابط عمومی ها در محل ســالن همایش های سازمان مدیریت 
صنعتی )سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی( برگزار شد، با اهدای جوایز 
به کارشناسان برتر انتشارات روابط عمومی به کار خود پایان داد.در این جشنواره 
که مهری حسینی معاون اداره کل روابط عمومی به عنوان نماینده بانک مسکن 
حضور داشت، جوایز کسب رتبه برتر در 1۴ رشته شامل: سرمقاله، تیتر، صفحه 
آرایی، داستانسرایی، موشــن گرافیک، تیزر، مستندسازی، پوستر، مولتی مدیا، 
تحلیل محتوا، ویژه نامه، گزارش، و رپرتاژ آگهی به بانک مسکن اهدا و از سمانه 
رفتاری کارشــناس روابط عمومی بانک مسکن به عنوان کارشناس برتر روابط 

عمومی تجلیل به عمل آمد.

ارایه خدمت بیمه صندوق های اجاره ای در 
بانک ملت

برای نخستین بار در کشور، بانک ملت امکان بیمه صندوق های اجاره ای را 
برای صاحبان این صندوق ها فراهم کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، 
صاحبان صندوق های اجاره ای بانک ملت برای اطمینان خاطر، می توانند 
این صندوق ها را در برابر خسارت های مالی و احتمالی ناشی از آتش سوزی، 
انفجار، بایای طبیعی و سرقت بیمه کنند.این خدمت جدید برای اولین بار 
در کشور و با همکاری بانک ملت و شرکت بیمه«ما« ارایه می شود.براساس 
این گزارش، برای خرید این نوع بیمه نامه نیازی به اعام و اظهار محتویات 
صنــدوق نبوده و در صورت بروز خســارت مطابق قوانین مربوطه غرامت تا 
سقف میزان سرمایه بیمه شده پرداخت می شود.مبلغ حق بیمه برای انواع 
صندوق اعم از کوچک، متوســط و بزرگ به صورت ســاالنه است.مشتریان 
گرامی می توانند برای کسب اطاعات بیشتر به شعب بانک ملت در سراسر 
کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط بانک ملت )تلفن تهران 1۵۵۶ و شهرستان 

۸۲۴۸۸ -۰۲1( تماس بگیرند.

پیام دکتر احمد بهاروندی به مناسبت 
سالگرد تاسیس بانک کارآفرین  

دکتــر احمد بهاروندی سرپرســت بانک کارآفرین در پیامی به مناســبت 
بیست و دومین سالگرد تاسیس بانک کارآفرین نوشت: افتخار گرامیداشت 
بیست و دومین سالگرد تأسیس بانک کارآفرین مرهون تاش های بی دریغ 
ســرمایه های انســانی متعهد، توانمند و مســئولیت پذیر، اعتماد مشتریان 
معزز و همراهی ســهامداران گرامی است. ما در سایه وجود این همت بلند 
و خرد جمعی همــه ذینفعان بانک از جایگاه واالی امروز، چشــم امید به 
آینده ای افتخارآفرین دوخته ایم.بانک کارآفرین با حرکت در مسیر قانونی و 
با تبعیت از اســناد باالدستی نظام، برنامه های توسعه کشور، قوانین پولی و 
بانکی و سیاســت های اباغی مقام معظم رهبری، در شرایطی وارد بیست و 
سومین سال نقش آفرینی خود در نظام پولی می شود که سابقه ای درخشان 
از شــفافیت، خوش نامی، مشتری مداری، خدمت رسانی مؤثر به بخش های 
مختلف اقتصاد کشــور و ایفای مسئولیت های اجتماعی در قبال آحاد ملت 
شــریف را در کارنامه خود دارد.عبور اقتصاد پرفرازونشــیب کشــور از دو 
گذرگاه تاریخی همه گیری کرونا و تحریم های بی سابقه تحمیلی که هدفی 
جز فروپاشــی اقتصاد کشور نداشته، حاکی از تاب آوری باالی تمامی ارکان 

اقتصادی کشور منجمله فعاالن نظام پولی کشور است.

انتصاب مدیر شعبه استان آذربایجان 
شرقی صندوق

طی حکمی از ســوی مهندس مجید بهزادپــور مدیرعامل صندوق تامین 
خســارتهای بدنی فراز نوری به عنوان مدیر شعبه استان آذربایجان شرقی 
منصوب گردید.به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خســارتهای بدنی؛ 
مهندس مجید بهزادپور با صدور حکمی فراز نوری را به ســمت مدیر شعبه 
استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.  الزم بذکر است پیش از این انتصاب 
آقای فراز نوری ریاســت شــعبه را عهده دار بوده اند و نظر به مراتب تعهد 
و تجارب ایشــان به سمت مدیریت شــعبه منصوب شدند.مهندس مجید 
بهزادپور مدیرعامل صندوق تامین صندوق خسارتهای بدنی اظهار داشت : 
با اتکال به خداوند منان، نسبت به انجام وظایف و مسئولیت های آن شعبه 
در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و رعابت صرفه و صاح صندوق موفق 

و موید باشید.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه 
بانکــی مهلت هــای مقــرر در قانون 
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران ، برای 
مشــموالن را برای آخرین بار از اول 
مهر ماه به مدت شش ماه تمدید کرد.

به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعام 
کرد: پیرو بخشنامه ۲۸    فروردین سال 
1۴۰۰، موضوع اباغ مصوبات جلسه 
مــورخ ۲1     فرودین ماه ســال جاری 
ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا در 
خصوص تمدید مواعد مقرر در »قانون 
تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه 
بانکی کشــور«، بدین وسیله مفاد بند 
)۲( مصوبات نود و پنجمین جلســه 
مــورخ ۶ آذرماه 1۴۰۰ ســتاد ملی 
مدیریت بیمــاری کرونا در این رابطه 

را عیناً به شرح زیر به اعام می شود:

»در راستای تحقق شعار سال 1۴۰۰ 
با عنوان ســال »تولید پشــتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« و به دلیل اســتمرار 
شــرایط ناشــی از کرونــا و اثــرات 
تعطیلی های وضع شده برای مشاغل 
و کســب و کارها و این کــه برخی از 
مشموالن نتوانستند با تسویه نقدی، 
بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال 

1۴۰۰ از مزایای تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، 
لــذا مهلت زمانی منــدرج در مصوبه 
جلســه ۶۴ ســتاد ملی کرونا مورخ 
۲1  /1  /1۴۰۰ در زمینه قانون تسهیل 
تســویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی 
کشور، برای مشــموالن برای آخرین 
بار از اول مهر ماه به مدت شــش ماه 
تمدید می شود.«عاوه بر این، در بند 
)۳( از مصوبات جلسه مذکور نیز مقرر 

شده است:
»تمدیــد اعطای تســهیات کرونا تا 
پایان ســال 1۴۰۰ و همچنین امهال 
بازپرداخت اقســاط تسهیات بانکی 
اعطایــی تا پایــان ســال 1۴۰۰ به 
کســب و کارهای فرهنگی، هنری و 
رســانه ای آسیب دیده از بحران کرونا 
)اعم از تسهیات کرونایی سامانه کارا، 
صندوق کارآفرینی امید و ...(«بر این 
اساس و با توجه به مراتب پیش گفته، 
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند 
به قید تســریع و با لحـــاظ مفـــاد 
شـــماره 1۴۹1۵۳      /۹۶  بخشـــنامه 
تمامــی  بــه   1۳۹۶/      ۵/      1۶ مــورخ 
واحدهای ذیربط اباغ و بر حســـن 
اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

مهلت تسویه بدهکاران بانکی 
برای آخرین بار تمدید شد

بیمه درمان انفرادی را از بیمه تعاون 
بخواهید

شــرکت بیمه تعاون اولین شــرکت ارائه دهنده بیمه درمان انفرادی بوده و به 
همین دلیل از این بیمه نامه به عنوان محصول اســتراتژیک این شــرکت یاد 
می شــود.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از روزنامه ابرار اقتصادی، 
شرکت بیمه تعاون در رشــته بیمه درمان، هم اکنون به عنوان یکی از معدود 
ارائه دهندگان این رشــته در صنعت بیمه در حال خدمت رســانی است.امروز 
تقریبا بیمه پایه فقط 1۰ درصد هزینه های درمان را تقبل می کند و ۹۰ درصد 
هزینه های درمان توسط بیمه تکمیلی پرداخت می شود. همچنین از سال ۹۷ 
عاوه بر ارائه بیمه درمانی تکمیلی گروهی، این بیمه نامه به صورت انفرادی نیز 
ارائه می شــود.از این لحاظ به منظور تسهیل در روند خدمت رسانی به شرکت 
های کوچک و متوســط، ۵ طرح درمانی برای گروه هــای کمتر از ۵۰ نفر در 
شــرکت بیمه تعاون نظر گرفته شده است.به گفته یونس مظلومی، مدیرعامل 
شرکت بیمه تعاون هم اکنون در ایران حدود 1۰ میلیون نفر بیمه درمان تکمیلی 
دارند و امروز صنعت بیمه بخشی از هزینه های بخش درمان و وزارت بهداشت را 
قبول کرده است که بیشتر این خدمات را باید بخش بهداشت و درمان به جامعه 
ارائه می کرد. بیمه درمان تکمیلی سال هاســت که برای صنعت بیمه ســودآور 
نیست و زیان ده است و نه تنها از این بخش سودی عاید صنعت بیمه نمی شود 
بلکه سوبســید نیز می دهد. در حالیکه ارائه انواع خدمات درمانی با اختصاص 
سوبسید کافی وظیفه حاکمیت است. از طرفی، بیمه تکمیلی انفرادی برخاف 
بیمه های درمان گروهی صنعت بیمه، زیان ده نخواهد بود و اکنون بیمه درمان 
انفرادی یکی از محصوالت استراتژیک شرکت به شمار می رود.بر همین اساس، 
1۰۰درصد بیمه نامه های صادرشــده شرکت بیمه تعاون در سال گذشته برای 
امســال هم تمدید شده است که این نشان از رضایت مشتریان از خدمات این 
شــرکت دارد. همچنین طرح درمان خانواده که از سال 1۳۹۷ تاکنون در حال 
اجرا است مورد استقبال مطلوبی واقع شده و بر این اساس در راستای گسترش 
خدمت رسانی، نه تنها افزایش تعرفه های سال جاری لحاظ نشده، بلکه از ابتدای 
ســال 1۳۹۹ با بازنگری صورت گرفته، پوشــش دندانپزشکی نیز به آن افزوده 
شــده است.این گزارش می افزاید، بیمه نامه های درمان انفرادی و توقف کسب 
و کار ناشی از ایپدمی شرکت بیمه تعاون از طریق سایت دکتر بیمه به صورت 
غیرحضوری قابل فروش است و بیش از ۵۰ درصد بیمه درمان انفرادی شرکت 
نیز از این طریق فروخته می شود؛ همچنین هر بیمه گزار خسارت دیده بیمه 
تعاون، کمتر از یک ماه در بیمه های درمان، خسارت خود را دریافت خواهد کرد.

دبیر کانون بانک ها خبر داد
هزینه پیامک بانک های خصوصی زیاد شد

دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی 
بانک های خصوصی به ۲۰ هزار تومان خبر داد.محمدرضا جمشــیدی در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: طبق آخرین مصوبه شورای عالی کانون بانک های خصوصی هزینه 
سرویس پیامکی بانک های خصوصی برای هر حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی 
و حقوقــی به ترتیب به ۲۰ و 1۰۰ هزار تومان افزایــش پیدا کرد که بانک ها ملزم به 
دریافت این مبلغ هســتند و باید آن را در دو یا یک نوبت به شــرط اطاع به مشتری 
و اعام رضایت او دریافت کنند که تنها در صورت رضایت مشــتری حق کســر این 
هزینه از حســاب مشــتری را دارند.وی با بیان اینکه برخی بانک ها همچنان در حال 
دریافت کارمزد پیامک به روال سابق هستند، افزود: بانک های دولتی در توافق بانک های 
خصوصی مبنی بر افزایش هزینه ســرویس پیامکی شرکت نکردند و اعام کردند که 
اکنون موقعیت مناســبی برای این امر نیســت اما بانک های خصوصی این افزایش را 
قبول کردند و این افزایش کارمزد در این بانک ها قابل اجراســت. دبیر کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانک شهر پیش از این هزینه سرویس پیامکی 
خود را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده بود که معلوم نیست پس از این مصوبه، ۳۰ هزار 
تومان را به ۲۰ هزار تومان می رساند یا خیر و یا اینکه ۳۰ هزار تومان را برای اشخاص 

حقوقی به 1۰۰ هزار تومان می رساند یا خیر.

افت شاخص بورس 
 شــاخص کل بازار بورس امروز )شنبه، ۲۰ آذرماه( با چهار هزار و ۹۴1 واحد کاهش، 
در جایــگاه یک  میلیون و ۳۴۴ هزار واحدی قــرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامات 
امروز بیش از پنج میلیارد و ۶۹۲ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ 
هزار و ۶۲۷ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۲ هزار و 
۹۴ واحــد کاهش به ۳۶1 هزار و ۴۹۵ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 
۳1۷ واحد افت به ۲۲۷ هزار و ۴۶۸ واحد رسید.شــاخص بازار اول، چهار هزار و ۸۰۶ 
واحد و شاخص بازار دوم، ۶ هزار و ۲۲۴ واحد کاهش داشتند.عاوه بر این در بین همه 
نمادها، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۲۹1 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با 1۴۳ واحد، بورس کاالی ایران )کاال( با ۴1 واحد، شــرکت ســرمایه گذاری 
ســهام عدالت اســتان کرمان )وسکرمان( با ۷۹ واحد، شرکت ســرمایه گذاری استان 
آذربایجان غربی )وســاغربی( با ۶۳ واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۶۳ واحد و 
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی )وساشرقی( با ۵1 واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
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گزیده خبر

ریابکوف: همه خواستار احیای برجام 
هستند

معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه همه طرفین مذاکرات کنونی 
در وین به احیای کامل برجام عالقه مندند، نســبت به ادامه گسترش ناتو 
به ســمت شــرق هشــدار داده و آمریکا را مقصر در جّو مسموم کنونی 
در روابــط دوجانبه نامید.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، 
»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه 
»ایزوستیا«، چاپ مسکو اعالم کرد که تمامی شرکت کنندگان در نشست 
کمیســیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( به سمت احیای 
کامل توافق هسته ای با ایران حرکت می کنند.ریابکوف توضیح داد: »همه 
کشــورهایی که پس از وقفه فنی به وجود آمده در رایزنی های مربوط به 
احیای برجام در نشست کمیسیون مشترک تاریخ 9 دسامبر )18 آذرماه( 
در ویــن و همچنین طرف آمریکایی که با تصمیــم دولت دونالد ترامپ 
در ســال 2018 از این توافقنامه خارج شــده بود، همگی تأیید می کنند 
و روز پنجشــنبه بار دیگر ثبت شــد که قصد بازگشــت به برنامه جامع 
اقدام مشــترک را داشته و دقیقاً در جریان مذاکرات وین روی این مسئله 
متمرکز خواهند بود. منبع اراده سیاسی از طرف ما قابل توجه بوده و من 
اطمینان دارم که هیچ یک از طرفین رایزنی های کنونی در وین عالقه مند 
نیست که توافق هسته ای با ایران فرو پاشیده شود. ما اکنون در حال کار 
برای تأمین ادامه روند مذاکرات، با تکیه بر نتایج به دســت آمده در شش 
دور قبلی آن هســتیم.«این دیپلمات بلندپایه روس یادآور شد: »در حال 
حاضر شــرایط پیچیده تر از قبل شده، ولی این مسئله دلیلی برای تسلیم 
شــدن نیست. ضروری است که روی مسائل مربوط به هماهنگی اقدامات 
همه طرفین شرکت کننده در مذاکرات وین درباره احیای برجام کار شود 
و طرف روس آمادگی دارد تا به این مســئله کمک کند.«به گفته وی، در 
این راستا پیشنهادات و نظریات مضاعفی وجود دارد که در حال کار است 
و گفتگوهای سیاســی عادی و کار چندجانبه از هم اکنون آغاز شــده و 

روسیه فعاالنه در آنها مشارکت خواهد داشت.

ادامه گسترش ناتو به سمت شــرق عواقب جدی در پی خواهد 
داشت

معاون وزیر امور خارجه روســیه در پاسخ به سؤال دیگری تأکید کرد که 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( نباید در آینده به سمت شرق گسترش یابد 
و اگر مخالفان با این مســئله مخالفت کنند، شــاهد عواقب بسیار جدی 
خواهند بود.وی گفت: »گســترش بدون پایان ناتو طی دهها سال گذشته 
به ما ثابت کرده که پیش دستاوردها، وعده ها و تعهدات کشورهای غربی، 
در صورتی که شــکل تعهد قانونی به خود نگرفته باشــد، کاماًل بی ارزش 
هســتند. به رهبران اتحاد جماهیر شوروی و ســپس فدراسیون روسیه 
بارها وعده داده شــده بود، آن هم در مســئوالنه ترین سطح ممکن و هم 
از طرف ایاالت متحده و هم کشــورهای اروپایی، که ناتو قصد گســترش 
بیشتر به سمت شرق را ندارد و خیال مقامات مسکو باید در این خصوص 
کاماًل راحت باشد.«سرگئی ریابکوف یادآور شد که در شرایط کنونی روند 
اوضاع کاماًل مخالف این مسئله اســت و مقامات بروکسل مدعی هستند 
که هر کشــوری این حق مستقل را دارد که شکل تأمین امنیت خود را، 
از جمله با پیوســتن به اتحادهای نظام ـ سیاســی تعیین کند و در واقع 
چنین تعهداتی در اســناد ناتو نوشته شــده است.این دیپلمات ادامه داد: 
»در حالی کــه چنین آزادی عملی برای عضویــت در اتحادها نمی تواند 
مطلق باشــد. این قضیه دقیقاً مانند جامعه بشری است. آزادی های فردی 
نباید به گونه ای باشــد که به آزادی افراد دیگر آسیب برساند. الزم است 
تا چارچوب مشــخص، مسئولیت ها و تعهدات متقابلی وجود داشته باشد. 
تقویت امنیت کشــورها نباید به قیمت از بین رفتن امنیت دیگران تمام 
شــود.«به گفته وی، گسترش ناتو از مدت ها قبل با تعهدات آنها مغایرت 
پیدا کرده و روســیه قطعاً به هر شــرایطی که امنیت این کشــور را در 
معرض تهدید جدی قرار دهد، واکنش مناســب نشــان می دهد و عواقب 
چنین وضعیتی برای کشــورهای غربی وحشتناک خواهد بود.معاون وزیر 
خارجه روســیه در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: »دولت ایاالت 
متحده همچنان به خط مشی غیردوستانه خود در برخورد با روسیه ادامه 
می دهد؛ اعمال تحریم ها متوقف نمی شــود، اتهامات بی پایه و اســاس و 
اثبات نشــده علیه کشــور ما همچنان مطرح بوده و اقدامات دیگری نیز 
انجام می شــود که باعث نگرانی جدی مقامات مســکو شده است. تمامی 
این اقدامات جّو حاکم بر روابط دوجانبه را شــدیداً مســموم کرده و مانع 
از برقراری گفتگوهای حرفه ای بین دو کشــور شده است و طرف روسی 
مقصر وجود این جّو غیردوســتانه نیست.«ریابکوف با اشاره به اینکه قابل 
پیش بینی بودن در روابط مســکو و واشنگتن تنها به صورت منفی وجود 
دارد و طــرف آمریکایی تالش می کند تا نقش مهم و مســتقل روســیه 
در عرصــه روابط بین المللی را نادیده بگیرد، ادامه داد: »مقامات مســکو 
از ایــاالت متحده انتظار دارند تا در مســائل امنیتــی و ثبات راهبردی، 
برخوردی مســئوالنه داشته باشــند و حداقل به استدالالت طرف روسی 
گوش فرا داده و به تمایل آن برای مشــارکت در این عرصه پاسخ مثبت 
دهد.«وی همچنین درخواست های دولت آمریکا در خصوص فعالیت های 
دیپلمایک را »پوچ و بی معنــا« نامید و تأکید کرد که رایزنی های مربوط 
به مســائل روادیدی بین دو کشــور، در صورت پاسخ مثبت واشنگتن به 
درخواست مسکو، می تواند از سر گرفته شود تا دیپلمات های دو کشور در 

شرایط مناسب تری به کار خود ادامه دهند.

گام های بلند ایران در نشست وین؛ مذاکرات 
در مسیر درست

روند مذاکرات وین باهدف لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران امروز هم ادامه 
می یابد و طبق گزارش رســانه ها و به گفته دیپلماتها، باوجود دســت و پا زدن 
های رژیم صهیونسیتی و برخی همراهانش، گفت و گو ها در مسیر درست قرار 
دارد.به گزارش ایرنا، پافشاری هیات جمهوری اسالمی ایران بر مواضع قاطعانه و 
مطالبات به حق خود، انگلیس، آلمان و فرانسه را که بعنوان اعضای اروپایی برجام 
سیاست های کاخ سفید را پیگیری می کنند، در مقابل اراده جامعه جهانی برای 
دست یابی به توافق درباره احیای مفاد برجام قرار داده و دست آن ها را بسته است.

دور هفتم مذاکرات وین، هشتم آذر درحالی ازسرگرفته شد که تروئیکای اروپایی با 
مقصر نمایی ایران و بدون اشاره به نقش مخرب آمریکا در مشکالت کنونی اجرای 
برجام، با رویکرد باج خواهانه وارد مذاکرات شدند. خبرسازی های منفی و تبلیغات 
ضد ایرانی تا چهارشنبه، دهم آذرماه ادامه داشت که ارائه پیش نویس ایران خواب 
طرف  مقابل را آشفته کرد. علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران پنجشنبه یازدهم 
آذر اعالم کرد که ایران پیش نویس جدیدی را در قالب دو ســند رفع  تحریم ها و 
مسائل هسته ای به طرف های مقابل ارائه داد و برای گفت وگو در این زمینه آمادگی 
دارد.اما تروئیکای اروپایی که تابع نظرات ایاالت متحده هستند خواستار وقفه در 
مذاکرات و بازگشت به پایتخت ها برای بررسی متون پیشنهادی ایران شدند. به 
این ترتیب گفت وگوها جمعه 12 آذر متوقف شد و انگلیس، آمریکا و فرانسه مسیر 
مذاکرات را به سمت امتیازگیری از ایران و باج خواهی از روسیه و چین سوق دادند.

دور جدید مذاکرات ســه روز پیش )18 آذر( با آغاز نشست کمیسیون مشترک 
برجام از سر گرفته شد و ایاالت متحده ضمن اعمال تحریم های جدید علیه ایران، 
اظهارات نخ نمایی را درباره سناریوی شکســت مذاکرات وین برای ارعاب طرف 
ایرانی مطرح کرد.با این حال باقری کنی تصریح کرد که ایران مسیر گفت وگوها را 
بر اساس مواضع و دیدگاه هایی که قبال بیان کرده با جدیت ادامه می دهد و اراده 
جدی برای مذاکرات جدی دارد. وی خاطر نشان کرد که ایران درمورد دستیابی 
به توافق هم اگر زمینه های الزم فراهم شود، مانعی نمی بیند.مذاکره کننده ارشد 
ایران صبح دیروز نیز با کنایه به عدم جدیت برخی طرف ها برای دستیابی به توافق 
درباره احیای مفاد برجام تصریح کرد که هیات جمهوری اســالمی به وین آمده 
و در گفت  وگوها جدی اســت.وی اظهار کرد که برای شــرکت در مذاکرات وین 
جلســات و قرار مالقات های دیگرش را به هم زده و این رفتار نشان دهنده اراده 
ایران در گفت  وگوهاســت. باقری به خبرنگاران گفت: ببینید چه کسی جلسات 
دیگرش را به هم زده و اینجا مانده و چه کسانی جلسات دیگر را ترجیح دادند و 
اینجا نماندند.موضع گیری های قاطعانه و ابتکار عمل ایران در مذاکرات سبب شد 
تا بر اساس شنیده ها مسئوالن سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم نسبت به رفتار 
مخرب سه کشور اروپایی معترض شده و بشدت ابراز نارضایتی کنند.  در نتیجه 
این تحوالت که منجر به تغییر آرایش مذاکرات و انزوای تروئیکای اروپایی شــد، 
جمعه شب یک مقام اروپایی که خواست نامش فاش نشود به روزنامه وال استریت 
گفت که مذاکرات در مسیر درستی حرکت می کند.هم زمان مذاکره کننده ارشد 
روســیه هم در توئیتی اعالم کرد: اعضای برجام برای حصول توافق در مذاکرات 
وین نتیجه گرا هستند و کارشناسان سرگرم کار و تدوین متن سند نهایی توافق 
هسته ای هستند.وی با بیان اینکه زمان و تالش زیادی برای دست یابی به توافق 
نهایی الزم است، افزود: اما شرکت کنندگان نتیجه گرا هستند.این دیپلمات روس 
در واکنش به ارزیابی مقام اروپایی از روند مذاکرات وین هم گفت که این اظهارات 
به ارزیابی مسکو از گفت وگوها نزدیک است. وی افزود: مذاکره کنندگان توانستند 
برخی سوء تفاهمات را که در پایان هفته گذشته با آن مواجه شدیم برطرف کنند 
و کار عملی را آغاز کردند.به این ترتیب مذاکرات در سطوح و فرمت های مختلف 
طی روزهای آینده پیگیری خواهد شد و گام های بلند ایران برای دستیابی به یک 

توافق خوب و منطقی ادامه دارد.

طالبان: نظام پاکستان اسالمی نیست
معاون وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان اظهار کرد که نظام پاکســتان اسالمی 
نیســت و مذهب در دولت این کشــور مهم نیســت.به گزارش دفتر منطقه ای 
خبرگزاری تســنیم، »ذبیح اهلل مجاهــد« معاون وزارت اطالعــات و فرهنگ و 
ســخنگوی طالبان در اظهاراتی دولت پاکســتان را غیراسالمی خواند.مجاهد به 
»رادیو آزادی« گفت: چارچوب سیاسی پاکستان نشان دهنده یک نظام اسالمی 
نیســت. نظام آنها اسالمی نیســت. مذهب برای دولت پاکستان مهم نیست.وی 
پیش از این نیز در یک نشســت خبری گفته بود که پاکستان بارها در بسیاری 
از زمینه ها وعده همکاری داده است اما به وعده های خود عمل نمی کند.ذبیح اهلل 
مجاهد همچنین چندی قبل درباره اظهارات »منصور احمدخان« سفیر پاکستان 
در کابل مبنی بر اینکه اگر مذاکرات دولت اسالم آباد با تحریک طالبان پاکستان 
شکست بخورد، طالبان افغانستان علیه آن ها اقدام نظامی می کند را نیز تکذیب 
کرد.پیش از این نیز، در پی تاکید مقامات پاکستانی برای ایجاد دولت فراگیر در 
افغانستان، »محمد مبین« از منابع نزدیک به طالبان تصریح کرده بود که پاکستان 

حق تعیین تکلیف برای افغانستان را ندارد.

گروسی: 

برنامه هسته ای ایران پیشرفت 
زیادی کرده است

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با یک شبکه خبری عربی گفت که برنامه هسته ای ایران پیشرفت زیادی کرده است.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری فارس، رافائل گروســی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با الجزیره گفت که این نهاد به دنبال توافق با ایران 
برای نصب مجدد دوربین هایش در تاسیسات کرج است.وی در ادامه گفت: »اینکه ندانیم چه اتفاقی در تاسیسات کرج می افتد مانع از آن می شود که به 
مذاکره کنندگان در وین اطالعات بدهیم«.گروسی گفت: »برخی موضوعات همانند پیدا شدن مواد هسته ای در برخی مناطقی که از سوی ایران اعالم 
نشده بود، نیازمند توضیح تهران است«.مدیر کل آژانس بین الملی انرژی اتمی اضافه کرد: »نیازمند ارزیابی اوضاع با ایران هستیم و برنامه هسته ای این 
کشور بسیار پیشرفت کرده و غنی سازی با خلوص 60 درصد انجام می شود«.آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی جدید خود مدعی شده است که 
ایران استفاده از آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته IR-6 در سایت فردو را آغاز کرده است.از طرف دیگر،  آژانس حدود دو هفته پیش نیز در گزارشی اعالم 
کرد: »ذخایر ایران شامل حدود 11۳.8 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به شکل ترکیب UF6 با خلوص تا 20 درصد بعالوه ۳۴.2 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 

با خلوص تا 20 درصد در قالب سایر ترکیبات است«.

عضویت دائم ایران در باشگاه علمی آثار 
تشعشعات هسته ای سازمان ملل متحد 
)آنسِکر( که پیش از این در کمیته ویژه 
سیاســی و اســتعمار زدایی )کمیته 
چهارم( سازمان ملل تصویب شده بود، 
در مجمع عمومی این نهاد بین المللی 
نیز تصویب نهایی شد.به گزارش ایرنا، 
جمهوری اسالمی ایران به  رغم مخالفت 
هــای رژیم صهیونیســتی و آمریکا، با 
تصویــب کمیته چهارم ســازمان ملل 
در 19 آبان ماه امسال به عضویت دائم 
کمیته علمی سازمان ملل متحد درباره 
 )UNSCEAR( آثار تشعشعات هسته ای
درآمد کــه اکنون این مصوبه با اجماع 
در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل 
نیز به تصویب نهایی رســید.به دنبال 
چندین دور مذاکره بر سر پیش نویس 
قطعنامه ارائه شده از سوی استرالیا در 
کمیته ویژه سیاســی و استعمارزدایی 
و تصویــب اجماعــی آن در مجمــع 
عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری 
اســالمی ایران توانست جایگاه خود را 
از وضعیــت »ناظر« در این نهاد علمی 
برجسته بین المللی به »عضویت کامل« 
ارتقا بخشد.با توجه به محدودیت های 
مرتبط با فرآیند پیوستن به این کمیته 
علمی که عمدتاً در اداره کشــورهای 
بلوک غرب اســت، جمهوری اسالمی 
ایران اقدامات و رایزنی های دیپلماتیک 
خود را از نشست شصت و ششم مجمع 
عمومی در ســال 2011 آغاز کرد و در 
نهایت پس از چندین دور مذاکره طی 
ســال های اخیر، عضویت دائم و کامل 
کشورمان در نشســت مجمع عمومی 

امسال به تصویب رســید.در قطعنامه 
مصوب امســال از جمهوری اســالمی 
ایران دعوت شــده اســت تا با حضور 
یک دانشمند هسته ای در نشست های 
تخت  کند.مجید  مشــارکت  آنســکر 
روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در 
ســازمان ملل  هنگام تصویب عضویت 
دائم ایران در کمیته علمی سازمان ملل 
درباره آثار تشعشــعات اتمی )آنسکر( 
در کمیته ویژه سیاســی و اســتعمار 
زدایی مجمع عمومی )کمیته چهارم( 
در پاســخ به اتهامــات نماینده آمریکا 
اظهار داشــت: دولــت آمریکا با خروج 
از برجــام و نقض تعهــدات خود وفق 
این توافقنامه، هرگز در جایگاهی قرار 
ندارد که در خصوص برنامه هسته ای 
مســالمت آمیز ایران و عضویت آن در 
کمیته عملی آثار تشعشــعات هسته 
ای اظهــار نظــر کند.ســفیر ایران در 
ســازمان ملل تاکید کرد دولت قبلی 
آمریکا با خــروج غیرقانونی برجام به 
وضع تحریم های غیرقانونی علیه مردم 
ایران اقدام کرد و ضروری اســت دولت 
کنونی آمریکا با برداشــتن تحریم ها 
به تعهدات خود پایبند باشــد.به دنبال 
وقوع حادثه چرنوبیل و فوکوشیما این 
دغدغه جهانی شــکل گرفــت که در 
صورت وقوع ســوانح طبیعی از جمله 
سیل، زلزله و نظایر آن و یا حوادث غیر 

مترقبه ناشی از خطای انسانی چگونه 
می توان آخرین دســتاوردهای علمی 
مربوط به بررســی و چگونگی مقابله با 
اثرات تشعشعات اتمی ناشی از چنین 
رخدادهایی را به اشــتراک گذاشــت. 
بدین منظور، کمیته علمی سازمان ملل 
متحد درباره  آثار تشعشعات هسته ای 
)آنسکر( بر اساس قطعنامه 91۳ )x( در 
۳ دسامبر 19۵۵ و با هدف جمع آوری 
و ارزیابی اطالعات در مورد تشعشعات 
اتمی که انســان ها در معرض آن قرار 
می گیرند و تأثیــرات احتمالی چنین 
مواجهه هایی تشــکیل شد. این کمیته 
در ابتدا متشکل از دانشمندان ارشد 1۵ 
کشور عضو سازمان ملل متحد، یعنی 
آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، 
چکسلواکی، مصر، فرانسه، هند، ژاپن، 
مکزیک، سوئد، بریتانیا، ایاالت متحده 
آمریکا و اتحاد جماهیر شــوروی بود.

دو گزارش اساســی اولیه آنسکر که در 
ســال های 19۵8 و 1962 بــه مجمع 
عمومی ارائه شــد، زمینه های علمی را 
ایجاد کردند که بر اســاس آن معاهده 
منــع آزمایش نســبی در مــورد منع 
آزمایش ســالح هســته ای در جو در 
ســال 196۳ مذاکره و امضا شــد.در 
طول دهه های بعد، آنســکر به مرجع 
رســمی بین المللی در مورد سطوح و 
اثرات تشعشــعات اتمی تبدیل شد که 

برای اهداف صلح آمیز از جمله مصارف 
پزشکی و همچنین نظامی و برگرفته از 
منابع طبیعی و همچنین ساخت بشر 
استفاده می شــود و از این رو عضویت 
در این نهاد عالی رتبه بین المللی بسیار 
حائز اهمیت است.آنسکر همچنین به 
طور منظم وضعیت سالمت بازماندگان 
بمبــاران اتمی ژاپن در ســال 19۴۵ 
و ســایر گروه هــای در معــرض آن را 
به همراه پیشــرفت های علمی درباره 
آثار مثبت تشعشــعات هسته ای برای 
ســالمتی افــراد را ارزیابــی می کند. 
این ارزیابی ها شــامل بررســی اثرات 
ســرطانی و غیر ســرطانی تشعشعات 
هسته ای، اثرات آن بر سیستم ایمنی، 
و پاســخ های سلولی به قرار گرفتن در 
معرض تابش می شود .بررسی هایی نیز 
در مورد مواجهه های پزشکی، عمومی 
و شغلی انجام می شود. قرار گرفتن در 
از حوادث،  ناشــی  معرض تشعشعات 
اثرات سالمتی حادثه چرنوبیل و اثرات 
تشعشع بر موجودات زنده غیر انسانی.

در حال حاضر 2۷ کشــور )آرژانتین، 
اســترالیا، بــالروس، بلژیــک، برزیل، 
کانــادا، چین، مصر، فنالند، فرانســه، 
اندونزی،  کره جنوبــی،  هنــد،  آلمان، 
ژاپن، مکزیک، پاکستان، پرو، لهستان، 
روسیه، اسلواکی، اسپانیا، سودان، سوئد، 
اوکراین، انگلســتان و ایــاالت متحده 
آمریکا( عضو دائم این کمیته بوده که با 
تبدیل عضویت چهار عضو ناظر )ایران، 
نروژ، الجزائر و امــارات متحده عربی(، 
تعداد اعضای دائم آنســکر به ۳1 عضو 

افزایش پیدا می کند.

تصویب عضویت ایران در 
باشگاه آنسکر سازمان ملل

آیت اهلل سیستانی، فرستاده سازمان ملل را به 
حضور نپذیرفت

کمیته مســئول برگزاری تظاهرات و تحصن ها علیه نتایج انتخابات عراق اعالم کرد که 
مرجع عالیقدر شــیعیان با درخواست رئیس هیئت نمایندگی ســازمان ملل در عراق 
)یونامی( برای دیدار با ایشــان مخالفت کرده است.به گزارش ایسنا، به نقل از المعلومه، 
کمیتــه برگزار کننده تظاهرات و تحصن ها در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی دهم 
اکتبرعراق اعالم کرد که جنین هنیس پالسخارت، رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل 
در عراق )یونامی( در سفر اخیر خود به شهر نجف خواستار دیدار با آیت اهلل سیستانی، 
مرجع عالیقدر شــیعیان شده بود اما ایشان، وی را به حضور نپذیرفته است.این کمیته 
تاکید کرد: امتناع مرجعیت از مالقات با نماینده بدنام سازمان ملل پالسخارت »شرور و 
دورو«، موضع عجیبی نیست، چراکه این مرجعیت همیشه ما را به اتخاذ چنین مواضع 
تاریخی در تاریک ترین و حســاس ترین لحظات عادت داده است.کمیته برگزار کننده 
تظاهرات عراق در ادامه از دیگر گروه ها، طرف ها و رهبران سیاســی عراق خواست که با 
تبعیت از مرجعیت عالیقدر دینی از دیدار با پالســخارت خودداری کنند.در بیانیه این 
کمیته آمده اســت: رؤسای سه گانه )ریاست جمهوری، نخست وزیری، ریاست پارلمان( 
چیزی جز »حلقه های مســموم در کمین ملت عراق نیســتند و درصدد ربودن آینده، 
اصول و فرهنگ  این مردم هستند، بنابراین عدم تجدید دوره آنها به یک خواسته اساسی 
و اجتناب ناپذیر تبدیل شده اســت.«این کمیته همچنین بر حفظ مسالمت آمیز بودن 
تظاهرات و همکاری با دســتگاه های امنیتی عراق تاکید کرد.پالسخارت اخیرا به نجف 
ســفر و با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر درباره انتخابات این کشور رایزنی کرده بود.

پالسخارت پس از اعالم نتایج انتخابات عراق و اعتراض گروه های شیعه به آن موضعی را 
اتخاذ کرد که مورد انتقاد طرف های مختلف قرار گرفت.

اولین گفت و گوی بایدن با صدر اعظم جدید 
آلمان

رییس جمهور آمریکا در اولین تماس خود با اوالف شــولتس، صدر اعظم جدید آلمان 
با وی دربــاره چالش  های مهم بین المللی گفتگو کرد.به گزارش ایســنا، رویترز خبر 
داد؛ جو بایدن، رییس جمهور آمریکا شــامگاه جمعه در توییتی نوشــت: امروز با اوالف 
شولتس، صدراعظم آلمان صحبت کردم تا انتصابش را به او تبریک بگویم.بایدن افزود: 
»من مشــتاقانه منتظر همــکاری نزدیک با هم در مورد طیف وســیعی از چالش های 
جهانی، از جمله تالش  برای مقابله با افزایش بی ثباتی نظامی روسیه در مرزهای اوکراین 
هســتم.«تماس بایدن با شــولتس در حالی صورت گرفته که تنش ها بر ســر اوکراین 
همچنان ادامه دارد. بایدن درباره این وضعیت با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
تماس گرفته و تهدید کرده بود در صورت تشــدید تنش نظامی در اوکراین، روسیه را 
تحریم خواهد کرد در مقابل پوتین اتهامات غرب علیه روســیه را رد می کند.شــولتس 
هشتم دسامبر به عنوان صدراعظم جدید آلمان سوگند یاد کرد و جایگزین آنگال مرکل 

شد.

باقری: 
فضاسازی دروغین خارج از اتاق مذاکره 
خللی در جدیت مذاکره کنندگان ایجاد 

نمی کند
معاون سیاسی وزیر خارجه 
با اشاره به دیدارش با وزیر 
خارجه اتریــش و با بیان 
این کــه رفتار مســئوالنه 
ایــران، برجــام را زنــده 
توئیتــی  در  نگهداشــته، 
نوشت: فضاسازی دروغین 
خارج از اتاق مذاکره خللی 
در جدیت مذاکره کنندگان ایجاد نمی کند.به گزارش گروه سیاســت 
خارجی خبرگــزاری فارس، »علی باقری« معاون سیاســی وزیر امور 
خارجــه و رئیس هیأت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات با گروه ۴+1 
)جمعه( در توئیتی با اشــاره به دیدارش با »الکساندر شالنبرگ« وزیر 
خارجه اتریش نوشــت: در دیدار دوستانه با وزیر خارجه جدید اتریش 
برجدیت و حسن نیت ایران در گفت وگوها تأکید کردم.وی تصریح کرد: 
رفتار مســئوالنه ایران توافق را زنده نگهداشته است.باقری خاطرنشان 
کرد: فضاســازی دروغین خارج از اتاق مذاکــره نمی تواند در جدیت 
مذاکره کنندگان در رسیدن به توافقی که از حقوق و منافع ملت ایران 

صیانت کند، وارد کند.

مقام ارشد اروپایی: 
8 نکته برای دستیابی به توافق با ایران 

باقیمانده است
یک مقام ارشــد اروپایی روز جمعه گفت که 8 نکته برای دســتیابی 
به توافق با ایران در وین باقیمانده اســت.به گــزارش گروه بین الملل 
خبرگــزاری فارس، یک مقام ارشــد اروپایی روز جمعــه خبر داد که 
گفت وگوها در وین میان ایران و گروه 1+۴ رو به جلو اســت.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، این مقام اروپایی همچنین گفت که موضوعات بزرگ 
مختلفی درباره توافق در متن نهایی همچنان باز مانده اســت.وی در 
پاسخ به سوالی در این باره که آیا اتحادیه اروپا که ریاست گفت وگوها را 
بر عهده دارد، درباره موضع تیم مذاکره کننده جدید ایران خوش بین 
استگفت: » ما درست در مسیر کاماًل منطقی مذاکرات پیش می رویم«.

این مقام اروپایی گفت که هنوز هفت یا هشت نکته باز برای دستیابی 
به توافق باقی مانده که آنها نکات سیاسی بزرگی هستند.

تاسیس شرکت
تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود یلدا شــیمی یکتا نقش درتاریخ 
1400/08/16 به شــماره ثبت 41446 به شناســه ملی 14010485273 
ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت شــرکت: : ارائه خدمات 
بازرگانــی مجازوتولیدرنگ،رزین،تینر،حاللهای صنایع رنگ ورزین وصادرات 
رنگ،رزینهای شــیمیایی وتینر درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجــع ذیربــط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز 
اصلی : اســتان البرز ، شهرســتان کرج ، بخش مرکزی ، شــهر کرج، محله 
شهرک بنفشــه ، بلوار )بنفشــه( غربی ، خیابان چهارم ، پالک 70 ، طبقه 
اول ، واحد 2 کدپســتی 3174876845 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اســت از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از 
شرکا خانم یلدا دلپذیر به شــماره ملی 0311887546 دارنده 5000000 
ریال ســهم الشــرکه آقای رضا دلپذیر به شــماره ملــی 0321972521 
دارنده 90000000 ریال ســهم الشــرکه خانم لیال اقبال به شــماره ملی 
1552723070 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل خانم یلدا 
دلپذیر به شماره ملی 0311887546 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : حق امضاکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل 
چک،بروات،قراردادها،عقوداســالمی وهمچنین کلیه نامه های عادی واداری 
باامضا مدیرعامل همراه بامهرشــرکت معتبرمیباشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشــار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های 
شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرج )م الف :1236830 (
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پژوهشــگران آمریکایی، راهبرد جدیدی را برای ســاخت واکسن 
کووید-۱۹ ارائه داده اند که می تواند واکنش ایمنی واکسن را افزایش 
دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از اینوس  برین، پژوهشگران »دانشگاه 
کالیفرنیا، لس آنجلس«)UCLA(، نوعی نادر از سلول های تی را کشف 
کرده اند که می توانند پروتئین موجود در »کروناویروس سندرم حاد 
تنفســی SARS-CoV(»2-2( و سایر انواع کروناویروس را هدف قرار 
دهند.یافته های این پژوهش نشان می دهند که شاید بتوان بخشی 
از این پروتئین موســوم به »پلیمراز ویروسی«)viral polymerase( را 
به واکسن های کووید-۱۹ اضافه کرد تا واکنش ایمنی طوالنی تری 
را ایجاد کند و محافظت در برابر انواع جدید کروناویروس را افزایش 

دهد.

یک مطالعه جدید، یک جزء خاص از خون جوان را شناسایی کرده است 
که به موش های ُمسن کمک می کند تا از لحاظ فیزیکی جوان شوند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، مطالعات اخیر نشان داده است که 
تزریق پالســمای خون از موش های جوان به موش های مسن می تواند 
سلول های آنها را جوان کرده و برخی از اثرات پیری را در آنها معکوس 
کند.اکنون در یک مطالعه جدید، محققان دانشــگاه »پیتســبورگ« 
یک جزء خاص از خون جوان را شناســایی کرده اند که عملکرد ترمیم 
عضالت از دست رفته را بهبود می بخشد و به طور بالقوه منجر به توسعه 
درمان های جدید ضد پیری می شــود.با افزایش ســن، متابولیسم ُکند 
می شود و بسیاری از عملکردهای ترمیم سلولی کارآیی خود را از دست 

می دهند و در نتیجه سالمت و قدرت بدنی ما با پیری کاهش می یابد.

»بهار ایرانپور« عضو تیم تحقیقاتی دانشــگاه »بریتیش کلمبیا« با 
همکارانش باتری جدیدی ابداع کرده اند که هم قابل انعطاف است و 
هم می تواند با چندین بار شستشو در ماشین لباس شویی دوام بیاورد.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، وسایل الکترونیکی قابل تعبیه 
و بافت در پارچه ها، کاربردهای جالبی را نوید می دهند. از لباس هایی 
که بر فعالیت ماهیچه هــا و تعداد تنفس نظارت می کنند گرفته تا 
لباس هایی که می توانند با یکدیگر صحبت کنند. توسعه منابع انرژی 
انعطاف پذیر برای تحقق این ایده ها یک زمینه تحقیقاتی مهم است 
و دانشــمندان دانشگاه »بریتیش کلمبیا« اکنون راه حل ویژه ای را 
ارائه کرده اند که طبق ادعای آنها می تواند اولین باتری باشد که هم 

انعطاف پذیر بوده و هم قابل شستشو است.

راهبردی برای ابداع واکسن 
جدید کووید-19 با اثر بلندمدت

ذرات »خون جوان« و کمک به 
موش های پیر برای مبارزه با پیری

باتری منعطف قابل شستشو 
ساخته شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

درست کردن ماهی دودی در کشمیر/ پاسیفیک پرس

تراداین گورخا، آفرودری ضدگلوله و خشن 
تعطیالت پایان سال میالدی کم کم از راه می رسد و این برای برخی افراد به معنی خریدهای سال نو می باشد. اگر به دنبال یک 
خودروی منحصربه فرد هستید که بتوانید تعطیالت را با آن مشغول شوید ما شاید جذاب ترین گزینه را برای شما پیدا کرده باشیم.

با تراداین گورخا آشنا شوید! همان گونه که می بینید این شاسی بلند جانوری کاماًل متمایز بوده و به عنوان وسیله نقلیه زرهی و 
سبک LAPV شناخته می شود. گورخا همچنین یک آفرودر قهار است و هم اکنون برای فروش عرضه شده و تا زمان نگارش این 
خبر 55 نفر برای خرید آن ابراز عالقه کرده اند.پایه و اســاس گورخا فورد ســوپر دیوتی F-450 بوده و کابین، برخی دکمه ها و 
سیستم های الکترونیکی اش از F-450 گرفته شده اند. این هیوال در ابتدا به عنوان خودرویی نظامی برای پلیس توسعه یافته اما 
مدلی که مشاهده می کنید نسخه شهری بوده و با اهداف حفاظت از افراد شخصی تولید شده اند. اگرچه گورخای موردبحث مدل 
ســال 20۱۷ بوده اما کارکرد حدود 25 هزار کیلومتری دارد که برای چنین خودرویی مناســب محسوب می شود.همان گونه که 
گفته شد این خودرو از نوع ضدگلوله و زرهی بوده و از سطح حفاظتی B4 سود می برد. پانل های بدنه و دیگر بخش ها از متریال 

با وزن کمتر تولید شده اند و در کابین نیز از چرم و آلکانترا استفاده شده است. همچنین گورخا ظرفیت حمل ۶ نفر را دارد.

دختری با رویای بهترین شدن در جهان
فاطمه خلیلی دروازه بان تیم ملی هندبال زنان ایران در مصاحبه با فدراسیون جهانی هندبال هدف بزرگ خود را بهترین دروازه بان 
جهان شدن عنوان کرد.به گزارش ایسنا، فاطمه خلیلی دروازه بان تیم ملی هندبال زنان ایران در پایان بازی تیم ملی ایران مقابل 
نروژ در مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.تیم ملی زنان ایران که در مرحله گروهی با 
رومانی، نروژ و قزاقســتان هم گروه بود بازی مقابل نروژ را با نتیجه 4۱ بر ۹ واگذار کرد. با این حال دروازه بان تیم ملی ایران به 
خاطر مهارهای زیادش به عنوان بهترین بازیکن آن دیدار انتخاب شد. فاطمه خلیلی در مصاحبه با سایت فدراسیون جهانی هندبال 
در خصوص حضورش در مسابقات قهرمانی جهان اظهار کرد: به این رویا فکر می کردم که در قهرمانی جهان حضور داشته باشم. 
برای من باعث افتخار بود که مقابل بازیکنان بزرگ قرار بگیرم. این بازیکنان و تیم هایشان را همیشه در صفحات مجازی پیگیری 
می کنم. حس خیلی عجیبی بود. بازی با بازیکنان بزرگ باعث افتخار است.دروازه بان تیم ملی هندبال زنان ایران گفت: من ورزش 
را از فوتسال شروع کردم. پنج ماه در این رشته بودم و بعد از آن با نظر مربی به هندبال رفتم. ۹ سال است که در تیم ملی ایران 

بازی می کنم . امسال هم برای اولین بار لژیونر شدم و در تیم آنادولو آنتالیا ترکیه بازی می کنم.

ن کان پای من باشد هب دام زلف او، گر توهک دارد چون کمر بستی و همچون زلف الالییدلم زخم بال دارد ز چشم تیر باالیی هن رهاشکی چو جیحونی، هن ره چشمی چو ردیاییهب اکش چشم رب گریند مردم رد بال، لیکنز دستی بشنوی روزی هک: زنجیریست رب پاییبدا نخواهم یافتن یکشب مجال خلوتی با او
ن نشد خالی ز سودایی هالک من نخواهد بود جز رد عشق و می دانمهک رهگز کوی دلبندا
کزین معنی خبر کرده مرا یک روز داانیی

کجایی آخر ای شادی؟ تو هم رب کن سر از جاییز ره سویم غمی سر کرد و تشویشی و اندوهی

پیشنهاد

چهره روز

کتاب ابیگیل
کتاب ابیگیل چهارمین رمانی اســت که از نویسنده 
مجارستانی، ماگدا سابو، در سایت معرفی و نقد کتاب 
کافه بوک معرفی می کنیم. کتابی که در آن نویسنده 
بار دیگر از جنگ و پیامدهــای آن صحبت می کند. 
به نظر می رســد جنگ موضوعی است نویسنده قرار 
اســت برای همیشه از آن صحبت کند. اما نکته مهم 
اینجاســت که او بدون توصیف کشــت و کشتار، بر 
نقش آن روی سرنوشــت انسان ها تاکید می کند، در 
واقع جنگ روح داستان های این نویسنده مجارستانی 
است. اســتان کتاب از پاییز سال ۱۹4۳ آغاز می شود 
و قبل از خواندن کتاب بهتر اســت خواننده کمی با 
فضای آن زمان و مخصوصاً وضعیت آلمان در جنگ 
آگاهی داشته باشد. هرچند در مقدمه توضیحاتی در این باره داده شده اما اطالعات بیشتر می تواند 
زیبایی رمان را برای خواننده بیشتر کند.گینا ویتایی دختری چهارده ساله است، مادرش را از دست 
داده و با پدرش زندگی می کند، پدر و دختری که همدیگر را به معنای واقعی کلمه می پرســتند. 
در این میان جنگ هم در جریان است و ما با ویتایی نوجوان که هنوز هیچ تصوری از عواقب این 
جنگ ندارد همراه هستیم. پدر او ژنرالی بلندمرتبه است که ناگهان تصمیم می گیرد گینا را به یک 
مدرسه شبانه روزی دینی در یک شهر دور بفرستد، مدرسه ای که مثل یک قلعه می ماند، با قوانینی 
ســفت و ســخت که تا پیش از این گینا هیچ تصوری از آن نداشت. ژنرال توضیحی به دخترش 

نمی دهد و او را بی خبری کامل قرار می دهد.

ماگدا سابو، کتاب را چنین آغاز می کند:
تغییری که در زندگی اش رخ داده بود از چیزهای زیادی محرومش کرده بود، انگار بمبی خانه اش را 
ویران کرده باشد.فرستادن گینا به مدرسه ای با چنین قوانین سفت و سخت چیزی شبیه به تبعید 
است و گینا نمی داند چرا پدرش چنین تصمیمی گرفته است. او غمگین و عاصی کارهایی می کند 
تا شــاید باعث اخراجش از مدرسه شود و بتواند پیش پدرش برگردد، غافل از اینکه پدرش برای 
محافظت از گینا، او را به این قلعه فرستاده است. رفته رفته گینا با حقایقی از جنگ آشنا می شود، 
حقایقی که باید مانند راز نگه دارد و آگاهی از این حقایق باعث می شــود گینا با دنیای کودکی و 
بی خبری، وداع کند.در این بین، یک معم در مورد شخصیت ابیگیل وجود دارد، این که واقعا ابیگیل 
کیست. ابیگیل نام مجسمه ای در محوطه ی مدرسه است که دانش  آموزان به وقت نیاز به سراغش 
می روند و از او یاری می خواهند. شما به عنوان خواننده خیلی زود می توانید حدس بزنیند که ابیگیل 
چه کسی است، اما گینا همچنان تا آخرین صفحه داستان برداشت اشتباهی از این شخص دارد. 
برداشِت گینایی که هنوز کامال بالغ نشده، ظاهربینه و نگاهش به زندگی و آدم ها هنوز خام است.

ماگدا سابو
ماگدا ســابو )انگلیســی:  Magda Szabó؛ زاده 5 اکتبر 
۱۹۱۷ - درگذشــته ۱۹ نوامبــر 200۷( رمان نویس 
مجاری بود. او دکترای واژه شناسی داشت و همچنین 
در زمینه های درام، جستار، مطالعات، شرح حال، شعر 
و ادبیــات کودکان آثار از او به جا مانده اســت. او در 
میان مؤلفان مجار با انتشــار آثارش در 42 کشــور و 
بیش از ۳0 زبان رکورددار اســت. ماگدا سابو در سال 
۱۹۱۷ در خانواده ای پروتســتان، در شــهر دبرتسن 
متولد شــد. پدرش از کودکی با او به زبان های التین، 
آلمانی، انگلیسی و فرانسوی حرف می زد و این زمینهٔ 
تحصیل او در دانشگاه دبرتسن در رشتهٔ زبان و ادبیات 
التین و مجاری نیز شد. در ۱۹44 و ۱۹45 در مناطق 
تحت اشغال آلمان و شوروی به کار معلمی پرداخت.در سال ۱۹4۷ نخستین آثار خود را در قالب 
شعر منتشر ساخت. دو دفتر شعرش با عنوان های بره و بازگشت به انسان در ۱۹4۹ برندهٔ جایزهٔ 
باومگارتن شــد ولی همان روز ملغی شد و سابو توســط حزب تازه تأسیس کمونیست به عنوان 
»دشــمن مردم« معرفی شد.سابو اولین رمان خود را با نام فرسکو در ۱۹5۸ و یکسال پس از آن 
رمان دیگری به نام آهوبره منتشر کرد. در ۱۹5۹ جایزهٔ یوژف آتیال به او رسید. پس از این بود که 
بیش از پیش به نوشتن رمان پرداخت؛ از جمله خیابان کاتالین )۱۹۶۹(، داستانی قدیمی )۱۹۷۱( 
و در )۱۹۸۷(. ســابو درعین حال در زمینه های دیگری مثل ادبیات کودکان، نمایشنامه، داستان 
کوتاه و متون غیرداستانی فعالیت داشته است. یکی از همین متون غیرداستانی نوشته ای است در 
رثای همسرش تیبور سوبوتکا که نویسنده و مترجم بود و در سال ۱۹۸2 درگذشت. سابو یکی از 

اعضای آکادمی علوم اروپا و همچنین سرپرست سمینار الهیات کالوینیستی بود.

فرهنگ

گیتی رئوفی )معلم بازنشســته و همســر جمشــید 
مشایخی( صبح روز 20 آذر ماه در یکی از بیمارستان 
های تهران درگذشــت.مهرتاش مهدوی از دوستان و 
نزدیکان خانواده جمشید مشایخی )بازیگر فقید( این 
خبر را در تماس با ایســنا تایید کرد.همسر جمشید 
مشــایخی که چند ماه قبل به همــراه فرزندش نادر 
مشــایخی به کرونا مبتال شــده بود، از این بیماری 
بهبود یافت امــا در چند هفته اخیر به دلیل عوارض 
کرونا در بیمارســتان بســتری شــد و از دنیا رفت.

جمشید مشایخی همیشــه از وابستگی اش و عالقه 
اش به همسرش می گفت.این بازیگر پیشکسوت ۱۳ 

فروردین ماه سال ۹۸ از دنیا رفت.

درگذشت همسر جمشید مشایخی
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