
رزمایش پیامبر اعظم سپاه
 انهدام شناورهای تندرو متخاصم با 

سالح های ضدزره هدایت شونده
در ادامه رزمایش پیامبر اعظم 17 سپاه، نیروهای مدافع سواحل و 
جزایر با استفاده از موشک های ضدزره هدایت شونده، شناورهای 
تندرو دشــمن را با موفقیت منهدم کردند.بــه گزارش خبرنگار 
دفاعی خبرگــزاری فارس از منطقه رزمایــش، در ادامه مرحله 
اصلی رزمایش مشــترک پیامبر اعظم)ص( 17 ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، یگان های تفنگدار نیروی دریایی سپاه در اجرای 
ماموریــت دفاع ســاحلی و مقابله با تجــاوز نیروهای متخاصم، 
شناورهای تندرو نیروهای دشمن را با موفقیت مورد اصابت قرار 
دادند.در این سناریو از رزمایش، نیروهای مدافع سواحل و جزایر 
با استفاده از موشک های ضدزره هدایت شونده، شناورهای تندرو 

دشمن را با موفقیت منهدم کردند.

کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان:
ایران با پذیرش گسترده مهاجران به 

جامعه جهانی کمک می کند
 کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با اذعان به این موضوع 
که جمهوری اسالمی ایران به دلیل شرایط تحریمی و پاندمی کرونا 
و حضور گسترده اتباع افغانستانی در شرایط سختی قرار دارد؛ گفت: 
ایران به رغم این مشــکالت با پذیرش حجــم زیادی از مهاجرین در 
واقع به جامعه جهانی کمک می کند.به گزارش از پایگاه اطالع رسانی 
وزارت کشــور، فیلیپو گراندی کمیسر عالی ســازمان ملل در امور 
پناهندگان در سازمان ملل در دیدار با  احمد وحیدی وزیر کشور با 
اشاره به اینکه کمیساریای عالی سازمان ملل بیش از ۴۰ سال است 
کــه در بحث اتباع و مهاجرین با ایران همکاری دارد؛ گفت: از زمانی 
که اتباع افغانستانی به ایران وارد شده اند تعامل و همکاری با ایران را 
شروع کرده ایم.وی خطاب به وزیر کشور گفت: ما در زمانی با همدیگر 
مالقات می کنیم که به علت تحوالت اخیر در افغانســتان مهاجرین 
بیشــتری از این کشور به ایران سرازیر شده اند.کمیسر عالی سازمان 
ملل در امور پناهندگان، هدف از ســفر به ایران را توسعه همکاری ها 
برای کمک اتباع افغانستانی توصیف کرد و گفت: با طالبان هم وارد 
گفتگو شده ایم و تالش می کنیم اقدامات ثبات بخش را در افغانستان 
شــدت بخشیم تا روند مهاجرین به ایران کنترل شود.گراندی افزود: 
در ماههای گذشــته کمک های مالی بیشــتری دریافــت کرده ایم 
و تــالش می کنیم در بحث ســاماندهی اتبــاع در ایران کمک های 
بیشتری شــودوی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
صحبت های احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران؛ گفت: 
درخواست های ایران در حوزه کمک های بین المللی  قابل درک است 
و بارها این موضوع به ســران اروپایی مطرح شده است.کمیسر عالی 
ســازمان ملل در امور پناهندگان در سازمان ملل  با وجود تحریم ها، 

ایران میزبانی مطلوبی از اتباع افغانستانی دارد.
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گروه استان ها ـ فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به تولید نخستین موتور دیزل دریایی تمام ایرانی گفت: ما پا را ازین هم فراتر 
گذاشته ایم و به حوزه موتور های سنگین تر ورود کرده ایم و طراحی آن هم انجام شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، امیر دریادار شهرام ایرانی 
ظهر دیروز در مراسم الحاق 2 شناور نظامی خنجر و گرز به ناوگان نظامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه رونمایی از این دستاورد 
افتخار بزرگی برای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و ارتش مکتبی و انقالبی است اظهار داشت: نخبه پروری در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران یک رسالت و مأموریت بر اساس تدابیر فرمانده کل قوا، مقام معظم رهبری است.....

www.sobh-eqtesad.ir

امیر دریادار  ایرانی: 

رونمایی از نخستین موتور دیزل دریایی تمام ایرانی
info@sobh-eqtesad.ir

 مسافر مبتال به امیکرون چگونه 
به ایران آمد؟

مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و دریانوردی اعالم 
کردکه مسافر مبتال به ویروس جدید کرونا به نام امیکرون اگر هم 
از امارات آمده باشــد، اینکه از مرزهای دریایی وارد شده یا هوایی 
مشخص نیست اما در بنادر سخت گیری بیشتری در مبادی ورودی 
داشته و داریم.چنگیز جوادپور در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ورود 
سویه جدید ویروس کرونا به نام امیکرون به کشور تایید شده است 
اما کســی نمی تواند با قاطعیت بگوید که از چه طریقی و از کدام 
کشــور این ویروس به ایران وارد شده است. حتی اگر از امارات هم 
به ایران وارد شده باشد ما مسافر دریایی زیادی از این کشور نداریم 
و بیشترین مسافران از طریق مرزهای هوایی وارد کشور می شوند.

وی افــزود: در هفته دو شــناور از بندر لنگه بــه امارات می روند و 
برمی گردند، بنابراین ریســک ورود ویروس کرونا حتی در صورت 
تایید و رصد دقیق از طریق مرزهای هوایی بیشــتر است.مسئول 
هماهنگی مقابله با کرونا در ســازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: 
در حال حاضر شــرایط و پروتکل های ورود مسافران را با توجه به 
شیوع سویه جدید ویروس کرونا به نام امیکرون، تشدید کرده ایم و 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی کشورهای مختلف را به 
سه دسته تقسیم کرده است که در این میان دسته اول کشورهای 
پرخطری هستند که ورود مســافران و اتباع آن ها به صورت کلی 
ممنوع اســت.به گفته جواد پور، مسافران دیگر کشورها برای ورود 
به ایران از طریق مرزهای دریایی باید ضمن داشتن تست پی سی 
آر منفی کارت واکســن را نیز ارائه دهند یعنی هر دو دوز واکسن 
را تزریق کرده باشــند.  وی گفت: با توجه به شــیوع سویه جدید 
ویروس کرونا سختگیری های بیشتری در انجام عملیات دریایی از 
جمله تخلیه و بارگیری و ورود مســافران صورت می گیرد و و این 
پروتکل ها بر اساس آنچه از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت 
بهداشت ابالغ شده، انجام می شــود. البته از ابتدای شروع ویروس 
کرونا کشتی های تجاری در لنگرگاه منتظر می مانند و پس از رصد 
و کنترل های صورت گرفتــه اجازه تخلیه و بارگیری به آن ها داده 
خواهد شد و اگر همه این مسائل چک و ایمنی مسافران یا ملوانان 
خارجی از نظر ســالمت تایید شود به آن ها اجازه خروج از کشتی 
داده خواهد شد.مسئول هماهنگی مقابله با کرونا در سازمان بنادر و 
دریانوردی اظهار کرد: همچنین در صورت لزوم آن ها را در کشتی و 
در صورت نبود امکانات در مراکز قرنطینه ای که در همه بنادر تعبیه 
شده است، قرنطینه می کنیم تا دوره بیماری آن ها تمام شود و در 
این ایام متولیان وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی و کادر 

پزشکی بر آن ها نظارت خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی تحقیقاتی در نزول 
قبلی بازار بورس داشــتند و پیشنهاداتی نیز به ســازمان بورس اعالم کردند 
کــه برخی از آن ها عمل نشــد و به همین جهت برخی از مســئولین در این 
خصوص محکوم شــدند ولی این احکام بدوی اســت و قطعی نشده است.به 
گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، ذبیح اهلل خداییان ســخنگوی قوه 
قضائیه صبح دیروز در هفتمین نشست خبری خود ضمن تسلیت ایام فاطمیه 
و بزرگداشت میالد حضرت عیسی مسیح در پاسخ به سوالی درخصوص انتشار 
نامه محرمانه شــورای نگهبان به علی الریجانی اظهــار کرد: به موجب قانون 
و آیین نامه طرز نگهداری اســناد ســری، افشای اسناد طبقه بندی شده جرم 
محســوب می شود؛ بنابراین اگرچه کســی به صورت غیرمجاز اقدام به انتشار 
این اســناد کند، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.وی افزود: اگر ثابت شود که 
توسط ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب هست اما باید توسط ضابطین مورد 

بررسی قرار بگیرد که این نامه محرمانه توسط چه کسی منتشر شده.

صدور حکم بدوی برخی مسئولین در پرونده بورس
ســخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات قوه قضائیــه درباره بحث بورس گفت: 
بازار ســرمایه مهم ترین بازار تولیدی هر کشور است اما متأسفانه مدتی است 
که بازار سرمایه در کشور ما دچار نوساناتی شده و دچار اختالالتی شده است. 
همکاران ما در ســازمان بازرسی تحقیقاتی در نزول قبلی بازار بورس داشتند 
و پیشــنهاداتی نیز به سازمان بورس اعالم کردند که برخی از آن ها عمل نشد 
و به همین جهت برخی از مســئولین در این خصوص محکوم شدند ولی این 
احکام بدوی است و قطعی نشده است.وی افزود: برای مسئولین سابق سازمان 
بورس و ســازمان اقتصاد و دارایی پرونده ای در سازمان بازرسی باز شده است 
و از آن ها توضیحاتی خواســته شده که اگر قانع کننده نباشد پرونده آن ها در 
فرایند رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.خداییان ادامه داد: اخیرا نیز رئیس 
قوه قضائیه دستور اکید صادر کردند که دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی 
به موضوع بورس ورود کنند و در حال حاضر همکاران ما در حال بازرســی در 

سازمان بورس هستند.

دستگیری ۵۵۵ نفر در پرونده های ارز 4200 تومانی
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره پرونده ارزهای 
۴2۰۰ تومانی گفت: پرونده هایی که درباره ارز ۴2۰۰ تشکیل شده سه دسته 
هستند. اولین دسته ارزهای وارداتی هستند. در این پرونده ها افرادی اقدام به 
دریافت ارز ۴2۰۰ای برای واردات کاال اساسی کردند که به تعهدات خود عمل 
نکردنــد یا کاالهایی دیگر را وارد کردند.خداییان ادامه داد: در این پرونده هزار 
و 2۵۰ پرونده در تهران تشــکیل شد که بیش از ۶۰۰ پرونده از آن ها با صدور 
کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و برخی از این پرونده ها نیز به صدور 

حکم منجر شدند که از جمله آن ها پرونده اسدبیگی است. 
وی افزود: ۵۵۵ نفر در پرونده های ارز ۴2۰۰ تومانی دســتگیر شــدند و مبلغ 

پرونده ها حدود 1۰ میلیارد دالر بود.
خداییان ادامه داد:  برخی از این افراد با ایجاد شرکت های صوری و یا با استفاده 
از کارت بازرگانی دیگران این اقدامات را انجام دادند. مثال شــرکتی در مشهد 

حدود هزار دالر گرفته بود.
ســخنگوی قوه قضاییه دربــاره پرونده های ارز صادراتــی گفت: برخی دیگر، 
کاالهایی از قبیل مواد پتروشیمی یا غیرپتروشیمی از کشور صادر کردند اما ارز 
را به کشور وارد نکرده بودند که در این رابطه بیش از 1۰۰ نفر دستگیر شدند 
و حدود 1۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در مرحله دادســرا ارزها تحویل بانک 
مرکزی و تسویه شد.خداییان ابراز امیدواری کرد با همکاری خوب بانک مرکزی 
و همکاران دستگاه قضایی شــاهد تسویه حساب پرونده های ارزی باشیم.وی 
به ســومین گروه از پرونده های ارزی به پرونده های مسئوالن بانک مرکزی و 
مســئوالن بانک ها اشاره کرد که این افراد حدود 2٣ نفر هستند و پرونده آنها 

در جریان رسیدگی قرار دارد.

راه مبارزه با پرداخت های نجومی انتشار فیش حقوقی افراد نیست
سخنگوی قوه قضائیه درباره محرمانه اعالم شدن فیش های حقوقی برخی از 
مسئولین گفت: در تعریف سند محرمانه آمده است که افشای غیرمجاز آن 
موجب اختالل در امور سازمان بشود یا با مسائل اداری یک سازمان شود و 
طبیعتا فیش حقوقی کارکنان ســازمان از جمله اسناد محرمانه نیست.وی 
افزود: راه مبارزه با پرداخت های نجومی انتشــار فیش حقوقی افراد نیست؛ 
چراکه این فیش ها ممکن است حاوی اطالعاتی از اشخاص باشد که آن فرد 
دوست ندارد در جامعه منتشر شود.  راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون 
اســت قانون مشخص کرده که دستگاه ها باید میزان پرداختی ها را اعالم و 
در ســامانه مربوط به نظام اداری ثبت کنند. اگر هر مدیری پرداختی ها را 
ثبت کند، چنانچه مشخص شود پرداختی خارج از قانون بوده با آن برخورد 
شود.خداییان با اشاره به انتشار برخی از فیش های حقوقی در روزهای اخیر 
اظهار کرد: باید توجه کنیم مبلغی که در فیش حقوقی قید شده، مربوط به 
یک ماه است یا آن مبلغ طلب یکسال یا دو سال فرد است. بنابراین ما نباید 
صرف اینکه مبلغی در فیش فردی ذکر می شود بنا را بر این بگذاریم که این 

مبلغ در یک ماه به آن فرد پرداخت می شود.

افشای فساد نباید در رسانه ها باشد
ســخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که رویکرد دستگاه قضا در 
خصوص حمایت از سوت زنان گفت: از گزارشگران فساد حمایت می کنیم 
و قانون هم روش گزارش فســاد را اعالم کرده که قانون ارتقای ســالمت 
اداری به خوبی این موضوع را لحاظ کرده اســت. اگر چنانچه شخصی از 
فساد مطلع شد باید به طرق صحیح به مراجع قضائی اعالم کند به تبعیت 
از قانون هویت این افراد محفوظ اســت.خدائیان ادامه داد: سوال این است 
که آیا افشــای فســاد باید در رسانه ها باشــد؟ در قانون هم ذکر شده که 
حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعالم 
شدن گزارش باشد. در رابطه با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده 

هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.

عودت پرونده هواپیمای اوکراینی به دادسرا
ســخنگوی قوه قضائیــه در خصوص آخرین وضعیــت پرونده هواپیمای 
اوکراینی گفت: جلســاتی با حضور شکات برگزار شــد. چون نواقصی در 
پرونده مطرح بود، به دادسرا عودت داده شده و پس از رفع نقص به دادگاه 
باز می گردد. یکی از نواقص این بود که نظر کارشناســی باید به اولیای دم 
منتقل شــود.وی در خصوص اینکه از  ناحیه کانادا دادخواستی به دادگاه 
تسلیم شده  است؟ گفت: خیر.خدائیان در پاسخ به این سوال که واکنش 
دســتگاه قضائی به افرادی که به مردم می گویند از ایران بروید چیســت، 
تاکید کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان در داخل و خارج از کشــور است . 
مسئوالن بارها اعالم کرده اند ایرانیانی که قصد بازگشت به کشور را دارند 
می توانند بازگردند.وی افزود: کســی نمی تواند مانع ورود ایرانیان به کشور 
باشــد مگر اینکه فردی مورد اتهام باشــد که به اتهام هر فردی رسیدگی 
می شــود. اینکه کســی بگوید از ایران بروید مهم نیست، چرا که ممکن 
اســت هر فردی هر حرفی بزند آنچه مهم است، پاسخ و حمایت مسئوالن 
اســت.وی افزود: امیدوارم ما به روزی برســیم که پرونده مهمی در رابطه 
با مفاســد اقتصادی نداشته باشــیم و گلوگاه های فساد حذف شوند؛ زیرا 
با حذف گلوگاه های فســاد دیگر نیازی به تشکیل پرونده علیه مفسدین 
نخواهیم داشــت. چنانچه شــخصی اقدام به ارتشا و اختالس و اخالل در 
نظام اقتصادی کرده باشــد برخورد قضایی، برخــوردی قاطع خواهد بود.

خدائیان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باند جعل مدارک 
دانشگاهی که مربوط به دو سال پیش است گفت: در این پرونده یک نفر به 
۹ سال حبس، 2 نفر به 7 سال حبس و یک نفر به ۶ سال حبس محکوم 

شدند و اکنون در زندان به سر می برد.

انتشار گزارش تحوالت اقتصاد ایران در ۶ماهه اول 1400

 رشد اقتصادی کشور ۳.۳ درصد شد
رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ارز 4200 تومانی اثرات مخرب 
بر تولید دارد

چگونگی صدور چک با خودپرداز

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ارز ۴2۰۰ تومانی عالوه بر ایجاد فساد و رانت اثرات مخربی هم بر تولید دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری دیروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: 
در دنیا توانسته اند با بحران کرونا مقابله کنند و تا اندازه ای کرونا خاتمه یافته است و کشورها نیز رشد اقتصادی 
خوبی داشته اند. به خصوص کشورهایی که به صورت فراگیر واکسیناسیون را انجام داده اند.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران افزود: اثرات مقابله با بحران کرونا، افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی بود که بعد از 
سال 2۰11 بی سابقه است. بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به گندم است زیرا عالوه بر تقاضا شاهد کاهش 
صادرات گندم توسط کانادا، روسیه و آمریکا بوده ایم که همین مساله قیمت این محصول را باال برده است.وی 

ادامه داد: در ایران به دلیل واکسیناسیون....

وزیر اقتصاد: 

تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه ها اعالم نشده است

سخنگوی گمرک اعالم کرد:

رشد ۷۳ درصدی تجارت ایران با اوراسیا
تهران- ایرنا- ســخنگوی گمرک گفت: تجارت ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراســیا از ابتدای سال 
تا پایان آبان، از نظر وزنی ۴2 درصد و ارزشــی 7٣ درصد رشــد داشته اســت.به گزارش ایرنا از گمرک، 
»سیدروح اله لطیفی« اظهار داشت: هشت میلیون و ۵۶۶ هزار و 1۸ تن کاال به ارزش سه میلیارد و ۶2۶ 
میلیون و 2۶2 هزار و ۴۵2 دالر، بین ایران و پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا در هشــت ماه نخست 
امسال تبادل شد.وی تصریح کرد: ۶ میلیون و 72۶ هزار و ۸۴۶ تن کاال به ارزش 2 میلیارد و ۸۶2 میلیون 
و ۶2٣ هزار و ٣۰٣ دالر از مبدا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران کاال فروخته شده که این 
میزان واردات نســبت به مدت مشابه ۶۶ درصد در وزن و ۹۸ درصد در ارزش بیشتر از مدت مشابه سال 
قبل بوده است.لطیفی خاطرنشان کرد: در این مدت صادرات ایران به اوراسیا هم یک میلیون و ۸٣۹ هزار 
و 172 تن کاال به ارزش 7۶٣ میلیون و ۶٣۹ هزار و 1۴۹ دالر بوده که نســبت به هشــت ماهه سال ۹۹ 
تغییری در وزن نداشته اما در ارزش 1۸ درصد رشد را تجربه کرده است.وی در خصوص میزان صادرات به 
اعضای اتحادیه اوراسیا اظهار داشت: روسیه 7۰۰ هزار و 11۶ تن کاال به ارزش ٣7۵ میلیون و 22۹ هزار و 
۵۸۴ دالر، ارمنستان 7۸۶ هزار و ۸2۶ تن کاال به ارزش 21۰ میلیون و 1۶۰ هزار و ۴11 دالر، قزاقستان 
با ٣1۸ هزار و 2۰۵ تن کاال به ارزش 11۴ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۹27 دالر، قرقیزستان با 2۸ هزار و ۶۹۵ 
تن کاال به ارزش ۵2 میلیون و ۴۸۴ هزار و 21۵ دالر و بالروس پنج هزار و ٣٣۰ تن به ارزش 11 میلیون 
و 7۸ هزار و 12 دالر در بازه زمانی اول فروردین تا ٣۰ آبان ماه 1۴۰۰ از ایران خریداری کردند.سخنگوی 
گمرک در خصوص میزان واردات از پنج کشــور عضو اتحادیه اوراسیا گفت: روسیه با فروش پنج میلیون 
و 777 هزار و ۶۵۶ تن کاال به ارزش 2 میلیارد و ۵۶1 میلیون و ۵۹ هزار و 1۵۰ دالر، قزاقستان با ۹۴2 
هزار و 1۹ تن کاال به ارزش 277 میلیون و ۶۹1 هزار و 271 دالر، بالروس با چهار هزار و ۴12 تن کاال به 
ارزش 1۶ میلیون و ۹٣۸ هزار و ٣2۵ دالر، ارمنستان با 2 هزار و 2٣۵ تن به ارزش ۶ میلیون و ۸۰۴ دالر 
و قرقیزستان با ۵2۴ تن به ارزش ۹٣٣ هزار و 7۵٣ دالر، به ترتیب در جایگاه نخست تا پنجم مبدا فروش 
کاال به ایران در اتحادیه اقتصادی اوراســیا در هشت ماهه سال جاری قرار دارند.به گزارش ایرنا، بر اساس 
آخرین اعالم گمرک، کل تجارت خارجی کشور تا پایان آبان ماه 11۰ میلیون و ٣۰۰ هزار تن کاال به ارزش 
۶٣ میلیارد و 1۰۰ میلیون دالر بود که ســهم صادرات ۸٣ میلیون و 7۰۰ هزار تن به ارزش ٣1 میلیارد 
و 1۰۰ میلیون دالر و سهم واردات 2۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش ٣2 میلیارد دالر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه:

 تشکیل 1250 پرونده و دستگیری 555 نفر
 در پرونده ارز 4200 تومانی
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مسدودسازی کدهای معامالتی فقط با دستور قضایی
تهران- ایرنا- بورس ها و کارگزاران، امکان مسدودســازی کدهای معامالتی را ندارند و این موضوع نیازمند صدور 
دســتور قضایی یا اخذ تصمیم توسط ســایر مراجع ذی صالح است.به گزارش ایرنا از سازمان بورس اوراق بهادار، 
دومین جلسه کمیته سیاست های عملیاتی و نظارتی بر بازار با حضور مدیران عامل بورس و فرابورس و معاونت 
نظارت بر ناشــران و بورس ها در محل ســازمان بورس تشکیل شــد.کار ویژه  این کمیته، بررسی آیین نامه ها و 
دســتورالعمل های اجرائی و نظارتی مربوط به بازار اســت و پس از بحث و تبادل نظر به مرور دستورالعمل های 
مربوطه تغییر و بهبود خواهند یافت.با توجه به اینکه کدهای معامالتی بســیار کمی، محدودیت در دسترســی 
برخط داشتند، در گام نخست مقرر شد کارگزاران دوباره به احراز صالحیت و رفع محدودیت دسترسی مستقیم 
در خصوص کدهای مربوطه اقدام کنند.رویه ســازمان بورس اوراق بهادار و ارکان به این صورت است که ناظرین 
پس از احراز تخلف، مطابق با آیین نامه، تنها دسترسی مستقیم افراد به بازار را برای مدت کوتاهی محدود کرده 
و مشــتری در این مدت از طریق ایستگاه های کارگزاری اقدام به خرید و فروش می کنند.در این جلسه با توجه 
مسوولیت کارگزاری در احراز صالحیت حرفه ای، مقرر شد اخذ تعهدنامه مطابق مسوولیت کارگزاری، انجام شود.

الزم به تأکید است کدهایی که مطابق با ماده 12 و تبصره آن در دستورالعمل اجرایی معامالت برخط شده اند به 
صورت خودکار ظرف ۵ روز رفع محدودیت می شود.

۴۳ فوتی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی 2۴ ساعت گذشته 2هزار و ۴1٣ بیمار کووید1۹ در کشور شناسایی 
شدند و متاسفانه ۴٣ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا 
دیروز ٣۰ آذر 1۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۴1٣ بیمار جدید مبتال به 
کووید1۹ در کشــور شناسایی شــد که ٣7۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید1۹ در 
کشــور به ۶ میلیون و 17۵ هزار و 7۸2 نفر رسید.متاســفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، ۴٣ بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 1٣1 هزار و 1۶7 نفر 
رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون 12 هزار و ۶۹۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 

ترخیص شده اند.
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امیر دریادار  ایرانی: گزیده خبر

رونمایی از نخستین موتور دیزل دریایی تمام ایرانی
گروه استان هاـ  فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با اشاره به تولید نخستین موتور دیزل دریایی تمام ایرانی 
گفت: ما پا را ازین هم فراتر گذاشــته ایم و به حوزه موتور های 

سنگین تر ورود کرده ایم و طراحی آن هم انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشــهر، امیر دریادار شهرام 
ایرانی ظهر دیروز در مراســم الحاق 2 شناور نظامی خنجر و 
گرز به ناوگان نظامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با بیان اینکه رونمایی از این دستاورد افتخار بزرگی برای 
نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران و ارتش مکتبی و 
انقالبی است اظهار داشت: نخبه پروری در نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران یک رسالت و مأموریت بر اساس تدابیر 
فرمانده کل قوا، مقام معظم رهبری اســت.وی نیروی دریای 
ارتش را نیروی راهبردی دانست و ابراز کرد: نیروی راهبردی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران با شناورهای پرقدرت هزاران 
کیلومتر دورتــر از آبراهه های مرزی در اقیانوس ها و دریاهای 
بین المللی، اقتصاد ایران اســالمی را در امنیت کامل، آرامش 
همــراه با اقتدار تحت کنترل قرار داده اســت.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش با اشــاره به اجرای طرح های مهم دانش  بنیان 
در این نیرو خاطرنشــان کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی توانسته اســت از توان نخبگان و جوانان شرکت های 
دانش بنیــان و ظرفیــت علمی صنعتی کشــور 100 درصد 
استفاده کند و به عنوان نماد توانمندی ایران اسالمی در گوشه 
گوشــه آب های جهان پرچم اقتدار را به اهتزاز درآورد.دریادار 
ایرانی تأکید کرد: نیروی دریایی راهبردی ارتش در حوزه دریا 
توان خود را بر مبنای دانش و علم پایه گذاری کرده است، در 
این راستا از ظرفیت علمی و دانشی و صنعتی با اولویت جوانان 
فعال در شرکت های دانش بنیان استفاده می کند.دریادار ایرانی 
با تصریح به اینکه کشــور از 42 ســال پیش به وسیله مثلث 

شوم توطئه، تحریم و تهدید احاطه شده است، اظهار داشت:  با 
توان نیرو های مسلح و تدبیر فرمانده کل قوا و حضور دریادالن 
ارتش در عمق دریا ها و اقیانوس ها این مثل شــوم نابود شده 
است و دشمن به ذلت افتاده است.وی با بیان اینکه »استفاده 
از موتور های دیزلی ظرفیتی اســت که ســال ها به دنبال آن 
بوده ایــم«، افزود:  برای حضور در عمــق دریا ها و اقیانوس ها 
نیازمند سرعت هســتیم و امروز با استفاده از این موتور های 

دیزلی می توانیم ســرعت خــود را در دریــا افزایش دهیم.
دریادار ایرانی با ابراز اینکه  موتور های دیزلی تماماً به دســت 
جوانان ایرانی طراحی و ساخته شده است، تصریح کرد: با این 
موتور ها سرعت ما در دریا به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد 
و می توانیــم حضور مؤثری در هر نقطــه ای از دریا که انتظار 
داریم داشــته باشیم، البته ما پا را ازین هم فراتر گذاشته ایم و 
به حوزه موتور های سنگین تر ورود کرده ایم و طراحی آن هم 

انجام شده است.وی با اشاره به تداوم حضور نیروی دریایی در 
عرصه دفاعی کشور گفت: نمونه های متعددی از افتخارآفرینی 
این نیرو را در مقاطع و برهه های گوناگون حســاس و حیاتی 
شــاهد بودیم و در ناوگروه 75 این اقتدار به مردم نشان داده 
شــد و امروز این توانمندی ایجاد شده است که از موتورهای 
دیزلی که تماماً به دست متخصصان کشور ساخته شده است، 
بــرای افزایش امنیت و آرامش در حوزه دریا اســتفاده کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش اضافــه کرد: این ظرفیت امروز 
در شــرکت های دانش بنیان به مرحله اجرا رســیده است و 
تقاضای آن در نیروی دریایی وجود داشــت و امروز پا را فراتر 
گذاشته ایم و با کمک شــرکت های دانش بنیان برای ساخت 
موتورهای سنگین و ناوشکن ایران ساخت قدم برداشته ایم، این 
اتفاق افتخارآفرین اکنون در بوشــهر، که همواره تاریخ ساز و 
افتخارآفرین بوده رخ داده اســت و با استفاده از این ظرفیت 
امروز سرعت این کار افزایش خواهد یافت.وی اهداف و آرمان 
شهدا را مسیر حرکت نیروی دریایی توانمند دانست و تصریح 
کــرد: با تأکید فرمانده کل قوا مبنی بر اســتفاده از حوزه های 
دانشــی در عرصه دریا امروز نیروی دریایی توجه ویژه ای به 
عرصه علم و فناوری و تولیدات و محصوالت دانش بنیان دارد.

دریادار ایرانی اســتفاده از موتور های دیزلی برای نخستین بار 
در شناورهای نظامی این نیرو را ظرفیت مهم در ارتقای توان 
و افزایش سرعت دانست و تصریح کرد: برای حضور در عمق 
دریا ها و اقیانوس ها نیازمند سرعت هستیم و امروز با ساخت 
موتور های دیزلی در داخل می توانیم ســرعت خود را در دریا 
بیش از 2برابر افزایش دهیم.وی گفت: با بومی ســازی ساخت 
موتورهای دیزلی با قدرت 3600 اســب بخار در کارخانجات 
نوآوری و فناوری صنایع دریایی نیروی دریایی ارتش سرعت 

شناورهای نظامی بیش از 2 برابر افزایش یافت.

بهادری جهرمی:
بنزینگراننمیشود

سخنگوی دولت گفت: قرار نیست بنزین گران شود و 
دولت  اهل تصمیمات یک شــبه نیست، حتماً اگر قرار 
باشــد تصمیمی گرفته شــود که در زندگی جاری و 
عمومی مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن ســنجیده 
می شود.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی 
بهادری جهرمی ســخنگوی دولت گفت: آنچه روز گذشته در رسانه ها با عنوان 
گرانی بنزین منتشر شده است صحیح نیست و سوءبرداشت از نامه معاون محترم 
اقتصادی رئیس جمهور است.وی افزود: قرار نیست بنزین گران شود و دولت  اهل 
تصمیمات یک شــبه نیست، حتماً اگر قرار باشــد تصمیمی گرفته شود که در 
زندگی جاری و عمومی مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن ســنجیده می شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: درباره این طرح نیز مقرر شده است به صورت آزمایشی 
در دو جزیره قشم و کیش، ســهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص 
پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی 1500 تومان برای بنزین ســهمیه  ای 
و 3000 تومان برای بنزین آزاد اســت که هیــچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد 
داشت. در زمان حاضر اگر کسی خودرو نداشته باشد نمی تواند از سهمیه بنزین 
هم استفاده کند در حالی که سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است 
اما کسی که مثاًل چهار خودرو داشته باشد، چهار برابر سهمیه استفاده می کند، 
طبیعتاً این روش ناعادالنه اســت و سهم کسی که توان خرید خودرو ندارد در 
سوخت دیده نمی شود.بهادری جهرمی تصریح کرد: اما با این تغییر که به صورت 
آزمایشــی بنا شده است انجام شود کسی که خودرو ندارد هم می تواند سهمیه 
ســوخت با کد ملی خود داشته باشد و آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه 
کنــد.وی در پایان تأکید کرد: لذا خبرســازی ها پیرامون افزایش قیمت بنزین 

صحت ندارد.

دریادار تنگسیری: 
دشمنراقبلازنزدیکشدنبهجزایر

منهدممیکنیم
تهران-ایرنــا- فرمانده نیروی دریایی ســپاه، گفت: در 
رزمایش پیامبر اعظم 17، دفاع مســتحکم از جزایر را 
انجام دادیم و نشــان دادیم که قبل از نزدیک شــدن 
دشــمن، آنها را منهدم می کنیم و چنانچه بخشــی از 
دشمن عبور کرد با ســالح های ممانعتی، آنها را مورد 
اصابت قرار می دهیم.به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، دریادار پاسدار علیرضا 
تنگســیری روز سه شنبه در حاشــیه رزمایش پیامبر اعظم )ص( 17 سپاه در 
ســواحل جنوب کشــور، گفت: امروز در این رزمایش نتیجــه بازی جنگ ها و 
طرح هایی که به صورت نظری روی آنها کار شده بود به صورت عملی در میدان 
اجرا شــد و به همه نتایجی که مدنظرمان بود رســیدیم.فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه ادامه داد: ســربازان در این رزمایش با سالح های تخصصی که در نیروی 
دریایی سپاه تمرین کرده بودند، شلیک کردند که دارای دقت الزم بود.  دریادار 
تنگسیری گفت: یکی از افتخارات ما این است که سالح ها و مهماتی که در این 
رزمایش استفاده شده، ایرانی است و در داخل تولید می شود؛  دقت این سالح ها 
بســیار باالست که این هم از افتخارات دیگر ما است.وی افزود: در این رزمایش 
دفاع مســتحکم از جزایر را انجام دادیم و در این تمرین نشان دادیم که قبل از 
اینکه دشــمن به جزایر نزدیک شود، آنها را منهدم می کنیم. چنانچه بخشی از 
دشــمن از درگیری ها عبور کرد و بخواهد به جزایر نزدیک شــود برای آنها هم 
برنامه داریم که با سالح های ممانعتی که در جزیره است اهداف را مورد اصابت 

قرار می دهیم.

پیام تسلیت امیرعبداللهیان در پی شهادت سفیر ایران در صنعا:
شهیدایرلوصدایرسایحقانیتومظلومیت

مردمیمنبود
 وزیر امور خارجه با تســلیت عروج ملکوتی ســفیر جمهوری اسالمی ایران در 
صنعا )یمن(، نوشت: حاج حسن ایرلو مدافع و صدای رسای حقانیت و مظلومیت 
مردم یمن بود.  به گزارش ایرنا از اداره کل اطالع رســانی و ســخنگویی وزارت 
امور خارجه، حسین امیرعبداللهیان در پیامی نوشت: خبر عروج ملکوتی سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در صنعا، شهید حاج حســن ایرلو موجب تاثر و اندوه 
فراوان اینجانب و تمامی دوستان و همکاران وی شد.وزیر امور خارجه افزود: ایرلو 
به عنوان جانباز شــیمیایی سرافراز دفاع مقدس، عمر با برکت خود را در مسیر 
حفظ و اعتالی نظام اســالمی گذراند و در این راه پرافتخار برای منافع کشور و 
نظامی اسالمی مجاهدت نمود و به لقاء اهلل پیوست.امیرعبداللهیان خاطرنشان 
کرد: حاج حسن ایرلو تمامی تالش خود در عرصه های مختلف را صرف خدمت 
صادقانه در دفاع از اهداف جمهوری اسالمی ایران کرد و در ماموریت اخیر خود، 
مدافع و صدای رســای حقانیت و مظلومیت مردم یمــن بود.  وی در این پیام 
عروج آن مجاهد فی سبیل اهلل و عنصر ارزشمند و پر تالش عرصه دیپلماسی را 
به خانواده معزز وی، به خصوص همسر مکرمه و همه بستگان و همه همکاران 
در وزارت امور خارجه و نمایندگی صنعا، تبریک و تسلیت گفت و برای روح آن 
عزیز ســفر کرده علو درجات و همجواری با صلحا و شهداء و برادران شهیدش 

مسئلت کرد.

وحیدی:
الزمباشدمحدودیتهایبیشتری

اعمالمیکنیم
فرمانده قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مبــارزه با کرونا، 
با تاکید بــر هم افزایی ظرفیت هــای داخلی و رعایت 
حداکثری پروتکل ها برای ممانعت از شیوع موج جدید 
کرونا، گفت: اگر به این مرحله از تشــخیص رسیدیم 
که برای مدیریت بیماری نیاز به اعمال محدودیت های 
بیشتر است، باید در اسرع وقت محدودیت ها اعمال شود.به گزارش ایرنا از پایگاه 
اطالع رســانی وزارت کشور، احمد وحیدی با اشــاره به همه گیری سویه جدید 
بیماری اُمیکرون در جهان، گفت: با توجه به گزارشــات علمی پزشــکی، میزان 
ســرایت پذیری سویه جدید اُمیکرون بســیار باالست و برای همین باید با تمام 
دقت و حساسیت الزم به مقابله و مهار موج جدید بیماری در کشور باشیم.وزیر 
کشور با بیان اینکه رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی می تواند سهم اساسی 
در کنترل موج جدید بیماری در کشــور داشته باشــد، افزود: براساس آخرین 
گزارش ها میزان استفاده از ماسک در کشور رقمی حدود 4۸ درصد است که باید 
این میزان به صورت جدی ارتقا یابد.وحیدی همچنین با اشاره به مساله سفرها 
و ورود بیماری از طریق مرزهای کشور، عنوان کرد: در این باره استانداران مرزی 

باید مراتب حساسیت و مراقبت را در مرزهای کشور داشته باشند.

حسینی:
شهیدسلیمانی،الگویمدیرترازانقالباسالمیاست

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی، الگوی مدیر تراز انقالب اسالمی است، گفت: سردار سلیمانی و بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس 
در شرایط سخت توانستند جنگ را مدیریت کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در مراسم اعطای نشان عالی 
مدیر سال که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد با اشاره به خصوصیات و ویژگی های مدیر نمونه و کارآمد و با نام بردن از سردار سلیمانی به عنوان 
الگوی مدیریت گفت: سردار سلیمانی نمونه بارز مدیری بود که در بحران ها توانست به خوبی هدایت امور را به دست گیرد و با اطمینان خاطر می توان از حاج 
قاسم به عنوان مدیر تراز انقالب اسالمی و اسوه مدیران نام برد.وی ادامه داد: اینک در آستانه دومین سالگرد شهادت این سردار سرافراز اسالم و مدیر موفق نظام اسالمی هستیم، بنده در دوران 
دفاع مقدس شاهد بودم که سردار سلیمانی در شرایط سخت و دشوار در جبهه ها چگونه با درایت و شجاعت و جامع نگری فرماندهی می کرد و موجب پیروزی در جنگی نابرابر می شد.حسینی 
اظهار داشت: سردار سلیمانی در عین حال که در آموزش نیروها و در میدان رزم بسیار جدی و منضبط بود، قلبی سرشار از رأفت و محبت نسبت به بسیجی ها و نیروهای سپاه و ارتش داشت 
و این صفا و صمیمیت و اخالص و عطوفت سبب می شد که رزمندگان به او عشق بورزند و در سخت ترین معرکه ها او را تنها نگذارند.معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: در جنگ های 
صدر اسالم شاهد فداکاری ها و رشادت های فراوان هستیم و البته در مواردی مثل جنگ احد، برخی یاران در بحبوحه نبرد، پیامبر اکرم را تنها گذاشتند و در دوران دفاع مقدس رزمندگان در 
بحرانی ترین شرایط بر عهد و پیمانشان وفادار ماندند و از جانفشانی و حمایت فرماندهان دالورشان مضایقه نکردندحسینی با بیان اینکه مشکالت مدیریت در فضای آرام به مراتب کمتر از اوضاع 
حاد جنگی است، گفت: سردار سلیمانی و بسیاری از فرماندهان دوران دفاع مقدس در شرایط سخت و با امکانات اندک توانستند جنگ را به بهترین وجه مدیریت کنند.وی با اشاره به تواضع و 
فروتنی سردار سلیمانی ادامه داد: اینکه انسان در اوج قدرت خاشع و فروتن باشد و نسبت به پدر و مادر خود نهایت خاکساری و تواضع را نشان دهد از هر کسی ساخته نیست. نکته دیگر اینکه 
بعضاً برخی از سیاسیون درباره سردار سلیمانی مطالب نادرستی را مطرح می کردند ولی سردار خودش را معطل حواشی نمی کرد و به رسالت خطیر خود می پرداخت. بله یک مدیر انقالبی گاهی 
اوقات ضرورت دارد که روشنگری کند و پاسخ ابهامات را بدهد اما از هدف و وظیفه اصلی خود باز نماند و با سعه صدر و حلم و بردباری به وظیفه اش عمل کند و سردار سلیمانی الگوی چنین 
رفتاری بود.معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: برخی فکر می کنند مدیریت سردار سلیمانی فقط در جبهه جنگ بود اما سردار سلیمانی در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی مدیری 
توانمند و کارآمد بود و این توانمندی در پیشبرد اهداف جبهه مقاومت تاثیر بسزایی داشت.معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: رزمندگان و فرماندهان مقاومت عالقه زائدالوصفی به سردار داشته 
و دارند و به این فرزند برومند اسالم افتخار می کنند. سردار سلیمانی در عرصه های مختلف واقعاً نمونه بود، و تعامل خوبی با دولت عراق، سوریه، روسیه و نیز حزب اهلل، حشد الشعبی و نیروهای 

مردمی سوریه برای مقابله با داعش و حامیان خارجیش داشت و اگر تدبیر سردار نبود معلوم نبود چه بر سر عراق و سوریه و دیگر کشورهای منطقه می آمد.

سرلشکر باقری:
نیروهایمسلحدرزمینهمقابلهباکرونا

ازهیچکمکیدریغنکردهاند
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح 
گفــت: نیروهــای مســلح از زمان 
فراگیــری کرونــا تاکنــون با همه 
مشکالتی که وجود داشته در همه 
ابعاد کمک کرده و از هیچ تالشــی 
هــم دریــغ نکرده اند.بــه گزارش 

خبرگزاری مهر، سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح در نشستی که با حضور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی برگزار شد، با بیان اینکه نیروهای ما هم وظیفه 
قانونی داشته و هم انگیزه فردی و سازمانی برای امدادرسانی به مردم 
و نهادهای دولتی مســئول در همه امور )ســیل، زلزله و…( دارند و 
در صحنه هســتند، اظهار داشت: در این حوادث در مرحله نخست 
ســربازان نزدیک ترین پادگان و بسیجیان به منطقه رسیده و بعد از 
یکی دو ساعت نیروهای امدادی به صحنه می آیند.وی ادامه داد: در 
سازماندهی ای که انجام شده، تجهیزات الزم هم در اختیار این افراد 
قرار داده شــده است تا زمانی که الزم شد از آن ها استفاده کنند. در 
موضوع کرونا هم از اســفند ۹۸، عالوه بر بیمارستان حضرت علی 
ابن ابیطالب )ع( بیمارســتانی هم از سپاه و ارتش از اصفهان به قم 
منتقل شد.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: تاکنون با 
همه مشکالتی که وجود داشــته در همه ابعاد کمک کرده و دریغ 
نکرده ایم به نحوی که در دوره اخیر 12 بیمارستان تنفسی راه اندازی 
شد.سرلشکر باقری افزود: این موضوع برای ما هم تمرین بود؛ ارتش 
در سه شبانه روز هزار و 500 تخت راه اندازی و در همین دوران اخیر 
12 بیمارستان تنفسی 100 تختخوابی آماده کرد. همه این اقدامات 
برای ما هم تجربه هایی به همراه دارد؛ نسل جدید آموزش می بیند 
که چگونه در شــرایط اضطراری به سرعت کار انجام دهد، با بخش 

کشوری هماهنگ باشد و ابعاد مختلف کار را دنبال کند.

سردار جاللی:
نبایددرامرواکسیناسیونبه
واکسنهایخارجیاکتفاکنیم

رئیس ســازمان پدافنــد غیرعامل 
کشور با بیان اینکه تولید کنندگان 
داخلی واکسن، قهرمان ملی پدافند 
زیستی کشور هستند که باید مورد 
تقدیر ملی قرار گیرند، گفت: ما برای 
تداوم مبارزه با کرونــا و تهدیداتی 

شبیه به آن نیازمند بازسازی چرخه و زیرساخت های پدافند زیستی 
کشور هستیم.به گزارش ایســنا، سردار غالمرضا جاللی در حاشیه 
بازدید از فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی فخرا با بیان 
اینکه مجموعه واکسن فخرا، حاصل زحمات و تالش های همکاران 
و هم رزمان شهید فخری زاده در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح اســت که از روزهای ابتدایی شروع اپیدمی کرونا تالش های 
خود را آغاز کردند، اظهار کرد: به عنوان کسی که از ابتدا در جریان 
تالش های این مجموعه بوده ام این پروژه را ارزشمند و قهرمانانه می 
دانم.وی افزود: به نظر من برای کشــور بسیار مهم و ارزشمند است 
کــه یک پروژه صد درصد بومی و داخلی، بوســیله کارکنان بخش 
دفاعی عملیاتی شــد و به تولید یک محصول قابــل قبول و دارای 
استاندارهای روز منجر شود که گامی بسیار ارزشمند و مبارک است.

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه این اقدام از دو 
جهت شایسته تقدیر است، ادامه داد: نخست از نظر دستیابی بخش 
دفاعی کشور به زیرساختها و قابلیت طراحی و ساخت واکسن حائز 
اهمیت است. به تعبیری این کار، تحقق همان کالم معروف سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی و »خلق فرصت از دل تهدیدات« است؛ 
چرا که بخش دفاعی ما نیازمند چنین زیرساخت های دقیق و جامعی 
اســت تا چنانچه در آینده نیز درگیر تهدیدات زیستی شدیم، این 

ظرفیت به کمک نظام پدافند زیستی کشور بیاید. 
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گزیده خبر وام نهضت ملی مسکن ۴ تا ۷ میلیون تومان
طول دوران ســاخت واحدهای نهضت ملی مسکن ۳ سال و 
مدت بازپرداخت تســهیالت این پروژه ۱۷ سال تعیین شده 
که اقساط وام ۴۵۰ میلیون تومانی ۷ میلیون تومان، وام ۴۰۰ 
میلیونی ۶.۳ میلیون و تسهیالت ۳۰۰ میلیونی ۴.۷ میلیون و 
وام ۲۵۰ میلیون تومانی چهار میلیون تومان اعالم شده است.

به گزارش ایســنا، به طور معمول تسهیالت طرح نهضت ملی 
مسکن با لحاظ ۳ سال دوران ساخت که در طی مدت ساخت 
هیچ قسطی توسط متقاضیان پرداخت نمی شود و بازپرداخت 
۱۷ ســاله طراحی شده است.آنطور که محمدحسن علمداری 
ـ عضو هیات مدیره بانک مســکن ـ اعالم کرده اســت روش 
بازپرداخت اقســاط ماهانه در  ۱۷سال و ۳ سال بعد از ساخت 
و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان به این نحو است که 
برای تسهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی بدون سود دوران ساخت 
ماهانه هفت میلیون تومان قســط توسط مشارکت کنندگان 
و دریافت کننــدگان واحدهــا پرداخت می شــود.  وی افزود: 
تســهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی با احتســاب ۳ ســال دوران 
ساخت و بازپرداخت ۱۷ ســاله ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان، 
تســهیالت ۳۰۰ میلیون تومانی با احتســاب ۳ ســال دوران 
ساخت و بازپرداخت ۱۷ ســاله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
اســت.علمداری درباره بازپرداخت تسهیالت مسکن روستایی 
که ۲۵۰ میلیون تومان اســت، گفت: تسهیالت طرح نهضت 
ملی مسکن با لحاظ ۳ ســال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ 
ســاله برای تســهیالت ۲۵۰ میلیون تومان ۴ میلیون تومان 
است.روش های دیگر محاسبه همچون پلکانی که در سال های 
نخست رقم بازپرداخت را در استطاعت متقاضیان می کند نیز 
در دست بررسی است. به گفته وی، مقرر است تا وزارت راه و 
شهرسازی با تمهیداتی که در نظر گرفته است، نرخ سود اقشار 
کم درآمد و متوســط را از طریق یارانه ای که مابه التفاوت آن را 
صندوق ملی مسکن می پردازد تامین کند.علمداری با تاکید بر 

اینکه در دوران ساخت، هیچ یک از متقاضیان نیازی نیست که 
بازپرداخت اقساط تسهیالت را داشته باشند، افزود: افرادی که 
هم اکنون در نهضت ملی مســکن ثبت نام می کنند نیازی به 
پرداخت اقســاط ندارند و باید بعد از ساخته شدن واحدهای 
مسکونی خود که معموال سه سال است، بازپرداخت اقساط را 
آغاز کنند.وی توضیح داد: وزارت راه و شهرســازی برای اقشار 
کم درآمد و نیازمند حمایت، پیگیر اســت تا تمهیدات ویژه ای 
بیندیشــد تا این افراد از پرداخت تسهیالت مستثنی شوند و 

شرایط بهتری برای آنها برای تامین مسکن، مهیا شود.

پرداخت 20 درصد تسهیالت بانکی به حوزه مسکن
همچنین رستم قاســمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در تشریح 

برنامه هــای وزارت راه در تامین منابع مالی طرح نهضت ملی 
مســکن گفته است: بر اساس قانون جهش تولید مسکن ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان در سال که معادل ۲۰ درصد از تسهیالت 
هر بانک است، به وام مسکن اختصاص خواهد یافت. این قانون 
پایدار اســت و این رقم هر ســال به تناسب تورم افزایش پیدا 
می کنــد. هر بانکی که این قانون را انجام ندهد نیز ۲۰ درصد 
در قالب مالیات جریمه می شــود.وی افزود: در این قانون یک 
امتیاز ویژه تاریخی به وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان ایجاد 
صندوق ملی مسکن داده شــده است. درآمدهای وزارت راه و 
شهرســازی از هر ناحیه ای به ویژه فروش امالک و مستغالت،  
بازگشــت کل اقساط مســکن مهر، حمایت های دولت که در 
سال به عنوان کمک های بالعوض ساخت مسکن ارائه می شود 

و درآمدهای دیگر در این صندوق تجمیع خواهد شــد که از 
این محل ســود مصوب ۱۸ درصدی تسهیالت را برای اقشار 
محروم کاهش خواهیــم داد. همچنین برخی هزینه ها مانند 
هزینه های پروانه ســاخت و نظام مهندســی نیز از محل این 
صندوق پرداخت خواهد شد.بنابر اعالم وزارت راه و شهرسازی، 
رستم قاسمی، راه اندازی صندوق ملی مسکن را راهکاری برای 
کمک دولت به اقشــار کم درآمدی برای تامین مسکن عنوان 
کرد.وزیر راه و شهرســازی گفته است: در زمینه تسهیالت در 
قانون پیش بینی شده که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال به 
بخش مسکن تسهیالت داده شــود. این مساله قانون است و 
باید اجرا شــود. به عنوان یک اقدام دیگر ایجاد صندوق ملی 
مســکن در وزارتخانه شروع شــده و این اقدام می تواند بازوی 
موفقی برای اجرای این قانون باشــد. امیدواریم که بتوانیم به 
این توافقات سرعت دهیم و مساله ساخت مسکن به ویژه برای 
اقشــار کم درآمد و دهک های پایین با قیمت مناسب را حل 
کنیم.بنابراین گزارش، از روز ۲۸ مهرماه ثبت نام اجرای قانون 
جهش تولید مسکن در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن 
به نشــانی saman.mrud.ir در ۳۱ اســتان آغاز شده که تا ۱۵ 
دی ماه ادامه دارد. متقاضیان پس از ورود بر روی گزینه »ثبت 
نام نهضت ملی مسکن« کلیک کنند. عدم استفاده از تسهیالت 
یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم »ج«، فقدان 
مالکیت خصوصی و ســابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر 
مورد تقاضا سه شرط اصلی خواهد بود. قبال برای مردان شرط 
تأهل وجود داشت که اخیرا به مردان باالی ۱۸ سال به شرط 
تاهل در زمان تحویل واحد، اجازه ثبت نام داده شــده اســت. 
خانم های مجرد باالی ۳۵ ســال نیز می توانند ثبت نام کنند. 
همچنین درباره نداشتن مالکیت، برخی گروه های درآمدی در 
بعضی مناطق بر اساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی از این 

شرط معاف هستند.

 مرکز آمار رشد اقتصادی ۶ ماهه 
را ۴.۱ درصد اعالم کرد

مرکز آمار ایران رشــد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری را ۵.۹ درصد و 
رشد اقتصادی بدون نفت را ۴.۱ درصد اعالم کرد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

بر اســاس آخرین نتایج حســاب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول 
ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ 
بــه رقم ۳,۶۶۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳,۱۳۶ هزار میلیارد ریال بدون 
احتساب نفت رسیده است.در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل 
بــا نفت ۳,۴۵۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفــت ۳,۰۱۲ هزار میلیارد ریال 
بوده که نشــان از رشد ۵,۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴,۱ 
درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ دارد.

سهم گروه های عمده اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت 
و نرخ رشــد آنها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به قرار اســت:نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت های گروه 
کشاورزی ۴,۳- درصد )شــامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، 
جنگلداری و ماهیگیری(، گروه صنایع و معادن ۹,۵ درصد شامل: استخراج 
نفت خام و گاز طبیعی ۱۸,۳، ســایر معــادن ۱,۹- صنعت ۳,۸، انرژی ۸,۲ 
و ســاختمان ۷,۰ درصد و فعالیت های گروه خدمات ۴,۸ درصد شامل زیر 
بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و 
غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و 
بیمه، مستغالت، کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی 
وخدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددکاری 
اجتماعی و ســایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی نسبت به ۶ 

ماهه اول سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.

حداکثر عیدی امسال کارگران چقدر است؟
بر اساس قانون حداکثر عیدی کارگران ۳ برابر حداقل دستمزد آن ها خواهد 
بود.به گزارش باشــگاه خبرنگاران، اکبر قربانی مشــاور قانون کار و تامین 
اجتماعی درباره میزان عیدی کارگران در ســال جاری گفت: حداقل عیدی 
بر اساس حداقل دستمزد است که حداقل دستمزد کارگران در حال حاضر 
۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است و کسی که یک سال کار کرده باشد ۴۴ 
ســاعت در هفته را کامل کار کرده باشد حداقل دستمزد ضربدر ۲ می شود 
که مبلغ حداقل عیدی ۵ میلیون و ۳۵۰ خواهد بود.مشاور قانون کار و تامین 
اجتماعی اظهار کرد: افرادی که دســتمزد آن ها از حداقل بیش تر است به 
همان نسبت مبلغ عیدی آن ها باالتر خواهد بود در صورتی که میزان عیدی 
از ۳ برابر حداقل دســتمزد بیش تر نباشــد.قربانی بیان کرد: امسال حداقل 
عیدی برای افرادی که ۴۴ ساعت در هفته کار کرده باشند ۵ میلیون ۳۵۰ 
هزار تومان است، اما میزان عیدی آخر سال کارگران برای آن هایی که پاره 
وقت کار می کنند به همان نســبت کاهش پیدا می کند.وی افزود: حداکثر 
عیدی هم ۳ برابر حداقل دســتمزد خواهد بود یعنی ۲ میلیون ۶۵۵ هزار 

تومان ضربدر ۳ که ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان می شود.

مسیر حرکت همراه اول در راستای نگاه 
آینده دنیاست

مشــاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی اقدامــات همراه اول در 
زمینه توسعه پلتفرم های دیجیتال را در مسیر نگاه آینده دنیا دانست و تیم 
مدیریتی را به ادامه این مســیر تشــویق کرد.به گزارش اداره کل ارتباطات 
شــرکت ارتباطات سیار ایران، روز چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ سردار حسین 
دهقان مشــاور فرماندهــی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشــتیبانی از 
نیروهای مسلح با حضور در »مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه 
اول« واقع در ساختمان ســتاره ونک تهران، ضمن آشنایی با فضای حاکم 
بر نخســتین و بزرگترین اپراتور ارتباطی کشــور به عنوان یکی از راهبران 
اصلی تحول دیجیتــال، در جریان گزارش های فنی مهدی اخوان بهابادی 
مدیرعامــل همراه اول از این پلتفرم های ارتباطی قرار گرفت.در جریان این 
بازدید که نتایج تمامی دستاوردهای فنی همراه اول و توانمندی های جوانان 
متخصــص ایرانی در عرصه ارتباطات و فضای دیجیتــال ارائه و به نمایش 
گذاشته شد، مدیرعامل همراه اول به ارائه برخی آمار قابل توجه نظیر نسبت 
۲۰ به ۸۰ درصدی ترافیک پهنای باند داخلی به بین الملل و رشد میانگین 

۵۰ درصدی ساالنه سرعت مصرف اینترنت به جز دوران کرونا، پرداخت.
اخوان بهابادی همچنین عنوان کرد: ظرف دو سال گذشته شاهد رشد ۲.۵ 
برابری مصرف اینترنت موبایل در کشور بودیم و میزبانی ترافیک داخلی روی 
شبکه ما از ۳۰ به حدود ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسید که در دیتاسنترهای 
توزیع شده همراه اول در باالترین سطح استانداردهای جهانی طراحی شده 

اند.

 ۵G برقراری اولین رومینگ بین المللی
توسط ایرانسل

ایرانسل، اولین ارائه دهنده اینترنت نســل پنج تلفن همراه )۵G( در ایران، 
نخســتین ارائه دهنده خدمات رومینگ بین الملل ۵G نیز شــد.به گزارش 
روابط عمومی ایرانســل، مشــترکان اولین ارائه دهنده اینترنت نسل پنج 
تلفن همراه )۵G( که قصد سفر به کشورهای »امارات متحده عربی«، »چین« 
 ۵G و »تایلنــد« را دارند، می توانند از خدمات رومینگ اینترنت پرســرعت
ایرانسل در این کشورها اســتفاده کنند.اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال 
ایران، اولین ارائه دهندهخدمات رومینگ بین الملل نســل پنج )۵G( است 
که امکان اســتفاده از این خدمــت را در اپراتورهــای DU امارات متحده 
عربــی، اپراتور China Mobile چین و اپراتور AIS تایلند فراهم کرده اســت. 
به زودی کشورهای دیگری به مجموعه رومینگ ۵G ایرانسل اضافه خواهد 
شد.مشترکانی که قصد استفاده از اینترنت رومینگ پر سرعت ۵G ایرانسل 
را دارند، می توانند پیش ازخروج از مرزهای ایران از طریق سوپراپلیکیشــن 
»ایرانسل من« یا شماره گیری کد دستوری #۱۱۱۱*  اقدام به فعال سازی 
خدمات رومینگ بین الملل کنند. لغو این خدمات نیز  از طریق شماره گیری 
همین کد دســتوری انجام می شــود. اگرچه در زمان حضور مشــترک در 
مرزهای ایران، همواره تعرفه های عادی برای مشــترک محاسبه می شود و 
تنها در صورت خروج مشترک از کشور و قرار گرفتن در مناطق تحت پوشش 
اپراتورهای طرف قرارداد، تعرفه های رومینگ محاسبه خواهد شد.ایرانسل تا 
کنون به عنوان پرچمدار توسعه رومینگ بین المللی، بین اپراتورهای ایرانی، 
»ســرویس رومینگ بین المللی نسل دو و ســه )۲G و ۳G( خود را با ۲۷۲ 
 )۴G( اپراتور و در ۱۳۱ کشور« و »سرویس رومینگ بین المللی نسل چهار

را با ۱۲۶ اپراتور و در ۶۶ کشور« برقرار کرده است.

وزیر اقتصاد: 
تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه ها اعالم 

نشده است
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
تاکنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه ها 
در ســال جاری اعالم نشــده است.»احســان 
خاندوزی« در گفت وگوی با ایرنا اظهار داشت: 
در خصوص زمــان تغییر یارانه هــا و افزایش 
میــزان پرداخت یارانه ها، هیــچ تاریخ دقیقی 
تعیین نشده اســت.وی همچنین در خصوص افزایش قیمت بنزین، تاکید 
کرد: تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشــده است.به گزارش ایرنا، روز 
گذشته در برخی اخبار ادعا شد که قرار بوده از آذرماه میزان مبلغ پرداختی 
یارانه به مردم به دو برابر افزایش پیدا کند که به دلیل برخی مشکالت برای 

صدور کارت اعتباری انجام آن به دی ماه موکول شده است.

۱۰ برابر یارانه مساوی با یک کیلو آجیل
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت: هرچه قدر که ما 
پول بیشتری را به مردم در قالب یارانه دهیم، خود باعث افزایش تورم شده 
و بعد از مدتی بی تاثیر می شــود و شاید در دراز مدت هیچ عایدی هم برای 
مردم نداشته باشد.مهراد عباد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد 
اظهارات محسن رضایی مبنی بر افزایش دوبرابری میزان یارانه نقدی از دی 
ماه اظهار کرد: عجیب است که به این سرعت می خواهند این اقدام را انجام 
دهند. قرار بود که برداشــته شــدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخشی را به یارانه ها 
اضافه کنند. شــاید هدف از اجرای زودهنگام این طرح این باشد که زودتر 
یارانــه را افزایش دهند و بعــد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند. در کل اگر 
بحث این باشد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه افزایش پیدا کند، بهتر است که 
این کار با مبلغ نقدی نباشد چراکه باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود. 
البته به نظر می رسد که تاثیر آن چندان نباشد اما به هرحال موثر خواهد بود.

وی افزود: این سرمایه که قرار است به عنوان یارانه نقدی داده شود، می تواند 
سرمایه مولدی باشد ولی شاید تنها بخش بسیار کوچکی از هزینه های مردم 
را پوشش دهد. بهتر بود که این یارانه به صورت خدمات برای مثال تقویت 
بیمه ها یا دیگر خدمات اجتماعی ارائه دهیم. هرچه قدر که ما پول بیشتری 
را به مردم در قالب یارانه دهیم، خود باعث افزایش تورم شده و بعد از مدتی 
بی تاثیر می شود و شــاید در دراز مدت هیچ عایدی هم برای مردم نداشته 
باشد.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: تورم ما در ایران 
ناشی از مسائل مختلفی است که بخشی از آن مربوط به نقدینگی است که 
چند درصد در تورم تاثیر دارد که میزان کمی نیســت اما نسبت به تاثیرات 
دیگر مسائل میزان قابل توجهی نباشد. با این حال دادن یارانه نقدی روش 
مناســبی نیست چراکه هدف این است که پول به جیب مردم برود ولی اگر 
همه کاالها افزایش چندبرابری داشته باشند به صورتی که این رقم اثر قابل 
توجهی نداشــته باشــد، هیچ توجیهی ندارد.وی ادامه داد: ولی اگر به جای 
پرداخت پول، بیمه ها تقویت شوند تا داروها به قیمت مناسب و مستقیم به 
دست مردم برسند، خدمت خوبی به مردم می شود و شاید رضایت عمومی 
را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه در ایران بیماری زیاد است و مردم 
بسیار درگیر بیماری و دارو هستند شاید این کار کمک بیشتری کند. چراکه 
یارانه ای که االن داده می شــود هم عدد قابل توجهی نیست، حتی اگر ۱۰ 
برابر هم شود، پول یک کیلو آجیل هم نمی شود.عباد در ادامه تصریح کرد: 
مردم تحت فشار هستند و دولت جدید هم کامال از این مسئله اطالع دارد و 
به نوعی در سیاست گذاری های خود هم این موضوع را در نظر می گیرد. برای 
مثال اینکه گفته شــده به جای آنکه یارانه را از سال بعد بپردازند از همین 
امسال پرداخت کنند شاید در همین راستا باشد تا رضایت عمومی را جلب 
کنند.وی خاطرنشان ساخت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است تاثیرگذار 
باشد اما سود آن برای مردم بیشتر است، چراکه رانت و فاسد موجود در آن 
به ضرر مردم است. ممکن است در چند کاال افزایش قیمت داشته باشیم اما 
در هر موضوعی هر وقت قیمت گذاری دستوری داشتیم در درازمدت به ما 
آسیب می زند. چندین دهه است که ما این کار را انجام می دهیم و باالخره 
یک جا باید این روند اصالح شود، ممکن است این اصالح تبعاتی هم داشته 
باشد اما مسلما بعد از مدتی وضعیت بهتر خواهد شد. دولت باید سیاست های 

حمایتی خوبی را پیش بگیرد تا رضایت مردم را جلب کند.  

عضو هیئت رئیســه مجلس گفت: دهک های پردرآمد جامعــه ۲۲ برابر دهک های 
متوسط و پایین از یارانه های مستقیم، غیرمستقیم و پنهان انرژی استفاده  می کنند.

مجتبی یوســفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به 
اینکه یکی از موضوعاتی مورد توجه در کشــور این اســت که در حال حاضر مصرف 
انرژی ما در میان مشــترکان معمولی و پرمصرف، یک به ۲۲ برآورد می شود، گفت: 
این یعنی دهک های باالی جامعه ۲۲ برابر دهک های متوســط و پایین از یارانه های 
مستقیم، غیرمستقیم و پنهان انرژی استفاده  می کنند.عضو هیئت رئیسه مجلس در 
تشریح این مسئله که بحث افزایش قیمت پلکانی گاز اخیراً مطرح شده است، گفت: 
این بحث شامل افزایش قیمت برای اقشار متوسط و ضعیف نمی شود و برای کسانی 
صدق  می کند که از اســتانداردهای مصرف بیشتر استفاده  می کنند، در همین رابطه 

می تواند راهکار خوبی برای حل و فصل برخی از مشکالت در حوزه ی انرژی باشد.
به گفته  ی یوســفی، افرادی که در دهک های باال هســتند و در مناطق مرفه زندگی  
می کنند،  می توانند از عهده  ی پرداخت هزینه  ی انرژی به قیمت باالتر برآیند. این افراد 
حتی با اصالح قیمتی باز هم چند برابر دهک های پایین از یارانه اســتفاده  می کنند. 
از آنجائــی که دولت برای تولید هر متر مکعب گاز ۳۰۰۰ هزار تومان هزینه  می کند، 
اگر گاز را به قیمت ۲۰۰۰ تومان در هر متر مکعب برای دهک های باال که مشترکان 
پرمصرف هستند، محاسبه کنیم، باز هم این اقشار از یارانه  ی ۱۰۰۰ تومانی استفاده  
می کنند.وی افزود: در شرایط فعلی، افرادی که بیشتر مصرف  می کنند، ۱۲ برابر کسی 
که مصرفش را مدیریت  می کند، یارانه  می گیرند. ما در حال حاضر به پرمصرف هایی که 
الگوی مصرف را رعایت نمی کنند، یارانه  ی بیشتری نسبت به اقشار ضعیف و مشترکان 
کم مصرف پرداخت  می کنیم. این موضوعی بود که در قانون اصالح هدفمندی یارانه ها 
باید اجرا  می شــد که اجرا نشد.یوسفی ادامه داد: ما در مجلس مصوب کردیم که این 
افزایش لجام گسیخته ای که در مصرف انرژی در حال رخ دادن است و در نتیجه  ی آن 

میزان مصرف بیشتر از تولید است و شاهد نوعی ناترارزی در این زمینه هستیم، از بین 
برود. این شرایط باعث  می شود که در تابستان مشکل قطعی برق را داشته باشیم و در 
زمستان هم گاز بخش صنعتی را قطع کنیم تا بتوانیم انرژی مورد نیاز برای گرمایش 
بخش خانگی را فراهم کنیم.این عضو کمیسیون عمران مجلس در بیان اینکه اولویت 
همیشــه برای ما مردم هســتند، گفت: االن در مناطق سردسیر گاز برایشان حیاتی 
است، در تابستان در مناطق گرمسیر برق برایشان حیاتی بود. ما به دلیل ناترازی بین 
مصرف و تولید مجبور  می شویم که برق و گاز شرکت های سیمان و فوالد را قطع کنیم 
و این کار در کوتاه مدت مشــکل مردم را حــل  می کند اما در درازمدت باعث گرانی 
مصالح ساختمانی، ســیمان و فوالد در کشور  می شود که دوباره به دهک های پایین 
ضربه  می زند. این ها مسائلی هســتند که به نظر من باید اصالح شوند.وی ادامه داد: 
در بودجه مصوب کردیم افرادی که کم مصرف هســتند، آب و برق و گازشان رایگان 
بشود. بنابراین، از یک طرف مردم را تشویق به صرفه جویی  می کنیم و از طرف دیگر، 
مشترکان پرمصرف قیمت واقعی انرژی را پرداخت  می کنند و تنبیه می شوند.به گفته   
یوســفی، یک نکته را باید مدنظر داشته باشیم که میزان حداقل مصرف در برق، گاز 
و موارد دیگر باید به صورت واقعی مشخص شود. به طور مثال، در دولت قبل الگویی 
که برای رایگان شــدن مصرف در نظر گرفته بودند، طوری بود که تقریباً ۹۵ درصد 
از خانوارها با کمترین مصرف از این الگو رد  می شــدند، این نشان  می داد که این الگو 
بر اساس واقعیت ترسیم نشده بود.مجتبی یوسفی تصریح کرد: ما بر اساس برنامه  ی 
توسعه  ی ششم باید حداقل ۲۵ هزار مگاوات تولید برق را افزایش  می دادیم که کمتر 
از ۱۰ هــزار مگاوات آن محقق شــد.بنابراین، ما بین ۱۲ تــا ۱۵ هزار ناترازی برق را 
داشــتیم که نشــان  می داد دولت قبل به تعهداتش در قالب برنامه  ی توسعه  ی ششم 
عمل نکرده است و باعث بروز مشکالت برای کشور شد. این ها سوءمدیریت هایی بود 

که شاهدش بودیم.
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وزیر راه و شهرســازی از خودکفایی در تولید واگن های باری 
و مســافری و ممنوعیت واردات آنها خبر داد و گفت: اما در 
تولید لوکوموتیو در داخل کشور محدودیت داریم.به گزارش 
خبرنگار مهر، رستم قاسمی در حاشیه مراسم »بهره برداری 
از ۵۲۶ دســتگاه انواع ناوگان ریلی بــه ارزش ۷۹۴ میلیارد 
تومان« که صبح دیروز )سه شــنبه ۳۰ آذرماه( در ایســتگاه 
راه آهن تهران برگزار شــد، با بیان اینکه امروز برای ســاخت 
واگن در بخش های باری و مسافری خودکفا شده ایم، گفت: 
بنابراین نیاز به واردات واگن باری و مسافری نیست و ما هم 
اجازه واردات نمی دهیم و می توانیم ســازندگان داخلی واگن 
را حمایت کنیم اما آنچه الزم اســت، لوکوموتیو است که در 

داخل برای تولید آن محدودیت داریم. هر چند تعدادی شرکت اعالم آمادگی کرده اند 
ولی نمی توانیم فعاًل صبر کنیم بلکه باید به ســرعت مشکل را حل کنیم. امیدواریم 
در چند ماه آینده جهشــی در تعداد لوکوموتیوها ایجاد شود تا از قانون برنامه ششم 
عقب نمانیم.وی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی در کشور ما مظلوم واقع شده است، 
افزود: ۱۵ هزار کیلومتر ریل داریم بنابراین نیازمند جدی لوکوموتیو و واگن هستیم 
البته ظرفیت صادرات واگن را هم داریم اما باید نیاز داخل در اولویت قرار گیرد.وزیر 

راه و شهرسازی درباره توافق با هندی ها گفت: با هندی ها در 
گذشته برای توســعه بندر چابهار توافق کردیم اما این توافق 
ناقص اســت که باید تکمیل شود. بندر چابهار در حال حاضر 
۱۳ تــا ۱۵ میلیون تن ظرفیت دارد، اما مهمتر از آن، تکمیل 
پس کرانه و شــبکه ریلی اســت؛ وگرنه بار بــا کامیون حمل 
می شــود که اقتصادی نیست.قاسمی به کمک اخیر اعتباری 
دولت برای تکمیل راه آهن چابهار زاهدان اشاره و اظهار کرد: 
اتصال راه آهــن چابهار به زاهدان کافی نیســت و باید ۱۲۰ 
کیلومتــر دیگر احداث و به مرز میلک و پس از آن به منطقه 
یونسی متصل شود تا به شمال شرق کشور برسیم.وی گفت: 
هندی ها می توانند عالوه بر کمک در تکمیل این شــبکه، در 
تأمین بار نیز به دلیل داشتن صادرات و واردات زیاد مشارکت داشته باشند.وزیر راه و 
شهرسازی در پایان درباره نامه اخیر وزیر اقتصاد به رئیس جمهور مبنی بر تورم زا بودن 
طرح نهضت ملی مسکن گفت: طرح نهضت ملی مسکن برخالف مسکن مهر که خط 
اعتباری بانک مرکزی داشت، اساساً از منابع دولت استفاده نمی کند بلکه تسهیالت 
بانک ها است که در گذشته به جاهای دیگر داده می شد ولی بر اساس قانون جهش 

تولید مسکن ۲۰ درصد آن باید به مسکن داده شود.

وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران:

نهضت ملی مسکن مانند مسکن مهر تورم زا نیست

 خالفکاری در ارز دولتی کم نبوده است
غالمحسین شافعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره ضرورت اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی الزم است اما باید دولت شرایطی را فراهم کند تا پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، درآمد حاصل از آن به دست مردم کم برخوردار 
برســد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به شــرطی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود که 
درآمد حاصل از حذف این ارز به مردم کم برخوردار برســد و اگر این کار صورت نگیرد، به مردم فشــار اقتصادی بیشتری وارد خواهد 
شد. وی  با تاکید بر اینکه خالفکاری در ارز ۴۲۰۰ تومانی کم نبوده است، بیان داشت: این موضوع کامال تجربه شده است و اتفاقا افراد 
برخوردار از این ارز استفاده کرده اند. رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: دولت باید شرایطی فراهم کند مابه التفاوت درآمد حاصل از اصالح یا حذف ارز ترجیحی 
که اتفاقا رقم بسیار قابل توجه و باالیی نیز هست به مردم کم برخوردار تزریق شود و اگر منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به این افراد برسد، اقدام دولت در اصالح و 
حذف ارز ترجیحی نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت در غیر این صورت ممکن است تورم حاصل از حذف ارز دولتی، مردم کم برخوردار را به دردسری بیشتری بیاندازد.
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افزایشمصرفگازوئیلدرنیروگاههاگزیده خبر
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: میزان تخصیص 
گاز به نیروگاه ها ۵۰ درصد نســبت به هفته گذشــته کاهش و 
میزان مصرف گازوئیــل به همین میزان افزایش یافته اســت.

محســن طرزطلب در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه پیش بینی 
می شود در صورت کاهش محسوس دمای هوا و افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری،  میزان مصرف ســوخت مایع در 
نیروگاه هــا افزایش پیدا کند، اظهار کــرد: در حال حاضر ذخایر 
ســوخت مناسب است و مشــکلی برای تامین برق وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در چند روز گذشــته میــزان گاز تحویلی به 
نیروگاه ها نســبت به هفته گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده 
است و متناسب با این میزان کاهش مجبور به استفاده از سوخت 
مایع شــدیم، اظهار کرد: عمده سوخت مایعی که در نیروگاه ها 
استفاده می شود، سوخت گازوئیل است.مدیرعامل شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی با اشاره به احتمال وقوع خاموشی ها در کشور 

و یا بروز مشکل جدی در صنعت برق، گفت: وضعیت تامین برق 
به برودت هوا و میزان مصرف گاز بســتگی دارد، اگر هوا سردتر 
شــود و میانگین دمای هوا در کل کشور کاهش یابد و پیرو آن 
مصرف گاز خانگی افزایش پیدا کند، مجبور به سوزاندن سوخت 
مایع بیشتر در نیروگاه ها خواهیم شد.طرزطلب با بیان اینکه در 
این شــرایط نگرانی برای تامین برق کشور وجود خواهد داشت 
اما هیچ برنامه ای برای تحمیل خاموشــی ها در نظر گرفته نشده 
اســت، اظهار کرد: در شــرایط فعلی الزم است مدیریت مصرف 
بیشــتری در صنعت برق و گاز کشور اتفاق بیفتد.به گفته وی، 
وقوع خاموشی ها رابطه مستقیمی با میزان مصرف گاز در کشور 
دارد، اگر هوا سرد شود و میزان مصرف افزایش یابد، این نگرانی 
وجود دارد که خاموشــی اتفاق بیفتد و یا با مشــکالتی مواجه 
شویم؛ اما تالش ما این است که با برنامه ریزی شرایط را مدیریت 

کنیم و مانع وقوع خاموشی ها شویم.

رونمایی از 9 طرح و دستاوردهای پژوهشی 
آبفای استان اصفهان

همزمان با جشــنواره پژوهش و فنــاوری وزارت نیرو 
ســال 14۰۰ از 9 طرح پژوهشی آبفای استان اصفهان 
رونمایی شد. این طرح ها شامل ))هوشمندسازی شبکه 
توزیع آب با استفاده از هوش مصنوعی((، ))طرح جامع 
خودکار تصفیه فاضالب شــهری به وسیله تاالب های 
هیبریدی((، ))شناسایی، تعیین مقدار و بررسی میزان حذف میکروپالستیک ها 
در تصفیه خانه های آب((، ))مهندســی معکوس پمپ سرباره و ساخت دستگاه 
چربی گیر فاضالب شــهری((، ))طراحی و استقرار سامانه جامع تحقیقات آب و 
فاضالب کشــور((، ))طراحی و ساخت دســتگاه ریشه بر توربینی قابل تنظیم((، 
))تولید محلول پاک کنندگی چربی در تأسیسات آب و فاضالب و صنایع مشابه((، 
))کتــاب اصول بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های آب(( و ))کتاب تاریخ 
آب و فاضالب اصفهان(( است که با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو از آن ها 
رونمایی شــد.طرح های یاد شده به همت تعدادی از مدیران و کارشناسان آبفای 
استان اصفهان و با همکاری چند تن از استادان و پژوهشگران دانشگاه های صنعتی 

و علوم پزشکی اصفهان در یک  سال اخیر به اجرا در آمده است.

با تالش کارکنان منطقه ده عملیات انتقال گاز؛
خط لوله 10 اینچ میعانات گازی ترمیم 

وبازسازی شد
رفع نشتی خط لوله 1۰ اینچ میعانات گازی پاالیشگاه 
پارســیان با موفقیت به انجام رســید و خط لوله مورد 
نظرباردیگر درمدارسرویس قرارگرفت.به گزارش روابط 
عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز، علی نصیحت کن 
سرپرســت این منطقه درباره انجام این عملیات افزود: 
درساعات اولیه روز پنج شــنبه 18 آذرماه 14۰۰ بولدزور پیمانکار شرکت نفت 
مرکزی با خط لوله 1۰ اینچ انتقال میعانات گازی پاالیشــگاه پارسیان به پارس 
جنوبی برخورد و باعث شکســتگی لوله در اثرضربه بیل گردید. باتوجه به ایجاد 
این حادثه ضمن تشکیل جلسه بحران درستاد منطقه و با هماهنگی امورنظارت 
برانتقال گازشــرکت ملی گازایران، تمامی تیم های عملیاتی به همراه تجهیزات 
مورد نیازبه محل نشتی اعزام شدند.  پس ازتخلیه کامل خط، عملیات  برشکاری 
و تعویض قسمت آسیب دیده وبازسازی خط لوله یادشده آغاز شد.وی ادامه داد: 
باوجود ترک خوردگی درخط لوله، فرآیند برشــکاری محل آسیب دیده و نصب 
اتصال نیپل)nipel (جدید بارعایت اســتانداردهای موجود دردستورکاراجرایی 
قرارگرفــت و درشــرایطی کامــال ایمن نصب  وخــط لوله مــورد نظرباردیگر 

درمدارسرویس قرارگرفت.

فرهاد امیدی پور:
تزریق 100 درصدی واکسن کرونا در بین 

کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم
مسئول بهداشت صنعتی شــرکت پاالیش گاز ایالم از 
تزریق 1۰۰درصدی واکســن کرونــا در بین کارکنان 
شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد و گفت: کارکنان این 
واحد صنعتــی 1۰۰ درصد دز اول و 84 درصد دز دوم 
واکسن کرونا دریافت کرده اند.به گزارش روابط عمومی، 
فرهاد امیدی پور افزود: در راستای دستورالعمل های ابالغی ستاد ملی پیشگیری 
و مقابله با کرونای وزارت بهداشت و دستورالعمل های ابالغی وزارت نفت مبنی بر 
الزام انجام واکسیناسیون کارکنان دولتی واحد بهداشت و درمانگاه طب صنعتی 
پاالیشــگاه و با پیگیری های به موقع مسئوالن این واحد صنعتی و با هماهنگی 
و همکاری دانشگاه علوم پزشکی نســبت به ارائه خدمات تزریق واکسیناسیون 
همکاران در چندین نوبت در محل درمانگاه طب صنعتی پاالیشگاه انجام شد.وی 
بــا بیان اینکه برای تعــداد 932 نفر از کارکنان اعم از رســمی، قراردادموقت و 
پیمانــکاری تزریق دز اول به میزان 1۰۰ درصد از نوع فخرا، برکت، ســینوفارم 
و آســترازنکا  انجام گرفته است، اظهار داشت: تاکنون 84 درصد نوبت دوم انجام 
شده و تالش می شود در کمترین زمان ممکن نسبت به تزریق دز دوم باقیمانده 

کارکنان انجام شود.

مدیرکل راهداری استان خبرداد:
ثبت 1۲۸ میلیون تردد در همدان

همــدان- محبوبــه یــادگاری: مدیرکل راهــداری و 
حمل ونقــل جاده ای اســتان همدان گفــت: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون 42 هزار و 39۰ برگه معاینه فنی 
در استان صادر شده اســت.صفر صادقی راد افزود: 34 
راهدارخانه با ۵32 نیروی انسانی و 28۰ دستگاه ماشین 
آالت در استان فعال اســت.وی با بیان اینکه در هشت ماهه امسال جاری 128 
میلیون تردد ثبت شده است، تصریح کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
119 میلیون تردد بوده اســت.صادقی راد مطرح کرد: امسال 13 میلیون وسیله 
نقلیه به اســتان وارد و به همان میزان از استان خارج شده اند که نسبت به سال 
قبل چهار درصد افزایش یافته است، همچنین ۶۶ سامانه کنترل سرعت در استان 
وجود دارد و  33 ســامانه نیز اضافه خواهد شــد.مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اســتان همدان در ادامه بیان کرد: ۷۶ دستگاه تردد شمار و 3۷۰ سامانه 
راه یاب ماهواره ای در استان فعالیت دارند، عالوه بر این چهار سامانه توزین در حال 

حرکت در استان فعال و 24۰ خط تلفن 141 نیز پاسخگوی هم استانی هاست.

با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
 توسعه همراه اول در منطقه شمال 

کشور بررسی شد
با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان جلسه بررسی توسعه همراه اول در شمال 
کشور بررسی شــد.دکتر غالمعلی شهمرادی که در جلسه بررسی نیازمندیهای 
اجرای پروژه 8+ همراه اول حضور داشت با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت 
توسعه ارتباطات سیار در استان ، برنامه های پیش رو راتشریح کرد و گفت : در 
قالبت عملیات 8+ همراه اول تا پایان اســفند ماه ۵۶ سایت جدید همراه اول در 
نقاط مختلف استان تاسیس خواهد شد.وی تعداد 222 سایت را در این پروژه قابل 
راه اندازی و ارتقاء دانست وافزود: از این تعداد 19۰سایت جدید بوده و بقیه ارتقا ء 
تکنولوژی خواهند یافت.مدیر مخابرات منطقه گلستان پوشش باکیفیت تر همراه 
اول را هدف از اجرای این پروژه دانســت و گفت : توسعه ارتباطات سیار باتوزیع 

عادالنه در استان انجام می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد
افزایش قیمت بنزین در سال آینده کذب است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژی مطرح نشده است.به گزارش ایسنا، 
فریدون حسنوند در جمع خبرنگاران، با اشاره به مباحث مطرح شده در رسانه ها درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده، بیان کرد: تاکنون در دولت و مجلس 
بحثی درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده مطرح نشده است و موضوعات مطرح شده در رسانه ها گمانه زنی است.وی در ادامه اظهار کرد: تاکنون بحثی 
درباره افزایش قیمت بنزین نیز در کمیسیون انرژی مطرح نشده است و افزایش قیمت در سال آینده کذب است.رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

تصریح کرد: تاکنون در دولت و مجلس و به ویژه در کمیسیون نیز تصمیمی برای افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین گرفته نشده است.

قیمت نفت به مسیر افزایشی بازگشت
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه افزایش یافت اما سرمایه گذاران نگران گسترش سریع واریانت اُمیکرون در سراسر جهان و بازگشت دوباره محدودیتهای کرونایی و 
آسیب دیدن تقاضا برای سوخت مانده اند.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۵9 سنت معادل ۰.8 درصد افزایش یافت و به ۷2 دالر و 11 سنت در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷3 سنت معادل 1.1 درصد افزایش یافت و به ۶9 دالر و 34 سنت در هر بشکه رسید.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت 
OANDA در این باره گفت: پس از چند روز دشوار، قیمتهای نفت بهبود پیدا کرده است زیرا عمده نگرانیهای مربوط به کووید در قیمتها تاثیر گذاشته است. آسیب کوتاه 
مدت بسته شدن مرزها به رشد اقتصادی هنوز معلوم نیست و قیمتهای نفت به هر گونه مقررات سخت گیرانه تر برای سفر حساس خواهند بود.نیوزیلند روز سه شنبه 
به دلیل شیوع سریع اُمیکرون در سراسر جهان، بازگشایی مرزهای بین المللی خود را به تعویق انداخت و کشورهای متعددی مقررات فاصله گذاری اجتماعی را به اجرا 
گذاشته اند. بسیاری از کشورها در فاصله چند روز مانده به جشن کریسمس و تعطیالت سال نو، در وضعیت هشدار قرار گرفته اند و موارد ابتال به اُمیکرون در سراسر اروپا، 
آمریکا و آسیا از جمله ژاپن به سرعت چند برابر شده اند.با این حال شرکت مدرنا روز دوشنبه اعالم کرد در تست آزمایشگاهی، دوز تقویت کننده واکسن کووید 19 این 
شرکت به نظر رسید در برابر واریانت اُمیکرون ایمنی ایجاد می کند. این خبر تا حدودی سرمایه گذاران را امیدوار کرد.در بخش عرضه، دو منبع آگاه به رویترز اعالم کردند 
نرخ پایبندی اعضای اوپک پالس به توافق محدودیت عرضه از 11۶ درصد در اکتبر به 11۷ درصد در نوامبر افزایش یافت که نشان می دهد سطح تولید بسیار پایینتر 

از اهداف توافق شده، مانده است.تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته برای چهارمین هفته متوالی کاهش پیدا کرده است.

 ارزیابی امکان تغییر توافق اوپک پالس 
هنوز زود است

معاون نخست وزیر روسیه اعالم کرد این کشور بر این باور است که هنوز زود است شدنی 
بودن تغییر پارامترهای توافق کاهش تولیــد نفت میان تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک 
ارزیابی شــود.به گزارش ایســنا، خبرگزاری اینترفکس به نقل از الکســاندر نواک نوشت: 
تولیدکنندگان نفت اوپک پالس درباره سیاســت تولید نفــت در چهارم ژانویه )14 دی( 
گفــت و گو خواهند کرد.در این بین، دو منبع آگاه به رویترز گفتند: نرخ پایبندی اعضای 
اوپک پالس به توافــق محدودیت عرضه از 11۶ درصد در اکتبر به 11۷ درصد در نوامبر 
افزایش یافت که نشان می دهد سطح تولید بسیار پایینتر از اهداف توافق شده، مانده است. 
نرخ پایبندی 1۰ عضو اوپک که در این توافق مشارکت دارند، 122 درصد و نرخ پایبندی 
تولیدکنندگان غیرعضو اوپک 1۰۷ درصد بوده اســت.آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
دسامبر بازار نفت خود اعالم کرد اوپک پالس ماه گذشته ۶۵۰ هزار بشکه در روز پایینتر 
از سقف توافق شده نفت تولید کرده است در حالی که این رقم در اکتبر ۷3۰ هزار بشکه 
در روز بوده است.آمار اوپک پالس نشان می دهد نیجریه و آنگوال که تولیدکنندگان غرب 
آفریقای عضو این گروه هستند، همچنان برای رسیدن به هدف تولید اوپک مشکل دارند 
و نرخ پایبندی آنگوال به محدودیت عرضه اوایل امســال به حدود 3۰۰ درصد رسید. نرخ 
پایبندی نیجریه ماه گذشته در پی افزایش مالیم تولید، 1۰ درصد کاهش یافت و به 239 
درصد رسید. این دو کشــور به دلیل کاهش سرمایه گذاری، استمرار مسائل تعمیراتی و 
خروج شرکتهای انرژی بین المللی، در سالهای اخیر نتوانسته اند اهداف تولید نفت را محقق 
کنند.بر اساس گزارش رویترز، تولید نفت و میعانات گازی روسیه که شامل توافق نمی شود، 

در دسامبر نسبت به نوامبر تا حدود زیادی ثابت بوده است.

یونان هشدار داد
افزایش ۳۵0 میلیارد یورویی هزینه انرژی 

شهروندان اروپایی
وزیر انرژی یونان هشدار داد از آنجا که تقاضای جهانی باال برای سوخت و برق ممکن است 
قیمتها را باال نگه دارد، شــهروندان اروپایی ســال آینده 3۵۰ میلیارد یورو )39۵ میلیارد 
دالر( بیشتر هزینه انرژی پرداخت خواهند کرد.به گزارش ایسنا، کنستانتینوس اسکرکاس، 
وزیر انرژی یونان خواســتار آن شد که مکانیزم جدید برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و 
شرکتهای متوسط در برابر افزایش قیمتهای انرژی، در سطح اتحادیه اروپا ایجاد شود. این 
پیشنهاد به دنبال ابراز نگرانی کشورهای متعدد از مجارستان گرفته تا اسپانیا درباره نوسان 
اخیر بازارهای انتتشــار کربن در دیدار وزیران محیط زیست کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
در بروکســل مطرح می شود.یونان اوایل امســال برآورد کرده بود شهروندان اروپایی تنها 
در زمستان با افزایش 1۰۰ میلیارد یورویی هزینه انرژی روبرو هستند.کمبود انرژی اروپا، 
بودجه های ملی را تحت فشار قرار داده و به یکی از بزرگترین چالشهای سیاسی اتحادیه 
اروپا تبدیل شــده و به رشد تورم درست زمانی که دولتها به دنبال مقابله با شیوع واریانت 
جدید اُمیکرون هســتند، دامن زده است. کشورهای عضو این بلوک پیشنهادهایی در این 
زمینه داشــتند که از بازطراحی عملکرد بازار برق تا تعیین سقف برای بازار تجارت کربن 
اتحادیه اروپا را شامل می شود.کمیسیون اروپا به نوبه خود به ضرورت روی آوردن به منابع 
انرژی تجدیدپذیر ارزانتر تاکید کرده است. این کمیسیون در اکتبر مجموعه ابزاری را فراهم 
کرد که دولتهای اروپایی می توانند از آنها برای کمک به حمایت از شهروندانشان در برابر 
هزینه های باالتر انرژی اســتفاده کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، کمبود جهانی عرضه 
گاز، ذخایر اندک، تنشــهای نظامی در مرز روسیه و اوکراین و محدودیتهای منابع انرژی 
تجدیدپذیر همگی در افزایش قیمتهای انرژی از برق تا زغال سنگ تاثیر داشته اند. بهای 
معامالت گاز اروپا امسال ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بهای قرارداد برق سال آینده 

آلمان و فرانسه روز دوشنبه به رکورد باالی جدیدی صعود کردند.

قیمت نفت ۵ برابر می شود
شرکت نفتی لوک اویل روسیه پیش بینی کرد که ممکن است تا سال 2۰۵۰ قیمت نفت 
نسبت به شرایط کنونی تا ۵ برابر افزایش یابد.به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل 
خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، شرکت لوک اویل روسیه اعالم کرد که در هر حالتی 
قیمت نفت در ســال 2۰۵۰ باالتر از 1۰۰ دالر در هر بشکه خواهد بود، اما تورم و افزایش 
قیمت حامل های انرژی می تواند قیمت طالی ســیاه را تا 38۰ دالر در هر بشکه باال ببرد.

لوک اویل هم اکنون پس از شرکت روس نفت دومین شرکت نفتی روسیه به شمار می رود 
و اعالم کرده باال رفتن تورم ممکن است دسترسی مردم جهان به حامل های انرژی در سال 
2۰۵۰ را کاهش دهد.این شرکت روس می گوید: در صورتی که جهان با سرعت بیشتری به 
سمت کنار گذاشتن سوخت های فسیلی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و حمل و نقل 

برقی برود، قیمت نفت در سال 2۰۵۰ رقم 38۰ دالر را خواهد دید.
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گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات مخرب بر تولید دارد
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی عالوه بر ایجاد 
فساد و رانت اثرات مخربی هم بر تولید دارد.به گزارش خبرنگار 
مهر، مسعود خوانساری دیروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانــی تهران اظهار کرد: در دنیا توانســته اند با بحران کرونا 
مقابله کنند و تا اندازه ای کرونا خاتمه یافته است و کشورها نیز 
رشد اقتصادی خوبی داشــته اند. به خصوص کشورهایی که به 
صورت فراگیر واکسیناسیون را انجام داده اند.رئیس اتاق بازرگانی 
تهــران افزود: اثرات مقابله با بحران کرونا، افزایش قیمت نفت و 
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی بود که بعد از سال ۲۰۱۱ بی 
ســابقه است. بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به گندم است 
زیرا عالوه بر تقاضا شــاهد کاهش صادرات گندم توسط کانادا، 
روســیه و آمریکا بوده ایم که همین مساله قیمت این محصول 
را باال برده اســت.وی ادامه داد: در ایران به دلیل واکسیناسیون 
خوبی که طی ماه های گذشــته انجام شــد اثرات اقتصادی و 
اجتماعی مناسبی را شاهد بودیم. جای تشکر دارد که دولت با 
عزم جدی این کار را انجام داد اما نکته مهم این اســت که بعد 
از کرونا مسائل و معضالت اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند.

خوانساری گفت: در حال حاضر مهمترین موضوع اقتصاد کشور 
بحث تورم است اگرچه به صورت محدود کاهش یافته است در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ به این امر توجه شــده است و امیدواریم با 
همراهی مجلس بودجه تراز یابد تا ســال آینده کسری بودجه 

کمتری داشته باشیم و به این ترتیب نرخ تورم نزولی شود.

ارز 4200 تومانی اثرات مخرب بر تولید دارد
خوانساری با اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت برای سال 
آینده پیشــنهاد حذف این ارز را در الیحه بودجه داده است که 
تقاضا داریم مجلس با این سیاســت همراهی کند تا برای سال 
آینده ارز تک نرخی داشــته باشیم.وی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی 
عالوه بر ایجاد فساد و رانت اثرات مخربی بر تولید دارد.خوانساری 
به مذاکرات برجام اشاره کرد و گفت: خواسته بخش خصوصی 
پیگیری مذاکرات برجام و رفع تحریم ها و ایجاد رویکرد تعاملی 

با همه کشورهاست.رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: تحریم 
ایــران هزینه هــای مبادله را ۱۰ تا ۲۰ درصــد افزایش داد که 
همین مساله موجب شد کاالها را با قیمت های باالتری بخریم 
و از آن طــرف کاالهای صادراتی را ارزان تر بفروشــیم. اگر این 
هزینه های مازاد که ساالنه ده ها میلیارد دالر می شود وارد چرخه 
اقتصاد کشور شود قطعاً اثرات مثبتی در اقتصاد خواهد داشت. 
امیدواریم با دیپلماسی دولت تحریم ها سریع تر برداشته شوند.

وی به تحوالت اخیر در کشــورهای همسایه اشاره کرد و افزود: 
در ماه های گذشــته شــاهد تضعیف ارزش لیر در ترکیه بودیم 
که این موضوع به دلیل سیاســت های نادرســت پولی بود که 
منجر به افزایش تورم در ترکیه شــده است اما نکته این است 
که ترکیه از این فرصت استفاده خوبی کرد و صادرات را افزایش 

داد.خوانســاری افزود: طی دو ماه اکتبر و ســپتامبر ترکیه ۴۲ 
میلیارد دالر صادرات داشــته اســت که پیش بینی می شود تا 
پایان ســال میالدی رقم صادرات ترکیــه به ۲۲۰ میلیارد دالر 
برســد.وی تصریح کرد: این در حالی اســت که وقتی نرخ دالر 
در ایــران جهش پیدا کرد دولت به جــای حمایت از صادرات 
و برداشــتن موانع صادراتی، با یک نگرش بدبینانه باعث شد نه 
تنها از این فرصت استفاده نکنیم بلکه صادرات کاهش یابد. این 
مساله باید برای آینده کشــور عبرت شود که از موقعیت هایی 
که به وجود می آید تهدیدهــا را تبدیل به فرصت کنیم.وی به 
وضعیت افغانســتان نیز اشاره کرد و گفت: از چند ماه پیش که 
طالبان بر ســر کار آمد، افغانستان اوضاع خوبی ندارد و بسیاری 
از سرمایه گذاران افغان یا از این کشور رفته اند یا فعالیتی ندارند. 

همچنین صرافی های افغانســتان تعطیل شــده اند و مبادالت 
پول با این کشــور به حداقل رسیده اســت. بنابراین می توانیم 
از این فرصت اســتفاده خوبی کنیم. قباًل کامیون های زیادی به 
افغانســتان تردد می کردند اما در حال حاضر به دلیل مشکالت 
مربوط به مبادله پول، ترددهای زمینی به حداقل رسیده است. 
دولت باید از این فرصت استفاده کند و با افغانستان وارد سرمایه 
گذاری های مشترک به ویژه در بخش معادن شود و یا اینکه به 
جای انتقال آب از خلیج فارس با افغانســتان تفاهم نامه هایی را 
امضا کند تا انتقال آب انجام شود.خوانســاری گفت: ما در اتاق 
بازرگانی روی این موضوع کار کردیم و هفته آینده با وزارت امور 
خارجه جلسه خواهیم داشت. همکاری ایران و افغانستان برای 
اقتصاد هر دو کشــور مفید است زیرا در غیر این صورت شاهد 
هجوم میلیون ها مهاجر افغانستانی به مرزهای ایران خواهیم بود.

وی تاکیــد کرد: از دولت و وزارت امور خارجه خواهش دارم که 
وضعیت افغانستان را جدی بگیرند و یک عزم جدی برای بحران 

افغانستان داشته باشند.

20 درصد احکام بودجه 1400 اجرا شد
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشــاره به گزارش دیوان 
محاسبات در مورد عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در نیمه نخست سال 
اظهار کرد: طی شــش ماه نخست ۱۴۰۰ تنها ۲۰ درصد احکام 
بودجه اجرا شــد، ۵۸ درصد عملکرد ناقــص و ۲۲ درصد فاقد 
عملکرد بوده اســت. این مساله بی توجهی به قانون را در همه 
ابعاد کشور نشان می دهد. در حالی که قانون گرایی باید اولویت 
دولتمردان باشد.وی افزود: همچنین گزارشی در مورد وارد نفت 
چین داشتیم که نشان می داد چین برخالف گذشته که روزانه 
۱۰ میلیون بشــکه نفت وارد می کرد در ماه اکتبر ۸.۹ میلیون 
بشکه نفت وارد کرده اســت و محدودیتی برای پاالیشگاه های 
دولتی و خصوصی خود ایجاد کرده است.خوانســاری گفت: این 
اقدام چین بــرای مقابله با افزایش قیمت نفت اســت و چین 

خواسته با کاهش واردات جلوی افزایش قیمت نفت را بگیرد.

رییس هیات عامل ایمیدرو در سفر به زابل خبر داد:
شناسایی 54 محدوده معدنی امیدبخش در 

سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در جریان ســفر به اســتان 
سیستان و بلوچستان و در گفت و گو با سیمای استان ضمن اعالم این خبر اظهار 
داشت: ۲۵ درصد عملیات اکتشافی در حال انجام در کشور به استان سیستان و 
بلوچســتان اختصاص یافته که تاکنون ۹۰ هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی در 
این استان توسط ایمیدرو و شرکت های تابعه در حال انجام است.وی تاکید کرد: 
بیشــترین فعالیت اکتشافی ایمیدرو در استان سیستان و بلوچستان انجام شده 
است  وی افزود: گزارش کامل این پهنه ها تا پایان دی به سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان ارائه می شود. به گفته وی، در حال حاضر، برای برخی پهنه ها 
پروانه اکتشــاف صادر شده و برای برخی دیگر، اقدامات الزم در حال انجام است. 
جعفری ادامه داد: پیش بینی می کنیم تا 3-۴ سال آینده، محدوده های جدید 
پرپتانســیلی را برای استان معرفی کنیم.جعفری خاطرنشان کرد: تاکنون، 3۵۰ 
میلیارد تومان هزینه اکتشافی در منطقه سیستان و بلوچستان انجام شده و این 

هزینه ها در مرحله اکتشافات تفصیلی نیز ادامه خواهد یافت.

در کارگروه توسعه صادرات استان در اتاق بازرگانی اصفهان صورت پذیرفت:
  بررسی تقویم نمایشگاهی استان اصفهان

 در سال 1401 
به گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی اصفهانتقویم 
نمایشــگاهی اســتان اصفهــان در ســال ۱۴۰۱ در 
نشســت کارگروه توســعه صــادرات اســتان در اتاق 
بازرگانی،صنایع،معادن و کشــاورزی اصفهان بررســی 
و مورد بحــث و تبادل نظر اعضای ایــن کارگروه قرار 

گرفت..امیررضا نقش، سرپرســت معاونت اقتصادی اســتانداری اصفهان در 
این نشســت با بیان اینکه از برگزاری نمایشــگاه های مجــازی غفلت کرده ایم، 
اظهار داشــت: این در حالی اســت که می تــوان ۱۰ درصد از نمایشــگاه های 
اصفهان را به صورت مجازی برگزار کرد تا موجب رونق صادرات اســتان  شــود.

وی تأکیــد کــرد کســب وکارهای الکترونیکــی نیازمند نگاه ویژه مســئوالن 
 اســت و این کســب وکارها باید در قالب نمایشــگاه ها به مردم معرفی شــوند.

نقش با اشاره به لزوم نگاه حمایتی به شرکت های دانش بنیان استان ادامه داد: در 
حال حاضر ۷۴۰ واحد دانش بنیان در اصفهان فعالیت می کنند که بسیار تمایل 
 بــه ارتباط با صنعت دارند و صنعت می تواند از توانمندی های آنها منتفع شــود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به بازدید 
خود از پروژه دهکده لجستیک و کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی اصفهان گفت: 
منطقه ویژه اقتصادی، دهکده لجســتیک و کارگو ترمینال اولویت های معاونت 

اقتصادی استانداری اصفهان است. 

مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد؛
اتمام مرحله اول مطالعات ترافیکی و طراحی 

تقاطع غیرهمسطح کرکج
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: مدیرعامل ســازمان عمران تبریز با اعالم این 
خبر گفت: مطالعات ژئوتکنیک، مدلســازی سازه ای و طراحی مرحله اول و دوم 
تقاطع غیرهمســطح بلوار بســیج با کرکج در حال تکمیل و بالفاصله با تکمیل 
اسناد مناقصه و برآورد تکمیلی و نقشه های نهایی در اوایل دی ماه حسب تعهد 
قبلی آگهی، مناقصه خواهد گردید.بابک شریفی گفت: شرایط محیطي پیرامون 
محور و استانداردهاي مورد نیاز راه، نیازمند طراحي ابنیه فني متناسب با شرایط 
فوق اســت که در این راستا، انتخاب با صرفه ترین و مناسب ترین گزینه جهت 
دسترســی آسان به شــهرک کرکج و کاهش ترافیک در سه راهی اهر، به جاده 
تبریز-تهران از طریق شــورای ترافیک استان و کمیته فنی شهرداری انتخاب و 

جهت تکمیل مطالعات به این سازمان اعالم گردید.

عضو اتاق بازرگانی تهران از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای 
دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: طی ۷ ماه امسال بانک 
مرکزی ۱۱.۱ میلیارد دالر معادل ۲۴۴ هزار میلیارد تومان 
ارز ترجیحی پرداخته اســت.به گزارش خبرنگار مهر، کاوه 
زرگران دیروز در نشســت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهــران، اظهار کــرد: طی دو هفته گذشــته وزارت جهاد 
کشاورزی جلســاتی را با فعاالن اقتصادی برگزار و به آنها 
اطالع رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای 
دی ماه سال جاری حذف شود.رئیس کمیسیون کشاورزی، 
آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران افزود: این ارز برای 
کاالهای اساسی حذف و نهاده های دامی، روغن و دانه های 
روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهند شــد که بر این اساس، 
آماده باشــی به بخش خصوصی برای این اقدام بزرگ داده 
شده است.زرگران ادامه داد: با توجه به شرایطی که کشور 
دارد، حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم بزرگ و عاقالنه ای 
بوده و اهمیت اجرای آن بسیار زیاد است که در این میان 
باید دولت به نکاتی برای بهبود اجرای این کار توجه کند.

وی با بیان اینکه فعاالن اقتصادی از سه سال قبل به دولت 
بابــت حذف این ارز تذکر داده بودند، گفت: البته بهتر بود 

که حذف ارزهای دولتی در دولت قبل و زمانی رخ می داد 
که فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز نیمایی کمتر از رقم 
فعلــی بود تا تأثیر آن بر روی مصرف کننده کمتر شــود، 
اما به هــر حال هم اکنون نیز کار بزرگی اســت و بخش 
خصوصــی هم تالش خواهد کرد کــه در کنار دولت، این 
طرح را به سرانجام برساند.زرگران تصریح کرد: در ۷ ماهه 
ابتدای سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دالر ارز ترجیحی 
از ســوی بانک مرکزی برای اقالم دارو و غذا پرداخت شده 
اســت که بر این اساس میزان یارانه پرداختی به این ارزها 
در مدت ۷ ماه گذشته، ۲۴۴ هزار میلیارد تومان با محاسبه 
نرخ ارز بازار آزاد بوده که سرانه آن حدود ۴۰۰ هزار تومان 
برای هر ایرانی خواهد بود.وی افزود: قرار است که گندم و 
دارو همچنان ارز دولتی بگیرند که این کار صالح نیســت، 
چراکه گندم کاالیی اســت که به راحتی جایگزین شده و 

وقتی گندم یارانه ای در شبکه وجود داشته باشد، به راحتی 
به بیرون شــبکه نشــت کرده و در بازار جایگزین ذرت و 
جو خواهد شد.رئیس انجمن غالت ایران خاطرنشان کرد: 
طبیعی اســت که دولت در بودجه ســال آینده ۱۵۰ هزار 
میلیــارد تومان یارانه گندم و نان دهــد اما بهترین روش 
این اســت که قیمت گندم ۷,۵۰۰ تومان از ســوی دولت 
خریداری شده و یارانه به آرد تعلق گیرد. زرگران گفت: قرار 
است که دولت گندم را از کشاورز ۷,۵۰۰ تومان خریداری 
کرده و با احتســاب ۱,۰۰۰ تومان به عنوان هزینه حمل و 
آســیابانی، آرد آن  ۶۴۰ تومان به خبازی ها برسد، اما بهتر 
است که نرخ گندم نرخ آزاد باشد.وی گفت: در حال حاضر 
یکی از نقاط ضعف این است که باید آزادسازی نرخ گندم 
هم صورت گیرد و یارانه به آرد یا نان تعلق گیرد.وی افزود: 
اگر قرار باشد که هدفمندی یارانه ها اجرا شود، باید طرح را 

به نحوی اجرا کرد که مردم ناراضی نباشــند؛ این در حالی 
است که اکنون کاًل دولت برای دانه های روغنی، گندم، دارو 
و نهاده های دامی یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر ایرانی 
پرداخت می کند کــه اگر گندم و دارو همچنان ارز دولتی 
بگیرند، دولت باید به هر ایرانی ۱۵۰ هزار تومان یارانه بدهد 
و این رقم نباید کمتر شود.زرگران تصریح کرد: باید یارانه 
فعلی که در قالب ارز ترجیحی به مردم داده می شــود به 
مردم ارائه شود تا طرح با موفقیت اجرایی شده و به هدف 
خود که فسادزدایی است، برسد.زرگران اظهار کرد: اگر قرار 
است که کمتر از یارانه ای که دولت به ارز ترجیحی می دهد 
به مردم پرداخت کند و در مقابل هم کاال گران شــود، در 
این صورت قدرت خرید مردم کاهش یافته و قادر به خرید 
کاالهای اساســی نیســتند. وی افزود: در چنین شرایطی 
نارضایتی ایجاد خواهد شــد؛ ضمــن اینکه باید نقدینگی 
بنگاههای فعال در این حوزه تأمین شــود چراکه با حذف 
ارز ترجیحی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله 
دامداری ها ۴ تا ۵ برابر خواهد شد. پس دولت باید سرمایه 
در گردش را تأمین کند تا تقاضا در کشور از بین نرود و در 

عین حال چرخ تولید نیز بچرخد.

عضو اتاق تهران خبر داد؛

حذف ارز 4200 تومانی از ابتدای دی ماه
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انتشار گزارش تحوالت اقتصاد ایران در 6ماهه اول 1400گزیده خبر

 رشد اقتصادی کشور ۳.۳ درصد شد
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال 
۱۳۹۵ در نیمه نخســت ســال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 
۳.۳ درصد افزایش یافته اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اســاس محاســبات 
مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این بانک ، تولید ناخالص 
داخلی به قیمت پایه )و به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵( در 
سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۰۵۴.6 هزار میلیارد ریال 
رســید که نســبت به سه ماهه دوم ســال ۱۳۹۹، رشد ۱.۰ 
درصدی را نشان می دهد.همچنین رشد اقتصادی بدون نفت 
طی دوره مذکور معادل ۰.۵ درصد بوده اســت. رشد عملکرد 
تولید ناخالص داخلی در ســه ماهه دوم ســال جاری حاصل 
تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه های »خدمات« و »نفت« 
به ترتیب معادل ۴.2 و ۷.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال 
قبل اســت؛ این در حالی اســت که گروه های »کشاورزی« و 
»صنایــع و معادن« طی همیــن مدت متاثــر از مواجهه با 
مشکالتی همچون کاهش میزان بارندگی ها و محدودیت در 
تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال 
جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت های ســاختمانی با 
کاهش عملکردی بــه ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه 
بوده اند.   در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشــور به 

قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵ در نیمه نخســت سال ۱۴۰۰ 
به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رســید که نسبت به رقم 
مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است.رشد 
اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت های ثابت ۱۳۹۵ 
از رشد 2.۴ درصدی برخوردار بوده است.رشد اقتصادی نیمه 
نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده 
گروه هــای »خدمات« و »نفت« به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. به طوری که 
گروه های مزبور به ترتیب ســهم ۳.۰ و ۱.۱ واحد درصدی در 
رشــد اقتصادی شش ماهه اول ســال جاری داشته اند.با این 
وجود رشــد ارزش افزوده گروه های »کشاورزی« و »صنایع و 
معادن« در شــش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل به ترتیب معادل 2.۰- و ۱.۹- درصد بوده اســت. 
رشد ۵.۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست 
سال جاری عمدتاً متاثر از تحوالت زیر بخش های »بهداشت و 
مددکاری اجتماعی«، »اطالعات و ارتباطات«، »حمل و نقل و 
انبارداری«، »اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی« و »عمده 
فروشی، خرده فروشــی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری« بوده 
است به طوری که گروه های مذکور به ترتیب سهم ۰.6، ۰.6، 
۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصدی از رشــد تولید ناخالص داخلی 

داشته اند.

پیام دکتر اخالقی بمناسبت سالروز تاسیس بانک تجارت :
اعتماد ذینفعان به« تجارت« اعتبار می دهد

دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیر عامل بانک تجارت در پیامی فرا رسیدن 2۹ 
آذر، چهل و دومین ســالروز تاسیس این بنگاه بزرگ اقتصادی را به مشتریان و 
ذینفعان بانک تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، متن پیام دکتر 
اخالقی به شرح زیر است: بسمه تعالی واپسین روزهای پاییز هر سال یادآور تولد 
بانک تجارت اســت. نهال نوپایی که در سال ۵8 از ادغام ۱2 بانک شکل گرفت. 
با اعتماد مشتریانش قد کشید و امروز با تکیه بر همراهی سهامداران و ذینفعان 
فهیم خود به عنوان بزرگ ترین بانک بورســی کشور به نقش آفرینی ارزشمند 
خود در بازار پول و ســرمایه ادامه می دهد.باور داریم که هرآنچه توفیق در ۴2 
سال گذشــته به نام این بانک پرافتخار به ثبت رسیده حاصل اعتماد ذینفعانی 
است که به »تجارت« اعتبار داده اند. گذار بانک از چالش های پیش روی اقتصاد 
کشور بدلیل شرایط دشوار ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی تنها به مدد 
و پشــتوانه همراهی شما عزیزان امکان پذیر شد که با درک هوشمندانه شرایط 
موجــود همچنان به خدمتگزاران خود اعتماد کرده اید. همواره این اعتماد مایه 
مباهــات بانک بوده و بر خود واجب می دانیم در ارائه هرچه مطلوب تر خدمات 
به مشتریان کوشا باشیم.فرا رسیدن چهل و دومین سالروز تاسیس«تجارت« و 
حلول یلدای مهربانی زیباترین دلیلی اســت تا از همراهی مشتریان، سهامداران 
و همه ذینفعان عزیز بانک در سراســر ایران اســالمی قدردانی به عمل آورده و 
از درگاه خداوند متعال، در ســایه توجهات خاصه حضرت زهرا )س( سالمت و 

سعادت روز افزون آرزو نمایم.

رییس اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات تشریح کرد:
جزییات دریافت تسهیالت برای شرکت های 

دانش بنیان در آذربایجان غربی
رییس اداره کل صادرات بانک توســعه صادرات با اشــاره بــه جزییات دریافت 
تســهیالت برای شرکت های دانش بنیان، از ارائه خدمات ویژه به اعضای باشگاه 
مشتریان بانک توســعه صادرات خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، سیدحســین حسینیان در وبینار تخصصی 
مدیران بانک توسعه صادرات ایران با فعاالن اقتصادی صادرکنندگان و مقامات 
استان آذربایجان غربی با اشاره به فلسفه تاسیس اگزیم  بانک ایران برای حمایت 
و تامین مالی توســعه صادرات غیرنفتی، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های 
باالی اســتان آذربایجان غربی و هم مرزی آن با سه کشور جمهوری آذربایجان، 
ترکیه و عراق، عملکرد فعلی شــعبه بانک توســعه صادرات در این استان، نیاز 
مند توســعه بیشتر است.وی با بیان اینکه قرار نیست به ظرفیت فعلی صادرات 
اســتان آذربایجان غربی بسنده کنیم، تصریح کرد: ظرفیت های صادراتی استان 
آذربایجان غربی باید شناسایی شود تا بانک توسعه صادرات در مقام تامین مالی 
آن بر آید.رییس اداره کل صادرات بانک توســعه صادرات با اشــاره به خدمات 
متنوع این بانک به ویژه برای صادرکنندگان، اظهار داشت: بانک توسعه صادرات 
به طور عمومی تمامی خدماتی که ســایر بانک ها ارائــه می کنند را در اختیار 
مشــتریانش قرار می دهد ولی از نظر خدمات تخصصی بــه ویژه در مورد نرخ 
سود و تسهیل برخی موارد مانند سرعت در انجام عملیات و پیگیری امور ارزی 
مشــتریان، امکان خدمات رسانی بهتری را در اختیار دارد.حسینیان یادآور شد: 
شرکت های زیرمجموعه بانک توسعه صادرات از جمله صرافی، کارگزاری و تامین 
سرمایه نیز به طور مرتب با همکاری شعب بانک در تماس بوده و امکان استفاده 

از خدمات ذیربط را فراهم می آورند.

نشان عالی مدیر سال 1400 به مدیرعامل 
بانک دی تعلق گرفت

به گزارش روابط عمومی بانک دی، در ششــمین اجالس سراســری نشان عالی 
مدیر سال که با حضور سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، 
ســید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران، هادی قوامی، معاون حقوقی وزیــر امور اقتصادی و دارایی و 
برخی نمایندگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور در مرکز همایش های 
صداوســیما برگزار شد، نشان عالی مدیر سال ۱۴۰۰ به پاس خدمات ارزنده در 
نظام بانکداری و اقتصادی کشور و مدیریت بنگاه بزرگ اقتصادی،به برات کریمی، 
مدیرعامل بانک دی تعلق گرفت.از اهداف این گردهمایی می توان به انســجام و 
اقتدار ملی برای احیای امید در مردم، ایجاد انگیزه برای نیل به موفقیت در قشر 
مدیران موفق و پویا، ارزیابی نقش مدیریت و کارآفرینی و ارائه راهکارهای نوین 
در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، انتقال تجارب و آگاهی از عوامل موفقیت و 
شکســت مدیران و بنگاه های تولیدی و صنعتی، بررسی فرصت ها و چالش های 
توســعه مدیریت در چشم انداز آینده صنعت ایران و نقش آن در توسعه پایدار و 
ارائه راهکارهای ملموس و انجام پذیر در توســعه کّمی و کیفی مدیریت جهادی 

اشاره کرد.

مدیر عامل بانک سینا در سفر به استان آذربایجان شرقی مطرح کرد:
 مشتری مداری در راس اهداف

 بانک سینا است
مدیرعامل بانک سینا در سفر به استان آذربایجان شرقی بر لزوم افزایش تعامل 
با مشــتریان و ارائه خدمات مطلوب در جهت رضایت مندی آنان تاکید کرد و 
آن را از محورهای عملیاتی بانک دانســت.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ 
دکتر ایمانی در بازدید از شــعب شــهر تبریز، ضمن قدردانی از تالش همکاران 
صف و ســتاد منطقه، گفت: محصوالت بانک ســینا در راستای کاهش هزینه 
های مشتریان طراحی و برنامه ریزی شده و معرفی بهینه این خدمات از سوی 
همکاران می تواند زمینه رضایت مندی هر چه بیشــتر مشتریان را فراهم کند.

مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر ضرورت تالش جهت توسعه سهم بازار بانک در 
استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: بانک سینا برنامه های متعددی در راستای 
گسترش کسب و کار در بازارهای کشور دارد و در زمینه های مختلف از جمله 
تعامل با شــرکت های حقیقی و حقوقی پیشتاز اســت.وی با ابراز خرسندی از 
افتتاح دو شــعبه جدید و یک باجه بانک ســینا در شهر تبریز افزود: گسترش 
خدمات و طراحی محصوالت جدید نیازمند ایجاد بســترهای پویا و فعال است. 
به همین منظور بانک سینا با توجه به شعار نوآوری و ارائه سرویس های جدید 
مبتنی بر بانکداری الکترونیک، توسعه هدفمند شعب را نیز در دستور کار دارد 
و با امکاناتی که این بانک در توسعه زیرساخت ها و بسترهای الکترونیک فراهم 
کــرده، می توان به جهــش بیش از پیش عملکردها امیــدوار بود.دکتر ایمانی 
عملکرد شــعب را در توسعه و تعالی بانک مهم و موثر قلمداد کرد و خاطرنشان 
ساخت: از اقدامات مهمی که برای افزایش نقش همکاران در توسعه و تعالی بانک 
انجام شــده، افزایش دامنه اختیارات شعب به ویژه در تجهیز و تخصیص منابع 
است که همکاران با استفاده از این ظرفیت، می توانند سهم بانک سینا از جامعه 

بانکی را افزایش دهند.

تکالیف بانک ها برای تامین مالی 
زنجیره ای بنگاه های تولیدی

بانک مرکزی »دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین 
توســط مؤسسات اعتباری« را به شــبکه بانکی کشور ابالغ کرد.به 
گزارش ایِبنا، براساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره 
تأمین توســط مؤسسات اعتباری، مؤسســه اعتباری وظیفه اعتبار 
ســنجی دقیق و اصولی بنگاه تولیدی که درصدد دریافت تسهیالت 
هســتند را دارد به طوری که اهلیت و توان اعتباری بنگاه مورد نظر 
مشخص شود. در غیراینصورت موسســه اعتباری نباید به بنگاهی 
که اهلیت و توان اعتباری آن بررســی نشده، خدماتی ارائه دهد. در 
یکی از مفاد این دســتورالعمل آمده است که وضعیت تسهیالت و 
تعهدات غیرجاری و چک برگشتی مشتری نیز باید پیش از پرداخت 
تسهیالت به او استعالم شــود در غیر این صورت موسسه، مجاز به 
پرداخت اعتبار نیســت. مطابق این شیوه نامه، اخذ وثایق و تضامین 
کافی از ســوی مؤسسه اعتباری الزامی است که با توجه به شرایط و 
وضعیت مالی متقاضی اعتبار، انجام می شود. موسسه اعتباری باید بنا 
به درخواست بانک مرکزی، تمام اطالعات درباره ارائه خدمات تامیم 
مالی زنجیره تامیــن را برای تایید به بانک مرکزی ارائه کند. ضمن 
اینکه تمام فعالیت های موسسه اعتباری در این زمینه )چه مستقیم 
و چه به صورت برون ســپاری( باید براساس قوانین و مقررات جاری 
به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی و ضوابط نظارتی و اعتباری باشد 
و همچنین مکلف اســت فرایندهای مربوط به شناسایی مشتری را 
براساس قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
تهیه، تنظیم و اجرا کند.براســاس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین 
مالی زنجیره تأمین توســط مؤسســات اعتباری ، موسسه اعتباری 
می تواند راسا یا با مشارکت موسسات اعتباری دیگر، بخش از خدمات 
مورد نیاز را به اشخاص ذی صالح بسپارد و اصطالحا برون سپاری کند 
که البته تمامی مسئولیت ناشی از این امر از لحاظ امنیت اطالعات 
و محرمانه بودن اطالعات، مدیریت ریســک و ... بر عهده مؤسســه 
اعتباری خواهد بود. براین اساس، فرایندهای تسویه مربوط به تأمین 
مالی زنجیره های تأمین، با رعایت الزامات شبکه خدمات پرداخت و 
از طریق ســامانه های بانک مرکزی انجام می شود و همچنین نرخ 
سود و کارمزد خدمات ارائه شده نیز در چارچوب ضوابط ابالغی بانک 
مرکزی است.طبق شیوه نامه های ابالغی بانک مرکزی و در چارچوب 
توافق با مشــتری، موسسه اعتباری برای تسویه اعتباری خرید مواد 
اولیه یا خدمات مورد نیاز بنگاه های تولیدی، پس از دریافت و تکمیل 
اسناد و مدارک می تواند ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین را برای 
این امر صادر کند. ضمن اینکه فرایند گردش اعتبار در طول زنجیره 
تأمین، براساس وضعیت تولید کاال و خدمت و تقاضای مشتریان، از 
سوی موسسه اعتباری مدیریت خواهد شــد. در یکی دیگر از مواد 
این دستورالعمل آمده است که موسسه اعتباری می تواند برای ارائه 
خدمات مورد نظر از ابزارهایی مانند برات الکترونیکی، کارت اعتباری، 
اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، اوراق گواهی اعتبار مولد و ابزارهای 

مالی و تجاری مجاز دیگر استفاده کند. 

 تزریق دالر، ارزش لیر ترکیه
 را ۳4 درصد افزایش داد

 پس از آنکه رئیس جمهوری ترکیه از برنامه حفاظت از ارز ملی این 
کشور در برابر نوســانات بازار رونمایی کرد، ارزش لیر در برابر دالر 
آمریکا ۳۴ درصد رشد کرد.خبرگزاری رویترز نوشت که رجب طیب 
اردوغان در جریان سخنرانی )2۹ آذر( اعالم کرد که اقدام هایی برای 
کاهش فشار از لیر و ترغیب شهروندان این کشور برای عدم تبدیل 
پس اندازهــای خود به دالر اتخاذ خواهد شــد. وی به جزئیات این 
برنامه اشــاره ای نکرد.پیش از سخنرانی وی، هر دالر آمریکا با ثبت 
رکوردی جدید در برابر ۱8.۴ لیر معامله شــده بود.رویترز به نقل از 
انجمن بانک های ترکیه نوشت که پس از نطق اردوغان، حدود یک 
میلیارد دالر آمریکا در بازارها به فروش رفت. طبق محاســبات سه 
تن از بانکدارها، دوشنبه شب حدود یک تا ۱.۵ میلیارد دالر آمریکا از 
ذخایر ارزی این کشور به لیر تبدیل شد.اصرار اردوغان برای کاهش 
نرخ سود بانکی موجب شده بود تا لیر تنها در ماه دسامبر ۴۰ درصد 
و ظرف ســال میالدی جاری 6۰ درصد از ارزش خود را از دســت 
دهد.گر چه آنــکارا بهبود ارزش لیر را موفقیتی برای خود می داند، 
اقتصاددانان بر این باورند که برنامه اقتصادی مبتنی بر کاهش نرخ 
سود بانکی متهورانه بوده و تورم 2۱ درصدی فعلی در سال میالدی 

آتی به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

بانــک مرکزی در راســتای گســترش و 
سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد 
)پیچــک( برای انجام امــور ثبت، تایید و 
انتقــال چک های جدید صیادی، شــبکه 
بانکی کشور را به ارائه این خدمات از طریق 
دســتگاه های خودپرداز و کیوســک های 
بانکی ملزم کرده اســت. به گزارش ایسنا، 
بانک مرکزی اعــالم کرد: توجه به ابالغیه 
اخیــر این بانــک، بانک هــا در تالش اند 
خدمــات ثبت، تاییــد و انتقال چک های 
بنفش رنگ با عبارت »کارسازی این چک 
منوط به ثبت صدور، تائید و انتقال آن در 
سامانه صیاد است« را از طریق خودپردازها 
و کیوســک های خود ارائــه کنند.بر این 
اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه صیاد 

از طریق خودپردازها به شرح ذیل است: 

الف – نحوه اســتفاده صادرکنندگان 
چک از خدمات خودپرداز: 

صادرکننــده چک می تواند بــا در اختیار 
داشتن یکی از کارت های بانکی صادر شده 
ازسوی بانکی که دسته چک وی را صادر 
کرده، به خودپــرداز بانک مذکور مراجعه 

کــرده و پس از طی فراینــد احراز هویت 
)ورود اطالعــات رمز اول کارت( و مراجعه 
به منوی ثبت چک، با وارد کردن اطالعات 
شناسه صیادی ۱6 رقمی مندرج در برگه 
چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده 
اطالعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت 
صدور چک با وارد کردن اطالعات تاریخ، 
مبلغ و مشــخصات ذی نفــع چک اقدام 
کند. به عنوان مثال چنانچه دســته چک 

از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی 
صدور چک )صادرکننده چک( می تواند با 
استفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و 
مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت 

به ثبت صدور چک اقدام کند.

ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از 
خدمات خودپرداز: 

گیرنده چک می تواند با در اختیار داشتن 

یکــی از کارت های بانکــی و مراجعه به 
خودپرداز )شــرط یکســان بــودن بانک 
صادرکننده کارت و ارائه دهنده خودپرداز 
الزامی اســت(  و پس از طی فرایند احراز 
هویت )ورود اطالعــات رمز اول کارت( و 
مراجعه بــه منوی تاییــد دریافت/انتقال 
چــک، بــا وارد کردن اطالعات شناســه 
صیادی ۱6 رقمی منــدرج در برگه چک 
دریافتی و مشــاهده اطالعات چک ثبت 
شــده به نفع خود، عملیات تائید دریافت 
دریافت چک/انتقال چک به شخص ثالث 
را انجام دهــد. به عنوان مثــال چنانچه 
 x متقاضی تائید چــک به خودپرداز بانک
برای انجام عملیــات تائید/انتقال مراجعه 
می کند، الزاما با اســتفاده از کارت بانکی 
صادر شده توسط بانک x می تواند نسبت 
به تائید و یا انتقــال چک اقدام کند. این 
عملیات می تواند درخصوص هر چک صادر 
شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.  در پایان 
خاطرنشان می ســازد خدمات یادشده به 
زودی توسط بانک ها از طریق خودپردازها 
و کیوسک های بانکی به عموم مردم ارائه 

خواهد شد.

چگونگی صدور چک با خودپرداز

چقدر سپرده در بانک ها داریم؟
میزان ســپرده ها و تســهیالت بانکی تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به سال گذشته، معادل ۴6.6 و ۵۱.۹ درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی از 
وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان شهریورماه سال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم ۴68۳ هزار و 8۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴6.6 و 2۰.۹ درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده 2۵۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. عالوه براین، مانده کل تسهیالت در این زمان 
۳۴۵۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۵۱.۹ و 2۳ ۷. درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیالت 
نیز مربوط به استان تهران با مانده 22۳۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۱ هزار و 2۰۰ میلیارد تومان است.نسبت تسهیالت به 
سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 8۱.8 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۳ و ۱.6 درصد افزایش را نشان می دهد که نسبت مذکور در استان 
تهران ۹6 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۹  درصد است.در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از 

شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.
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گزیده خبر

غرق یک کشتی در ماداگاسکار ۱۷ 
کشته برجای گذاشت

تهران- ایرنا- خبرگزاری فرانســه دوشنبه شب به نقل از مسؤوالن 
کشــور ماداگاســکار در آفریقا گزارش داد که به دنبال غرق یک 
کشتی در نزدیکی سواحل این کشور تاکنون ۱۷ تن کشته شدند.

به گزارش ایرنا از این خبرگزاری، در نتیجه غرق این کشــتی، ۶۰ 
تن دیگر نیز زخمی شــدند.مدیریت بنادر محلی ماداگاسکار اعالم 
کرد که این کشــتی حامل ۱۳۰ مسافر بوده که ۴۵ نفر آنان نجات 
پیدا کردند.این اداره اعالم کرد که گفته می شــود که این کشتی، 
یک کشــتی چوبی بوده و مجوز الزم برای انتقال مسافر را نداشته 
است.براساس اطالعات اولیه، موتور این کشتی بامداد روز دوشنبه 
خراب می شــود و پس از این رویداد کشتی با صخره های نزدیک 
ساحل برخورد کرده است.عملیات امداد ونجات همچنان ادامه دارد 
و در این عملیات یگان های ژاندارمری، نیروی دریایی ماداگاسکار و 
ساکنان محلی حضور دارند.ماداگاسکار کشوری جزیره ای است که 
در غرب قارهٔ آفریقا قرار دارد و در آب های اقیانوس هند جای گرفته  

و چهارمین جزیره بزرگ جهان به شمار می رود.

کاهش بی سابقه محبوبیت بایدن به 
عنوان رئیس جمهور

همزمان با افزایش موارد ابتال به کووید-۱۹ 
در آمریکا، افزایش قیمت مصرف کننده و 
چالش هــای دولت آمریکا در پیشــبرد 
طرح های قانونی خــود در کنگره، نتایج 
نظرســنجی جدید از پاییــن آمدن بی 
ســابقه محبوبیت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حکایت دارد.

به گزارش ایرنا، تارنمای هیل نوشت نظرسنجی رادیو ملی عمومی 
آمریکا )ان پی آر(، موسسه افکارسنجی ماریست و برنامه »ساعت 
خبری« شــبکه پی بی اس نشان می دهد که محبوبیت بایدن به 
۴۱ درصد کاهش یافته است که پایین ترین میزان در نظرسنجی 
های انجام شــده توسط این سه مرکز اســت.۵۵ درصد از شرکت 
کنندگان بزرگسال در این نظرسنجی گفتند که عملکرد بایدن به 
عنوان رئیس جمهوری را قبول ندارند.نتایج این نظرسنجی براساس 
گرایشــات حزبی افراد نشان داد تنها ۲۹ درصد افراد مستقل بیان 
کردن کــه قویا یا به طور عادی عملکرد بایدن را قبول دارند و ۶۶ 
درصــد قویا با آن مخالفت کردند.ایــن نتایج همچنین گویای آن 
اســت که ۸۷ درصد از دموکرات ها و تنها ۴ درصد جمهورخواهان 
به عملکرد بایدن نمره مثبت دادند.نظرســنجی که نتایج آن در ۹ 
دسامبر گذشته منتشر شده بود میزان محبوبیت باید را ۴۲ درصد 
نشــان می داد و در اواســط ماه آوریل محبوبیت او به ۴۵ درصد 
افزایش یافت.نظرســنجی جدید در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۳ دســامبر 

)۲۲-۲۰ آذر( انجام شد.

در میانه یک اختالف حقوقی؛
دادگاه عالی انگلیس »گوایدو« را 
رئیس جمهور ونزوئال معرفی کرد

دادگاه  عالی انگلیــس در اقدامی مداخله 
جویانه حکم به رسمیت شناختن »خوان 
گوایدو« را به عنــوان رهبر ونزوئال صادر 
کردند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
میامی هرالد، قضات دادگاه عالی انگلیس 
اعالم کردند، قضات این کشور می بایست بپذیرند که لندن »خوان 
گوایدو«، رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهور ونزوئال به رسمیت 
می شناســد.پنج قاضی دادگاه عالی مستقر در لندن می گویند که 
»نیکالس مادورو« توســط لندن به عنــوان رئیس جمهور ونزوئال 
به رســمیت شناخته نمی شــود.حکم این قضات آخرین مرحله از 
اختالف بر ســر دارایی های متعلق به بانک مرکزی ونزوئال اســت. 
یک قاضی دیوان عالی و قضات دادگاه تجدیدنظر قباًل این اختالف 
را بررســی کرده بودند.دو گروه یکی منصوب شده توسط مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئال و دیگری منصوب شده توسط گوایدو که مورد 
حمایت غرب است، در حال جدال برای آزادی بیش از ۸۰۰ میلیون 
پوند )۱.۰۶ میلیارد دالر( شمش طال در خزانه های بانک انگلستان 
هستند.بانک مرکزی انگلیس نیز اعالم کرده که »در میانه ادعاهای 
این دو گروه برای آزادسازی منابع طال گرفتار شده است«.اینکه در 
میانه این اختالفات بانک های انگلیس چه کسی را به عنوان رئیس 

جمهور ونزوئال به رسمیت بشناسد، بستگی به رأی دادگاه دارد.

در نشست خبری؛
سخنگوی کاخ سفید مدعی بررسی سایر 

گزینه ها در برابر ایران شد
سخنگوی کاخ سفید مدعی شده است که آمریکا 
در صورت شکست دیپلماسی، گزینه های دیگر را 
در برابر ایران آماده می کند.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از اسپوتنیک، »جن ساکی«، سخنگوی 
کاخ ســفید در سخنانی مدعی شد: ایاالت متحده 

در حال آماده سازی گزینه های دیگر در مورد ایران در خصوص گفتگوها 
بــرای احیای توافق هســته ای اســت تا در صورت شکســت تالش های 
دیپلماتیک برای حل این موضوع این گزینه ها را در اختیار داشــته باشد.

ســخنگوی کاخ سفید که در نشســت خبری هفتگی خود با خبرنگاران 
حضور داشــت، همچنین گفت: به دلیل رویکرد ایرانی ها و شــرکت در 
آخرین دور مذاکرات، ما از تیم امنیت ملی خواســتیم در صورت شکست 
دیپلماسی آماده باشد و به گزینه های دیگر نگاهی بیندازد.ساکی همچنین 
این را نیز مورد تاکید قرار داد که آمریکا به کار بر روی ســایر گزینه ها از 
جمله مشــارکت در رایزنی با شرکای خود در سراسر جهان ادامه خواهد 
داد.با این حال ســاکی از توضیح جزئیات درباره اقدامات احتمالی اضافی 
که مورد اشــاره قرار داد، خودداری کرد و گفــت: از نظر اینکه مراحل و 
گزینه هــای بعدی چگونه خواهد بود، فکــر نمی کنم اکنون چیزی برای 

توضیح داشته باشم.

دیلی میرور: 
آمریکا به دنبال حمایت پنهان از نیروهای 

اوکراینی است
 یک روزنامه انگلیســی گزارش داد که افســران ارشد اطالعاتی- امنیتی 
آمریکا قصد دارند در صورت پیشــروی نیروهای روسیه در خطوط مقدم 
و مــرز اوکراین، مخفیانه به نیروهــای اوکراینی آموزش دهند.به گزارش 
ایرنــا، تارنمای روزنامــه دیلی میرور در این رابطه گــزارش داد: مقامات 
ارشــد اطالعاتی آمریکا به طور مخفیانه توافق کرده اند در صورت حمله 
روســیه به اوکراین، به نیروهای اوکراینی در زمینه تجهیز تســلیحات و 
آموزش چگونگی حضــور در یک جنگ چریکی کمک کنند.دیلی میرور 
گزارش داد که نشســت هایی اخیرا با حضور مقامات بلندپایه ســازمان 
ســیا و سازمان های اطالعاتی آمریکا برگزار شد و در راس دستورکار این 
نشست ها مسئله چگونگی ممانعت از پیشروی نیروهای روسیه به سوی 
خاک اوکراین بود.پیشــتر برخی رســانه ها اعالم کرده بودند که روسیه 
بیش از ۱۷۵ هزار نیرو در مناطق شــرقی اوکراین مســتقر کرده است و 
قصــد اقدام جدید در قبال کی یف دارد.یک منبع اطالعاتی غرب به دیلی 
میرور گفت: نهادهای اطالعاتی آمریکا نشست هایی را در مورد چگونگی 
کمک به اوکراین در دفاع از خود در برابر حمله احتمالی روســیه داشته 
اند. بودجه نظامــی آمریکا برای کمک به اوکرایــن حدود ۵۸۰ میلیون 
پوند بوده اما گزارش شــده که قرار اســت مربیان نظامی ویژه آمریکایی 
در اوکراین مســتقر شــوند.آمریکا و متحدانش مدعی هستند که حضور 
نیروهای روســیه در مرز اوکراین تهدیدی برای این کشــور محســوب 
می شــود و پوتین درصدد حمله به کی یف اســت. این در حالیســت که 
مسکو بارها عنوان کرده اقدامات نظامی اش در مرز با اوکراین عادی  است 
اما آمریکا و متحدانش همچنان قصد دارند شرایط مرز روسیه با اوکراین 
را پرتنش جلوه دهند.واشــنگتن و کی  یف اخیرا به متحدان اروپایی  خود 
اعالم کرده انــد تحرکات نیروها در مرز با اوکراین نشــان دهنده آمادگی 
جدید مســکو برای حمله به اوکراین است. اوکراین از آمریکا خواسته تا 
حمایت های امنیتی فوری از جمله تبادل اطالعاتی را در دســتورکارش 
قــرار دهد.در این میان دولت بایدن نگران اســت که اهداف روســیه در 
قبال اوکراین ممکن اســت مذاکرات واشنگتن- مسکو در مورد حمالت 
ســایبری و کنترل تســلیحات را از مســیر اصلی منحــرف کند.منطقه 
دونباس با ســاکنان روس تبار در شرق اوکراین واقع شده است و از سال 
۲۰۱۴ میالدی روس های این منطقه دو جمهوری خودخوانده دونتسک 
و لوگانسک تاســیس کرده و دولت های محلی مستقل از دولت اوکراین 
تشکیل داده اند.روسیه بارها خواستار مذاکره دولت اوکراین با نمایندگان 
این دو منطقه برای دستیابی به توافق و حل و فصل اختالفات شده است 
اما کی یف، مســکو را به حمایت و تشویق جدایی طلبان متهم می کند و 

مذاکره با نمایندگان این مناطق را رد می کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین:
 آمریکا باید همه تحریم ها علیه ایران 

را لغو کند
ســخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری 
هفتگی خود اعالم کرد کــه ایاالت متحده مقصر 
بحران هسته ای کنونی ایران است که می بایست 
تمامــی تحریم های مربوطه علیه ایران را لغو کند.

به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت 
خارجه چین، »ژائو لیجیان«، ســخنگوی وزارت خارجه چین در نشست 
خبــری هفتگی خود با اشــاره به مذاکرات با ایــران گفت: با تالش های 
هماهنگ همه طرف ها، دور هفتم مذاکرات پیشرفت مثبتی داشته است. 
همه طرف ها توافق کردند که مذاکرات را بر اســاس مذاکرات قبلی پیش 
ببرند، درباره موضوعات مربوط به لغو تحریم ها تبادل نظر عمیقی داشتند 
و پیش نویس های اسناد جدیدی در مورد مسائل مربوط به بخش هسته ای 
ارائه کردند. همچنین مقرر شــد دور بعدی مذاکرات تا پایان سال جاری 
برگزار شود.سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه گفت: موضوع هسته ای 
ایران اکنون در یک دوراهی حســاس قرار دارد. چین نگرش جدی همه 
طرف ها در این دور از مذاکرات را به رسمیت می شناسد و از اجماع حاصل 
شــده بین ایران و آژانس در مورد نظارت بر تأسیسات هسته ای استقبال 
می کند. امیدواریم همه طرف ها به مسیر صحیح گفت وگو و رایزنی پایبند 
باشــند. ایاالت متحده به عنوان مقصر بحران هسته ای کنونی ایران، باید 
سیاســت اشــتباه خود در قبال ایران را اصالح کند و تمامی تحریم های 
مربوطه علیه ایران و همچنین علیه اشــخاص ثالــث را لغو کند.لیجیان 
همچنین افزود: چین همواره در مذاکرات هسته ای ایران نقش سازنده ای 
داشته است. ما ارتباط و هماهنگی نزدیک با آمریکا، ایران و سایر طرف ها 
را حفظ کرده و تالش های فعالی برای پیشبرد مذاکرات انجام داده ایم. ما 
قاطعانه از روند حل و فصل سیاســی و دیپلماتیک حمایت خواهیم کرد، 
به مشارکت سازنده در مذاکرات بعدی ادامه خواهیم داد و با همه طرف ها 

برای نتایج اولیه کار خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

آماده لغو همه تحریم های مغایر برجام علیه ایران هستیم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده که این کشور آماده 
لغو همه تحریم ها علیه ایران اســت.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، »ند پرایس«، ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در نشست هفتگی خود با طرح ادعاهایی 
علیه نقــش و نفوذ منطقه ای ایران گفت: مــا به عنوان دولت 
متعهد بــه مقابله با نفوذ و نقش ایران در سرتاســر منطقه از 
جمله حمایتش از نیروهای نیابتی در یمن هستیم.سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در عین حال از گفتگوهای ریاض و تهران 
اســتقبال کرد و در این ارتباط گفت: ما از مذاکرات مســتقیم 
بین عربستان سعودی و ایران استقبال می کنیم. امیدواریم این 
گفتگو به تنش زدایی کمک کند. هر دو کشــور نقش سازنده 
بالقوه ای در کمک به تضمین امنیت منطقه ای دارند.ندپرایس 
درباره توافق ایران و آژانس هم گفت: این یک قدم مهم اســت. 
این یک قدم خوشــایند است.درباره مذاکرات وین نیز، پرایس 
گفت: یک عنصر پیشــرفت اندک در مذاکرات این اســت که 
ما اکنون درک مشــترکی از متن احتمالــی داریم که مبنای 
مذاکرات در مورد مسائل هسته ای خواهد بود، هرچند ما هنوز 
متن را نداریم، اما طرح کلی یا دستور کار را برای بحث در مورد 
آن متن داریم. پس این گامی مثبت است. به اعتقاد من هنوز 

کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد. نمی توانیم شــرایطی را 
بپذیریم که ایران پای میز مذاکره بنشــیند و همزمان سرعت 
برنامه هســته ای خود را تســریع کند.به گفته پرایس، آنچه را 
که ما در مذاکرات اخیر تجربه کردیم، پیشرفت بود، اما سرعت 
این پیشرفت برای اجرای برجام کافی نیست.سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در ادامــه گفت: ما همچنان معتقدیم که هنوز 
فرصتی داریم که بازگشت متقابل به پایبندی به برجام به عنوان 
بهترین گزینه برای ما و ســایر اعضای ۱+۵ را دنبال کنیم. این 
گزینه بهترین گزینه برای جامعه بین الملل است، زیرا همچنان 
مانع دستیابی ایران به سالح هسته ای خواهد شد.پرایس درباره 
لغو تحریم ها علیه ایران نیز گفــت: همانطور که گفتیم آماده 
ایــم تحریم های مغایــر با برجام را لغو کنیــم. ایرانی ها این را 
می دانند. این چیزی اســت که ۱+۵ می داند. این چیزی است 
که ما کاماًل در مورد آن صحبت کرده ایم. این اساســاً فرمولی 
است که در ســال ۲۰۱۵، زمانی که توافق انجام شد، در سال 
۲۰۱۶ زمانی که توســط گروه ۱+۵ و ایران اجرا شــد، مناسب 
تشخیص داده شد. ما آماده ایم تحریم های مغایر با برجام را لغو 
کنیم، البته وقتی که ایران خود را در محدوده های برجام از نظر 

راستی آزمایی و نظارت دقیق قرار دهد.

مسکو:
 اجازه استقرار ناتو در اوکراین و گرجستان را نمی دهیم

رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین با تاکید بر اینکه وقت زیادی باقی نمانده، اعالم کرد که مسکو به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا زیرساخت های ناتو در اوکراین و گرجستان 
مستقر شوند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، »کنستانتین گاوریلوف« رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین، با اشاره به تماس میان »یوری اوشاکوف« دستیار رئیس 
جمهور روسیه و »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا، امروز سه شنبه اعالم کرد که توافق بر سر پیشنهادات تضمین امنیتی ارائه شده از سوی روسیه امکان پذیر است زیرا 
مسکو و واشنگتن تماس هایی را آغاز کرده اند.گاوریلوف ضمن اشاره به این مسئله که روسیه به پاسخ و عکس العمل فوری ناتو درباره پیشنهادات امنیتی مسکو نیاز دارد، تاکید 
کرد که کشورش اجازه استقرار زیرساخت های ناتو در اوکراین و گرجستان را نخواهد داد.وی در این باره گفت: گمان می کنم آنها فکر نمی کنند که ما بلوف می زنیم اما آنها بدون 
شــک و احتماال ســعی خواهند کرد در مورد این موضوع صحبت کنند اما زمان در حال از دست رفتن است. ما منتظر اقدامات ملموس و واقعی برای رفع نگرانی روسیه هستیم. 
زمان این مســئله فرا رســیده است.رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در وین همچنین گفت که هنوز خیلی زود است که درباره اقدامات روسیه در صورت امتناع ناتو از پذیرش 
پیشنهادات مذکور صحبت شود اما تاکید کرد که پاسخ احتمالی »در صورتی که هیچ استدالل دیگری باقی نماند، نظامی-فنی خواهد بود«.گاوریلوف ادامه داد: چه باید کرد و چه 
زمانی باید انجامش داد، تصمیمی است که توسط رهبری کشور بر اساس تحلیل همه آن پاسخ ها، اظهارات و اقدامات به اصطالح شرکای ما، اتخاذ خواهد شد.پیشتر سالیوان در 
گفتگویی تلفنی با اوشاکوف دستیار »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه، گفت که واشنگتن آماده است روند دیپلماسی با روسیه را از طریق شورای ناتو-روسیه و سازمان امنیت 
و همکاری اروپا از سر گیرد.کاخ سفید در این ارتباط گفت: سالیوان به مقام روس خاطرنشان کرد که گفتگو باید بر اساس احترام متقابل باشد و به نگرانی هایی در مورد اقدامات 
روســیه نیز توجه شــود.وزارت خارجه روسیه روز گذشته پیش نویس های توافق هایی جامع بین مسکو، واشنگتن و ناتو را منتشر کرد که در آنها بر تضمین های امنیتی و عدم 
توسل به تهدید و زور در موارد مورد اختالف تاکید شده است.پیشنهادات مذکور همچنین شامل عدم تعهد گسترش ناتو به شرق اروپا و عدم پذیرش عضویت کشورهایی در این 
سازمان است که پیشتر از اقمار شوروی سابق بوده اند مانند اوکراین و گرجستان.»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه نیز دیروز جمعه از آمریکا و ناتو خواست تا خواسته 

ها و پیشنهادات امنیتی مسکو را جدی بگیرند چرا که اوضاع بین المللی بسیار متشنج است.

خبرگــزاری رویترز با اشــاره به نشســت 
خبری دبیرکل ســازمان جهانی بهداشت 
نوشت: تدروس ادهانوم نسبت به گسترش 
ســریع اومیکرون و امــکان ابتال به آن در 
افراد واکســینه شــده و حتی بهبود یافته 
از کووید-۱۹ هشــدار داد.به گزارش ایرنا 
به نقــل از خبرگزاری رویتــرز، »تدروس 
ادهانوم« دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( در یک نشســت خبری گفت که 
ســویه اومیکرون ویروس کرونا سریعتر از 
نوع دلتا در حال گسترش است و می تواند 
حتی در افرادی که واکسینه شده اند و یا از 
کووید-۱۹ بهبود یافته اند هم عفونت ایجاد 
کند.»سومیا سوامیناتان« از اعضای ارشد 
این سازمان هم افزود: »غیرعاقالنه« است 
که از شواهد اولیه نتیجه بگیریم اومیکرون 
خفیف تر از سویه های پیشین است. وی 
ادامه داد: با افزایش شــمار مبتالیان همه 

سیستم های بهداشتی 
بار دیگر تحت فشــار 
گیرنــد. مــی  قــرار 

این پزشــک برجسته 
جهانــی  ســازمان 
داد:  توضیح  بهداشت 
سویه جدید توانسته با 
موفقیت برخی واکنش 
های سیســتم ایمنی 

بدن را کنار بزند و لذا دز تقویتی واکســن 
باید ابتدا افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف 
تــر را هدف قرار دهد.  دبیرکل ســازمان 

جهانی بهداشــت هم 
در نشســت خبــری 
خبرنگاران  بــه  خود 
»اکنون شواهد  گفت: 
دارد  وجود  مشخصی 
که نشــان مــی دهد 
اومیکــرون بــه طور 
سریعتر  توجهی  قابل 
در  دلتــا  ســویه  از 
حال گسترش اســت«.ادهانوم افزود: »این 
احتمال وجــود دارد افرادی کــه در برابر 
کووید-۱۹ واکســینه شــده یا به تازگی 

از این بیمــاری بهبود یافته انــد، به این 
سویه مبتال شوند«.نظرات مقامات جهانی 
بهداشــت درواقع بازتاب یافته های نتایج 
پژوهش جدید امپریال کالج لندن بود که 
در هفته گذشــته منتشر شد و هشدار داد 
خطــر ابتالی مجدد به این ســویه در پی 
بهبودی از کووید-۱۹ بیــش از پنج برابر 
دلتا بــوده و هیچ نشــانه ای از خفیف تر 
بودن آن نســبت به سویه دلتا دیده نشده 
است.سازمان جهانی بهداشت در ۲۶ نوامبر 
)۵ آذر( ســویه اومیکرون را پنجمین نوع 
نگران کننــده ویروس کرونــا اعالم کرد. 
این ســویه جدید که برای نخســتین بار 
در آفریقای جنوبی شناســایی شده باعث 
نگرانی بســیاری از کشــورها شده است. 
بهداشت  براساس گزارش سازمان جهانی 
این ســویه تاکنون در بیش از ۸۹ کشور 

جهان شناسایی شده است.

هشدار سازمان جهانی بهداشت:
 اومیکرون به سرعت در حال 

گسترش است
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یک مطالعه بین المللی جدید که به سرپرســتی محققان سوئدی انجام 
شده است، هشدار می دهد که استرس کاری و نگرانی های مالی می تواند 
خطر سکته مغزی یا حمله قلبی را تا ۳۰ درصد افزایش دهد.به گزارش 
ایســنا و به نقل از دیلی میل، یک مطالعه جدید هشــدار می دهد که 
تحمل اســترس کاری و نگرانی های اقتصــادی می تواند خطر ابتال به 
ســکته مغزی یا حمله قلبی را تا ۳۰ درصــد افزایش دهد.محققان در 
ســوئد از یک نمونه بین المللی بیــش از ۱۰۰ هزار نفری، خطر ابتال به 
بیماری های قلبی عروقی را با ســطوح باالی استرس مرتبط دانسته اند.

متخصصان نمی توانند به طور قطعی پیوندی را که یافته اند توضیح دهند 
و قطعا بگویند که سطح اســترس باال دلیل ابتال به بیماری های قلبی 
عروقی است. با این حال، مطالعات قبلی نشان می دهد که سطوح باالی 
کورتیزول ناشــی از تحمل استرس در طوالنی مدت می تواند کلسترول 
خون، تری گلیســیرید، قند خون و فشــار خون را افزایش دهد.»آنیکا 
روزنگرن« نویسنده این مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه »گوتنبرگ« 
می گوید: دقیقاً مشخص نیست که چه چیزی باعث افزایش خطر ابتال به 
بیماری های قلبی عروقی در میان افراد متحمل استرس شدید می شود. 
اما بسیاری از فرآیندهای مختلف در بدن، مانند تصلب شرایین و لخته 
شــدن خون، ممکن اســت تحت تأثیر قرار گرفتن در معرض استرس 
باشند.اگر می خواهیم خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی را در سطح 
جهانی کاهش دهیم، باید اســترس را به عنوان یکــی دیگر از عوامل 
خطرناک که قابل تغییر است، در نظر بگیریم.بیماری های قلبی عروقی 

اصطالحی برای توضیح انواع بیماری هایی است.

پژوهشگران اســترالیایی و آمریکایی، حسگرهای زیستی جدیدی 
ابداع کرده اند که می توانند میزان ســمی بودن داروها را تشخیص 
 دهند.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینمگ، پژوهشگران استرالیایی، 
حســگرهای زیستی جدیدی ابداع کرده اند که واکنش های رنگی یا 
الکتریکی را در مورد داروهای سرطان، التهاب مفصل و پیوند اعضا 
نشان می دهند.این گروه پژوهشی وابسته به »سازمان پژوهش های 
علمــی و صنعتــی همســود«)CSIRO( بــا همکاری »دانشــگاه 
کالرکسن«)Clarkson University( آمریکا، روش خود را برای ساخت 
حسگرهای زیســتی مولکولی کوچک نشان داده اند. این حسگرها، 
پروتئین های مصنوعی هســتند که برای درک نشانگرهای زیستی 
و ارائــه واکنش های قابل اندازه گیری طراحی شده اند.حســگرهای 
زیســتی در دو آزمایش جداگانه، برای اندازه گیری دقیق داروهای 
 A« )cyclosporineسرکوب کننده ایمنی موسوم به »سیکلوسپورین
 )Rapamycin(»و »راپامایســین )Tacrolimus(»تاکرولیمــوس« ،)A
و همچنین، داروی ضد ســرطان »متوترکسات«)Methotrexate( به 
کار رفتند که برای کاهش میزان ســمی بودن و آسیب رساندن به 
 Kirill(»اندام، به نظارت دقیق نیاز دارند.پروفسور »کریل الکساندروف
Alexandrov(، پژوهشــگر ارشد این پروژه گفت: حسگرهای زیستی 
پروتئینی با فراهم کردن امکان انجــام دادن آزمایش های پیچیده 
روی تجهیزات آزمایشگاهی ارزان تر و دستگاه های جدید می توانند 
به گســترش مراقبت از بیماران کمک کنند.وی افزود: پروتئین ها، 
هسته اصلی تشخیص هایی به شمار می روند که به شدت به پردازش 

آزمایشگاه مرکزی متکی هستند. 

افزایش 30 درصدی خطر سکته 
مغزی یا قلبی بر اثر استرس کاری

 تشخیص میزان 
سمی بودن داروها

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

حادثه ریزش یک پل بزرگراهی در چین/ رویترز

اولین دستگاه از هامر الکتریکی خط تولید را ترک کرد
جی ام ســی امروز تولید اولین نمونه های وانت الکتریکی هامر ۲۰۲۲ را جشــن گرفت. این وانت ها که از نوع ادیشن ۱ سفارشی 
هستند خط تولید کارخانه زیرو جنرال موتورز را ترک کردند و این برند می گوید تحویل محصوالت تولیدی به مشتریان از حاال 
شروع شده است. مارک روس رئیس جنرال موتورز می گوید:ما این وانت را با سرعت و چابکی باال روانه بازار کرده ایم و با این کار 
جنرال موتورز یک قدم دیگر به آینده ای تمام الکتریکی نزدیک شده است. با وجود پلتفرم اولتیوم ما به عنوان سنگ بنای توسعه 
محصوالت، جی ام سی هامر الکتریکی حد نهایی توانایی و عملکرد را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهداین خودروی بزرگ 
اولین محصول جنرال موتورز است که از پلتفرم اولتیوم استفاده می کند. شاسی کاماًل جدید موردبحث پایه و اساس توسعه برخی 
محصوالت الکتریکی بین برندهای متنوع جنرال موتورز خواهد بود. قیمت جی ام ســی هامر الکتریکی ادیشــن ۱ از ۱۱۰۲۹۵ 
دالر شروع شده و قوای محرکه آن از دو پیشرانه با قدرت ترکیبی ۱۰۰۰ اسب بخاری تشکیل شده است. این شرکت وانت خود 
را یک ماه نورد می نامد و از رنگ سفید بین ستاره ای برای بدنه استفاده کرده و در کابین نیز از رنگ منحصربه فردی با نام لونار 

هوریزون استفاده کرده است.

نابغه سنگین وزن کشتی آمریکا: 

بی صبرانه منتظر رویارویی با زارع هستم
دارنده مدال طالی المپیک توکیو گفت: مشــتاقانه در انتظار مبارزه با امیرحسین زارع در آمریکا هستم.به گزارش ایسنا، گیبل 
دن استیوسن دارنده مدال طالی سنگین وزن کشتی آزاد آمریکا در المپیک توکیو، درباره رقابت با امیرحسین زارع در مسابقه 
دوستانه ای که قرار است در بهمن ماه سال جاری در تگزاس میان کشتی گیران ایران و آمریکا برگزار شود، گفت: زارع رقیب بزرگی 
است، ایران همیشه در هر مسابقه بهترین کشتی گیران و قهرمانانش را به میدان می آورد و قطعا از بهترین کشتی گیران هستند. 
مــن این را می دانم که حمایت طرفداران و هواداران ایرانی واقعا باورنکردنی و شــگفت انگیز اســت.وی افزود: ایرانی ها پیام های 
محبت آمیزی از طریق فضای مجازی برایم  می فرستند. آن ها اخبار من را دنبال می کنند و تمام عالقه ای که به من دارند را می بینم. 
این واکنش ها خیلی معنا دارد و برایم ارزشــمند اســت.نابغه ۲۱ ساله سنگین وزن کشتی آزاد آمریکا در پایان خاطرنشان کرد: 
مشتاقانه منتظر یک مسابقه کشتی خوب و جذاب با امیرحسین زارع هستم، در المپیک توکیو یک دیدار کوتاه با او داشتم، وی 
رفتار خیلی خوبی با من داشت و خیلی دوستانه با من برخورد و احوالپرسی کرد. من برای مردم ایران و زارع آرزوی سالمتی دارم.

رد طارم این قبه هم آواز نبینیاز مردم این مرحله دلساز نبینی ز نبینیات کی زن و فرزند و ربارد؟ هک ازین قوم جز خاهن ربو خاهن رباندا
سهلست گر آن نعمت و آن انز نبینیزان عالم و از لذت آن چاشنیی جوی

فردا اگر از کلی احوال بپرسند
آن روز کسی را تو سرافراز نبینی ویپسته ربین صورت و این ساز نبینیکاری بکن، ای خواهج، هک این صورت زیبارتسم هک تو خود نیک ردین راز نبینیرازیست ردین جنبش و آرام،ولیکن

پیشنهاد

چهره روز

رمان ایوب
رمان ایوب یکی دیگر از کارهای برجسته و مهم نویسنده 
اتریشــی، یوزف روت اســت که موضوع اصلی آن الهام 
گرفته شــده از »کتاب ایوب« است. کتاب ایوب یکی از 
کتب عهد عتیق اســت . کتابی که مشخصاً درباره رنج و 
ســختی های ایوب پیامبر و صبر و تحمل اوست. در این 
رمان نیز، ما شاهد رنج و بدبختی شخصیت اصلی از یک 
دنیای معمولی به یک دنیای سیاه و بی معنی هستیم که 
در آن رنج انســان ها به طور مساوی تقسیم نشده است. 
شــخصیت اصلی این رمان »مندل سینگر« نام دارد که 
انسانی شریف و کاماًل معمولی است. او عابدی خداترس 
و ســاده دل است که به کودکان تورات یاد می دهد و در 
خانه کوچکش همراه با فرزندانش زندگی می کند. مندل 
سینگر سه فرزند داشت و چهارمی در راه بود. با به دنیا آمدن فرزند چهارم زندگی مندل سینگر برای 
همیشــه دست خوش تحول می شود. فرزند چهارم چالق به دنیا می آید و دکتر گفته است که احتماال 
بچه به صرع مبتال شود.»منوخیم« نامی است که برای بچه چالق انتخاب می کنند و هیچ کس امیدی 
به بهبودی او ندارد. اما مادر منوخیم تســلیم نمی شود و یقین دارد که روزی بچه اش شفا پیدا خواهد 
کرد. برای شــفای بچه کارهای مختلفی انجام می دهد و نهایتاً نزد خاخام مشــهوری می رود تا دست 
به دامان او شــود. خاخام هنگام دعا کلمات آرامش بخشی به زبان می آورد که مادر منوخیم را امیدوار 
می کند:منوخیم، پســر مندل شفا خواهد یافت. همتای او در خاک اسرائیل یافت نخواهد شد. این درد 
او را دانا، این زشــتی او را خوش قلب، این تلخی او را مالیــم و این بیماری او را نیرومند خواهند کرد. 
چشم هایش ژرف نگر خواهد شد و گوش هایش باز و پرطنین. بر دهان مهر سکوت خواهد داشت، هنگامی 
که لب هایش را از هم بگشــاید مژده خواهد داد. ترس به خودت راه مده و به خانه ات برو! )رمان ایوب 

اثر یوزف روت – صفحه ۱۸(

فردوسی
ابوالقاسم فردوسی طوســی )۳۲۹ هجری قمری – ۴۱۶ 
هجری قمری(، شــاعر حماسه ســرای ایرانی و سرایندهٔ 
شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. فردوسی را بزرگ ترین 
سرایندهٔ پارسی گو دانســته اند]۱[ که از شهرت جهانی 
برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس 
گویند.پژوهشگران سرودن شــاهنامه را برپایهٔ شاهنامهٔ 
ابومنصوری از زمان سی سالگی فردوسی می دانند. تنها 
ســروده ای که روشن شده از اوست، خود شاهنامه است. 
شاهنامه پرآوازه ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگ ترین 
نوشته های ادبیات کهن پارسی است. فردوسی شاهنامه را 
در ۳۸۴ ه .ق، ســه سال پیش از برتخت نشستن محمود، 
به پایــان برد و در ۲۵ اســفند ۴۰۰ ه .ق برابر با ۸ مارس 
۱۰۱۰ م، در هفتاد و یک سالگی، تحریر دوم را به انجام رساند. سروده های دیگری نیز به فردوسی منتسب 
شده اند، که بیشترشان بی پایه هستند. نامورترین آن ها به صورت مثنوی به نام یوسف و زلیخا است. سرودهٔ 
دیگری که از فردوسی دانسته شده، هجونامه ای در نکوهش سلطان محمود غزنوی است. برابر کتابشناسی 
فردوسی و شاهنامه، گردآوری ایرج افشار، با به شمارآوردن سروده های منسوب به فردوسی مانند یوسف 
و زلیخا تا ســال ۱۳۸۵، تعداد ۵۹۴۲ اثر گوناگون در این ســال ها نوشــته شده است.فردوسی دهقان و 
دهقان زاده بود. او آغاز زندگی را در روزگار سامانیان و هم زمان با جنبش استقالل خواهی و هویت طلبی در 
میان ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی با پشتیبانی از زبان فارسی، عصری درخشان را برای پرورش زبان 
و اندیشهٔ ایرانی آماده ساختند و فردوسی در هنر سخنوری آشکارا وامدار گذشتگان خویش و همهٔ آنانی 
است که در سده های سوم و چهارم هجری، زبان فارسی را به اوج رساندند و او با بهره گیری از آن سرمایه، 
توانســت مطالب خود را چنین درخشــان بپردازد. در نگاهی کلی دربارهٔ دانش و آموخته های فردوسی 
می توان گفت او زبان عربی می دانست، اما در نثر و نظم عرب چیرگی نداشت. در »پیشگفتار بایسنقری« 

نام فردوسی با »حکیم« همراه است، که از دید برخی اشاره به حکمت خسروانی دارد. 

فرهنگ

»کاندا ســایاکا« بازیگر ژاپنی پس از سقوط از چند 
طبقه از یک هتل در ســن ۳۵ سالگی درگذشت.به 
گزارش ایســنا، به نقل از ورایتی، این بازیگر ژاپنی در 
حالی پیدا شده که از طبقه ۲۲ هتلی در شهر ساپورو 
ژاپن که در آن اقامت داشته به طبقه ۱۶ سقوط کرده 
بود و پس از انتقال به بیمارستان، مرگ او در سن ۳۵ 
سالگی تائید شده است. پلیس هنوز در حال بررسی 
مرگ مشــکوک این بازیگر جوان ژاپنی است و اعالم 
کرده احتمال خودکشــی یا موارد دیگــر را در حال 
حاضر تایید یا رد نمی کند.»کاندا ســایاکا« که فرزند 
»کاندا ماساکی« و »ماتسودا سیکو« خواننده و بازیگر 
معروف ژاپنی است، در طول دوران حرفه ای خود در 
سینما، تئاتر، تلویزیون و عرصه موسیقی فعالیت داشت. »سایاکا« در سال ۱۹۹۹ در فیلم کوتاهی 
با عنوان »کیک لوبیا« ساخته »دیوید گرین اسپن« بازی کرد و این فیلم در نهایت موفق به کسب 
جایزه نخل طالی بهترین فیلم کوتاه از جشــنواره کن شد. او اخیرا به عنوان صداپیشه در دوبله 
ژاپنی انیمیشــن »منجمد« حضور یافته بود. این بازیگر ژاپنــی اخیرا قرار بود در نمایش »بانوی 
زیبای من« در تئاتر مرکز فرهنگی و هنری ســاپورو به روی صحنه برود که به دلیل کسالت این 

اجرا را لغو کرده بود. 

 سقوط مرگبار بازیگر ژاپنی 
از طبقه 22 هتل
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