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معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی با بیان اینکه ۱۰ هزار کشتی نفتکش و تجاری توسط نداجا اسکورت می شد، گفت: دشمن نمی خواست کشتی ها 
در بنادر کشورمان پهلو بگیرد تا مواد غذایی، گندم، شکر و غیره که در آن زمان نیاز داشتیم وارد کشور شود تا نهایتا قحطی ایجاد شود.به گزارش ایرنا از خانه ملت، 
دریادار حبیب اهلل سیاری در رابطه با اهمیت موشک های جدید پدافندی که اخیرا به نیروی دریایی ارتش تحویل داده شده است، گفت: موشک پدافندی در حوزه 
زمین به هوا در بردهای کوتاه، متوسط و بلند عمل کرده و از آسمان کشور دفاع می کنند.رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به تفاوتهای عملیات 
نیروی هوایی و نیروی دریایی اظهار کرد: وقتی هواپیمای نیروی هوایی از باند فرودگاه بلند می شود، از غرش هوایی همگان متوجه می شوند خلبان برای انجام عملیات 

پرواز کرد اما وقتی ناو نیروی دریایی از اسکله جدا می شود، کسی از آن خبر نخواهد داشت از این رو تالش کردیم ....

www.sobh-eqtesad.ir

دریادار سیاری:

نیروی دریایی مانع از اجرای توطئه دشمن برای ایجاد قحطی در کشور شد

info@sobh-eqtesad.ir

وزیر نفت در دیدار با هیات ترکمنستان عنوان کرد؛
آمادگی برای سوآپ روزانه ۴۰ میلیون 

مترمکعب گاز
وزیــر نفت در دیدار با هیات ترکمنســتان با بیان اینکه زیرســاخت 
کافــی برای واردات و ســوآپ گاز وجود دارد، گفــت: برای انتقال ۴۰ 
میلیون مترمکعب گاز در روز یا ۱۰ تا ۱۵ میلیارد مترمکعب در ســال 
آمادگی داریم.به گزارشز شانا، جواد اوجی پس از پایان نشست با هیات 
ترکمنســتان که دیروز )شنبه، ۱۸ دی ماه( در وزارت نفت برگزار شد، 
با اشاره به نتایج خوب این دیدار گفت: دیروز با سردار بردی محمدف، 
معاون رییس کابینه وزرای ترکمنستان و رشید مردوف، معاون رییس 
کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستان، در حوزه های مختلف مرتبط 
با انرژی گفت وگوهای خوبی داشتیم.وی ضمن تشریح عملیاتی شدن 
سوآپ گاز از ترکمنســتان از مسیر خاک ایران به کشور آذربایجان از 
ابتدای ماه ژانویه سال جاری میالدی گفت: همکاران ما که در ایستگاه 
میترینگ منطقه سرخس ترکمنستان مستقر هستند بر اجرای سوآپ 
با شروع ۴ تا ۵ میلیون مترمکعب در روز یا به عبارتی ۱.۵ تا ۲ میلیارد 
متر مکعب  در ســال نظارت دارند.وزیر نفت با بیان اینکه امروز و فردا 
)۱۸ و ۱۹ دی ماه( اســنادی بین دو طرف امضا می شــود، گفت: این 
اســناد از سوی کارشناسان ایرانی و کارشناسان کشور دوست و برادر، 
ترکمنستان، تهیه شده است و مربوط به حوزه های نفت و گاز می شود 
که دو طرف ظرفیت خوبی برای همکاری در این زمینه ها دارند.اوجی 
افزود: در قراردادهایی که امروز و فردا امضا می شود، برای احیای قرارداد 
گازی و نیز بحث افزایش سوآپ با کشورهای همسایه تمرکز می کنیم، 
همچنین در حوزه های انرژی، تهاتر فرآورده های نفتی و تبادل خدمات 
فنی - مهندســی مذاکرات خوبی انجام شد.وی بر تمرکز برای افزایش 
ســهم تجارت انرژی تأکید کرد و گفت: بیشتر تمرکز در اسناد پیش 
رو، افزایش ســهم تجارت انــرژی در بعــد گاز، فرآورده های نفتی و 
محصوالت پتروشیمی اســت.وزیر نفت با بیان اینکه زیرساخت کافی 
تا ظرفیت روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز برای واردات و ســوآپ گاز 
از ترکمنســتان وجود دارد، تصریح کرد: امروز به کشور دوست و برادر 
اعالم کردیم که آمادگی واردات و ســوآپ گاز با کشورهای همسایه تا 
۴۰ میلیــون مترمکعب در روز یا بــه عبارتی ۱۰ تا ۱۵ میلیاردمکعب 
ساالنه را داریم.اوجی  از عزم دولت سیزدهم و وزارت نفت برای توسعه 
روابط بین المللی یاد کرد و گفت: ان شــاءهلل با توجه به عزم و اراده ای 
که در وزارت نفت ایران و وزارت انرژی ترکمنستان وجود دارد، بتوانیم 
باالترین میزان روابط را با کشــور ترکمنســتان به ویژه در حوزه انرژی 

داشته باشیم.

وزیر امــور اقتصادی و دارایــی تاکید کرد: با مدیران شــعبی که تخلفات 
آنان در زمینه پرداخت تســهیالت احراز شــود با جدیت برخورد می شود.

به گزارش ایرنا، »ســید احسان خاندوزی« دیروز )شنبه( در حاشیه بازدید 
ســرزده از بانک های دولتی گفت: ۲ هفته پیش جلســه ای با مدیران عامل 
بانک های دولتی برگزار شــد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواست هایی را 
عنوان کرد.وی افزود: در آن جلســه وعده دادم که بنای دولت سیزدهم بر 
این اســت که اگر مصوبه و قاعده ای تصویب می شــود به طور حتم باید در 
عرصه اجــرا و عمل فعاالن اقتصادی، مردم و خانوارها احســاس کنند که 
این اتفاق پیگیری می شــود و وعده دادیم که نظارت بر مصوبات را پیگیری 
خواهیم کرد.وزیر اقتصاد اظهار داشــت: از مصوبه های اخیر این اســت که 
فعاالن اقتصادی حق دارند نسخه ای از قراردادهای بانکی خود را در اختیار 
داشــته باشند، همچنین نرخ سود تسهیالت پرداختی و جرایم و دیرکردها 
به وضوح باید پیگیری شــود.وی ادامه داد: در این زمینه سامانه ای در وزارت 
اقتصاد طراحی شده است و همه استان ها می توانند موارد را معرفی کنند. 
در روزهای گذشته مواردی از تخلفات عنوان شده است و با جدیت با مدیران 
شعبی که تخلفات آنها احراز شود برخورد و اطالع رسانی می شود.خاندوزی 
با اشــاره به بازدید ســرزده خود از دو بانک دولتی، گفت: در بازدید دیروز 
بسیاری از مشــتریان راضی بودند و در برخی از موارد نیز بی دقتی هایی را 
شــاهد بودیم یا اینکه مراجعه کنندگان نسبت به حقوق خود مطلع نبودند.

وی اضافه کــرد: مقرر شــد پیگیری های الزم برای رفع مســائل پیش روی 
مشــتریان انجام شود تا بانک ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوارها 
قرار گیرند تا زحماتی که در شــبکه بانکی کشــیده می شود منجر به رشد 

اقتصادی و تســهیل تامین مالی برای تولیدکنندگان شود.وزیر اقتصاد در 
ادامه درباره جایگزینی اعتبارسنجی به جای وثیقه و ضامن به ویژه در وام های 
خرد، گفت: در خصوص برخی از شرکت ها اعتبارسنجی ها در پرونده وجود 
داشــت، در برخی از موارد نیز فقط به اســتعالم ها در مورد چک برگشتی 
اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است.وی ابراز امیدواری 
کرد: در هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب 
نارضایتی افراد شده و بســیاری را که سال ها به تعهدات خود عمل کردند 
اما ضامن یا وثیقه الزم را نداشــتند از دریافت وام محروم کرده است، انجام 
شــود و هفته آینده خبر خوبی را اعالم خواهیم کرد.خاندوزی درباره توقف 
تسهیالت بانکی در ماه های پایانی سال، گفت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل 
و ابالغیه ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیالت بانکی، به غیر از مراعات 
ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است.وی گفت: 
امیــدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان و خانوارها در ماه های پایانی 
سال افزایش می یابد شاهد توقف و تاخیر پرداخت وام ها نباشیم و پیگیری 
می کنیم فشاری به افراد وارد نشود.وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص 
وام ۹۰ میلیونی بانک جهانی نیز گفت: بانک جهانی در اکثر کشورهای عضو 
برای تجهیزات و لوازم پزشــکی مقابله با بیماری کرونا تسهیالتی را در نظر 
گرفته بود که در خصوص کشور ما آمریکا موافق پرداخت تسهیالت نبود.وی 
خاطرنشان کرد: با تالش های انجام شده موافقت بانک جهانی و مصوبه هیات 
دولت برای اعطای حق امضای موافقت نامه ها انجام شد، بنابراین برای بخشی 
از تجهیزات و لوازم پزشکی که به ناچار باید وارد شود، از طریق ۹۰ میلیون 

دالر مصوب تامین خواهد شد.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

برخورد با مدیران بانک های متخلف در پرداخت تسهیالت

تهران-ایرنا- وزارت امور خارجه در بیانیه ای فهرســت جدید اشــخاص 
تحریمی دخیل در ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی را اعالم کرد.

به گزارش ایرنا، وزارت امورخارجه در اجرای قانون »مقابله با نقض حقوق 
بشــر و اقدامات ماجراجویانه و تروریســتی آمریکا در منطقه«، به ویژه 
مواد ۴ و ۵ قانون مذکور، عالوه بر تحریم مقامات ارشــد دولت پیشــین 
آمریکا نظیر دونالد ترامپ )رئیس جمهور سابق(، مایک پمپئو )وزیر امور 
خارجه سابق(، جان بولتن )مشاور امنیت ملی سابق(، مارک اسپر )وزیر 
دفاع سابق(، جینا هاســپل )رئیس سابق سازمان سیا(، کریستوفر میلر 
)سرپرست ســابق وزارت دفاع( و اســتیون منوچین )وزیر سابق خزانه 
داری( و نیز  متیو تالر )ســفیر آمریکا در بغداد(، اســتیو فاگین )معاون 
پیشــین ســفارت آمریکا در بغداد( و راب والر )سرکنسول سابق آمریکا 
در اربیــل عراق( که بــه ترتیب مورخ ۳۰ دی مــاه و ۲ آبان ماه ۱۳۹۹ 
در فهرست تحریمی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفتند، اشخاص ذیل 
الذکر را به دلیل ایفای نقش در جنایت تروریستی ایاالت متحده آمریکا 
علیه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان و ترویج 
تروریسم و نقض حقوق بنیادین بشر، تحت تحریم قرار می دهد. اشخاص 
مورد اشاره، حســب مورد، در تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، 
تامین مالی، پشتیبانی، راهبری یا اجرای اقدام تروریستی فوق مشارکت 
داشــته و یا از طریق حمایت از این جنایت ددمنشــانه، تروریسم را که 

تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی اســت، ترویج نموده اند.  دولت 
ایاالت متحده آمریکا با اقدام تروریســتی خود، به نحو آشکاری تعهدات 
بین المللی در حوزه مبارزه با تروریســم و تامین مالی تروریسم به ویژه 
خودداری از سازماندهی اقدامات تروریستی و نیز تعهد به احترام، صیانت 
و حفاظت از حقوق بشــر را نقض نموده و مرتکب اعمال متخلفانه بین 
المللی گردیده است. ضمن تاکید مجدد بر مسئولیت بین المللی ایاالت 
متحده آمریکا در قبال اعمال متخلفانه مورد اشاره، یادآور می گردد که 
جمهوری اسالمی ایران در راســتای تعهدات بین المللی خود در حوزه 
حقوق بشــر و نیز در مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم، به ویژه 
مبارزه با تروریسم دولتی ایاالت متحده آمریکا و به منظور حفظ صلح و 
امنیت بین المللی و نیز در چارچوب عمل متقابل، تحریم های یادشــده 
را علیه اشــخاص فوق اعمال می نماید. بدیهی اســت، اقدام تروریستی 
آمریکا، خدشه ای به عزم جدی و قاطع جمهوری اسالمی ایران در تداوم 
مسیر پرافتخار ســردار شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم و مقابله با 
گروه های تروریستی به ویژه گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا، 
وارد نخواهد ساخت. با عنایت به موارد فوق و مفاد قانون »مقابله با نقض 
حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه«، کلیه 
نهادهای ذیربط، اقدامات الزم را در اجرای تحریم های مندرج در قانون 

فوق معمول خواهند داشت.

وزارت خارجه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد

به روزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در ترور سردار سلیمانی

معاون وزیر اقتصاد:

تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقطعی است
رییس کل سازمان خصوصی سازی:

استقالل و پرسپولیس بهمن ماه 
باید بورسی شوند

تخلف بانک ها در اخذ ضامن برای وام ازدواج

دو ضامن رسمی و چک 1۵0 میلیونی!

رییس ســازمان خصوصی سازی اظهار داشت: زیان انباشته باشگاه پرسپولیس باالی ۲۰۰ میلیارد تومان است و 
با احتساب سایر بدهی ها از جمله مالیات به ۵۰۰ میلیارد تومان می رسد. اما ارزش کل باشگاه پرسپولیس ۱۸۰۰ 
میلیارد تومان ارزیابی شده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن ارزش برند این باشگاه است.حسین قربانزاده در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا همچنان با حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان 
آسیا تا یک ماه آینده بورسی می شوند، اظهار داشت: موعد مقرر پذیرش دو باشگاه استقالل و پرسپولیس بهمن 

ماه است و این موضوع هیچ ارتباطی....

دیوان عدالت مصوبه دولت روحانی را باطل کرد

رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا

 کمبودی در تأمین واکسن  وجود ندارد؛ 
همه ُدز سوم را بزنند

تهــران - ایرنا - رییس جمهور با تأکید بر اینکه هیچ 
کمبودی در تأمین واکســن های داخلــی و وارداتی 
وجود ندارد، از همه مردم خواست برای حفظ سالمت 
جامعه، ُدز سوم واکسن را تزریق کنند.به گزارش ایرنا 
از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیســی صبح دیروز شنبه، در جلسه ستاد 
ملــی مقابله با کرونا با قدردانــی از تالش های همه 
دســت اندرکاران بخش بهداشــت و سالمت کشور 
گفت: با وجود کاهش موارد بیماری و فوتی همه باید 
شیوه نامه ها و اصول بهداشتی را به دقت رعایت کنند تا زنجیره سویه جدید بیماری کرونا نیز قطع 
شود.رییس جمهور با بیان اینکه کارکنان ادارات و دستگاه های دولتی باید بیش از دیگران در رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی کوشا باشند، افزود: طبق گزارش های ارائه شده در کشور هیچ کمبودی در 
زمینه واکسن، چه واکسن های ساخت داخل و چه واکسن های وارداتی وجود ندارد و از همه دعوت 
می کنم نســبت به تزریق دز سوم واکسن اقدام کنند تا به شکل مؤثرتری از سالمت جامعه صیانت 
کنیم.آیت اهلل رئیسی از اقدامات انجام شده برای کنترل تردد از مرزهای کشور قدردانی کرد و اظهار 
داشت: از همه مسئوالن مربوطه و از جمله استانداران می خواهم که همچنان با حساسیت از تردد در 
مرزهای کشور مراقبت کنند و به ویژه ورود افراد را به طور دقیق کنترل کنند تا با ورود افراد مبتال به 
کرونا دچار مشکل نشویم.رییس جمهور ادامه داد: تصمیم گیری درباره محدودیت های وضع شده برای 
ورود اتباع برخی کشورهایی که سویه اُمیکرون در آنها فراگیر شده به ایران، به وزارت کشور و قرارگاه 
مربوطه واگذار می شود تا حسب وضعیت نسبت به ادامه یا رفع این محدودیت ها تصمیم گیری های 
مقتضی انجام شــود.وی همچنین از بررسی های علمی انجام شــده درباره واکسیناسیون کودکان 
در برابــر ویــروس کرونا قدردانی و تصریح کرد: گزارش خوبی ارائه شــد اما با توجه به ســواالت و 
مخالفت هایی که همچنان نسبت به این موضوع مطرح است، الزم است کار کارشناسی در این زمینه 
ادامه یابد.رییس جمهور با اشاره تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
با توجه به وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش آمار ابتال و فوتی با 
واکسیناسیون گسترده، ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان مرجع تصمیم گیری، بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها را بالمانع دانسته است.آیت اهلل رئیسی افزود: هر زمان که وضعیت شیوع بیماری تغییر کند، 
ستاد ملی مقابله با کرونا با حساسیت و دقت نسبت به وضعیت جدید تصمیم گیری و اقدام خواهد 
کرد.ریس جمهور در بخش دیگری از سخنانش درباره اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیکی اظهار 
داشت: خوشبختانه امروز در قریب به ۹۵ درصد موارد و در برخی استان ها تا ۱۰۰ درصد، این قانون 
با موفقیت اجرا می شود، اما برای برخی از مناطق کشور که با مشکالتی در زمینه پایداری اینترنت 
مواجه هستند، این اجازه داده شده است که تا زمان تکمیل زیرساخت ها و رفع مشکل در دوره زمانی 
تعیین شــده، برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم و جلوگیری از ابتالی به کرونا نسخه های 
دستی موقتاً تا اول اردیبهشت  ارائه شود.وی با اشاره به اینکه تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و آموزش 
غیرحضوری اقتضای وضعیت زمان شدت یافتن شیوع کرونا بود، اما باعث اُفت تحصیلی دانش آموزان 
و دانشــجویان شد، اظهار داشت: در وضعیت فعلی با توجه به کاهش چشمگیر موارد ابتال و فوتی، 
ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت که کالس های درس و امتحانات مدارس و دانشگاه ها به شکل 

حضوری برگزار شود که باید دستگاه های مسئول اجرای آن را پیگیری کنند.

در 9ماهه ابتدایی سال 1400؛

افزایش ۴۰ درصدی صادرات ایران به جهان
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رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خبر داد
خطر افزایش چشمگیر موارد بیماری طی هفته های آینده

رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، گفت: متاسفانه ویروس اُمیکرون گردش 
خود را درون جامعه آغاز کرده و ممکن اســت ما را در طی چند هفته آینده با افزایش چشــمگیر موارد مواجه 
کند.به گزارش ایسنا، دکتر قادری درباره وضعیت سویه اُمیکرون، گفت: عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم 
استفاده از ماسک کشورهای غربی را با چالش مواجه کرده است. در کشور ما در حال حاضر ۴۶۷ بیمار مبتال به 
اُمیکرون گ شناسایی شده اند.وی با بیان اینکه متاسفانه این ویروس گردش خود را درون جامعه آغاز کرده است، 
گفت: به طوری که ما بیمارانی را پیدا کردیم که در اماکن عمومی برخی شهرهای بزرگ بوده اند و این موضوع ما 
را نگران کرده است که به این معناست که انتقال درون جامعه ای این ویروس در کشور ما هم آغاز شده و ممکن 
است ما را در طی چند هفته آینده با افزایش چشمگیر موارد مواجه کند.قادری ادامه داد:  برخی استان ها بیشتر 
در معرض خطر هستند، مانند هرمزگان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران استان هایی هستند که باید 

بیشتر مراقب بحث اُمیکرون باشند و مداخالت اجتماعی خودشان را به نحو احسن انجام دهند.

مدیرکل دفتر بازرسی و شکایات وزارت بهداشت خبر داد؛
 شناسایی ۲۳ نفر با کارت 

واکسن تقلبی
مدیرکل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات 
وزارت بهداشت، در ارتباط با اقدامات دفتر بازرسی و شکایات وزارت 
بهداشت در موضوعاتی همچون صدور کارت واکسن و...، توضیحاتی 
ارائه داد.به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیم نیا، دیروز شنبه ۱۸ 
دی ماه ۱۴۰۰، در نشســت خبری که به صورت آنالین برگزار شد، 
گفت: وزیر بهداشت در حکم بنده، ۱۰ اولویت را مدنظر قرار داده اند 
که ارزیابی عملکرد، مهم ترین این اولویت ها اســت.وی افزود: اعتقاد 
وزیر بهداشــت بر این است که باید زمینه ایجاد سوءاستفاده از بین 
برود تا شــکایتی وجود نداشته باشد. لذا، تالش می کنیم در همین 
راســتا، برنامه های حوزه بازرسی و شکایات وزارت بهداشت را پیش 
ببریم.رحیم نیا با عنوان این مطلب که بدنه وزارت بهداشــت نیز از 
بازرسی ها استثنا نیســت، تاکید کرد: وزیر بهداشت گفته است که 
بازرســی ها را از دفتر خودشان شــروع کنیم.وی در ادامه به وجود 
کمیته ســالمت اداری و صیانــت از حقوق شــهروندی در وزارت 
بهداشت اشــاره کرد و گفت: کار این کمیته، شناسایی گلوگاه های 
فساد در حوزه سالمت و برخورد با آنها است.رحیم نیا افزود: تعامل با 
سایر دستگاه های خارج از وزارت بهداشت، همچون سازمان بازرسی 
کل کشور و سازمان بازرسی ریاست جمهوری، از اولویت های ما در 
جهت پیشبرد امور محوله و صیانت از حقوق مردم است.وی در ادامه 
به موضوع این روزهای فضای مجازی پیرامون صدور کارت واکسن 
تقلبی اشــاره کرد و گفت: آن طور کــه در فضای مجازی پیرامون 
کارت واکسیناسیون صحبت می شود، موضوع چندان حاد نیست. به 
طوری که ما ۲۳ نفر را شناســایی کرده ایم که کارت واکسن تقلبی 
داشــته اند که در قیاس با ۱۲۰ دوز واکســن تزریق شده، عدد قابل 
توجهی نیســت.رحیم نیا با تاکید بر رصد مشکالت از طریق سامانه 
۱۹۰، افزود: تا کنون برای کادر درمان، خط تماس وجود نداشت که 
شــکایات خود را مطرح کنند. از همین رو با ایجاد خط هفتم تلفن 
۱۹۰، کادر درمان می توانند مشکالت و شکایات خود را مطرح کنند.

روزهای گذشــته دیدیم که اطالعات افــراد در فضای مجازی قابل 
انتشار اســت که هم با بیمه ســالمت تماس گرفته شد که سریعاً 
جلوی این اتفاق گرفته شــود، اینکه بــا یک کد ملی بتوان به تمام 
اطالعات فرد دســت یافت یک باگ بود که باید برطرف شود.رحیم 
نیا درباره تخلفات ارزی دارو و شرکت های تجهیزات پزشکی، افزود: 
عددی بــرای ارزش ارزی تخلفات ندارم ، تا تخلفات قطعی نشــود 
قابلیت اعالم ندارد و این پرونده ها از طریق بازرســی کل کشور در 
حال بررســی است و یکی از دغدغه ها این است که پرونده سریعاً به 
نتیجه برسد که به مردم اطالع بدهیم، پرونده وجود دارد و به موقع 
معرفی می شوند. یک مشکل در تجهیزات پزشکی و دارو این بحث 
افزایش قیمت شرکت های وارد کننده است که واقعیت این است که 
اینها تقریباً به میزان زیادی توسط رئیس سازمان غذا و دارو بررسی 
می شــود که اگر دارو و تجهیزات وارد می شود با قیمت واقعی باشد.

وی در واکنش به دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان، گفت: من 
بحث زیرمیزی را رد نمی کنم و نمی گویم کسی زیرمیزی نمی گیرد. 
یکی از سیاســت های ما برخورد با زیرمیزی اســت و راهکاری هم 

پیشنهاد دادند که قرار است بررسی شود
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دریادار سیاری:

نیروی دریایی مانع از اجرای توطئه دشمن برای ایجاد قحطی در کشور شد
تهران-ایرنا- معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی با بیان 
اینکه ۱۰ هزار کشتی نفتکش و تجاری توسط نداجا اسکورت می شد، 
گفت: دشمن نمی خواست کشتی ها در بنادر کشورمان پهلو بگیرد تا 
مواد غذایی، گندم، شکر و غیره که در آن زمان نیاز داشتیم وارد کشور 
شــود تا نهایتا قحطی ایجاد شود.به گزارش ایرنا از خانه ملت، دریادار 
حبیب اهلل سیاری در رابطه با اهمیت موشک های جدید پدافندی که 
اخیرا به نیروی دریایی ارتش تحویل داده شــده است، گفت: موشک 
پدافندی در حــوزه زمین به هوا در بردهای کوتاه، متوســط و بلند 
عمل کرده و از آســمان کشــور دفاع می کنند.رییس ستاد و معاون 
هماهنگ کننده ارتش با اشــاره به تفاوتهای عملیات نیروی هوایی و 
نیروی دریایی اظهار کرد: وقتی هواپیمای نیروی هوایی از باند فرودگاه 
بلند می شــود، از غرش هوایی همگان متوجه می شوند خلبان برای 
انجام عملیــات پرواز کرد اما وقتی ناو نیروی دریایی از اســکله جدا 
می شــود، کســی از آن خبر نخواهد داشــت از این رو تالش کردیم 

زحمات دالورمردان نداجا در رسانه بیشتر منعکس شود.

نیروی دریایی با اسکورت کشتی های نفتکش و تجاری مانع از 
اجرای توطئه دشمن برای ایجاد قحطی در کشور شد 

ســیاری تصریح کرد: خوشــبختانه مردم با توانمندی ها، اقدامات و 
خصوصــا با ارزش فعالیت های نیروی دریایــی و ارتباط آن با اقتصاد 

کشور آشنا شدند. وقتی گفته می شد ۱۰ هزار کشتی نفتکش و تجاری 
توسط نداجا اسکورت و همراهی شده، کسی معنی آن را نمی دانست؛ 
در واقع افراد نمی دانســتند که دشمن نمی خواست کشتی در بنادر 
کشــورمان پهلو بگیرد تا مواد غذایی، گندم، شــکر و غیره که در آن 
زمان نیاز داشــتیم وارد کشور شــود تا نهایتا قحطی ایجاد شود.وی 
افزود:اگر نمی توانستیم نفتکش هایمان را در مقابل حمالت موشکی و 
هوایی دشــمن اسکورت کنیم، در حوزه تامین مالی با مشکل مواجه 
می شدیم زیرا کسی به کشورمان کمک نمی کرد.رییس ستاد و معاون 
هماهنگ کننده ارتش عنوان کرد: حفظ جزیره خارک، باز ماندن راه 
درآمدزایی برای کشور و غیره همگان از طریق فعالیت هایی است که 
نیروی دریایی انجام می دهد، از این رو اقدامات رســانه ای موجب شد 
مردم با فعالیت های نداجا بیشتر آشنا شوند.سیاری با بیان اینکه ارتش 
نیازمند دستیابی به توانمندی سازمان یافته رسانه ای است، گفت: برای 
آگاهی بیشتر مردم با فعالیت های نداجا، با رسانه ها، کارگردانان و غیره 
جلسات متعددی برگزار شد تا این رویه در سطوح مختلف ارتش ایجاد 
شود اما خیلی موفق نبوده ایم؛ به نظر می رسد در میدان بودن رسانه ها 
و همچنین تغییر دیدگاه برای ورود دوربین، عکاس و خبرنگار به حوزه 

کاری ارتش نیاز است تا موضوع مدنظر محقق شود

چرا رزمایش ذوالفقار 1400 مورد توجه دنیا قرار گرفت؟

ســیاری با اشاره به برگزاری رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰، اظهار کرد: این 
رزمایــش با اقتدار در دریاهای آزاد و تا عمق ۲ هزار کیلومتری انجام 
شــد که نشان دهنده اشراف اطالعاتی تا مدار ۱۰ درجه، خلیج عدن 
و دریای سرخ است؛ این مهم به معنای حضور در آبهای آزاد و دست 
بلند نظام در حوزه دریایی اســت.وی افــزود: دریامانی، بهره گیری از 
ناوها، زیردریایی ها و ناوشــکن هایی که می تواند در اقیانوس ها بماند 
و با امواج ســهمگین مقابله کند، دارای اهمیت اســت؛ دفاع ساحلی 
قوی، توانمندی پدافندی، پشتیبانی نیروی هوایی از نیروی دریایی در 
دریاهای آزاد و غیره از جمله موضوعات مهمی است که نشان دهنده 
اقتدار کشــورمان است؛ و اینها مسائلی اســت که باعث می شود این 

رزمایش مورد توجه دنیا قرار بگیرد.

استکبار جهانی علیرغم ادعای اشراف اطالعاتی متوجه نشدند 
قرار است ناوگروه 7۵ به کجا برود؟

سیاری تصریح کرد: ناوگروه ۷۵ کشورمان از جنوب آفریقا دور زد و با 
عبور از ســه اقیانوس هند شمالی و جنوبی، اقیانوس اطلس شمالی و 
جنوبی و خلیج فنالند و گذشــتن از کنار ۵۵ کشور، بدون پهلوگیری 
به سن پترزبورگ رسید. ۱۳۵ روز این مهم طول کشید که ماموریت 
مهمی محسوب می شود و برای دنیا معنا دارد. استکبار جهانی علیرغم 
اینکه می گوید اشــراف اطالعاتی دارد، متوجه نشدند قرار است کجا 

برویم.وی گفت: در عرصه دریای آزاد ماندگاری مهم است؛ به عبارتی 
این ماموریــت به دنیا اعالم کرد ایران به این توانمندی رســیده که 
می تواند ناوشــکنی بســازد که چنین ماموریتی را اجرا کند. یکی از 
دالیلی که رهبر انقالب برای الحاق ناوشــکن جماران به بندرعباس 
آمدند برای دیدن توانمندی جوانان بود و ایشان بر این موضوع تاکید 

داشتند.

روایت امیر سیاری از زمانی که به یک فرمانده خارجی دستور 
رصد ناوشکن جماران را داد

ســیاری افزود: خاطرم هســت برای حضور در همایشی به آفریقای 
جنوبی رفته بودم که فرمانده نیروی دریایی یکی از کشــورها از من 
سوال کرد ناوی که ساختید، توان دریانوردی هم دارد؟ در واقع پرسید 
سیســتم رانش و موتور دارد؟ در واقع نگاهش این بود که ما توانایی 
ساخت ناوشــکن نداریم و صرفا ماکت است.معاون هماهنگ کننده 
ارتش ادامه داد: من به او گفتم شــما در خلیج عدن برای اســکورت 
کشتیهایتان ناوشکن دارید. به فرمانده ناوتان سفارش کنید تا ناوشکن 
جماران را طی یک ماه آینده در آن منطقه رصد کند. این ناوشکن طی 
ســه ماه ماموریت خود را انجام داد و به کشور بازگشت. وقتی مجددا 
این فرمانده خارجی را در همایشی در بنگالدش دیدم، با زبان بی زبانی 

گفت ناوشکن شما را دیدم و متوجه شدم که »می توانید«.

سرلشکر موسوی گفت: سردار سلیمانی در زمان حیات 
پربرکت خود ســرپنجه قدرت انقالب اسالمی بود که 
نفس نظام سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی را گرفته 
بود.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم به نقل 
از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
مراسم رونمایی از یادمان بیمارستان صحرایی چنانه 
که به نام شهید مخبری نام گذاری شده، ضمن تجلیل 

از اقدام شایســته نیروی زمینی ارتش در بازسازی و 
احیای بیمارستان صحرایی چنانه و رونمایی از یادمان 
آن، اظهار داشــت: این اقدام ارزشــمند باعث شد تا 
فعالیت کادر درمان و پزشکی نیروهای مسلح در دوران 
دفاع مقدس بیش از پیش نمایان شود. تمامی کسانی 
کــه در باالترین تا پایین ترین حــد تالش کردند که 
این بیمارستان به سازی و نوسازی و احیا شود، کاری 
خدایی کردند و در ثواب آن شریکند و پاداش معنوی 
دارند و شهدا به آن ها نظر خواهند کرد.وی با اشاره به 
خدمات ارزشمند بیمارستان صحرایی چنانه در دفاع 
مقــدس، از جمله مداوای صدهــزار مجروح، خدمت 
رســانی به مردم منطقه ده سال پس از دفاع مقدس 

و دیگر خدمات گفت: این بیمارستان  معراج 8 هزار و 
۱۱8 شهید دوران دفاع مقدس است و نامگذاری این 
بیمارستان به نام شهید مخبری بسیار ارزشمند است 
چرا که شهید مخبری یکی از برجستگان دفاع مقدس 
و فرماندهان و افســران شجاع بوده و در تنگه چزابه و 
پل ســابله حماسه های بزرگی آفرید و ما باید یاد این 
فرمانده عزیز و شهید دفاع مقدس را زنده نگه داریم.

امیر سرلشکر موسوی همچنین با قدردانی از نامگذاری 
بیمارستان سومار در منطقه غرب به نام دکتر هجرتی 
بیان کرد: شهید هجرتی نماد شهدای مدافع سالمت 
دوران دفاع مقدس و ارتش جمهوری اســالمی ایران 
است و ما باید همیشه یاد و خاطره آن پزشک فداکار را 

گرامی بداریم.فرمانده کل ارتش در ادامه، شهدای ایران 
اسالمی را ستاره های درخشان امت توصیف و تصریح 
کرد: شهیدان ستاره های درخشان امت هستند که راه 
گم نشــود و هر کدام در ویژگی هایی برجســته ترند؛  
شهید سلیمانی در اخالص، شهید ستاری در بن بست 
شکنی و شهدای دیگر با ویژگی هایی که با نام آسمانی 
شان پیوند خورده است. اما همه شهدا در یک ویژگی 
مشترک هستند و آن مصداق آیه شریفه« الذین قالوا 
ربنا ثم اســتقاموا...« است.وی یادآور شد: شهدا در راه 
خدا و اهداف خدایی، اســتقامت کردند و با هیچ مانع 
و مشــکلی پا پس نگذاشتند، موفقیت های بزرگی در 
دوران حیات شــان به دست آوردند و با خون خود راه 

را بــرای حرکت امت هموارتر کردند. امیر سرلشــکر 
موســوی  با اشاره به سالروز شــهادت شهیدان حاج 
قاسم سلیمانی، منصور ســتاری، مخبری و هجرتی، 
خاطرنشان کرد: شــهید ستاری مبدع روی پای خود 
ایستادن شد و سردار سلیمانی در زمان حیات پربرکت 
خود سرپنجه قدرت انقالب اسالمی بود که نفس نظام 
سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی را گرفته بود. ترامپ 
و همدستان بی خردتر از خودش به خیال خام خود،  
او را به شهادت رساندند که گریبان خود را آزاد کنند 
اما شهید ســلیمانی یک پتک جهانی شد که هر روز 
بر مغز آمریــکای جنایتکار فرود می آید.وی گفت: هر 
کدام از این عزیزان در دوران تصدی مســئولیت خود 
کارهای بزرگی انجام دادند و به موفقیت ها و آرمان های 
از پیش ترسیم شده خود دســت یافتند و در آخر با 
خون خود، این راه را روشن و هموار کردند.فرمانده کل 
ارتش ادامه داد: اگر امروز ما قطعه، هواپیما، موشــک 

و تجهیزات خاص می ســازیم و پیشرفت می کنیم به 
خاطر کالم معنوی حضرت امام راحل بود که فرمودند: 
»ما می توانیم«.امیر سرلشــکر موسوی در ادامه گفت: 
بخش بهداشت و درمان و بعضی از بخش ها در دوران 
دفاع مقدس نقش تعیین کننده ای ایفا کردند و مراکز 
درمانی نیروهای مسلح در طول جنگ در طول هشت 
سال دفاع مقدس مسئولیت بزرگی بر دوش داشتند.

وی با بیان اینکه ریشــه این اقدامات در ایام کرونا در 
دوران دفاع مقدس است و آموزه هایی که در آن دوران 
بود در این جا به کمک آمد و اســتفاده شد و خود را 
نشــان داد؛ افزود: موضوع کرونا فرصتی طالیی برای 
بهداشت و درمان در نیروهای مسلح به وجود آورد تا 
جوهره خود را برای تمام مردم ایران و بســیار فراتر از 
مرزهای میهن اســالمی به نمایش بگذارند و این یک 
مقطع پر افتخار برای همه ملل مســلمان و نیروهای 

مسلح در بخش بهداشت درمان بوده است.

فرمانده ارتش: 

 سردار سلیمانی نفس رژیم صهیونیستی را گرفته بود



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 19 دی 1400  6 جمادی الثانی 1443  9 ژانویه 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4817 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
بخشی از منابع بلوکه شده آزاد شد

نماینده قم در مجلس شورای اســامی گفت: طی چند ماه اخیر فروش منابع 
نفتی افزایش یافته و درآمدهای نفتی ما بیشــتر شده است، حدود پنج میلیارد 
دالر از منابع بلوکه شده، آزاد شده که بخش عمده ای از آن وارد کشور و مابقی 
نیز تبدیل به خط اعتباری شــده اســت.به گزارش اقتصاد آناین، این نماینده 
همچنین با تاکید بر ارتباطات خوب ایران با عراق اظهار داشت: با پاکستان نیز 
ارتباطات مالی به خوبی پیش رفته و تبدیل به مبادله های تهاتری شــده است، 
این مسائل موجب می شــود تا در موضوع روابط خارجی و تنگناهای اقتصادی 
گشایش هایی به وجود بیاید. وی افزود: دولت در کنار مذاکره های وین، در حال 
گفت وگو و رایزنی با کشــورهای همسایه نیز است و اقدام های بسیار سازنده ای 
در این خصوص انجام شــده از جمله اینکه با عربستان گفتگوهایی آغاز شده و 
در سطح خوبی قرار دارد، همچنین به زودی امیر قطر به ایران سفر می کند و از 
سوی دیگر رئیس جمهور قرارداد گازی را با ترکمنستان منعقد کرده که بسیار 
مهم اســت زیرا وزیر نفت در دولت قبل موجب قطع ارتباط و بروز مشکل هایی 
میان ۲ کشور شده بود.عضو مجمع نمایندگان قم با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ با 
بودجه سال های گذشــته تفاوت هایی دارد افزود: دولت سیزدهم در این بودجه 
رابطه نفت، خزانه، بانک مرکزی و دولت را شــفاف کرده است. امیرآبادی یادآور 
شــد: دولت ها طی سال های گذشته ارز حاصل از فروش منابع نفتی را به بانک 
مرکزی انتقال داده و بانک مرکزی در ازای ارزها پول چاپ می کرد تا وزارتخانه ها 
بتوانند هزینه های جاری خود را پرداخت کنند. وی ادامه داد: اما دولت رییسی 
برای نخســتین بار در مورد بودجه ســال ۱۴۰۱ تصمیم گرفته تا ارز حاصل از 
فروش منابع نفتی را به جای بانک مرکزی به بانک ملی و سپه تحویل دهد و در 
قبال آن منابع ریالی دریافت کند و این گونه دیگر هیچ خلق پولی انجام نخواهد 

شد و پایه پولی افزایش پیدا نخواهد کرد.

رئیس شورای شهر کرج عنوان کرد؛
اقدامات مدیریت شهری کرج در مقابله با کرونا

رئیس شورای شهر کرج به نقش مدیریت شهری در اجرای طرح واکسیناسیون کرونا اشاره کرد و گفت: تجهیز و آماده سازی ۱۲ سالن ورزشی و تحویل این سالن ها به 
شبکه بهداشت و درمان از برجسته ترین اقدامات مدیریت شهری است.جواد چپردار با اشاره به تجهیز و راه اندازی ۱۲ پایگاه تجمیعی تزریق واکسن از سوی مجموعه 
مدیریت شهری و قرار دادن این سالن ها در اختیار شبکه بهداشت، گفت: این اقدام نقش مؤثری در سرعت بخشیدن به اجرای طرح واکسیناسیون سراسری کرونا داشت.

وی با اشــاره به اینکه پنج سالن از سالن های تحت پوشش شــهرداری کرج با تجهیزات الزم و به صورت کامل در اختیار شبکه بهداشت درمان قرارگرفته است، گفت: 
ســالن های باقی مانده متعلق به دیگر ارگان هاست که تجهیز این سالن ها نیز از سوی شهرداری کرج صورت گرفته است.رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه مدیریت 
شهری از ابتدای طرح واکسیناسیون با شبکه بهداشت و درمان مشارکت داشته است، گفت: کارکنان نیز به کادر درمان در مراکز اجرای طرح واکسیناسیون کمک کرده 

و مجموعه مدیریت شهری تمامی امکانات الزم را به صورت گسترده به این موضوع اختصاص داد.

معاون وزیر اقتصاد:

تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقطعی است
معــاون امور اقتصادی وزارت اقتصــاد با بیان اینکه حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی غلط انداز اســت و عبارت دقیقی نیست، گفت: 
تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می شود و دامن می زند 
و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا می کند در حالی 
که با تغییر روش حمایت از مصرف کنندگان افزایش قطعی را 
در قیمت برخی از اقام خواهیم داشت و به همین دلیل بین 
ایــن دو افزایش قیمت تفاوت معنــادار و ماهوی وجود دارد.

سید محمد هادی سبحانیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره سیاست های دولت برای تک نرخی شدن ارز اظهار 
داشــت:  آنچه که درباره تک نرخی شــدن ارز در سال آینده 
گفته شــده مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. هر چند 
تفاوتی بین  نرخ ارز نیمایی و سنا وجود دارد اما این اختاف 
و فاصلــه می تواند کاهش پیدا کند امــا مبنا همان نرخ نیما 
خواهد بــود و در حال حاضر هم عمده واردات مبتنی بر نرخ 
ارزی اســت که سازوکار نیما کشف می شــود.وی با اشاره به 
حذف ارز تک نرخی از سال آینده گفت: وارداتی انجام می شود 
چه در بخش کاالهای اساســی و چه در بخش کاالهای غیر 
اساســی به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت باید 8 میلیارد 
دالر می توانســت ارز ۴۲۰۰ تومانی اســتفاده کند اما دولت 
در بودجه ســال اینده به موجب توافقاتی که با مجلس انجام 
شده بود باید به ســمت باز توزیع منابع برود و نحوه حمایت 
خود را از مصرف کنندگان تغییــر دهد.معاون امور اقتصادی 
وزارت اقتصــاد با تاکید بر اینکه معتقــدم عبارت حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان عبارت دقیقی نیســت و بار معنای منفی دارد 
و غلط انداز اســت، ادامه داد:  واقعیت این اســت که با یک 
روشی قصد حمایت از مصرف کنندگان را داشتیم که در حال 
حاضر قرار است شیوه حمایت از مصرف کنندگان تغییر کند. 
روش قبل شــیوه ناکارآمد و غیرموثری بود که قرار است آن 
را به شــیوه موثر و کارآمد تغییر دهیم تا به جامعه هدف به 

درســتی اصابت کند.سبحانیان درباره بار تورمی این سیاست 
اظهار داشت: نکته بســیار مهم است که نباید اینگونه تصور 
شود که اجرای این سیاست هیچ افزایشی را در قیمت ها ایجاد 
نخواهد کرد اما سوال این است که آیا تداوم وضع موجود یعنی 
تداوم اختصاص ارز ترجیحی به برخی از کاالها مانع از افزایش 
قیمت این کاالها شده و می شود؟حتما پاسخ این سوال منفی 
اســت.وی افزود: اتفاقا اعداد و ارقام تجربه شــده در گذشته، 
نشان می دهد رشــدی که در قیمت برخی از کاالها از جمله 
گوشت قرمز، گوشــت مرغ، تخم مرغ و حتی روغن داشتیم، 
بیش از رشــدی بوده که در شاخص کل با آن موجه بودیم به 

عبارت دیگر متوسط رشد قیمت این اقامی که به نهاده های 
آن ها ارز ترجیحی اختصاص داده می شــد، باالی ۲۰۰ درصد 
افزایش بوده است در حالی که شاخص کل از فرودین سال 97 
تا به امروز کمتر از این میزان و اعداد را نشــان می دهد.معاون 
وزیر اقتصاد گفت: انتخاب امروز از بین دو مســیری اســت و 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند درصدی را به قیمت ها اضافه 
می کنــد اما این درصد حتما پایین تر و کمتر از تداوم و ادامه 
وضع موجود است.سبحانیان تاکید کرد: نکته بسیار مهم تر این 
اســت که تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می شود و 
دامن می زنــد و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا 

می کند در حالی که با تغییر روش حمایت از مصرف کنندگان 
افزایش قطعی را در قیمت برخی از اقام خواهیم داشــت و 
این جهت بین دو این افزایش قیمت تفاوت معنادار و ماهوی 
وجود دارد .   وی درباره منشــا تورم مقطعی قیمت ها پس از 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی اظهار داشــت: محل تورم مقطعی قبا به 
واردات یکســری کاالهای مشخص شــده ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تخصیص داده می شــد و با تغییر این شیوه و مدل قرار براین 
اســت که همان کاال با نرخ ارز باالتری وارد شود.معاون امور 
اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به میزان تورم ایجاد شده پس 
از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفــت: این یک غلط مصطلحی 
است که گفته می شود اگر نرخ ارز واردات ان کاال 5 برابر  شود 
بنابراین قیمت آن کاال هم باید 5 برابر شود. این محاسبات و 
تحلیل ها کاما غلط است.وی افزود: در حال حاضر بسیاری از 
نهاده های کاالهای تولیدی با نرخ ارز آزاد محاسبه می شود و 
یکــی از چالش هایی که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی با آن مواجه 
بودیم و تولیدکنندگان درباره آن گایه داشتند این بود که ارز 
۴۲۰۰ تومانی به دست آنها نمی رسد و نهاده ها با ارز بازار آزاد 
به دست تولید کنندگان می رسید و تمام فرایند تولید کاالی 
نهایی با ارز آزاد انجام می شد.سبحانیان ادامه داد:  باید به این 
موضوع توجه داشته باشیم که ارز ترجیحی سهم قابل توجهی 
در قیمت تمام شده کاال ندارد و به این صورت نیست که بین 
قیمت ارز، قیمت نهــاده و قیمت محصول رابطه یک به یک 
داشته باشــیم و می توان گفت نهایتا ۲۰ تا 3۰ درصد قیمت 
نهایی سهم قیمت ارز است.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد 
در پاسخ به این ســوال که آیا یارانه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومــان برای هر نفر 9۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: 
تا به امروز هیچ عددی نهایی نشــده است و به محض اینکه 
اعداد و ارقام نهایی شوند مراجع رسمی دولت درباره آن اطاع 

رسانی خواهند کرد.       

رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: زیان انباشته 
باشگاه پرســپولیس باالی ۲۰۰ میلیارد تومان است و با 
احتساب ســایر بدهی ها از جمله مالیات به 5۰۰ میلیارد 
تومان می رســد. اما ارزش کل باشگاه پرسپولیس ۱8۰۰ 
میلیارد تومان ارزیابی شــده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن 
ارزش برند این باشگاه است.حسین قربانزاده در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاســخ به این ســوال که آیا 
همچنان با حذف استقال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان 
آسیا تا یک ماه آینده بورسی می شوند، اظهار داشت: موعد 
مقرر پذیرش دو باشگاه استقال و پرسپولیس بهمن ماه 
اســت و این موضوع هیچ ارتباطی با حذف این دو باشگاه 
ندارد البته هر دوی این باشگاه ها ۱۰ روز استیناف دارند اما 
به هر حال تنها یکی از دالیل ما برای خصوصی سازی دو 
این باشگاه بحث حضور آنها در مسابقات بین المللی است.

وی ادامــه داد: ایــن دو باشــگاه باید هر چه ســریع تر 
صورت هــای مالی خود را نهایــی و ارایه دهند و عملیات 
تجدیــد ارزیابی صورت بگیرد و پس از آن هیات پذریش 
بورس آن را بپذیرند و در بهمن ماه درج نماد شــوند. این 
مسیر اداری و پذیرش دو شرکت در حال انجام است و به 

هر حال در بهمن ماه باید این دو شــرکت بورسی شوند 
اگر امســال این عملیات برای دو باشــگاه انجام نشود به 
طور قطع مشکات آنها در سال آینده ادامه پیدا می کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر باشگاه استقال 
صورت مالی خود را تحویل داده و هنوز باشگاه پرسپولیس 
صورت مالی را تحویل نداده اســت.قربانزاده درباره دالیل 
تاخیر واگذاری این دو باشگاه در چند سال گذشته اظهار 
داشت: مشکات بندهای حسابرســی سال گذشته زیاد 
بوده اســت و در تهیه صورت های مالی باید این بندها را 
تعیین تکلیف کنند. برای مثال بدهی به بازیکن یا مربی 
خارجی یا اساســا بدهی مالیاتی تســویه نشده دارند و تا 
زمانی که این بدهی ها تعیین تکلیف نشــود، صورت های 
مالی شفاف نخواهد بود. باید این بدهی ها پاکسازی شود تا 
کمترین بندها را داشته باشند که خود این موضوع زمان بر 
اســت و از سوی دیگر حسابرس هم باید این صورت های 
مالی را تایید کند. پس از آن صورت های مالی تایید شده 
به صورت ســود و زیان، ترازنامه و ... تهیه و برای سازمان 
ارسال شود. مسیری از این مراحل زمان بر طی شده است 
و باید مابقی مراحل هم انجام شود.وی همچنین با اشاره 

به میزان بدهی دو باشــگاه گفت: زیان انباشــته باشگاه 
پرسپولیس باالی ۲۰۰ میلیارد تومان است و با احتساب 
ســایر بدهی ها از جمله مالیات بــه 5۰۰ میلیارد تومان 
می رسد. اما ارزش کل باشگاه پرسپولیس ۱8۰۰ میلیارد 
تومان ارزیابی شــده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن ارزش 
برند این باشــگاه است.رییس ســازمان خصوصی سازی 
تاکید کرد: تاخیر در سال های گذشته بیشتر به عملکرد 
وزرای ورزش برمی گردد از این جهت که حساســیت های 
زیادی برای مدیریت این دو باشــگاه  وجود داشت و چه 
کســانی پاســخگو خواهند بود. موضوع دیگر این است 
که این باشــگاه ابزار قدرتی برای وزارتخانه ها محســوب 
می شــوند. می توان علت عمده تاخیر در واگذاری این دو 
باشگاه به همین دلیل بوده است.قربانزاده با بیان اینکه اما 
مهم ترین دلیل عدم واگذاری این دو باشگاه در سال های 
گذشته به بحث محل درآمد این شرکت ها برمی گرد، ادامه 
داد: هر شرکتی که وارد بورس می شود باید سودآور باشد 
و الزمه ســودآوری هم، تضمین سود عملیاتی آن شرکت 
است. منظور از  ســود عملیاتی این است که در راستای 

فعالیت شرکت بتواند سود کسب کند.

رییس کل سازمان خصوصی سازی:

استقالل و پرسپولیس بهمن ماه باید بورسی شوند

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت دوازدهم در خصوص ماموریت و انتقال کارکنان دولت 
به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی را غیرقانونی اعام کرد.به گزارش تسنیم، 
اســتقبال برای مامور شــدن کارکنان به مناطق آزاد تجاری- صنعتی دارای استقبال 
زاید الوصفی اســت، چرا که عموماً ماموران دستگاه های اجرایی به این سازمان ها، به 
منظور تصدی پســت های مدیریتی اشتغال می یابند و به تبع آن از حقوق و مزایای 

متفاوت این مناطق نیز برخوردار می شــوند.به همین دلیل است که مقامات و مدیران 
ســابق یا برخی خواص جریانات سیاســی در تغییر چرخه قدرت در این مناطق یا به 
عنوان عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا به مدیران ساختارهای این سازمان ها منصوب 
می شــدند از این رو است که میل به انتصاب و ماموریت به سازمان های مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی همواره وجود دارد.اما با نگاهی به قوانین حاکم بر سازمان های مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی می توان استنتاج کرد که اساساً امکان ماموریت و انتقال کارکنان 
دستگاه های اجرایی و از جمله آن نهادهای نظامی، به سازمان های منطقه آزاد تجاری- 
صنعتی وجود ندارد و سال ها است که بر خاف قانون، این انتقال و ماموریت ها توسط 
ذینفعان در حال انجام است.در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند 
الف ماده 65 قانون احکام دائمی توســعه، سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و قانون کار اداره می شوند. حصر مذکور مانع 
از حاکمیت سایر قوانین بر اداره این سازمان ها می شود و با توجه به اینکه قانون کار 

به عنوان قانون استخدامی ســازمان های مناطق آزاد محسوب می شود فقدان حکم 
ماموریت یا انتقال در آن بنا به اصل حاکمیت قانون و اصل صاحیت، امکان آن را غیر 
ممکن می دارد. به عبارتی در چنین اموری اصل بر عدم صاحیت است مگر به تصریح 
قانون و در نتیجه ســکوت قانون کار در معنای تجویز قلمداد نمی شود.از سوی دیگر 
توجه به حصر اداره سازمان های مناطق آزاد بر اساس قانون کار، نمی تواند اداره امور 
ماموران از جمله پرداخت ها، انتصاب و تصدی ها و .... را تابع قانون دستگاه مبداء نماید 
به عبارتی پرداخت حقوق و مزایا بر اساس پست نظام استخدامی مبداء اما تصدی در 
سازمان منطقه آزاد صورت گیرد چرا که با مداقه در مواد اول قانون کار، کارگر، کارفرما 
و کارگاه تعریف شــده و کارگر بنا به حق و السعی که بر اساس مصوبات شورای عالی 
کار است به خدمت کارفرما آن هم در کارگاه مشخص در می آید. فلذا اساساً کسی که 
در منطقه آزاد به کارگرفته می شود الزاما استخدام می شود و ماموریت به این سازمان 
مبنای قانونی به ویژه در قانون کار ندارد.از سوی دیگر همانطور که گفته شد اداره امور 

ماموران مانع از حاکمیت قانون کار و حصر آن خواهد بود زیرا به عنوان مثال رسیدگی 
به تخلفات ماموران آیا باید در ســاختار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صورت 
پذیرد و یا تحت نظامات قانون کار، زیرا که این دو از یکدیگر تفاوت ماهوی و شــکلی 
دارند؟بر همین مبنا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بدواً طی دادنامه ای در 3۰ آذر 
ماده ۱399 بند 3 تصویب نامه هیات وزیران که جواز ماموریت به این سازمان ها را به 
کارمندان دستگاه های اجرایی می داد، ابطال کرد.در همین راستا هیات وزیران دولت 
دوازدهــم در روزهای پایانی خود با الحاق تبصره ای بند ماده 7 آیین نامه موضوع مواد 
۲۱ و ۱۲۱ قانــون مدیریت، امکان ماموریت به این مناطــق را وضع کرد. با این حال 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7 دی ماه ۱۴۰۰ این تصویب نامه را ابطال 
کرد.به این ترتیب مشخص شد اساساً ماموریت و انتقال کارکنان دولت به سازمان های 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی موجب قانونی ندارد و طبیعتاً من بعد هرگونه پرداختی به 
این ماموران می تواند وصف اختاس یا صرف وجوه و اموال در محل غیر مجاز داشته 
باشد و استمرار خدمت ایشان در معنای غیبت در دستگاه های مبداء خود است.حال 
باید دید که آیا دولت سیزدهم حکم به بازگشت این دسته از ماموران به دستگاه های 

مبداء خود خواهد داد؟

دیوان عدالت مصوبه دولت روحانی را باطل کرد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرج_ناحیه سه

آگهی فقدان سند مالکیت
آقایان ســید میالد و سید مهرداد شهرت هردو نفر ســید ربیع وکالتا برابر وکالتنامه 
هــای ۲۷۹۸۳مــورخ ۱۳۹۹/۱۱/۹دفترخانــه ۱۰۱۹تهــران و وکالتنامــه شــماره 
۱۴۶۵۸مــورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ دفترخانه ۱۶۰۳ تهران از طرف آقای ســید محمدجواد 
ســید ربیع و ســیدمحمدصادق ســیدربیع اصالتا و وحید ســیدربیع اصالتا و وکالتا 
برابر وکالتنامه های شــماره ۲۳۸۲۰ مورخ۱۳۹۹/۲/۲۱وشــماره ۲۴۳۹۴مورخ۱۳۹

۹/۴/۱دفترخانه۱۰۱۹تهــران و ۴۱۸۳۷مــورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲دفتر ۴۲۴تهران از طرف 
خانمها فاطمه زینلی و مرضیه ســیدربیع و آقای حســین رحیمــی برابر وکالتنامه 
های شــماره ۲۷۹۸۵مورخ۱۳۹۹/۱۱/۹دفتر۱۰۱۹تهران و شماره های ۴۱۸۳۷مورخ 
۱۳۹۹/۸/۲۲تنظیمی دفترخانه ۴۲۴تهران وکالت شــماره ۱۳۲۸۰مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ 
دفترخانه ۶۵۳تهران و وکالت شماره ۸۴۷۴مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۳دفترخانه۱۰۵۴تهران از 
طرف آقای غالمحسین سیدربیع و خانم ناهیداعظم شهبازی نهاوندی ضمن تسلیم دو 
برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است سندمالکیت شش دانگ یک دستگاه 
آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۷۰.۱۱مترمربع قطعه ۱ تفکیکی واقع در طبقه همکف 
سمت جنوب شرقی به شماره ۴۹۱۱۲فرعی از ۱۷۰اصلی مفروز از پالک ۴۸۴۲۴فرعی 
از اصلی مذکور جز حوزه ثبتی شهرســتان کرج به شماره چاپی ۹۷۸۸۱۲به نام سید 
علیرضا سیدربیع صادر و تسلیم گردیده است سپس مشارالیه برابر حصر وراثت شماره 
دادنامه ۱۷۸مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲شــعبه ۷شــورای حل اختالف کرج و مالیات بر رای 
شماره ۴۸۳۹۵مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اداره امور مالیاتی غرب تهران فوت نموده است و 
ورثه حین الفوت وی عبارتند از خانم ناهیداعظم شهبازی نهاوند زوجه متوفی و آقایان 
سیدغالمحسین و سیدمحمد جواد و سیدمجتبی شهرت هر سه نفر سیدربیع برادران 
متوفی میباشــند سپس آقای سید مجتبی سیدربیع برابر گواهی حصر وراثت شماره 
دادنامه ۱۴۰۵مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۹ شــعبه۲۰۶ شــورای حل اختالف منطقه ۵تهران و 
مالیات بر ارث شماره۳۲۶۴مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ اداره امور مالیاتی شمیرانات فوت نموده 
و ورثــه حین الفوت وی عبارتند از خانم فاطمه زینلی زوجه متوفی و وحید و ســید 
محمدصادق و مرضیه و شــهرت هر سه نفر سیدربیع فرزندان متوفی میباشند سپس 
سند مالکیت  به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سندمالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله نســبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 
عمل گردد .بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضی واصل نشود و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم 

خواهد شد.
 محمدلشکری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

) م الف:۷۷۹/ف (

از بیــن جمعیت ۲.3 میلیون نفری بیــکاران بیش از 97۴ 
هزار نفــر فارغ التحصیل آموزش عالی هســتند.به گزارش 
ایسنا، وضعیت اشتغال  در پاییز سال جاری نشان داد که از 
جمعیت ۱5 ساله و بیشتر فعال، ۲3.5 میلیون نفر شاغل و 
۲.3 میلیون نفر بیکار هستند.بررسی جزئیات گزارش مرکز 

آمار ایران از این حکایت دارد که در بین جمعیت بیکار 97۴ 
هزار و 5۱8 نفر فارغ التحصیل آموزش عالی هستند که تعداد 
آنها در مقایسه با پاییز سال گذشته ۰.5 درصد کاهش دارد.

این در حالی است که سال گذشته 98۰ هزار نفر از جمعیت 
بیــکار فارغ التحصیل آموزش عالــی بودند که 55۰۰ نفر از 

تعدادشان کم شده است. اما از فارغ التحصیان بیکار، ۴98 
هزار و 667 نفر مرد هســتند که در مقایسه با پاییز پارسال 
بیش از ۱۰ هزار نفر کاهش دارد.همچنین ۴75 هزار و 85۱ 
نفر از فارغ التحصیان بیکار را زنان تشکیل می دهند که از 

تعداد آنها بیش از ۱6 هزار نفر کاسته شده است.

وضعیت اشتغال در پاییز نشان داد

 ۹۸۰ هزار 
تحصیل کرده بیکار
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گزیده خبر

با توفیق در عرصه پژوهش و فناوی صنعت آب و فاضالب کشور پیگیری می 
شود؛

جایزه مدل تعالی مدیریت منابع انسانی در 
ویترین افتخارات آبفا آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: فرایند ارزیابی مدل تعالی 
مدیریت منابع انســانی در محل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شــرقی انجام شد.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: آبفا اســتان در راستای ارتقا و توسعه فرآیندهای 
مدیریت منابع انســانی در پنجمین دوره جایزه منابع انسانی حضور پیدا کرده 
است.علیرضا ایمانلو افزود: آبفا آذربایجان شرقی به دنبال همسوسازی استراتژی 
های منابع انسانی با استراتژی های این شرکت در راستای توانمندسازی منابع 
انسانی برای کمک به تحقق اهداف سازمانی است.ایمانلو با اشاره به موفقیت های 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در بخش های مختلف از جمله انتخاب 
دســتگاه برگزیده استانی در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی 
جشنواره شهید رجایی، کســب گواهینامه سه ستاره مدیریت دانش بر مبنای 
مدل KM4D و انتخاب آبفا استان به عنوان شرکت برگزیده در عرصه پژوهش 
و فناوری صنعت آب و فاضالب کشور را امری مهم عنوان کرد.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: با توجه به چالش های خاص 
حوزه منابع انســانی انتظار می رود با بهره گیری از این سیستم ها، چالش های 

احتمالی را مرتفع کنیم.

با اجرای صحیح طرح تعادل بخشی
16 میلیون متر مکعب آب به آبخوان های 

استان برگشت داده شد
مهنــدس آریانژاد: با اجرای طرح تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی و تالش 
مجموعه شــرکت آب منطقه ای کردستان، مدیریت منابع و مصارف آب استان 
در حد رضایت بخشــی قرار گرفته اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای کردســتان، مدیر عامل این شرکت به اقدامات حفاظتی در بخش آب 
اشــاره کرد و گفت: از جمله اقدامات تاثیرگذار در راستای صیانت از منابع آب 
اســتان، اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است که بخشی 
از اقدامات آن شــامل؛ انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، نصب 
کنتورهای هوشــمند و حجمی، اســتقرار و تقویت گروه های گشت و بازرسی، 
اجرای پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیالب، برگزاری مستمر جلسات شورای 
حفاظت آب استان، ساماندهی شرکت های حفاری و اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
در قالب اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی می باشد.مهندس آرش آریانژاد 
ادامه داد: اقدامات تعادل بخشی و اجرای سند سازگاری با کم آبی، مستقیماً منجر 
به صرفه جویی آب در ســطح حوضه آبریز، محدوده های مطالعاتی و آبخوان ها 

خواهد شد.

با حضور بازرسان شرکت ملّی گاز ایران
مالقات مردمی سرپرست شرکت گاز 

مازندران
 مطابق برنامه هفتگی مالقات های مردمی سرپرســت 
شرکت گاز استان، رسیدگی به درخواست ها و شکایات 
ذی نفعان شــرکت، طی روز جاری در حضور بازرسان 
شــرکت ملّی گاز ایران انجام شــد.به گــزارش روابط 
عمومی شــرکت گاز اســتان مازندران ، "قاسم مایلی 
رستمی"با مراجعه کنندگان بصورت چهره به چهره و با رعایت الزامات و پروتکل 
های بهداشــتی، مالقات نموده و به طور مســتقیم به درخواســت های ایشان 
رسیدگی کرد.در این مالقات بازرســان اعزامی از امور بازرسی شرکت ملّی گاز 
ایران نیز که برای بررسی فرآیند رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی به 
شرکت عزیمت نموده، حضور داشته و از نزدیک شاهد روند اجرای برنامه مالقات 

های عمومی و رسیدگی به درخواست ها بودند.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان :
بانک قرض الحسنه مهر ایران از بانک های 

خوشنام کشور محسوب می شود 
مدیــران بانک قرض الحســنه مهر ایــران در دیدار با 
مدیرعامل و معاونین شرکت پاالیش نفت اصفهان راه 
 کارهای تقویت همکاری های دوجانبه را بررسی کردند.

در این نشست صمیمی دکتر محسن قدیری مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه بانک قرض 
الحســنه مهر ایران از بانک های خوشنام کشور محسوب می شود، بر مراودات 
دوسویه تأکید کرد و گفت: تالش مدیریت سازمان بر این موضوع بوده که با همکاری 
و استفاده از تسهیالت ارزان قیمت بانک قرض الحسنه مهر ایران در جهت بهبود 
 معیشت زندگی همکاران حرکت کند و امید است تعامالت فیمابین افزایش یابد.

مهدی صرامی معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز برکات 
 همکاری بانک مهر قرض الحسنه مهر ایران با این شرکت را بسیار مشهود توصیف کرد.

همچنین جهانگیر زنگنه مدیرهماهنگی و توســعه سرمایه های انسانی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان تجمیع پیمانکاران، ارائه حقوق و همچنین وام به کارکنان 

را نتایج مطلوب همکاری دوطرف دانست.

چشم انداز روشن بازار نفت برای ایران
آخرین تصمیم اوپک پالس تداوم افزایش تولید بود و آنطور که 
کارشناسان می گویند شــرایط فعلی بازار نفت مطلوب است و 
چشم انداز خوبی نیز برای ایران ترسیم می شود.به گزارش ایسنا، 
کشور عضو سازمان کشــورهای صادرکننده نفت و متحدانش 
)ائتالف اوپک پالس( در آخرین نشســت خود، بر ســر افزایش 
4۰۰ هزار بشــکه ای تولید روزانه در ماه فوریه )بهمن- اسفند( 
به توافق رسیدند. اوپک و متحدانش در نوزدهمین نشست خود 
در ماه ژوئیه نیز توافق کردند هر ماه تولیدشــان را در مجموع 
4۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند تا به محدودیت عرضه ۵ 
میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه در روز پایان بخشند، این تصمیم از 
ماه اوت اجرایی شــده است.اوپک پالس در واکنش به فروپاشی 
تقاضا در اوج بحران شــیوع ویروس کووید-۱۹، تولید خود را از 
ماه مه سال ۲۰۲۰، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل 
حــدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود کرد، اما پس از آن 
زمان با بهبود تقاضا، محدودیت عرضه را به مرور تسهیل کرده 
است.جواد اوجی - وزیر نفت با تشریح بیست و چهارمین نشست 
وزارتی اوپک پالس اعالم کرد: آخرین تصمیم ادامه تصمیم ماه 
پیش مبنی بر ادامه افزایش تولید 4۰۰ هزار بشکه نفت در روز 
بــرای ماه فوریه ۲۰۲۲ بود، با توجه بــه گزارش کمیته فنی و 
ارزیابی های صورت گرفته کارشناسان از چشم انداز اقتصاد جهان 
و متغیرهای تعیین کننده در وضع عرضه و تقاضای جهانی نفت 
در سال ۲۰۲۲ کشورهای اوپک پالس، همگی در تصمیم برای 
افزایش تولید 4۰۰ هزار بشــکه ای اشتراک نظر داشتند. البته 
اوپک پــالس دوباره بــر رصد و نظارت مــداوم و منظم خود بر 
تحوالت بازار و انجام هرگونه اقدام الزم برای حفظ ثبات حاکم 
بــر بازار نفت تأکید کرد و همه کشــورها به تالش های جمعی 
خود برای حفاظت از دستاوردهای این توافق ادامه خواهند داد.

به گفته وی، براســاس آمار و گزارش های منتشرشده به لطف 
بهبود شاخص های اقتصادی در جهان به ویژه اقتصادهای بزرگ 
مصرف کننده نفت و پایبندی مناسب کشورهای اوپک پالس که 

در ماه نوامبر به حدود ۱۱۷ درصد رســید، بازار جهانی نفت با 
وجود برخی نگرانی ها درباره شــیوع سویه امیکرون، در مسیر 
رضایت بخش برای توازن و ثبات در حال حرکت است.کشورهای 
اوپک پالس نیز از نظر شــرایط کنونی رضایــت دارند و تالش 
جمعی همه تولیدکنندگان، بر حفظ و پایدار کردن ثبات کنونی 
بازار نفت متمرکز شــده و به نظر می رسد با توجه به چشم انداز 
اقتصادی امیدوارکننده ای که برای سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ 
پیش بینی شده است، روند کنونی حفظ شود، البته کشورهای 
اوپک پالس آمادگی دارند در هر زمان که بازار و مصرف کنندگان 
نیاز داشته باشــند، به مسئولیت خود در زمینه تأمین سریع و 

مطمئن نفت اقدام کنند.مرتضی بهروزی فر - کارشــناس ارشد 
حوزه انرژی در این رابطه و تاثیر شــرایط فعلی بازار بر ایران به 
ایسنا گفت: تصمیم اوپک پالس برای تداوم افزایش تولید ادامه 
روند سابق بوده است و باتوجه به وضعیت فعلی بازار باید گفت 
که اکنون شــرایط نامناسب نیست و برای تولیدکنندگان و هم 
عرضــه کنندگان قیمت در دامنه ۷۰تا ۸۰ دالر معقول اســت.

وی با بیان اینکه باید درنظر داشت که حتی اگر تصور شود که 
کشورهای اوپک پالس تصمیم می گرفتند که به میزان بیشتری 
افزایش تولید داشــته باشــند، منطقی و قابل قبول نبود و بازار 
بیــش از این میزان را نمی تواند در میان مدت ســاپورت کند، 

گفت: ظرفیت مازادی که اعالم می شــود در حدی نیســت که 
تولیدکنندگان بتوانند افزایش تولید قابل قبولی را داشته باشند.

این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی افزود: از سوی دیگر باتوجه 
به اینکه قیمت ها در ســطح قابل قبولی قرار دارد، دلیلی برای 
کاهش تولید نبود و به اعتقاد من این تصمیم منطقی بوده است 
و بهتر از این نیز نمی توانست تصمیم گیری صورت بگیرد. قیمت 
فعلی برای مصرف کننده و تولید کننده قابل قبول است و باید 
در نظر داشته باشیم که عمال ظرفیت مازادی وجود ندارد مگر 
اینکه تحریم های ایران حذف شود و ایران بخواهد وارد بازار شود.

بهروزی فر با بیان اینکه باتوجه به شرایطی که بازار دارد به نظر 
می رسد که مشکلی برای ورود ایران به بازار نفت وجود نداشته 
باشد و ایران به راحتی می تواند وارد بازار شود، بدون آنکه تغییر 
چندانی در قیمت ها اتفاق بیفتد، گفت: در گذشــته زمانی که 
برجام اتفاق افتاد، ایران در کمتر از شــش ماه توانســت تقریبا 
به ســطوح قبل از تحریم ها دست یابد اکنون نیز امیدواریم این 
اتفاق بیفتد و ایران به راحتی بتواند در کمتر از شش ماه میزان 
تولید خود را به ۳.۵ تا ۳.۸ میلیون بشــکه برساند.وی با تاکید 
بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر در صنعت نفت ایران، گفت: جذب 
سرمایه گذاری خارجی، جذب تکنولوژی، استفاده از ظرفیت های 
ایران با بهره گیری از ســرمایه خارجی امری مهم و ضروری در 
صنعت نفت ایران اســت، اما به طور کلی بازار برای ایران روشن 
است و حداقل در شرایط کنونی چشم انداز تاریکی برای ایران 
دیده نمی شود و باتوجه به تجاربی که دانشمندان ویروس شناس 
در دنیا در طول دو ســال گذشته در مورد کرونا بدست آوردند، 
این تصور که در ماه های پیش در مورد امیکرون وجود داشــت 
که می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد فعال دیگر مطرح نیست 
و مشکل خاصی بازار را تهدید نمی کند.به گفته این کارشناس 
حوزه انرژی، چشم اندازهای مناسبی در بازار نفت دیده می شود 
و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۲ حداقل سطح تقاضا به سمت قبل 

از شیوع ویروس کرونا پیش برود.

قیمت نفت روز جمعــه پس از این که 
بازار نگرانی ها نســبت بــه ناآرامی در 
قزاقســتان و اختالل تولید لیبی را در 
برابر آمار اشتغال ماهانه ضعیفتر از حد 
مطلوب آمریکا و تاثیر آن بر سیاســت 
پولی فدرال رزرو سبک و سنگین کرد، 
حدود یک درصد کاهش یافت اما رشد 
هفتگی چشمگیری را رقم زد.به گزارش 
ایســنا، بهای معامالت نفــت برنت ۲4 
سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش یافت و 
در ۸۱ دالر و ۷۵ ســنت در هر بشــکه 
بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا ۵۶ سنت معادل ۰.۷ 
درصد کاهش یافت و در ۷۸ دالر و ۹۰ 
سنت در هر بشکه بسته شد.در شرایطی 
که نگرانی ها نســبت به مختل شــدن 
عرضه از نگرانی ها نسبت به تاثیر شیوع 
اُمیکرون بر تقاضا ســبقت گرفته است، 
نفت برنت ۵.۲ درصد و وســت تگزاس 
اینترمدیت پنج درصد رشد در نخستین 

هفته سال نوی میالدی به ثبت رساندند 
و قیمتهای آنها به باالترین حد از اواخر 
نوامبر رســیده اســت.جان کلیداف، از 
شرکای شــرکت مدیریت سرمایه اگین 
کپیتال گفت: آمار اشــتغال آمریکا این 
پرســش را ایجاد کرد کــه از این پس 
به کدام ســو پیش می رویم و نگرانی ها 
نســبت به شــیوع امیکرون بــه بازار 
برگشــت.یک روز پس از این که روسیه 
نیروهایش را برای سرکوب ناآرامیها به 
قزاقســتان اعزام کرد، به نظر می رسد 
نیروهای امنیتی کنترل خیابانهای شهر 
آلماتــی را برعهده گرفتــه اند و رئیس 
جمهور این کشــور اعالم کــرد نظم تا 
حدود زیادی احیا شده است. اعتراضات 

در مناطق غربی نفت خیز قزاقستان پس 
از حذف ســقف قیمــت دولتی بوتان و 
پروپان در روز سال نو آغاز شد.تولید در 
میدان نفتی تنگیز که بزرگترین میدان 
نفتی قزاقستان اســت، روز پنج شنبه 
کاهش یافت و شرکت شورون که اداره 
این میدان نفتی را بر عهده دارد، اعالم 
کــرد بعضی از پیمانــکاران در حمایت 
از اعتراضاتی که در ســطح این کشور 
آســیای مرکزی صورت گرفته، خطوط 
واحد را مختل کردند.تولید در لیبی به 
۷۲۹ هزار بشــکه در روز در مقایسه با 
اوج ۱.۳ میلیون بشــکه در روز در سال 
گذشته، کاهش پیدا کرده که بخشی از 
علت این کاهش، تعمیرات خط لوله بوده 

است.هر دو شاخص در ابتدای معامالت 
همسو با بازارهای ســهام و دالر صعود 
کرده و یک دالر افزایش پیدا کرده بودند 
اما پس از انتشــار آمار اشــتغال ماهانه 
آمریکا کــه ضعیفتر از حد مطلوب بود، 
با فشارهای کاهشــی روبرو شدند.آمار 
رسمی نشان داد اشتغال غیرکشاورزی 
آمریکا در دسامبر به دلیل کمبود نیروی 
کار، کمتر از حد انتظار افزایش یافت و 
رشد اشــتغال در آینده نزدیک ممکن 
است مالیم بماند زیرا شیوع کووید ۱۹ 
همچنان فعالیت اقتصادی را مختل می 
کند.در این بین، افزایش تولید از سوی 
تولیدکنندگان اوپک پالس با رشد تقاضا 
همگام نبوده است. تولید نفت اوپک در 
دسامبر به میزان ۷۰ هزار بشکه در روز 
نســبت به ماه پیش افزایــش یافت در 
حالی که تحت توافق اوپک پالس اجازه 
داشــت تولیدش را ۲۵۳ هزار بشکه در 

روز افزایش دهد.

درخشش نفت در نخستین 
هفته سال میالدی جدید

 مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل، ظرفیت انتقال برق ایران به افغانستان را ۱۷۵ مگاوات برشمرد و گفت: اکنون ۱۱۰ مگاوات برق به این 
کشور صادر می شود.»محمدعلی فرحناکیان« در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون شبکه برق کشورمان به شهر 
هرات افغانستان متصل است و توسط سه یا چهار خط انتقال برق انجام می شود.وی ادامه داد: ظرفیت انتقال برق ایران به این کشور ۱۷۵ 
مگاوات است که ۱۱۰ مگاوات آن صادر می شود و طرح های بزرگی هم پیش بینی شده که ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات به این ظرفیت اضافه شود.

مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: سه سال پیش بعد از آن که مسوولیت کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و افغانستان به 
وزارت نیرو واگذار شد، وزیر نیروی وقت سفری به این کشور داشت و پس از آن با سفر معاون برق وزارتخانه به افغانستان توافق های خوبی انجام شد، اما دولت قبلی افغانستان و 
شرکت برق »برشنا« همکاری خوبی نکردند و پیگیری های متعدد از مراکز مختلف هم جواب نداد و ایرادهای خاص می گرفتند.فرحناکیان اضافه کرد: اکنون و با جابه جایی دولت 
در افغانستان پالس های مثبتی داده شده است، از جمله نخستین وزیری که از دولت طالبان به ایران سفر کرد »عبدالطیف منصور« وزیر آب و برق بود که یک ماه و نیم پیش به 
تهران آمد.وی بیان داشت: در این سفر قول های خوبی داده شد، البته هنوز دولت جدید در افغانستان به طور کامل مستقر نشده است و  نظام حکمرانی و تصمیم گیری مشخص 
نیست.مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: با این حال نخستین نکته مثبت برای ما این بود که قرارداد صادرات برق مان در سفر وزیر آب و برق افغانستان به صورت طوالنی مدت 
منعقد شد و امید است طرح های توسعه ای قبلی هم هرچه زودتر عملیاتی شود، زیرا نفع و خیر آن به هر دو ملت خواهد رسید.به گزارش ایرنا، توسعه ارتباطات شبکه برق ایران با 

کشورهای همسایه مطابق استانداردهای بین المللی با هدف گسترش مبادالت و صادرات انرژی برق، یکی از برنامه هایی است که وزیر نیرو بر آن تاکید دارد.

از نکات مهم الیحه بودجه ۱4۰۱ می توان به برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح های آبیاری تحت 
فشار و اتمام طرح های توسعه منابع آب در حوضه های آب های مرزی اشاره کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشی به بررسی الیحه بودجه ۱4۰۱ در بخش آب پرداخته است.فصول مربوط به بخش آب در الیحه بودجه سال ۱4۰۱، مشابه 
سایر بودجه های سنواتی، فصل منابع آب )از امور اقتصادی و فصل آب و فاضالب )از امور مسکن، عمران شهری و روستایی( است. مجموع 

اعتبارات فصول مذکور در الیحه معادل ۱۳۶٬۲۷۵٬۳۲۰ میلیون ریال اســت.در الیحه بودجه ســال ۱4۰۱ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل منابع آب و فصل آب و 
فاضالب نســبت به رقم مصوب قانون بودجه ســال ۱4۰۰ به ترتیب حدود یک درصد کاهش و ۷/۲۱ درصد رشــد داشته اند. در الیحه بودجه سال ۱4۰۱ اعتبارات مربوط به 
برنامه های تأمین آب و عرضه آب رشد داشته و اعتبارات سایر برنامه های ذیل فصل منابع آب، از جمله برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل و برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت 
از منابع آب کاهش داشته است.همچنین در فصل آب و فاضالب، برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی در الیحه بودجه سال ۱4۰۱ رشد چشمگیری داشته است. از نکات 
مهم و قابل توجه در الیحه بودجه سال ۱4۰۱ مرتبط با بخش آب می توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی که از سال گذشته در 
قانون بودجه سال ۱4۰۰ لحاظ شده بود، لزوم توجه به اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به 

تکمیل و اتمام طرح های توسعه منابع آب در حوضه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک و لزوم توجه به تأمین آب شرب شهرهای دارای تنش اشاره کرد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان شد؛صادرات ۱۱۰ مگاوات برق ایران به افغانستان

گام های مثبت قانون بودجه ۱۴۰۱ در بخش آب

گاز تحویلی به نیروگاه های گیالن 14.5 
درصد افزایش یافته است

رشــت – محمدپور: با توجه به افزایش ۳.۲ درصدی دریافت گاز در 
۹ ماه ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گاز تحویلی به 
نیروگاه های گیالن حدود ۱4.۵ درصد افزایش یافته است.به گزارش 
روابط عمومی گاز گیالن، حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیــالن از تحویل ۲.۶ میلیارد مترمعکب گاز به نیروگاه های اســتان 
خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته )۲.۲۹ 
میلیارد مترمکعب( حدود ۱4.۵ درصد رشــد داشته است.وی با بیان 
اینکه این مسئله به علت مدیریت صحیح مصرف گاز توسط مشترکین 
خانگی گیالن در سال جاری محقق شده است، اظهار داشت: به علت 
محدودیت گاز ورودی به  اســتان، مصرف بهینه گاز طبیعی در یک 
حوزه، موجب افزایش پایداری و اســتمرار جریان گاز برای مشترکین 
سایر حوزه های مصرف خواهد شد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
در خاتمه گفت: شرکت گاز با تحویل مستمر گاز طبیعی به صنایع و 
نیروگاه ها موجب توســعه و رونق اقتصاد کشور شده است ولی برای 
اســتمرار این روند، صرفه جویی در ســایر حوزه هــای مصرف بویژه 

مشترکین خانگی امری ضروریست.

 تاکید بر تقویت و توسعه همکاری های 
 دو جانبه منطقه 9 عملیات انتقال گاز 

و خطوط لوله و مخابرات نفت
سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز جهت تقویت و توسعه تعامل و همکاری های دو جانبه 
با سرپرســت جدید خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال دیدار کرد.محی الدین مفخمی 
در دیدار با محمدمهدی جامعی سرپرست جدید خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال به 
اهمیت همکاری شــرکت های زیرمجموعه وزارت نفت اشاره کرد و افزود: مشکالت و مسائل 
مربوط به شــرایط جغرافیایی شمال کشور و همچنین هم مسیر بودن خطوط لوله نفت و گاز 
در برخی از نقاط، زمینه ســاز تعامل و همکاری دو شــرکت جهت خدمت به مردم در استان 
شــمالی است.سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در ادامه به برگزاری مستمر این جلسات 
برای توسعه و تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه های فنی، عملیاتی، لجستیکی، آموزش 
و انتقال تجربیات و به صورت ویژه در شــرایط بحران تاکید و جهت تعامل با شــرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه شمال اعالم آمادگی حداکثری کرد.همچنین محمد مهدی جامعی 
سرپرست جدید خطوط لوله و مخابرات نفت شمال کشور، منطقه شمال را منطقه ای حساس 
دانست و با اعالم همکاری کامل در خصوص اهمیت روابط و فرصت های همکاری میان شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت شمال و منطقه ۹ عملیات انتقال گاز خواستار ادامه روند همکاری 

ها در راستای خدمات رسانی به مردم شد.
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گزیده خبر

در دیدار مدیرعامل گروه سایپا و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
مطرح شد؛

تدوین برنامه صادراتی سایپا برای صادرات و 
همكاری مشترك خودرویی با ۱۱ كشور

سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه، بهمن حسین زاده، عضو هیات مدیره گروه و 
تعداد دیگری از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در دیدار با مهدي صفری، 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه، راهکارها و زمینه های افزایش 
صادرات محصول، تولید مشــترك خودرو و قطعات با شرکای خارجی را بررسی 
کردند.به گزارش سایپانیوز، بهمن حســین زاده، عضو هیات مدیره و قائم مقام 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در تشریح موضوعات مطرح شده در این دیدار 
اظهار کرد: در این نشســت تخصصي فرآیند صادرات خودرو، چالش هاي موجود 
و برنامه اي که براي توســعه صادرات محصوالت سایپا به ۱۱ کشور تدوین شده 
است، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.حسین زاده افزود: در این جلسه توضیحاتی 
درباره صادرات خودرو به کشورهاي عراق، ســوریه، الجزایر، آذربایجان، ونزوئال، 
تونس، آفریقاي جنوبي، ســریالنکا، آسیاي جنوب شرقي، پاکستان و هند ارایه و 
قرار شد از ظرفیت های وزارت امور خارجه کشورمان برای رفع مشکالت  موجود 
استفاده شود.عضو هیات مدیره سایپا ادامه داد: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه رویکرد و استراتژي صادرات گروه خودروسازي سایپا را بسیار مناسب 

توصیف و بر اجرای برنامه هاي توسعه ای در حوزه صادرات تاکید کرد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان عنوان کرد؛
تخلیه و بارگیری كاال در بنادر غرب هرمزگان 

از ۷,۵ میلیون تن فراتر رفت
مدیــر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از تخلیــه و بارگیری حجمی افزون بر 
۷,۵ میلیون تن انواع کاالهای نفتی و غیر نفتی با رشــد ۱۰۸ درصدی در بنادر 
غرب استان هرمزگان طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، »قاسم عسکری نسب« ضمن اشاره به عملکرد 
بنادر غرب اســتان هرمزگان طی ۹ ماهه سال » تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی 
ها » اظهار داشــت: در مجموع ۷ میلیون و ۸۰۵ هــزار و ۱۲۴ تن انواع کاال در 
بنادر غرب اســتان هرمزگان تخلیه و بارگیری شده است که نشان از رشد ۱۰۸ 
درصدی نسبت به سال گذشته می باشد.عسکری نسب افزود: از مجموع عملیات 
تخلیــه و بارگیری انجام شــده، ۵ میلیون و ۹۲ هزار و ۸۶۸ تن با رشــد ۱۶۷ 
درصدی به فرآورده های نفتی اختصاص دارد و همچنین ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار 
و ۲۵۶ تــن کاال های غیر نفتی از جمله میوه و تره بار، خشــکبار، مواد معدنی و 
مصالح ساختمانی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است که رشدی ۴۷ 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد:
 انجام بیش از ۵۱ هزار متر حفاری تا پایان 

آذرماه
در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۵۱ هزار متر حفاری در 
حوزه های پلی متال و آهن انجام شده است.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، 
امیرعلی طاهرزاده با بیان این مطلب گفت: در ۹ ماهه 
سال جاری بیش از ۸۰۰ کیلومترمربع نقشه های زمین 

شناســی در بخش های پلی متال و آهن تهیه و برداشــت ژئوفیزیکی به روش 
مغناطیس سنجی با بیش از ۲۴ هزار قرائت در حوزه پلی متال  انجام شده است.

وی در ادامه افزود: ۱۲ فقره پروانه اکتشاف جدید در حوزه های آهن، پلی متال 
و غیرفلزی در استان های سیســتان و بلوچستان، خراسان جنوبی و لرستان از 
ابتدای ســال تاکنون توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران دریافت شده 
اســت.طاهرزاده با اشــاره به دریافت گواهی کشف فاز اول معدن مس جانجا در 
ســال جاری با ذخیره قطعی و احتمالی ۳۰۳ میلیون تــن ماده معدنی مس و 
طــال گفت: این معدن با ذخیره ۲۰۲ میلیون تن ماده معدنی طال و مس یکی از 
معادن مطرح در کالس جهانی است که در حال حاضر برای جذب سرمایه گذار 
به فراخوان رفته و امیدواریم قبل از پایان ســال، برنده مزایده مشخص و سرمایه 

گذار آن شروع به کار کند.

جعفری در نشست با استاندار خراسان جنوبی خبر داد؛
تولید آزمایشی شمش طالی هیرد

با استاندار خراسان جنوبی و مسئوالن استانی اظهار داشت: خراسان جنوبی 
یکی از استان های مهم معدنی کشور است که ظرفیت های قابل توجهی در 
این حوزه دارد و تالش کردیم در حوزه اکتشاف، تامین زیرساخت معادن و راه 
انداری کارخانه های فرآوری به توســعه معدنی آن کمک کنیم.وی ادامه داد: 
توسعه خراسان جنوبی جزو برنامه های ایمیدرو است و در زمینه اکتشاف به 
عنوان اقدام پایه ای و اولیه برای توسعه زنجیره معدن و صنایع معدنی، ورود 
کرده ایم.رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه ایمیدرو بر اجرای طرح های 
توســعه ای نظارت عالیه دارد، گفت: این سازمان بخش خصوصی را به سمت 
سرمایه گذاری هدایت کرده و در کنار احداث واحدهای توسعه ای، مسئولیت 
اجتماعی را با کمک این بخش انجام می دهد.وی افزود: بدون شک، با آمادگی 
همکاری مسئوالن منطقه ای، می توانیم زمان اجرای طرح ها را کوتاه کنیم 
و تالش شــده با ایجاد زیرساخت ها و تکمیل زنجیره تولید زمینه اشتغال و 

توسعه منطقه نیز فراهم آورده شود.

جهش تولید و فروش ذوب آهن 
اصفهان در ۹ ماهه اول سال جاری

 ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از شرکت های تابعه صدرتامین 
از زمان مدیریت منصور یزدی زاده طی ۳ ســال گذشــته پس از 
چند فراز و فرود به تثبیت سوددهی رسید و این کار باعث شد در 
سال ۹۹ این شرکت از زمان راه اندازی از زیان انباشته خارج شود.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ صدر تامین، ســود این شرکت 
طی سال گذشته به میزان ۱۵هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال رسید که 
دالیل افزایش میزان درآمد و سود شرکت ناشی از تمرکز بر تولید 
و فروش محصوالت صنعتی و محصــوالت با ارزش افزوده باالتر، 
تمرکز شرکت بر صادرات به دلیل ارزش افزوده باالتر، افزایش تورم 
و افزایش ســطحی عمومی قیمت ها است. همچنین در سال ۹۹ 
ذوب آهن، شاهد رشد ۲۴۵ درصدی سودآوری شرکت های تابعه 
داخلی نسبت به سال ۹۸ بوده است.در واقع ذوب آهن طی یک دهه 
گذشته برای نخستین بار در سال ۹۹ از زیان انباشته خارج شد تا 
بتواند سود را بین سهامداران توزیع کند و شرایط برای پیوستن از 
 فرابورس به بورس مهیا شد که این امر در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد.

موفقیت ذوب آهن اصفهان در ســود آوری ادامه یافت و در سال 
جاری نیز این شرکت موفق شد رکورد سود آوری خود را تنها در 
۶ ماهه اول ســال ۱۴۰۰ ارتقاء دهد و با افزایش ۱۹۵ درصدی به 
سود بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برسد و حاشیه سود این شرکت 
برای اولین بار از ۱۲ درصد عبور کرد.عمده سود آوری ذوب آهن 
اصفهان حاصل بهبود فرآیند، تولیــد محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر و رشــد صادرات بوده اســت و تنها حدود ۳۰ درصد از این 
افزایش سود حاصل تورم و افزایش قیمت ارز است.عملکرد ذوب 
آهن اصفهان در ۹ ماهه گذشته نیز نشان از افزایش تولید در اغلب 
بخش های تولیدی و همچنین افزایش فروش این شــرکت دارد. 
تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی علی رغم مشکالت ناشی از 
کمبود مواد اولیه و بحران آب تا پایان آذرماه امسال موفق به تولید 
۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۰۰ تن چدن مذاب شــدند که نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل ۱۳ درصد رشد را نشان می دهد.منصور 
یزدی زاده، مدیر عامل این شرکت ضمن بیان مطلب فوق گفت: 
امسال این شرکت با سه کوره بلند فعالیت می کند و اگر مشکالت 
کمبود مواد اولیه و آب وجود نداشت، قطعاً تولید بیشتری حاصل 
می شــد. با این وجود امیدواریم تا پایان ســال به تولید حدود ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسیم که در تاریخ این شرکت بی سابقه 
است.وی افزود: با توجه به افزایش تولید چدن و محدودیت بخش 

فوالدسازی ، تولید شمش چدن به ۵ برابر سال گذشته رسید.

تعیین تکلیف کاالهای اساسی به کجا رسید؟

 ارز ۴۲۰۰ جوانه زد!
انتشــار ویدئویی در رابطه با جوانه زدن جوهای موجود در بندر 
چابهار شاید قابل باور نباشد ولی در جریان واردات کاالی اساسی 
موضوع چندان عجیبی هم نیست و بارها پیش آمده که این اقالم 
وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، فاســد و از بین رفته است. موضوع 
زمانی قابل تامل است که با وجود تمامی مصوبه ها و هشدارهایی 
که برای تعیین تکلیف کاالهای اساسی وجود داشته، توجهی به 
آنها نشــده و این ماجرا همچنان تکرار می شود.به گزارش ایسنا، 
اخیرا ویدئویی در فضای مجازی منتشــر شد که نشان می دهد 
حجم قابل توجهی جو وارداتی در اسکله چابهار، جوانه زده و سبز 
شده اســت که از چند جهت قابل توجه بود. اینکه این محموله 
کجا رها شــده که زیر باران مانده و ســبز شده است؟ مالک آن 
کیست و دلیل عدم تعیین تکلیف و ترخیص چیست؟ آیا کاالیی 
که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شــده و دولت دائم بر کمبود این ارز 
و نیاز به افزایش ســقف واردات آن تاکیــد دارد این گونه باید از 
بیــن برود؛ آنهم زمانی که دامداران نســبت به تامین نهاده های 

دامی گله دارند؟

جوها برای شرکت امور پشتیبانی دام است
پیگیری اولیه ایســنا از گمرك ایران و توضیح ارائه شــده نشان 
داد که این جوها توســط شرکت پشــتیبانی امور دام وارد شده 
است.طبق گفته لطیفی –سخنگوی گمرك ایران- مجموع واردات 
صورت گرفته حــدود ۱۳۵ هزار تن جو بوده که نزدیک به ۱۲۰ 
هزار تن آن از محل مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی، ترخیص شده 
اســت ولی از ۱۵ هزار تن باقی مانده یعنی حدود ۱۳ هزارو ۵۰۰ 
تن، همان ۱۰ درصدهای باقی مانده اســت که باید با صدور کد 
رهگیری بانک ترخیص شــود ولی با گذشــت دوماه هنوز هیچ 
اقدامی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام برای ارائه به گمرك و 
ترخیص باقی مانده انجام نشــده است. در عین حال برای ۱۵۰۰ 
تن دیگر هم که مجوز ترخیص بر اســاس مصوبات ستاد تنظیم 
بازار در ترخیص درصدی از سوی گمرك صادر شده و در انتظار 
خروج است، این شرکت کامیونی برای تخلیه این محموله و خروج 
آن از بندر تامین نکرده ولی در همین زمان، کامیون جهت خروج 

ذرت های وارداتی ارسال کرده است.

شرکت هیچ کاری نکرد و جوها زیر باران ماند و جوانه زد!
وی با بیان اینکه حتی با توجه  به اعالم شرایط جوی، یک هفته 
قبل از بارندگی، گمرك  چندین بار به صورت کتبی و شــفاهی 
به شــرکت پشــتیبانی امور دام تذکر داده است گفت: حتی به 
مقام های اســتانی و معاونت مرتبط در اداره کل بنادر سیستان 

و بلوچســتان به عنوان مرجع تحویل گیرنده کاال  نیز اعالم شده 
اســت که جهت اتخاذ تصمیم و تمهید  الزم برای جلوگیری از 
خسارت احتمالی ناشی از شرایط جوی اقدام کنند و حداقل کاال 
به انبار مســقف منتقل شود ولی با وجود خالی بودن دو انبار این 
اتفاق نیفتاده است و روی جوها حتی نایلون و  چادر نیز کشیده 
نشــد که بخشی از این حجم ۱۵ هزارتنی، در بارندگی اخیر و با 
توجه به رطوبت باالی چابهار، ســبز  و فاسد شده است.لطیفی 
این را هم گفت که شــرکت پشتیبانی امور دام با وجود عدم اخذ 
کد رهگیری، به دلیل دولتی بودن می توانســت برای انتقال کاال 
به انبارهای خارج از بندر و تحت کلید گمرك اقدام کند یا برای 
تعیین تکلیف ۱۰درصد باقی مانده درخواست کند تا با توجه به 
دولتی بودن محموله و نیاز کشور به این کاال با هماهنگی مراجع 
تصمیم گیر، تصمیم گیری شود که متاسفانه شرکت مذکور هیچ 

یک را انجام نداده است.

این بار اول نیست؛ بارها کاالهای اساسی فاسد شد!
اما اینکه چه اتفاقی برای این جوها افتاده که ســبب فاسد شدن 
آن شــده است، ابعاد گســترده تری دارد و باید کمی به گذشته 
مراجعه کرد که تخریب کاالهای اساســی دپو شده در گمرك و 
بنادر حداقل در یک سال اخیر به دفعات اتفاق افتاده است. زمانی 
که برنج های وارداتی آنقدر در شرایط آب و هوایی بنادر ماند که 
تا آستانه فســاد پیش رفت؛ ذرتها در گمرکهای مازندران به سم 
آفالتوکسین آلوده شد؛ جوهای وارداتی در همین گمرك حشره 
گذاشت، درحالیکه مجوز اســتاندارد برای ترخیص هم داشت و 
جوهایی که در بندر چابهار در معرض طوفان حاره ای قرار گرفت 
و مســئوالن گفتند که می خواهند روی آن نایلون بکشــند و در 

مقابل طوفان از آن حفاظت کنند.

هشــدارهای بی نتیجه برای تعییــن تکلیف کاالهای در 
آستانه فساد

این در حالی است که بارها در مکاتبه های صورت گرفته از سوی 

مسئوالن گمرك ایران، نسبت به تعیین تکلیف این اقالم اساسی 
هشدار داده شده بود ولی اقدامی صورت نگرفت. به عنوان نمونه 
در تیرماه امســال ارونقی-معاون وقت فنی گمــرك ایران- در 
مکاتبه ای با تهرانی-مشاور وزیر وقت اقتصاد- در خصوص تعیین 
تکلیف کاالهای اساسی مشــمول ارز ترجیحی هشدار داده و با 
شرح گزارشی در مورد وضعیت دپوی کاالهای اساسی در بنادر 
گفته بــود که دلیل اصلی عدم ترخیص ایــن اقالم عدم تامین 
ارز اســت. وی خواســته بود که با توجه به اینکه با وجود امکان 
ترخیص ۹۰ درصدی کاالها حجم قابل توجهی در گمرکها باقی 
مانده، جریان ثبت ســفارش و تامین ارز صورت گرفته توســط 
وزارت صمت و بانک مرکــزی برای رفع ابهام از وضعیت تامین 
ارز مورد بررســی قرار گیرد.همچنین در این گزارش، گمرك به 
وزارت اقتصاد درباره اوضاع رسوب کاال هشدار داده و اعالم کرده 
بود که مثال چندین هزار تن کاالی اساسی با ارز ترجیحی بیش 
از هشــت ماه در گمرکها مانده و رسوب کرده است که قسمت 
زیادی از آن فاســد شــده یا در آستانه فســاد قرار دارد و طبق 
مقررات، متروکه اعالم شــده و جهــت تعیین تکلیف در اختیار 
ســازمان اموال تملیکی قرار گرفته است ولی با توجه به شرایط 
آب و هوایی، مابقی اقالم نیز به زودی دچار فساد خواهد شد.در 
همین رابطه در آبان ماه امســال نیــز چند مکاتبه برای تعیین 
تکلیف کاالهای اساسی در معرض فساد انجام شد که از جمله آن 
معاون وقت فنی گمرك ایران در گزارشی به مشاور وزیر اقتصاد 
با اعالم وضیعت هشدار این کاالها در گمرکها اعالم کرده بود که 
حجم کاالهای اساسی فاسد شده به ده ها هزار تن رسیده است 

و نیاز به تعیین تکلیف دارد.

نیاز 5 میلیارد دالری برای ترخیص کاالهای مانده
ارونقــی - معاون فنی وقت گمرك ایــران - در گزارش دیگری 
اعــالم کرده بود که  بیش از هفت میلیون تن کاالهای اساســی 
در گمرکهــا و بنادر دپو شــده که حدود دو میلیــون تن از این 
اقالم روی کشتی به دلیل عدم تامین ارز قرار دارد و برای تعیین 

تکلیف و ترخیص اقالم باقی مانده نیاز به حدود پنج میلیارد دالر 
ارز ترجیحی است.

همیشه چالش ارز در میان است
عدم تامین ارز در حالی از موانع ترخیص کاالهای اساســی است 
که در چند ســال اخیر طی بررسی های صورت گرفته چندین 
مصوبه جهت تسهیل و تسریع ترخیص کاالهای اساسی صادر و 
در دســتور کار قرار گرفت؛ به طوری که مقرر شد واردکنندگان 
کاالهای اساســی این امکان را داشته باشند که بدون صدور کد 
رهگیــری بانک و با صدور ســایر مجوزها تــا ۹۰ درصد کاال را 
ترخیــص و ۱۰ درصد باقی مانده بعــد از دریافت کد رهگیری و 
تامین ارز ترخیص شود، ولی همچنان برخی موانع از جمله عدم 
تامین ارز نهایی برای ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده وجود داشت 

که سبب بالتکلیف ماندن کاالها شده بود.

سازمانها چندان به مصوبه ها پایبند نیستند
در این بین باید به برخــی عوامل دیگر از جمله عدم هماهنگی 
دســتگاه های مربوطه در حوزه تجارت اشــاره کرد که با وجود 
صدور مصوبه از سوی شورای هماهنگی اقتصادی دولت یا حتی 
دســتور مســتقیم رئیس جمهور، روند ترخیص اقالم اساسی به 

کندی پیش رفته است.

دولتی ها که خیالشان راحت است
مورد قابل تامل دیگر، نحوه عملکرد شرکتهای دولتی وارد کننده 
اقالم اساسی است که با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، حاشیه 
امنی برایشــان ایجاد شــده اســت؛ به طوری که گمرك امکان 
متروکه کردن کاالهای وارداتی دو شــرکت امور پشتیبانی امور 
دام و شــرکت بارزگانی دولتی را نــدارد و اغلب ماه ها طول می 
کشد که این دو شــرکت کاالهای خود را تعیین تکلیف کرده و 
ســرانجامی مانند این جوهای سبز شده یا درگیر با طوفان حاره 

ای پیدا کرده اند.

ارز 4200 فاسد می شود و تکلیف کاالها مشخص نیست
به هر ترتیب در این بی توجهی ها، بحث میلیاردها دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی مطرح اســت که تامین آن برای واردات هفت قلم کاالی 
اساســی این روزها از پرچالش ترین مســایل اقتصادی دولت به 
شمار می رود ولی از ســوی دیگر واردات صورت گرفته این گونه 
فاسد شــده و از بین می رود که ضرورت ساماندهی ترخیص این 

اقالم و تعیین تکلیف آن را بیش از گذشته آشکار می سازد.

ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اعالم کرد واردات و مصرف گوشــی در آذرماه نسبت به آبان سال جاری، ۱۰۰ هزار 
دســتگاه کاهش داشته است.محمدرضا عالیان -ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی- درباره آمار 
واردات گوشی در یک ماه گذشته گفت: در آذرماه سال جاری، ۱.۵ میلیون تلفن همراه وارد کشور شده و مصرف نیز به یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است. این آمار نشان می دهد واردات و مصرف نسبت به آبان ماه، ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش 
داشته است.وی گفت: از آذر سال گذشته تا آذر سال جاری، ۱۹ میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده و از این 
تعداد، ۱۸ میلیون و ۴۵۰ هزار دســتگاه مصرف شــده است. از این تعداد، ۹ میلیون و ۷۴۹ دستگاه تلفن همراه، قیمتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ دالر داشته  است، هفت 
میلیون و ۲۸۲ هزار دستگاه تلفن همراه با قیمت کمتر از ۱۵۰ دالر وارد کشور شده که عالوه بر گوشی های هوشمند، ساعت هوشمند و فیچرفون ها )گوشی های 
غیرهوشمند و دکمه ای( را شامل می شود.عالیان ادامه داد: همچنین تعداد یک میلیون و ۴۷۴ هزار دستگاه تلفن همراه با قیمت بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دالر، که به آنها 
گوشی های میان رده می گویند، وارد کشور شده است، یک میلیون و ۷۴ هزار دستگاه پرچمدار با قیمت باالی ۶۰۰ دالر نیز وارد شده است.وی ادامه داد: درآذرماه 
سال گذشته، ۸۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد و یک میلیون و ۱۴۰ هزار دستگاه مصرف شده است. این نشان می دهد واردات و مصرف گوشی در سال جاری نسبت 
به سال گذشته رشد کرده و این موضوع هم دالیلی دارد. سال گذشته به دلیل محدودیت های کرونایی و تعطیلی های پیاپی، روند عرضه و تامین موبایل کند شده 

بود و با وجود نیاز و تقاضای زیاد مردم به موبایل به دلیل موضوع آموزش، روند واردات کند بود و بخشی از نیاز بازار مصرف خودش را نشان نداد.

مدیر کل دفتر بازرگانی عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات ایران به جهان در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ میلیارد 
و ۱۴۴میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد.به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت 
ایران فرزاد پیلتن افزود: در میان ۲۰ کشور اول هدف محصوالت صادراتی ج.ا.ایران با میزان صادراتی در حدود ۳۲ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دالر) ۹۲.۶ 
کل صادرات ( کشورهای عربی شامل عراق با ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دالر و سهم ۱۹.۳ درصدی ) پس از چین( در رتبه دوم و امارات متحده عربی 

با ۳ میلیارد و ۴۳۴  میلیون دالر و سهم ۹.۸ درصدی) بعد از ترکیه( در رتبه چهارم بازارهای هدف صادراتی محصوالت ایرانی قرار داشته اند.  وی ادامه داد: همچنین عمان با ۴۴۲میلیون 
دالر و۱.۳ سهم از کل صادرات ایران طی مدت مذکور) پس از افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، تایلند( در رتبه ۱۰ کشورهای هدف صادراتی ایران قرار گرفته است.کشور سوریه نیز 
طی مدت مذکور با ۱۶۳ میلیون دالر در ردیف ۱۹ مهمترین بازارهای هدف صادرات ج.ا.ایران قرار گرفته است.مدیر کل دفتر بازرگانی عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
همچنین ج.ا.ایران در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دالر )سهم  ۵۳ درصد از کل صادرات کشور ( به ۱۵ کشور همسایه داشته است که از این میزان حدود 
۱۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دالر به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر شده است.پیلتن ادامه داد: در میان فهرست فوق کشور های عراق رتبه اول و امارات) پس از ترکیه( در رتبه 
سوم طرفهای صادراتی ج.ا.ایران قرار داشته اند.گفتنی است در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، صادرات ج.ا.ایران به دیگر کشورهای عربی مانند عمان ۶۰ درصد رشد و قطر ۱۳ درصد 

کاهش  کویت ۴ درصد کاهش و بحرین حدود ۱۲ درصد  رشد را نشان می دهد.

در 9ماهه ابتدایی سال 1400؛واردات و مصرف گوشی در کشور کاهش یافت

افزایش ۴۰ درصدی صادرات ایران به جهان
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بانک ملی سوئیس با رونق بازارهای سهام، سود ساالنه خود 
را افزایش داد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بانک مرکزی 
ســوئیس اعالم کرد: انتظار دارد ســود این بانک در ســال 

۲۰۲۱ حدود ۲۶ میلیارد فرانک ســوئیس )۲۸.۲۲ میلیارد 
دالر( باشد زیرا رونق بازارهای سهام  میلیاردها دالر به ارزش 
ســرمایه گذاری های ارزی این کشور افزوده است.سود بانک 
مرکزی ســوئیس از موقعیت های ارز خارجی خود کمتر از 
۲۶ میلیارد فرانک و حاصل ســهام و اوراق  قرضه به ارزش 
نزدیک یک تریلیون فرانک است که در کمپین طوالنی خود 
برای تضعیف فرانک ســوئیس خریداری کرده اســت.بانک 
مرکزی ۱۰۰ میلیــون فرانک از ذخایر طالی خود متحمل 
زیان شــد که با ســود یک میلیارد فرانکی از معامله فرانک 

سوئیس خنثی شــد و نرخ های بهره نیز منفی است که از 
بانک های تجاری برای نگهداری پول در یک شــب دریافت 
می کند. در نتیجه، انتظار می رود ســود ساالنه آن بیشتر از 
ســود ۲۰.۹ میلیارد فرانکی باشــد که برای سال ۲۰۲۰ به 
دست آورده است.طبق توافقنامه جدیدی که سال گذشته 
امضا شد، بانک سوئیس حداکثر ۶ میلیارد فرانک به دولت 
ســوئیس و مقامات منطقه ای پرداخت و بانک مرکزی آمار 
نهایی ســود را در ماه مارس منتشر خواهد کرد.بین اکتبر و 
دســامبر گذشته فرانک در برابر یورو و دالر افزایش یافت و 

به باالترین سطح خود در برابر واحد پول رایج از اواسط سال 
۲۰۱۵ رســید. این حرکت ارزی زمانی که به فرانک تبدیل 
شــود سود ناشی از ارزش سهام باالتر را کاهش خواهد داد.

با این حال، الســاندرو بی، اقتصاددان UBS )شرکت خدمات 
مالی و بانکداری سوئیســی( افزایش سهام بانک مرکزی را 
بیش از جبران ارزش باالتر فرانک ارزیابی کرد. وی تخمین 
زده است که بانک مرکزی در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۵ میلیارد 
فرانک از ســهام خود در بازار سهام استارباکس، اپل و دیگر 

غول های فناوری ایاالت متحده را به دست آورد.

گزیده خبر

خدمتی نوین در بستر پیشخوان مجازی بانک آینده
پرداخت قبض تلفن همراه با »بانک پرداخت« 

بانک آینده
بانــک آینده با هدف ارزش آفرینی هر چه بیش تر برای مشــتریان و اســتفاده 
بهینه از ســامانه های غیرحضوری، به ویژه در شــرایط فراگیری ویروس کرونا، 
امکان پرداخت قبوض تلفن همراه را از طریق گزینه »بانک پرداخت« در سامانه  
»پیشــخوان مجازی« خود، فراهم کرده است.مشــتری می تواند با فعال سازی 
گزینــه »بانک پرداخت« در پیشــخوان مجــازی، قبوض تلفن همــراه خود را 
به صورت سیستمی و بدون مراجعه به شعبه یا دستگاه خودپرداز، پرداخت کند. 
بدین ترتیب که پس از صدور صورت حســاب توسط شرکت همراه اول و اعالم 
بدهی خط، در صورتی که مبلغ بدهی از مبلغ ســقف تعیین شده در پیشخوان، 
بیش تر نباشــد، مبلغ قبض به صورت سیستمی از حساب معرفی شده مشتری 
برداشــت و قبض پرداخت خواهد شد.”پیشــخون مجازی« بانک آینده، کلیه 
خدماتی را که در شــعب بانک  ارائه می شــود، برای مشتریانی که به هر دلیل 
امکان حضور در شــعب را ندارند، فراهم کرده و بدین ترتیب، مشــتریان را از 
مراجعه به شــعب بانک ها بی نیاز می سازد. برای عضویت در سامانه »پیشخوان 
مجازی« بانک آینده می توانید با حضور در شعب بانک آینده در سراسر کشور و 
https://www.abplus. یا با مراجعه به تارگاه »پیشخوان مجازی« به نشانی

ir نسبت به تکمیل فرم ثبت نام در این سامانه، اقدام کنید.

بانک توسعه تعاون بانکی مردم محور استبانک 
توسعه تعاون بانکی مردم محور است 

رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با حضور در موکب سردار شهید سلیمانی، 
ضمن پاسخ گویی به مراجعات مردمی گفت: بانک توسعه تعاون بانکی مردم محور 
است.ســید باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در حاشیه برنامه 
پاســخ گویی به مراجعات مردمی در موکب شــهید سلیمانی در پارک دانشجو 
تهران گفــت: مجموعه وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از پرمخاطب ترین 
دستگاه های اجرایی به  شــمار می رود که انواع خدمات اجتماعی، بانکی، روابط 
کار، اشتغال و کارآفرینی ارائه می گردد.وی افزود: مدیران بانک توسعه تعاون نیز 
بــه عنوان یک بانک دولتی و تخصصی جامعه تعاون گران و کارآفرینان همواره 
در پی آن بوده اند تا با حضور در اســتان های مختلف به مســائل و مشــکالت 
مردم در حوزه های مربوطه گوش فرادهند و در رفع مشــکالت و ارائه راهکارها 
به مراجعین کوشــا باشند.فتاحی با اشاره به روابط گسترده بانک توسعه تعاون 
با عموم مردم در سراسر کشور گفت: طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، 
تسهیالت موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، تفاهم نامه ها و قراردادهای 
متنوع با اتحادیه ها و تعاونی های سراســر کشور از جمله خدمات بانک توسعه 
تعاون بوده است که تالش شده است در حین اجرا، با تدابیر ارکان مدیریتی و 
اجرایی بانک، فرآیندها و راهکارها برای متقاضیان شفاف باشد و دستاوردهای 
مناسبی در این طرح ها برای عموم مردم حاصل گردیده است.رئیس هیات مدیره 

بانک توسعه تعاون به برقراری موکب شهید سلیمانی اشاره کرد.

با موبایلت، آنالین حساب باز کن
اپلیکیشــن موبایلت، با انتشار نسخه جدید امکان افتتاح حساب آنالین و احراز 
هویت مشــتریان جدید را فراهم کرد.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با 
انتشار نسخه۳.۶.۰.4  اپلیکیشن موبایلت، امکان افتتاح حساب آنالین و احراز 
هویت مشــتریان حقیقی را بدون مراجعه به شعبه فراهم کرد.در این فرآیند، 
تمام افرادی که فاقد حساب و شماره مشتری در بانک سامان هستند، میتوانند 
.www.sb۲4 پس از نصب اپلیکیشن موبایلت از سایت بانک سامان به نشانی

ir.ir،  )http://www.sb۲4/(از منوی افتتاح حساب نسبت به ایجاد حساب 
کاربری و ارسال مدارک خود اقدام کنند تا پس از احراز هویت و افتتاح حساب، 

کارتبانکی صادره شده به آدرس آنها ارسال شود.

همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
پاالیشگاه نفت اصفهان توسعه می یابد

بانک قرض الحسنه مهر ایران و شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان قرارداد همکاری 
امضا کردند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، در مراسم 
انعقاد قرارداد همکاری بین بانک قرض الحســنه مهر ایران و پاالیشــگاه نفت 
اصفهان، دکتر ناصر ســیف الهی عضو هیأت  میره بانک قرض الحسنه مهر ایران 
ضمن ابراز تشــکر از ارتباطات خوب شرکت پاالیشــگاه نفت اصفهان با بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، از آمادگی کامل این بانک برای ارائه خدمات به همه 
کارکنــان آن مجموعه خبر داد.ســلیمان توکلی، قائم مقــام مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران نیز، همکاری مسنجم و مداوم شرکت پاالیشگاه نفت 
اصفهان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: سابقه مناسب و خوش نامی این بانک در 
مجموعه پاالیشــگاه موجب افتخار و خرسندی است.توکلی در سخنان خود بر 
ارائه خدمت از ســوی بانک همراه با رضایت مشتری تأکید کرد. وی همچنین 
از تالش شرکت پاالیشــگاه نفت اصفهان برای ایجاد رضایت کارکنان و فراهم 
آوردن شــرایط رفاهی پرسنل خود و همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران 
تشکر کرد.بانک قرض الحســنه مهر ایران، بانک عامل پاالیشگاه نفت اصفهان 
خواهد شــددر این مراسم همچنین محسن قدیری، مدیرعامل پاالیشگاه نفت 
اصفهان ضمن تقدیر و تشــکر از بانک قرض الحسنه مهر ایران به علت رضایت 
حداکثری کارکنان شرکت، درخواست کرد تا خدمات بانک به همه پرسنل اعم 

از رسمی و غیررسمی ارائه شود.

  مدیرفنی صندوق تأمین خسارت های بدنی مطرح کرد: 
 راه اندازی سامانه ماده 13 قانون

 بیمه اجباری
مدیر فنی صندوق تأمین خسارت های بدنی از راه اندازی و اجرایی شدن سامانه 
ماده ۱۳ در آستانه سالروز تاسیس صندوق با هدف پرداخت کل خسارت بدنی 
توســط یک مرجع و حذف تشــکیل پرونده دو مرحله ای در اجرای فرایند خبر 
داد.بــه گزارش روابط عمومی صنــدوق؛ داود میرشــکاری مدیر فنی صندوق 
ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس این نهاد در روز ۲۳ دی ماه ، صندوق تأمین 
خســارت های بدنی را جــزو مهم ترین طرح های تکمیلی مســئولیت مدنی در 
حوادث ناشــی از وســایل نقلیه که از ســال ۱۳4۷ در قوانین ایران پیش بینی 
شده است عنوان کرد  و افزود در نظام حقوقی فعلی ایران به موجب قانون بیمه 
اجباری خســارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ ، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اســالمی مصوب ۱۳۹۲ 
، ماده ۲۶ قانون رســیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، بند 
الف تبصره ۱۱ قانون بودجه ســال ۱4۰۰ کل کشــور و قانون تشدید مجازات 
اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸ ، گستره تعهدات  
این صندوق به عنوان نهاد مستقل عمومی غیردولتی برای پرداخت خسارت های 
بدنی مشخص شده است. ایشان با بیان اینکه مطمئنا راه اندازی این سامانه گام 
بلند و مؤثری در راستای تحقق دولت الکترونیک در سطح صنعت بیمه می باشد 
گفت: این سامانه تنها سامانه ای است که قابلیت تبادل مستندات و اطالعات در 
صنعت بیمه فی مابین بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارت های بدنی و تمامی 
شعب شرکت های بیمه ای که مطابق ماده ۵  قانون مذکور مجوز فعالیت در رشته 
بیمه شــخص ثالث را از بیمه مرکزی دریافت نموده اند را داراست.میرشــکاری 
با اشــاره به حجم باالی پرونده های ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خســارت وارد 
شده به شخص ثالث اظهار داشت: نارسایی های وضعیت فعلی و ضرورت ارتباط 
با شــرکت های بیمه و بیمه مرکزی از طریق بســتر الکترونیک، موجب شــد، 
مدیرعامل محترم صندوق طراحی این سامانه را به عنوان یکی از اولویت های مهم 
در برنامه ســال ۱4۰۰ صندوق به واحدها ابالغ نماید. برهمین اساس جلسات 
متعدد کارشناسی در سطح صندوق، سندیکا و بیمه مرکزی برگزار و ابعاد فنی 
سامانه مورد کارشناسی و تحلیل قرار گرفت.وی افزود مهم ترین مزیت و دستاورد 
ســامانه ماده ۱۳ ،پرداخت کل خسارت بدنی توسط یک مرجع و حذف تشکیل 
پرونده دومرحله ای در اجرای فرایند اســت و این بدان معناست که زیان دیده ای 
کــه در اثر حــوادث رانندگی دچار آالم روحی و روانی ناشــی از صدمات بدنی 
و یا از دســت دادن یکی از عزیزان خود می باشــد در رویه فعلی مجبور اســت 
برای دریافت خســارت با تکلف فراوان با دو مرحله تشکیل پرونده نزد بیمه گر و 
صندوق خسارت استحقاقی خود را دریافت نمایند که این مهم بار مضاعفی را بر 

زیان دیدگان مشمول ماده ۱۳ وارد خواهد نمود. 

تخلف بانک ها در اخذ ضامن برای وام ازدواج

دو ضامن رسمی و چک ۱۵۰ میلیونی!
در شرایطی که بانک مرکزی بر اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ 
وثایق وفق قانون تاکید کرده است اما برخی از بانک ها دو ضامن 
رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ میلیونی از زوج ها درخواست می کنند 
که برخالف بندهای قانون است.به گزارش ایسنا، سخت گیری های 
بانک ها در پرداخت وام ازدواج به خصوص در زمینه معرفی ضامن 
موضوعی است که اغلب زوج های ایرانی با آن درگیر شده اند و با 
تعدد سنگ اندازی بانک ها در این زمینه، بانک مرکزی در ابتدای 
ماه گذشــته در نامه ای به بانک ها نسبت به بررسی و اعطای وام 
ازدواج در چارچــوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرده و 
خواستار تســریع در این امر شد. اما گزارش های میدانی و اعالم 
متقاضیان وام ازدواج به ایسنا حاکی از آن است که بانک ها برای 
پرداخت این وام ضمانت را طبق قانون درخواست نمی کنند و در 
اکثر موارد از زوج ها دو ضامن رسمی به همراه چک یا سفته ۱۵۰ 

میلیونی می خواهند. 

شرایط عجیب و غریب بانک ها برای ضمانت
یکی از متقاضیــان وام ازدواج می گوید که یــک بانک برای وام 
ازدواج ۱۰۰ میلیونی دو راه پیش روی او قرار داده اســت؛ اینکه 
یک ضامن رسمی با حقوق ۱۰ میلیون تومان که تا ۱۰ سال دیگر 
بازنشسته شود، معرفی کند. همچنین، یک جواز کسب و سفته 
۱۰۰ میلیونی با امضای صاحب جواز نیز تحویل دهد.پیشــنهاد 
دوم بانــک برای ضمانت وام این اســت که متقاضی یک ضامن 

بازنشســته دارای دو خانه ســند دار با حقوق ۱۰ میلیون تومان 
به همراه گواهی کســر از حقوق معرفی کنــد و این فرد یکی از 

خانه های متعلق به خود را اجاره داده و کد رهگیری داشته باشد. 
عالوه بر این، یک جوان ایرانی روند اخذ ضامن برای پرداخت وام 

ازدواج در یکی از بانک ها اینگونه شرح می دهد که بانک از وی دو 
ضامن کارمند به همراه دو چک ۱۵۰ میلیونی و سفته درخواست 
کرده اســت.همچنین، شــخص دیگری از اینکه بانک برای وام 
۱4۰ میلیونی ازدواج از او و همسرش ۲۰۰ میلیون سفته و ۱۵۰ 
میلیون تومان چک خواسته گله دارد. طبق این گزارش، اخذ دو 
ضامن رســمی یا کارمند و چک یا سفته ۱۵۰ میلیون تومانی از 

گله های پرتکرار متقاضیان وام ازدواج است. 

چقدر وام ازدواج پرداخت شد؟ 
این اظهارات متقاضیان وام ازدواج در حالی است که طبق قانون، 
در ســال جاری تسهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هر یک از 
زوج ها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ســاله 
است و به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف 
شد که تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال 
واجد شرایط را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد و بانک ها 
باید برای ضمانت این وام صرفا یکی از ســه مورد اعتبارسنجی، 
یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی 
را به منزله ضمانت بپذیرند.البته، طبق آخرین آماری که از سوی 
بانک مرکزی در اختیار ایســنا قرار گرفته، از ابتدای ســالجاری 
تاکنون ۷۶۹ هزار و ۸۳۹ فقره تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بــه مبلغ بیش از ۶۶ هزار میلیــارد تومان به متقاضیان پرداخت 

شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری آریا 
زیگورات گفت: ضریب اشغال هتل های 
فرودگاهــی رکســان و رمیس به بیش 
از ۵۰ درصد ظرفیت رســیده اســت.

به گــزارش روابط عمومــی گروه مالی 
گردشگری، سمانه یوســفی افزود: این 
شرکت توانست در دوران کرونا با تقویت 
زیرساخت ها و همچنین رفتن به سمت 
بازارهای متفاوت، ظرفیت پذیرش خود 
را افزایــش دهد.وی ادامــه داد: نگاه به 
آینده، ایجاد زیرســاخت های مناسب 
، تغییر بازار هدف  تغییر اســتراتژی و 
توســعه بازار هتل هــای فرودگاهی از 
جمله دالیل افزایــش ظرفیت هتل به 
شمار می رود.یوسفی با بیان اینکه مدت 
اقامت میهمان در هتل های فرودگاهی 
در مقایسه با یک سال گذشته افزایش 
یافته اســت، اظهــار کرد:هتل در یک 

سال گذشــته به بازار گسترده ای برای 
برگزاری همایش ها و اقامت میهمانان 
واحدهــای صنعتــی اطراف کــه برای 
برگزاری همایش دچار مشــکل بودند، 
تبدیل شده اســت.وی گفت: با دریافت 

مجوز منطقه آزاد و با توجه به قرارگیری 
هتل های فرودگاهی به عنوان تنها هتل 
در منطقه آزاد اقتصادی تهران )شــهر 
فرودگاهی( موفق شدیم با وجود کاهش 
و تعلیق پروازها ، پذیرای شماری از اتباع 

و مســافران که قصد سفر به کشورهای 
آسیای میانه و آسیای شرقی را داشتند، 
باشیم.یوســفی افزود: بتازگی نیز دولت 
صدور ویزای توریســتی را از سر گرفته 
که قطعا آوردهای مناســبی برای حوزه 
گردشــگری و هوانوردی کشور خواهد 
داشــت اما آنچه بیش از پیش اهمیت 
دارد، تغییر نگاه به صنعت گردشــگری 
است.وی ادامه داد: هتل های فرودگاهی 
پروتکل های  دلیــل رعایت کامــل  به 
بهداشــتی درخصوص مقابلــه با کرونا 
و همچنیــن انجــام تبلیغــات مفید و 
موثر، مورد اســتقبال گروه ها و طبقات 
مختلف قرار گرفته است.شرکت توسعه 
گردشــگری آریا زیگورات وابســته به 
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و 
گردشگری ایران )سمگا( از زیرمجموعه 

های گروه مالی گردشگری است.

ضریب اشغال هتل های فرودگاهی 
به بیش از 50 درصد رسید

روند حرکت شــاخص کل بورس تا ســاعات میانی معامالت صعودی بود و تا یک میلیون و ۳۶۷ هزار 
واحد نیز افزایش یافت اما روند حرکت این شاخص در ساعات پایانی نزولی شد و تا یک میلیون و ۳۶۲ 
هزار واحد هم کاهش یافت.به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس دیروز با ۷۵۱ واحد کاهش در رقم 
یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۳۷ واحد کاهش یافت و رقم 
۳۵۹ هــزار و ۱۳4 واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۳۶۷ هزار معامله به ارزش ۲۶ هزار و ۹۲۰ 
میلیارد ریال انجام دادند.ایران خودرو، بانک ملت، بانک صادرات ایران و سایپا نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و فوالد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس ۲۸ واحد کاهش یافت و رقم ۱۸ هزار و ۳۷4 واحد را ثبت کرد. در این بازار ۱۶۱ هزار معامله به ارزش ۱۹ هزار و ۷۵۲ 
میلیارد ریال انجام شد.صنعتی مینو، پتروشیمی زاگرس، فوالد هرمزگان جنوب و ذغال سنگ پروده طبس نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تأثیر منفی ودر مقابل اعتباری ملل، پلیمر آریاساسول و توسعه سامانه نرم افزاری نگین نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی 
فرابورس گذاشــتند.در بازار دیروز ۵۳ نماد صف خرید و ۹۱ نماد صف فروش بودند که ارزش صف های خرید ۹۷۳ میلیارد ریال و ارزش 

صف های فروش ۳4۹۷ میلیارد ریال بود.

 

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس گفت: هیات  مدیره این سازمان دستورالعمل اجرایی معامالت بازار آتی در بورس انرژی ایران را تصویب کرد تا از 
این طریق سرمایه گذاران امکان معامله بر روی ابزارهای مالی در حوزه حامل های انرژی را داشته  باشند.به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، 
»محسن خدابخش« با بیان اینکه ابالغ دستورالعمل معامالت آتی در بورس انرژی منجر به افزایش سطح پیش بینی پذیری در خصوص فرآورده های هیدروکربوری 
و به دنبال آن افزایش سوددهی و شفافیت بیش تر شرکت های تولیدکننده حامل های انرژی می شود، افزود: زیرساخت های مقرراتی بورس انرژی برای این معامالت 

فراهم شده  و هم اکنون این شرکت در حال تجهیز زیرساخت های فنی خود برای اجرایی کردن بازار آتی است.وی درباره  مزایای این امکان در معامالت بورس انرژی گفت: یکی از برنامه های بورس انرژی 
ایران در راستای پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاران راه اندازی بازار معامالت قراردادهای آتی بود که پیشنهادات بورس انرژی بررسی و تصویب شد.به گفته خدابخش، اکنون با ابالغ این دستورالعمل 
و آغاز به کار معامالت آتی در بورس انرژی امکان بهره مندی عرضه کنندگان، خریداران و سرمایه گذاران از این بازار فراهم می شود و متقاضیان می توانند از منافع ناشی از کشف قیمت در بورس انرژی 
بهره مند شوند.معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با اشاره به کارکردهای بسیاری که بازار آتی برای عرضه کنندگان و خریداران دارد، اضافه کرد: پوشش ریسک نوسانات قیمت کاالها با 
نوسانات باالی قیمتی، تضمین معامالت توسط اتاق پایاپای و درنتیجه کاهش ریسک نکول، دوسویه  بودن بازار و وجود اهرم از مهم ترین نکات این بازار است.وی عنوان کرد: بورس انرژی ایران همواره 
به دنبال گسترش ابزارهای مرتبط با حوزه های فعالیتی خود بوده و پیشنهادهایش را به سازمان ارائه می کند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای توسعه ابزارهای جدید پس از بررسی، ابزارهای 

مناسب را به تصویب رسانده است.خدابخش گفت: معامالت آتی، معامالتی پیچیده و همراه با ریسک هایی باالتر از خرید و فروش سهام است که الزم است سرمایه گذاران به آن توجه داشته باشند.

نایب رئیس هیئت  مدیره سازمان بورس:صعود و سقوط بورس در یک روز

دستورالعمل معامالت آتی به بورس انرژی ابالغ شد

نتیجه آزمون استخدامی گروه پارسیان 
به زودی اعالم خواهد شد

آزمون استخدامی گروه پارسیان با حضور۲هزار و ۲۱۶ نفر شرکت کننده در سه 
حوزه آزمونی تهران ،کرمان و اهواز برگزار و نتیجه این آزمون به زودی از طریق 
درگاه های رسمی اطالع رسانی بانک اعالم خواهد شد.این آزمون هم زمان روز 
جمعه ۱۷ دی ماه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و به منظور تکمیل کادر 
کارکنانی شعب وادارات بانک پارسیان بر اساس ضوابط و آیین نامه استخدامی 
بانک از بین متقاضیان زن و مرد واجد شــرایط برگزار شد.محمد قوامی مدیر 
سرمایه های انسانی و امور رفاهی بانک پارسیان با حضور در دانشگاه امیرکبیر 
محل آزمون داوطلبان تهران اعالم کرد: اســتخدام و تربیت نیروی انســانی 
متخصص و کارآمد به منظور تدوین و اجرای برنامه های توســعه ای، ازجمله 
برنامه های بانک پارسیان است که این آزمون نیز در همین راستا برگزارشده و 
پذیرفته شدگان به سبب ایجاد ظرفیت های جدید بانک در بخش های مختلف 
به کار گمارده می شوند.شــروع ثبت نام این آزمون اســتخدامی از ۱۷ لغایت 
۳۰ آذرماه بوده و کارت ورود به جلســه نیز از ۱۳ لغایت ۱۷دی ماه در اختیار 

شرکت کنندگان قرار گرفت.

اعطای  تسهیالت امیدآفرین  بر ای خرید 
کاالهای با دوام

بانک کارآفرین با هدف کمک به رفع نیازهای ضروری مشــتریان خود طرح 
تسهیالت امیدآفرین را رونمایی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، 
از این پس مشتریان حقیقی  با افتتاح سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه 
پــس انداز نیک آفرین، پس از طی دوره انتظار توافق شــده تا دو برابر مبلغ 
سپرده، از اولویت استفاده تســهیالت بهره مند شوند.بر اساس این گزارش ، 
تمامی مشــتریان حقیقی بانک کارآفرین اعم از مشتریان فعلی و جدید می 
توانند با افتتاح حســاب  قرض الحسنه پس انداز ریالی نیک آفرین و سپرده 
گذاری در حســاب مذکــور به مدت حداقل ۳ ماه، تا دو برابر مبلغ ســپرده 
خود ) حداکثر تا ســقف ۲ میلیارد ریال( تسهیالت در قالب عقد مرابحه و با 
بازپرداخت حداکثر۳۶ ماهه دریافت کنند.حداقل مبلغ ســپرده جهت افتتاح 
حســاب و بهره مندی از طرح امیدآفرین ۲۵۰ میلیون ریال و مبالغ سپرده 
گذاری مشــتریان به صورت واحدهای ۵۰ میلیون ریالی قابل افزایش است. 
قابل ذکر اســت که دوره انتظار سپرده گذاری مشتریان سه ماهه و نرخ سود 

تسهیالت۱۸ درصد است.

سود کدام بانک در 
۲۰۲۱ صعودی بود؟
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نگـــاه

  آزادی پول های بلوکه شده؛ 
مطالبه حقوقی ایران

مطالبه منطقی و حقوقی ایران از کره جنوبی برای پرداخت بدهی خود تاکنون با 
وعده های بی عمل روبرو شــده، کره جنوبی در سه سال گذشته به بهانه تحریم 
هشت میلیارد دالر پول ایران را بلوکه کرده و در انتظار اجازه متحدان آمریکایی 
خود اســت، این اقدام میتواند در آینده روابط دوکشور تاثیرگذار باشد.به گزارش 
ایرنا، دارایی های ایران ســال هاست که در بانک های برخی کشورهای غربی و 
متحدان شــرقی آنها مانند انگلیس، آمریکا، کره جنوبی و ژاپن بلوکه شده است، 
پول هایی که اگر در چرخه اقتصادی کشــورمان قرار می گرفت، منافع بسیاری 
به همراه داشــت. دولت سیزدهم از آغاز به کار خود بر مطالبه اموال بلوکه شده 
کشورمان تاکید کرد، اوایل شهریور ماه  محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور 
از تماس تلفنی آیت اهلل رئیســی با برخی همتایان خارجی با هدف گشایش در 
پول های بلوکه شده ایران خبر داد و مسئوالن و مذاکره کنندگان کشورمان نیز با 
قاطعیت پیگیر مطالبات ایران هستند.کره جنوبی نیز کشوری است که به بهانه 
های غیرقابل قبول از پرداخت بدهی هشــت میلیارد دالری خود به ایران سرباز 
زده است، این بدهی مربوط به خرید فرآورده های نفتی ایران پیش و پس از آغاز 
تحریم های ظالمانه آمریکا اســت، که طی سال های گذشته مقامات کشورمان 
بارها آن را مطالبه کرده اند. راهکارهای متعددی توسط مقامات و سیاستمداران 
ایران برای بازگشــت بدهی های کره جنوبی پیشنهاد شده تا حقوق پایمال شده 
۸۴ میلیون ایرانی جبران شود، اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است. اینکه کره 
جنوبی و بانک های این کشور نمی خواهند باعث رنجش متحدان آمریکایی خود 
شوند مســاله و مشکل ایران نیست، جمهوری اسالمی به دنبال حقوق و دارایی 
هایی ملی کشور اســت و در این زمینه تسلیم نخواهد شد. اکنون کار به جایی 
رسیده که »چوی جانگ کان« معاون وزیر خارجه کره جنوبی به وین سفر کرد و 
درخواست دیدار با علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران را داد و در این دیدار بار دیگر وعده های کشــورش را مبنی بر تالش برای 
بازپرداخت بدهی خود به ایران را تکرار کرد.معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز 
تأکیــد کرد که فارغ از نتایج گفت وگوها در ویــن، دولت کره جنوبی موظف به 
آزادسازی پول های بلوکه شده ایران است و تحریم های یکجانبه آمریکا نمی تواند 
توجیهی برای عدم پرداخت بدهی ها به ایران باشد. خودداری غیرقانونی و غیرقابل 
توجیه کره جنوبی از بازپرداخت بدهی های خود به ایران، نقطه ای تیره در تاریخ 
روابط دو کشور خواهد بود و سئول باید هرچه سریع تر نسبت به آزادسازی منابع 
ایران اقــدام نماید.ایران برای آنکه بتواند به دارایی های خود دســت یابد، طیف 
متنوعی از پیشنهادها را در مقابل کره ای ها قرار داده است. در مقابل مقامات کره 
جنوبی سال هاست که وعده های بی عمل می دهند و حتی بی شرمی را به حدی 
رســاندند که برای نگهداری میلیاردها دالر پول ایران درخواست کارمزد کردند. 
این کشــور که از متحدان آمریکا در شرق آسیا به شمار می رود، پیش از خروج 
آمریکا از برجام در دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ اعمال تحریم  و »فشار 
حداکثری« شکست خورده علیه ایران، جزء پنج کشور اصلی خریدار فراورده های 
نفتــی ایران بود.حتی پس از اعمال تحریم ها در مرداد ۹۷ هم، کره ای ها به دلیل 
نزدیکی به ایاالت متحده از معافیت ۱۸۰ روزه برخوردار شدند و در این مدت هم 
روزانه نزدیک به ۳۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی از ایران خریداری کردند، 
اما با وجود گذشــت بیش از ۳ سال هنوز هزینه خرید این فراورده ها را پرداخت 
نکرده و اعالم کردند که به دلیل تحریم های نفتی و بانکی نمی توانند بدهی خود 
را پرداخت کنند. سوال اصلی اینجاست که چرا این کشور با وجود آگاهی از تحریم 
ها به خرید فراورده های نفتی ایران ادامه داد.کره جنوبی تالش کرد که به جای 
پرداخت بدهی خود به کشورمان، محصوالت تولیدی خود مانند لوازم خانگی به 
ایران صادر کند، اما با تدبیر به موقع مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم جلوی 
این کار گرفته شد.اوایل مهرماه پس از نامه جمعی از تولید کنندگان لوازم خانگی 
به محضر رهبر معظم انقالب اسالمی در رابطه با مخالفت با واردات لوازم خانگی 
خارجی به ویژه کره ای و لزوم ممانعت از واردات این محصوالت در جهت حمایت 
از تولیدات داخلی، دفتر مقام معظم رهبری در نامه ای به آیت اهلل رئیسی ریاست 
جمهور اعالم کرد که این موضوع  به استحضار مقام معظم رهبری رسیده، و ایشان 
در نامه ای مرقوم فرمودند: »جناب رئیســی- رئیس جمهور محترم؛ این موضوع 
بسیار مهمی اســت. اگر این خبر )گشــایش واردات از دو شرکت کره جنوبی( 
راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت های لوازم خانگی داخلی است که تازه 
توانســته اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید.«پیرو 
این نامه رئیس دفتر رئیس جمهور نیز طی نامه ای به وزیر صنعت و وزیر اقتصاد 
اعالم کرد که از واردات محصول نهایی لوازم خانگی جلوگیری شــود.بعد از اعالم 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی مقامات این کشور به تکاپو افتادند و 
وزیر امور خارجه این کشور با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان 
تماس گرفت که امیرعبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی از ایجاد مشکل در عدم 
استرداد اموال ایران نزد بانک های کره جنوبی به شدت انتقاد کرد و خواستار حل 
هرچه سریع تر مشکل دسترسی کشورمان به اموال خود در کره، در مسیری خارج 
از بن بست حاضر که به دلیل تبعیت از مسیر ترسیم شده از سوی آمریکا به وجود 
آمده اســت، شد تا امکان دسترسی کشورمان به منابع مالی خود و به دنبال آن 
امکان خرید داروهای اساســی و سایر اقالم فراهم شود.کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اسالمی دو راهکار به کره جنوبی پیشــنهاد کرد، راهکار اول که همان 
پرداخت پول بلوکه شــده ایران بود و راهکار دوم خرید تجهیزات فنی و صنعتی 
که غیرتحریمی نیز بودند از سوی ایران به همان میزان بود. برخی دیپلمات ها نیز 
پیشنهاد پرداخت بدهی در پوشش کانال بشردوستانه  همانند کانالی که سوئیس 
در قالب دارو وغذا راه اندازی کرد را دادند، اما سئول به هیچ کدام از این راهکارهای 
قابل اجرا عمل نکرد.کره ای ها در تمام این مدت منتظر صدور اجازه از ســوی 
آمریکا بودند، پس از دیدار اخیر با معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در وین، 
وبسایت وزارت امور خارجه کره جنوبی بیانیه ای منتشر کرد و بار دیگر وعده داد 

که پول های بلوکه شده ایران به زودی آزاد خواهد شد. 

فون درالین: بدون اروپا راه حلی برای مناقشه 
روسیه و اوکراین نیست

 اورسوال فون در الین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که باید اروپا در مذاکرات 
برای حل تنش بین روســیه و اوکراین حضور داشته باشد و بدون ما راه حلی وجود 
ندارد.به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانســه، فون در الین پیش از آغاز مذاکرات بین 
ایاالت متحده و روسیه در هفته آینده در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس گفت: یک 
چیز واضح است، بدون اروپا راه حلی وجود ندارد. راه حل هرچه که باشد، اروپا نیز باید 
حضور داشته باشد.وی افزود که اتحادیه اروپا با کمک های مالی در مجموع ۶ میلیارد 
یورو )۶.۷ میلیارد دالر( بسیار در اوکراین حضور دارد و همچنین بشدت به موقعیت 
خود به عنوان یک مرکز ترانزیتی برای واردات گاز از روســیه وابســته است.امانوئل 
مکرون رییس جمهور فرانسه نیز در سخنرانی تاکید کرد که مذاکرات آمریکا و روسیه 
یک تحول مثبت است، اما این مذاکرات بر ساختار امنیتی اروپا که به ما بستگی دارد، 
تأثیری نخواهد گذاشت.مکرون افزود: هماهنگی بین اروپایی ها و آمریکایی ها در این 
زمینه مثال زدنی اســت و همچنین خواستار مذاکره اتحادیه اروپا با مسکو شد.قرار 
است گفت و گوهای امنیتی راهبردی روسیه و آمریکا  در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ )۲۰ دی(، 
نشست شورای ناتو و روسیه در ۱۲ ژانویه )۲۲ دی( و نشست شورای دائمی سازمان 
امنیت و همکاری اروپا در ۱۳ ژانویه )۲۳ دی( برگزار  شود.همزمان با افزایش تنش ها 
میان واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین و در حالی که قرار است مذاکرات امنیتی میان 
دو قدرت در ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شود، جو بایدن و والدیمیر پوتین ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱ 

)۹ دی( ۵۰ دقیقه با یکدیگر تلفنی گفت و گو کردند.

آیا پمپئو قصد نامزدی در انتخابات ۲۰۲۴ را دارد؟
تهران – ایرنا– تصاویر منتشر شده از 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه سابق 
آمریکا کــه به شــدت کاهش وزن 
داشــته، این گمانه زنی ها را مطرح 
کرده اســت که وی احتماال نامزدی 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ 
ایاالت متحده را مورد بررســی قرار 
می دهد.به گزارش ایرنا، پمپئو پس 

از پایان دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق آمریکا به شــدت کاهش وزن 
داشــته و تصاویر منتشر شــده از وی، گویای این مهم است.اگرچه برخی رسانه ها، 
گمانــه زنی هایی را درباره بیماری ســرطان پمپئو مطرح کرده اند، وی این موضوع 
را تکذیــب کرده و گفته که بــا ورزش و رژیم غذایی موافق به کاهش وزن به میزان 
۹۰ پونده شده است.در همین حال، برخی رسانه ها کاهش وزن وی را نشانه انگیزه 
و آمادگی او برای چاالک تر شــدن با هدف شــرکت در انتخابات ۲۰۲۴ می دانند.

نشریه انگلیسی تایمز در گزارشی نوشت: اگرچه پمپئو هنوز احتمال ورود به رقابت 
انتخاباتی کاخ سفید را قعطی نکرده، تارنمای هیل وی را یکی از ۱۰ جمهوریخواهی 
دانسته اســت که به احتمال زیاد در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ نامزد می 
شوند.پمپئو که مدیر سابق ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( بود، گفته است 
که تصمیم دارد سبک زندگی سالم تری را در پیش گیرد.وی توضیح داد که وزنش 
پــس از آنکه اولین بار در ســال ۲۰۱۰ به عنوان نماینده ایالــت کانزاس در کنگره 
انتخاب شد، افزایش یافت.تارنمای هیل اسامی دیگر نامزدهای احتمالی جمهوریخواه 
برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ را بدین شرح اعالم کرد: دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری سابق آمریکا، رون دســانتیس فرماندار ایالت فلوریدا، مایک پنس معاون 
رئیس جمهوری سابق آمریکا، کریس کریستی فرماندار سابق ایالت نیوجرسی، نیکی 
هیلی سفیر سابق آمریکا در ســازمان ملل، تد کروز سناتور ایالت تگزاس، کریستی 
نوم فرماندار ایالت داکوتای جنوبی، تام کاتن ســناتور ایالت آرکانزاس و لری هوگان 

فرماندار جمهوریخواه ایالت مریلند.

بحران قزاقستان؛ نخست وزیر بازداشت شد
کریم ماسیموف، نخست وزیر و رییس پیشین شورای امنیت 
ملی قزاقستان بازداشت شد. برخی خبرها حاکی از آن است 
که نظربایف رییس جمهور پیشین قزاقستان نیز به دنبال راهی 
برای خروج از قزاقستان است. تیراندازی در آلماتی ادامه دارد.

به گزارش اقتصاد آنالین، اوضاع قزاقســتان هم چنان نا آرام 
اســت. رسانه های آلمان صبح شنبه ۱۸ دی به نقل از پورتال 
Vlast.kz نوشــته اند کــه حداقــل در دو نقطه شــهر آلماتی 

تیراندازی صورت گرفته و انفجارهایی نیز رخ داده است.
شــاهدان عینی از ســوختن خودروها، گشــت زنی نیروهای 
امنیتی و خودروهای زرهی خبر داده اند. با این حال تاکید شده 
اســت که دستیابی به منابع مستقل برای تایید این اطالعات 
دشوار است.به گفته منابع رسمی قزاقستان کریم ماسیموف، 
نخست وزیر و رییس پیشین شورای امنیت ملی قزاقستان به 
اتهام »خیانت« بازداشت شــده است. جزئیات بیشتر در این 
باره منتشر نشده است. بر اساس اخبار برخی منابع نورسلطان 
نظربایف، رئیس جمهور پیشین قزاقستان نیز به دنبال راهی 
برای خروج از قزاقســتان است یا احتماالً همراه با دخترانش 
آنجا را ترک کرده است. قاسم توقایف، رییسجمهور قزاقستان 
ناآرامی ها را کار »راهزنان و تروریست ها« دانسته و گفته است 
۲۰ هــزار تن از آنان »به خوبی آموزش دیده و ســازماندهی 
علیه دولت تبدیل شــد. بسیاری از مردم این کشور از فساد و افزایش قیمت بنزین آغاز و به سرعت به تظاهراتی خشونت آمیز شده اند.«ناآرامی در جمهوری قزاقستان به دلیل نارضایتی از 

سوء استفاده از قدرت به شدت ناراضی اند.به نیروهای امنیتی 
دســتور تیراندازی بدون هشدار به معترضان داده شده است.  
حداقل ۲۶ تن از تظاهرکنندگان کشته و صدها نفر زخمی و 
بیش از ۴۰۰۰ نفر در سراسر کشور بازداشت شده اند. بر اساس 
اطالعات رسمی، تا کنون حداقل ۱۸ افسر پلیس و سرباز نیز 
کشــته  شده اند.روســیه چترباز و نیروی زمینی به قزاقستان 
فرستاد ه  است. مجلس نمایندگان و مجلس ملی تاجیکستان 

نیز با اعزام نیرو به قزاقستان موافقت کرده است.

آمریکا کارکنان غیر ضروری سفارتش در قزاقستان را 
خارج می کند

در میــان تنش هــای کنونی و اعــالم حالــت فوق العاده در 
قزاقســتان، آمریکا با خروج داوطلبانه کارمندان غیرضروری 
دولت آمریــکا و اعضای خانواده سرکنســولگری در شــهر 
آلماتی قزاقستان موافقت کرده است.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، وزارت امــور خارجه آمریکا اعالم کرد: 
شهروندان آمریکایی در قزاقستان باید بدانند که »اعتراضات 
خشونت آمیز« ممکن اســت به شدت توانایی سفارت آمریکا 
را درخصــوص تامیــن خدمات کنســولی از جمله کمک به 
شــهروندان آمریکایی در حال خروج از قزاقستان، تحت تاثیر 

قرار دهد.

 آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با بیان اینکه واشنگتن و مسکو حتی در زمان تنش های بزرگ با یکدیگر همکاری داشته 
اند، اظهار داشت که با روسیه برای بازگشت به برجام همکاری می کنیم.وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی خبری در عین هشدار 
به روسیه بر سر اوکراین گفت روسیه و آمریکا در گذشته حتی در زمان تنش های بزرگ از دیپلماسی استفاده کرده اند.این مقام 
دولت بایدن تصریح کرد ما معاهدات هلســینکی را مذاکره کردیم. ســازمان همکاری و امنیت اروپا را ایجاد کردیم، معاهده منع 
موشک های هسته ای میان برد و سایر معاهده های کنترل تسلیحاتی را امضا کردیم.وی ادامه داد: این هفته ما به سایر اعضای شورای امنیت پیوستیم تا تاکید کنیم 
یک جنگ اتمی پیروز ندارد بنابراین نباید هیچگاه اتفاق افتد. ما در مورد برنامه ایستگاه فضایی همکاری داریم .بلینکن بدون اشاره به نقض برجام از سوی واشنگتن 
و این آمریکاست که باید به دلیل بدعهدی به برجام بازگردد، مدعی شد که اکنون با روسیه  برای بازگشت ایران به پایبندی به تعهدات برجام همکاری می کنیم.این 
در حالی است که ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در نشستی تلفنی با خبرنگاران در واشنگتن افزود: ما همچنان شاهد 
پیشرفت اندک در مذاکرات هستیم و امیدواریم در طول مذاکرات در این هفته و روز های آتی روی آنچه باقی مانده است، کار کنیم.میخائیل اولیانوف مذاکره کننده 
ارشد روسیه نیز تصریح کرد که تمام مشارکت کنندگان در گفت  وگوهایی که با محور رفع تحریم ها جریان دارد به این نکته که پیشرفت هایی در راستای دست یابی 

به احیای توافقات سال ۹۴ و رفع تحریم ها حاصل شده اذعان دارند.

دو منبع سیاسی آگاه فاش کردند که رهبر جریان صدر تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی را که وظیفه آن تشکیل دولت جدید است، 
تکمیل کرده است.به گزارش ایسنا، این دو منبع که یکی از آنها از رهبران جریان صدر و دیگری از رهبران اهل سنت است به خبرگزاری 
شفق نیوز گفتند: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر توانست فراکسیون اکثریت را شامل ۱۸۰ نماینده تشکیل دهد.این دو منبع افزودند که 
صدر در اولین جلسه پارلمان عراق طی فردا یکشنبه، فراکسیون خود را به همراه امضای نمایندگان به عنوان بزرگترین فراکسیونی که 

وظیفه تشکیل دولت آینده را برعهده دارد، معرفی خواهد کرد. روز جمعه، مقتدی صدر در توئیتی با اشاره به احزاب سیاسی متحد خود برای تشکیل دولت نوشت: اراده مردم 
همان حکومت اکثریت ملی است و هیچ فشار خارجی ما را از آن منصرف نخواهد کرد و هر تهدیدی قاطعیت ما، عزم و پیشروی مان به سمت یک عراق اصیل، آزاد و دموکرات 
را بیشتر می کند.به گفته منابع، منظور صدر، حزب دموکرات کردستان )۳۱ کرسی(، ائتالف تقدم )۳۷ کرسی(، ائتالف عزم )۱۴ کرسی( و ائتالف تصمیم )۵ کرسی(، به اضافه 
فراکسیون صدر است که در انتخابات با ۷۳ کرسی پیروز شد.این دو منبع گفتند که جناح های کوچک تر و مستقل سیاسی نیز به فراکسیون اکثریت تشکیل شده توسط صدر 
ملحق شــده اند.مقتدی صدر برای تصویب دولت جدید به آرای اکثریت نمایندگان مجلس )نیم به عالوه یک( یعنی ۱۶۵ نماینده نیاز دارد.از ســوی دیگر ائتالف العزم، دومین 
ائتالف بزرگ اهل ســنت عراق که برای به دســت آوردن کرسی ریاست پارلمان با ائتالف »تقدم« به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان، رقابت می کند »محمود 

المشهدانی«، قدیمی ترین عضو آن را برای ریاست جلسه روز یکشنبه پارلمان معرفی کرد.

وزیر خارجه آمریکا: 

باروسیهبرایبازگشتبهبرجامهمکاریمیکنیم
یک روز مانده به اولین جلسه پارلمان

مقتدیصدرفراکسیوناکثریتراتشکیلدادهاست

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 1400/2441 آقای آرام علیزاده فرزند منصور 
به شــماره ملی ۳۸501۸44۳9 نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120 متر مربع به شماره پالک 1۳015 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری 
از مالک رســمی آقای میرزا دارابی 2-برابر رای شــماره 1400/2240 آقای سید ایوب شریف زاده فرزند عبداله به شماره ملی به شماره ملی ۳۸59۳42711 نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین زراعتی آبی به مشهوریت محلی کاریز به مساحت ۳0014/۳0 متر مربع به شماره پالک 2۳5 فرعی از 29 اصلی واقع در بخش ۶ الحاقی سقز قریه آلیجان خریداری از 
مالک رسمی سید عبداله شریف زاده ۳-برابر رای شماره 1400/2201 آقای حبیب اله کرمی فرزند محمد کریم به شماره ملی ۳۸59۶91201 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 155/55 متر مربع به شماره پالک 1۳01۳ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی احمد عبدی 4- برابر رای شماره 1400/2199 آقای 
محمد شریفی فرزند عباس به شماره ملی ۳۸59۶1295۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی شتاو به مساحت 1۳۳۳۳0 متر مربع به شماره پالک 
15۸ فرعی از ۶۳ اصلی واقع در بخش 1۳ دیواندره قریه کوله خریداری از مالک رسمی سید کامل پاکنهاد 5-برابر رای شماره 1400/2۳2۸ آقای عباس احمدیان فرزند حسین به 
شماره ملی ۳۸59۳۸۳۸17 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 5۳/1۳ متر مربع به شماره پالک 1۳0۳۸ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 
14 دیواندره خریداذی از مالک رسمی آقای میرزا دارایی ۶-برابر رای شماره 1400/22۳7 آقای محمد صالح امان اللهی فرزند عبدالرحمن به شماره ملی ۳۸5900۸۶۶۸ نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت ۶790۳/2۶ متر مربع به شما ه پالک ۳۸ فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای 
زین العابدین ظفر اردالن 7-برابر رای شماره 1400/2259 آقای محمد سعید سروری فرزند محمد به شماره ملی ۳۸59009۸۳4 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم 
به مساحت 1۶594/20 متر مربع به شماره پالک 51 فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی زین العابدین اردالن ۸- برابر رای شماره 
1400/22۶2 آقای محمد ســعید ســروری فرزند محمد به شماره ملی ۳۸59009۸۳4 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 17۳15/57 متر مربع به شماره 
پالک 50 فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای زین العابدین ظفر اردالن 9-برابر رای شماره 1400/225۳ آقای برهان محمد زاده 
فرزند احمد به شماره ملی ۳۸591۶1۸۶5 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی جلو شاه قلی یا چاالب به مساحت 52۶۳10/0۳ متر مربع به شماره 
پالک 14 فرعی از 1۸ اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراگل خریداری از مالک رسمی آقای محمد رحیم گوی آغاج 10-برابر رای شماره 1400/2120 آقای انور قدیمی فرزند 
احمد به شــمارع ملی ۳۸590۳010۸ نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۸0/40 متر مربع به ظماره پالک 1247۳ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش14 دیواندره 
خریدا ی از مالک رسمی ستار مرادی 11-برابر رای شماره 1400/2251آقای هوشمند محمد زاده فرزند احمد به شماره ملی ۳۸591۶020۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مشهوریت محلی جاده قرچی قران به مساحت 77۳۶4/75 متر مربع به شماره پالک 1۶ فرعی از 1۸ اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراگل خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد رحیم گوی آغاج 12-برابر رای شماره 1400/2252 آقای کریم محمد زاده فرزند احمد به شماره ملی ۳۸59009۸۳4 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی 
دیم به مشــهوریت محلی گامردی به مســاحت 7۳207/9۳ متر مربع به شــماره پالک 15 فرعی از 1۸ اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراگل خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد رحیم محمد زاده گوی آغاج 1۳- برابر رای شماره 1400/22۳2 آقای بهزاد کارگر فرزند محمود به شماره ملی ۳۸50014541 نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد 
ساختمانی به مساحت 125/09 متر مربع به شماره پالک 1۳01۶ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه قراگل خریداری از مالک رسمی کاکه عبداله حمیدی 14-برابر 
رای شماره 1400/2195 خانم معصومه کهزاد فرزند محمد صالح به شماره ملی ۳7۸2472047 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 7525/21 متر مربع به 
شماره پالک 1۳011 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی محمد رشید امینی 15-برابر رای شماره 1400/22۳5 آقای محمد صالح امان اللهی فرزند 
عبدالرحمن به شماره ملی ۳۸5900۸۶۶۸ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 2701۸/0۳ متر مربع به شماره پالک 71 فرعی از ۶5 اصلی واقع در بخش 
14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی زین العابدین ظفر اردالن 1۶-برابر رای شماره 1400/2274 آقای عارف یاراحمدی فرزند محمد به شماره ملی ۳۸594051۶0 
نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ مثمر با مشهوریت محلی خره جو به مساحت 5011/9۳ متر مربع به ظماره پالک ۶77 فرعی از 75 اصلی واقع در بخش 1۳ دیواندره قریه نساره علیا 
خریداری از مالک رسمی فیض اهلل خالدیان 17-برابر رای شماره 1400/2272 آقای سید افشین سیدی فرزند سید هادی به شماره ملی ۳۸59۶15۳00 نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانک عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی جاده کانی شاه به مساحت 1۳1۳۳1/۳1 متر مذبع به شماره پالک 159 فرعی از ۶۳ اصلی واقع در بخش 1۳ 
دیواندره قریه کوله خریداری از مالک رسمی سید کامل پاکنهاد 1۸-برابر رای شماره 1400/2270 آقای سید هادی سیدی فرزند محمد سعید به شماره ملی ۳۸59۶1۳022 نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانک عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی جاده کانی شاه به مساحت 1۳1۳۳1/۳1 متر مذبع به شماره پالک 159 فرعی از ۶۳ اصلی واقع 
در بخش 1۳ دیواندره قریه کوله خریداری از مالک رسمی سید کامل پاکنهاد 19-برابر رای شماره 1400/2254 آقای محمد صدیق عبدی فرزند احمد به شماره ملی ۳۸5۸77942۳ 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کورو به مساحت 2520۶/90 متر مربع به شماره پالک 1۳021 فرعی از 5۸ اصلی واقع 
در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رســمی آقای احمد عبدی 20- برابر رای شــماره 1400/2247 آقای فریق عبدی فرزند احمد به شماره ملی ۳۸5۸7۸4۳۳۸ نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی کورو به مساحت 2520۶/90 متر مربع به شماره پالک 1۳021 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای احمد عبدی 21- برابر رای شماره 1400/219۳ آقای شهریار کریمی فرزند عزیز به شماره ملی ۳۸5۸7۸9۳1۳ نسبت به ششدانگ عرصه یک 
فطعه زمین زراعتی دیم به مشهوربت محلی کرتوپی جنب زمین آسیاب اقبال کریمی به مساحت 11۳5۳۳/54 متر مربع به شماره پالک 412 فرعی از ۶۶ اصلی واقع در بخش 14 
دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای سید مجید قیصری و مستثنیات مالکانه جمشید امینی 22-برابر رای شماره 1400/2۳۳2 آقای مسعود نرگیسی فرزند حبیب 
اله به شماره ملی ۳7۸0744۸5۸ نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی ساوله به مساحت 291۸9/71 متر مربع به شماره 
پالک 1۳042 فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی نصراله رضایی 2۳-برابر رای شماره 1400/2۳۳0 آقای اشرف سهرابی فرزند نبی به شماره ملی 
۳۸59۶51۳74 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی ساوله به مساحت 291۸9/71 متر مربع به شماره پالک 1۳042 فرعژ 
از 5۸ اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی نصراله رضایی 24-برابر رای شماره 1400/2۳20 آقای ابراهیم باباخانی فرزند توفیق به شماره ملی ۳۸59729۶۸۳ 
نسبت به ششدانگ عرصه یک زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی حصیل ولکه به مساحت 44722/7 متر مربع به شماره پالک 15 فرعی از ۸0 اصلی واقع در بخش 1۳ دیواندره 
قریه میشیاب خریداری از مالک رسمی عبدالحمید خدامی 25-برابر رای شماره 1400/2۳1۸ آقای ابراهیم باباخانی فرزند توفیق به شماره ملی ۳۸59729۶۸۳ نسبت به ششدانگ 
عرصه یک زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلی زه ماونی هه وار به مساحت ۸121۳/44 متر مربع به شماره پالک 15 فرعی از ۸0 اصلی واقع در بخش 1۳ دیواندره قریه میشیاب 

خریداری از مالک رسمی توفیق باباخانی .بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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از یک رابط عصبی در نمایشــگاه CES امســال رونمایی شده است 
که ســیگنال های مغز کاربر را می خواند، اما حداقل در حال حاضر 
برای سرگرمی و بازی استفاده می شود.به گزارش ایسنا و به نقل از 
آی ای، تصور کنید که بدون استفاده از انگشتان، صدا یا چشمان خود 
به یــک رایانه فرمان دهید یا بازی کنید! این تصور مانند فیلم های 
علمی-تخیلی به نظر می رســد، اما این کار به لطف چند شــرکت 
فناور که روی فعالیت عصبی مغز کار می کنند و اندازه گیری ها را به 
سیگنال هایی تبدیل می کنند که رایانه ها می توانند آنها را بخوانند، 
هــر روز کمی به واقعیت نزدیکتر می شــود.یکی از این شــرکت ها 
»نکست مایند«)NextMind( نام دارد که برای بیش از یک سال است 
که نســخه خود را از فناوری ذهن خوانی به توسعه دهندگان ارسال 
کرده اســت. این فناوری اولین بار در نمایشگاه CES در الس وگاس 
رونمایی شده اســت.رابط عصبی این شرکت یک دستگاه دایره ای 
ســیاه رنگ اســت که می تواند امواج مغزی را هنگامی که به پشت 
سر کاربر بسته می شود، بخواند. این دستگاه هنوز کاماًل برای عرضه 
آماده نیست، اما مطمئناً به زودی به دنیای کاالهای مصرفی راه پیدا 
خواهد کرد.رابط های عصبی، پتانسیل پشتیبانی از طیف گسترده ای 
از فعالیت ها را در تنظیمات مختلف دارند. برای مثال، شرکتی به نام 
»مودرا«)Mudra( بندی را برای ســاعت هوشمند »اپل واچ« ایجاد 
کرده اســت که به کاربران امکان می دهد تا با حرکت انگشتان خود 
با این دســتگاه ارتباط برقرار کنند یا فقط کافی است که به حرکت 

انگشتان خود فکر کنند.

دانشــمندان فنالندی در پژوهش جدیدی نشــان داده اند که شاید 
بتوان پروتئین ســفیده تخم مرغ را از قارچ به دست آورد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از نیو اطلس، پودر سفیده تخم مرغ، یک ماده غذایی 
اســت که بسیار مورد اســتفاده قرار می گیرد و این بدان معناست 
که مرغ های زیادی باید در مزارع پرورش داده شــوند، غذای زیادی 
مصرف کننــد و ضایعات زیــادی را تولید کننــد. اکنون به لطف 
قارچی که پروتئین مهم ســفیده تخم مرغ را تولید می کند، ممکن 
اســت به زودی یک جایگزین سازگار با محیط زیست برای سفیده 
تخم مرغ وجود داشــته باشد.دانشــمندان طی یک پژوهش که در 
»دانشگاه هلسینکی«)University of Helsinki( و »مرکز پژوهش های 
فنی فنالند«)VTT( انجام شــده است، قارچ موسوم به »تریکودرما 
ریســی«)Trichoderma reesei( را از نظــر ژنتیکــی تغییر دادند تا 
پروتئین »اوآلبومین«)Ovalbumin( را تولید و ترشح کند که بیش از 
نیمی از محتوای پروتئینی پودر سفیده تخم مرغ را تشکیل می دهد.

آنها این کار را با جداســازی ژن مرغ تولیدکننــده اوآلبومین، وارد 
کردن آن به قارچ، برداشــت پروتئین تولید شــده و سپس غلیظ و 
خشــک کردن آن به صورت پودر انجام دادند. هنگامی که این پودر 
مورد بررسی قرار گرفت، بسیاری از ویژگی های مطلوب پودر سفیده 
تخم مرغ مانند توانایی کف کردن را نشــان داد.به گفته دانشمندان، 
تولید اوآلبومین با اســتفاده از قارچ در مقایسه با پرورش مرغ برای 
به دســت آوردن ســفیده تخم مرغ  می تواند نیاز به زمین را تقریبا 
تا ۹۰ درصد و انتشــار گازهای گلخانــه ای را بین ۳۱ تا ۵۵ درصد 

کاهش دهد.

 خواندن سیگنال های مغز 
با یک رابط عصبی!

تولید پروتئین سفیده تخم مرغ 
از قارچ!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مرکز تجاری شهر دهلی/ رویترز

معرفی کیا موهاوی مدل 2023 با به روزرسانی های جزئی 
شــاید به نظر نرســد اما موهاوی از لحاظ فنی یکی از قدیمی ترین محصوالت کیا محسوب می شود که هنوز تولید می شود. این 
خودرو برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ به بازار آمد و در ایاالت متحده هم با نام بورگو عرضه شد. این خودرو به دلیل فروش پایین 
چند سال بعد از بازار ایاالت متحده حذف شد اما در دیگر بازارها مثل کره جنوبی همچنان به فروش رسید. موهاوی در سال ۲۰۱۶ 
یک فیس لیفت جزئی را تجربه کرد و سپس در سال ۲۰۱۹ داخل و خارج آن بر پایهٔ کانسپت Masterpiece کاماًل بازطراحی شد.

حال نیز این شاســی بلند میان ســایز برای مدل ۲۰۲۳ چند به روزرسانی جزئی را تجربه کرده و به لوگوی جدید کیا هم مجهز 
شــده است. این در حالی است که موهاوی تا پیش ازاین در بازار داخلی کره با لوگوی متمایزی عرضه می شد که با لوگوی دیگر 
محصوالت کیا متفاوت بود. حال اما روی جلوپنجرهٔ موهاوی مدل ۲۰۲۳ لوگوی جدید کیا قرار گرفته که با دیگر محصوالت این 
شرکت مشترک است. موهاوی که کمی کوچک تر از تلوراید اما بزرگ تر از سورنتو است، سرسخت ترین شاسی بلند کیا محسوب 
می شــود زیرا روی شاســی نردبانی مستقل ساخته شده است. برای مدل ۲۰۲۳، مهندسان کیا تغییراتی را در شاسی و سیستم 

تعلیق موهاوی ایجاد کرده اند تا با کاهش لرزش های داخل خودرو، سواری راحت تری را فراهم کند.

عد از حذف استقالل و پرسپولیس

فوالددر سید یک و سپاهان در سید دو قرار گرفت
بعد از حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان، سیدبندی جدید فصل جدید این رقابت ها تغییر کرد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از فوتی رنکینگ، دو تیم پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفتند و به همین خاطر سید بندی فصل جدید رقابت ها 
نیز با تغییراتی روبه رو شد. بر این اساس فوالد که در سید دو قرار داشت یک رده باالتر رفت و جای پرسپولیس را در سید یک 
گرفت. هم چنین سپاهان نیز که قرار بود در پلی آف لیگ قهرمانان شرکت کند، در سید دو به جای فوالد حضور خواهد داشت.

سید ۱: السد قطر، الهالل عربستان، فوالد ایران، الجزیره امارات، الدحیل قطر
سید ۲: الفیصلی اردن، سپاهان ایران، شباب االهلی امارات، الریان قطر، الشباب عربستان

سید ۳: پاختاکور ازبکستان، الوحدات اردن، بمبئی هند، آهال ترکمنستان، الجیش سوریه
سید ۴: نیروی هوایی عراق، الغرافه قطر، برنده پلی آف- برنده پلی آف

قرعه کشــی لیگ قهرمانان آسیا در ســال ۲۰۲۲ روز ۱۷ ژانویه)۲۷ دی ماه( برگزار می شود. تیم الهالل عربستان سعودی پس از 
شکست دادن پوهانگ استیلرز از کره جنوبی در فینال ماه نوامبر، مدافع عنوان قهرمانی است.

جهد بکن ات هک هب جایی رسی
ردد بکش، ات هب دوایی رسی خیز و ربو، ات هب نوایی رسیرب سر آن کوهچ بسی ربگهاست

پیرهنی چاک نکردی هب عشق
کی ز رب او هب قبایی رسی؟

از سر آن زلف بتایی رسی؟ات نشوی افرغ و یکتا، کجا بس هک هب بوسی تو زمینش ز دور
ات هک هب بوسیدن پایی رسی گر تو ردآیی ز پی کاروان
زود هب آواز ردایی رسی

پیشنهاد

چهره روز

کتاب به سوی آزادی
 At the Palaces of عنــوان اصلی کتاب به ســوی آزادی
Knossos اســت که ترجمه آن »در قصرهای نوسوس« 
خواهد بود اما همان طور که مشــاهده می کنید مترجم 
عنوان دیگری بــرای این کتاب از نیکوس کازانتزاکیس 
انتخاب کرده اســت. رمانی که قبل از هرچیز باید اشاره 
کنیم که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده و داستان 
بسیار سرراســت، روان و ساده ای دارد. همان طور که در 
ابتدا اشــاره کردیم این رمان بــرای کودکان و نوجوانان 
نوشته شده است اما اگر با نویسنده کتاب، یعنی نیکوس 
کازانتزاکیس، آشنا باشیم می توانیم نشانه های همیشگی 
نثــر او را در کتاب پیدا کنیــم. در این رمان هم میل به 
تجربه زندگی، جســتجو برای حقیقت و جنگیدن برای 
آزادی در سراســر کتاب وجود دارد.کتاب به ســوی آزادی افســانه های یونان باستان و تاریخ را در هم 
آمیخته است. داستان کتاب درباره شاهزاده تسئوس، پسر پادشاه آتن است که رویای آزادی کشورش 
را در ســر می پروراند. آتن زیر سلطه کرت و پادشــاه پیر آن – یعنی مینوس – است که عالوه بر همه 
مالیات هایی که باید بپردازند هر سال نیز باید افرادی را برای قربانی کردن به کرت بفرستند. هفت پسر 
و هفت دختری که هر سال از آتن می آیند در هزارتویی رها می شوند که مینوتور، هیوالی ترسناک در 
آنجاست.این مینوتور هیوالیی ترسناک بود، و شاه به ندرت پایین می آمد تا او را ببیند. از وقتی که به 
یاد می آورد این هیوال در کاخ زندانی بود – موجودی هیوالوار با بدن انســان و سر گاو نر. با آمدن بهار، 
می بایست هفت پسر و هفت دختر جوان را طعمه او کنند. مدتی با آنها موش و گربه بازی می کرد و وقتی 
از این تفریح خســته می شد آنها را می خورد. )کتاب به سوی آزادی اثر نیکوس کازانتزاکیس – صفحه 
۱۶۲(قدرت عمده پادشاهی کرت از سالح های آهنی اش است که به شدت از راز صنعتگری آن حفاظت 
می کند. اما با این حال شاهزاده تسئوس مصمم است که آتن را آزاد کند. تسئوس پشتوانه خود را آتنا، 
الهه خرد و مقدس، می داند و با وارد شدن به کاخ مینوس می تواند با یکی از صنعتگران که اسیر است 

به آتن برگردد و… .

محمدرضا فروتن
محمدرضا فروتن )زادهٔ ۷ دی ۱۳۴۷ در تهران( هنرپیشه، 
صداپیشه و خواننده اهل ایران است.او حرفه بازیگری را 
در ســال ۱۳۷۳ با بازی در فیلم هدف آغاز کرد و سپس 
با بازی در فیلم های مرسدس و اعتراض به شهرت رسید.

او برای بازی در فیلم قرمز برنده جوایز ســیمرغ بلورین 
بهتریــن بازیگر نقش اول مرد از هفدهمین جشــنواره 
فیلــم فجر و تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
از سومین دوره جشــن خانه سینما شد. از دیگر جوایز 
دریافت شــده توسط او ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
مرد بخش بین الملل از بیست و چهارمین جشنواره فیلم 
فجر برای بازی در فیلم به آهســتگی اســت. بازی او در 
یکی از قســمت های مجموعه تلویزیونی سرنخ )قسمت 
تماشاخانه( به قدری تأثیرگذار بود که چند دقیقه بعد از پخش از تلویزیون، پیشنهاد بازی در فیلمی به 
کارگردانی مسعود کیمیایی به او می شود.وی با بازی در فیلم های مرسدس و اعتراض به شهرت رسید 
و سپس فیلم های قرمز، دو زن، متولد ماه مهر، زیر پوست شهر و شب یلدا، زن دوم او را به یک بازیگر 
مطرح در ســینمای ایران تبدیل کردند. او برای بازی در قرمز از هفدهمین جشنواره فیلم فجر و برای 
بازی در شب یلدا از پنجمین جشن خانه سینما جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را به دست آورد.زوج 
هنری فروتن و هدیه تهرانی در فیلم قرمز پس از زوج خســرو شکیبایی و بیتا فرهی در هامون دومین 
زوج سینمایی تاریخ سینمای ایران بوده اند که برنده سیمرغ بلورین نقش اول مرد و زن سال شده اند. در 
سال ۱۳۷۷ دو فیلم پرفروش اول سال، فیلم های قرمز و دو زن با بازی فروتن بودند که هر دو فیلم در 
شمار آثار پرسروصدا و جریان ساز آن دهه بوده اند.او در سال ۱۳۹۰ در اولین سریال تلویزیونی خود به 

نام از یاد رفته سه نقش متفاوت را ایفا کرد. این سریال توانست بینندگان زیادی را به خود جلب کند.

سینما

»سیدنی پوآتیه« نخستین بازیگر سیاه پوست برنده  
جایزه اسکار و پیشگام سینمای سیاهپوستان در سن 
۹۴ ســالگی درگذشت. به گزارش ایســنا به نقل از 
هالیوود ریپورتر،  »پواتیه« با حضور درخشــان خود 
در سینمای دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، مسیر را برای ظهور 
نســلی جدید از ســتاره ای سیاهپوست در سینمای 
آمریکا هموار کرد.او فعالیت هنری خو را از دهه ۱۹۴۰ 
در برادوی آغاز کرد و در سال ۱۹۵۰ با ورود به دنیای 
ســینما در فیلم »راه خروجی نیست« در نقش دکتر 
»لوتر« بازی کرد و اولین بازیگر آمریکایی- آفریقایی 
ســینما نام گرفت که در طیف وسیعی از نقش های 
اصلی مقابل دوربین رفت.وی در ســال ۱۹۶۴ برای 
بازی در فیلم »زنبق های مزرعه« موفق به کســب جایزه اسکار نقش اصلی مرد شد تا نام خود را 
به عنوان بازیگر سیاه پوست برنده اسکار تاریخ ثبت کند.آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار 
نیز در سال ۲۰۰۲ از »پوآتیه« به سبب بازی های فوق العاده و حضور منحصر به فردش در عرصه 
ســینما با اعطای جایزه اسکار افتخاری تقدیر به عمل آورد.این بازیگر آمریکایی که پنج باز نامزد 
جایزه بفتا و هفت بار نیز نامزد جایزه گلدن گلوب شده )یک بار برنده( را در کارنامه سینمایی دارد 
در سال ۱۹۸۲ جایزه دستاورد سینمایی »سسیل بی. دمیل« را از جوایز انجمن مطبوعات خارجی 
هالیوود )گلدن گلوب( دریافت کرد و عالوه بر بازیگری سینما و تلویزیون در عرصه کارگردانی نیز 

۹ فیلم بلند سینمایی ساخته است.

»سیدنی پوآتیه« درگذشت
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