
معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛
زنگ خطر اومیکرون در کشور به 

صدا در آمده است
معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: زنــگ خطر اومیکرون در 
کشــور به صدا در آمده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، سعید 
کریمی، دیروز  شــنبه ۲۵ دی مــاه ۱۴۰۰ در اجالس معاونین 
درمان دانشــگاه های علوم پزشکی کشور، افزود: عنوان برنامه در 
دســت اقدام وزارت بهداشت در دولت سیزدهم، »طرح عدالت و 
تعالی نظام سالمت« است، چرا که فلسفه وجودی ما تکریم ارباب 
رجوع اســت و تمام توان ما باید در جهت ایجاد رضایت، افزایش 
عدالــت و ارتقای کیفیت خدمات باشــد.وی ادامه داد: در حوزه 
درمــان، نظارت در تمام ابعاد باید جدی گرفته شــود.وی افزود: 
عالوه بر اعتباربخشی که باید به صورت جدی دنبال شود، موضوع 
خود نظارتی نیز پیشنهاد ماست که در فواصل زمانی توسط مراکز 
و ســتاد انجام خواهد شــد.معاون درمان وزارت بهداشت گفت: 
توزیع تمام تجهیزات پزشــکی بر اساس سامانه دادپا خواهد بود. 
درخواســت ها از طریق این سامانه برای ما ارسال شده و به شیوه 
علمی این توزیع صورت خواهد گرفت.کریمی در خصوص سویه 
اومیکرون تصریح کرد: در حال حاضر میزان کل مراجعین سرپایی 
و بســتری تفاوت نکرده، اما تعداد تست های مثبت افزایش یافته 
و این یک زنگ خطر اســت، از این رو تمام مراکز باید در حالت 

آماده باش باشند.

ورود محموله های جدید واکسن 
آسترازنکا به ایران

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با انتشار 
یک پیام توییتری از ورود محموله های جدید واکســن آسترازنکا به 
ایران خبر داد.به گزارش ایســنا، محمدهاشمی در این پیام توییتری 
نوشت: » شب گذشته ۳۵۰ هزار دوز  استرازنکا اهدایی از ژاپن و ۱۹۳ 
هزار دوز اهدایی از یونان ترخیص شد تا پس از درج برچسب اصالت 
تحویل دانشگاه های علوم پزشــکی گردد؛ امشب هم ۳۵۰ هزار دوز 
مابقی ترخیص می شــود؛ البته فراموش نکنیم بهترین واکسن، در 

دسترس ترین واکسن است.«

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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امیر دریادار شــهرام ایرانی درباره اهداف حضور نیروی دریایی ارتش در دریاهای دورتر گفت: برقراری امنیت و کمک به شــناورهای حاضر در سطح دریا و 
همچنین نشان دادن اقتدار نظام همراه با ارسال پیام صلح و دوستی از اهداف حضور در آب های آزاد است.به گزارش ایسنا، امیر دریادار ایرانی به »بدون خط 
خوردگی« رادیو گفت وگو از تمرکز نیروی دریایی بر حضور در عرصه دریاها گفت و بیان کرد: در حال حاضر تا دو هزار کیلومتر از مرزهای ایران اســالمی 
حضور دریایی داریم اما برنامه ریزی داریم تا در فواصل دورتری از منطقه فعلی مستقر شویم.وی درباره اهداف حضور نیروی دریایی ارتش ایران در دریاهای 
دورتــر گفت: برقراری ایمنی و امنیت دریانوردی و اعالم این موضوع که جمهوری اســالمی ایران با توانمندی هــای خود به ویژه در حوزه دریا، هیچ گونه 

محدودیتی برای حضور در هیچ نقطه ای را ندارد، مهم ترین اهداف حضور ایران در فواصل بیشتر است....

www.sobh-eqtesad.ir

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

برقراری امنیت از اهداف حضور در آب های بین المللی است
info@sobh-eqtesad.ir

اجازه ندهیم صنعت دارو به سرنوشت 
خودرو دچار شود

نایب رئیس انجمن داروســازان ایران در واکنش بــه اظهار نظر وزیر 
بهداشت مبنی بر اینکه برای پزشکانی که داروی خارجی تجویز کنند، 
امتیاز منفی در نظر گرفته می شــود، توضیحاتــی ارائه داد.به گزارش 
خبرنگار مهر، در روزهای اخیر بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت عنوان 
داشته بود برای آن دسته از پزشکان به خصوص پزشکان هیأت علمی 
که داروهای خارجی تجویز کنند، امتیاز منفی در نظر گرفته می شود.

سیدعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر به اظهار نظر وزیر بهداشت 
واکنش نشــان داد و گفت: پزشک حق دارد برای تجویز داروهایی که 
بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می شوند، محدودیت و ممنوعیتی نداشته 
باشد.وی افزود: نمی توان با طرح موضوعاتی مثل امتیاز منفی، پزشکان 
را از تجویز داروهایی که در بازار دارویی کشــور موجود اســت، تهدید 
کرد.نایب رئیس انجمن داروســازان ایران ادامــه داد: با محدود کردن 
واردات داروهای خارجی، صنعت داروسازی کشور به سرنوشت صنعت 
خودروســازی تبدیل می شود.وی گفت: اگر واردات داروهای مورد نیاز 
کشور که مشــابه داخلی ندارند قطع شود، پزشک محکوم به انتخاب 
دارویی برای بیمار خودش می شود که شاید مفید نباشد.فاطمی تاکید 
کرد: تولیدکنندگان داخلی هم موافق این موضوع نیســتند که واردات 
دارو به طور کلی قطع شود، زیرا زمینه رقابت از بین می رود.وی افزود: 
با این قبیل مسائل و موضوعات باید به صورت ریشه ای برخورد شود و 

تکلیف ارز دارو مشخص گردد.

حواسمان در حذف ارز ۴۲۰۰ به قشر مستضعف باشد
  سفره بازنشستگان و کارگران

 کوچک تر نشود
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ در بحث حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی حواســمان باید به قشر مســتضعف، بازنشستگان، 
کارگران شریف باشد که سفره آنها کوچک تر نشود.»مجتبی یوسفی«، 
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری تســنیم، با اشاره به بودجه سال آینده، اظهار کرد: 
در بودجه سال ۱۴۰۱ در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حواسمان باید 
به قشر مستضعف، بازنشســتگان، کارگران شریف باشد که سفره آنها 
کوچک تر نشود.وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می شود 
طبقات ضعیف جامعه دچار مشکالت اساسی معیشتی شوند، افزود: در 
زمینه حذف ارز دولتی باید تمامی جوانب از جمله بار روانی، اقتصادی و 
تورمی آن با حساسیت باالیی مدنظر قرار بگیرد تا خانوارها بتوانند از آن 
برای خرید کاالهای اساسی استفاده کنند و قدرت خرید مردم کاهش 
پیدا نکند.عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی شوکی را به بازار وارد می کند که برای کاهش فشار بر مردم باید 
تدابیر الزم اتخاذ شود، گفت: باید آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را پیش از اجرای آن سنجید. همچنین باید با اطالع رسانی مناسب به 
مــردم و تولیدکنندگان کاری کرد کــه افزایش قیمت ها فقط یک بار 
اعمال شــود، نه اینکه این مسئله به شــوکی تبدیل شود و به صورت 
دائم بازار را ملتهب کند و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.یوسفی 
با بیــان اینکه با حذف ارز دولتی، بایــد یارانه ها از حلقه اول به حلقه 
پایانی تولید یعنی مصرف کنندگان پرداخت شود، بیان کرد: نمایندگان 
مجلس با حساسیت باالیی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی می کنند 

تا اقشار ضعیف تحت فشار قرار نگیرند.

مالکان 550 هزار خودروی لوکس چگونه مالیات بدهند
صاحبان ۵۵۰ هزار خودروی گران قیمت،  قبل از نقل و انتقال و تعویض پالک با مراجعه به تارنمای سازمان 
مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات خودرو اقدام کنند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دو سال 
اســت در قالب قوانین بودجه ساالنه، دریافت مالیات از خودروهای گران قیمت و لوکس مصوب شده اما در 
دولت روحانی مسکوت ماند و به نتیجه نرسید. با استقرار دولت سیزدهم و نگاه عادالنه به مالیات و بازتوزیع 
ثروت در جامعه این قانون رنگ اجرا به خود گرفته و به گفته مســئوالن در ماه های آتی برای نخستین بار 
این نوع مالیات بر دارایی اخذ می شود.در همین باره داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی 
۵۵۰ هزار خودروی لوکس با همکاری راهور خبر داده است. وی عنوان کرده جمع مالیات محاسبه شده نیز 

۵6۰۰ میلیارد تومان است.

 نحوه دریافت مالیات
طبق گفته رئیس کل سازمان مالیاتی اگر خودروی لوکس دارید منتظر پیامک سازمان امور مالیاتی باشید 
و پس از آن با مراجعه به تارنمای مالیاتی، نســبت به ثبت نام و افزودن اطالعات، مالیات خود را بپردازید. 
در غیــر این صورت هنگام نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حســاب مالیاتی را پرداخت تا بتوانید خودرو را 
منتقل کنید.از سازمان مالیاتی خبر می رسد سامانه ای برای مالیات نقل و انتقال خودرو نیز طراحی شده که 
می توانند از طریق آن نســبت به پرداخت مالیات اقدام کرد. در همین باره هادی خانی معاون فناوری های 
مالیاتی این سازمان بیان می کند انتقال دهندگان انواع خودرو و موتور سیکلت می توانند با ورود به سامانه 
مزبور، قبل از تعویض پالک یا ثبت انتقال نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کنند. در صورتی که 
انتقال دهندگان از پرداخت مالیات اســتنکاف کنند، هنگام مراجعه به مراکز تعویض پالک و یا دفاتر اسناد 
رسمی، از ارایه خدمات به آنها و یا انتقال سند جلوگیری می شود.وی گفته است: سامانه دریافت مالیات نقل 
و انتقال خودرو هم اکنون در استان سمنان به صورت پایلوت اجرا شده و در هفته های آتی در سراسر کشور 
به بهره برداری می رسد. با ایجاد این سامانه، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات نقل و انتقال خودرو پیش از 
مراجعه به مراکز تعویض پالک از طریق پنجره واحد مالیاتی به نشانی https://my.tax.gov.ir میسر شده است.

به گزارش فارس، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه کلید خورد و طبق ماده ۳۰ آن سازمان 
مالیاتی موظف به راه اندازی سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو شده بود. همچنین در روزهای اخیر 
لیستی از میزان مالیات خودروهای لوکس در فضای مجازی دست به دست می شود که سازمان امور مالیاتی 

جزئیات آن را تایید نکرد.

مبحث افزایش تعرفه های پزشــکی متناســب با قیمت تمام شــده خدمات،   
اختالفی قدیمی میان ســازمان صنفی پزشکان و دولت است که هر سال در 
موعد تنظیم بودجه و تعیین تعرفه های ســال آتی، تکرار می شــود. اخیرا نیز 
سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده خدمات تشخیصی درمانی در سال آتی 
را احصا و به دســتگاه های ذیربط ارجاع داده اســت. البته شورای عالی بیمه 
چندی پیش پیشــنهاد خود برای رشــد تعرفه ها در سال آتی را اعالم کرده و 
حــال باید منتظر ماند تا ببینیم دولــت چه تصمیمی در این زمینه می گیرد.

به گزارش ایســنا، تعرفه های پزشــکی؛ کالف سردرگم اقتصاد سالمت کشور 
طی دهه های اخیر اســت؛ به طوری که برخی معتقدند از آنجایی که دولت ها 
خودشــان باید بخش عمده ای از تعرفه خدمات بهداشت و درمان را بپردازند، 
سیاست انقباضی در قبال افزایش تعرفه های پزشکی دارند و به این ترتیب است 
که همیشه تعرفه را غیرمنطقی تصویب می کنند؛ به طوری که تعیین تعرفه بر 
اساس قیمت تمام شده خدمات نبوده و غیر واقعی است و بر همین اساس هم 
معتقدند که تعرفه های غیرواقعی به کاهش کیفیت خدمت یا احتمال افزایش 
تخلفات تعرفه ای می انجامد. از سوی دیگر اما، برخی افزایش تعرفه های پزشکی 
را خطری برای باال رفتن هزینه ها و پرداخت از جیب مردم در حوزه ســالمت 
می دانند که در شــرایط فعلی اقتصاد کشور می تواند منجر به کاهش مراجعه 
مردم برای دریافت خدمات درمانی مورد نیازشــان و آسیب به آنها شود و در 
نتیجه با افزایش افسارگسیخته تعرفه ها، مخالف هستند.به اذعان کارشناسان 
حوزه اقتصاد ســالمت، بحث تعرفه های پزشــکی درد مزمن سیستم اقتصاد 
ســالمت کشور محسوب می شود. علتش هم این اســت که تعیین تعرفه در 
جایی انجام می شود که عمده افرادی که تصمیم گیرنده آن هستند، خریداران 
خدمتنــد، نه ارائه کنندگان خدمت. در نتیجــه آنچه به عنوان تعرفه خدمات 
پزشــکی در شورای عالی بیمه مشخص و برای تصویب به هیات وزیران ارسال 

می شود،  با قیمت واقعی خدمات فاصله بسیار زیادی دارد.
بر همین اســاس هم دکتر رییس زاده- رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور 
پیش از این در یک نشســت خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار 
شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال 6۰ درصدی را برای تعرفه های پزشکی را 
مطرح کرد  و گفت: بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد 6۰ درصدی 
افزایش تعرفه ها به صورت گلوبال مورد نظرمان بود.وی تاکید کرد که در برخی 
حوزه های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشــتیم. همچنین در حوزه هایی مانند 
تجهیزات و تکنولوژی های پزشکی، بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم 
که تناســبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ 
درصد رشد داشــتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی 
مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه ها 
صحبت می کنیم. این قابل قبول نیست. باید توجه کرد که اگر در شرایط فعلی 
یک مطب بخواهد ســرکار بماند، آن هم بدون سود،   ویزیت باید عددی بالغ 
بر حداقل ۱۲۰ هزار تومان شــود و کمتر از این اصال ارائه خدمات قابل انجام 
نمی شود.رییس زاده در ادامه اظهارات خود اعالم کرد که »اگر این عدد از حدی 
پایین تر آید،  سازمان نظام پزشکی مخالف است. اگر میزان افزایش تعرفه ها با 
این میزان محقق نشود، سازمان نظام پزشکی مخالفت کرده و مصوبه را امضا 
نمی کند.«؛ موضوعی که البته واکنش ها و انتقادات گســترده ای را برانگیخت؛ 
به طوری که برخی افزایش تعرفه های پزشــکی در سال های اخیر را به قدری 
دانســتند که نه مردم توان پرداخت آن را دارند و نه ســازمان های بیمه گر.در 
مجموع در جلســه شورای عالی بیمه که چندی پیش برای تعیین تعرفه های 
۱۴۰۱ و پیشنهاد آن به دولت، برگزار شد، سازمان نظام پزشکی با شورای عالی 

بیمه به توافق نرسیده و گفته شد که نماینده این سازمان از امضای صورتجلسه 
نیز خودداری کرده است. به این ترتیب برای تعیین تکلیف تعرفه های پزشکی 
۱۴۰۱ بایــد منتظر ماند تا ببینیم دولت چه تصمیمــی می گیرد.البته اخیرا 
مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، جدولی را با عنوان »بهای تمام 
شده خدمات تشــخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۱« در صفحه اینستاگرامش 
منتشــر و اعالم کرده که  طی بررسی هایی، قیمت تمام شده خدمات از سوی 
سازمان نظام پزشکی احصاء و برای معاون ریاست جمهوری و رییس سازمان 
برنامه و بودجه ارسال شده است.طبق این جدول تعرفه ویزیت پزشک عمومی 
در ســال ۱۴۰۰، ۵۲۷ هزار ریال بوده است. این درحالی است که قیمت تمام 
شــده این خدمت در ســال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱.۳۱۸.۸۱۹ ریال بوده و در نتیجه 
اختالف تعرفه فعلی با بهای تمام شده این خدمت، ۱۵۰ درصد بوده است. بر 
همین اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده  ویزیت پزشک عمومی 
را در ســال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۸۴6.۳۴۷ ریال محاســبه و اعالم کرده است که 
اختالف بهای تمام شــده ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد برآورد شده 
است.همچنین تعرفه ویزیت پزشک متخصص در سال ۱۴۰۰، ۸۰۰ هزار ریال 
بوده اســت. این درحالی است که بهای تمام شده این خدمت در سال ۱۴۰۰ 
بالغ بر ۱.۷۵۳.۵۲6 ریــال بوده و در نتیجه اختالف تعرفه فعلی با بهای تمام 
شــده این خدمت، ۱۱۹ درصد بوده اســت. بر همین اساس هم سازمان نظام 
پزشــکی بهای تمام شده  ویزیت پزشــک متخصص را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر 
۲.۴۵۴.۹۳۷ ریال محاســبه و اعالم کرده اســت که اختالف بهای تمام شده 
۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در این خدمت، ۴۰ درصد برآورد می شود.تعرفه 
ویزیت پزشک فوق تخصصص نیز در سال ۱۴۰۰، ۹۴۰ هزار ریال بوده است. 
این درحالی اســت که قیمت تمام شــده این خدمت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر 
۲.۱۰۴.۲۳۲  ریال بوده و در نتیجه اختالف تعرفه فعلی با بهای تمام شده این 
خدمت، ۱۲۴ درصد بوده است. بر همین اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای 
تمام شده  ویزیت پزشک فوق تخصص را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۹۴۵.۹۲۵ 
ریال محاسبه و اعالم کرده است که اختالف بهای تمام شده ۱۴۰۱ نسبت به 
سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد برآورد می شود.همچنین بر اساس جدولی که از سوی 
مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در زمینه بهای تمام شده 
خدمات تشــخیصی درمانی در سال ۱۴۰۱ منتشر شده، تعرفه خدمت »فنی 
اتاق عمل K« در سال ۱۴۰۰، ۱.۰۳۰.۰۰۰ ریال بوده است. این درحالی است 
که قیمت تمام شــده این خدمت در ســال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۰۰6.۹۰۰ ریال 
بوده اســت.  در نتیجه اختالف تعرفه فعلی با بهای تمام شــده این خدمت، 
۹۵ درصد بوده اســت. بر همین اســاس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام 
شده  تعرفه خدمت »فنی اتاق عمل K«را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۹۱۰.۰۰۵  
ریال محاسبه و اعالم کرده است که اختالف بهای تمام شده ۱۴۰۱ نسبت به 
سال ۱۴۰۰، ۴۵ درصد برآورد می شود.در عین حال تعرفه هتلینگ بخش های 
ویژه نیز در ســال ۱۴۰۰، ۴۳.۴6۹.۰۰۰ ریال بوده است. این درحالی است که 
قیمت تمام شــده این خدمت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر 6۳.۸۷۵.۲6۹  ریال بوده 
و در نتیجــه اختالف تعرفه فعلی با بهای تمام شــده این خدمت، ۴۷ درصد 
بوده اســت. بر همین اساس هم سازمان نظام پزشکی بهای تمام شده  تعرفه 
هتلینگ بخش های ویژه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹۲.6۱۹.۱۴۰ ریال محاسبه و 
اعالم کرده است که اختالف بهای تمام شده ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۵ 
درصد برآورد می شــود.وضعیت بهای تمام شده خدمات تشخیصی درمانی در 
سال ۱۴۰۱ را در سایر خدمات که از سوی سازمان نظام پزشکی احصاء شده 

است،   می توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

قیمت های سازمان نظام پزشکی برای ویزیت پزشکان در سال آینده

افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های پزشکی در سال آتی

به بهانه باز نشدن ایربگ خودروها در تصادف بهبهان

خودروسازانماحداقلکیفیتراهمرعایتنمیکنند!
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

صدور اولین برگه مالیات بر خانه های 
خالی در هفته اول بهمن

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۲۸ دی ماه مرحله اول آمار خانه های خالی در تهران را به سازمان 
امور مالیاتی تحویل می دهیم، گفت: اولین برگه مالیاتی برای مالکان خانه خالی در تهران هفنه اول بهمن ماه 
صادر می شود.محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از صدور اولین مالیات بر خانه های 
خالــی در هفته اول بهمن ماه خبــر داد. وی با بیان اینکه یکی از راه های کنترل بازار اجاره اخذ مالیات بر 
خانه های خالی اســت گفت: افزایش اجاره بها در بازار مسکن تهران یک واقعیت است که امیدواریم شروع 
عملیات اخذ مالیات بر خانه های خالی در ســامان بخشــی بازار اجاره تهران اثرگذار باشد.معاون وزیر راه و 

شهرسازی با بیان اینکه...

صدور کارت نان تکذیب شد

خریدنانباکارتیارانهنقدیدرصورتحذفارز۴۲۰۰

عضو هیات رییسه مجلس پاسخ داد؛

حقوق سال آینده کارمندان چگونه محاسبه می شود؟
وزیر نفت خبر داد

بررسی طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم
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تعیین سبد معیشت در جلسه بعدی کمیته دستمزد
معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه امســال تاکنون 6 جلســه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای 
عالی کار برگزار شده است، گفت: در جلسه بعدی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس، علی حسین 
رعیتی فرد در مورد اینکه تاکنون چه تعداد از جلسات کمیته دستمزد کارگران تشکیل شده  است، اظهار 
داشــت: کمیته دستمزد ذیل شــورای عالی کار تاکنون 6 جلسه تشکیل داده است، اما هنوز در مورد سبد 
معیشت خانوار کارگری تصمیم گیری نشده است.وی افزود: احتماالً در جلسه بعدی کمیته دستمزد با حضور 
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ســبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود.به گفته رعیتی فرد، 
کمیته تخصصی تعیین دســتمزد کارگران ذیل شــورای عالی کار با حضور نمایندگان سه جانبه کارگران، 
کارفرمایان و دولت در وزارت کار برگزار می شود.حد اقل دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی 
کار بر اســاس دو عامل تعیین سبد معیشــت خانوار کارگری و نرخ تورم سال جاری تعیین می شود.معاون 
روابط کار وزارت کار همچنین در مورد حل مشکل کارگاه هایی که به خاطر بدهی به دستگاه ها در معرض 
تعطیلی قرار دارند، گفت: کارگاه هایی که دارای مشــکل هســتند، باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
مراجعه و مشــکل خود را مطرح کنند که در مراکز اســتان ها با ریاست استاندار و دبیری مدیرکل صنعت، 
معدن و تجارت اســتان و با حضور نماینده وزارت کار تشــکیل می شود.وی افزود: صاحبان کارگاه هایی که 
دارای مشــکالتی هستند و به ستاد تســهیل تولید و رفع موانع مراجعه می کنند، بدهی های  آنها استمهال 
می وشد و یا بدهی به دستگاه هایی مانند اداره برق، آب، گاز و یا تأمین اجتماعی تقسیط می شود تا از تعطیل 
شدن کارگاه جلوگیری شده و این بدهی ها نیز به تدریج پرداخت شود.به گفته رعیتی فرد، دبیرخانه ستاد 
تســهیل تولید و رفع موانع در ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار دارد و وزارت کار هم به 
عنوان عضوی از این ستاد حضور دارد و کارگاه هایی که دارای مشکل هستند، با مراجعه به این ستاد بدهی 

آنها تقسیط شده و از دستگاه ها مهلت گرفته می شود تا جلوی تعطیل شدن کارگاه های تولید گرفته شود.

وزیر اقتصاد؛
تفاهم نامه 25ساله ایران و چین به زودی نهایی می شود
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سخنگوی دولت اعالم کرد
بازی های تیم ملی فوتبال با حضور 

تماشاگر برگزار می شود
سخنگوی دولت از برگزاری بازی های تیم ملی فوتبال با حضور 
تماشــاگران خبر داد.به گزارش ایســنا، علی بهادری جهرمی 
در توییتی نوشت: ســتاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس 
جمهور، با درخواســت وزارت ورزش مبنی بر حضور تماشاگر 
در بازی های تیــم ملی فوتبال ایران برای مســابقات انتخابی 
جام  جهانی موافقت کرد.ســقف ورود تماشاگر محدود، رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی ضروری و وزارت ورزش مسئول 

نظارت بر رعایت دستورالعمل ها است.

دستور وزیرکشور برای رسیدگی به وضعیت شهرهای گرفتار در 
برف آذربایجان غربی

تهران- ایرنا- وزیر کشــور از اســتاندار آذربایجان غربی خواست به فوریت نسبت به رسیدگی به وضعیت شهرها و 
روستاهایی که به دلیل بارش سنگین برف و باران دچار گرفتاری شده اند، اقدامات الزم حمایتی را انجام دهد.به گزارش 
ایرنا، احمد وحیدی در دســتوری از محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی خواست به فوریت نسبت به 
بازگشایی جاده ها و راه های مواصالتی شهرستان و روستاهای استان که در روزهای اخیر به سبب بارش های گسترده 
برف و باران مسدود شده بود، رسیدگی کند.وزیر کشور همچنین بر ضرورت امداد رسانی های فوری به خانواده هایی 
که با برودت هوا امکان دسترسی به شهر برای تامین مایحتاج و نیازهای عمومی شان را ندارند، تاکید و از مدیران 
استانی خواست با بسیج امکانات و ظرفیت های استانی با تمام توان به حمایت از روستاها و ساکنین گرفتار در برف 
و یخبندان همت گمارند.وحیدی از سایر استانداران استان های شمالی هم خواست با توجه به احتمال تداوم سامانه 

بارشی، آمادگی های الزم را برای کنترل شرایط و تقویت روند خدمات رسانی داشته باشند.

گزیده خبر
رحیمی جهان آبادی:

 سفارتخانه های ایران و عربستان در حال 

آماده شدن برای بازگشایی است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت 
که روابط " دو کشور مهم ایران و عربستان در حال احیا بوده و سفارتخانه " ها در 
حال آماده شدن برای بازگشایی است.»روابط " دو کشور مهم  ایران " و  عربستان " 
در حال احیا و  سفارتخانه " ها در حال آماده شدن برای بازگشایی است، این امر 
آثار مهمی در کاهش تنش های منطقه ای و افزایش انسجام جهان  اسالم " دارد، 
نهادهای امنیتی و رســانه ها مراقب رذالت  صهیونیستها " و حماقت  افراطیون " 
باشند.«اخیرا حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه در گفت وگو با الجزیره گفت: ما 
چهار دور مذاکره مثبت و سازنده با مقامات ذی ربط عربستان سعودی در کشور 
عراق داشتیم. به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور عراق و اینکه هیئت 
حاکمه عراق و رؤسای سه قوه همه درگیر آن هستند که در آینده بتوانند دولت 
جدید را شکل دهند، طبعاً نقشی که عراقی ها ایفا می کردند تحت تاثیر فضای 
انتخاباتی قرار گرفت. آن چه که ما به عنوان موضع رسمی خودمان اعالم کردیم 
این اســت که هر زمان که طرف ســعودی مایل باشد روابط دو کشور به حالت 
طبیعی بازگردد، ما آمادگی داریم و از بازگشــایی سفارتخانه ها و سرکنسولگری 
هایمان استقبال می کنیم. به زودی هم دیپلمات های ما در نمایندگی جمهوری 
اسالمی ایران نزد سازمان همکاری اسالمی در جده مستقر می شوند. فکر می کنم 
هفته آینده دیپلمات های ما مســتقر خواهند شــد که این یک نشانه مثبت و 
خوب اســت. ما در موضوع اعزام زائران خود برای حج تمتع نیز چنانچه شرایط 
کرونایی اجازه بدهد، در حال برنامه ریزی هســتیم و باز در صورتی که شــرایط 
اجازه بدهد حتی برای حج عمره. سازمان حج و زیارت جمهوری اسالمی ایران 

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:هم دستورالعمل های الزم خود را برای این موضوع دارد.
بدون دیپلماسی اقتصادی منافع 
کشور به درستی تامین نمی شود

تهران- ایرنا- رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: در 
دیپلماسی اقتصادی تا امروز شاهد هماهنگی در کشور نبودیم؛ 
اگر این هماهنگی و دیپلماســی اقتصادی وجود نداشته باشد، 
منافع کشور به درستی تامین نمی شــود. به گزارش خبرنگار 
سیاست خارجی ایرنا، ســید کمال خرازی در مراسم رونمایی 
از اثر مشــترک دانشــگاه امام صادق علیه الســالم و شورای 
راهبردی روابط خارجی با عنوان »دیپلماسی اقتصادی؛ روندها 
و چشــم انداز منطقه ای و جهانی« گفت: دیپلماسی اقتصادی 
طبیعتا یکی از ارکان دیپلماســی کشور است و همه کشورها 
در حوزه دیپلماســی اقتصادی گام هــای بزرگی را برمی دارند؛ 
زیرا پیشــرفت صنعتی و فناوری کشــورها منوط به صادرات 
تولیدات و محصوالت کشــور است. رئیس شــورای راهبردی 
روابط خارجی اضافه کرد: دیپلماسی اقتصادی به منظور ایجاد 
ارتباط با مراکز علمی و بازارهایی که در کشورهای دیگر وجود 
دارد، است تا چرخ اقتصاد کشور به درستی بچرخد.وی با اشاره 
به نقش وزارت امور خارجه در دیپلماســی اقتصادی، تصریح 
کرد: وزارت امورخارجه نقش و مسئولیت بسیار مهمی دارد تا 
بتواند زمینه این اقدامات را فراهم و زمینه های ارائه محصوالت 
ایــران را در بازارهای جهانی ایجاد کنــد و در قبال این، بهره 
سیاســی همکاری های اقتصادی را برای کشور تضمین کند.

خرازی اظهار داشت: در این زمینه تاکنون، شاهد هماهنگی در 
کشور نبودیم؛ به طوری که دستگاه های صنعتی و اقتصادی ما 
بدون اینکه وزارت امور خارجه را در جریان جزئیات قرار دهند، 
قراردادهــای خود را اجرایی می کردند.وی گفت: دیپلماســی 
اقتصادی هم می تواند به دستگاه ها برای اخذ قراردادها و هم به 
رهبران سیاسی برای امضای آن کمک کند، لذا این هماهنگی 
و دیپلماســی اقتصادی تا به امروز وجود نداشته باشد و منافع 
کشور به درســتی تامین نمی شود. رئیس شــورای راهبردی 
روابط خارجی افزود: امروز بــه خاطر تغییر ماهوی در صحنه 
اقتصاد بین الملل، استفاده از ابزارهای نوین مسئولیت دستگاه 
دیپلماســی فراتر میرود که چگونه بتوانند در فضاهای جدید 
دیجیتال این امکان را فراهم کند تا تولیدگران کشــور بتوانند 
از فضای بین المللی بیشتر اســتفاده کنند.خرازی تاکید کرد: 
خوشحالم که دانشگاه امام صادق علیه السالم در این زمینه فعال 
است و با تشکیل اندیشکده دیپلماسی اقتصادی و با کنفرانسی 
که برای بررسی مسئله دیپلماسی اقتصادی در پیش دارند، در 
این زمینه نقش پررنگی را ایفا می کنند.در این مراسم همچنین 
جالل دهقانی فیروزآبادی استاد روابط بین الملل دانشگاه عالمه 
طباطبائی، مهــدی مصطفوی عضو شــورای راهبردی روابط 
خارجی و ســید عباس عراقچی دبیر شــورای راهبردی روابط 

خارجی نیز حضور داشتند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

برقراری امنیت از اهداف حضور در آب های بین المللی است
امیر دریادار شهرام ایرانی درباره اهداف حضور نیروی دریایی 
ارتــش در دریاهای دورتر گفت: برقــراری امنیت و کمک به 
شناورهای حاضر در سطح دریا و همچنین نشان دادن اقتدار 
نظام همراه با ارســال پیام صلح و دوســتی از اهداف حضور 
در آب های آزاد اســت.به گزارش ایسنا، امیر دریادار ایرانی به 
»بدون خط خوردگی« رادیو گفت وگو از تمرکز نیروی دریایی 
بر حضور در عرصه دریاها گفــت و بیان کرد: در حال حاضر 
تا دو هزار کیلومتر از مرزهای ایران اســالمی حضور دریایی 
داریم اما برنامه ریزی داریــم تا در فواصل دورتری از منطقه 
فعلی مستقر شــویم.وی درباره اهداف حضور نیروی دریایی 
ارتش ایران در دریاهای دورتر گفت: برقراری ایمنی و امنیت 
دریانــوردی و اعالم این موضوع که جمهوری اســالمی ایران 
بــا توانمندی های خود به ویــژه در حوزه دریــا، هیچ گونه 
محدودیتــی برای حضور در هیچ نقطه ای را ندارد، مهم ترین 
اهداف حضور ایران در فواصل بیشــتر اســت.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی با بیان اینکه ایران می تواند با 
تدابیر خود، در نقاط مدنظر حاضر شود، اظهار کرد: ایران این 
کار را با اولویت برقراری امنیت و ایمنی و کمک به شناورهای 
حاضر در سطح دریا و همچنین نشان دادن اقتدار نظام همراه 

با ارســال پیام صلح و دوســتی برای همه ملت های جهان به 
عنوان کارکردهای حضور ایران در آب های دور اســت، انجام 
می دهد.وی از وجود تفکیک مســئولیت میان نیروی دریایی 
ارتش و ســپاه گفت و عنوان کرد: این تفکیک مســئولیت از 
نظر محدوده حضور است. از شرق تنگه هرمز به داخل خلیج 
فارس محدوده عملیاتی و حضور برادران نیروی دریایی سپاه 
است. از شــرق جزیره الرک و تنگه هرمز به سمت اقیانوس 
تا مــدار ده درجه حضور فعال دریایی ارتش جهت شــرایط 
اطالعاتی و همچنین برقراری امنیت کشــتیرانی اســت.امیر 
دریادار ایرانی افزود: نیروی دریایی ارتش به عنوان لبه بیرونی 
نیروهای مســلح محسوب می شود و همواره یک هماهنگی و 
همکاری تنگاتنگی بین هر دو نیرو هم در حوزه دریا و هم در 
حوزه فضای باالی دریا وجود دارد. محدوده زیر سطح دریا نیز 
توسط ارتش حضور دائمی دارد.فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری با بیان اینکه هر گونه فعالیت و عملیاتی بین نیروی 
دریایی ارتش و سپاه بخواهد انجام شود، با هماهنگی، همدلی 
و هم افزایی صورت می گیرد، تصریح کرد: این هماهنگی سبب 
می شود دشمن نتواند هیچ گونه خللی در سامانه و ناامنی در 

حوزه تروریسم دریایی که تخصص آن ها است، ایجاد کند.

تهران-ایرنا- معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح گفت: با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح و حمایت دولت در سال ۱۴۰۱ شاهد 
افزایش حقوق کارکنان وظیفه خواهیم بود.به گزارش از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش؛ سردار سرتیپ پاسدار علی عبداللهی با اعالن 
خبر خوش برای کارکنان وظیفه و تکریم آنها به ویژه در حوزه معیشت، گفت: اضافه حقوق سال گذشته سربازان بیشتر در حوزه رفت و آمد 
و هزینه های دیگر را شامل می شد که این اضافه حقوق ها کامل نبود، امیدواریم سال ۱۴۰۱ با تدابیری که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح  
انجام شد، حقوق سربازان وظیفه به قدری افزایش یابد تا بتواند کمک حال آنها در محیط خدمتی شود.معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح، میانگین حقوق سربازان 
را مبلغ ۹۰۰ هزار تومان  عنوان و تصریح کرد: حقوق هایی که االن سربازان دریافت می کنند، بستگی به میزان تحصیالت، شرایط تاهل و مناطق خدمتی آنها دارد.سردار عبداللهی 
همچنین در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی زمینی ارتش گفت: رزمایش هایی ســالهای اخیر نیروی زمینی ارتش نشــان داد که این نیرو جزو یگان های برتر در حوزه اجرای 
رزمایش ها است.وی گفت: مهمترین ویژگی نیروی زمینی ارتش بهره گیری از تجهیزات جدید که عمدتا خالق است که مبتکران آن خود متخصصان توانمند نزاجا هستند.معاون 
هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: امروز نیروی زمینی ارتش از تجهیزات بومی استفاده می کند. سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا با همکاری وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح به نقطه ای از خودکفایی رسیده است که می توانند آن چرا که در حوزه تجهیزات نیاز دارند تولید و استفاده کنند.سردار عبداللهی تاکید کرد: نیروی 
زمینی ارتش با به کار گیری تجهیزات و نیروی انسانی مجرب در حوزه اجرای رزمایش ها و ارتقای آمادگی رزمی و توان دفاعی به موفقیت و دستاوردهای مطلوبی دست یافته است.

رئیس جمهور گفت: با توجه به کاهش چشــمگیر شمار مبتالیان و فوتی های ناشی از ویروس کرونا، الزمه حفظ و بهبود شرایط 
موجود، رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی و تداوم نظارت ها است.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی رئیس جمهور دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به موضوع درخواست برگزاری مسابقات ورزشی و 
برپایی نمایشگاه ها تأکید کرد: مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه ها باید با رعایت دقیق و جدی شیوه نامه های بهداشتی و با حضور 

محدود عالقه مندان همراه باشد و در این زمینه وزارتخانه های مسئول موظفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر الزم را در این زمینه به کار 
گیرند.وی بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در حمل ونقل عمومی تأکید کرد و اظهار داشت: صیانت از سالمتی مردم در حمل ونقل عمومی به ویژه در مترو و هواپیما 
اهمیت مضاعفی دارد و برنامه ریزی های دستگاه های متولی در این زمینه به گونه ای باشد که مردم آسیب نبینند.رئیس جمهور  ضمن قدردانی از همراهی مردم و تالش 
همه دست اندرکاران خصوصاً بخش بهداشت و درمان گفت: حفظ و بهبود هرچه بیشتر شرایط موجود نیازمند رعایت همه شیوه نامه های بهداشتی کنار نظارت دقیق 
توسط دستگاه های مربوطه است.رئیسی همچنین بر ضرورت اطالع رسانی به موقع به مردم در این زمینه تأکید کرد و گفت: اطالع رسانی در زمینه مسائل مربوط به 
کرونا فقط از طریق ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا باید انجام شود و کسی نباید به عنوان عضو ستاد ملی و یا متخصص در رسانه ملی با طرح نظرات شخصی، 

موجب تشویش در جامعه شود.

معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح:

حقوقسالآیندهسربازانافزایشمییابد
رئیسی تاکید کرد:

اطالعرسانیدربارهکروناازطریقسخنگویستاد
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۸ گروه کاالیی جدید مشمول قانون درج قیمت تولید شدند
وزارت صمت از ۲۷ آذرماه، ۱۴ گروه کاالیی را مشمول درج قیمت تولید به جای قیمت مصرف کننده بر روی کاال کرده بود که در در ادامه این روند، ۸ گروه کاالیی 
جدید دیگر را نیز به این فهرست اضافه کرد.به گزارش ایِبنا، اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای به آگاهی عموم مردم و جامعه صنفی می رساند، بنابر ابالغیه وزارت صمت، 
از ۲۷/۹/۱۴۰۰، ۸گروه کاالیی و از ۴/۱۰/۱۴۰۰ ، ۶گروه کاالیی مشــمول درج قیمت تولید به جای قیمت مصرف کننده بر روی کاال شــده بودند. در ادامه این روند، 
وزارت صمت ۸ گروه کاالیی جدید را به ۱۴ گروه قبل اضافه کرده تا در فرایندی تدریجی به مرور طرح شــفاف ســازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده برخی 
کاالها اجرایی شود.به این ترتیب، مصرف کنندگان قیمت هایی متفاوت و رقابتی را در فروشگاه ها احساس خواهند کرد. ضمنا بازرسان بر رعایت سود منطقی فروش 

نظارت دارند. به موجب دستور العمل صادر شده برای اجرای این طرح موارد ذیل به اطالع عموم و جامعه صنفی می رسد:
– قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کاال می بایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب های صادره ) فاکتورهای فروش ( باشد.

– هر گونه تخفیف بیش از ۳درصد باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کاال صورت پذیرد و تخفیف بیش از ۳درصد خارج از قیمت درج شده بر 
روی کاال از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری اعالمی از سوی سـازمان حمایت بوده و می بایست از این گونه اقدامات خودداری شود.

– در مواردی از قبیل )مناسبت های ویژه، پایان سال، اعیاد و … ( و لزوم اعطای تخفیف های مقطعی بیش از میزان تعیین شده ، واحدهای مربوطه باید نسبت به اخذ 
مجوز الزم از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف کنندگان اقدام کنند.

– حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تأمین کننده تا مصـرف کننده می تواند به قیمت تولیدکننده/واردکننده اضافه گردد شامل مجموع ضریب 
سود پخش سراسری )۱۰ درصد( و سود خرده فروشی منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب است.

– در مواردی که توزیع کاال به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می یابد.
– خرده فروشان می بایست نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مجاز در چارچوب مصوبات اقدام نموده و همچنین درصد سود 

اعمالی را نیز بصورت شفاف درج کنند.

سرپرست معاونت حمل و نقل ترافیک:
طرح جامع ساماندهی عبور عرضی عابرین 
پیاده در مناطق دهگانه کرج اجرا می شود

سرپرست معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری کرج از اجرای طرح جامع 
ســاماندهی عبور عرضی عابرین پیاده در سطح شهر کرج خبر داد.هفتمین 
جلسه شورای ترافیک شهر کرج با حضور پوریا محمدیان یزدی دبیر شورای 
عالی هماهنگی ترافیک شــهرهای کشــور، همتی نماینده وزارت کشــور، 
عباس میری قائم مقام شــهردار کرج و مسعود محمدی رئیس کمیسیون 
عمران و ترافیک شــورای شــهر کرج و دیگر مســئوالن مربوطه در سالن 
جلسات شهرداری کرج برگزار شــد.فرزین فرشاد سرپرست معاونت حمل 
و نقل ترافیک شــهرداری کرج، در این جلسه که به منظور تسهیل در امر 
خدمات رسانی برگزار شد، گفت:جلسات شورای ترافیک شهر کرج به منظور 
بررســی مسائل و مشــکالت حوزه ترافیکی وحمل ونقل و ارائه راهکارهای 
الزم و اجرایی تشــکیل می شود.فرشــاد با توجه بــه اقدامات و عزم جدی 
شــهرداری کرج در کاهش روند ترافیک و تصادفات سطح شهر عنوان کرد: 
طی مطالعات کارشناسی شده اجرای طرح ساماندهی عبور عرضی عابرین 

پیاده در سطح شهر اجرایی خواهد شد.

ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی مددجویان 
کمیته امداد گلستان آغاز شد 

عملیات اجرایی ســاخت ۵۰۰ واحد مســکن محرومان ویــژه مددجویان 
کمیته امداد گلســتان در قالب نهضت ملی مســکن امروز پنجشــنبه با 
حضور اســتاندار و برخی مدیران استانی و شهرستانی به صورت متمرکز در 
روســتای قزلجه ماتی از توابع بخش مرکزی شهرســتان گنبدکاووس آغاز 
شد. مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی گلستان در حاشیه این مراسم 
به خبرنگار ایرنا گفت: تفاهم نامه کشــوری پنج جانبه میان بنیاد مسکن، 
کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، سپاه و ستاد اجرای فرمان امام برای ساخت 
۴۰ هزار واحد برای مددجویان کمیته امداد در قالب نهضت ملی مســکن 
منعقد شــده است. سیدمحمد حسینی افزود: بر اساس این تفاهم نامه یک 
میلیارد ریال تســهیالت ارزان قیمت توســط بنیاد مسکن و ۶۰۰ میلیون 
ریال کمک بالعوض توسط بنیاد مســتضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و 
کمیته امداد برای ساخت هر خانه پرداخت می شود.وی مدت ساخت و زمان 
تحویل این واحدها را یک سال عنوان کرد و بیان داشت: مسوولیت طراحی 

ساختمان ها و نظارت بر ساخت برعهده بنیاد مسکن استان گلستان است. 

گزیده خبر

شرط قانون برای حذف ارز ۴۲۰۰
اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند،  طبق قانون 
بودجه فقط در شــرایطی می تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا 
نرخ سامانه معامالت الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن 
آن به نرخ بازار نیســت.به گزارش ایســنا، آنچه که دولت در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد، تاکیدی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ســال آینده 
است ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل خواهد کرد.اما واکنش های 
دولــت در چند ماه اخیر،  حذف ارز ۴۲۰۰ در همین مدت باقی مانده در ســال 
جاری را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در اظهارات خود تاکید کرده که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساســی در نیمه اول امســال، دولت به 
ادامه پرداخت آن تا پایان ســال مجاز نیســت و حتی تا انتهای سال باید آن را 
تعیین تکلیف کند.این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نحوه حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به طوری  که طبق 
بند ۳ تبصره ۱ قانون بودجه، هشت میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی، 
دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف است 
براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش 
تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات این اقالم اقدام کرده و آن را به نرخ سامانه 
معامالت الکترونیک )ای تی اس( اقدام کند.در عین حال دستگاه های مربوطه از 
جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موظف 
هستند تا زمانی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می کند، سیاست گذاری و فرآیند 
تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کاالها و خدمات 
مشــمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناســب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف 
کننده نهایی برسد.براین اساس گرچه در مواضع دولت این که ارز ترجیحی را به 
صورت تدریجی و پلکانی افزایش قیمت خواهد داد به وضوح دیده نمی شود اما 
مکلف به رعایت آن در ســال جاری است، چرا که یکی از مسائل مهم در رابطه 
بــا حذف ارز ۴۲۰۰  تبعات تورمی آن اســت که در صورت افزایش پلکانی نرخ 
می تواند در کاهش آثار تورمی موثر باشد.در همین رابطه مسئوالن سازمان برنامه 
و بودجــه اعالم کرده اند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت ها طبیعی 
خواهد بود و حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می دهد.در این شــرایط با 
توجه به این که تا پایان ۹ ماهه امســال حدود ۱۱.۱ میلیارد دالر کاالی اساسی 
شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، دانه های روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات 
پزشکی با ارز ترجیحی وارد شده است و سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده 
است که در صورت ادامه، این میزان تا پایان سال تا ۱۸ میلیارد دالر پیش برود، 
اگر حذف به یکباره صورت بگیرد و نرخ رشد کند از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه 
ای تی اس که نرخی نزدیک به بازار اســت، خواهد رسید و افزایش حداقل پنج 

برابری در هر دالر خواهد داشت.

دولت از این جیب به آن جیب می کند
عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری بنگاه های دولتی ضمن انتقاد از واگذاری هایی 
که تنها بــرای رد دیون و مطالبات از یک وزارتخانه بــه وزارتخانه دیگر منتقل 
می شــود، گفت: گاهی حتی تغییر مدیریت نیز در واگذاری ها انجام نمی شــود 
و هیــچ درآمدی برای دولــت ندارند.به گزارش   خانه ملــت، احمد امیرآبادی 
فراهانی با اشاره به اینکه فروش دارایی ها و سهام دولتی می تواند تا حدود زیادی 
کســری بودجه سال آینده را جبران کند، گفت: بخش عمده ای از فهرست اموال 
و دارایی  های دولت که برای واگذاری  به این هیات ارسال می شوند، بابت رد دیون 
به بخش های دیگر دولت از جمله سازمان تامین اجتماعی، شستا، ساتا و ... ارائه یا 
تهاتر می شوند.عضو  ناظر مجلس در هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی 
به بخش غیردولتی با بیان اینکه این اقدام خصوصی سازی تلقی نمی شود، افزود: 
پتروشیمی ها، هلدینگ خلیج فارس، پاالیشگاه ها و ... با سهام بسیار خوب از زیر 
نظــر وزرای نفت و اقتصادی خارج و به زیر نظر وزرای کار و دفاع می روند. براین 

اساس در این مدل واگذاری ها تنها تغییر مدیریت انجام می شود.

واگذاری هایی که هیچ درآمدی برای دولت ندارند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: گاهی حتی تغییر مدیریت نیز در 
واگذاری ها انجام نمی شود بلکه از زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان واگذار 
کننده به یکی از هلدینگ های دولتی مانند پاالیشگاه تهران که جزو سهام عدالت 
تلقی می شود، به زیر نظر وزارتخانه اقتصاد به عنوان دریافت کننده، می رود.نماینده 
مــردم قم در مجلس ضمن تاکید براینکه اینگونه واگذاری ها هیچ درآمدی برای 
دولت ندارند، بیان کرد: موضوع بعدی این است که معموال سازمان ها و دستگاه ها 
مکان های مرغوب خود را از جمله هتل ها، مراکز تفریحی و ... واگذار نمی کنند و 
اینگونه منابع درآمدی قابل توجهی برای دولت تامین نمی شود.امیرآبادی فراهانی با 
اشاره به اینکه قوانین الزم برای انجام خصوصی سازی و واگذاری دارایی ها و سهام 
دولتی وجود دارد، گفت: در این میان باید تَرک فعل مدیران مدنظر دستگاه های 
نظارتی قرار بگیرد، دیوان محاسبات در بررسی تفریغ بودجه سنواتی تمامی موارد 
را به طور شــفاف مشخص می کند و دادســتان دیوان باید نسبت به ترک فعل 
مدیــران اقدامات الزم را انجام دهــد و در ادامه قوه قضاییه هم برخوردهای الزم 

را داشته باشد.

بی اعتمادی؛ مانع ورود خریداران واقعی به حوزه خصوصی سازی
عضو  ناظر مجلــس در هیات واگذاری فعالیت هــا و بنگاه های دولتی به بخش 
غیردولتی در خصوص بی اعتمادی ایجاد شده در افکار عمومی نسبت به واگذاری 
دارایی هــای دولتی و عدم تمایل ورود بخش خصوصی به این موضوع اظهار کرد: 
بعضا اقداماتی بعد از واگذاری ها توسط مالکان جدید آن انجام می شود که موجب 
لغو خصوصی سازی شده است.وی ادامه داد: مثال برخی واگذاری ها اهلیت نداشته 
و شــخص بعد از دریافت یک شرکت در روند خصوصی  سازی، کارگران را بیکار 
و دســتگاه ها و تجهیزات را فروخته است، بنابراین مشخص است این فرد هدف 
دیگری را در خرید آن شرکت در سر داشته است. در این بخش به دلیل اعتراضات 
و مشکالت کارگران، افکار عمومی علیه این خصوصی سازی شده اند و قوه قضاییه 
نیــز واگذاری را به دلیل عدم اهلیت خریدار لغــو و به دولت بازمی گرداند. براین 
اساس این اقدامات موجب بی اعتمادی در جامعه نسبت به خصوصی سازی شده 
است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت: براین اساس عدم اراده مدیران برای 
واگذاری اموال مناســب و مرغوب، عدم حضور و تمایل خریداران به خرید اموال 
دولتی به دلیل بی اعتمادی و همچنین واگذاری یک شرکت دولتی از زیر نظر یک 
وزارتخانه به وزارتخانه دیگر موجب شده تا آن بخش از بودجه که مربوط به فروش 
اموال و دارایی های دولت اســت، محقق نشــده و یا بسیار کم محقق شده و باید 

دولت برای واگذاری واقعی تمام موانع را برطرف کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

صدور اولین برگه مالیات بر خانه های خالی در هفته اول بهمن
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه ۲۸ دی ماه مرحله 
اول آمار خانه های خالی در تهران را به ســازمان امور مالیاتی 
تحویل می دهیم، گفت: اولین برگه مالیاتی برای مالکان خانه 
خالــی در تهران هفنه اول بهمن ماه صادر می شــود.محمود 
محمودزاده در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا از صدور 
اولیــن مالیات بر خانه های خالی در هفته اول بهمن ماه خبر 
داد. وی با بیــان اینکه یکی از راه های کنترل بازار اجاره اخذ 
مالیات بر خانه های خالی است گفت: افزایش اجاره بها در بازار 
مسکن تهران یک واقعیت است که امیدواریم شروع عملیات 
اخذ مالیات بر خانه های خالی در ســامان بخشی بازار اجاره 
تهران اثرگذار باشد.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
با اجرای مالیات بر خانه های خالی عرضه واحدهای مسکونی 
در بازار اجاره افزایش پیدا می کند، افزود: این یک راهکار میان 
مدت و کوتاه مدت برای ســامان بخشی به بازار اجاره کالن 
شهر تهران است.محمودزاده با اشاره به آخرین اقدامات برای 
اجرای طرح اجاره داری حرفه ای ادامه داد: همچنین یکی دیگر 
از راهکارهای کنتــرل بازار اجاره در تهران اجرای طرح اجاره 
داری حرفه ای است. که همچنان این طرح را دنبال می کنیم 
و پیگیر مصوبات مرتبط با طرح اجاره داری حرفه ای هستیم و 
معتقدیم که این طرح می تواند در بلند مدت و میان مدت به 
بازار اجاره شهر تهران کمک کند.معاون وزیر راه و شهرسازی 
درباره زمان اجرای مالیات بر خانه های خالی اظهار داشــت: 

در چند روز آینده اولین برگــه مالیات بر خانه های خالی در 
تهران صادر می شود و طبق جمع بندی هایی که با سازمان امور 

مالیاتی داشته ایم، اواخر دی ماه یا اوایل بهمن ماه اولین برگه 
مالیاتی برای مالکان خانه هــای خالی در تهران صادر خواهد 

شد.محمودزاده با بیان اینکه این تصور اشتباهی است که اغلب 
خانه هــای خالی در تهران در منطقه یک تمرکز پیدا کرده اند 
گفت: اغلب خانه های خالی در تهران در مناطق مرکزی شهر 
واقع شده اند و افزایش عرضه واحد مسکونی در این مناطق به 
مستاجران دهک های متوســط کمک خواهد کرد. اغلب این 
واحدها به دلیل فرسودگی و عدم تعمیرات  و بازسازی خالی 
مانده اند که به زودی با وضــع مالیات بر خانه های خالی این 
واحدهای مسکونی وارد بازار اجاره می شوند.معاون امور مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه به زودی با 
خروجی ها و داده های سامانه امالک و اسکان اعالم می کنیم 
که در کدام مناطــق چه تعداد واحد خالی وجود دارد، افزود: 
آخرین پیامک های انبوه به مالکان واحدهای مسکونی که در 
سامانه امالک و اسکان ثبت نام و خوداظهاری نکرده اند ارسال 
شــده است و بر اساس آخرین خروجی های این سامانه تعداد 
واحد های خالی در تهران به دســت می آید.محمودزاده تاکید 
کرد: در یک هفته گذشــته با ســازمان امور مالیاتی جلسات 
متعددی داشــتیم و درباره اخذ مالیات بر خانه های خالی به 
ادبیات مشترک رســیده ایم و بیست و هشتم دی ماه مرحله 
اول آمار خانه های خالی در تهران را به ســازمان امور مالیاتی 
تحویل خواهیم داد و شناسایی خانه های خالی با اخرین داده 
های ســامانه مربوطه ادامه خواهد داشــت و اطالعات به روز 

خواهد شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
مجلس شــورای اسالمی، تاکید کرد: 
مجلــس تا زمانی که بــه یک راهکار 
متقن برای آسیب نرسیدن به معیشت 
مردم با حذف ارز ترجیحی نرسد، در 
این زمینه گام بر نمی دارد.حمیدرضا 
حاجی بابایی در گفت و گو با ایســنا، 
با اشاره به مباحث مطروحه پیرامون 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین  
برخی از کاالهای اساســی در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱، بیان کرد: ما در 
حال بررسی راهکارهای گوناگون برای 
اجرای این موضوع هستیم و هر وقت 
در کمیسیون تلفیق به راهکار نهایی 
رســیدیم و جمع بنــدی نیز صورت 

گرفــت نتیجــه را اعالم مــی کنیم. 
اولویت اصلی ما این است که آسیبی 
در این حــوزه به مردم وارد نشــود.

وی ادامــه داد: ما تا زمانی که به یک 
راهکار متقنی نرسیم که با حذف ارز، 
معیشت مردم آسیب نمی بیند، نمی 

توانیم نسبت به این امر اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 

اظهار کرد: ما دنبال راهکار هستیم و 
بایــد جزئیات هر راهکار با دقت مورد 
بررسی قرار گیرد و به استحکام فکری 
و برنامه ای برسیم آنگاه در این زمینه 
تصمیم گیری کنیم.رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در ادامه تصریح کرد: ســمت و سوی 
مجلــس در صورت توافق برای حذف 

ارز ترجیحــی برای تامیــن برخی از 
کاالهای اساســی بیشــتر به سمت 
ارائه کاال برگ است تا  اینکه به مردم 
یارانه پرداخت شود. هنوز جمع بندی 
صورت نگرفته اســت، اما مجلس به 
دنبال این اســت که آسیبی به مردم 
وارد نشــود.حاجی بابایی تاکید کرد: 
اگر به این نتیجه رســیدیم که یارانه 
به مردم داده شود، بحث تجمیع یارانه 
ها نیز باید مورد بررســی قرار گیرد و 
باید مشخص شــود چه دهک هایی 
چگونه مــورد حمایت قرار می گیرند 
و چه میزان یارانه به چه دهک هایی 
تعلــق گیرد، اما در گام اول ما باید به 

یک راهکار متقن برسیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 بیان کرد

آیا مجلس موافق حذف ارز 
ترجیحی است؟

عضو هیات رییســه مجلس درباره پیشــنهاد دولت برای 
افزایش حقوق ها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک 
عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شــود و یک درصدی 
نیز نســبت به حقوق همه افــراد افزایش صورت بگیرد که 
حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.به گزارش  تسنیم، 
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس با اشاره 
بــه تاکید رییس جمهور برای رعایــت عدالت در پرداخت 
حقوق ها گفت: مجلس از این نوع نگاه عدالت محور رییس 
جمهور و دولت استقبال می کند. بر این اساس، کسانی که 
حقوق پایین تری دارند، می توانند دریافتی باالتری نسبت 

به گذشته داشته باشند.وی با تصریح بر اینکه مقصود دولت 
و مجلس این نیست که همه یکسان حقوق دریافت کنند، 
اظهار کرد: دریافت حقوق ها باید به نحوی باشد که وقتی به 
میــزان پرداختی به افراد و کارمندان نگاه می کنیم، عدالت 
را در حاکمیت مشــاهده کنیم.عضو هیات رییسه مجلس 
به پیشــنهادات پرداخت حقوق در سنوات گذشته اشاره و 
بیان کرد: در یک ســال قرار شــد ۵۰۰ هزار تومان به همه 
اضافه شــود. افرادی که حقوق باالیی دریافت می کردند از 
این موضوع ناراحت بودند.وی با بیان اینکه امسال دولت یک 
ترکیبی از عدد ثابت و درصد پیشنهاد برای افزایش حقوق ها 

داده است، گفت: این پیشنهادها در کمیسیون های تخصصی 
و کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا در 
نهایت در صحن علنی مجلس تصمیم گیری شود.عضو هیات 
رییسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق ها 
در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق 
همه افراد اضافه شــود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق 
همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰ درصد در نظر 
گرفته شده است. البته این افزایش درصدی به صورت پلکانی 
است و کسانی که حقوق پایین تری دارند درصد بیشتری 

دریافت می کنند.

عضو هیات رییسه مجلس پاسخ داد؛

حقوق سال آینده کارمندان چگونه محاسبه می شود؟

احسان خاندوزی گفت: تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین باید در هر کدام از بخش ها به قرادادهای مشخصی برسد که در ماه های 
اخیر وزارتخانه های مختلف درگیر آن بودند و اکنون در حال نهایی شــدن اســت.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از   ایرنا، »سید 
احســان خاندوزی« دیروز )شنبه( در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از رفسنجان به 
مشهد، در جمع خبرنگاران افزود: همکاری خوبی بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد در خصوص تامین مالی پروژه های این صنعت

وی ادامه داد: با امضای این تفاهم نامه ها نشان می دهیم که تامین مالی پروژه های نفتی که از منابع خارجی دچار تنگنا شده بود، از منابع داخلی  همچنان میسر است 
و با سرعت بیشتر انجام می شود.خاندوزی با اشاره به اینکه احداث خط لوله تابش، امروز عالوه بر تامین امنیت انرژی در شرق، برکات دیگری نیز دارد، گفت: با اجرای 
این طرح روزانه از تردد هزار تانکر جلوگیری شده و در با ضابطه مندشدن انتقال فرآورده ها، قاچاق سوخت نیز کاهش خواهد داشت. وی به تامین مالی پروژه های صنعت 
نفت توسط کنسرسیومی متشکل از بانک های کشور اشاره کرد و افزود: در تالشیم تا در وزارت اقتصاد کاری کنیم تا بانک ها درپشتیبانی از تولید و به ویژه بخش هایی 
که لوکومیتیو اقتصاد به شمار می روند، وارد شوند. وزیر اقتصاد ادامه داد: این تامین مالی هم در توسعه پتروپاالیشگاه ها و هم سایر طرح های نفتی انجام خواهد شد. 

وی گفت: تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین باید در هر کدام از بخش ها به قرادادهای مشخصی برسد که در ماه های اخیر وزارتخانه های مختلف درگیر آن بودند و اکنون 
در حال نهایی شدن است. خاندوزی تاکید کرد: در ماه های آینده نه در سطح کلیات بلکه در بخش های مختلف وارد انعقاد قراردادهایی خواهیم شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: آزادسازی پول های بلکه شده به بانک مرکزی کمک می کند تا بازار ارز 
را مدیریت کند و نیاز بازار را پاسخ دهد اما اینطور نیست که پول جدیدی باشد که منبع جدیدی را به منابع دولت اضافه کند.

عباس آرگون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد تاثیر آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده ایران، بر اقتصاد ایران 
اظهار کرد:  این پول ها قبال خرج شده است. درست است که از منظر قدرت ارزی بانک مرکزی می تواند موثر باشد و همچنین از 

نظر مدیریت بازار ارز کمک کننده باشد اما قبال خرج شده و نمی توان آن را دوباره به مصرف رساند.وی افزود: وقتی دولت نفت یا محصولی فروخته است، ما به ازای 
ریالی این ارزها به نوعی از بانک مرکزی گرفته شده و این پول هم خرج شده است و هزینه کردن دوباره آن شدنی نیست.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
گفت: یعنی دولت در ازای فروش مثال نفت از بانک مرکزی ریال گرفته اما از آنجا که پول بلوکه شــده بود دالری به بانک مرکزی نداده اســت، در صورتی که پولی از 
ایران در کشــورهایی که در آنها پول بلوکه شــده دارد آزاد شــود، دالر را می گیرد و به بانک مرکزی می دهد که ریال آن را قبال گرفته است.وی در ادامه تصریح کرد: 
با این حال آزادسازی این پول ها به بانک مرکزی کمک می کند تا بازار ارز را مدیریت کند و نیاز بازار را پاسخ دهد اما اینطور نیست که پول جدیدی باشد که منبع 
جدیدی را به منابع دولت اضافه کند. بنابراین ما به ازای ریالی این پول ها خرج شده و دولت ارز آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد، بنابراین از محل این پول ها 

نمی توان کار خاصی انجام داد.

وزیر اقتصاد؛

تفاهم نامه ۲۵ساله ایران و چین به زودی نهایی می شود
عضو اتاق بازرگانی تهران:

مابه ازای پول های بلوکه قبال خرج شده است
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گزیده خبر
سرپرست شرکت گاز استان خبر داد؛

پایان ۱۴۰۲ اتمام گازرسانی شهرها و 
روستاهای مازندران

"قاسم مایلی رستمی" سرپرست شرکت گاز مازندران در گفت وگوی ویژه 
خبری شبکه تبرســتان، اظهار کرد: خوشبختانه و به برکت نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران ۵۹ شهر از ۶1 شهر استان مازندران از نعمت گاز 
بهره مند هستند.وی افزود: از مجموع ۳ هزار و ۶1۳ روستا، ۲ هزار و ۴۶۷ 
روستا گازدار شــدند، گازرسانی 1۷۵ روستا در دست اقدام است، فعالیت 
گازرسانی ۳۳۲ روستا نیز در سال آینده آغاز خواهد شد.وی با اعالم اینکه 
تا پایان 1۴۰۲، فعالیت گازرسانی در همه شهرها و روستاهای مازندران به 
اتمام می رسد، مجموع هزینه های عمرانی در سال جاری را را بالغ بر ۶۰۰ 
میلیــارد تومان اعالم و تصریح کرد: در ســال 1۴۰1، هزار میلیارد تومان 
دیگــر به بودجه اضافه و ۹۹ درصد از روســتاها و 1۰۰ درصد شــهرهای 
اســتان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.مایلی رســتمی با بیان اینکه 
خرسندیم که تاکنون شــاهد قطعی گاز نبودیم، نسبت به مصرف بهینه 
و صرفه جویی توسط مشترکین هشــدار داد و تاکید کرد: پایش عملکرد 
ادارات، محددودیت صنایع و اقدامات دیگر همواره در دستور کارمان قرار 

دارد .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
یکی از شاخصه های مهم توسعه استان، 

مدیریت صحیح منابع آب است
مهندس آریانژاد تالش بی شائبه مجموعه این شرکت را در جهت توسعه، 
آبادانی و خدمت رســانی به مردم شریف اســتان، جهادگرانه و ارزشمند، 
توصیف کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردســتان، 
مهندس آرش آریانژاد در جلســه ای که با حضــور معاونین و تعدادی از 
مدیران شرکت برگزار شد، گفت: مدیریت و حفاظت از منابع آب، رسالتی 
خطیر و حساس و کلید توسعه استان است.وی با اشاره به برخی از اقدامات 
شــاخص انجام شده در این شــرکت، از وجود مشکالت اعتباری پروژه ها 
سخن گفت و ابراز امیدواری کرد: با انجام اقدامات جهادی، شاهد افزایش 
کمیت و کیفیت در پروژهای عمرانی هســتیم و این نویدبخش آینده ای 
خوب برای بخش آب اســتان اســت.مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای 
کردســتان به وضعیت بارندگی های اخیر و میزان آب ذخیره پشت سدها 
اشاره کرد و افزود: میزان بارندگی در استان تاکنون 11۶.۳ میلیمتر بوده 
و در حال حاضر ۹۵۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره در پشت سدها داریم 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۴.8 درصد، کاهش را شاهد 
هستیم.مهندس آریانژاد به ضرورت حفظ آمادگی نیروها برای موقعیت های 
بحرانی در آینده اشــاره و خاطرنشــان کرد: کارکنان خدوم این شرکت 
همواره نسبت به مدیریت، حفاظت و صیانت از منابع آب استان، احساس 
مسئولیت کرده و همیشه ســعی می کنند در کمترین زمان ممکن اقدام 

مناسب را انجام دهند.

تب افزایش قیمت نفت باال گرفت
قیمت نفــت روز جمعه تحت تاثیر اختــالالت عرضه در بعضی از 
کشورهای تولیدکننده و افت ارزش دالر افزایش یافت و چهارمین 
رشد هفتگی متوالی را رقم زد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت 
برنت یک دالر و ۵۹ ســنت معــادل 1.۹ درصد افزایش یافت و در 
8۶ دالر و شش سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته ۵.۴ 
درصد افزایش ثبت کرد.بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا یک دالر و ۷۰ ســنت معادل ۲.1 درصد افزایش یافت و در 
8۳ دالر و 8۲ ســنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته ۶.۳ 
درصد افزایش نشــان داد.هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت برای نخستین بار از اواخر اکتبر وضعیت بیش خرید پیدا 
کرده اند.فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشــد گروه پرایس فیوچرز گفت: 
افراد با مشــاهده دورنمای کلی، درمی یابند که وضعیت عرضه در 
برابر تقاضا بسیار محدود است و این امر حمایت محکمی برای بازار 
فراهم کرده اســت. در بحبوحه تنشها میان روسیه و اوکراین و در 
آستانه تعطیالت پایان هفته طوالنی در آمریکا که معموال میانگین 
حجم معامالت را کمتر می کند، معامله گران نمی خواهند فروشنده 
باشــند.دالر با بزرگترین کاهش هفتگی در چهار ماه گذشته روبرو 
شد. دالر ضعیفتر کاالهایی مانند نفت را که به این ارز قیمت گذاری 
می شود، برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر می کند.چندین بانک 
قیمت 1۰۰ دالر هر بشــکه نفت را برای امســال پیش بینی کرده 
اند که این پیش بینی بر اســاس انتظارات برای فراتر رفتن تقاضا 
از عرضه بوده اســت.مصطفی ساناال، رییس شرکت ملی نفت لیبی 
گفت: انتظار می رود روند افزایشــی قیمتهای نفت ادامه پیدا کند 
مگر این که عوامل بنیادین بازار تغییر کند و روند ســرمایه گذاری 
در بخشهای پایین دستی و باالدستی نفت در سطح جهانی افزایش 
پیدا کند. وی افزود: مجموع تولید نفت لیبی 1.۰۴۵ میلیون بشکه 
در روز است.استفن برنوک، تحلیلگر شرکت پی وی ام گفت: وقتی 
در نظر بگیرید که اوپک پالس به هیچ وجه نزدیک به سطح تولید 
توافق شده نیست، این مسئله به مثبت ترین عامل برای قیمتهای 
نفــت در ماههای آینده تبدیل می شــود.با این حال منابع آگاه به 
رویترز اعالم کردند چین قصد دارد نزدیک به ایام تعطیالت ســال 
نوی چینی بین ۳1 ژانویه تا ششم فوریه، از ذخایر استراتژیک ملی 
نفــت آزاد کند که مطابق با توافق با آمریکا و کشــورهای مصرف 
کننده بزرگ دیگر برای مهار رشد قیمتهای جهانی نفت است.وزارت 
انرژی آمریکا روز پنج شــنبه اعالم کرد 18 میلیون بشــکه نفت از 
ذخایر اســتراتژیک فروخته است.چین همچنین نخستین کاهش 
ســاالنه واردات نفت در دو دهه گذشته را گزارش کرد با این حال 
معامله گران انتظار دارند واردات این کشور امسال بهبود پیدا کند. 
طبق آمار رســمی، واردات نفت چین در ســال ۲۰۲1 به ۵1۲.۹8 
میلیون تن در مقایسه با ۵۴۲.۳۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ کاهش 
پیدا کرد که نخستین کاهش ساالنه از سال ۲۰۰1 بود. آمار واردات 
دســامبر ۴۶.1۴ میلیون تن بود.از ســوی دیگر نگرانیهایی نسبت 
به وضعیت تقاضا برای ســوخت در چین به دلیل گسترش شیوع 

واریانت اُمیکرون به شهرهای دالیان و تیان جین وجود دارد

وزیر نفت خبر داد

بررسی طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم
وزیر نفت گفت که طرح تخصیص ســهمیه بنزین به همه مردم 
در حال بررســی کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی است و هر 
زمان ابهام هایش برطرف شود، از ســمت دولت برای اجرای آن 
تصمیم گیری می شود.به گزارش ایســنا، جواد اوجی، وزیر نفت 
دیروز پس از امضای تفاهم نامه خط لوله تابش )تأمین بازار انرژی 
شرق( در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خط لوله جدید پروژه ای 
اقتصادی است که روزانه 1۵۰ هزار بشکه فرآورده نفتی را منتقل 
خواهــد کرد اظهار کرد: این خط لولــه فرآورده های نفتی تولید 
پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس را پس از طی سه استان به شمال 
شرق کشور انتقال می دهد.وی ادامه داد: از مدیرعامل بانک ملت 
برای تأمین ۳۷۰ میلیون یورو منابع ارزی این پروژه و پشتیبانی 
از پروژه های جدید و توســعه میدان های نفتی تشــکر می کنم. 
با پشــتیبانی وزارت امور اقتصــادی و دارایی و بانک ملت بخش 
زیادی از منابع مالی مورد نیاز پروژه های نفتی کشــور به ویژه در 
بخش پتروپاالیشگاه ها تأمین خواهد شد.وی همچنین در بخش 
دیگری از سخنانش طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم 
در حال بررســی کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی است و هر 
زمان ابهام هایش برطرف شود، از ســمت دولت برای اجرای آن 
تصمیم گیری می شود.وزیر نفت با بیان این که امروز شاهد امضای 
تفاهم نامه خط لوله ۹۵ کیلومتری انتقال فرآورده از رفســنجان 
تا مشــهد برای انتقال فرآورده از ستاره خلیج فارس تا رفسنجان 
هستیم، گفت: با احداث این خط فرآورده سه استان را طی کرده 
و به مشــهد می رســد، این پروژه اقتصادی است و از نظر امنیت 
انرژی بسیار حائز اهمیت است.اوجی با بیان این که پروژه امروز با 

۳۷۰ میلیون یورو تامین مالی به اجرا می رسد اظهار کرد: اکنون 
بانک ها رسالت خود که بانکداری و پشتیبانی از پروژه های عمرانی، 
اقتصادی و حیاتی کشور است انجام داده و تامین مالی می کنند. 
وی با بیان این که پروژه های دیگری را نیز برای توســعه میادین 

نفتی و گازی خطوط انتقال و پتروپاالیشــگاهی در دســتور کار 
داریم اضافه کرد: کنسرسیومی از بانک ها شکل گرفته و به زودی 
تفاهم نامه ای برای تامین مالی پتروپاالیشــگاه ها امضاء می شود. 
وزیر نفت با تاکید بر این که با پشتیبانی وزارت اقتصاد و بانک های 

دولتــی و تجاری از پروژه های صنعت نفت بخش زیادی از منابع 
مالی تامین و عمده پروژه ها آغاز می شود گفت: نگاه صنعت نفت 
این اســت که تمام تجهیزات و مواد خام اعم از ورق، ایستگاه ها 
و تلمبه خانه از ظرفیت داخل اســتفاده شود که برای پروژه امروز 
نیز همین مهم لحاظ شده است. اوجی با اشاره به حجم صادرات 
از خط لوله ۹۵ کیلومتری انتقال فرآورده از رفســنجان تا مشهد 
تصریح کرد: روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار بشکه نفت گاز و یا بنزین از این 
خط صادر خواهد شــد. وزیر نفت درباره رقم ایده آل قیمت نفت 
اظهار کرد: براساس صحبت هایی که با کارشناسان صورت گرفته 
به نظر رقم 8۰ تا ۹۰ دالر ایده آل است که اعضای اوپک و اوپک 
پالس نیز روی آن توافق نظر دارند و این عدد هم برای کشورهای 
صادرکننده و هم کشــورهای مصرف کننده رقم خوبی است. وی 
دربــاره قرارداد اخیر با ترکمنســتان هم گفــت: تفاهم  خوبی با 
طــرف ترکمنی هم در بحث صدور خدمات فنی و مهندســی و 
هم فرآورده و نفت خام امضاء شد که امیدواریم هرچه زودتر وارد 
مرحله اجرایی شود. وزیر نفت درباره تمدید قرارداد صادرات گاز 
به ترکیه اظهار کرد: تمدید قرارداد گازی با ترکیه جزو پروژه های 
مورد توجه و در دســتور کار وزارت نفت و شرکت ملی گاز است. 
صادرات گاز به این کشــور ســال ۲۰۲۶ به اتمام می رسد و این 
هفته کارشناسان دو مجموعه از شرکت بوتاش و شرکت ملی گاز 
مذاکره می کنند. اوجی با اشــاره به آخرین وضعیت صادرات گاز 
به عمان نیز گفت: در این راستا نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شده 
و مذاکرات در حال انجام اســت و امیدواریم برای صادرات گاز به 

واحد ال ان جی این کشور منجر به قرارداد شود.

آژانس بین المللی انــرژی )IEA( اعالم کرد 
تقاضای جهانی برای برق شــش درصد در 
سال ۲۰۲1 رشــد کرد و به 1۵۰۰ تراوات 
ساعت رســید که بزرگترین رشد درصدی 
از زمان احیــای اقتصــادی از بحران مالی 
جهانی در ســال ۲۰1۰ و بزرگترین رشــد 
ثبت شــده تاکنون بود.به گزارش ایســنا، 
آژانس بین المللی انرژی در گزارش ســاالنه 
خود از بخش برق اعالم کرد نیمی از افزایش 
تقاضای جهانی برای برق مربوط به چین بود 
که شاهد رشد 1۰ درصدی تقاضا برای برق 
در ســال میالدی گذشــته بود. با این حال 
انتظار می رود تقاضای جهانی در چند سال 
آینده با به اجرا درآمدن تدابیر بهره وری نیرو 
و کندی روند احیای اقتصادی، آهسته شود.

در گزارش آژانــس بین المللی انرژی پیش 
بینی شد تقاضا به طور میانگین ۲.۷ درصد 
تا سال ۲۰۲۴ رشد می کند با این حال تاثیر 
پاندمی ویروس کرونــا و قیمت های باالی 
انرژی هنــوز نامعلوم اســت.انتظار می رود 
منطقه جنوب شــرق آســیا قویترین رشد 
تقاضا برای برق را داشــته باشد که به طور 
میانگین پنج درصد در فاصله ســال ۲۰۲۲ 
تا ۲۰۲۴ رشــد می کند و پس از آن منطقه 
آسیا اقیانوسیه قرار می گیرد که شامل چین 

اســت و تقاضا برای برق این منطقه حدود 
چهار درصد در مدت مذکور رشد می کند که 
اندکی پایینتر از سطح پیش از شیوع پاندمی 
اســت. تقاضا برای برق در آمریکای شمالی 
و آمریکای التین در فاصله ســال ۲۰۲۲ تا 
۲۰۲۴ حــدود یک درصد رشــد می کند و 
مکزیک و کانادا بزرگترین رشــد درصدی 
را خواهند داشــت که به سه تا چهار درصد 

در سال می رســد. تقاضا برای برق در اروپا 
1.۷ درصد در ســال ۲۰۲۲ رشد می کند و 
سپس در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ثابت می 
ماند.انتشــار دی اکسید کربن از بخش نیرو 
پس از دو سال کاهش، هفت درصد در سال 
۲۰۲1 صعود کرد و به رکورد باالیی رسید.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، اگر 
چه رشد پایینتر تقاضا برای برق و رشد تولید 

نیروی کم آالینده، رشد انتشار آالیندگی را 
به کمتر از یک درصد در سال در فاصله سال 
۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ می رساند اما آالیندگیها باید 
به میزان قابل مالحظه ای کاهش پیدا کنند 
تا اهداف صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ محقق 
شــوند. بخش برق برای عمل به نقش خود 
در کربن زدایی سیستم نیرو باید بهبودهای 
بزرگی در بهره وری نیرو و تامین نیروی کم 
کربن صورت دهد.تولید نیرو با اســتفاده از 
ســوخت فسیلی در سه ســال آینده راکد 
می شــود در حالی که پیش بینی می شود 
تولید نیروی تجدیدپذیر تا ســال ۲۰۲۴، 
هشــت درصد در ســال رشــد کند و ۹۰ 
درصد از کل رشــد تقاضا در مدت مذکور 
را تشکیل دهد.در بخش عرضه برق، عمده 
رشد عرضه تا سال ۲۰۲۴ در چین خواهد 
بود که نیمی از کل افزایش عرضه جهانی را 
به خود اختصاص می دهد و پس از آن هند 
با 1۲ درصد، اروپا با هفت درصد و آمریکا با 
چهار درصد قرار می گیرند.افزایش مصرف 
در سال میالدی گذشته با کاهش عرضه گاز 
طبیعی و زغال سنگ همراه شد و به نوسان 
شــدید قیمتهای نیرو منجر شد که اثرات 
منفی روی تولید نیرو، خرده فروشــی برق 
و کاربران نهایی در چین، اروپا و هند داشت.

گزارش آژانس بین المللی انرژی از سال 2021

رشد تقاضای جهانی برای برق 
رکورد زد

آخرین داده های اداره اطالعات انرژی آمریکا )EIA(، نشان می دهد که ذخایر ثابت شده نفت در این کشور در طول سال ۲۰۲۰، 1۹ درصد 
کاهش یافت و از ۴۴.۲ میلیارد بشکه به ۳۵.8 میلیارد بشکه رسید.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، آخرین داده های 
اداره اطالعات انرژی آمریکا )EIA(، نشان می دهد که ذخایر ثابت شده نفت در این کشور در طول سال ۲۰۲۰، 1۹ درصد کاهش یافت 
و از ۴۴.۲ میلیارد بشکه به ۳۵.8 میلیارد بشکه رسید.گزارش جدید اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان می دهد که در طول سال ۲۰۲۰، 
تنها ۳ میلیارد بشکه ذخایر ثابت شده نفت خام در ایاالت متحده کشف شد که 1.۲ میلیارد بشکه از طریق تعدیل تخمین ها، فروش و 
واردات به دست آمده است. 8.8 میلیارد بشکه از ذخایر ثابت شده نیز به دلیل تجدید نظر خالص از بین رفت و ۳.8 میلیارد بشکه نیز به علت تولید نفت خام مصرف شد.بر 
اساس این گزارش، تفاوت خالص ذخایر، طبق این داده ها 8.۴ میلیارد بشکه است که در مجموع 1۹ درصد کاهش نشان می دهد.داده های قبلی اداره اطالعات انرژی آمریکا 
نشان می دهد که این کاهش 8.۴ میلیارد بشکه ای بزرگترین کاهش ذخایر ثابت شده حداقل از سال ۲۰1۰ محسوب می شود. در واقع، تنها یک سال دیگر در دهه گذشته 
وجود دارد که در آن ذخایر ثابت شده نفت ایاالت متحده کاهش یافته است: سال ۲۰1۵.یکی از دالیل اصلی از دست دادن ذخایر ثابت شده در سال ۲۰۲۰، کاهش توسعه و 
اکتشافات بود. در سال ۲۰۲۰، تنها ۳.۰۰۲ میلیارد بشکه نفت خام کشف شد که کمتر از نصف ذخایری است که در سال ۲۰18 یا ۲۰1۹ کشف شده بود.اداره اطالعات انرژی 
آمریکا همه گیری کرونا و بیماری کووید-1۹ را عامل اصلی از دست دادن ذخایر ثابت شده نفت این کشور اعالم کرد. با محدودیت های کرونایی، دستورات مربوط به ماندن 

افراد در خانه و محدودیت های سفر، تقاضا برای سوخت به طور چشمگیری کاهش یافت.

معاون وزیر نفت گفت: با بهره برداری از خط لوله تابش در مجموع و با کاهش هزینه ها و مسیر انتقال، روزانه 1۲ میلیارد تومان معادل 
۷۳ میلیون یورو در 18۰ روز صرفه جویی اتفاق می افتد.به گزارش خبرنگار مهر جلیل ساالری امروز در مراسم امضای تفاهم نامه خط 
لوله رفسنجان به مشهد )موسوم به خط لوله تابش( با حضور وزیر نفت و وزیر اقتصاد، افزود: همه خطوط فرآورده های نفتی به ری ختم 
و اگر در این منطقه اتفاقی بیفتد ســوخت رسانی در شمال کشور با اختالل مواجه می شود.وی ادامه داد: از سوی دیگر، مناطق شمالی 

کشور حدود ۴۵ درصد فراورده کشور را مصرف می کند. خط لوله ری به ساری و مشهد ۲۰ میلیون لیتر فراورده را منتقل می کند که ۶ میلیون لیتر آن در مسیر برداشت شده 
و بقیه به مشهد می رسد.ساالری تاکید کرد: با خط لوله تابش مدیریت بحران اتفاق می افتد، همچنین بحث قاچاق فراورده در این مسیر کنترل شده و این بحران نیز رفع خواهد 
شد.وی با اشاره به اینکه مصرف فراورده های آن منطقه حدود 1۵ میلیون لیتر است و یک هزار دستگاه نفتکش این میزان فراورده را جا به جا می کند، گفت: ۴۵۰ نفتکش نیز 
برای صادرات تردد می کنند که روزانه هفت میلیارد تومان هزینه مصرف سوخت است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی افزود: تفاوت انتقال فراورده با 
خط لوله و نفتکش ۹ به یک است و سه میلیارد تومان اینجا صرفه جویی اتفاق می افتد.وی اضافه کرد: در مجموع و با کاهش هزینه ها و مسیر انتقال، روزانه 1۲ میلیارد تومان 
معادل ۷۳ میلیون یورو در 18۰ روز صرفه جویی اتفاق می افتد.ساالری با تاکید بر اینکه این طرح از محل بند »ق« و »ماده 1۲« اجرا خواهد شد، گفت: خط لوله تابش از نظر 

امنیت انرژی، کنترل قاچاق و توسعه صادرات به همسایگان شرقی نقش آفرین خواهد بود.

معاون وزیر نفت با اشاره به ساخت خط لوله »تابش« ؛کاهش ذخایر ثابت شده نفت آمریکا

صرفه جویی روزانه ۱۲ میلیارد تومانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۴۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ هیات اول دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل 
عامری فر فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۴۳ کدملی ۳۲۵۱۸۲۴۷۷۵ صادره از کرمانشاه در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۹٫۱۷ مترمربع در محدوده اراضی پالک باقیمانده 
۹۴ اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشــاه به آدرس چاله چاله ۳۰متری دوم کوچه مهر 
پالک ۵۰ خریداری از مالک رسمی بانو درخشنده کا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مرانب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۱۲

محمد عباسی -رئیس ثبت اسناد و امالک
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گزیده خبر

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد:
رشد ۲۵۲ درصدی صادرات نفتی و غیر نفتی 
  مدیــر بنادر و دریانوردی غرب هرمــزگان از افزایش بیش از ۴,۵ میلیون تن 
صادرات کاالهای نفتی و غیر نفتی و رونق بیش از ۲.۵ میلیون تن کابوتاژ)حمل 
و نقل ســاحلی( فرآورده های نفتــی و غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان طی ۹ 
ماهه ســال ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش روابط عمومــی اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه، »قاســم عسکری نسب« میزان صادرات کاالهای نفتی و غیرنفتی در 
بنادر غرب هرمزگان را ۴ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۱۱۰ تن اعالم کرد و گفت: عمده 
این محموله های صادراتی شامل میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح 
ساختمانی بوده که این میزان از صادرات نمایانگر رشد ۲۵۲ درصدی در ۹ ماهه 
سال جاری است.عسکری نسب افزود: از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی انجام 
شده، یک میلیون و  ۴۱۲ هزار و ۷۳ تن با رشد ۶۳ درصدی مربوط به صادرات 

غیر نفتی و ۳ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۳۷ تن به صادرات نفتی اختصاص دارد.

رییس هیات عامل ایمیدرو در شورای معادن سیستان و بلوچستان:
سرمایه گذاری ۴۷۶۰ میلیارد ریالی ایمیدرو 

در اکتشافات سیستان و بلوچستان 
وجیه اله جعفری رییس هیات عامل ایمیدرو، استان های سیستان و بلوچستان 
و خراســان جنوبی را به عنوان اولویت های اکتشــافی این سازمان اعالم کرد. 
وی تاکید کرد: تاکنون ۱۵۵ محدوده اکتشــافی مســتعد در استان سیستان و 
بلوچستان توسط مجموعه ایمیدرو شناسایی شده است.سرمایه گذاری ۴۷۶۰ 
میلیارد ریالی ایمیدرو در اکتشــافات سیســتان و بلوچســتان /۱۵۵ محدوده 
اکتشافی مستعد شناسایی کرده ایم،به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، جعفری 
که شامگاه چهارشنبه در شورای معادن استان سیستان و بلوچستان و در حضور 
استاندار، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، رئیس سازمان 
صمت و ســرمایه گذاران معادن سیستان و  بلوچستان سخن می گفت، تصریح 
کرد: از این تعداد ۱۴۳ محدوده از سوی ایمیدرو و ۱۲ محدوده از طرف شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی شناســایی شده اســت.وی درباره اقدامات حاکمیتی 
ایمیدرو گفت: این ســازمان با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاران و تسهیل در 
جذب سرمایه، اقدام به فعالیت های اکتشافی می کند که در این میان، اولویت به 

دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی معطوف شده است.

در شورای معادن استان؛ طاهرزاده اعالم کرد: 
سیستان و بلوچستان یکی از قطب های 

معدنی کشور
امیرعلی طاهرزاده مدیر عامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: با 
توجه به پتانسیل های موجود، سیستان و بلوچستان می تواند به عنوان یکی از 
قطب های معدنی کشور به ویژه در حوزه مس، طال و انتیموان شود.طاهرزاده که 
در شورای معادن سیستان و بلوچستان و در حضور استاندار، روسای هیات عامل 
ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ) دو معاون وزیر صمت( به 
اقدامات انجام شده در معدن مس- طال جانجا گفت: تاکنون حدود ۸۰ هزار متر 
حفاری اکتشافی توسط شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی در این معدن انجام 
شده و در حال حاضر مزایده فراخوان جذب سرمایه گذار این محدوده در دست 
انجام است. مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: انجام حفاری 
در محدوده طالی بزمان را نیز در برنامه داریم.وی ادامه داد: با هدف آماده سازی 
نیروی انسانی متخصص برای توسعه معادن کشور، اقدام به برگزاری دوره های 
آموزشــی کاربردی کرده ایم. عالوه بر این یکی از استراتژی های شرکت ایجاد 

ارتباط موثر بین معدن و صنعت با دانشگاههای استان است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
مهمترین محور برنامه هاي سایپا تولید 

اقتصادي محصوالت است
مدیرعامل گروه خودروســازي ســایپا گفت: مهمترین سرفصل و محور برنامه 
هاي ما در گروه خودروسازي سایپا تولید اقتصادي محصوالت است.به گزارش 
سایپانیوز، محمدعلي تیموري در آئین معارفه مدیرعامل و اعضاي جدید هیات 
مدیره گروه خودروسازي سایپا اظهار کرد: یکي از اصول توسعه در تولید و بنگاه 
داري که در خودروســازان تراز اول دنیا امري بدیهي به شــمار مي رود، تولید 
اقتصادي محصوالت است، زیرا بدون آن نه کیفیت به دست مي آید، نه قیمت 
تمام شــده مطلوب و نه تحویل به موقع.تیموری ادامه داد: براي داشتن تولید 
اقتصادي، عالوه بر توجه و تمرکز به زنجیره تامین، بحث منابع انساني و روحیه 
و انگیزش آن عاملي مهم و تاثیرگذار است که مدیرعامل، همه معاونان و مدیران 
شرکت هاي گروه ملزم به بازمهندسی سیستم ها، اصالح و ارتقاء ساختار براي 
تحقق آن هستند.مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا اظهار کرد: محور و شاخص 
بعدي براي دســت یافتن به تولید اقتصادي محصــوالت، فعال کردن خطوط 
مدرني اســت که در حال حاضر غیرفعال هســتند.تیموري در ادامه، اولویت و 
دستور کار اصلي تیم مدیریتي جدید سایپا را تکمیل و تجاري سازي خودروهاي 
ناقص موجود در پارکینگ هاي ســایپا اعالم کرد و افزود: اولین جلسه کاري ما 
بــا معاون تولید و معاون برنامه ریزي جامع تولیــد بود و در ادامه نیز به اتفاق 
مدیــران مرتبط با این حوزه، به صورت روزانه تکمیل و تحویل این خودروها را 
پیگیري و رصد خواهیم کرد.وي به مدیران عامل شرکت سازه گستر و مگاموتور 
تاکید کرد که تامین قطعات کســري و مورد نیاز براي تکمیل خودروهاي کف 

باید مدیریت شود.

به بهانه باز نشدن ایربگ خودروها در تصادف بهبهان

خودروسازانماحداقلکیفیتراهمرعایتنمیکنند!
 رییس ســازمان ملی اســتاندارد با بیان اینکه کف استانداردها 
برای خودروســازان تدوین شده اما از اجرای همین حداقل ها هم 
با بهانه های مختلف سر باز می زنند، ضمن اشاره به مهلت یک ماهه 
برای اصالح ســاختار که یک هفته به پایان آن باقی مانده است، 
تاکید کرد که خودروسازان بایستی به تعهدات خود در قبال مردم 
عمل کنند و کیفیت تولید را باال ببرند؛ درغیر اینصورت با همکاری 
پلیس از شــماره گذاری خودروها جلوگیری خواهد شد.به گزارش 
ایسنا، در پی تصادف زنجیره ای ۵۰ خودرو در محور بهبهان، بحث 
کیفیت خودروها بســیار مورد انتقاد قرار گرفت؛ تا جاییکه  رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، خودروهای داخلی را 
به ارابه مرگ تشبیه کرد و گفت: در همین حادثه بهبهان ایربگ 
هیچ خودرویی باز نشد.در همین رابطه، شب گذشته گفت وگو ویژه 
خبری با حضور مهدی اسالم پناه )رئیس سازمان ملی استاندارد( 
و در ارتباط های تلفنی و تصویری با روح اهلل عباسپور )سخنگوی 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی(،  عین اهلل 
جهانی )معاون اجتماعی و فرهنــگ ترافیک پلیس راهور ناجا(، 
ابوالفضل خلخالی )کارشناس صنعت خودرو کشور( و امیرحسین 
قناتی )معاون صنایع حمل ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

ایران( نیز به این موضوع اختصاص یافت.

تعارض منافع جدی طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین 
مجموعه صنعت خودرو  

مهدی اسالم  پناه- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در ابتدای 
این برنامه اظهار کرد: طبق قانوِن تقویت و توسعه نظام استاندارد، 
سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان سازمانی حاکمیتی و مرجع 
نظارتی در جهت اطمینان بخشــی و اعتباربخشی به تولید کاال، 
واردات و صادرات اســت. موضــوع طرح تحول کیفیت و زنجیره 
تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه ساز که بسیار هم بسیط 
اســت و  ضمانت اجرای تعهــدات را مدیران عالی این طرح های 
زنجیره ای دارند، متاسفانه در تعارض منافع جدی قرار دارند و این 
تعارض منافع تقریباً سبب عدم بهبود کیفیت خودروها شده است.

خودروسازان کف کیفیت را هم رعایت نمی کنند
اســالم پناه در رابطه با اینکه این ســازمان اســتاندارد کیفیت 
خودروها را کف گرفته یا استانداردها در سطح بین المللی تدوین 
شده است اما خودروســازان توانایی اجرای آن را ندارند، تصریح 
کرد: استاندارد، کف کیفیت اســت و همه کیفیت نیست. نظام 
ارزیابی کیفی خودرو، مجموعه ای از عوامل و مولفه هاست. ما کِف 
کیفیت را در نظر گرفتیم اما همان هم رعایت نمی شــود. اینکه 
اســتانداردها رعایت نمی شود به این سبب است که استانداردها 
به کمک خودروســازها تدوین و ابالغ می شــود امــا در نهایت 
خودروســازان ملزم به اجرا هستند که به بهانه ها و در برهه های 
مختلف ) همچون بهانه تحریم ها( از رعایت آن ها سر باز می زنند. 
تیراژ تولیدی  بایستی باال رود که ناظر بر کیفیت باشد اما حفظ و 

افزایش آمار تولید بر کیفیت اولی تر است.  

خودروسازان فقط یک ماه فرصت دارند
وی ضمن اشــاره به حضور کمتر از دوماهه خود در سازمان ملی 
استاندارد، اظهار کرد: پس از حدود ۲۰ روز از فعالیت در سازمان 

استاندارد، بحث مطابق تولیدها را مطرح کردم و به خودروسازان 
اعالم کردم که در تایید نوع، تطابق تولیدها و مراقبت های زنجیره 
تولید، مجوز یکســاله از ما  نخواهید گرفــت؛ بنابراین این  موارد 
را اصــالح می کنیم و شــما  اصالحات را اجــرا خواهید کرد. در 
نامه ای که سازمان ملی اســتاندارد ایران بطور رسمی به وزارت 
صمت از طرق دفتر غیرفلزی معاونت نظارت بر اجرای استاندارد 
سازمان ملی اســتاندارد، صادر کرده است، صرفا به مدت یکماه 
به شرکت های خودروســاز فرصت داده شده که گزارش کنترل 
تطابق تولید را از تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۰ انجام دهند. همچنین تاکید 
شده است که این مهلت قابل تمدید نیست. از خودروسازان تعهد 
خواهیم گرفت نســبت به اجرای بســیاری از این استانداردهای 
اجباری که سرپیچی می کنند مکلف شــوند و حق الناس را ادا 
کننــد. ضمانت اجرایی این مهلت یکماهه نیز این خواهد بود که 
چنانچه خودروســازان تعهدات خود را اجرا نکنند، جلوی شماره 
گذاری خودروها را بــه کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این 

حرف آخر ما است. 

کیفیت ورق های فوالدی هم مورد تایید سازمان استاندارد 
نیست

این مقام مســئول در رابطه با اســتاندارد ورق های فوالدی مورد 
استفاده در بدنه خودرو، تصریح کرد: در حال حاضر ورق فوالدی 
که در خودروهای داخلی اســتفاده می شود از نظر سازمان ملی 
استاندارد دارای مشکل بوده و مشمول استاندارد اجباری نیست. 
سازمان ملی استاندارد، ورق بدنه خودرو را تایید نمی کند. جالب 
است که شماره دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری می شود اما 
بدنه خودرو و ورق فوالدی آن مشمول استاندارد اجباری نمی شود! 
اما در برنامه های تدوین شده و در شورای عالی استاندرد تمامی 
این موارد را مطرح می کنیم و مصوبه شــورای عالی استاندارد را 
خواهیم گرفت که ناظر به موضوع ارگونومیک، دینامیک، قابلیت 
تصادف و آیرو دینامیک، ســایر آزمون هــا و حتی چرخه عمر و 
خدمات خواهــد بود. این موارد را به زودی در دســتور کار قرار 

خواهیم داد.

 در خدمات پس از فروش هیچ نظارتی وجود ندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد در رابطه با تایید کیسه هوا )ایربگ ( 
خودروها اظهار کرد: این موضوع بحث کاماًل کارشناســی است  و 
تاکنون نظر کارشناسی پلیس از حادثه تصادف در بهبهان منتشر 
نشــده است. این موضوع بایستی در کمیسیون ها و کارگروه های 
تخصصی بررسی شود اما ایربگ در استاندارد اجباری آمده است. 
البته در مورد ایربگ، مباحث مختلفی به لحاظ شــرایط مطرح 
اســت اما مسئولیت و سهم تقصیر بایستی روشن شود. اگر ترک 
فعل اتفاق افتاده باشد، بایستی برخورد شود تا برای همیشه تاریخ 

عبرت شود.

مصرف کننده را گروگان نگیرید!
اسالم پناه در ادامه با کنایه گفت: سنگ آهن ورق هنوز در معدن 
اســت اما خودرو را فروخته ایم! مصرف کننــده را گروگان خود 
نگیریم. بایستی این انحصار را بشکنیم و در کنار اعتماد عمومی 
که خواست مردم اســت، هماهنگ حمایت کنیم. سازمان ملی 
استاندارد، وزارت صمت و دستگاه های ناظر دیگر، اتحاد و انسجام 
درونی را در این موضوع خواهند داشت اما ضمانت اجرای تعهدات 
برعهده شرکت های خودروساز اســت.وی گفت:  آزمون تصادفی 
خودروها را حتماً در دستور کار قرار خواهیم  داد و اعتماد مردم 

را جلب خواهیم کرد.

یک نمونه مطابق اســتانداردهای روز دنیا به اروپا ارسال 
می شود اما تولید انبوه آن ممکن نیست

در ایــن برنامه همچنین ابوالفضــل خلخال- عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علم و صنعت - در ارتباط تلفنــی در رابطه با معرفی 
مســئول ایمنی خودرو در کشــور طبق قانون گفت: براســاس 
قانــون، تولیدکننــده بایســتی کاالی اســتاندارد تولید کند و 
سازمان اســتاندارد هم مسئول بررسی کیفیت کاال  خواهد بود؛ 
در صورتیکه کاال اســتاندارد باشد، مورد تایید سازمان استاندارد 
قرار می گیرد و فرآیند آن طی می شــود.وی افــزود: در رابطه با 
وضع اســتاندارد بدنه خودروهای تولید داخل و در حادثه اخیر، 
بحث اصلی، موضوع پایین بودن ایمنی خودروهاســت. در حال 

حاضر تســت های COP  که از سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ اجرا می شود، 
آزمون های تصادف در کشــور ما انجام نمی شــود. ما نمی توانیم  
تشــخیص دهیم که خودروی تولیدی آیا در آزمون های تصادف، 
نتیجه را مطابق استاندارد برآورد شــده را ارائه می دهد یا خیر؟ 
عالوه براین نمی توانیم بررســی داشــته باشیم که در تست های 
تاییدیه نو که برای هر نمونه خودرو انجام می شود، برای برخی از 
خودروهای داخل که در حال حاضر تولید می شوند، انجام می شود 
یا خیر؟ ضمن اینکه اگر انجام هم شــود، استانداردهای تصادف 
را برآورده نمی کنند.وی افزود: آزمون هایی که در تســت خودرو 
انجام می شــود ساالنه نیســت. بطور مثال یک خودرو از شرکت 
خودروسازی برای آزمون های تصادف به کشورهای اروپایی ارسال 
می شــود که همان خودرو آزمون ها را برآورده کرده است اما در 
تولید انبوه بسیاری از همان خودروها، آزمون ها را پاس نمی کنند. 

آقایان البی می کنند که الزام تولید خودروهای یورو 5 به 
تعویق افتد

در ادامه این گفت وگو و در ارتباط تلفنی، عین اهلل جهانی-معاون 
اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهــور ناجا- نیز در رابطه با 
حادثه اخیر و باز نشــدن ایربگ ها، ضمن اشاره به اینکه خاطره 
تلخ آتش ســوزی خودروها را فراموش نخواهیم کرد: اظهار کرد: 
تا زمانیکه ســازمان ملی اســتاندارد و ســازمان محیط زیست 
تاییدیه های خود را در ارتباط با خودرو و موتورسیکلت به وزارت 
صمت ندهند و وزارت صمت به پلیس ارسال نکند، پلیس خودرو 
را پالک نخواهد کرد. ما مکلف هستیم اگر این دو سازمان تایید 
کردند، خودرو را شماره گذاری کنیم. آنچه که برای ما اهمیت دارد 
این اســت اگر از سوی سازمان استاندارد، نظارتی نباشد، ممکن 
است در خط تولید خودروهایی تولید شود که با آنچه که به عنوان 
نمونه و تست شــده ارائه دادند، همخوانی نداشته باشد. تصادف 
اخیر نیز نشــان داد که در خط تولید انحراف از مسیر استاندارد 

و قوانین وجود دارد. 

اگر سازمان استاندارد وظایف خود را انجام دهد، کیفیت 
خودرو این گونه نخواهد بود

روح اهلل عباسپور-ســخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی- هم در ارتباط تصویری با این برنامه اظهار کرد: 
مسئولیت استانداردسازی بر عهده سازمان ملی استاندارد است. ما 
در مجلس نهم برای آنکه اعمال استاندارد صورت گیرد و به وزارت 
صمت وابسته نباشــد، این موارد را از وزارت صمت خارج کردیم 
تا زیر نظر نهاد ریاســت جمهوری باشــد تا بتواند با دقت اعمال 
اســتانداردهای الزم را در جهت تامیــن منافع مصرف کنندگان 
خودرو داشته باشــد. در این زمینه، مجلس دو قانون حمایت از 
مصرف کنندگان خودرو را در خرداد سال ۱۳۸۶ تصویب و وزارت 
صمــت را مکلف کرد که سیاســت گذاری های الزم را در جهت 
استانداردسازی، ایجاد ایمنی، رقابت پذیری، کیفیت خدمات پس 
از فــروش و کیفیت خودرو را اجرایــی و نظارت کند. ضرورت و 
الزامات الزم در جهت کیفیت ســازی خودرو این است که تعامل 
با خودروســازان بزرگ وجود داشته باشد، دانش فنی وارد کشور 
شــود، تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی ایجاد شود اما مهمتر از 

همه اعمال و اجرای استانداردها است.

بازدید وزیر صمت از اسکله منطقه ویژه 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

بندرعبــاس- وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
در راســتای سفر ریاســت جمهوری به استان 
هرمزگان از اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس بازدید بعمل آورد.به گزارش 
روابــط عمومی منطقه ویــژه اقتصادی خلیج 

فارس، ســید رضا فاطمی امین با حضور در منطقه ویژه صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس از اسکله تخلیه و بارگیری مواد معدنی این منطقه 
بازدید کرد.شــایان ذکر است: اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس با ظرفیت ۱۲ میلیون تن در دو پســت اســکله ۶ میلیون 
تنی عملیات تخلیه و بارگیری کشــتی های با ظرفیت ۱۰۰ تن فعالیت 
می کند.گفتنی است منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با 
وسعت تقریبی ۵۰۰۰ هکتار در ۴ سایت جنوبی ،میانی ، شمالی و توسعه 
به لحاظ جغرافیایی تقســیم که ۲۰۰۰ هکتار آن عملیاتی و شرکتهای 
ســرمایه گذار در حال اجرا یا بهره بــرداری طرح های مورد نظر بوده و 
۳۰۰۰ هکتار دیگر در حال آماده ســازی زیرساختها می باشد.همچنین 
این منطقه با اشتغالزایی بالغ بر ۱۳ هزار نفر در ۱۳ کیلومتری غرب شهر 
بندرعباس قرار دارد که با توجه اســتقرار صنایع بزرگ در این مجموعه 
عظیم اقتصادی، به قطب صنعت فوالد، آلومینیوم، تخلیه و بارگیری مواد 

معدنی، نفتی و انرژی برق تبدیل شده است.

افتتاح شرکت فوالد مبارکه به توسعه صنعتی 
ایران شتاب بخشید

بهرام ســبحانی با اشاره به سالروز افتتاح شرکت فوالدمبارکه، 
اظهار کرد: با راه اندازی شــرکت فوالد مبارکه تحول بزرگی در 
صنعت و توسعه کشور ایجاد شد. در زمان ساخت این شرکت 
به روزترین تکنولوژی فوالد اروپا، توسط متخصصان به کار گرفته 
شد تا با ساخت و افتتاح این شرکت، زمینه ظهور نیروی انسانی 
متخصص در زمینه فوالد در کشور فراهم شود. با افتتاح شرکت فوالد مبارکه، توسعه 
صنعتی ایران شتاب گرفت و از بدو ساخت این شرکت، تاکنون هزاران نفر نقش آفرینی 
کردند تا بزرگترین واحد صنعتی کشور افتتاح شد.رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران با اشاره به اینکه ظرفیت تولید فوالد در بدو افتتاح این شرکت یک سوم ظرفیت 
تولید کنونی بود، خاطرنشــان کرد: این شرکت توانســت با گسترش زیرمجموعه ها 
و نگاه ملی در سراســر کشــور ظرفیت تولید فوالد کشــور را ارتقاء بخشد و عالوه بر 
اشــتغال زایی در سراسر کشــور زمینه تولید انواع ورق فوالدی را از سنگ تا رنگ و با 
تکیه بر دانش و تخصص بومی توســعه دهد.وی با اشاره به تاثیر شرکت فوالد مبارکه 
بر صنایع پایین دستی، اظهار کرد: شرکت ها و صنایع بسیاری در حوزه های مختلف به 
تولیدات شــرکت فوالدمبارکه وابسته هستند و بیش از ۴۰۰ هزار اشتغال مستقیم و 
غیرمستقیم توسط شــرکت فوالد مبارکه ایجاد شده است.وی به رشد و توسعه سایر 
صنایع نظیر لوازم خانگی با تکیه بر تولیدات محصوالت فوالد مبارکه اشــاره ای کرد و 
افزود: شــرکت های خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل، نفت و گاز... هم مرهون 

ساخت و راه اندازی شرکت فوالدمبارکه هستند.

اولین کانون ارزیابی شایستگی شغلی کارکنان 
فوالد خراسان برگزار شد

اولین »کانون ارزیابی شایستگی شغلی« کارکنان مجتمع فوالد خراسان با حضور 
جمع منتخبی از کارشناسان، روســا و مدیران با همت واحد »آموزش، توسعه و 
تحقیقات منابع انســانی« شــرکت در دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.به گفته معاون 
 Assessment( »منابع انســانی و امور اجتماعی فوالد خراسان، »کانون ارزیابی
center( اشــاره به فرایندی اســت که در حال حاضر به طــور فزاینده¬ای در 
ســازمان¬ها کاربرد و مقبولیت یافته و به عنــوان بخش مهمی از فرایند جذب 
و اســتخدام و یا برای ارتقای شــغلی، ارزیابی و توسعه کارکنان به کار گرفته می 
شود. کانون ارزیابی، فرآیند ارزیابی شایستگی¬ ها اعم از توانایی¬ ها، قابلیت¬ ها، 
استعداد، نگرش ها و مهارت ¬های حرفه ¬ای افراد اعم از مدیران و کارکنان است.

فریدون صبوریان ابراز نمود ارتقای بهره وری نیروی انســانی در گرو شناســایی 
کارکنان کلیدی، استعدادها، شایستگی های آنان و به کارگماری افراد مناسب در 
جای صحیح است و کانون های ارزیابی در این امر مهم به شکل اطمینان بخشی 
موثر واقع می شوند.وی همچنین اطمینان از شایستگی افراد در پست های کلیدی 
فعلی، ایجاد شرایط جذب و ادامۀ خدمت مدیران مستعد،  برنامه ریزی صحیح برای 
جانشــینی با شناخت پتانسیل های موجود، ایجاد فضای رشد و یادگیری، رقابت 
سالم و مبارزه با روزمرگی و یکنواختی در سازمان، ایجاد بانک اطالعاتی استعدادها 
و توانمندی های افراد، تعیین نیازهای آموزشــی و سرمایه گذاری جانشین پروری 
با اســتفاده از نیروهای کیفی و شایسته در سطوح مدیریتی را از نتایج ارزیابی در 

این کانون دانست. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: طرح تشدید مبارزه با کاالهای قاچاق در سطح عرضه در دستور کار قرار دارد و براین اساس مبارزه 
با عرضه قاچاق کاالهایی مانند لوازم خانگی، دخانیات و پوشاک آغاز شده است.حمیدرضا دهقانی نیا در یک برنامه خبری در رابطه با اجرای طرح 
برخورد با عرضه کاالی قاچاق در سراسر کشور گفت: در حال حاضر شاهد تشدید طرح برخورد با عرضه کاالهای قاچاق در سطح عرضه هستیم و در 
این سبد مبارزه با کاالهای قاچاق از جمله لوازم خانگی، پوشاک، دخانیات، تلفن همراه قرار دارد. وی افزود: با توجه به اقداماتی که در حوزه سامانه 
های مبارزه با قاچاق و سامانه های شفاف ساز حوزه تجارت صورت گرفته در حال حاضر زیر ساخت مبارزه با قاچاق وجود دارد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: 
یک زمانی در سطح عرضه امکان تشخیص کاالهای قاچاق از غیر قاچاق وجود نداشت اما در حال حاضر با توجه به زیرساخت های الکترونیکی و هوشمند، این امکان برای گشت ها و 
بازرسین وجود دارد که در سطح عرضه با استعالم کدها، کاالی قاچاق از غیرقاچاق را تشخیص دهند. دهقانی نیا در مورد تاثیر تکمیل سامانه ها در مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن 
گفت: در گذشته وقتی گشتی وارد محل تجمیع کاالها یا همان انبار می شد امکان تشخیص اینکه کاالهای موجود در این انبار بصورت رسمی یا غیر رسمی وارد کشور شده را نداشت 
اما اکنون با توجه به راه اندازی سامانه جامع انبارها، هر فردی دارنده این کاالها باید کاالهای موجود در انبار خود را در سامانه ثبت کند، بنابراین در صورت سرکشی گشت ها از انبارها 
در صورتی که کاالهای موجود در انبار در سامانه انبارها ثبت شده باشد با استعالم شناسه،  مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم ثبت آن کاالها در سامانه انبارها، کاالهای موجود ظن 

به قاچاق می  شود و باید اقدامات قانونی در مورد آنها انجام شود. 

 

رئیس روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، با تکذیب صدور کارت نان نوشت: اگر طرح حذف ارز ۴۲۰۰ گندم 
نهایی شــود، فقط مصرف کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می گیرد، نان یارانه ای نیز خرید می کند.به 

گزارش  ایرنا، رئیس روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نه قرار است کارت نان صادر شود، نه نان 
کوپنی در دستور کار است، اگر طرح نهایی شود، فقط مصرف کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می گیرد، نان یارانه ای نیز خریداری می کند.

سید محمد موسوی در ادامه یادآور شده است که پرداخت یارانه به حلقه آخر )مردم( و حذف دالالن؛ معلوم است به مذاق برخی ها که نانشان آجر 
می شود، خوش نیاید.به گزارش ایرنا، »مسعود میرکاظمی«، رئیس سازمان برنامه وبودجه  ۲۱دیماه جاری از بررسی نحوه توزیع یارانه آرد و نان در 
دولت خبر داد و درباره حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: دارو و نان حلقه آخر تخصیص ارز ترجیحی هستند. طرحی برای خرید نان با کارت 
مخصوص در دست بررسی است.وی درباره جزئیات این طرح در دست بررسی گفته بود؛ اگر قرار باشد تخصیص ارز برای نان ادامه پیدا کند به این 

صورت خواهد بود که با کارتی که در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت، اقدام به خرید نان می کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال

تشدید طرح برخورد با کاالهای قاچاق
صدور کارت نان تکذیب شد

خرید نان با کارت یارانه نقدی در صورت 
حذف ارز ۴۲۰۰
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گزیده خبر

ارتقای سامانه »کیلید« با قابلیت های متنوع 
و کاربردی

بانک آینده در راستای نوآوری و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی، نسخه 
جدیدی از سامانه »کیلید« را برای سیستم های عامل iOS و اندروید، منتشر 
کرد.مشتریان می توانند با به روز رسانی سامانه »کیلید« به امکانات جدیدی 
از جمله پرداخت یک مرحله ای برای مشتریان حقیقی تک امضاء، انتخاب نوع 
انتقال وجه )پایا،ســاتنا، پل، داخلی( و ایجاد کنترل مربوط به فیلد »بابت«، 
دسترسی داشته باشــند.در این قابلیت نرم افزاری،کارمزدهای انتقال وجه 
بر اســاس مبلغ انتقال وجه، محاسبه و به مشــتری نمایش داده می شود. 
همچنین کارمزد انتقال وجه »پل« همانند کارمزد »ســاتنا« بوده و سقف 
انتقال وجه آن نیز همانند انتقال وجه کارت به کارت و هم اکنون تا ســقف 
صدمیلیون ریال است.هم وطنان می توانند بدون مراجعه به شعبه، با استفاده 
از سامانه »کیلید« احراز هویت شده و مشتری بانک آینده شوند و از خدمات 
این بانک، استفاده کنند. هم چنین هر یک از کاربران می توانند حساب های 
شخصی و تک امضای خود را در سامانه »کیلید« فعال کرده و از این طریق، 
انتقال وجه های داخلی یا بین بانکی خــود را انجام دهند.برای نصب برنامه 
»کیلید« به وب سایت رسمی بانک آینده به نشانی ir.ba24 مراجعه فرمایید.

86 هزار زوج ایرانی در سال 1400 از 
بانک تجارت وام ازدواج گرفتند

شعب بانک تجارت سراسر کشور تا پایان آذرماه سال جاری تعداد 86 هزار 
و 760 فقره وام قرض الحســنه ازدواج به زوج های جوان پرداخت کردند.به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک برای ایفای نقش مســئولیت 
اجتماعی و سهولت شــرایط ازدواج جوانان کشور، وام قرض الحسنه ازدواج 
اعطــا می کند. در همین راســتا در آذرماه ماه امســال بــه 20491 نفر از 
متقاضیان ثبت نام کننده تسهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت کرده 
اســت.در این مــاه 2521 نفر از متقاضیان نیز با تشــکیل پرونده در نوبت 
دریافت تســهیالت قرض الحســنه قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و 
معرفی ضامنین تســهیالت را دریافت می کنند.بانک تجارت تا پایان آذرماه 
ســال جاری در مجموع تعداد 86 هزار و 760 فقره وام ازدواج به زوج های 
جوان اعطا کرده اســت که با بررسی روند پرداختی های وام ازدواج در این 
بانک، شــاهد روند صعودی عملکرد بانک تجارت از ابتدای ســال تا پایان 

آذرماه هستیم.

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
اعطای 925 میلیارد ریال تسهیالت و تعهد 

تامین مالی
رئیس شــعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: این شعبه از آغاز سال 
جاری تا کنون بالغ بر 925 میلیارد ریال تســهیالت و تعهدات تامین مالی 
به شرکت های دانش بنیان ارائه کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران، مجید غفوری منش در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز، 
اظهار داشــت: کل تسهیالت اعطایی بانک به شرکت های دانش بنیان در 
ســال جاری یک هزار و 779 میلیارد ریال بوده که سهم شعبه یزد در این 
مورد قابل توجه و حدود 28 درصد است.وی رشد سپرده ها در این شعبه، 
طی هشــت ماهه اول ســال جاری را در مقایسه با مدت مشابه 19 درصد 
عنوان کرد و گفت: ســال گذشــته یک هزار و881 میلیارد جذب سپرده 
در این شــعبه انجام شــده که این رقم در ســال جاری به دو هزار و 256 
میلیارد ریال رسیده است.غفوری منش با بیان اینکه، رشد جذب منابع این 
امکان را فراهم می کند که تسهیالت بیشتری در اختیار تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان قرار دهیم، تصریح کرد: شعبه یزد از این منظر پس از شعبه 
مرکزی در رتبه دوم در میان شــعب بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد.

رئیس شــعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: مانده تسهیالت شعبه 
یزد تا آبــان ماه 1400 بالغ بر 21 هزار و 392 میلیــارد ریال بوده که در 
مقایســه با سال قبل با 13 هزار و 957 میلیارد ریال ، رشدی 53 درصدی 

را تجربه کرده است.

 فزایش سقف انتقال وجه ساتنا و پایا 
در بانک سامان

بانک ســامان از افزایش سقف مبلغ دســتور پرداخت پایا به 100 میلیون 
تومان و کف مبلغ دســتور پرداخت ساتنا به 50 میلیون تومان خبر داد.به 
گزارش سامان رســانه، در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، بانک 
ســامان از افزایش سقف دســتور پرداخت پایا و کف دستور پرداخت ساتنا 
خبر داد. بر اســاس دســتورالعمل بانک مرکزی، این اقدام باهدف متمرکز 
سازی انتقال وجوه کالن در سامانه ساتنا و همچنین مدیریت حجم دستور 
پرداخت های سامانه یاد شده، از روز شنبه 25 دی ماه اجرایی خواهد شد.الزم 
به ذکر اســت که بر اساس این دستورالعمل کف مبلغ دستور پرداخت های 
بین مشــتری ســاتنا، از 150 میلیون ریال به 500 میلیون ریال، افزایش 
خواهد یافت و همچنین ســقف مبلغ دســتور پرداخت هــای پایا، از 500 
میلیون ریال به یک میلیارد ریال به ازای هر دستور پرداخت افزایش می یابد.

عالوه بر این، در خصوص چرخه های تســویه پایــا در روزهای عادی )غیر 
تعطیل رسمی(، چرخه جدیدی در ساعت 17 و 45 دقیقه به منظور تسویه 

دستورپرداخت های غیر شاپرکی افزوده خواهد شد.

سقف انتقال وجه افزایش یافت
براساس دســتورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل و حداکثر 
انتقال وجه در ســامانه های ساتنا و پایا از امروز افزایش خواهد 
یافت.بــه گزارش اقتصــاد آنالین به نقل از  ایســنا، با مصوبه 
کمیســیون پولی و بانکی بانک مرکزی، در راســتای رسالت 
سامانه ساتنا در انتقال وجوه کالن و همچنین مدیریت حجم 
دستور پرداخت این ســامانه، از امروز تغییراتی در سامانه های 
ساتنا  و پایا اعمال خواهد شد.بر این اساس، از دیروز کف مبلغ 
پرداخت ســاتنا از 15 میلیون تومان بــه 50 میلیون تومان و 
سقف مبلغ پایا از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان به 
ازای هر دستور پرداخت افزایش خواهد یافت.تغییر دیگری نیز 
در نحوه کار سامانه پایا اعمال شده که در خصوص چرخه های 
تســویه پایا در روزهــای عادی )غیرتعطیل رســمی( چرخه 
جدیدی در ســاعت 17:45 جهت تسویه دستورپرداخت های 
غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.دستور پرداخت های ساتنا و پایا 
با مبداء و مقصد بانک مرکزی و همچنین دستور پرداخت های 
مربوط به تسویه وجوه پرداخت یاران از شمول محدودیت های 
مبلغی ذکر شده مستثنی خواهد بود اما در صورت عدم رعایت 
کنترل های ابالغی وجه التزام های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.

ساتنا و پایا چیست؟
گفتنی است پایا یک سیستم تبادل اطالعات بانکی است که به 
بانک ها اجازه می دهد تمامی تبادالت بین بانکی مشتریان خود 
را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، 
مکانیزه کردن پرداخت های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای 
مشــتریان اســت که پس از تکمیل مراحل پیاده سازی، ارائه 
خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می سازد و به کمک این 
سامانه، بانک های عضو آن می توانند بنا به درخواست مشتری، 
دستور واریز و یا برداشــت وجوه در حساب های سایر بانک ها 
صادر کند.بانک مرکزی با پیاده سازی این سامانه، امکان حواله 
الکترونیکی پول از حســابی در یک بانک به حسابی در بانک 
دیگر )بین بانکی( را فراهم کرده اســت و مشتریان بانک ها با 
اســتفاده از پایا می توانند پول را از حساب خود به حسابی در 
بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.همچنین، ساتنا 
سامانه ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های 
بین بانکی و دستور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی و 
آنی انجام می دهد. در این ســامانه مشتریانی که در بانک ملی 
دارای یکی از انواع حســاب )جاری، پــس انداز و کوتاه مدت( 
هستند، می توانند نســبت به انتقال وجوه )مبالغ بیش از 50 
میلیون تومان( به حســاب خود یا سایر افراد در سایر بانک ها 
اقدام کنند.ســامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان 
را می دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه 
اینترنتی بانک حواله هایی با مبالغ بیش از 50 میلیون تومان را 
به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند که مزایای به کارگیری 
ساتنا را می توان امنیت، ســرعت و سادگی انجام عملیات آن 

نام برد.

۲۰۲۲ برای اقتصاد جهان چه خوابی دیده است؟
سال 2022 سال تغییرات خواهد بود، تغییراتی مانند دور شدن 
از سیســتم اقتصادی متکی به هیدروکربن ها، غلبه بر طاعون 
کووید-19 یا پایان دادن به دوره سیاست های انبساطی توسط 
بانک های مرکزی. در این ســال تغییــرات خارق العاده ای در 
سرتاسر کره زمین رخ می دهد که بازارها، امور مالی شرکت ها، 
سیاست و اقتصاد را فراتر از آن شکل خواهد داد.به گزارش ایسنا 
به نقل از رویترز، اقداماتی برای پیشبرد این اهداف الزم است، 
هرچند اگر سال ها یا حتی دهه ها طول بکشد تا این دستاوردها 
به دست آیند. در واقع گذار از این دوره مانند حرکت به سمت 
انرژی های تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر اســت. سرمایه گذاران و 
کارآفرینانی که می توانند خــود را با تغییر و تحوالت مقتضی 
آن وفق دهند، بیشــترین سود را کسب خواهند کرد. هر چند 
که در این راه بدون شــمول اجتماعی، سختی هایی نیز وجود 
دارد.تالش های دولت ها و شــرکت ها برای کاهش انتشار کربن 
و رســیدن به صفر خالص تا سال 2050 یا زودتر برای محدود 
کردن گرمایش جهانی به 1.5 درجه ســانتی گراد همچنان بر 
چشم انداز مالی و تجاری در سال 2022 تسلط خواهد داشت. 
دور شــدن از زغال سنگ، گاز و نفت اولویت است اما هر بخش 
ازجملــه صنایع ســنگین مانند فوالد و ســیمان، حمل ونقل، 
کشــاورزی و بانکداری به زودی باید تعهــدات بزرگی را برای 
برآورده کردن بلندپروازی های نســل آینده انجام دهد.در عین 
حال که تورم نسبت به چند دهه آرامش کمتری دارد بانک های 
مرکزی باید بســاط هایی که پیامدهای گسترده ای برای هزینه 
ســرمایه )افزایش آن!( و قیمت پول دارند را جمع کنند. البته 
پول خودش یک دوره دگرگونی را پشــت سر خواهد گذاشت، 

زیرا فــدرال رزرو، بانــک مرکزی اروپا و ســایر مقامات پولی 
تــالش می کنند تا با پویایی در حال ظهــور ارزهای دیجیتال 
و رمزنگاری شــده همراهی کنند.ســومین ســال همه گیری، 
با تهدید دائمی ســویه های جدید و خطرناک تر به ســرعت به 
سوی دیجیتالی شــدن همه چیز در حرکت است. برندگان و 

بازندگان این تغییرات در ســال 2022 آشکارتر خواهند شد. 
انحصارگرانــی مانند آمــازون، متا که قبال با نــام فیس بوک 
شناخته می شــدند، آلفابت در زمینه تبلیغات و مایکروسافت 
با تعطیلی های اجباری دولت فوق العاده تقویت شدند. دولت ها 
برای تنظیم این غول های چند تریلیون دالری با یک ســال پر 

فراز و نشــیب مواجه هستند.حتی با بازگشــت مردم به روال 
سابق، همچنان تبعات همه گیری در ارتباطات، آموزش، سفر و 
تعامالت اجتماعی به طور دائمی محیط کار و بهره وری را تغییر 
می دهند. این موضوع پیامدهایی بــرای ماهیت کار، مالکیت، 
برنامه ریزی شــهری و فراتــر از آن دارد. همچنین چالش های 
جدیدی را برای رهبران ایجاد می کند، چالشی که هیچ کدام از 
آنها برای اداره سازمان های گسترده با کارمندانی که به صورت 
دورکاری کار می کردند، آموزش ندیده بودند.جنگ سرد فزاینده 
بین ایاالت متحده و چین بــر تجارت بین المللی و ژئوپلیتیک 
تاثیر خواهد داشت. تنش بر سر فروش زیردریایی های هسته ای 
ایاالت متحده به اســترالیا و عقب نشینی غیرمنتظره آمریکا از 
افغانستان، نگاهی اجمالی به ماهیت ناهموار اتحاد غربی دارد. 
با قرار گرفتن شــی جین پینگ برای ســومین دوره به عنوان 
رئیس جمهــور چین، جو بایدن، رئیس جمهــور ایاالت متحده 
این شــانس را دارد که به نوعی تنش زدایی برای همکاری در 
زمینه تغییرات آب وهوایی، همه گیری و سایر اولویت ها برسد.

موفقیت در این گذار، مستلزم شمول اجتماعی فوق العاده است. 
دولت ها، شرکت ها و مالیات دهندگان )به ویژه ثروتمندترین ها( 
باید فعاالنه برای فداکاری هایی که برای جلوگیری از گرم شدن 
زمین مورد نیاز اســت، آماده شــوند و در عیــن حال عدالت، 
شمول مالی و عدالت اجتماعی بیشتری را ارائه کنند. عدم این 
تالش ها منجر به ناآرامی های مدنی یا بدتر از آن خواهد شــد. 
این ناآرامی ها عالوه بر تجارت، اهداف وجودی بیشــتری مانند 
محدود کردن گرمایش جهانی را که تاثیرات زیان بار آن به طور 

نامتناسبی بر دوش فقرای جهان خواهد بود، از بین می برد.

پیام وزیر راه و شهرسازی به مناسبت هشتاد و سومین سالروز تاسیس 
بانک مسکن:

نام خود را در تاریخ بانکداری ایران 
ماندگار کنید

رستم قاسمی طی پیامی به مناسبت سالروز تاسیس بانک مسکن خطاب 
به کارکنان این بانک گفت: کارمندان و مدیران این بانک پرسابقه با کار 
جهادی در جهت تسهیل امور مردم در امر نهضت ملی مسکن می توانند 
نــام خود را در تاریخ بانکداری ایران به نیکــی ماندگار کنند.به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، رســتم قاسمی، وزیر راه 
و شهرسازی با صدور پیامی ســالروز تاسیس بانک مسکن را به تمامی 
کارکنان خدوم این بانک تبریک گفت. در متن پیام وزیر راه و شهرسازی 
آمده اســت: فرا رســیدن بیست و پنجم دی ماه ســالروز تاسیس بانک 
مسکن را به تمامی کارمندان خدوم و زحمتکش این بانک بزرگ تبریک 
می گویم.بی شــک امروز بانک مسکن در حساس ترین برهه خدمتگزاری 
خود قرار گرفته و کارمندان و مدیران این بانک پرســابقه با کار جهادی 
در جهت تسهیل امور مردم در امر نهضت ملی مسکن می توانند نام خود 
را در تاریخ بانکداری ایران به نیکی ماندگار کنند.از خداوند متعال برای 
همه عزیزان آرزوی موفقیت، سربلندی و توفیق خدمت به مردم شریف 

ایران را خواستارم.

امضای قرارداد بین بانک گردشگری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛
5000 میلیارد ریال تسهیالت در بخش تولید، اشتغال و 

کارآفرینی پرداخت می شود
در آســتانه آغاز دوازدهمین سال فعالیت بانک گردشگری، با امضای قراردادی بین این بانک و وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در مجموع 5000 میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان معرفی شده از 
ســوی وزارت میراث فرهنگی پرداخت می شود. قرارداد عاملیت اعطای تسهیالت از محل اعتبارات بند)الف( 
تبصره 18 قانون بودجه ســال 1400 کل کشــور بین بانک گردشگری به عنوان بانک عامل و وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز چهارشنبه بین مقام های عالی دو طرف در محل سالن اجتماعات 
بانک گردشــگری امضا شد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، با احتساب آورده بانک گردشگری در 
مجموع 5000 میلیارد ریال تسهیالت برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی بر مبنای پروژه های 
مصادیق گردشــگری، به متقاضیانی که از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی 
شــوند، پرداخت خواهد شــد.مدت اجرای این قرارداد یک سال است که با توافق طرفین، متناسب با زمان و 
ضوابط مربوطه قابل تمدید است.مدیرعامل بانک گردشگری در مراسم امضای این قرارداد گفت: این بانک با 
توجه به رسالت خود طی 11 سال گذشته همواره در حمایت از صنعت گردشگری پیشگام بوده و همکاری 
های خوبی با وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی داشته و دارد.مرتضی خامی افزود: بانک 
گردشگری تاکنون از منابع داخلی و همچنین تفاهم نامه هایی که با صندوق توسعه ملی داشته، 100 مرکز 
بزرگ گردشــگری را تامین مالی کرده اســت. اکنون با انعقاد قرارداد با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی نیز با استفاده از توانمندی بانک، طرح های تکمیل و توسعه مراکز گردشگری را تامین مالی 

خواهد کرد.وی تصریح کرد: اعضای هیات مدیره بانک گردشگری و تیم اجرایی بانک آمادگی دارند.

بازار طال ســال نوی میالدی را با قدرت شــروع کرد و قیمت این فلز ارزشــمند در پایان هفته باالی 1800 دالر ماند و دورنمای کوتاه مدت را به شکل قابل 
مالحظه ای خوش بینانه کرد.به گزارش ایسنا، بعضی از تحلیلگران بر این باورند که طال نیروی صعودی فنی جدیدی پیدا کرده است و همزمان، آمار اقتصادی 
که رشد تورم، مصرف ضعیفتر و ابهامات ژئوپلیتیکی رو به رشد را نشان می دهد، تا حدودی حمایت بنیادین برای این فلز ارزشمند فراهم کرده است. با این 
حال تحلیلگران دیگر می گویند انتظارات باالیی که برای افزایش سریعتر نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا وجود دارد، از ارزش دالر پشتیبانی کرده 
و مانعی برای صعود قیمت طال ایجاد می کند.در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، 16 نفر شرکت کردند که از میان آنها 9 نفر معادل 58 درصد به افزایش قیمت طال 
و سه نفر معادل 19 درصد به کاهش قیمت طال در هفته جاری رای دادند در حالی که چهار نفر معادل 25 درصد نظری نداشتند.در این بین، 928 نفر در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه 
گذاران غیرحرفه ای شرکت کردند که از میان آنها 529 نفر معادل 57 درصد به افزایش قیمت طال و 225 نفر معادل 24 درصد به کاهش قیمت طال رای دادند در حالی که 174 نفر معادل 19 
درصد نظری نداشتند.هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا با چهار دالر و 90 سنت معادل 0.3 درصد کاهش، در 1816 دالر و 50 سنت بسته شد. با این حال بهای معامالت این 
بازار برای کل هفته 1.1 درصد رشد داشت.از نظر بسیاری از تحلیلگران، تورم همچنان از قیمت طال در سال 2022 پشتیبانی خواهد کرد. شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا که روز سه شنبه 
منتشر شد، نشان داد نرخ تورم در دسامبر بر مبنای ساالنه هفت درصد رشد کرد که باالترین سطح از ژوئن سال 1982 بود.کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی 

SIA در این باره گفت: انتظار دارم طال تحت تاثیر تورم باال روند صعودی مالیمی داشته باشد.

بازار سرمایه یک هفته دیگر را هم با روند نزولی آغاز کرد و شاخص کل بورس بیش از 11 هزار واحد 
کاهش یافت.به گزارش ایســنا، در معامالت امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با 11 هزار و 644 
واحد نزول در رقم یک میلیون و 322 هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 3574 واحد 

کاهش یافت و رقم 350 هزار و 193 واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار 308 هزار معامله به ارزش 26 هزار و 824 میلیارد ریال انجام 
دادند.ایران خودرو، معدنی و صنعتی گلگهر، گسترش نفت و گاز پارسیان، بانک ملت، پاالیش نفت تهران و پاالیش نفت اصفهان نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم با 112 واحد کاهش به کانال 17 هزار واحد عقب گرد 
کرد و در رقم 17 هزار و 987 واحد ایستاد. در این بازار 157 هزار معامله به ارزش 27 هزار و 947 میلیارد ریال انجام شد.بیمه پاسارگاد، 
فرابورس ایران و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل صنعتی مینو، پاالیش نفت شیراز و گروه سرمایه 
گذاری میراث فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.در بازار امروز 41 نماد به ارزش 983 میلیارد 

ریال صف خرید و 132 نماد به ارزش 3424 میلیارد ریال صف فروش بودند.

پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی هفتگی

شاخص بورس بیش از ۱۱ هزار واحد شانس صعود قیمت طال تقویت شد
کاهش یافت

منابع بانک قرض الحســنه مهر ایران در 9 ماه نخســت سال 
1400 نســبت به پایان سال گذشته بیش از 54 درصد رشد 
داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، با اقدامات صورت گرفته در طول 9 ماه سال جاری، بالغ 
بر 279هزار میلیارد ریال منابع قرض الحسنه جذب شده که 
نسبت به پایان سال 1399 بیش از 54 درصد رشد داشته و 
در حال حاضر منابع بانک به 760هزار میلیارد ریال رســیده 
است.همچنین در طول مدت یاد شده بانک قرض الحسنه مهر 
ایران یک میلیون و 865هزار فقره تســهیالت پرداخت کرده 

اســت. مبلغ این تسهیالت به بیش از 405هزار میلیارد ریال 
می رسد.تسهیالت پرداختی به محرومان به 70هزار میلیارد 
ریال رسیدبانک قرض الحســنه مهر ایران به عنوان نخستین 
و بزرگ ترین بانک قرض الحســنه کشــور، یکی از محورهای 
اصلی پرداخت تســهیالت خود را توانمندسازی مددجویان 
نهادهــای حمایتی و گره گشــایی از کار محرومان قرار داده 
و بر همین اســاس بخش قابل توجهی از تســهیالت خود را 
معطوف به این حوزه کرده اســت.بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران از آغاز تفاهم نامه با نهادهای حمایتی مختلف تا پایان 

آذر ماه ســال جاری، در مجموع 608هزار فقره تسهیالت به 
ارزش تقریبی 70هزار میلیارد ریال را پرداخت کرده است.از 
مبالغ تسهیالت پرداخت شده به نهادهای مختلف، 453هزار 
فقــره به مددجویان کمیته امداد بــه ارزش بیش از 43هزار 
میلیارد ریــال، 130هزار فقره به ارزش 22هزار میلیارد ریال 
به معرفی شــدگان بنیاد برکت، 13هزار فقره به ارزش 1360 
میلیارد ریال به معرفی شدگان بنیاد مسکن و بیش از 12هزار 
فقره تســهیالت به ارزش 3000 میلیارد ریال به مددجویان 

بهزیستی تخصیص یافته است.

رشد منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران از مرز ۵۴ درصد گذشت

 به مناسبت پنجاه و سومین سالروز تاسیس صندوق
یام تبریک مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، مهندس مجید بهزادپور مدیرعامل صندوق، ضمن تقدیرازعملکرد کارکنان خدوم صندوق در پیامی پنجاه و سومین سالروز تاسیس 
صندوق را تبریک گفت؛متن پیام به شرح ذیل می باشد:فرارسیدن 23 دی ماه، پنجاه و سومین سالروز تأسیس صندوق تأمین خسارت های بدنی تبریک و تهنیت عرض می نمایم. امروز بیش 
از نیم قرن فعالیت صندوق تأمین خسارت های بدنی را در حالی گرامی می داریم که در 5 دهه اخیر با ارائه خدمات صادقانه و به موقع به خانواده های قربانیان حوادث رانندگی و زندانیان جرایم 
غیرعمد تصادفات رانندگی، به عنوان یک نهاد حمایتی به ایجاد عدالت بین اقشار مختلف جامعه در جهت حمایت از گروه هدف و همچنین پشتیبان صنعت بیمه کشور گام برداشته است و 
در سال جـاری در راستای دستیابی به اهداف قانونی سازمان و در اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت سیزدهم و ضرورت اجرایی کردن »پیوست عدالت« و رضایتمندی 
گروه های هدف، توانسته با طراحی سامانه های الکترونیک، ساماندهی و گسترش شعب استانی و همچنین تعدیل فرآیندهای اجرایی رسیدگی به پرونده های خسارت جانی مردم آسیب دیده 
از حوادث رانندگی، بسیار سریعتر و سهل تر نماید. با توسعه سیستم جامع، ضمن استفاده از خدمات هوشمند و مکانیزه نمودن فرایندهای اجرایی، اقداماتی از قبیل اتصال صندوق به سامانه 
خودکاربری قوه قضائیه به منظور کوتاه تر کردن فرآیند دریافت اوراق قضایی و تبادل اطالعات، طراحی و راه اندازی سامانه ماده 13 با هدف پرداخت کل خسارت بدنی توسط یک مرجع و 

حذف تشکیل پرونده دو مرحله ای در صنعت بیمه و پرداخت مستقیم حقوق مردم آسیب دیده به حساب بانکی ایشان تحقق یافته است.
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گزیده خبر

سخنگوی کاخ سفید؛
اگر به زودی با ایران به تفاهم نرسیم مسیر 

متفاوتی را بررسی می کنیم
سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری شامگاه جمعه 
بدون اشــاره به شکست گزینه های مختلف واشنگتن 
علیه تهران مدعی شد آمریکا همیشه دیپلماسی را در 
قبال ایران ترجیح می دهد.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »جنیفر ســاکی«، سخنگوی کاخ 

ســفید، بدون اشاره به شکســت گزینه های مختلف آمریکا علیه ایران مدعی 
شد که دیپلماسی گزینه ای است که واشنگتن استفاده از آن را در قبال ایران 
ترجیح می دهد.جنیفر ساکی با اشــاره به مذاکرات رفع تحریم ها در وین، بار 
دیگــر تالش کرد از حربــه تأکید بر ضرب االجل ها و القــای حس فوریت در 
گفت وگوها استفاده کند.او گفت:  »زمان حساسی است، با آنکه پیشرفت هایی 
در مذاکرات وین حاصل شــده اســت. اگر به زودی به تفاهم و بازگشــت به 
پایبندی دوجانبه ]به برجام[ نرســیم مجبور خواهیم شــد مسیر متفاوتی را 
بررسی کنیم.«دیپلمات های غربی از هشتم آذرماه که نخستین دور مذاکرات 
رفع تحریم ها در دولت ســید ابراهیم رییســی آغاز شده سعی کرده اند با ارائه 
چارچوب های زمانی تیم ایران را برای موافقت با خواسته های خود تحت فشار 
قرار دهند.با این حال، نمایندگان ایران در مذاکرات وین تصریح کرده اند برای 
تهران نتیجه مهم تر از زمان است. تهران در تالش است برجام را که از نخستین 
روزهای اجرایی شــدن در اثر برخی سیاست های آمریکا و کشورهای غربی به 
توافقی تهی از منافع اقتصادی برای طرف ایرانی تبدیل شــد به سمت توافقی 
دوجانبــه و متوازن پیش ببرد.پیش از این پایگاه پولیتیکو هم به نقل از برخی 
»مقام های نزدیک به مذاکرات« مدعی شــده که پنجره مذاکرات تا پایان ماه 
ژانویه یا اوایل ماه فوریه بسته خواهد شد. البته پولیتیکو به نقل از منابعی دیگر 
این را هم نوشــته که هیچ تاریخ ثابتی در خصوص زمان توافق در نظر گرفته 
نشده است.این جدیدترین تاریخی است که منابع غربی درباره مهلت رسیدن 
به توافق مطرح کرده اند. رسانه های غربی در دورهای قبل تر گفت وگوها مدعی 
شده بودند ایران تا پایان دسامبر برای تصمیم گیری بر سر توافق فرصت دارد.

ایران گفته است هیچ ضرب االجل ساختگی را نمی پذیرد. »سعید خطیب زاده«، 
سخنگوی وزارت خارجه ایران چند روز پیش تصریح کرد: »»هیچ ضرب االجل 
ســاختگی را نمی پذیریم و امیدواریم خودشــان هم به آن ضرب االجل های 
ســاختگی باور نکنند. بیایند برای یک تفاهم خوب برسیم.«جنیفر ساکی در 
ادامه اضافه کرد: »مسئله محوری این است که رییس جمهور اجازه نخواهد داد 
ایران به ســالح هسته ای دست پیدا کند و همان طور که وزیر خارجه بلینکن 
خاطرنشان کرده اســت، آنها ]ایرانی ها[ پیشروی کرده اند... چند هفته پیش، 
رییس جمهور از تیمش خواست گزینه های مختلفی آماده کنند. آنها این کار را 

انجام داده اند و واضح است که ترجیح ما همیشه دیپلماسی است.«

آمریکا به روسیه هشدار داد: 
پرونده اوکراین را به شورای امنیت می بریم

دو مقام آمریکایی گفتند که اگر روسیه بخواهد بحران اوکراین را تشدید کند، 
ایاالت متحده به شــورای امنیت مراجعه خواهد کرد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری فرانســه، یکی از این مقامات که خواســت نامش فاش نشود در 
مصاحبه با خبرنگاران گفت: اگر روســیه اقدامی انجام دهد، ما در جستجوی 
پاسخ مناسب در شورای امنیت و نیز دفاع از اصول منشور سازمان ملل تردید 
نخواهیم کرد.وی افزود: همه گزینه ها برای پاسخ شورای امنیت روی میز است 
و ما در حال مذاکره با سایر اعضای شورای امنیت و شرکای خود هستیم.یکی 
دیگر از مقامات آمریکایی هم در همین مصاحبه گفت: اگر روسیه تنش ها را 
تشــدید کند و اصول و تعهداتی را که همه کشــورها در منشور سازمان ملل 
برعهده گرفته اند، هدف قرار دهد مشخصا فرصتی برای بحث در سازمان ملل 
وجود خواهد داشــت.وی افزود: شورای امنیت سازمان ملل مکانی خواهد بود 
که اگر روس ها گزینه تشدید تنش را انتخاب کنند، می توانید شاهد گفتگوی 
علنی بین ایاالت متحده و روسیه باشید، این بسیار واضح است. اما ما رویکرد 
دیپلماتیــک را برای حل بحران بین غرب و روســیه بر ســر اوکراین ترجیح 
می دهیم و فکر می کنم متحدانمان هم یک صدا در این مورد صحبت کردند.

ســازمان ملل تاکنون در مورد اختالف بین مســکو و واشنگتن، دو عضو دائم 
شــورای امنیت که حق وتوی قطعنامه های آن را دارند، ســکوت کرده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان، در مورد تنش موجود اظهار نظری نکرد و 
هیچ یک از ۱۵ عضو شــورای امنیت تاکنون درخواستی برای تشکیل جلسه 

درباره این بحران مطرح نکرده اند.

یک پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق هدف 
حمله موشکی قرار گرفت

منابع رسانه ای اعالم کردند که یکی از پایگاه های نظامی ترکیه واقع در شمال 
عراق امروز شنبه هدف حمله موشکی قرار گرفته است.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از روســیا الیوم، منابع رسانه ای اعالم کردند که یکی از پایگاه های 
نظامی ترکیه واقع در شــمال عراق هدف حمله موشــکی قرار گرفته است.بر 
اساس این گزارش، منابع مذکور اعالم کردند که پایگاه زلیکان ترکیه در شهر 
بعشــیقه واقع در نینوا به وسیله دو موشــک کاتیوشا هدف قرار گرفته است.

گفتنی اســت، پایگاه زلیکان ترکیه همــواره در بازه های زمانی مختلف هدف 
حمالت موشکی قرار می گیرد.علیرغم اینکه دولت عراق طی سالهای گذشته 
بارها خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاک خود شده است اما آنکارا تاکنون 

به این خواسته جامه عمل نپوشانده است.

ژان ایو لودریان؛
لغو تحریم ها به پیشرفت مذاکرات وین 

بستگی دارد
وزیر خارجه فرانســه در ادامه اظهــارات مغایر با روح 
مذاکــرات لغو تحریم هــا، گفت که در صــورت عدم 
پیشرفت سریع در مذاکرات وین، تحریم ها رفع نخواهد 
شد.به گزارش اســکای نیوز، ژان ایو لودریان گفت: در 
صورتی که پیشرفتی سریع در مذاکرات با ایران حاصل 
نشود، تحریم ها برداشته نخواهد شد.به گزارش ایرنا، وزیر خارجه فرانسه پیش تر 
نیز بدون اشاره به نقش غیرسازنده طرف های غربی در کند بودن روند مذاکرات 
وین، روند این گفت و گوها را »کند و بسیار کند« ارزیابی کرده بود.از سوی دیگر 
شبکه اسکای نیوز به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات وین گزارش داد، در حال 
حاضر مذاکرات وارد مســائل جزیی شــده و نیاز به تالش بیشتر دارد.بر اساس 
تفاهم انجام شده میان روسای هیأت ها، مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسالمی 
ایران و ســه کشور اروپایی برای انجام امور مربوط به سمت های سیاسی خود و 
برخی مشورت ها، موقتا به پایتخت ها بازخواهند گشت.مذاکرات رفع تحریم ها که 
از ۶ دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شــده در مسیر رو به جلو ولی محتاطانه پیش می رود. 
جمهوری اســالمی ایران، اعالم کرده است در صورت حصول توافق در وین ابتدا 
طرف خارج شده از توافق سال ۹۴ باید تحریم ها را بردارد و پس از انجام راستی 
آزمایی، اقدامات هسته ای ایران در چارچوب توافق برجام صورت خواهد گرفت.

شــایران تاکید دارد هرچقدر طرف مقابل آمادگی جدی تری برای لغو تحریم ها 
داشــته باشد و اراده جدی تری برای پذیرش ســاز وکارهای مد نظر جمهوری 
اســالمی ایران در لغو تحریم ها داشته باشد زمان دســت یابی به توافق نهایی 

کوتاه تر خواهد شد.

جهت حفظ سمت خود؛
نخست وزیر انگلیس عملیات »نجات سگ 

بزرگ« را اجرا می کند
رسانه های انگلیس خبر دادند که در پی رسوایی افشای 
اخبار مربوط به برگزاری مهمانی های دولت این کشور، 
نخســت وزیر انگلیس به دنبال اســتعفای برخی افراد 
دولتش برای جلوگیری از رسوایی بیشتر است.به گزارش 
خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیســی »ایندیپندنت« در 
خبری گزارش داد که »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس جهت حفظ سمت 
خود پس از رســوایی های موســوم به »پارتی گیت« )partygate(، در حال تهیه 
فهرستی از اسامی اعضای دولت این کشور است تا به آنها پیشنهاد استعفا دهد.

ایندیپندنت به نقل از منابع ناشناس نوشت که جانسون نام این طرح را »عملیات 
نجات سگ بزرگ« )نجات شخص برجسته و مهم( گذاشته است که ظاهرا خروج 
احتمالی »دن روزنفیلد« رئیس دفتر نخســت وزیر و »مارتین رینولدز« منشی 
خصوصــی وی را تصریح می کند.منابع مذکور همچنین گفتند که هدف از این 
طرح جانسون مقابله با رسوایی به وجود آمده ناشی از افشاگری های خبری درباره 
مهمانی های برگزار شده در ساختمان شماره ۱۰ واقع در خیابان »داونینگ« بین 
ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است.پیشتر و در همین رابطه منابع خبری گزارش 
دادند که دولت انگلیس به خاطر برگــزاری دو مهمانی که کارکنان آن در دفتر 
نخست وزیر این کشور در ساختمان مشهور شماره ۱۰ در آستانه تشییع جنازه 
شاهزاده »فیلیپ« همسر »الیزابت« ملکه انگلیس در ماه آوریل ۲۰۲۱ داشتند، 
عذرخواهی کرده است.ســخنگوی نخســت وزیر انگلیس در این باره گفت: مایه 

تاسف عمیق است که این اتفاق در یک عزاداری ملی رخ داده است.

بورل:

 مذاکرات پیشرفت داشته است
جوسپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رسیدن به 
یک توافق هسته  ای ایران ظرف چند هفته آینده ابراز خوش بینی 
کرد.به گزارشز ایرنا، بورل افزود: که مذاکرات اخیر پیشرفت هایی 
داشــته است.  او پس از نشست غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه 
اروپا در شهر برست فرانسه به خبرنگاران گفت: از کریسمس فضای 
بهتری بر مذاکرات حاکم شده است. من پیش از این به )مذاکرات( 
بدبین بودم اما اکنون فکر می کنم می توانیم به توافق برسیم.  وی 
افزود که »در چند هفته آینده، امیــدوارم بتوانم همه را از نتایج 
نهایی یک توافق مطلع کنم. امیدوارم بتوانیم به توافق دست یابیم. 
»ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه که در کنار بورل صحبت 
می کرد، گفت که »موفقیت« در مذاکرات »حیاتی« اســت با این 
حال او مدعی شــد ســرعت مذاکرات کافی نیست.  وزیر خارجه 
فرانســه که در این مذاکرات در نقش پلیس بد ظاهر شده است، 
بدون اشــاره به تعلل های اروپا و همسویی با آمریکا در پی نقض 
برجام مدعی شد: »مذاکرات بسیار کند پیش می رود. انتخاب این 
است که خیلی سریع به برجام بازگردیم درغیر این صورت با یک 
بحران جدید اشاعه ]هسته ای[ ایران مواجه می شویم. »لودریان 
هشــدار داد: »برای رســیدن به یک نتیجه همه چیز خیلی کند 
پیــش می رود و اگر به همین رویه ادامــه پیدا کند، چیزی برای 
مذاکره باقی نمی ماند. »مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز 

گفت: »فکر می کنم ما باید به کارها ســرعت ببخشیم. همانطور 
که وزیرخارجه فرانســه گفت، اگر ایران به قدرت هسته ای تبدیل 
شــود، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت. ما باید آمریکا را به توافق 
برگردانیم و ایرانی ها نیز باید به آن پایبند باشند. »بر اساس تفاهم 
انجام شده میان روسای هیأت ها، مذاکره کنندگان ارشد جمهوری 
اســالمی ایران و ســه کشــور اروپایی برای انجام امور مربوط به 
ســمت های سیاسی خود و برخی مشورت ها، موقتا به پایتخت ها 
بازخواهند گشت.  این وقفه به مدت دو روز خواهد بود و مذاکرات 
کارشناســی همچنان بدون وقفه ادامه خواهد یافت و بازگشــت 
مذاکره کنندگان ارشد به معنی توقف دور هشتم مذاکرات نیست.  
مذاکرات رفع تحریم ها که از ۶ دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شده در مسیر 
رو به جلو ولی محتاطانه پیش می رود.  دولت دموکرات جو بایدن 
پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق 
کشــور خود را برای خروج از برجام محکوم کرده است اما تاکنون 
اقدام علمی برای جبران اشــتباه گذشته و نقض بدعهدی کشور 
خود انجام نداده اند.  حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران 
در گفت و گو با شبکه الجزیره گفته است: ما هنوز در مذاکرات وین 
شاهد ابتکارات جدید از سوی طرف های غربی نیستیم به نحوی 
که به نظر نمی رســد آماده بازگشت سریع به تعهدات خود باشند 

لذا در این موضوع احساس می کنیم هنوز غربی ها تعلل می کنند.

رییس دســتگاه دیپلماســی پس از 
دیــدار با وزیــر امــور خارجه چین 
اعالم کرد: مقدماتــی فراهم کردیم 
تا امروز را روز شــروع اجرای توافق 
جامــع همکاری های ۲۵ ســاله دو 
کشور اعالم کنیم.به گزارش اقتصاد 
آنالیــن به نقــل از مهر، حســین 
امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجه 
کشــورمان که به دعوت »وانگ یی« 
همتای چینی خود در رأس هیاتی به 
چین سفر کرده است، بعد از دیدارش 
با همتای چینی در شــهر ووشی در 
جمع خبرنگاران درباره جزئیات این 
دیــدار، گفت: توافق کردیم دو طرف 
اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن 
توافق همکاری های راهبردی و جامع 
۲۵ ســاله دو کشــور را اعالم کنیم.

وی افــزود: ما همزمــان با گفتگوها 
در چیــن، مقدماتــی را فراهم کرده 
بودیم که بتوانیم امروز را روز شــروع 
اجــرای توافق جامــع همکاری های 
راهبردی دو کشور اعالم کنیم.رییس 
تاکید  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه 
کــرد: از جمله موضوعــات دیگری 

که در دســتورکار ما، برای عملیاتی 
کردن قرارداد ۲۵ ساله و موضوعات 
مختلف منطقــه ای و بین المللی قرار 
گرفت، پیام کتبی رییس جمهور به 
آقای شی جین پینگ رییس جمهور 
چین بود.امیرعبداللهیان اضافه کرد: 
پیرامــون مذاکرات وین بــرای لغو 
تحریم هــا هم گفتگوهــای مفصلی 
انجام شــد.وی تاکید کــرد: نماینده 
چین در کنار نماینده روسیه در وین 

نقــش مثبتی در حمایــت از حقوق 
هسته ای ایران و لغو تحریم ها دنبال 
می کنند.رییس دستگاه دیپلماسی با 
بیان اینکه امیدواریم در وین به یک 
توافق خوب و در زمانی کوتاه دست 
پیدا کنیم، اظهار داشت: نقش چین 
در این موضوع در کنار روسیه بسیار 
مهم اســت و امیدواریــم طرف های 
غربی هم با نگاهــی واقع بینانه و با 
هــدف نیل به یــک توافق خوب که 

حقــوق و منافع ملت ایــران در آن 
دیده شود، مذاکرات را در وین دنبال 
کننــد و دارای ابتکار عمل باشــند.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: اشکالی 
که در طرف غربی وجود دارد و امروز 
هم به وزیر خارجه چین توضیح دادم 
این اســت که هم سه کشور اروپایی 
و هم آمریکا در »Non-paper« هایی 
که تبادل می کنند و یا پیام هایی که 
از طریق برخی واسطه ها می فرستند، 
حرف های خوب می زننــد، اما هیچ 
ابتکار عملــی را ارائه نمی دهند.  وی 
با اشــاره به اینکه رفتــار غربی ها در 
مقایسه با اظهارات آنها مبنی برآنکه 
نگران هستیم و عجله داریم اما عدم 
ابتکار آنها نشــانگر آن اســت که در 
رفتار و گفتارشان تعارض وجود دارد، 
گفت: امیدوار هســتیم از این مرحله 
عبور کنیم و بنــده این جا با صدای 
بلند اعــالم می کنم کــه جمهوری 
اسالمی ایران از رسیدن به یک توافق 
خــوب در کوتاه تریــن زمان ممکن 
استقبال می کند، اما این بستگی به 

طرف های غربی دارد.

رییس دستگاه دیپلماسی

اجرای توافق 2۵ ساله با چین

مجید تخــت روانچی ســفیر و نماینده دائــم ایران در 
ســازمان ملل درباره رفع تعلیق حــق رای ایران و واریز 
حق عضویتش به ســازمان ملل اظهارداشــت که چندی 
اســت رایزنی هایمان را با سازمان ملل شروع کرده ایم و 
امیدواریم این کار در اسرع وقت به نتیجه برسد. به گزارش 
ایرنا، مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در 
ســازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی در گفت و 
گوی اختصاصی در نیویورک، درباره دلیل از دست دادن 
حق رای ایران در ســازمان ملل افزود: جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان عضو فعال سازمان ملل همیشه متعهد بوده 
اســت حق عضویت خود را به موقع پرداخت کند و ما در 
عمل نیــز این موضوع را ثابت کرده ایم. نماینده ایران در 
سازمان ملل گفت: اما متاسفانه برای دومین سال پیاپی با 
مشکل پرداخت حق عضویت خود مواجه شدیم که دلیل 
آن بــه اعمال تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه 
ایران برمی گردد.وی تصریح کــرد: تحریم های ظالمانه 
آمریکا نه تنها در زمینه های مختلف از جمله دارو، تهیه 
اقالم انسانی، تجهیزات پزشکی و غیره تاثیر داشته بلکه در 
کار سازمان ملل نیز وقفه ایجاد کرده است .تخت روانچی 
اظهار داشت: ما سال گذشته بعد از مذاکراتی که با مقامات 
سازمان ملل داشتیم، موفق شــدیم نهایتا این مشکل را 

از طریــق منابع مان در خارج از کشــور رفع کنیم و این 
را کار را انجام دادیم.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل 
متحد توضیح داد: شرایط جمهوری اسالمی ایران طوری 
نیست که بگوییم این منابع را در اختیار ندارد و این مساله 
دلیل عدم پرداخت به موقع ســهمیه ما باشد بلکه منابع 
موجود اســت و تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا از 
اینکــه ما به موقع تعهدات خود را انجام دهیم، جلوگیری 
می کند. ســفیر ایران در ســازمان ملل ادامه داد: چندی 
اســت رایزنی هایمان را با ســازمان ملل شروع کرده ایم 
و مباحــث را پیش می بریم و امیدواریم در اســرع وقت 
این کار انجام شــود.تخت روانچی تاکید کرد: منابع مالی 

موجود اســت و ما فقط باید بتوانیم به کانال امنی برسیم 
که بتوانیم این کار را در اســرع وقت انجام دهیم.آنتونیو 
گوترش دبیر کل سازمان ملل در نامه ای به رییس مجمع 
عمومی ســازمان ملل اطالع داد که ۱۱ کشــور حق رای 
خود را به دلیل افزایش حق عضویت معوقه در ســازمان 
ملل از دســت دادند.بر اساس منشــور سازمان ملل، حق 
رای یک کشور عضو زمانی تعلیق می شود که بدهی های 
معوقه آن برابر یا بیشــتر از میزانی باشد که باید طی دو 
سال پرداخت کند.اگر بدهی معوقه به دلیل شرایط خاص 
کشور عضو صورت گرفته باشــد، مجمع ممکن است بر 
اساس نظر کمیته سهمیه ها به آن کشور اجازه ادامه حق 
رای را بدهد.دبیر کل سازمان ملل در این نامه اعالم کرده 
است ایران، سودان، ونزوئال، آنتیگوآ و باربودا، گینه، کنگو و 
پاپوا گینه نو در زمره کشورهایی هستند که حق رای خود 
را از دست دادند.وی حداقل بدهی برای بازیابی حق رای 
این کشورها را چنین اعالم کرد که این میزان برای ونزوئال 
حــدود ۴۰ میلیون دالر، ســودان ۳۰۰ هزار دالر و ایران 
۱۸ میلیون دالر است که بدهی ایران همانطور که پیشتر 
نیز مطرح شده بود به علت تحریم های ظالمانه و یکجانبه 
آمریکا قابل پرداخت نیست.ســال گذشته نیز فهرستی از 
کشورهایی که حق عضویت را نپرداخته بودند منتشر شد.

تخت روانچی؛

امیدواریم تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل به زودی رفع شود

مقامات رسمی نیجریه خبر دادند که افرادی را به اتهام آدم خواری و خرید و فروش اعضای بدن انسان دستگیر کرده اند.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری فارس، مقامات ایالت »زامفارا« در شمال غربی نیجریه می گویند که چهار نفر را که گفته می شود در آدم خواری و 
فروش اعضای بدن انسان دست داشته اند، دستگیر کرده اند.بنا بر گزارش پایگاه خبری »آی  اُ ال«، مظنونان پس از آن دستگیر شده اند 
 The« که کارآگاهان جسدی را در یک ساختمان نیمه ساخت پیدا کردند که برخی از اعضای بدن آن وجود نداشت.پایگاه خبری کنیایی
Star« در این خصوص خبر داد که این کشف در جریان انجام تحقیقاتی درباره ناپدید شدن یک پسربچه نُه ساله صورت گرفته است.در این گزارش با اشاره به اظهارات فردی 

به نام »آلکنه« آمده است که مظنونان دو مرد و دو پسر نوجوان هستند که هفته گذشته دستگیر شده اند و سایر اعضای این باند تحت تعقیب قرار دارند.به گفته مقاماتی که 
پیگیری این پرونده را برعهده دارند، تحقیقات اولیه حاکی از آن است که رئیس این باند در دو نوبت مبلغی به ارزش ۵۰۰۰۰۰ نایرا )معادل ۱۲۰۰ دالر آمریکا( برای اعضای 
بدن انسان به دیگر مظنونان پرداخت کرده است.طبق گزارش پایگاه خبری »Sahara Reporters«، در ماه دسامبر یک گروه ویژه امنیتی که به اردوگاه های آدم ربایان در جنوب 
 )DSS( شرقی نیجریه یورش برده بود، افرادی را کشف کرد که گوشت تازه انسان می خوردند.این گروه ویژه امنیتی شامل نیروهای ارتش، پلیس و اداره سرویس دولتی نیجریه
بود.به گفته مقامات، آن ها متوجه شدند که مردم روستا گوشت انسان می خوردند، چراکه حین بازرسی متوجه وجود گوشت پخته شده انسان و چند جنازه در محل حادثه شدند.

این پایگاه خبری در پایان گزارش خود نوشت به رغم آنکه مردم آدم خواری را نفرت انگیز می دانند، اما انسان خواری همچنان وجود دارد.

الوروف هشدار داد در حالی که روسیه همچنان به تقاضاهایش از آمریکا و ناتو ادامه می دهد اما صبرش هم در حال لبریز شدن است.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در یک نشست خبری گفت: صبر ما رو به اتمام 
است. غرب به واسطه غرور و گستاخی هدایت می شود و با تشدید تنش ها اقدام به نقض الزامات و تعهداتش می کند. آمریکا و متحدانش در 
روزهای آینده به درخواست های روسیه به صورت مکتوب واکنش نشان می دهند. آنها باید بفهمند که کلید همه چیز همان تضمین هایی 

است که ناتو نباید به سمت شرق پیشروی کند.وزیر خارجه روسیه همچنین ادامه داد: در مجموع ما مطمئنیم که اگر یک حسن نیت و تمایل برای سازش وجود داشته باشد 
همیشه احتمال یافتن یک راه حل قابل قبول دو جانبه وجود دارد. در آغاز سال گذشته میالدی، مسکو و واشنگتن برای تمدید پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک موسوم به 
نیواستارت برای پنج سال بدون هیچ پیش شرطی توافق کردند.وی ادامه داد: ما از این اقدام دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا استقبال کردیم. والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه و بایدن بر ضرورت گفتگو در تمامی حوزه های مرتبط به ثبات استراتژیک در دیدار ژوئن ۲۰۲۱ خود در ژنو تاکید کردند.این دیپلمات ارشد روس همچنین 
گفت: پیمان آتی صلح بین روسیه و ژاپن باید بازتاب چشم انداز همکاری باشد. مطمئنیم که یک پیمان صلح  از آنجایی که قرار است نه در سال ۱۹۴۵ بلکه در قرن بیست و 
یکم امضا شود، نمی تواند تنها به یک عبارت محدود شود؛ »جنگ تمام شده است«. این پیمان باید در واقع تنوع روابط و روابط امروزی را نشان دهد و چشم اندازهای جدیدی 

را باز کند.الوروف همچنین تاکید کرد که روسیه صادقانه به دنبال این است که در روابط با ژاپن هیچ سوءتفاهمی نباشد.

مقامات رسمی نیجریه خبر دادند

بازداشت چهار نفر به اتهام آدم خواری 
هشدار روسیه به ناتو و آمریکا: 

صبرمان در حال لبریز شدن است
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مطالعات جدید نشــان می دهد که بیماران مبتال بــه کووید-۱۹ که در 
بیمارستان بستری شده اند در کوتاه مدت سطوح باالتری از پروتئین های 
خونی مرتبط با آسیب های عصبی در مقایسه با افراد مبتال به آلزایمر نشان 
می دهند.به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، نکته حائز اهمیت آن 
اســت که این مطالعه که به صورت آنالیــن در روز ۱۳ ژانویه در مجله ی 
»Alzheimer›s & Dementia« منتشر شده است در طول بیش از دو ماه در 
آغاز همه گیری یعنی در ماه های مارس تا مه سال ۲۰۲۰ انجام گرفته است 
و تشخیص اینکه آیا افرادی که به کووید-۱۹ مبتال شده اند بیشتر در معرض 
خطر ابتال به آلزایمر قرار می گیرند و یا در مرور زمان بهبود می یابند در طول 
زمان و با مطالعات طوالنی مدت مشخص خواهد شد.این مطالعه جدید که 
توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه گروسمن نیویورک انجام شد، 
ســطوح باالتری از وجود هفت نشانگر آسیب مغزی در بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ که عالئم عصبی داشتند نســبت به گروهی که این عالئم را 
نداشتند، نشان داد. این نشانگرها در بیمارانی که در بیمارستان جان خود 
را از دســت داده بودند، بسیار باالتر از کسانی بود که مرخص شده بودند.

بررسی های ثانویه نشان داد که میزان نشانگرهای آسیب عصبی در بیماران 
بستری شده به علت کووید-۱۹ در کوتاه  مدت به طور چشمگیری باالتر 
از بیمارانــی بود که دچار بیماری آلزایمر بودند. این میزان در یک مورد تا 
دو برابر بیشتر بود.»جنیفر آ فرانترا«)Jennifer A. Frontera( نویسنده اصلی 
و استاد بخش نورولوژی در دانشگاه نیویورک می گوید: یافته های ما حاکی 
از آن است که بیماران بستری شده ی کووید-۱۹ و به  ویژه بیمارانی که در 

طول دوره بیماری عالئم عصبی تجربه می کنند.

گروهی از محققان به رهبری دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس در مطالعه ای 
بر روی موش ها، روشی که در سال ۲۰۱۷ برای کشتن سلول های آلوده 
به ویروس اچ آی وی)HIV( طراحی شــده بود را بهبود بخشــیدند. این 
پیشــرفت می تواند دانشمندان را یک گام به کاهش میزان ویروس یا از 
بین بردن آن به طور کلــی در بدن فرد مبتال به ایدز نزدیک تر کند.به 
 Jocelyn(»گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، دکتر »جوسلین کیم
Kim(، استادیار پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا می گوید: 

این اســتراتژی که در مجلــه ی »Nature Communications« به صورت 
پیش چاپ منتشــر شده است از سلول هایی استفاده می کند که به طور 
طبیعی توسط سیستم ایمنی برای نابود کردن سلول های عفونی پنهان 
شده در بدن تولید می شوند.او که نویسنده ارشد این مقاله است افزود: 
این یافته ها نشــان دهنده ی اثبات مفهومی یک استراتژی درمانی برای 
از بیــن بردن ویروس اچ آی وی به طور بالقوه در بدن اســت. موضوعی 
که برای ســالها غیرممکن بوده اســت. این مطالعه الگویی جدید برای 
درمان بالقوه اچ آی وی در آینده فراهم می کند.براســاس گزارش برنامه 
مشترک ملل متحد در زمینه ایدز)UNAIDS(، در حال حاضر ۳۸ میلیون 
نفر در سراســر جهان دچار بیماری ایدز هستند و تخمین زده می شود 
۳۶ میلیون نفر از زمان انتشــار این ویروس تاکنون جان خود را در اثر 
بیماری های مرتبط با اچ آی وی از دست داده باشند.افراد مبتال به ویروس 
اچ آی وی از داروهای »ضد رتروویروس« اســتفاده می کنند تا بیماری را 
 +CD۴ کنترل کنند اما این ویروس می تواند درون سلول هایی موسوم به
T در حالت نهفته قرار بگیرد و از دارو فرار کند. زمانی که فرد مبتال به 

اچ آی وی دارو را متوقف می کند.

نشانگرهای آسیب مغزی مبتالیان 
به کووید-19 
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مسابقات اتومبیلرانی رالی داکار در عربستان سعودی/ رویترز

قایق هوایی الزارینی، مفهومی جدید از سفر در دریا و آسمان!
پیرپائولو الزارینی با خلق طراحی های بســیار رادیکال و عجیب بیگانه نیســت و از جمله این موارد می توان به ابر قایق های الهام 
گرفته از قوها، قایق های الهام گرفته از خرچنگ ها، خودروهای پرنده با طراحی رترو و… اشاره کرد. جدیدترین پروژه الزارینی یک 
قایق هوایی است که برای سفر در دریا یا آسمان طراحی شده است.این قایق هوایی طراحی سنتی بالون هوایی کوچک را کنار 
گذاشته و بیشتر شبیه یک قایق یا کلک بزرگ است. کانسپت موردبحث دارای دو کشتی هوایی ۱۵۰ متری است که به عرضه 
مرکزی ۸۰ متری متصل شده اند و این کار را چهار پل کربنی در هر طرف انجام داده اند. عرضه مرکزی پهنای ۱۰ متری داشته و 
جایگاه کابین اصلی با دید ۳۶۰ درجه، فضای استراحت و غذاخوری است. همچنین پنجره هایی در گوشه های بیرونی کشتی های 
هوایی وجود داشــته که هریک دارای اتاق های خواب مجلل هســتند.این دو کشــتی هوای فیبر کربنی همچنین از سلول های 
النه زنبوری یا کندوها سود می برند. کندوها حاوی ۴۰۰ هزار مترمکعب هلیوم فشرده شده هستند که به کل مجموعه اجازه پرواز 
با سرعت ۱۱۱ کیلومتر در ساعت به مدت بیش از ۴۸ ساعت را می دهد. همچنین ۸ روتور الکتریکی در طرفین وجود دارند که 

باتری های بسیار سبک وزن و پانل های خورشیدی آن ها را تغذیه می کنند.

هالند: به زودی تصمیمم را می گیرم
مهاجم بوروسیا دورتموند تاکید کرد که باشگاه فشار می آورد تا او تصمیم نهایی خود را بگیرد.به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، 
قرارداد ارلینگ هالند با بوروسیا دورتموند تابستان ۲۰۲۴ به پایان می رسد اما در قرارداد این بازیکن بندی وجود دارد که اجازه 
جدایی را به این بازیکن در صورت پرداخت ۷۵ میلیون یورو می دهد.باشگاه های بزرگ اروپایی سخت به دنبال جذب هالند هستند 
و مشکلی با پرداخت این رقم ندارند. او درباره تصمیم نهایی خود گفت: باشگاه به من فشار می آورد تا تصمیم نهایی خود را اعالم 
کنم اما من در شرایط کنونی تنها به دنبال لذت بردن از فوتبال هستم. به زودی تصمیم نهایی خود را خواهم گرفت. تاکنون به 
احترام باشگاه در این باره صحبت نکرده ام.رئال مادرید و بارسلونا مشتریان جدی این بازیکن هستند و به احتمال خیلی زیاد او 

فصل بعد در رقابت های اللیگا به میدان خواهد رفت.

احوال خود هب زاری گفتیم اگر دینشیما با تو رسم یاری گفتیم اگر دینشی گفتی هک: باز دارم گوشی هب جانب تو
با باد نوبهاری گفتیم اگر دینشیرددی هک هست ما را رد دوری تو صد پیای بی واف هچ داری؟ گفتیم اگر دینشی ن ات دیده رب امگری، گفتیم اگر دینشیهن رونق تو ماند،هن سوز رددمندا آنیی جان سپاری، گفتیم اگر دینشیجانیست آن لب تو، یک دم بما سپارشروزی همی شماری، گفتیم اگر دینشیصد روز وعده دادی ما را هب وصل، جاان

پیشنهاد

چهره روز

لبه تیغ
لبــه تیغ با عنوان اصلــی The Razor’s Edge اثری از 
نویسنده انگلیسی ویلیام سامرست موام است که در 
سال ۱۹۴۴ منتشر شد. رمان با وجود سادگی، عمیق 
نوشته شــده و تقریبا می توان گفت هر خواننده ای را 
راضی می کند. در این کتاب سامرســت موام به سراغ 
موضوعــی رفته که جواب دادن به آن همواره دغدغه 
انســان بوده. او به مفهوم »زندگــی« و »معنا«ی آن 
پرداخته اســت. راوی این رمان خود نویسنده یعنی 
سامرست موام است. او در ابتدای کتاب شرح می دهد 
کتابش شــامل خاطراتی از مردی جوان به نام الری 
اســت که در زمان های مختلف و دراز بــا او ارتباط 
داشته. موام اشاره می کند که گاهی مدت های طوالنی 
از مرد داستانش بی خبر بوده و در کتابش هم قرار نیست از شیوه داستان سازی استفاده و این فضا 
را پر کند. بنابراین بهتر است به هنگام مطالعه رمان این نکته را مد نظر داشته باشید.پس از این 
مقدمه همراه با موام به شیکاگو می رویم و با دوست ثروتمند و اشرافی او یعنی آقای الیوت تمپلتون 
آشنا می شویم. وضعیت زندگی، روابط گسترده الیوت با بزرگان، هنرمندان و سیاست مداران شرح 
داده می شود و زندگی بی  کم و کاست او توجه ما را به خود جلب می کند. سپس در یک مهمانی 
با خواهر الیوت و خواهرزاده او یعنی ایزابل آشنا می شویم. ایزابل دختری جوان و زیباست که قرار 
اســت در آینده ای نزدیک با الری – شــخصیت اصلی کتاب – ازدواج کند. در همین برخورد اول، 
الری توجه سامرســت موام را به خود جلب می کند.الری جوان ۲۰ ســاله ای است که در جنگ 
شــرکت کرده و بسیار تحت تاثیر این دوره از زندگی اش قرار گرفته است. دو بار در جنگ زخمی 

شده و اکنون نمی تواند به زندگی عادی در آمریکا عالقه ای نشان دهد. 

بنجامین فرانکلین
 )Benjamin Franklin :بنجامین فرانکلین )به انگلیســی
)متولــد ۱۷ ژانویــه ۱۷۰۶ – درگذشــته ۱۷ آوریــل 
۱۷۹۰( یکی از پــدران بنیان گذار ایاالت متحده آمریکا 
بود. فرانکلین یک نویســنده، چاپخانــه دار، طنزنویس، 
نظریه پرداز سیاســی، سیاســتمدار، فراماسون، رئیس 
پست، دانشــمند همه چیزدان، مخترع، فیزیکدان، فعال 
مدنی، رجل سیاســی و دیپلمات بــود. او همچنین پدر 
ویلیام فرانکلین آخرین فرماندار سلطنتی پنسیلوانیا و از 
مخالفان سرسخت استقالل بود. به عنوان یک دانشمند، 
او یکی از چهره های مطرح در روشــنگری آمریکا بود و 
در تاریخ فیزیک برای کشــف ها و نظریه هایش در مورد 
برق شناخته شده است. میله برق گیر، عینک دو کانونی، 
بخاری هیزمی فرانکلین و هارمونیکای شیشه ای از اختراعات او هستند. همچنین او در ایجاد سازمان های 
بسیاری، از جمله نخستین کتابخانه عمومی در آمریکا، دانشگاه پنسیلوانیا و نخستین ایستگاه آتش نشانی 
پنسیلوانیا نقش کلیدی داشت.فرانکلین لقب اولین آمریکایی را برای تالش های خستگی ناپذیرش برای 
اتحاد مستعمرات سیزده گانه به عنوان نویسنده و سخنگوی کولونی های متعدد در لندن به دست آورد. 
به عنوان نخســتین سفیر آمریکا در فرانسه، نمونه ای از مردم کشور تازه تأسیس آمریکا برای دنیا بود.

]۲[ فرانکلین در تعریف روح آمریکا به شکل وصلت ارزش های عملی صرفه جویی، سخت کوشی، آموزش 
و پرورش، روح جمعی، ســازمان مردم نهاد و مخالفت با هر گونه خودکامگی دینی و سیاسی، همراه با 
ارزش های علمی و صبورانه عصر روشنگری نقشی اساسی داشت. به قول مورخ هنری استیل کاماجر )یه 
انگلیسی Henry Steele Commager(، »در فرانکلین ارزشهای پیورتانیسم بدون کاستی هایش و نور عصر 

روشنگری بدون حرارتش تلفیق شده بودند«.

فرهنگ

فیلم کوتاه »آپارات« به نویســندگی و کارگردانی حسن  
نجم آبادی در هشتمین جشنواره دیریگو انگلیس و اولین 
جشنواره کودکان کلیولند آمریکا به نمایش در می آید.به 
گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، جشــنواره دیریگو با هدف 
الهام بخشیدن و به نمایش گذاشتن خالقیت فیلمسازان 
دانشجو در سراسر جهان برگزار می شود و یک جشنواره 
آزاد و بدون مرز اســت که روزهای ۲۶ و ۲۸ ژانویه برابر با 
۶ و ۸ بهمن ماه در شــهر بریستول و در دانشگاه وستون 
انگلیس برگزار می شود.جشنواره کودکان کلیولند که اولین 
دوره خــود را برگزار می کند بــا تمرکز بر فیلم هایی که 
برای کودکان ساخته شده است فیلم ها را به نمایش می 
گذارد. این جشنواره ۲۵ تا ۲۷ فوریه برابر با ۶ تا ۸ اسفند 
ماه در شهر کلیولند در ایالت اوهایو آمریکا برگزار می شود.فیلم کوتاه آپارات به نویسندگی، تهیه کنندگی و 
کارگردانی حسن نجم آبادی در هشتمین جشنواره دیریگو انگلیس و اولین جشنواره کودکان کلیولند آمریکا 
به نمایش در می آید.مهدی قلی زاده، ابراهیم نجم آبادی، عماد محبی، ابوالفضل نجم آبادی، امیر نجم آبادی، 
امیرمحمد نجم آبادی، محمدرضا نجم آبادی، زری نجم آبادی و مهدی رضایی در این فیلم کوتاه به ایفای 
نقش پرداخته اند.سایر عوامل فیلم کوتاه آپارات شامل مدیر فیلمبرداری: عرفان احتشامی، صدابردار: مرتضی 
عظیمی، تدوین و صداگذاری: پیمان شاه محمدی، اصالح رنگ و نور: فربد جاللی، دستیار کارگردان: وحید 
سواری زاده، برنامه ریز: امین سواری زاده، منشی صحنه: آریانا جوکار، فیلمبردار: محسن سلطانی، مدیرتولید: 
علی نجم آبادی، مجری طرح: کمپانی مســتقل مورچه، دستیاران فیلمبردار: ترانه حامدی، علی رضایی و 
عارف قلی زاده، مدیر تدارکات: حجت نجم آبادی، طراح پوستر: پارسا ماندگاریان، مترجم: حسن شرف الدین، 

پشتیبانی فنی: پارس لنز و سینمامکس، عکاس: محدثه محمدی، مشاور رسانه ای: آزاده فضلی هستند.

نمایش »آپارات« در انگلیس و آمریکا
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