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معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: به  زودی شاهد اجرایی شدن فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی جمهوری اسالمی به عنوان رمز ریال خواهیم 
بود.به گزارش خبرنگار ایِبنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در حاشیه هفتمین همایش مالی اسالمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایِبنا 
درباره اســتفاده از رمزارزها در واردات کشــور گفت: استفاده از در رمزارز تجارت و به خصوص در واردات مصوبه مهرماه سال گذشته هیات وزیران است که 
آیین نامه های اجرایی آن در حال تدوین است که به زودی اجرایی خواهد شد.وی افزود: خوشبختانه با همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت صمت جزئیات 

این موضوع در حال شکل گیری است. هدف این است که فعاالن تجاری کشور که می خواهند ....
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 دریافت سیگنال های موج ششم کرونا
 گردش ۴۰ درصدی »اُمیکرون« 

در کشور 
دبیــر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشــوری مقابله با 
کووید۱۹ با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از موارد کرونایی 
که در کشــور در حال گردش است، از نوع سویه اُمیکرون است، گفت: 
درصد ابتال به اُمیکرون و تعداد موارد بیماری در کشور در حال افزایش 
اســت و به نظر می رسد که سیگنالی برای موج ششم دریافت کرده ایم 
و در صورت ادامه این شــرایط، هفته آینــده اُمیکرون به ویروس غالب 
در کشــور بدل می شود.دکتر مسعود یونســیان در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت بیماری کووید ۱۹ با ســویه اُمیکرون در کشــور، گفت: 
ثبت تعدادی مرگ ناشــی از اُمیکرون چیــز دور از انتظاری نبود. زیرا 
قبال هم تمام صاحب نظران اعالم کرده بودند که هرچند شدت اُمیکرون 
بسیار کمتر اســت، اما اصال با یک سرماخوردگی قابل مقایسه نیست. 
به طوری که هم می تواند بیماری شــدید و هم مرگ به دنبال داشــته 
باشــد. زمانیکه تعداد موارد افزایش می یابد، طبیعی است که منجر به 

مرگ ومیر هم می شود.

گردش 40 درصدی »اُمیکرون« در کشور
وی با بیان اینکــه در حال حاضر حدود ۴۰ درصــد از موارد کرونایی 
که در کشــور در حال گردش است، از نوع سویه اُمیکرون است، افزود: 
طبیعتا این درصد در حال افزایش است. همچنین تعداد موارد بیماری 
هم در هفته گذشته از روز شنبه تا روز جمعه، به شکل منظمی در حال 
افزایش بود. البته شــنبه یک کاهش موارد داشتیم، اما باید توجه کرد 
که معموال روزهای جمعه و روزهای تعطیل تعداد موارد کمتری داریم. 
موارد ابتالیی را که در روز جمعه گزارش می کنیم، مواردی هستند که از 
پنجشنبه تا صبح جمعه شناسایی شدند و همیشه شنبه ها کاهش موارد 
داریم. بنابراین کاهشی که شنبه هفته جاری نسبت به روزهای گذشته 
داشتیم، خیلی قابل استناد نیست و باید روزهای دیگر را مدنظر قرار داد.

افزایش اُمیکرون؛ هفته ای 10 درصد
یونســیان با بیان اینکه واقعیت این است که ســویه اُمیکرون افزایش 
یافته اســت، گفت: به طوری که طی چهار هفته گذشته، تقریبا موارد 
اُمیکرون هفته ای ۱۰ درصد افزایش یافته است. به طوری که چهار هفته 
گذشته، هشت درصد موارد ابتال را شامل می شد، در سه هفته گذشته 
۱۸ درصد، در دو هفته گذشته ۳۳ درصد و در هفته اخیر هم ۴۳ درصد 
موارد ابتال را شــامل می شده اســت. بنابراین درصد ابتال به اُمیکرون و 
تعداد موارد بیماری در کشــور در حال افزایش است و به نظر می رسد 
که سیگنالی برای موج ششم دریافت کرده ایم.وی ادامه داد: در صورت 
ادامه این شــرایط، هفته آینده اُمیکرون به ویروس غالب در کشور بدل 
می شود. البته در حال حاضر هم در برخی استان ها طبق نمونه گیری های 
انجام شده، اُمیکرون غالب بوده است. منتها از آنجایی که نمونه گیری به 
صورت تصادفی انجام نمی شود، خیلی نمی توانیم روی درصدهایی که از 
استان ها می آید، استناد کنیم. اگر نمونه گیری تصادفی انجام می دادیم، 
می توانستیم با اطمینان بیشتری صحبت کنیم. با این حال با هر روشی 
که نمونه گیری را انجام داده باشیم، مشخص است که طی چهار هفته 
اخیر به طور متوسط هر هفته ۱۰ درصد افزایش داشتیم و با هر روالی 
که نمونه گیری کرده باشیم، شاهدیم که سهم اُمیکرون در حال افزایش 

است و انتظار داریم که در هفته آینده، اُمیکرون در کشور غالب شود.

کاهش شدید رعایت پروتکل های ضدکرونا
یونسیان با اشاره به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، گفت: رعایت 
پروتکل های بهداشتی هم از نظر ماسک، هم از نظر حضور در اجتماعات 
و ... بسیار پایین آمده است. از طرفی نه دولت اعمال محدودیت را تشدید 
کرده و نه مردم همراهی کرده اند. وقتی دولت سخت گیری ندارد، مردم 

هم همراهی نمی کنند.

اُمیکرون پایان کروناست؟
وی دربــاره وضعیت آمادگی بیمارســتان ها در برابــر اُمیکرون، گفت: 
گزارشــات پراکنده ای شــنیدیم مبنی بر اینکه بعــد از فروکش موج 
پنجم در کشور، برخی بیمارستان ها بخش هایشان را بسته اند که البته 
مجددا می تواند بازگشایی شود، اما گزارشات موردی داشتیم که برخی 
بیمارستان ها حتی با پرسنل قراردادی قطع همکاری کردند. این هم از 
نظر اخالقی درست نیست؛ یعنی زمانیکه به یک نیرویی احتیاج داریم، 
با او قرارداد ببنیدیم و به محض اینکه نیازمان برطرف شد، با آنها قطع 
همکاری کنیم. بنابراین وعده هایی برای جذب این پرسنل وجود داشت 
که باید در نظر گرفته شــود. البته مسائل بودجه و ... هم مطرح است. 
در عین حال از نظر بهداشــتی هم نباید به محض فروکش کردن یک 
موج، فکر کنیم که همه چیز تمام شده است. نباید فریب ادعاهایی نظیر 
اینکه اُمیکرون پایان کروناســت را خورد. در حالی که اینطور نیســت. 
هنوز میلیون ها نفر در دنیا واکسن تزریق نکردند و احتمال جهش های 
دیگری هم وجود دارد که ممکن اســت شدید باشند. اگر این موضوع 
صحت داشــته باشد و در سطح وسیعی از کشور رخ داده باشد، نگرانی 
ایجاد می کند. زیرا در حال حاضر باید تمام بیمارستان هایمان در وضعیت 
آماده باش باشــند و دارو و تخت و پرســنل را مجددا احیا کنند تا اگر 
مجددا شاهد سرریز شدن بیمارستان ها بودیم، مشکلی نداشته باشیم و 

مرگ ومیرمان افزایش نیابد.

در کشور فعال کمبود تست گیری نداریم
یونسیان درباره میزان تست گیری کرونا در کشور، گفت: به نظر نمی رسد 
که میزان تست گیری در کشور کم باشد. زیرا درصد تست مثبت ما باال 
نرفته است. هر زمان که درصد تست های مثبت باال می رود، نگران کننده 
اســت. در اوج پیک پنجم از هر دو تســتی که می گرفتیم، یک تست 
مثبت بود، یعنی ۵۰ درصد. بر اســاس آخرین آماری که کشور گزارش 
کرده و در ســایت های بین المللی هم منعکس شده است، طی ۲۰ روز 
اخیر همواره کمتر از پنج درصد تســت هایمان مثبت بوده و این نشان 
می دهد که کمبود تست نداشتیم و در حال حاضر به اندازه کافی تست 

انجام می دهیم.

 چرا همه منابع ریالی ارز ۴۲۰۰ مستقیم
 به مردم اختصاص نیافت؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با منابعی که از حذف ارز ترجیحی ایجاد می شود، می توان به 
هر نفر حدود ۵۵۰ هزار تومان یارانه داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، ابهامات حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی هنوز هم به قوت خود باقیست. پس از تصویب کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱ بحثهای گسترده ای 
در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات احتمالی آن صورت گرفت. مطلبی که تا به امروز روشن است، 
قصد جدی دولت و سازمان برنامه و بودجه برای حذف ارز ترجیحی در سال آتی است. البته دولت و مجلس 
از منابعی که از حذف ارز ترجیحی به دســت می آوردند به دنبال جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
روش های مختلف هســتند، چرا که به اعتقاد اکثر کارشناســان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند تاثیرات 
تورمی داشته باشد.در همین خصوص ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  گفت: پیش بینی دولت 
این بود که با حذف ارز ترجحیی به صورت پلکانی یارانه ای بین ۹۰ تا ۱۳۰هزار تومان به دهک های مختلف 
پرداخت شود که میانگین آن نفری ۱۱۰هزار تومان است. اما موضوع این است که ما براساس محاسباتی که 
داریم، با توجه به اینکه تا پایان ســال فعلی ۲۰میلیارد دالر ارز ترجیحی برای اقالم اساسی داده می شود، با 
حذف ۲۰میلیارد دالر در سال آینده حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد می شود.

اگر همه این مبلغ یارانه شــود، می توان به هر نفر ۵۵۰هزار تومان یارانه پرداخت کرد. ۱۱۰هزار تومان یک 
پنجم درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی اســت و اعالم نشــده چهار پنجم دیگر در چه حوزه هایی است؛ 
البته احتماال برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد شد.وی در ادامه اظهار داشت: ما این روند را قبول 
نداریم و معتقدیم بعد حذف ارز ترجیحی نمی توان با ۱۱۰هزار تومان آن را پوشش داد و حداقل بین ۲۵۰ 
تا ۳۰۰هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد. ۵۰درصد هم می تواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.طبق گفته 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در ســال جاری ۲۰ هزار میلیارد 
تومان بوده است که اگر مبنای محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آتی با ارز ۲۳۰۰۰ تومانی محاسبه شود 
حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که دولت از این محل در اختیار دارد.در جدول تبصره ۱۴ تنها 
۱۰6 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه جدید بعد از حذف ارز دولتی؛ خرید تضمینی گندم و جبران 
افزایش قیمت دارو لحاظ شده است. در قسمت دریافتنیهای این جدول هیچ اشاره ای به پول آزادسازی ارز 
۴۲۰۰ نشده و ظاهرا تمام منابع حاصل از این طرح وارد منابع عمومی بودجه و قسمت واگذاری داراییهای 
سرمایه ای شده است.سوال اساسی که در اینجا پاسخ آن روشن نیست، این است که چرا منابعی که دولت 
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدســت می آورد را وارد بودجه عمومی کرده اســت؟ چرا که ظواهر امر و حتی 
برداشت برخی افراد موثر نشان میداد،  این منابع، منابعی است که مربوط به ازادسازی یارانه ها و متعلق به 
مردم است.دولت نیز موظف است که آن را به تمامی مردم اختصاص دهد و در واقع از این منابع برای جبران 
تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند، اما دولت با وارد کردن این عدد به بودجه عمومی خود، 
صرفا بخش خاصی از مردم که نهاد ها و کارمندان دولتی هستند را از این منابع منتفع کرده است. البته نکته 
ی مهمی که در اینجا پنهان است این است که به طور شفاف و واضح مشخص نیست منابع حاصل از حذف 
ارز ترجیحی در کجا مصرف می شود و دقیقا صرف چه کاری شده است؟ ایا این منابع صرف پوشش کسری 
بودجه و پرداخت حقوق به ۲ میلیون نفر کارمند میشود یا در پروژه های عمرانی مصرف خواهد شد؟سوال 
دومی که در اینجا مطرح می شود، این است که دولت چرا برای پرداخت یارانه جدید متوسل به تبصره ۱۴ 
و منابع هدفمندی یارانه ها و مواردی مثل افزایش و هم قیمت کردن نرخ سوخت پتروشیمی ها و واحدهای 
صنعتی با نرخ خوراک آنها شــده اســت؟دو سوال بزرگی که پاســخ آن ها در هاله ای از ابهام است و هنوز 
مشخص نیست که دولت چه پاسخی برای این دو سوال دارد. به هرترتیب سازمان برنامه و بودجه و دولت 
باید هر چه زودتر و در ایام بررسی الیحه در مجلس،  ابهامات بودجه ای حذف ارز دولتی را تعیین تکلیف کند.

سیدابراهیم رئیســی در روزهای آتی عازم مسکو 
خواهد شد. این سفر به دعوت رسمی رئیس جمهور 
روسیه انجام می شود. گمانه زنی ها حاکی از این امر 
است که این ســفر به دنبال تمایل ۲ کشور برای 
تعمیق روابط و زمینه ســازی برای همکاری های 
مختلف بویژه در حوزه اقتصادی است.روایت روز:  
هنوز شش ماه از استقرار دولت سیزدهم در ایران 
نگذشته که »سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور 
کشورمان در پاســخ به دعوت رسمی »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیه به مســکو ســفر 
می کند.  ســفر »حســن روحانی« رئیس جمهور 
پیشین کشــورمان به مسکو در تاریخ ۷ فروردین 
۱۳۹6 )۲۷ مارس ۲۰۱۷(، آخرین سفر یک رئیس 
جمهور ایران به روسیه بود. هنوز تاریخ مشخصی 
از سفر رئیس جمهور رئیسی به روسیه اعالم نشده 
است اما ســخنگوی کرملین اعالم کرده که زمان 
و جزئیات سفر به زودی اعالم می  شود. پوتین روز 
۱۷ آذر  پــس از دیــدار با نخســت وزیر یونان در 
مسکو طی نشســت خبری گفت: »من امیدوارم 
رئیس جمهور ایران دعوت مرا بپذیرد و اوایل سال 

نو میالدی به روسیه سفر کند.«

مقامات دو کشور چه می گویند؟
»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روســیه در 
نشســت خبری روز جمعه گفت: »دیدار ]رئیس 
جمهور ایران[ از روسیه در وهله اول با هدف انجام 
فهرستی از گفت وگوها در بحبوحه تغییرات ]دولت 
ایران[ است... دستور کار از منظر اقتصادی بسیار 
گسترده است اّما وقتی پروژه های مشترک بسیاری 
وجود دارد، توجه بیشتر به جزئیات ضروری است.«

وزیــر خارجه روســیه در ادامه گفــت: »رهبران 
دو کشــور یــا یکدیگر مکالمه تلفنی داشــته اند، 
اّمــا گفت وگــوی چهره به چهره قطعاً ســازنده تر 

است.«»ســعید خطیب زاده« ســخنگوی وزارت 
امور خارجه نیــز در همین رابطه گفت: »ســفر 
رئیس جمهور بــه دعوت رئیس جمهور روســیه 
انجام می شــود و ســفر حائز اهمیتی است. دکتر 
رئیســی مالقات مفصلی با همتــای خود خواهد 
داشت.«»کاظم جاللی« سفیر ایران در مسکو نیز 
گفت: »این ســفر می تواند نقطه عطفی در روابط 

نوین بین ایران و روسیه باشد...«

دستور کار مالقات سران ایران و روسیه در 
کرملین

شبکه Zvezda وابسته به وزارت دفاع روسیه اعالم 
کرد: »ایران و روســیه در حال آماده شــدن برای 
انعقاد توافق همکاری راهبردی هســتند که یکی 
از موارد اصلی آن درباره همکاری نظامی اســت. 
ایران دارای قوای نظامی ۹۰۰ هزار نفری می باشد 
و همین موضوع آن را تبدیل به یکی از بزرگترین 
ارتش های جهان کرده است.«پایگاه انگلیسی زبان 
 )TRT( وابسته به سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه
در خبری مدعی شد: »تهران ]در جریان این سفر[ 
انتظار دارد که حداقل ۲۴ فروند جنگنده ســوخو 
- ۳۵ خریداری کند«. این رســانه در ادامه گفت: 
»نیروی هوایی ایران ۳6 خلبــان را برای آموزش 
پرواز این جنگنده انتخاب کرده است. اگر تهران و 
مسکو در ژانویه به توافق برسند، کارهای مقدماتی 
بالفاصله آغاز خواهد شــد.«از ســوی دیگر، یکی 
از مهم تریــن جنبه های این ســفر مهم »افزایش 
مراودات تجاری« است. سخنگوی گمرک ایران در 
آستانه سفر رئیسی به روسیه خبر داد: »از تجارت 
ســه میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۹۱ تنی با روسیه به 
ارزش ۳۲۲/۹۹۷/6۵6/۱ دالری تــا پایان آذرماه، 
۸۳۸ هزار و 6۰۲ تــن کاال به ارزش ۳۹۲ / ۸۷۷ 
/۴۳۲ دالر سهم صادرات ایران به روسیه بود.«این 

درحالی است که کل واردات روسیه در سال ۲۰۲۰ 
بیش از ۳۰۵ میلیارد دالر بود که نشــان می دهد 
روابط تجاری دو کشــور در وضعیت مطلوبی قرار 
ندارد.دکتر شــعیب بهمن، از کارشناسان مسائل 
اوراســیا در این زمینه می گوید: »تفاهم نامه های 
تجاری زیادی بین ایران و روســیه منعقد شــده. 
میــزان قراردادهــای تجاری که بــه مرحله امضا 
رســیده به بیش از ۲۵ میلیارد دالر می رســد اما 
شاهد آن هستیم که سطح روابط تجاری عملیاتی 
شده بین دو کشور کمتر از ۲ میلیارد دالر است.«از 
همین منظر، یکی از اهداف ســفر رئیس جمهور 
»تعمیق مناســبات تجاری تهران و مسکو« است. 
ایران همچنین برای گســترش مراودات اقتصادی 
پیش نویس قــراردادی ۲۰ ســاله را تهیه کرده 
که مشــمول ابعاد سیاسی و امنیتی را نیز هست.

خطیــب زاده روز ۲۷ دی در همیــن رابطه گفت: 
»موضوعــات مختلفــی در حوزه  هــای فرهنگی، 
سیاســی ، تکنولوژیک در دستورکار ]سفر رئیس 

جمهور به روسیه[ است.«
»والیتی« وزیر خارجه اســبق جمهوری اسالمی 
پیش از این گفته بود: »روابط نفتی ایران و روسیه 
می تواند تا سقف ۵۰ میلیارد دالر ارتقاء پیدا کند 
و روسیه آمادگی دارد تا این سقف سرمایه گذاری 
کند. این رقــم باالیی اســت و می تواند به خوبی 
جایگزین شــرکت های غربی شــود کــه ایران را 
ترک کردند.«سیاســت »نگاه به شرق« در اولویت 
سیاســت خارجی تهران قرار گرفته است. این امر 
پــس از تغییر دولت در جمهوری اســالمی ایران 
طرفداران بیشــتری پیدا کرده اســت.در راستای 
تحقــق این راهبرد کالن، تهران بــه دنبال ایجاد 
روابط مســتحکم اقتصادی، سیاســی و نظامی با 
کشورهای همســایه و قدرت های قاره آسیا نظیر 

چین، هند و روسیه است.

هدف پوتین از دعوت رئیسی به مسکو چیست؟

پنج فرمان رییس جمهور؛

اتمام حجت رییسی با بانک  ها
سخنگوی دولت

پرداخت وام های زیر 100 میلیون 
تومان بدون ضامن

جزئیات 20 سال سرمایه گذاری خارجی

ثبت رکورد تا 4.4 میلیارد دالر

سخنگوی دولت گفت: با دستور رئیس جمهور  نوع وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد 
کرد تا مردم بتوانند تســهیالت ُخرد را آســان دریافت کنند.علی بهادری جهرمی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک ها،  اظهار داشت: یکی از 
خبرهای خوش این اســت که با دستور رئیس جمهور احتماال نوع وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون 
تومان تغییر می کند و کلید واژه ای که رئیس جمهور اســتفاده کردند این بود که »تســهیالت تضییقات 

)سختگیری( نشود«  تا مردم بتوانند....

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اجرای مطالبات رئیس جمهور:

لیست بدهکاران عمده بانک ها در سامانه کدال منتشر می شود

کرونا عامل فقر بیشتر در دنیا

 کووید ۱۹ دارایی ثروتمندان دنیا را دو برابر کرد
خطیب زاده در نشست خبری:

اعزام دیپلمات های ایران به جده

3

5

6

7

6

2

6

ارسال »پیامک« به دانش آموزان و فرهنگیانی که »واکسن« نزده اند
 وزیر آموزش و پرورش گفت: همکاران باید در مدارس حضور داشــته باشــند و دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی برای حضور درکالس های درس آماده باشند 
تا جریان بازگشــایی ادامه پیدا کند؛ تالش خواهیم کرد تا شــرایط حضور دانش آموزان را در تمام مدارس مهیا کنیم.به گزارش ایسنا، یوسف نوری درخصوص جزئیات 
بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان، اظهار کرد: همکاران من تمام تالش خود را برای اجرای پروتکل های بهداشتی در مدارس به کار برده اند لذا مدارس آمادگی 
کامل رابرای پذیرش دانش آموزان دارند.نوری افزود: در حال حاضر تمام مدارس مناطق روستایی و شهرهای کوچک، فعالیت حضوری خود را آغاز کرده اند و معلمان و 
دانش آموزان با جدیت فرآیند یاددهی-یادگیری را در این مناطق پیگیری می کنند.وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تاکنون حدود ۹۴درصد از معلمان واکسینه شده 
اند و در حدود ۸۵ درصد دانش آموزان نیز دز دوم واکسن خود را دریافت کرده اند، لذا با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس و حضور 
دانش آموزان با رعایت پروتکل ها در محیط مدرسه وجود دارد.وی گفت: همکاران باید در مدارس حضور داشته باشند و دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
حضور درکالس های درس آماده باشند تا جریان بازگشایی ادامه پیدا کند و اگر در منطقه ای تاکنون به هر دلیلی بازگشایی انجام نشده است، از همکاران می خواهم با 
ایجاد بسترمناسب برای حضور دانش آموزان در مدارس، از این جریان حمایت کنند.عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: تالش کرده ایم شرایط حضور دانش آموزان را 
در تمام مدارس مهیا کنیم ولی اگر تحت هر شرایطی درصد اندکی از مدارس در مناطق شهری، هنوز موفق به ایجاد شرایط الزم برای بازگشایی کامل نشده باشند، می 
توانند از طریق روش های منعطف و گروه بندی دانش آموزان، امر آموزش را ادامه دهند.نوری گفت: بر اساس اعالم ستاد کرونا، می توانیم از مراکز جانبی هنری، ورزشی و 

حتی کانون های فرهنگی تربیتی و پرورش کودکان و نوجوانان، ورزشگاه ها و پژوهش سراها نیز برای آموزش های حضوری استفاده کنیم.

شناسایی ۳۱6۳ بیمار جدید کرونا در کشور
۲۰ تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۳هزار و ۱6۳ بیمار کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند 
و متاسفانه ۲۰ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۷ دی 
ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و ۱6۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی شــد که ۳۳۸ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 6 میلیون و ۲۲۴ 
هزار و ۱۹6 نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۲ هزار و ۹۵ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون 6 میلیون و 66 هزار 

و ۸۱۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
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گزیده خبر

شمخانی:
آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ ساله ایران و 

چین موفقیتی راهبردی است
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ ساله میان 
ایران و چین را موفقیتی راهبردی برای تهران دانســت.به گزارش خبرگزاری 
مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، در توییتی نوشت: 
»آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین به عنوان دومین اقتصاد 
بزرگ جهان آن هم در شرایطی که آمریکا همچنان با یکجانبه گرایی و تداوم 
فشار حداکثری به دنبال محروم کردن ایران از تعامالت اقتصادی با دنیاست، 

موفقیتی راهبردی برای تهران محسوب می شود«.

عراقچی:
تیم مذاکره کننده ایران در وین ماموریت 

سختی را دنبال می کند
دبیر شــورای راهبــردی روابط خارجی گفت: آقای باقــری و همکارانش در 
مذاکرات وین ماموریت سختی را دنبال می کنند و حمایت کامل و دعای خیر 
همه ما با ایشان اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی دبیر 
شورای راهبردی روابط خارجی در حمایت از تیم مذاکره کننده کشورمان، در 
صفحه شخصی خود نوشــت: باقری و همکارانش در مذاکرات وین مأموریت 
سختی را دنبال می کنند. حمایت کامل و دعای خیر همه ما با ایشان است.وی 
تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در ۲۵ فروردین امسال فرمودند: 
»امیدواریم ان شاءاهلل مسئولین کشور در این زمینه )مذاکرات وین( هم کاماًل 
با چشم باز، با دل محکم و با توکل به خدا و با ذکر »حسبنااهلل و نعم الوکیل« 
جلو بروند، توفیقات الهی شــامل حالشان بشود و ملت را خرسند و خوشحال 

کنند.

هویت ملت ایران از بصیرت و غیرت دینی 
آنها سرچشمه می گیرد

فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: آن چه امروز هویت ملت قهرمان ایران را 
در جهان معرفی می کند سرچشــمه از بصیرت و غیرت دینی مردم است.به 
گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، چهاردهمین جشنواره حضرت علی 
اکبر علیه السالم )جوان ســرباز( با حضور دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی سپاه، جمعی از سربازان نمونه و فرماندهان و مسئوالن 
نیرو ی دریایی ســپاه پاسداران در تنگه هرمز، برعرشــه ناو اقیانوس پیمای 
شــهید سردار حاج عبداهلل رودکی برگزار شد.در این مراسم سردار تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی سپاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۲۴۴ شهید سرباز 
، ۴۱جانباز سرباز و ۳۶ آزاده سرباز سرافراز نیروی دریایی سپاه گفت: هر ملتی 
دارای هویت و نشــانی است و هویت و شخصیت فرهنگی هر ملت در جهان، 
معرف و نمایانگر تشخص همان ملت است، آن چه امروز هویت ملت قهرمان 
ایران را در جهان معرفی می کند سرچشمه از بصیرت و غیرت دینی مردم و 
هدایت های عالمانه و حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی است که شهدای 
واالمقام ما، ایران اســالمی را اینگونــه عزتمندانه به دنیا معرفی کرده اند که 
امروز دنیا ما را ملتی با صالبت، مقاوم در برابر استکبار، داشتن روحیه غیرت، 
مردانگی و تسلیم نشــدن مقابل ظالمان می شناسند و هر ایرانی در جهان، 
ســرافراز و سربلند است و به شرافت ایرانی خود افتخار می کند، این جایگاه 
افتخار آفرین مرهون رشادت ها، ایثارگری ها و از خودگذشتگی های شهدای 
واالمقام و امام شــهدا )رضوان اهلل تعالی علیهم( اســت و باید برای همیشه 
قدردان آنان باشــیم و یادشان همیشه زنده بداریم.دریادار پاسدار تنگسیری 
یادآور شد: شهدا مایه افتخار ایران اسالمی شده اند، ما بعنوان جاماندگان قافله 
شهدا خیلی باید مواظب باشیم و به گونه ای عمل کنیم و در مسیر امام و شهدا 
قدم برداریم و بقول »حاج قاسم « عزیز که می گفت » تا شهید نباشی، شهید 
نمی شوی« باید شهید باشی تا شهید شوی، یعنی از تک تک ما که سرباز این 
انقالب هســتیم انتظار است مثل شهدا خوب عمل کنیم تا به مقام آنان نائل 
شــویم.وی در ادامه افزود: هر فردی، در وظیفه ای که برعهده دارد باید واقعا 
درست عمل کند تا نظام اسالمی پیشرفت و رشد کند چون این کشور حرم 
اســت و حرمت حریم حرم بر عهده متولیان حرم است و همه ما مسؤولین و 
شما جوانان در کسوت سربازی این نظام و حرم جمهوری اسالمی هستیم و 
باید درســت عمل کنیم. سردار تنگسیری گفت: یکی از بزرگترین افتخارات 
انقالب شکوهمند اسالمی این اســت که جایگاه شرافتمندانه »سربازی« در 
نظام مقدس جمهوری اســالمی چنان ارزشمند و ارتقاء یافته که سردار دلها، 
سرلشکر پاسدار سپهبد حاج قاسم ســلیمانی بهترین عنوان از عناوینی که 
عالقه داشــت به او بگویند، عنوان »سربازی« بود و شما حتما مشاهده نموده 
اید روی قبر مطهرش هم این عنوان حک شده است. »سرباز قاسم سلیمانی«.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: سربازان و جوان های عزیز باید با تأسی از 
غیرت دینی جوان ســرافراز امام حسین)ع( ، حضرت علی أکبر)علیه السالم( 
والیتمدار، مؤمن، شجاع،کارآمد،مؤثر، اهل علم و عمل انقالبی باشند.دریادار 
پاسدار تنگسیری با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری از جوانان که فرمودند: 
»تهذیب، تحصیل، ورزش« این ســه مطلب باید خاستگاه تمام جوانان غیور 
ایرانی باشد، تهذیب و پاکدامنی موجب رشد ایمان و باورهای دینی و مانعی 
سترگ در برابر مکر ها و وسوسه های شیطانی، تحصیل و علم آموزی موجب 
رشــد علمی، تولید و پیشرفت کشور،ورزش هم موجب سالمتی جسم و بدن 
می شود که برای کار و تالش جهادی و حرکت رو به رشد و نشاط اجتماعی 

الزم و ضروری است.

خطیب زاده در نشست خبری:

اعزام دیپلمات های ایران به جده
ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفت: بســیاری از جداول و 
ستون ها آماده و بخشی از آن پرانتزها پاکسازی و توافق شده 
و توافقاتی نیز در خصوص ایده ها انجام شــده است و در حال 
تبدیل به کلمات و جمالت هســتند.به گزارش خبرنگار مهر، 
سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در نشست 
خبری که صبح دیروز )دوشــنبه( با حضــور خبرنگاران در 
محل وزارت امــور خارجه برگزار شــد، در خصوص آخرین 
وضعیت مذاکــرات وین گفت: هیئت ها برای تنفس به تهران 
و پایتخت های خودشان برگشته بودند و در این حین جلسات 

کارشناسی قطع نبود.

بخشی از پرانتزها پاکسازی شده است
وی افزود: بســیاری از جداول و ستون ها آماده و بخشی از آن 
پرانتزها پاکســازی و توافق شــده و توافقاتی نیز در خصوص 
ایده ها انجام شده است و در حال تبدیل به کلمات و جمالت 
هستند.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: 
آنچه باقی مانده اســت موضوعات کلیدی هســتند که شاید 
بتــوان گفت به طور ویژه تصمیمات خاص سیاســی به ویژه 
از طرف آمریکایی را می طلبد تا تصمیمات خود در حوزه رفع 
تحریم ها و موارد باقی مانده که بعضی از آنها موضوعات جدی 
هستند را اعالم کند.خطیب زاده افزود: می توان گفت اگر این 
اتفاق در بازگشــت از پایتخت ها بیافتد، ما با سرعت خوبی به 
ســمت توافقی پایدار حرکت خواهیــم کرد.وی همچنین در 
خصوص تفاهم نامه ۲۵ ســاله ایران و چین گفت: آنچه که به 
عنوان قرارداد اشاره شد، درست آن، یک تفاهم ۲۵ ساله بین 
ایران و چین است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: 
اساســاً منطق این تفاهم نامه، ایجاد یک نقشه راه بین ایران و 
چین و ارتقا روابط به یک مشــارکت جامع و راهبردی میان 
دو کشور است.خطیب زاده تصریح کرد: این نقشه راه نیازمند 
اجرایی شــدن بندهای مختلــف آن در حوزه های اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی، پارلمانی و قضائی بود که طی ۵ ماه گذشته 
به طور ویژه در دولت و وزارتخانه های مختلف روی قراردادها 
کار شده است.وی افزود: از اینجا به بعد، تفاهم نامه باید وارد 
در فاز اجرایی خود شروع شود، از این رو این اتفاق افتاد و دو 
طرف بعد از چندین ساعت گفتگوی تفصیلی در چین، تفاهم 
کردند که به صورت مشترک اعالم شود.سخنگوی وزارت امور 
خارجه با اشــاره به سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین، 
تصریح کرد: در این ســفر معاون بانک مرکزی، معاون وزارت 
اقتصاد و معاون اقتصــادی وزارت خارجه، امیرعبداللهیان را 

همراهی کردند.

تمرکز ایران برای آغاز فعالیت نمایندگی کشورمان در 
عربستان 

خطیب زاده در خصوص وضعیت ایران و عربستان، گفت: آنچه 
که می توانم در خصوص موضوع روابط ایران و عربستان بحث 
کنم این است که تمرکز بر آغاز فعالیت نمایندگی جمهوری 
اسالمی ایران نزد ســازمان همکاری اسالمی در جده است و 
دیپلمات های ما ویزا گرفتند.وی خاطرنشــان کرد: همانطور 
که آقای رئیســی نیز در مصاحبه مطبوعاتــی خود در اوایل 
انتخابات اشاره کرد، جمهوری اسالمی ایران آماده بازگشایی 
ســفارت خود در عربستان است و طبیعتاً این به اقدام عملی 

آنها برمی گردد.

واکنش به بیانیه 110 قانون گذار آمریکایی علیه مذاکرات
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاســخ به سوال 
خبرنــگار مهر، در خصوص بیانیه خصمانــه ۱۱۰ قانون گذار 
آمریکایی برای ترک مذاکرات توســط آمریکا، گفت: مسائل 
داخلی آمریکا مربوط به خودشــان است. ما یک حاکمیت در 
ایاالت متحده بیشــتر نمی شناسیم؛ مسئولیت قطعی آمریکا 

در عمــل به تعهداتــش در ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ اســت.
خطیب زاده تصریح کرد: ایاالت متحده گردنکشانه تا امروز از 
تعهدات خود در این قطعنامه سرباز زده است.وی در پاسخ به 
سوالی در خصوص اشغال بخشی از خاک سوریه توسط ترکیه، 
گفت: حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه باید توسط همه 

کشورها مورد احترام واقع و به رسمیت شناخته شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: ما سازوکار، آستانه 
را داریم که رایزنی ها بین ایران، روسیه و ترکیه انجام می شود، 
دربــاره موضوعات ســخت اختالفی هم ما در آن ســازوکار، 
گفتگوهای خود را چه به صــورت دوجانبه و چه چندجانبه 

انجام می دهیم.

تعیین یک تیم در وزارت خارجه برای پیگیری ســفر 
رئیسی به مسکو

خطیب زاده همچنین در تشریح سفر حجت االسالم رئیسی به 
روسیه نیز گفت: سفر رئیس جمهور به دعوت چند باره رئیس 
جمهور روســیه انجام می شود و سفر حائز اهمیتی است و در 
ادامه مسیر سیاست خارجی متوازن دولت است و آقای رئیسی 
در این ســفر مالقات مفصلی با همتای خود در مسکو خواهد 
داشت و موضوعات مختلفی در حوزه های فرهنگی، سیاسی، 

اقتصادی، تکنولوژیکی و مردمی و… در دستورکار است.
وی افزود: البته با توجه به پاندمی کرونا در جهان و روسیه، دو 
طرف در تالش هستند با رعایت پروتکل ها دیدارها انجام شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: وزارت امور خارجه 
یک تیم مشــخصی را طی چند هفته گذشته مأمور پیگیری 
این ســفر کرده است و ان شاءاهلل این سفر به عنوان سفر مهم 

کاری دستاوردهای خودش را داشته باشد.

اختالفات مهمی در وین باقی مانده است
خطیب زاده در پاســخ به سؤالی در خصوص سرعت مذاکرات 
ویــن، گفت: اختالفات مهمــی در وین باقی مانده اســت و 
مهم ترین اختالف ســرعت نامناسب طرف های مقابل به ویژه 
آمریکا اســت. در موضوعات فنی پیشرفت های قابل توجهی 
حاصل شده است اما در بحث رفع تحریم ها، مذاکرات منوط 
به تصمیمات سیاسی شده که در طرف مقابل باقی مانده است.

وی تصریح کرد: درباره جلســات کارگروه ها بنا بر نیازی که 
به وجود می آید جلســات برگزار می شود و در هر چهار متن 
نیاز به جلسات و گفت وگوهایی داشتیم.سخنگوی وزارت امور 

خارجه همچنین در تشریح سیاست های همسایگی کشورمان، 
گفت: حسن همسایگی به عنوان دستورکار دولت بوده است 
و در حوزه خلیج فارس رایزنی هایی انجام شــده است که این 
اقدامات در راســتای ایجاد ترتیبات فراگیــر در این منطقه 
به صورت چندجانبه اســت.خطیب زاده اضافــه کرد: برادران 
در برخی کشورها پیشــنهاداتی داشتند که البته از هر گونه 

ترتیبات درون زا توسط کشورهای منطقه حمایت می کنیم.

»برجام« به خاطر ایران زنده است
وی همچنین در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا 
نیز درباره مذاکرات، گفت: به وزیر خارجه آمریکا توصیه می کنم 
تمام تالش خود را کند که پلن A به نتیجه رســد. »بلینکن« 
 B بهتر از هر کسی می داند که هر کشوری برای خود نیز پالن
دارد و شــاید پالن B ایران، جذابیتی برای آن ها نداشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رئیس جمهور فعلی آمریکا 
و تیم سیاست خارجی و مذاکره کنندگانش در وین می دانند، 
اگر برجام امروز زنده است به خاطر ایران است.خطیب زاده با 
بیان اینکه آمریکا از برجام خارج شد و تمام تالش خود را کرد 
که این توافق را همان موقــع از بین ببرد، تصریح کرد: نظام 
بین الملل دچار فراموشی نیست و بهتر است آمریکا از مسیری 
که رفته اســت، برگردد.وی همچنین در واکنش به اتهام زنی 
دانمارک علیه کشورمان گفت: گزارش های تاییدنشده ای که 
از ســوی برخی کشــورها مثل دانمارک ارائه می شود، قابل 
ارائه توضیح ویژه نیســت. آن ها خودشان می دانند که در چه 
فعالیت هایی بودند. فکر می کنم ســفارت ما نیز رســماً اعالم 
کرده اســت که این اتهامات بی اساس است.سخنگوی وزارت 
امور خارجــه همچنین در خصوص رژیم صهیونیســتی نیز 
گفت: صهیونیست ها بهتر می دانند و درک می کنند که ما چه 
اطالعاتی داریم. دوستان ما در نهادهای مربوطه کار خودشان 

را انجام می دهند و در این خصوص عرض بیشتری ندارم.

همواره آماده میزبانی از گفتگوهای بین االفغانی هستیم
خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص دیدارهای 
هیئت افغانستانی در تهران، گفت: این دیدارها در ادامه ابتکار 
تهران برگزار شــد و همواره آماده میزبانی از گفتگوهای بین 
االفغانی هستیم.وی افزود: در این سفر نیز تالش شد که این 
گفتگوها بین گروه های مختلف افغانی صورت گیرد و ما فقط 
تســهیل کننده گفتگوها بوده و هستیم.سخنگوی وزارت امور 

خارجه تصریح کرد: بر اساس گزارشات نیز گفتگوهای بسیار 
جدی در موضوعات مختلفی در میان برادران ما در افغانستان 
شــکل گرفته است و ان شــاءاهلل به نتایجی که خود گروه ها 
و مردم افغانســتان می خواهند برسد.خطیب زاده در خصوص 
افتتاح سرکنسولگری چین در بندرعباس نیز گفت: این موضوع 
به درخواست چین بوده است و طبیعی است در شهرهایی که 
برخی کشورها بخواهند این سرکنسولگری ها باز می شود.وی 
افزود: ســفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین، بسیار موفق 
بود و این، هفتمین ارتباط مســتقیم دو وزیر خارجه بود؛ در 
پنج ماه گذشته چهار تماس تلفنی، یک گفتگوی برخط و دو 

مالقات حضوری در دوشنبه و چین داشتند.

اقدامات وزارت خارجه برای آزاد کردن یک شــهروند 
ایرانی در آمریکا

ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص آخرین 
اقدامات وزارت امور خارجه برای آزاد کردن یکی از شهروندان 
ایرانی بازداشت شــده در آمریکا گفت: اینکه آمریکا در میان 
گفتگوهــای وین اقدام به گروگانگیــری می کند، مخالف آن 
چیزی اســت که در وین اتفاق می افتد.خطیب زاده افزود: ما 
نســبت به این گونه گروگان گیری ها با اتهامات واهی و دالیل 
سیاسی همواره اعتراض کرده ایم و از تمامی توان خودمان در 
حوزه سیاسی و دیپلماتیک استفاده می کنیم برای آنکه اتباع 
خود را حفاظت و حمایت کنیم نه تنها آن هایی که در آمریکا 
گروگان گرفته شدند بلکه همه آن هایی که به دالیل واهی در 
اقصی نقاط عالم در بازداشت هستند.خطیب زاده تصریح کرد: 
از همان لحظه ای که مطلع شدیم چنین اتفاقی افتاده، مالقات 
با خانواده این شهروند انجام شده و تمامی تالش را می کنیم 
که مساعدت های کنســولی الزم انجام شود. با دفتر حفاظت 
منافع در واشــنگتن در تماس هستیم و حتماً از طریق دفتر 
حفاظت منافع آمریــکا در تهران نکات خود را اعالم خواهیم 

کرد.

استقبال از عادی سازی روابط همسایگان ایران
وی درخصوص عادی ســازی روابط ترکیه و ارمنستان گفت: 
۳+۳ مکانیســمی اســت که ترکیه و ارمنستان در آن حضور 
دارند و ایران هم از عادی ســازی روابط همسایگان استقبال 
می کنــد و همــواره تالش کــرده این روابط کــه به صورت 
ناخوشــایندی قطع بود، سر و سامان بگیرد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه ادامه داد: از میانجیگری هر کشــوری در منطقه 
که بتواند کمک کند این روابط عادی شود استقبال می کنیم.

خطیب زاده با بیان اینکه منطقه ما به اندازه کافی خســته از 
قطع روابط و نگاه های سلبی است و نیازمند نگاه های ایجابی 
بیشــتر در منطقه هستیم، گفت: عادی سازی روابط ترکیه و 

ارمنستان می تواند به رویکردهای ایجابی بیشتر کمک کند.

کشورهایی اروپایی نماینده آمریکا در مذاکرات نیستند
وی همچنین در خصوص اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه، 
گفت: کشــورهای اروپایی یــا تروئیکای اروپایــی فراموش 
می کنند که عضو برجام هســتند و بــه نمایندگی از آمریکا 
در وین حاضر نیستند.ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی ادامه 
داد: فرانسه می تواند رویکرد ســازنده ای داشته باشد و اگر از 
این اظهارات مقصرنمایی و فشــار افکار عمومی فاصله بگیرد، 
می توانــد گفتگوها در اتــاق مذاکرات انجام شــود و در اتاق 
مذاکرات موضوعات کاماًل روشن است.خطیب زاده گفت: یکی 
از آن موضوعات بی عملی و همراهی این سه کشور اروپایی با 
آمریکا در اعمال تحریم ها است. متأسفانه فرانسه و دو کشور 
اروپایی در نقض برجام و قطعنامــه ۲۲۳۱ تا به امروز همراه 

واشنگتن بودند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه »قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« تکلیف مذاکرات هسته ای را مشخص 
کرده، تاکید کرد: تیم مذاکره کننده ما در چارچوب قانون مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی کار را دنبال می کند.عباس مقتدایی 
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به دور جدید 
مذاکرات هســته ای ایران و ۱+۴ و در واکنش به القائات برخی جریانات غرب گرا مبنی بر لزوم توافق موقت در وین، اظهار داشــت: جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که 
در تصمیم گیری های سیاست خارجی مستقال عمل می کند و تحت تأثیر هیچ قدرتی قرار ندارد، به دنبال تامین منافع اساسی ملت ایران است و قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها مصوب آذر 99 تکلیف را مشخص کرده است.وی تصریح کرد: بر اساس این قانون، لغو کامل همه تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران مورد تاکید قرار گرفته و هرگونه 
توافقی که به امضاء می رسد، باید در مسیر مشخص شده در این قانون دنبال شود و مجلس نیز بر آن صحه بگذارد.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
عنوان کرد: تیم مذاکره کننده ما با اختیار کامل و با دستورالعمل مشخص در مذاکرات حاضر شده و نتیجه این مذاکرات نیز باید منافع ملت ایران را تضمین کند.مقتدایی با تاکید 
بر اینکه هیچ گاه تحت فشار تحریم و اصرارهای غیرمنطقی کشورهای دیگر هیچ تعهدی را امضاء نمی کنیم، گفت: تاکنون چند دور مذاکره انجام شده و هنوز هیچ نتیجه ای قطعی 

نشده است، لذا گمانه زنی های برخی جریانات سیاسی اعتبار ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: چین در دوران تحریم در کشورمان سرمایه گذاری کرد و بنابراین اجرای توافق ایران و چین 
در گرو به نتیجه رســیدن مذاکرات وین نیســت.وحید جالل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز اجرای توافق ایران و چین، اظهار 
داشت: در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران از یکسو در وین با گروه ۱+۴ در حال مذاکره برای لغو تحریم هاست و از سوی دیگر، مقامات 

کشورمان سفرهای مهمی را برای تقویت روابط ایران با شرق در دستور کار دارند.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: رئیس جمهور 
در روزهای آتی سفر بسیار مهمی به روسیه خواهد داشت و این اقدامات نشان دهنده آن است که جمهوری اسالمی ایران همه ظرفیت های سیاست خارجی خود را در سبد 
مذاکرات وین و ارتباط با غربی ها قرار نداده است.وی در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه اجرای توافق ایران و چین در گرو به نتیجه رسیدن مذاکرات وین است، 
گفت: سال هاست که آمریکا تحریم های یکجانبه خود را علیه ایران اعمال کرده است، اما چین در دوران تحریم نیز از ایران نفت خریداری کرد، در کشورمان سرمایه گذاری کرد 
و ما هم بیشترین صادرات خود را به این کشور ارسال می کنیم و بر این اساس، اجرای توافق ایران و چین در گرو به نتیجه رسیدن مذاکرات وین نیست.جالل زاده متذکر شد: 
چین در روزهایی که آمریکایی ها به صورت یکجانبه تحریم های سختی را علیه کشورمان اعمال کردند، نشان داد که توجهی به این تحریم ها ندارد و روز به روز همکاری های 

خود با ایران را افزایش داد. بر این اساس، ایران هم به دنبال تقویت روابط خود با چین در قالب همکاری های دوجانبه است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

»قانون لغو تحریم ها« مسیر مذاکرات را مشخص 
کرده است

جالل زاده:

 اجرای توافق ایران و چین در گرو نتیجه 
مذاکرات وین نیست

انتشار خبر استقرار سه دیپلمات ایرانی در جده برای از سرگیری 
فعالیت نمایندگی کشورمان در سازمان همکاری اسالمی پس 
از ۶ سال وقفه، مورد اســتقبال گسترده رسانه های عربی قرار 
گرفت.بر اساس گزارشی که در ایسنا منتشر شد، سه دیپلمات 
ایرانی طی روزهای اخیر راهی جده شــده اند و قرار است بعد از 

۶ ســال ، نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسالمی فعالیت 
خود را مجددا  در جده آغاز کند.حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه کشــورمان در دوم دی ماه ۱۴۰۰ در یک نشست 
خبری با فواد حســین، وزیر خارجه عراق در تهران با اشاره به 
نقش بغداد در برگزاری چهار دور مذاکره بین ایران و عربستان 
اعالم کرد: عربســتان ســعودی با صدور ویزا برای ســه تن از 
دیپلمات های ایران به عنوان دیپلمات های مســتقر در سازمان 
کنفرانس اسالمی در جده موافقت کرده و ویزای این دیپلمات ها 
دریافت شده است، او همچنین به تازگی در مصاحبه با الجزیره 
صدور روادید برای دیپلمات هــای ایرانی برای حضور در جده 
را  نشانه ای مثبت و خوب  عنوان کرد.فعالیت دفتر نمایندگی 
ایــران در جده در ســال ۱۳9۴  و در پی قطــع روابط ایران و 

عربســتان بعد از حمله عده ای  به سفارت این کشور در تهران 
و کنسولگری آن در مشهد تعطیل شد .شبکه لبنانی المیادین 
این خبر را بازتاب داد و به نقل از ایســنا نوشت: سه دیپلمات 
ایرانی فعالیت خود در نمایندگی این کشور در سازمان همکاری 
اسالمی واقع در شهر جده عربستان را آغاز کردند.شبکه قطری 
الجزیره نیز با اشاره به این خبر نوشت: پس از شش سال وقفه، 
دیپلمات های ایران به عربستان بازگشتند.پایگاه خبری النشره 
نیز در این باره نوشــت: سه دیپلمات ایرانی ویزای عربستان را 
دریافت کردند و اخیرا راهی جده شــدند تا نمایندگی ایران در 
سازمان همکاری اسالمی پس از شش سال وقفه فعالیت خود را 
از سربگیرد.پایگاه خبری العربی نیوز نیز با اشاره به خبر ایسنا و 
اظهارات سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در 

این باره نوشت: سه دیپلمات ایرانی اخیرا راهی عربستان شدند 
تا فعالیت خود در ســازمان همکاری اسالمی در شهر جده را از 
ســربگیرند.بخش عربی روزنامه دیلی صباح نیز با اشاره به این 
خبر نوشــت: برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۶ دیپلمات های 
ایرانی در یک کنفرانس در عربستان شرکت می کنند.شبکه بی 
بی سی عربی نیز با اشاره به گزارش خبرگزاری ایسنا و نشست 
خبری ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان نوشت: عربستان و 
ایران؛ سه دیپلمات ایرانی فعالیت خود در جده را از سرگرفتند.

این روزنامه با اشــاره به نشســت های اخیرا مسئوالن ایرانی و 
ســعودی در عراق نوشــت: اعزام دیپلمات های ایرانی به جده 
نشان دهنده امکان بهبود روابط و تبادل دیپلمات ها میان تهران 

و ریاض را نشان می دهد.پ

استقبال رسانه های عربی 
از اعزام دیپلمات های 
ایرانی به عربستان
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گزیده خبر

استاندار گیالن؛
 لزوم افزایش سهم پسماند گیالن در بودجه 

سال آینده و برنامه هفتم توسعه
محمدپور-گیــالن؛  نماینده عالی دولــت در گیالن 
با اشــاره به مشکالت اســتان در بخش های مختلف، 
مهمتریــن موضوع را پســماند عنوان کــرد و گفت: 
ضروری اســت که سهم پســماند گیالن و درمجموع 
اســتان های شــمالی در بودجه ســال آینده و برنامه 

هفتم توســعه افزایش یابد دکتر اســداهلل عباســی در جلسه شــورای برنامه 
ریزی و توســعه اســتان که شــماری از نمایندگان گیالن در مجلس شورای 
اســالمی و رئیــس و اعضای کمیســیون برنامــه و بودجه در خانــه ملت نیز 
حضور داشــتند؛ اظهار داشــت: اولویت اول دولت ســیزدهم پس از استقرار، 
 مدیریــت کرونــا و دومیــن اولویت نیز ذخیره ســازی کاالهای اساســی بود.

وی ادامه داد: با وجود آنکه در شــرایط بدی کشــور را تحویل گرفته بودیم اما 
هم اکنون وضعیت مناسبی داریم.اســتاندار گیالن با اشاره به مشکالت استان 
در بخش های مختلف، گفت که طبق رویکرد دولت مردمی ســیزدهم و قولی 
که به مردم داده ایم، نهایت تالش خود را برای رفع کاستی ها به کار می بندیم.

کاهش ۵۰ درصدی کشت گیاهان دارویی در 
مراتع چهارمحال و بختیاری بر اثر خشکسالی

شــهرکر د- خبرنگار بهروز یسلیانی : رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت :خشکســالی و پراکندگی نامناســب 
بارش ها و همچنین تغییر رژیم بارش ها از برف به باران ســبب شده تا در سال 
گذشته ۵۰ درصد از برنامه کاشت و توسعه گیاهان دارویی در استان به مرحله 
اجرا نرسد.فرامرز مردانی با بیان اینکه بذر گیاهان دارویی بر اثر خشکسالی و کم 
آبی خشک شده و قابل استفاده نیست، اظهار داشت: سال گذشته گونه کلوس به 
سبب خشکسالی به بذردهی نرسید و از آنجا که بذردهی صورت نگرفت، تالش 
شد تا از ریشه گیاه کلوس استفاده کنیم.وی، حفظ گیاهان دارویی را از مهمترین 
اهداف این نهاد برشمرد و گفت: در همین راستا تولید گیاهان دارویی در ۲ برنامه 
کوتاه مدت و بلندمدت از چهار سال گذشته در استان به مرحله اجرا رسید که 
در مرحله کوتاه مدت هر ساله سطحی از مراتع را مشخص کرده و گیاهان بومی 

استان نظیر کلوس، باریجه و موسیر را توسعه می دهیم.

آخرین آمار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 
در استان گلستان 

گرگان - فیروزه ســادات یعقوبی: مدیر کل راه و شهرســازی استان گلستان از 
ثبت نام بیش از ۴۸ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مســکن در گلستان خبر 
داد.مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان درباره آخرین آمار 
ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت : تاکنون ۴۸۰۴۶ 
متقاضی در استان گلستان تا ۲۵ دیماه سالجاری در سامانه نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کردند .وی در خصوص جزئیات آمار ثبت نام کنندگان اعالم کرد: تاکنون 
در شــهر گرگان ۱۷۲۲۴، در شــهر مینودشت ۴۷۷۹ ، در شهر آق قال ۲۹۳۱ ، 
در شــهر گنبد ۲۹۰۹ نفردر ســامانه نهضت ملی نام نویسی کرده اند.مهندس 
محبوبی در خصوص جزئیات ثبت نام مردان مجرد باالی ۲۳ سال سن در طرح 
نهضت ملی مسکن تشریح کرد: در راستای حمایت و تسهیل در ازدواج جوانان، 
ثبت نام مردان مجرد متقاضی در طرح  های حمایتی تامین مسکن وزارت راه و 
شهرسازی صورت می پذیرد و ثبت نام متقاضیان از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه 

۲۰ دیماه سالجاری آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد:
 حمایت از تولیدات داخلي با رویکرد 

اشتغالزایی تداوم دارد
اســتاندار کرمانشاه گفت: سازمان های صمت، جهادکشاورزی و اتاق اصناف و 
بســیج با اهتمام جدی بر نحوه ی توزیع هدفمند کاالی اساسی نظارت کنند.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی استانداری کرمانشــاه؛ »بهمن امیری مقدم« 
در جلسه ســتاد تنظیم بازار استان که با حضور اعضا در محل سالن جلسات 
اســتانداری برگزار شد، تاکید کرد: دستگاه های اجرایی و نظارتی ذیربط باید 
تالش کنند که بهترین میوه با باالترین کیفیت برای شب عید به دست مردم 
کرمانشاه برســد. وی با تاکید بر مقابله جدي با احتکارکنندگان گفت: توزیع 
کاالها باید به گونه ای انجام شــود که به صورت مطلــوب به مردم و به ویژه 
اقشــار کم برخوردار در اقصي نقاط مختلف استان برسد.وی گفت: برای خرید 
میــوه باید طوری برنامه ریزی صورت گیرد کــه میوه ها با بهترین کیفیت به 
دســت مردم برسد و غیر از این را قبول نخواهیم کرد.مقام عالی استان تاکید 
کرد: نظارت دقیق در فرآیند انتخاب مباشر برای خرید میوه ضروری است که 
با کمک دستگاه های نظارتی بهترین مباشر برای خرید میوه شب عید انتخاب 
شود.وی در ادامه با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار استان باید بیشتر به دنبال 
تامین کاالها و مواد غذایی برای مناطق کم برخوردار جامعه باشیم، تصریح کرد: 
از تامین کاالها به نرخ عادالنه و با کیفیت مناسب برای مردم به خصوص افراد 
نیازمند نباید غافل شویم.امیری مقدم خواستار تشریح قیمت واقعی کاالها در 
جلسات این ستاد شد و ادامه داد: بواسطه اینکه بومی کرمانشاه هستم با اقشار 
مختلــف مردم ارتباط دارم بنابراین از مدیران ذیربط می خواهم قیمت واقعی 

کاالها و هر گونه افزایش قیمت ها در این جلسات را بیان کنند.

تعیین تکلیف عیدی کارگران اخراجی
تمام کارگران کشور اعم از کسانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده اند، 
کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت و فصلی مشمول دریافت عیدی هستند و 
کارفرما موظف به پرداخت است.به گزارش مهر، تمام کارکنان مشمول قانون کار 
که طبق تعریف این قانون »کارگر« شناخته می شوند، مشمول عیدی و پاداش 
پایان سال هستند؛ مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل 
در محل کار خود ســابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق 
پایه تا ســقف ۷ میلیون و ۹۶۶ هــزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود. همچنین کف 

عیدی کارگران نیز ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.

کارگران خارج شده از شغل، به مدت ماه های کارکرد عیدی می گیرند
بر این اساس، در این بین کارگرانی هستند که خواسته یا ناخواسته و به دالیل 
مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم نیاز و … شــغل خود را از دست 
داده اند و همچنین برخی از کارگران بازنشسته شده اند که با توجه به تاکید قانون 
کار این دســته از افراد نیز مستحق دریافت عیدی پایان سال هستند.مطابق با 
آنچه که در قانون کار آمده، این دسته از افراد به نسبت مدت کارکردشان، عیدی 
و پاداش ســاالنه را دریافت می کنند؛ به عنــوان مثال کارگری که پس از ۴ ماه 
کار کردن، بیکار شده باید به تناسب همان ۴ ماه کارکرد، عیدی دریافت کند و 

کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ است.

پرداخت عیدی به کارگران نیمه وقت، فصلی و ساعتی
همچنین بر اســاس ماده ۳۹ قانون کار، مــزد و مزایای کارگرانی که به صورت 
نیمه وقت و یا کمتر از ســاعات قانونی تعیین شــده به کار اشــتغال دارند، به 
نسبت ســاعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شــود.در مورد کارگران 
ســاعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، برای 
محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه 
قرار می گیرد.مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی 
مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های مشمول که کمتر از یک 
ســال در کارگاه کار کردند، باید بر مأخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکردشان در 

سال محاسبه شود.

کارگران آزمایشی هم عیدی می گیرند
از ســویی دیگر نیز برخی از کارگران به صورت آزمایشی به کار گرفته می شوند 
که بر اساس ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد 
کار مشــخص شود؛ چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود وی ملزم به 
پرداخت کلیه حقوق دوره آزمایشــی خواهد بود و چنانچه قطع رابطه کاری از 
ســوی کارگر باشد، کارگر مســتحق دریافت تمام حقوق و مزایا به میزان مدت 
انجام کار است.بنابراین مطابق با قانون کار، این دسته از افراد نیز مشمول دریافت 

کلیه حقوق و مزایای قانونی از جمله عیدی و پاداش پایان سال می شوند.

مرخصی استعالجی مشمول عیدی است
همچنین بر اســاس ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی اســتعالجی که به تأیید 
سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزو سوابق کار کارگران محسوب می شود، 
بنابراین روزهای مذکور مشــمول پرداخت مزایایی از قبیل حق اوالد، حق بن، 
سنوات خدمت، مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش ساالنه خواهد بود که باید 

توسط کارفرما پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401

اجازه استفاده از تسهیالت خارجی تا ۳۰ میلیارد یورو به دولت داده شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت: بر اساس 
مصوبه کمیسیون به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم 
توسعه تا سقف ۳۰ میلیارد یورو از تسهیالت تأمین مالی خارجی 
برای طرح های عمرانی اســتفاده کند.به گــزارش ایرنا، »رحیم 
زارع« با تشــریح نشست دیروز دوشنبه )۲۷ دی ماه( کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی به خبرنگاران گفت: 
طبق مصوبات امروز کمیسیون تلفیق، به بانک های دولتی اجازه 
داده شــد که کارگزار فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، 
میعانات گازی، خالص صادرات و فرآورده های نفتی دولت شــود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: بر اساس مصوبه امروز 
به دولت اجازه داده شــد ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه جاری 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
را در بودجه عمومی اســتفاده کند.نماینده مردم آباده در مجلس 
اضافه کرد: همچنین در نشســت امروز به منظور پشــتیبانی و 
تدارک مناســب کاالهای اساسی به ۳ شــرکت بازرگانی دولتی 
ایران، پشــتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشــاورزی اجازه 
داده شــد از تســهیالت نظام بانکی با مجوز ســازمان برنامه و 
بودجه اســتفاده کنند.زارع با اشاره به دیگر مصوبه نشست امروز 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ادامه داد: بر اساس این مصوبه به 
دولت اجازه داده شــد با رعایت برنامه ششم توسعه از تسهیالت 
تأمین مالی خارجی برای طرح های عمرانی تا سقف ۳۰ میلیارد 
یورو اســتفاده کند.بــه گفته وی ، همچنین دولــت می تواند تا 
ســقف دو میلیارد یورو کمک های بالعوض از سوی موسسات و 
ســازمان های بین المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله و 
ســیل و اجرای طرح های توســعه ای و زیربنایی دریافت و صرف 

هزینه هــای مرتبط کند.این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: 
بر اساس مصوبه کمیسیون، اصل و فرع سرمایه گذاری مشارکت 
بخش غیردولتی برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی معاف از 
مالیات شدند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 

تصریح کرد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق به 
شرکت های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود منتشر 
کند. همچنین به دولت اجازه داده شد برای تأمین مالی مصارف 

بودجه تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی ریالی 
ارزی از جمله اسناد خزانه اسالمی منتشر کند.وی در تشریح یکی 
دیگر از مصوبات کمیســیون تلفیق الیحه بودجه توضیح داد: بر 
اساس این مصوبه به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته 
به منظور توســعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری 
اجازه داده شــد با تأیید وزارت کشور ۸هزار میلیارد تومان اوراق 
مالی اسالمی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط 
همان شهرداری را منتشر کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: همچنین دولت در الیحه بودجه حکمی 
مبنی بر واگذاری سهام دولت به شــرکت های دولتی آورده بود 
که به دلیل مسائل کارشناســی و مغایرت با سیاست های کلی 
اصل ۴۴ مقرر شــد کمیته تخصصی این موضوع را بررسی کند 
تا پس از اصالح در صحن کمیســیون مطرح شــود.زارع تصریح 
کرد: به منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی 
پیشنهاداتی مطرح شد، به طور مثال تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان از محل واگذاری سهام و موارد موجود در قانون برنامه ششم 
توســعه و قانون رفع موانع تولید بدهی دولت به سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخت شــود که مقرر شد این موضوع نیز در کمیته 
تخصصی مربوطه در کمیســیون بررسی شود و سپس در صحن 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه مورد بررسی قرار گیرد.نماینده 
مردم آباده در مجلس با بیان اینکه دولت برنامه خود درباره حذف 
ارز ترجیحی را به مجلس تقدیم کرده است، خاطرنشان کرد: این 
موضوع هنوز در کمیته تخصصی و کمیسیون مورد بررسی قرار 
نگرفته اما برنامه دولت پرداخت یارانه و یارانه معیشتی در صورت 

تصویب نهایی حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.

تصمیماتــی که در الیحه بودجه ســال 
آینده درمورد نرخ گاز گرفته شــده بود، 
به تالطم های بازار ســرمایه دامن میزد 
و بدتــر از آن انواع و اقســام اخباری بود 
که طی هفته هــای قبل درمورد اصالح 
یا عدم اصــالح تصمیم مذکور به گوش 
میرسید. با این حال به نظر میرسد ماجرا 
به نفع بورس تمام و الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ درخصوص نحوه محاســبه نرخ 
گاز خوراک پتروشیمی ها اصالح شد.به 
گزارش ایســنا،  برخــی بندهای الیحه 
بودجــه ســال ۱۴۰۱  از جملــه نحوه 
محاسبه نرخ گاز پتروشیمی ها باعث شد 
تابلوی معامالت بورس دوباره قرمز شود و 
از ان زمان تا کنون بازار سرمایه دوباره از 
تعادل خارج شده و در گیر و دار از دست 
دادن کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 
است. البته هشت روز بعد از تقدیم الیحه 
بودجه، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصاد و دارایی از تصویب ۱۰ پیشنهاد 

بورســی در دولــت خبــر داد و گفت: 
براساس این پیشــنهادها مالیات نقل و 
انتقال سهام به صندوق تثبیت برگردانده 
و ۳۰ هزار میلیاردتومان هم به صندوق 
تثبیت بازار وارد می شود. در سال ۱۴۰۱ 
ســقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها 
معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت 
ســوخت گاز صنایع عمــده معادل ۴۰ 
درصد خوراک پتروشیمی درنظر گرفته 
شــد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ 
درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد 
بود. مالیات تولیدی هــا ۵ درصد کم تر 
می شــود و فرمول حقوق دولتی معادن 
تغییر نمی کند.وی ادامه داد: ۱۰ درصد 
وجوه حاصل از عرضه اولیه دولتی برای 
بازارگردانــی در نظر گرفته می شــود. 
همچنین،  رئیس ســازمان بورس برای 
جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم گیری 

برای انتشــار اوراق دعوت می شود.  هر 
چقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود 
انتشار اوراق دولتی هم کم تر می شود. نرخ 
تســعیر دارایی های ارزی بانک ها معادل 
۹۰ درصد نرخ نیمایی اعالم می شــود. 
بانک مرکزی موظف شده میانگین نرخ 
سوِد بازار بین  بانکی را در سقف ۲۰ درصد 
مدیریت کند.  البته روی خوش اظهارات 
وزیر برای بــازار عمر چنــدان طوالنی 
نداشــت و شایعاتی که درمورد گنجانده 
نشدن ۱۰ پیشنهاد بورسی در الیحه به 
گوش میرسید دوباره وضعیت بورس را 
قرمز کرد. هرچند هفته قبل این شایعات 
تکذیب و وزیر اقتصاد دوباره اعالم کرد که 
۱۰ محور در الیحه اعمال می شود اما باز 
هم در روزهای گذشته اخبار غیررسمی از 
مخالفت سازمان برنامه و بودجه با برخی 
موارد ۱۰ محور حکایت داشت. موضوعی 

که نمــود آن در روند حرکــت بازار به 
خوبی مشــخص بود و سهام داران چند 
روزی است که معامالت  را با روزی پنج 
درصد منفی  به پایان میبرند!اما به نظر 
میرسد هیات دولت به تمام این شایعات 
پایان داد و در جلسه ای که شب گذشته 
برگزار شــد، هیأت وزیران در راســتای 
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک 
پتروشــیمی ها، با اصالح الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ کل کشور در این خصوص 
موافقت کرد. در جلســه یکشنبه هیات 
دولت مصوب شد فرمول محاسبه نرخ گاز 
خوراک پتروشیمی ها مانند سال ۱۴۰۰ 
محاسبه و اعمال شود.همچنین نرخ گاز 
و  پاالیشگاه ها  پتروشــیمی ها،  سوخت 
صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای 
فوالد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل 
برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ 

درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی است.

خیال بورس راحت شد!

 ایرانسل روابط عمومی سرآمد دیجیتال 
کشور شد

ایرانسل موفق به دریافت لوح تندیس »نشان ویژۀ روابط عمومی سرآمد دیجیتال« 
و تندیــس »جایزۀ ملی روابط عمومی برتر در ارتباطــات الکترونیکی و مجازی« 
از هفدهمین دورۀ ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و هجدهمین جشــنوارۀ 
برترین های روابط عمومی ایران، با کســب بیشترین امتیازهای الزم از ارزیابی های 
تخصصی شــد.به گزارش روابط عمومی ایرانســل، هفدهمین دورۀ ســمپوزیوم 
بین المللــی روابط عمومی و مراســم پایانــی هجدهمین جشــنوارۀ برترین های 
روابط عمومی ایران، با پیام ویدیویی خانم »تســوکو ســوقی هارا« رئیس انجمن 
بین المللی روابط عمومی )IPRA( به عنوان ســخنران ابتدایی و ســخنرانی دکتر 
علی دارابــی قائم مقام وزیر و معــاون میراث فرهنگــی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی به عنوان ســخنران پایانی و با شعار »روابط عمومی 
پساکرونا؛ تغییرات، الزامات و پیامدها« صبح و عصر امروز یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰، 
با حضور فعاالن ارتباطات و روابط عمومی ایرانی و بین المللی، در سالن اصلی مرکز 
همایش های بین المللی صداوســیما برگزار شــد.در این سمپوزیوم که با حمایت 
انجمن بین المللی روابط عمومی )IPRA( و با حضور پروفســور باقر ساروخانی پدر 
جامعه شناســی ارتباطات ایران به عنوان دبیر علمی برگزار شد، متخصصان رشتۀ 
ارتباطات و روابط عمومی، طی سخنرانی ها و کارگاه های تخصصی، آخرین یافته ها 
و دیدگاه های خود را، به ویژه در خصوص شرایط حاکم بر روابط عمومی ها در دوران 
پساکرونا، برای حاضران در مراسم، تشــریح کردند.در این مراسم، بر اساس رأی 
هیأت داوران، روابط عمومی ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، 
بــه دلیل توجه به معیارهای تعالی و ســرآمدی در حــوزۀ دیجیتال و اهتمام در 
پیاده ســازی و اجرای آنها، شایستۀ دریافت لوح تندیس »نشان ویژۀ روابط عمومی 

سرآمد دیجیتال« کشور شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

همراه اول عنوان روابط عمومی هوشمند ایران 
را از آن خود کرد

با کسب باالترین امتیاز، روابط عمومی همراه اول در هفدهمین دوره سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی و هجدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی 
ایران، نشان ویژه روابط عمومی هوشمند را دریافت کرد و به عنوان روابط عمومی 
برتر در بخش ارتباطات رسانه ای معرفی شد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات سیار ایران،در، »هفدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی« 
و »هجدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران« با حضور جمعی 
از مدیران، کارشناســان و اســاتید روابط عمومی ایران و تعدادی از اساتید بین 
المللی، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.در این مراسم 
خانم تســوکو ســوقی هارا، رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی )IPRA( در 
پیامی ویدئویی به این رویداد، ضمن استقبال از برگزاری این سمپوزیوم و موضوع 
آن یعنی »روابط عمومی پســاکرونا« اظهار کرد: نمی توانیم تأثیراتی که کووید 
۱۹ بر امر روابط عمومی داشته را نادیده بگیریم. این سمپوزیوم درصدد آن است 
تــا بگوید روابط عمومی ها باید چه آمادگی هایی را برای مواجهه با پســاکرونا 
کسب کنند.وی افزود: با توجه به اینکه تغییرات مهمی را در نوع روابط عمومی 
پساکرونا شاهد خواهیم بود، روابط عمومی ها باید به مواردی نظیر تقویت کانال 
های دیجیتال و برخط بپردازند؛ هر چند که امیدواریم این رویداد بتواند نقشــه 
راهی برای روابط عمومی پســاکرونا ارائه دهد. همچنین در این سمپوزیوم بین 
المللی اســاتیدی از ایران و کشــورهای دیگر در نشست های تخصصی درباره 
روابط عمومی پســاکرونا به بحث و گفتگو پرداختند. در ادامه این رویداد و در 
هجدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران که همه ساله همزمان 
با سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برگزار می شود، از روابط عمومی های برتر 

ایران تقدیر به عمل آمد.

سخنگوی دولت گفت: با دستور رئیس جمهور  نوع وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد تا مردم بتوانند 
تسهیالت ُخرد را آسان دریافت کنند.علی بهادری جهرمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه 
رئیس جمهور با مدیران عامل بانک ها،  اظهار داشــت: یکی از خبرهای خوش این اســت که با دستور رئیس جمهور احتماال نوع 
وثیقه گذاری وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می کند و کلید واژه ای که رئیس جمهور استفاده کردند این بود که »تسهیالت 
تضییقات )ســختگیری( نشــود«  تا مردم بتوانند تسهیالت خرد را آسان دریافت کنند.سخنگوی دولت گفت:  رئیس جمهور دستور اکید دادند و وزیر اقتصاد و رئیس 
کل بانک مرکزی مسئول گزارش دهی شدند تا این موضوع در سال جاری محقق شود.وی در مورد شیوه اعتباری سنجی متقاضیان تسهیالت دهی بیان داشت: کسی 
که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا می تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت اصالح 
ارز ترجیحی به کجا رسید، تصریح کرد:  مطابق بودجه سال ۱۴۰۰ سقف منابع تمام شده و دولت از مجلس استمهال خواست که منابع بیشتری در اختیار بگذارد که 
مهلت بخرد اما مجلس موافقت نکرد و اکنون با ابزارهای قانونی دیگر کار پیش می رود تا تدبیر مشترکی برای شیوه جایگزین کردن ارز ترجیحی طراحی شود تا اصابت 
به هدف آن مطمئن تر باشد و سر سفره مردم نمود عینی داشته باشد.سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که منظور از ابزار قانونی همان مجوز برداشت از صندوق 

توسعه ملی است، گفت: الزاما برداشت از صندوق توسعه ملی نیست اما با تصمیم سران قوا انجام می شود.

بازار خودرو همچنان از خریدار و فروشنده واقعی خالی است و قیمت ها نیز تابعی از دالر است. عالوه بر این بازار شاهد افزایش 
عرضه محصوالت از سوی خودروسازان هم نیست.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم همچنان در بازار، خریدار رغبتی 
به خرید خودرو ندارد و از آن طرف فروشــنده نیز برای ســود بیشتر رقم های باالیی را پیشنهاد می کند. هرچند قیمت دالر روند 
کاهشــی داشــته است ولی اخبار مختلف از مذاکرات عاملی شده تا همه به نوعی دست از خرید بردارند تا سرنوشت بازار  بعد از 

مذاکرات مشخص شود. عالوه بر این بازار شاهد افزایش عرضه محصوالت از سوی خودروسازان هم نیست. این در حالی است که قرار بود با ورود سازمان بازرسی روند 
تکمیل خودروهای ناقص آغاز شود.بررسی بازار خودرو نشان می دهد قیمتها نسبت به هفته گذشته نوسان داشته است به نحوی که پراید ۱۱۱ به مرز ۱۹۰ میلیون 
تومان رسیده و با قیمت ۱۸۸ میلیون تومان به فروش می رسد.همچنین رانا ال ایکس با قیمت ۲۴۹ میلیون تومان، ساینا ۱۹۳ میلیون تومان، تیبادو ۱۸۷ میلیون 
تومان، کوئیک دنده ای ۱۹۶ میلیون تومان، پژو۲۰۷اتوماتیک ۵۵۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۳۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۳۳۴ میلیون تومان، 
پژو پارس ۲۸۴ میلیون تومان معامله می شود.عالوه بر این  سمند ال ایکس ۲۶۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۲۷۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۲۶۸ 
میلیون تومان، رانا پالس ۲۷۳ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۶۲ میلیون تومان، دنا پالس دنده ای توربو ۴۹۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دنده ای ۳۶۰ میلیون تومان 

به فروش می رسد.

سخنگوی دولت

پرداخت وام های زیر 100 میلیون تومان بدون ضامن
جدیدترین قیمت ها در بازار خودرو

 خریدار و فروشنده واقعی در بازار نیست
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گزیده خبر

نصب دستگاه های جدید هوشمند سوخت در 
پمپ بنزین ها

رئیس صنف جایگاهداران کشــور گفت که دســتگاه های کارتخوان هوشمند 
سوخت منصوبه در جایگاه ها مستهلک شده اند و تجهیزات جدید در راه است.

اسداهلل قلیزاده در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت نوسازی جایگاه ها، 
اظهار کرد: از دو ســال قبل که با خرابی های مکرر تجهیزات ســامانه هوشمند 
سوخت مواجه شــدیم، همگان به دنبال ایجاد تغییرات و نوسازی این سیستم 
بودند ولی متاسفانه تاخیرهایی اتفاق افتاد که منجر به زیان جایگاهداران شده و 
مردم هم از روال فعلی ناراضی هستند.وی ادامه داد: ما علی رغم اینکه مسئولیتی 
در مورد تجهیرات و نوســازی نداریم، برای کمک عملیاتی به دولت و مسئولین 
نفتی فراخوانی صادر کردیم و خوشــبختانه چهار بانک اعالم آمادگی رســمی 
کردند که به صورت رقابتی و با توافقاتی نســبت به نوسازی و استقرار تجهیزات 
جدید چه در حوزه سامانه هوشمند سوخت و چه در مورد پرداخت الکترونیک 
اقدام نمایند که موارد در حال نهایی شــدن اســت.رئیس هیات مدیره انجمن 
صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی کشور در مورد حذف یا 
حفظ کارت سوخت و روش فعلی گفت: ادامه روش سوختگیری با کارت سوخت 
و یا حذف آن به تصمیمات مســئولین ارشــد کشور در آینده بستگی دارد ولی 
تمامی تالشها بر این اصل استوار است که تغییرات و نصب تجهیزات جدید برای 
هر دو حالت جوابگوی نیاز باشد.قلیزاده با بیان اینکه در توافقات و تفاهمات ضمن 
هماهنگی با مسئولین کشور و عدم تحمیل هزینه بر دوش جایگاه های سوخت 
به دنبال نوسازی، استفاده از تکنولوژی نوین، کاهش زمان سوختگیری، امنیت 
اطالعات، حل مشکالت جایگاه ها در بخشهای مالی، کمک به معیشت کارکنان 
و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات توزیع سوخت به مردم هستیم، گفت: یقینا 
شرایط فعلی خصوصا در موضوع خرابی کارتخوانهای نازلهای سوخت که در اثر 
بی توجهی سالیان اخیر رخ داده را مطلوب نمیدانیم.وی ادامه داد: با اینکه طبق 
قراردادها مسئولیت و دخل و تصرفی در موضوع نداشته ایم ولی در کنار دولت 

برای حل مشکل تالش میکنیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد؛
رشد۲۳ درصدی تخلیه و بارگیری کاال در 

بندر بوشهر
بوشــهر - مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از 
افزایــش ۲۳ درصدی تخلیه و بارگیری کاال در مدت۹ 
ماهه ســال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
در بندر بوشهر خبرداد.سیاوش ارجمندزاده افزود: در ۹ 
ماه گذشته سال ۱۴۰۰ سه میلیون و ۲۵۷هزار ۱۷۲تن 
کاال نفتی و غیر نفتی دربندر بوشهر تخلیه و بارگیری شده است که از این میزان 
دو میلیــون و ۱۲۹ هزار و ۸۹۱ تن مربوط به بخش غیر نفتی و یک میلیون و 
۱۲۷هزار ۲۸۱ تن مربوط به بخش نفتی میباشدوی افزود: در همین مدت حجم 
تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر بوشهر ۳۰هزار و TEU ۱۶۳ بوده است که  از 
 TEU ۲۷۰ مربوط به کانتینر پر و ۵ هزار وTEU ۸۹۳ این میزان تعداد ۲۴هزار
مربوط به کانتینر خالی میباشد که رشد ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته داشته است.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: در بازه 
زمانی نه ماهه ســال  ۱۴۰۰ تعداد شناورهای ورودی به بندر بوشهر یک هزار و 
۸۷۹ فروند بوده که از این میزان  تعداد ۴۳۰ فروند مربوط به شــناورهای باالی 
هزارتن و تعداد یک هزار ۴۴۹ فروند مربوط به  شناورهای زیر هزار تن میباشد. 
وی اضافه کرد : همچنین تعداد شناورهای خروجی از بنادر نیز تعداد یک هزار 
و ۸۲۲ فروند بوده که از این میزان تعداد ۴۰۵ فروند مربوط به شناورهای باالی 
هزارتن و تعداد یک هزار ۴۱۷ فروند آن شــناورهای زیر هزار تن بوده اســت.

ارجمند زاده بیان کرد : در موضوع جابجایی مســافر از بنادر اســتان نیز حجم 
جابجایی مســافر در۹ ماه گذشته سال ۱۴۰۰  تعداد ۵۱ هزار ۶۸۷ نفر بوده که 
از این تعداد ۲۵هزار ۲۴۴ نفر  مربوط به مسافران ورودی و تعداد ۲۶ هزار ۴۴۳ 

نفر مسافران خروجی بوده است.

مدیر آبفای جرقویه خبرداد؛
آب۲0 روستای جرقویه به صورت پایدار 

تامین می شود
مدیر آبفای جرقویه می گوید: از۲۱ روســتای این شهرســتان، آب ۲۰ روستا با 
جمعیتی معادل ۱۸ هزار نفر به صورت پایدار تامین می شــود.جواد اسماعیلی 
گفت: در ســال جاری با تحت پوشــش قرار گرفتن چهار روستای اسفنداران، 
حارث آباد، احمدآباد و فیض آباد تعداد روستاهایی که در شهرستان جرقویه از 
آب طرح آبرسانی اصفهان بزرگ اســتفاده می کنند به ۲۰ روستا رسید.وی از 
نصب ۷۰۰ کنتور آب در این چهار روســتا خبــر داد و گفت: تاکنون ۱۲هزار و 
۲۸۳ فقره انشعاب در روستاهای شهرستان جرقویه نصب شده است.  اسماعیلی 
افزود: هم اکنون  فقط روستای اسدآباد با کمتر از ۲۰ خانوار به دلیل فاصله زیاد 
با تاسیســات، تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار ندارد اما با حفر و 
تجهیز یک حلقه چاه و اجرای یک کیلومتر خط انتقال به مخزن ۵۰ مترمکعبی، 
تامین آب شــرب پایدار این روستا نیز در دستور کار قرار گرفته است.وی اعالم 
کرد: عالوه بر سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، از منابع داخلی مانند سه حلقه چاه 
با آبدهی حدود ۲۰ لیتر در ثانیه نیز برای تامین آب شــرب روستائیان منطقه 
جرقویه اســتفاده می شود.    اسماعیلی خاطرنشان ساخت: ۱۱۵ کیلومتر طول 
خطــوط انتقال، ۲۴۵ کیلومتر طول شــبکه توزیع و بیش از ۳ هزار متر مکعب 

حجم مخازن آب روستایی در منطقه جرقویه است.

روند افزایشی قیمت نفت توقف ناپذیر ماند
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی که سرمایه گذاران روی محدود 
ماندن عرضه تولیدکنندگان بزرگ و متاثر نشدن تقاضای جهانی از شیوع واریانت 
اُمیکرون حســاب باز کردند، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت 
برنت با ۹ سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۸۶ دالر و ۱۵ سنت در هر بشکه 
رسید. نفت برنت ابتدای معامالت تا مرز ۸۶ دالر و ۷۱ سنت پیش رفته بود که 

باالترین قیمت از سوم اکتبر سال ۲۰۱۸ بود.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۹ ســنت معادل ۰.۴ 
درصد افزایش، به ۸۴ دالر و ۱۱ ســنت در هر بشــکه رسید. شاخص نفت 
آمریکا ابتدای معامالت به ۸۴ دالر و ۷۸ سنت صعود کرده بود که باالترین 
قیمت از ۱۰ نوامبر ســال ۲۰۲۱ بود.شــاخصهای نفت رشد هفته گذشته 
خــود را دنبال کردند که برای نفت برنت بیش از پنج درصد و برای وســت 
تگزاس اینترمدیت بیش از شــش درصد بود.به گفتــه معامله گران، خرید 
دیوانه وار نفت تحت تاثیر اختالالت عرضه و نشانه های مختل کننده نبودن 
شــیوع واریانت اُمیکرون برخالف نگرانی های اولیه، باعث شده است بعضی 
از گریدهای نفتی به باالترین حد چند ســال اخیر صعود کنند و رشد بهای 
معامالت نفت برنت برای مدت طوالنی تری ادامه پیدا کند.توشــیتاکا تازاوا، 
تحلیلگر شرکت »فوجیتومی سکیوریتیز« اظهار کرد: حس خوش بینی ادامه 
دارد زیــرا اوپک پالس عرضه کافی برای تامین تقاضای جهانی قوی ندارد. 
اگر صندوقهای ســرمایه گذاری قراردادهای نفتی بیشتری خریداری کنند، 
قیمتها می تواند به اوج سال ۲۰۱۴ صعود کند.اوپک پالس در حال تسهیل 
تدریجی محدودیت عرضه ای است که پس از فروپاشی تقاضا در سال ۲۰۲۰ 
به اجرا گذاشــته بود. اما بسیاری از تولیدکنندگان کوچک تر عضو این گروه 
نتوانســته اند تولیدشان را مطابق با ســهمیه تصویب شده افزایش دهند و 
سایر تولیدکنندگان نگران ایجاد اشباع عرضه در صورت تشدید شیوع کووید 
۱۹ و قرنطینه های جدید هســتند.به گفته واندانا هری، تحلیلگر انرژی در 
شرکت واندا اینسایتس، اگر امیدهای رو به رشد از تبدیل شدن کووید ۱۹ از 
پاندمی به یک بیماری بومی درست باشد، آنچه دیده می شود رونق تقاضای 
تابستانی به خصوص در اروپا و آمریکا است که می تواند بزرگتر از تابستان 
سال گذشته باشد. تهدیدهای ژئوپلیتیکی هم به خوش بینی بازار نسبت به 
رشد قیمتها افزوده است.مقامات آمریکایی روز جمعه ابراز نگرانی کردند که 
روسیه در صورت به نتیجه نرسیدن دیپلماسی، آماده حمله به اوکراین می 
شــود. روسیه که ۱۰۰ هزار نیرو را در مرز مشترک با اوکراین مستقر کرده 
اســت، تصاویری از جابجایی نیروهایش منتشر کرد.دو مقام آگاه و دو منبع 
صنعتی روز جمعه به رویترز گفتنــد: دولت آمریکا مذاکرات محرمانه ای با 
چندین شــرکت انرژی بین المللی درباره طرحهای اضطراری برای تامین 
گاز طبیعــی اروپا در صورت وقوع جنگ میان روســیه و اوکراین و مختل 
شدن عرضه روسیه داشته است.در این بین، گزارش چهارشنبه گذشته اداره 
اطالعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته بیش 
از حد انتظار کاهش پیدا کرد و به پایین ترین حد از اکتبر سال ۲۰۱۸ رسید 

اما ذخایر بنزین به دلیل تقاضای ضعیف، افزایش داشت.

از اول بهمن ماه انجام می شود:

اختصاص پاداش به مشترکان کم مصرف برق
 تعرفه های جدید برق براســاس اعالم قبلــی از اول بهمن ماه 
امسال اجرایی خواهند شد که بر اساس آئین نامه هیات وزیران، 
مشــترکانی که بتوانند مصرف خود را در چارچوب الگو کاهش 
دهند، مشمول پاداش می شــوند.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایرنا، پنجم دی ماه اعضای دولت به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری با اســتناد به قانون هدفمند کردن 
یارانه هــا و اجرای حکم مندرج در بنــد )ی( تبصره )۸( قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی 
مشــترکان را تعیین و اجازه اجرای آن از اول بهمن صادر کرده 
است.کارشناسان و متخصصان صنعت برق پس از بررسی دقیق 
مصارف مشترکان بر اساس چندین مولفه، برای میزان مناسب 
مصــرف برق الگویی طراحی کردند که یک اقدام اصولی بوده و 
معموالً جزو برنامه های اصلی کشورها برای ارائه خدمات بهتر به 
مشترکان است.این الگو ابتدا بر اساس آب و هوا و اقلیم کشور و 
با توجه به میزان متوسط دمای هوا به مناطق مختلف »معتدل 
یا عادی« و »گرمســیری« تقسیم شده، سپس نیاز خانوارهای 
مختلف به استفاده از انرژی برق برای وسایل روشنایی، ماشین 
لباسشــویی و ظرفشویی، اتو، یخچال و غیره که به طور معمول 
برای رفاه مورد نیاز است درنظر گرفته شده است.این الگو برای 
۸۰ درصد مشترکان کشــور ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه های 
غیرگرم ســال و ۳۰۰ کیلووات ساعت برای ماه های گرم است و 
مناطق گرمسیر کشور هم متناسب با شرایط آب و هوایی الگوی 
خــاص خود را دارند.بر این مبنا اگر مشــترکان برق بتوانند در 
ماه های گرم سال مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل 
کاهش داده و به زیر الگوی مصرف برسانند، به ازای هر کیلووات 
ســاعت کاهش مصرف معادل قیمت تامین بــرق یعنی ۳۰۰ 
تومان پاداش گرفته و از دولت بســتانکار می شوند؛ البته این در 
حالی است که دولت در چارچوب الگوی مصرف، برق را به نرخ 
یارانه ای و کمتر از یک سوم این قیمت در اختیار مشترکان قرار 
می دهد و پاداش کاهش مصرف در زمان پیک و اوج بار شبکه، 

می تواند تا ۲ برابر قیمت تامین برق هم افزایش یابد.عالوه بر این، 
آئین نامه هیات دولت پیش بینی کرده که تعرفه برق مشترکان 
تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی 
در صورت کاهش به میزان ۵۰ درصد الگوی مصرف، رایگان در 
نظر گرفته شود.با رعایت راهکارهای مدیریت مصرفی عالوه بر 
تاثیرگذاری در مصرف خانوارها، می توانیم به تامین برق پایدار 
کشور کمک شایانی کرده و در راستای کمک به اقتصاد خانواده 
گام برداریم.بر اساس مصوبه هیات وزیران، بهای برق مشترکان 
کم مصرف )در ســقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف( تحت 

پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی برابر 
صفر محاسبه می شود.تعرفه های برق مصارف خانگی مشترکان 
کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب نامه سال ۱۳۹۷ هیات 
وزیران تعیین می شود.همچنین تعرفه برق مشترکان خانگی با 
مصرف باالتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو بر اساس 
جــدول فعلی، مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر، تا ۲ برابر و مصارف بیش 
از ۲ برابــر به ترتیب با ضریب )۱.۵(، )۲.۵( و )۳.۵( برابر هزینه 
تأمین برق )متوســط نرخ قراردادهــای خرید تضمینی برق از 
نیروگاه های حرارتی دو سال گذشته به عالوه هزینه نقل و انتقال 

برق )ترانزیت( و هزینه ســوخت با تعرفه نیروگاهی( محاسبه و 
دریافت می شــود.در محاسبه صورت حســاب برق ماه های گرم 
برای مشترکان مشمول این مصوبه جز در مناطق گرمسیر یک 
و ســایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم و هشت دهم اعمال 
می شود.با هدف تشویق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت 
می کنند و مصرف خود را در ماه های گرم نسبت به دوره مشابه 
ســال قبل کاهش می دهند، به میزان کاهش مصرف نسبت به 
الگوی مصرف یا مصرف دوره مشــابه سال قبل )هر کدام کمتر 
باشــد(، پاداش صرفه جویی معادل هزینه تامین برق پرداخت 
می شود.اعمال ضریب ۲ برای پاداش صرفه جویی در ساعت های 
اوج بحرانی بالمانع اســت و برای فرهنگ ســازی و تشویق به 
کاهش مصــرف، وزارت نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشــویق 
)پرداخت پاداش( بیشــتر یا اهدای جوایز است.برای خانوارهای 
دارای بیش از یک واحد مســکونی، مجموع مصارف واحدهای 
مزبور )بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت نیرو(، برای تشخیص 
پله مصرف و محاسبه صورت حساب مبنای عمل قرار می گیرد.

با هدف اطالع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصالح 
مصرف برق، ســاز و کار الزم به گونه ای طراحی و اجرا شود که 
مشترکان امکان پیش بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته 
باشند. وزارت نیرو مجاز است برای مشترکانی که سطح مصرف 
انتخابی خود را مراعات کنند پنج درصد تشــویق اعمال کند.

تعرفه برق مصارف اشــتراکی، عمومی )به جز مصارف مشمول 
معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیســتی و 
نگهداری جانبازان، معلوالن، سالمندان، کودکان و غیره( و سایر 
مصارف )شــامل مصارف تجاری( به ترتیب با ضریب یک و ۱.۵ 
برابر هزینه تأمین برق محاســبه و دریافت می شود.تعرفه برق 
مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه های جاری محاسبه و دریافت 
می شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت های برق نسبت 
به محــدود کردن مصرف اقدام و مصارف مــازاد معادل هزینه 

تأمین برق محاسبه و دریافت می شود.

وزیــر نفت با دعوت مــردم به مصرف 
بهینه گاز اعالم کرد: با تالش همکاران 
در هیچ کدام از اســتان های کشــور با 
قطعی گاز یا مشکل در تأمین سوخت 
صنایع روبه رو نیستیم.به گزارش ایسنا، 
جواد اوجی دیروز پس از بازدید از مرکز 
مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایــران اظهار کرد: امــروز در بازدیدی 
سرزده از این مرکز در جریان روند تولید 
گاز در کشــور قرار گرفتیم.وی مقدار 
تزریق گاز شیرین به خطوط سراسری 
کشــور را روزانه ۸۴۰ تا ۸۵۰ میلیون 
مترمکعب اعالم کرد و گفت: بر اساس 
گزارشی که امروز ارائه شد روزانه بیش 
از ۵۸۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش 
خانگی، صنایع غیرعمده و حمل ونقل 
مصرف شــده و بیش از ۱۲۵ میلیون 
مترمکعــب گاز در اختیــار نیروگاه ها 
قرار گرفته است.وزیر نفت تصریح کرد: 
حجم گاز تحویلی به نیروگاه ها امسال 
نسبت به پارســال روزانه ۲۰ میلیون 
مترمکعب افزایــش یافته که افزون بر 
کاهش مصرف سوخت مایع به محیط 

زیست هم کمک کرده است.طبق اعالم 
وزارت نفت، اوجی با بیان اینکه با تالش 
همکاران در هیچ کدام از اســتان های 
کشور با قطعی گاز یا مشکل در تأمین 
سوخت صنایع روبه رو نبودیم، تصریح 
کرد: از مردم تقاضــا داریم همان گونه 
که تاکنون کمک کردند در ادامه مسیر 
هم خادمان خود در شــرکت ملی گاز 
ایــران را یاری کننــد.  وی به کاهش 
شــدید دمای هوا در  ۲۱ استان اشاره 

و با تأکید بر اینکه شــبکه گاز کشــور 
هم اکنون پایدار اســت، یادآوری کرد: 
پارســال در دی ماه نیروگاه ها به دلیل 
تأمین نشدن سوخت با خاموشی روبه رو 
شدند، اما امسال چنین اتفاقی رخ نداده 
است.وزیر نفت مقدار برداشت از ذخایر 
شــوریجه و ســراجه را بیــش از  ۲۵ 
میلیون مترمکعــب اعالم کرد و افزود: 
همچنین ســوآپ گاز در حــال انجام 
اســت، هم اکنون روزانــه ۴.۵ میلیون 

مترمکعب گاز از شمال شرق کشور از 
ترکمنستان دریافت می کنیم و با خط 
لوله شمال غرب کشــور به آذربایجان 
تحویل می دهیم.اوجــی با بیان اینکه 
مردم نقش اساســی در مصرف بهینه 
گاز دارنــد و هر چقــدر کمتر مصرف 
کنند، گاز بیشــتری در اختیار صنایع 
و پتروشــیمی ها برای تبدیل به ارزش 
افزوده قرار می گیرد و به رشد اقتصادی 
کمک می کند، تصریح کرد: البته مردم 
تاکنون نهایت همکاری را داشتند، اما 
جا دارد بیشــتر همکاری کنند.وی با 
اشاره به اینکه مصرف گاز در بخش های 
خانگــی، نیروگاهی و صنایع ۱۰ تا ۱۲ 
درصد رشد داشته و متأسفانه به دلیل 
سرمایه گذاری نکردن، مقدار تولید گاز 
همانند پارســال است، گفت: بر اساس 
برنامه ریزی شــرکت ملــی نفت ایران 
توســعه میدان پارس شمالی، تکمیل 
میدان پارس جنوبــی از جمله فاز ۱۱ 
و میدان گازی کیش در برنامه اســت 
و ان شاء اهلل ظرف دو سال آینده مقدار 

تولید گاز افزایش می یابد.

هیچ کدام از استان ها قطعی گاز ندارند

مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند

وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد نگران افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت نفت از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون نیست.به 
گزارش ایسنا، در حالی که بسیاری از معامله گران پیش بینی کرده اند قیمت نفت به ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود خواهد کرد، شاهزاده 
عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره ادامه افزایش قیمتهای نفت، به خبرنگاران 
در دوبی گفت: من همواره راحت بوده ام. واژه »نگران« در بیان من وجود ندارد.قیمت نفت برنت از پایان دسامبر ۱۱ درصد صعود کرده 
و به بیش از ۸۶ دالر در هر بشکه رسیده است. نشانه های قوی ماندن مصرف با وجود شیوع واریانت اُمیکرون، از قیمتها پشتیبانی کرده است. همزمان ظرفیت مازاد تولید در 
برخی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان رو به افول است.شرکت ویتول که بزرگترین بازرگان نفت مستقل جهان است، در میان شرکتهایی است که پیش بینی کرده اند 
با محدود شدن عرضه، قیمت نفت افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.با این حال عمان که از اعضای گروه اوپک پالس است، هفته گذشته اعالم کرد این گروه برای جلوگیری 
از داغی بیش از حد بازار تالش می کند و نمی خواهد قیمتها به ۱۰۰ دالر برسد.شاهزاده عبدالعزیز، همچنین اعالم کرد نگران آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا که 
می تواند روی قیمتها تاثیر بگذارد، نیست. وی که برای حضور در یک رویداد اکسپو در دوبی حضور داشت، گفت: این حق ویژه دولت آمریکاست که از ذخایر نفت استراتژیک 
نفت آزاد کند.بر اساس گزارش رویترز، دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در نوامبر اعالم کرد به همراه کشورهای مصرف کننده دیگر شامل چین، هند و کره جنوبی برای 

مقابله با افزایش هزینه سوخت، حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک ملی آزاد خواهد کرد.

 

ظرفیت نامی نیروگاه های کشور تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ۸۶ هزار و ۲۱۵مگاوات رسیده که میزان تولید انرژی برق این نیروگاه ها 
در بازه مذکور، ۲۸۰میلیارد کیلووات ســاعت بوده که نســبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ حدود ۵ درصد رشد داشته است.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یکی از برنامه های »علی اکبر محرابیان« وزیر نیروی دولت ســیزدهم در زمان آغاز به کار دولت، 
توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور به میزان ۳۰ هزار مگاوات بود.وی،  همان زمان گفت که به منظور توسعه زیرساخت های تامین برق 
در کشور و جلوگیری از خاموشی های احتمالی، ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا چهار سال آینده به شبکه برق کشور 

اضافه می شود.محرابیان افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ۱۰ هزار مگاوات از این ظرفیت توسط نیروگاه های جدید حرارتی و تبدیل واحدهای سیکل  ساده به 
سیکل ترکیبی، ۱۰ هزار مگاوات با سرمایه گذاری صنایع در بخش تولید برق و ۱۰ هزار مگاوات توسط نیروگاه های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.وی تاکید کرده است 
که برای تحقق این برنامه، تفاهم نامه ای برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با صنایع منعقد شده است که این امر با حمایت وزارتخانه های نیرو و 
صمت عملیاتی خواهد شد.گزارش های تازه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران نشان می دهد ظرفیت نامی نیروگاه های کشور تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ 
به  ۸۶ هزار و ۲۱۵مگاوات رسیده که میزان تولید انرژی برق این نیروگاه ها در بازه مذکور، ۲۸۰میلیارد کیلووات ساعت بوده است که نسبت به دوره مشابه در سال 
۱۳۹۹ حدود ۵ درصد رشد داشته است. بیش از ۹۵ درصد کل انرژی تولید شده در ۹ماه ابتدایی سال جاری توسط نیروگاه  های حرارتی تولید شده است.از ابتدای 

دولت سیزدهم ۹۶۹ مگاوات نیروگاه حرارتی راه اندازی شده است و ۹۴ مگاوات نیز افزایش ظرفیت ناشی از ارتقای عملکرد واحد های حرارتی محقق شده است.

وزیر انرژی عربستان:

رشد ۵ درصدی تولید برق در سال ۱۴۰۰نگران افزایش قیمت نفت نیستم

تولید پاالیشگاهی چین در سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر تقاضای 
قــوی برای ســوخت در نیمه اول ســال و افزایش تولید 
پاالیشــگاهها برای پر کردن شکاف عرضه پس از افزایش 
مالیات واردات، به میزان ۴.۳ درصد در مقایســه با ســال 
۲۰۲۰ رشــد کرد.به گزارش ایســنا، آمار اداره ملی آمار 
چین نشــان داد مجموع تولید پاالیشگاهی سال میالدی 
گذشــته به ۷۰۳.۵۵ میلیون تن معــادل ۱۴.۰۷ میلیون 
بشــکه در روز رســید که ۶۲۰ هزار بشکه در روز باالتر از 
سطح ســال ۲۰۲۰ بود. تولید دسامبر ۵۸.۷۳ میلیون تن 
معادل ۱۳.۸۳ میلیون بشــکه در روز بــود که بر مبنای 
ســاالنه ۲.۱ درصد کاهش داشــت و روند بهبودی که در 
نوامبر داشت را معکوس کرد.شی فنگلی، تحلیلگر شرکت 
آی اچ اس مارکیت اظهار کرد: با ایجاد اشباع عرضه در بازار 
فرآورده های نفتی، پاالیشــگاههای دولتی تولیدشان را در 

دسامبر کاهش دادند در حالی که پاالیشگاههای خصوصی 
با نرخ پایین تری به تولید ادامه دادند.تولید پاالیشگاهها در 
نیمه اول ســال ۲۰۲۱ تحت تاثیر بهبود فروش خودرو و 
تقویت تقاضا برای بنزین و رونق سفرهای هوایی داخلی که 
مصرف سوخت جت را باال برد، حدود ۱۱ درصد رشد کرد.

اعمال مالیات سنگین برای واردات سوختهای مخلوط، به 
پاالیشــگاههای بزرگ دولتی اجازه داد سهم بازار از دست 
رفته را احیا کنند.رشــد پاالیش نفت خام در سال ۲۰۲۱ 
تحت تاثیر تقاضای قوی برای ســوخت در نیمه اول سال 
و سیاستهای ســوخت بود. با این حال تولید در سه ماهه 
ســوم به دنبــال افزایش موارد ابتال بــه کووید ۱۹ و افت 
چشمگیر سهمیه صادرات سوخت، کاهش پیدا کرد.رشد 
ســریع تر پاالیش نفت خام در ســال میالدی گذشته در 
مقایســه با رشد پاالیش به میزان ۴۱۰ هزار بشکه در روز 

در سال ۲۰۲۰ در حالی روی داد که چین تالش کرد نرخ 
پاالیش در پاالیشگاههای مستقل کوچک تر را به خصوص 
در قطب نفتی شــاندونگ محدود کند که به منزله تغییر 
جهت افزایش تولید در پاالیشــگهای دولتی بزرگتر بود.

طبق آمار منتشر شده، تولید نفت خام چین سال میالدی 
گذشته ۲.۴ درصد رشد کرد و به ۱۹۹ میلیون تن معادل 
۳.۹۸ میلیون بشــکه در روز رســید که باالترین میزان از 
ســال ۲۰۱۶ بود. صنعت نفت چین تالش کرد با توسعه 
واحدهای بیشتر برای جبران افت ذخایر میادین فرسوده، 
تولید را در چهار میلیون بشکه در روز حفظ کند.بر اساس 
گزارش رویترز، تولید گاز طبیعی نفت ۸.۲ درصد رشد کرد 
و به رکورد ۲۰۵.۳ میلیارد متر مکعب رسید و حجم تولید 
در دسامبر در بحبوحه اوج فصل تقاضا برای گرمایش، بر 

مبنای ساالنه ۲.۳ درصد رشد کرد.

افزایش تولید پاالیشگاهی چین رکورد زد
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گزیده خبر

خروج عرضه کنندگان از صحنه رقابت با 
توزیع قطره چکانی تولیدکنندگان

رئیس اتاق اصناف ایران در یازدهمین اجالس هفتمین 
دوره هیات نمایندگان: تامین اعتبار بازرسی از بازار از 
ناحیه تشکل ها است/ خروج عرضه کنندگان از صحنه 
رقابت با توزیع قطره چکانی تولیدکنندگانیازدهمین 
اجالس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف 

ایران با حضور سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، امین حسین رحیمی وزیر 
دادگستری، حجت االسالم سید علی خان محمدی معاون اجتماعی و مطالبه 
گری و ســخنگوی ســتاد امر به معروف و نهی از منکر، عباس تابش معاون 
وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هیات 
رئیســه و نمایندگان اتاق اصناف ایران در اســتان ها برگزار شد.رئیس اتاق 
اصناف ایران در این اجالس اظهار کرد: شرایط اقتصادی در دو دهه اخیر، در 
دنیا تغییر کرده است و عموما تحت تاثیر فناوری، محیط کسب و کار متحول 
شده است و شــاهد ظهور کسب و کارهای نوین نیز هستیم. این تحوالت از 
دو منظر قابل توجه بوده اســت. در تمامی دنیا، دولت ها از جمله دولت چین 
به دنبال حفظ ســهم خود از تجارت جهانی بوده اند و کســب و کارها نیز به 
دنبال حضور بیشــتر در بازار با توجه به شــرایط رقابتی جدید بوده اند.سعید 
ممبینی بیان کرد: در کشــور ما علی رغم فشــارهای جانبی از جمله تحریم 
ها، انگیزه فعالیت وجود داشــت. در همه برنامه ها نیز، اســتفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی و حمایت از اصناف دیده شــد اما در عمل چنین اتفاقی رقم 
نخورد. ضمن این که کسب وکارها هم با توجه به شرایط سختی که داشته اند، 
نتوانســتند توسعه داشته باشند. در سه ســال اخیر، عالوه بر تشدید تحریم 
ها گرانی، تورم، رکــود، کاهش ارزش پول ملی و گاها تصمیمات لحظه ای و 
غیرکارشناسانه موجب شــد که کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد 
که عموما اصناف در این دسته قرار می گیرند، آسیب زیادی ببینند.وی تاکید 
کــرد: عالوه بر این گاها تصمیماتی گرفته شــد که منجر به تضعیف جایگاه 
تشکل های صنفی شده است. نخبگانی که از بدنه این کسب و کارها باال آمده 
اند و توجه به نظرات و تجربیات ایشان می تواند به تصمیم گیری های صحیح 
کمک کند و نتایج بهتری به دســت آورده شود. افت سرمایه گذاری بنگاه ها 
و کاهش اشتغال، محدویت واردات، فساد در زمینه تامین، بیماری کرونا و… 
عمال شرایط را به گونه ای تغییر داد که با شروع کار هیات رئیسه دور هفتم 
اتــاق اصناف ایران، بحران هایی مثل صف های طوالنی، کمبود عرضه کاال و 
… ایجاد شــد. گاها این مشکالت به پای عناصر خرده فروش نوشته شده بود 
اما با جلســات متعدد و روشن گری هایی که انجام دادیم، حاال نهادها متوجه 
شده اند تامین نقش اصلی در این مشکالت را داشته است.ممبینی گفت: این 
مشــکالت نحوه همکاری تامین کننده و توزیع کننده را تغییر داده است. در 
گذشــته معامالت تامین کننده و توزیع کننــده به صورت اعتباری بود اما با 
دشــوار شدن شــرایط اقتصادی، این معامالت پولی و مالی شد. این شرایط 
موجب شــد تعداد زیادی از توزیع کنندگان از صحنه کار خارج رانده شوند و 
حاال حتی برخی از تولیدکنندگان به ویژه در حوزه لوازم خانگی با تزریق قطره 
چکانی کاال در فروشگاه های زنجیره ای خودشان عناصر توزیع کننده صنفی 
را عمــال از صحنه رقابت خارج می کنند.رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص 
تاثیر بیماری کرونا بر کسب و کارها نیز گفت: با شیوع بیماری کرونا نخستین 
اتفاقی که افتاد، ایجاد محدودیت برای کسب و کارها بود که بعضا هم طوالنی 
مدت شد و در ادامه اصناف با کاهش تردد ها، معامالت و ارتباطات اجتماعی 
نیز مجددا آسیب دیدند. اما با وجود همکاری اصناف در کنترل بیماری کرونا، 

حمایت مناسبی از اصناف آسیب دیده نکردند.

در دومین جلسه مرکز پژوهش های اتاق تبریز اعالم شد؛
اهمیت اجرای مگاپروژه ها در زنجیره های 

تولید آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: دومین جلسه مرکز 
پژوهــش های اتاق تبریز با موضوع بررســی بودجه 
۱۴۰۱ و با حضور استاندار آذربایجان شرقی و رییس 
اتاق تبریز برگزار شــد.دومین جلسه مرکز پژوهش 
های اتاق تبریز ظهر چهارشــنبه با موضوع بررســی 

بودجــه ۱۴۰۱، مزایا و معایب آن با حضور تعــدادی از اعضای هیات علمی 
مرکز پژوهش های اتاق تبریز، اساتید دانشگاهی، رییس اتاق تبریز و همچنین 
حضور ســرزده استاندار آذربایجان شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.رئیس اتاق 
تبریز در این جلســه گفت: با وجود این که آذربایجان شــرقی از قطب های 
فرش دنیا است ولی مشکالت این صنعت در بودجه سال آینده فراموش شده 
و مسائل مختلف برای ساماندهی این حوزه به هیچ عنوان مدنظر گرفته نشده 
است.یونس ژائله با اشاره به اهمیت اجرای مگاپروژه های مختلف برای تکمیل 
زنجیره تولید در رشــد و شکوفایی استان افزود: اجرای زنجیره تولید صنایع 
چرم و کفش که در تبریز قدمتی ۱۰۰ ساله دارند و همچنین مگاپروژه های 
صنایع غذایی، پروژه های تولید خودرو، تولید انرژی و معادن تاثیر بسزایی در 
رشد اقتصادی استان خواهند داشت.وی ادامه داد: در حالی که باید کاتد مس 
و تکمیل زنجیره تولید این موارد از ابتدا تا پایان در نظر گرفته شود، متاسفانه 
منابع اصلی این ســرمایه ملی کنسانتره از استان خارج می شود و هیچ گونه 
ارزش افــزوده ای برای مردم آذربایجان ندارد.رئیس اتاق تبریز  تاکید کرد: با 
توجه به نرخ ۴.۸ درصد جمعیت، از لحاظ اقتصادی ۳.۵ درصد اقتصاد کشور 
را در اختیار داریم که این آمار شایسته آذربایجان نیست بنابراین در جلسات 

مختلف تالش می کنیم این موارد را به گوش مسئوالن برسانیم.

چرا سرمایه گذاری ایران در عراق رشد نمی کند؟
هیئت تجاری ایران که به سرپرستی رئیس 
اتاق بازرگانی به عراق سفر کرده در دیدار 
با مسئوالن عراقی به بررسی ابعاد مختلف 
همکاری های تجاری دو کشــور پرداخته و 
از لزوم کنار رفتن برخی موانع سخن گفته 
است.به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی 
در این نشست، توسعه روابط اقتصادی دو 
کشــور را ضروری دانســت و گفت: کشور 

عراق برای ما فراتر از یک شــریک تجاری اســت و پیوندهای دو کشور به قدری 
عمیق اســت که نیاز داریم در بخش های اقتصادی پیشرفت های بیشتری را رقم 
بزنیم.رئیس هیات تجاری ایران در این سفر تاکید کرد: در این سفر از پشتیبانی 
۴ نماینده مجلس ایران، ریاســت اتاق مشترک ایران و عراق و منتخبی از فعاالن 
اقتصــادی ایران برخورداریم و این انتظار می رود که با مذاکرات تخصصی بتوانیم 
ســرفصل جدیدی در روابط اقتصادی دو کشــور رقم بزنیم.در ادامه این نشست 
عادل عکاب حســین - رئیس اتاق صنایع عراق - ضمن خوشامدگویی به هیئت 
ایرانــی گفت: باید اعتراف کنیم که هنوز فعالیت اقتصادی واقعی بین دو کشــور 
اتفاق نیفتاده است.فعالیت تجاری وجود دارد اما فعالیتی که شامل بخش صنعت 
بشــود هنوز رقم نخورده اســت. جلســات زیادی برگزار کردیم، نمایندگانی از 
استان های هم جوار انتخاب شدند و پیشنهادهایی در جلسات مشترک مطرح شده 
اســت. در زمینه صنعــت فعالیت های فردی از طرف ایرانی ها را شــاهد بوده ایم 
و موفق شــده اند اما نیاز اســت که این موضوع به یک جریان تبدیل شــود.وی 
ادامــه داد: کارخانه های زیادی در ایران تنها برای بــازار عراق تولید می کنند اما 
هیچ گاه اینجا کارخانه احداث نکرده اند. در یک دیدار که در دانشــگاه تهران بود 
به فرصت های صنعتی اشــاره کردیم اما همکاری ها هنوز به بخش صنعت سرایت 
نکرده اســت.عکاب حسین افزود: زمینه روابط اقتصادی دو کشور سابقه ۱۸ ساله 
دارد اما اراده کافی برای سرمایه گذاری صنعتی از سوی ایران وجود ندارد و روابط 
در ســطح تجارت باقی مانده اســت. نیاز هست اتاق مشــترکی در حوزه صنعت 
داشــته باشیم تا موانع این همکاری را بررسی کنند. من کارخانه هایی را در ایران 
دیده ام که متوقف شده اند. این کارخانه ها می توانند در عراق فعال شوند.رئیس اتاق 
صنایع عراق گفت: در زمینه تأمین مواد اولیه آماده همکاری هســتیم همچنین 
۶ شــهرک صنعتی در عــراق داریم که فرصت های ســرمایه گذاری در آن فراهم 
اســت. پیشنهادهای زیادی از کشورهای مختلف دادیم. در حال حاضر با اردن در 
حال همکاری هســتیم. عالقه داریم این همکاری با ایران شکل بگیرد و شهرک 
صنعتی مشــترکی با ایران داشته باشیم. آماده هستیم تا بازسازی و توسعه عراق 
را با کمک ایران دنبال کنیم.وی ادامه داد: حضور نمایندگان پارلمان دو کشور در 
این نشســت مغتنم است. امیدواریم با اهتمام آن ها قوانین مورد نیاز برای توسعه 
همکاری دو کشور به تصویب برسد و در آینده سطح همکاری ها متفاوت از امروز 
باشــد.بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در ادامه این نشست غالمحسین 
شــافعی در پاسخ به عکاب حســین گفت: همان طور که به درستی اشاره کردید 
پایداری روابط اقتصادی صرفاً با مبادله تجاری نیســت و سرمایه گذاری بلندمدت 
پایــداری ایجاد می کند. این را همه فعاالن اقتصادی مدنظر دارند. در اینکه عراق 
نیازمند بازسازی، توســعه صنعتی و افزایش سطح اشتغال و رفاه است، تردیدی 
نیســت اما هر نوع روابط اقتصادی دوطرفه نیازمند تأمین منافع مشروع دو طرف 
است اگر این منافع شناخته شــود، توسعه روابط اتفاق می افتد.رئیس اتاق ایران 
ادامه داد: در ســال های گذشــته ۳ میلیارد دالر در عراق سرمایه گذاری کرده ایم 
اما به مشکالتی برخورد کرده ایم که در تداوم سرمایه گذاری تأثیرگذار بوده است. 
باید مســائل و موانع را بررســی و برطرف کنیم. در این صورت توسعه همکاری 

صنعتی خودبه خود اتفاق می افتد.

جزئیات 20 سال سرمایه گذاری خارجی

ثبت رکورد تا ۴.۴ میلیارد دالر
در طول ۲۰ سال گذشته بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی ایران در فاصله سال های 
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱با حدود ۴.۴ میلیارد دالر در هر سال اتفاق افتاده است.به گزارش ایسنا، 
بررسی جریان سرمایه گذاری خارجی ایران در آمار رسمی مرکز آمار ایران از این حکایت 
دارد که مجموع ســرمایه گذاری خارجی که شــامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 
ســرمایه گذاری در اوراق بهادار اســت، از ۸۰۵ میلیون دالر در ســال ۱۳۸۰ به ۱.۳۸۸ 
میلیارد دالر در ســال ۱۳۹۹ رسیده اما در این فاصله با صعود و سقوط هایی مواجه بوده 

است.

4 سال هیچ سرمایه گذاری در اوراق نشد
بررسی جزئیات سرمایه گذاری خارجی ایران نشان می دهد که در سال ۱۳۸۰ تمام رقم 
۸۰۵ میلیون دالر از طریق ســرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده و عمال تا سال ۱۳۸۴ 

سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام نشده است.

سرمایه گذاری یکباره چند برابر شد
در ســال ۱۳۸۱ با رشد حدود چهار برابری، میزان ســرمایه گذاری خارجی به ۳.۷۴۴ 
میلیارد دالر و در سال بعد به ۳.۷۵۱ میلیارد دالر می رسد و در سال ۱۳۸۳ با ادامه روند 

افزایشی به ۴.۲ میلیارد دالر ثبت شده بود.

روند کاهشی شروع شد

در ادامه از ســال ۱۳۸۴ کاهش در سرمایه گذاری خارجی ایران اتفاق می افتد و تا سال 
۱۳۸۸ به ترتیب ارقام ۳.۴۱۲ میلیــارد دالر، ۱.۹۱۴ میلیارد دالر، ۱.۷۰۹ میلیارد دالر، 
۱.۷۹۱ میلیارد دالر میزان ســرمایه گذاری خارجی ایران بوده است که بعد از این افت 

دوباره روند رو به رشد می شود.

رکورد سرمایه گذاری خارجی در 20 سال قبل ثبت شد
در ســال ۱۳۹۰ با روند رو به رشدی که در ســرمایه گذاری خارجی طی شده بود رقم 

۴.۳۲۲ میلیارد دالر ثبت می شــود که ۴.۳۱۴ میلیارد دالر آن ســهم ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی و ۸.۱ میلیون دالر برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار بوده است.اما در 
ســال ۱۳۹۱ باالترین میزان سرمایه گذاری خارجی ایران طی ۲۰ سال گذشته به ثبت 
رسید که ۴.۱۵۲ میلیون دالر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ۳۳۶ میلیون دالر آن 

در اوراق بهادار گزارش شده است.

فراز و فرود سرمایه گذاری خارجی در جریان برجام و تحریم
همچنین از ســال ۱۳۹۲ به بعد عمال افت سرمایه گذاری خارجی برای ایران ثبت شده 
یعنی ســال هایی که هم توافق برجام انجام شــد و هم در ادامه شدت تحریم ها بیشتر 
بوده است.براســاس این گزارش در این سال ۳.۳۲۸ میلیارد دالر مجموع سرمایه گذاری 
خارجی ایران بوده که ۳.۲۶۱ میلیارد دالر در ســرمایه گذاری مستقیم و ۶۶.۸ میلیون 
دالر در اوراق بهادار است. اما در سال ۱۳۹۴ افت قابل توجهی در سرمایه گذاری خارجی 
ایران ثبت می شــود و به ۹۴۵ میلیون دالر می رسد.بار دیگر در سال ۱۳۹۵ یعنی بعد از 
توافق برجام، سرمایه گذاری خارجی ایران به ۳.۲۲۳ میلیارد دالر رسیده ولی مجدد در 
ســال ۱۳۹۶ با ریزش  مواجه می شود؛ به طوری که در این سال سرمایه گذاری خارجی 
ایران ۲.۴۳۰ میلیارد دالر و در سال ۱۳۹۷ به ۲.۷۰۹ میلیارد دالر رسیده بود.سال ۱۳۹۸ 
نیز مجموع سرمایه گذاری خارجی کشور یک میلیارد دالر بوده و در سال گذشته ۱.۳۸۸ 
میلیارد دالر رسیده که ۱.۲۲۴ میلیارد دالر آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ۱۶۴ 

میلیون دالر در اوراق بهادار است.

یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی در 
کمیته مشترکی با دولت مورد بررســی قرار می گیرد.حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ارائه برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: هنوز این برنامه رونمایی نشده است و 
قرار است آن را در کارگروه مشترکی با دولت به صورت دقیق بررسی کنیم. کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق آن را بررسی کرده و 
در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق برای تصمیم گیری ارائه می شود.وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، 
کارت یارانه کاالیی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم.در همین باره محســن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
نیز در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشــت که برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی در کمیســیون تلفیق و کارگروه مشترکی با دولت 
بررســی و اصالح خواهد شــد و در نهایت مجلس شورای اسالمی نظر نهایی خود را در راستای تقویت معیشت مردم و کمک به دولت 

اعالم خواهد کرد.

دبیر انجمن لوازم خانگی با اشــاره به کاهش تولید تلویزیون، گفت: کل نیاز بازار ایران به تلویزیون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزاردســتگاه است که از این 
میزان، ۸۰۰ هزار دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور می شود.به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت تولید محصوالت صنعتی طی ۸ ماه ابتدایی 
ســال جاری نشان می دهد که علی رغم رشد تولید اغلب محصوالت لوازم خانگی، تولید تلویزیون با کاهش مواجه شده است.بر این اساس، تولید 
یخچال و فریزر ۷.۸ درصد و تولید ماشــین لباسشــویی ۲۶.۸ درصد در این بازه زمانی افزایش یافته با این حال تولید انواع تلویزیون کاهش ۴.۹ 
درصدی داشته است؛ به گونه ای که در ۸ ماه امسال حدود ۷۶۲ هزار انواع تلویزیون تولید شد در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال ۸۰۲ 
هزار دستگاه بود.در این رابطه عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت و گو با مهر اظهار کرد: باال بودن میزان تلویزیون های 
قاچاق در بازار، وضعیت تولید را تحت الشعاع قرار داده است چراکه با توجه به ذادقه مصرف کنندگان، تمایل به خرید کاالی خارجی بین مردم زیاد 

است.وی افزود: طبق آماری که ارائه شده، ساالنه حدود ۸۰۰ هزار دستگاه تلویزیون به صورت قاچاق وارد کشور می شود؛ این در حالیست که کل نیاز بازار ایران به تلویزیون ۲ میلیون و ۲۰۰ 
هزار دستگاه است.هاشمی ادامه داد: در واقع از ۲.۲ میلیون دستگاهی که مورد نیاز است ۸۰۰ هزار دستگاه یعنی معادل ۳۵ درصد نیاز کشور، از طریق قاچاق تأمین می شود.وی افزود: باال بودن 
حجم قاچاق در بازار، تولید محصول ایرانی را به حاشیه می برد و تولیدکننده انگیزه خود را برای افزایش تولید از دست می دهد. بنابراین می توان گفت یکی از عمده دالیل کاهش تولید تلویزیون 

ایرانی، باال بودن حجم قاچاق این محصول است.

میرتاج الدینی:

 درصورت حذف ارز ترجیحی، 
کارت یارانه کاالیی به مردم داده می شود

دبیر انجمن لوازم خانگی اعالم کرد؛

 قاچاق ساالنه ۸۰۰هزار دستگاه تلویزیون به کشور

مدیر قرارگاه محرومیت زدایی ســرکارخانم فاطمه چوپانی از آخرین  
وضعیت مناطق سیل زده جنوب استان کرمان و نحوه رسیدگی بنیاد 
بین المللی خیریه آبشــارعاطفه ها  به این استان  را طی مصاحبه ای 
تشــریح فرمودند:درچند روز اخیر شاهد باران تقریبا بی سابقه ای در 
مناطق جنوبی اســتان کرمان  بودیم به طوری که در شهرستان های 
جنوبی این استان سیل جاری گردید و این حجم از بارندگی توانست 
خسارت زیادی بر اسکان و زندگی مردم این ناحیه به بار آورد که  در 
پی این رخداد ناگوار قرارگاه محرومیت زایی بنیاد بین المللی خیریه 
آبشــارعاطفه ها طبق ماموریت اعالمی جهت کمک به ســیل زدگان 
منطقه  شــتافتند و با همیاری کمکهای مردمی جمع آوری شده به 
مناطقی  همانند شهرستان های قلعه گنج و رودبار و... هدایای درقالب 
پتو و بخاری و ســبد کاال و لباس گرم و... ارسال  نمودند و الزم بذکر 
است این کمکهای بالغ بر 20 میلیارد ریال معادل 2 میلیارد تومان بوده 

است  و جا دارد از خیرین عزیز استان تهران تقدیر و تشکر  نمائیم .

اطالعات بانکی جهت یاری خیرین به شرح زیر است :
t.me/bitolreza :تلگرام      abshaar_atefeha :اینستاگرام     www.absharatefeha.org : سایت

کد مهربانی: 800#*3*741*
شماره کارت: 6273-8110-4319-1250

شماره حساب: بانک سپه )انصارسابق( 1878-759-7720500-1
IBN: IR770630187875907720500001  :شماره شبا

بیایید دستان یاری رسان خداوند روی زمین باشیم

امداررسانی قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها

همدلی در سیل استان کرمان در دی ماه 1400
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گزیده خبر

به همت بانک سامان اتفاق افتاد
 بازآفرینی تولید و اشتغال در ذوب آهن 

سپهر شرق
شرکت گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق به عنوان یک شرکت خصوصی 
پیشــگام در تولید انواع شــمش های فوالدی اســت که در زمینی به مساحت 
حدود 40 هکتار در ســال 1388 در شهرک صنعتی خضرلو واقع در شهرستان 
عجب شیر احداث شــد. این مجتمع با بهره گیری از تکنولوژی کوره های القایی 
قابلیت تولید شمش های فوالدی با سایز 150*150، 130* 130، 125*125 
در طول های مختلف را داراســت.این شرکت با بهره گیری از 6 ست کوره القایی 
برای تهیه مذاب از آهن قراضه و ماشین آالت ریخته گری مداوم کیفیت مطلوب را 
سرلوحه خود قرار داده و با در اختیار داشتن آزمایشگاه کوانتومتری و آزمایشگاه 
آب شــده امروز ســرآمد تولید باکیفیت در منطقه است.فرآیندهای این شرکت 
اعم از تفکیک و فرآوری قراضه به ترتیب در ســه ســایت فرآوری، تهیه مذاب 
از قراضــه در کوره های القایی، انتقال مذاب به کوره های پاتیلی و ریخته گری و 
برشکاری را شامل می شــود.نقاط قوت شرکت گسترش خدمات آتیه اندیشان 
سپهر شرق، دسترسی به جاده اصلی ترانزیت، خط آهن، نیروگاه، خطوط انتقال 
گاز است و همین موضوع این شرکت را از سایر رقبا ممتاز ساخته است. مدیریت 
این مجتمع در راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی افزایش تولید باکیفیت، 
کاهش ریســک های ایمنی و بهداشــت و آالیندگی محیط زیست، پیاده سازی 
و اخذ اســتانداردهای ملی و بین المللی به منظــور مدیریت یکپارچه، در رئوس 
استراتژی خود قرار داده است.این شرکت به عنوان یکی از پتانسیل های اقتصادی 
و تولیدی منطقه در سال 1394 دچار مشکالت فراوانی بود که با تدبیر و حمایت 

و همراهی بانک سامان توانست بر همه مشکالت اجرایی و مالی فائق آید.

با مشارکت 94 درصدی کارکنان؛
آزمون جامع بانکداری کارکنان بانک سینا 

برگزار شد
آزمون جامع بانکداری کارکنان بانک سینا روز جمعه 24 دی ماه با حضور بیش 
از 2400 شــرکت کننده و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی در تهران و 
مراکز اســتان های منتخب برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ این 
آزمون به همت معاونت ســرمایه های انســانی و در راستای اجرای برنامه های 
توسعه ای بانک مبنی بر ارتقاء سطح آگاهی و دانش همکاران در حیطه فعالیت 
ها در تهران و 29 مرکز آزمون در مراکز استانهای منتخب برگزار شد. کارکنان 
بانک ســینا با مشــارکت 94 درصدی در این آزمون، سطح دانش و توان علمی 
خود را محک زدند.معاون ســرمایه های انسانی بانک سینا با حضور در دانشگاه 
امیرکبیر محل آزمون همکاران در تهران اعالم کرد: ارتقاء کیفیت علمی سرمایه 
های انسانی هر ســازمان، اصلی ترین عامل توسعه آن سازمان برای رسیدن به 
موفقیت اســت. آموزش و تربیت نیروی انســانی متخصص و کارآمد به  منظور 
تدوین و اجرای برنامه های توســعه ای، از جمله برنامه های بانک سینا است که 
این آزمون نیز در همین راستا برگزار می شود.جعفری از مهمترین دستاوردهای 
آزمــون را، لحاظ کردن نتایج و رتبه کارکنان در ارتقاء و انتصاب آنان در بخش 
های مختلف با هدف ایجاد فرصت برابر و رقابتی عادالنه برشمرد و اظهار داشت: 
پایش اثربخشی دوره های برگزار شده قبلی، تشویق همکاران به یادگیری جهت 
ارتقاء ســطح دانش و آگاهی خود، رتبه بندی علمی مناطق و ســتاد بر اساس 
میانگین نمرات، تعیین نقاط قابل بهبود جهت برگزاری دوره های آتی در سال 
1401 و شناســایی نفرات برتر آزمون جهت حضــور در المپیاد بانکی از دیگر 
دســتاورد های آزمون اســت.وی در ادامه تصریح کرد: در اجرای فرایند آزمون، 
با معرفی عناوین کتب، جزوات آموزشــی و همچنین 1000 سوال تستی طبقه 
بندی شده توسط اداره آموزش و مدرسین داخلی بانک، سواالت آزمون به صورت 
» محتوامحور« از این مآخذ تدوین و طراحی گردید.معاون سرمایه های انسانی 
بانک سینا افزود: امیدوارم بانک سینا در سایه نیروی انسانی توانمند و باانگیزه، 
بتواند در عمل به وظایف خود در برابر ملت شــریف ایران و تامین خواسته ها و 
مطالبات مشتریان در زمینه خدمات بانکی به ویژه در حوزه محصوالت جدید و 

نوآورانه همچنان سربلند و پرافتخار باشد.

نرخ سود سپرده گذاری در بانک گردشگری 
مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار است

میزان نرخ ســود سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت در بانک گردشگری، 
مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار ابالغ شده از سوی بانک مرکزی است.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک همواره پایبند به قوانین 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بــوده و خود را ملزم به آن می داند. 
در حال حاضر برای انواع سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت بستگی به 
مــدت آن، بین 10 تا 18 درصد ســود پرداخت می کند که مطابق ابالغیه 
بانک مرکزی است.میزان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 
که به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ 
تورم هدفگذاری شده و ایجاد  ثبات در نظام پولی و مالی کشور در یکهزار و 
دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار )مورخ 1399.4.24( به 
تصویب رسیده است.بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار )جلسه 24 تیر 
ماه 1399 ( در خصوص میزان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه 
گذاری را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرده است.این گزارش حاکیست: اوراق 
گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری نیز در شعب بانک گردشگری 
عرضه می شــود که نرخ سود این اوراق ســاالنه 18 درصد است. نرخ سود 

بازخرید قبل از سررسید اوراق ساالنه 10 درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اجرای مطالبات رئیس جمهور:
لیست بدهکاران عمده بانک ها در سامانه کدال منتشر می شود

رئیس کل بانــک مرکزی گفت: در صورتی کــه افراد دارای 
رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند به طور ویژه تسهیالت خرد، 
ســهل تر به آنها پرداخت می شــود. براین اساس و باتوجه به 
تأکید رئیس جمهوری دسترســی آحاد مردم به نظام بانکی 
باید آســان شــود.به گزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
فارس، علی صالح آبادی در حاشیه  درخصوص اعتبارسنجی 
توســط بانکها برای اعطای وثایق اظهارداشــت: همانطور که 
پیش از این نیز اشــاره کردم و امروز نیز رئیس جمهور بر آن 
تأکید کردند، موضوع اعتبارســنجی امری بسیار مهم است، 

در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارســنجی مناســب باشــند به طور ویژه تسهیالت خرد، سهل تر به آنها 
پرداخت می شود. براین اساس و باتوجه به تأکید رئیس جمهوری دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید 
آســان شود.وی افزود: البته ما در حال حاضر امکان وثایق ســهل را فراهم کردیم. اما الزام بیشتری در این 
زمینه برای بانک ها در نظر خواهیم گرفت. باید تأکید کنم که مشــروط به رتبه اعتباری مناســب مشتری 
لزوماً  نیازی نیســت که وثایق زیادی از وی دریافت شود و با روش های دیگر و حداقل وثایق تسهیالت خرد 
می تواند به مشــتری پرداخت شود. بنابراین ما بر روی مدل های مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک 
مجموعه ای از مقررات و قوانین را به شــبکه بانکی ابالغ خواهیم کرد تا دسترسی مردم تسهیل شود.رئیس 
کل بانک مرکزی با بیان اینکه رمزپول یا همان رمزریال توسط بانک مرکزی انتشار می یابد، گفت: مصوبات 
و دســتورالعمل مربوطه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده نیز عملیاتی خواهد شد؛ همچنین 
در رابطه با ســایر رمزدارایی ها در دولت و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.وی با اشاره سایر مسائل 
طرح شــده در جلسه امروز با رئیس جمهوری گفت: نکات متعددی در جلسه با رئیس جمهوری مطرح شد 
از جمله آنکه بانک ها باید تسهیالت را به سمت بخش های مولد در حوزه اقتصادی چه حوزه های تولیدی یا 
خدماتی هدایت کنند و این امر باید جز اولویت های پرداخت تســهیالت شکبه بانکی باشد. همچنین رئیس 
جمهور تأکید ویژه ای بر بهبود وجهه نظام بانکی داشــتند چراکه بانکها خدمات ارزنده ای را ارائه می کنند 
و در این باره خود بانکها نیز ضروری اســت خدمات خود را بهتر به بانکها معرفی کنند. همچنین الزم است 
دسترسی مردم به تسهیالت خرد و با وثایق سهل امکان  پذیر شود.وی خاطرنشان کرد: بحث عدالت بانکی و 
تحول در فرایندها، نگاه تحولی به نظام بانکی، ارتباط بانکها با بانک مرکزی و مشتریان و سایر ذی نفعان از 
دیگر موارد مدنظر رئیس جمهوری اســت که باید بهبود یابد. همچنین بحث کفایت سرمایه بانک ها، اصالح 
ناتــرازی نظام بانکی و اصالح نظام بانکی از جمله محورهای مدنظر رئیس جمهور بود.صالح آبادی در ادامه 
تأکید کرد: هدایت تســهیالت به سمت ســرمایه گذاری های تولیدی و مولد و تأکید ایشان بر این مهم که 
بانک ها امانت دار مردم هستند از دیگر مواردی بود که رئیس جمهوری به آن اشاره کردند. از این رو رئیس 
جمهوری بانک ها را به عنوان مجموعه ای که سرمایه های مردم و منابع مردم در آنهاست تلقی کردند و لذا 
بانک ها باید در این زمینه شــرایط را بهبود بخشــند.رئیس کل درخصوص دیگر مباحث طرح شده از سوی 
رئیس جمهور گفت: یکی دیگر از مواردی که در جلســه امروز با رئیس جمهوری شــد، موضوع واحدهای 
تعطیل شــده و در اختیار بانکها بود، از این منظر تصمیم بر آن شد که بانکها یا این واحدها را فعال کنند و 
یا این واحدها به بخش خصوصی واگذار شــود. همچنین ایشان تأکیداتی درباره بانکداری اسالمی و تقویت 
جریان تقویت قرض الحســنه و نقش بانک های قرض الحسنه در این باره داشتند.وی در پایان درخصوص 
ســامانه نیما تأکید کرد: معامالت در ســامانه نیما براســاس عرضه و تقاضا تعیین می شود و بانک مرکزی 
دخالتی در تعیین نرخ ندارد. این بازار است که نرخ را تعیین کند. اما طبیعی است که میان نرخ نیما و نرخ 
بازار متشکل معامالت ارزی اختالفی وجود داشته باشد. چراکه در بازار نیما، حوالجات عرضه می شود و در 

بازار متشکل معامالت ارزی اسکناس خرد است.

پنج فرمان رییس جمهور؛

اتمام حجت رییسی با بانک  ها
رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در 
گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: 
وضع موجود نظــام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم 
متحول شــود.به گزارش ایســنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
صبح دیروز دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانک ها با بیان 
اینکه دولت سیزدهم اصلی ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در 
عرصه هــای مختلف و بویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی 
به سطح مطلوب می داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد 
حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.

رئیس جمهور افزود: نظام بانکی با دو دسته مشکالت درونی و 
بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکالت 
را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را 
نیز نقض کرده است.رئیسی ادامه داد: خود بانک ها با همکاری 
بانک مرکزی، تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی 
و رفع مشکالت درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری 
مقررات بانکی به رفع تعارض ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر 
فعالیت های بانکی در زمینــه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با 
بانک ها اقدام کنند.رئیس جمهور تصریح کرد: بزرگترین سرمایه 
بانک ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشــور نزد مردم است که 
این ســرمایه با امانتداری صحیح بانک ها از پول مردم به دست 
آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام 
بانکی است و لذا نظام بانکی با »خودمراقبتی« پیش و بیش از 
هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.رئیس 
جمهور بازنگــری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات 
بانکی مورد تأکیــد قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در 
نظــام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشــور با احکام 
اسالمی اســت.آیت اهلل رئیســی گفت: تجربه و دانش مدیران 
بانکی سرمایه ای ارزشمند اســت که به ایجاد تحول واقعی در 

نظام بانکی کمک می کند. در عین حال مدیران بانک ها بدانند 
که شــرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که 
همــه اجزا و کارکنان نظام بانکی بــه تحول مورد نظر مقید و 
متعهد باشــند.رئیس جمهور افزود: مدیــران بانکی همچنین 
باید ریسک پذیر و مسئولیت پذیر باشند و مدیری که شجاعت 
نداشته باشد، نمی تواند مجری خوبی برای سیاست های تحولی 
باشد.رئیســی از مدیران بانکی خواست که با حساسیت و دقت 

و در عین حال شــجاعت در چارچوب مقــررات الزام آور، برای 
ایجاد تحول در نظام بانکی تالش کنند.رئیس جمهور همچنین 
توسعه زیرســاخت ها و خدمات الکترونیک در بانک ها را باعث 
ارتقای شفافیت و تســهیل نظارت بر عملکرد بانک ها دانست.

رئیســی بر ضرورت توسعه جریان قرض الحسنه در نظام بانکی 
تأکید کرد و گفت: بانک ها تالش کنند کارمزد و سود تسهیالت 
اعطایی را تا حد ممکن کاهــش دهند. همچنین در پرداخت 

تسهیالت خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ 
بانک ها به مردم تسهیالت بدهند نه تضییقات.آیت اهلل رئیسی 
اظهار داشــت: مقررات بانک ها در اعطای تســهیالت به مردم 
باید ســهل و آسان و در اعطای تســهیالت به افراد بدحساب 
ســختگیرانه باشــد. بدهکاران بدحســاب بانکی شناســایی، 
دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی 
شوند. بعضی بدحساب ها با بانک های متعدد در ارتباط هستند، 
لذا این هماهنگی بین بانک ها وجود داشــته باشد که از ارتباط 
چنین افرادی با بانک های مختلف و متعدد جلوگیری شــود.

رئیســی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیالت 
بانکی دقیقا بر اســاس مقررات مصوب و ابالغی بانک مرکزی 
انجام شــود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از 
تسهیالت گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم 
نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از 
نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها 
بازگردانید.رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش، خاطر 
نشان کرد: بانک ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای 
تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در 
کوتاه ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه اندازی و 
یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.

رئیس جمهور بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید 
تاکید کرد و اظهار داشت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت 
شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید 
نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی 
به بار می آورد.رئیسی سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های اقتصادی 
از سوی بانک ها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد 
و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اســاس 

کار بانک ها باشد.

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکنون در خصوص 
اســتخراج رمز ارزها قوانین مشخصی بر عهده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای صدور مجوز و راه اندازی مراکز استخراج 
قــرار دارد، اما برای باقی موارد موضع مشــخصی از ســوی 
قانونگذار و سیاســت گذار ارائه داده نشــده اســت.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، »مجید عشــقی« دیروز )دوشنبه( در 
همایش انجمن مالی اســالمی افزود: رمز ارزها را می توان از 
دو دیدگاه مورد بررســی قــرار داد و از آن به عنوان یک ارز یا 
دارایی بحث کرد.وی اظهار داشت: اگر رمز ارز را به عنوان یک 
ارز در نظر بگیریم سیاســت گذاری و نحوه استفاده و توسعه 
آن با بانک مرکزی و ســازمان بورس اســت، اما طبق قانونی 
ورودی به آن نداریم.عشقی بیان داشت: تحوالت بازار رمز ارزها 
ســرعت باالیی دارد، در اتحادیه اروپا و ســایر مراجعی که در 
خصوص ابزارها اظهــار نظر می کنند، بحث دارایی بودن رمز 
ارزها مطرح اســت و از نظر اینکه این پدیده به عنوان دارایی 
تلقی شــود، در حوزه ناظر بازار سرمایه قرار می گیرد.رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بحث های جدی و جمع 
بندی نشده ای وجود دارد، باید شورای فقهی بانک مرکزی و 
ســازمان بورس در این زمینه بحث کنند تا بتوان با توجه به 
تحوالت این حوزه متناسب با دستورالعمل ها و ابزارهایی که 
می توان بر روی این پدیده اظهار نظر کرد تصمیم گیری کنیم.

وی گفت: اکنون حوزه رمز ارز باید در چند بعد مانند استخراج، 
معامالت، پلت فرم ها، انتشار رمز ارز در بازار داخلی توسط یک 
نهاد رسمی مورد بررسی قرار گیرد و تکلیف خود را مشخص 
کنیم.رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در خصوص 
باقی موارد پیشــنهادهایی باید ارائه و تصمیم گیری شود.وی 
با بیان اینکه اکنون کل جمعیت کشــور به صورت مســتقیم 
و غیرمســتقیم در بازار ســرمایه حضور دارند، گفت: استفاده 

از برخی الگویتم های اجماع مانند الگوریتم بالکچین یا ســایر 
الگوریتم هایی که در حال توسعه هستند، در فرآیندهای بازار 
سرمایه باید مورد نظر قرار گیرد.عشقی با تاکید بر اینکه فرصت 
هــای خوبی را در این زمینه می توان دنبال کرد و آنها را مورد 
اســتفاده قرار داد، افزود: در آینده نه چندان دور یعنی 2 سال 
آینده مجبور هستیم از این فناوری ها استفاده کنیم.وی با بیان 
اینکه اکنون با معضالت جدی برای برگزاری مجامع شرکت ها 
روبه رو هستیم، گفت: شرکتی که دارای پنج میلیون سهامدار 
مستقیم اســت، هیچگاه نمی توان اقدام به برگزاری مجمع با 
اکثریت آرا کرد، به همین دلیل مجبور هســتیم تا با تعدادی 
اندک ســهامدار اقدام به برگزاری مجمع کنیم.این مسوول با 
تاکید بر اینکه در این زمینه تجربه تشــکیل مجامع شــرکت 
های ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت را داشته ایم، اظهار 
داشــت: اواخر سال گذشــته و ابتدای سال جاری این مجامع 
با حضور کمتر از یک دهم درصد ســهامدار برگزار شد.رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یکی از راه حل های جدی 
استفاده از فناوری هایی است که می توان از طریق آنها احراز 
هویت ها را انجام داد و امکان مشارکت گسترده طیف وسیعی 
از مردم را در یک رویداد فراهم کنیم.وی بحث دیگر را مربوط 
بــه کاربرد الگوریتم های اجماع و بالک چین در ثبت معامالت 
دانســت و افزود: یکی از رویه هایی که بازارهای مالی در حال 
پیش روی به ســمت آن است، ساده ســازی معامالت است.

عشقی خاطرنشان کرد: هر چند نهادهای مختلفی برای انجام 
زنجیره معامالت مانند تسویه و پایاپای معامالت درگیر هستند 
اما اکنون به این ســمت رفته ایم تا معامالت و تســویه را به 
نحوی ساده سازی کنیم که دیگر سرمایه گذار وجود این نهادها 
را احساس نکند و به راحتی معامالت را در کمترین زمان و با 
کمترین هزینه انجام دهد.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: به احتمال زیاد در چند سال آینده مجبور خواهیم بود 
که دارایی های فیزیکی و اوراق بهادر را به صورتی در آوریم که 
نقل و انتقال آن راحت تر صورت گیرد و بتوان آن را در بستری 
که دارای بازیگران متعدد اســت، انجام دهیم.وی با اشــاره به 
اینکه ابزارهای بازار سرمایه باید براساس جمعیت حاضر در این 
بازار رونق پیدا کند و در غیر اینصورت با مشــکلی مانند سال 
گذشــته مواجه خواهیم شد، گفت: ســال گذشته برای احراز 
هویت با بحران اجتماعی مواجه شــدیم، ارائه خدمات به این 
تعداد از سهامداران در بستر فیزیکی و با ابزارهای قبلی امکان 

پذیر نیست و سهامداران را دچار چالش خواهد کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:
لزوم سیاستگذاری برای فعالیت در بازار استخراج رمزارزها

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: به  زودی شاهد اجرایی شدن فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی جمهوری اسالمی به 
عنوان رمز ریال خواهیم بود.به گزارش خبرنگار ایِبنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در حاشیه هفتمین 
همایش مالی اســالمی در پاســخ به سوال خبرنگار ایِبنا درباره اســتفاده از رمزارزها در واردات کشور گفت: استفاده از در رمزارز 
تجارت و به خصوص در واردات مصوبه مهرماه سال گذشته هیات وزیران است که آیین نامه های اجرایی آن در حال تدوین است 
که به زودی اجرایی خواهد شد.وی افزود: خوشبختانه با همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت صمت جزئیات این موضوع در حال شکل گیری است. هدف این است که 
فعاالن تجاری کشور که می خواهند برای واردات از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور استفاده کنند، با کمترین مانع مواجه باشند. این موضوع در کارگروه ها در 
حال بررسی است و بنابراین هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.محرمیان تصریح کرد: رمزارز پدیده ای است که مرز شناس نیست اما فرض بر این است که کسی 
که در خارج از کشور می خواهد برای واردات از رمزارزهای استخراج شده داخل کشور استفاده کند منعی ندارد و مصوبه هیات وزیران را هم دارد.معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی ادامه داد: بانک های مرکزی برای حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزهاست و از طرف دیگر بحث حاکمیت پولی کشورها، راهکار رمز پول 
ملی کشورهای مختلف را مطرح کردند که بیشتر بانک های مرکزی دنیا در حال بررسی این موضوع هستند.وی افزود: در بانک مرکزی ایران نیز این موضوع از چندسال 

پیش مد نظر قرارگرفته و امور فنی آن هم انجام شده و خوشبختانه مقررات آن در شورای پول و اعتبار هم به تصویب رسیده است. 

مدیرعامل بازار متشکل ارزی به بررسی تحوالت بازار سرمایه پس از ورود فناوری بالک چین پرداخت.به گزارش ایِبنا؛ امیر هامونی 
در هفتمین همایش مالی اســالمی که صبح دیروز در بانک مرکزی برگزار شد به موضوع نقش فناوری بالک چین در حوزه بازار 
سرمایه پرداخت.وی با مروز پیش بینی هایی که در زمینه تاثیر فناوری بالک چین بر بازار سرمایه مطرح شده، اظهار کرد: ممکن 
است با ورود فناوری بالک چین ماهیت بازار سرمایه دچار تغییر شود.مدیرعامل بازار متشکل ارزی با اشاره به اینکه ممکن است 

برخی از ارکان بازار سرمایه از جمله بورس ها و شرکت سپرده گذاری دچار تحول شوند، ادامه داد: در حوزه نظارت در سازمان بورس هم ممکن است رویکردها تغییر 
کند. پیش بینی می شود در حوزه بورس ها بیشتر به سمت هسته معامالت غیر متمرکز حرکت شود.وی عنوان کرد: مچینگ سفارش ها به صورت غیر متمرکز و مبتنی 
بر دفاتر کل توزیع شده خواهد بود و بازارگردانی به صورت هوشمند و خودکار رواج پیدا می کند.مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: همچنین پیش بینی می شود تامین 
مالی با استفاده از دارایی های دیجیتال و به شیوه های نو صورت گرفته و انتشار صکوک و سایر ابزارهای بدهی به صورت فعلی وجود نداشته باشد.هامونی گفت: تحول 
بزرگ دیگر به از بین رفتن تمایز و مرز میان بازارها )ملک، خودرو، سهام و غیره( با غیرفیزیکی شدن دارایی ها مربوط می شود. این بازارها دیگر به صورت فیزیکی 
معامله نمی شود بلکه توکن این دارایی ها معامله خواهد شد. )توکن نماینده یک دارایِی تاییدشده است. هر توکن دارایی می تواند بیانگر میزان ارزش یک دارایی فیزیکی 

باشد( این موضوع باعث نزدیک شدن قوانین بازارها به یکدیگر می شود و ممکن است به بازتوزیع بهتر ثروت منجر شود.

معون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد؛

اجرای آزمایشی رمزپول بانک مرکزی
مدیرعامل بازار متشکل ارزی مطرح کرد؛

تغییر ارکان بازار سرمایه با ورود فناوری بالک چین
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گزیده خبر
 کلینتون، ترامپ؛ انتخابات ۲۰۱۶ 

تکرار می شود؟
در حالــی کــه ترامپ بــه صراحت 
اعالم نکرده می خواهد بار دیگر برای 
انتخابات ۲۰۲۴ کاندیدا شود و میزان 
رضایت از بایدن هم کاهش داشته و 
چالش هایی برای هریس پیش آمده، 
برخی از کارشناســان می گویند این 
فرصت خوبی خواهد بود که هیالری 

کلینتون بار دیگر در انتخابات ۲۰۲۴ وارد میدان شود.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، »دیک موریس« مشاور سابق ارشد بیل کلینتون رئیس 
جمهوری پیشین آمریکا گفت که حضور دوباره هیالری کلینتون و دونالد ترامپ 
در رقابت انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ یک »فرصت خوب« است.موریس 
در گفتگوی روز یکشــنبه خود با ایستگاه رادیویی »WABC« گفت، در صورتی 
که دموکرات هــا در انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ کنترل کنگره را از دســت 
بدهنــد، جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریــکا و کاماال هریس، معاون وی 
نقره داغ می شــوند و راه برای کارزار دوم انتخاباتی هیالری فراهم خواهد شد و 
همســرش بیل نیز نقش کلیدی در این راه برای او ایفا می کند.وی درباره یک 
حضور انتخاباتی دیگر بین ترامپ، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا و هیالری 
کلینتون، وزیر خارجه پیشــین آمریکا در دوره بــاراک اوباما گفت: این فرصت 
خوبی است. هیالری یک استراتژی شفاف و خوب دارد که هیچ شخص دیگری 
قادر به انجام آن نیســت.اگرچه هیالری کلینتون هنوز نگفته که آیا قصد دارد 
وارد رقابت انتخاباتی ۲۰۲۴ شــود یا خیر اما به صورت علنی تالش های دولت 
فعلی را هدف گرفته و گفته است: وقتی که ما کنگره ای نداشته باشیم که کارها 
را انجام دهد و کاخ سفیدی که بتوانیم روی آن حساب کنیم تا عاقل، هوشیار، 
باثبات و ســازنده باشد، کارهای دولت هیچ معنایی ندارد.اظهارات مشاور سابق 
ارشد بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا چند هفته پس از آن مطرح 
شد که هیالری کلینتون هشدار داد حزب دموکرات آمریکا باید درباره اینکه چه 
چیزی باعث پیروزی در انتخابات می شــود، هشیار باشد و این هشداری ضمنی 
از ســوی کلینتون به حزبی بود که در معرض خطر واگذاری پیروزی های میان 
دوره ای به حزب جمهوری خواه اســت.هیالری کلینتون دسامبر گذشته گفته 
بود که اگر دموکرات ها بخواهند کنگره ای داشته باشند که کارها را درست انجام 
دهد، باید کاندیداهایی داشته باشــند که بتوانند در ایالت های چرخشی پیروز 
شوند.اظهارات این مشاور سابق بیل کلینتون بازتاب سرمقاله اخیر وال استریت 
ژورنال درباره کاندیداتوری ۲۰۲۴ هیالری است. نویسندگان آن سرمقاله گفته 
بودند که نارضایتی ها از بایدن و هریس و عملکرد ضعیف آنها می تواند راه را برای 

کاندیداتوری هیالری کلینتون در ۲۰۲۴ فراهم کند.

کرونا عامل فقر بیشتر در دنیا

 کووید ۱۹ دارایی ثروتمندان دنیا را دو برابر کرد
آکسفام در گزارشی اعالم کرد که دارایی ۱۰ نفر از ثروتمندترین های جهان در دوران 
کرونا به شــدت افزایش یافته و هم زمان فقرا فقیرتر شــده اند و شکاف های بین این 
دو قشر افزایش چشمگیری داشته است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم 
به نقل از نشریه »دی سایت« آلمان، بر اساس گزارشی که دیروز )دوشنبه( آکسفام 
منتشر کرده است در طول همه گیری کرونا ثروت ۱۰ نفر از ثروتمندترین افراد جهان 
در طول همه گیری کرونا به شدت افزایش پیدا کرده است.بر اساس گزارش این نهاد 
بین المللی نابرابری های اجتماعی در دوران کرونا به شدت تقویت شده و در حالی که 
دارایی های ۱۰ نفر از ثروتمندترین افراد دنیا دوبرابر شــده بیش از ۱6۰ میلیون نفر 
دیگر در فقر به ســر می بردند.بر اساس گزارش آکسفام در طول بحران همه گیری 
کرونــا دارایی های ۱۰ نفر از ثروتمندترین مردان جهان از 7۰۰ میلیارد دالر به ۱.5 
تریلیون دالر افزایش پیدا کرد که برابر با افزایش میانگین روزانه ۱.3 میلیارد دالر در 
هر روز است.بر اساس این گزارش ثروت میلیاردرها در دوران همه گیری کرونا بیش 
از کل ۱۴سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این سازمان توسعه گزارش خود در این 
باره را در آستانه برگزاری کنفرانس دیجیتالی مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرده است.

آکسفام از دولت های دنیا خواستار اصالحات مالیاتی برای تامین بودجه برای تولید 
جهانی واکسن و مراقبت های بهداشتی در مبارزه با این پاندمی شده است. در حالی 
که بیش از 3 میلیارد نفر در دنیا در حال حاضر دو بار علیه کرونا واکســینه شده اند، 
اما تنها حدود 9 درصد مردم در کشورهای کم درآمد حداقل یک دوز واکسن کرونا را 
دریافت کرده اند.در این گزارش آمده است: میلیون ها نفر از مردمی که می توانستند 
نجات یابند به دلیل توزیع ناعادالنه واکسن در اثر کرونا و پیامدهای آن جان خود را 

از دست دادند.»مانوئل اشمیت«، گزارشگر نابرابری های اجتماعی در آکسفام آلمان 
در این باره گفته است: پاندمی برای میلیاردها در دنیا بوی طال می دهد. دولت ها در 
دوران کرونا میلیاردها دالر به اقتصاد تزریق کرده اند که البته بیشتر آن نصیب افرادی 
شده که از افزایش قیمت سهام بیشترین نفع را می برند.وی همچنین گفت: در حالی 
که ثروت این ثروتمندان با سرعت بی سابقه ای افزایش پیدا می کند و برخی به فضا 
پرواز می کنند فقر جهانی به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است.آکسفام این 

نابرابری اقتصادی را »خشــونت اقتصادی« نامیــد و گفت که نابرابری به دلیل عدم 
دسترسی به مراقبت های بهداشتی، خشونت مبتنی بر جنسیت، گرسنگی و تغییرات 
آب و هوایی منجر به مرگ ۲۱۰۰۰ نفر در روز می شود.آکسفام برای این گزارش خود 
از لیســت ثروتمندترین های جهان فوربس در سال ۲۰۲۱ هم استفاده کرده است.

فوربس ۱۰ ثروتمندترین مرد جهان را به شــرح زیر فهرست کرد: »ایالن ماسک«، 
رئیس تسال و اسپیس ایکس، »جف بزوس« از آمازون، »لری پیج« و »سرگی برین«، 
بنیانگذاران گوگل، »مارک زاکربرگ« از فیس بوک، »بیل گیتس« و »استیو بالمر«، 
مدیران عامل سابق مایکروسافت، »لری الیســون«، مدیرعامل سابق اوراکل، »وارن 
بوفه« سرمایه گذار آمریکایی و »برنارد آرنو«، رئیس گروه تشریفات فرانسوی.در آلمان 
نیز تمرکز ثروت رو به افزایش اســت و آکســفام در آلمان از دولت فدرال درخواست 
کرده که شرکت ها و افراد بسیار ثروتمند را بیشتر مسئول بداند. این نهاد بین المللی 
همچنین تاکید کرد که مالیات بر ثروت باید دوباره اعمال شــود و مالیات یکباره بر 
دارایی های بسیار بزرگ هم ضروری است. حفاظت از مسئله ثبت اختراع برای واکسن 
های کرونا هم باید به حال تعلیق درآید.کنفرانس ســاالنه مجمع جهانی اقتصاد در 
داووس سوئیس به دلیل شیوع مجدد کرونا به تعویق افتاد و در عوض در هفته جاری 
این بنیاد برخی سیاستمداران بلند پایه را به صورت مجازی گرد هم می آورد. »اوالف 
شولتز«، صدر اعظم آلمان هم روز چهارشنبه در این نشست مجازی سخنرانی خواهد 
کرد.سازمان توسعه آکسفام تالش می کند مردم در سراسر دنیا را برای غلبه بر فقر 
بســیج کند. برای این منظور حدود ۲۱ شعبه آکسفام با حدود ۴۱۰۰ شریک محلی 

در 9۰ کشور دنیا کار می کنند.

ســخنگوی کرملین گفت که تحریم های پیشــنهادی جدید آمریکا از جمله علیه رهبری روسیه، ممکن است تمام روابط میان دو کشور را 
از میان ببرد.به گزارش ایســنا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین یکشــنبه در مصاحبه با شبکه خبری سی.ان.ان با اشاره به تازه ترین 
پیشنهادات آمریکا برای اعمال تحریم علیه رهبری روسیه گفت: البته این فراتر از درک ماست. به  طور بالقوه، این نوع تحریم ها می تواند منجر 
به قطع روابط بین دو کشور شود که به نفع مسکو و واشنگتن نخواهد بود. این اشتباه بزرگی است.با این حال سخنگوی کرملین گفت که 
روسیه از تحریم ها هراسی ندارد. او گفت: ما تا حدودی سعی می کنیم از آنها در جهت توسعه اقتصاد داخلی و تولید داخلی خود بهره ببریم. ما به قدری بزرگ و به حدی خودکفا 
هستیم که مقابل اینگونه تحریم ها شکننده نباشیم. هیچگاه تحریم ها باعث نمی شوند که کشورها تغییر رویه دهند. آیا می توانید نمونه ای ذکر کنید که تحریم ها به شما در حل 
مشکل کمک کرده باشد؟ کجا تحریم ها واقعاً در وادار کردن کشوری به برداشتن گام های خاصی مؤثر بوده است؟ چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است.دیمیتری پسکوف همچنین 
تاکید کرد: روسیه هیچگاه با هیچکس درباره مساله خارج ساختن تسلیحات و موشک هایش از منطقه کالینینگراد صحبت نخواهد کرد چون کالینینگراد بخشی از اراضی روسیه 
است. و با کمال احترام می گویم که ما هیچ نوع درخواستی برای انجام این کار در اراضی خودمان را نمی پذیریم. هیچ کشوری چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد.پسکوف که به 
زبان انگلیسی صحبت می کرد، به سی.ان.ان گفت: روسیه هنوز مطمئن نیست که مذاکراتش با آمریکا و ناتو بر سر امنیت اروپا چطور به پایان می رسد. نمی دانیم نتیجه چه خواهد 

شد. اکنون می توانیم بگوییم که ما در دو مسیر متفاوت ایستاده ایم، دو مسیر کامال متفاوت. و این اصال خوب نیست و آزاردهنده است.

ارتش کره جنوبی اعالم کرد که کره شمالی دیروز )دوشنبه( دو موشک بالستیک کوتاه برد مشکوک را از فرودگاهی در 
پیونگ یانگ به سمت شرق در چهارمین نمایش قدرت در سال جاری پرتاب کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از یونهاپ، 
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در پیامکی بدون توضیحات بیشتر به خبرنگاران اعالم کرد که پرتابه های شلیک شده 

از فرودگاه سنان در پایتخت کره شمالی را در صبح دیروز ردیابی کرده است.در این بیانیه آمده است: در حال حاضر، ارتش ما تحرکات مرتبط )کره شمالی( 
را ردیابی و نظارت می کند و وضعیت آمادگی خود را حفظ می کند. آخرین پرتاب تنها سه روز پس از پرتاب دو موشک بالستیک کوتاه برد مشکوک توسط 
کره شــمالی به ســمت دریای شرق انجام شــد که بعداً  اعالم شد از روی قطار شلیک شده اند.به نظر می رسد شلیک های روز دوشنبه از پیونگ یانگ بر 
توانایی های در حال توسعه کره شمالی برای پرتاب موشک از سکوهای مختلف، از جمله قطارها، پایگاه های زیر زمینی و همچنین تاسیسات زمینی تاکید 
می کند. هفته گذشته، کره شمالی درباره »واکنش قوی تر و قطعی تر« به اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه شش شهروند کره شمالی که در برنامه های 
تسلیحاتی و موشک های بالستیک شرکت داشتند، هشدار داد.کره شمالی همچنین موشک مافوق صوت خود را در ژانویه آزمایش کرد.گارد ساحلی ژاپن 

هم اعالم کرد که پرتاب یک موشک بالستیک مشکوک توسط کره شمالی را شناسایی کرده است.

پسکوف در گفت وگو با سی ان ان

پرتاب دو موشک بالستیک، چهارمین آزمایش تحریم آمریکا علیه رهبری روسیه خطر قطع روابط را در پی دارد
موشکی کره شمالی در کمتر از دو هفته
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پژوهشگران آمریکایی، نوع جدیدی از نانوذرات را ابداع کرده اند که 
می تواننــد به ذرات آالینده آب و هوا متصل شــوند و آنها را جذب 
کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از نانومگزین، شــاید یک نانوذره 
جدیــد بتواند کار بزرگی را در حوزه شــیمی انجــام دهد. »کارل 
 University of(»شیمی دان »دانشگاه اورگن ،)Carl Brozek(»بروزک
Oregon( آمریکا و گروهش، نوعی ماده متخلخل همه کاره موسوم به 

»چارچوب فلزی-آلی«)MOF( را به نانوکریستال ها تبدیل کرده اند 
تا اســتفاده از آنها فراتر از کاربردهای آزمایشــگاهی، آسان تر شود. 
نانوذراتی از این دست، طیف وسیعی از کاربردهای احتمالی را دارند؛ 
از پوشش های ســطحی که می توانند بار الکتریکی را ذخیره کنند 
تــا فیلترهایی که آالینده ها را از هــوا یا آب حذف می کنند.بروزک 
گفت: این نانوکریســتال ها، کوچک تریــن و پایدارترین نمونه های 
چارچوب فلزی-آلی هستند که تاکنون ساخته شده اند و ویژگی های 
جالبی دارند؛ به ویژه اینکه می توانند رسانای الکتریسیته باشند و با 
توجه به اندازه ذره، رفتار متفاوتی را نشــان دهند.وی افزود: به نظر 
می رســد که ما واقعا به حوزه جدیدی وارد شــده ایم.چارچوب های 
فلزی-آلی، مواد اســفنج مانندی هستند که از یون های فلزی مانند 
آهن یا روی تشــکیل شده  و با مولکول های کوچک مبتنی بر کربن 
به هم متصل شده اند. چارچوب های فلزی-آلی مانند یک تکه پنیر 
سوئیسی پر از سوراخ، دارای شکاف هایی هستند که می تواند آنها را 
برای کاربردهایی از جمله گرفتن مولکول های خاص مانند دی اکسید 

کربن از جو یا گرفتن سرب از آب آشامیدنی ایده آل سازد.

شرکت »متا«، یک کره چشــم مکانیکی می سازد که ویژگی هایی 
مشابه چشم انســان دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمودو، در 
حال حاضر به خوبی مشــخص شده است که شرکت فیسبوک که 
اکنون نام خود را به »متا« تغییر داده اســت، میلیاردها دالر صرف 
انتقال هرچه بیشتر کاربران از دنیای واقعی به دنیای مملو از آواتار 
متاورس می کند. اما آنچه کمتر در مورد این شــرکت به آن اشاره 
می شــود راه هایی است که متا با آنها ویژگی های اساسا انسانی را به 
ماشــین ها اضافه می کند. این شرکت این بار دست به طراحی کره 
چشــم مکانیکی مشابه چشم انسان زده و این اختراع را ثبت کرده 
اســت.بر طبق اسناد ارائه شــده در مورد این »کره چشم مکانیکی 
۱۰۰«  در ماه دسامبر، ادعا می شود که این گوی فلزی یک »چشم 
رباتیک« است که قرار است چشــم انسان را شبیه سازی کند. این 
چشــم رباتیک دو محور چرخشــی دارد که در یک نقطه مرکزی 
تالقی می کنند. توضیحات طراحی آن نیز پیچیده به نظر می رسد و 
بخش هایی از آن صلبیه، شبکیه و قرنیه چشم انسان را شبیه سازی 

می کنند. عالوه بر آن این چشم رباتیک مردمک و عنبیه دارد.
اما چشــم بدون سر کاربردی نخواهد داشت. متا به این موضوع هم 
فکر کرده اســت. این چشــم به گونه ای طراحی شده که با یک سر 
رباتیک جفت می شود.این کره چشم به حسگرهایی مجهز می شود 
که بــه آن در »دیدن« کمک می کنند. به گفته ی ســازندگان این 
توانایی را می توان با استفاده از یادگیری ماشینی آموزش داد و بهبود 
بخشید. این کار را به طور بالقوه می توان براساس داده های به دست 
آمده از ردیابی حرکت چشــم کاربران انسانی انجام داد.متا فقط در 
تالش برای ســاخت یک هیوالی مکانیکی با نگاه نافذ نیست. این 

چشم مکانیکی می تواند کاربردهای عملی تری نیز داشته باشد. 

نانوذرات که می توانند ذرات 
آالینده آب و هوا را جذب کنند

»متا« کره چشم رباتیک می سازد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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تصویری از رشته کوه اورست از ایستگاه فضایی بین المللی

بایدو از کامیون الکتریکی DeepWay Xingtu رونمایی کرد
غول اینترنت چین یعنی بایدو به دنبال گسترش حضور خود در صنعت خودرو بوده و اخیراً یک کامیون تمام الکتریکی و سنگین وزن 
را معرفی کرده اســت. این کامیون که Xingtu نام دارد از ویژگی های خودران پیشــرفته سود برده و کار طراحی آن توسط پینین فارینا 
انجام شده است. این کامیون از طریق زیر برند DeepWay بایدو معرفی شده و ضریب درگ پایین ۰.۳۵ دارد. DeepWay می گوید محصول 
موردبحث به باتری بزرگ ۴۵۰ کیلووات ســاعتی مجهز بوده و در حداکثر ظرفیت باری خود یعنی ۴۹ تن می تواند تا ۳۰۰ کیلومتر را 
 Xingtu با یک بار شــارژ بپیماید. این شــرکت همچنین خاطرنشان ساخته باتری را می توان تنها در عرض یک ساعت شارژ کرد.کامیون
از تکنولوژی تعویض باتری هم برخوردار اســت و می توان تنها در عرض شــش دقیقه باتری جدید را روی آن نصب کرد. بایدو از نظر 
ویژگی های خودران کم نگذاشــته و کامیون خود را به سیســتم هوشمند بزرگراهی تجهیز کرده است. این سیستم شامل ۱۱ دوربین، 
یک تشــخیص دهنده مادون قرمز، ۵ رادار و حســگر لیدار است. طراحی ظاهری این کامیون سریعاً جلب توجه می کند زیرا در مقایسه 
با کامیون های کنونی بســیار روان تر به نظر می رســد. در نمای جلو چراغ های عمودی با نوار LED که در پهنای خودرو کشیده شده اند 

خودنمایی می کنند. این کامیون همچنین دارای یک جفت آینه جانبی و شیشه جلوی متمایز است.

بحران در خط حمله امارات قبل از بازی برابر ایران
تیم ملی فوتبال امارات دو بازیکن اصلی خود در خط حمله را پیش از بازی برابر ایران و سوریه از دست داد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از کوره، تیم ملی فوتبال امارات در دو بازی بعدی خود در انتخابی جام جهانی باید به ترتیب برابر سوریه و ایران به میدان برود.

با آسیب دیدگی فابیو دی لیما در دیدار برابر العین وضعیت خط حمله امارات بحرانی شد. آسیب دیدگی این بازیکن بسیار جدی 
است و به احتمال خیلی زیاد فصل را از دست بدهد و به این ترتیب او در بازی سوریه مقابل ایران هم نمی تواند به میدان برود.

اما غایب بزرگ اماراتی ها در این دو بازی علی مبخوت بهترین گلزن تاریخ امارات است که در ۷ بازی اخیر الجزیره هم نتوانسته، به 
میدان برود.تیم ملی فوتبال امارات با ۶ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی گروه خود قرار دارد و شانس حضور در پلی آف را دارد.

قرار است که سرمربی هلندی اماراتی ها امروز فهرست نهایی این تیم را برای رویارویی با سوریه و ایران اعالم کند و تیم از فردا 
اردوی آمادگی خود را برگزار خواهد کرد.دیدار تیم های ایران و امارات در ۱۲ بهمن در تهران برگزار خواهد شد.

گارا،یادمیداریهکیادمانمیکردی؟ گانراردربخودجایوجایمانمیکردی؟ن نمیکردینخستینروزتاربامننبودیفتنهاندرسرهبکویوصلمیربدیولیردوانمیکردی؟نشانرددمیدیدیولیردماننمیدادیچوخوانتمینهادایندلهبجزیغمانمیکردی؟چوجانتمیسپرداینتنهبجزخونشنمیخوردی؟س رخازخیرینمیربدیدلازخارانمیکردیدلمرامینهیداغیوگرهنردچنینباغیچرافرداهمیگفتی؟چوپسفردانمیکردیهبپسفردارسیدآنکمهبفرداوعدهمیدادیچورخردرپدهپوشیدیدگرپیدا

پیشنهاد

چهره روز

کتاب یک اتفاق مسخره
کتاب یک اتفاق مســخره داســتان بلنــدی از فیودور 
داستایفســکی، نویســنده بــزرگ روس اســت که در 
ســال ۱۸۶۲ منتشر شــد. این آخرین داستانی بود که 
داستایفســکی به تاثیر از نخستین اســتادش، گوگول، 
نوشــت. داســتانی که آن را همتراز شاهکارهایی مانند 
»شنل« و »بلوار نفســکی« دانسته اند. کتاب یک اتفاق 
مســخره در سال ۱۸۶۲ نوشته شــده است. دقیقا یک 
سال قبل از نوشته شدن این کتاب یعنی در سال ۱۸۶۱ 
اتفاق بســیار مهمی در روســیه می افتد. در آن زمان از 
مجمــوع ۶۰ میلیون جمعیت روســیه ۵۰ میلیون نفر 
آن ها را موژیک ها )دهقانان( تشکیل می دادند. تمام این 
موژیک ها رعیت بودند، نیمی از آن ها در اراضی دولتی و 
بقیه در امالک حدود ۱۰۰ هزار خانواده اشراف زمیندار روسیه زندگی مشقت باری را سپری می کردند. 
موژیک ها همراه امالک معامله می شدند و حق ترک امالکی که متعلق به آن بودند را نداشتند. الکساندر 
دوم به عنوان ناجی آن ها ظهور کرد و با لغو نظام رعیتی دهقانان اجازه یافتند دوسوم از اراضی کشاورزی 
دولتی را به اقســاط ۴۹ ســاله خریداری کنند. به این ترتیب، در سال ۱۸۶۱، تزار روسیه دستور الغای 
نظام رعیتی را در سراسر خاک امپراتوری روسیه صادر کرد.یک اتفاق مسخره نیز با یک مهمانی و اتفاقی 
جدی شروع می شود. سه دیوانساالر در اتاقی جمع شده اند و به واسطه ی طبقه ی اجتماعی ای که عضوی 
از آن هســتند گفتگوهایشان حول اداره ی بهتر جامعه و همچنین تغییرات جدیدیست که در شیوه ی 
کشورداری در حال شکل گیری و رخ نماییست.»استپان نیکیفوروویچ« و »سیمون ایوانوویچ شیپولنکو« 
نمایندگان محافظه کاری و حفظ سنن قدیم اند در حالی که »ایوان ایلیچ پرالینسکی« طرفدار اصالحات 

است، اما او خود نیز شناخت درستی از اصالحات ندارد.

جبران خلیل جبران
جبــران خلیل جبــران )۶ ژانویــه ۱۸۸۳ – ۱۰ آوریل 
۱۹۳۱( اهل بشــّری لبنان و نویسندهٔ لبنانی-آمریکایی 
و نویســنده کتاب پیامبر بود. او در ششــم ژانویه سال 
۱۸۸۳، در خانــواده ای مســیحی مارونی )منســوب به 
مارون قدیس( که به »خلیل جبران« شــهرت داشتند، 
در البشری )ناحیه ای کوهستانی در شمال لبنان( به دنیا 

آمد. مادرش زنی هنرمند بود که کامله نام داشت.
مادر جبران کامله رحمه، ســی ساله بود که جبران را از 
شوهر سومش خلیل جبران به دنیا آورد.شوهرش مردی 
بی مسئولیت بود و خانواده را به ورطه فقر کشاند. »جبران 
خلیل« یک برادر ناتنی به نام »پیتر« )شش سال بزرگتر 
از خــودش( و دو خواهر کوچکتر به نام های »ماریانه« و 
»سلطانه« داشت که در تمام عمرش به آن ها وابسته بود. از آنجا که »جبران« در فقر بزرگ می شد، از 
تحصیالت رســمی بی بهره ماند و آموزش هایش محدود به مالقات های منظم با یک کشیش روستایی 
بود که او را با اصول مذهب و انجیل و زبان های سریانی و عربی آشنا کرد. »جبران« هشت ساله بود که 
پدرش به علت عدم پرداخت مالیات به زندان افتاد و حکومت عثمانی تمام اموالشان را ضبط و خانواده 
را آواره کرد. سرانجام مادر »جبران« تصمیم گرفت با خانواده اش به آمریکا کوچ کند. در ۲۵ ژوئن سال 
۱۸۹۵، جبران در دوازده ســالگی با مادر، برادر و دو خواهرش، لبنان را ترک و به ایاالت متحده آمریکا 
رفت و در بوستون ساکن شد. وی در بوستون به مدرسه رفت. در مدرسه، اشتباهی در »ثبت نام«، نام او 
را برای همیشه تغییر داد و به کهلیل جیبران تبدیل کرد که علی رغم تالش هایش برای بازیابی نام کامل، 
تا پایان عمرش بر جا ماند. »جبران« در سال ۱۸۹۶ با »فِِرد هلند دی« مالقات کرد و از آن به بعد وارد 

مسیر هنر شد. وی »جبران« را با اساطیر یونان، ادبیات جهان، نوشته های معاصر و عکاسی آشنا کرد.

فرهنگ

استودیو فیلمسازی دیزنی از قاچاق فیلم »بیوه سیاه«  
۶۰۰ میلیــون دالر ضرر کرد.به گزارش ایرنا از پایگاه 
اطالع رسانی اسکرین َرنت، فیلم سینمایی بیوه سیاه 
که ماجراهای آن بین داســتان فیلم هــای کاپیتان 
آمریکا: جنگ داخلی و انتقــام جویان: جنگ ابدیت 
اتفاق می افتد و شــخصیت های جدیدی را به دنیای 
ســینمایی مارول معرفی می کنــد، در ابتدا قرار بود 
اول مه ۲۰۲۰ )۱۲ اردیبهشت ۹۹( اکران شود اما به 
دلیل همه گیری کرونا به تاخیر افتاد. این فیلم پس 
از تاخیری یک ســاله سرانجام در تاریخ ۹ ژوئیه سال 
۲۰۲۱ )۱۸ تیر ۱۴۰۰( روی پرده ســینماها رفت و 
همان روز در ســرویس پخش اینترنتی دیزنی پالس 
نیز اکران دیجیتال شد.بیوه سیاه شروعی طوفانی داشت؛ این فیلم با ۸۰ میلیون فروش بزرگترین 
اکران افتتاحیه دوران پساکرونا را در گیشه آمریکا به نام خود ثبت کرد و در دیزنی پالس هم ۶۰ 
میلیون دالر فروخت. اما در هفته دوم اکران فروشش تا ۶۸ درصد کاهش یافت و به بیشترین فیلم 
قاچاق شــده در دوران کرونا تبدیل شد.به گزارش ددالین، دیزنی برای اکران بیوه سیاه در دیزنی 
پالس هزینه هنگفتی پرداخت و از آن جا به بعد کار انتشار نسخه های قاچاق به زبان های مختلف 
در اینترنت راحت شــد. به گفته منابع نزدیک به ددالین، بیوه ســیاه تا ماه اوت )مرداد- شهریور 
۱۴۰۰( بیش از ۲۰ میلیون بار قاچاق شد. از آنجایی که هزینه تماشای این فیلم ابرقهرمانی روی 
سرویس دیزنی پالس ۳۰ دالر بود بنابراین ضرر دیزنی در حوزه اکران دیجیتال ۶۰۰ میلیون دالر 
برآورد می شود.اکران دیجیتال بیوه سیاه زمانی که این فیلم هنوز روی پرده بود، حسابی جنجال 

ساز شد تا جایی که اسکارلت جوهانسون، ستاره فیلم، علیه دیزنی دست به شکایت زد.

ضرر سنگین »بیوه سیاه« از قاچاق
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