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معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان این که ایران در حال پشت سرگذاشتن سخت ترین و ظالمانه ترین تحریم های تاریخ روابط بین الملل است، گفت: اگرچه به 
خاطر تحریم ها مشکالتی در برقراری روابط با همسایگان داریم، اما معتقدیم این مشکالت با تعامل و گفت وگو قابل حل خواهد بود و نیازی به کمک بیگانگان 
نیست.به گزارش ایرنا از دفاع پرس، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در دیدار با وابستگان نظامی خارجی مقیم جمهوری اسالمی ایران در تاالر سعدی برج میالد 
تهران، با تبیین چرایی تقابل نظام ســلطه با انقالب اســالمی ایران اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران در حال پشت سرگذاشتن سخت ترین و ظالمانه ترین 

تحریم های تاریخ روابط بین الملل است و ما اگرچه به خاطر تحریم ها مشکالتی در برقراری روابط با همسایگان داریم...
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گام بزرگ ایران در توسعه روابط با شرق؛
ماموریت بزرگ رئیسی در مسکو

زهرا امیری- ایرنا- صاحبنظران سیاســی می گویند زمان برای تقویت 
سیاست خارجی، تکمیل سیاست چندجانبه گرایی و توسعه پیوندهای 
منطقــه ای ایران با تعریف روابط راهبردی تهران- مســکو و ادغام در 
ابتکار مشارکت بزرگ اوراسیایی فرارسیده است.ایران و روسیه اکنون 
در شــرایطی به سر می برند که یکدیگر را فرصتی برای ایجاد »کریدور 
راهبردی و شــراکت برابر« تلقی می کنند، شرایط کنونی نظام روابط 
بین الملل نیز انگیزه های روابط راهبردی کشــورهای بلوک شــرق را 
بیشتر کرده است زیرا با بحران هژمونی جهانی غرب به رهبری آمریکا 
گریبانگیر اســت.ایران اکنون در چهارراه تحوالت سیاســی، تجاری و 
اقتصادی ایستاده و اضالع همکاری ها در منطقه در حال تکمیل شدن 
است؛ این مســیر از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای 
شــروع، در نشســت اکو برای تکمیل آن تالش شد و با اجرایی شدن 
توافــق راهبردی ۲۵ ســاله ایران و چین از ۲۴ دی مــاه ادامه یافت و 
حاال به اجرای ســند ۲۰ ساله با روسیه رســیده است. کارشناسی از 
والدیمیر پوتین نقل می کرد که او به ســفر اوایل ۲۰۲۲ ســیدابراهیم 
رئیسی اشــاره کرده و گفته »رفقا و شرکای ایرانی به زودی به مسکو 
می آیند.«، روابطی که دو طرف در تالشــند که آن را تا مرز شــریک 
راهبردی باال ببرند.روابطی که می دانیم به دلیل چالش های گذشــته 
از انســجام الزم برخوردار نیست، اما اکنون کارشناسان معتقدند سفر 
رئیس  دولت سیزدهم به روســیه می تواند نقطه عطف روابط تهران و 
مســکو شود، سطح کیفی روابط دوجانبه را چندپله ارتقا دهد و تا مرز 
روابط راهبردی پیش ببرد. روابطی که به نظر می رسد به صورت جدی 
از سوی طرفین در حال پیگیری است.ایران اکنون در چهارراه تحوالت 
سیاسی، تجاری و اقتصادی ایستاده و اضالع همکاری ها در منطقه در 
حال تکمیل شدن اســت؛ این مسیر از عضویت دائم ایران در سازمان 
همکاری شانگهای شروع، در نشست اکو برای تکمیل آن تالش شد و با 
اجرایی شدن توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین از ۲۴ دی ماه ادامه 

یافت و حاال به اجرای سند ۲۰ ساله با روسیه رسیده است.

راهبرد دولت برای تحقق سند 20 ســاله با عمده کشورهای 
همسایه

رئیسی ۲۰ آذرماه اعالم کرد که گام نخست، جهش در روابط تجاری با 
همسایگان است و وزارت امور خارجه ۴۰ درصد برنامه هایش را در ۱۰۰ 
روز گذشته به همین موضوع اختصاص داده که مهمترین دستاورد آن 
را همه در حوزه واکسن مشاهده کردند.»سعید خطیب زاده« سخنگوی 
وزارت امور خارجه نیز ۲۰ آذرماه اعالم کرد: در دســتگاه دیپلماســی 
برنامه ریزی شــده که »با کشورهای عمده همســایه نقشه راه و سند 
همکاری ۲۰ ساله داشته باشــیم«؛ او در این ارتباط گفته سند جامع 
همکاری ۲۰ ســاله با روسیه تقریبا نهایی شده و از هیات دولت مجوز 
الزم را اخذ می کنیم تا مذاکرات مربوط به آن انجام شود. به گفته وی 
»ســند همکاری ۲۰ ساله با روسیه، شــبیه »سند ۲۵ ساله همکاری 
ایران و چین« خواهد بود که هفتم فروردین امســال میان دو کشــور 
امضا شــد.«بنابراین »حسن همجواری و همسایگی« به عنوان اولویت 
نخست سیاست خارجی جمهوری اســالمی ایران در دولت سیزدهم 
مطرح است و در این سیاست برقراری رابطه پایدار اقتصادی - تجاری 

نقش بسیار مهمی دارد.

ضرورت اقناع افکار عمومی در نگاه به شرق
دیدار رئیســی از مسکو، با توجه به شــرایط ژئوپلیتیکی کنونی و نیز 
تحوالت بین المللی و منطقه ای، اهمیت بسیاری دارد، بدیهی است که 
این »هم افزایی راهبردی« یک امر مرســوم در حوزه روابط بین الملل 
است و در ترســیم آن ها، »اشــتراکات بازیگران« موضوعیت دارد. به 
همین جهت دستگاه دیپلماسی باید همگرایی موثر و مفید با روسیه، 
هند، چین، ترکیه، عراق و ســایر همسایگان و کشورهای اوراسیایی را 
برای مردم تشــریح و اطالع رســانی دقیق و شفافی در خصوص فواید 
راهبرد »نگاه به شــرق« برای افکار عمومی ارائــه کند.صاحب نظران 
حوزه روابط بین الملل می گویند در روابط تهران - مســکو، نه موضوع 
»نفی اختالف ها« مطرح اســت نه »گــذار از منافع ملی« و نه »هضم 
شــدن در بازی دیگران«. بنابراین مخالفان برقــراری روابط راهبردی 
و بلندمدت تهران-مســکو همان افرادی هستند که تمایلی به روابط 
تجاری ایران و کشــورهای منطقه نیز ندارند؛ آنها در سال های گذشته 
تالش بســیاری برای پانگرفتن این روابط انجام داده اند و اکنون نیز با 
نزدیک شدن به ســفر رئیس جمهوری ایران به روسیه، بر تالش خود 
شدت بخشــیده اند. آنها برقراری رابطه با روسیه و چین را مزمت کرده 
و با عنوان »وابســتگی« تبلیغ می کنند.از سوی دیگر جدای از سابقه 
عملکرد غرب به ویژه آمریکا در قبال ایران و تالش برای تحت فشــار 
قرار دادن ایران از هر طریقی، به زعم بسیاری از صاحبنظران، قدرت و 
ثروت دنیا در حال جابجایی از غرب به شرق است و این فرصت  متعدد 
و متنوعی را پیش روی کشــورهای بســیاری از جمله ایران قرار داده 
اســت. در واقع تنوع بخشی به روابط و صرفا نگاه نکردن به یک نقطه، 
می تواند تضمین کننده منافع یک کشــور باشد بدان معنا که وقتی با 
کشورهای متعددی در ارتباط هستید دیگر یک کشور نمی تواند نفوذ 
خود را اعمال کرده و یا از اهرم و تاکتیک های مختلف برای تحت فشار 
قرار دادن کشور هدف استفاده کند. این کارشناسان معتقدند نگاه صرف 
به غرب نمی تواند تامین کننده منافع کشور باشد و باید به سمت ایجاد 
توازن و حراست از منافع ملی از رهگذر متنوع سازی روابط با کشورهای 
مختلف به ویژه کشــورهای همســایه و اوراسیا حرکت کرد. گرچه در 
این مسیر، هیاهو و پروپاگاندای رسانه ای مخالفان روابط ایران با شرق 
مسیر پرچالشی را برای دولت به وجود آورده است.دکتر »روح اهلل مدبر« 
کارشناس مسائل روسیه در مورد نقش رسانه های غربی در افکارسازی 
در مورد روسیه به پژوهشگر ایرنا می گوید: رسانه های غربی ابزار دارند 
و می داننــد چگونه جای قاتل و مقتول را تغییــر دهند. یقین دارم و 
مطمئنم بخشی از کســانی که علیه روسیه صحبتی می کنند، نقشه 
روســیه را نمی شناســند و تفاوت مناطق آن را نمی دانند. کسانی که 
درباره روسیه مطلب می نویسند، باید بدانند که روسیه چیست و قانون 

اساسی اش چیست و چرا تغییر کرد؟
ادامه در صفحه دوم

نگــاه

بخش اعظمی از ســوانح رانندگی اخیر و بــه دنبال آن جان باختن و مصدوم 
شدن افراد، به علت نبود ایمنی و استاندارد در خودروهای تولید داخل رخ داده 
اســت، به طوری که طبق گفته پلیس در حادثه رانندگی اخیر محور بهبهان، 
ایربگ هیچ یــک از خودروهای تولید داخل باز نشــده بود.به گزارش فارس، 
تصادف زنجیره ای ۵9 خودرو در محور بهبهان - رامهرمز در ۲۰ دی ماه سال 
جــاری که بر اثر آن تعدادی از هموطنان جان خود را از دســت دادند و ده ها 
نفر دچار مصدومیت شدند، باز هم اهمیت تولید خودروهای با کیفیت و لزوم 
اجرایی شدن استانداردهای 8۵ گانه تولید خودرو که در مواردی بعضی از این 
اســتانداردها به بهانه های مختلف از جمله تحریم ها به فراموشی سپرده شده 
است را به ســازندگان خودروهای داخلی و مسئوالن نظارت بر کیفیت تولید 
خودرو گوشــزد کرد.به گفته پلیس، در این تصادف ناگوار  ایربگ هیچکدام از 
خودروهای تولید داخل باز نشــد .بنابراین گزارش تولید خودروهای بی کیفیت 
یکی از مشــکالت اساسی صنعت خودروسازی کشــور است که همواره مورد 
نقد مردم و کارشناســان بوده و هست. در مورد دالیل بی کیفیتی خودروهای 
داخل و کاهش اســتانداردها در تولیدات، مباحث فراوانی از سوی کارشناس 
مطرح اســت و بســیاری بر این عقیده اند که اگرچه برخی از مشکالت مانند 
تحریم ها در این مســاله بی تاثیر نیست اما  انحصاری بودن این صنعت یکی از 
عوامل اصلی بی توجهی خودروســازان به ارتقا کیفیت است. در بازار انحصاری 
خودروســاز داخل بدون دغدغه رقابت، نه تنها خودرو با کیفیت نامناسب ارائه 
می کند، بلکه همین تولیدات را هم قطره چکانی به بازار عرضه می کند تا قیمت 
خودرو بــا کاهش عرضه و افزایش تقاضا افزایش یابد.البته در این حوزه نقش 
واسطه گران این خودروسازان در فروش خودروهای تولیدی در بازار و افزایش 

قیمت را نباید نادیده گرفت.

 ریزش کیفیت خودرو در سال های اخیر
مهدی اسالم پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد در رابطه با تولید خودروهای 
بی کیفیت در کشــور می گوید: کیفیت خودرو ها در چند ســال گذشــته به 
خصوص در هشــت سال اخیر ریزش داشته است و محصول کیفی خوبی که 

در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.

 خودروسازان داخل آزمون های تصادف اجرا نمی  کنند
به گزارش فارس، نکته قابل توجه در مورد اســتاندارد ایمنی خودرو آن است 
که ۵ دســتگاه از جمله سازمان ملی اســتاندارد، ناجا، وزارت صمت،  سازمان 
محیط زیست و سازمان بهینه سازی سوخت به عنوان ناظر مسئولیت نظارت 
بر ایمنی خودرو را بر عهده دارند اما با این وجود به گفته کارشناسان از جمله 
ابوالفضل خلخال، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، ایمنی خودروهای 
تولید داخل همچنان پایین اســت. وی درباره وضع استاندارد بدنه خودرو های 
تولید داخل بیان داشت: موضوع اصلی پایین بودن ایمنی خودروهاست و االن 

 COP آزمون های تصادف در کشور انجام نمی شود، عالوه بر اینکه ما تست های
را که به صورت ســاالنه انجام می شود، نمی توانیم بررسی کنیم در تست های 
تاییدیه نو هم که برای هر نمونه خودرو انجام می شــود، برخی از خودرو های 
داخل که در حال حاضر تولید می شــوند، اســتاندارد های تصادف را برآورده 

نمی کنند.

تعلیق برخی اســتانداردهای 85 گانه خودرو موجب آسیب به مردم 
شده است

در رابطه با لزوم اجرای اســتانداردهای 8۵ گانه خودرو نیز رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد بیان داشت: سرپیچی هایی از استاندارد های 8۵ گانه دیده می شود 
و 9 اســتاندارد در دولت قبل تعلیق شــده که این تعلیق موجب آســیب به 
مردم شده اســت.البته رئیس سازمان ملی استاندارد  اعالم کرده است که اگر 
خودروسازان به تعهدات خود در رابطه با اجرای استانداردها عمل نکنند جلوی 
شــماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور را خواهند گرفت اما موضوع 
این اســت که این گفته حرف تازه ای نیست و مسئوالن قبلی نیز مدام از این 
حرف هــا زده اند. به عنوان مثال وحید مرندی مقــدم، معاون نظارت بر اجرای 
استانداردهای سازمان ملی استاندارد در مهر ماه سال 97 اعالم کرد که از اول 
دی ماه 97 براساس اجباری شدن استانداردهای 8۵ گانه برای تولید خودرو، 
خودروسازان مکلفند تا خودروهای جدید تولیدی را براساس این استانداردها 
تولید کنند و اگر تا زمان معین شــده خودروسازان استاندارهای الزم را پاس 

نکنند، ما اجازه شماره گذاری نمی دهیم.

 ایربگ خودروهای تولید داخل اگر به دره بیفتد یا با ســقف به زمین 
برخورد کند  باز نمی شود

پیش از این، ســعید مدنی مدیرعامل اســبق سایپا با اشــاره به  تصادف اخیر 
زنجیره ای در بهبهان مدعی شده بود: 8۰ تا 9۰ درصد خودروهای تولید داخل 
دو ایربگ دارند و باز شدن آنها بستگی به زاویه تصادف دارد، اگر خودرو به دره 
بیفتد یا با سقف به زمین برخورد کند، ایربگ آن باز نخواهد شد، زمانی ایربگ 
خودروهای داخلی فعال می شــود که ضربه از روبرو باشد.به گفته وی مشکل 
خودروسازان ما  تولید خودروهای قدیمی است و ضرورت دارد خودروسازان به 

سمت تولید خودروهای به روزتر حرکت کنند.

 مطالبه مردم بابت توقف تولید ماشین های بی کیفیت 
بنابرایــن گزارش با توجه به وضعیت تولید خودرو در کشــور و کاهش ایمنی 
کافی خودروهایی که هر روز قیمت آنها توســط خودروســازان و دالالن  در 
بازار رو به افزایش است، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی در سامانه 
»فارس من«،   با عنوان  )تولید خودروهای بی کیفیت متوقف شود( از مسووالن 

خواسته اند تولید خودروهای بی کیفیت را در کشور متوقف شود.

کاهشایمنیوکیفیتدرتولیدخودروسازانداخل

وزیر آمــوزش و پرورش گفت: حضور دانش آموزان در مدارس در نیم ســال دوم 
تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ براســاس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا الزامی است.به 
گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، یوسف نوری دیروز سه شنبه در حاشیه 
همایش بزرگداشــت هفته شــوراهای های آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: به همین منظور زمینه برای بازگشایی مدارس طبق مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با توجه به آمادگی  مدارس فراهم است.وی افزود: براساس تصمیم 

ســتاد ملی مقابله با کرونا، امتحانات برخی مدارس به صورت آزمایشی در دی ماه 
حضوری بود که در این مدت گزارشــی از ابتــالی دانش آموزان به کرونا دریافت 
نکردیم.وزیر آموزش و پــرورش ادامه داد: مقدمات حضور دانش آموزان در کالس 
درس فراهم شــده اســت اما القای این موضوع که بازگشایی اختیاری است، یک 
برداشت اســت.نوری یادآور شد: اگر ظرفیت بازگشایی مدارس برای دانش آموزان 
وجود ندارد، فضای جانبی مدارس و اماکن شــهرداری ها وجود دارد. مراکز  خانه 
های بهداشــت نیز شــرایط موجود را رصد می کنند و پیگیری بیماری و درمان 
دانش آموزان  مبتال را انجام می دهد.وی تاکید کرد: مدارس درحال حاضر حضوری 

هستند و دانش آموزان را براساس پروتکل های بهداشتی می پذیرند.

سخنگوی گمرک خبر داد:

رشد ۵۲ درصدی صادرات به اکو
با ابالغ وزیر اقتصاد به بانک ها در روزهای آینده صورت می گیرد

پرداخت وام های بدون نیاز به ضامن و 
وثیقه، از بانک های دولتی کلید می خورد

ابعادی دیگر از ماجرای گندم های آلوده

 به دنبال دستور رئیس جمهور برای اصالح رفتار نظام بانکی با مردم، وزیر اقتصاد وعده داد که در روزهای آینده 
بــا ابالغ به بانک های دولتی، آن ها مکلف خواهند شــد وام های ُخرد را بــدون ضامن و وثیقه به مردم پرداخت 
کنند.به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به سخت گیری بانک ها در سالیان گذشته در 
پرداخت وام به مردم گفت: قاعده ســخت گیرانه ای را دنبال کرده ایم و برای تســهیالت گیرنده مانع ایجاد شده 
اســت. به کســی که مثاًل ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش حساب 
است می توان تسهیالت داد. مالک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی ها را فراهم می کند.خاندوزی در 
یک گفت وگوی تلویزیونی این خبر را مطرح کرد و افزود: در این رابطه روزهای آینده اولین گام را برمی داریم. به 
بانک های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیالت پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان 

بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن....

رئیس اتاق تهران:

خروج سرمایه شدت گرفته است
مردم برای تزریق دز سوم اقدام کنند

شناسایی۱۵۳۳مبتالبهاومیکرون
تهران - ایرنا - رییس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شناسایی 
۱۵۳۳ مبتال به اومیکرون در کشــور خبر داد و از مردم خواســت برای تزریق دز سوم واکسن کرونا اقدام 
کنند.به گزارش ایرنا، جعفر جندقی در نشست خبری آنالین افزود: در فرایند هوشمند رفع محدودیت های 
کرونایی همه مشاغل و رسته های شغلی به شرط انجام واکسیناسیون و رعایت پروتکل ها مجاز به فعالیت 
هستند. حفظ رنگ بندی که در گذشته مالک عمل بود، فقط محدود به اطالع رسانی و موضوعاتی است 
که مردم مطلع باشــند و این رنگ بندی ها کماکان همان معیارها را دارند و عمده آنهم میزان بســتری 
در بیمارســتان بوده اســت؛ ولی در اجرای فرایند هوشــمند رفع محدودیت ها، اجرای پروتکل ها و انجام 
واکسیناســیون بسیار حائز اهمیت است.وی افزود: اعمال محدودیت ها بر اساس شرایط توسط ستاد ملی 

کرونا همواره اعالم خواهد شد و به صورت هفتگی به اطالع شهروندان خواهد رسید. 

کرونا با ما خواهد بود
وی تاکید کرد: کرونا با ما خواهد بود و مرتبا جهش می یابد و باید یاد بگیریم با آن زندگی کنیم. مدیریت 
هوشــمند کنترل کرونا هم بر این امر تاکید دارد. قرنطینه هوشــمند در پنج فاز اجرایی می شود و نیاز 
است که مدیریت هر یک از نهادهای اعالمی نظارت بر اجرا را انجام دهند. هر کدام از این پنج فاز خیلی 
از اوقات رعایتی انجام نمی دهند و قرار شــده گزارشی در این زمینه تهیه شده و نظارتها افزایش یابد و 
از وزارتخانه ها یا اصناف پیگیری شــود.رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: برخی 
دانشــگاه های علوم پزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت اکنون مفاد مقرر شده برای قرنطینه هوشمند 
را اجرایی می کنند و کارکنان زیرمجموعه خود را بررسی می کنند و در فاز اول کارکنان دولت واکسن 
نزده احصا شده و مقرر شد که واکسن بزنند. یا در مورد تاکسی های اینترنتی اسامی افراد واکسن نزده 
احصا شده و به افراد اخطار داده شده که واکسن بزنند. این پروتکل ها در دست پیگیری است و نتیجه 
نظارت ها به اطالع ستاد خواهد رسید.جندقی تاکید کرد: زمان اینجا مهم است چون در حال جایگزینی 
اومیکرون با دلتا هستیم و اگر تا دو هفته دیگر این پروتکل ها به خوبی رعایت نشود، ممکن است دچار 
پیک بیماری شــویم. سامانه ها متصل اســت و افراد شناسایی می شوند ولی محدودیت هایی هم وجود 
دارد. در فاز کنترل هوشمند در ترددهای درون و برون شهری مهم است که افراد واکسن زده باشند یا 
بیمار نباشند.وی خاطرنشان کرد: در مجموع برنامه سالمت کار و حرفه ای در کارخانجات در حال اجرا 
است؛ به عنوان مثال اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بررسی می شوند و این کار از طریق دولت 
و شرکت هایی که از ما مجوز گرفتند انجام شده و توصیه های الزم به کارگران و کارکنان و کارفرمایان 
آنجا صورت می گیرد و بر اصالح فرایند هم تاکید می شود. وزارت کار هم در مورد ایمنی در محیط کار 
چنین می کند. معاینات کارکنان بسته به نوع فعالیت در دوره های سه ماهه،  ۶ ماهه یا یک ساله انجام 
می شود و اگر جایی خطایی رخ دهد، برخورد قانونی صورت می گیرد. اگر کارگری عالئم بیماری داشته 
باشد و به ما مراجعه کند بررسی  و پیگیری انجام می شود. در بیماری های شغلی موضوع پیگیری اهمیت 
باالیی دارد، زیرا بیماری به تدریج رخ می دهد و وقتی وخیم شود احتماال قابل درمان نیست پس باید 
بر پیشــگیری تمرکز کنیم و توصیه های ما الزم االجرا اســت.رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت در خصوص رعایت پروتکل ها در ذیل سامانه امیدگفت: این سامانه اکنون با نام سامانه »ایران 
من« شناخته می شود و در این سامانه اطالعات تمام دستگاه های اجرایی تجمیع شده و در اختیار ستاد 
قرار گرفته است و حتی می توان بخش خود اظهاری آن را هم استفاده کرد. این سامانه با سامانه وزارت 
بهداشت و سامانه آزمایشگاهی متصل است و اگر کسی تست مثبت داشته باشد از شرایط او آگاه خواهند 
شــد.جندقی گفت: اومیکرون هر هفته رصد می شود و تاکنون ۱۵۳۳ مورد ابتال به امیکرون شناسایی 
شــده است که مواردی که هفته جدید بوده است حدود ۲۰۵ مورد بوده است و این نشان می دهد که 
این ســویه در حال افزایش است و چون از همه تست اومیکرون نمی گیریم این عدد باید ضرب در ۶۰ 
شود؛ یعنی شاید حدود ۱۲ هزار مورد اومیکرون داشته باشیم؛ بنابراین چون سرایت باالیی دارد در مدت 
زمان کمی جایگزین دلتا می شــود. پس خیلی فرصت نداریم و از مردم می خواهم پروتکل ها را جدی 
بگیرند. االن محدودیت تزریق واکسن نداریم پس از مردم تقاضا می کنم برای دز سه مراجعه کنند.وی در 
خصوص بررسی سالمت آب آشامیدنی نیز گفت: سازمان آب و فاضالب بر منشاء ورود آب نظارت دارد و 
سازمانهای دیگر مانند وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست هم نظارتهای خود را دارند. در این زمینه 
وزارت بهداشــت آب مصرفی را نظارت می کند و این نظارت ها از لحاظ آلودگی های محیطی، میکروبی 
 ppm ۰.۵ و شیمیایی است.جندقی گفت: استاندارد کلر این است که در نقطه استفاده شده بین ۰.۲ تا
باشد این استاندارد جهانی است و اگر این اندازه باشد می توان اطمینان داشت که آب آشامیدنی از نظر 
میکروبی ســالم است. اما ممکن اســت برخی از مواد یا قارچ های دیگر در آب موجود باشد که با انجام 
آزمایش میکروبی سالمت آب را می سنجیم. کلر به اشکال مختلف استفاده می شود.  اگر در جایی ببینیم 
آب کلر ندارد، حتما اخطار فوری می دهیم. برای کاهش ریســک منابع آب باید رصد و نظارت به دقت 

انجام شود و سالمت شهروندان برای ما مهم است.
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وزیر آموزش و پرورش:
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ادامه نگاه

گام بزرگ ایران در توسعه روابط با شرق؛
ماموریت بزرگ رئیسی در مسکو

 بسیاری گفتند پوتین قانون اساسی  را تغییر داد تا ریاستش را مادام العمر کند 
اما کسانی که اینگونه می نویسند می دانند پوتین قانون اساسی را تغییر داد تا بند 
ارجحیت قوانین بین المللی بر داخلی را حذف کند. بندی که به قانون اساســی 
روسیه اضافه شده بود که طبق آن، قوانین بین المللی و دادگاه های بین المللی بر 
قوانین داخلی روسیه ارجحیت داشت. لذا این بند را پوتین برداشت و آمریکا هم 
از همین ناراحت اســت.ایران می تواند اهرم ها و ظرفیت های خود را تقویت کند 
تا به توافق های عادالنه تری دست یابد؛ این امر در صورتی رخ می دهد که تهران 
ارتباطات اقتصادی خود را از طریق همگرایی با هر دو کشــور روسیه و چین و 
همچنین با دیگر کشورهای اورآسیا متنوع تر کند.»منافع ایران و روسیه دوجانبه 
است؛ نه ایران، ایراِن زمان قاجار است و نه روسیه، روسیه دوره تزار. شرایط کاماًل 
متفاوت شده. در این دکترین جدید که در حوزه سیاست خارجی، سند راهبردی 
و امنیت ملی روسیه تنظیم شده، بین حوزه نفوذ غرب و کشورهایی که در مقابل 
حوزه نفوذ غرب ایستاده اند و کشورهایی که در مقابل یک جانبه گری آمریکایی ها 
هستند، ائتالفی ایجاد می شود تا موازنه و چرخش قدرتی را که از غرب به شرق 
حرکت می کند، تســریع  کند. اکنون که آقای رئیسی می خواهد به مسکو برود، 
دائم در برخی رســانه ها یادداشت می نویسند که نرود. چرا می خواهد به روسیه 
برود؟ می گویند روسیه بدعهدی کرده، دریای خزر را گرفته؛ یا به جای روسیه، 
به آمریکا برود. ما باید در حوزه فرهنگی با روس ها کار کنیم تا مردم  دو کشــور 
از نزدیک یکدیگر را بشناسند. مردم ما، ضد استبداد و ظلم هستند و افتخارشان 
این اســت که در طول تاریخ در مقابل قدرت خارجی جنگیده  و شهید داده اند. 
این ویژگی را در روســیه  هم داریم. روس ها هم در مقابل تجاوز ایستاده اند. ما 
هم در طول تاریخ در برابر حمالت دیگران ایســتاده ایم. بنابراین این موارد نقاط 
مشترک کشور ما و روسیه است و می طلبد این نقاط مشترک را بیشتر بشناسیم. 
مهمترین ابزار هم در این زمینه رســانه و سینماســت؛ ما باید با روس ها فیلم، 
سریال و موسیقی مشترک بسازیم. فرهنگ ســازی و آگاه سازی با این شیوه ها 
می تواند بسیار موثر باشد.اگر می بینید در یک ماه اخیر، حمله رسانه های غربگرا 
به بحث روســیه افزایش یافته، به دلیل این اســت که آنها می دانند چقدر این 
دیدار مهم خواهد بود. در فضای پســابرجام، اما سران مسکو و پکن همواره در 
سیاســت های اعالنی و اعمالی از ایران حمایت کرده و در کنار تهران ایستادند. 
افزایش تعامالت با ایران در دوره تحریم و نیز وتوی قطعنامه تحریمی ترامپ در 
شورای امنیت از سوی نمایندگان پکن و مسکو، رویکرد مثبت و سازنده این دو 
کشور را نشان می دهد.صاحبنظران می گویند در روابط تهران- مسکو، نه موضوع 
»نفی اختالف ها« مطرح است نه »گذار از منافع ملی« و نه »هضم شدن در بازی 
دیگران«.از سوی دیگر از نگاه ناظران، متنوع سازی روابط در چارچوب اورآسیای 
بزرگتر راه حلی امتحان شــده و موفقیت آمیز در زمینه کسب منافع برای ایران و 
شکســت طرح های قلدرمابانه آمریکایی است. افزون بر آن، نگاه بیشتر به غرب 
که در دولت قبل بر حوزه سیاســت خارجی حاکم بود، در دولت رئیسی تعدیل 
شــده  به طوری که دولتمردان از ترمیم مناسبات با همه کشورها، همسایگان و 
منطقه گرفته تا اروپا و حوزه کارائیب را در دســتور کار قرار داده اند.اکنون نکته 
این اســت که همگرایی غول های اورآســیایی با یکدیگر، این ظرفیت را فراهم 
می کند که ســلطه جویی اقتصادی دولت آمریکا و اجبار و تهدید واشنگتن علیه 
سایر دولت ها را به چالش کشد. از آن طرف اقدامات روسیه نیز نشان می دهد که 
راهبرد اوراسیای بزرگ چندقطبی را دنبال می کند. از نگاه روسیه اگر این کشور 
فقط با چین همگرا شود،وابستگی نامتقارن به پکن ایجاد می شود که قدرت نفوذ 
زیادی را  برای چین در مورد مسکو فراهم می کند. بنابراین، روسیه درصدد است 
مشارکت چندوجهی اقتصادی خود را با ایران، هند، کره جنوبی، قزاقستان و سایر 
کشورهای اوراسیا نیز عمیق تر کند. این مدل مشارکت روسیه و چین را پایدارتر 
و بادوام تر می کند زیرا یکی از دو طرف نفوذ بیش از حد بر دیگری نخواهد داشت.

دیپلماسی سوءظن و بی اعتمادی
جهت گیری و پیشینه تاریخی رویکرد و عملکرد آمریکا نشان می دهد واشنگتن 
درصدد است تا روسیه را از آلمان، چین، ترکیه، اوکراین، آسیای مرکزی، هند و 
ایران دور کند. بدیهی است که شکل گیری مشارکت میان مسکو-پکن-تهران، 
چالش بزرگی برای سلطه ایاالت متحده در اورآسیا محسوب می شود، در نتیجه 
واشــنگتن در برابر هر نوع همگرایی منطقه واکنش خواهد داشت.کارشناسان 
می گویند آمریکا، برای این هدف خود، از سوءظن و بی اعتمادی میان کشورهای 
هدف، استفاده می کند و برای دور کردن ایران از چین و مسکو و سایر کشورهای 
منطقه نیز بــر این راهبرد طی طریق می کند، آن گونه که تاکنون از این روش 
استفاده کرده است؛ »راهبرد دیپلماسی بی اعتمادی و تفرقه«.اگرچه طبق آماری 
که »سازمان توسعه و تجارت ایران« منتشر کرده، به نظر  می رسد در چند دهه 
اخیر از ظرفیت های موجود برای توســعه روابط ایران و روسیه استفاده بهینه 
نشده است و به همین دلیل شــاهد سطح غیرکافی همکاری های اقتصادی و 
بازرگانی  میان دو کشور هستیم، اما اکنون قدرت های منطقه، مصمم به پیشبرد  

ابتکار »مشارکت بزرگ اوراسیایی« هستند

ایران و ضرورت تنوع بخشی ارتباطات با سایر کشورها
»گلن دیزن« اســتاد دانشگاه در نروژ و کارشــناس روسیه در گفت وگو با 
پژوهشــگر ایرنا پیشــنهاد کرد ایران نیز استراتژی مشــابه مسکو، یعنی 
تنوع بخشی در ارتباطات اقتصادی را دنبال کند که چارچوب اصلی مشارکت 
بزرگ اورآســیایی را تشــکیل می دهد.از نظر وی »در واقع ایران می تواند 
اهرم ها و ظرفیت های خود را تقویت کند تا به توافق های عادالنه تری دست 
یابد؛ این امر در صورتی رخ می دهد که تهران ارتباطات اقتصادی خود را از 
طریق همگرایی با هر دو کشور روسیه و چین و همچنین با دیگر کشورهای 

اورآسیا متنوع تر کند.

سخنگوی دولت: 
محور جلسات رئیسی و پوتین، توسعه 
صادرات به روسیه و تقویت ارتباطات 

تجاری است
 ســخنگوی دولت با اشاره به ســفر رییس جمهور به روسیه اعالم کرد که 
محور جلســات و مباحث رؤســای جمهور دو کشور، توســعه صادرات به 
روســیه و تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی اســت.به گزارش ایرنا، علی 
بهادری جهرمی دیروز سه شــنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 
رییس جمهور در ســفر روســیه عالوه بر دیدار با آقای والدیمیر پوتین، در 
مجلس دوما ســخنرانی خواهد داشت.وی افزود: دیدار با فعاالن اقتصادی و 

نفتی و حضور در دانشگاه از دیگر برنامه های ایشان در روسیه خواهد بود.
ســخنگوی دولت این نکته را هم خاطر نشــان کرد که »محور جلسات و 
مباحث، توســعه صادرات به روســیه و تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی 

است«.

رئیس  کل دادگستری تهران: 
تمام پرونده های قصاص بازبینی می شوند

رئیس  کل دادگســتری استان تهران با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه 
نســبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده هــای قصاص گفت: در 
دادگســتری تهران در حال پاالیش و بازبینی تمــام پرونده های مرتبط با 
قصاص هســتیم.به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی مهر 
در رابطه با تاکید رئیس قضاییه نســبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی 
پرونده های قصاص، اظهار کرد: در دادگســتری تهــران در حال پاالیش و 
بازبینی تمام پرونده های مرتبط با قصاص هستیم.وی با بیان اینکه به دنبال 
اخذ رضایت در پرونده های قصاص از اولیای دم هســتیم، گفت: دسته ای از 
پرونده های قصاص که معطل مانده اند، مشمول ماده ۴۲۹ می شوند. در این 
پرونده ها اولیای دم حکم قصــاص را اجرا نمی کنند و یا حاضر به پرداخت 
تفاضل دیه نیســتند و مقتول را در وضعیت نامشخص رها کرده اند. در این 
پرونده ها فرصتی به اولیای دم داده می شــود که پرونده را ســریع تر تعیین 
تکلیف کنند.رئیس کل دادگســتری تهران بیان کــرد: در این نوع پرونده ها 
اگر متهم پرونده در زندان بالتکلیف مانده باشد به دادگاه اعالم می کنیم که 
موافقت کند تا فرد با وثیقه آزاد شود.القاصی مهر ادامه داد: مواردی هم وجود 
دارد که دسترسی به اولیای دم پرونده وجود ندارد. به عنوان مثال اولیای دم 
در کشــور حضور نداشته باشند. در این موارد مقررشده دادگاه اقدامات الزم 
را برای دسترســی به اولیای دم و تعیین تکلیــف پرونده انجام دهد.وی در 
خصوص اقدامات دادگستری تهران برای کاهش اطاله دادرسی تا پایان سال 
گفت: برنامه عملیاتی را در این زمینه به تمام شــعب استان ابالغ کرده ایم 
و همه همکاران قضایی در سراســر اســتان در تالش هستند تا مدت زمان 
رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کند. امیدواریم با همکاری نیروی ها سرعت 
رســیدگی به پرونده ها را افزایش دهیم تا بخشی از پرونده ها تا پایان سال 

بسته شوند.

دریادارسیاری:

ایران در حال پشت سرگذاشتن سخت ترین تحریم های تاریخ است
-معاون هماهنگ کننده ارتش با بیــان این که ایران در حال 
پشــت سرگذاشــتن ســخت ترین و ظالمانه ترین تحریم های 
تاریخ روابط بین الملل اســت، گفت: اگرچه به خاطر تحریم ها 
مشــکالتی در برقراری روابط با همسایگان داریم، اما معتقدیم 
این مشکالت با تعامل و گفت وگو قابل حل خواهد بود و نیازی 
به کمک بیگانگان نیســت.به گزارش ایرنــا از دفاع پرس، امیر 
دریادار حبیب اهلل سیاری در دیدار با وابستگان نظامی خارجی 
مقیم جمهوری اسالمی ایران در تاالر سعدی برج میالد تهران، 
با تبیین چرایی تقابل نظام سلطه با انقالب اسالمی ایران اظهار 
داشــت: جمهوری اســالمی ایران در حال پشت سرگذاشتن 
ســخت ترین و ظالمانه ترین تحریم های تاریخ روابط بین الملل 
اســت و ما اگرچه بــه خاطر تحریم ها مشــکالتی در برقراری 
روابط با همسایگان داریم، اما معتقدیم این مشکالت با تعامل 
و گفت وگــو قابل حل خواهد بود و نیــازی به کمک از طرف 
بیگانگان نیست.وی با بیان اینکه گسترش روابط همه جانبه با 
همسایگان با همکاری تک تک وابستگان نظامی خارجی مقیم 
در کشــور میسر می شود، تصریح کرد: اگر تعامل با همسایگان 
عمیق تر شود، منافع اقتصادی کالن تر نصیب منطقه غرب آسیا 
خواهد شد.معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: همه کشورهای 
مهم و حساس الزم است به دنبال پیشرفت کشورشان از طریق 
رفع اختالفات مشــترک و رفع مشکالتی ازجمله خشکسالی، 
مخاطرات انسانی در قالب پناه جویی و قاچاق انسان، مشکالت 
زیست محیطی، بیماری های واگیردار، افراط گرایی و تروریسم 
باشند.دریادار ســیاری افزود: جمهوری اسالمی ایران همواره 
یاور ملت هــای منطقه بوده و به حقوق آن هــا تجاوز نکرده و 
اســتقالل همه کشورها را به رسمیت شناخته است.وی گفت: 
سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال همسایگان دوستی و 
برادری است؛ این کشور چشم طمع به هیچ سرزمینی نداشته 

و براســاس آموزه های اسالم، منافع مشترک و امنیت جمعی و 
منطقه ای را بدون حضور کشورهای فرامنطقه ای در غرب آسیا 
می داند. جمهوری اســالمی ایران با اکثر کشورهای منطقه ای 
ارتباط مناســبی دارد و آن ها نیز از ظرفیت اســالمی و حسن 
همجواری با ایران بهره زیادی می برند.معاون هماهنگ کننده 
ارتش با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران با دستیابی به توان 
خودکفایی و ملی از توان علمی بویژه در زمینه قدرت نظامی و 
ســاخت تسلیحات مدرن و جدید برخوردار است، تصریح کرد: 

ایران ضمن ارتباط روزافزون با کشــورهای مختلف با برخی از 
آن ها همکاری نظامی نیــز دارد و تمایل دارد که فناوری های 
علمی و پیشــرفته نظامی را در اختیار سایر کشورهای دوست 
و همســایه قرار دهد، کشوهای همسایه نیز بایستی به ماهیت 
اقتدار ایران پی ببرند؛ زیرا ثبات و امنیت منطقه براساس اقتدار 
و تعامالت دو طرفه شــکل می گیرد.دریادار سیاری گفت: راه 
خروج از هرج و مرج داخلی و منازعات بی حاصل گام برداشتن 
در مسیر توســعه و پیشرفت و در نهایت رســیدن به ثبات و 

امنیت تنها از طریق تعریف منافع مشترک و امنیت منطقه ای 
و دسته جمعی می باشد.وی در حاشیه این مراسم هم در جمع 
خبرنگاران گفت: در این نشســت حدود ۳۵ وابسته نظامی از 
کشــورهای مختلف جهان حضور داشتند و موضوعات امنیت 
منطقه و نگاهی به وضعیت حال و آینده کشــور افغانستان که 
بســیار هم مورد توجه قرار گرفت، مطرح شد.معاون هماهنگ 
کننده ارتش افزود: نظر جمهوری اســالمی ایران در ارتباط با 
وضعیت فعلی و آینده کشــور افغانستان مطرح شد و از نقش 
همه در ارتبــاط با کمک ها، مذاکرات و تعامالتی که تالکنون 
برای کشــور افغانســتان انجام گرفته، صحبت شد و انتظارات 
جمهوری اســالمی ایران از بحث تشکیل دولت فراگیر و همه 
جانبه در افغانســتان مورد توجه قرار گرفت.دریادار سیاری با 
اشاره به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( مبنی 
بر تعامل و همکاری جمهوری اسالمی ایران با همه کشورهای 
جهان به جز رژیم غاصب صهونیســتی و نظام سلطه جهانی، 
تصریح کرد: اینگونه جلســات باعث می شود ارتباط نزدیکتری 
با جهان داشته باشیم و تبادل نظر، تجربه، اطالعات و آشنایی 
بیشــتری بین عزیــزان در ارتش جمهوری اســالمی ایران و 
وابستگان نظامی کشــورهای جهان به وجود آید.در ادامه این 
مراسم سرهنگ پردراگ پرلیچ، دین وابستگان نظامی خارجی 
مقیم جمهوری اســالمی ایران با تشــکر از دیدگاه ها و نقطه 
نظرات امیر دریادار ســیاری در خصوص مســائل منطقه ای و 
بین المللی، استقبال کشورهای دوست و هم پیمان جمهوری 
اســالمی ایران در ارتقای سطح روابط فی مابین را مورد تاکید 
قرار داد.در پایان، »کرست« یادبود مراسم به عنوان نماد صلح و 
دوستی از طرف معاون هماهنگ کننده ارتش به دین وابستگان 
نظامی خارجی مقیم جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی از 

۳۵ وابسته نظامی خارجی حاضر در مراسم تبادل شد. 

سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
گفت: تاکنون هیچ مصوبه ای به غیر از 
آنچه که در الیحه دولت درباره یارانه 
معیشتی و نقدی آمده، نداشته ایم و 
به محض تصمیم گیری درباره میزان 

یارانه، آن را اعالم می کنیم.
به گــزارش خبرگــزاری مهر، رحیم 
زارع ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
بودجــه ۱۴۰۱ دیروز )ســه  الیحه 
شــنبه( کمیسیون تلفیق را در جمع 
خبرنگاران تشــریح کرد و در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون 
رقم دقیــق یارانه ســال آینده بیان 
نشده اســت؟، گفت: این موضوع در 
تبصره ۱۴ بررسی می شود، لذا هنوز 
بررسی آن آغاز نشــده است. ضمن 
آنکه کمیسیون تلفیق بودجه تاکنون 
هیــچ مصوبه ای به غیــر از آنچه که 
در الیحه دولت دربــاره میزان یارانه 
معیشتی و نقدی آمده، نداشته است 
البته شــاید برخی همکاران نظرات و 
محاسبات شخصی خود را بیان کرده 
باشند اما به محض تصمیم گیری در 
این خصوص نتیجه را اعالم می کنیم.

وی بیــان کرد: مقرر شــد کمیته ای 
میــان دولت و مجلــس درخصوص 
ارز ترجیحی، چــه برای حذف و چه 
برای ابقای آن، تشــکیل شــود که 
نتیجــه نهایی را به محض رســیدن 
به مصوبه ای در کمیسیون تلفیق به 
اطالع مردم خواهیم رساند.سخنگوی 
کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجه 
درخصــوص نحوه اجــرای حذف ارز 
ترجیحی، گفت: روز گذشــته پس از 
برگزاری نشست خبری، دو اصالحیه 
درخصــوص اوراق مالــی اســالمی 
که براســاس آن به شــهرداری ها و 
ســازمان های تابعه آن اجــازه داده 
خواهد شد با تأیید وزارت کشور مبلغ 
۱۲ هزار میلیارد تومــان اوراق مالی 
اســالمی منتشر کنند و همچنین به 
شــرکت های دولتی اجازه داده شــد 
۱۰ هزار میلیارد تومــان اوراق مالی 
منتشر کنند. پیش از این، رقم مذکور 

۸ همت بــود.وی افــزود: همچنین 
دربــاره تأمین آب و برق روســتایی 
و مناطق محروم، دولت مکلف شــد 
۲ همت اوراق مالی اســالمی منتشر 
کند و برای مقاوم ســازی، بهسازی و 
نوسازی مدارس، مبلغ ۳ همت اوراق 
تصویب شــد. همچنین مصوب شد 
برای مقاوم سازی دانشگاه ها و تأمین 
تجهیــزات آنها ۲ همــت اوراق مالی 

اسالمی منتشر شود.
زارع عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی 
نیز مکلف شــد که پرونــده مالیاتی 
مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال 
۱۳۹۸ تــا ۱۴۰۰ را تــا پایان ۱۴۰۱ 
رســیدگی و درآمد ناشی از آن را به 
حســاب خزانه واریز کند. همچنین 
از آنجــا که دولت به تأمین اجتماعی 
بدهکار اســت، مکلف شد در اجرای 
قانون برنامه ششــم توســعه، مبلغ 
۹۰ همت ســهام شرکت های بورسی 
و غیربورســی خود را بابت پرداخت 
اجتماعی  تأمین  به ســازمان  بدهی 
و تأمین اجتماعی نیروهای مســلح 
واگذار کند.ســخنگوی کمیســیون 
تلفیــق بودجــه ۱۴۰۱ در رابطه با 
حق االمتیــاز و حق الســهم دولت از 
کاربرهای ارائه دهنده مخابراتی، گفت: 

این حق االمتیاز مخابراتی به میزان ۲ 
درصد افزایش پیدا کــرد که درآمد 
آن بــه حوزه های فرهنگی اختصاص 
پیدا خواهــد کرد.پروژه های مناطق 
کم برخوردار روســتایی و شهری از 
مالیات و عوارض معاف شــدند.زارع 
بیان کرد: تمامی پروژه ها و طرح های 
زودبــازده و عام المنفعه که توســط 
گروه های جهادی و بسیج سازندگی 
در مناطق کم برخوردار روســتایی و 
شــهری اجرایی می شود، از پرداخت 
هرگونه مالیات و عوارض معاف شدند 
و واردات آمبوالنس و مواردی که در 
قانون بودجه آمده از پرداخت حقوق 
ورودی و گمرکی معاف شــد.وی با 
بیان اینکه اگر چه دولت  توجیهاتی 
برای حذف ارز ترجیحی آورده است، 
اما هنوز نمایندگان قانع نشــده اند و 
طبق مصوبه کمیســیون تلفیق فعال 
 ETS درآمدهای ارزی دولــت با نرخ
باید محاسبه شــود، اظهار داشت: اما 
برخــی از عزیزان دغدغه واردات دارو 
و ســالمت مردم را دارند و ان شاءاهلل 
تصمیم نهایی برای میزان ارز واردات 
کاالهای اساســی در ســال ۱۴۰۱ 
گرفته خواهد شــد که باید در صحن 
علنی هم مصوب شــود.  سخنگوی 

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره 
ارقام مشخص شده برای یارانه گندم 
و دارو، گفت: جمع یارانه ای که دولت 
برای گندم، دارو و نهاده های دامی در 
نظر گرفته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان 
می شود، اما چون زیرساخت های بن 
کاالهای آن فراهم نیســت، پیشنهاد 
دولت این اســت که چند ماه اول به 
صــورت نقدی پرداخت شــود، البته 

هنوز به نتیجه واحد نرسیده ایم.
زارع اضافه کــرد: احتماالً باید مبالغ 
بیشتری برای این مهم در نظر گرفت 
و مابه التفاوت بیــن ارز ترجیحی و 
نیمایی وجــود دارد که باید از جیب 
دولت پرداخــت و برای مردم جبران 
شــود و ان شــاءاهلل در این خصوص 
کمیته مشترکی بین دولت و مجلس 
تشکیل خواهد شد و با توجه به خط 
قرمــزی که برای آرامش معیشــتی 
مردم و جبران قیمت کاالهای اساسی 
را خواهیم  نهایــی  داریم، تصمیــم 

گرفت.
وی درباره برنامــه مکتوب دولت نیز 
اظهار داشــت: یک برنامه غیررسمی 
توســط ســازمان برنامه و بودجه به 
مجلس ارائه شــده، اما دولت باید به 
صورت رســمی این برنامه را در قالب 
نامه ارائه دهد، هر چند هنوز این کار 
را نکرده است و شاید برنامه غیررسمی 
ارائه شــده صرفاً برای آمادگی ذهنی 
اعضای کمیســیون تلفیق ارائه شده 
است.ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: ما منتظریم 
دولت برنامه رســمی خود را هر چه 
سریعتر ارسال کند تا مشخص شود 
اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف 
کرده، چگونه می خواهد آن را جبران 
کند.زارع با اشاره به حذف ردیف های 
مربوط به وام ازدواج در الیحه بودجه 
۱۴۰۱، گفــت: پیشــنهادهایی برای 
تنفیذ تبصره های ۱۶ و ۱۸ توســط 
نمایندگان ارائه شده است، لذا به نظر 
می رسد با توجه به این پیشنهادات، 

این دو تبصره تنفیذ شوند.

زارع در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق:

هیچ مصوبه ای درباره یارانه 
معیشتی و نقدی نداشته ایم

جانشــین فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ناوگروه ۷۹ نداجا متشکل از ناوبندر »مکران« و ناوشکن شهید »بایندر« در دریای 
سرخ حضور دارد و نفتکش های ایران را در مسیر تعیین شده اسکورت می کند.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حمزه علی 
کاویانی جانشــین فرمانده نیروی دریایی ارتش، اظهار داشــت: نیروی دریایی به طور مستمر در عرصه دریاها و آب های بین المللی به جهت تأمین خطوط مواصالتی 
جمهوری اسالمی ایران حضور دارد و در راستای اهداف مورد نظر و تأمین منافع کشور گام برمی دارد.وی سپس در خصوص مأموریت ناوگروه ۷۹ نداجا، افزود: امروز 
ناوگروه ما متشکل از ناوبندر »مکران« و ناوشکن شهید »بایندر« در دریای سرخ حضور دارد و نفتکش های جمهوری اسالمی ایران را در مسیر تعیین شده اسکورت 
می کند. این روند همچنان ادامه دارد و نیروی دریایی افتخار می کند که در تداوم تأمین منافع کشور همواره در صحنه دریا حضور تأثیرگذار و راهبردی دارد.جانشین 
فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص آخرین وضعیت امنیتی خلیج فارس نیز عنوان کرد: به حمداهلل با حضور نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و نیروی دریایی سپاه پاسداران امنیت کامل در مرزهای آبی کشور، تنگه هرمز، سواحل مکران، شمال اقیانوس هند، دریای سرخ برقرار است و نیروی دریایی ارتش در 

همه مسیرهایی که منافع جمهوری اسالمی ایران اقتضا می کند، حضور دارد و از منافع کشور و ملت بزرگ ایران دفاع می کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه خانواده های شهدا راه والیتمداری را پیدا کردند تا نظام اسالمی پابرجا بماند، گفت: 
حجاب و عفاف در میان خانواده های نیروهای مســلح نهادینه شــده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری 
فرمانده نیروی زمینی ارتش، در همایش گوهرهای فاطمی که در مرکز آموزش پشــتیبانی نزاجا برگزار شــد،گفت: امروز در 
نظام الهی جمهوری اســالمی، خداوند متعال ما را از وجود والیت فقیه، متنعم کرده اســت.وی با بیان اینکه امروز والیت فقیه 

صراط مســتقیم ما اســت، افزود: خداوند متعال را شاکریم که جشــنواره گوهرهای فاطمی را برگزار کردیم و امروز حجاب و عفاف در میان خانواده های نیروهای 
مســلح نهادینه شــده است.فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: این نعمت، واال و ارزشــمند است و ما باید در برابر این نعمات عظیم، بندگی خداوند متعال 
را به زیبایی به منصه ظهور برســانیم.امیر حیدری اضافه کرد: حجاب و عفاف برگ زرینی از ارزش های انقالب اســالمی است که زمینه ساز رشد و تعالی فرهنگی 
جامعه اســالمی محسوب می شــود.وی با بیان اینکه ما امروز به عنوان پرورش دهنده نســل آینده تکلیف بر عهده داریم، گفت: ما امروز در قبال جوانان مأموریت 
داریم و باید با برنامه منســجم و تأســی از امر به معروف و نهی از منکر به طور هدفمند در این راستا پیش برویم.فرمانده نزاجا با بیان اینکه خانواده های شهدا راه 
والیتمداری را در جامعه اســالمی پیدا کردند تا نظام اســالمی پابرجا بماند، گفت: امروز بانوان شاغل در نیروهای مسلح، سربازی والیت فقیه را در لباس حجاب 

و عفاف به منصه ظهور گذاشته اند.

دریادار کاویانی:

ناوگروه ۷۹ ارتش در دریای سرخ در حال انجام 
مأموریت است

امیر حیدری:

پایداری نظام اسالمی مرهون خانواده های شهداست
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گزیده خبر

ابعادی دیگر از ماجرای گندم های آلوده
به دنبال حواشی مربوط به ترخیص گندم های آلوده به سرب باال، گمرک 
ایران اعالم کرد محموله های گندم وارداتی از روســیه را بر اســاس تائید 
سیستمی و مجوزهای صادره از سازمان های مربوطه مبنی بر تائید سالمت 
ترخیص کرده اســت، با این حال توضیح سازمان غذا و دارو در این رابطه 
ابهاماتی ایجاد می کند.به گزارش ایســنا، انتشار اظهاراتی مبنی بر اینکه 
بخشــی از محموله وارداتی از روســیه به ایران با سرب باال بوده و آلودگی 
داشته است، گر چه در فاصله ای کوتاه، از منبع منتشر کننده حذف شد اما  

موجب ایجاد شائبه های در اذهان عمومی شده است.

سازمان غذا و دارو نه تکذیب کرده و نه ماهیت محموله را مشخص
در همین رابطه دســتگاهی ورود گندم آلوده را به صراحت تکذیب نکرده 
اســت ولی اخیرا ســازمان غذا و دارو طی اطالعیه ای در مورد گندم های 
وارداتی آلوده توضیح داد و از این قرار بود که از پنج کشــتی حامل گندم 
وارداتی نمونه برداری شده و به آزمایشگاه های معاونت غذا و دارو در اهواز 
ارسال شده است. در عین حال نمونه های دو کشتی مورد تائید قرار گرفته 
و سه نمونه دیگر طبق آئین نامه برای آنالیز مجدد به سه آزمایشگاه دیگر 
ارسال می شود که یکی از آن ها آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو است.

در اعالم سازمان غذا و دارو،   آمده بود که نمونه محموله گندم های وارداتی 
در حال آنالیز اســت و هنوز نتایج نهایی آن مشخص نشده ولی بر اساس 
نتایج اولیه، پاسخ ها قابل قبول است. این توضیح معاونت وزارت بهداشت، 
از چند جهت مورد ســوال بود از جمله عدم اشاره صریح به ماهیت و مبدا 
محموله ای که در مورد آن توضیح داده و در حال آزمایش اســت و اینکه 
بحث در مورد انجام آزمایش آن هم در اهواز است که موضوع را از محموله 

وارداتی از روسیه دور می کند.

گمرک: مجوز بود که ترخیص کردیم
در همین رابطه موضوع از گمرک ایران مورد پیگیری قرار گرفت که ابعاد 
دیگری را مطرح می کند.لطیفی - ســخنگوی گمرک ایران- در این رابطه 
به ایســنا، توضیح داد که ترخیص محموله هــای وارداتی گندم از جمله 
محموله های روســی کامال بر اســاس مجوزهای صادره بوده و سه مرجع 
قانونی در آزمایشگاه های خود سالمت گندم ها را تایید کرده اند.لطیفی در 
اظهاراتش اشــاره کرد که تمامی محموله های وارداتی گندم از روســیه از 
دریای مازندران و بنادر شــمالی وارد می شود و سایر گندم وارداتی مربوط 

به دیگر بنادر است.
وی با اشاره به اینکه گندم از اقالم اساسی است و امکان ترخیص درصدی 
و حمل یکسره را هم دارد گفت: ولی بدون وجود مجوزهای الزم از جمله 
مجوز قرنطینه نباتی، ســازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو امکان 
ترخیــص ندارند و حتما بعد از تائید سیســتمی همه این ســازمان ها با 
استانداردهای سخت گیرانه، مجوز ترخیص از سوی گمرک صادر خواهد 
شد، این در حالی اســت که حتی نمونه برداری از محموله ای که اظهار و 
در جریــان ترخیص قرار دارد هــم در هنگام ورود و هم در زمان ترخیص 
انجام خواهد شــد، بنابراین هر آنچه ترخیص و وارد کشــور شده حتما با 
صدور مجوزها و تائید سیســتمی بوده اســت و در غیر این صورت امکان 
ترخیص برای گمرک وجود ندارد.لطیفی اشــاره ای هم به جریان واردات 
گندم از روسیه داشت و گفت که در ۹ ماه اول سال بیش  از  پنج میلیون 
تن واردات گندم صورت گرفته اســت که سهم روسیه با ۱.۹ میلیون تن 

بیش از ۳۷ درصد است.

سواالت بی پاسخ در مورد محموله گندم
این اعالم گمرک و آنچه که ســازمان غذا و دارو اعالم کرده اســت نشان 
 می دهد که توضیح سازمان غذا و دارو نمی تواند ارتباط صریحی با ماجرای 
محموله گندم آلوده وارداتی از روسیه داشته باشد چرا که بحث از آزمایش 
و آنالیز در مورد محموله ای اســت که هنوز نتیجه نهایی مشــخص نشده 
اســت، در حالی که در جریان واردات، باید قبل از ترخیص، نمونه برداری 
و آزمایش انجام شده و طبق اعالم گمرک، از مجوزهای سه گانه ترخیص 
اســت. این در حالی است که موضوع مطرح شده در مورد گندم روسی به 
محموله وارد شــده و به عبارتی ترخیص شده اشاره دارد و اگر اکنون این 
آنالیز و بررسی در حال انجام است جای سوال دارد که آیا بررسی ابتدایی 
قبل از ترخیص مطمئن نبوده اســت؟اما مورد دیگر اشــاره سازمان غذا و 
دارو به ارجاع آزمایش به معاونت اهواز اســت، در شرایطی که طبق اعالم 
گمرک واردات از روسیه از دریا و بنادر شمالی انجام می شود و ارتباطی با 
بنادر جنوبی ندارد.بر این اساس دو حالت مطرح می شود که نیاز به شفاف 
ســازی صریح دستگاه های مربوطه از جمله سازمان غذا و دارو دارد، اینکه 
وقتی شواهد نشــان می دهد احتماال منظور محموله روسی نیست،   این 
سازمان اعالم کند که دقیقا در حال بررسی کدام محموله و از کدام کشور 
است؟ اگر محموله وارداتی از روسیه نیست آیا محموله آلوده دیگری مطرح 
است که قبل از ترخیص در جریان بررسی قرار دارد که این البته موضوع 
عجیبی در فرایند تجاری نیست و کاال قبل از ترخیص بررسی شده و اگر 
مطابق استاندارد نباشد امکان ترخیص ندارد.در مجموع آنچه که در مورد 
ماجرای گندم های آلوده اتفاق افتاده اســت، بیش از هر موضوعی اشاره به 
کاالی مصرفی عموم مردم دارد که هرگونه شــبهه و اخبار غیر مستند و 
عدم توضیح شفافی در آن،   موضوع امنیت غذایی مردم و اعتماد به جریان 
تجارت را تحت الشــعاع قرار می دهد، اگر منبعی مدعی ورود گندم آلوده 
اســت چرا مستندات را ارائه نکرده است و اگر سازمان های مرتبط توضیح 
می دهند چرا آنقدر شفاف نیست که بیش از قبل ابهام و تناقض ایجاد کند؟

حذف پروژه های محالت به بهانه تکمیل پروژه 
های نیمه تمام

همدان- شهناز محمدی: عضو شورای اسالمی شهر همدان با انتقاد از اصالحیه 
بودجه ۱400 شهرداری، گفت: به بهانه کمبود منابع و تکمیل پروژه های نیمه 
تمام از بودجه سال ۱400 شهرداری همدان پروژه های محالت حذف شد.حمید 
بادامی نجات در جمع خبرنگاران افزود: به بهانه کمبود منابع و تکمیل پروژه های 
نیمه تمام بودجه سال ۱400 شهرداری همدان دستخوش تغییرات مهمی شد، 
اصالحاتی که آثار آن نه امروز بلکه سال های بعد هویدا خواهد شد.بادامی نجات 
اضافه کرد: بنده انتقاد جدی به اصالحیه ســال ۱400 داشتم و علیرغم اینکه 
شــهرداری به عمد گزارش اصالحیه بودجه را بدون پیوست مقایسه ای میزان 
تحقق ۸+4  ارســال کرده بود تا اعضا امکان تشــخیص و مقایسه تغییرات را 
نداشته باشند ایرادات با یک نگاه قابل تشخیص بود که این اصالحات و تغییرات 
توسط اعضای شورا به تصویب رسید.وی اظهار کرد: از برآیند جلسه و آرا اینگونه 
بنظر می رسید که همکاران قصد حمایت و کمک به شهردار منتخب را داشتند 
غافل از اینکه بزرگترین حمایت و کمک در حق شهردار اصالح ایرادات و کمک 
به ایشان در جهت تصویب بودجه متوازن با قابلیت تحقق در شهر است.وی با 
اشاره به اینکه بودجه سال۱400 شهرداری همدان  هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان 
پیش بینی شــده بود، اضافه کرد: از آنجایی که هرساله شهرداری در ماه های 
آبان تا دی  ماه اصالحیه بودجه کل مدیریت شــهری را تدوین می کند تا اعداد 
و ارقام، پروژه ها و درآمدها واقعی تر شــود، امسال هم این مهم صورت گرفت و 
شــهرداری همدان اصالحیه بودجه سال ۱400 را  تقدیم شورای اسالمی کرد 
و شورا هم پس از بررسی هایی که داشت تقریباً تمامی اصالحیه که شهرداری 
ارسال کرده بود را پذیرفت و رای مثبت داد.بادامی نجات با اعالم اینکه بنده به 
دالیلی به اصالحیه بودجه سال ۱400 شهرداری همدان رای منفی دادم، اظهار 
کرد: اولین دلیل این بود که تقریباً بیش از ۶0 پروژه بصورت کامل حذف شده 
و بیش از ۵0 پروژه نیز کاهش اعتبار داشــته اند که عمدتا این پروژه ها محله 

محور بوده است.

مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدای 
مخابرات منطقه گلستان

به مناســبت ســالزو وفات حضرت ام البنین )س( ، مراسم تجلیل از مادران و 
همســران شهدای مخابرات منطقه گلستان برگزارشد.با حضور سرهنگ تناور 
فرمانده بســیج ادارات استان ،   اســرافیل وزیری مدیرکل بنیاد شهید استان 
و دکتر شــهمرادی مدیر مخابرات منطقه ، مراسم تجلیل از مادران وهمسران 
شــهدای مخابرات برگزار شد.در این مراســم ابتدا دکتر غالمعلی شهمرادی 
ضمن تســلیت ســالروز وفات حضرت ام البنین ) س( از فضائل اخالقی این 
بانوی بزرگوار ســخن گفت و تواضع و فروتنی همچنین ارادت ویژه ایشان به 
سیدالشهداء امام حسین )ع( را از شاخصه های رفتاری حضرت ام البنین )س(

برشــمرد .وی نامگذاری سالروز شهادت این بانوی گرانفدر را به نام روز تکریم 
از مادران و همســران شهداء بســیار مناسب و بجا دانست و گفت : صبوری و 
ایثارگری مادران و همسران شهداء پشتوانه محکمی برای آنها بوده که حفاظت 
و دفاع از وطن را با توفیقات بیشــتری همراه کرده و قوت قلبی برای آنها بوده 
اســت .مدیر مخابرات منطقه گلســتان وظیفه تمامی آحاد جامعه در شرایط 
کنونی را خدمت گذاری به مردم دانست و افزود: در هرجایگاهی هستیم باید 
خدمت گذار مردم بوده و اگر زمانی جنگ الویت بوده االن می بایست با اتحاد 
وهمدلی و خدمت رسانی خالصانه در مقابل فتنه های دشمن ایستادگی نماییم 
.در پایان این مراســم با تقدیم هدایایی از مادران و همسران شهداء مخابرات 

منطقه گلستان تجلیل شد.

رئیس اتاق تهران:

خروج سرمایه شدت گرفته است 
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به شــدت گرفتن خروج سرمایه از کشور باید 
یک آسیب شناسی، انجام و مالیات بر عایدی سرمایه با تأخیر اجرا شود.به گزارش خبرنگار 
مهر، مسعود خوانساری دیروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: 
بر اســاس آخرین اطالعات منتشر شده توسط مراجع رسمی، مشخص شد که وضعیت 
تولید و تجارت در کشور کمی رونق گرفته و نسبت به گذشته بهتر شده و شاهد افزایش 
40 درصدی صادرات غیرنفتی و ۳.۳ درصدی تولید ناخالص بوده ایم.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران ادامه داد: کماکان با تورم باالیی مواجه هستیم که مانع بزرگی برای تولید و ثبات 

اقتصادی در کشور است و از سوی دیگر معیشت خانوارها را نامناسب کرده است.

خالص حساب سرمایه 63 درصد تضعیف شده است
وی افزود: همچنین طبق آمار بانک مرکزی شــاهد افزایش تراز منفی حســاب سرمایه 
هســتیم؛ بر این اساس خالص حساب ســرمایه در نیمه نخست سال جاری، منفی ۶.۳ 
میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد تضعیف شده است که 
احتمال تشــدید خروج سرمایه را به وجود می آورد.خوانساری گفت: علی رغم سقوط لیر 
)پول ملی ترکیه( اما باز هم ایرانی ها رتبه اول را در خرید خانه در ترکیه به خود اختصاص 
داده اند. این در حالی است که طبق پیش بینی ها، ارزش لیر همچنان سقوط خواهد کرد. 
این نگرانی وجود دارد که چرا ایرانی ها همچنان به دنبال خرید ملک در ترکیه هستند؟ 
دولت حتماً باید این مســئله را آسیب شناســی کند که چرا با این شــدت شاهد خروج 

سرمایه از کشور هستیم.

وی تصریح کرد: در شــرایط خروج سرمایه از کشور آیا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه 
به نفع کشور است؟ اگر اجرای این سیاست به صالح نیست، دولت آن را کمی به تأخیر 
بیندازد زیرا وقتی سرمایه گذاری داخلی و خارجی نداریم، خروج سرمایه بسیار خطرناک 

است.

رشد سرمایه گذاری در سال جاری منفی بود
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به ســرمایه گذاری نامناســب در کشور گفت: رشد 
ســرمایه گذاری در دو فصل ســال ۱400 منفی بوده که در فصل دوم به شــدت اُفت 
کرده است.وی ادامه داد: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، امنیت سرمایه گذاری 
مهمترین عامل عدم ســرمایه گذاری در کشور اســت. همچنین نبود ثبات اقتصادی و 
نداشــتن محیط کسب و کار مناسب از دیگر عوامل است.خوانساری همچنین به ارتباط 
ایران با کشور چین اشاره کرد و گفت: بار دیگر مباحثی در مورد ارتباط بین ایران و چین 
مطرح شده است. در هر حال ما نباید تحت تأثیر یکسری مسائل قرار بگیریم. همانطور 
که ارتباط با غرب مهم اســت، شرق هم دارای اهمیت است. چین دومین اقتصاد بزرگ 
دنیاست و سرمایه گذاری های بزرگی انجام می دهد. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش 
خصوصی باید واقع بینانه عمل کند و ضمن اینکه در مورد انعقاد درست پیمان ها هشدار 
می دهد که یک رابطه برد – برد وجود داشته باشد اما نباید تحت تأثیر شبهات قرار گیرد.

وی با اشــاره به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد نمایندگان مجلس گفت: در 
دو روز گذشــته مباحثی بین مجلس و اتاق بازرگانی به وجود آمد که بحث های خوبی 

نبود. در تقابل قرار گرفتن مجلس و اتاق آن هم در این شرایط درست نیست. اینکه قرار 
باشد بین بخش خصوصی و مجلس تعارض و اختالفی سر بگیرد، خطرناک است.رئیس 
اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اعالم می کنم بدون همکاری با سه قوه، بخش خصوصی 
نمی تواند موفق باشــد. دست خود را به پیشگاه سران سه قوه، دراز و اعالم می کنیم که 
با همدلی می توانیم کارها را جلو ببریم.وی همچنین با اشــاره به مذاکرات هسته ای در 
وین گفت: امیدواریم هر چه سریع تر تحریم ها لغو شوند و به تبعیت از آن کسب و کارها 
رونق بگیرد و با اشتغالزایی بیشتر مردم راحت تر زندگی کنند و آینده بهتری پیش روی 

کشورمان و مردم قرار گیرد.

غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق ایران و عبدالرزاق الزهیری،  رئیس 
اتحادیــه اتاق های بازرگانی عراق، تفاهم نامه تشــکیل مرکز داوری 
مشــترک میان دو کشور را امضا کردند.به گزارش ایرنا از اتاق ایران، 
هیات اقتصادی ایران که به سرپرستی »غالمحسین شافعی« رئیس 
اتاق ایران و با همراهی »محمدرضا پورابراهیمی« رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس و گروهی از فعاالن 
اقتصادی در عراق به سر می بردند، امروز در همایش تجاری مشترک 
ایران و عراق شرکت کردند.در این همایش که به میزبانی عبدالرزاق 
الزهیری رئیس اتحادیه اتاق هــای بازرگانی عراق و گروهی از تجار 
عراق برگزار شــد، تفاهم نامــه ای به منظور راه انــدازی مرکز داوری 
مشترک به امضا رسید.رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق گفت: 
پیوندهای فرهنگی میان ایران و عراق و همچنین ۱400 کیلومتر مرز 
مشترک پشتوانه بزرگی برای توسعه روابط اقتصادی بر اساس منافع 
مشترک اســت. میزان تجارت عراق رقم بزرگی است که امیدواریم 
ایران ســهم بزرگی از آن داشته باشــد.»عبدالرزاق الزهیری« ادامه 

داد: بسیار خرسندیم که تفاهم نامه مشترکی در جهت کاهش موانع 
همکاری میان دو کشور امضا می کنیم. هدف این است که مشکالت 
متعدد میان فعاالن اقتصادی دو کشور با ایجاد هیئت داوری مشترک 
کاهش یابد. اختالف در امر تجارت طبیعی اســت که انتظار می رود 
با ایجاد این هیئت داوری مشــترک بتوانیم کمک بزرگی به توسعه 
فعالیت های اقتصادی بکنیم.الزهیری افزود: سخنان را در مذاکرات 
اقتصادی به صراحت می گوییم اما محبت ما به ایران همیشگی است. 

امیدوارم همکاری ها به نفع هر دو طرف باشد.

انگیزه و اندیشه در رابطه با عراق همگام هستند

رئیــس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران نیز گفت: 
آنچه تولید اندیشــه می کند، فکر و عقل است و آنچه تولید انگیزه 
می کند احســاس و دل است. پیوست انگیزه و اندیشه ما را به سوی 
نهایت مطلوب سوق می دهد. آنچه بین ما و عراق وجود دارد به دلیل 
دل بســتگی ما به این کشــور، پیوندی عمیق است که نمونه آن در 
رابطه با هیچ کشوری وجود ندارد. مشکالتی هست اما آنجا که انگیزه 

و اندیشه پیوند بخورد، مشکالت قابل حل است.
وی ادامه داد: موضوع همکاری هــای ترانزیتی میان ایران و عراق و 
همچنین بهره گیری فعاالن اقتصادی دو کشور از امکانات و مزایای 
مناطق آزاد تجاری و شهرک های صنعتی از موضوعات مهم همکاری 

است که نیازمند ایجاد بســترهای الزم توسط مسئوالن دولتی دو 
کشور اســت. به طوری که ترانزیت کاالهای ایرانی از مسیر عراق به 
کشــورهای ســوریه، لبنان و اردن و همچنین ترانزیت محصوالت 
عراق و کشــورهای عربی از طریق ایران به کشــورهای آسیای دور 
و آســیای میانه متضمن برقراری همکاری هــای چندجانبه میان 
کشورهای منطقه است.رئیس هیات اقتصادی ایران افزود: در حوزه 
انرژی، شرکت های بخش خصوصی ایران آمادگی دارند با بخش های 
دولتی و خصوصی عراق در خصوص تبادل تجربیات در زمینه انرژی، 
از جمله مشــاوره، ســاخت و احداث نیــروگاه، نیروگاه های بادی و 
خورشــیدی با توجه به تجارب و توانمندی های شرکت های ایرانی 
در زمینه تولید برق و ســاخت و راه انــدازی نیروگاه های تولید برق 

همکاری کنند.

به دنبال تقویت بخش خصوصی هستیم
»محمدرضا پورابراهیمی« رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در 

ادامه این نشست گفت: راهبرد جمهوری اسالمی ایران، تقویت بخش 
خصوصی است و حضور این بخش می تواند به پیشرفت کشور کمک 
کند. با اقدامات خوبی که از ســوی اتاق ایران انجام شده، پیشرفت 
فعالیت های بخش خصوصی محســوس بوده است.وی ادامه داد: در 
حال حاضر اصالح قانون اتاق در مجلس ایران در حال بررسی است 
و در ایــن قانون هم به دنبال افزایش ظرفیت بخش خصوصی برای 
توســعه همکاری با همسایگان و ســایر کشورها هستیم. همچنین 
همکاری با عراق از حمایت ویژه مجلس ایران برخوردار است. امیدوار 
هســتیم به زودی تجارت ۲0 میلیارد دالری که از ســوی شــافعی 
به عنوان هدف همکاری های دو کشــور مطرح شد، در دسترس قرار 
گیرد.پورابراهیمی افزود: آمادگی دائم تا تقویت همکاری ها و انتقال 
تجارب در بخش صنعت را با عراق دنبال کنیم. پیشــنهاد مشخص 
ما، تشــکیل شرکت های مشترک سرمایه گذاری است که البته باید 
مشــکالت آن در عراق برطرف شود. در این راه می توان پیش نویس 

متن توافق نامه همکاری های صنعتی را میان دو کشور دنبال کرد.

 تفاهم نامه تشکیل مرکز داوری مشترک 
میان ایران و عراق امضا شد
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گزیده خبر

میز ارتباطات مردمی وزارت نفت در شرکت 
گاز  هرمزگان دایر شد

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان هرمزگان، از استقرار 
نمایندگان تــام االختیار وزارت نفت در ســاختمان 
مرکزی این شرکت در ســفر رئیس جمهوری و وزیر 
نفت به این اســتان خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان هرمزگان، فواد حمزوی، اظهار کرد: 
همزمان با سفر ریاســت جمهوری و وزیر نفت به اســتان هرمزگان، مرتضی 
رضیئی، مدیرکل بازرســی و رســیدگی به شــکایات وزارت نفت با حضور در 
ساختمان مرکزی شرکت گاز استان هرمزگان، پاسخگوی مستقیم و رودرروی 
تقاضاها و درخواســت های مردمی در حوزه نفت و گاز بودند.وی افزود: یکی از 
اقدامات و الزامات ارتباط مستقیم با مردم و همچنین پیگیری درخواست های 
آنان، استقرار میزهای ارتباطی بین مدیران دستگاه های دولتی با مردم است که 
در این راســتا، میز ارتباطات مردمی با حضور مدیر کل بازرسی و رسیدگی به 
شــکایات وزارت نفت به عنوان نماینده تام االختیار وزارت نفت در شرکت گاز 
اســتان هرمزگان مســتقر گردید و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه) 22 و 
23 دی ماه سال جاری( به صورت مستقیم با مردم استان دیدار و مشکالت را 

بررسی و دستورات الزم جهت رسیدگی به آن را صادر کرد.

همکاری مشترک آبفا و سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی؛
الزامات مدیریت مصرف بهینه آب در 

آذربایجان شرقی کلید خورد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: تفاهم نامه مبحث ۱۶ 
مقررات ملی ســاختمان ما بین شرکت آب و فاضالب 
و سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی 
امضا شد.در راســتای اجرایی شدن موارد 32 الی 35 
قانون نظام مهندسی ساختمان و تفاهم نامه فی مابین 
وزارت نیرو و شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و سازمان نظام مهندسی 
جهت نظارت بر طراحی و اجرای اســتانداردهای مدیریت مصرف بهینه آب در 
تاسیســات داخلی ســاختمان ها این تفاهم نامه به امضا طرفین رسید.رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اشاره به 
امضای تفاهم نامه بین سازمان نظام مهندسی و شرکت آب  و فاضالب استان در 
خصوص اجرایی شــدن مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان و الزام های مدیریت 
مصرف بهینه آب، گفت: مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان بیانگر حداقل الزام ها 
در مورد تاسیسات بهداشتی است و در این مبحث مواردی از قبیل لوله کشی و 
ذخیره سازی آب مصرفی در ساختمان، لوله کشی بهداشتی فاضالب، لوله کشی 
آب باران ســاختمان و همچنین توزیع آب مصرفی در ساختمان است.علیرضا 
ایمانلو با اشاره به ضرورت و اهمیت فرهنگ سازی این موضوع مهم در بین مردم 
افزود: هدف اصلی این طرح راحتی مردم است که با رعایت این موضوع در حین 
ساخت و ساز می توانند از مشکالت پیش آمده در آینده جلوگیری و ساختمانی 

استاندارد و ایمن داشته باشند.

روح اله نوریان:
مانور لحظه صفر در پاالیشگاه گاز ایالم 

برگزار شد
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از برگزاري مانــور لحظه صفر به منظور 
تمرین آموخته ها و آمادگی، ســرعت عمــل و افزایش توان عملیاتی نیروهای 
در این پاالیشگاه خبر داد.به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان افزود: مانور 
مذکور در  یکی از  شــیفت های نوبت کاری شب و با فراخوان اعضای کمیته 
مدیریت شرایط اضطراری این واحد صنعتی برگزار و جلسه ارزیابی پس از انجام 
مانور در محل سالن جلسات اتاق کنترل عملیات نوبتکاری انجام شد.وی اظهار 
داشــت: این مانور با اهداف از پیش تعیین شــده از جمله تمهیدات الزم برای 
اســتمرار تولید گاز طبیعی در فصل سرد زمستان و در زمان حوادث احتمالی، 
ارزیابی ســطح آمادگی و حضور به موقع اعضای کمیته مدیریت بحران ، آماده 
به کار بودن نفرات، تجهیزات و ادوات اطفا حریق، تجهیزات لجستیکی، ترابری، 
امداد و نجات و درمانگاه انجام شــده است.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
به دیگر اهداف برگزاری این مانور اشــاره و تصریح کرد: این رزمایش به منظور 
ســنجش میزان آمادگی و هماهنگی پرسنل نوبتکاری در واحدهای عملیاتی، 
HSE، حراســت و دیگر واحدهای پشتیبانی پاالیشــگاه برای مقابله و کنترل 
حوادث محتمل برگزار شد.نوریان ادامه داد: این مانور بدون هماهنگی و اطالع 
قبلی پرسنل و مسئولین پاالیشگاه و در سطح 2 برگزار و علیرغم غیر منتظره 
بودن مانور، عملکرد تیم های عملیاتی درگیر در حادثه از جمله آتش نشــانی، 
ایمنی، درمانگاه، حراست، مخابرات و واحدهای بهره برداری و تعمیرات مطلوب 

ارزیابی گردید.

هشدار کارشناسان درباره تبعات وقوع جنگ روسیه و اوکراین
منتظر جهش سرسام آور قیمت گاز 

باشید
کارشناســان بازار انرژی جهانی هشــدار دادند اگر بحران میان روسیه 
و اوکراین تشــدید شــود، قیمت گاز در اروپا که ســال گذشته رشد 
چشــمگیری پیدا کرده بود، ممکن است جهش بیشتری داشته باشد.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران می گویند تنشهای رو به رشد بین روسیه 
و اوکراین بر بازارهای انرژی سایه افکنده و این ابهام می تواند به معنای 
استمرار قیمتهای باالی گاز به مدت طوالنی برای اروپا باشد.َدن یرگین، 
کارشناس انرژی به شبکه سی ان بی سی گفت: بازار گاز دچار محدودیت 
عرضه است و هیچ بحثی نیست که بحران قریب الوقوعی که بین روسیه 
و اوکراین شکل گرفته است، بر بازار سنگینی می کند؛ به خصوص با در 
نظر گرفتن این حقیقت که روسیه حدود 35 درصد از گاز اروپا را تامین 
می کند.شرکت تحقیقاتی »کپیتال اکونومیکس« در یادداشتی اعالم 
کرد: اگر این بحران تشــدید شود، قیمت گاز در اروپا که سال میالدی 
گذشته به رکورد باالیی صعود کرد می تواند افزایش بیشتری پیدا کند.

ویلیام جکسون، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال مارکتس 
به این اشــاره کرد که عالوه بر اتکای اروپا به روســیه برای تامین گاز، 
ذخایــر گاز این منطقه در حال حاضر در رکورد پایینی قرار دارد. خواه 
تحریمهایی علیه صادرات انرژی روسیه وضع شود یا روسیه از صادرات 
گاز به عنوان اهرمی در این بحران استفاده کند، قیمت گاز طبیعی در 
اروپا احتماال صعود خواهد کرد.تنشها میان روسیه و اوکراین طی ماه های 
اخیر در بحبوحه گزارشهای متعدد از مستقر شدن نیروهای روسی در 
مرز با اوکراین شدت گرفته است. این تحوالت باعث شد گمانه زنی هایی 
شــکل بگیرد که روسیه آماده حمله به اوکراین می شود و نگرانیهایی 
از تکرار الحاق غیرقانونی و تصرف شــبه جزیره کریمه در سال 2۰۱۴ 
به وجود آمد. مســکو مکررا اتهامات مذکور را رد کرده اســت.هدف از 
مذاکراتی که هفته گذشته بدون پیشرفتی خاتمه پیدا کرد، خنثی کردن 
بحران بود. نمایندگان آمریکا و اعضای ناتو از چند روز مذاکرات فشرده 
با مقامات بلندپایه روسی بدون هیچ قطعنامه ای خارج شدند اما هشدار 
دادند وضعیت در مرز اوکراین وخیم تر می شود. این بحران قریب الوقوع 
احتمال وضع تحریمهای آمریکا علیه روسیه برای متوقف کردن تهاجم 
روسیه به اوکراین را مطرح کرده است.کپیتال اکونومیکس برآورد کرده 
اســت اگر جنگی دربگیرد، قیمتهای گاز احتماال از رکورد ۱۸۰ پوند 
به ازای هر مگاوات ســاعت که اواخر سال گذشته مشاهده شد، باالتر 
خواهد رفت.کمبود شــدید عرضه گاز در اروپا در ســه ماهه سوم سال 
گذشــته باعث جهش سرسام آور قیمت برق در اروپا شد.طبق گزارش 
بانک سرمایه گذاری آمریکایی جفریز، عرضه گاز از سوی روسیه در حال 

حاضر پایین تر از حد معمول است.

گاز۱۴۰۰ اداره دولتی پرمصرف قطع شد
با توجه به ســهم ۶۰ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، 
صــرف تمرکز بر بخش اداری گرهی را از مشــکل بحران گاز 
حل نخواهد کرد و دولت ســیزدهم در کنار عمل به وظایف 
خود به همراهی مردم در مصرف بهینه گاز نیز نیازمند است.

بــه گزارش فارس، کنترل مصــرف در ادارات دولتی عالوه بر 
تاثیری که بر کاهش مصرف گاز در کشور می گذارد یک پیام 
مثبت را به عموم مردم مخابره می کند مبنی بر اینکه »دولت 
صرفه جویی در مصرف گاز را ابتدا از خودش آغاز کرده است« 
و سپس مردم را به مصرف بهینه گاز دعوت می کند.البته باید 
توجه داشــت که به طور میانگین رقم مصــرف گاز در ادارات 
دولتی روزانه حدود 5 الی ۱۰ میلیون متر مکعب است و حتی 
مصرف بهینه ۱۰۰ درصدی در این بخش نیز تاثیر چندانی بر 
حل بحران گاز در کشور نخواهد داشت ولی این اقدام از جهت 
انتقال پیام هشدار به مردم و دعوت آنها به صرفه جویی مصرف 

گاز بسیار حائز اهمیت است.

جزییات بخشنامه معاون اول رییس برای مصرف بهینه 
گاز در ادارات دولتی

محمــد مخبر معــاون اول رییس جمهــوری در 27 آبان ماه 
بخشــنامه ضوابط مصرف انــرژی را به تمــام وزارتخانه ها، 
سازمان ها، مؤسســه ها و شرکت های دولتی، نهادهای انقالب 
اسالمی، نیروهای مسلح و استانداری ها ابالغ کرد. در بخشنامه 

ابالغی از سوی محمد مخبر آمده است:
»به منظور مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، کلیه وزارتخانه ها، 
سازمان ها، موسسات و شــرکت های دولتی، نهادهای انقالب 
اسالمی، نیروهای مسلح و استانداری ها، تا پایان سال موظف 

به رعایت کامل موارد زیر می باشند:
رعایت دمای ۱۸ تا 2۱ درجه سانتی گراد در فضاهای داخلی 
و بســته و دمای ۱۸ درجه سانتی گراد در راهروها و فضاهای 

عمومی سرپوشیده.
روشــن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت 
اداری و خامــوش نمودن آنها یک ســاعت قبل از پایان وقت 

اداری.
خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل.

استفاده از دستگاه های گازسور استاندارد با برچسب انرژی باال 
)B و A (

انجام معاینه فنی کلیه موتورخانه ها توسط شرکت های تأیید 
صالحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران )بر اساس 
مــاده )۱7( قانون هــوای پاک(، ســرویس و تعمیر دوره ای 
تجهیزات گازســوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه 
پایش هوشــمند موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و 

بازدهی وسایل گاز سوز.
کاهش حداقل )۱۰( درصدی مصرف گاز طبیعی هر مشترک 

در )۴( ماهه پایانی سال نسبت به  مدت مشابه سال گذشته
شرکت ملی گاز ایران/شرکت های گاز استانی مکلف به پیگیری 
اجرای دقیق این بخشنامه در دستگاه های اجرایی می باشند. 
در صورت عدم رعایت مفاد بخشنامه در هر مورد، شرکت گاز 
اســتانی مربوطه، پس از یک بار اخطار کتبی، ضمن ارســال 

مراتب به استانداری ذی ربط در صورت تخطی مجدد، مطابق 
مقررات مربوط با دستگاه اجرایی ذی ربط رفتار می کنند«.

پایــش روزانه از بیش از 4000 اداره دولتی برای کنترل 
مصرف گاز

با توجه به بخشــنامه معاون اول رییس جمهور، حال شرکت 
ملی گاز اقدامات و بازرســی های ویژه ای را برای جلوگیری از 

هدررفت گاز در ادارات دولتی در دستور کار قرار داده است.
آخرین گــزارش پایش مصرف انرژی ســاختمان های اداری 
شرکت های گاز اســتانی نشان می دهد که شرکت گاز روزانه 
از حداقل ۴۰۰۰ اداره دولتی در سراسر کشور بازرسی کرده تا 
مصرف بهینه گاز مطابق با استانداردهای بخشنامه معاون اول 

رییس جمهور صورت بگیرد.

گاز حــدود 1400 اداره دولتی متخلف از الگوی مصرف 
قطع شد

شرکت ملی گاز از 2۸ آبان ماه نظارت بر عملکرد ادارات دولتی 
را آغاز کرده است و تاکنون در بیش از 235 هزار اداره پایش 
مصرف گاز صورت گرفته است .طبق این گزارش تاکنون بیش 
از ۱3 هزار اداره دولتی اخطار مصرف غیربهینه گاز را دریافت 
کرده اند که طبق قواعد اگر بــرای بار دوم اخطار بگیرند گاز 
آنها تا زمان اصالح الگوی مصرفی قطع خواهد شد. طبق آمار 
گاز ۱3۶۸ اداره دولتی متخلف قطع شــده است.ســیدجالل 
نورموســوی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز 
ایــران در این باره می گوید: طبق قانون آن دســته از ادارات 
دولتی که مفاد بخشــنامه معاون اول رییس جمهور مبنی بر 
حفظ دمای استاندارد بین ۱۸-2۱ درجه، کاهش ۱۰ درصدی 
مصــرف و ... را رعایت نمی کنند، برای بار اول اخطار دریافت 
می  کننــد و در صورت دریافت اخطــار دوم، گاز آنها تا موعد 
اصالح رفتار مصرفی  شــان قطع خواهد شــد. بیشترین دلیل 
این اخطارها مربوط به خاموش نکردن سیستم گرمایشی یک 

ساعت قبل از اتمام وقت رسمی اداری بوده است.

نظارت ماموران شرکت ملی گاز بر مصرف شهرک های 
ویالیی

اما در گزارش پایش روزانه شرکت گاز، از ویالها و شهرک های 
ویالیــی نیز بازرســی صــورت می گیرد تا در صــورت عدم 
رعایت الگوی مصرف جریمه شوند.ســیدجالل نورموســوی 
مدیر هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی گاز ایران درباره 
وضعیت بازرســی مصرف گاز از شهرک های ویالیی می گوید: 
ممانعت از بازرسی مصرف گاز در ویالها و خانه باغ ها به صورت 
پرتعداد مشاهده شده اســت که شرکت ملی گاز بدون هیچ 
گونه مماشاتی گاز تمامی آنها را قطع کرده است.البته بازرسی 
و قطــع گاز ادارات دولتی پرمصرف تنها اقدام تنبیهی دولت 
برای کنترل مصرف نیســت و طبق قانون اگر ادارات دولتی 
مصرف گاز ســال جاری خود را نسبت به گذشته 2۰ درصد 
کاهش ندهند مشمول جریمه 5۰ درصدی در قبض گاز خود 

خواهند شد.

روسیه برای افزایش تولید نفت کم آورد
روسیه احتماال قادر خواهد بود فقط نیمی از افزایش تولید برنامه ریزی نفت خام را در شش 
ماه آینده محقق کند و به کشورهای دیگر اوپک پالس ملحق شود که قادر نیستند تولیدشان 
را به میزان بیشــتری افزایش دهند.به گزارش ایســنا، در حالی که نفت برنت اکنون در بازار 
لندن باالی ۸5 دالر در هر بشکه معامله می شود، دورنمای تولید روسیه نشان می دهد بازار 
جهانی نفت با کمبود عرضه بیش از حد انتظار قبلی روبرو خواهد شد و ریسکهای قیمت انرژی 
تشــدید شده و به رشد تورم که به باالترین سطح چند دهه گذشته صعود کرده است، دامن 
می زند.این عضو اوپک پالس قرار است هر ماه ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه کند 
تا محدودیت عرضه ای که حفظ کرده است را به طور کامل خاتمه دهد. به دلیل افت فعالیت 
حفاری در ســال میالدی گذشته، اکثر تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی کردند 
افزایش تولید ماهانه روسیه در نیمه اول سال 2۰22 نمی تواند از ۶۰ هزار بشکه در روز باالتر 
برود.تحلیلگران بانک امریکا اظهار کردند: ما توانایی روسیه برای ادامه افزایش تولید ماهانه به 
میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز در شش ماه آینده را دشوار می بینیم.اوپک و متحدانش در حال 
احیای محدودیت عرضه ای هستند که در اوج بحران پاندمی به اجرا گذاشتند. این ائتالف قرار 
است هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه کند با این حال افزایش تولید واقعی به 
دلیل عوامل مختلف مانند ناآرامیهای داخلی و سرمایه گذاریهای ناکافی در بلندمدت، کمتر 
از ســطح تصویب شده بوده اســت.اوپک ماه میالدی گذشته تولیدش را تنها ۹۰ هزار بشکه 

در روز افزایش داد. طبق برآورد بلومبرگ که بر مبنای آمار وزارت انرژی روسیه بوده است، 

 صعود قیمت نفت برنت به باالترین
 قله ۷ ساله

قیمت نفت در معامالت روز ســه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانیها نسبت به 
اختــالالت عرضه، بیش از یک دالر افزایش یافت و به باالترین حد بیش از هفت 
ســال گذشته رسید.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت یک دالر و یک 
سنت معادل ۱.2 درصد افزایش یافت و به ۸7 دالر و ۴۸ سنت در هر بشکه رسید. 
نفت برنت ابتدای معامالت تا مرز ۸7 دالر و 55 سنت صعود کرده بود که باالترین 
قیمت از 2۰ اکتبر سال 2۰۱۴ بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
یک دالر و 32 سنت معادل ۱.۶ درصد نسبت به قیمت نهایی روز جمعه افزایش 
یافت و به ۸5 دالر و۱۴ سنت در هر بشکه رسید که باالترین قیمت سه ماه گذشته 
بود. حجم معامالت این بازار روز دوشنبه به دلیل تعطیالت عمومی آمریکا اندک 
بود.تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی اعالم کردند تنش ژئوپلیتیکی جدید 
در خاورمیانه به نشانه های محدود شدن عرضه در بازار اضافه می کند.تحلیلگران 
CommSec اظهار کردند: قیمت نفت از دمای ســردتر هوای زمستانی در نیمکره 

شمالی که تقاضا برای سوختهای گرمایشــی را افزایش داده است، حمایت شده 
اســت.بر اســاس گزارش رویترز، به گفته تحلیلگران، با توجه به مشکل برخی از 
تولیدکنندگان اوپک برای افزایش تولید به دلیل کمبود سرمایه گذاری و اختالالت 

عرضه، توازن محدود عرضه و تقاضا بعید است تسهیل شود.

سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به اینکه با سرد شدن هوا میزان مصرف گاز در کشور افزایش یافته، اکنون 5۰ درصد سوخت 
نیروگاه ها با سوخت دوم است و امیدواریم با همکاری مشترکان مشکلی برای تامین پایدار برق و گاز ایجاد نشود.مصطفی رجبی 
مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه باتوجه به ورود سامانه هوای سرد به کشور و تداوم  افزایش سرمای هوا طی دو هفته 
آینده و همچنین کاهش بیشتر دما در بهمن ماه و با توجه به مشکالتی که در حوزه تامین گاز وجود دارد، نیازمند توجه مشترکان 
به مدیریت مصرف هستیم، اظهار کرد: درخواست ما از مشترکان به ویژه مشترکان عمده این است اگر برایشان امکان دارد میزان مصرف خود را کاهش دهند.وی با 
بیان اینکه نیازمند همکاری مشترکان هستیم تا تامین برق پایدار داشته باشیم، گفت: در حال حاضر وضعیت تامین سوخت نیروگاه ها مناسب بوده، اگرچه الزم است 
که مراقبت های الزم برای ماه سرد بهمن نیز پیش بینی شود تا در آن شرایط نیز با مشکل مواجه نشویم.سخنگوی صنعت برق با اشاره به وضعیت تامین سوخت گاز 
نیروگاه ها، گفت: در حال حاضر 5۰ درصد از سوخت نیروگاه ها توسط گاز  و مابقی از طریق سوخت مایع تامین می شود، به ناچار مجبوریم به دلیل افزایش مصرف گاز 
در بخش خانگی از سوخت مایع برای نیروگاه ها استفاده کنیم.رجبی مشهدی اظهار امیدواری کرد با همکاری همه مشترکان و اعمال مدیریت مصرف در برق و گاز 

شرایط تامین پایدار را داشته باشیم و مشکلی ایجاد نشود.

وزیر نیرو در دیدار با مشاور نخست وزیر عراق، از آمادگی ایران برای تنظیم سند همکاری جامع در زمینه مبادالت تجاری با این کشور 
خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان در نشست با »رشید المعموری« مشاور نخست وزیر عراق که 
با حضور سفیر کشور عراق در ایران، در وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به تعامالت خوب دو کشور ایران و عراق گفت: امیدوارم این تعامالت 
منجر به توسعه همکاری های متقابل در حوزه برق به نفع دو کشور شود.وی با اشاره به آمادگی ایران برای تأمین نیازهای برقی کشور عراق 

اظهار کرد: رئیس جمهور جدید جمهوری اسالمی ایران، به توسعه روابط خارجی با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان عالقه مند بوده و از توسعه این روابط استقبال می کند.
رئیس کمیسیون مشترک همکاری های ایران و عراق با اشاره به توانایی تأمین برق عراق طی 2۰ سال آینده به شرط برنامه ریزی بلند مدت، از آمادگی جمهوری اسالمی ایران 
برای تنظیم سند همکاری جامع در زمینه مبادالت تجاری با کشور عراق خبر داد.در ادامه المعموری، مشاور نخست وزیر عراق با تاکید بر توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور 
در سال های اخیر، اظهار امیدواری کرد که شاهد توسعه هر چه بیشتر روابط فی مابین دو کشور طی سال های آتی باشیم.وی در خصوص خط آهن شلمچه-بصره، واردات گاز از 
ایران و افزایش تعامالت تجاری نیز توضیخاتی ارائه داد و در ادامه اظهار امیدواری کرد که تمامی مطالبات یاد شده در این زمینه ها به زودی پرداخت شود.در پایان طرفین توافق 
کردند، ظرف مدت یک هفته، سه پیش نویس الحاقیه قرارداد فروش برق به کشور عراق توسط شرکت توانیر تهیه شده و برای اظهار نظر و انتخاب نهایی به طرف عراقی ارسال 
شود. همچنین نمایندگان دو کشور توافق کردند تا در خصوص بررسی و رفع چالش های پروژه های مختلف شرکت های ایرانی در کشور عراق کارگروه ویژه ای را تشکیل دهند.

سخنگوی صنعت برق

هشدار برای تامین برق در کشور
در دیدار وزیر نیرو با مشاور نخست وزیر عراق عنوان شد؛

مطالبات ایران به زودی پرداخت می شود
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گزیده خبر
برای افزایش کیفیت صنعت ساختمان و سازه های فلزی صورت گرفت؛
رونمایی از پوشش دانش بنیان نانو عایق 

High tech حرارتی و دیگر محصوالت
دکتــر ایمان علی بخشــی فعال 
صنایــع دانش بنیان و مدیر عامل 
شــرکت اطلس پوشــش محافظ 
گفت: اســتفاده از پوشــش های 
حفاظتــی در برابر حریــق و نیز 
ســازه  محافظهای ضد خوردگی 

های فلزی به افزایش کیفیت سازه و عمر ساختمان می انجامد.به گزارش 
صبــح اقتصاد: در نشســت خبری دکتر ایمان علی بخشــی مدیر عامل 
شرکت اطلس پوشش محافظ و کارشناس عایق های حفاظتی ساختمان 
از رونمایی پوشش های حفاظتی ســازه های فلزی خبر داد و اظهار کرد: 
از آنجا که خوردگی یکی از مشــکالت در اکثر صنایع محسوب می شود، 
محصول نانو عایق حرارتی با قابلیت اســتفاده در ســطوح مختلف نظیر 
مخازن نفتی و نمای بیرونی ســاختمان بــا کاهش مصرف انرژی، الگوی 
مناســبی برای اصالح مصرف انرژی به ویژه در صنعت نفت و گاز به کار 
می رود.وی با بیان آن که از این پوشــش حرارتی در صنعت مخابرات نیز 
می توان به بهترین شیوه ممکن بهره برداری کرد، یادآور شد: این محصول 
در پست های برق، قابلیت کاربردی فراوانی دارد ضمن آن که قیمت ارائه 
شده توسط ما بسیار پایین تر از قیمت مشابه جهانی است.وی ادامه داد: 
این میلگردها بدون هیچ پوششــی درون بتن قرار می گیرند که به مرور 
زمان در معرض دی اکسید کربن قرار گرفته و دچار خوردگی می شوند؛ به 
گونه ای که به تدریج ضخامت میلگردها به اندازه یک پیچ کاهش می یابد.

این فعال صنایع دانش بنیان تصریح کرد: محصوالت ضد آب گریز و عایق 
محصوالت بتنی و فلزی تولید شده است که یکی از آنها روی سطح بتن 
قرار می گیرد و مانع نفوذ آب به داخل بتن می شود اما در عین حال تنفس 
پذیری بتن کاهش نمی یابد. همچنین وی یادآور شد: پیش بینی ما این 
است که با استفاده از این محصوالت دانش بنیان، عمر سازه اسکلت فلزی 
داخل بتن تا ۲۰ ســال افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرســازی متولی صدور مجوز برای عایق های ضد حریق 
است و این موضوع را به شدت پیگیری می کندمدیرعامل شرکت اطلس 
پوشش محافظ به توان صادراتی شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: در حال 
حاضر ظرفیت داخلی برای تولید این محصول ۵۰۰ تن در ســال اســت 
که به مرور زمان و نیز صادرات به سایر کشورها، می توان به ظرفیت های 
بسیار باالتری دست پیدا کرد.دکتر محمد مهدویان، رییس هیات مدیره 
نیز طی ســخنانی با بیان آن که در بخش های دیگر مربوط به طول عمر 
ساختمان هم مشــکالت دیگری وجود دارد تصریح کرد: به خصوص در 
مناطق گرمسیری یا مرطوب کشور که خوردگی میلگردهای به کار رفته 
در آرماتورهای درون بتن بســیار شایع اســت، این میلگردها بدون هیچ 
پوششی درون بتن قرار می گیرند که به مرور زمان در معرض دی اکسید 
کربن قرار گرفته و دچار خوردگی می شوند.این فعال صنایع دانش بنیان 
یادآور شد: محصوالت ضد آب گریز و عایق محصوالت بتنی و فلزی تولید 
شده است که یکی از آنها روی سطح بتن قرار می گیرد و مانع نفوذ آب به 
داخل بتن می شــود اما در عین حال تنفس پذیری بتن کاهش نمی یابد. 
همچنین پوشش گالوانیزه سرد نیز تولید شده که روی میل گردهای داخل 
آرماتورهای درون بتن کشــیده و مانع خوردگی میلگرد می شود.در ادامه 
این مراســم، دکتر بهرام رمضان زاده، نایــب رییس هیات مدیره، با بیان 
اینکه در حال حاضر عمر ساختمان ها در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ سال است، 
اظهار داشــت: پیش بینی ما این است که با اســتفاده از این محصوالت 
دانش بنیان، عمر سازه اسکلت فلزی داخل بتن تا ۲۰ سال افزایش یابد.

وی افزود ممکن است استفاده از عایق های ضد حریق و ضد خوردگی در 
میلگرد و بتن، نسبت به سنتی سازی ساختمان هزینه بر باشد؛ اما وقتی 
این عایق ها و پوشش ها روی سازه فلزی ساختمان قرار بگیرد، به افزایش 
عمر ســازه و کیفیت ساختمان منجر می شــود که در دراز مدت نیاز به 
نوسازی و بازسازی ساختمان را کاهش می دهد. استفاده از این پوشش ها، 
مدت زمان کاربری محصول را بیشتر می کند.در پایان این نشست مدیران 

شرکت به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند.

در۱۰ ماهه امسال صورت گرفت
کشف ۸۳۰ میلیارد تومان کاالی احتکار شده

به گفته رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران ارزش 
کل کشــفیات پرونده های احتکار در۱۰ ماهه امســال، ۸۳۰ میلیارد تومان و 
بیشترین کاالی احتکار شده شامل انواع کاغذ و انواع محصوالت فوالدی بوده 
اســت.یداله صادقی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال 
۱۷۶۰ فقره بازرســی از انبارها و مراکز نگهداری کاال در ســطح استان انجام 
شده، گفت: در نتیجه این بازرسی ها از انبارهای شهرستان های تابعه، ۴۳ هزار 
و ۵۲۷ کیلوگرم کاغذ روزنامه و ۶۹۸ رول کاغذ تحریر کشــف شده است.وی 
افزود: در این مدت، ۱۰ تن انواع مواد پتروشــیمی، انواع محصوالت فوالدی 
شامل ۱۰۰ تن میلگرد آجدار فوالدی، ۲۹ هزار تن ورق ساده فوالدی و حدود 
۲۰ هزار تن تختال فوالدی توسط بازرسی سازمان کشف و ضبط شده است.

به گفته رئیس سازمان صمت تهران ارزش کل کشفیات صورت گرفته ۸۳۰ 
میلیارد تومان بوده که مراتب جهت رســیدگی قانونی پس از صورتجلسه به 
تعزیرات حکومتی ارسال شــده است.صادقی با تاکید بر اینکه برای مبارزه با 
قاچاق و ورود غیرقانونی کاال به کشــور تمام فرایندهای خروج و ورود کاال و 
www. nwms. مدیریت فرایندهای مربوطه باید از طریق ســامانه جامع انبارها

ir ثبت شود، تاکید کرد که در غیر این صورت با متخلفین برابر قانون برخورد 
خواهد شد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد:
فوالد مبارکه در مسیر تأمین پایدار مواد 

اولیه و انرژی
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه برنامه هایی برای 
ایجاد پایداری در زنجیره تولید شامل تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی در دست 
اقدام دارد تا بتواند در طول سال، به صورت پایدار و تاب آور محصوالت موردنیاز 
صنایع کشور را تأمین کند.عباس اکبری محمدی، معاون بهره برداری شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: فوالد مبارکه در ســال های گذشــته توسعه کمی و 
کیفی را در راستای تأمین نیازهای داخلی در دستور کار خود قرار داده است؛ 
این شــرکت علی رغم افزایش تولید و محصوالت خود توانسته مصارف انرژی 
را کاهش و حجم محصوالت تولیدشــده را ازنظر کیفیت و تنوع بهبود دهد.

وی در ادامــه افزود: به عنوان مثال، فوالد مبارکه اخیرا محصول تختال گرید 
APIX۷۰ با ضخامت ۳۰۰ میلی متر را به تولید انبوه رساند تا بخش عمده ای 
از نیاز صنعت کشــور را تأمین و صنایع مربوطه را از واردات آن بی نیاز کند؛ 
همچنین با تأمین ورق رنگی موردنیاز صنایع تولیدکننده لوازم خانگی توانسته 
کشور را به خودکفایی برساند و تمامی گریدهای ورق های رنگی لوازم خانگی را 
که از حساسیت، دقت و کیفیت زیادی برخوردار است به مرحله تولید برساند.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در سال 
گذشته توانست بیش از ۵۵۰ هزار تن محصوالت ویژه را با کیفیت باالیی تولید 
کند که تمامی این محصوالت در ســال های گذشته از کشورهای دیگر وارد 
می شد. تولید این محصوالت عالوه بر این که کشور را از واردات بی نیاز می کند، 
موتور محرکه اشــتغال، خودکفایی و بهبود شرایط اقتصادی در صنایع کشور 
خواهد بود.وی عنوان داشــت: فوالد مبارکــه برنامه هایی برای ایجاد پایداری 
در زنجیره تولید شــامل تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی در دست اقدام دارد 
تا بتواند در طول ســال، به صورت پایدار و تاب آور محصوالت موردنیاز صنایع 
کشــور را تأمین کند؛ امیدوارم روندی که از ابتدای بهره برداری فوالد مبارکه 
در ۲۳ دی ماه سال ۱۳۷۱ آغاز شد و تاکنون روبه رشد بوده با برنامه ریزی های 

صورت گرفته ادامه پیدا کند.

سخنگوی گمرک خبر داد:

رشد ۵۲ درصدی صادرات به اکو
تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک گفت: سهم صادرات ایران با ۹ 
کشور عضو سازمان همکاری اسالمی )اکو( در ۹ماهه امسال، 
۱۹میلیون و ۸۵۶ هزار و ۵۳۱تُن کاال به ارزش هفت میلیارد 
و ۶۴۰ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۵۱۷ دالر بود که نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل جهش ۴۱ درصدی در وزن و ۵۲ درصدی 
در ارزش داشته اســت.به گزارش ایرنا از گمرک، »سید روح 
اله لطیفی« در این باره اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا 
اول دی مــاه، ۲۳ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۳۸ تن کاال به ارزش 
۱۱ میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۷۱۶ دالر بین ایران 
و ۹ کشــور عضو ســازمان اکو تبادل شد که نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل ۳۰ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش 

رشد داشته است.

ترکیه مقصد نخست صادرات
لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشــورهای عضو اکو، 
توضیح داد: ترکیه با خرید چهار میلیارد و ۱۳۱میلیون دالر، 
مقصد نخســت کاالهای صادراتی ایــران در بین اعضای اکو 
بود و پس از آن افغانســتان با یک میلیــارد و ۴۱۲ میلیون 
دالر، پاکســتان با ۹۱۱ میلیــون دالر،جمهوری آذربایجان با 
۳۸۸میلیون دالر، ازبکستان با ۳۱۰میلیون دالر، ترکمنستان 
بعدی صادرات کاالهای ایرانی قرار دارند.سخنگوی گمرک در با ۶۲میلیون دالر و تاجیکستان با ۵۴میلیون دالر در رتبه های با ۲۴۰میلیون دالر، قزاقستان با ۱۳۳میلیون دالر، قرقیزستان 

خصوص واردات از اعضای اکو نیز گفت: در ۹ماه امســال، سه 
میلیــون و ۳۸۳ هزار و ۵۰۷ تن کاال به ارزش چهار میلیارد و 
۱۱۳ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۱۹۹ دالر از ۹ کشور عضو اکو وارد 
کشورمان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد 

در وزن کاهش  و ۲۷ درصد در ارزش افزایش داشته است.
وی افزود: ترکیه با فروش ســه میلیــارد و ۶۹۷میلیون دالر، 
پاکســتان با ۱۹۴میلیون دالر، ازبکستان با ۹۷ میلیون دالر، 
قزاقســتان با ۳۸ میلیون دالر، جمهــوری آذربایجان با ۳۲ 
میلیون دالر، ترکمنســتان با ۲۵ میلیون دالر، تاجیکستان با 
۱۵ میلیون دالر، افغانســتان با ۱۳ میلیون دالر و قرقیزستان 
با بیش از ۲ میلیون دالر، به ترتیب کشــورهای طرف معامله 
بــا ایران در تامین نیازهای کشــور در بین اعضای ســازمان 
اکو بودند.به گزارش ایرنا، ۱۰ کشــور ایران، پاکستان، ترکیه، 
افغانستان، تاجیکستان، ترکمنســتان، ازبکستان، قزاقستان، 
قرقیزســتان و جمهوری آذربایجان کشورهای عضو سازمان 
همکاری اقتصادی اکو هستند.بر اساس آخرین اعالم گمرک، 
تجارت خارجی ایران در نیمه نخســت ســال جاری به ۷۹ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۴۵ میلیارد دالر رســید 
که ســهم صادرات ۶۰ میلیون تن کاال به ارزش ۲۱ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون دالر و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن 

به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر بود.

رئیس کل گمرک اظهار داشت: سال 
آینده واردات خودرو و موبایل بیشــتر 
از ۶۰۰ دالر حذف می شود.به گزارش 
خبرنگار ایلنا، رئیس کل گمرک کشور 
در پاســخ به خبرنگار ایلنــا در مورد 
موبایل های  واردات  عــدم  جزئیــات 
گرانتــر از ۶۰۰ دالر بیــان کرد: این 
سیاست تجارت است که به علت حفظ 
تعادل ارز کشــور واردات خودروهای 
لوکــس و موبایل هــای ۶۰۰ دالر در 
سال آینده پیش بینی نشده است که 
در نهایت بر تعرفه ها و حقوق ورودی 
کــه اخذ می شــود تاثیرگذار اســت.

علیرضا مقدسی در نشست دیروز خود 
با فعاالن اقتصــادی در اتاق بازرگانی 
ایران اظهار داشــت: ســومین منبع 
درآمد کشــور برای تامیــن بودجه از 
طریق گمرک است. سال آینده واردات 
خودرو و موبایل بیشــتر از ۶۰۰ دالر 
حذف می شــود. حدود ۶۰۰۰ تعرفه 
داریــم که تقریبــا ۴۰۰۰ عدد از آنها 
مجــوز می خواهند و ۵۰ درصد از این 
بین بیــش از یک مجوز نیاز دارند.وی 
با انتقاد از حجم زیاد بروکراسی گفت: 
رویه هــای زیادی وجــود دارد که کار 

گمرک را سخت می کند. اتاق بازرگانی 
می تواند در بســیاری از موارد در این 
مورد کمــک کند.رئیس کل گمرک 
افــزود: متاســفانه ما به حسابرســی 
پــس از ترخیص که به عنــوان ابزار 
تسهیالت است به عنوان ابزار نظارت 
نگاه می کنیــم. امیدواریم روزی آنقدر 
شفافیت وجود داشته باشد که از این 
دست مشــکالت وجود نداشته باشد. 

مصوب شده تا پاســخ استعالمات ۷ 
روزه داده شــود که این زمان در واقع 
از زمانی که در ســازمان اســتاندارد 
صرف می شــود، کمتر است.مقدسی 
بیان کرد: هــر میزان که آموزش داده 
شــود باز هــم کم اســت چراکه این 
است.  سرمایه گذاری  نوعی  آموزش ها 
هرچه افراد مطلع تر باشند بروکراسی 
کمتر می شــود. تعداد زیادی پرونده 

به علت مشــکالت و مســائل مربوط 
بــه همین بی اطالعی ها وجــود دارد.

وی اضافه کــرد: تفاهم نامه ای با اتاق 
بازرگانی داشتیم که این تفاهم نامه را 
دوباره روی میز می گذاریم. اگر نیازی 
به بازنگری داشــته باشد دوباره انجام 
خواهد شد.رئیس کل گمرک تصریح 
کرد: مــاده ۱۲ به ســازمان راهداری 
محول شده اســت. ۳ سال در اختیار 
گمرک بود، گرچه فرماندهی ماده ۱۲ 
با گمرک است.مقدسی در مورد حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی خاطرنشان کرد: ۲۵ 
قلم کاالی اساســی داریم که ۸۰۰۰ 
ردیف و تعرفه دارنــد که اداره صمت 
آنهــا را دســته بندی و اولویت بندی 
خواهد کرد. گرچه معتقدیم که حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی اثــرات روانی خود 
را می گــذارد ولی ممکن اســت بعد 
از مدتی این اثــرات از بین بروند.وی 
یادآور شد: مجددا به بررسی تفاهم نامه 
اتاق بازرگانی خواهیم پرداخت. قرارداد 
ET منعقد خواهد شد. قانون و مقررات 
صادرات خدماتی و مهندســی اعمال 
نمی شود و آموزشی وجود ندارد که در 
این زمینه اقداماتی انجام خواهیم داد.

رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد؛

واردات موبایل بیش از 600 دالر 
حذف می شود

براساس اعالم بانک مرکزی، تسهیالت پرداختی بانک ها طی ۹ ماهه امسال به بخش های اقتصادی مبلغ ۲۰۱۹ هزار میلیارد تومان است 
که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۹.۵ درصد افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد: سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب ســرمایه در گردش در تمامی بخش های اقتصادی طی ۹ ماهه ســال جاری مبلغ ۱۳ هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال 
)۱۳.۴۲۴.۷ هزار میلیارد ریال( معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیالت پرداختی است. سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش 
بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال جاری معادل ۴ هزار و ۸۳۴ هزار میلیارد ریال )۴.۸۳۴.۸ هزار میلیارد ریال( بوده است که حاکی 
از تخصیص ۳۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمامی بخش های اقتصادی مبلغ ۱۳ هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال) ۱۳.۴۲۴.۷ هزار میلیارد ریال( است.

مالحظه می شــود از ۶ هزار و ۱۰۸ هزار میلیارد ریال )۶.۱۰۸.۲ هزارمیلیارد ریال( تســهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۲ درصد آن ۴ هزار و ۸۳۴ هزار 
میلیارد ریال)مبلغ ۴.۸۳۴.۸ هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در 
سال جاری است.شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی 
ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت 
غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و 

ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

وزیر صمت با بیان اینکه بســته پیشنهادی رفع موانع اقتصادی در پنج بخش تدوین شده، گفت: حدود ۱۱ ماده مربوط به حوزه تأمین 
مالی، ۴ مورد از مواد مربوط به حوزه مالیات و شــش ماده هم درخصوص کلیات موضوع کســب و کار است.به گزارش ایسنا، سید رضا 
فاطمی امین در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه تمامی موارد بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از دو هفته تا حداکثر سه ماه پس از 
ابالغ قابلیت اجرا دارد، گفت: پیش بینی می شود این بسته همچون بسته حمایت از صادرات مورد استقبال فعاالن اقتصادی قرار گرفته و 
در رونق فضای تولید کشور موثر باشد.وی با بیان اینکه یکی از اقدامات وزارت صمت رفع موانعی است که فعاالن اقتصادی در بخش های 

مختلف با آن مواجه هســتند، اظهار کرد: نخســتین اقدام در مهرماه سال جاری با تاکید رئیس جمهوری، شناسایی ۲۶ ماده در بخش صادرات بود که با تصویب و ابالغ ستاد 
اقتصادی دولت، تأثیر خوبی در صادرات گذاشت و مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفت.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دومین بسته برای رفع موانع اقتصادی در 
پنج بخش تدوین شــده، افزود: حدود ۱۱ ماده مربوط به حوزه تأمین مالی، ۴ مورد از مواد مربوط به حوزه مالیات و ۶ ماده هم در خصوص کلیات موضوع کســب و کار است. 
همچنین در حوزه تأمین اجتماعی و زیرســاخت های تولید هم موانعی احصا و احکامی در جهت رفع آن ها پیش بینی شــده است.به گفته وی برخی از این پیشنهادها مانند 
تقسیط بدهی های مالیاتی به محض ابالغ قابل اجراست چرا که ساز و کارها وجود دارد و صرفاً باید ابهاماتی که برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده برطرف شود و برخی دیگر 
از پیشنهادها همچون افزایش اختیارات بانک ها در استان ها و شهرستان ها نیاز به دستورالعمل های اجرایی دارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مشکالت احصا شده از بررسی 

موانع تولید در طول چند سال گذشته بدست آمده و به نوعی مسائل کف میدان تولید مورد توجه قرار گرفته است.

میزان تسهیالت پرداختی بانک ها به اقتصاد

افزایش ۵۹.۵ درصدی تسهیالت پرداختی 
وزیر صمت تشریح  کرد:

جزئیات بسته پیشنهادی رفع موانع تولید

برای اولین بار در بندر چابهار »بارگیری 
محموله صادراتی ۷۶ هزار تنی به یک شناور«

  بــه گزارش پایگاه اطــالع رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و 
بلوچســتان، بهروز آقایی؛ مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از  
بارگیری محموله صادراتی مصالح ساختمانی به وزن  ۷۶ هزار تن به یک کشتی 
در بندر چابهار  برای نخستین بار خبر داد.  مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان 
و بلوچستان افزود: روند صادرات کاالهای غیر نفتی از بندر چابهار در سال جاری 
از روند رو به رشــدی برخوردار می باشد و صادرات کاال از ابتدای سال جاری تا 
کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۱۶۷ درصدی برخوردار می باشد. 
آقایی ادامه داد: قابلیت ها و پتانســیل های بندر چابهار، تجهیزات استراتژیک 
تخلیه و بارگیری، تخفیف های قابل توجه در حقوق عوارض و هزینه های بندری 
و خطوط منظم کشتیرانی از مبدا چابهار موجب تسهیل صادارات کاالهای متنوع 
از طریق این بندر شده است.وی اضافه کرد: با توجه به موقعیت ممتاز بزرگترین 
بندر اقیانوسی کشــور در بنادر منطقه، صادرات از طریق بندر چابهار مهم ترین 

اولویت می باشد.

 احداث پایگاه امداد و نجات طبس
با احــداث پایگاه امداد و نجات در طبس و ایجاد سیســتم مانیتورینگ و ردیاب 
پرسنل به صورت پایش آنالین که برای اولین بار در معادن زغال سنگ کشور در 
مجتمع “ممرادکو طبس” اجرا شده است، گام موثری برداشته خواهد شد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، پرهام خواجه پور با بیان این 
مطلب گفت: ایمپاسکو در راستای حفظ محیط زیست و صیانت از این سرمایه ملی 
اقدامات مهمی در ســطح کشور و کالن انجام داده است. در این خصوص می توان 
به تعامل با سازمان حفاظت محیط زیســت و مشارکت معادن برای اولین بار در 
سطح کشور در فراخوان معادن سبز نام برد.خواجه پور خاطر نشان کرد: اخذ مجوز 
زیســت محیطی معدن طالی دره اشــکی و هیرد، خارج شدن اکثر مجتمع ها از 
لیست صنایع آالینده، اســتفاده بهینه و مدیریت مصرف آب با اجرای پروژه هایی 
نظیر ســاخت تیکنر و فیلتر پرس و تصفیه فاضالب در مجتمع سرب نخلک که 
ماحصل آن استفاده از آب افق ۲۴۰ تونل و تصفیه جهت مصارف بهداشتی است، 
ازجمله اقدامات شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در بخش HSEE اســت.

مدیر HSEE شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تصریح کرد: مجتمع طالی 
موته با استفاده از کاشت گونه های خاص گیاهی که منجر به پایش آلودگی زیست 
محیطی در ســد های باطله شده است، اقدامات موثری انجام داده است.وی اظهار 
داشت: ایمپاسکو با پیاده سازی نظام مدیریت سبز و اخذ گواهی تفکیک پسماند 
از مبدا، از اداره مدیریت پسماند شهرداری، اخذ برچسب انرژی گرید G ساختمان 
های غیر مسکونی، انجام معاینه فنی موتورخانه با هدف بهینه سازی انرژی و کاهش 
انتشار آالینده های هوا و همچنین انجام ممیزی فنی انرژی ساختمان گام موثری 

در راستای حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از انرژی برداشته است.

مدیر اصالح خطوط تولید مجتمع گل گهر:
رفع گلوگاه ها بدون توقف تولید

مدیــر اصالح خطوط تولید مجتمع گل گهر گفــت: بهبود عملیات و افزایش 
کمیت و بهبود کیفیت تولیدات و در نهایت افزایش بهره وری و کســب سود 
بیشــتر در مقایسه با هزینه صرف شده، جزو اهداف کالن این مدیریت است.

مهندس سید مرتضی فاقعی در گفتگو با گهرپرس افزود: رفع گلوگاه ها و موانع 
افزایش تولید، افزایش کارایی و توان خطوط، کاهش هزینه ها، بهبود شــرایط 
کار، ارتقاء فنی تجهیزات، به حداقل رســاندن توقفات ناخواسته، به کارگیری 
فن آوریهای جدیــد در ارتقاء مکانیزم های موجود در کارخانه ها، نوســازی و 
بهســازی واحدها، بهبود فرآیندها، نوسازی و بهســازی تجهیزات موجود در 
راســتای رعایت الزامات و دستورالعمل های HSE و هم چنین بهبود عملیات 
و فرآیند تولید و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولیدات مجتمع همگی جزو 
اهداف مدیریت اصالح خطوط هستند.وی ادامه داد: یکی از مهم ترین وظایف 
این مدیریت، کنترل عملکرد پروژه ها از نظر تطابق با برنامه زمانبندي و کنترل 
انحراف ریالي و ارزي متناسب با درصد پیشرفت پروژه و نظارت دقیق بر کیفیت 
اجراي کار است که برای نیل به این مهم افزودن نیروهای متخصص و کارآمد 
به بدنه مجموعه، تخصیص کارانه ناشــی از ارزیابی عملکرد منطبق و مناسب 
نیروهای متخصص، برگزاری دوره های آموزشی در راستای ارتقاء توانایی نیروها 
و بازدیدهای دوره ای از کارخانجات ساخت تجهیزات در دستور کار قرار دارد.

فاقعی درباره ازریابی اهم عملکرد مدیریت اصالح خطوط در ماه هاي اخیر گفت: 
با راه اندازی و بهره برداری از طرح های مختلف قدم های موثری در دستیابی به 

اهداف یاد شده برداشته ایم.
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رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن:
باالترین نرخ سود سپرده های بانک مسکن ۱۸ 

درصد است
باالترین نرخ سود پرداختی به سپرده ها در این بانک طبق ضابطه اعالم شده از سوی 
بانک مرکزی معادل ۱۸ درصد برای ســپرده های بلند مدت ۲ ســاله است و سایر 
سپرده ها نیز از نرخ های کمتری برخوردار هستند.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا ، مهدی احمدی، رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره نرخ سود سپرده های این بانک اعالم 
کرد: نرخ سود پرداختی به سپرده های مدت دار در بانک مسکن برابر مصوبات شورای 
پول و اعتبار بوده و این بانک به عنوان یک بانک دولتی – تخصصی همواره خود را 
مقید به رعایت ضوابط و مقررات ابالغی از سوی نهاد ناظر بر بازار پول می داند.وی 
با بیان اینکه این مسئله در طراحی محصوالت بانک نیز رعایت شده، گفت: باالترین 
نرخ سود پرداختی به سپرده ها در این بانک طبق ضابطه اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی معادل ۱۸ درصد برای سپرده های بلند مدت ۲ ساله است و سایر سپرده ها 
نیز از نرخ های کمتری برخوردار هســتند.احمدی همچنین تصریح کرد: بنابراین 
باالترین نرخ سود سپرده در بانک مسکن ۱۸ درصد و پایین ترین نرخ نیز ۱0 درصد 
اســت.رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن در پایان خاطرنشان کرد: بانک 
مســکن به نرخ های سود مصوب شــورای پول و اعتبار همواره پایبند بوده و هیچ 

سودی خارج از چارچوب در دستور کار این بانک قرار ندارد.

وزیر اقتصاد: 
عملکرد بانک های قرض الحسنه مطلوب و 

بهتر از سایر بانک ها است
ســید احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان معوقات 
بانک های قرض الحســنه زیر ۲ درصد است، یعنی بسیار بهتر از بقیه بانک ها 
عمل کرده اند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، دکتر 
ســید احسان خاندوزی عملکرد شبکه بانکی کشــور را در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری تشریح کرد.وی بیان داشت: در سیستم بانکی، بانک هایی را داریم 
که بورسی نیستند، اما جزو کم مشکل ترین بانک ها هستند.وزیر اقتصاد ضمن 
تأکید بر عملکرد مطلوب بانک های قرض الحسنه تصریح کرد: میزان معوقات 
بانک های قرض الحســنه زیر ۲ درصد است، یعنی بسیار بهتر از بقیه بانک ها 
هســتند و باید سعی کنیم این بانک ها را تقویت کنیم تا توان تسهیالت دهی 
آن ها باال برود.وزیر امور اقتصادی و دارایی آسان شدن دریافت تسهیالت برای 
افراد خوش حساب را ضروری دانست و گفت: قاعده گذاری ها برای افراد خوش 
حســاب باید آسان کننده دریافت تسهیالت باشد و اعتبار افراد و سابقه آن ها 
به جای وثیقه، مالک شــود.وی افزود: دسترسی به تسهیالت، شاخص بسیار 
مهمی است که این شاخص را قاعده های مجلس، دولت و بانک مرکزی تعیین 
می کنند و نباید این گونه باشد که فقط یک عده خاص به تسهیالت، دسترسی 

داشته باشند و باید موانع را برداریم.

 بررسی عملکرد۹ ماهه شعب بانک کارآفرین
عملکرد ۹ ماهه سال جاری شعب با حضور اعضای هیات مدیره و با انتخاب شعب 
برتر فصل پاییز برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر احمد 
بهارونــدی رئیس مجمع و مدیرعامل بانک، بــا تقدیر از تالش تمامی کارکنان در 
تحقق اهداف بانک، در خصوص محدودیت های موجود در ارائه تســهیالت گفت: 
سیاست کالن کشور در شرایط کنونی، سیاست انقباضی و جمع آوری پول از سطح 
جامعه است و افزایش فروش اوراق توسط دولت و کند شدن آهنگ رشد نقدینگی 
همگــی بر این موضوع تأکید دارد.وی تاکید کرد: متاثر از این سیاســت انقباضی 
دولت که باعث باال رفتن هزینه تمام شــده پول شــده است، تمرکز فعالیت بانک 
کارآفرین بر روی جذب منابع ارزان قیمت در بخش ریالی و در صورت رفع تحریم ها 
و ایجاد گشــایش در فضای بین المللی، توسعه فعالیت ارزی خواهد بود.بهاروندی 
افزود: شــرایط انقباضی باعث می شود برخی بانکها وارد بازی جنگ نرخ شوند که 
برای کلیت فضای اقتصاد مناسب نیست و بهتر است بانکها در چارچوب های قبلی 
حرکت کنند تا منجر به فضای اقتصادی مثبتی شــود.وی تصریح کرد: فضای آتی 
اقتصاد نشان می دهد که عوامل بنیادی تورم زا به عنوان یکی از عوامل اثر گذاری 
به نفع کاهش نرخ ارز در حال حرکت است. موضوع مذاکرات نیز با توجه به فضای 
مثبتی که رسانه ها عنوان می کنند ممکن است تراکنش های بین المللی بانک ها را 
نیز روان تر کند.مدیرعامل بانک کارآفرین اظهار داشت به همین جهت باید با رصد 
اخبار و شرایط بازار مترصد استفاده از فضا در زمان گشایش های اقتصادی باشیم.

گزیده خبر

تأکید بر افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون 
معــاون امور تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره بانک توسعه تعاون که در ساختمان مرکز آموزش و پژوهش 
برگزار گردید گفت: بانک توســعه تعاون با هــدف تأمین مالی و ارتقای بخش 
تعاون در اقتصاد ملی تأسیس شده است.مهدی مسکنی افزود: حضور و فعالیت 
مؤثرتر بانک نیاز به شروطی دارد که یکی از آن ها افزایش سرمایه است و وزارت 
تعاون از هرگونه اقدام در جهت افزایش سرمایه بانک حمایت می کند.مسکنی 
ادامه داد: بانک توسعه تعاون می تواند به توسعه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی 
کمک کند.معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تجربه 
و امکانات بانک توســعه تعاون همچون ابزارهای اعتبار سنجی می تواند به این 

معاونت در رتبه بندی شرکت های تعاونی یاری رساند.

رئیس شعبه ساری بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
 3۱ درصد رشد اعطای تسهیالت 

در شعبه ساری
رئیس شــعبه ساری بانک توســعه صادرات ایران گفت: این شعبه طی ده ماه 
ســال جاری بالغ بر 3500 میلیارد ریال تسهیالت به مشتریان بانک در استان 
مازندران اعطا کرده که این رقم نســبت به تسهیالت اعطایی سال گذشته 3۱ 
درصد رشد داشته اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران 
به نقل از اگزیم نیوز، عباس یوســفی اظهار داشت: شعبه ساری در سال جاری 
تا کنون بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال ضمانتنامه برای مشتریان، صادرکرده که این 
میزان نســبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۱۱ درصدی را تجربه کرده 
است.وی با تاکید بر سیاستگذاری بانک برای حمایت ویژه از شرکت های دانش 
بنیان، گفت: ۲۱6 میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ۱۲ درصد به شرکت های دانش 
بنیان اســتان مازندران اعطا شده است.یوسفی از برگزاری وبیناری تخصصی با 
موضوع معرفی خدمات بانک توسعه صادرات ایران به شرکت های دانش بنیان 

تا پایان سال خبرداد .

 ثبت چک صیادی با خودپردازهای
 بانک سامان

بانک ســامان امکان ثبت چک های صیادی از طریق تمام خودپردازهای خود 
را فراهم کرد.به گزارش ســامان رســانه، بانک ســامان با به روزرسانی نرم افزار 
خودپردازهای خود، این امکان را فراهم کرد که دارندگان کارت بانک ســامان، 
بتوانند اقدام به ثبت، تائید و انتقال چک های صیادی از طریق این دســتگاه ها 
کنند.بر این اســاس، دارندگان کارت بانک ســامان برای دریافت این خدمت 
می توانند، بــا مراجعه به یکی از خودپردازهای این بانــک، پس از ورود کارت 
و رمز، از بخش خدمات چک و با واردکردن شــماره چک صیادی این سرویس 

را دریافت کنند.

افتتاح پاالیشگاه نفت فوق سنگین 
»پاسارگاد« قشم با حضور رئیس جمهور

با تأســی از فرمایش های مقــام معظم رهبری )مدظله العالــی( برای اجتناب 
از خام فروشــی ذخایــر ملّی از جمله نفت در ســال »تولید، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی    ها«، پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین پاسارگاد قشم روز جمعه مورخ 
۲4دی ماه۱400 باحضور آیت الّل رئیســی، رئیــس جمهور، مدیران هولدینگ 
گسترش انرژی پاسارگاد، استاندار هرمزگان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به 
بهره برداری رسمی رسید.بهره برداری از این پاالیشگاه که ظرفیت تولید 35هزار 
بشکه  بُرش سبک و قیر باکیفیت در روز را دارد، منجر به ایجاد شغل مستقیم 
برای 400 نفر شده اســت و بیش از ۱000 نفر نیز به صورت غیرمسقیم در این 
پاالیشگاه اشتغال خواهند داشت.پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین پاسارگاد قشم 
در زمینی به مســاحت 40 هکتار و با رعایت کلیه استانداردهای یورو۲005 و 
توجه به مباحث زیست محیطی احداث شده است. از جمله مزایای بهره برداری 
از این پاالیشــگاه می توان به تضمین برداشت از پارس جنوبی، اشتغال زایی در 
منطقــه، تولید محصوالت باکیفیت باال و کمک به ارتقای صادرات فراورده های 

نفتی کشور از جمله قیر اشاره کرد.

بانک گردشگری بیش از ۱400 میلیارد ریال 
وام ازدواج پرداخت کرد

بانک گردشــگری از ابتدای سال ۱3۹۹ تاکنون در مجموع حدود ۲000 فقره 
وام ازدواج بــه مبلغ ۱4۲3 میلیارد و ۸00 میلیون ریال به مزدوجین پرداخت 
کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک در سال گذشته 
74۱ فقره تســهیالت ازدواج به مبلغ 33۸ میلیــارد و 600 میلیون ریال اعطا 
کرد که از این تعداد 704 فقره وام ازدواج اشخاص عادی و 37 فقره وام ازدواج 
اشــخاص ایثارگر بود.تعداد وام ازدواج پرداخت شده توسط بانک گردشگری از 
ابتدای امســال تا روز ۲4 دی ماه جاری نیــز برابر ۱۲53 فقره به مبلغ ۱035 
میلیارد و ۲00 میلیون ریال بود که ۱۱۹۲ فقره از وام ها برای اشخاص عادی و 
6۱ فقره به اشخاص ایثارگر تعلق داشت.سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی به نشانی ve.cbi.ir ایران تنها مرجع رسمی 
کشور جهت ثبت نام متقاضیان تسهیالت یاد شده است. در حال حاضر میزان 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین مبلغ 700 میلیون ریال 

است. بانک گردشگری ۱00 شعبه در سراسر کشور دارد.

با ابالغ وزیر اقتصاد به بانک ها در روزهای آینده صورت می گیرد

پرداختوامهایبدوننیازبهضامنووثیقه،ازبانکهایدولتیکلیدمیخورد
 به دنبال دســتور رئیس جمهور برای اصالح رفتار نظام بانکی با 
مردم، وزیــر اقتصاد وعده داد که در روزهــای آینده با ابالغ به 
بانک های دولتی، آن ها مکلف خواهند شد وام های ُخرد را بدون 
ضامن و وثیقه به مردم پرداخت کنند.به گزارش ایرنا، سید احسان 
خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به سخت گیری بانک ها در سالیان 
گذشــته در پرداخت وام به مردم گفت: قاعده سخت گیرانه ای را 
دنبال کرده ایم و برای تســهیالت گیرنده مانع ایجاد شده است. 
به کســی که مثاًل 50 میلیون یــا ۱00 میلیون پول نیاز دارد و 
سابقه نشان داده که فردی خوش حساب است می توان تسهیالت 
داد. مالک شــدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی ها را 
فراهم می کند.خاندوزی در یک گفت وگوی تلویزیونی این خبر 
را مطرح کــرد و افزود: در این رابطه روزهای آینده اولین گام را 
برمی داریم. به بانک های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص 
ســطوح تسهیالت پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان 
بازپرداخــت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تســهیالت 
دریافت کند. آســیب ها را شناسایی خواهیم کرد و سپس برای 
ســقف های باالتر اقدام خواهیم کرد. در روزهای آینده این خبر 

خوش را به مردم خواهیم داد.

پرداخت حدود 64 هزار میلیارد تومان تسهیالت ازدواج
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک ها در ۹ ماه ابتدای 
امســال، حدود 750 هزار تســهیالت ازدواج به مبلغ حدود 64 
هزار میلیارد تومان پرداختند، گفت: این رقم، پارسال 43 و سال 
پیش از آن ۲6 و ســال پیش از آن ۱5 هزار میلیارد تومان بوده 
است. سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری 
افزود: در این ۹ ماه بســیار بیشتر از سال ۹۹، تسهیالت ازدواج 
پرداختیم.او اضافه کرد: به علت شــیوع کرونا، بانک ها را مکلف 
کردیم تسهیالت قرض الحسنه برای سرپرستان خانوار که دچار 
بیماری کرونا می شــوند بپردازند و بانک ها با آسیب دیده کرونا 
که سرپرســت خانوار اســت تماس می گیرند و از او می خواهند 
که اگر به تســهیالت قرض الحســنه نیاز دارد بیاید و تسهیالت 

را دریافت کند.

امالک مازاد بانک ها فروخته می شود
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که بانک های دولتی چه تعداد 
شرکت های مازاد دارند و چه زمانی این شرکت ها به حق قانونی 
خود می رســند؟ گفت: وضعیت بانک های دولتی، متفاوت است 
برای مثال بانک سپه، پس از ادغام بانک های نظامی در این بانک، 
هنوز در برخی موارد صورت های مالی تلفیقی که همه این پنج 
بانک به صورت یکپارچه در بانک سپه مدیریت شوند، مشکالتی 
دارد، زیرا یکی از بزرگترین اتفاقات و جراحی های ادغامی بانکی 
کشور در دهه های گذشته اســت بدون اینکه تبعات اجتماعی 
وســیعی داشته باشــد.او اضافه کرد: در این بانک ها و بانک های 
ادغامی هنــوز خأل اطالعاتــی داریم، اما در مــورد بانک هایی 
مانند بانک ملی، تکلیف آن و تعداد شــرکت ها مشــخص است.

خاندوزی با اشــاره به اینکه هدف دولت سیزدهم این است که 
ســال آینده آمار دقیقی را ارائه کند، گفت: حدود ۱70 شرکت 
زیرمجموعه بانک ملی داریم که از این تعداد، برخی شرکت های 
بسیار کوچکی هســتند که برای خدمات بانک هستند و کمک 
کسب وکار بانک هســتند، اما تعدادی از آن ها نیز شرکت هایی 
هستند که از قدیم فعالیت اقتصادی قدیمی دارند و می توانستیم 
آن ها را واگذار کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسیاری 

از این زیرمجموعه ها می توانند به شــرکت های شوینده، تولیدی 
و صنعتی برود و این اتفاق را در ســال اول حکم قانونی پیگیری 
خواهیم کرد.او در پاســخ به این پرســش که آیا شرکت توسعه 
صنایع بهشهر واگذار می شود، افزود: این جمله دقیقی نیست و 
برخی از زیرمجموعه های این شرکت واگذار می شود و برخی از 
آن ها در بازار ســرمایه حضور دارند و باید کشش این بازار را هم 
در نظر بگیریم.خاندوزی اضافه کرد:  تعهد مدیران عامل بانک های 
دولتی این است که برنامه فصلی برای اجرای احکام قانونی داشته 

باشند و هر سه ماه باید گزارش دهند.

بانک ها نسخه قرارداد را به مردم بدهند
وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی گفت:  مردم همیشــه از نحوه 
تســهیالت گیری بانک ها ناراضی بودنــد و می گفتند نرخ ها را 
درست محاسبه نمی کنند و یا اینکه اصل قرارداد را به مردم ارائه 
نمی کنند.وی افزود: رئیس جمهور خواست، بدون اینکه مسئله به 
شکایت و دعاوی و دادگستری برسد، خود بانک ها مکلف باشند 
مسائل کیفری و به ویژه مسئله نرخ سود مازاد را شناسایی کنند.

بانک ها سود مازاد را پس می دهند
خاندوزی اضافه کرد: اگر نرخ ســود تســهیالت بانک ها باالتر از 
نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد مکلف هستند مبلغی را که 
بــرای این منظور گرفتند برگردانند.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: این برای نخستین بار است که می گوییم اگر بانکی بیش 
از نرخ مصوب، سود گرفته است باید آن را به مشتری تسهیالت 
گیرنده برگرداند و اگر این کار را نکند مشــتری به بانک مرکزی 
و یــا وزارت امور اقتصادی و دارایــی مراجعه کند و به همه این 

شکایت ها رسیدگی می شود.

دریافت تســهیالت برای افراد خوش حساب باید آسان 
شود

وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری ها باید آســان 
کننده دریافت تسهیالت باشند و برای افراد خوش حساب نباید 

ســخت گیرانه باشد و اعتبار افراد و ســابقه آنها به جای وثیقه، 
مالک شود.سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه 
خبری درباره مســتغالت بانک ها گفت: این مستغالت و ارزش 
آن ها در صورت های مالی بانک ها وجود دارد.او ادامه داد: شفافیت 
اقتصادی، مالی و بانکی، گام نخست برای هر اصالحی است زیرا 
مدیریت، بهتر می شود و منضبط تر و قانون مدارتر رفتار می کنید 
و با توجه به اینکه در معرض نظارت و نقد قرار می گیرید ســعی 

می کنید بهتر مدیریت کنید.

موفقیت دولت در مهار تورم
او افزود: در پاییز امســال یعنی در مقایسه اول مهر با آخر آذر، 
تورم نقطه به نقطه، ۱6 و هفت دهم درصد پایین تر آمده است، 
اما این به معنی ارزان تر شــدن اجناس نیست بلکه گران تر هم 
شــدند اما سرعت و شتاب آن گرفته شــد.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفــت: زمانی که دولت را از دســت اندازی به پایه پولی 
ممنوع می کنیم و می گوییم اســتقراضش باید به حداقل برسد 
و انضباط بودجه ای باید ایجاد شود یعنی در جهت کنترل تورم 

حرکت می کنیم.

افزایش قدرت خرید مردم در بودجه سال آینده
او افزود: حتی می گوییم برای کنترل تورم در سال آینده، هزینه 
دولت، کمتــر افزایش پیدا کند و جامعه بــه حمایت نیاز دارد.

خاندوزی ادامه داد: اگر می خواســتیم بیشــتر از این، حقوق ها 
را افزایــش دهیم حتماً ما بــه ازای آن از جیب دیگر مردم پول 
درمی آوردیــم و قدرت خریــد آنها را کم می کردیــم و تورم را 
افزایــش می دادیم.او اضافه کرد: دولت تصمیم گرفت در ســال 
۱40۱، افزایش حقوق کمتری در جیب راســت مردم بگذارد اما 
از آن طــرف از طریق تورم باالتر، از جیــب دیگر مردم، پول را 
بیرون نیاورد و قدرت خرید مردم را کم نکند و سفره آنها کوچک 
نشــود.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از همکاری های 
بســیار خوبی که در ســتاد اقتصادی دولت، وجود دارد اتفاقی 
اســت که در روزهای گذشــته در وزارت اقتصاد از یک طرف با 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تأمین مالی زنجیره تولید 
داشــتیم و اتفاقی که با وزارت نفت در مورد تأمین مالی بخشی 
از طرح هــای حوزه نفتی و خط لوله انتقال فرآورده های شــرق 
کشــور، مشترکاً برگزار شد.او ادامه داد: بانک ها در کشور، تأمین 
مالی تولید را زمانی می توانند درســت و به قدر نیاز انجام دهند 
که بتوانیم بخش های تولیدی نیازمند اعتبار را دقیق شناسایی 
کنیم.خاندوزی با اشاره به اینکه روش تأمین مالی زنجیره برای 
نخستین بار در کشور اجرا می شود، افزود: در سه ماه پایانی سال 
بر اساس توافق بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت فعاًل 
در 7 رشته فعالیت محدود دارد برای اینکه امتحان کنیم چقدر 
خوب اســت و مشکالت آن کجاست و ســپس آن را برای کل 
کشــور، توســعه دهیم.او اضافه کرد: امیدواریم در سال ۱40۱، 
بانک ها با رقم های موجود بتوانند چند برابر گذشته، تأمین مالی 
تولیــد کنند.وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد این 
تدابیر جدید کمک کند تولیدکنندگان احساس کنند بانک ها در 
کنار تولید هســتند و بخش مولد اقتصاد را حمایت می کنند نه 
اینکه بخش غیر مولد اقتصــاد را تحریک کنند.خاندوزی افزود: 
این مسیر موجب می شــود از این سرچشمه نه تنها بخش های 
غیر مولد و تورم زا و سفته بازان برخوردار نشوند بلکه بخش های 

تولیدی، چند برابر سال های گذشته، استفاده کنند.

میراث دار بورس بحران زده شدیم
وزیــر امور اقتصادی و دارایی درباره بازار ســرمایه هم گفت: در 
شرایطی که دولت در شهریور امسال آغاز به کار کرد میراث دار 
یک وضعیت بســیار غیر قابل تصور بود چون در تاریخ اقتصادی 
ایران، هیچ وقت نداشــتیم که چنین حضور میلیونی پر تراکمی 
در بازار سرمایه وارد شوند و شاید حدود دو سوم جمعیت کشور 
درگیر بازار سرمایه هستند.خاندوزی افزود: اتفاقات عجیبی رخ 
داده بود از جمله 4 برابر شدن شاخص در ابتدای سال ۱3۹۹ و 
سپس ســقوط آن در همان سال و وضعیت صنایع و شرکت ها.

او اضافه کرد: این مســئله به عنوان دستور کار جدی قرار گرفت 
یعنــی زمانی که از رئیس جمهور خواســتیم با توجه به اهمیت 
مسئله بازار سرمایه، اختصاصاً جلساتی از ستاد اقتصادی دولت 
فقــط متمرکز بر موضــوع بورس برگزار شــود و رئیس جمهور 
همراهی خوبی داشــت.خاندوزی با اشــاره به اینکه جلســات 
هیئت دولت، چهارشنبه ها برگزار می شود، گفت: جلسات ستاد 
اقتصادی در روز چهارشــنبه نیست اما زمانی که این درخواست 
را کردیم رئیس جمهور موافقت کرد و گفت پس زا پایان جلسه 
هیأت دولت، بعد از نماز مغرب تا آخر شب در مورد مسئله بازار 
سرمایه جلسه برگزار می کنیم با حضور طرف های مربوط از جمله 
رئیس سازمان و فعاالن اقتصادی و وزارت صنعت و وزارت نفت.

خاندوزی با بیان اینکه دستور کارهای دهگانه که بخشی از آنها 
توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد حاصل این جلسات بود، 
افزود: بندی از این دستورهای دهگانه نیازمند اصالح بودجه بود 
که رئیس جمهور موافقت کرد که حتماً الیحه بودجه، اصالح شود 
و این کم سابقه است که الیحه بودجه مصوب دولت، پیش از آن 
که در مجلس تصویب شــود اصالح شود و این نشان از اهمیت 
خیلی ویژه بود که موفق شــدیم یکشنبه شب در جلسه هیأت 
دولت، مصوبه آن را بگیریم.او تاکید کرد: با این چشم انداز، حتماً 
صبر کردن در بازار سرمایه و تصمیمات غیر هیجانی گرفتن برای 
هر کدام از ســهامداران و مردم و اقتصاد ملی در ماه های آینده، 

چشم انداز خیلی امیدبخشی را رقم می زند.

شاخص کل بورس دیروز با بیش از 30 هزار واحد سقوط، به کانال یک میلیون و ۲00 هزار واحد عقب 
گرد کرد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز با 30 هزار و 540 واحد کاهش، تا رقم یک میلیون 
و ۲75 هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۸05۲ واحد کاهش یافت و رقم 337 
هزار و 3۱ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۲۸۹ هزار معامله به ارزش ۲6 هزار و 67۸ میلیارد 
ریال انجام دادند.فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل گهر، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی 
چادرملو، ســرمایه گذاری غدیر و پتروشیمی پردیس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار 
سرمایه شاخص کل فرابورس هم با ۲۲0 واحد کاهش تا رقم ۱7 هزار و 656 واحد افت کرد. در این بازار ۱۲۸ هزار معامله انجام شد که ۱3 
هزار و ۹۲3 میلیارد ریال ارزش داشت.پتروشیمی زاگرس، فوالد هرمزگان جنوب، سنگ اهن گهر زمین، پتروشیمی تندگویان، پاالیش نفت 
شیراز، سرمایه گذاری صبا تامین و گروه توسعه مالی مهر آیندگان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذشاتند.

در بــازار دیــروز، ۲3۲ نماد در صف فروش در مقابل 35 نماد در صف خرید قرار گرفتند. ارزش صف های فروش 4۸4۹ و ارزش صف های 
خرید تنها ۹37 میلیارد ریال بود.

قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر بازده باالتر اوراق خزانه، با کاهش روبرو شد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با 
0.۱ درصد کاهش، به ۱۸۱7 دالر و ۱۱ سنت رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال تغییر چندانی نداشت و در ۱۸۱6 دالر و ۲0 سنت ایستاد. بازارهای 
آمریکا روز دوشنبه به مناسبت تعطیالت عمومی بسته بودند.توجه سرمایه گذاران جهانی به نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا معطوف شده که روزهای ۲5 و 
۲6 ژوئن برگزار می شود. فدرال رزرو اعالم کرده که افزایش نرخهای بهره را در مارس با هدف مقابله با رشد تورم آغاز می کند. نرخ تورم آمریکا در دسامبر بر مبنای 

ساالنه هفت درصد رشد کرد که سریع ترین روند در حدود 40 سال اخیر بود.طال پناهگاه امن دارایی در برابر تورم باال شناخته می شود اما نسبت به افزایش نرخهای بهره آمریکا بسیار حساس است زیرا 
هزینه نگهداری این فلز که بازدهی ندارد را افزایش می دهد.بازده اوراق خزانه ۱0 ساله آمریکا به باالترین حد دو سال اخیر صعود کرد و جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را کمتر کرد.استفن 
اینس، از شرکای شرکت مدیریت دارایی SPI در این باره گفت: سرنوشت کوتاه مدت قیمت طال در دستان فدرال رزرو و سرعت افزایش نرخهای بهره در چند سال آینده است. این فلز ارزشمند احتماال در 
بازه معامالتی محدودی می ماند و تا زمان برگزاری نشست فدرال رزرو، احتماال کاهشی خواهد شد. هر روز تالش می کنیم مشخص کنیم موضع بانک مرکزی آمریکا درباره تحکیم سیاست پولی نسبت به 
ریسکهای ژئوپلیتیکی دیگر که بازار را تحت تاثیر قرار می دهد مانند تنشها در اوکراین، چقدر جدی است.آمریکا هفته گذشته اعالم کرد نگران آن است که روسیه به بهانه شکست دیپلماسی برای تامین 
اهداف این کشور، به اوکراین حمله کند.بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی ژاپن پیش بینی تورم برای سال مالی که در آوریل آغاز می شود را باال برد و اعالم کرد ریسکها برای دورنمای قیمت متوازن 

شده اند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با 0.6 درصد کاهش، به ۲۲ دالر و ۸6 سنت رسید. بهای معامالت هر اونس پالتین برای تحویل فوری 0.5 درصد کاهش پیدا کرد.

شاخص مقاومت 1 میلیون و 300 هزار واحدی را از دست داد

سقوط ۳۰ هزار واحدی شاخص بورس
در معامالت دیروز

قیمت طال کاهشی شد
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گزیده خبر

بلومبرگ: توافق با ایران، دوستی ها را در 
خاورمیانه تقویت می کند

تهران- ایرنا- خبرگزاری بلومبرگ در گزارشــی با اشاره به برخی تحوالت تازه 
در مســیر بهبودی روابط بازیگران کلیدی در خاورمیانه نوشــت: موفقیت در 
مذاکرات وین و رســیدن به یک توافق با ایران می تواند، صلح و دوســتی را 
در این منطقه تقویت کند.به گزارش ایرنا، بلومبرگ نوشــت خاورمیانه ای که 
از دیرباز به خاطر رقابت های منطقه ای شــناخته می شــود، به چشم اندازی 
آرام تر در آینده نگاه می کند.این خبرگزاری آمریکایی در بخشــی از گزارش 
خود آورده است: عربستان سعودی و قطر در ژانویه ۲۰۲۱ )دی ۹۹( نشستی 
برگزار کردند و ۱۰ ماه بعد وزیر امور خارجه امارات با رئیس جمهوری سوریه 
دیدار کرد و برخی مقامات عالی آن هم ســفری به ترکیه داشتند. به نظر می 
رســد این روند در سالجاری با بهبود روابط ایران و کشورهای خلیج فارس که 
بــه طور بالقوه می تواند در کاهش درگیری های فرقه ای تاثیرگذار باشــد، از 
سر گرفته شــود.به گزارش بلومبرگ، هفته گذشته یک شرکت توسعه دهنده 
انرژی های تجدیدپذیر اماراتی با یک شرکت ایرانی در بخش انرژی برای ساخت 
نیروگاه های گازی و خورشــیدی در جنوب غربی ایران قراردادی منعقد کرد. 
این توافق پس از آن صورت گرفت که »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری 
ترکیه نیز ماه گذشــته با ایران برای »همکاری جــدی« در روابط اقتصادی و 
تالش برای مبارزه با تروریسم گفت وگو کرد.بلومبرگ می افزاید از سوی دیگر 
موفقیت مذاکرات وین و اجرای دوباره توافق هسته ای می تواند خصومت های 
منطقه ای را بیش از پیش کاهش دهد. همزمان دیپلمات های ارشــد اتحادیه 
اروپا و روسیه شانس خوبی برای نجات این توافق می بینند؛ توافقی که در ازای 
لغو تحریم های امریکا علیه ایران، باعث خواهد شد فعالیت های فعالیت های 
هسته ای ایران نیز کاهش یابد.براساس این گزارش، در این میان چین هم در 
تالش برای نقشی فعال در مذاکرات است و از آمریکا خواسته مسئولیت خروج 
خود را از توافق بر عهده بگیرد و اشتباهش را جبران نماید.بلومبرگ نوشت که 
به هر حال اسرائیل با ادامه سیاست ضدایرانی خود، خارج از دایره تحوالت تازه 
و مسیرهای جدید بهبودی روابط و تقویت دوستی ها در خاورمیانه است. لذا 
اینکه آیا رویکردهای ترکیه و امارات متحده عربی در قبال ایران، بر روابط آنها 

با اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت، باید منتظر ماند و دید.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
محکوم شد

دادگاه کیفری پاریس اریک زمور نامزد راست افراطی 
انتخابات آتی ریاســت جمهوری را به جرم ســخنان 
توهین آمیز و تبعیض نژادی علیه کودکان مهاجران، 
به جریمه ۱۰ هزار یورویی محکوم کرد.     به گزارش 
ایرنا از رادیو فرانســه، اظهارات زیمــور در برنامه ای 

تلویزیونی در سپتامبر سال ۲۰۲۰ مطرح و با موجی از انتقادات شدید مواجه 
شــد. بر اســاس این حکم وی باید طی ۱۰۰ روز، هر روز ۱۰۰ یورو بپردازد یا 
زندانی شــود. کارگردان برنامه تلویزیونی یادشده نیز به پرداخت ۳ هزار یورو 
محکوم شده است.  با وجود این، اولیور پاردو وکیل زمور گفت که نسبت به این 
حکم درخواست تجدید نظر خواهد کرد.  این اولین بار نیست که زمور به دلیل 
اظهارات توهین آمیز در دادگاه حاضر می شــود وی ۱۶ بار در گذشته به ویژه 
به دلیل اظهارات مشــابه در مورد مهاجران به دادگاه خوانده شده بود.  اولین 
دور انتخابات ریاســت جمهوری۲۰۲۲ فرانسه۱۰ آوریل ۲۰۲۲میالدی  )۲۱ 
فروردین ۱۴۰۱( برگزار می شــود. دومین دور انتخابات بین دو نامزد برتر نیز 
در ۲۴ آوریل )۴ اردیبهشت( برگزار می شود.امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه نامزد مهمی در این انتخابات و بر اساس نظرسنجی ها فاصله وی با دو 
رقیب اصلی یعنی »والری پکرس« و »مارین لوپن« هر دو از احزاب راســتگرا 
نسبت همچنان زیاد است. بخت پیروزی این دو ۱۷ درصد است و بعد از آنها 
اریک زمور نامزد راســتگرای دیگر با احتمال پیروزی ۱۳ درصدی در جایگاه 

چهارم قرار می گیرد.

نخستین سامانه اس-۴۰۰ هند در آوریل 
عملیاتی می شود

هند در تالش برای اســتقرار سامانه  دفاع موشکی پیشرفته اس-۴۰۰ روسیه 
بوده و نخســتین واحــد آن را در ماه آوریل عملیاتــی خواهد کرد.به گزارش 
ایســنا، گرچه دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند هیچ اطالعاتی درباره این 
پروژه منتشر نکرده است، اما مقامات آگاه به روزنامه هندوستان تایمز گفتند 
که تمامی این پنج واحد در مناطق عمیق برای مقابله با خطر چین مســتقر 
خواهند شــد.انتظار می رود تمامی این پنج واحد اس-۴۰۰، تا ســال ۲۰۲۳ 
عملیاتی شوند؛ سامانه ای که توانایی رهگیری جنگنده و موشک های متخاصم 
از فاصله ۴۰ تا ۴۰۰ کیلومتری را دارد.هند طی قراردادی پنج میلیارد دالری 
در اواخر ســال ۲۰۱۸، این سامانه را از روسیه خریداری کرد.ارتش های هند و 
چین از ماه مه سال ۲۰۲۰ در منطقه لداخ به بن بستی نظامی رسیده اند.جیمز 
اوبراین، نماینده رئیس جمهوری آمریکا در وزارت امور خارجه این کشــور در 
سیاست تحریم ها، به کمیته روابط خارجه سنای آمریکا گفت، گرچه واشنگتن 
هند را از خرید سامانه اس-۴۰۰ از روسیه بر حذر داشت، اما تصمیم گیری در 
خصوص تحریم کردن این کشور به دلیل خرید این سامانه با بررسی  مالحظات 
استراتژیک مهم در رابطه با چین صورت خواهد پذیرفت.طبق گزارش ها، دولت 
هند به متحد نزدیک خود یعنی آمریکا تفهیم کرده اســت که خرید ســامانه  
اس-۴۰۰ در راستای منافع ملی هند بوده است، چرا که هند با »تخاصم ارتش 

آزادی بخش خلق چین« مواجه است.

انگلیس سالح های ضدتانک به 
اوکراین ارسال می کند

در بحبوحه تشدید تنش ها میان روسیه و 
اوکراین و در راستای تالش های غرب برای 
دامن زدن به این تنش ها، لندن از ارسال 
سالح های ضدتانک به اوکراین خبر داد.به 
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
در راستای تالش های کشــورهای غربی به ویژه ایاالت متحده و 
انگلیس برای تشدید تنش ها میان روسیه و اوکراین، »بن واالس« 
وزیر دفاع انگلیس از عرضه تســلیحات ضدتانک به اوکراین خبر 
داد.بنا بر گزارش پایگاه تحلیلی »پالتیکو«، وزیر دفاع انگلیس در 
جلسه پارلمان اعالم کرد که تصمیم لندن برای عرضه تسلیحات 
به »کی یف« به واسطه رفتارهای تهدید آمیز رو به افزایش روسیه 
بوده اســت.وی در این خصوص گفت: »مــا تصمیم گرفته ایم تا 
ســامانه های تسلیحات دفاعی ســبک ضدزره در اختیار اوکراین 
قرار دهیم«.وزیر دفــاع انگلیس تصریح کرد که اولین محموله  از 
سامانه های تسلیحاتی ضدزره روز دوشنبه به اوکراین عرضه شده 
اســت.علی رغم هشدارهای پی در پی روسیه در خصوص هرگونه 
اقدام تحریک آمیز غرب، وزیر دفاع انگلیس مدعی شدک »این ها 
ســالح های راهبردی نیســت و تهدیدی برای روسیه محسوب 
نمی شود و برای دفاع شخصی مورد استفاده قرار می گیرد«.واالس 
همچنین اعالم کرد که »شــمار اندکی« از نظامیان انگلیسی به 
آموزش نیروهای اوکراینی برای اســتفاده از این تسلیحات کمک 
خواهند کرد.»اولکسی رزنیکف« وزیر دفاع اوکراین نیز در پیامی 
که در صفحه توییتر خود منتشــر کرد، گفت که کی یف به شدت 
قدردان این ژست بریتانیا اســت.پیش از وزیر دفاع انگلیس نیز، 
تعدادی از ســناتورهای آمریکایی تصریح کرده بودند که با عرضه 
ســالح به اوکراین قصد دارند از این کشور در مقابل روسیه دفاع 
کنند.پیش از این نیز »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو گفته بود 
این ســازمان در حال ارزیابی استقرار دائم نیروهای خود در شرق 
اروپا و نزدیک مرز روسیه است.در پی اقدامات تحریک آمیز غرب 
در تشدید تنش ها میان روسیه و اوکراین، مسکو حدود یکصد هزار 
نظامی خود را در امتداد مرز با اوکراین مســتقر کرده است.هفته 
گذشته، دیپلمات های غربی و روسیه نشست سه روزه ای را با محور 
اوکراین برگزار کردند اما پس از این نشست، دیپلمات های غربی و 
روس اعالم کردند که اختالفات عمیقی درباره منافع امنیتی دارند 

و درباره خطر تقابل نظامی هشدار دادند.

کرونا، فقر و خشونت؛ تشدید موج پناهجویان به سوی اتحادیه اروپا
 روزنامه ال پائیس اسپانیا نوشت: پس از یک رخوت غیرمعمول، 
هجوم پناهجویان به سمت اتحادیه اروپا دوباره فعال شده است، 
به سطوح ثبت شده در جریان بحران ۲۰۱۵میالدی که نیمی از 
قاره سبز را زیر و رو کرد، نزدیک می شود و اتحادیه اروپا به دلیل 
نداشتن چشم اندازی مشترک در برابر آن لنگ می زند.به گزارش 
ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس اسپانیا، براساس آمار فرونتکس 
)آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا( که هفته گذشته منتشر 
شد، در ســال ۲۰۲۱میالدی، ۱۹۶ هزار مهاجر وارد خاک اروپا 
شدند که نشان دهنده نزدیک شدن این رقم به سال ۲۰۱۷ یعنی 
نزدیک به ۲۰۴ هزار نفر اســت.برای اینکه با اطمینان این روند 
افزایشــی را سیگنالی از موج جدید مهاجرت و حتی فراتر از آن، 
رســیدن به  آمار یک میلیــون و ۸۰۰ نفره جمعیت پناهجویان 
ورودی غیر قانونی به خاک اروپا در سال ۲۰۱۵ بدانیم، هنوز زود 
است اما آنچه کارشناسان بر آن توافق دارند اینکه فشار مهاجرت 
در سال های آینده افزایش خواهد یافت.  به نوشته ال پائیس، این 
روند افزایشی سرازیر شــدن پناهجویان به اروپا مسئله ای است 
که از افزایش نابرابری ها به دنبال شــیوع بیماری همه گیر، بروز 
درگیری های جدید و حتی گرمایش جهانی ناشــی می شود. به 
گفته تحلیلگران، این موضوع، چالشــی با ابعاد وســیع است که 
اتحادیه اروپا به دلیل نداشتن چشم انداز و هدف گذاری مشترک 
در برابر آن لنگ می زند.بر اســاس آماری که چهارشنبه گذشته، 
توســط آژانس مرزی اروپا منتشر شد، جریان ورودی پناهجویان 
به اروپا در ســال ۲۰۲۱میالدی، ۵۷ درصد رشــد داشته است. 
تحلیل های این نهاد نظارتی نشــان می دهد که برداشــته شدن 
تدریجی محدودیت های رفت وآمد اعمال شده از روزهای ابتدایی 
شــیوع ویروس کرونا، تنها عامل سرازیر شدن سیل مهاجران به 
اروپا نبوده و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند.پاتریخا 
سانسال استاد »آکادمی مهاجرت کالج ناتولین اروپا« مستقر در 
ورشــو معتقد است »در سال ۲۰۲۰، کرونا همچنان عامل ایجاد 
عدم اطمینان بود. مردم به نوعی بالتکلیف بودند اما شمار افرادی 
که قصد مهاجرت داشــتند و یا برای پا گذاشتن  در این مسیر، 
احســاس نیاز می کردند همچنان در حال افزایش بود«.سانسال 
در ادامه می گوید »تشــدید نابرابری ناشی از ویروس کرونا، عامل 
کلیدی دیگری اســت که پشــت این پدیده قرار دارد«. در دوره 
شــیوع کرونا در حالی که میلیاردرها ثروتمند شــده اند، ۸۰۰ 

میلیون نفر دیگر در سراســر جهان به فقر شدید کشیده شدند.
بر اساس یک مطالعه کالن تهیه شده توسط موسسه »آزمایشگاه 
نابرابری جهانــی« )World Inequality Lab( که روزنامه ال پائیس 
اســپانیا به آن دسترسی داشته اســت، در دو سال گذشته، روند 
تمرکز درآمد و ثروت که از دهه ۸۰ میالدی آغاز شــده اســت، 
شــتاب گرفت. »لوکاس چانِسل« که هدایت این تحقیقات را بر 
عهده دارد، می گوید: ما شاهد جهانی قطبی تر هستیم. کووید۱۹، 
پدیده ظهور میلیاردرها را تشــدید کرده و فقر بیشتری بر جای 
گذاشته است.  میرا میلوسویچ از محققان اصلی اندیشکده الکانو 
اسپانیا نیز تاکید کرد »وخیم تر شدن شرایط زندگی، افراد را وادار 
به مهاجرت کرده است«.این افزایش آمار پناهجویان در حالی با 
وجود کاهش جابجایی ها در سطح جهان به دلیل محدودیت های 
سفر کرونایی به وقوع پیوسته است که »آنتونیو ویتورینو« مدیر 
کل ســازمان بین المللی مهاجرت از آن به عنــوان »پارادوکس 
بی سابقه تاریخ بشــر« نام برده است.وی در جریان ارائه آخرین 
گزارش مهاجرت در جهان در ســال ۲۰۲۱ اعالم کرد: در حالی 

که میلیاردها نفر در جهان به دلیل همه گیری کووید-۱۹ از سفر 
محروم شــده اند، ده ها میلیون نفر مجبور به نقل مکان در قلمرو 
کشــورهای خود شده اند. وی هشــدار داد: میلیون ها نفر دور از 
محل ســکونت خود، به ویژه تحت تاثیر محدودیت های ناشی از 
همه گیری، گرفتار شــده اند و در معرض خطر قرار گرفته اند.در 
ادامــه گزارش ال پائیس آمده اســت: فراتر از پیامدهای بیماری 
همه گیر، ارقام فرونتکس، افزایش پناهجویان ورودی به اروپا حتی 
نسبت به سال های قبل از کرونا را نشان می دهد به طوری که این 
میزان، پنج هزار نفر بیشتر از سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است.طبق 
اعالم آژانس مرزی اروپا، یکی از »عوامل تعیین کننده« در مسئله 
شیب صعودی شمار پناهجویان که به خاک اروپا رسیده اند، بحران 
بالروس اســت. جمعیت مهاجران ورودی به کشورهای هم مرز با 
بالروس )لهستان، لیتوانی، لیتونی( در سال گذشته میالدی، رشد 
چشمگیری را ثبت کرده است؛ به این ترتیب این آمار از ۶۷۷ ورود 
غیر قانونی به نزدیک به هشــت هزار نفر افزایش یافته است.  بر 
اساس داده های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، 

تا ماه نوامبر ۲۰۲۱ )اوایل آبان( بیش از ۸۴ میلیون نفر در سراسر 
جهان، وادار به مهاجرت شــدند که این تعداد، از آمار ثبت شده 
در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ که در زمان خود، رکورد محسوب 
می شد، بیشتر است.خشونت  و درگیری ها متاسفانه یکی از عوامل 
مهاجرت بوده که مردم را در جســتجوی زندگی بهتر، مجبور به 
ترک خانه های خود می کند. درگیری ها به ویژه در آفریقا ســبب 
شــد تا شمار زیادی از افراد در ســال ۲۰۲۱، در داخل مرزهای 
خود و یا در کشورهای همســایه آواره شدند.افزایش درگیری ها 
در منطقه تیگرای اتیوپی، همراه شدن انتخابات ریاست جمهوری 
با جنگ و درگیری در جمهوری آفریقای جنوبی، خشــونت های 
قبیله ای در منطقه دارفور ســودان، جنایت های گروه های مسلح 
در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو و حمالت خشونت آمیز در 
بورکینافاسو از دالیلی است که نتیجه آن آواره شدن صدها هزار 
نفر در آفریقا در سال ۲۰۲۱ بود.همچنین همانطور که کمیساریای 
عالی پناهندگان ســازمان ملل پیش از به قدرت رسیدن طالبان 
در افغانستان هشدار داده بود، امنیت در این کشور آنچنان وخیم 
بود که شمار زیادی از مردم افغان در ماه ژوئیه مجبور به مهاجرت 
شدند تا جایی که مجموع کل آوارگان داخل خاک این کشور به 
۳.۵ میلیون نفر رسید.محقق اندیشکده الکانو همچنین با اشاره به 
کشورهای موسوم به »گروه ویسگراد« )جمهوری چک، لهستان، 
اسلواکی و مجارستان( هشدار می دهد »مهاجرت در حال تبدیل 
شــدن به یک مشکل هویتی در برخی کشــورها است که آن را 
یک تهدید می دانند«.دولت مجارســتان اگر چه به اعمال یکی از 
ســخت ترین واضع ضدمهاجرتی شهره است اما در سال گذشته، 
افزایش ۱۲۵ درصدی )۶۰ هزار و ۵۴۰ مورد( افزایش پناهجویان 
ورودی غیــر قانونی را ثبت کرد که فاصله کمی با موج مهاجران 
از مســیر مدیترانه مرکزی قرار دارد.  اما روی دیگر سکه، آگاهی 
روزافزون چندین کشــور اروپایی نسبت به پیری مداوم جمعیت 
ناشــی از نرخ پایین زاد و ولد و افزایش امید به زندگی است که 
مســئله ضرورت مهاجرت را بیش از هر زمان دیگری برجســته 
می کند.  در آلمان، پرجمعیت ترین کشــور اتحادیه اروپا، دولت 
ائتالفی سوسیال دموکرات ها، سبزها و لیبرال ها تغییری اساسی 
در سیاســت های مهاجرتی خود ایجاد کرده اســت، چرا که این 
کشور برای جبران کمبود پرسنل و کارگران به ورود ساالنه ۴۰۰ 

هزار مهاجر خارجی نیاز دارد.

 )KCNA( خبرگزاری رسمی کره شمالی
گزارش داد که کره شــمالی در تازه ترین 
آزمایش از سری آزمایش هایی که بیانگر 
برنامه های موشکی پیشرفته این کشور 
اســت، روز دوشــنبه دو موشک  هدایت 
شونده تاکتیکی را به سمت دریای ژاپن 
شــلیک کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
رویترز، گزارش خبرگزاری رســمی کره 
شــمالی یک روز پس از آن منتشر شده 
که ارتش کره جنوبی اعالم کرد همسایه 
شمالی اش دو موشک نوع بالستیک کوتاه 
بــرد را از فرودگاهــی در پیونگ یانگ، 
پایتخت این کشور شــلیک کرده است.
خبرگزاری رسمی کره شمالی همچنین 
اعالم کرد: موشــک های هدایت شــونده 
تاکتیکی توسط آکادمی علوم دفاعی در 
غرب این کشــور آزمایش شد و به طور 
دقیق به هــدف مورد نظر در ســواحل 
شرقی اصابت کرد.این آژانس گزارش داد: 
هدف از این آزمایش، ارزیابی موشک های 
هدایت شــونده تاکتیکی در حال تولید و 

گسترش و بررسی میزان دقت این سامانه 
تسلیحاتی بود. این آزمایش »دقت، امنیت 
و کارایی عملیات سیستم تسلیحاتی در 
دست تولید را تایید می کند.«ارتش کره 
جنوبی بامداد دوشنبه اعالم کرد که کره 
شمالی احتماال دو موشک بالستیک کوتاه 
برد را از فرودگاهــی در پیونگ یانگ به 

سمت شــرق در چهارمین نمایش قدرت 
در ســال جاری پرتاب کرد.گارد ساحلی 
ژاپن هم اعالم کرد که پرتاب یک موشک 
احتماال بالســتیک توســط کره شمالی 
را شناســایی کرده اســت.این چهارمین 
آزمایش موشــکی کره شــمالی در سال 
جاری میالدی است.از سوی دیگر ایاالت 

متحــده در واکنش به این رخداد، از کره 
شمالی خواست تا فعالیت های »غیرقانونی 

و بی ثبات کننده« خود را متوقف کند.
خبرگزاری فرانســه گــزارش داد، وزارت 
خارجــه آمریکا در بیانیــه ای اعالم کرد: 
سونگ کیم، فرســتاده آمریکا در پرونده 
کــره شــمالی و در گفت وگــوی تلفنی 
با همتایــان ژاپنــی و کره جنوبی خود، 
خواستار پاسخ مثبت و بدون پیش شرط 
کره شــمالی به پیشــنهاد گفتگوی ارائه 
شــده توسط واشنگتن شــد.طبق اعالم 
خبرگزاری فرانســه، نماینــده آمریکا بر 
»تعهد تزلــزل ناپذیر ایاالت متحده برای 
دفاع از متحدانش« تاکید کرد. آزمایشهای 
موشکی اخیر پس از آن صورت گرفت که 
کره شــمالی نسبت به اعمال تحریم های 
جدید آمریکا علیه شش شهروند کره که 
متهم به دست داشتن در برنامه های تولید 
تسلیحات کشــتار جمعی و موشک های 
بالستیک کره شمالی هستند، هشدار داد  

که »پاسخ قوی تری« خواهد داد.

کره شمالی چهارمین آزمایش موشکی 
خود در 2022 را تایید کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه تاکید کرد، اظهارات 
کارشناســان آمریکایی درباره تدارکات تســلیحاتی ادعا شده 
روســیه به جبهه مقاومت ملی افغانســتان در والیت پنجشیر 
نیــش و کنایه ای بیش نیســتند.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه گفت: ما به اظهارات برخی از کارشناسان روسیه هراس 
آمریکایی درباره تدارکات تسلیحاتی ادعاشده این کشور برای 
جبهه مقاومت ملی افغانستان در والیت پنجشیر در رسانه های 
اجتماعی توجه کردیم. به روســیه به عنوان کشور تولیدکننده 
این تســلیحات اشاره شده اســت. ما با قاطعیت چنین ادعاها 
و نیــش و کنایه هایی را رد می کنیــم.وی افزود: با پیش بینی 
گزارش هــای خبری جعلی احتمالی بعدی در این زمینه، الزم 
می دانیم موارد زیر را بیان کنیم؛ روسیه به هیچ وجه در تسلیح 

طرفین درگیر در افغانستان مشارکت نکرده و نمی کند. مسکو 
بر این باور اســت که تامین تسلیحات برای طرفین درگیر در 
افغانســتان به ثبات اوضاع در این کشور کمکی نخواهد کرد و 
برعکس به اختالفات و تناقضاتی که باعث تحریک یک جنگ 

داخلی مبتنی بر درگیری های قومی می شود، دامن می زند.این 
دیپلمات تصریح کرد: این سناریو اساسا مغایر با منافع روسیه 
اســت.پس از آنکه آمریکا در بهار سال گذشته تصمیم خود را 
برای خروج نیروهایش از افغانستان اعالم کرد، طالبان عملیات 
گســترده ای به راه انداخت و کنترل کل این کشور را در دست 
گرفت.   در حالی که اشــرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان 
استعفا داد و از کشورش فرار کرد، طالبان ۱۵ اوت سال ۲۰۲۱ 
بدون رویارویی با هیچ مقاومتی وارد کابل شد. نیروهای افغان 
که با به قدرت رســیدن طالبان مخالف هستند، گروهی را در 
والیت پنجشــیر به رهبری احمد مسعود تشکیل دادند. امراهلل 
صالح، معاون رئیس جمهور ســابق افغانســتان که خودش را 
»رئیس جمهــور موقت« معرفی می کرد، از مردم کشــورش 

خواست تا از این گروه حمایت کنند.

مسکو ادعاهای غرب درباره تسلیح نیروهای مقاومت پنجشیر را رد کرد

تهران- ایرنا- مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که این اتحادیه هیچ طرحی برای اعمال تحریم های پیشگیرانه علیه روسیه 
ندارد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری تاس، جوسپ بورل در عین حال تصریح کرد که اگر روسیه به دنبال اقدام علیه اوکراین باشد، 
آماده اســت اقداماتی انجام دهد.بورل افزود: در این مقطع زمانی هیچکس در اتحادیه اروپا از اعمال تحریم های پیشگیرانه علیه روسیه 
صحبت نمی کند. اعمال این تحریم ها علیه مسکو در دستورکار نیست.مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت: با این حال 
اگر مسئله حمله به اوکراین انجام شود، ما اقدامات بعدی را بررسی خواهیم کرد.بورل همچنین از اوکراین خواست تا در مسیر اجرای اصالحات مدنظر اتحادیه اروپا از جمله 
اصالحات در نظام سیاسی و قضایی و مسائل دیگر همچنان رو به جلو گام بردارد. این مقام ارشد اتحادیه اروپا تصریح کرد: ما از اوکراین حمایت می کنیم تا به این کشور در اجرای 
اصالحاتش کمک کرده باشیم. اجرای این اصالحات اوکراین را دموکراتیک تر و مرفه تر خواهد کرد.این اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی مطرح شده است 
که روسیه بارها تاکید کرده از جمله اهداف گسترش ناتو به سوی شرق اروپا، تضعیف روسیه است. مسکو از ناتو خواسته در مسیر گسترش نزدیک مرزهای روسیه گام برندارد 
که غیر این صورت کرملین این اقدام ناتو را تهدیدی جدی خواهد دید.وزارت امور خارجه روسیه ماه گذشته، فهرستی از خواسته های خود برای آمریکا و ناتو را پیش از مذاکرات 
ارائه  کرد. روسیه از آمریکا و ناتو خواسته که اوکراین را به عضویت ناتو درنیاورند و سطح نیروهای نظامی در شرق اروپا را کاهش دهند. مسکو همچنین از آمریکا خواسته است که 
هیچ پایگاه نظامی در کشورهایی که اعضای سابق اتحاد جماهیر شوروی بوده و بخشی از ناتو نیستند، احداث نکند؛ آمریکا با هیچ کدام از این درخواست ها موافقت نکرده است.

تهــران - ایرنــا - همزمان با تحوالت مرتبط با اوکراین و تنش جاری میان روســیه با ناتو و غرب، انریکه مورا معاون دبیرکل 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در توئیتی از سفرش به مسکو برای رایزنی در خصوص روابط مسکو-بروکسل خبر داد.به 
گزارش ایرنا، انریکه مورا که روزها و هفته های گذشته و همزمان با روند گفت و گوهای ایران و گروه ۱+۴، به عنوان هماهنگ 
کننده کمیسیون مشترک برجام در وین حضور داشت، عازم روسیه شده تا در خصوص مسائل مرتبط با امنیت اروپا و روابط 

دوجانبه روسیه و اتحادیه اروپا با مقامات مسکو رایزنی کند.در همین حال، جوسپ بورل گفته است که اتحادیه اروپا قصدی برای تحریم پیشگیرانه علیه روسیه 
ندارد اما در صورت هرگونه اقدام روســیه علیه اوکراین، وارد عمل خواهد شــد. اوکراین، آمریکا، ناتو و برخی اعضای اتحادیه اروپا مدعی هستند که روسیه قصد 
حمله به اوکراین را دارد. مسکو بارها به صراحت این ادعا را قویا تکذیب کرده است.طبق اعالم برخی رسانه رسانه ها، انریکه مورا بعد از رایزنی ها در مسکو، به 
وین بازخواهد گشت تا به روند مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ ملحق شود.مورا اعالم کرده که از جمله برنامه های وی در سفر جاری به مسکو ، گفت و گو با مقامات 
روس در خصوص مســائلی است که حدود یک هفته پیش در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در فرانسه مطرح شد.وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته پیش 
در نشستی مشترک و غیررسمی در فرانسه مسائل مرتبط با امنیت مناطق شرقی اروپا، مسائل مرتبط با اوکراین، اختالفات با روسیه درباره اوکراین و روابط این 

اتحادیه با روسیه و چین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

بورل:

 اتحادیه اروپا طرحی برای تحریم روسیه ندارد
دیپلمات عالی اتحادیه اروپا در مسکو؛

مذاکرات امنیتی در دستور کار
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محققان »بیمارســتان عمومی ماساچوســت« در مطالعه اخیرشان از 
ارتباط امواج مغزی و تشخیص زوال عقل خبر داده اند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از تی ان، در پزشکی و روانپزشکی، زوال عقل یا ِخَردسودگی ، 
اختالل مزمن و گاهی حاد فرایندهای روانی به علت بیماری مغز است 
که با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناســی و اختالل در حافظه همراه 
اســت. ارزیابی برخی از الگوهای امواج مغزی که هنگام خواب افراد رخ 
می دهند، ممکن است به پزشکان در تشخیص زوال عقل و سایر شرایط 
مربوط به حافظه، زبان و تفکــر کمک کنند.مطالعه جدیدی که اخیرا 
توسط محققان آمریکایی انجام شده می تواند به بهبود روش های خودکار 
برای تشــخیص این الگوهای امواج مغزی یا دوک های خواب و ارتباط 
 )Sleep spindle(آنها با عملکرد شناختی افراد کمک کند.دوک های خواب
امواج کوتاهی هستند که با بسامد ۱۴-۱۲ هرتز در خالل مراحل ۱-۴ 
خواب و در فاصله زمانی ۵-۲ دقیقه پیدا می شــوند. این امواج نمایانگر 
فعالیت مکانیسمی هستند که حساسیت مغز را در برابر اطالعات حسی 
کم می کند و در استمرار خواب شخص نقش دارند. در اشخاص سالمند 
این موج ها کمتر دیده می شود و به همین دلیل سالمندان در طول شب 
چندین بار از خواب بیدار می شوند. دوک ها همانند اثر انگشت هستند و 
بنابراین دوک های خواب هر فرد با فردی دیگر متفاوت است.دوک های 
خــواب، امواجی از فعالیت های مغزی هســتند که در طول خواب غیر 
همراه با حرکات سریع چشم)non-REM sleep( رخ می دهند و پزشکان 
می توانند آنها را از طریق روش الکتروانسفالوگرام)EECs( )که شامل قرار 

دادن الکترودهای غیرتهاجمی روی پوست سر هستند.

پژوهشــگران سوئیسی ســعی دارند روش های جدیدی را برای درمان 
شایع ترین اختالل در چرخه اوره ارائه دهند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
وب سایت رسمی »دانشگاه برن«)University of Bern( سوئیس، چرخه 
اوره، مسئول حذف ضایعات حاوی نیتروژن ناشی از تجزیه پروتئین در 
ارگانیسم اســت. اگر آنزیم »OTC« در این چرخه وجود نداشته باشد، 
تجمع آمونیاک تا سطوح سمی افزایش می یابد. کمبود OTC، شایع ترین 
اختالل در چرخه اوره به شــمار می رود و تاکنــون با دارو قابل درمان 
نبوده است.ژن OTC، روی کروموزوم X قرار دارد. این بدان معناست که 
نشانه های اختالل معموال در نوزادان دختر، ضعیف تر است. از سوی دیگر، 
در نوزادان پســر که یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y دارند، کمبود 
ژن OTC تأثیر چشــمگیری دارد. در پسران نوزاد، سمی بودن آمونیاک 
ناشــی از کمبود OTC، اغلب کشنده است. گروه پژوهشی دانشگاه برن 
به دنبال راه هایی برای بررسی داروها در برابر کمبود OTC در آزمایشگاه 
بودند.این گروه پژوهشی ابتدا طی فرآیندی دقیق، سلول های کبد را از 
بافت پوســت بیماران تولید کردند. این کار بدین صورت بود که ابتدا، 
یک نمونه بافت از پوســت بیماران مبتال به کمبود OTC و همچنین از 
یک گروه شامل افراد سالم گرفته شد. نمونه ها طی یک فرآیند پیچیده، 
بــه گونه ای تغییر یافتند که مانند ســلول های بنیادی عمل کنند. این 
فرآیند مهندسی، توســط »شینیا یاماناکا«)Shin›ya Yamanaka( توسعه 
داده شد و جایزه نوبل پزشکی ســال ۲۰۱۲ را برای او به ارمغان آورد.

دکتر »الکساندر المل«)Alexander Lämmle(، از پژوهشگران این پروژه 
گفت: ما با اســتفاده از فناوری سلول های بنیادی القایی، موفق شدیم 

نوعی از سلول های کبد را تولید کنیم.

ارتباط امواج مغزی و تشخیص 
زوال عقل

روش های جدیدی برای درمان 
شایع ترین اختالل در چرخه اوره

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نصب یک دستگاه "رد یاب" روی بدن یک شیرکوهی وحشی در آمریکا/ 
رویترز

فورد موندئو جدید 2022 به صورت رسمی رونمایی شد
نســل جدید فورد موندئو به صورت رســمی در مرکز طراحی این خودروساز در شــانگهای چین معرفی شد. سدان میان سایز و 
تازه نفس فورد فقط در اختیار مشتریان چینی قرار خواهد گرفت. اگرچه فورد موندئو پس از ۳۰ سال با بازار اروپا وداع کرده است 
اما شــایعات زیادی درباره نســل جدید آن وجود داشته است. حاال فورد اقدام به معرفی موندئو جدید کرده است و این خودرو از 
جدیدترین زبان طراحی شــرکت در کشور چین سود می برد. این خودرو نسبت به نسل پیشین خود ۲۳ میلی متر پهن تر و ۶۳ 
میلی متر طویل تر است. طول کلی موندئو جدید به ۴۹۳۵ میلی متر می رسد. فورد اشاره چندانی به جزئیات این خودرو نکرده است 
اما حدس می زنیم موندئو از پلتفرم مشترک با فورد اووس و لینکلن زفیر استفاده کرده است.کلیت خودرو استایل مشابه مدل های 
کوپه را دارد و همین امر باعث شــده است موندئو ۲۰۲۲ اسپورت تر به نظر برسد و درعین حال تناسبات سه جعبه ای سدان ها 
را حفظ کند. نمای جلوی این خودرو از چراغ های جداگانه و جلوپنجره بزرگ سود می برد. این بخش ها شباهت زیادی به فورد 
اووس دارند اما سپر ظاهر محافظه کارتری به خود گرفته است. بدنه این خودرو هم در مقایسه با نسل های پیشین بسیار عضالنی تر 

است و در برخی بخش ها همچون گلگیرها و گرافیک چراغ های عقب می توان ردپای موستانگ را دید.

فیفا کارت زردها را برای پلی آف انتخابی جام جهانی پاک کرد
فیفا تصمیم گرفته اســت به بازیکنانی که در پلی آف مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ شــرکت می کنند کمک کند و در این راستا تصمیم 
گرفته کارت های زرد موجود را پاک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز، فیفا تصمیم مهمی در آستانه بازی های پلی آف مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ گرفته است. به گزارش بی بی سی، فیفا تصمیم گرفته کارت های زرد را برای بازی های پلی آف پاک کند.به عبارت 
دیگر، هیچ بازیکنی بازی پلی آف را با محرومیت کارت زرد از دست نمی دهد. آنها مطمئناً در صورت دریافت کارت قرمز در نیمه نهایی، 
بازی های فینال را از دست خواهند داد.دلیل اصلی این تغییر این است که با توجه به اینکه برخی از کشورها در گروه های شش تیمی 
و برخی دیگر در گروه های پنج تایی بازی کرده اند، پاک نشدن کارت های زرد غیرمنصفانه بود. این بدان معناست که کشورهایی که ۱۰ 
بازی انجام داده اند نسبت به کشورهایی که فقط ۸ بازی کرده بود احتمال  بیشتری برای دریافت کارت زرد داشتند.برگزاری رقابت های 
پلی آف به این صورت است که ۱۲ تیم در سه گروه ۴ تیمی قرار می گیرند. در هر گروه دو بازی برگزار می شود و برندگان این دو بازی با 
یکدیگر روبرو می شوند و برنده بازی آخر به جام جهانی صعود می کند. به این ترتیب یکی از حساس ترین دیدارهای انتخابی جام جهانی 

می تواند با رویارویی احتمالی ایتالیا و پرتغال رقم بخورد. 

قمر حسن رتا کمتر معیدیزهی! زلف و رخت قدری و عیدی
همه خوبان عالم را بدیدم

رد کس مزیدی رب آن طوبی ندا مراد چرخ ازرق جاهم آنست
هک باشد آستانت را مریدی هب کوی شاهدی گور شهیدیربآن ردهگ بمیرم، بس عجب نیست ز کنجی رب نیاید من زییدیهب گنجی می خرم وصل رتا، گر شبی رد گردنت گویی بدیدم
دو دست خویش چون حبل الوریدی

پیشنهاد

چهره روز

مرده ها جوان می مانند
مرده ها جوان می مانند اثری از آنا زگرس، نویســنده 
پرآوازه قرن بیســتم آلمان اســت. در این کتاب، آنا 
زگرس تاریخ کشــورش را از پایان جنگ جهانی اول 
تا پایان جنگ جهانی دوم روایت می کند. دوره ای که 
در آن هیتلر به قدرت رســید و در نتیجه کارهای او 
تمام دنیا تحت تاثیر قرار گرفت. خود نویســنده نیز 
بســیار تحت تاثیر این دوره و کارهــای هیتلر بود، 
بنابراین آگاهی نسبی از زندگی او به درک بهتر رمان 
کمک می کند. در ادامه به شــکل مختصر به زندگی 
زگرس می پردازیم. کتــاب آنا زگرس با صحنه اعدام 
»اروین« آغاز می شود. اروین یکی از اعضای سازمان 
اسپارتاکوس است که رهبران آن بعدها سازمان حزب 
کمونیست آلمان را بنیان نهادند. اروین شخصیت معصوم ابتدای رمان، هنگامی که به برلین آمده 
بود نه مادر، نه خواهر و نه حتی دلداری هم نداشــت و جز »انقالب« کســی چشم به راه او نبود. 
انقالبی که در آن نه تنها سقوط دولت و تشکیل دولت شورایی وجود داشت بلکه زندگی نوین را هم 
نوید می داد.اما اروین که تنها سه ماه در برلین حضور داشت، اکنون به دست نیروهای ضدانقالبی 
افتاده اســت. افرادی که بدون کوچک ترین احساس پشــیمانی او را به قتل می رسانند و چالش 
می کنند. هرگز هم این فکر به ذهنشــان نمی رسد که شاید این تیر، تیری که به روی هم میهنی 
خود شلیک می کنند، حسابش از دیگر تیرها جدا باشد. اروین در لحظه آخر فقط یک چیز داشت 
که بگوید:امروز می توانید مرا بکشید، اما نوبت شما هم خواهد رسید. )کتاب مرده ها جوان می مانند 
– صفحه ۱۸(این اعدام، نقطه شروع کتابی است که در آن تاریخ آلمان از سال ۱۹۱۸ تا سال ۱۹۴۵ 

روایت می شود. قاتالن اروین، که وابسته به بورژوازی، کالن زمینداران و نظامیان پروس هستند.

آنتون چخوف
آنتون پاولوویچ ِچخوف )زادهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۱۸۶۰ در تاگانروگ 
– درگذشــتهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۱۹۰۴( پزشــک، داستان نویس، 
طنزنویــس و نمایش نامه نویس برجســتهٔ روس اســت.

هرچند چخوف زندگی کوتاهی داشــت و همین زندگی 
کوتاه همراه با بیماری بود اما بیش از ۷۰۰ اثر ادبی آفرید.

او را مهم ترین داســتان کوتاه نویس برمی شــمارند و در 
زمینهٔ نمایش نامه نویسی نیز آثار برجسته ای از خود به جا 
گذاشته اســت. چخوف در ۴۴ ســالگی بر اثر خون ریزی 
مغزی درگذشــت. آنتون چخوف در ۲۹ ژانویهٔ ۱۸۶۰ در 
شهر تاگانروگ، در جنوب روسیه، شمال قفقاز، در ساحل 
دریای آزوف به دنیا آمد. پدربزرگ پدری اش در ِملک ُکنت 
چرتکف، مالک استان وارنشســکایا، سرف بود.او توانست 
آزادی خود و خانواده خود را بخرد. پدرش مغازهٔ خواربارفروشی داشت. او مرد مذهبی خشنی بود و فرزندانش 
را تنبیه بدنی می کرد. روزهای یک شــنبه پسرانش )او ۵ پسر داشت که آنتون دومین آن ها بود( را مجبور 
می کرد به کلیســا بروند و در گروه همسرایانی که خودش تشــکیل داده بود آواز بخوانند. اگر اندکی ابراز 
نارضایتی می کردند آن ها را با چوب تنبیه می کرد.همچنین آن ها را در نانی آغاز کرد اما دو ســال بعد در 
کالس اول مدرسهٔ عادی به تحصیل خود ادامه داد. پدر چخوف شیفتهٔ موسیقی بود و همین شیفتگی او را از 
دادوستد بازداشت و به ورشکستگی کشاند.کلیسایی در شهر تاگانروگ که چخوف در آن در تاریخ ده فوریه 
۱۸۶۰ غسل تعمید داده شد.او در سال ۱۸۷۶ از ترس طلبکارانش به همراه خانواده به مسکو رفت و آنتون 
تنها در تاگانروگ باقی ماند تا تحصیالت دبیرســتانی اش را به پایان ببرد. او در سال های پایانی تحصیالت 
متوسطه اش در تاگانروگ به تئاتر می رفت و نخستین نمایشنامه خود را به نام بی پدری و بعد کمدی آواز مرغ 

بی دلیل نبود را نوشت. او در همین سال ها مجلهٔ غیررسمی و دست نویس الکن را منتشر می کرد.

سینما

بخش کالســیک هفتاد و دومین جشــنواره فیلم 
برلین میزبان نسخه ترمیم شده و دیجیتال هفت 
فیلم از کارگــردان مطرح ســینما خواهد بود.به 
گزارش ایســنا به نقل از ســایت رسمی جشنواره 
فیلم برلین، »ماما روما« ساخته نئورئال»پیر پائولو 
پازولینی« محصول ســال ۱۹۶۲ سینمای ایتالیا، 
فیلم گانگســتری »گل رنگ پریده« به کارگردانی 
»ماســاهیرو شــینودا« محصول ۱۹۶۴ سینمای 
ژاپــن، »چکاوک هــا روی بند« ســاخته »یرژی 
منتسل« محصول ســال ۱۹۶۹ چک اسلواکی و 
برنده خرس طالی جشنواره برلین، »موسیقی ما« 
ساخته ســال ۲۰۰۴ »ژان لوک گدار« کارگردان 
نامدار فرانســوی، »تامی« از »کن راســل« محصول ۱۹۷۵ بریتانیا، »روزدخانه ســوژو« به 
کارگردانی »لو یه« محصول مشــترک ســیمای چین و آلمان در سال ۲۰۰۰ و »برادران« 
ســاخته »ورنر هوخباوم« محصول ۱۹۲۹ آلمان، فیلم هایی هســتند که نسخه ترمیم شده 
و دیجیتالی آنها برای نخســتین بار در بخش کالســیک جشنواره فیلم برلین به روی پرده 
می روند. هفتاد و دومین جشــنواره فیلم برلین از تاریخ ۱۰ تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ )۲۱ بهمن 
تا اول اســفند( برگزار می شود و بر اســاس تصمیم نهایی دولت آلمان این رویداد سینمایی 
به صورت حضوری و با پروتکل های بهداشــتی برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا برپا 
خواهد شــد. فهرست کامل فیلم های جشنواره برلین از جمله بخش رقابتی روز ۱۹ ژانویه و 

در یک نشست خبری اعالم می شود.

 »پازولینی« و »ُگدار« 
در بخش کالسیک برلین


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

