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 مذاکرات وین؛ 
صبر راهبردی ایران، رو به پایان

ویــن – ایرنا – باوجود پیشــرفت هایی در روند مذاکــرات وین و در حالی 
که همچنان برخی مســائل کلیدی باقی مانده و طرف های غربی، به ویژه 
آمریکا از اتخاذ تصمیمات سیاسی به بهانه های مختلف طفره می روند، صبر 
راهبردی جمهوری اســالمی ایران نیز برای دست یابی به توافق نهایی رو 
به پایان است.هرچند جمهوری اسالمی ایران ضرب االجلی را در مذاکرات 
تعیین نکرده و با هدف دست یابی به توافق نهایی در گفت وگوها حضور دارد 
اما اگر طرف های مقابل ظرف روزهای آینده اراده ای از خود برای پیشرفت 
مذاکرات نشــان ندهند، ادامه گفت وگوها با چالش هایی مواجه خواهد بود.

دولت دموکرات جو بایدن برغم گذشــت یک سال از ورود به کاخ سفید و 
محکوم کردن اقدامات یکجانبه دولت ســابق این کشور در خروج از توافق 
ایــران و گروه ۱+۵ تاکنون دربرابــر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار 
نادرست گذشته کوتاهی کرده است.فقط سه ماه طول کشید تا دولت بایدن 
ادعای تمایل برای بازگشــت این کشــور به برجام را به مرحله شرکت در 
مذاکرات وین تبدیل کند اما تا به این لحظه سیاســت موســوم به فشــار 
حداکثری و رویکرد تنبیهی این کشــور نســبت به کشورهایی که مایلند 
تا درچارچوب قطعنامه ۲۲3۱ شــورای امنیت سازمان ملل، روابط عادی 
تجاری با جمهوری اســالمی ایران داشــته باشند تغییر نکرده است.بعد از 
شــش دور مذاکرات نوبت اول که در آن انتظارات جمهوری اسالمی ایران 
درباره نحوه احیای توافقات ســال ۹۴ مطرح شد، طرف های غربی فرصت 
داشتند تا از فرصت اســتقرار دولت سیزدهم برای جمع بندی واقع گرایانه 
دربــاره ملزومات بازگشــت ایاالت متحده به توافق برجام و تســریع روند 
گفت وگوها استفاده کنند. اما آن ها با بکارگیری تاکتیک تعیین ضرب االجل  
و مقصرنمایی ایران تالش کردند تا زمان را برای دست یابی به توافق محدود 
نشــان داده و به زعم خود ســریع تر به توافق برسند.بحث دیگری که هم 
زمان با برگزاری مذاکرات از سوی طرف های غربی به عنوان پشتوانه تعیین 
ضرب االجل های ســاختگی دامن زده می شود کاهش زمان گریز هسته ای 
ایران اســت.این مفهوم ابداعی غربی ها، برای اشاره به بازه زمان الزم جهت 
انباشت مواد هسته ای مورد نیاز برای ساخت یک بمب هسته ای است. آن ها 
ادعا می کنند که با محدودیت های اعمال شــده در توافق هسته ای برجام، 
این زمان به یک سال رســیده بود.این در حالیست که جمهوری اسالمی 
ایران با بیان اینکه در دکترین دفاعی خود، ســاخت ســالح هســته ای را 
مشروع ندانسته و تاکید دارد که به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع 
گســترش سالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، از حق دستیابی به فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز برخوردار 
اســت.عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از 
تاسیسات هســته ای ایران بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد 
برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف 
داشته باشــد، پیدا نکرده اند.آنچه مشخص است، وجود یک قصد سیاسی 
برای استفاده از عبارت »گریز هسته ای« با معنای غیراصلی خود در رابطه 
با ایران است. سیمون هاندرسون مدیر برنامه برنشتاین مؤسسه واشنگتن 
که آگاهی کاملی در خصوص مســائل اشــاعه هسته ای و شبکه عبدالقادر 
پاکستانی دارد در مقاله ای در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۱ می نویسد: »اصطالح 
»گریز« اغلب در بحث های مربوط به برنامه هسته ای ایران استفاده می شود، 
اما معنای دقیق و پیامدهای آن اغلب نامشــخص یا متناقض است. از نظر 
حقوقی، این به زمانی اشــاره دارد که یک کشــور مشتاق سالح هسته ای 
می تواند از تعهدات خود تحت معاهده منع گســترش سالح های هسته ای 
که به رسمیت شناخته شده، خارج شود.... در اصطالح فنی، گریز به زمانی 
اشاره دارد که یک کشور به قابلیت تسلیحات هسته ای به عنوان یک عمل 
انجام شــده دست می یابد، قبل از اینکه بتوان آن را با فشار دیپلماتیک یا 
اقــدام نظامی متوقف کرد.«باید این نکته را هم در نظر داشــت که حتی 
اگر کشــوری به مقدار کافی از اورانیوم با غنای باال دســت پیدا کند، هیچ 
دلیلــی وجود ندارد که بتواند یک بمب یا کالهک اتمی با قابلیت اطمینان 
مناســب بسازد. ساخت یک بمب یا کالهک هسته ای قابل اعتماد نیازمند 
انجام تســت و آزمایش های مربوطه است و نمی توان برای یک بمب بدون 
انجام تست های الزم، اعتباری قائل بود. چنانچه تست های اولیه موشک های 
هســته ای کره شمالی نیز با شکســت های زیادی رو به رو بود.ساحل شاه 
کارشناس موسســه ELN می گوید: »وقتی صحبت از معیارهای مربوط به 
برنامه هسته ای ایران می شــود، زمان گریز نام بازی بوده است، اما کاربرد 
آن کاماًل محدود اســت، زیرا شــامل زمان الزم برای طراحی، ساخت، یا 
کنار هم قرار دادن اجزای بمب یا خود ســالح، نمی شود.« »تمایل برخی 
کشــورها، یعنی ایاالت متحده و شرکای فراآتالنتیکی آن، برای تأکید زیاد 
بر زمان گریز، عمداً مدت زمانی را که ایران از داشتن یک ذخایر معنی دار 
اورانیوم بسیار غنی شده به یک سالح هسته ای قابل استفاده طی می کند، 
نادیده می گیرد.«همچنین میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه، 
با صراحت بیشــتری به فارین پالیسی گفته است: »زمان گریز کذایی، این 
یک مفهوم امریکایی اســت. ما اصاًل آن را به اشتراک نمی گذاریم.« »حتی 
اگر آنها مقدار قابل توجهی مواد هسته ای تولید کنند، چه می شود؟ بدون 
کالهک نمی توان از آن استفاده کرد و ایرانی ها کالهک ندارند و تا مدت ها به 
فناوری های مربوطه دست نخواهند یافت.«بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
طرف های غرب با بکارگیری تاکتیک های مختلف مذاکراتی تالش می کنند 
تا یک شتابزدگی کاذب بر گفت وگوها تحمیل کنند که نتیجه آن، پذیرش 
خواسته های طرف غربی در مذاکرات باشد.اما فارغ از رویکردهای غیرسازنده 
طرف غربی، شنیده ها حاکیست که مذاکرات به دلیل تعلل طرف های غربی 
وارد مرحله فرسایشی شده و در صورت ادامه این روند شاید سیاست گذاران 
کشور ناچار به تجدید نظر درباره راهبرد مذاکراتی خود شوند.به گفته افراد 
آشــنا با فضای مذاکرات، این شیوه ناپســند طرف های غربی ها است که 
معموال در میانه مذاکرات ســعی می کنند طرف مقابل خود را برای گرفتن 
امتیاز هر چه بیشتر تحت فشار قرار داده و گفت وگوها را فرسایشی کنند.اما 
آنها باید طبق تجربه بدانند که اینگونه رفتارها با ایران کارساز نیست و بازی 
مقصر نمایی به ویژه از ســوی فرانسه که در آن مهارت ویژه ای دارد و در 
ماه های اخیر هم انگلیس با احساس رهایی از قید بندهای اتحادیه اروپایی 
به آن پیوسته نمی تواند بدون واکنش ایران بماند.آنچه طرف غربی به ظاهر 
فراموش کرده  این واقعیت اســت که برجام به لطف رویکرد مسئوالنه 
و خویشــتن داری جمهوری اسالمی ایران زنده است، نه ایاالت متحده 
که به طور یکجانبه و غیرقانونی از آن خارج شد و تالش کرد تا سندی 

را که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده نابود کند.
به تعبیر دیگر اگر ایاالت متحده و شــرکای اروپایی اش دچار فراموشی 
شــده اند، نظام بین الملل تحوالت چهار سال اخیر را فراموش نکرده و 
ضروری اســت تا پیش از پایان صبر راهبردی ایران با برداشتن گام ها 
معنادار و اقدام محور، تمایل معتبر خود را برای دستیابی به توافق ظرف 

روزهای آینده نشان دهند.

نگــــاه

رهبــر انقالب فرمودند: در جنگ رســانه ای و فرهنگی میان جمهوری 
اســالمی و دشمن، صدای رســای مداحان انقالبی کارساز بود و امروز 
نیز این صدای رســا همچنان باید در مقابله با جبهه گســترده دشمن 
کارساز باشــد.به گزارش خبرگزاری مهر، در خجسته سالروز والدت با 
سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی 
از مداحان اهل بیت، با اشــاره به برخی ابعاد واالی شــخصیت حضرت 
صدیقه کبری از جمله حرکت های اجتماعی و خدمت بی منت به مردم، 
هیأت ها را کانون جهاِد عظیِم تبیین دانســتند و تأکید کردند: هیأت ها 
باید محل روشــنگری و پاسخ متقن و صحیح به ســواالت روز جامعه 
بویژه نســل جوان باشــد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار ضمن 
تبریک سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و سالروز والدت 
امام خمینی )رض( و روز گرامیداشــت مقام مادر و زن، به برخی ابعاد 
شخصیت فوق العاده حضرت زهرا سالم اهلل علیها براساس آیات قرآن کریم 
و احادیث اشاره کردند و گفتند: جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت 
بی منت، و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از 
جمله ویژگی های بی نظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً 
به آنها اشــاره شده است.ایشان با اشــاره به آیات سوره »دهر«، خدمت 
بی منت و کمک خالصانه به نیازمندان را از نشانه های مهم جامعه فاطمی 
خواندند و افزودند: به لطف الهی، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، جامعه 
ایران، فاطمی شده است و در طول ۴3 سال گذشته حرکت فاطمی را در 
دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی و خدمات بی منت شهیدانی 
همچون فخری زاده، شهدای هسته ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی 
آشتیانی، و در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیده ایم.رهبر 
انقالب دوران شــیوع بیماری کرونــا و خدماتی را که بدون مزد و منت 
ارائه شد و همچنان ادامه دارد، نمونه دیگری از حرکت برگرفته از الگوی 
فاطمی برشــمردند و تأکید کردند: حضرت فاطمــه زهرا باید در همه 
جهات بویژه حرکت های اجتماعی و انقالبی، اسوه و الگو باشند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنان شــان به موضوع هیأت ها 
اشاره کردند و گفتند: محور شــکل گیری هیأت ها به عنوان یک واحد 
اجتماعی، مودت اهل بیت و زنده نگه داشتن راه و مکتب ائمه بوده که از 
زمان خود آن بزرگواران شکل گرفته است.ایشان، نقش و کارآیی هیأت ها 
را در مقاطع مختلف به ویژه دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس، بزرگ و 
بسیار تأثیرگذار خواندند و افزودند: براساس فرمایشات ائمه اطهار، هیأت 
کانون جهاد عظیِم تبیین و روشنگری است.رهبر انقالب، ساختار هیئت 
را مرکب از »مغز و معنا« و »تحرک و پویایی« دانســتند و گفتند: مغز 
و معنای هیئت همان تبیین مکتب اســت و هیئت، مرکز مهم تبیین 
مفاهیم و معارف اسالمی و پاسخ به ســؤالهای گوناگون جوانان درباره 
مسائل اصولی و سبک زندگی است. پویایی و تحرک هیئت نیز به معنی 
فرصت مواجهه مستقیم با مخاطب و انتقال احساسات است.ایشان قوام و 
اساس هیئت را مقوله جهاد خواندند و افزودند: هر تالش خوب و بجایی، 
جهاد نیست. جهاد یعنی تالش برای هدف گیری دشمن، و در هر زمان 
باید عرصه جهاد را به درستی تشخیص داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 

اشاره به عرصه های گوناگون جهاد در دوره های مختلف همچون جهاد 
نظامی، علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی خاطرنشان کردند: به عنوان 
نمونه خدمت اجتماعی به مردم در شــرایطی که دشمن با ایجاد فشار 
اقتصادی ســعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اسالمی دارد، جهادی 
ارزشمند است.ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای 
وارونه سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم بوسیله انبوه رسانه ها 
و با اســتفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی های هنگفت 
مالی و امنیتی، مهمترین عرصه جهاد را عرصه »تبیین و روشــنگری« 
دانســتند و تأکید کردند: در مقابل این حرکت شیطانی، هیئت ها باید 
از خود ســوال کنند که در جنگ بی امان جبهــه حق و باطل، و تقابل 
روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمانها و مبانی اصلی 
انقالب را گسترش می دهند.رهبر انقالب، »واعظ« و »مداح« را دو ستون 
مهم و پایدار هیئت برشــمردند و بــا تأکید بر منحصر به فرد بودن هنر 
مداحــی، گفتند: مداحی با جال دادن دل مخاطــب و بردن او به عمق 
تاریخ، به او معرفت دینی، اخالقی و سیاسی می بخشد.ایشان با تحسین 
همکاری شاعران آئینی و مداحان برای پر بار کردن مجالس اهل بیت و 
اعتالی شعر آئینی، گفتند: صدا، آهنگ و هندسه خوانندگی صورت هنر 
مداحی را تشکیل می دهد اما این صورت که در واقع وسیله و ابزار است 
نبایــد بر محتوا غلبه کند و آن هدایت و محبت جهت دهنده به حرکت 
جامعه در درون آن گم شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای، ابتکار و نوآوری 
در امــر مداحی را خوب و مفید برشــمردند و افزودند: نوآوری نباید به 
هنجارشکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود و اجرای مداح را به سمت 
اموری که مداحی نیست بلغزاند؛ چرا که مداحی، موسیقِی پاپ نیست.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نقش آفرینی و امتحان های خوب مداحان 
در دوران دفاع مقدس و همچنین در فتنه ۸۸ گفتند: مداحان به معنی 
واقعی کلمه مجاهدپروری و شهیدپروری کردند و در جنگ رسانه ای و 
فرهنگی میان جمهوری اسالمی و دشمن، صدای رسای مداحان انقالبی 
کارســاز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید در مقابله با جبهه 
گسترده دشمن کارساز باشد.حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش و نوآوری 
مداحــان برای جذب جوانان را اقدامی خــوب و تعالی بخش خواندند و 
در عین حال تأکید کردند: مراقب باشــید، جذب جوانان به هر قیمتی 
نباشد و اینگونه نشود که برای جذب جوان، از برخی آهنگ ها و نواهای 
نامناسب استفاده شود.ایشان با تأکید بر اینکه جذب جوانان باید با حفظ 
ساختار صحیح هیأت باشد، گفتند: باید مراقبت شود تا ترکیب مداحی 
و حقیقت و هویت آن از بین نرود.رهبر انقالب اســالمی، مداحان را به 
استفاده از مطالب و اشــعار متقن و معتبر توصیه و خاطرنشان کردند: 
برخی مواقع یک حرف سســت و یا یک بیان نارســا و غلط، دســتاویز 
زیر ســوال بردن اسالم و تشیع و حمله به علمای بزرگ و معارف دینی 
می شود، بنابراین استفاده از مطالب مستند و مقتن حتماً در برنامه کاری 
مداحان باشد.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، یازده تن از مداحان 
و شــاعران به قرائت اشــعار و مدایحی در فضائــل حضرت فاطمه زهرا 

سالم اهلل علیها پرداختند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

هدفگذاری صادرات ۷.۵ میلیارد دالری به روسیه
 در یک ماه اخیر

خروج 6 هزار میلیارد تومان از بورس

اجاره بها بر سکوی سوم تورم ایستاد

ابهام در ماجرای گندم های آلوده 

بازار سرمایه در یک ماه گذشته شاهد خروج پول بوده است، اما در همین وضعیت نیز عوامل موثر فراوانی وجود 
دارد تا بازار رشــد کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در دی ماه نیز روند نزولی به خود 
گرفت و بازار سرمایه ۱۸ ماه قرمز رنگ را پشت سر گذاشت، در این راستا سهامداران  ناامید از تغییر روند بورس 
در حال ترک این بازار و ورود به بازارهای موازی هستند تا اندکی از سرمایه از دست رفته خود را بازگردانند.دولت 
سیزدهم هنوز زمان نیاز دارد تا بازار سرمایه را به ساحل آرامش برساند واین بازار در دی ماه سال جاری با افت 
بیش از 7۵ هزار واحدی مواجه شــد، بازدهی منفی ۵ درصدی بورس در دی ماه با همه افت و خیزهای موجود 

موجب شدت گرفتن خروج پول از بورس شده است....

جزییات نتایج سفر هیات تجاری ایران به عراق

 با این کیفیت خودرو ها، بازار عراق را از دست می دهیم

وزیر بهداشت اعالم کرد

جزییات واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ سال
وزیر بهداشــت با ابراز نگرانی از افزایش چهار برابری بیماران سرپایی کرونا در کشور طی چند روز 
اخیر، در عین حال درباره واکسیناسیون دز سوم و همچنین جزییات واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ 
سال توضیح داد.به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه مراسم بانوان طبیب، با حضور در 
جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال ایسنا درباره تزریق واکسن کرونا به کودکان، گفت: روز گذشته در 
ستاد ملی کرونا با توجه به توصیه های کمیته های علمی و تایید مراکز جهانی در زمینه واکسیناسیون 
کودکان و تحقیقاتی که دانشمندان ما انجام دادند، به این جمع بندی رسیدیم که واکسیناسیون برای 

کودکان زیر ۱۲ سال می تواند انجام شود، اما قرار شد این کار مرحله ای باشد.

آغاز واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال پس از تایید نوع واکسن
وی در ایــن باره افزود: بنابراین در مرحله اول و بعد از اینکه کمیته علمی نوع واکســن را به تایید 
رســاند که چند روزی طول می کشــد، بعد از آن وزارت بهداشت اعالم می کند و در مرحله اول به 
صورت داوطلبانه و با رضایت والدین واکسیناسیون کودکان را آغاز می کنیم.عین اللهی افزود: بعد برای 
مرحله بعدی بر اساس تحقیقات بعدی  کار را پیش می بریم. بنابراین فکر می کنم تا چند روز آینده 
این موضوع را به صورت رســمی اعالم کنیم که واکسیناســیون افراد زیر ۱۲ سال )سنین ۵ تا ۱۱ 
سال( آغاز شود. نوع واکسن برای این گروه سنی هم به طور رسمی تا چند روز دیگر اعالم می کنیم.

از تزریق دز سوم واکسن های کرونا استقبال نشد
عین اللهی در پاســخ به سوال دیگر ایسنا، درباره اســتقبال مردم از تزریق دز سوم واکسن کرونا و 
همچنین وضعیت اُمیکرون در کشــور، گفت: آنطور که ما فکر می کردیم، از تزریق دز سوم واکسن 
کرونا استقبال نشده و حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد واکسیناسیون دز سوم انجام شده است. ما بسیار تاکید 

می کنیم که تزریق دز سوم واکسن به سرعت انجام شود. زیرا  ما نگران اُمیکرون هستیم.

افزایش 4برابری بیماران سرپایی کرونا در چند روز اخیر
وی به ایســنا گفت: در چند روز اخیر بیماران ســرپایی کرونا در کشور  افزایش یافته و به میزان ۴ 
برابر افزایش یافته که نگرانی زیادی برای ما ایجاد کرده اســت. باتوجه به اینکه واکســن در مراکز 
واکسیناسیون وجود دارد، امیدواریم که مردم مراجعه کنند و استقبال کنند و واکسیناسیون را انجام 

دهند تا بتوانیم این مرحله را پشت سر بگذاریم.

وضعیت بیماری در دنیا بد است
وزیر بهداشــت ادامه داد: در کشــورهای اطراف ما و در اروپا و آمریکا وضعیت بیماری بسیار در این 
کشورها بد است. رئیس جمهور که به روسیه سفر کردند در ستاد ملی کرونا اعالم کردند که اوضاع 
بیماری در روســیه هم بسیار بد اســت و میزان گرفتاری مردم و مرگ و میر باالست. در کشور ما 
فعال وضعیت مان خوب است، اما باید وضعیت خوب را حفظ کرده و همین وضعیت ادامه یابد. الزمه 
حفظ شــرایط فعلی هم این است که مردم به سرعت واکسیناسیون شان را تکمیل کرده و دز سوم 

را هم تزریق کنند.

فعال بازگشایی ها به شرط رعایت پروتکل ها در حال انجام است
عین اللهی درباره وضعیت بازگشــایی ها نیز گفت: درباره بازگشایی ها اعالم شده که با رعایت تهویه 
مناســب و حفظ فاصله می تواند انجام شود. با این حال اگر احتمال بروز مشکل وجود داشته باشد، 
ممکن اســت ستاد ملی کرونا تصمیم دیگری اتخاذ کند. فعال بازگشایی با شرایط رعایت پروتکل ها 

در حال انجام است.

در زمینه مناطق محروم، مسوولیم
وی درباره تعویق شــش ماهه اعزام پزشکان زن طرحی به مناطق محروم و دورافتاده، گفت: وزارت 
بهداشت مسوول ســالمت همه مردم کشــور اعم از تهران، ایالم، اصفهان، سیستان و بلوچستان، 
بندرعباس و... و. است. ما باید همه مناطق را از نظر سالمت تامین کنیم. افرادی که درس خوانده و 
متخصص شدند، فقط مربوط به تهران و شهرهای بزرگ نیستند و باید به مردم محروم هم خدمت 
کنند. برخی از آنها متعهد خدمت هستند. یعنی در زمان امتحان به عنوان افراد متعهد مناطق محروم  
تعهد دادند و حتی با نمرات کمتر قبول شــدند. امسال هم شورای عالی انقالب فرهنگی ۲۰ درصد 
ظرفیت پزشــک عمومی را به مناطق محروم و به صورت بومی گزینی اختصاص داده است. بنابراین 
همه ما در زمینه مناطق محروم مســوولیم. به خصوص در شرایط فعلی که باید مراکز درمانی مان 
برای درمان کرونا آماده باشند. به هر حال برای ما قابل پیش بینی نیست و ممکن است خدایی نکرده 

مجددا بیمارانی را در مراکز درمانی داشته باشیم. بنابراین آمادگی باید در تمام  کشور ایجاد شود. 

رهبر انقالب در دیدار مداحان اهل بیت)ع(:

نقش خود را در جنگ رسانه ای بیابید
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شناسایی ۵۱۴۴ بیمار جدید کرونا در کشو
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵هزار بیمار کووید-۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۲۸ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایسنا، تا دیروز 3 بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۱۴۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 3۶۲ 
نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۹۰ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۸ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱3۲ هزار و ۲3۰ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون و ۸۰ هزار و 3۴3 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.یک هزار و ۲۰۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 

قرار دارند.تا کنون ۴۴ میلیون و ۴۶ هزار و ۹۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
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سخنگوی شورای نگهبان:
قانون اساسی برای زنان جایگاهی بی بدیل 

قائل است
تهران- ایرنا- ســخنگوی شــورای نگهبان، زنــان را پیش آهنگ پرورش 
انســان های مکتبی دانســت و نوشــت: قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران برای زنان جایگاهی بی بدیل قائل اســت.به گزارش خبرنگار سیاسی 
ایرنــا، هادی طحان نظیف به مناســبت والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و 
گرامیداشت روز زن در حساب توییتری خود، نوشت: قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران برای زنان جایگاهی بی بدیل قائل است؛ زنان همانند مردان در 
میدان های فعال حیات حضور دارند و از ارزش و کرامتی واال برخوردارند زیرا 
آنان پذیرای مســوولیتی خطیرتر هستند و آن مسوولیت پر ارج در دیدگاه 

اسالمی، پیش آهنگ بودن در پرورش انسان های مکتبی است.

  آصفری:
تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی انجام شود

تهــران- ایرنا-نماینده مــردم اراک در مجلس با انتقــاد از اظهارنظر رئیس اتاق 
بازرگانی ایران در خصوص نماینــدگان مجلس، خواهان انجام تحقیق و تفحص 
از درآمد و هزینه های این اتاق شد.به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدحسن 
آصفری در نشست علنی دیروز )یکشنبه ۳ بهمن ماه( مجلس شورای اسالمی در 
تذکری در واکنش نســبت به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره مجلس 
یازدهــم، گفت: طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی در کمیســیون اقتصادی 
مجلس مطرح اســت، بیش از ۴۰ نفر ایــن تقاضا را امضا کرده اند اما همچنان به 
صحن نیامده اســت.نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای 
اســالمی تأکید کرد: اگر تحقیق و تفحص انجام می شد و موضوع اتاق بازرگانی، 
درآمد و هزینه های آن مورد بررســی قرار می گرفت، شــاید امروز شاهد چنین 

گفتمانی از سوی اتاق بازرگانی نبودیم.

گزیده خبر
قالیباف:

 سیاست خارجی دولت سیزدهم پنجره 
جدیدی برای تامین منافع ملی گشوده است

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: رویکرد واقع 
گرایانــه و چندجانبه نگر دولت ســیزدهم به منظور 
بهره گیــری از تمامی ظرفیت های راهبردی جمهوری 
اســالمی ایران در حوزه سیاســت خارجــی، پنجره 
جدیــدی برای تامین منافع ملی به ویژه بهره گیری از 
ظرفیت های اقتصادی کشور گشوده است.به گزارش ایرنا، »محمدباقر قالیباف« 
دیروز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در مجلس شورای اسالمی، با تبریک 
میالد حضرت فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها و روز زن به تمام مردم عزیز ایران 
بــه ویژه زنان و مادران فداکار کشــورمان، گفت: عبور از بحران ها و آزمون های 
دشوار تاریخی این ســالها جز با ایثار زنان و مادران فداکار ایرانی ممکن نبوده 
است. زنان ایرانی چه در  ایام پیروزی انقالب اسالمی و در چه در سال های دفاع 
مقدس نقش تاریخی در پیروزی ملت ایران ایفا کردند.رییس مجلس شــورای 
اسالمی افزود: در سال های اخیر شاهد بودیم که مادران همزمان در اوج بحران 
همه گیری کرونا و مشکالت اقتصادی خانواده ها بار مشکالت را به دوش کشیده 
و بعضاً با ایفای همزمان چند نقش مهم مثل مادر، همسر، شاغل و معلم ستون 
فرهنگ ایرانی، یعنی خانواده را از خطر آسیب های جبران ناپذیر نجات دادندوی 
ادامه داد: مجلس شورای اســالمی تالش خواهد کرد تا با در اولویت قراردادن 
منافع خانواده در سیاست گذاری و تخصیص منابع در عمل، قدردان زحمات و 
فداکاری های تمام زنان و مادران عزیز ایرانی باشــد.قالیباف در ادامه به رویکرد 
سیاست خارجی دولت سیزدهم اشــاره کرد و یادآور شد: رویکرد واقع گرایانه 
و چندجانبه نگر دولت ســیزدهم به منظــور بهره گیری از تمامی ظرفیت های 
راهبردی جمهوری اســالمی ایران در حوزه سیاست خارجی، پنجره جدیدی 
برای تامین منافع ملی به ویژه برای بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی کشور 
گشوده است. چرا که امروز روابط خارجی متوازن بر پایه استقالل و عزت ملی 
و دیپلماســی عملگرا و فهم واقع بینانه از نظام چندقطبی حاکم بر مناســبات 
جهانی ضرورتی انکارناپذیر اســت.رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این 
رویکرد برای بهره مندی از تمامی ظرفیت های نظام بین الملل و مشارکت فعال 
در آن برای تامین منافع ملت شریف ایران است. امیدوارم رویکرد صحیح دولت 
ســیزدهم در بهره گیری از ظرفیت های کشورهای همسایه و نگاه به شرق در 
عمل و با تمرکز دستگاه دیپلماسی کشور به رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی 
کشــور و به دســت آمدن منافع ملموس اقتصادی منجر شود و ثمرات آن در 
بهبود وضعیت اقتصادی مشــاهده گردد.وی همچنین با اشــاره به وقوع سیل 
در جنوب کشــور گفت: با توجه به آســیب های فراوانی که به اموال مردم در 
مناطق ســیل زده جنوب کشور به ویژه در مناطق جنوبی استان کرمان مانند 
جیرفت، قلعه گنچ، رایگان، کهنوج رودبار و ســایر شهرســتان های این استان 
وارد آمده است و همچنین مشکالتی که برای مردم در نتیجه سیل هفته های 
اخیر در سیســتان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب اســتان به جامانده است، 
کمیسیون های عمران و کشــاورزی مجلس شورای اسالمی موظف هستند به 
طور دقیق عالوه بر نیازسنجی و اقدامات صورت گرفته توسط مسووالن اجرایی 
نظارت کرده و گزارش کارشناسی این اقدامات را در اسرع وقت جهت قرائت در 

صحن مجلس شورای اسالمی تدوین کنند.

سیاهکلی خبر داد
سه شنبه؛ بررسی مجدد طرح صیانت در 

کمیسیون ویژه
سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی 
گفت که قرار است ار روز سه شنبه هفته جاری مجددا جلسات این کمیسیون 
تشــکیل شود.لطف اهلل ســیاهکلی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص آخرین 
وضعیــت طرح حمایت از حقــوق کاربران فضای مجازی در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: نظر مرکز پژوهش های مجلس به کمیســیون ارائه شده است 
و روز ســه شنبه جلسه کمیسیون مشــترک برگزار خواهد شد و رسیدگی به 
طرح ادامه می یابد.وی افزود: این طرح به هیچ عنوان از دستور کار خارج نشده 
بود و ان شــاءاهلل بررسی ها با کیفیت بهتر و با نگاه اصالحی تر و با عیب کمتر 
دنبال خواهد شد.به گزارش ایسنا، اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق 
کاربران در دوازدهمین جلســه کمیسیون مصوب کرده بودند که طرح حمایت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی برای اعمال پیشنهادات کارشناسی و بررسی 

بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس بازگردد.

سردار فدوی:
آمریکا یک روز را هم برای دشمنی با انقالب 

اسالمی از دست نداد
جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت: آمریکایی ها 
به عنوان شــیطان بــزرگ یــک روز را هم برای 
دشمنی با انقالب اسالمی از دست ندادند، ولی با 
این وجود نتوانستند حتی یک پیروزی در مقابل 
این انقالب به دست آورند.به گزارش خبرگزاری 
مهر، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی صبح دیروز )یکشنبه( در چهاردهمین جشنواره جوان 
ســرباز که در مجموعه فرهنگی ورزشــی »پنج آذر« برگزار شد، با بیان اینکه 
چند روز دیگر چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی را جشن خواهیم 
گرفت، اظهار داشــت: خبائث عالم به رهبری آمریکا در طول این ۴۳ ســال 
که از عمر انقالب اســالمی می گذرد، در حال نبرد هستند، اما تاکنون نه تنها 
نتوانســته اند این انقالب را با شکست مواجه سازند، بلکه جلوی رشد آن را هم 
نتوانســته اند بگیرند، زیرا ملت ما به آنچه خداوند تکلیف کرده، عمل کرده اند.

وی ادامه داد: اولین کاری که باید شما جوانان انجام دهید تا به آرامش برسید، 
ازدواج کردن است، ولی متأسفانه یک حرف شیطان هست که می گوید وقتی 
درآمــد ندارم، ازدواج نمی کنم؛ در حالی کــه خداوند فرموده اگر هیچ چیزی 
هم نداریــد، بروید ازدواج کنید؛ چرا که خرجی آن را من می دهم.جانشــین 
فرمانده کل ســپاه بیان داشــت: اگر ازدواج نکنیم یا دیــر ازدواج کنیم، ترک 
واجبات کردیم؛ االن شیاطین عالم آن قدر در فضای مجازی مطالبی را عنوان 
می کنند تا انســان را نسبت به انجام واجبات مردد کنند.سردار فدوی تصریح 
کرد: کل ایام بهمن امسال بی نظیر است، زیرا ابتدای این ماه با میالد حضرت 
فاطمه زهرا )س( آغاز شــده اســت؛ به همین جهت امسال جشن ۲۲ بهمن 
را با بهترین شــکل ممکن برگزار خواهیم کرد.وی افزود: آمریکایی ها به عنوان 
شــیطان بزرگ یک روز را هم برای دشمنی با انقالب اسالمی از دست ندادند، 
زیرا از ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ در کردســتان با شلیک گلوله تا امروز دشمنی خود را 
با ما آغاز و ادامه دادند، ولی با این وجود نتوانستند حتی یک پیروزی در مقابل 
این انقالب به دست بیاورند.جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: آن ها نه تنها 
در برابر انقالب اســالمی ایران نمی توانند از یک پیروزی خود موردی را بیان 
کنند، بلکه در ســایر کشــورها هم که نفس جمهوری اسالمی ایران به آن جا 
رســیده، مانند عراق، افغانستان، لبنان و یمن هم نتوانستند به پیروزی دست 
یابند.ســردار فدوی تأکید کرد: در یمن که فقط »نم« انقالب اسالمی و نفس 
پاسداران به آنجا رسیده باعث شده تا آن هایی که با ملت یمن در جنگ هستند 
به هر کسی متوصل شوند تا بلکه بتوانند به نحوی از باتالقی که خودشان آن 
را ایجاد کردند، بیرون بیایند، زیرا آن ها تصور می کردند یک هفته ای به پیروزی 
می رســند، اما االن نزدیک هفت سال است از مدرن ترین سالح ها هم استفاده 
می کننــد، ولی در زمین نمی توانند در یمن به پیروزی برســند.وی ادامه داد: 
همان گونه که عنوان شد همه مستکبرین عالم با هم علیه انقالب اسالمی متحد 
شدند، ولی تاکنون نتوانستند به پیروزی برسند، حال وقتی در مقابله با استکبار 
اجازه ندادیم در جنگ سخت به پیروزی برسند، این شیوه را می توان در سایر 

عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اجرا کرد و به پیروزی رسید.

رئیسی در مراسم تجلیل از بانوان خردمند:

 زنان خط مقدم عقالنیت و اخالق در جامعه هستند
آیت اهلل رئیسی گفت: جامعه امروز باید بر سنگ بنای عقالنیت، 
عدالت، اخالق بر معنویت اســتوار باشد که زنان خط مقدم آن 
هســتند.به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، آیت اهلل ســید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری اســالمی ایران صبح دیروز 
یکشــنبه )۳ بهمن ماه( در نشست بزرگداشت روز زن در سالن 
اجالس ســران ضمن تبریک میالد حضرت زهر)س( و روز زن 
اظهار داشــت: شــخصیت فاطمه زهرا را باید شناخت و برای 
شناخت باید از شخص ایشان و خدا کمک گرفت.وی ادامه داد: 
حضرت فاطمه)س( یک جایگاه ملکوتی دارد که شــناخت آن 
ســخت است. نام های مقدس این حضرت در روایت آمده است 
اما اسرار این اسامی مشخص نیست.رییس جمهور گفت: خطبه 
فاطمه زهرا چهار محور دارد قرآن، علی، عدالت و انسان و نجات 
انســان است که تمام ابعاد زندگی و سیره این حضرت پیش رو 
است و باید این سیره سرلوحه زندگی همگان قرار گیرد.رئیسی 
تصریح کرد: امروز آنچه وظیفه اســت شناخت این بانوی بزرگ 
و گرامی اســت که در همه ادیان ابراهیمی قابل احترام است و 
منشا خیر و برکت هستند.وی افزود: امروز نمی خواهند فاطمه 
شــناخته شود و الگوی جوانان و نوجوانان ما باشد و هر اقدامی 
انجام می دهند که فرهنگ و انســانیت را تغییر دهند اما باید 
دانســت که فاطمه و فرزندانش الگوی های خوب برای انسان 
است.رییس جمهور بیان داشت: در شرق و غرب مشاهده کنید 
یا در اسناد بین المللی نگاه کنید که زن در نگاه آن ها ابزار است 
اما اگر نگاه شــود به تمدن اسالم نگاه شود سخن از پیشگیری 
از خشــونت و گمگشتگی و آسیب به زن اســت.وی ادامه داد: 
امروز مســئله ما تکریم هویت زن باید باشــد تا وقتی این نگاه 
وجود داشته باشد جامعه رو به رشد است همانطوری که خداوند 

هیچ تفاوتی بین زنان و مردان قائل نشــده است و هر دو برای 
رســیدن به کماالت انسانی مساوی هستند.رییسی تاکید کرد: 
مهمترین چالش انسان نشناختن حقوق خود است و برای زنان 
نیز همین طور است زنان باید حق و حقوق خود را بشناسند که 
همانطور رهبر انقالب تاکید کردند زنان مربیان و تمدن سازان 
جامعه هستند.وی با اشاره به نقش زنان در انقالب، بیان داشت : 

شاهد بودیم که زنان جزو پیش قدم های انقالب و دفاع مقدس 
بودنــد و حتی پیش دســتانه فرزندان خــود را به جنگ راهی 
کردند و هر قهرمانی که در زمان جنگ و انقالب وجود داشــته 
مرهون مادران و همســرانی است که صبورانه در صحنه بودند.

رییس جمهور با بیان اینکه نگاه اســالم به زن با غرب متفاوت 
است، گفت: حق رای برای زن در غرب برای صد یا صد و پنجاه 

سال است اما در اسالم ۱۴۰۰ سال پیش به زن حق رای داد که 
آن مورد در بیعت ها می توان مشاهده کرد.رییسی تصریح کرد: 
از کلی گویی ها باید گذشــت و باید به صورت موردی کرامت 
زن مشــخص شود و ســاز و کار و راهکارهایی باید تعبیه شود 
و اسناد موجود تماما کلی است که نیازمند جزییات نویسی در 
این زمینه اســت.وی ادامه داد: جامعه امروز باید بر سنگ بنای 
عقالنیت، عدالت، اخالق بر معنویت اســتوار باشد که زنان خط 
مقدم آن هستند.رییس جمهور تاکید کرد: آسیب های اجتماعی 
امروز جزو دغدغه های دولت است و باید اقداماتی صورت گیرد 
تا آسیب های اجتماعی کاهش یابد همچنین تحصیل، ورزش 
و ... بانوان برای دولت مهم اســت و در دســتور کار این دولت 
است همچنین در کشور باید بنیه خانواده تقویت شود و مشاور 
بایــد ترغیب به ادامه زندگی کند و نه ترغیب به طالق یا طالق 
توافقی نباید در کشور به صورت آسان باشد.رییسی بیان داشت: 
مســئله مهم دولت، مسکن است و سالی یک میلیون را خواهد 
ســاخت و باید عقب ماندگی های گذشته رفع شود و همچنین 
دغدغه دولت ایجاد اشتغال است که در همین دولت دو جلسه 
اشتغال تشکیل شــده اســت و تا حصول نتیجه ادامه خواهد 
داشت.رییس جمهور با بیان اینکه بیمه زنان سرپرست خانوار در 
دستور پیگیری است، ادامه داد: کارها باید مردمی باشد زیرا هر 
چقدر مردمی تر پیشرفت رو به جلوتر و از این رو تمام دستگاه 
ها باید پیگیر تمام امورات باشــند.این گزارش حاکی است در 
این نشست، انسیه خزعلی معاون امور بانوان رئیس جمهور، مریم 
مجتهد زاده رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان 
در دفاع مقدس، همسران شهید فخری زاده و شهید رضایی نژاد 

در این جلسه حضور داشتند.

سخنگوی ســپاه با اظهار خرسندی 
از روند خدمت رســانی بــه مردم در 
مناطق آســیب دیــده از بارش های 
اخیر، گفت: ظرفیت ها و امکانات سپاه 
تا بازگشت شــرایط عادی به زندگی 
مردم در خدمت هموطنان عزیز است.

به گــزارش خبرگزاری مهر، ســردار 
رمضان شــریف ســخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل سپاه در گفتگویی 
با قدردانــی از کلیه نیروهای امدادی 
ســازمانی، جهادی و مردمی فعال در 
امر امداد و خدمت رســانی به مردم 
ســیل زده در اســتان های جنوبی و 
شرقی کشور در تشریح اقدامات سپاه 
و بســیج در این عرصه، گفت: سپاه و 
بسیج همانند همیشه در هنگام وقوع 
حوادث و بالیای طبیعی مانند سیل، 
زلزله برف و… با سازماندهی و گسیل 
امکانــات و ظرفیت هــای در اختیار، 
پیشــتازانه و مجاهدانه پای به عرصه 
خدمت رســانی به مردم آسیب دیده 
از بارش های اخیر گذارد و با دســتور 
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل 
قرارگاه خاتم  نیروی زمینی،  ســپاه، 
االنبیا )ص( و سپاه های استانی درگیر 
بحــران، به حالت آمــاده باش و آغاز 

عملیات امداد و نجات در آمده اند.
وی افزود: با توجه به پیش بینی های 
صورت گرفته از همان ســاعات اولیه 

یگان ها و تجهیزات ســپاه و نیروهای 
بســیجی عملیات امداد و نجات را در 
مناطق ســیل زده و برف گیر کشور 
آغاز و در کنار سایر یگان های امدادی 
به ارائه خدمــات اولویت دار از جمله 
نجات، جابجایی، اســتقرار و اســکان 
مــردم گرفتار در اماکن و نقاط امن و 
مطمئن مبادرت ورزیدند.ســخنگوی 
سپاه مسدود شدن راه های روستایی و 
بروز مشکالت جدی در عملیات امداد 
و نجات روســتاییان را از دغدغه های 
جدی یگان های امــدادی توصیف و 
تصریح کــرد: با ســازماندهی خوب 
صورت پذیرفتــه بالفاصله یگان های 
امداد و نجات بســیجی و پاســدار و 
دیگر نیروهــای جهــادی و مردمی 
ضمن رساندن خود به صحنه؛ عملیات 
بازگشــایی محورهــای مواصالتــی، 
جاده هــا و مســیرهای روســتایی را 
بــا اســتفاده از تجهیزات و ماشــین 
آالت ســنگین و نیمه سنگین اعزام 
شــده نیروی زمینی ســپاه و قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیا آغاز و هم زمان 
نجات، جابجایی، اســکان و اســتقرار 
موقت مردم را برغم شرایط نامناسب 
جوی به انجام رساندند.سردار شریف 
با اشــاره به فعال شــدن خودروهای 
زرهی امدادی و دهها دستگاه ماشین 
آالت سنگین مهندســی در منطقه، 
افزود: بالگردهای هوانیروز ســپاه نیز 
عملیات جابجایی و رســاندن وسایل 
گرمایشی، پتو، پوشــاک، غذای گرم 
نان و دیگر اقالم ضروری را عهده دار و 
در کنار ظرفیت سایر نیروهای مسلح 
و سازمان های امدادی به کمک مردم 
شــتافتند.وی با بیان اینکه تقریباً از 
مرحله بحرانی عبور کرده ایم و اقدامات 
تکمیلی در راستای بازگشت و استقرار 
و روستاییان و مردم در محل زندگی 
خود آغاز شده اســت گفت: با توجه 
به شرایط، با دســتور فرمانده نیروی 
زمینی ســپاه عصر روز گذشته عالوه 
بر استقرار گروه های پزشکی بهداری 
نیــروی زمینی ســپاه، بیمارســتان 

تخصصی و فوق تخصصی سیار شهید 
حاج قاسم سلیمانی نیرو از کرمان به 
منطقه رودبار اعزام و رســماً خدمات 
بهداشــتی درمانی مورد نیاز به مردم 
ســیل زده در این منطقه را شــروع 
کرده است.سخنگوی سپاه تخلیه آب 
از منازل و معابر و الیروبی، شستشــو 
و پاکسازی خانه ها و لوازم را از جمله 
اقدامــات ضروری و در دســت اقدام 
نیروهای امدادی در مناطق سیل زده 
توصیف و خاطرنشان کرد: بازگشایی 
مطمئن معابر، تقویت و احداث سیل 
بندهای مورد نیاز روستاها در مناطق 
ســیل زده از اقداماتی اســت که به 
منظور ممانعت از ورود ســیالب ها به 
مناطق مسکونی و محل زندگی مردم 
توســط یگان های مهندســی نیروی 
قرارگاه ســازندگی  و  زمینی ســپاه 
خاتم االنبیا انجام شــده است.سردار 
شــریف در پایان با تاکیــد بر تداوم 
عملیات خدمت رســانی سپاه و بسیج 
به مردم، به درخواســت دولت برای 
حفــظ ظرفیت ها و یگان های امدادی 
در منطقه اشــاره و گفت: تا بازگشت 
شــرایط عادی به مناطق سیل زده و 
شکل گیری روال جاری زندگی مردم 
در منطقه خواهیــم ماند و کمک به 
هموطنان عزیز را تکلیف و مایه افتخار 

خود می دانیم.

سردار شریف اعالم کرد؛

استمرار امدادرسانی یگان های 
سپاه و بسیج به سیل زدگان

سخنگوی رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین از حضور ناوهای تماما ایرانی در رزمایش مرکب خبر داد و گفت: در مجموع تعداد ۱۱ عنوان از تجهیزات ایرانی در 
این رزمایش شرکت داده شد.به گزارش ایسنا، امیر تاج الدینی در خصوص اهداف برگزاری این رزمایش مشترک به برنامه »رویداد« گفت: مهم ترین هدف اجرای 
این رزمایش در شعار آن نهفته بود.وی با اشاره به شعار »باهم برای صلح و امنیت« اظهار کرد: مهم ترین هدف ارتقای سطح ثبات و امنیت در شمال اقیانوس هند و افزایش سطح همکاری ها در مقابله با 
پدیده شوم دزدی و تروریسم دریایی است.تاج الدینی ادامه داد: با مشارکت سه نیروی دریایی ایران، -سپاه و ارتش- روسیه و چین و با در نظر گیری تمرینات پیش بینی شده، این امر محقق شد.وی با 
بیان اینکه رزمایش فوق به اهداف از پیش تعیین شده دست یافته است، خاطرنشان کرد: سومین سال رزمایش مرکب را پشت سر گذاشتیم که منجر به ارتقای صلح و ثبات در شمال اقیانوس هند خواهد 
شد.تاج الدینی همچنین از تاکیدات رسانه ای نسبت به ائتالف سه کشور ایران، روسیه و چین خبر داد و افزود: سه کشور در حوزه دریا تاثیر گذار هستند و مهم ترین موضوع، صلح و ثبات و ارتقای سطح 
همکاری ها در شمال اقیانوس هند است که کشورهای بسیاری با توجه به امنیت این منطقه منافعی در آن دارند. ما درپی الگویی برای نشان دادِن الزاِم همکارِی نیروهای دریایی کشورها هستیم؛ خاصه 
با رعایت احترام متقابل و این موضوع با جدیت از سوی ایران دنبال می شود.وی گفت: نیروی دریایی تجهیزات محور است و بر لبه تکنولوژی حرکت می کند و برای حضور در مجامع بین المللی حتما 
باید از توانمندی باالیی برخوردار باشد. در این راستا کشورهای غربی تالش کردند نیروی دریایی ایران را منزوی کنند تا تجهیزاتی به روز در اختیار نگیرد ولی این تجهیزات با تالش داخلی به دست آمد.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی 
را تصویب کردند.به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی 

دیروز یکشنبه و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و 
تولیدی کلیات آن را تصویب کردند.در حالی که ساعتی قبل و بر اساس رای گیری و شمارش آرای ماخوذه اعالم شد مجلس با کلیات طرح 
حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی مخالفت کرده اســت، با مشــخص شدن ایراد از سیستم  رای گیری مشخص شد رای 
مجلس به این طرح موافق بوده است.زمانی که کلیات به رای گذاشته شده بود، حاضرین  در جلسه علنی ۲۴۱ نفر بودند ولی محمد حسین 
فرهنگی، قاضی زاده هاشمی، نیک بین، علیزاده، رییسی و قادری ۶ نماینده ای بودند که اعالم کردند که دستگاه های رای گیری آنها مشکل 
دارد که سیستم انفورماتیک هم این موضوع را تایید کرد. بنابراین این ۶ نفر آرای موافق خود را به صورت کتبی اعالم کردند و بدین ترتیب 

تعداد آرای موافق با کلیات این طرح، به ۱۲۱ رای رسید که نتیجه آن تصویب کلیات طرح در صحن علنی است. 

سخنگوی رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین:

ایران با ۱۱ عنوان از تجهیزات داخلی در »رزمایش مرکب« 
حاضر شد

با اصالح سیستم رای گیری و محاسبه رای ۶ نماینده؛

مجلس با کلیات طرح حمایت از 
کارخانجات موافقت کرد
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گزیده خبر
۶۰ هزار میلیارد تومان به منابع جبران 

حذف ارز ترجیحی اضافه شد
عضو کمیســیون تلفیق گفت: دولت منابع کافی برای حذف ارز ترجیحی 
را در نظــر نگرفتــه بود و در اصالحیه ای که به مجلــس ارائه کرد ۶۰ هزار 
میلیارد تومان به منابع بودجه )در مصارف تبصره ۱۴( اضافه کرد.به گزارش 
اقتصادآنالین به نقل از تسنیم، مهدی عسگری با بیان اینکه، در کمیسیون 
تلفیق بودجه، ســه جلســه برای حذف ارز ترجیحی زمان گذاشــته شد و 
نکته اینجا است که هرچقدر مسئوالن دولت بیشتر در مورد حذف توضیح 
دادند مخالفت بیشــتری شــکل گرفت، گفت:  یکی از مواردی که ما را به 
این نتیجه گیری رســاند، صحبت های متناقض مسئوالن دولت بود. وزارت 
بهداشت اعالم کرده اســت که حداقل 7۰ هزار میلیارد تومان برای جبران 
حذف ارز ترجیحی نیاز دارد اما در الیحه تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است. در نهایت ما به دولت اعالم کردیم که دولت سیاست های 
جبرانی خود را مکتــوب ارائه کند.این عضو کمیســیون تلفیق بودجه در 
مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: اگر دولت می توانست این برنامه را اجرا 
کند چرا در ســال جاری این کار را نکرد؟ دولت اعالم کرده اســت که تنها 
حدود هفت درصد بعد از اصالح ارز ترجیحی به تورم اضافه خواهد شد این 
عدد خود باعث نااطمینانی مجلس شده است. دولت نرخ ورودی را افزایش 
داده، سن بازنشستگی را باال برده و حقوق ها را نیز متناسب با تورم افزایش 
نداده است و این مسئله نشان می دهد دولت بررسی های الزم را در خصوص 
تاب آوری اجتماعی انجام نداده است. حتی دولت منابع کافی برای حذف ارز 
ترجیحی را در نظر نگرفته بود و در اصالحیه ای که به مجلس ارائه کرد ۶۰ 

هزار میلیارد تومان به منابع بودجه اضافه کرد.

اجاره بها بر سکوی سوم تورم ایستاد
نرخ اجاره بها در دی ماه امسال با افزایش ۴.۶ درصد نسبت به ماه گذشته رتبه سوم 
بیشترین افزایش ماهیانه قیمت را در بین کاالها و خدمات به خود اختصاص داد و 
آمار کماکان از بی تاثیری تعیین ســقف مجاز برای رشد اجاره بها حکایت دارد؛ از 
طرف دیگر وزارت راه و شهرســازی تحلیل کرده که افزایش قیمت مسکن با تأخیر 
منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره می شود.به گزارش ایسنا، مطابق اعالم مرکز آمار 
ایران در دی ماه ۱۴۰۰ دخانیات با ۵.۱ درصد، نان و غالت ۴.۸ درصد، اجاره مسکن 
۴.۶ درصد، مســکن ۴.۵ درصد و هتل و رســتوران با ۴.۱ درصد به ترتیب باالترین 
نــرخ تورم ماهیانه را در بین کاالهــا و خدمات به خود اختصاص داده اند و کمترین 
میزان رشــد به ترتیب به آب، برق و ســوخت با منفی ۵.۲ درصد، گوشــت قرمز و 
گوشــت ماکیان منفی ۰.۲ درصد، سبزیجات منفی ۰.۱ درصد، گوشت قرمز، سفید 

و فرآورده های آنها ۰.۲ درصد، میوه و خشکبار با ۰.۲ درصد اختصاص یافته است.
درصد تغییر شاخص اجاره مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه 
اجاره( نیز ۲۸.۶ درصد اعالم شده است. همچنین درصد تغییر شاخص اجاره مسکن 
در ۱۲ ماهه منتهی به ماه دی ماه ۱۴۰۰ )تورم سالیانه اجاره بها( ۲۶.۹ درصد اعالم 
شــده است. این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه مسکن 
)قیمت مســکن( به ترتیب ۲۸.۶ و ۲7.۱ درصد اعالم شد.با توجه به این آمار، اجاره 
بهای مسکن در یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین کاالها و خدمات به خود 
اختصاص داده و کارشناسان معتقدند به علت جا ماندن تورم اجاره نسبت به قیمت 
مسکن، روند افزایش اجاره بها ادامه خواهد داشت.گزارشهای میدانی هم از خیزش 
بی سر و صدای اجاره بهای مسکن حکایت دارد. مطابق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه 
به نقطه مسکن )رشد سالیانه قیمت مسکن( شهر تهران از ۹۹ درصد در آذرماه سال 

گذشــته به ۲۱ درصد در آذرماه امسال رسیده است. در حالی که رشد اجاره بها در 
پایتخت که تا سال گذشته ۲۹.۴ درصد بود آذرماه ۱۴۰۰ به ۵۱.۲ درصد رسید. رقم 
رشــد اجاره بها در کل کشــور از ۳۲.۴ درصد در آذر پارسال به ۵۴.۲ درصد در آذر 
امسال رســیده است.رشد قیمت اجاره در شرایطی به میزان افزایش قیمت مسکن 
نزدیک می شود که سال گذشته فاصله محسوسی بین این دو شاخص وجود داشت. 
مطابق تحلیلی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ۲۵ دی ماه امسال 

ارایه داد، با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره  بها و رهن، افزایش قیمت 
مســکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.به 
طور مثال، متوســط قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در شهر تهران در آذر ماه 
۱۳۹۸ بیش از ۱۳.۴ میلیون تومان و این شــاخص )متوسط قیمت هر متر مسکن( 
در آذر ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر رسیده که این رشد بیش 
از ۱۰۰ درصدی و دو برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بها موید ادعای 
همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.ظاهرا اقداماتی همچون تعیین سقف برای 
افزایش اجاره بها نیز توانسته مانع از رشد قیمت اجاره شود. دولت طی دو سال اخیر 
در شــرایط اپیدمی ویروس کرونا، حداکثر افزایش مجاز سالیانه نرخ اجاره در شهر 
تهران، ســایر کالنشهرها و دیگر شهرهای کشــور را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد 
تعیین و اعالم کرد که صاحبخانه ها حق ندارند بیش از این مقدار، اجاره را باال ببرند؛ 
در حالی که مطابق آمار رســمی در آذرماه ۱۴۰۰ رشد سالیانه اجاره در کل کشور 
۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بود. هرچند گزارشها نشان می دهد در مواردی 
صاحبخانه ها در پایتخت مبلغ قرارداد مستاجران را تا ۱۰۰ درصد باال برده اند.بررسیها 
نیز نشــان می دهد با ورود به نیمه دوم ســال جاری از تعــداد فایلهای مرغوب در 
بازار اجاره کاســته شده است. از طرف دیگر همچون سالهای اخیر بیشترین عرضه 
آپارتمانهای اجاری در شــمال تهران صورت می گیرد و به دالیلی همچون افزایش 
سنگین نرخ اجاره در شمال پایتخت که به کوچ منطقه ای از نیمه شمالی به مرکز و 
نیمه جنوبی تهران منجر شده و همچنین کاهش ساخت و ساز، فشار بازار اجاره در 
مناطق میانی افزایش پیدا کرده است. بر این اساس مناطق مرکزی و جنوبی تهران 

با کمبود مسکن اجاری مواجه هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که سقف معافیت مالیاتی خانه های لوکس و باغ ویالهای گران قیمت افزایش پیدا کرد.رحیم زارع در گفت و گو با 
ایسنا در توضیح آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای به وزارت نیرو اجازه داد از طریق شرکت های تابعه نسبت به تاسیس 
شرکت های صندوق پتروشیمی با مشارکت متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیر دولتی به منظور تجهیز منابع احداث و بهره برداری از ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق با 
اولویت منابع محروم و کمتر توســعه یافته اقدام کند.وی همچنین گفت: در مصوبه ای دیگر به دولت اجازه داده شــد از طریق ســازمان انرژی اتمی نسبت به احداث ۱۰ 
هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ همچنین اظهار کرد: نرخ مالیات بر دارایی ساالنه خانه های 
گران قیمت و باغ ویالهای گران قیمت تغییر پیدا کرد؛ بر این اساس خانه هایی با ارزش روز تا سقف ۲۰ میلیارد تومان معاف از مالیات شدند. معافیت مالیاتی خانه و باغ ویالهای گران قیمت نسبت به مازاد 
۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان یک در هزار و نسبت به مازاد ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان دو در هزار نسبت به مازاد ۳۵ تا ۵۰ میلیارد تومان سه در هزار نسبت به مازاد ۵۰ تا 7۰ میلیارد تومان چهار در هزار و نسبت به 
مازاد 7۰ میلیارد تومان پنج در هزار مالیات بر دارایی ساالنه آنها است.زارع همچنین گفت: در مصوبه دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد وجوه قانونی نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کشاورزی یعنی سهم سه در هزار از درآمد صاحبان کارتهای بازرگانی و صنایع به خزانه واریز شود تا دولت آن را برای حمایت از توسعه زیر ساختهای صادراتی در سال آینده هزینه کند.وی توضیح 
داد: تاکنون سهم سه در هزار از درآمد صاحبان کارتهای بازرگانی به اتاق بازرگانی واریز می شد و اتاق بازرگانی برای خود هزینه می کرد اما ما در تلفیق تصویب کردیم که این سهم مستقیم به خزانه وارد شود 

و دیگر به اتاق بازرگانی واریز نشود.

اتــاق اصناف ایــران در اطالعیه ای اعالم کرد: به موجب ضرورت حمایت از سرپرســتان خانوار 
دریافــت کننده یارانه و مشــارکت واحدهای صنفی در این امر، از این پس خواربار فروشــان، 
ســوپرمارکت ها، فروشندگان گوشــت، مرغ و مواد پروتئینی، لبنیات، و مواد غذایی می توانند 
شــرایط استفاده سرپرســتان خانوار از حساب یارانه شــان را فراهم کنند.به موجب این طرح و 
بر اساس تصمیم ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در حمایت از خانوارها و حمایت هوشمند و 

کمک به ترمیم قدرت خرید ایشان، تمهیدات الزم به منظور مشارکت هرچه بیشتر واحدهای صنفی هدف )از جمله خواربار فروشی، 
سوپرمارکت ها، فروشندگان گوشت، مرغ و مواد پروتئینی، لبنیات، مواد غذایی( برای تکمیل اطالعات دستگاه پوز آن ها در سامانه 
ایرانیان اصناف به عمل آمده است.این واحدهای صنفی می توانند اطالعات دستگاه کارتخوان در اختیار خود را با مراجعه به اتحادیه 
ذی ربط تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال جاری در سامانه ایرانیان اصناف ثبت کنند.ضمنا در این مرحله، تطابق مشخصات مالک پایانه 
فروش )پوز( و صاحب حساب بانکی با دارنده پروانه کسب، الزامی نبوده و ثبت مشخصات پوزها در سامانه صرفا به معنای پذیریش 
پایانه فروش اعالمی به عنوان پایانه فروش مورد تایید دارنده واحد صنفی است و مشتریان امکان خرید از حساب یارانه خود را از آن 

دستگاه پوز خواهند داشت.

زارع: 

حمایت فروشگاه ها از سرپرستان خانوارسقف معافیت مالیاتی خانه های لوکس افزایش پیدا کرد

عضو کمیته صنعت انجمن حمایت از توسعه فارس  از تدوین سه طرح برای نجات 
حوزه اقتصادی کشور و فارس خبر داد، سه طرحی که مراحل نهایی تصویب را می 

گذرانند و با اجرای آن بخشی از رکود شدید اقتصادی رفع خواهد شد.
دکتر مجتبی جبرییلی با بیان این که رکود اقتصادی در فارس بیش از سایر نقاط 
کشــور اســت می گوید: اگر بحث تحریم های خارجی و یا قوانین سخت گیرانه 
داخلی مطرح اســت باید شامل حال کل کشور باشد و چگونه است که صنعت و 
اقتصاد در استان همسایه یعنی اصفهان رونق دارد اما فارس با چالش های مختلفی 

در این زمینه مواجه است؟
وی معتقد است باید دلیل این معضل را در درون استان پیدا کرد و ربط دادن آن 
به تحریم های خارجی و یا قوانین موجود آدرس غلطی است که برخی می دهند.

قبل از آن که به سراغ این گفت و گوی تفصیلی برویم ابتدا با مطالعه رزومه ای از 
دکتر جبرییلی، بیشتر با این شخصیت علمی و اجرایی آشنا شوید.

مجتبي جبرئیلي متولد 58، تحصیالت کارشناســي مهندسي مكانیك دانشگاه 
شیراز، فوق لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس مدیریت اجرایي دارد و دکترای خود را 

در مدیریت کسب و کار از دانشگاه »نیس« فرانسه گرفته است.

وی از ســال 76، شرکت خصوصي فعال در زمینه فناوري اطالعات را دایر کرد و 
موفق شــد چند تكنولوژي فیبر نوري و سوئیچ مخابراتي را وارد ایران کند و هم 
اکنون تنها سوئیچ مخابراتی ایرانی نسل جدید توسط این شرکت تولید می شود.

دکتر جبرییلی، مدال طالي بهترین شــرکت دانش بنیان قاره آسیا و جایزه اول 
شــیخ بهایي و خوارزمي را دریافت کرده و شرکتی که از سال 8۰ تاسیس کرد  با 

ارزش بالغ بر 1۰۰ میلیارد تومان آماده پذیرش در بورس است.
دکتر جبرییلی از ســال 8۰ مدیر فناوري اطالعات و مشاور اقتصادي منطقه ویژه 
اقتصادي مشغول به کار بوده و از سال 83 تا 88 مدیر عاملی برج الكترونیك شیراز 
که طرحی مشارکتی با بخش خصوصي و وزارت صنایع بود با حضور وزیر صنایع 

افتتاح شد را بر عهده داشت.
مدیر عامل مجموعه تولیدي بازرگاني، مشاور مجموعه هاي بزرگ صنعتي و دولتي 
در کشور، منتخب اولین جشنواره حضرت علي اکبر )ع( به عنوان جوان برتر کشور 
در ســال 85 و مورد تجلیل قرار گرفتن توسط سازمان ملي جوانان و رهبر معظم 
انقــالب ، مدیر برتر جوان ایران و کارآفرین برتر جوان ایران در ســال های 85 و 

86 از سوی UNIDO و بخش صنعتي سازمان ملل از جمله افتخارات وی است.
جبرییلی در سال 83 یه اتفاق چند نفر دیگر  خانه صنعت و معدن جوانان فارس 
را ایجــاد و تا به امروز در مقاطــع مختلف عضو هیات مدیره و دبیر  خانه صنعت 
و معدن و تجارت جوانان فارس بوده اســت. ضمن آن که در 16 ســال اخیر و در 
مقاطع مختلف عضو هیأت امنا و هیأت مدیره خانه صنعت و معدن جوانان ایران 

بوده است.
وی بالغ بر 2۰ ســال اســت که به نمایندگي از مجموعــه هاي مختلف از جمله 
منطقه ویژه اقتصادی شیراز، برج الكترونیك شیراز ،خانه صنعت و معدن جوانان 
فارس  و گروه صنعتي فراســان عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگاني بوده است و 
هم اکنون نیر مشاور مدیر عامل گروه صنعتی فراسان و چندین مجموعه صنعتي 

بزرگ کشور می باشد.
تدریس در دانشگاه های مختلف از جمله سازمان مدیریت صنعتی،دانشگاه مالك 

اشتر و دانشگاه عالی دفاع ملی از دیگر سوابق وی می باشد.
 دکتــر مجتبي جبرئیلي هم اکنون  عضو کمیته کســب و کار و صنعت مجمع 

تشخیص مصلحت نظام می باشد.
این استاد دانشــگاه در گفت و گو با »خبرجنوب« صحبت هایش را از اینجا آغاز 
کرد که به دلیل فعالیت بیش از 2۰ ساله در بخش صنعت شناخت  خوبي نسبت 
به صنعت، معدن و تجارت پیدا کرده است و به همین دلیل به خوبی با پتانسیل 

ها و چالش های این بخش آشناست.
دکتر جبرییلی گفت: باید اذعان کنم در ســطح کالن، مشكالت صنعت، معدن و 
تجارت کشــور را که بیش از 3۰ درصد از اقتصاد کشور و 7۰ درصد اشتغال موثر 
کشور را عهده دار است را نه تحریم هاي خارجي و نه تحریم هاي داخلي نمي دانم.

وی که معتقد اســت مشكل ریشــه اي در این زمینه ابتدا در فرهنگ و بعد از آن 
در مدیریت اســت افزود: منظورم از مشكالت فرهنگی، فرهنگ اجتماعي است به 
نحوي که متاســفانه گاهاً نه کارگر و نــه کارفرما وظایف فرهنگ محور خود را از 
جمله وجدان کاري، وظیفه شناسي، احترام به حقوق سایر افراد و احترام به حقوق 

جامعه را به درســتي عهده دار نیستند و در این زمینه به کار فرهنگي دراز مدت 
و علمي نیاز داریم.

دکتر جبرییلی با بیان این که حدود 1۰ سال است در کنار فعالیت هاي ذکر شده 
در دانشــگاه هاي مختلف کشور در مقطع کارشناســي ارشد و دکتراي مدیریت 
تدریس مي کند افزود: آن چه که همیشــه به دانشــجویانم به عنوان رکن اصلي 

مدیریت عنوان مي کنم فرهنگ کسب و کار و مدیریت است.
وی بیان داشــت: معضل بعدی ضعف هاي مدیریتي اســت به دلیل عدم وجدان 
کاري، مهارت، توانمندي و روابط موثر در برخی مدیران که در سطح جامعه نمود 

پیدا کرده است.
عضو هیات امنای خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران  تصریح کرد: به هیچ 
وجه اعتقاد ندارم که مشــكل بنگاه هاي اقتصادي ما تحریم و یا کمبود نقدینگي 
اســت، به عنوان مثال به خاطر دارم در فواصل ســال هاي 83 تا 88 بعد از خرید 
زمین برج الكترونیك توســط شرکا، بدون ریالي تامین مالي از طرف سهامداران، 
آن پروژه 2۰ میلیون دالري را به مرحله اجرا رســاندم بنابراین اگر در یك بنگاه 
اقتصادي، مسائل مدیریت و برندسازي به خوبي انجام گیرد تامین مالي نیز امكان 

پذیر است.
وی با اشاره به تدوین سه طرح ملی و استانی برای پایان دادن به مشكالت موجود 
گفت: در سه سال گذشته سه طرح را در سطح ملي ارائه کردم؛ اولین طرح به نام 
نو رویش که ابتدا به مرحوم هاشمي رفسنجاني ارائه دادم و سپس به وزارت صمت 
و آقاي مهندس نعمت زاده که مقرر شــد به صورت پایلوت در فارس اجرا شــود. 
خالصه طرح به این شرح است که ستادهاي نو رویش متشكل از نخبگان صنعتي 
و مدیریتی، به عنوان یك کلینیك عارضه یابي مدیریتي در استان ها شكل گیرد و 
هر بنگاه اقتصادي که درخواست استفاده از حمایت ها و امكانات حاکمیتي از قبیل 
وام و یا ... را داشته باشد ابتدا موظف باشد به این ستادها مراجعه و بعد از دریافت 

گزارش کتبي عارضه یابي، امكان استفاده از حمایت هاي دولتي را داشته باشد.
وی بــا بیان این که تائیدیه این طرح هم اکنون از نمایندگان دولت و مقام معظم 

رهبري اخذ شده افزود: این طرح  ان شاء ا... به زودی به اجرا درمي آید.
دکتر جبرییلی تاکید کرد: ســال هاســت که به بنگاه هایي کــه از نظر علمي و 
تخصصي و امكانات تولید هیچ مزیت رقابتي ندارند تسهیالت و امكانات داده ایم و 
هم آن ها را بیچاره کرده ایم و هم منابع مملكت را هدر داده ایم و طرح نو رویش 

براي جلوگیري از ادامه این روند نامیمون است. 
عضو کمیته صنعت انجمن حمایت از توسعه فارس در خصوص طرح بعدی خود 
گفت: طرح بعدي کانون جذب ایرانیان خارج از کشور است که این طرح نیز اخیراً 
بــا دریافت تائیدیه های مختلف از نماینــدگان دولت، قوه قضائیه، بیت رهبري و 
نهادهاي مختلف در دستور کار قرار گرفته است. هدف این طرح، برقراري ارتباط 
موثر با ایرانیان موفق خارج از کشور است که به نحوي بین آن ها و ایرانیان داخل 

کشور تبادالت فرهنگي، دانشي و سرمایه اي شكل گیرد.
وی خاطر نشان کرد: وقتي بیش از 7 میلیون ایراني یعني 5 برابر جمعیت کشور 
امارات در دنیا پراکنده اند و بیش از هزار میلیارد دالر سرمایه دارند چه نیازي به 

خواهش و التماس به سایر کشورها براي جذب سرمایه داریم؟

دکتر جبرییلی در خصوص طرح سوم خود نیز گفت: طرح سوم به نام سرباز اقتصاد 
مقاومتي که چندي پیش به سید حسن خمیني ارائه نمودم و ایشان اعالم کرد که 
آمادگي دارد مقامات کشــوري و لشكري را براي ارائه این طرح به جماران دعوت 
کند. خالصه این طرح به این گونه است که پیشنهاد شده هر سال درصدي از رتبه 
اول هاي تمام رشته هاي دانشگاهي بتوانند به جاي خدمت سربازي، خدمت خود 

را در بخش خصوصي بگذرانند.
وی با بیان این که این طرح دو مزیت دارد گفت: مزیت اول آن اســت که انگیزه 
اي براي دانشجویان مي شود که در مراحل تحصیل خود کوشاتر بوده و در نتیجه 
بتوانند نمرات باالتري کســب کنند و از مزایاي این طرح برخوردار شوند. مزیت 
بعدی این است که یك سري نخبگان علمي در تمام رشته ها به صورت رایگان در 
اختیــار صنایع قرار مي گیرند که عالوه بر این که دانش خود را به صنعت منتقل 
مي کنند به احتمال بسیار زیاد بعد از گذراندن دوره دو ساله جذب همان صنعت 

مي شوند. 
عضو کمیته کسب و کار مع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مشكالت حوزه 
صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: در طول این ســال ها و مخصوصاً هفت 
سال اخیر با عدم وجود جسارت، توانمندي و ارتباطات موثر برخی مدیران مواجه 
بوده ایم. متاسفانه روساي سازمان هاي صمت در استان فارس در این سال ها خود 
را تافته جدا بافته مي دانســتند و به جــاي برقراري ارتباط نزدیك با صنعتگران، 

درهاي اتاق هایشان را به سختي به روي مراجعین مي گشودند. 
وی افزود: معتقدم وظیفه اصلي مدیران سازمان هاي صمت در هر استان، مشارکت 
در طراحي هاي کالن و اســتراتژیك و همچنین انجام چانه زني در سطح کشور 
و حتي خارج از کشــور براي جذب دانش و امكانات و سرمایه براي صنایع استان 
شان مي باشد اما متاسفانه به جاي این روند آن چه مشاهده شده، خود کارشناس 
پنداري، اظهار نظرهاي غیرکارشناسانه و صرف زمان جهت بازدیدهاي کلیشه اي 

و کارهاي به اصطالح کارشناسي است.
دکتر جبرییلی تصریــح کرد: الفباي مدیریت اقتضا مي کنــد که بدانیم وظیفه 
مدیریت ارشد کار کارشناسي نیست و این امر را باید به اهل آن سپرد اما متاسفانه 
در هر ســه حوزه صنعت، معدن و تجارت در استان فارس و تعداد زیادي از دیگر 

استان ها، ضعف است.
عضو هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اظهار داشت: به طور 
خالصــه باید گفت ضعف در مدیریت، جســارت و عدم برقراري ارتباطات موثر با 
ذي نفعان کالن در کشور مي دانم. به عنوان نمونه در استان اصفهان و آذربایجان 
شــرقي با همین شرایط مشابه مشكالت داخلي و خارجي به مراتب عملكردهاي 
واقعي بهتري نه بر مبنای با آمارهاي ســاختگي نســبت به استان پهناور فارس 

داشته اند.
وی تصریح کرد: اســتان فارس با منابع غني اش از نیروهاي تحصیلكرده با سواد 
با معادن گسترده و موقعیت ژئوپلتیك ویژه در کشور و حضور قدرترین بازرگانان 
کشــور در این اســتان و حوزه هاي خلیج فارس و با حضور صنعتگراني که بیش 
از 7۰ ســال در این استان زحمت کشده اند، شایسته نیست که به شرایط امروز 

دچار باشد.

عضو هیات امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و مسئول کمیته صنعت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد:

 حال صنعت و معدن ،تجارت کشور خوب نیست،ضربان های آخر است
اگر به دادش نرسیم

متاســفانه فرهنگ آمار سازی و بده بســتان آماری بین 
نهادهای دولتی و برخی NGO ها هم در کشور ما سالهاست 
که حاکم است و در نتیجه آمارهایی بیرون می آید که سر 
تا پا با واقعت در تضاد اســت.با یک نگاه ساده به صنعت و 
معدن و تجارت اســتان و حال و روز بزرگان این حوزه ها 
در چند ســال اخیر در میبایم که حالشــان بد است و هر 
آماری که بخواهد توجیح و پاســخی بر این حال بد باشد 
حتما ساختگی یا غیر دقیق است.پیش از انتخابات ریاست 
جمهوری سه طرح ملی را به آقایان محسن رضایی و سردار 
احمد وحیدی ارائه نمودم که هر دو بزرگوار اعالم کردند که 
با روی کار آمدن دولت جدید در دستور کار قرار می گیرد و 
بنده پیشنهاد دادم پایلوت طرحها استان فارس باشد اما هم 
اکنون خود اینجانب در تردیدم که آیا حال و هوای صنعت 
و معدن و تجارت فارس و فضای کســب و کار حاکم بر آن 
ظرفیت اجرای این طرحها را دارد یا خیر؟و آیا این طرحها 
اگر بخواهد در فارس پایلوت شود مانند بسیاری از طرحها 

شهید نمی شود؟!



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 4 بهمن 1400  21 جمادی الثانی 1443  24 ژانویه 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4830  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

سدهایکشورهمچنانتشنهاند
آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد با سپری شدن ۱۲۲ 
روز از ســال آبی، تا دوم بهمن )سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰(، میزان کل حجم 
آب در مخازن سدهای کشور حدود ۲۰.۸ میلیارد متر مکعب است که نسبت 
به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۲ درصد کاهش نشان می دهد.به گزارش 
ایسنا، بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می دهد، میزان کل حجم ورودی 
به ســدهای کشــور از ابتدای مهر تا دوم بهمن ماه، معادل ۸.۶ میلیارد متر 
مکعب اســت که کاهشی معادل ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی 
گذشته را نشــان می  دهد.میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده رود، 
شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳ درصد، ۱۰۰ 

درصد و ۲۵ درصد است.

گزیده خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛
57پروژهگازرسانی،ارمغاندههمبارکفجر

درآذربایجانشرقی
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: به میمنت چهل و 
سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، ۵7 
پروژه گازرسانی در استان آذربایجان شرقی مورد افتتاح 
و بهره برداری قرار خواهند گرفت.مدیرعامل شرکت گاز 
استان آذربایجان شــرقی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
گازرسانی به ۴۴ روستای استان و ۶ پروژه جنبی، شامل احداث خط تغذیه لوپ 
اهر، ســاختمان نگهبانی و امداد مکانیزه جلفا، ساختمان حراست و پست امداد 
مرند، مقاوم ســازی ۵ ایســتگاه  T.B.S مرند، بازسازی و مقاوم سازی ۱۰ مورد 
ایســتگاه  T.B.S  تبریز و مقاوم سازی خط لوله گاز کارخانه تبریز کف و کلجار 
مرند در ایام ا... دهه مبارک فجر مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهند گرفت.

سّیدرضا رهنمای توحیدی افزود: همزمان با دهه مبارک فجر، کلنگ گازرسانی 
به 7 روستای بستان آباد نیز به زمین زده خواهد شد.توحیدی اضافه کرد: به رغم 
اینکه در سال های اخیر از لحاظ تامین اعتبار و محدودیت منابع ناشی از شرایط 
اقتصادی موجود و افزون بر آن وضعیت کرونایی، ســخت ترین شرایط کاری و 
اجرایی در تاریخ این شرکت بود اما به فضل خداوند قادر و با اتخاذ تدابیر الزم، 
هّمت و تالش جمعی همکاران ساعی و بکارگیری راهکارهای علمی و روش های 
نوین، روند اجرای پروژه های عمرانی بدون وقفه اســتمرار داشته و این تالش تا 
بهره مندی همگانی مردم شریف استان از این نعمت الهی تداوم خواهد داشت.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛
مطالبات۳65میلیاردتومانیگازمازندران

ازمشترکین
سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: میزان مطالبات 
ما از مشــترکین خانگی و صنعتی گاز استان مازندران 
بــه ۳۶۵ میلیــارد تومــان می رسد."قاســم مایلــی 
رستمی"سرپرســت شــرکت گاز مازندران با اشاره به 
اینکه استمرار توسعه گازرســانی به روستاهایی که از 
نعمت گاز بهره مند نیســتند، بیان کرد: گازرســانی ۱7۵ روستا در دست اقدام 
اســت، فعالیت گازرسانی ۳۳۲ روستا نیز در سال آینده در دست اجرا داریم، از 
جمله پروژه نوشــهر و چالوس که نیاز به صرف هزار میلیارد تومان هزینه دارد، 
بخش هزار جریب بهشــهر، منطقه پل سفید به ورســک، دوهزار و سه هزار در 

تنکابن، جواهرده و جنب رودبار، منطقه اشکور و غیره را در دستور کار داریم.
سرپرســت شــرکت گاز در مازندران در خصوص طرح گازرســانی به منطقه 
ســوادکوه، از تعامل این شرکت با راه و شهرسازی خبر داد و اعالم کرد: فعالیت 
اجرایی گازرسانی به روستاهای صعب العبور این مناطق، سه ماه دیگر آغاز خواهد 
شد.مایلی رستمی در بخشی دیگری از سخنانش با اشاره به پلکانی بودن گازبها، 

اظهار کرد: ما چیزی به  نام جریمه برای مشترکین خانگی عمال نداریم.

.تجهیزپستزمینیباظرفیت5۰۰کیلوولت
آمپردرشمالاصفهان

مهندس محسن معتمدی فرد مدیر برق منطقه 7 شرکت توزیع برق اصفهان از 
برق دار نمودن تعاونی مســکن اسکان واقع در خیابان فالطوری جنب بازار صفا 
خبــر داد و گفت :این پــروژه در ۵ فاز انجام گرفت به طوری که در فاز اول یک 
دســتگاه پســت زمینی با ترانس ۵۰۰ کیلو ولت آمپر تجهیز شد و در فاز های 
بعدی احداث شبکه فشار متوسط زمینی به طول ۲۵۰ متر و فشار ضعیف زمینی 
به طول ۵۰ و در فاز چهارم و پنجم احداث و بهینه ســازی شبکه فشار ضعیف 
هوایــی ونصب لوازم اندازه گیری صورت گرفت ،وی هدف از اجرای این پروژه را 
متعادل نمودن بار پســت های مجاور و افزایش کیفت برق رسانی به متقاضیان 
جدید عنوان کرد معتمدی تصریح کرد :برق به عنوان صنعتی زیربنایی توانسته 
اســت با توسعه طرح های خود در زمینه های مختلف، نقش مهمی را در توسعه 
اقتصادی و خدمت رســانی به مردم ایفا کند به طــوری که در این پروژه ۱۲۰ 

مشترک از نعمت برق برخوردار شدند 

اختصاصصدهزارمیلیاردریال
دربحثگازرسانی

مدیر عامل شرکت گاز اســتان هرمزگان از اختصاص 
صد هزار میلیارد ریال در بحث گازرسانی به این استان 
در راستای ســفر ریاست جمهوری و وزیر نفت به این 
اســتان خبر دادبه گزارس روابط عمومی شــرکت گاز 
استان هرمزگان، فواد حمزوی، مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان هرمزگان ضمن اشاره به سفر ریاست جمهوری و هیات همراه از جمله 
وزیر نفت به این استان در ۲۳و ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰، افزود:باتوجه به چهاردهمین 
سفر استانی  ریاست جمهوری وحضور برخی از وزای دولت سیزدهم در این سفر، 
شرکت گاز استان هرمزگان وظیفه میزبانی از جواد اوجی، وزیر نفت را به عهده 

داشت که ایشان به عنوان نماینده عالی دولت به شهرستان قشم سفر کردند.
وی عنوان کرد:تجدید میثاق به شــهدای گمنام، دیدار با خانواده شهید حسن 
ذاکری،بازید از چند پروژه زیر ســاختی و ورزشی، کلنگ زنی فاز دوم پاالیشگاه 
نفت خام فوق سنگین قشم و حضور در شورای اداری این جزیره، برخی از  برنامه 

های سفر ایشان بود.

گرفتاری جدید برای بحران انرژی اروپا
این که اروپای گرفتار بحران کمبود انرژی به چه شدتی از بروز 
منازعه نظامی میان روسیه و اوکراین آسیب می بیند، به واکنش 
آمریکا بستگی خواهد داشت.به گزارش ایسنا، شرکت یونی پِر که 
یکی از بزرگترین خریداران گاز در اروپاست، اظهار کرد: روسیه 
در طول جنگ ســرد به صادرات گاز به اروپــا ادامه داد و این 
اواخر هم پس از الحاق شبه جزیره کریمه، صادرات گاز روسیه 
به این منطقه ادامه یافت. این بار هم فرقی ندارد و بعید اســت 
مسکو بخواهد شهرت خود به عنوان یک تامین کننده مطمئن 
را مخدوش کند.اما رئیس جمهور آمریکا نسبت به تحریم های 
اقتصادی شــدید در صورت تهاجم نیروهای نظامی روســیه به 
اوکراین هشــدار داده است. یک ریسک بزرگ برای جریان گاز 
به اروپا، تحریم های وضع شده برای محدود کردن امکان تجارت 
روســیه با ارز خارجی یا محدودیتهای دیگر برای بانکهای این 
کشور خواهد بود.گرگور پِت، نایب تحلیل بازار در شرکت یونی پِر 
گفت: ما باید تقریبا برای هر سناریویی آماده شویم.پایگاه خبری 
بلومبرگ در گزارشی به بررسی سناریوهایی موجود و تاثیر آنها 
بر اروپا پرداخته که برای تامین یک ســوم گاز مورد نیازش به 
روسیه وابسته است. اروپا در حال حاضر با بدترین بحران کمبود 
انرژی از دهه ۱۹7۰ دســت و پنجه نرم می کند و با افت شدید 
و کم ســابقه سطح ذخایر گاز روبرو شده است. قیمتها در بیش 
از شــش ماه گذشته به دلیل نگرانیها نسبت به جنگ و کاهش 
عرضه روسیه، بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. هر چند 
که والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه مکررا اعالم کرده که 

قصد ندارد به اوکراین حمله کند.

تحریم های مالی
قدرتهای غربی اعالم کرده اند قطع دسترسی روسیه به سیستم 
پرداخت بین المللی سوئیفت را بررسی خواهند کرد با این حال 
ایده مذکور با مخالفت شــدید کشورهای اروپایی متعدد روبرو 
شده است.بانکهای روســیه هم ممکن است هدف تحریم قرار 
بگیرند اما ممکن است معافیتهایی برای حفظ مبادالت انرژی که 
بسیاری از آنها به دالر یا یورو انجام می گیرد، وجود داشته باشد.

کاهش عرضه از سوی روسیه
تحت وخیم ترین ســناریو، شــرکت گازپروم ممکن اســت هر 
گونــه تحریم را با کاهش عرضه گاز به اروپا تالفی کند. این امر 
سیســتمهای انرژی این قاره را فلج خواهد کرد و باعث افزایش 
شــدید قیمتها می شود. بسیاری چنین اقدام از سوی روسیه را 
بعید می دانند.به گفته گرگور پِت، روســها به دو دلیل تمایلی 
برای محدود کردن تولید نخواهند داشــت. یکی از این موارد، 
شــهرت آنها به عنوان یک تامین کننده قابل اطمینان و دومی 

این است که گاز عامل اقتصادی مهمی در روسیه است.

تحریم های نورد استریم 2
اگر تهاجمی به وقوع بپیوندد، یک قربانی آن ممکن است خط 
لوله گازی تازه تکمیل شــده نورد استریم ۲ باشد که با صرف 
هزینه چند میلیارد دالر از روسیه به آلمان احداث شده است. 
انتظار می رود این خط لوله که از بســتر دریای بالتیک عبور 
می کند، صادرات گاز روسیه به اروپا را دو برابر کند اما درگیر 

فرآیند تایید سیاست زده شــده است.بایدن در صورت حمله 
روســیه به اوکراین، از تحریمها علیه نورد استریم ۲ حمایت 
کرده اســت و همزمان، اوالف شولتس، صدراعظم آلمان اعالم 
کرده که تشــدید این منازعه، به معنــای پایان این خط لوله 
خواهد بود. بازار روی این خط لوله با ظرفیت انتقال ۵۵ میلیارد 
متر مکعب حســاب باز کرده اســت و اگر این پروژه لغو شود، 
گزینه های ترانزیت معدودی وجود خواهد داشت.پوتین مکررا 
برای راه اندازی یک این خط لوله تالش کرده و نورد اســتریم 
۲ را به عنوان مســیر مستقیمی به اروپای تشنه انرژی عرضه 
کرده که اوکراین را دور می زند.شاید بزرگترین ابهام این باشد 
که برای میزان عظیم گاز روسیه که از اوکراین عبور می کند، 
چه اتفاقی خواهد افتــاد. والدیمیر اوملچنکو، مدیر تحقیقات 
انرژی در مرکز رازوم کوف اوکراین می گوید: مسکو ممکن است 
جریان گاز از طریق اوکراین را در صورت وقوع منازعه متوقف 
کند. این اقدام به روســیه اهرمی برای دیکته کردن شرایطش 
به اوکراین و اتحادیه اروپا می دهد.اما دیگران چندان مطمئن 
نیستند. کریس ویفر، مدیرعامل شرکت ماکرو ادوایزری اظهار 

کرد: روســیه می خواهد موقعیت خود بــه عنوان یک تامین 
کننده مطمئن را حفظ کند و تصــور نمی کنم این وضعیت 
حتی در صورت وقوع جنگ در اوکراین، تغییری کند.آنچه در 
خطر است، ۴۰ میلیارد متر مکعب گازی است که روسیه تحت 
قراردادی که در ســال ۲۰۲۴ به پایان می رسد، متعهد شده 
است ســاالنه از طریق اوکراین منتقل کند. این میزان معادل 
حدود دو سوم از گازی است که روسیه به اروپا صادر می کند و 

آلمان ساالنه تقریبا نیمی از آن را مصرف می کند.

تعطیلی ترانزیت توسط اوکراین
یک ســناریوی دیگر متوقف کردن ترازیت گاز روســیه توسط 
اوکراین اســت اما اوملچنکو از مرکز رازوم کوف می گوید چنین 
ســناریویی تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که آســیبی به 
خطوط لوله وارد شــود. اگر چنین اتفاقی روی دهد، روسیه می 
تواند از این وضعیت برای تبلیغ خط لوله نورد استریم ۲ استفاده 
کند.اگرچه جریان گاز روســیه به اروپا در گذشــته و در زمان 
اختالف مســکو با اوکراین بر سر قیمت، مختل شده است اما تا 
حدود زیادی بدون اختالل بوده است حتی پس از این که شبه 
جزیره کریمه در ســال ۲۰۱۴ به خاک روسیه الحاق شد.با این 
حال ریســکهای موجود بزرگ بوده و پیامدهایی برای قیمتها 
خواهند داشت. اگر ترانزیت گاز از طریق اوکراین تحت تاثیر قرار 
بگیرد، جایگزین کردن حجم از دست رفته راحت نخواهد بود. 
گازپروم می تواند نیمی از این حجم را به خط لوله بالاســتفاده 
ای تغییر مســیر دهد که از بالروس و لهستان می گذرد. نیمی 
دیگر باید از طریق خرید در بازار آزاد تامین شــود که می تواند 
گران باشد.بر اساس گزارش بلومبرگ، افزایش ترانزیت از طریق 
بالروس راحت نخواهد بود. الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور 
بالروس به دفعــات مختلف از جمله تالفی تحریم های اتحادیه 
اروپــا پس از بحران مهاجرت، تهدید کرده اســت عرضه گاز را 
قطع کند.در هر منازعه این ریســک وجود دارد که زیرساخت 
کلیدی به صورت عمدی یا تصادفی آسیب ببیند. چنین اتفاقی 

روی تامین انرژی اروپا بدون تاثیر نخواهد بود.

بر اساس جدیدترین گزارش اوپک، ایران 
در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط نسبت به 
ســال پیش از آن، ۴۱۶ هزار بشکه نفت 
در روز بیشــتر تولید داشــته و متوسط 
قیمــت نفت ایران نیز رشــد ۲۹ دالری 
را ثبت کرده اســت.به گــزارش فارس، 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، 
اوپک در جدیدترین گزارش خود به نقل 
از منابع ثانویه اعالم کرد: تولید نفت ایران 
در ماه دسامبر ۲۰۲۱ )آخرین ماه( برابر 
بــا آذر ماه ۱۴۰۰ بــه ۲ میلیون و ۴7۸ 
هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه 
پیش از آن ۸ هزار بشکه در روز افزایش 
یافته است.ایران در ماه نوامبر )آبان ماه( 
۲ میلیون و ۴7۰ هزار بشکه نفت در روز 
تولیــد کرده بود.بر اســاس گزارش های 
اوپک، ایران در ماه آگوست )مرداد ماه( ۲ 
میلیون و ۴۸۲ هزار بشکه  و در ماه ژوئن 
)خرداد( دو میلیون و ۴7۰ هزار بشــکه 

نفت و در ماه می )اردیبهشت( روزانه دو 
میلیون و ۴۳7 هزار بشــکه نفت تولید 
کرده اســت که این رقم در ماه پیش از 
آن یعنی آوریل ۲۰۲۱ )فروردین ۱۴۰۰( 
۲ میلیون و ۴۲۲ هزار بشکه در روز بوده 
است.ایران در اسفند ۹۹ )مارس ۲۰۲۱( 
۲ میلیون و ۳۲۸ هزار بشکه نفت تولید 

کرده بود.

 کاهش ۶ دالری قیمت نفت ایران
متوســط قیمت هر بشکه نفت سنگین 
ایــران در مــاه دســامبر ۲۰۲۱ )آذر 

۱۴۰۰( بــا ۵ دالر و ۸۲ ســنت یا 7.۲ 
درصد کاهش نســبت به مــاه پیش از 
آن به 7۴.۶۸ دالر رســید.نفت ایران در 
ماه نوامبر )آبان ۱۴۰۰( ۸۰.۵۰ دالر در 
هر بشکه فروخته شده بود که نسبت به 
ماه پیــش از آن )اکتبر( یک دالر و ۶۴ 
ســنت کاهش یافته بود.نفــت ایران در 
ماه اکتبر )مهــر ۱۴۰۰( ۸۲.۱۴ دالر در 
هر بشکه فروخته شده بود که نسبت به 
ماه پیــش از آن بیش از ۸ دالر افزایش 

قیمت داشت.
 رشد 2۹ دالری متوسط قیمت نفت 

ایران در سال 2021
نفت ایران در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط 
۶۹.۸۰ دالر فروخته شــده است. دراین 
درحالی است که متوسط نفت ایران در 
سال ۲۰۲۰ به ازای هر بشکه ۴۰.77 دالر 
فروخته شده بود و این بدان معناست که 
متوسط قیمت نفت ایران در سال ۲۰۲۱ 
نسبت به ســال ۲۰۲۰ میالدی ۲۹ دالر 
و ۳ ســنت افزایش یافته است.متوسط 
قیمت نفت ایران در ســال ۲۰۱۹ برابر 
با ۶۱.۸۵ دالر در هر بشــکه برآورد شده 
است.بر اساس این گزارش، این رقم طی 
ســال هــای ۲۰۱۸ و ۲۰۱7 به ترتیب 
۶7.۹7 دالر و ۴۹.۶۰ دالر بــه ازای هــر 
بشکه عنوان شده است.قیمت نفت ایران 
در ماه فوریه ۲۰۲۰ )بهمن ۹۸( نزدیک 
به ۱۰ دالر کاهش یافته بود. فوریه، ماهی 
بود که بیشتر جهان پس از چین، درگیر 

شیوع ویروس کووید ۱۹ شده بود.

براساس گزارش اوپک؛

قیمت نفت ایران 2۹ دالر 
افزایش یافت

وزیر نفت با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر از ثبت رکورد تاریخی مصرف روزانه ۶۹۲ میلیون مترمکعب گاز خبر 
داد.به گزارش ایســنا، جواد اوجی دیروز  در تازه ترین مطلب در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: »طی ۲۴ ساعت گذشته 
رکورد تاریخی مصرف ۶۹۲ میلیون مترمکعب گاز در بخش های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ثبت شد. اگرچه با لطف خداوند 
متعال و تالش کارکنان صنعت نفت شبکه گاز پایدار است، ولی استمرار این شرایط مستلزم همکاری هموطنان عزیز و مدیریت 
مصرف است.«وزیر نفت روز جمعه در گفت وگویی تلویزیونی نیز اعالم کرد: خوشبختانه تا این لحظه افت فشار و قطعی گاز نداشته ایم، با این حال او از مردم خواسته که 
خادمان خود در وزارت نفت را برای مدیریت توزیع گاز یاری کنند. با پوشیدن لباس گرم و خاموش کردن وسایل گرمایشی هنگام خروج از منزل و محل کار، می توان 
مصرف گاز را مدیریت کرد، کاهش دما در روزهای آینده در سراسر کشور ادامه دارد، بنابراین از مردم خواهش می کنیم در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا یک هفته 
تا ۱۰ روز آینده را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.وی درباره طرح رایگان اصالح موتورخانه ها در کشور توضیح داد: اصالح موتورخانه های مجتمع های خانگی تا امروز 
جدی دنبال شده است و بیش از ۱7 هزار مجتمع خانگی در سرتاسر کشور اصالح موتورخانه ها را اجرا کرده اند و دیگران هم می توانند با ثبت نام در سایت شرکت ملی 
گاز اقدام کنند. پس از ثبت نام، متقاضیان از سوی مجریان طرح شناسایی می شوند و پس از تأیید فنی کارشناسان شرکت ملی گاز، تنظیم مشعل، عایق بندی لوله ها 

و نصب رسوب گیر با هزینه شرکت ملی گاز انجام و اصالح موتورخانه اجرا می شود.

کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: بازار نفت تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه حمله پهبادی به ابوظبی، احتمال درگیری در مرزهای 
اوکراین، نامعلوم بودن نتیجه مذاکرات برجام در وین و اوضاع داخلی آمریکا قرار گرفته اســت. درهمین حال اومیکرون آنطور که تصور 
می رفت موجب توقف فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نشد.محمود خاقانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی روند صعودی 
قیمت نفت اظهار داشــت: بازار نفت تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه حمله پهبادی به ابوظبی، احتمال درگیری در مرزهای اوکراین، 

نامعلوم بودن نتیجه مذاکرات برجام در وین و اوضاع داخلی آمریکا قرار گرفته اســت. درهمین حال اومیکرون آنطور که تصور می رفت موجب توقف فعالیت های اجتماعی و 
اقتصادی نشد. برخی تحلیل ها هم حاکی از آن است که در طول سال ۲۰۲۲ میران تقاضا بر میزان عرضه نفت خام در بازار سبقت خواهد گرفت. این درحالی است که فقط چند 
کشور عضو اوپک می توانند تولید و صادرات بیشتری را به بازار عرضه کنند.وی با بیان اینکه بهای نفت خام در بازارهای آتی حدود ۱۲ درصد باال رفت، افزود: دلیل آن این است 
که همه تصور می کنند به علت عدم سرمایه گذاری ها و افزایش تقاضا در آینده نزدیک، بازار با کمبود نفت خام روبرو خواهد شد. برخی از پیش بینی ها حتی قیمت نفت خام در 
بشکه ای صد دالر را غیرممکن نمی دانند.این کارشناس حوزه بین الملل انرژی تصریح کرد: کشورهائی که می توانند ظرفیت تولید و صادرات را افزایش دهند عربستان، کویت، 
عراق و جمهوری آذربایجان هستند، درحالیکه برخی دیگر از کشورها نظیر ایران بدلیل اینکه سرمایه گذاری کافی در زمان مناسب نداشته اند ممکن است نتوانند در کوتاه مدت 

تولید و صادرات را افزایش دهند. در آفریقا نیجریه و آنگوال درشرایط خوبی نیستند. 

رکورد تاریخی ثبت شد

آقای وزیر هشدار داد
یک کارشناس نفتی پاسخ داد:

ایران به نفت ۱۰۰ دالری می رسد؟

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه:
اولینگردهماییروابطعمومیهای

شهرداریارومیهبرگزارشد
مرجــان رونــق – به گزارش صبــح اقتصاد - در ایــن گردهمایی در 
ســالن اجتماعات شــهید ســلیمانی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
فرهنگی ترتیب یافته بود، اســکندر حیدری از مسئولین، کارشناسان 
و کارکنان روابــط عمومــی معاونتها، ســازمانها و واحدهــای تابعه 
شــهرداری خواســت نســبت به پوشــش خبری خبــری خدمات 
 و زحمــات کارکنــان شــهرداری اهتمــام ویــژه به خــرج دهند.

وی با اشاره به اینکه همه پرسنل حوزه ارتباطات برای تقویت مدیریت 
 شهری و اطالع رسانی صحیح و جامع، همچون یک خانواده واحد عمل کنند.

حیــدری برگــزاری دوره ها و کارگاههای آموزشــی مــورد نیاز برای 
توانمندســازی نیروهــای روابط عمومــی را یک ضرورت دانســت و 
 اعالم کرد که این آموزشــها در دســتور کار اداره ارتباطات قرار دارد.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه از همکاران این حوزه 
خواست نظرات و پیشنهادات راهگشــای خود را برای تقویت جایگاه 

روابط عمومی ارائه نمایند.

آغازفرایندحذفرمزکارتسوختدرشرکتملی
پخشفراوردههاینفتیمنطقهگلستان

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از آغاز فرایند حذف و باز آوری 
رمز کارت سوخت در ستاد این منطقه خبر داد.عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر گفت: 
در راستای تحقق حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب به هموطنان، مالکان خودروها 
که رمز کارت سوخت خود را فراموش و یا اشتباه وارد کرده اند می توانند با در دست داشتن 
مدارک هویتی و مالکیتی با مراجعه به ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلســتان واقع در خیابان جمخوری اســالمی، به صورت حضوری درخواست بازیابی رمز 
کارت سوخت خود را ارائه و نسبت به بازیابی رمزشان اقدام کنند.مدیر شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلســتان افزود: جهت انجام فرآیند حذف رمز کارت هوشمند 
سوخت، همراه داشتن مدارک خودرو و هویتی مالک الزامی است و همچنین حضور مالک 
وسیله نقلیه برای این امر ضروری است و در صورت درخواست توسط شخص دیگر، با ارائه 
وکالتنامه محضری و یا برگه انحصار وراثت، رمزگشایی امکان پذیر است.شایان ذکر است، 
در دست داشتن اصل کارت هوشمند سوخت دارای فیزیک سالم، بدون چسب خوردگی 
و شکســتگی نیز جهت حذف رمز الزامی است و در صورت مفقودی یا خراب شدن کارت 
سوخت، شهروندان باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +۱۰( نسبت 

به درخواست کارت المثنی اقدام کنند.

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای
 به شماره سامانه 2000001290000049

با استناد به مصوبه هیئت مدیره شرکت عمران شهر 
جدید هشــتگرد به شماره 1400/24957/ص مورخ 
1400/10/14 و همچنین با اســتناد به ماده 13 از 
قانون برگزاری مناقصات ازکلیــه پیمانکاران دارای 
صالحیــت حداقل رتبه 5 در رشــته راه باند و ابنیه 
دعــوت به عمل مــی آید برای مشــاهده و دریافت 
اســناد فراخوان  عمومي یــک مرحله اي » عملیات 
پاکســازی کانالهــای هدایت آب ســطحی فاز 4و7 
شــهر جدید هشتگرد « با مبلغ برآورد اولیه به عدد: 
11,533,189,976 ریال با مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه 576,659,499 ریال از تاریخ 1400/11/05 
لغایت 1400/11/16 بر اساس برنامه زمانبندی درج 
شده در اسناد مناقصه  به سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوبت دوم
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گزیده خبر

تصال ۲۹۷ روستای دیگر به شبکه اینترنت 
پرسرعت همراه اول

صبح دیروز یکشــنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، در مراســمی با حضور وزیر ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات، مدیرعامــل همــراه اول و مدیرانــی از وزارت ارتباطات و 
اپراتورهای ارتباطی و حضور ویدئوکنفرانسی جمعی از استانداران، مقامات محلی 
و مدیران کل ارتباطات استانی، ۱۰۰۰ روستای باالی ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی 
پایدار و پرسرعت متصل شدند.در این مراسم ضمن افتتاح نمادین سایت نسل۴ 
روستای »محمدتقی کندی« از توابع شهرستان گرمی استان اردبیل، با دستور 
وزیر ارتباطات ۲۰۲ سایت جدید یا ارتقا یافته به تکنولوژی نسل۳ یا ۴، در ۲۹۷ 
روستای باالی ۲۰ خانوار وارد مدار شبکه همراه اول شد.وزیر ارتباطات: از آقای 
دکتر اخوان و تیم فنی شــاد تشــکر می کنم که با راه اندازی یک پلتفرم بومی 
نگذاشتند در ایام کرونا آموزش تعطیل شود.همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو در 
ارتباطات روستایی، تاکنون در قالب پروژه یو اس او، ۸۴۴ سایت جدید و ۲۲۵۷ 
ارتقای تکنولوژی داشته که با این تعداد ۴۹۵۶ روستای باالی ۲۰ خانوار را تحت 

پوشش شبکه اینترنت پرسرعت خود قرار داده است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور:
ذوب آهن اصفهان می تواند در توسعه ریلی 

چابهار نقش آفرین باشد
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد کشور   با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان 
درنمایشگاه لجستیک چابهار گفت: این شرکت با توجه 
به ظرفیت هایی که دارد می تواند در راســتای توسعه 
ریلی چابهار نقش مهمی را داشته باشد. محمد در این 

بازدید با مسئولین ذوب آهن در خصوص تعامل و همکاری بیشتر گفتگو نمود و 
تولید ریل را ، دستاورد بزرگ کشور توسط ذوب آهن اصفهان برای توسعه حمل 
و نقل ریلی توصیف کرد . محمد جعفر صالحی معاون خرید و علیرضا رضوانیان 
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن نیز در غرفه این شرکت با مسئولین بازدید 
کننده مذاکره نموده و پاسخگوی بازدیدکنندگان بودند.معاون خرید ذوب آهن 
اصفهان در گفتگو با  دبیر شــورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به تاکیدات 
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر حمایت از تولید ملی ، اظهار داشت : این 
مجتمع عظیم صنعتی در شــرایط کنونی جهت تامین مواد اولیه به ویژه سنگ 
آهن و زغال ســنگ با مشکالت بسیاری مواجه است و ذوب آهن به دلیل عدم 
برخورداری از ســهمیه سنگ آهن، مورد بی مهری قرار گرفته است. وی افزود، 
حرکت شــرکت های معدنی به سمت تولید فوالد که در تخصص آن ها نیست 
، نادرســت است و این شــرکت ها باید به افزایش کمی و کیفی تولید در حوزه 

معدن تمرکز کنند .

با درخشش دانشجوی دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر؛
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان صاحب مدال 

طالی مسابقات ملی مهارت شد
آذربایجان شــرقی - فالح: دانشــجوی دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان مدال طالی نوزدهمین دوره مسابقات 
ملی مهارت را تصاحب کرد.امیر کبیری، دانشــجوی 
رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده فناوری اطالعات و 
مهندســی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و 

نخبه مهارتی، با کسب مدال پرافتخار طالی نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 
در رشته فناوری های وب به میزبانی استان خراسان رضوی، افتخاری ماندگار را 
برای این دانشگاه رقم زد.رئیس دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر 
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجان، با اعالم این خبر اظهار داشت: امیر کبیری، 
دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندســی کامپیوتر ورودی ۱۳۹۷دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان شرکت کننده در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 
در رشــته فناوری های وب که از ۲۳ لغایت ۲۶ آذر ماه سال جاری به میزبانی 
استان خراسان رضوی و با حضور ۲۱ شرکت کننده برگزار شد، موفق گردید با 

کسب ۸۲۰ امتیاز مدال طالی این دوره از مسابقات ملی مهارت را کسب کند.

آغاز دسترسی ۲۵۰ روستا به 
اینترنت پرسرعت ایرانسل توسط 

وزیر ارتباطات
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در آیین رونمایی از دسترســی 
۱۰۰۰ روســتا به شــبکۀ ملی اطالعات، از ایرانســل برای توسعه 
ارتباطات روســتایی تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، 
سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرک غدیر دهستان سیاخ 
دارنگون اســتان فارس، بــه نمایندگی از ۲۵۰ ســایت ارتباطی 
روســتایی ایرانســل، صبح یکشــنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، همزمان با 
ســالروز والدت حضرت فاطمــه زهــرا )س(، در »آیین رونمایی 
از اتصال ۱۰۰۰ روســتای باالی ۲۰ خانوار کشــور به شبکه ملی 
اطالعات« توســط وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات و با حضور 
دکتر بیژن عباســی آرند مدیرعامل ایرانسل در عمارت کاله فرنگی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، به صورت آنالین افتتاح شد.در 
این مراســم که دکتر صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر و رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( و مهندس 
ایرج روحی مشــاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات در 
مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری نیز حضور 
داشــتند، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات، طی ارتباط آنالین با 
محل سایت ارتباطی ایرانسل و گفت وگوی زنده با مهندس مهرداد 
سهرابی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس، سایت 
ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرک غدیر دهستان سیاخ دارنگون 
در اســتان فارس را به نمایندگی از ۲۵۰ سایت ارتباطی روستایی 
ایرانســل افتتاح کرد.این ســایت، در ادامۀ روند توسعۀ ارتباطات 
پهن باند روستایی توسط ایرانسل به بهره برداری رسیده و با فناوری 
LTE-Pro، امکان دسترســی اهالی این روستا به اینترنت پرسرعت 

را فراهــم کرده اســت.وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات در این 
مراسم، طی سخنانی با تشکر از دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل 
و مجموعۀ کارکنان ایرانســل که در راه اندازی ارتباطات روستایی 
سهیم بوده و بسیار فعاالنه ایفای نقش کرده اند، گفت: زحمت اصلی 
در برقراری دسترسی روستاییان عزیز به اینترنت پرسرعت را این 
عزیزان می کشند.وی افزود: ارتباطات، بستر و پیش نیاز دسترسی 
به بسیاری از پیشرفت های دیگر است و وقتی ارتباطات بیاید، بقیه 
مطالبات هم بر این بســتر شــکل می گیرد و مسؤوالن موظف به 
پاسخگویی می شوند.زارع پور تصریح کرد: فراهم کردن زیرساخت 
ارتباطی در جای جای ایران اســالمی، یکی از اهداف اصلی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات اســت که این مسیر، از گذشته شروع 
شــده و ادامۀ آن در این دولت، با سرعت در حال انجام است و در 
صورتی که بودجۀ الزم برای این کار در مجلس شــورای اسالمی 
مصوب شود، تا دهۀ فجر سال ۱۴۰۱، تمامی روستاهای باالی ۲۰ 

خانوار کشور، به شبکۀ ملی اطالعات متصل خواهند شد.

جزییات نتایج سفر هیات تجاری ایران به عراق

بااینکیفیتخودروها،بازارعراقراازدستمیدهیم
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: با این قیمت های باال، کیفیت 
بسیار کم و بی کرامتی که باید در صف های بلندمدت ایستاد باید یک برنامه و استراتژی 
جدید برای خودرو داشته باشیم، هیچ تردیدی نیست که با این ترتیب در مورد خودرو، 
بازار عراق هم از دست می رود.یحیی آل اسحاق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در 
مورد سفر اخیر هیئت تجاری ایران به عراق اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در عراق با 
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به وجود آمد، به نظر می رسد روابط اقتصادی ایران با 
عراق در این وضعیت جدید شکل جدیدی به خود بگیرد. بنابراین الزم بود که مطلع شویم 
وضعیت آتی ما به چه شکل خواهد بود. در همین راستا دو هیات تجاری یکی به جنوب 
عراق و دیگری به اقلیم کردستان اعزام شد. هیئتی که به جنوب عراق رفت شامل رییس 
اتاق بازرگانی عراق، رییس کمیســیون اقتصادی مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس، 
روسای اتاق های مرزی ایران و عراق و من به عنوان رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
عراق به اضافه تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی بود.وی افزود:  در این هیئت جلساتی را با 
وزیر بازرگانی عراق، هیئت سرمایه گذاری عراق، صنایع و فعالین اقتصادی این کشور در 
بغداد به صورت ملی و در اســتان های کربال و نجف با روسای اتاق های بازرگانی جلسات 
متعددی داشتیم. نتیجه ای که نهایتا به دست آمد این بود که در گام اول یک موافقتنامه 
بین اتاق های بازرگانی دو کشــور در مورد دعاوی اقتصادی منعقد شــد که یک هیئت 
داوری مشــترک قبل از رفتن به دادگاه بتواند این دعاوی را حل و فصل کند. خاصیت 
هیئت داوری این است که ضمن آنکه از قوه های قضاییه دو کشور تاییدیه دارد اما نیاز به 
دادگاه و مراحل شکایت ندارد بلکه به صورت داوری توسط هیئتی متشکل از اتاق ایران 
و اتاق عراق حکم صادر می شود که معموال هم در مسائل اقتصادی این داوری ها کاراتر از 
دادگاه است. در همه جای دنیا هم به همین شکل است.آل اسحاق تصریح کرد: در مورد 
روابط آتی، آنچه مسجل است اینکه تصمیم گیران عراقی به دنبال این هستند که بخش 
صنعت عراق را رونق دهند و به جای آنکه تنها کاال وارد کنند، واحدهای صنعتی خود را 
توسعه دهند که می تواند به صورت سرمایه گذاری در عراق، سرمایه گذاری مشترک ایران 
و عراق در این کشور یا ایران و همچنین در شهرک های صنعتی مرزی باشد. به هرحال 
عالقه مند هستند که به جای واردکننده، تولیدکننده شوند یا حتی بتوانند تولید مشترک 
داشــته باشــیم و آنها صادر کنند. ما هم به این هدف عالقه مند هستیم.وی با تاکید بر 

اهمیت دوجانبه شدن واردات و صادرات میان ایران و عراق، ادامه داد: ما صادراتی معادل 
۸ تا ۱۲ میلیارد دالری به عراق داشــته ایم ولی واردات ایران از این کشــور در حد چند 
میلیون دالر است. اختالف صادرات و واردات تا حدی پایداری را متزلزل می کند. ما هم 
عالقه مند هستیم که در عراق سرمایه گذاری کنیم. آنها به صنعت و خطوط تولید ایران 
عالقه مند هســتند، بنابراین جهت گیری به این سو است که ضمن ادامه تجارت بتوانیم 
ســرمایه گذاری هایی در حوزه صنعت را نیز در این کشور داشته باشیم. در همین راستا 
واحدهای بخش خصوصی نیز مذاکراتی ب یکدیگر داشتند.رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و عراق همچنین در مورد نتیج ســفر هیئت تجاری به اقلیم کردســتان بیان کرد: 
حدود ۶۰ نفر از فعالین اقتصادی با حضور مســئول کردستان و همچنین دبیرکل اتاق 
مشــترک بازرگانی ایران و عراق به اقلیم کردستان سفر داشتند که جلسات مختلفی با 

وزرا و مسئولین آنجا داشتند. مذاکراتی در مورد توسعه صادرات، همکاری در حوزه هایی 
مانند فروشــگاه های زنجیره ای، حضور فعالین اقتصادی در سیستم توزیع این منطقه و 
همچنین حوزه  فنی و مهندسی و پروژه های اقلیم شده است.وی اضافه کرد: مذاکراتی در 
مورد صادرات خودرو به این کشور صورت نگرفت. یک شرکت مشترک بین ایران و عراق 
بود که قطعه به این کشــور برده، تولید می کردند و صادرات هم داشــتیم. البته ظرفیت 
زیادی برای صادرات حتی در مواردی مانند تاکســی وجود دارد. امکان توسعه روابط در 
این زمینه امکانپذیر اســت اما باید یک تولید مشــترک در عراق یا در مرز وجود داشته 
باشد چراکه آنها می خواهند به تدریج در کارهای تولیدی حضور داشته باشند.آل اسحاق 
متذکر شــد: به هر میزان که عراق امن تر می شود، رقبای بیشتری در این کشور حضور 
پیدا می کنند. لذا من به تولیدکنندگان به خصوص تولیدکنندگان ماشین آالت صنعتی و 
سرمایه گذاری صنعتی پیشنهاد می کنم که از این بازار استفاده کنند. زمینه در حال آماده 
شدن است و ما نیز مذاکراتی در مورد مقدمات نظام بیمه ای و تضمین خواهیم داشت تا 
فعاالن اقتصادی در حوزه های مختلف از تضمین بهتری برخوردار باشند. در مورد مسائل 
مربوط به گمرک، اســتاندارد، نقل و انتقاالت پول، روادید و ... نیز مذاکراتی انجام شــده 
اســت.وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات چندی پیش مصطفی میرسلیم، نماینده 
مجلس، مبنی بر نارضایتی عراقی ها از خودروهای ایرانی خاطرنشان ساخت: نارضایتی از 
خودروهای تولید ایران در خود ایران هم وجود دارد و نیازی به عراق ندارد. تصادف بهبهان 
خود نشانگر همین موضوع است که خودروهای ما از نظر کیفیت وضعیت خوبی ندارند. 
وزیر صمت هم که حامی خودروسازان بود، اعالم کرد که از نظر قیمت و کیفیت بدترین 
شرایط در خودروسازی حاکم است. نه تنها در ایربگ بلکه در بخش های مختلف تمهیدات 
الزم در نظر گرفته نشده است و خطرات بسیار زیادی در این مورد وجود دارد.وی در پایان 
اضافه کرد:  در بازار عراق یا هرجای دیگری مردم برای خرید به خصوص در مورد کاالهای 
زمان دار نیاز به کیفیت، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش دارند. اگر خودروسازان ما 
تغییر و تحول ندهند، چه در داخل و چه در خارج کشور مردم تا حدی  تحمل می کنند. 
با این قیمت های باال، کیفیت بسیار کم و بی کرامتی که باید در صف های بلندمدت ایستاد، 
باید یک برنامه و استراتژی جدید برای خودرو داشته باشیم، هیچ تردیدی نیستک ه با این 

ترتیب در مورد خودرو، بازار عراق هم از دست می 

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با 
اصــرار بر مصوبه قبلی خود درباره واردات 
خودرو، طرح ساماندهی صنعت خودرو را 
جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام ارجــاع دادند.به گزارش 
ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی 
دیروز)یکشنبه(، به بررسی ایرادات شورای 
نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو 
پرداختند.حسینعلی حاجی دلیگانی عضو 
هیات رییسه مجلس گفت که کمیسیون 
صنایع بر نظر قبلی خود در ماده ۴ طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو اصــرار کرد.

نماینــدگان مجلس نیز بــا تایید مصوبه 
کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردند 
که ماده ۴ این طرح به مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام ارجاع شود.

متن ماده 4 به شرح زیر است:
 ماده ۴- هر شخص حقیقی و حقوقی می 

تواند به ازای صــادرات خودرو یا قطعات 
خودرو یا سایر کاالها و خدمات مرتبط با 
انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات 

خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. 
 تبصره ۱- با هــدف تنظیم بازار و رعایت 
الگوی مصرف، شــاخص های کیفیت و 
میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی 

و نیز ســقف تعداد مجــاز واردات آنها ) 
متناســب با کســری تولید داخل نسبت 
به تقاضای موثر( بصورت ســاالنه، توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به 

تصویب هیات وزیران می رسد. 
 تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت 
مکلف اســت با همکاری ســتاد مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز، دســتورالعمل نظارت 
بر صــادرات موضوع این مــاده را جهت 

جلوگیــری از واردات مجــدد آن، تدوین 
و اعمــال نماید و گزارش آن را هر ســه 
ماه یکبار به کمیســیون صنایع و معادن 

مجلس شورای اسالمی ارایه نماید. 
 تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت 
مکلف اســت سیاســت های تشویقی در 
چارچــوب قوانین بــرای اولویت دهی و 
حمایــت از واردکنندگان خودرو را که به 
انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید 
خودرو اقــدام میکنند، تدویــن و اعمال 

نماید. 
 تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات 
پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ 
پرهیــز از انحصــار در نمایندگی فروش 
توســط وزارت صنعت معــدن و تجارت 

تعیین می گردد. 

با اصرار بر مصوبه قبلی

واردات خودرو مشروط به نظر 
مجمع تشخیص مصلحت شد

با حضور رییس هیات عامل، معاونان و مدیران ایمیدرو؛
نشست بررسی استراتژی و اهداف 

ایمیدرو برگزار شد
نشست بررسی استراتژی و اهداف سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران با حضور معاونان و مدیران این 
سازمان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، رییس 
هیات عامل ایمیدرو در این نشســت که با محوریت بررسی 
و تدوین چشم انداز سازمان فوق برگزار شد؛ بر تشکیل تیم 
اســتراتژی به منظور تعیین و پایــش برنامه های بلندمدت 
ســازمان تاکید کرد.وجیه اهلل جعفری برگزاری جلسات هم 
اندیشی از سطوح کارشناسی تا مدیریتی برای تحقق اهداف 
را مهم خواند و بر تقویت حلقه تکنولوژی و فناوری در جهت 
حمایت از جریان نخبگان ایده پرداز، تاکید کرد.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت همچنین تقویت نیروی انســانی و 
منابع مالی برای جهت دهی درست ماموریت های سازمانی 
را مهم خواند.در ادامه این نشست، معاونان و مدیران ایمیدرو 
ضمن بیان نقطه نظرات کارشناســی در تعیین استراتژی و 
تاکتیک های سازمان فوق، بر این موضوع اتفاق نظر داشتند 
کــه ایمیدرو ماموریت ها و اهداف خــود را با اتکا به تجربه، 
دانش فنی و تخصص موجود دنبال خواهد کرد.این گزارش 
می افزاید، طبق برنامه ریــزی های صورت گرفته، ایمیدرو 
تا سال ۱۴۰۴ توســعه دهنده، توانمندساز، تقویت کننده، 
یکپارچه ساز و تسهیلگر حوزه معدن و صنایع معدنی خواهد 

بود.

در راستای مسوولیت های اجتماعی صورت گرفت
  کمک ۲.۵ میلیارد تومانی گهرزمین به سیل زدگان جنوب کرمان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر اســتان کرمان با اشاره به فعالیت های اجتماعی شرکت های معدنی و صنعتی 
عنوان کرد: بنگاه های اقتصادی یکی از سرمایه های مهم و تاثیرگذار در جمعیت هالل احمر 
برای کمک به نیازمندان هســتند.وی افزود: خوشبختانه در این راستا با کمک ۲.۵ میلیارد 
تومانی شــرکت سنگ آهن گهرزمین که از شرکت های پیشرو در این زمینه می باشد، ۴ 

هزار بسته غذایی برای آسیب دیدگان سیل جنوب استان خریداری و تهیه شد.

موتور عمرانی شهرداری پرند با قدرت در حرکت
 بازدید دکتر اله یاری از روند احداث اولین پارک ترافیک

 شهر پرند
نخستین پارک تفریحی-آموزشی ترافیک در شهر پرند با رویکرد تحقق »پرند شهر خانواده 
محور« به همت شهرداری و حمایت شورای اسالمی شهر با سرعت و کیفیت باال در دست 
احداث اســت.به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ دکتر اله یاری صبح امروز به همراه 
معاونیــن عمــران و فرهنگی-اجتماعی از روند احداث پارک ترافیک بازدید و به بررســی 
اقدامــات صورت گرفته در این پروژه پرداخت .در جریان این بازدید معاونین شــهرداری به 

صورت میدانی گزارشی از روند اجرایی پارک ترافیک به دکتر اله یاری ارائه کرده و شهردار پرند نیز دستورات الزم را 
جهت اجرای هر چه بهتر این پروژه صادر نمود.پارک ترافیک، اولین پارک آموزشی و تفریحی در شهر پرند به شمار 
می رود که هدف آن فراهم ســازی فضایی شاد، مفرح، ایمن و آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان عزیز 
شهر پرند است. مطالعات و طراحی پارک ترافیک از سوی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری به انجام رسیده 
و احداث آن توسط معاونت عمران در حال اجرا است.این پروژه در زمینی به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع در بلوار امام 

خمینی )ره( در حال احداث است و به زودی به بهره برداری می رسد.

با وجود ایجاد موج نگرانی نســبت به سالمت مواد غذایی در کشور، پیگیری های مکرر از سازمان ملی استاندارد درباره موضوع گندم های 
آلوده به ســرب درنهایت به هیچ پاســخ روشنی ختم نشد.به گزارش ایســنا، اخیرا اظهاراتی مبنی آلوده بودن بخشی از گندم وارداتی از 
روسیه به سرب باال از سوی یک مقام رسمی سازمان غذا و دارو و همچنین یک فعال صنایع غذایی منتشر شده بود که خیلی زود از منبع 
منتشرکننده حذف شد، این در حالی است که این ماجرا ابهامات بسیاری دارد که نیازمند پاسخگویی شفاف دستگاه های مسئول است.

شفاف سازی در این ماجرا از آن جا ضرورت بیشتری پیدا می کند که در ماه های اخیر برگشت خوردن محصوالت کشاورزی صادرات ایران از کشورهای همسایه نیز افکار عمومی 
را نسبت به سالمت محصوالت غذایی روزمره نگران کرده است. در این رابطه سازمان استاندارد به این پاسخ اکتفا کرد که محصوالت کشاورزی مشمول مقررات استاندارد اجباری 
نیست و سازمان ملی استاندارد نظارتی بر آن ها ندارد.اولین اظهارنظر رسمی بعد از این ماجرا به سازمان غذا و دارو مربوط بود که بر اساس آن، از پنج کشتی حامل گندم وارداتی 
نمونه برداری شده و به آزمایشگاه های معاونت غذا و دارو در اهواز ارسال شده است؛ نمونه های دو کشتی مورد تائید بوده و سه نمونه دیگر طبق آئین نامه برای آنالیز مجدد به سه 
آزمایشگاه دیگر ارسال می شوند که یکی از آن ها آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو است.همچنین سازمان ملی استاندارد طی نامه ای به مدیر غله و خدمات بازرگانی خوزستان، 
تایید کرده که این محموله از نظر کیفیت و سالمت مطابق با استانداردهای ملی ایران است. در این میان گمرک ایران نیز اعالم کرده که محموله های گندم وارداتی از روسیه را 
بر اساس تائید سیستمی و مجوزهای صادره از سازمان های مربوطه مبنی بر تائید سالمت ترخیص کرده است.اما این ماجرا هنوز مبهم است و مشخص نیست که اگر محموله ها 

مطابق استاندارد بوده چرا سازمان غذا و دارو در حال آنالیز مجدد آن هاست.

رییس کل ســازمان توسعه تجارت گفت: براساس مطالعات انجام شــده هدفگذاری ۷.۵ میلیارد دالری کاال از ایران به روسیه را متصور 
هستیم که به شرط فراهم شدن زیرساخت ها قطعا سهل الوصول خواهد بود.به گزارش خبرنگار ایِبنا، علیرضا پیمان پاک دیروز در نشست 
خبری با اشاره به برنامه های رشد تجارت خارجی کشور اظهار کرد: صادرات غیرنفتی تا پایان سال به بیش از ۴۵ میلیارد دالر خواهد رسید 
و این در حالی است که در دو بازار مهم صادراتی خود یعنی افغانستان و ترکیه دچار چالش بودیم.وی با اشاره به سفر رییس جمهور به 

روسیه گفت: تاکید رییس جمهور بر توسعه همه جانبه روابط با کشورهای مختلف است که در سفر ایشان به روسیه نیز ریل گذاری هایی انجام شده است.پیمان پاک ادامه داد: 
براساس مطالعات و کار کارشناسی که در ۵ ماه گذشته انجام دادیم هدفگذاری ۷.۵ میلیارد دالر صادرات کاال از ایران به روسیه را متصور هستیم که قطعا سهل الوصول است 
به شرط اینکه زیرساخت ها فراهم شود.به گفته رییس سازمان توسعه تجارت سهم ایران از واردات ۲۵۰ میلیارد دالری روسیه ۵۰۰ میایون دالر بوده است که امسال به حدود 
۷۵۰ میلیون دالر رســیده اســت.پیمان پاک تصریح کرد: روسیه واردات ۸ میلیارددالری در محصوالت کشاورزی، ۴۰ میلیارددالری در صنایع غذایی و ۱.۵ میلیارددالری در 
محصوالت دریایی دارد که ایران نیز در این بخش ها ظرفیت های بسیاری دارد.وی درباره اقدامات دولت سیزدهم و سازمان توسعه تجارت در دوره جدید در راستای حمایت از 
صادرکنندگان تاکید کرد: در کدام کشور دیده اید که ارزش ارز ۳ برابر شود اما صادرات افت کند؟ در هیچ کجای دنیا اینچنین نیست.پیمان پاک گفت: صادرکنندگان در دولت 
گذشته به دلیل سیاست های اشتباه دولت گذشته خانه نشین شدند و کارت های بازرگانی اجاره ای رونق گرفت و این در حالی است که صادرکنندگان درحال حاضر معتقدند 

که سیاست هایی که در دولت سیزدهم اتخاذ می شود، حامی صادرات و صادرکننده است نه مانعی برای آن.

سکوت استاندارد

ابهام در ماجرای گندم های آلوده 
رییس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

هدفگذاری صادرات ۷.۵ میلیارد دالری به روسیه

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

 آگهي مناقصه عمومي
 شماره 1400/80/ع

شــركت معدني و صنعتي گل گهر )ســهامي عام( در نظر دارد » خدمات مهندسي، 
تأمين كاال، ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم )EPC( برای پروژه احداث نوار نقاله 
انتقال كنسانتره از خط چهار به كارخانه گندله سازی شماره يک » خود را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شــرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان 
   WWW.GEG.IR مي توانند جهت اخذ اســناد مناقصه به وبسايت شــركت به نشانی
مراجعه و اســناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش 
مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ســاعت 9 الي 14 روز شــنبه 
مــــورخ 1400/12/14 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه 
دفتر مركزی تهران مي باشــد. ضمنــاً بازديد از محل اجــراي موضوع مناقصه روز 
چهارشنبه مورخ 1400/11/13 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و 
صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد.
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طال فرصت جدیدی برای افزایش قیمت پیدا خواهد کرد؟
بازار طال هفته گذشته با شکستن قیمت باالی ۱۸۳۰ دالر دست به غافلگیری زد و هفته جاری برای شکسته شدن قیمت باالتر یا روند قیمت ثابت این فلز ارزشمند محوری 
خواهد بود.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا ۱۰ دالر و ۸۰ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و در ۱۸۳۱ دالر و ۸۰ سنت بسته شد اما 
برای کل هفته ۰.۸ درصد رشد نشان داد که دومین رشد هفتگی متوالی این فلز ارزشمند بود.فرانک چالی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت »آر جی او فیوچر« به کیتکونیوز 
گفت: با ریزش بازارهای سهام و رمزارزها، پول باید جای دیگری برود. طال به دلیل ضعف بازار سهام هفته گذشته صعود کرد. بیت کوین هم افت چشمگیری پیدا کرد. طال کف 
قیمت دارد. سوال این است که آیا قیمت طال پایین می رود و در محدوده ثابتی می ماند یا به سوی مرز ۱۹۰۰ دالر پیشروی می کند. این فلز ارزشمند باید باالی سطح ۱۸۳۰ 
دالر بسته شود و این سطح را پیش از حرکت به باالی سطح ۱۸۵۰ دالر، حفظ کند.اورت میلمان، کارشناس فلزات ارزشمند شرکت گینزویل کوینز اظهار کرد: این حرکت طال 
بعضی از تحلیلگران را متعجب کرد زیرا به سرعت اتفاق افتاد. بازار طال ماههاست که حرکت قیمت محدود و رو به پایین داشته است. افزایش قیمت های نفت و تقاضای قوی 
خرده فروشی هم به باال رفتن قیمت طال کمک کرده است. افزایش قیمت نفت، هزینه استخراج طال را افزایش می دهد. ممکن است محدودیت بیشتر در روند استخراج طال 
مشاهده شود. همچنین تقاضای واقعی برای طال همچنان قوی است. ضرابخانه آمریکا بزرگترین فروش طال در ۱۲ سال گذشته را تجربه کرده و ضرابخانه پرث مینت استرالیا 

شاهد شکسته شدن رکورد فروش ۱۰ ساله بوده است. سرمایه گذاران متوسط با سریعترین روند در ۱۰ سال اخیر طال خریداری می کنند.

گزیده خبر

یت اهلل صدیقی در جلسه شورای فرهنگی و ترویج شعائر دینی عنوان کرد؛
 بانک تجارت الگوی مناسب برای دیگر
 سازمان ها در ترویج فرهنگ علوی

آیت اهلل صدیقی دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر اقدامات بانک تجارت را در ترویج 
شــعائر و آموزه های دینی ارزشمند دانســت.به گزارش روابط عمومی، دبیرکل 
بنیاد بین المللی غدیر با حضور در جلســه شورای فرهنگی و ترویج شعائر دینی 
بانک تجارت به ســخنرانی پرداخت.آیت اهلل صدیقی در این جلسه که با حضور 
اعضای هیات مدیره بانک و اعضای هیات مدیره این بنیاد برگزار شد، ضمن بیان 
احادیثی در مقام و منزلت امیرالمومنین علی علیه السالم، مردم ایران اسالمی را 
محب و دوســتدار والیت این حضرت دانست و اظهار داشت: اصول فرهنگی و 
اعتقادات والیی ســرمایه و گنج بی بدیلی است که نمی توان آن را با هیچ معیار 
دنیوی معاوضه کرد و شما به عنوان پیروان والیت باید قدر و ارزش این اعتقاد و 
محبت را بدانید.دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر با اشاره به اقدامات و خدمات بانک 
تجارت در ترویج فرهنگ علوی گفت: مجموعه اقدامات این بانک تحت پوشش 
و هدایت شورای فرهنگی و ترویج شعائر دینی آثار و برکات ارزشمندی داشته و 
شما می توانید الگوی بسیاری از دیگر سازمان ها در ترویج فرهنگ علوی و شعائر 
دینی باشید.آیت اهلل صدیقی در پایان این مراسم ضمن اعطای حکم انتصاب دکتر 
هادی اخالقی به عنوان ریاست نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در بانک تجارت و 
ابراهیم کاظم پور به عنوان دبیر این نمایندگی برای ایشان در مسیر ترویج فرهنگ 

غدیر و محبت والیت امیرالمومنین آرزوی توفیق کرد.

روند صعودی پرداخت تسهیالت ازدواج در 
بانک پارسیان 

پرداخت 4هزار و۵۲۹ میلیارد ریال تسهیالت ازدواج در۹ ماهه سال ۱4۰۰
بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ نفر در ۹ ماهه ســال ۱4۰۰ از تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بانک پارسیان بهره مند شدند.بانک پارسیان از ابتدای سال ۱4۰۰ تا پایان 
آذرماه تعداد ۵،۵۲۸ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغی بالغ بر4 هزار 
و۵۲۹ میلیارد ریال به هموطنان پرداخت کرده است که به ترتیب ماه ها، خرداد، 
شهریور، تیر و آذرماه بیشترین میزان پرداخت این وام را به خود اختصاص داده 
اند.همچنین این بانک به منظور نقش آفرینی موثرتر و در راســتای ایفای نقش 
مسئولیت اجتماعی خود، از ابتدای سال۱4۰۰ تاکنون جمعا تعداد۳۵۰۰۰ فقره 
تسهیالت به مبلغ ۱۶،۸۶۵ میلیاردریال در بخش های ازدواج ، اشتغال، درمان، 

ضروری، مسکن و ... به هموطنان پرداخت کرده است.

ارائه خدمات ارزی بانک کارآفرین به تجار 
فعال در حوزه آفریقا

بانک کارآفرین یکی از پیشــتازترین بانک ها در ارائه خدمات ارزی و بین المللی 
متنوع به صادرکنندگان و واردکنندگان کاال اســت که این خدمات در شرایط 
فعلی و با وجود محدودیت های بین المللی نیز صورت می گیرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک کارآفرین، حســنعلی حسینی مدیر عملیات ارزی بانک کارآفرین 
در کنفرانس تخصصی تجارت، ســرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی ایران 
و آفریقا که با حضور نمایندگان برخی از ســفرا و رایزنــان بازرگانی تعدادی از 
کشورهای آفریقایی و نمایندگان و اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا 
برگزار شد، با اعالم این افزود: صدور ضمانت نامه های ارزی مستقیم به درخواست 
متقاضیــان ایرانی به نفع کارفرمایان )ذینفعان( آفریقایی، ابالغ ضمانت نامه های 
مستقیم صادره توسط این بانک به نفع کارفرمایان آفریقایی از طریق بانک های 
کارگزار در کشور آفریقا نیز خدماتی است که بانک کارآفرین می تواند در اختیار 
متقاضیان قرار دهد.وی همچنین خاطرنشان کرد: بانک کارآفرین آمادگی دارد 
تأمین ارز شــرکت های واردکننده باقیمت مناسب از طریق سامانه نیما، انجام 
ایمن حواله های ارزی مشــتریان به حســاب ذینفعان در کشورهای مختلف با 
کنترل های سیستماتیک و دقیق، خرید ارز صادراتی از شرکت های صادرکننده 
در سامانه های نیما و سنا و همچنین عرضه ارز دالر و یورو )به صورت اسکناس( 
شــرکت های صادرکننده در بازار متشکل ارزی و رفع تعهد صادراتی برای آنان 

را بر عهده بگیرد.

خستین تصفیه خانه صنعتی کشور با روش 
DAF در شرکت احیا استیل بافت افتتاح شد

نخستین تصفیه خانه صنعتی کشور با روش DAF با سرمایه گذاری ۳۰میلیارد 
تومان همزمان با روز هوای پاک،  در شــرکت احیا استیل بافت کرمان افتتاح و 
 Dissolved Air Flotation( به بهرداری رسید.شناورســازی با هوای محلول
DAF,( به عنوان یک روش جداسازي ذرات در اواخر قرن بیستم شناخته شد.به 
گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، این تصفیه خانه در راستای الزام 
رعایت اســتانداردهای زیست محیطی شــرکت احیاء استیل بافت احداث شده 
اســت .این تصفیه خانه در زمینی به مساحت ۱۶۰۰مترمربع با ظرفیت ورودی 
۲4۰۰مترمکعب درشــبانه روز احداث شده است که ضمن جلوگیری ازآلودگی 
زیســت محیطی، میزان برداشــت ازمنابع آب به مقدار۲4۰۰مترمکعب کاهش 
خواهد یافت.بر اساس این گزارش، شرکت احیا استیل بافت در راستای مالحظات 
زیست محیطی، اقدامات قابل توجه دیگری ازجمله نصب سیستم پایش آنالین، 
احداث تصفیه خانه بهداشــتی به ظرفیت ۶۰ مترمکعب در روز، گسترش فضای 
ســبزمجتمع به میزان 4۹هکتار و غرس ۲۹هزار درخت و همچنین تغیر شیوه 
آبیاری ازغرقابی به قطره ای را انجام داده است.شرکت احیا استیل بافت برای انجام 

پروژه های یاد شده، بالغ بر۱۰۰میلیارد تومان هزینه کرده است.

جزئیات پرداخت وام بدون ضامن
 تسهیالت تا 50 میلیون فقط با کسر از حقوق 

وام گیرنده
معــاون وزیر اقتصاد جزئیات پرداخــت وام بدون ضامن را تشــریح کرد و گفت: 
در مرحله اول شــامل کارکنان و بازنشستگان و مســتمری بگیران دستگا ه های 
اجرایی، شــرکت های دولتــی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شــرکت های بزرگ 
خصوصی را شامل می شــود.به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، 
 سید عباس حسینی معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در مورد جزئیات پرداخت وام خرد بدون ضامن اظهار داشت: پیرو جلسه ای 
که خدمت رئیس جمهور و نمایندگان ارشد بانکی داشتیم، با توجه به تاکید رئیس 
جمهور مبنی بر آسان ســازی پرداخت تسهیالت به آحاد جامعه روز چهارشنبه با 
مدیران بانکی تابع وزارت اقتصاد جلسه داشتیم و محورهای جلسه با رئیس جمهور 
بررسی شــد.معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد: در مرحله اول شرایط دریافت وام خرد 
برای شاغالن، بازنشستگان، مستمری بگیران دستگاه های اجرایی، اعم از وزارتخانه ها، 
سازمان ها، شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های بزرگ 
بخش خصوصی که از شعب بانک های ذی ربط حقوق پرداخت می کنند، در صورتی 
که در رتبه اعتباری A، B و C باشند، می توانند بدون ضامن تسهیالت دریافت کنند.

حسینی افزود: بخشنامه و مصوبات اجرایی شدن این موضوع در حال اجرا و ابالغ 
است. مصوبات هیات مدیره ها اخذ شده، بر این اساس تسهیالت تا ۵۰ میلیون تومان 
تسهیالت بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق )شخص وام گیرنده( و همچنین از ۵۰ 
تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و با کسر از حقوق )شخص وام گیرنده( به همراه 

چک یا سفته حسب مورد )امکان پرداخت دارد( به بانک ارائه می دهند.

با حضور پست بانک ایران؛
 اولین رویداد اینوتکس 2022 در استان 

فارس برگزارشد
اولین جلسه گفت وگوی استارتاپ ها در مرکز پارک علم و فناوری شیراز با حضور 
پست بانک ایران به عنوان حامی رویداد، مسولین برگزارکننده نمایشگاه اینوتکس و 
استارتاپ های استانی برگزار شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، 
سجاد عباسی فشمی دبیر جشنواره اینوتکس در اولین رویداد این جشنواره که در 
شیراز برگزار شد، ضمن تقدیر از پست بانک ایران به عنوان حامی این رویداد مهم 
گفت: این رویداد در ۱۶ تیم در زمینه های مختلف بانکی، مالی، ساختمان برگزار 
می شود.عباســی فشمی افزود: برگزیدگان این رویدادها پس از پیچ هفتم، به طور 
رایگان به کشور ارمنســتان اعزام می شوند.در ادامه این مراسم، حمید قیطاسوند 
رئیس اداره کل بازاریابی و توسعه بازار پست بانک ایران ضمن تاکید بر لزوم برگزاری 
این رویدادها به اهمیت سرمایه گذاری دراقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: امروزه 

مفهومی که همه از آن صحبت می کنند.

 در یک ماه اخیر

خروج 6 هزار میلیارد تومان از بورس
بازار سرمایه در یک ماه گذشته شاهد خروج پول بوده است، 
اما در همین وضعیت نیز عوامل موثــر فراوانی وجود دارد تا 
بازار رشــد کند.به گــزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
فارس، بورس در دی ماه نیز روند نزولی به خود گرفت و بازار 
سرمایه ۱۸ ماه قرمز رنگ را پشت سر گذاشت، در این راستا 
ســهامداران  ناامید از تغییر روند بورس در حال ترک این بازار 
و ورود به بازارهای موازی هستند تا اندکی از سرمایه از دست 
رفته خود را بازگردانند.دولت سیزدهم هنوز زمان نیاز دارد تا 
بازار ســرمایه را به ساحل آرامش برساند واین بازار در دی ماه 
سال جاری با افت بیش از 7۵ هزار واحدی مواجه شد، بازدهی 
منفــی ۵ درصدی بورس در دی مــاه با همه افت و خیزهای 

موجود موجب شدت گرفتن خروج پول از بورس شده است.
افــت معامالت خــرد در بازار ســرمایه نیز نشــان می دهد 
سهامداران حقیقی عالقه ای به انجام معامله تا مشخص شدن 

وضعیت بازار ندارند.

 نوسان گیری شرکت های حقوقی
البته بررســی نحوه ورود و خروج شرکت های حقوقی به بازار 
ســرمایه نشان می دهد، این شرکت ها به نوسان گیری  روی 
آوده و دامنه حد سود و ضرر خود را نیز محدود کرده اند و در 
یک ماه گذشته شاهد آن بوده ایم که گاه حتی با سودهای ۲ 
الی ۳ درصدی از ســهم ها خارج می  شوند.از دیگر سو، میزان 
ارزش ریالی معامالت نســبت به شاخص بازار و ارزش ریالی 
بازار نسبتا پایین است و میانگین ۲۵۰۰ میلیارد تومان ارزش 
معامالت خرد در یک ماه گذشته، در وهله اول نشان از ترس 
و بی  اعتمادی مردم نســبت به بازار ســرمایه دارد و در کنار 
این موضوع سهامداران همچنان منتظر مشخص شدن نتایج 
اتفاقات سیاســی، بین المللی و اقتصــادی داخلی و خارجی 
هستند؛ این اتفاقات و رخدادها می  تواند به شدت روی اقتصاد 
کشــور و صنایع گوناگون تاثیرگذار باشد و در نتیجه بر روی 

درآمدهای عملیاتی شرکت  ها نیز تاثیر فراوانی دارد.

در صورتی که بازار سرمایه نتواند برای سرمایه گذاری جذابیت 
الزم را ایجاد کند، پول وارد بازارهای موازی شده و باید منتظر 
حرکت نقدینگی به این بازارها بود، این مساله می تواند اقتصاد 
کشور را نیز چالش مواجه کند، ارزش معامالت هم همچنان 
حاکی از روند رکودی بــازار دارد و همین امر موجب کاهش 
نســبت  های P/E و P/S  گذشــته نگر بازار به محدوده 7.۹ و 
۲.7 شده اســت.در صورتی که این پول از بازار سرمایه خارج 
نشود می توان امیدوار بود، هم مشکل نقدینگی در بازار سرمایه 
حل شــود و هم ارزش کل معامالت و معامالت ُخرد افزایش 
یافته و یک تغییر روند در بورس ایجاد شود؛ به عبارت دیگر، 

خارج نشدن پول از بورس و افزایش تقاضا برای خرید سهام و 
در نتیجه آن افزایش ارزش بازاری ســهام و در نهایت افزایش 
شاخص کل بازار سرمایه شود.بررسی ها نشان می دهد در حال 
حاضر و با کاهش معامالت در بورس، تمایل ســهامداران به 
خرید سهم های تدافعی و صندوق  های سرمایه گذاری بیشتر 
شده و با توجه به روند نزولی بازار، سرمایه گذاران ریسک خود 
را به شــدت کاهش داده و صندوق ها با درآمد ثابت و بانک ها 

مقصد پول سهامداران خواهد شد.

 خروج پول از بازار سهام ادامه دارد؟
با وجود اصالح شدید قیمتی اغلب نمادهای بازار در ماه  های 

اخیر، همچنان شاهد فشار فروش و خروج نقدینگی اشخاص 
حقیقی از بازار هستیم. در یک ماه اخیر روند خروج پول از بازار 
سرمایه به شدت نگران کننده بوده و تنها در روز اول دی ماه 
شاهد ورود پول به بازار بوده و در تمام روزهای دی ماه شاهد 
خروج پول از بازار سرمایه بوده ایم.در دی ماه مبلغی بیش از 
۶ هزار میلیارد تومان از بازار خارج شــده است، این در حالی 
است که بازار تشنه نقدینگی بوده و در صورتی که کوچکترین 
حمایتی از سهم ها صورت گیرد، بازار با تغییر روند روبرو شده 

و می تواند به وضعیت متعادل بازگردد.

عوامل موثر بر رشد بازار سرمایه
در دی ماه اغلب شرکت های بورس گزارشات فصلی و ۹ ماهه 
خود را راهی کدال کرده اند، به نظر می  رسد بهترین گزارش 
 های فصلی متعلق به گروه های فلــزی- معدنی و پس از آن 
گروه پاالیشگاهی باشــد؛  همچنین گروه اوره  ای نیز گزارش 
 های فصلی جذابی را به ثبت رسانده اند. در گروه  های کوچکتر 
گروه دارویی با توجه به افزایش درآمد عمده شرکت  های این 
گروه با رشد سودآوری همراه بوده اند.روند نرخ دالر نیمایی در 
هفته  های اخیر رشد ملموسی را با وجود نوسانات منفی نرخ 
دالر آزاد داشــته و خبر بسیار خوبی برای گروه  های صادرات 
محور است.در بازارهای جهانی، نفت به روند رو به رشد خود 
ادامه می  دهد و محصوالت فلزی نیز نوسانات مثبتی را تجربه 
می  کنند. رشــد قیمت نفت نوید افزایــش نرخ فرآورده  های 
نفتی و پتروشــیمی را می  دهد کــه می  تواند باعث جذابیت 
گروه  های پتروپاالیشــی شود.نوســانات نرخ سود بین بانکی 
نیز به شــدت توسط فعاالن بازار رصد می  شود که در صورت 
ثبات این نرخ زیر ۲۰ درصد بازار سرمایه جذابیت باالیی برای 
ســرمایه  گذاری خواهد داشت و می  تواند محرک جدی برای 
رشدهای آتی بازار ســهام شود.در نهایت فعاالن بازار سرمایه 
باید توجه داشــته باشند که در میان مدت شاهد بروز شرایط 

بهتری در بورس نسبت به آنچه امروز است،  خواهند بود.

تهران- ایرنا- بررسی آمارهای مرتبط با 
وضعیت چک ها حکایت از این دارد که 
معامالت آذرماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته از رونق برخوردار 
بــوده به گونه ای کــه در این ماه مبلغ 
چک های مبادلــه ای  و مبلغ چک های 
وصولی به ترتیب ۳۸.۹ و 4۳.۱ درصد 
رشــد داشــته اســت.به گزارش ایرنا، 
براســاس تازه ترین آمــار اعالمی بانک 
مرکزی از وضعیت مبــادالت چک در 
آخرین ماه پاییز ســال ۱4۰۰، در این 
دوره در مجموع ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
فقره چک بــه ارزش ۲ هــزار و ۵۸۳ 
هزار میلیارد ریال مبادله شــد. میزان 
چک های مبادله ای در آذرماه نسبت به 
ماه قبل از نظر تعــداد 7.۵ درصد و از 
نظر مبلغ ۳.۱ درصد رشد کرد.پایتخت 
بیشترین تعداد چک های مبادله ای در 
ماه مذکــور را به نام خود ثبت کرد. در 
مجمــوع ۲ میلیون فقره چک به ارزش 
یک هــزار و ۱۳۸ هزار میلیــارد ریال 

مبادله شد.

در آذرمــاه ۹1.۷ درصــد چک ها 
وصول شد

براســاس آمار در آذرماه امســال از ۶ 

میلیــون و ۵۰۰ هــزار فقــره چک، ۶ 
میلیون چک بــه ارزش ۲ هزار و ۲۳۸ 
هــزار میلیار ریال یعنــی ۹۱.7 درصد 
وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد ۶.۹ درصد کاهش و از نظر مبلغ 
۵.۸ درصد افزایــش یافت.در ماه مورد 
نظر استان تهران باالترین چک وصولی 
را داشت به این ترتیب که ۹۲.7 درصد 
چک های مبادله شده وصول شد.بررسی 
آمارها نشان می دهد که درصد تعداد و 
مبلغ چک های وصول شده در آذر ماه 

معادل ۹۱.۱ درصد و ۸7.۸ درصد و در 
آذرماه سال گذشته به ترتیب برابر ۹۰.۶ 

درصد و ۸7.۵ درصد بوده است.

چک های  درصــدی   13.6 کاهش 
برگشتی در آذر 1400

طبق آمار در آذرماه امســال ۵44 هزار 
فقــره چک به ارزش ۲۵۵ هزار میلیارد 
ریال برگشت داده شده است که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
۱۳.۶ درصد و ۱۶.۳ درصد کاهش یافته 

اســت.همچنین از کل تعــداد و مبلغ 
چک های مبادله شــده در این دوره به 
ترتیب ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد برگشت 
داده شده اســت.کهگیلویه و بویراحمد 
رتبــه نخســت چک های برگشــت را 
داشت. در این استان ۱4.۶ درصد از کل 

چک های مبادله شده وصول نشد.

مبادله ای  چک های  برگشت  علت 
در آذرماه 1400 چیست؟

کســری یا فقدان موجودی علت اصلی 
امسال  برگشــتی در آذرماه  چک های 
اســت. در دوره مذکور ۵۲۵ هزار فقره 
چــک بــه ارزش بیــش از ۲44 هزار 
میلیارد ریال به این دلیل برگشت داده 
شده اســت.همچنین برابر آمار درکل 
کشــور از نظر تعــداد ۹۶.4 درصد و از 
نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک های 
برگشــتی به دلیل کســری یا فقدان 
موجودی بوده است.بررســی آمارهای 
استانی حاکی از این است که بیشترین 
نسبت تعداد چک های برگشت به دلیل 
کسری یا فقدان موجودی به ترتیب به 
اســتان های کهگیلویه و بویر احمد با 
۹۸.4 درصد و خراسان جنوبی با ۹۸.۳ 

درصد اختصاص دارد.

بازگشت رونق به بازار؛ 

رشد 38.۹ درصدی مبلغ 
چک های مبادله ای

بر اســاس آخرین اطالعات منتشر شــده توسط بخش اقتصادی در 
درگاه بانک مرکزی نرخ رشــد نقدینگی در شهریور ماه سال ۱4۰۰ 
نسبت به شــهریور ۱۳۹۹ به میزان 4۰,۵ درصد و نسبت به اسفند 
۱۳۹۹ به میزان ۱7 درصد رشــد داشته اســتعلی اکبر میرعمادی 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا دربــاره فرایند و روند اعمال 
دســتورالعمل کنترل خلق پول بانک ها، اظهار داشــت: شورای پول 
و اعتبار در یکهزار و ســیصد و سومین جلسه یازدهم ابان ماه سال 

گذشته، با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال »سیاست احتیاطی 
کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی« موافقت کرد. به دنبال این مصوبه، 
هیئت عامل بانک مرکزی هم در سی وششمین جلسه مورخ ۱۹ دی 
ماه سال گذشــته، محورهایی را جهت اجرای سیاست های یاد شده 
توســط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تصویب رساند.وی 
افزود: بر اساس محورهای مصوب هیئت عامل بانک، معاونت نظارت 
ضوابط و الزامات اجرائی آن را در بخشــنامه ای مورخ سی ام دی ماه 
سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد اما با توجه به سؤاالت، 
ابهامات مطرح شــده از سوی شبکه بانکی کشور، موضوع مجدداً در 
چهل ونهمین جلسه مورخ ۲7  /۱۲  /۱۳۹۹ هیئت عامل بانک مرکزی 
مطرح و مراتب در چارچوب ضوابطی با عنوان »ضوابط ناظر بر کنترل 
مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور« در بخشنامه ای در تاریخ ۲7 

اسفند ماه سال گذشته ابالغ شد.میرعمادی در پاسخ به این سوال که 
آیا همه بانک های تجاری نسبت متوسط ۲ درصد ماهانه و بانک های 
تخصصی ۲,۵ درصد در ماه را رعایت می کنند، گفت: مطابق ماده )۶( 
بخشــنامه »ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی 
کشــور« بانک ها و مؤسسات اعتباری ملزم به رعایت حدود مقرر در 
بخشنامه مذکورهستند. در صورت تخطی مؤسسه اعتباری در اولین 
دوره محاســبه سپرده قانونی، نسبت ســپرده قانونی مؤسسه مزبور 

معادل درصد تخطی فصل قبل افزایش می یابد.
مدیراداره ارزیابی ســالمت نظام بانکــی ادامه داد: همچنین مطابق 
ماده )7( بخشــنامه در صورت تخطی مؤسســه اعتبــاری از حدود 
مقرر در مقاطع ســالیانه، مدیر عامــل و اعضای هیئت مدیره آن به 
هیات انتظامی معرفی می شوند. بر اساس اطالعات دریافتی، تعدادی 

از بانک ها و مؤسســات اعتباری حدود مقرر در بخشنامه یاد شده را 
رعایت نکرده اند و ســپرده قانونی آنها افزایش یافته است.میرعمادی 
درباره افزایش سپرده قانونی بانک ها اظهار داشت:  در پایان شهریور 
ماه سال جاری پس از بررسی اطالعات بانک ها و مؤسسات اعتباری 
مشــخص شد برخی از بانک ها و مؤسســات اعتباری حدود مقرر را 
رعایت کرده اند و در همین راستا  نرخ سپرده قانونی تعدادی از بانک ها 
افزایش یافت و البته همه آنها به عدد ۱۳ درصد نرسیده است. مطابق 
ماده )۶( بخشنامه در صورت تخطی مؤسسه اعتباری، نسبت سپرده 
قانونی مؤسسه مزبور معادل درصد تخطی فصل قبل افزایش می یابد. 
از آنجــا که اطالعات آذر ماه بانک ها و مؤسســات اعتباری در حال 
ارسال و راستی آزمایی می باشد؛ لذا تعداد بانک های مشمول افزایش 
سپرده قانونی مربوط به فصل پاییز سال ۱4۰۰ هنوز مشخص نشده 

اســت.وی درباره موانع کنترل ترازنامه بانک ها گفت: به دنبال ابالغ 
مصوبه اولیه کنترل ترازنامه بانک ها و مؤسســات اعتباری در تاریخ 
سی ام آبان ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور، سواالت، ایهامات 
و موضوعاتی توسط همکاران شبکه بانکی کشور مطرح شد. به منظور 
حل و فصل مشکالت و ابهامات اجرائی شبکه بانکی کشور، کارگروهی 
تشــکیل و بازنگری ضوابط در دستور کار آن قرار گرفت. پس از رفع 
سواالت، ابهامات و پیشنهادهای اصالحی حوزه نظارت، موضوع مجدداً 
در چهل ونهمین جلسه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته 
هیئت عامل بانک مرکزی مطــرح و مراتب تحت ضوابطی با عنوان 
»ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شــبکه بانکی کشور« را 
ابالغ کرد. همچنین محدودیت تعیین شــده توســط شورای پول و 
اعتبار در نرخ سپرده قانونی )بازه ۱۰ تا ۱۳( مانع اعمال جریمه بیشتر 
شده است که این موضوع نیز در دست پیگیری است.میرعمادی در 
پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سقف تعیین شده، رشد نقدینگی 

تا پایان سال به سطحی کمتر از ۳۰ درصد می رسد، 

مقام مسئول بانک مرکزی:

معرفی مدیران متخلف در مقررات کنترل دارایی بانکی به هیات انتظامی
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گزیده خبر
هند بدنبال خرید اسلحه ضد زره از سوئد

تهران- ایرنا - شــرکت دفاعی و هوافضایی سوئدی »ساب« سازنده جت 
هــای جنگنده »گریپن« از امضای قــراردادی با ارتش هند برای فروش 
اسلحه ضد زره به این کشــور آسیایی خبر داد.به  گزارش ایرنا از پایگاه 
خبری »اورآسیا تایمز« شرکت سوئدی ساب  پیشتر در تاریخ ۲۰ دسامبر 
سال گذشــته اعالم کرده بود که ارتش هند سالح های ضدزره »ای تی 
AT۴( »۴( را در مزایده انتخاب کرده است. با این حال شرکت ساب هنوز 
جزئیاتی درباره ارزش کلی قرارداد خرید این ســالح ها منتشر نکرده اما 
خاطرنشان کرده اســت که این قرارداد در شهر »دهلی«  با حضور وزیر 
دفاع هند به امضا رسیده و قرار است سالح های »ای تی ۴« به ارتش هند 
تحویل داده شوند.این سالح قابلیت شلیک از موقعیت های محصور مانند 
ساختمان،پناهگاه و مناطق شهری را دارد و مجهز به کالهک هایی  است 
که برای شلیک پی در پی در حالت انفجاری برای غلبه بر دشمنان درون 
ســاختمان و یا برای حذف و از بین بردن ســازه ها  طراحی شده است. 
»گرگن یوهانسون« رئیس شرکت ساب در گفت و گو با خبرنگاران،گفت: 
این شرکت مفتخر است ارتش هند، که قبال  از سیستم »کارل گوستاو« 
ساخته شــده در این شرکت استفاده می کرده، سالح های تک تیرانداز 
مورد نیاز خود را نیز از این شرکت تامین خواهد کرد. این شرکت سازنده 
تسلیحات نظامی ادعا کرد اسلحه »ای تی ۴« یکی از بهترین و محبوب 
ترین ســالح ها از خانواده تک تیراندازها در بازار می باشد و توسط یک 
سرباز قابل استفاده اســت. همچنین این سالح دامنه استفاده گسترده 
از جملــه عملیات انفجاری ضدتانک و انهدام ســازه ها را نیز دارد. هند 
همچنین قرار اســت برای تقویت ناوگان جنگی خود، ۱۱۴ هواپیما نیز 

تحت برنامه »ام آر اف ای « به ارتش خود اضافه کند.

 مقتدی صدر به »سرایا السالم« 
دستور آماده باش داد

رهبر جریان صدر عراق به گردان های سرایا السالم، شاخه نظامی این جریان دستور داد 
که آماده مقابله با هرگونه خطر احتمالی باشــند.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شفق 
نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در توییتی نوشت: دشمن تروریستی می گوید 
که می آید پس اگر می آیید ما قادر و توانا هستیم اما مشکل بزرگتر این است که برخی 
مســئله را بزرگنمایــی می کنند تا ترس و رعب و طایفه گرایــی را در میان مردم عراق 
بیندازند. آن ها به گمان خودشان حامی سرزمین و آبروی مردم هستند.وی افزود: هرگز 
ما به عنوان مبارز و اعضای مقاومت با مقاومت و مبارزه خود بر کسی منت نمی گذاریم 
بلکه خداوند را سپاســگذاریم و قدردان ملت بزرگ عراق نیز هستیم که راضی شدند از 
آن ها دفاع کنیم.صدر تأکید کرد: ما کامال آماده هســتیم. سرایا السالم نیز باید در کنار 

نیروهای امنیتی برای مقابله با هرگونه خطر احتمالی آماده باشند. 

اعتراض علیه پاسپورت واکسن کرونا در 
سراسر اروپا

هزاران تن از مردم در سراســر اروپا علیه پاســپورت واکسن کرونا و سایر اقداماتی 
که دولت ها برای مواجهه با این بیماری ویروســی همه گیر وضع کرده اند، دســت 
به اعتراضات خیابانی زدند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
ایــن تجمع های اعتراضی در آتن، هلســینکی، لندن، پاریس و اســتکهلم برگزار 
شد.اعتراضات در پاریس صدها تن را به خیابان ها کشاند تا علیه اقدامات جدیدی که 
دولت فرانســه برای مقابله با کرونا از روز دوشنبه اجرایی می کند، دست به اعتراض 
بزنند. این اقدامات جدید شــامل محدودیت های سختگیرانه برای افرادی می شود 
که از تزریق واکسن کرونا امتناع کرده اند و به این ترتیب، این افراد واکسینه نشده 
از سوار شــدن به هواپیما، حضور در رویدادهای ورزشی، کلوپ ها، سینماها و سایر 

تجمعات منع می شوند.

با پرداخت ۱۸ میلیون دالر از دارایی های بلوکه شده ایران از سوی 
کره جنوبی

روانچی خبر داد: بازگشت حق رای 
ایران در سازمان ملل

کره جنوبی ۱۸ میلیــون دالر از دارایی های بلوکه شــده ایران را به 
عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرده 
است. به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده جمهوری 
اســالمی ایران در ســازمان ملل تایید کرد که بدهی معوقه ایران به 
سازمان ملل پرداخت شده است و به محض وصول در نیویورک؛ حق 
رای کشورمان باید طبیعتا در آغاز هفته ]دوشنبه[ بازگردد.بر اساس 
گــزارش بلومبرگ، وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی اعالم کرده که 
این کشور ۱۸ میلیون دالر از دارایی های بلوکه شده ایران را به عنوان 
بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرده است.

پیش تر به دلیل تحریم های آمریکا و عدم پرداخت حق عضویت، حق 
رای ایران در این نهاد به حال تعلیق درآمده بود.

نشست بایدن و دستیارانش با 
محوریت اوکراین و مذاکرات با روسیه

کاخ سفید اعالم کرد، رییس جمهوری آمریکا و مقامات امنیت ملی این 
کشور به منظور گفت وگو درباره وضعیت اوکراین و تعامل دیپلماتیک 
با روسیه با یکدیگر دیدار کرده اند.به گزارش ایسنا، به نقل از تاس، بر 
اساس بیانیه کاخ سفید جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا در این دیدار 
از وضعیت فعالیت های نظامی روسیه در مرز با اوکراین گزارش هایی 
دریافت و به صورت مشخص درباره تالش مداوم برای کاهش تنش از 
طریق دیپلماسی،  محدوده اقدامات بازدارنده و ارسال مداوم کمک های 
امنیتی به اوکراین گفت وگو کرده است.بایدن در این نشست یک بار 
دیگر تأکید کرده است که در صورت حمالت بیشتر روسیه به اوکراین،  
آمریکا با همکاری متحدانش عواقب ســریع و ســنگینی را به مسکو 
تحمیل خواهد کرد.این در حالی است که وزیر خارجه دو کشور روسیه 
و آمریکا روز جمعه در ژنو با یکدیگر دیدار و گفت وگو کرده بودند. این 
دیدار درباره مذاکرات دو کشــور و بررسی پیشنهادهای مسکو درباره 

تضمین های امنیتی انجام شده بود.

واکاوی دالیل تبدیل ناتو به نقطه رویارویی غرب با روسیه
تهران- ایرنا- اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، تنش میان 
روسیه و غرب را نقض تعهدات شفاهی مقامات پیشین واشنگتن و 
باعث نگرانی امنیتی مسکو دانست و به واکاوی نقش ناتو و توسعه 
آن در شرق اروپا در این تقابل پرداخت.به گزارش ایرنا، در پژوهش 
انجام شده این اندیشکده، تنش کنونی بین ناتو و روسیه در مرحله 
بحرانی جانمایی شده و آمده است:»روسیه معتقد است آمریکا و 
ناتو وعده های دهه ۹۰ خود را مبنی بر پرهیز از دســت اندازی به 
شــرق اروپا نقض کرده اند«.در همین حال ســران ناتو نسبت به 
اتخاذ دیپلماسی جدید با روسیه در مورد موضوع کنترل سالح و 
دیگر مسائل اظهار عالقه کرده اند؛ اما نسبت به بستن درهای ناتو 

در برابر اعضای جدید برای همیشه، نظر مساعدی ندارند. 

ریشه رویارویی ناتو با روسیه کجاست؟
ســران روسیه از مدت ها قبل نسبت به توسعه ناتو در شرق اروپا 
هشدار داده و اظهار نگرانی کرده بودند؛ به ویژه که ناتو درهای خود 
را به روی کشورهای عضو پیمان ورشو و جمهوری های عضو اتحاد 
جماهیر شوروی ســابق تا اواخر دهه ۹۰ شامل جمهوری چک، 
مجارستان و لهستان همچنین بلغارستان، استونی، لتونی، رمانی، 
اسلواکی، اسلونی، لیتوانی گشوده است. نگرانی های مسکو اواخر 
دهه اول قرن بیستم و زمانی افزایش یافت که ناتو از تصمیم برای 
پذیرش عضویت گرجستان و اوکراین البته در آینده ای نامشخص 
خبر داد.البته از نظر کرملین پیوســتن اوکراین به عنوان ستون 
اتحادیه جماهیر شــوروی ســابق و با پیوندهای تاریخی عمیق 
با روســیه، به ناتو خط قرمز به حساب می آمد. والدیمیر پوتین 
چندی قبل از نشست سران ناتو در بوخارست )۲۰۰۸( به ویلیام 
برنز رئیس فعلی سازمان سیا و معاون پیشین امور سیاسی وزارت 
امور خارجه آمریکا هشــدار داده بود: هر کس در روســیه بر سر 
قدرت باشــد، در برابر گام های ناتو برای پیوستن اوکراین به این 
سازمان ساکت نخواهد نشســت؛ این کار اقدامی خصمانه علیه 
روسیه اســت. با اینکه ناتو طرحی برای عضویت رسمی اوکراین 
و گرجستان در نشست بوخارست نداشت، تایید کرد این کشورها 
به عضویت ناتو در خواهند آمد و همچنان به دعوت رســمی به 
مذاکرات پیوستن آلبانی و کرواسی ادامه خواهد داد. این کشورها 
در ســال ۲۰۰۹ به عضویت ناتو درآمدند؛ روندی که با عضویت 
مونته نگرو در ســال ۲۰۱۷ و خوش آمدگویی به مقدونیه شمالی 

در ۲۰۲۰ ادامه یافت.  

آمریکا، روسیه و وعده توسعه نیافتن ناتو در شرق اروپا

مقامات روســیه از وعده آمریکا بعد از بحران دیپلماتیک در پی 
ســقوط دیوار برلین در ســال ۱۹۸۹ و اتحــاد دو آلمان ۱۹۹۰ 
حکایــت می کنند. طرفداران این روایــت معموال به اظهارات ای 
بیکر وزیر خارجه آمریکا )۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲( به میخائیل گورباچف 
)آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی( در فوریه ۱۹۹۰ استناد می 
کنند که گفته بود »توســعه اختیــارات قانونی ناتو برای حرکت 
نیروهای آن حتی یک اینچ به سمت شرق وجود ندارد«. آنها می 
گویند آمریکا و ناتو بارها با سوءاســتفاده از دوران آشفته بعد از 
اتحاد جماهیر شوروی در روسیه این تعهد شفاهی را نقض کرده 
و ناتو را تا دروازه های روســیه به خصوص در مورد بالکان توسعه 
داده اند. «این گزارش با بیان نظر کارشناسان و مقامات آمریکایی 
ضمن تالش برای رد اســتنادهای مســکو در مــورد وعده های 
آمریکا و ناتو برای جلوگیری از توســعه در شرق اروپا می نویسد: 
فرایندهای دیپلماتیک در آن دوران بین روســیه و آمریکا بیشتر 
پیرامون آلمان و مســائل امنیتی پس از اتحاد دو آلمان از جمله 
احتمال پیوستن این کشور به ناتو و عضویت غیرمتعهد در پیمان 

ورشو و حتی پیوستن اتحاد جماهیر شوروی به ناتو بود.

سیر تطورات دیپلماسی ناتو و روسیه
اندیشــکده شــورای روابط خارجی آمریکا در ادامه این گزارش، 
می نویسد: »شمار دیگری از کارشناسان برای توضیح بی اعتمادی 
بین روسیه و ناتو به روابط مسکو- واشنگتن در سال های ۱۹۹۳ 

تا ۱۹۹۴ و دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون و دولت بوریس 
یلتسین اشاره می کنند. در آن زمان دیگر از اتحاد جماهیر شوروی 
و پیمان ورشــو خبری نبود، دولت کلینتون قصد داشت ساختار 
راهبردی جدیدی در اروپا ایجاد کند. برخی شخصیت ها در دولت 
کلینتون و پاره ای کشورهای اروپا چون لهستان و جمهوری چک 
خواستار توسعه سریع و عضوگیری ناتو بودند. اما بیشتر مقامات 
دولت کلینتون با این اقدام به دلیل احتمال نگرانی و واکنش های 
سران روســیه مخالفت می کردند، به خصوص که دوران گذار و 
زمان حساســی بود و ممکن بود مانع از توجه بیشــتر آمریکا به 
اهداف اصلی سیاست خارجی اش چون کنترل سالح شود. «این 
 )PfP( گزارش با اشــاره به اتخاذ ابتکار عمل همکاری برای صلح
توسط مقامات دولت کلینتون در سال ۱۹۹۳ و استقبال یلتسین 
از آن نوشت: »اما کلینتون خیلی زود از پذیرش اعضای جدید در 
ناتو ســخن گفت و چند روز بعد از نشست ساالنه ناتو در ژانویه 
۱۹۹۴ در بروکسل، اظهار داشت: اکنون مساله پذیرفتن عضویت 
یک کشور در ناتو نیســت، بلکه چه زمان و چطور، مساله است. 
کمی بعد یلتســین به سران کشورهای غربی هشدار داد با اینکه 
اروپا توانســته پیامدهای جنگ سرد را تا حد امکان کاهش دهد، 
اکنون با گرفتاری صلح سرد روبروست. آمریکا در ادامه، طرح های 
توسعه ناتو را تا برگزیده شدن رئیس جمهوری بعدی روسیه در 
۱۹۹۶ بــه تعویق انداخت، از روســیه برای حضور در گروه هفت 
دعوت کرد، همچنین مجمع رســمی دوستانه دیپلماسی ناتو-

روســیه را تشــکیل داد. اما تحلیلگران می گویند توسعه ناتو در 
سال های بعد موجب تحریک روانی روسیه شد.جیمز گلدگییر، 
کارشناس روابط ناتو-روسیه می گوید: دهه ۱۹۹۰ میالدی برای 
بسیاری از روس ها و والدیمیر پوتین دهه تحقیر بود، در حالیکه 
آمریــکا دیدگاه خود را در مورد نظــم در اروپا تحمیل می کرد و 

روسیه کاری جز نگاه کردن نداشت.

دولت روســیه تحت سرپرســتی پوتین در سال های بعد از سال 
۲۰۰۰ همچنان نگران توســعه ناتو بــود، وی از بابت کارآمدی 
ناتو برای رفع چالش های امنیتی روز همچون بحران تروریستی 
افغانستان ابراز تردید کرد.اما پوتین در سال های بعد به انتقادات 
خود از ناتو و توسعه این سازمان افزود؛ از جمله در سخنانی مهم 
در مونیخ ســال ۲۰۰۷ گفت توســعه ناتو ربطی به نوسازی این 
سازمان یا تامین امنیت اروپا ندارد. بلکه بر عکس، به معنای اقدام 
تحریک آمیز جدی است که اعتماد دو سویه را کاهش می دهد.«

درخواست فعلی روسیه از ناتو و آمریکا چیست؟
روسیه دو پیش نویس توافق ارائه داده و در آنها به ترتیب خواستار 
تضمین های امنیتی منطقی از آمریکا و ناتو اســت. پیش نویس 
توافق با آمریکا شــامل ۸ بند است که مســکو در بعضی از آنها 
خواســتار محدودیت های جدی بر فعالیت های نظامی و سیاسی 
آمریکا و ناتوســت. غیر از این روسیه در بند ۴ از ناتو می خواهد 
از توســعه در شرق اروپا دست بردارند و عضویت آتی کشورهای 
عضو اتحــاد جماهیر شــوروی از جمله اوکراین متوقف شــود. 
افزون بر این، پیش نویس توافق با ناتو نیز ۹ بند دارد و خواســتار 
امتیازاتی از این سازمان است. بند ۴ توافق یادشده به شکل واضح 
عضویت کشورهای شــرق و غرب اروپا را به دو قسم تقسیم می 
کند، همچنین کشــورهایی را که از سال ۱۹۹۷ به عضویت ناتو 
درآمده اند، از اســتقرار اموال نظامی در دیگر کشورهای اروپایی 
افزون بر آنچه آنها داشتند، بعد از ۱۹۹۷ منع می کند. چنین امری 
تنها در موارد استثنایی و با رضایت روسیه ممکن است. روسیه در 
بند ۶ این توافق نیز هرگونه توسعه ناتو از جمله عضویت اوکراین 
را محدود می ســازد. همچنین اعضای ناتو از فعالیت های نظامی 
در اوکراین و دیگر کشــورهای شرق اروپا، جنوب قفقاز و آسیای 
میانه باید پرهیز کنند. این دو پیش نویس محتوای خواسته های 
روسیه، برخی مقامات و تحلیلگران غربی را برآن داشته تا روسیه 
را به زیاده خواهی متهم کنند زیرا مسکو احتماال می داند غرب این 

درخواست ها را رد خواهد کرد. 

 آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری در تماس تلفنی همتای ترکیه ای خود با بیان اینکه جمهوری 
اســالمی ایران به رابطه و همکاری با ترکیه نگاه بلند مدت و همه جانبه دارد، تاکید کرد: تهران از اســتقرار صلح و ثبات 
پایدار در منطقه حمایت می کند.به گزارش شنبه شب ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل رئیسی در 
پاسخ به تماس تلفنی رجب طیب اردوغان همتای ترکیه ای خود با اشاره به ظرفیت های توسعه روابط و همکاری های 
تهران- آنکارا در حوزه های دوجانبه و منطقه ای اظهارکرد: جمهوری اسالمی ایران به رابطه و همکاری با ترکیه نگاه بلند مدت و همه جانبه دارد و از برنامه 
ریزی برای همکاری های راهبردی با ترکیه استقبال می کنیم.آیت اهلل رئیسی بر لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها به عنوان تنها راه امنیت و 
ثبات پایدار در مناطق مختلف منطقه تأکید کرد.رجب طیب اردوغان نیز با بیان اینکه ترکیه فهرستی از همکاری های اقتصادی مختلف را برای تقویت و تحکیم 
روابط با جمهوری اسالمی ایران آماده کرده است، ابراز عالقمندی کرد که به زودی به تهران سفر کند.رئیس جمهوری ترکیه با تأکید بر استمرار تأمین انرژی 
ترکیه توسط ایران، گفت: ترکیه ایران را تامین کننده قابل اطمینان انرژی می داند و بدنبال افزایش سطح همکاری های خود با تهران است.اردوغان همچنین 
با اشاره به سفر آیت اهلل رئیسی به مسکو و دیدار با آقای پوتین ابراز امیدواری کرد بزودی نتایج و دستاورهای مفید این سفر در مناطق مختلف نمایان شود و 

بر همراهی کشورش با ایران برای امنیت منطقه تأکید کرد. 

انگلیس با متهم کردن کرملین به تالش برای روی کار آوردن یک رهبر حامی روســیه در اوکراین، گفت که افســران اطالعاتی روسیه با شماری 
از سیاستمداران سابق اوکراین در بخشی از طرح هایشان برای اجرای یک حمله در تماس بوده اند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزرای رویترز، 
وزارت خارجه انگلیس مدرکی در تایید ادعاهایش ارائه نداده است، اتهاماتی که در اوج تنش ها میان روسیه و غرب بر سر صف آرایی نظامیان روس 

در نزدیکی مرز با اوکراین مطرح می شوند. مسکو هم بارها تاکید کرده است که هیچ برنامه ای برای حمله به اوکراین ندارد.وزارت خارجه انگلیس اعالم کرد، اطالعاتی دارد مبنی بر اینکه 
دولت روســیه در حال بررســی یوگن مورایف، قانونگذار سابق اوکراینی به عنوان یک نامزد بالقوه برای هدایت یک رهبری حامی روسیه در اوکراین است.  لیز تراس، وزیر امور خارجه 
انگلیس در پیامی توییتری نوشت: ما توطئه کرملین برای منصوب کردن رهبری طرفدار روسیه در اوکراین را تحمل نخواهیم کرد. کرملین می داند که تهاجم نظامی یک اشتباه بزرگ 
استراتژیک خواهد بود و بریتانیا و شرکای ما هزینه سنگینی را بر روسیه تحمیل خواهند کرد.بیانیه دولت انگلیس دیروز )یکشنبه( به وقت مسکو و کی یف منتشر شده و هنوز کرملین 
یا شخص مورایف به آن واکنشی نداشته اند.یک منبع در وزارت خارجه انگلیس با بیان اینکه به اشتراک گذاشتن مسائل اطالعاتی امری غیرعادی است، گفت جزئیات پس از آن از حالت 
محرمانه خارج می شوند که با دقت مورد ارزیابی قرار گرفته باشند تا بتوان مقابل روسیه بازدارندگی ایجاد کرد.در بیانیه وزارت خارجه انگلیس همچنین آمده است: برخی از کسانی که 

با افسران اطالعاتی روسیه در تماس بودند، در حال حاضر در برنامه ریزی برای یک حمله علیه اوکراین مشارکت دارند.

آیت اهلل رئیسی در تماس تلفنی اردوغان تاکید کرد؛

نگاه بلند مدت ایران به رابطه و همکاری با ترکیه
انگلیس، روسیه را به تالش برای انتصاب یک رهبر 

حامی مسکو در اوکراین متهم کرد
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شرکت فناوری پزشکی »کرنل«)Kernel( مستقر در کالیفرنیا یک کاله 
ایمنی موســوم به »Kernel Flow« توسعه داده است که می تواند عمل 
طیف نگاری کارکردی فروســرخ نزدیک زمانــی)TD-fNIRS( از مغز را 
انجام دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از مدگجت، این کاله که قابلیت 
تصویربرداری نوری غیر تهاجمی از مغز را دارد، کوچک اســت و نسبت 
به سایر سیســتم های مبتنی بر طیف نگاری کارکردی فروسرخ نزدیک 
زمانــی موجود، ارزانتر و کار با آن آســان تر است.طیف ســنجی/طیف 
نگاری عملکردی فروســرخ نزدیک یک تکنیک مانیتورینگ نوری مغز 
است که از طیف سنجی نزدیک فروسرخ به منظور تصویربرداری عصبی 
عملکردی استفاده می کند. با استفاده از طیف سنجی عملکردی فروسرخ 
نزدیک، فعالیت مغز به کمک نور فروسرخ نزدیک برای تخمین فعالیت 
همودینامیکی قشــر مغز که در پاســخ به فعالیت عصبی رخ می دهد، 
اندازه گیری می شود.روش تصویربرداری طیف نگاری کارکردی فروسرخ 
نزدیک زمانی، تغییرات رخ داده در ســطح اکســیژن خون در مناطق 
خاصی از مغــز را اندازه گیری می کند تا اطالعاتــی از فعالیت مغز به 
دست آورد. این فناوری پوشیدنی جدید می تواند این روش تصویربرداری 
را در دســترس تر و کاربر پســندتر کند.طراحان این کاله قصد توسعه 
سیســتمی را داشتند که در عین کوچک بودن از فناوری  پیشرفته ای 
برخوردار باشد. این دستگاه می تواند عمل تصویربرداری از مغز را با روش 
طیف نگاری کارکردی فروسرخ نزدیک زمانی، انجام دهد که این روش 
شامل استفاده از نور مادون قرمز نزدیک برای تعیین غلظت هموگلوبین 

در مناطق مختلف مغز برای ارزیابی فعالیت مغز است.

گروهی از دانشــمندان موسسات چند ملیتی طی بررسی مشترکی که 
در »دانشــگاه کاردیف« انجام شده است، اثر امیدبخش عصاره یک گیاه 
را در مقابله با کروناویروس نشــان داده اند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
نیوز مدیکال نت، انتشــار عفونت از حیوانات به انسان ، به عنوان بیماری 
مشترک میان انســان و دام شناخته می شود. دوره های ابتدایی بیماری 
 )Yersinia pestis(»مشترک انسان و دام، انتقال باکتری »یرسینیا پستیس
عامل طاعون از کک جوندگان را شــامل می شود یا ابوال که از میمون ها 
به انســان ســرایت می کند و عامل مرگ میلیون ها نفر در اروپا و آفریقا 
به شــمار می رود.در موارد متعددی مشخص شده است که ویروس های 
تنفســی مانند آنفلوانزا از حیوانات به انسان ها منتقل می شوند و شیوع 
بیماری های فاجعه باری مانند همه گیری »ویروس آنفلوانزای A زیرگروه 
H1N1«، »ویروس آنفلوانزای A زیرگروه H2N2« یا »ویروس آنفلوانزای 
A زیرگروه H3N2« و همچنین همه گیری »آنفلوانزای H5N1« پرندگان 
را در پی دارند.عصاره گیاه موســوم به »اکیناســه«)Echinacea( به جای 
فعال سازی ایمنی، سیستم ایمنی را به گونه ای تغییر می دهد که بهترین 
شــکل تنظیم دستگاه ایمنی تطبیقی باشــد. اکیناسه در یک پژوهش 
جدید، بیان سیتوکین های التهابی را تا 2۴ درصد کاهش داد و سیتوکین 
ضد التهابی »اینترلوکین IL(»10-10( را در مقایسه با پایه افزایش داد.

عالوه بر ایــن، تولید یک اصالح کننده واکنش ایمنی و ضد ویروســی 
موسوم به تا 50 درصد افزایش یافت. همچنین، فرآیندهای تعدیل کننده 
ایمنی اکیناســه، فعال شــدن قابل توجه »سیســتم اندوکانابینوئید« 
 )CB2(»2 از طریق »گیرنده کانابینوئید نوع )endocannabinoid system(

توسط »N-آلکیل آمیدها«)N-alkylamides( را شامل می شود.

توسعه یک کاله برای 
تصویربرداری غیرتهاجمی از مغز

اثر امیدبخش عصاره یک گیاه در 
مقابله با کروناویروس

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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آتش نشان ها در حال خاموش کردن آتش سوزی جنگلی در پاراگوئه

DMC با تیونینگ GTB 296 فراری
برای نخستین بار در تاریخ، یک فراری با موتوری V6 از کارخانه بیرون آمد تا نظرات متفاوتی را نسبت به این سوپراسپرت ساز ایتالیایی 
برانگیزد. GTB 2۹6 در عین سنت شکنی، یک شاهکار مهندسی با طراحی آشنای فراری و قوای هیبریدی است. حاال DMC دست روی 
این خودرو گذاشته و با افزودن قدرت بیشتر و قطعات آئرودینامیک سفارشی، آن را جذاب تر کرده است.وقتی یک GTB 2۹6 از کارخانه 
فراری در فیورانو خارج می شود ۸1۹ اسب بخار قدرت دارد که 65۴ اسب از موتور V6 بنزینی با زاویه بلوک سیلندرهای 120 درجه ای 
حاصل می شود. 165 اسب دیگر هم از موتور الکتریکی ارسال می شود که البته می تواند خودرو را به تنهایی با نیروی الکتریکی تا مسافت 
25 کیلومتر براند.باوجود رانندگی سرگرم کننده، برخی از طرفداران فراری از تغییر به یک پیشرانه هیبریدی خرسند نیستند و برخی دیگر 
نیز این خودرو را بیش ازحد رام شده می دانند. اینجاست که پکیج تیونینگ جدید دی ام سی وارد می شود. فراری GTB 2۹6 دی ام سی 
در هر قسمتی، کمی تیزتر، کمی شیک تر، یا کمی قدرتمندتر شده است.آن ها با یک تنظیم موتور ساده شروع کرده اند که البته بسیار 
مؤثر بوده و ۸0 اسب بخار به قدرت موتور افزوده است. موتور با تغییراتی در تزریق سوخت و زمان جرقه زنی درمجموع ۸۸۸ اسب بخار 
در حالت ترکیبی تولید می کند. DMC این تغییرات را از طریق ماژول کنترل خود مدیریت می کند.به گفته DMC این فراری می تواند 
در 2.۸ ثانیه از سکون به سرعت ۹6 کیلومتر بر ساعت دست یابد که البته تنها 0.1 ثانیه با نسخه استوک تفاوت دارد. هرچند این رقم 
تفاوت زیادی با نسخه عادی ندارد اما در این سطح هرگونه پیشرفتی، چشمگیر است و مهم تر اینکه این تغییرات بدون تعویض اجزای 

فیزیکی و تنها به صورت نرم افزاری حاصل می شود.

»درنده« کمربند قهرمانی UFC در سنگین وزن را حفظ کرد
فرانســیس انگانو توانســت عنوان قهرمانی در سنگین وزن UFC را حفظ کند.به گزارش ایسنا و به نقل از استار، فرانسیس انگانو 
فرانســوی ملقب به »درنده« با غلبه بر سیریل گان هموطن خود از عنوان قهرمانی مسابقات )UFC( در وزن سنگین دفاع کرد. 
مسابقات UFC 270 در آناهیم )ایاالت متحده آمریکا، کالیفرنیا( برگزار شد. این مبارزه پنج راندی با تصمیم همه داوران با پیروزی 
نگانو به پایان رسید.پیش از این در UFC 270، دیوسون فیگوئردو برزیلی با تصمیم همه داوران براندون مورنو مکزیکی را شکست 
داد و کمربند قهرمانی ســبک وزن را به دســت آورد.انگانو 35 ساله است و 17 برد و سه باخت دارد. این مرد فرانسوی در مارس 
2021 با ناک اوت کردن استیپ میوسیچ آمریکایی در راند دوم، عنوان قهرمانی سنگین وزن UFC را به دست آورد. انگانو در دوئل 

مقابل گان اولین دفاع از عنوان خود را انجام داد.

ازهویاندرهوانافتادهایمنهکباشم؟ردزیانافتادهای گمرهی،ازکاروانافتادهایبیخودی،رخردبیابانکردهای مفلسی،ازخانومانافتادهایانکسی،ازبختدوریجستهای وقتخاموشیزیانافتادهایگاهگویاییفضیحتگشتهای ربزمینازآسمانافتادهایازبهشتاندرجهنمرفتهای گانافتادهایربسرکویسبکبارانعشق ازگرانیرای

پیشنهاد

چهره روز

ظرافت جوجه تیغی
کتــاب ظرافت جوجه تیغی رمانی زیبــا با درون مایه ای 
قوی از خانم موریل باربری، رمان نویس مراکشی االصل و 
استاد فلسفه است. به هنگام انتشار کتاب در سال 2006 
از رمان اســتقبال گسترده ای شد و با فروش میلیونی و 
جوایز متعدد موفقیت های زیادی برای نویســنده اش به 
همراه داشت. این رمان همچنین در سال 2007 جایزه 
سال اتحادیه ناشران فرانسوی را از آن خود کرد. در سال 
200۹ براساس این کتاب فیلمی نیز ساخته شده است. 
قســمت عمده کتاب در مورد خانم میشل، سرایدار 5۴ 
ساله یک ساختمان هشــت طبقه در محله اشرافی در 
پاریس است که ساکنان آن همه افراد طراز اول جامعه، 
تحصیلکرده و ثروتمنداند. راوی فرعی و دوم داســتان، 
دختری 12 ســاله ساکن یکی از طبقات این آپارتمان، از خانواده ای مرفه و روشنفکر است. تا به اینجا 
تفاوت طبقاتی، فرهنگی و همینطور سنی دو راوی، به نظر بزرگترین کنتراست و تضاد بین زاویه دید 
دو راوی متفاوت است اما ماجرا فراتر از این هاست.خواننده در همان صفحات ابتدایی متوجه می شود که 
راوی اصلی )یعنی خانم میشــل( فردی کتاب خوان و آگاه است و بعد در وحله دوم متوجه شغل راوی 
)یعنی شــغل سرایداری( می شود. پس در همان ابتدا ما با ساختاری عرف شکن و ضد کلیشه مواجهیم 
.در مورد راوی دوم هم وضع به همین منوال است! خواننده با اندیشه ای عمیق )که نام فصل هایی است 
که راوی دوم روایت آن را بر عهده دارد( روبه رو می شــود که از طرف ذهنیتی پخته به نظر می رســد 
و بازهم در وحله دوم متوجه می شــود که راوی این اندیشــه های عمیق، صرفا دختری 12 است! تمام 
این پارادوکس های موجود، دو راوی را در عین دور بودن ظاهری به هم نزدیک کرده و پیوند می دهد. 
داستان به طور کلی حول ذهنیات و اندیشه های خانم میشل و پالوما )همان دختر 12 ساله( می گردد...

عارف قزوینی
ابوالقاســم عارف قزوینی )125۹ – 2 بهمن 1312( 
شاعر و تصنیف ساز اهل ایران بود. خانه عارف قزوینی 
در محله حمداهلل مســتوفی قزوین اســت. عارف در 
ســال 125۹ هجری خورشــیدی در قزوین به دنیا 
آمد. پدرش »مالهادی وکیل« بود. عارف صرف و نحو 
عربی و فارسی را در قزوین فراگرفت. خط شکسته و 
نستعلیق را بســیار خوب می نوشت. موسیقی را نزد 
میرزا صادق خرازی فراگرفت. مدتی به اصرار پدر در 
پای منبر میرزا حســن واعظ، یکــی از وعاظ قزوین، 
به نوحه خوانی پرداخت و عمامه می بســت؛ ولی پس 
از مرگ پدر عمامه را برداشــت و ترک روضه خوانی 
کرد. عارف در 17 سالگی به دختری به نام »خانم باال« 
عالقه پیدا کرد و پنهانی با او ازدواج کرد. )تصنیف دیدم صنمی را در وصف او سرود( پس از اینکه 
خانواده دختر مطلع شــدند فشارها زیاد شــد و عارف به ناچار به رشت رفت و پس از بازگشت با 
وجود عشق بسیار، آن دختر را طالق داد و تا آخر عمر ازدواج نکرد. وی نخستین تصنیفش را در 
1۸ سالگی ساخت. عارف، تصنیف های وطنی-سیاسی یا عشقی می ساخته و در هر دو زمینه نیز 
بی باک و سنت شکن بوده اســت. چون بیشتر تصنیف های عارف دربارهٔ و اوضاع زمانه بودند تأثیر 
بسزایی در مجامع آن روز داشتند. عارف از نخستین کسانی است که در ایران کنسرت برگزار کرد 
و به جنبهٔ غیر مجلسی بودن و مردمی بودن آن تأکید می ورزید. کنسرت های او همیشه پر رونق و 
پرازدحام بود. عارف در مورد تصنیف و تصنیف سازی عقیده داشت که تصنیف نباید تحریر داشته 
باشــد تا مردمی که صدا و تحریر ندارند بتوانند به راحتی از پس اجرای آن برآیند. عبداهلل دوامی 

نقل می کند: هنگام خواندن یکی از تصنیف های عارف تحریر داده  است.

فرهنگ

تهران- ایرنا- فیلم ســینمایی »دشــت خاموش« جایزه 
صلح نروژی را از جشنواره بین المللی فیلم ترومسا کسب 
کرد.به گزارش ایرنا از روابط عمومی فیلم، دشت خاموش 
ساخته احمد بهرامی به تهیه کنندگی سعید بشیری که در 
سینماهای ایران در حال اکران است، موفق به کسب جایزه 
صلح نروژی )NoPFA( شد.این جایزه که توسط جشنواره 
بین المللی فیلم ترومســا با همکاری مرکز مطالعات صلح 
دانشگاه ترومسا و شبکه دانشجویان صلح جو اهدا می شود، 
به فیلمی تعلق می گیرد که  با شــیوه ای خالقانه به درک 
عمیق تری از اختالف و خشونت کمک  کند.سی و دومین 
جشنواره بین المللی فیلم ترومسا از 17 تا 23 ژانویه )27 
دی تا 3 بهمن ماه( در شــهر ترومسا در کشور نروژ برگزار 
می شــود و فیلم دشت خاموش در بخشــی با عنوان بهای نابرابری در کنار هفت فیلم دیگر از کشورهای 
انگلیس، فرانسه، مکزیک و اسپانیا به نمایش درآمده است.  پخش بین المللی دشت خاموش که به زندگی 
و کار چند خانواده کارگری با کارفرمای خود می پردازد، برعهده علی قاسمی است. این فیلم سینمایی که 
تاکنون در بیش از 30 جشــنواره بین المللی حضور داشــته و نظر بسیاری از منتقدان داخلی و خارجی و 
هنرمندان را به خود جلب کرده اســت، برنده جوایزی از جمله تندیس شیر بهترین فیلم بخش افق ها از 
فستیوال ونیز سال 2020، تندیس بهترین فیلم از فستیوال هنگ کنگ سال 2021، تندیس بهترین بازیگر 
مرد برای علی باقری از فستیوال هنگ کنگ سال 2021، بهترین تدوین برای سارا یاوری از انجمن بین المللی 
منتقدان و روزنامه نگاران سراسر جهان سال 2021، نشان فیپرشی از فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم 
سال 2020، تندیس بنیاد فای )اعتماد ملی ایتالیا( سال 2021، جایزه بهترین فیلم از فستیوال سابورسیو 

کرواسی سال 2021 و جایزه بهترین فیلمبردار سال آسیا.

جایزه صلح نروژی به »دشت خاموش«
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