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رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت رعایت دقیق تر دستورالعمل های بهداشتی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: در راستای عمل به این دستورالعمل ها و لزوم 
صیانت از جان شهروندان، تا اطالع بعدی و بهبود شرایط کنونی به لحاظ شیوع سویه جدید کرونا سفرهای استانی دولت موقتا انجام نخواهد شد.به گزارش ایسنا، 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تشکر از همه افرادی که به هر نحو در زمینه پیشگیری و درمان کرونا در حال 
تالش هستند، گفت: با توجه به افزایش دوباره شیوع بیماری کرونا الزم است نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و خصوصا استفاده از ماسک حساسیت 

بیشتری شود.رئیس جمهور افزود: الزم است ضرورت تزریق دز سوم واکسن کرونا برای مردم به شکل گسترده تری تبیین شود....

www.sobh-eqtesad.ir

جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا

رئیس جمهور: تا اطالع بعدی سفرهای استانی انجام نمی شود
info@sobh-eqtesad.ir

تزریق دز سوم واکسن اجباری می شود
معــاون فنی مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت بهداشــت از ارایه 
پیشــنهاداتی برای اعمال نظارت و کنترل ویژه بر ۹ گروه شغلی خبر 
داد.به گزارش ایسنا، دکتر محســن فرهادی درباره اعمال نظارت ها و 
محدودیت های جدید کرونایی به دنبال قرمز شدن هفت شهر کشور، 
گفت: ســعی داریم محدودیت هایی را در ۹ گروه شــغلی که اهمیت 
زیــادی در بحث انتقال بیماری دارند، اعمال کنیم. مانند مراکز صرف 
غذا، تاالرهای پذیرایی، سینما، تئاتر، کنسرت های موسیقی، باشگاه ها 
و اســتادیوم های ورزشی، استخرها و مراکز تفریحی آبی، فروشگاه های 
زنجیره ای و دفاتر ارائه خدمات.وی افزود: با تاکیدی که ســازمان امور 
استخدامی انجام می دهد و بعد از تصویب در ستاد ملی، تزریق دز سوم 
واکسن هم اجباری می شود، به طوری که خدمت دهنده و خدمت گیرنده 
به خصوص در این ۹ گروه شغلی باید حتما زمانیکه در یک فضا باهم 
مواجه می شــوند، واکسن تزریق کرده باشند ک بیمار نباشند.فرهادی 
گفت: امکان کنترل اپلیکیشنی از طریق نرم افزارهایی که روی موبایل 
نصب می شود نیز فراهم می شود تا مردم بتوانند این موضوع را کنترل 
کنند.بنابر اعالم کانال تلگرامی وبدا، وی گفت: وزارت بهداشت و کمیته 
امنیتــی و اجتماعی قرارگاه مقابله بــا کرونا، بعد از بحث های مختلف 
پیشنهاداتی را برای تصویب در ستاد ملی کرونا که فردا با حضور رئیس 
جمهور تشکیل می شود، ارائه داده اند تا این کنترل ها و نظارت های ویژه 

بتوانند خصوصا برای این ۹ گروه شغلی اعمال شوند.

عارضه نادر لختگی خون در واکسن 
آسترازنکا 

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
واکسن آسترازنکا عارضه نادری دارد که ممکن است باعث لخته شدن 
خون در برخی از عروق حیاتی و مهم بدن همچون عروق مغز، قلب و 
اندام ها شــود، درباره موارد منع استفاده از این واکسن که پیش از این 
نیز اطالع رسانی شده، توضیح داد.دکتر محمد مهدی گویا رییس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
گفتگو با ایسنا با بیان اینکه واکسن یک ماده بیولوژیک است که وقتی 
وارد بدن انســان می شــود واکنش هایی در پی خواهد داشت، گفت: 
مهم ترین و ارزشــمندترین واکنش بدن به واکسن، ایجاد ایمنی است 
که احتمال ابتال به آن بیمــاری در فرد کاهش پیدا می کند تا حدی 
که ممکن اســت به صفر هم برسد.وی با بیان اینکه همه واکسن های 
دنیا دارای برخی عوارض جانبی هستند، توضیح داد: از جمله عوارض 
خفیف می توان به تب، ســردرد، درد در محل تزریق، تهوع و استفراغ 
اشــاره کرد. همچنین برخی عوارض هم که شدیدتر هستند در هنگام 
اســتفاده از واکسن ممکن است به ندرت در افراد رخ دهد، اما به دلیل 
رخداد نادر آنها در برنامه های واکسیناسیون بعد از بررسی های دقیق 
علمی، درمورد استفاده یا عدم استفاده از آنها در سطح جهانی تصمیم 

گیری می شود.

عارضه نادر لخته شدن خون در واکسن آسترازنکا
دکتر گویا در ادامه با اشاره به اینکه واکسن آسترازنکا عارضه نادری دارد 
که ممکن است باعث لخته شدن خون در برخی از عروق حیاتی و مهم 
بدن همچون عروق مغز، قلب و اندام ها شود، عنوان کرد: تمام عوارض 
مربوط به واکسن های کرونا در کشور در سطح استانی و کشوری جمع 
آوری و تجزیه و تحلیل می شــوند.رییس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: چنانچه عارضه ای بیش از حد مورد 
انتظار رخ داده باشــد، کمیته کشوری بررسی عوارض واکسن تصمیم 

گیری می کند.

موارد منع استفاده از واکسن آسترازنکا
وی در ادامه مطرح کرد: در رابطه با واکســن آسترازنکا در ابتدای امر 
اطالع رســانی صورت گرفته که افراد ســنین باروری از این واکســن 
استفاده نکنند و دلیل این موضوع هم همان عارضه یعنی احتمال لخته 
شدن خون مطرح شــده بود. این موضوع توسط معاون بهداشت وقت 
وزارت بهداشــت اعالم و در دستورالعمل وزارت بهداشت اطالع رسانی 
شده است. همچنین توصیه شده که افراد زیر 50 سال تا حد امکان از 
واکسن های دیگر استفاده کنند و دلیل امر هم توضیح داده شده است.

هشدار به مسافران متقاضی تزریق آسترازنکا
دکتر گویا در پایان تصریح کرد: متاسفانه برخی افراد به دلیل اخذ ویزا 
برای مســافرت به بعضی از کشورها متقاضی تزریق واکسن آسترازنکا 
هســتند و علی رغــم توصیه های جدی ماموران بهداشــتی خواهان 
دریافت این واکســن هســتند که بدیهی اســت احتمال وقوع چنین 

عوارضی هرچند بسیار نادر اما غیرمعمول نیست.

شناسایی ۱۱۷۳۱ مبتالی جدید کرونا در کشور 
 ۲۴ تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۱هزار 
و ۷۳۱ بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و متاسفانه 
۲۴ بیمار نیز جان خود را از دســت دادند.به گزارش ایســنا، از دیروز 
تا دیروز ۹ بهمن ماه ۱۴00 و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۱۱ هزار و ۷۳۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناســایی 
شــد که ۷5۴ نفر از آنها بستری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشــور به ۶ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۱۸۳ نفر رسید.متاســفانه در طول 
۲۴ ســاعت گذشته، ۲۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری در کشــور به ۱۳۲ هزار و ۳۸0 نفر 
رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون و ۹۸ هزار و ۶۷5 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.یک هزار و ۳۶۲ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها 
تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۴۴ میلیون و ۶0۷ هزار و ۹۱ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

سـرمقـاله

تنفس مذاکرات وین در ساعت »تصمیمات سیاسی«
تهــران- ایرنــا- مذاکــرات میــان ایران و 
کشــورهای غربی در وین با ورود به مرحله 
ای جدید وارد زمان »تنفس و اســتراحت« 
شــد تا فضایی بــرای اتخــاذ »تصمیمات 
سیاسی« مهم فراهم شود؛ تصمیم هایی که 
مهم ترین آن، باید از ســوی واشنگتن و در 
قبال خواسته های بحق جمهوری اسالمی 
ایران اتخاذ شــود.به گزارش ایرنا از روزنامه 
فرانسوی »لو فیگارو«، دیپلمات های ایران و کشورهای غربی پس از هفته ها مذاکره در وین، 
دیروز جمعه به کشورهای خود بازگشتند. مذاکرات برای لغو تحریم ها و اجرای موثر برجام 
وارد مرحله تازه ای شــده و فرانســه عنوان کرده که این گفت و گوها »می تواند به نتیجه 
برســد«.»انریکه مورا« هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و نماینده این اتحادیه در مذاکراتی که 
در هتل کوبورگ پایتخت اتریش برگزار شد، در توئیتی نوشت: شرکت کنندگان در مذاکرات 
برای رایزنی و دریافت دستورالعمل ها به پایتخت های خود می روند تا هفته آینده بازگردند. 
وی در سخنی مشابه با آنچه که از هیئت مذاکره کنندگان فرانسه، آلمان و انگلیس به گوش 
رســید، عنوان کرد: پس از یک دوره »فشــرده« همه می دانند که به مرحله نهایی رسیدیم 
که نیازمند تصمیمات سیاسی است.»میخائیل اولیانف« نماینده دائم روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین نیز پیام مشابهی را در پست توئیتری منتشر کرد و در آن بر »پیشرفت« 
در رونــد مذاکرات تاکید کرد.بر پایه این گزارش، مذاکرات وین در مورد برجام که در آوریل 
)فروردین/ اردیبهشــت( آغاز شــده بود پس از توقفی پنج ماهه در اواخر نوامبر )آذر( از سر 
گرفته شد. این توافق که در سال ۲0۱5 میالدی میان ایران از سویی و آلمان، چین، آمریکا، 
فرانســه، انگلیس و روسیه از سوی دیگر حاصل شــده بود به تهران پیشنهاد می داد که در 
قبال لغو تحریم ها، فعالیت هسته ای خود را محدود کند. اما در سال ۲0۱۸، آمریکا در زمان 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ که این توافق را ناکافی می دانست، آن را برهم زد و تحریم 
های اقتصادی علیه تهران را بازگرداند. ایران نیز در پاسخ، به تدریج خود را از محدودیت های 

تحمیلی برای فعالیت هسته ای رها کرد.

احتمال گفت وگوی روسای جمهوری ایران و فرانسه در روزهای آینده
به گزارش لو فیگارو، به قدرت رســیدن جو بایدن در آمریکا امکان از ســرگیری مذاکرات را 
فراهم کرد. آمریکایی ها به طور غیرمستقیم در مذاکرات مشارکت دارند بدون آنکه با طرف 
ایرانی مالقات کرده باشند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا و دیگر طرف ها نقش میانجی را 
ایفا می کنند.روز دوشنبه، ایران برای نخستین بار مساله مذاکره مستقیم با آمریکا را مطرح 
کرد که طرف مقابل به ســرعت اعالم کرد که برای این مذاکرات »فوری« آماده اســت. »ند 
پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت: تا جایی که می دانیم ایران هنوز 
نپذیرفته است. از سویی واشنگتن با توجه به فعالیت های هسته ای تهران اصرار دارد که زمان 
کم و رو به اتمام اســت.لو فیگارو در گزارش خود آورد: موانع به ویژه در مورد ضمانت های 
درخواستی تهران از ایاالت متحده برای اطمینان از لغو موثر تحریم ها و جلوگیری از بحران 
جدید همچنان وجود دارد. با این حال دفتر ریاست جمهوری فرانسه دیروز )جمعه( با اشاره 
به اینکه »هنوز شفاف سازی و اخذ تعهدات از هر یک از طرفین« در چند نکته ضروری است، 
عنوان کرد: با این حال نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد مذاکرات می تواند به نتیجه 
برســد.الیزه همچنین از احتمال گفت وگوی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با سید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری ایران در روزهای آینده خبر داد.بر پایه این گزارش، تهران 
همچنین هفته گذشــته از »پیشرفت در مسیر درست« خبر داد و اعالم کرد »هنوز مسائل 
باقی مانده مهمی وجود دارد« که نیازمند »تصمیم گیری های سیاسی« از سوی ایاالت متحده 
اســت. این در حالی است که واشنگتن اظهارنظری نکرده است.این گزارش حاکی است: روز 
پنجشنبه برت مک گرک هماهنگ کننده امور خاورمیانه کاخ سفید از »نزدیک بودن به یک 
توافق احتمالی خبر داده بود. وی همچنین سناریوی »شکست« مذاکرات را در صورتی که در 

روزها و هفته های آینده سازش سیاسی حاصل نشود، رد نکرد.

تهران - ایرنا - خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این کشــور و ایران قصد دارند ماه آینده در ســئول رایزنی هایی در 
سطح کاری برای بحث درباره راههای آزادسازی دارایی های توقیف شده ایران انجام دهند.به گزارش ایرنا به نقل از یونهاپ، روابط دوجانبه )ایران و کره( به 
علت راکد ماندن ۷ میلیارد دالر پول ایران در دو بانک کره ای به علت تحریم های آمریکا دچار مشکل شده است.  درحالی که مذاکرات برای احیای توافق 
هســته ای ســال ۲0۱5 در وین وارد فاز مهمی شده است و مقام های ایران خواستار لغو تحریم ها برای حصول توافق هستند، این موضوع )پول ایران در 
بانکهای کره ای( نیز دوباره مورد توجه قرار گرفته است.به گزارش یونهاپ، مقام های کره ای می گویند انتظار می رود گروه های کاری پیشنهادی وارد بحث 
درباره جزئیات کار انتقال پول به ایران پس از لغو تحریم ها شوند و همچنین سایر جوانب موضوع درصورت احتمال عدم حصول توافق را نیز بررسی نمایند.  
مقام آگاه مزبور که خواســت نامش ذکر نشــود به یونهاپ گفته اســت: انتظار می رود که گروههای کاری بطور عمده جزئیات انتقال بالقوه پول به ایران 
درصورت اعطای تخفیف تحریمی از سوی آمریکا را بررسی نمایند.  وی افزود: آنها )گروههای کاری مزبور( می توانند همچنین درباره امکان ازسرگیری 
واردات نفت )کره( از ایران پس از برداشــته شدن تحریم ها گفتگو کنند.در همین ارتباط بانک مرکزی ایران با ارسال یک نامه هدف )LOI( در چارچوب 
حل و فصل مناقشه سرمایه گذار – دولت )ISDS( از کره جنوبی درخواست کرده که اموال بلوکه شده در بانک های کره ای را بازگرداند.بنا بر اعالم یک مقام 
وزارت امور خارجه کره جنوبی، دولت این کشور نامه مزبور را ماه سپتامبر گذشته دریافت کرده و درصدد حل این مناقشه بوده است. اگر دو طرف ظرف 
مدت شش ماه از زمان ثبت این نامه موفق به یافتن راه حلی از طریق مذاکره نشوند ایران ممکن است از کره شکایت کند.ایران که چهارمین ذخایر بزرگ 
نفت جهان را دارد یکی از تامین کنندگان اصلی نفت برای کره جنوبی بوده اســت و در مقابل تجهیزات صنعتی و لوازم خانگی و قطعات خودرو از این 
کشور وارد کرده است.کره جنوبی در سال ۲0۱۷ مقادیری نفت به ارزش ۷.۸ میلیارد دالر از ایران وارد کرد که پول آن پرداخت نشده و از سال ۲0۱۹ 

نیز به بهانه تحریم های آمریکا خرید نفت از ایران را متوقف کرد.

رئیس سازمان سنجش :
 کنکور از ۱۴۰۳ هوشمند و ماهی یک بار

 برگزار می شود
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تغییرات کنکور ۱۴0۱ مبتنی بر دو قانون 
مجلس و شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت و تاثیر ۴0 درصدی به صورت مثبت در 
کنکور ۱۴0۱ اعمال می شــود.به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس در 
نشست خبری که دیروز شنبه ۹ بهمن ماه ۱۴00 در سازمان سنجش برگزار شد، گفت: 
طی ۳ ســال آینده آزمون های تمام هوشمند طراحی می شــوند. به کمک آزمون های 
هوشــمند از سال ۱۴0۳ کنکور هوشــمند و ماهی یک بار برگزار می شود. از دو بار در 
سال به هر ماه یک بار تغییر می کند و هر داوطلب می تواند در دو مورد از این آزمون ها 
شرکت کند. سنجش متعدد خواهد بود اما پذیرش یک مرتبه صورت می گیرد.وی افزود: 
تغییر طراحی ســوال به صورت محتوایی است و شــکل ظاهری پاسخنامه های کنکور 
تغییر می کند. یعنی یک دفترچه عمومی و دو دفترچه تخصصی به همراه پاسخ نامه های 
جداگانه در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.رئیس سازمان سنجش آموزش با بیان 
اینکه از همین االن مواردی از تقلب و دروغ درباره کنکور شناســایی شــده اند، گفت: 
گروه امنیت آزمون از هم اکنون کار خود را شــروع کرده اند و دفترچه ها و پاسخنامه ها 
تا سه برابر ارتقای امنیت پیدا می کنند.وی افزود: در کنکور ۱۴0۲ زیرگروه ها از منطقه 
بندی حذف می شــود. آزمون عمومی نخواهیم داشــت و آزمون تخصصی هم گسترش 
پیدا می کند و زمان بیشــتری پیدا می کند.رئیس سازمان سنجش گفت: تغییراتی که 
در آزمون های کشــوری اعمال می کنیم جهت حفظ امنیــت و حفظ آرامش داوطلبان 
و خانواده های آنها و حذف اســترس کنکور اســت.وی افزود: تغییرات آزمون سراسری 
ســال ۱۴0۱ بر مبنای دو قانون مصوب سال ۹۲ مجلس و اصالحیه سال ۹5 مجلس و 

همچنین قانون اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی اجرا می شود.

مهمترین تغییر کنکور ۱۴0۱ تغییر شکل پاسخنامه است
پورعباس گفت: مهمترین تغییر کنکور ۱۴0۱ را تغییر شــکل پاســخنامه اســت که 
پاســخنامه ۳۲0 گزینه ای که تا ســال ۱۴00 بود با تغییراتی به شکل پاسخنامه سال 
۱۳۸۸ تغییر می کند. پاســخنامه های فعلی اســترس زیادی ایجاد می کند. با اینکه کار 
ســازمان سنجش بیشتر می شود اما پاســخنامه های جدید با بلوک بندی مشخص هم 
امنیت آزمون را افزایش می دهد هم داوطلبان راحت تر پاســخ می دهند.وی افزود: قول 
می دهم با تغییراتی که ایجاد می شود امنیت دفترچه ها و پاسخنامه ها تا سه برابر ارتقاء 
پیدا می کند. یک دفترچه عمومی و ۲ دفترچه تخصصی و یک پاسخنامه عمومی و یک 

پاسخنامه تخصصی خواهیم داشت.

اخبار منتشر شده جدید نیست
 منابع ارزی در عراق آزاد 

نشده است
دبیر کل سابق اتاق مشترک ایران و عراق گفت: نامه منتشر 
شده جدید نیست و فرایند آن به دلیل پیچیدگی که دارد 
به این زودی اجرایی نمی شود.سید حمید حسینی، دبیر کل 
سابق اتاق مشترک ایران و عراق در گفت وگو با خبرنگار مهر 
در مورد نامه منتشر شده اخیر گفت: اخباری که در منابع 
داخلی منتشر شــده اخبار جدیدی نیست. از طرف عراقی 
هم چند روزی هست که خبری نشده است.وی با اشاره به 
اینکه طرف عراقی قباًل هم گفته بود که حاضر هســتند از 
منابــع ایرانی کاالهای غیر تحریمی را تحویل دهند، افزود: 
تا جایی که من می دانم در این فرایند به دلیل ریسکی که 
دارد، مورد استقبال واقع نشده است. دلیل آن هم این است 
که تاجر نمی داند که اگر ریالش را به بانک مرکزی بدهد آیا 
از آن طرف بانک TBI عــراق منابع ارزی را آزاد می کند یا 
خیر.حسینی با تأکید بر اینکه این فرایند پیچیده ای هست 
و به این زودی اجرایی نمی شــود، افــزود: در واقع در این 
فراینــد تاجر عراقی خریداری می کند و تحویل ما می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر سازمان توسعه تجارت در نامه ای به 
معاونان وزرای صمت و جهاد کشــاورزی از امکان استفاده 
از ظرفیــت منابع ارزی ایران در عراق با اســتفاده از بانک 
تجارت این کشور )TBI( خبر داده است.علیرضا پیمان پاک 
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در 
این نامه خطاب به محتشــمی پور و خلخالی معاونان امور 
معادن و امور صنایع وزارت صنعت، خواســتار ارائه لیست 
کاالهای اولویــت دار برای واردات از طریق این منابع ارزی 
ایران در عراق شده است.همچنین نامه مشابهی نیز از سوی 
سرپرســت دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت به 
اعضای انجمن ها و تشــکل های صنایع غذایــی، دارویی و 
بهداشتی برای واردات اقالم مورد نیاز این صنایع با استفاده 

از ظرفیت بانک TBI عراق ارسال شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی:

سود ۶۰۰ هزار تومانی سهام عدالت تا پایان سال
زارع خبر داد

سهم دولت از صندوق توسعه ملی 
کاهش پیدا کرد

در سال 2021
حجم تجارت ایران و روسیه به چهار میلیارد دالر رسید 

ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ســال ۱۴0۱ گفت که سهم دولت از صندوق توسعه ملی کاهش پیدا 
کرد؛ به این دلیل که دولت اذن مقام معظم رهبری را نداشت.به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح مصوبات اخیر 
کمیســیون تلفیق اظهار کرد: دولت در الیحه بودجه پیش بینی کرده بود که ســهم صندوق توسعه ملی از منابع 
حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲0 درصد تعیین شود منتهی با توجه به این که برای 
این کار اذن رهبری را نداشــت کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را به ۴0 درصد رساند. اگر دولت اذن 
رهبری را بگیرد آن زمان ما مجددا درباره بند »الف« تبصره ۱ رای گیری می کنیم.وی اضافه کرد: با تغییر حاصل 

شده سهم وزارت نفت از منابع حاصل...

وام اجاره افزایش می یابد؟

آغازمذاکرهتهرانوکرهجنوبیبرسرآزادسازیتورمالیاتدرکمینتراکنشکارتخوانها؟
داراییهایایران
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گزیده خبر
نادری:

 رویکرد به شرق استراتژی درست 
و کارآمد است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: استراتژی رویکرد به شرق استراتژی درست 
و کارآمدی اســت چرا که در دوره جدید شــاهد چرخشی هستیم که قدرت از 
سوی کشورهای غربی در حال جابجایی به کشورهای شرقی است.احمد نادری 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه 
با گســترش روابط ایران با کشورهای شرق از جمله روسیه و چین و همچنین 
رویکرد دولت ســیزدهم مبنی بر افزایش تعامالت با همسایگان گفت: روابط با 
شرق رویکرد بسیار درستی است که جمهوری اسالمی ایران آن را دنبال می کند. 
اوایل انقالب شعار »نه شــرقی نه غربی« مطرح شد و هسته مرکزی این شعار 
موضوع اســتقالل بود که به لطف خدا امروز جمهوری اســالمی ایران استقالل 
خود را دارد.نادری اظهار کرد: جمهوری اســالمی ایران در روابط خود از موضع 
عــزت اقدام و تعامالت خود را برقرار می کند، بنابرایــن با این رویکرد روابط ما 
می تواند با هر کشــوری انجام شود؛ البته طرف مقابل ما باید کشوری باشد که 
رسمیت داشته باشد که این شــامل رژیم صهیونیستی نمی شود.وی ادامه داد: 
درباره سایر کشورها طبق فرمایش امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری، با هر 
کشوری می توانیم از حوزه اقتدار و عزت ارتباط برقرار کنیم.نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: علیرغم اینکه استراتژی برقراری ارتباط 
با شــرق و استراتژی تعامل با کشــورهای همسایه رویکرد بسیار درستی است، 
شاهد هستیم که مخالفت هایی از طرف طیف غرب گرای کشور درباره گسترش 
این تعامالت مطرح می شــود. نادری افزود: هیاهوهایی که از ســوی مخالفان و 

غرب گرایان کشور مطرح می شود.

جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا

رئیسجمهور:تااطالعبعدیسفرهایاستانیانجامنمیشود
رئیــس جمهــور بــا تاکید بــر ضــرورت رعایــت دقیق تر 
دستورالعمل های بهداشتی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: 
در راســتای عمل به این دستورالعمل ها و لزوم صیانت از جان 
شهروندان، تا اطالع بعدی و بهبود شرایط کنونی به لحاظ شیوع 
ســویه جدید کرونا سفرهای استانی دولت موقتا انجام نخواهد 
شد.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز شنبه 
در جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا با تشکر از همه افرادی که 
به هر نحو در زمینه پیشــگیری و درمان کرونا در حال تالش 
هســتند، گفت: با توجه به افزایش دوباره شیوع بیماری کرونا 
الزم است نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و خصوصا 
استفاده از ماسک حساسیت بیشتری شود.رئیس جمهور افزود: 
الزم اســت ضرورت تزریق دز سوم واکسن کرونا برای مردم به 
شکل گسترده تری تبیین شود تا آمار واکسیناسیون دز مراقبتی 
نیز به آمار تزریق دزهای اول و دوم واکسیناســیون سراسری 
برسد.رئیسی خاطرنشــان کرد: همچنین دستگاه های مسئول 
از جمله وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 
برنامــه و بودجه پیگیر تامین منابع الزم بــرای تجهیز مراکز 
درمانی و رفع هرگونه کمبود و کاســتی در زمینه تجهیزات و 
داروهــای الزم برای درمان کرونا باشــند.رئیس جمهور اظهار 
داشــت: هماهنگی های الزم با دستگاه هایی مثل هالل احمر و 
بخش های مختلف نیروهای مسلح انجام شود تا در صورت لزوم 

بتــوان از ظرفیت های این نهادها از جمله امکانات پزشــکی و 
درمانی آنها برای مواجه با وضعیت شرایط خاص استفاده کرد.

رئیسی تصریح کرد: ستادهای استانی مقابله با کرونا این اختیار 
را دارند تا در شرایط خاص و بنا به ضرورت محلی در چارچوب 

برنامه های کلی ســتاد ملی، نســبت به اعمال محدودیت در 
بخش ها و شهرستان های هر استان تصمیم بگیرند واجرا کنند. 
تصمیم گیری درباره شاخص رنگ بندی و اعمال محدودیت و 
تعطیلی مراکز و اصناف در کشــور باید براساس شرایط جدید 
باشد و به روزرسانی شود.رئیسی تاکید کرد: تعطیلی سراسری 
مدارس و دانشگاه ها به شکل سابق و شاخص ها ی قبلی، نباید 
تکرار شود چرا که سبب زیان های فراوان ازجمله افت  تحصیلی 
بســیار باال شده است. ستادهای اســتانی مقابله با کرونا فقط 
حسب ضرورت می توانند مدارس هر بخش یا شهرستان را برای 
مدتی که الزم اســت، تعطیل کنند.رئیس جمهور خاطرنشان 
کرد: هرگونه اطالع رسانی درباره شیوع کرونا باید با هماهنگی 
کامل و دقیق باشــد تا در ضمن آگاهی رسانی به مردم، نگرانی 
بی جــا در جامعه ا یجاد نکند. امروز مردم به دولتمردان اعتماد 
دارند و این اعتماد به هیچ وجه نباید مخدوش شــود.در جلسه 
امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد که با توجه به افزایش 
شــیوع کرونا، بازی تیم های ملی فوتبــال ایران و امارات بدون 
حضور تماشاگران برگزار شود. همچنین اعضا تصمیم گرفتند 
که شاخص های تعیین رنگ بندی شهرها و نیز محدودیت ها و 
آثار مترتب بر این رنگ بندی ها در جلسات کمیته های تخصصی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا به روز و سپس در جلسه ستاد ملی 

کرونا تصویب شود.

فرمانده کل ارتش از عملیاتی شدن کانون های ارزیابی و رشد در همه رده های ارتش خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمانه 
و هم اندیشی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با مشاوران جوان متشکل از دانشجویان دانشگاه های افسری امام 
علی )ع(، خاتم االنبیا )ص(، شهید ستاری، فارابی، علوم پزشکی و هنرآموزان مراکز آموزش درجه داری شهید خضرایی نیروی هوایی، حضرت علی اکبر )ع( نیروی پدافند هوایی 
اراک به میزبانی مرکز آموزش حضرت جواداالئمه )ع( نیروی زمینی ارتش برگزار شــد.همچنین دانشــجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر و هنرآموزان مرکز 
آموزش درجه داری نیروی دریایی در رشت به صورت دور سخنی در این نشست حضور داشتند.در این نشست، مشاوران جوان دیدگاه های و پیشنهادهای مد نظر خود را در 
حوزه های مختلف به صورت مســتقیم با فرمانده کل ارتش مطرح کردند.همچنین دانشــجویان، انتشار و انعکاس اقدامات راهبردی و اقتدار آفرین ارتش برای مردم با رفع مانع 
طبقه بندی و محرمانگی اقدامات، تمرکز بیشتر بر انتقال تجارب ارزشمند پیشکسوتان به جوانان، پرداختن عمیق تر به شهدای ارتش به ویژه اسطوره های دفاع مقدس و شهدای 
مدافع حرم و همچنین استمرار این جلسات خوب و صمیمی را از فرمانده کل ارتش درخواست کردند.در ادامه، سرلشکر موسوی ضمن تبیین اهداف و راهبردهای ارتش در 

حوزه های گوناگون، با ابراز خرسندی از حضور در جمع مشاوران جوان بر لزوم افزایش بهره وری کارکنان تأکید کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: حفظ سالمتی و جان مردم بسیار مهم است و برپایی راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن منوط 
به صدور مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، 

حجت االسالم محمدحسین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در جلسه ستاد مرکزی دهه فجر انقالب اسالمی که در حرم امام خمینی )ره( 
برگزار شد، گفت: بزرگداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و همه مناسبت ها، یک ظهور و جلوه میدانی و و یک پیام و محتوا دارد که باید به هر دو بُعد آن 
توجه شود.وی افزود: پاسداشت دهه فجر همچون جشن های نیمه شعبان و اعیاد مذهبی باید با نشاط و سرور و امیدآفرینی همراه باشد و امسال با تقارن ایام ماه مبارک رجب 
و جشن انقالب و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و تشکل های دینی، هیأت مذهبی و مساجد شاهد باشکوه تر برگزار شدن این مراسم خواهیم بود.حجت االسالم موسی پور با 
اشاره به جایگاه خانواده های معزز شهدا، رزمندگان، جانبازان و ایثارگران و تکریم و تعظیم آنان، تأکید کرد: سردار سلیمانی یک ذخیره و سرمایه بزرگ معنوی است که باید 
به دنبال ترویج مکتب و منش او باشیم.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تبیین و تعمیق شعارها و آرمان های انقالب و جهاد روایت گری و روشن گری در مقابل هجمه 

همه جانبه تبلیغاتی و رسانه ای دشمن را یک ضرورت برشمرد.

سرلشکر موسوی:

کانون های ارزیابی و رشد در تمامی رده های ارتش 
عملیاتی می شود

حجت االسالم موسی پور:

برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن منوط به صدور مجوز 
ستاد ملی کرونا است
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تورمالیاتدرکمینتراکنشکارتخوانها؟
در شرایطی که سازمان امور مالیاتی، دارندگان کارتخوان را تا پایان بهمن ماه ملزم به ثبت دستگاه های خود در سامانه امور مالیاتی و اتصال به پرونده 
مالیاتی کرده است اما مشاغل در پی این موضوع نسبت به اخذ مالیات از تراکنش های کارتخوانی نگران شدند و کارتخوان های خود را غیرفعال کرده اند 
که طبق اعالم رئیس سازمان امور مالیاتی مبنای اخذ مالیات، تراکنش های کارتخوان نیست و ساماندهی کارتخوان های بانکی در راستای شفاف سازی، 
نظم بخشــی به اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی اســت.ه گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید 
با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.در این بین، با اقدامات صورت 
گرفته از ســوی ســازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشــخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک 
مالیاتی به نشــانی my.tax.gov.ir فهرســت تمامی دســتگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق 
آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشــکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.از آنجا که تمامی دســتگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشــند، بانک مرکزی نســبت به غیرفعال کردن آن ها اقدام می کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری 
فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام الزم را انجام دهند.اما دارندگان دســتگاه کارتخوان و مشاغل با 
این الزام نسبت به اخذ مالیات از تراکنش های کارتخوان ها ابراز نگرانی کردند و به جای اتصال کارتخوان های خود به پرونده مالیاتی نسبت به غیرفعال 
کردن کارتخوان های خود اقدام کرده اند.در این زمینه، داوود منظور- رئیس ســازمان امور مالیاتی به دارندگان کارتخوان ها اطمینان خاطر داده اســت 
که قرار نیســت دســتگاه های کارتخوان یا تراکنش های بانکی مبنای اخذ مالیات قرار گیرند و ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان بانکی 
)POS ( و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی، در راســتای شــفاف ســازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و 
شناســایی مؤدیان جدید در حال انجام اســت.از سوی دیگر، پیش از این رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی نیز به ایسنا اعالم کرد که 
سازمان مالیاتی با الزام اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی قصد اخذ مالیات ندارد بلکه هدف این عمل، انضباط و ساماندهی مبادالت مالی 

فعاالن اقتصادی و مشاغل است.

گزیده خبر

سیستمسیگنالینگقطاربرقیشهرجدید
هشتگرد-گلشهر
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ، براساس برنامه 
ریــزی صورت گرفته و با هدف بهره برداری مطلوب از 
ظرفیت مترو )قطار برقی( شهر جدید هشتگرد، جلسه 
ای در روز سه شنبه مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰ با حضور مدیر 
ارشد خط ۵ مترو تهران و جمعی از مدیران ارشد خط 

مذکــور برگزار و مطابق توافقات و هماهنگی های به عمل آمده در این جلســه، 
تست گرم ســیگنالینگ خطوط قطار برقی شهر جدید هشتگرد از عصر همان 
روز به مدت ۲ شــب آغاز گردید.آماده شــدن سیستم سیگنالینگ قطار برقی 
شهرجدید هشتگرد جهت تحویل و بهره برداری؛ با آغاز تست گرم ، سیگنالینگ 
قطار برقی شهرجدید هشــتگرد آماده بهره برداری و تحویل شد. در این تست 
قطار با ATP روشــن و با هدایت سیستم ســیگنالینگ از مبدا ایستگاه شهید 
سپهبد قاسم ســلیمانی به مقصد ایستگاه گلشهر حرکت نمود که این تست با 

دریافت کلیه کدهای مورد آزمون با موفقیت به پایان رسید .

برند ایرانی شیبا در در مسیر جهانی شدن
تولیدبزرگترینپاستیلجهان

مراســم رونمایی از بزرگترین پاســتیل جهــان، با حضور مدیران برند شــیبا،  
نمایندگان کتاب رکوردهای جهانی گینس، کارشناسان امور تغذیه، نمایندگان 
رسانه های کشور و تعداد قابل مالحظه ای از عالقه مندان، در روز ۷ بهمن ۱۴۰۰ 
در محل باغ کتاب تهران برگزار شد.در این مراسم که با حضور آنالین نمایندگانی 
از کتاب رکوردهای جهانی گینس همراه بود، از پاســتیل بسیار بزرگ شیبا، با 
وزن بیش از یک تن رونمایی شد.شــرکت تولیدی شیوا، که سابقه ای سی ساله 
در تولید شیرینی و شکالت در کشور دارد، قالبی برگرفته از هیبت ظاهری یک 
دلفیــن را برای طرح تولید بلندپروازانه ی خود انتخاب کرده بود و این طرح که 
با نیت حمایت از حیوانات و توجه به محیط زیست، بویژه دلفین ها و همچنین 
ترویج شادی و نشاط به مرحله اجرا در آمد، اولین گام یک برند ایرانی در جهان 
محســوب می شود که قصد دارد، عالوه بر کسب افتخار جهانی برای ایران، نظر 
عموم مردم را بر تغذیه ی ســالم و حمایت از حقوق حیوانات جلب کند.شیوا، به 
عنوان یک شرکت مطرح تولیدکننده انواع شیرینی و شکالت، ضمن بهره مندی 
از زبده تریــن متخصصان امور تغذیه، موفق به تولید ۱6 هزار تن مواد غذایی در 
سال شده که در مقایسه با دیگر برندهای این صنعت، عددی قابل توجه است. 

احداثپارکترافیکپرندبهآخرینمراحل
خودرسید

روند احداث اولین پارک ترافیک شهر پرند با تالش شبانه روزی و چندین شیفت 
کاری در کمتر از یک ماه به مراحل پایانی خود رسید. به گزارش روابط عمومی 
شهرداری پرند؛ با رویکرد ویژه دکتر اله یاری شهردار پرند مبنی بر در نظر گرفتن 
پیوست های فرهنگی در پروژه های عمرانی، اولین پارک ترافیک شهر پرند در 
حال آماده ســازی اســت و در ایام اهلل دهه فجر افتتاح می شود.پارک ترافیک 
نخستین پارک اختصاصی در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان در شهر پرند به 
شــمار می رود که با هدف فراهم سازی بستر های مناسب برای آموزش قوانین 
راهنمایی و رانندگی و همچنین فضایی شــاد و مفرح در حال احداث است. این 
پروژه در زمینی به مســاحت ۲۲۰۰ متر مربع در ابتدای بلوار البرز شمالی واقع 

شده و هم اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی خود را طی نموده است.

تقویتشبکههمراهاولدر۱۱منطقه
روستاییمراوهتپه

شــبکه تلفن همراه در ۱۱ روستای توابع شهرستان مراوه تپه تقویت می شود.
مهندس خطیبی با تشــریح وضعیت مناطق روســتایی و میزان پوشش شبکه 
همراه اول گفت: در بعضی مناطق روستایی نیاز به تقویت شبکه همراه اول است 
که با تاســیس سایت و یا ارتقاء تکنولوژی در سایت های فعال قابل انجام است. 
وی ۱۱ روستای نارلی آجی سو، قربان پیکار، قوشه سو، سوزش ، گلیداغ، آلتی 
آغاچ  ، چنارلی ، عیدگاه  ، بالی قایه ، آق امام را از مناطقی دانســت که توسعه 
و تقویت شــبکه ســیار در قالب فاز ۸  در آنها در حال انجام اســت.وی اجرای 
طرح توسعه کابلی روســتای قپان واجرای طرح جایگزینی  فیبرنوری به جای 
کابل مسی  روستای پلی و  کمرلی را از فعالیت های دیگر مخابر ات شهرستان 
مراوه تپه برشــمرد و گفت : تمامی این طرح ها در راستای واگداری خدمات و 

سرویسهای متناسب با نیاز مشتریان اجرا و راه اندازی می شود.

آئینتجلیلازبرترینهايفوتبالفرخشهر
بهروز یســلیانی- ، آئین تجلیل از پیشکسوتان و برترین هاي فوتبال شهر فرخ 
شــهر با حضور نمایندگي ورزش و جوانان، هیات فوتبال بخش، شوراي اسالمي 
شهر، شهردار، پیشکسوتان ورزشي و کارکنان شهرداري فرخ شهر در محل تاالر 
مهر فرخ شهر برگزار گردید. در این مراسم شهردار فرخ شهر ضمن تشریح پروژه 
هاي ورزشــي فعال سطح شهر گفت: رسیدن به جایگاه یک مقام مسئول بسي 
آسان تر از حفظ آن در بین مردم است و تمام تالش ما این است که در راستاي 
توسعه و آباداني شهر و در راستاي انتظارات مردم شهر فرخ شهر حرکت کنیم. 
حامد فروزنده تشــریح کرد: در ابتداي آغاز طرح هاي ورزشــي زمین والیبال و 
زمین استریت بال در پارک معلم با اعتبارات و نظارت شهرداري احداث گردید.

زارع خبر داد
سهمدولتازصندوقتوسعهملیکاهشپیداکرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت که سهم دولت از صندوق توسعه 
ملی کاهش پیدا کرد؛ به این دلیل که دولت اذن مقام معظم رهبری را نداشت.

به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق اظهار کرد: دولت در 
الیحه بودجه پیش بینی کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات 
نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شود منتهی با توجه به این که 
برای این کار اذن رهبری را نداشــت کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را به ۴۰ 
درصد رساند. اگر دولت اذن رهبری را بگیرد آن زمان ما مجددا درباره بند »الف« تبصره ۱ 
رای گیری می کنیم.وی اضافه کرد: با تغییر حاصل شــده سهم وزارت نفت از منابع حاصل 
از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۱۴.۵ درصد و ســهم بودجه عمومی 
۴۵.۵ درصد شــد.زارع خاطر نشان کرد: براین اساس ۲۰ درصد از سهم دولت از استقراض 
از صندوق توســعه ملی کاهش پیدا کرد دلیل آن هم نداشــت اذن رهبری بود.سخنگوی 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ همچنین گفت: کمیسیون تلفیق همچنین 
تصویب کرد که سال آینده سقف پاداش خدمت کارکنان ۴۷۲ میلیون تومان باشد که دولت 
این میزان را در الیحه ۴۴۵ میلیون تومان پیش بینی کرده بود.وی ادامه داد: همچنین با 
مصوبه کمیسیون تلفیق تعداد رزمندگان معسر حقوق بگیر از ۹۰ هزار نفر در سال جاری 
به ۱۱۰ هزار نفر در ســال آینده افزایش پیدا کرد حقوق آنها سه میلیون تومان پیش بینی 
شــد.وی اضافه کرد: تعداد جانبازان حقوق بگیر فاقد شغل زیر ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰، 
۱۰۲ هزار نفر با حقوق دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که این تعداد در ســال آینده به 
۱۲۲ هزار نفر با حقوق سه میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین حقوق جانبازان فاقد 
شغل باالی ۲۵ درصد در سال آینده از دو میلیون و ۲۰۰ تومان به سه میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان افزایش پیدا کرد.به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در 
سال آینده حق عائله مندی برای بازنشستگان و کارکنان دو برابر و حق اوالد سه برابر مصوب 
شد.وی با اشاره به بررسی موضوع حذف ارز ترجیحی در جلسه صبح امروز کمیسیون اظهار 
کرد: آنچه به عنوان حذف ارز ترجیحی بیان می شود بدان معناست که ارز تخصیص یافته 
از حلقه اول گرفته شــده و به حلقه مصرف کننده به صورت ریالی پرداخت شود در جلسه 
صبح امروز پیشنهادات متفاوتی داده شد منتهی رای نیاورد دغدغه دولت و مجلس شورای 
اســالمی آن است که به راهکاری رسیده تا نگرانی در حوزه کاالهای اساسی وجود نداشته 
باشــد به ویژه کاالهایی که ارز ترجیحی برای واردات آنها داده می شد این شامل دارو هم 

می شود. ان شااهلل در جلسه عصر کمیسیون دراین باره تصمیم گیری صورت می گیرد.

آخرین آمار دپوی کاالی اساسی 
۱.۸میلیونتندرشناورها

مجموع کاالهای اساســی موجود در گمرک و بنادر و آنچه که در شــناورها قرار دارد به 
۴.۹ میلیون تن رســیده است.گزارش دریافتی ایسنا از آخرین وضعیت کاالهای اساسی 
در گمرک و  بنادر تا ششم بهمن ماه سال جاری نشان می دهد که جمع کاالهای اساسی 
شــامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به بیش از ۴.۹ میلیون تن رسیده که 
بیانگر روند کاهشی در چند ماه اخیر است.براساس این گزارش از مجموع کاالهای موجود 
حدود ۳.۱ میلیون تن مربوط به موجودی انبارها اســت که بیشترین میزان در بندر امام 
خمینی )ره( با ۲.۲ میلیون تن قرار دارد.در ســایر بنادر نیز ۲۵۰.۱ هزار تن در امیرآباد، 
۲۷۱.۱ هزار تن بندر شهید رجایی، ۵۳ هزار تن چابهار، ۱۲۲.۲ هزار تن نوشهر، ۵۰ هزار 
تن انزلی، ۴6.۵ هزار تن فریدون کنار، ۷۰ تن بندر لنگه، ۱۸۸۴ تن شهید باهنر، ۸۳ تن 
خرمشهر و در آستارا ۲۲.۴ هزار تن کاال وجود دارد و در بندر آبادان تا این تاریخ موجودی 

به صفر رسیده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی:

سود ۶۰۰ هزار تومانی سهام عدالت تا پایان سال 
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سود سهام عدالت سال ۹۹ 
تا پایان سال جاری به حساب سهامداران پرداخت می شود و رقم 

محاسبه شده برای هر نفر حدود 6۰۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر حســین قربان زاده به آخرین وضعیت 
پرداخت سود سال ۹۹ سهام عدالت به حساب سهامداران اشاره 
کرد و گفت: تاکنون رقم کلی نهایی و زمان واریز آن مشــخص 
شده است.وی اضافه کرد: بر اساس محاسبات انجام شده، احتماالً 
تا پایان سال رقمی حدود 6۰۰ هزار تومان به حساب هر سهامدار 
پرداخت شود.قربان زاده گفت: ۴۹ میلیون سهامداری که دارای 
سهام عدالت هســتند، بعد از ابالغ رهبر انقالب و نیز آئین نامه 
شــورای عالی بورس قادر به انتخاب دو روش مدیریت مستقیم 
و غیرمســتقیم بودند.معاون وزیر اقتصــاد و دارایی افزود: بعد از 
انتخاب نوع روش مدیریت، ســهامداران مستقیم خود سهامدار 
شرکت های ســرمایه پذیر و ســهامداران غیرمستقیم، سهامدار 
شرکت های سرمایه گذاری استانی شدند.وی گفت: شرکت های 
سرمایه پذیر دارای ســهامداران عدالت به دو دسته شرکت های 
بورسی و غیر بورسی تقسیم می شود که شرکت های بورسی دارای 
۳6 شــرکت بورسی و شرکت های غیر بورسی شامل ۱۳ شرکت 
هســتند.قربان زاده افزود: سود سال ۹۹ سهام عدالت شرکت های 
غیر بورسی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و سود شرکت های 
بورســی رقمی حدود ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.رئیس 
سازمان خصوصی سازی ادامه داد: جمع سود دو شرکت بورسی و 
غیر بورسی عددی معادل حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است که 
این رقم باید میان ۴۹ میلیون سهامدار توزیع شود، بر این اساس 

تا پایان سال به هر سهامدار احتماالً رقمی حدود 6۰۰ هزار تومان 
پرداخت می شــود.وی با تاکید بر اینکه جمع ســود شرکت های 
بورســی و غیر بورسی نسبت به سال ۹۸ حدود سه برابر افزایش 

پیدا کرده اســت، افزود: جمع سود سال ۹۸ که سال گذشته به 
حساب سهامداران پرداخت شــد، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان بود که امســال این عدد به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان 

رسیده اســت.معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت : در زیرمجموعه 
شــورای عالی بورس، کارگروهی برای تعیین تکلیف موضوعات 
مرتبط با سهام عدالت تشکیل شده است که در آن نمایندگانی از 
سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق تعاون، 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دســتگاه های نظارتی و کانون 
ســهام عدالت حضور دارند.وی افــزود: در این کارگروه در تالش 
هستیم که جزئیات نحوه پرداخت سود سهامداران غیرمستقیم 
مشــخص و قوانین آن رعایت شود تا ســهامداران آن بتوانند هر 
چه زودتر به ســود مدنظر دســت پیدا کننــد.وی همچنین در 
خصوص زمان پرداخت باقی مانده سود سال ۹۸ سهام عدالت به 
حساب مشــموالن نیز، گفت: برخی از شرکت های بزرگ مانند 
دخانیات، مخابرات و … سود ســال های گذشته خود را به طور 
کامل پرداخت نکردند، سازمان خصوصی سازی مکلف به پیگیری 
از این شرکت ها است و موارد حقوقی الزم در مورد آن ها را اعمال 
کرده اســت تا این شــرکت ها هر چه زودتر باقی مانده سود سال 
گذشته را پرداخت کنند.قربان زاده گفت: اقدام حقوقی مربوط به 
این شرکت ها را انجام دادیم و ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی 
را بر این شــرکت ها اعمال کردیم، براین اساس دیگر امکان ثبت 
صورت جلسات برای آن ها وجود ندارد و این شرکت ها باید هر چه 
زودتر معوقات را پرداخت کنند.رئیس ســازمان خصوصی سازی 
افــزود: اکنون در حال مذاکرات با هیئت مدیره این دو شــرکت 
بزرگ هستیم تا بتوانند سود معوقه را در قالب دریافت تسهیالت 
از بانک پرداخت کنند، اما تاکنون زمان دقیقی برای پرداخت این 

سود اعالم نشده است.

بنابر اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد گسترش کمک 
ودیعه مســکن در قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شــده که قرار است 
۱۰ درصد تســهیالت مصوب در قانون به حوزه اجاره اختصاص 
پیدا کند.به گزارش ایسنا، تسهیالت کمک ودیعه مسکن که در 
سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به برخی مستاجران پرداخت شده بنا بر 
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی احتماالً در سال آینده گسترش 
پیــدا می کند. این خبر را محمود محمودزاده، معاون مســکن و 

ســاختمان وزیر راه و شهرســازی اعالم کرده و هدف از ارائه آن 
را ســاماندهی بازار اجاره و تسهیل گری در پرداخت هزینه های 
اجاره برای مستاجران دانسته است.وی با یادآوری این مطلب که 
طی دو ســال گذشته مصوباتی از ســتاد ملی کرونا برای ودیعه 
مســکن اخذ شده اســت افزود: افزایش قیمت اجاره بها در توان 
پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی 
در قالــب قانون بودجه تنظیم و ارایه شــده تــا نهایی و مصوب 
شــود. با تصویب این پیشــنهادها در قانون بودجه در نظر است 
تا اعتبار مناســبی برای تسهیالت کمک ودیعه مسکن در اختیار 
مســتاجران قرار بگیرد.محمودزاده ادامه داد: در نظر است تا در 
قانون بودجه امســال، تسهیالت ودیعه مسکن گسترش یابد و با 
ساختار قوی تری کار پیش برود.وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب 

قانونی برای وزارت راه و شهرســازی فراهم بشود تا این کمک ها 
در اختیار مســتاجران قرار بگیرد.معاون وزیر راه و شهرسازی با 
یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره بها متاثر از اقتصاد کالن کشور 
اســت، توضیح داد: تالش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره 
و توان مســتاجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شــود. 
چنانچه پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بوجه ۱۴۰۱ 
مصوب شود کمک قابل توجهی به مســتاجران می شود.وی در 
خصوص جزئیات پیشنهاد ارایه شده گفت: پیشنهاد شده است تا 
۱۰ درصد تسهیالت حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه 
اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش های 
اولیه قرار گرفته اســت. امید اســت تا در بودجه نهایی این رقم 
تثبیت بشــود که کمک خوبی برای مستاجران است.محمودزاده 

همچنین گام دیگر وزارت راه و شهرسازی را در موضوع ساماندهی 
بازار اجاره، موضوع اجاره داری حرفه ای برشــمرد و افزود: موضوع 
اجاره داری حرفه ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد 
و در کمیسیون های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز 
از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب 
و اجرایی شــدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.وزارت راه و 
شهرسازی در حالی گسترش وام اجاره را در دستور کار قرار داده 
که طی دو سال گذشته به دلیل سختگیری بانک ها در پرداخت 
وام اجاره، بسیاری مستاجران از این تسهیالت بی نصیب ماندند. 
در حالی که تاکید ســتاد کرونا این بــود که با حداقل وثایق و با 
حداکثر تسهیل، پرداخت تسهیالت به مستاجران انجام شود. اما 
مستاجران با موضوعات جدیدی درگیر شدند و هر بانکی شرایط 
خاص خود را پیش پای آنها قرار می داد.تا روز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ 
یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۱۲۷ نفر به عنوان متقاضی ثبت نام وام 
ودیعه مسکن در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کردند اما تا تاریخ 

۲۲ آذر ماه فقط ۴۰۳ هزار نفر تســهیالت را دریافت و ۵۵۷ هزار 
نفر به سیستم بانکی معرفی شده بودند.ثبت نام از متقاضیان وام 
کمک ودیعه مســکن از ۲6 خرداد آغاز شده بود و تا ساعت ۲۴ 
امروز ۳۰ آذر ماه ادامه پیدا کرد.سقف مبلغ این تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ برای کالن شهر تهران ۷۰ میلیون 
تومان، سایر کالن شــهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ 
میلیون تومان تعیین شده بود.بنا بر اعالم بانک مرکزی در دی ماه 
امسال نرخ رشــد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در 
شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. از آذر تا دی ماه نیز طبق گزارش 
مرکز آمار، اجاره بها ۴.6 درصد افزایش یافته که پس از دخانیات 
و غالت، بازار اجاره رتبه ســوم تورم ماهیانه را به خود اختصاص 
داد.از سوی  دیگر برخی گزارش های غیررسمی حاکی از آن است 
که تعداد مســتاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان 
۴۲ درصد بوده اســت به باالی ۵۰ درصد رسیده و در واقع تعداد 

مستاجران از مالکان بیشتر شده است.

واماجارهافزایشمییابد؟

جمعیت هالل احمر اســتان کرمانشاه در نظر دارد نسبت به برگزاری  
مزایده با موضوع  فروش اقالم اســقاطی در صورت فراخوان از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (  اقدام نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/11/07 لغایت 1400/11/27 با مراجعه 
 www.setadiran.ir به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

مــزایــده
 فروش اقالم اسقاطی

جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه

استان کرمانشاه فروش اقالم اسقاطی
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تهران- ایرنا- رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کشــاورزی ایران گفت: اکنون برخی کشورهای 
اروپایــی به ویژه آلمــان آمادگی دارنــد کارخانجات تولید 

پنل های خورشیدی را در اختیار کشورمان قرار دهند.»آرش 
نجفی« در گفت وگوی با ایرنا افزود: این کشــورها همچنین 
آمادگی دارند همزمان با واگذاری و فروش کارخانجات تولید 
پنل های خورشیدی، خرید تضمینی برق را نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: اکنون ســرعت بازگشت سرمایه در انرژی های 
تجدیدپذیر با تاخیر همراه است، زیرا دولت برآورد درستی 
از  قیمت تمام شده برق در نیروگاه های حرارتی ندارد.رییس 
کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: از طرف دیگر قیمت برق 
واقعی نیســت و دولت با توجه به شرایط اقتصادی موجود 
نمی تواند برای واقعی سازی قیمت اقدام کند، بنابراین توسعه 

این بخش خیلی مورد توجه نبوده است.نجفی اظهار داشت: 
دولت می تواند بــرای مدت محدودی از محل تهاتر نفت به 
ســرمایه گذاری در بخش پنل های خورشیدی کمک کرده 
و این ظرفیت را برای آینده ایجاد کند تا توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر ممکن شود و این یک راهکار منطقی است.
وی ادامه داد: دولت می تواند از منابع نفتی، فرآورده های نفتی 
و غیــره به برنامه ریزی پرداخته و به تهاتر آنها با تجهیزات 
مورد نیاز توســعه انرژی های تجدید پذیر بپردازد تا وسعت 
و گســتره این نوع انرژی را افزایش دهد.رییس کمیسیون 
انرژی اتاق ایران خاطرنشــان کرد: اگر این امر محقق شود، 

به طور قطع انرژی های تجدیدپذیر در مقابل این اعتمادی که 
از طرف دولت انجام شــده، بازخورد خوبی دریافت خواهند 
کرد و این مساله به رونق می انجامد.نجفی افزود: از نظر ما به 
عنوان یک تحلیلگر اقتصادی، اگر بخواهیم قیمت تمام شده 
برق حرارتی را برای کشــور محاسبه کنیم، قیمت پنل های 
خورشــیدی و انرژی تجدیدپذیر به صرفه اســت.وی درباره 
اصــاح الگوی مصرف با کمــک انرژی های تجدیدپذیر نیز 
گفت: پیشــنهاد دولت به مشترکان پُرمصرف برای استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر، یک پیشنهاد منطقی است که به 

توسعه این بخش کمک خواهد کرد.

گزیده خبر

سوخت رسانی به مناطق سردسیر کرمانشاه 
بدون وقفه در حال انجام است 

عباس بهاری - بیستون - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمانشاه، گفت: در پی بارش های سنگین برف و ادامه دمای سرد زیر صفر 
درجه در شهرستان های اســتان، تأمین سوخت برای مناطق سخت گذر و 
مجاری عرضه با قوت تمام ادامه دارد. فریدون یاسمی از سوخت رسانی بدون 
وقفه این شرکت در فصل سرما به مناطق سخت گذر و برف گیر استان خبر 
داد و گفت: با برنامه ریزی  انجام شده و ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی، 
شــرکت نفت در این روزها و هفته های اخیر رسالت خود را که همانا گرم 
کردن خانه های مردم اســت به خوبی انجام داده است.وی افزود: در منطقه 
کرمانشاه حدود 45 هزار خانوار زیرپوشش این شرکت و مصرف کننده نفت 
سفید و گاز مایع و 163 جایگاه عرضه فرآورده نفتی وجود دارد که سوخت 

مورد نیاز این تعداد خانوار بخوبی و بدون وقفه انجام شده است.

در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
برگزاری جلسه شورای فرهنگی _ ورزشی 

ســعید فیروزی - بیستون - جلسه شورای فرهنگی _ ورزشی شرکت بهره 
بــرداری نفت و گاز غرب با رویکرد تقویت انگیزه های فرهنگی و ورزشــی، 
با حضور مهندس علی رضایی مدیر عامل، مدیران، روســا و اعضا شــورای 
فرهنگی _ ورزشی ، روز شنبه در سالن جلسات ستاد کرمانشاه برگزار گردید.

مهندس رضایی مدیر عامل شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز غرب در این 
جلســه با اشــاره به ضرورت برنامه ریزی فرهنگی و ورزشی جهت توانمند 
ســازی کارکنــان در محیط کار و بهره گیری از تفریحات ســالم و تقویت 
استعدادهای فرهنگی و ورزشی همکاران و خانواده ها گفت : تامین نیازهای 
فرهنگی و ورزشی کارکنان وظیفه شرکت است و برای دستیابی به محیط 
کاری ســالم و با نشاط الزم است برنامه ریزی شــود.وی ترغیب و تشویق 
کارکنان به ورزش و استفاده از امکانات ورزشی منطقه و برنامه ریزی جهت 
برگزاری مســابقات ورزشی به منظور حفظ ســامت و نشاط کارکنان را با 

اهمیت خواند.

مطالعات تعیین حد حریم یک هزار و ۲۰۰ 
 کیلومتر از رودخانه های کردستان

 انجام شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: تاکنون کار مطالعات تعیین 
حد حریم و بســتر یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر از رودخانه های اصلی و فرعی 
استان انجام شــده اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
کردســتان، مهندس آرش آریانژاد در خصوص رودخانه های استان اظهار 
داشــت: طول رودخانه های اصلی و فرعی کردســتان، هشــت هزار و 4۰۰ 
کیلومتر مربع است که شامل 4۰ رودخانه اصلی و فرعی می شود.وی اضافه 
کرد: تعیین حد حریم و بستر هر یک کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی از زمان 
مطالعه، نقشه برداری، تهیه کاداستر، فراخوان عمومی تا نتیجه گیری نهایی 
4۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که رقم بسیار باالیی است.مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای کردســتان یادآور شد: تاکنون جانمایی کاداستر حدود ۷۰۰ 
کیلومتر، رپرگذاری 4۲ کیلومتر و ســاماندهی 15 کیلومتر از رودخانه های 

استان انجام شده است.

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
خبرداد؛

تحقق 9۰ درصدی سناریوی ثبت اطالعات 
مکانی و توصیفی تاسیسات آبفای اصفهان 

در سامانه نجما
با تحقق 9۰ درصدی  برنامه های تدوین شــده GISدر سال 14۰۰  از 45 
نفر از کارشناسان GIS آبفای استان اصفهان تقدیر شد.معاون منابع انسانی 
و تحقیقات شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با بیان این که دسترسی به 
اطاعات مکانی و توصیفی تاسیسات آبفای استان اصفهان در سامانه نجما 
امکان پذیرشده است تصریح کرد: هم اکنون 1۰۰ درصد اطاعات مکانی و 
توصیفی چاه ها، 1۰۰ درصد مخازن آب، 95 درصد ایستگاه های گندزدایی 
و ایســتگاه های پمپاژ آب، بیش از 9۰ درصد فشــار شــکن ها و شیرهای 
آتش نشــانی ، بیش از 9۰درصد کنتورهای حجمی و نزدیک به 8۰ درصد 
دستگاه های دبی سنج در سامانه نجما وجود دارد.مجتبی قبادیان با اشاره 
به  پیاده سازی سناریوی تدوین شده اطاعات مکانی و توصیفی تاسیسات 
درسامانه نجما در سال جاری گفت: عملیات به روز رسانی  اطاعات مکانی 
محدوده شــهرها، تکمیل اطاعات مکانی و توصیفی تاسیســات از جمله 
چاه ها، مخازن، ایســتگاه های پمپاژ، تصفیه خانه هــای آب و فاضاب و 
شــیرخانه ها در شهرها و روستاها در سامانه نجما پایان یافته است وبه روز 
رسانی اطاعات مکانی مربوط به شیرهای آتش نشانی، کنتورهای حجمی 
و شــیرهای فشار شکن شهری نیز در دســتور کار قرار دارد.وی با بیان این 
که در ســال جاری ثبتمحدوده مکانی روســتاها نیز در سامانه نجما انجام 
شد افزود:امسال اطاعات مکانی شیرهای آتش نشانی، کنتورهای حجمی 
و شیرهای فشار شکن روستایی و همچنین اطاعات حوادث آب روستایی 

در سامانه نجما ثبت شد.

آسیب دیدگی خط لوله دریافت میعانات 
گازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

مرتفع شد
مدیرعامل شرکت نفت ســتاره خلیج فارس از رفع آسیب دیدگی و 
اتصال خط لوله انتقال میعانات گازی ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
با تکیه بر توان فنی و کارگروهی متخصصان جوان این شــرکت خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت ســتاره 
خلیج فارس، »محمدعلی دادور« در این خصوص بیان کرد: با توجه 
به بارندگی های هفته گذشته در استان و وقوع سیاب، بستر رودخانه 
کل در حوالی روســتای گچین تغییر کرد و این ســیاب به مسیر 
خط لوله انتقال میعانات گازی پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس وارد 
شد.وی ادامه داد: مطابق استانداردها خط لوله انتقال میعانات گازی 
در بســتر رودخانه ایمن سازی شده است اما با وقوع سیل در فواصل 
دورتر از رودخانه، سیاب به مسیر اطراف خط لوله انتقال خوراک این 
پاالیشــگاه تغییر مسیر داد و با توجه به فشار وارده از دو نقطه دچار 
آسیب دیدگی شد. دادور با بیان اینکه در زمان وقوع رخداد، شیرهای 
خودکار مســیر را مســدود کردند، گفت: پس از رسیدن خط بانان 
شــیرهای بزرگ تر باالدستی نیز بسته شدند تا از خسارات احتمالی 
بیشــتر پیشگیری شود و بافاصله نیروهای عملیاتی به محل حادثه 

اعزام شدند و عملیات  ترمیم خط انتقال آغاز شد.

در دی ماه سال جاری ارزیابی شد؛
اختصاص 64 درصد مصرف گاز 
آذربایجان شرقی به بخش خانگی

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیر بهره 
برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: 
در دی ماه سال جاری 64 درصد مصارف 
گاز اســتان به بخــش خانگی اختصاص 
داشته است.خسرو آریان پور با اعام این 

خبر گفت: به دلیل برودت شــدید هوای اســتان در دی ماه سال 
جــاری و در زمان اوج مصــرف گاز، حدود 64 درصد مصارف گاز 
غالباً برای تأمین نیازهای گرمایشی مشترکین خانگی صرف شده 
اســت.وی افزود: این در حالی است که در شرایط عادی مصرف و 
در 6 ماهه اول ســال جاری، سهم این بخش از مصرف کنندگان 
صرفاً ۲۲.5 درصد از کل مصارف استان بوده و بیشترین رقم مصرف 
در همیــن بازه زمانی مربوط به نیروگاه ها با بیش از 36.5 درصد 

بوده است.

خطر جنگ نفت را ۹۰ دالر کرد
قیمت نفــت در معامات روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر 
ریسکهای ژئوپلیتیکی که نگرانی ها نسبت به کمبود عرضه 
انرژی را تشــدید کرد، به باالترین حد در بیش از هفت سال 
اخیر صعود کرد و ششــمین رشد هفتگی متوالی را به ثبت 
رساند.به گزارش ایسنا، بهای معامات نفت برنت با 69 سنت 
افزایش، در 9۰ دالر و 3 ســنت در هر بشــکه بسته شد در 
حالی که اواســط معامات تا مرز 91 دالر و ۷۰ ســنت هم 
پیش رفته بود که باالترین قیمت از اکتبر ســال ۲۰14 بود.

بهای معامات نفت برنت با ۲1 سنت افزایش، در 86 دالر و 
8۲ سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا اواسط 
معامات تا مرز 88 دالر و 84 ســنت صعود کرده بود.هر دو 
شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت ششمین رشد 
هفتگی متوالی را رقم زدند که طوالنی ترین رشــد هفتگی 
ممتد از اکتبر به شمار می رود.عرضه محدود باعث شده است 
قیمت قراردادهای کوتاه مدت نسبت به قراردادهای تحویل 
ماههــای آینده افزایش پیدا کند و تفــاوت قیمت بین این 
قراردادها به شش دالر و 9۲  سنت رسیده که باالترین رکورد 
از سال ۲۰13 اســت.تولیدکنندگان بزرگ در اوپک پاس 
برای افزایش تولید به سختی تقا می کنند. بازار همچنین به 
حمات موشکی یمن به امارات متحده عربی واکنش نشان 
داده است.عامل دیگری که از افزایش قیمتها پشتیبانی کرده 

است، نگرانی ها نســبت به احتمال حمله نظامی روسیه به 
اوکراین است که ممکن اســت بازارهای انرژی به خصوص 
صادرات گاز روسیه به اروپا را مختل کند.جیووانی استونوو، 
تحلیلگر بانک یو بی اس گفت: تاکنون اختال عرضه ای در 

اروپای شرقی اتفاق نیفتاده است بنابراین نرخ ریسک مربوط 
به این تنشها چندان باال نیست. با این حال بعضی از سرمایه 
گذاران ترجیح می دهند خود را در معرض این ریسک قرار 
ندهند.مت اسمیت، مدیر تحقیقات کاال در شرکت کلیپردیتا 

هم گفت: لحن نسبتا مایم آمریکا علیه روسیه ممکن است 
از روند صعودی قیمتها کم کند. اما چشم انداز کلی این است 
که با ابهامات ژئوپلیتیکی و نگرانیهای بخش عرضه، قیمتها 
باالتر می روند.بازار به نشست دوم فوریه وزیران اوپک پاس 
متمرکز شده است. چندین منبع آگاه به رویترز اظهار کردند 
اوپــک پاس احتماال به برنامه افزایش تولید به میزان 4۰۰ 
هزار بشکه در روز برای مارس پایبند می ماند.مارشال استیوز، 
تحلیلگــر بازار انرژی در شــرکت آی اچ اس مارکیت گفت: 
این به دلیل آن اســت که بعضی از تولیدکنندگان بزرگ در 
اوپک پاس شامل روسیه برای افزایش سطح تولید به مشکل 
برخورده اند. تولید آمریکا هم با وجود افزایش شمار دکلهای 
حفاری، رشــد چشمگیری نداشته اســت.بر اساس گزارش 
رویترز، گزارش روز جمعه شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز 
نشان داد شرکتهای انرژی آمریکایی شمار دکلهای حفاری 
نفــت و گاز طبیعی را در هفته منتهی به ۲8 ژانویه، شــش 
حلقــه افزایش دادند و به 61۰ حلقه رســاندند که باالترین 
میزان از آوریل ســال ۲۰۲۰ است. همچنین شمار دکلهای 
حفاری نفــت و گاز طبیعی آمریکا بــرای هیجدهمین ماه 
متوالی رشد کرده است و در ژانویه ۲4 حلقه افزایش داشته 
اســت. شمار دکلها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲6 

حلقه معادل 59 درصد افزایش داشته است.

گروه صنعت انرژی فراساحلی انگلیس OGUK پیش بینی کرد تولید گاز این کشور تا سال ۲۰3۰ ممکن است به میزان ۷5 
درصد کاهش پیدا کند.به گزارش ایسنا، گروه OGUK هشدار داد بدون سرمایه گذاری های جدید در میادین گازی جدید 
در دریای شــمال، انگلیس در برابر شــوکهای قیمت و رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند بحران اخیر میان روسیه و اوکراین به 
شدت آسیب پذیر خواهد ماند.شوکهای قیمت جدید، بحران انرژی که در حال حاضر در انگلیس در جریان است را وخیمتر 
خواهد کرد. تامین کنندگان برق و گاز در این کشور در آستانه انحال قرار گرفته اند و مصرف کنندگان با افزایش سقف قیمت صورتحسابهای انرژی از اول 
آوریل، با بحران هزینه زندگی مواجه هستند. بدترین بحران برای مصرف کنندگان در آوریل اتفاق خواهد افتاد که میلیونها خانوار دچار فقر انرژی می شوند و 
بسیاری از افراد مجبورند بین غذا و گرمایش، یکی را انتخاب کنند.تولید داخلی در حال حاضر 4۷ درصد از تقاضای گاز انگلیس را تامین می کند و 31 درصد 
از واردات خط لوله از اروپاست که عمدتا از نروژ بوده و ۲1 درصد از محل واردات LNG است. در سال ۲۰۲۰ روسیه 3.4 درصد از گاز انگلیس را تامین کرد.

بر اساس گزارش اویل پرایس، این گروه صنعتی هشدار داد برای جلوگیری از سقوط ۷5 درصدی تولید گاز، میادین جدیدی باید در دریای شمال توسعه پیدا 
کنند. بسیاری از میادین این منطقه فرسوده شده اند و برآورد می شود چنینی میادینی نفت و گاز معادل 1۰ تا ۲۰ میلیارد بشکه نفت دارند که برای تولید 

به مدت 1۰ تا ۲۰ سال کشش دارند.

همزمان با اوج گرفتن تنشها میان روسیه و اوکراین و افزایش احتمال درگیری نظامی، استرالیا که یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز 
طبیعی مایع )LNG( در جهان است، اعام کرد آماده است محموله های LNG را برای حمایت از دوستان و متحدانش به اروپا صادر کند.

به گزارش ایسنا، کیث پیت، وزیر منابع و آب استرالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعام کرد استرالیا آماده است از دوستان و متحدانش 
حمایت کند. وی گفت: ما منابع گاز توســعه یافته ای داریم و از ظرفیت صادرات به سراســر جهان عاوه بر تامین نیاز داخلی برخوردار 

هستیم. البته ما همچنان به تامین تقاضای قراردادی که پیش از این وجود داشتند و تامین تقاضای داخلی ادامه می دهیم و همزمان به دنبال فرصتهای فروش محموله های 
نقدی در بازارهای دیگر خواهیم بود.این مقام دولتی اظهار کرد: استرالیا تاکنون درخواست رسمی برای تحویل گاز به مناطق دیگر دریافت نکرده است با این حال آماده است هر 
جایی که الزم باشد گاز صادر کند.استرالیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG در جهان است و بنابراین می تواند در صورت وقوع جنگ میان اوکراین و روسیه که صادرکننده 
بزرگ گاز به اروپاســت و مختل شــدن صادرات این کشور، گاز مورد نیاز اروپا را تامین کند.دولت آمریکا سرگرم مذاکره با شرکتهای انرژی و کشورهای تولیدکننده بزرگ گاز 
درباره امکان تامین مقادیر زیادی گاز طبیعی برای اروپا در صورت مختل شدن صادرات گاز روسیه به این منطقه است.تحلیلگران می گویند روسیه که بیش از یک سوم گاز 
طبیعی مورد نیاز اروپا را تامین می کند، در صورت حمله نظامی به اوکراین و وضع تحریمهای غربی علیه مسکو، ممکن است از صادرات گاز به عنوان اهرم فشاری استفاده کند. 
بعاوه در صورت وقوع جنگ و تحریمهای انرژی متعاقب آن علیه روسیه، اروپا و تامین گاز این منطقه که توسط شرکت گازپروم انجام می گیرد، به شدت آسیب خواهند دید.

 OGUK پیش بینی کرد

سقوط ۷۵ درصدی گاز انگلیس تا ۸ سال آینده
با اوج گرفتن تنش های ژئوپلیتیکی

اعالم آمادگی استرالیا برای صادرات LNG به اروپا

رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران خبر داد:

آمادگی اروپایی ها برای 
واگذاری کارخانجات تولید 
پنل خورشیدی به ایران
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گزیده خبر

 فراخوان جذب سرمایه گذاری خارجی 
در بندر چابهار

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان از 
 IORA فرصت سرمایه گذاری کشورهای همسایه عضو
)آیورا(، CIS و افغانســتان در طرح های توســعه ای و 
بهره برداری از زیرساخت های بندر چابهار خبر داد.به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی 

سیســتان و بلوچســتان، بهروز آقایی مدیر کل این بندر در این خصوص اظهار 
داشــت: یکی از دغدغه های مدیران صنایع کشــورهای در حال توسعه به ویژه 
مدیران ســازمان بنادر و دریانوردی تامین مالی برای فائق آمدن بر مشــکالت 
پروژه ها می باشد.وی افزود: به بیان دیگر امروزه داشتن منابع زیرزمینی )نفت، 
گاز و معادن( و نیروی انسانی کارآمد برای توسعه کفایت نمی کند، بلکه مدیریت 
قوی و هوشــمندانه ای که بتواند جذب سرمایه های بین المللی را برای اجرای 
پروژه های تعریف شــده و دانش و فناوری را وارد کشــور کنــد، فاکتور مؤثر و 
تعیین کننده ای محســوب می شــود.آقایی ادامه داد: جلب نظر سرمایه گذاران 
نیازمند طراحی و ایجاد مدل های متنوع قراردادی اســت که یکی از آنها قرارداد 
B.O.T»  )Build-operation-» ساخت و بهره برداری و انتقال یا به اصطالح

Transfer ( اســت که امروزه مورد استقبال قرار گرفته است.مدیر کل بنادر و 
دریانوردی سیســتان و بلوچســتان ادامه داد: دلیل عمده استقبال از این مدل 
مســئولیت بسیار محدود کارفرما در قبال ریســک های پروژه )مالی، اجرایی و 
بهره برداری( بوده بطوریکه بیشترین ریسک های قرارداد به سرمایه گذار منتقل 

می شود.

رییس اتاق بازرگانی تبریز در دیدار با سفیر بنگالدش تاکید کرد؛
لزوم افزایش ارتباطات تجاری آذربایجان 

شرقی و بنگالدش
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: رییس اتاق بازرگانی 
تبریز در دیدار با ســفیر بنگالدش در تهران با اشاره به 
حجم پایین مبادالت تجاری دو کشور بر لزوم افزایش 
ارتباطات اقتصادی آذربایجان شرقی و کشور بنگالدش 
تاکید کرد.یونس ژائله در دیدار با ســفیر بنگالدش در 

تهران در محل اتاق تبریز با اشاره به لزوم افزایش تجارت دو جانبه میان استان 
آذربایجان شــرقی و بنگالدش گفت: حجم تجارت میان این دو کشور در حال 
حاضر پایین اســت که باید در این راستا به کمک یکدیگر، شاهد باال رفتن این 
میزان باشیم.وی ادامه داد: در کنار افزایش تجارت میان دو کشور، بحث مشارکت 
در تولید بسیار اهمیت دارد. تبریز دارای پتانسیل باالیی در صنایع مختلف است 
که از جمله آن می توان به فوالد، صنایع دستی، خشکبار، کفش و چرم، نساجی، 
صنایع غذایی و شیرینی و شکالت و دیگر صنایع پیشرفته این شهر اشاره داشت.

سرمایه گذاری 450 میلیارد تومانی فوالد 
خراسان برای افزایش ظرفیت تولید گندله

«مجتمع فوالد خراســان« با ســرمایه گذاری 450 میلیارد تومانی در ســایت 
صنعتی این شــرکت واقع در نیشــابور، ظرفیت تولید گندله خود را به میزان 
قابــل مالحظه ای افزایش می دهد.مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان با اعالم 
این خبر که شــرکت تحت مدیریت او با اجرای طرح مکانیزاســیون انباشت و 
برداشت کنسانتره، سرعت انتقال و بهره وری این ماده مواد اولیه¬ی ورودی به 
کارخانه گندله سازی را دســت کم تا 10 درصد افزایش خواهد داد، افزود: این 
پروژه که در سه فاز طراحی و وارد مرحله اجرا شده است، تغییر چشم گیری در 
تجهیزات و فرایند انباشت، برداشت و انتقال مواد اولیه در داخل سایت ایجادکرده 
و هدف از آن اصالح فرایند، ارتقای راندمان تولید و نیز کاهش مصارف و ضایعات  
است.کسری غفوری افزود: اجرای پروژه نصب تجهیزات مکانیزه¬ی موسوم به 
«Stacker & reclaimer« کاهش توقفات، ارتقای کیفیت فرایند جا به جایی 
مواد اولیه، افزایش ســرعت جا به جایی مواد، افزایش بهره وری انرژی و ارتقای 

10درصدی بهره وری تولید در این واحد را به دنبال خواهد داشت.

برای اولین بار در حوزه خدمات پس از فروش ایران خودرو
آزمون سراسری مهارت کارشناسان فنی 

دفاتر منطقه ای ایساکو برگزار شد
شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، در راستای سنجش رشد و ارتقای 
دانش و مهارت فنی کارشناســان فنی و مهندسی دفاتر منطقه ای ایساکو در 
سراســر کشــور آزمون مهارت عملی را برگزار کرد.ایکوپــرس- این برنامه به 
منظور ارتقا و بررسی سطح دانش فنی و تخصصی و بهبود عملکرد کارشناسان 
نمایندگی هــا و دفاتر منطقه ای، به صورت مداوم آموزش، آزمون و مســابقات 
فنی را در برنامه ســاالنه خود دارد و هدف نهایی از این آموزش ها و پایش ها، 
ارتقای کیفیت ارایه خدمات و افزایش روزافزون رضایت مشتریان عنوان شده 
اســت.به گزارش روابط عمومی خدمات پس از فروش ایران خودرو، این آزمون 
با اهدافی همچون ایجاد فضای رقابتی، افزایش انگیزه در راستای ارتقای دانش 
فنی و سنجش توانایی رفع عیوب در یک محیط علمی و عملی در سطح کشور 
برگزار شد.از دستاوردهای این برنامه می توان به شناسایی نقاط قابل بهبود در 
آموزش های عیب یابــی و برنامه ریزی برای آموزش های جدید و ایجاد فرصت 
تبادل اطالعات تعمیراتی و عیب یابی حرفه ای بین کارشناســان خبره شرکت 

کننده یاد کرد.

شرکت هایی نظیر کروز برای کشور 
ارزش افزوده دارد

اقتصادی  کمیســیون  ســخنگوی   
اسالمی:سخنگوی  شــورای  مجلس 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
اســالمی گفت: مجموعه هایی نظیر 
شرکت صنایع تولیدی کروز با تکیه 
بر رویکرد دانش بنیان برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرده 
اســت.غالمرضا مرحبا و هیات همراه با حضور در شــرکت 
بهمن موتور از خطوط تولید بازدید و ضمن دیدار با مدیران 
و کارگران درخصوص مشکالت کنونی و پیش روی صنعت و 
دغدغه های صنعتگران به گفت وگو پرداختند.در این بازدید 
خط تولید خودرو های جدید بهمن موتور از جمله فیدلیتی 
و برنامه داخلی ســازی آن نیز توسط نماینده مردم آستارا 
در مجلس شــورای اســالمی مشــاهده و موانع پیش روی 
خودروسازان خصوصی در کشــور مورد بررسی قرار گرفت.

از ســویی دیگر مرحبا با حضور در شــرکت کروز از خطوط 
تولید  این مجموعه بازدید و ضمن دیدار با مدیران و کارگران 
درخصوص مشکالت کنونی پیش روی صنعت و دغدغه های 
صنعتگــران به گفــت وگــو پرداخت.یکــی از بزرگ ترین 
مجموعه های قطعه ســازی کشور که طی این سال ها بخش 
عمده نیاز خودروســاز و بازار برطرف کرده، هلدینگ صنایع 
کروز بوده اســت. این گروه همواره بر داخلی سازی قطعات 
تاکید داشــته اســت.گفتنی اســت؛ کروز در شانزدهمین 
نمایشــگاه قطعات خودرو که آبان ماه ســال جاری برگزار 
شد؛ از یازده مجموعه قطعه پیشرفته جدید خود که توسط 
مهندسان کشور بومی سازی شده را رونمایی کرد. غالمرضا 
مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در حاشــیه این بازدید گفت: مجموعه هایی نظیر شــرکت 
صنایع تولیدی کروز با تکیه بــر رویکرد دانش بنیان  برای 
کشور ارزش افزوده دارد.نماینده مردم آستارا با تاکید بر اینکه 
باید حمایت هــای الزم از مجموعه های صنعتی و تولیدی 
در دســتور کار متولیان قرار بگیرد، اظهارداشــت: بیشــتر 
تولیدکنندگان با مشــکالتی نظیر برخی بوروکراســی های 
اداری مواجه هستند که می تواند روند تولید آنها را با کندی 
روبرو کند؛ از این رو تامین نقدینگی، مشکالت گمرکی، ورود 
تکنولوژی و صدور محصوالت جز تسهیالتی است که باید در 

صدر اولویت دولت برای صنایع قرار بگیرد.

در سال 2021

حجم تجارت ایران و روسیه به چهار میلیارد دالر رسید 
مسکو - ایرنا - رستم ژیگانشین نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران اعالم کرد 
که حجم تجارت با جمهوری اســالمی ایران در سال ۲0۲1 یک رکورد تاریخی ثبت 
کرد و به حدود چهار میلیارد دالر رســید.به گزارش روز شنبه ایرنا از مسکو،  نماینده 
بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران در گفت و گو با رسانه روسی تصریح کرد: در 11 
ماهه ســال ۲0۲1 رشد تجارت روسیه با ایران با افزایش ۸۹.4 درصد نسبت به مدت 
مشــابه سال ماقبل از آن به ســه میلیارد و ۷۸5 میلیون دالر رسید که تا پایان سال 
۲0۲1 می تواند به 4 میلیارد دالر برسد.وی اعالم کرد که این حجم مبادالت تجاری 
روســیه و ایران در ســال ۲0۲1 به میزان  چهار میلیارد دالر که یک رکورد تاریخی 
است.ژیگانشــین خاطرنشان کرد که «سرویس گمرک فدرال روسیه )FTS( اطالعات 
نهایی نتایج ســال را در دهه دوم فوریه منتشر خواهد کرد. وی افزود: صادرات روسیه 
به ایران بیش از دو برابر و تقریباً ۳ میلیارد دالر است، در حالی که واردات از ایران به 
روسیه تقریباً ۲۲ درصد افزایش یافته است.به گفته این نماینده بازرگانی، «تقریبا ۸0 
درصد تجارت بین دو کشــور را محصوالت کشاورزی  نظیر غالت و دانه های روغنی 
ســبزیجات، میوه جات، خشکبار و آجیل تشکیل می دهد.ژیگانشین در گفت و گو با 
خبرگزاری تاس خاطرنشان کرد: «تعدادی از پروژه های تجاری بین دو کشور نیز در 

بخش انرژی در حال اجرا هستند که در سال ۲0۲1 شدت یافته اند.

صادرات واقعی
 )FCS(این نماینده تجاری روسیه تاکید کرد که داده های سرویس گمرک فدرال روسیه
این میزان حجم تجاری شــامل تجارتی نمی شود که شرکت های روسی و ایرانی از 
طریق کشورهای واسطه انجام می دهند.وی تصریح کرد: ما درباره شرکت هایی صحبت 
می کنیم که محصوالت خود را مستقیما از روسیه به ایران و بالعکس کرده اند.نماینده 
تجاری روســیه افزود: بســیاری از شرکت های ایران و روســی محصوالت خود را از 
طریق کشــورهای واســطه مثل ترکیه، امارات، جمهوری آذربایجان و سایر کشورها 
به تهران و مســکو عرضه می کنند،  مثاًل یک شــرکت روســی از طریق یک واسطه 
ترکیه محصوالت خود را به مســکو عرضه می کند و بالعکس از تهران به مســکو. وی 
گفت: گفت: طبیعتاً این نوع تجارت غیرمستقیم در آمار سرویس گمرک بین ایران و 
روسیه لحاظ نشده است.به گفته ژیگانشین، حجم واقعی تجارت بین کشورها به طور 
قابل توجهی از شــاخص های رسمی خدمات گمرکی فراتر رفته است. وی گفت: ما 
برآوردهای کارشناســی داشــتیم مبنی بر اینکه تا پایان سال ۲0۲0 تجارت واقعی با 

ایران به 10 میلیارد دالر است.

دالیل رشد
به گفته نماینده تجاری روسیه، «یکی از عوامل کلیدی افزایش مبادالت تجاری تهران 
و مســکو، توافق موقت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( بود که از ۲۷ اکتبر 
۲01۹ الزم االجرا شــد. ژیگانشــین تصریح کرد: توافق موقت بین اوراسیا و ایران که 
منجر به تشــکیل منطقه آزاد تجاری می شــود، در تاریخ 1۷ می ۲01۸ به مدت سه 
ســال در آستانه امضا و در ۲۷ اکتبر ۲01۹ الزم االجرا شــد. در 10 دسامبر ۲0۲1، 
شــورای عالی اقتصادی اوراسیا تمدید توافقنامه را به مدت سه سال دیگر قبل از الزم 
االجرا شــدن توافقنامه تجارت آزاد تمام عیار تصویب کرد.ژیگانشین گفت: حدود ۷0 
درصد از مبادالت تجاری بین روسیه و ایران با ارزهای ملی انجام می شود.وی با بیان 
اینکه حدود ۷0 درصد به ارزهای ملی و عمدتا به روبل انجام می شــود، تصریح کرد: 
این گزینه تجاری به شما امکان می دهد تحریم های آمریکا علیه تهران را دور بزنید.

به گفته نماینده بازرگانی روسیه: «کار بانک میر بیزینس، یک بانک روسی با مشارکت 
100 درصدی ایران، که آن هم تحت تحریم اســت و خدمات بانکی را برای تراکنش 

های دوجانبه ایران و روسیه ارائه می دهد، نیز تأثیرگذار بود.

نشست کمیسیون بین دولتی روسیه و ایران
ژیگانشین گفت که نشست بعدی کمیسیون بین دولتی روسیه و ایران )IPC( ممکن 
است در بهار ســال جاری میالدی  برگزار شود.وی گفت: امکان برگزاری کمیسیون 
بین دولتی تا تابســتان ۲0۲۲ در حال بررسی است اما این امر به وضعیت بهداشتی 
و اپیدمیولوژیک بستگی دارد.این نماینده تجاری افزود: «توافق برای برگزاری نشست 
بعدی که به نوبه خود باید در روسیه برگزار شود، در سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
 ،IGC ایران به مســکو حاصل شد«. ژیگانشــین گفت: ما انتظار داریم تا جلسه بعدی
پیشــنهادات ایران که در سفر این سیاســتمدار ایرانی مطرح شد، منجر به نقشه راه 
همکاری در بخش انرژی شود.رئیس جمهور ایران 1۹ ژانویه در یک سفر رسمی وارد 
روسیه شد و با والدیمیر پوتین رهبر روسیه دیدار کرد و در دومای دولتی نیز سخنرانی 
کرد. وی در این ســفر گفت که پیش نویس توافقنامه همکاری استراتژیک برای یک 

دوره ۲0 ساله به طرف روسی تحویل داده شده است.

موانع تجارت با ایران
این نماینده تجاری در عین حال خاطرنشــان می کند که «تحریم های آمریکا علیه 
سیســتم بانکی ایران همچنان یکی از ترمزهای کلیدی توسعه تجارت روسیه و ایران 
است، اگرچه بسیاری از شرکت ها یاد گرفته اند که از این مانع عبور کنند«.  او گفت: 
«مشــکالت لجستیکی از جمله مشــکالت در مرز ایران و جمهوری آذربایجان وجود 
دارد. بنابراین، همکاران ایرانی ما شکایت دارند که اغلب در گذرگاه های مرزی - هم 
از ایران به جمهوری آذربایجان و هم در مســیر جمهوری آذربایجان به روسیه - صف 
های طوالنی تشکیل می شود.« این اغلب نتیجه نقص فنی است.به گفته این نماینده 
بازرگانی، «در این راستا هر دو طرف روسی و ایرانی عالقه مند به فعال سازی این مسیر 
از طریق دریای خزر هستند«. وی افزود: بودجه زیادی برای نوسازی بنادر آستاراخان 
در نظر گرفته شده است، برنامه هایی برای ساخت کشتی های جدید وجود دارد و به 
همین دلیل می توان از مسیرهای ترانزیتی خودداری کرد و کریدور شمال - جنوب را 
فعال کرد.ژیگانشین خاطرنشان می کند: «مشکل اصلی در راه فعال شدن مسیر خزر، 
نبود کشتی های مدرن در دریای خزر است«. وی افزود: از طرف ایرانی، ساخت خط 
آهن در بندر انزلی در حال تکمیل است و خط ریلی بندر امیرآباد هم اکنون تکمیل 
شده اســت. این نماینده بازرگانی خاطرنشان کرد: باید خطوط را راه اندازی کنیم تا 
خدمات کشتی به طور منظم انجام شود، اکنون تقریباً همه کشتی ها برای یک سفر 

خاص اجاره شده اند.

روند رو به رشــد صادرات و واردات ایران که از ابتدای ســال 1400 آغاز شــده تا 
پایــان دی ماه نیز ادامه پیدا کرده و به نظر می رســد امکان بازگشــت به آمارهای 
روزهای پیش از کرونا وجود دارد.به گزارش ایسنا، از ابتدای سال گذشته و همزمان 
با آغاز شیوع جهانی کرونا، تجارت ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان تحت تاثیر 
محدودیت های حاصل از آن قرار گرفت و در نیمه نخست 1۳۹۹، آمار تجارت خارجی 
به شدت افت کرد.از ابتدای سال جاری اما به دنبال آغاز روند واکسیناسیون و کاهش 
نسبی محدودیت ها، بار دیگر امکان افزایش صادرات فراهم شد و ایران نیز توانست از 
فرصت های به وجود آمده اســتفاده کند.طبق اعالم پژوهشکده اتاق بازرگانی تهران، 
در پایان 10 ماهه سال جاری، صادرات غیر نفتی ایران به ۳۸.۷ میلیارد دالر رسیده 
که افزایشــی ۳۸ درصدی را نشان می دهد. در حوزه واردات نیز عدد نهایی به 41.4 
میلیارد دالر رســیده که در این حوزه نیز ۳4 درصد رشــد به ثبت رسیده است. به 

این ترتیب همچنان تراز تجاری ایران در پایان 10 ماه منفی باقی مانده و با افزایش 
فاصله میان صادرات و واردات، بعید به نظر می رسد که در سال جاری امکان جبران 
آن وجود داشته باشد.در تجارت ماهانه اما همچنان روند سینوسی ادامه دارد. در دی 
مــاه تجارت ایران ۸.۶ درصد کاهش پیدا کرده اســت. در این مدت میزان صادرات 
10 درصد و میزان واردات هفت درصد پایین آمده است. این در حالی است که آمار 
تجارت در آذر ماه، پس از افت نسبی در آبان بار دیگر صعودی شده بود. از نظر وزنی 
نیــز تجارت در دی ماه ۲۷ درصد کاهش یافته و به این ترتیب میزان صادرات ۳0 و 
میزان واردات 1۸ درصد افت کرده است.بر خالف سال های قبل که امکان تغییر در 
میان شــرکای اصلی تجاری ایران وجود داشت، در سال جاری تقریبا هیچ جابجایی 
میان این کشورها به ثبت نرسیده است.همچنان اصلی ترین مقصد صادراتی کاالهای 
ایرانی چین بوده و عراق نیز در رتبه دوم قرار دارد. در حالی که در ســال گذشــته 

برای مقطعی عراق به عنوان اصلی ترین مقصد کاالهای ایران معرفی شــد اما به نظر 
می رســد با بهبود شــرایط حمل و نقل، چین این جایگاه را تا پایان ســال از دست 
نخواهد داد.ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان دیگر مقاصد اصلی کاالهای ایرانی 
را تشکیل می دهند. در این بخش نیز تغییر خاصی دیده نمی شود و به نظر می رسد 
با وجود تغییر و تحوالت سیاســی در افغانستان، این کشور همچنان جز اصلی ترین 
واردکننــدگان کاال از ایران باقی خواهد ماند.در میان اصلی ترین صادرکنندگان کاال 
به ایران اما امارات متحده عربی همچنان صدرنشــین است و چین در رتبه دوم قرار 
گرفته و این در حالی است که برای مدتی نسبتا طوالنی چین اصلی ترین صادرکننده 
کاال به ایران بود اما از ابتدای سال جاری، تقریبا در تمامی ماه ها، امارات صدرنشین 
این فهرست بوده است.ترکیه در رتبه سوم قرار گرفته و پس از آن آلمان و سوییس 
هســتند. دو کشــور اروپایی نیز از چند ماه قبل نام خود را در فهرســت اصلی ترین 
شــرکای تجاری ایران قرار داده اند و هرچند صــادرات آنها فاصله زیادی با عملکرد 
امارات متحده عربی دارد اما با این وجود بخشی از نیازهای ایران از طریق این کشورها 
جبران می شود. با این وجود همچنان چین شریک اصلی تجاری ایران است و پس از 

آن امارات متحده عربی و ترکیه قرار دارند.

رشد صادرات ایران در سال 1400

آشنایی با ۱۰ شریک اصلی تجاری ایران
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گزیده خبر

ورق بورس برگشت
بازار سرمایه هفته جاری را برخالف هفته های گذشته با چراغ سبز آغاز کرد و 
شاخص کل بورس بیش از ۲۹ هزار واحد افزایش یافت.به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بــورس امروز با ۲۹ هــزار و ۶۰۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۲۵۸ 
هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۶۳۸۲ واحد صعود در رقم 
۳۲۵ هزار و ۱۳۸ واحد ایستاد.معامله گران این بازار ۳۰۵ هزار معامله به ارزش 
۳۱ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال انجام دادند.فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس 
ایران، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس، گسترش نفت و گاز 
پارسیان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و سرمایه گذاری غدیر 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی 
بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم توانست با ۳۲۰ واحد افزایش به رقم ۱۷ 
هزار و ۳۵۴ واحد برسد.معامله گران این بازار ۲۱۰ هزار معامله به ارزش ۳۰ هزار 

و ۹۶ میلیارد ریال انجام دادند.

در راستای ارتقا و بهره وری صنعت خودرو ایران:
بانک آینده و گروه سایپا قرارداد دوجانبه 

امضا کردند
بانک آینده و شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا با انعقاد قراردادی 
بر تقویت و گســترش همکاری های مشــترک، تأکید کردند.در چارچوب این 
قــرارداد که به امضای نــادر خواجه حق وردی، معاون امور شــعب و بازاریابی 
بانک آینده، عباس شهریاری مدیرعامل و عباس سیدکباری عضو هیات مدیره 
شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا رسید، سطح همکاری های متقابل 
برای ایجاد و گسترش بسترهای مناسب برای توسعه زمینه های مختلف بانکی، 
مالی، ارزی و بیمه ای ارتقا خواهد یافت.بر این اســاس، بانک آینده سبد متنوع 
محصوالت و خدمات این بانک به شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا 

را ارائه می کند

بانک تجارت حامی توسعه استان زنجان
دکتــر هادی اخالقی فیــض آثار در دیدار با اســتاندار زنجان بر حمایت بانک 
تجارت از طرح های عمرانی این استان تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، مدیرعامل این بانک عصر دوشــنبه چهارم بهمن ماه در دیدار با دکتر 
افشارچی استاندار زنجان که با حضور امین زارع معاون مدیرعامل بانک تجارت 
در امور اعتباری برگزار شــد به تشریح سیاست های این بانک در پشتیبانی از 
اقتصاد و صنعت استان های مختلف کشور پرداخت.دکتر اخالقی با بیان اینکه 
تکمیــل پروژه های ناتمامی که توجیه اقتصادی دارند باید در اولویت قرار گیرد 
گفت: ظرفیت های مغفول مانده ی فراوانی در اقتصاد نقاط مختلف کشور وجود 
دارد که می توان با توسعه، تکمیل و بهره برداری از آنها به پیشرفت کشور کمک 
کرد.مدیرعامل بانک تجارت از آمادگی این بانک برای کمک به عمران اســتان 
زنجان خبر داد و گفت: نگاه بانک تجارت به اقتصاد کشور حمایت از اشتغالزایی 
و ثروت آفرینی برای استان های مختلف کشور است و شعب ما در استان زنجان 
همچون مشــاوری امین همواره آماده رســیدگی به امور مالی و بانکی فعاالن 
اقتصادی این اســتان هستند.امین زارع معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور 
اعتباری بهره مندی از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و توان بازار سرمایه در 

تامین مالی پروژه ها را مورد اشاره قرار داد.

رتبه نخست بهره وری گروه بانکها و 
موسسات مالی به بانک کارآفرین رسید

در تازه ترین رتبه بندی شرکت های برتر ایران در سازمان مدیریت صنعتی،بانک 
کارآفرین حائز رتبه نخست بهره وری در گروه بانکها و موسسات اعتباری شد.به 
گزارش روابط عمومی بانــک کارآفرین، در این رتبه بندی که به اختصار رتبه 
بندی )IMI-۱۰۰( شــناخته می شود، در سال جاری بیست و چهارمین دوره 
خود را پشت سر می گذارد ، بانک کارآفرین از میان ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور 
که مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته اند رتبه نخست از نظر بهره وری کل عوامل در 
گروه بانکها و موسسات اعتباری را کسب کرد.بر اساس این گزارش در همایش 
بیست و چهارمین سال رتبه بندی شرکت های برتر ایران که با حضور مسئولین 
و مدیران ارشد شرکت های برتر کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا 
و سیما برگزار شد،سهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی به نمایندگی 

از بانک کارآفرین لوح تقدیر این رتبه بندی را دریافت کرد.

پرداخت تسهیالت بدون ضامن تا سقف 100 
میلیون تومان در بانک دی اجرایی شد

مدیرعامل بانک دی گفت: در راســتای تسهیل فرآیند اعطای تسهیالت خرد 
و افزایش رضایتمندی مشــتریان به ویژه جامعه ایثارگران، اعطای تســهیالت 
تا ســقف یک میلیارد ریال )یکصد میلیون تومــان( بدون ضامن در بانک دی 
عملیاتی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی افزود: بانک 
دی طرح پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن تا سقف یک میلیارد ریال را در 
راستای دستورات رئیس جمهور محترم در جلسه تیم اقتصادی دولت، اجرایی 
کرده اســت.وی اظهار داشت: کارمندان شــاغل، مستمری بگیر و بازنشستگان 
سازمان ها و دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های بزرگ 
خصوصی که حقوق خود را در بانک دی دریافت می کنند، مشمول دریافت این 

تسهیالت می شوند.

افتتاح حساب آنالین و صدور کارت هواداری 
پرسپولیس 

بســته های تســهیالت اعتباری در حوزه گردشگری و همچنین محصوالت و 
خدمات بانک گردشگری در محل پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و 
صنایع وابسته به بازدیدکنندگان معرفی می شود.عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در نخســتین روز از آغاز بکار نمایشگاه 
از غرفه های مســتقر در این نمایشــگاه از جمله غرفه گروه مالی گردشگری و 
بانک گردشگری در ســالن ۳۸ دیدن کرد. به گزارش ستاد خبری گروه مالی 
گردشگری در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، 
بسته های خدمات اعتباری شامل اعطای تسهیالت به فعاالن حوزه گردشگری، 
آژانس یار )بسته ویژه آژانس های مسافرتی و مشتریان آنها( ، توریست کارت و 
گردش کارت اعتباری است.پرداخت تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی به 
عنوان بانک عامل و تســهیالت تبصره ای طبق قرارداد منعقده با وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دیگر خدمات بانک گردشگری در حوزه 

خدمات اعتباری است.

در بیست و چهارمین دوره رتبه بندی؛ 
بانک ملت روی سکوی دوم شرکت های 

برتر ایران ایستاد
بانک ملت موفق شد در بیست و چهارمین دوره رتبه بندی شرکت های برتر 
ایــران، رتبه دوم را از لحاظ فروش از آن خود کند.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، این بانک در بیســت و چهارمین سال رتبه بندی ۵۰۰ شرکت 
بزرگ کشــور براساس اطالعات ســال مالی ۱۳۹۹، با ثبت فروشی معادل 
۱.۰۲۸.۱۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سکوی دوم قرار بگیرد و جایگاه 
نخســت را در بین شرکت های گروه بانک ها و موسسات اعتباری به دست 
بیاورد.در همایش معرفی برترین های اقتصاد ایران، حســین بهاری معاون 
مدیرعامل بانک ملت، گواهینامه دومین شرکت برتر ایران را به نمایندگی از 
مدیرعامل این بانک دریافت کرد.بر اساس این گزارش، بانک ملت در شاخص 
باالترین ارزش افزوده هم با ارزش افزوده ای معادل ۴۵۲.۵۴۴ میلیارد ریال 
رتبه سوم را کسب کرده است.بر این اساس، رتبه نخست در بیشترین دارایی 
نیز در این رتبه بندی به بانــک ملت با دارایی معادل ۷.۶۸۰.۸۷۲ میلیارد 
ریال اختصاص پیدا کرده اســت.در عین حال بانک ملت با ایجاد شغل برای 
۲۶.۶۶۲ نفر، در شــاخص باالترین اشتغالزایی نیز عنوان سوم را از آن خود 
کرده ضمن این که در شاخص بیشترین سودآوری نیز این بانک خصوصی 
با تولید سودی معادل ۳۰۶.۲۴۱ میلیارد ریال، موفق به کسب جایگاه سوم 

شده است.

آغاز احداث کتابخانه در روستای اشترمل 
شهرستان تویسرکان توسط بانک پاسارگاد

 بانک پاســارگاد در راســتای فعالیت های خود در حوزه ایفای رسالت های 
اجتماعی و در ادامه پروژه های ســاخت مدرسه و کتابخانه در نقاط مختلف 
کشور، عملیات احداث کتابخانه »پاســارگاد« در روستای اشترمل از توابع 
شهرستان تویسرکان در استان همدان را آغاز کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، طی مراسمی که با حضور اسمعیل دوستی عضو هیئت عامل 
بانک پاسارگاد، شماری از مسئوالن منطقه، جمعی از مدیران بانک و اهالی 
محلی برگزار شد، کلنگ احداث یک باب کتابخانه در روستای اشترمل استان 
همدان بر زمین زده  شد.ساخت این کتابخانه با مساحت ۱۳۰ مترمربع بنا و 
۱۰۰ مترمربع محوطه سازی، هجدهمین پروژه از این دست در کل کشور و 
نهمین پروژه در استان همدان است که در راستای توسعه فضای کتابخوانی 
در کشــور توسط بانک پاسارگاد انجام می پذیرد.گفتنی است بانک پاسارگاد 
در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی خود ضمن ساخت مدارس و 
خانه های بهداشت در مناطق کمترتوســعه یافته کشور، به منظور تقویت و 
ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اقدام به ساخت کتابخانه و اهدای کتاب 

به آن ها در بسیاری از مناطق محروم کشور نموده است.

راه اندازی رمزپول ملی تا چند ماه آینده

 رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله است
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات رمزپول ملی گفت: هدف 
از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی 
و برنامه نویســی اســت و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.به 
گزارش ایسنا، مهران محرمیان، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به تاریخچه 
شــکل گیری رمزارزها گفت: حدود ۱۲- ۱۳ سال است که گرایش جدیدی در حوزه 
پولــی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده،  البتــه این روزها باتوجه به اینکه جنبه های 
جدیدی از مرزارزها نموِد بیشــتری یافته، لذا آنها تحت عنوان رمزدارایی ها شناخته 
می شوند. فلســفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی است؛ بدین معنا که فضایی 
نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه ها تصویر می کند که به جای آنکه یک مرکز مبدأ 
اعتماد مردم به مانند نهادهایی همچون بانک های مرکزی داشــته باشیم، جایگزین 
آن و بر مبنای آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزشــی ارائه شود.وی افزود: دراین فضا 
بیشــترین حوزه هایی که مورد هدف قرار می گیرند، نهادهایی هستند که مردم برای 
حل مشکالتشان به آن مراجعه می کنند و یکی از آنها بانک مرکزی است. هر پولی که 
در هر کشوری تبادل می شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش می یابد. به بیان 
بهتر در صورتی که بانک های مرکزی نباشند، تمام اسکناس های رایج، سکه ها و سایر 
موارد مرتبط از ارزش ساقط می شوند.طبق اعالم بانک مرکزی، محرمیان خاطرنشان 
کرد: در مقابل در حال حاضر فضایی شــکل گرفته اســت که از آن تمرکززدایی شده 
است. یعنی بانک مرکزی هیچ کشوری از آن ارزها پشتیبانی نمی کند و ارزش فیزیکی 
و پشتوانه ای ندارد. طبیعتاً در چنین فضایی بانک های مرکزی طی چند سال در مقابل 
رمزارزها، مواجهه منفی داشتند و البته در همان حال این موضوع را بررسی می کردند. 
چراکه موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جز خطر قرمزهای آن کشور به حساب 
می آید.این مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح راهکارهای فناورانه بانک های مرکزی 
در مواجهــه با رمزارزها تصریح کرد: اما پس از چندی رویکردی در بانک های مرکزی 
شــکل گرفته اســت و بانک های مرکزی از این فناوری و برخی ویژگی های آن که به 
حاکمیت پولی لطمه ای وارد نمی کند، استفاده و مفهوم جدیدی ارائه شود. براین اساس 
در صورتی که پول های ســنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر 
بگیریم، رمزپول بانک مرکزی )Central Bank Digital Currency( در میانه این دو طیف 
قرار دارد. معــاون فناوری های نوین بانک مرکزی در توضیح ویژگی های رمزپول های 
بانــک مرکزی اظهار کرد: رمزپول های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشــتوانه 
نیســتند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی پــروژه ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی 
تعریف کردند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند، برخی دیگر مقررات را 
تصویب کرده اند و آماده ارائه رمزپول هستند، برخی ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کردند 
و در کشــورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها می توانند در 
سطح کل کشور از رمزپول ها استفاده کنند.وی یادآور شد: این امر حاکی از آن است 
که چنین روندی در دنیا وجود دارد و ما نیز در ایران از چند ســال گذشته بررسی ها 
در این حوزه را آغاز کردیم و از ســال ۱۳۹۹ به حوزه مقــررات گذاری ورود کردیم. 
نکته جالب توجه آنکه، رمزپول تنها دارای بعد فنی نیســت بلکه دارای ابعاد نظارتی، 

اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص حقوقی اســت کــه تمام این موارد مورد ارزیابی 
قرار گرفته و نهایتاً پس از جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دو 
هفته پیش در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.دکتر محرمیان درخصوص نحوه 
اجرای رمزپول بانک مرکزی عنوان کرد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان 
تصویب تغییراتی بر روی مقررات رخ می دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات بر 
روی امور فنی الزم است و بانک های مشارکت کننده نیز تغییرات را اعمال می کنند و 
امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را به صورت آزمایشی عملیاتی 

و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم. 

رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله است
وی در توضیح تمایز میان رمزریال و رمزارزهای رایج گفت: در بسیاری از موارد زمانی 
که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی )رمزپول( به گوششان می خورد، تصوری به مانند 
رمزارز برای آنها ایجاد می شــود. الزم به توضیح اســت که رمزریال یک رمزارز جهان 
روا مانند بیت کوین و بی پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. کمااینکه تمام رمزارزهای 
جهان روا نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت 
اســتخراج دارد. البته انتشــار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی اســت. 
بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها )coin( هاست که قابلیت 
سرمایه گذاری دارد، باید تأکید کنم که اینگونه نیست چراکه هیچ فردی بر روی پول 
سرمایه گذاری نمی کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله، دارای قوه 
ابراء و یک ابزار پرداخت اســت.معاون فناوری های نوین در توضیح چگونگی کارکرد 
رمزریال عنوان کرد: زمانی که اسکناســی میان مردم مبادله می شود، شخص سومی 

وجود ندارد. برای مثال شما در شهر دیگری هستید و در قبال خرید یک کاال نیاز به 
انتقال پول به واســطه یک روش از یک حســاب به حساب دیگر دارد و برای این کار 
واسطه هایی نیاز است. زمانی که از رمزریال سخن می گوییم، واسطه ای در کار نیست، 
به عبارت دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله می شود، 
اینجا نیز همان اتفاق رخ می دهد با این تفاوت که بر روی بستر دیجیتال و در لحظه 

رخ می دهد. 

چگونه می توان از رمزریال استفاده کرد؟
وی با بیان مثالی در توضیح کارکرد رمزریال بانک مرکزی تصریح کرد: کارت بانکی که 
در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در 
حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت 
ســپرده در بانک اســت. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان 
شــخص سوم و واســط که امکان انتقال وجه را فراهم می کند، حذف می شود و عین 
پول و اسکناســی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.محرمیان 
تصریح کرد: شهروندان مختارند پول و درآمد خود را در شکل های مختلف نگهداری 
کنند و عموما افراد ترجیح می دهند که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی )اسکناس، 
طال، حســاب بانکی و ...( را برای این منظور به کار برند. رمزریال در واقع یک انتخاب 
جدید به امکان های شــهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می کند و مردم می تواند 
بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می تواند با مراجعه به 
بانک، رمزریال در کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال 
نگهداری شــده در کیف پول بســته به نوع کیف پول )کیف پول تجاری یا شخصی( 
متفاوت خواهد بــود. معاون فناوری های نوین در خصوص مباحث نظارتی مرتبط با 
رمزریــال ها عنوان کرد: بحث نظارتی و ردیابــی وجوه درخصوص رمزارزها و به ویژه 
رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی 
است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطالعات 
رمز ریال و هک گوشــی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود 
دارد و در نتیجه باالترین سطح امنیت را می توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس 
و حتــی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود. محرمیــان در پایان تأکید کرد: هدف از 
طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و 
برنامه نویسی است و ما برای  آن اصطالح open money را به کار می بریم. با این فرآیند 
پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد تسهیالتی را 
به صورت رمزریال دریافت کند، این امکان برای بانک و تسهیالت دهنده فراهم می کند 
که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه گذاری شود که هدف گذاری شده است. این 
در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه امکان این ردیابی 
هوشمند برای تسهیالت دهنده و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پولها فضای 
نوآورانه ای در عرصه پولی ایجاد خواهد کرد و بانک های مرکزی دنیا به سمت استفاده 

از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.
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گزیده خبر

آلمان ماموریت نیروهای خود در عراق را 
تمدید کرد

پارلمان فدرال آلمان »بوندستاگ« با طرح دولت فدرال این کشور مبنی بر تمدید 
ماموریت ارتش آلمان در عراق تا اکتبر ۲۰۲۲  موافقت کرد.به گزارش ایســنا، به 
نقل از سایت شبکه روســیا الیوم، پارلمان فدرال آلمان موسوم به بوندستاگ با 
۵۵۳ رای موافــق در مقابل ۱۱۰ رای مخالف، با طرح تمدید ماموریت ارتش این 
کشور در عراق تا اکتبر ۲۰۲۲ موافقت کرددر نتیجه این تصمیم پارلمان آلمان، 
ارتش این کشور به مدت ۹ ماه به مشارکت خود در مأموریت ضد داعش در عراق 
ادامه خواهد داد.بر اســاس بیانیه ای که پارلمان آلمان در وب سایت رسمی خود 
منتشر کرده است، این رای گیری بر اساس پیشنهاد ارائه شده توسط دولت فدرال 
انجام شده اســت.در این بیانیه آمده است، همکاری و حضور آلمان در تقویت و 
بازسازی ارتش عراق و ارائه خدمات پشتیبانی مرتبط به عنوان بخشی از تعهد ناتو 
و ائتالف بین المللی مبارزه با داعش در عراق صورت می گیرد.ماه پیش سخنگوی 
دولت آلمان در یک نشست خبری در برلین گفت که دولت فدرال تصمیم گرفته 
اســت تا مأموریت مبارزه با داعش در قالــب ائتالف بین المللی در عراق را تا ۳۱ 

اکتبر ۲۰۲۲ ادامه دهد.

روسیه ذخایر خون برای واحدهایش در مرز 
اوکراین فرستاده است

سه مقام آمریکایی مطلع در تایید موضع واشنگتن مبنی بر اینکه روسیه »آشکارا« 
ظرفیت حمله به اوکراین را ایجاد کرده اســت، گفتند که روســیه ذخایر انتقال 
خون به مجروحان احتمالی جنگ را در منطقه مســتقر کرده اســت.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، اظهارات این مقام های آمریکایی که نخواستند 
نامشــان فاش شــود، به هراس افکنی آمریکا مبنی بر اینکه روسیه احتماال برای 
حمله به اوکراین آماده می شــود، می افزاید.   وزارت دفاع روســیه به درخواست 
برای اظهارنظر پاسخی نداد.پیش از این هم ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین هراس افکنی بیش از حد آمریکا و رسانه های غربی بر سر اقدامات روسیه 
را محکوم کرد. با این حال او حمله روســیه را بعید ندانست.اظهارات زلنسکی به 
دنبال صحبت های والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه مطرح شد که گفته 
بود غرب به درخواســت های امنیتی اصلی مســکو در خصوص اوکراین پاسخی 
نداده اســت. با این حال او گفت آماده ادامه مذاکرات است و این امید ایجاد شد 
که حمله ای قریب الوقوع در کار نیست.مقام های کنونی و سابق آمریکایی گفتند، 
شاخص هایی مانند ذخایر خون در تعیین اینکه آیا مسکو آماده اجرای یک حمله 
هست یا خیر، نقش مهمی ایفا می کنند و این در صورتی است که پوتین تصمیمی 

برای حمله داشته باشد.

آمریکا ۱۳۰ میلیون دالر از کمک های نظامی به 
مصر را تعلیق می کند

منابع مطلع به یک خبرگزاری انگلیسی گفتند که دولت آمریکا قصد دارد به دلیل 
مسائل مربوط به حقوق بشر، کمک نظامی یکصد و سی میلیون دالری به مصر را 
تعلیق کند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، برخی رسانه ها از تصمیم 
دولت آمریکا به ریاست »جو بایدن« برای تعلیق کمک نظامی به مصر خبر دادند.

سه منبع آگاه به خبرگزاری »رویترز« گفتند که دولت بایدن از ارائه ۱۳۰ میلیون 
دالر از کمک های نظامی به مصر به دلیل نگرانی های حقوق بشــری، خودداری 
می کند.»آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا در ماه ســپتامبر هشدار داده 
بود اگر مصر به شــرایط خاص مربوط به حقوق بشــر توجه نکند، این کمک ها 

متوقف خواهد شد.

نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد از رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری این کشور خواست از قدرت کناره گیری کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری اینسایدر، نیکی هیلی، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در گفت وگویی رادیویی گفت: 
اگر جو بایدن )رئیس جمهوری آمریکا( کشورمان را دوست داشت، کناره گیری کرده و کاماال هریس، معاونش را نیز با خود می برد، 
چرا که اوضاع سیاست خارجی اکنون ورای »خطرناک« است.اگر بایدن و هریس هردو استعفا کنند، نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
آمریکا ریاست جمهوری را بر عهده می گیرد.هیلی که از گزینه های جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا بوده و در 
سال ۲۰۱۷ توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا به عنوان نماینده این کشور در سازمان ملل انتخاب شده بود، انتقادات 
خود را در آستانه المپیک زمستانی پکن مطرح کرد.نیکی هیلی گفت: دلیل تالش من برای بایکوت المپیک پکن این است که ... اگر 
المپیک )با موفقیت( پشت سر گذاشته شود و ما همچنان ضعیف به نظر برسیم، آن ها )دولت چین( هر کاری بخواهند می کنند.بایدن 
خواستار بایکوت دیپلماتیک المپیک پکن شده اما به ورزشکارانش اجاره شرکت در این رقابت ها را داده است. برخالف هیلی، حتی 

ترامپ هم خواستار بایکوت این رقابت ها نشده است

افشاگری نیویورک تایمز درباره تماس بن 
سلمان و نتانیاهو در 2۰2۰ درباره پگاسوس

یک رسانه آمریکایی در گزارشی از تماس محرمانه ولیعهد سعودی با نخست وزیر 
سابق رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۰ پس از مخالفت وزارت جنگ این رژیم 
با تمدید مجوز استفاده از جاسوس افزار »پگاسوس« توسط ریاض پرده برداشت 
و اعالم کرد که پس از این تماس، مجوز اســتفاده از پگاسوس برای سعودی ها 
تمدید شد.به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعالم کرد که در 
سال ۲۰۲۰ یک تماس تلفنی میان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر ســابق رژیم صهیونیستی درباره جاسوس افزار 
اســرائیلی »پگاسوس« انجام شده اســت.در این گزارش آمده است که مقامات 
رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۷ با فروش پگاسوس به عربستان موافقت کردند 
و در نهایت قراردادی به ارزش ۵۵ میلیون دالر با سعودی ها بسته شد.یک منبع 
صهیونیســتی در این باره به نیویورک تایمز گفته است که پس از آن گروهی از 
مقامات نظامی این رژیم تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، تعامالت با سعودی ها را 
»با حفظ نهایت محرمانگی« در پیش گرفتند گرفتند و امید بر این بود که با این 
 NSO ،اقدام قدردانی بن ســلمان جلب شود.طبق این گزارش، در سال های بعد
یک »کمیته اخالق« متشکل از مقامات سابق سیاست خارجی آمریکا از هر دو 
حزب دموکرات و جمهوری خواه تشــکیل داد که می توانست در مورد مشتریان 

بالقوه توصیه هایی به شرکت بدهد. 

اعتراض زلنسکی به هراس افکنی بیش از 
حد آمریکا بر سر اقدامات روسیه

رئیس جمهــوری اوکراین یک جنگ تمام عیار با روســیه را بعید ندانســت، اما 
گفت کی یف همچون کشــتی تایتانیک در حال غرق شدن نیست و واشنگتن 
و رسانه های غربی را به تشدید رعب و وحشتی که بر اقتصاد سنگینی می کند، 
متهم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اظهارات ولودیمیر 
زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین پس از آن مطرح شــد که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه گفت که ایاالت متحده و ناتو به درخواست های امنیتی 
اصلی کرملین در بن بست شــرق و غرب بر سر اوکراین رسیدگی نکرده اند، اما 
مسکو آماده ادامه مذاکرات است.در یک کنفرانس خبری با رسانه های خارجی، 
زلنسکی گفت: هیچ تانکی در خیابان ها وجود ندارد. اما رسانه ها این تصور را القا 
می کنند که اگر تانکی نیست، جنگی هست و ارتش ما در خیابان هاست... اینطور 
نیســت. ما به این رعب و وحشــت نیازی نداریم.رئیس جمهوری اوکراین افزود: 
اوضاع کنونی را تنش آلودتر از قبل برآورد نمی کنم. ولی نمی گویم که تشــدید 
اوضاع غیر ممکن است.او گفت کاخ سفید »اشتباه« می کند که خطر وقوع یک 

جنگ تمام عیار را بیش از حد برجسته می کند.

آمریکا:

مذاکراتوینبهمرحلهنهایینزدیکمیشود
یــک مقام وزارت امورخارجه آمریکا گفــت که مذاکرات وین در 
حال نزدیک شدن به مرحله نهایی است.به گزارش ایسنا، جالینا 
پورتر معاون ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشســت 
خبری هفتگی این وزارت خانه در پاســخ به سوالی درباره توقف 
چند روزه مذاکرات ایران و ســایر طرف های برجام در وین درباره 
احیای این توافق خاطر نشــان کرد کــه این رایزنی ها به مرحله 
نهایی نزدیک می شود.بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه 
آمریکا، وی تصریح کرد: همان طور که می دانید راب مالی نماینده 
ویژه دولت در امور ایران نیز در حال بازگشت به واشنگتن است. 
همه طرف ها با پایتخت هایشــان بازگشــته اند تا در این مرحله 
مشــورت های الزم را انجام  دهند. در حال حاضر نیز من بیش از 
این نمی توانم اطالعاتی در اختیار شما قرار دهم.به گزارش ایسنا، 
پیش از این انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات وین در توییتی 
از بازگشــت  هیات های حاضر در مذاکــرات وین جهت رایزنی با 

پایتخت هایشــان خبر داد.انریکه مورا، معاون مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین روز جمعه 
در توییتی نوشــت: هشتمین دور مذاکرات وین بر سر برجام که 
از بیست و هفتم دسامبر آغاز شــده و تاکنون طوالنی ترین دور 
مذاکرات بوده با وقفه مواجه شده است. مشارکت کنندگان جهت 
رایزنی و دریافت دستور العمل راهی پایتخت هایشان خواهند شد 
تــا هفته دیگر بازگردند. هم اکنون به اتخاد تصمیمات سیاســی 
نیاز است. تمامی مشــارکت کنندگان سفر امنی داشته باشند.بر 
اساس تفاهم صورت گرفته میان هیأت های مذاکره کننده در وین، 
دور هشــتم گفت وگوها به مدت حدود یک هفته تنفس خواهد 
داشت.بعد از ظهر روز جمعه نیز دیدار دوجانبه علی باقری، رییس 
هیأت مذاکره کننده ایران و انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی 

گفت وگوها در هتل کوبورگ وین برگزار شد.

رئیس جمهور روسیه با تأکید بر عدم 
تمایل مسکو به افزایش تنش ها حول 
اوکراین، اما گفت کشــورهای غربی و 
ناتو به نگرانی های روسیه در این مسأله 
بی توجهند.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهــور روســیه از بی توجهی 
کشــورهای غربــی بــه نگرانی های 
مسکو درخصوص اوکراین انتقاد کرد.

پوتین شامگاه جمعه گفت که آمریکا 
آتالنتیک شمالی  و ســازمان پیمان 
)ناتو( بــه نگرانی ها و خواســته های 
امنیتــی اصلــی مســکو در بحران 
اوکراین رسیدگی نکرده اند، اما روسیه 
آماده ادامه گفت وگو اســت.به نوشته 
اولین  پوتین  خبرگزاری »رویتــرز«، 
پاســخ های مکتوب  به  واکنش خود 
آمریکا و ناتو به درخواست های روسیه 
درخصوص تضمین های امنیتی را در 
تماس تلفنی بــا »امانوئل ماکرون«، 

رئیس جمهور فرانسه بیان کرد.
کاخ کرملین درباره این تماس تلفنی 
توضیح داد که پوتین به ماکرون گفته 
اســت، پاســخ های ارائه شده توسط 
واشنگتن و ناتو را در این هفته قبل از 

تصمیم گیری در مورد اقدامات بیشتر 
مطالعــه خواهد کرد.ایــن نگرانی ها 
شــامل اجتنــاب از گســترش ناتو، 
عدم اســتقرار سالح های تهاجمی در 
نزدیکی مرزهای روسیه و بازگرداندن 
زیرســاخت های  و  »ســازوبرگ ها 
نظامــی« ناتو بــه وضعیــت قبل از 
پیمان  پیوستن کشــورهای ســابق 
ورشــو در اروپای شرقی است.در این 

بیانیه آمده است: »این سوال کلیدی 
نادیده گرفته شد، اینکه چگونه ایاالت 
متحــده و متحدانش قصــد دارند از 
اصل یکپارچگی امنیتی پیروی کنند، 
اینکــه هیچ کس نبایــد امنیت خود 
را به بهای ]تضعیف[ امنیت کشــور 
دیگر تقویت کند«.یک مقام ریاســت 
جمهوری فرانسه نیز گفت که پوتین 
تاکید کرده نمی خواهد تنش ها حول 

اوکراین تشــدید شــود.در تاریخ ۱۷ 
دسامبر بود که وزارت خارجه روسیه 
پیش نویس معاهدات امنیتی با آمریکا 
آتالنتیک شمالی  و ســازمان پیمان 
)ناتو( را منتشــر کرد. این تضمین ها 
بیشــتر  گســترش  خاص  به صورت 
ائتالف ناتو به شرق و ورود کشورهای 
اتحاد جماهیر شــوروی سابق به آن 
را مــردود می داند. ایــن پیش نویس 
همچنین امکان ترک هرگونه فعالیت 
نظامی در اوکراین، ســایر کشورهای 
اروپای شــرقی و همچنین در قفقاز و 
آسیای مرکزی توسط بلوک را فراهم 
امور  وزیر  بلینکن«  می کنند.»آنتونی 
خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه اعالم 
کرد که واشــنگتن بنا به درخواست 
روســیه، به پیشنهادات این کشور در 
زمینه تضمین امنیتی در شــرق اروپا 
پاســخ مکتوب ارائه کرده است.با این 
حال، »دیمیتری پسکوف« سخنگوی 
کاخ کرملیــن با بیان اینکه پاســخ 
آمریکا به تضمین های امنیتی روسیه 
شامل نگرانی های اصلی مسکو نبود، 
گفت روابط کنونی روسیه با غرب در 

وضعیت پرتنش قرار دارد. 

پوتین: 
غرب به نگرانی های روسیه در 
مسأله اوکراین توجهی نمی کند

ســفیر چین در واشــنگتن هشــدار داد تحریک جریان 
جدایی طلب تایوان از سوی آمریکا، می تواند به درگیری 
نظامی این دو قدرت بزرگ قرن ۲۱ منجر شود.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »کین گانگ« سفیر چین 
در آمریکا هشــدار داد کار دو کشور می تواند به درگیری 
نظامی ختم شــود چنانچه واشنگتن، تایوان را به جدایی 
طلبــی ترغیب کند.وی در این باره افــزود: بگذارید روی 
این موضوع تاکید کنم که مسئله تایوان بزرگترین عامل 
آتش افروزی میان چین و ایاالت متحده است.گانگ ادامه 
داد: اگر مقامات تایوانی که از ســوی آمریکا بال و پر داده 
می شوند، همچنان در مســیر جدایی طلبی گام بردارند، 
اینکه مسئله به درگیری نظامی چین و آمریکا منجر شود، 
بســیار محتمل خواهد بود.در واکنش بــه این اظهارات، 
وزارت دفاع آمریکا مدعی شــد که واشنگتن ذیل قانون 

آمریکایــی روابط با تایوان، همچنان به سیاســت »چین 
واحد« پایبند است.طبق این قانون، آمریکا حق حاکمیت 
پکن بر تایوان را به رســمیت می شناسد اما خود را ملزم 
می داند که به تایپه برای دفاع از خود کمک کند.پنتاگون 

در این باره مدعی شــد: توانایی خود را برای مقاومت در 
برابر اســتفاده از زور که ممکن است امنیت مردم تایوان 
را به مخاطره بیندازد، حفظ می کنیم.همین موضع گیری 
دوپهلوی دولت واشــنگتن درقبال تایوان است که اوضاع 
را در رابطه بــا این منطقه پیچیده می کند. پکن بارها به 
آمریکا هشــدار داده که اگر ادعای پایبندی به اصل چین 
واحــد را دارد، از اظهارنظرها یــا اقداماتی که می تواند به 
ســو برداشت جریان های جدایی طلب تایوان منجر شود، 
پرهیــز کند. اما به نظر می رســد، ایــن دوگانگی و عدم 
شــفافیت بخشــی از رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک 
دولت واشنگتن باشــد که در دوره ریاست جمهوری جو 
بایدن دموکرات شدت بیشتری به خود گرفته و بر مبنای 
مقابله با قدرت یابی چین در منطقه نفوذ سنتی این کشور 

متمرکز است.

در صورت حمایت از جدایی طلبی تایوان؛

چین درباره درگیری نظامی با آمریکا هشدار داد

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که در بحبوحه تشدید تنش ها با مسکو بر سر اوکراین، »به زودی« تعداد کمی از سربازان 
آمریکایی را به شرق اروپا اعزام می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، بایدن هنگام خروج از هواپیما در بازگشت از پنسیلوانیا 
)شرق( به خبرنگاران گفت: »در آینده نزدیک به اروپای شرقی و کشورهای ناتو نیرو می فرستم. تعداد نیروها زیاد نیست.«وزارت 
دفاع آمریکا حدود ۸۵۰۰ سرباز آمریکایی را برای استقرار احتمالی در اروپا با ادعای تقویت نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین 
در حالت آماده باش قرار داده است.بایدن در ادامه بار دیگر تاکید کرد که نیروهای آمریکایی را به اوکراین که عضوی از ناتو نیست، 
اعزام نخواهد کرد.اعزام نیرو به کشــورهای اروپای شــرقی ابزار دیگری برای فشــار بر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خواهد بود که دولت آمریکا معتقد است 
ممکن است در فوریه به اوکراین حمله کند.از سوی دیگر، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس به منظور تالش برای مهار«حمام خون« در اوکراین با والدیمیر پوتین 
تماس خواهد گرفت تا بار دیگر از او بخواهد از مرزهای اوکراین عقب نشینی و تعامل دیپلماتیک را آغاز کند.«سخنگوی وزارت امور خارج انگلیس در بیانیه ای گفت: 
»نخست وزیر مصمم است تالش های دیپلماتیک را تسریع بخشد و مانع از جنگ و خونریزی در اروپا شود.«وی افزود: جانسون در مکالمه اش با رئیس جمهور پوتین بر 
لزوم عقب نشینی نظامیان روسیه و تعامل دیپلماتیک تمرکز خواهد کرد.کی یف و غرب طی ماه های اخیر روسیه را به جمع آوری نیرو در مرز با اوکراین جهت آمادگی 
برای حمله نظامی متهم کرده اند، در حالی که کرملین بارها اعالم کرده است که روسیه هیچ کس را تهدید نمی کند.مسکو تاکید دارد که اظهارات این چنینی بهانه 

غرب برای استقرار واحدهای ناتو در مناطق مرزی نزدیک به خاک روسیه است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، همزمان با ادامه اظهارنظرها و اقدامات تحریک آمیز کشــورهای عضو ناتو در قبال 
تنش های روسیه و اوکراین، رئیس جمهور بالروس موضع کشورش را درباره این تنش ها اعالم کرد.الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور 
بالروس در یک نطق تلویزیونی اعالم کرد که کشــورش در هر گونه اقدام نظامی آمریکا و کشورهای غربی، در کنار و دوشادوش 
روســیه قرار خواهد داشت.وبگاه »هیل« گزارش داد، رئیس جمهور بالروس در نطق تلویزیونی روز جمعه )دیروز( ضمن صحبت 

درباره روابط خوب بالروس با روسیه به عنوان کشور متحد و برادر، در خصوص تنش های اخیر آمریکا  برخی متحدانش با روسیه بر سر اوکراین حرف زد.لوکاشنکو 
در این سخنراین با تمجید از روابط خوب بالروس با روسیه و اتحاد دو کشور خطاب به مردم کشورش اعالم کرد، اگر کشورهای غربی به بالروس یا روسیه حمله و 
تهاجمی انجام دهند، جنگ می شود و مینسک و مسکو در حمایت از یکدیگر وارد جنگ خواهند شد.وی تصریح کرد: »اگر کشور ما با تجاوز روبرو شود، صدها هزار 
ســرباز روسی در اینجا حضور خواهند داشــت که همراه با صدها هزار )نظامی( بالروس از این سرزمین مقدس دفاع خواهند کرد.الکساندر لوکاشنکو که کشورش با 
اوکراین مرز مشترک دارد، با تاکید بر اینکه بالروس خواهان جنگیدن با این کشور همسایه نیست، گفت: »خدا نکند که من با )اوکراین( بجنگم«.رئیس جمهور بالروس 
درباره مواضع کشورهای غربی هشدار داد و افزود: »)غربی ها( در نظر دارند برادری روسیه و اوکراین، برادری اسالوی ما را در خون غرق کنند اما ما اوکراین را به آغوش 

اسالوها برمی گردانیم. ما قطعا این کار را خواهیم کرد«.

بالروس:بایدن به شرق اروپا نیرو می فرستد

 به روسیه حمله شود وارد میدان می شویم

نیکی هیلی 
استعفای بایدن 
و معاونش را 
خواست

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي 

شناسه آگهی:1267980

                   شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

موضوع: انجام خدمات كنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـتركین ، وصـول 
مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان لنجان و توابع

به شــماره فراخوان ) 2000091138000208 ( مورخ )1400/11/02( را از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گــران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان 

در پایگاه ملی مناقصات 53107498 می باشد.
* تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 00:15 شنبه تاریخ 1400/11/02 می باشد.

* مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت : تا ســاعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ 
1400/11/13 می باشد.

*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1400/11/23 می باشد.
*زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/11/24 می باشد. 

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2,683,000,000 ریال می باشد. 
* به منظور شــرکت در این مناقصه، داشــتن کد 4  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

الزامی می باشد.
*  ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت 

اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9
* اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شــرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال- روبروی مجتمع پارک 
امور قراردادها و تلفن )داخلی 3763 و یا 3767( 031-38132

 * اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : 
 مرکز تماس : 021 41934 دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

وم
ت د

نوب

رشکت گازاستان اصفهان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه یک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اسماعیل فدوی زاده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سندمالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه چهارم سمت جنوبی به 
مســاحت145/02مترمربع به شماره پالک 8874 فرعی از156 اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک1944فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج بنام متقاضی ثبت 
و سند به شماره چاپی 454039و دفتر اکترونیکی به شماره 139720331009003232صادر 
و تسلیم شد ســپس تمامی مورد ثبت برابر اسناد رهنی شــماره 87633مورخ1398/4/9و 
85165 مورخ 1397/36/9در رهن صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت قرار گرفته که 
سند مالکیت بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است.لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده120آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شودتا چنانچه کســی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ این آگهی ظرف مدت  ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشــود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.

عباسعلی شوش پاشا - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج
م الف752/ف
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پژوهشگران آمریکایی، نوعی اطلس سلولی ابداع کرده اند که ممکن است 
بتواند به ارائه درمان مناسب برای سکته مغزی و زوال عقل کمک کند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، پژوهشگران »دانشگاه کالیفرنیا، 
سان فرانسیسکو« )UCSF( طی بررسی جدید خود در مورد دلیل افزایش 
بیماری هایی مانند سکته و زوال عقل، اطلسی شامل همه سلول هایی که 
رگ های خونی مغز انسان را تشکیل می دهند، همراه با محل قرار گرفتن 
آنها و ژن های رونویسی شده در هر کدام ابداع کرده اند.این اطلس بیش از 
۴۰ نوع سلول را نشان می دهد که پیشتر ناشناخته بوده اند؛ از جمله گروهی 
از سلول های ایمنی که ارتباط آنها با سلول های عروقی مغز، به خونریزی 
مغزی طی »سکته هموراژیک« )hemorrhagic stroke( منجر می شود. این 
شکل ویرانگر سکته مغزی، ۱۰ تا ۱۵ درصد از سکته های مغزی در آمریکا 
را به خود اختصاص می دهد که بیشتر در میان افراد جوان تر دیده می شود. 
حدود نیمی از سکته های هموراژیک، کشنده هستند.به گفته دانشمندان، 
این یافته ها به عنوان پایه ای برای بررسی های جدید در مورد عروق مغز در 
سطح جهان عمل خواهند کرد. »ایتان وینکلر« )Ethan Winkler(، پژوهشگر 
ارشد این پروژه گفت: این پژوهش، نقشه و فهرستی از اهداف مورد نظر را 
به ما می دهد تا توسعه درمان های جدیدی را آغاز کنیم که می توانند روش 
درمان بسیاری از بیماری های عروق مغزی را تغییر دهند.این گروه پژوهشی 
به سرپرســتی »ادیب ابال« )Adib Abla(، دانشیار جراحی مغز و اعصاب و 
»دنیل لیم« )Daniel Lim(، استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه کالیفرنیا، 
سان فرانسیسکو، ســلول های موجود در ناهنجاری های شریانی وریدی را 

تجزیه و تحلیل کردند که اغلب منبع سکته هموراژیک هستند.

پژوهشگران موسسه »کارولینسکا«، نوع جدیدی از آزمایش خون را ارائه 
داده اند که می تواند به تشخیص کم هزینه و به موقع سرطان پروستات 
کمک کند.به گزارش ایســنا و به نقل از ســاینس  دیلی، پژوهشی که 
در موسسه »کارولینسکا«)Karolinska( انجام شده است، نشان می دهد 
که ترکیب نوع جدیدی از آزمایش خون با ام آرآی می تواند تشــخیص 
افراطی سرطان های کم خطر و همچنین هزینه های اجتماعی تشخیص 
سرطان پروســتات را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران، یافته های این 
پژوهش از آزمایش سازمان یافته سرطان پروستات در سوئد پشتیبانی 
می کنند.یکی از موانع غربالگری سرطان پروستات در سراسر سوئد، این 
 )PSA(»بوده است که آزمایش های »پادگن ویژه پروستات« یا »پی اس آ
همراه با نمونه برداری های ســنتی، به تشــخیص تعــداد زیادی تومور 
کم خطر جزئی منجر می شــوند. این موضوع مشــخص شده است که 
ام آرآی می تواند تشــخیص بیش از اندازه را کاهــش دهد اما به دلیل 
محدودیت منابع بهداشــتی، چالشی را ایجاد می کند. پیشتر مشخص 
شــده بود که آزمایش خون »اســتکهلم Stockholm3(»3( که توسط 
پژوهشگران موسسه کارولینسکا ابداع شده است، می تواند تعداد ام آرآی 
مورد نیاز برای غربالگری را کاهش دهد. همان گروه پژوهشــی در حال 
حاضــر گزارش داده اند که این ترکیب در ســوئد، در مقایســه با عدم 
غربالگری و آزمایش پی اس آ در بررســی مبتنی بــر ام آرآی، مقرون به 
صرفه تلقی می شود.»مارک کلمنتز«)Mark Clements(، دانشیار بخش 
پزشکی موسسه کارولینسکا گفت: جدیدترین نتایج ما نشان می دهند 
که اســتفاده از اســتکهلم 3، تعداد ام آرآی مورد نیاز طی عمر را تا ۶۰ 

درصد کاهش می دهد.

»اطلس سلولی«، درمان سکته 
مغزی و زوال عقل را ممکن می کند

تشخیص کم هزینه سرطان 
پروستات 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تمرین روزانه یوگا در اردوگاه آوارگان داخلی در میانمار
خبرگزاری فرانسه

ادعای جدید ایالن ماسک: 

خودران تسال در سال 2022 ایمن تر از انسان خواهد بود!
علیرغم انتشــار ویدئوهای متعدد از عدم توانایی سیســتم خودران کامل FSD تسال در شناسایی موانع، عبور از چراغ قرمز و آغاز 
بررسی مقامات رسمی آمریکا درباره تلفات مرتبط با این سیستم، ایالن ماسک مدعی شده است این تکنولوژی به زودی ایمن تر 
از انسان خواهد بود. اگر تکنولوژی خودران کامل تسال تا پیش از پایان سال جاری میالدی ایمن تر از انسان نباشد ایالن ماسک 
شوکه خواهد شد. این پیش بینی جاه طلبانه را خود ماسک کرده است، فردی که به خاطر اظهارات جنجالی اش شناخته می شود.

ماسک در خالل ارائه گزارش مالی سال ۲۰۲۱ این برند گفته است بجای معرفی محصوالت جدید، تمرکز روی توسعه تکنولوژی 
خودران کامل قرار دارد. ماسک و شرکتش می خواهند این سیستم را تا پایان سال ۲۰۲۲ ایمن تر از انسان بکنند. این ادعای مهم 
در حالی منتشر می شود که خودران کامل تسال با انتقادات گسترده ای از سوی مقامات و کارشناسان آمریکایی روبرو شده است. 
تاکنون ویدئوهای متعددی از اختالل در عملکرد این سیستم و برخورد با موانع منتشر شده است. نسخه های کنونی حالت خودران 

کامل تسال قیمت ۱۲ هزار دالری دارند و فقط می توان در آمریکا آن ها را سفارش داد.

یخ نورد ایرانی قهرمان جهان شد
نماینده ایران به مقام قهرمانی و مدال طالی ماده سرعت مسابقات یخ نوردی قهرمانی جهان دست یافت.به گزارش ایرنا، مسابقات 
یخ نوردی قهرمانی جهان با حضور ۲ نماینده از ایران در کشور سوییس درحال برگزاری است. هر ۲ نماینده ایران به مرحله نهایی 
ماده ســرعت این مسابقات دست یافتند.محسن بهشــتی راد با زمان ۶ ثانیه و ۹۰ صدم ثانیه مسیر این مسابقه را طی کرد و با 
اختالف 3۴ صدم ثانیه نسبت به نفر دوم، به مقام قهرمانی جهان رسید. محمدرضا صفدریان هم با ۸ ثانیه و ۹ صدم ثانیه در رده 
پنجم مسابقات قرار گرفت. مدال های نقره و برنز این ماده به ورزشکارانی از روسیه رسید.این نخستین بار در تاریخ است که یک 
یخ نورد از کشوری غیر از روسیه مدال طالی ماده سرعت قهرمانی جهان را به دست می آورد.مسابقات بخش نیمه نهایی و نهایی 

ماده لید هم برگزار می شود. صفدریان با کسب رتبه یک مرحله مقدماتی، به مرحله نیمه نهایی صعود کرده است. 

کجایی؟ ای ز رخت آب ارغوان رفته
مرا هب عشق تو آوازه رد جهان رفته

گان رفتههب خون دیده رتا کرده ام هب دست، ولی ز دست من سر زلف تو رای همیشه قد تو با سرکشی قرین بوده
م زلف تو با فتنه هم عنان رفته مدا کایت آن جوراه هک روی تو کرد گل از ش
زهار بار بنزدیکت باغبان رفته بدین شکستهٔ مسکین انتوان رفتهز دست زلف سیاه تو ات توان خواری هک مرده باشم و خاک رد استخوان رفتههب آب دیده بگریم ز هجرت آن روزی

پیشنهاد

چهره روز

گفتگو در کاتدرال
از ماریو بارگاس یوســا کتاب های زیادی به فارســی 
ترجمه شــده است. ما نیز در وب سایت معرفی و نقد 
کتاب کافه بــوک رمان های مهم او را معرفی کرده ایم 
و در ایــن مطلــب نیــز، قصد داریم ســخت ترین و 
پیچیده ترین رمان این نویسنده بزرگ را یعنی کتاب 
گفتگو در کاتدرال را بررسی کنیم. این کتاب در سال 
۱۹۶۹ منتشر شد و سومین رمان بارگاس یوسا است. 
خود یوسا می گوید زحمت زیادی برای کتاب کشیده 
و خوشحال است در طول سال ها خوانندگان خودش 
را پیدا کرده است. به لحاظ فرم داستانی، رمان حاضر 
از برترین آثار نویسنده است و برخی از منتقدان آن را 
یکی از مهم ترین کتاب ها در بازنمایی چهره آمریکای 
التین می دانند. دنبال کردن زمان و خط داستان در این رمان کار ساده ای نیست. خواننده باید در 
سراســر کتاب جزئیات کوچک را کنار هم بچیند تا به یک تصویر کلی برسد. تصویری که در آن 
برای خواننده روشــن می کند اتفاقات کتاب در دوران دیکتاتوری ژنرال مانوئل اودریا و حاکمیت 
وی بر پرو، بین ســال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۶ در جریان است.هدف کتاب و شاید بتوان گفت هدف 
نویسنده از نوشتن کتاب در همان جمالت ابتدایی مشخص است. شخصیت اصلی کتاب، سانتیاگو 
زاواال، که یک روزنامه نگار است و در روزنامه »ال کرونیکا« فعالیت دارد با بی میلی و بدون هیچ گونه 
عشقی روزگار می گذراند. او درباره هاری سگ های شهر می نویسد که به اعتقاد خودش »دردسرش 
به اندازۀ نوشتن دربارۀ کوبا و ویتنام نیست.«هاری مسئله ای مهم است و شهرداری نیز در سطح 
شــهر مشغول جمع آوری سگ هاســت تا در نهایت آن ها را از بین ببرد. در همین لحظه است که 
همســر سانتیاگو خبر می دهد که »رودی« را از چنگ او درآورده اند تا با دیگر سگ ها ترتیبش را 
بدهند. ســانتیاگو عالوه بر عذاب وجدان، به سرعت دست به کار می شود تا شاید رودی را نجات 
دهد. )این ماجرا از زندگی خود نویسنده نشأت گرفته است.( سانتیاگو به سگدانی مراجعه می کند 
و تا به هر طریق شــده، سگش را نجات دهد.یکی از افرادی که در سگدانی کار می کند و مشغول 

پاکسازی آن هاست، آمبروسیو پرادو است. آمبروسیو قباًل برای پدر سانتیاگو کار می کرد ...

افشین قطبی
افشــین قطبی )زادهٔ ۱۹ بهمن ۱3۴3 در شــیراز(مربی 
فوتبال ایرانی-آمریکایی اســت که سابقه سرمربیگری 
تیم ملی فوتبال ایران، باشــگاه فوتبال پرســپولیس و 
باشــگاه فوتبال فوالد خوزســتان را در کارنامه دارد.او 
کــه در نوجوانی ایران را ترک کرده بــود، فوتبال را در 
جوانی در آمریکا شــروع کرد. قطبی مدتی کمک مربی 
تیــم ملی فوتبال آمریکا بوده و در دوران ســرمربیگری 
گاس هیدینک، دیک آدفوکات و پیم فربیک در تیم ملی 
فوتبال کره جنوبی کمک مربی این تیم بوده است. او در 
ســال ۲۰۰۷ برای سرمربی گری تیم فوتبال پرسپولیس 
تهران به ایران بازگشت و پرسپولیس را به قهرمانی لیگ 
برتر ایران رسانید.اما در سال ۲۰۰۸، به سبب آنچه خود 
»نداشتن احساس امنیت در ایران« عنوان نمود، از سرمربی گری در این تیم استعفا داد و ایران را ترک 
کرده است.افشین قطبی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱3۸۸ بعد از برکناری علی دایی به عنوان سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران انتخاب گردید. افشین قطبی در سال ۱3۴3 در تهران به دنیا آمده است. اصالت او به 
روســتای ده چاه از توابع شهرستان نی ریز در استان فارس بازمی گردد.وی در ۱3 سالگی در ۱3۵۶ به 
همراه پدرش ایران را به مقصد کالیفرنیا ترک کرد.او از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس )UCLA( مدرک 
کارشناسی مهندسی برق دریافت کرده است.افشین قطبی متأهل است و همسر وی یوریم قطبی )بیک 
من( اهل کشور کره جنوبی است. او در دهه ۱3۶۰ خورشیدی در باشگاه های آلیتالیا، آتوباهن، ولی ایگلز 
و فالیرز آمریکا بازی کرد و بعد از آن تا سال ۱3۷۶ در دانشگاه جنوب کالیفرنیا بازیکن بود و هم چنین 
از سن ۲۰ سالگی از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ سرمربی تیم فوتبال زنان همین دانشگاه بود. قطبی به مدت 

۸ سال کمک مربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی بود.

فرهنگ

تهران- ایرنا- فیلــم کوتاه »کشــتار روز تهران« به 
نویســندگی و تهیه کنندگی »حســین تهرانی« و 
کارگردانی »حســام حمیدی« در جشنواره  کلرمون 
فرانســه به نمایش در می آید.به گــزارش روز جمعه 
ایرنــا، فیلم کوتاه کشــتار روز تهران بــه کارگردانی 
حســام حمیدی در بخش بازار جشنواره ی کلرمون 
به نمایش در می آید.حسام حمیدی به تازگی جایزه 
بهترین کارگردانی را از فســتیوال معتبر ریودوژانیرو 
دریافت کرده است.کلرمون فرانسه به عنوان مهمترین 
جشنواره تخصصی فیلم کوتاه جهان شناخته می شود 

که بزرگترین بازار فیلم کوتاه را نیز در اختیار دارد.
هر ســال در این فستیوال بیش از ۴۵۰ فیلم از میان 
چندین هزار اثر رســیده انتخاب می شود که در ده ها سالن سینما به نمایش در می آیند. کلرمون 
از لحاظ عددی نیز رکوردهای عجیبی در اختیار دارد. در سال ۲۰۱۷ میالدی و در سی و نهمین 
دوره خود با ثبت حضور ۱۶۰ هزار تماشــاگر و بیش از چهار هزار دســت اندرکار صنعت سینما، 
عنوان یکی از پر ازدحام ترین فســتیوال های ســطح جهان را به خود اختصاص داد، که با توجه 
به ماهیت اختصاصی آن برای فیلم های کوتاه آماری شگفت انگیز است.حمیدرضا کرمی، مهران 
آتش زای، روزبه ســینکی، مهرنوش سلیمی، فواد امیری و حســین تهرانی در کشتار روز تهران 

ایفای نقش کرده اند.

»کشتار روز تهران« در کلرمون فرانسه
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