
ورود تهران به پیک ششم کرونا 
  افزایش موارد ابتالی کودکان

 در پایتخت
معاون درمان ســتاد کرونای اســتان تهران ضمن تشریح روند 
بیماری کرونا در تهران و امکانات بیمارستانی برای مقابله با موج 
ششم این بیماری با سویه امیکرون، گفت: تقریبا میزان مراجعین 
ســرپایی در حوزه درمان در روز به مرز ۶۰۰۰ نفر رسیده است.

دکتر نادرتوکلی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به ورود استان 
تهران به پیک ششم کرونا،  گفت: تفاوت این پیک با پیک قبلی 
در این اســت که تعداد ابتال باال اســت اما، خوشبختانه بیماری 
شدید کمتر است.او ادامه داد: تقریبا میزان مراجعین سرپایی در 
حوزه درمان در روز به مرز ۶۰۰۰ نفر رســیده است؛ ولی تعداد 
بستری های جدید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد در روز است که یعنی 
از هر ۲۰ نفر یک نفر بســتری می شود. تعداد کل موارد بستری 
در استان تهران اکنون حدود ۱۳۰۰ بیمار است که از این تعداد 
حدود یک چهارم در بخش های مراقبت ویژه بســتری هستند.

وی افزود: چون هنوز اثر مســتقیم افزایش موارد ابتال مشخص 
نشده است، موارد مرگ و میر استان همچنان تک رقمی است.او 
با تاکید بر این که بروز امیکرون در کودکان بیشتر است،  اظهار 
کرد: نســبت به ماه های قبل ابتالی به کرونا در گروه سنی زیر 
۱۰ سال افزایش یافته است؛ البته فراموش نکنیم هر ساله در این 
فصل بیماری های ویروسی هم روند افزایشی داشته اند؛ بنابراین 
بخشــی از موارد ابتال هم مربوط به موارد آنفلوآنزا است. در این 
راستا توصیه اکید ما استفاده از دو ماسک در اماکن عمومی است.

توکلی با اشاره به ســرایت پذیری باالی امیکرون، بیان کرد: به 
همین علت برگزاری هر تجمعی ریسک باالیی دارد، مگر اینکه 
فاصله اجتماعی رعایت شود و دز بوستر واکسن نیز تزریق شده 
باشــد.وی افزود: در این راستا یکی از موضوعات مطرح شده در 
جلسات ستاد کرونای استان تهران برگزاری جشنواره فجر بوده 
است که ان شاءاهلل تصمیمات خوبی اتخاذ شود. توجه کنید که 
واکسن هم عامل جلوگیری از ابتال نیست ولی کمک می کند در 

صورت ابتال، شدت بیماری کم باشد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه آمریکا به دنبال ایجاد توان بازدارندگی مقابل ایران است، گفت: وقتی قواعد قرآنی رعایت شود، یمنی ها بر جبهه متحد کفر 
و باطل از قبیل کشــورهای ضعیف جنوبی خلیج فارس، اروپایی ها، آمریکایی ها و حتی آفریقایی ها غلبه می کنند.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم، سردار 
دریادار پاسدار »علی فدوی« جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سی و نهمین سالگرد شهادت سردار »حسن باقری« و روز اطالعات و عملیات 
اظهار داشت: در دفاع مقدس، بعد از مدت کمی رزمندگان ما به واسطه توکل به خداوند توانستند بر دشمن غلبه کنند و این هم وعده خداوند است که فرموده اگر 

دستوراتی که دادم را اطاعت کنید، شما را یاری می کنم....

www.sobh-eqtesad.ir

سردار فدوی:

 آمریکا به دنبال ایجاد توان بازدارندگی مقابل ایران است
info@sobh-eqtesad.ir

 ریسک ابتال به اُمیکرون 
در واکسن نزده ها

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن اشاره به وضعیت این 
بیماری در کشــور، در عین حال درباره تستهای تشخیصی این سویه 
تاکید کرد: منفی کاذب در تست های تشخیصی کرونا با سویه امیکرون 
حدود ۵۰ درصد اســت؛ به همین دلیل مــا می گوییم همه بیمارانی 
که عالئم ســرماخوردگی دارند مبتال به امیکرون هستند؛ مگر اینکه 
خالف آن ثابت شود.دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره 
به اینکه فعال بیماران مراجعه کننده به بیمارســتان ها عمدتا سرپایی 
هســتند،  گفت: این بیمــاران عمدتا با عالئم ســرماخوردگی، ضعف،  
سســتی،  گلودرد،  تهوع و استفراغ به ما مراجعه می کنند که این عالئم 
چیزی به جز کرونای امیکرون نیســت.وی با بیان اینکه تعداد مواردی 
که نیازمند بســتری هستند نسبت به ســویه دلتا خیلی کمتر است، 
تصریح کرد: به همین دلیل هنوز هم تخت های بیمارســتانی چندان 
اشــغال نشده است؛ اگرچه با رســیدن به اوج پیک ششم کرونا موارد 
بیماری افزایش خواهد یافت و به دنبال آن تعداد بستری و مرگ و میر 
هم زیاد می شود.او تاکید کرد: متاسفانه عمده کسانی که اولین مبتالیان 
امیکرون هستند همان کسانی هستند که اصال واکسن تزریق نکرده اند. 
امیدوارم این افراد درس عبرت گیرند و با پایان دوره بیماری حتما برای 
تزریق واکســن و یا تکمیل واکسیناســیون خود اقدام کنند. از طرفی 
کســانی هم که بیش از شش ماه از تزریق دز دوم واکسنشان گذشته 
باشد چون میزان آنتی بادی در بدن آنها کاهش یافته است، بیشتر در 
معرض ابتال هستند.این متخصص بیماری های عفونی درباره وضعیت 
ابتــالی کودکان به کرونا،  اظهار کرد: مــوارد ابتالی کودکان هم زیاد 
است؛ اما به حد خیلی زیادی نرسیده است زیرا هنوز به باالترین میزان 
شــیوع بیماری در پیک ششم نرســیده ایم اما، اکنون بیمارستان های 
اطفال بدون مریض یا مرگ و میر نیســتند.مردانی با بیان اینکه منفی 
کاذب در تست های تشخیصی کرونا با سویه امیکرون حدود ۵۰ درصد 
اســت، ادامه داد: به همین دلیل ما می گوییم همه بیمارانی که عالئم 
سرماخوردگی دارند مبتال به امیکرون هستند مگر اینکه خالف آن ثابت 
شــود. این افراد باید در خانه بمانند و خود قرنطینگی اختیار کنند که 
سبب اشاعه بیماری به سایر افراد نشوند. مدت قرنطینه امیکرون کمتر 
از ســویه دلتا و ۵ روز اســت؛ البته بعد از خروج از منزل تا ۵ روز هم 
باید با دو ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تردد کنند.وی افزود: 
درگیری ریه چندان در مبتالیان امیکرون شــایع نیست اما در صورت 
درگیری ریه، افرادی که درصد اکســیژن خونشــان به زیر ۹۲ درصد 
می آید، بیماران زمینه ای، افرادی که پیوند عضو داشــتند و.... ممکن 
است به تزریق رمدسیویر نیاز داشته باشند.این عضو کمیته علمی کرونا 
با بیان اینکه برقراری محدودیت ها هنوز در دســتور کار نیست،  گفت: 
توصیه اکید ما این است که محدودیت تجمعات،  دورهمی ها،  سفرهای 
غیر ضروری برقرار شود. همچنین حفظ فاصله اجتماعی، شست وشوی 
دست ها و استفاده از ماسک بسیار ضروری است؛ ولی اگر موارد بیماری 
به حد نگران کننده ای برسد، الزم است که الک داون هم صورت گیرد. 
اگر حجم ابتال در مدارس و دانشــگاه ها افزایش یابد ترجیح می دهیم 
کالس ها به صورت غیرحضوری برگزار شود.او با تاکید بر این که حمل 
و نقل عمومی می تواند خطرآفرین باشد،  بیان کرد: افرادی که از وسایل 
حمل و نقل عمومی استفاده می کنند حتما از دو ماسک استفاده کنند 
و از صحبت کردن غیر ضروری و دست زدن به جاهای مختلف مترو و 
اتوبوس خودداری کنند. باید به محض پیاده شدن دست خود را با آب 
و صابون بشــویند یا از ژل هایی بر پایه الکل استفاده کنند زیرا ضریب 
ماندگاری امیکرون بر ســطوح بیشتر است و باید مراقب ایجاد آلودگی 

از این شیوه بود.

جزییات اجرای طرح ترافیک ۱۴۰۱ اعالم شد
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران آخرین جزییات تغییــر در اجرای طرح ترافیک برای 
سال آینده را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، شفیعی در جریان بررسی الیحه شهردار تهران در خصوص 
تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا در سال آینده 
در ارائه گزارشی گفت: در خصوص الیحه محدودیت کنترل ترافیک و کنترل آلودگی هوا یک سیاست 
کلی اتخاذ شــد از این جهت که ســاختار کلی طرح که حدود چهار سال است دچار تغییرات اساسی 
شــده است در سال آینده تغییر داده نشــود.وی اضافه کرد: هر چند در سال هایی که طرح اجرا شده 
تدریجا مشکالت و ضعف هایی که داشته برطرف شده و در حال حاضر وضعیت بهتری پیدا کرده است. 
لذا برای جلوگیری از ســردرگمی شهروندان ساختار کلی طرح حفظ شد و فقط قیمت پایه ای که در 
نحوه مدیریت طرح وجود داشت تغییر کرده و حداکثر به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته است.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در تشریح وضعیت فعلی اجرای طرح گفت: برای محدوده طرح 
ترافیک ۱۰۳ هزار تردد مجاز براساس مصوبه شورای ترافیک تهران وجود دارد که از این تعداد ۵۳ هزار 
مجوز برای افراد دارای سهمیه های خاص در نظر گرفته شده و ۵۰ هزار مجوز نیز به صورت روزانه اخذ 
می شود.وی ادامه داد: محاسبه نحوه عوارض به این شکل است که قیمت پایه ای وجود دارد که در سال 
جاری ۳۵ هزار تومان در نظر گرفته شده و برای سال آینده با ۳۰ درصد افزایش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
تعیین شده است. ضرایبی که در این قیمت پایه ضرب می شوند همچون ضریب مکانی، ضریب زمانی 
در اوج و غیراوج ساعات تردد، ضریب آالیندگی برای سال آینده هیچ تغییری نداشته اند. زمان پرداخت 
هم با توجه به تجربه سال های اخیر ضریبش حذف شده است.شفیعی در تشریح هزینه کرد درآمدهای 
حاصل از این بخش اظهار کرد: ۴۰ درصد از درآمدها برای نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی، ۴۰ 
درصد برای اجرای طرح های حمل و نقل و ترافیکی و ۲۰ درصد برای شبکه مترو در نظر گرفته شده 
است.وی در تشریح سهمیه های خاص اختصاص داده شده برای ورود به محدوده طرح ترافیک گفت: 
همچنان جانبازان باالی ۲۵ درصد صفر در نظر گرفته شده برای معلولین، بیماران خاص و خبرنگاران 
تخفیف ۹۰ درصد، برای خودروهای آژانس قبال براساس اخذ سند سفر و عدم اخذ سند سفر ضرایب 
متفاوت بود که برای سال  آینده این موضوع یکپارچه دیده شده و ضریب چهاردهم در نظر گرفته شده 
اســت. برای خودروهای سواری با پالک »ع«، ســرویس مدارس، خودروهای آموزشگاه های رانندگی 
ضریب ۰.۳ در نظر گرفته شده و برای اتوبوس ها و مینی بوس های پالک »ع« صفر در نظر گرفته شده 
است.وی تاکید کرد: در مورد تسهیالت ویژه ساکنین درون محدوده طرح و ترافیک نیز تغییری اعمال 
نشده و یکبار خروج قبل از ساعت ۸:۳۰ در مواقع عادی و ۹ صبح با توجه به شرایط کرونا رایگان خواهد 
بود و بعد از ساعت ۱۴:۳۰ در شرایط کرونا و ساعت ۱۶ در شرایط عادی یکبار ورود رایگان خواهد بود.

معاون شــهردار تهران در تشریح وصول درآمدهای حاصل از این محل نیز اظهار کرد: در مورد وصول 
درآمد این محل براســاس گذر زمان درآمدها وصول می شــود، ولی به طور کلی بین ۶۵ تا ۶۶ درصد 
درآمدها وصول شده و ۳۴ تا ۳۵ درصد درآمد نیز منوط به شرایطی می شود که شخص نیاز به تعویض 

پالک و خدمات خاصی باشد که در آنجا تسویه صورت می گیرد.

رهبر انقالب، تولید را »جهاد« خواندند و فرمودند: جهاد کارآفرینان وکارگران 
در سنگر تولید موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی شد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز )یکشنبه( در دیدار 
جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتــی، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی را 
افســران، و کارگران را رزمندگان با اخالص و با صفای دفاع مقدس در مقابل 
جنگ اقتصادی با آمریکا خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئوالن آمریکا 
درباره شکست خفت بار آنها در این نبرد سنگین افزودند: مسئوالن پرتالش با 
»ایجاد ســند نقشه راهبردی صنعتی« و »مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت 
از تولید« مســیر کاهش و رفع آسیب ها و »شــتاب گرفتن تولید، اشتغال و 
پیشرفت کشور« را با تالش بیشتر ادامه دهند تا آثار این روند در زندگی مردم 
نمایان شــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای، توجه مسئوالن دولتی را به نکاتی که 
تولیدکنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان کردند ضروری دانســتند و با 
تأکیــد بر اینکه اطالع مردم از موفقیت های فعاالن اقتصادی از زبان خود این 
افراد، برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است، گفتند: البته اگر در این ۱۰ 
سال مسئوالن با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می کردند، آسیب ها کمتر، 
و موفقیت ها بیشــتر می شد.رهبر انقالب، تولید را »جهاد« خواندند و افزودند: 
ایســتادگی تولیدکنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تالش دشــمن برای 
ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارزی و برنامه ریزی برای مسدودسازی 
مبــادالت خارجی ایران، در واقع جهاد و از بزرگترین عبادتها است.ایشــان با 
تأکید بر اینکه طراحی های دشمن برای فتح سنگر تولید با شکست مواجه شد، 
خاطرنشان کردند: در این تهاجم به اقتصاد کشور، در معیشت مردم مشکالتی 
به وجود آمد اما تولید به زانو درنیامد و ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
چند روز پیش صراحتاً اعالم کرد که سیاســت فشــار حداکثری به شکست 
خّفت بار آمریکا منجر شد.رهبر انقالب گفتند: آنها فروپاشی اقتصادِی به خیال 
خودشان چند ماهه را زمینه ای برای تحقق مقاصد سیاسِی شوم می دانستند 
اما پس از ده ســال، ســنگر تولید و اقتصاد کشــور بحمداهلل پابرجا است که 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به عنوان افسران و کارگران به عنوان رزمندگان 
این جهاد مقدس، شــریک و عامل اصلی این افتخار هســتند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای گفتند: همانگونه که سال گذشته اعالم شد اقتصاد کشور برای عبور 
از مشــکالت و آســیب ندیدن در مقابل تکانه های داخلی و خارجی، نیازمند 
جهش تولید اســت زیرا جهش تولید با بهبود شاخص های اقتصادی همچون 
اشــتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد 
و اســتقالل اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتماد به نفس 
ملی است، به دنبال می آورد.رهبر انقالب با یادآوری سخنان همه صاحبنظران 
داخلی و خارجی درباره ظرفیت های فراوان و امکانات گسترده ایران گفتند: اگر 
مدیران کارآمد، پرتالش و دلسوز از این ظرفیت ها استفاده صحیح کنند، یقیناً 
وضع چندین برابر متفاوت خواهد شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تکرار تأکید 
همیشگی شان مبنی بر »پرهیز از شرطی کردن اقتصاد کشور و متوقف ماندن 
فعالیت ها به مسائلی که اختیارش در دست خودمان نیست«، افزودند: در همین 
مدت ده سال نیز، بنگاهها و تولیدکنندگانی بوده اند که منتظر برداشتن تحریم 
و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و تالش، به نمونه های موفقی تبدیل شــدند.

ایشــان البته آمارهای کالن اقتصادِی دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده 
خواندند و با اشاره به آثار اینگونه مسائل در زندگی مردم گفتند: آمار و میزان 
»رشــد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، 
مسکن، تأمین ماشین آالت و مســائل مشابه«، اصاًل خرسند کننده نیست و 
ضربه به معیشــت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می کنیم ریشــه در همین 
مســائل و واقعیات دارد.رهبر انقالب تأکید کردند: عامل اصلی این مشکالت، 
ِصرف تحریم نیســت بلکه تصمیم گیری های غلط یا کم کاری ها، باعث بخش 
مهمی از مشکالت بوده است.ایشــان با اشاره به اهمیت و استفاده حداکثری 
از مشاوره های متخصصان و کارشناسان، گفتند همه مسئوالن با بهره گیری از 
دیدگاه های صاحبنظران برای اجرای کامل توصیه های قباًل بیان شــده، همت 
کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط 

کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسان سازی اخذ مجوز فعالیت ها، 
ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاست های تشویقی برای فعالیت های مولد، 
دانش بنیــان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فســاد، حمایت از صنایع داخلی و 
مبارزه قاطع و بی رحمانه با قاچاق از جمله این توصیه ها است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به عنوان نمونه، مشــکل صدور بخشنامه های متعدد را مثال زدند و 
گفتند: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی 
صادر شده است. فعاالن اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصاًل فرصت هست 
همه را بخوانند؟ایشان سپس لزوم ارتقای کیفیت کاالهای تولید داخل را مورد 
تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید 
منجر به ارتقای کیفیت محصوالت و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه 
در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی شــود 
و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.رهبر انقالب خاطرنشــان کردند: اگر با 
وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت ها افزایش 
یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت های دولتی، بانکی و جلوگیری 
از رقابت های خارجی، عماًل منجر به باال رفتن قیمت شــده است.ایشان با ابراز 
گالیه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: با وجود حمایت هایی 
که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می شود برخی محصوالت آنها تا دو بابر 
افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر 
از موضوعات مهم در بخش تولید را حمایت از صنابع اشتغال آفرین برشمردند 
و افزودند: باید در کنار حمایت از صنایع اصلی و مادر، از صنایع پایین دســتی 
و اشتغال آفرین نیز حمایت های دولتی و بانکی انجام شود که پتروپاالیشگاهها 
در ذیل صنعت نفت و زنجیره صنایع پایین دستِی صنعت فوالد، نمونه هایی از 
این موضوع هســتند.»توجه ویژه به دانش بنیان شدن صنایع بزرگ« از دیگر 
نکاتی بود که رهبر انقالب به آن اشاره کردند و گفتند: در سالهای اخیر هزاران 
بنگاه دانش بنیاِن کوچک و متوسط به وجود آمده است اما در مورد دانش بنیان 
شــدن صنایع بزرگ غفلت شده است که باید در این زمینه از توانایی و دانش 
جوانان خوش اســتعداد استفاده شــود؛ همان طور که در هر جایی، از واکسن 
کرونا تا موشــک نقطه زن که به جوانان اعتماد و از آنها کار خواسته شد، واقعاً 
درخشیدند.ایشان با تأکید بر اینکه به طور کلی با استفاده از شرکتهای خارجی 
مخالف نیســتم، خاطرنشان کردند: معتقدم شــرکت های دانش بنیان کارآمد 
داخلی می توانند نیازهای مــا را در صنایع بزرگ همچون نفت برآورده کنند 
بنابراین نباید تصور شــود که ارتقای فنــاوری در صنایع گوناگون فقط منوط 
به حضور شرکت های خارجی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: جوانان 
با استعداد ما در زمینه نانو، ســلول های بنیادی و زیست فناوری نیز کارهای 
برجســته ای انجام داده و نشان دادند »جواِن ایرانی می تواند«.»مسئله هدایت 
اعتبار« نکته دیگری بود که رهبر انقالب به آن اشاره کردند و گفتند: فاصله بین 
رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله ای نجومی و غیرقابل قبول 
است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید 
ندارد، در حالی که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، 
تســهیالت دهِی بانک ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند.ایشان 
»دانش بنیان و فناورانه کردن کشــاورزی« را نیز ضروری دانستند و افزودند: 
کشت گلخانه ای قابل توجه است اما با آن نمی توان کشور را اداره کرد و با توجه 
به زمین، خاک و آب موجود در کشــور، باید با دانش بنیان کردن کشــاورزی 
و یافتــن الگوی مصرف بهینه، از نابودی خــاک و هدررفت آب جلوگیری، و 
صرفه جویــی در آب را به صورت جدی دنبــال کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تأکید مجدد بر لزوم تهیه و تصویب ســند و نقشه راهبردی صنعتی کشور، 
گفتند: وجود این ســند مهم و قانونی موجب جلوگیری از انحراف برنامه های 
صنعتی کشــور با رفت و آمد و تغییر دولتها خواهد شد.رهبر انقالب با تشکر 
مجدد از همه دســت اندرکاران تولید، مسئوالن را به رفع موانع در این زمینه 
فراخواندند و افزودند: مسئوالن دولتی حقیقتاً در حال تالش هستند و باید این 
تــالش را به گونه ای ادامه دهند که آثار آن بعد از مدِت نه چندان طوالنی، در 

زندگی مردم محسوس شود.

 در 10 ماهه امسال

رشد ۷۵ درصدی ترانزیت عبوری از ایران
وزیر اقتصاد خطاب به مدیران بانک ها:

اگر بانکی وام بدون ضامن نداد، 
مدیر شعبه را برکنار کنید

مدیرعامل بورس انرژی ایران؛

الگوهای جدید عرضه نفت در بورس اعالم شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران عامل بانک ها اعالم کرد که اگر تخلف شــعبه بانکی در پرداخت 
تسهیالت بدون ضامن تایید شود، بالفاصله نسبت به برکناری مدیر شعبه اقدام کنید.به گزارش ایسنا، گردهمایی 
سراسری مدیران شبکه بانکی کشور با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانک های دولتی و سایر 
مدیران ارشد شبکه بانکی کشور امروز در سالن اجتماعات شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد.  در این همایش، 
اخالقی، مدیر عامل بانک تجارت گزارشــی از نحوه اجرای پنج دستور رئیس جمهور به نظام بانکی ارائه کرد که 

طبق آن، دستورالعمل های....

تغییر قیمت کاالهای اساسی در 6 ماه گذشته

افزایش ۱۸ تا ۸۸ درصدی گروه میوه، صیفی و مواد غذایی

سدها چشم انتظار باران

رهبر انقالب در دیدار تولیدکنندگان:

 با دخالت مسئولین و دستگاه های دولتی 
در فعالیت های اقتصادی موافق نیستم

جهاد کارگران موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی شد
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3

3

4

5
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مردم از بورس پا پس کشیدند!
کاهش تعداد و ارزش معامالت و همچنین میزان پولی که طی هفته های گذشته از بازار سرمایه خارج شده 
است از یک طرف و کاهش آمار سجامی شدن از طرف دیگر، مدعای این موضوع است که مردم نه تنها از 
بورس خارج شده اند، بلکه میزان تمایل آن ها برای ورود به بورس نیز کاهش یافته است.به گزارش ایسنا، 
حال و روز ناخوش بازار سرمایه طی هفته های قبل باعث شده سهامداران این بازار بیش از هر زمان دیگری 
در ســال جاری از این بازار نا امید شــوند و پرونده خروج از این بازار را اســتارت بزنند. عالوه بر این تعداد 
افرادی که مایل به ورود به این بازار هســتند نیز کاهش یافته و آمار سجامی شدن مردم، به خوبی مدعای 
این حقیقت است.بر این اساس در خصوص دی ماه امسال، تعداد ۵۵ هزار و ۸۹۱ ثبت نام از سوی سرمایه 
گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه سجام صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها نیز با عبور از ۷۰ 
هزار سهامدار در این ماه به ۷۲ هزار و ۸۰۳ مورد رسیده است. این درحالی است که در آذر ماه امسال تعداد 
ثبت نام در ســامانه ســجام ۶۰ هزار و ۲۶ و تعداد احراز هویت شده ها نیز ۷۹ هزار و ۳۹۵ مورد بوده است. 
آمار سجامی شده ها در آبان ماه نیز ۷۹ هزار و ۱۳۸ نفر بوده که در این ماه ۱۰۱ هزار و ۷۱۶ نفر نیز احراز 
هویت شدند. بنابراین تعداد سجامی شده ها در دی ماه نسبت به آذرماه، ۴۱۳۵ نفر و نسبت به آبان ماه نیز 

۲۳ هزار و ۲۴۷ نفر کاهش داشته است.
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گزیده خبر

از سوی اسماعیلی ابالغ شد؛
دستور ۲۰ روزه رئیس جمهور برای رفع 

تصرف دولتی ها از سواحل
رئیس جمهور در دســتوری صریح  همه دســتگاه های دولتی را بدون استثنا 
موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر 
از ســاحل کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، 
رئیس جمهور طی دســتوری فوری و بدون اســتثناء که از سوی غالمحسین 
اسماعیلی رئیس دفتر وی به اعضای هیئت دولت ابالغ شده، تاکید کرد: »کلیه 
دستگاه های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی، مناطق ساحلی تصرف شده تا 
مرز قانونی )حداقل ۶۰ متر از ساحل( اقدام کنند.«در ادامه این نامه تاکید شده 
که با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه های دولتی که تصرفاتی 
در مناطق ساحلی دارند، اقدام الزم و معمول و نتیجه را برای استحضار به دفتر 

رئیس جمهور اعالم کنند.

حجت االسالم سعیدی:
انقالب اسالمی ایران دستاوردهای مهمی 

داشته است
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران 
دســتاوردهای مهمی داشته است، گفت: ارتقای توان دفاعی بدون وابستگی و 
دستاوردهای منطقه ای، از دستاوردهای مهم انقالب است.به گزارش خبرگزاری 
مهر، حجت االسالم علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم 
کل قوا در همایش سیاســی جهاد تبیین و روشــنگری دستاوردهای انقالب 
اســالمی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر گفت: انقالب 
اســالمی ایران دســتاوردهای مهمی طی این ســال ها داشــته است که این 
دستاوردها به چهار دسته تقسیم می شوند.وی افزود: دسته اول، دستاوردهای 
زیربنایی هســتند. یــک مورد تحول در ماهیت دینی اســت؛ یعنی ما از یک 
حکومت طاغوتی غیردینی، به یک حکومت دینی تبدیل شــدیم. مورد بعدی 
تحقق مردم ساالری دینی اســت؛ در یک حاکمیت الهی، هم خداوند در اداره 
مردم نقش دارد و هم مردم در اداره امور نقش دارند. اگر اینها کنار هم نباشند 
مردم ساالری دینی رخ نداده است. این همان موردی بود که ائمه و پیامبران به 
دنبال رســیدن به آن بودند. مردم ساالری دینی درواقع تفکیک حق حاکمیت 
و قدرت حاکمیت اســت.رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا 
تصریح کرد: مردم ســاالری دینی یعنی دین، محور است و مردم براساس آن 
حرکــت می کنند و هرچیزی غیر از این در جامعه رخ دهد، خطرناک اســت. 
احیای گفتمان دینی، ایجاد استقالل و آزادی، تحول در کارکرد و نقش آفرینی 
دین و… از جمله دســتاوردهای زیربنایی انقالب اسالمی است و به طور کلی 

امام راحل دین را زنده کرد.
حجت االسالم سعیدی ادامه داد: بخش دیگری از این دستاوردها اساسی است. 
بــرای مثال می توان به ارتقای قدرت دفاعی و بخش هــای مربوط به فناوری و 
زیرساختی اشــاره کرد. در بحث قدرت دفاعی، جمهوری اسالمی ایران اکنون 
در جایگاهی قرار دارد که می تواند ضربه متقابل به دشــمن بزند و وابســته به 
هیچ کسی نیســت و این قدرت کاماًل بازدارنده اســت. در بخش های فناوری و 
زیرســاختی هم پیشرفت های چشم گیری خصوصاً در زمینه های آب، برق، گاز، 
تلفن، جاده ها، فوالد، آلومینیوم، نانو، هســته ای، فضایی، توســعه پژوهشگاه ها 
و دانشــگاه ها، ساخت واکسن، ســلول های بنیادی و… به دست آمده است.وی 
اظهار داشت: دستاوردهای منطقه ای یک بخش دیگری از دستاوردهای انقالب 
اسالمی است. احیای اسالم به عنوان یک مکتب پویا و بالنده، پدیداری اندیشه 
مقاومت، بیداری اسالمی، توازن قوا و تبدیل نبرد نابرابر به نبرد نامتقارن، عمق 
راهبردی و گستره نفوذ معنوی و… هم از جمله دستاوردهای منطقه ای ما بوده 
است.رئیس دفتر عقیدتی سیاســی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: در 
بخش بین المللی هم انقالب اسالمی دستاوردهای مختلفی از جمله تاثیرگذاری 
در اتفاقات منطقه ای، پرچمداری اســالم ناب در برابر گرایش های انحرافی مثل 
داعش، مقاومت در برابر اســتکبار، شکستن ابهت آمریکا در جهان، همکاری در 
پیمان های مقابله با آمریکا در ســطح دنیا و… داشته است. تردیدی وجود ندارد 
که امروز مشکالتی وجود دارد که البته در همه دوران ها در طول تاریخ مشکالتی 

بوده است، اما نباید این دستاوردهای انقالب اسالمی ایران را نیز نادیده گرفت.

حیدری: 
ستاد کل نیروهای مسلح مخالف خرید 

سربازی است
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح 
با خرید خدمت ســربازی خبر داد.شــهریار حیدری در گفت و گو با ایسنا با 
اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای خرید سربازی گفت: کمیسیون تلفیق با 
پیشنهاد دولت و کمیسیون تخصصی درآمدی برای دولت در بودجه ۱۴۰۱ از 
محل خرید خدمت سربازی پیش بینی کرد.وی درباره نظر ستاد کل نیروهای 
مســلح درباره خرید خدمت سربازی گفت: ســتاد کل نیروهای مسلح خیلی 
موافق خرید خدمت ســربازی نیست و حتی اعالم کرد با این موضوع موافقت 
نشود.این عضو کمیســیون تلفیق ۱۴۰۱ ادامه داد: ستاد کل نیروهای مسلح 
نظرش را در کمیســیون تلفیق اعالم کرد مبنی بر اینکه مخالف است اما در 
نهایت موضوع خرید خدمت سربازی در کمیسیون تلفیق تصویب شد.حیدری 
در پایان و در جمع بندی اظهار کرد: ســتاد کل از این جهت مخالف اســت 
که نیروهای مســلح به سرباز نیاز دارد و از طرفی این کار مشوقی برای خرید 

سربازی نباشد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:
مراسم یوم اهلل۱۲ بهمن با رعایت شیوه نامه  

بهداشتی برگزار می شود  
شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
اســالمی اعالم کرد: ویژه مراسم 
یــوم اهلل ۱۲ بهمــن بــا رعایت 
در  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
سراســر کشــور و در تهران در 
حرم امام)ره( با سخنرانی رئیس 
مجلس شورای اســالمی برگزار 
خبرگزاری  گزارش  می شــود.به 
مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در فراخوان عمومی جهت شرکت مردم 
در یوم اهلل ۱۲ بهمن اعالم کرد: مراسم یوم اهلل دوازدهم بهمن ماه، سالروز تاریخی 
ورود غرورآفرین و باشــکوه امام )ره(در سراسر کشور و به صورت ویژه همزمان در 
حرم امام خمینی)ره( با ســخنرانی رئیس مجلس شورای اسالمی و حضور اقشار 
مختلف مردم شریف، از ساعت ۹ صبح با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار 
خواهد شــد.متن دعوت و فراخوان عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به 

شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ســتاد دهه فجر شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی در آستانه چهل و سومین 
ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و آغاز برنامه های گرامیداشت ایام اهلل 
دهه مبارک فجر، با شــعار محوری »جشن ملی ۱۴۰۰«، ضمن تبریک و تهنیت 
فرارسیدن یوم اهلل دوازدهم بهمن سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی )رحمت 
اهلل علیه( به میهن اسالمی از عموم مردم بصیر، انقالبی و همیشه در صحنه دعوت 
می کند به منظور پاسداشــت ارزش های واالی انقالب اسالمی و در راستای تقدیر 
و تجلیل از حماسه آفرینی های غیور مردان ایران اسالمی، ضمن حضور در مراسم، 
با آرمان های واالی شــهدا و امام شهدا و انقالب اسالمی تجدید میثاق نموده و با 
اتحاد حول محور والیت فقیه بر ادامه راه شهدا و امام خمینی )رحمت اهلل علیه( 
برگ زرینی بر دفتر افتخارات خود رقم زنند.مراســم یوم اهلل دوازدهم بهمن ماه، 
ســالروز تاریخی ورود غرورآفرین و باشکوه امام امت در سراسر کشور و به صورت 
ویژه همزمان در حرم مطهر و منور امام راحل عظیم الشأن با سخنرانی جناب آقای 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی و حضور اقشار مختلف مردم 
شریف، از ساعت ۹ صبح با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار خواهد شد. 
در ادامه مردم مؤمن و انقالبی در محل جلوس حضرت امام خمینی )رحمت اهلل 
علیه( در بهشت زهرا )سالم اهلل علیها( کنار قطعه شهدای هفتاد دو تن و از ساعت 
۱۱:۰۰ صبح با سخنرانی یکی از مسئولین کشوری یاد آن ایام را گرامی می دارند.

یادآور می شود این مراسم همزمان با حرم مطهر امام راحل )رحمت اهلل علیه( در 
بیش از ۹۰۰ شهر و شهرستان در سراسر کشور و در مناطقی که مزین به حضور و 
یاد و نام حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه( بوده )مدرسه رفاه واقع در خیابان 
ایــران، منزل امام در قم و زادگاه ایشــان در خمین، محل زندگی آن حضرت در 
جماران و حسینیه آن، در فرودگاه بین المللی امام خمینی و ترمینال شماره یک 
فــرودگاه مهرآباد و در برخی از مناطق خارج از کشــور همانند محل زندگی امام 
در نجف اشــرف، ترکیه و نوفل لوشاتو در پاریس و غیره( مراسم متنوعی با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در بزرگداشت و تجلیل از نام و یاد آن امام راحل برگزار 
خواهدشد.شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی از عموم امت شهیدپرور و همیشه در 
صحنۀ ایران اســالمی برای حضور پرشور و گسترده و آگاهانه در ویژه مراسم آغاز 
آئین های بزرگداشت ایام اهلل دهۀ فجر انقالب اسالمی و یوم اهلل دوازدهم بهمن در 

سراسر کشور دعوت به عمل می آورد.

سردار فدوی:

 آمریکا به دنبال ایجاد توان بازدارندگی مقابل ایران است
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه آمریکا به دنبال ایجاد توان 
بازدارندگی مقابل ایران اســت، گفت: وقتی قواعد قرآنی رعایت 
شــود، یمنی ها بر جبهه متحد کفر و باطل از قبیل کشــورهای 
ضعیــف جنوبی خلیج فــارس، اروپایی هــا، آمریکایی ها و حتی 
آفریقایی ها غلبــه می کنند.به گزارش گــروه دفاعی خبرگزاری 
تسنیم، سردار دریادار پاسدار »علی فدوی« جانشین فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سی و نهمین سالگرد شهادت 
سردار »حسن باقری« و روز اطالعات و عملیات اظهار داشت: در 
دفاع مقدس، بعد از مدت کمی رزمندگان ما به واســطه توکل به 
خداوند توانستند بر دشــمن غلبه کنند و این هم وعده خداوند 
اســت که فرموده اگر دســتوراتی که دادم را اطاعت کنید، شما 
را یــاری می کنم.وی افزود: چند روز دیگر وارد چهل و چهارمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی می شویم و این در حالی تحقق 
می یابد کــه خبیث های عالــم در ۲۴ بهمــن ۱357 به صورت 
سازمان یافته به سردمداری آمریکا، به ما حمله کردند به نحوی که 
87 کشور در طول هشت سال دفاع مقدس در جبهه مقابل ما قرار 
داشتند و تنها دو کشور سوریه و کره شمالی میان آن ها نبودند؛ 
در واقع هر کشــوری مقابل ما قرار داشت.جانشین فرمانده کل 
ســپاه در مقایسه ای میان توانمندی های جمهوری اسالمی ایران 
و آمریکا، بیان کرد: بودجه نظامی آمریکا 8۰ میلیارد دالر است و 

حتــی به لحاظ علمی و تکنولوژی هم آن ها در رتبه های باالتری 
قرار دارند، ولی در کسب نتایج، این موضوع برعکس است؛ امروز 

از نظر اقتصادی هم با توجه بیشتر به قواعد الهی و مبنا قرار ندادن 
دســتورالعمل  های دیگر، می توانیم شــرایط بهتر اقتصادی را در 

جامعه شاهد باشیم.سردار فدوی تأکید کرد: بزرگداشت روز های 
جنگ هرچند مهم اســت، اما از آن مهم تر درس هایی است که از 
آن وقایِع روی داده باید بگیریم. وقتی قواعد قرآنی رعایت شــود، 
یمنی ها بر جبهه متحد کفر و باطل از قبیل کشــور های ضعیف 
جنوبی خلیج فــارس، اروپایی ها، آمریکایی ها و حتی آفریقایی ها 
غلبه می کنند و این نشــان می دهد که اگر به وعده های خداوند 
ایمان داشــته باشیم، نتایج به بهترین نحو رقم خواهد خورد.وی 
اظهار داشت: سال آینده روز نهم بهمن مصادف با سالروز شهادت 
حســن باقری، به عنوان روز اطالعات عملیات در سپاه نام گذاری 
خواهد شد.دریادار فدوی گفت: آخرین وزیر دفاع دولت »اوباما« 
در پایــگاه الظفره امارات ایســتاد و در حالی که جلوی آن پهپاد 
»گلوبال هاوک« قرار داشــت، گفت کــه ما و هم پیمانان منطقه 
خلیج فارس و فرامنطقه ای به دنبال ایجاد توانی هستیم تا در برابر 
ایران بازدارنده باشد. این بیانگر قدرتی است که جمهوری اسالمی 
ایران به آن دســت یافته؛ قدرتی که باعث شــده تا دشمنان به 
دنبال ایجاد توان بازدارندگی در برابر ایران باشند.جانشین فرمانده 
کل سپاه خاطرنشان کرد: آن چه مربوط به انقالب و روز های قبل 
جنگ و دوران دفاع مقدس می شــود به نسل حاضر منتقل شده 
است که درباره صحت این ادعا می توان به نقش آفرینی مدافعان 

حرم اشاره کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت:  در رابطه با قرارداد کرسنت و مفاسد آن بیش از ۲۶۰ نفر از نمایندگان به رئیس قوه 
قضائیه نامه نوشته اند اما تاکنون جوابی نداده اند.به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در 
اخطار قانون اساسی در جلسه علنی دیروز )یکشنبه، ۱۰ بهمن( گفت: اینکه موافقت نامه باید به تصویب برسد، به این معنی نیست که فقط عنوان موافقت نامه ها اینجا خوانده 
شود و ما به آن ها رأی دهیم، این روند به نوعی به کلیشه و تشریفات تبدیل شده است.وی با تأکید بر اینکه مفاد قراردادها باید در صحن مجلس توضیح داده شوند، اظهار کرد: 
وقتی اصول قانون اساسی رعایت نشود با قراردادی مثل کرسنت مواجه خواهیم شد که میلیاردها تومان ضرر را متوجه کشور خواهد کرد، چرا که مجلس در جریان جزئیات و 
مفاد آن نبوده است.نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: ۲۶۰ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به این پرونده و اعالنم نتایج آن شدند 
اما همچنان پاسخی دریافت نکرده ایم. در این قرارداد 3 گروه فساد کردند و حیثیت کشور در مجامع بین المللی رفت از ابتدا به این فساد رسیدگی نشد.در این قرارداد گاز ایران 
را بردند مخازن گازی را خالی کردن، خسارت هم می گیرند، کشور ما هم با تراز منفی گاز مواجه است.وی تاکید کرد: ممکن است از هر ۲۰ قرارداد یکی مثل کرسنت شود اما 

همان قرارداد وبال گردن ملت می شود و ما باید به تاریخ و نسل های آینده پاسخگو باشیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی گفت: دولت سیزدهم، کشور را فقط معطل مذاکرات نمی کند و از 
ظرفیت کشورهای همسایه و شرق نیز برای رفع مشکالت استفاده می کند.حجت االسالم نصراهلل پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، 
با اشاره به کارنامه دولت در عرصه سیاست خارجی، گفت: جمهوری اسالمی ایران با همه کشورهای دنیا از غرب تا شرق ارتباط 

دارد و ما باید بتوانیم ارتباطات خود را با کشورهای دنیا تقویت کنیم تا مسائل و مشکالت کشور از این طریق حل و فصل شود.
وی متذکر شد: دولِت روحانی صرفاً با کشورهای غربی تعامل برقرار می کرد و آنطور که باید و شاید به کشورهای همسایه و شرق توجه نکرد. تعامل با شرق و همسایگان 
و فرصت هایی که از این طریق برای کشورمان به وجود می آید، برای ما بسیار مهم است و می تواند روی تصمیمات آینده و بهبود مسائل اقتصادی ایران اثرگذار باشد.

نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: دولت سیزدهم نشان داده است کشور را فقط معطل مذاکرات نمی کند و همزمان با رایزنی برای رفع 
تحریم ها، تعامل با سایر کشورهای دنیا را هم در دستور کار دارد.پژمانفر تصریح کرد: دولت روحانی در تالش بود که مسائل و مشکالت کشور را فقط از طریق ارتباط 
با کشورهای غربی و پای میز مذاکره حل کند و حتی به همه کشورهای غربی توجه نمی کرد و صرفاً با چند کشور غربی ارتباط داشت که آن نگاه هیچ سودی برای 
ایران نداشت.وی بیان کرد: همه کشورها از جمله کشورهای همسایه فرصت طالیی برای ما هستند و باید از ظرفیت تعامل و ارتباط با این کشورها به خوبی و برای 

رفع مشکالت کشور بهره مند شویم.

شریعتی در صحن مجلس:

قوه قضائیه به نامه نمایندگان درباره مفاسد کرسنت 
پاسخ نداده است

پژمانفر:

کشور معطل مذاکرات نیست

در راســتای اجرای ماده 5 دستورالعمل اجرایی ماده )23( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، اداره 
کل راه و شهرســازي استان البرز در نظر دارد اقدام به جذب سرمایه گزار جهت ساخت و تکمیل پروژه های ذیل نماید. لذا از کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی بصورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم در چهارچوب مقررات، دعوت به عمل می آید، نسبت به ارائه طرح ها و پیشنهادات 

خود اقدام نمایند.
* نحوه انتخاب سرمایه گزار: از طریق ارزیابی طرح ها و پیشنهادات سرمایه گزاران

* مدت دوره سرمایه گزاری: 18 ماه شمسی
* روش ها، دســتورالعمل ها و استانداردهای اجرایی: کلیه نشریات و دستورالعمل های مربوط به اجرای ساختمان های عمومی شامل نشریه 
شــماره 55 )مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی(، نشریه شماره 120 )آئین نامه بتن ایران(، نشریه شماره 128 )مشخصات فنی * 

عمومی تأسیسات(، نشریه شماره 110 )مشخصات فنی عمومی تأسیسات برقی( و ....
مهلت و محل ارسال طرح ها و پیشنهادات: ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 به اداره حراست اداره کل راه و شهرسازی استان 

البرز
* زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 9/00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28

 مشخصات پروژه ها:
اطالعات تماس جهت دریافت اطالعات بیشتر: کرج-رجایي شهر )گوهردشت(-بلوار جمهوري اسالمي)رستاخیز(- خ سوم غربي- اداره کل 

راه و شهرسازي استان البرز - کد پستي: 3148715634 تلفن: 35830000-026 داخلی 2204 و 2208

آگهیفراخوانعمومیجذبسرمایهگزار

عملیات اجراییزیربناپروژهردیف

1

ث و تکمیل 
پروژه احدا

مصلی کرج

70000 مترمربع

عملیات دیوار چینی )دیوار های داخلی و بیرونی(، عملیات سنگ کاری )دیوار های داخلی و 
بیرونی(، عملیات کف سازی )فضاهای داخلی و خارجی، عملیات عایق کاری )سطوح مورد نیاز (، 
تهیه و اجرای عملیات وال پست، تهیه و اجرای عملیات اندود کاری گچ و خاک، تهیه و ساخت 
درب و پنجره، تهیه و اجرای سقف کاذب، تهیه و نصب تجهیزات تاسیسات برقی و مکانیکی، 
تهیه و اجرای تونل های دسترسی از زیر زمین اول به محوطه پارکینگ ضلع شرقی و سایر 

عملیات ساختمانی 

2

ث کتابخانه مسکن مهر 
احدا

نظرآباد

280 مترمربع

سازه بتن آرمه، نازک کاری: آجر کاری، پالستر ماسه سیمان،گچ کاری، رنگ آمیزی ، سنگ 
کاری، کاشی و سرامیک کاری نصب دیوارپوش و سقف کاذب از کناف آکوستیک، اجرای نمای 
سنگی و آجری و... تاسیسات مکانیکی: سیستم فاضالب، سرمایش با استفاده از کولر آبی و 

گرمایش با استفاده از پکیج زمینی و رادیاتورآلومینیومی، سیستم تهویه با استفاده از هواکش 
پنجره ای، سیستم اطفا حریق  به وسیله کپسول آتشنشانی و... تاسیسات برقی: سیستم 

تأمین نیروي برق )نرمال، اضطراري، بدون وقفه(، سیستم روشنائي )نرمال، اضطراري(، سیستم 
ارتباطات تلفني و مخابرات، سیستم اعالم حریق، سیستم دوربین مدار بسته و ... محوطه سازی 

شامل اجرای موزائیک، فضای سبز ، دیوار پیرامونی و ...

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

 استان البرز
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گزیده خبر

مراسم معارفه سرپرست جدید شرکت 
عمران شهر جدید هشتگرد برگزار شد

آئین تکریم محســن زارعی سرپرســت پیشین و 
معارفه عباس قنبری سرپرست جدید شرکت عمران 
شهرجدید هشــتگرد در ســالن کنفرانس شرکت 
عمران شــهر جدید هشتگرد برگزار شد.این آیین با 
حضور یداله رحمانی عضو هیئت مدیره و یحیی پور 

مدیرکل توسعه منابع انسانی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و 
اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت عمران شهرجدید هشتگرد برگزار شد.

فوالد هرمزگان بر بام مسابقات کبدی 
ساحلی قهرمانی کارگران کشور ایستاد

 دومین دوره مســابقات کبدی ســاحلی قهرمانی 
کارگران کشــور با قهرمانی شرکت فوالد هرمزگان 
به پایان رسید.دومین دوره مسابقات کبدی ساحلی 
قهرمانی کارگران کشــور به میزبانی شرکت فوالد 
هرمزگان از پنجشــنبه هفتم بهمــن ماه در زمین 

ساحلی بوستان غدیر بندرعباس آغاز و صبح امروز هشتم بهمن ماه با قهرمانی 
فوالد هرمزگان به پایان رسید.دراین مسابقات ۵۰ کبدی کار در قالب ۷ تیم 
از استان های هرمزگان، خراسان رضوی، یزد، خوزستان،مازندران، کرمان و 
تهران شرکت داشتند و در پایان تیم فوالد هرمزگان با برتری مقابل نماینده 
اســتان خراسان رضوی بر سکوی نخســت تکیه زد و تیم مازندران عنوان 

سومی را از آن خود کرد.

اختصاص ۳۵هزار میلیارد ریال جهت 
تامین زیر ساختهای منطقه ویژه اقتصادی 

صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
بــا اعتباری بالغ بــر ۳۵هزار میلیــارد ریال جهت 
تامین زیرساختهای موردنیاز، سرمایه گذاری بخش 
خصوصــی در منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس 
شتاب بیشــتری می گیرد.به گزارش روابط عمومی 
منطقــه ویژه اقتصــادی خلیج فــارس، مدیرعامل 

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با تایید مطلب فوق در خصوص اعتباری 
بالغ بر ۳۵هزار میلیارد ریال جهت تامین زیرســاختهای موردنیاز، سرمایه 
گذاری بخش خصوصی توضیح داد: این اعتبار جهت تامین زیرســاختهای 
۲۵۰۰هکتار سایت توسعه منطقه ویژه طی بازه زمانی ۴الی ۵ساله اختصاص 
یافته است.توسعه زیرساختهای این ناحیه، شامل آب، برق و روشنایی، گاز، 
خطوط ارتباطی، جمع آوری آبهای ســطحی و پست برق و … به طورکلی 
تمامی نیازهای بخش خصوصی برای ورود عملی و سرمایه گذاری در منطقه 
ویژه را تامین می سازد.از ۴۵۰۰هکتار مساحت منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس، فضایی بالغ بر ۲۵۰۰هکتار سایت توسعه، دارای 
توپوگرافی بسیار خشنی است که مدتهاست از لحاظ فراهم سازی زیرساختها 

و یوتیلیتی در دستور کار ایمیدرو و منطقه ویژه قرار گرفته است.

بازدید گروه سرمایه گذاری ملی ایران و 
سرمایه گذاری امید

در این بازدیدها مدیران مجتمع های معدني و صنعتی چادرملو با اشاره به 
طرح های توســعه شرکت، گزارشی نیز از وضعیت فعلی تولید ارائه کردند.

جمعی از کارشناسان و مدیران شرکتهای  سرمایه گذاري ملی ایران و امید، 
فعال در بازار ســرمایه  طی ۲ روز از مجتمعهای معدنی و صنعتی چادرملو 
بازدید و در جریان فعالیت های جاری و برنامه ها و طرح های آتی شــرکت 
قرار گرفتند .به گزارش خبرنگار مــا در این بازدیدها مدیران مجتمع های 
معدني و صنعتی چادرملو با اشــاره به طرح های توســعه شرکت، گزارشی 
نیز از وضعیت فعلی تولید ارائه کردند.مهندس خلیلی مدیر مجتمع صنعتی 
چادرملو گفت: در حال حاضر  با وجود مشکالت ناشی از قطعی گاز کارخانه 
ها ، و تعطیلی واحد فوالد ســازی که با ۵۰ درصــد ظرفیت در حال بهره 

برداری است همچنان از برنامه ها تولید ساالنه جلوتر هستیم  .

غرفه اختصاصی شهرداری گرگان در 
 نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

 برپا شد
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و صنایع وابســته در محل 
نمایشــگاه های بین المللی تهران آغاز شد.غرفه شــهرداری گرگان نیز در 
کنار سایر غرفه های استان گلستان، با هدف معرفی پروژه های گردشگری 
شــهر آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان و گردشگران محترم خواهد بود.این 
نمایشگاه از امروز )نهم بهمن( آغاز شده و به مدت ۴ روز تا 1۲ بهمن ادامه 
خواهد داشت. ضمن اینکه ساعت بازدید نیز از 9 الی 1۷ در نظر گرفته شده 
اســت.در روزهای آینده با پخش زنده نمایشگاه از صفحه رسمی شهرداری 
گرگان به نشانی )gorgan.municipality( در خدمت مخاطبان گرامی 

خواهیم بود.

اغمای ارز ۴۲۰۰؛ جدال رانت، تورم و برنامه!
بعد از چالش بســیار در رابطه با حذف یا ماندگاری ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، رای نمایندگان به توقف آن بود و فعال ماجرای این ارز 
را در سکوت فرو برد؛ جدال رانت، بی پولی و تورم که اکنون به 
نفع تورم به پایان رسیده است چرا که برنامه مشخصی در این 
رابطه وجود نداشت.به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف و حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در اهم برنامه های دولت ســیزدهم قرار داشته و 
بارها نسبت به رانت سنگین پرداخت آن در قالب یارانه پنهان 
و از سویی اهمیت تامین مالی از این محل و پرداخت هدفمند 
یارانه آن تاکید کرده است، حتی در الیحه بودجه 1۴۰1 که به 
مجلس ارائه کرد، تبصره سنوات قبل مربوط به تامین ارز واردات 

کاالی اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود.

نبود برنامه جریان را متوقف کرد
اگرچه انتظار می رفت بــا توجه به واکنش هایی که نمایندگان 
نسبت به ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ داشته و معتقد به ساماندهی 
آن بودند، روال به ســمت تائید پیشنهاد دولت پیش برود ولی 
آنچه تاکنون در جریان بررســی الیحه بودجه در کمیســیون 
تلفیق گذشــته به مخالفت با حذف ارز ترجیحی منتهی شده 
اســت، دلیل نمایندگان این است که با توجه به روشن نبودن 
طــرح دولت و عدم ارائه طرح قابل اســتناد، به ادامه پرداخت 

رای داده اند.

رانت می ماند
 آنچه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشــته و مصوبه اخیر تلفیق، چند 
مورد قابل بررســی است که موضوع اول رانت است؛ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از فروردین ماه سال 1۳9۷ وارد چرخه تجاری ایران شده 
ولی به تدریج با توجه به فســاد ناشی از اختصاص این ارز برای 
تمامی واردات، لیست پرداختی به کاالهای اساسی محدود شد 
و در نهایت در دو ســال اخیر فقط هفت قلم شامل گندم، جو، 
ذرت، روغن، دانه های روغنی، کنجاله سویا و همچنین بخشی 
از دارو و تجهیزات پزشــکی مشمول بوده است. اما با توجه به 
تغییر قیمت ارز در سال های اخیر و فاصله زیادی که با نرخ بازار 
آزاد داشت، از نمایندگان تا کارشناسان و مسئوالن مربوطه بارها 
از این ارز به عنوان عاملی برای فســاد در تجارت یاد کرده و از 

نرسیدن به سفره مردم سخن گفتند.
در این رابطه باید یادآور شــد که در حــال حاضر در هر دالر 
از ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت می شــود، با توجه به متوسط 
دالر ۲۵ هــزار تومانی، حدود  ۲1 هزار تومان رانت وجود دارد، 
همان یارانه ای که دولت بابت آن پرداخت می کند و در حجم 
باال بسیار قابل توجه اســت. بنابراین با ادامه روند پرداخت ارز 
ترجیحی،  این رانت همچنان پابرجا خواهد ماند، عدد عجیبی 
که برای یکســال می تواند تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 

باشد.
درآمدی به دولت نمی رسد

مــورد دیگر درآمد دولت از محل پرداخــت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اســت که به آن اذعان نیز داشته اســت، به هر حال می تواند 
به جای فروش ارز خود با نــرخ ۴۲۰۰ تومانی آن را حداقل با 
نرخ ۲۵ هزار تومان فروخته و درآمد قابل توجهی بدست آورد؛ 
حذف  می توانســت هم  اقدامی بــرای ممانعت از توزیع رانت 
باشد و هم  عاملی برای افزایش درآمد و تامین منابع در بودجه.

در همین رابطه نگاهی به آمار نشــان می دهد که در 1۰ ماهه 
امسال، حدود 11 میلیارد دالر ارز ترجیحی بابت واردات کاالی 
اساسی اختصاص پیدا کرده که فروش این رقم  با نرخ ترجیحی 
درآمدی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد برای دولت دارد ولی اگر آن 
را با حذف یارانه ای که پرداخت می کند به فروش رسانده بود، 
بــا نرخ حدود ۲۵ هزار تومان،  درآمد ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی 

کسب کرده بود.

اما تورم...
 در کنــار اهمیت رانت و درآمــد دولت، موضوع تبعات تورمی 
ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحت تاثیر قرار دادن معیشت 
مردم مطرح اســت. این در حالی اســت که بیش از ۵۰ درصد 
واردات بــا ارز ۴۲۰۰ به نهاده های تولیــد اختصاص پیدا می 

کنــد که باید به یکباره نرخ ارز آن حداقل پنج برابر شــود که 
موجب گرانی واردات و در نهایت تاثیر بر قیمت داخلی می شود،  
موضوعی که مورد توجه دولت بوده و حتی مســئوالن سازمان 
برنامه و بودجه اعالم کرده اند کــه گرانی بعد از حذف این ارز 
طبیعی اســت و می تواند تا هفت درصد تورم کل را که اکنون 

حدود ۴۲.۴ درصد است، افزایش دهد.

برنامه دولت چیست؟
امــا اینکه برنامه دولت برای مدیریــت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی چیست،  روی دیگر و بسیار مهم آن است؛ یعنی همین 
موردی که محل توقف بررســی جریان حذف در مجلس بوده 
است. بررسی اظهارات و اقدام دولت در این زمینه نشان می دهد 
کــه در الیحه بودجه 1۴۰1 حــدود 1۰۰ هزار میلیارد تومان 
برای جبران تغییــر نرخ ارز ترجیحی قــرار داده بود و برنامه 
خود راپرداخت یارانه نقدی برای جبران گرانی ناشــی از حذف 
گذاشت  ولی همین برنامه یارانه هم هنوز به نتیجه مشخصی 
نرسیده اســت.معاون اقتصادی دولت گفته بود که در ابتدای 
دی ماه یارانه نقدی  پرداختی تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا 
می کند ولی به بهمن ماه هم نرسیده و با مخالفت با حذف ارز 
۴۲۰۰ به نظر می رسد فعال اجرایی نشود. قرار بود مبلغی بین 
9۰ تا 1۲۶ هزار تومان به همراه یارانه معیشــتی و یارانه نقدی 

۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت شــود  ولی 
این مطرح است که این رقم تا چه اندازه می تواند تبعات تورمی 

تغییر نرخ ارز و گرانی واردات را پوشش دهد؟
در مورد حذف یارانه گندم نیز دولت برنامه اش را پرداخت یارانه 
نان به نانوا در قالب کارت یارانه اعالم کرد ولی تاکید داشت که 
قطعی نیســت و یا در مورد دارو از ورود به بیمه ها و پرداخت 
یارانه از این محل خبر داد ولی برنامه مشــخصی ارائه نشد.در 
زمان بررسی الیحه بودجه، مجلس از دولت برنامه مشخص خود 
برای حذف ارز ۴۲۰۰ و جریان پس از آن را داشــت ولی ظاهرا 
چنین برنامه ای دریافت نکــرده و به همین دلیل هم با حذف 
ارز مخالفت کرده است و باید منتظر ارائه برنامه ای مشخص و 

مدون از سوی دولت به مجلس بود.

این ۹ میلیارد مجلس هم ماجرای خود را دارد...
اما در بخشی دیگر از مصوبه تلفیق آمده که باید 9 میلیارد دالر 
با نرخ ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کاالهای 
اساســی در سال 1۴۰1 اختصاص داده شــود، برای گندم نیز 
مقرر شده با تامین بودجه ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از 
کشــاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین 
شــود.این 9 میلیار دالر نیز با توجه به منابع ارزی تخصیصی 
امســال جای تامل دارد  و بعید است بتواند با افزایش واردات و 
گرانی در بازارهای جهانی کافی باشد،  برای بودجه امسال هشت 
میلیارد دالر پیش بینی شــده بود ولی در  1۰ ماه بیش از 11 
میلیارد دالر پرداخت شده و طبق  اعالم رئیس سامان برنامه و 
بودجه، این رقم تا پایان سال تا 1۸ میلیارد دالر می تواند رشد 
کند. همین 9 میلیارد دالر ، حتی اگر کافی باشد، یک حساب 
سرانگشتی نشــان می دهد که اگر باز هم متوسط نرخ دالر در 
ســال بعد را ۲۵ هزار تومان فرض کنیم، درآمد دولت از محل 
عرضه با نرخ ۴۲۰۰ تومان کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است 
ولی اگر با نرخ بازار بفروشــد، درآمد حداقل ۲۲۵ هزار میلیارد 
تومانی خواهد داشــت که در این حالت اختالف درآمد بین دو 
نرخ حدود 1۸۰ هزار میلیارد تومان اســت که همان رانت ارز 
۴۲۰۰ در 9 میلیــارد دالر خواهد بــود، هر چند که در حالت 
طبیعی میزان نیاز به واردات  و نرخ ارز از این بیشتر خواهد بود. 
آنچــه در مورد ارز ۴۲۰۰ اتفاق افتاد، آن را همچنان بالتکلیف 
گذاشته و با تمامی ابعادی که ادامه پرداخت و یا عدم پرداخت 
آن بــرای دولت به همراه دارد، اجماع مشــخصی در مورد آن 
صورت نگرفته و به نظر نمی رسد با این وضع به نتیجه مطلوبی 
برسد که در کنار مدیریت رانت و منابع بودجه ای دولت، حداقل 
تبعات تورمی و آســیب را برای معیشت مردم به همراه داشته 
باشــد، هر چند که صحن علنی مجلس برای بررســی الیحه 

می تواند محلی برای تغییرات جدید باشد.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حال حاضر 
با توجه به جمع بندی پیشــنهادات بورس ها در خصوص 
دامنه نوسان امید می رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی 
دامنه نوسان باشیم زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار 
)عرضه و تقاضا( حکایت تلخ قیمت گذاری دستوری است.به 
گزارش ایسنا، مجید عشقی در نشست هم اندیشی با اعضای 
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در خصوص نقش 
بازار ســرمایه در اقتصاد کشور، اظهار کرد: بخش زیادی از 
مســائل اقتصادی کشور مربوط به صنایع است که در این 
جلسه چالش های پیش رو مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. 
معتقدم که بازار ســرمایه در حــال حاضر می تواند موتور 
محرک اقتصاد کشور باشد زیرا علی رغم اتفاقات متعددی 
که در بازار سهام رخ داد، اکنون مجموع ارزش بازار شرکت 
های بورسی به بیش از ۶ هزار همت می رسد که این رقم 
حتی در نظام بانکی نیز دیده نمی شــود.وی تاکید کرد: از 
سوی دیگر نیز این منابع موجود در بازار سرمایه در صورت 
مدیریت و حمایت می توانند ســبب ایجاد اشتغال و رشد 
صنایع شود بنابراین به هیچ وجه نمی توان بازار سهام را در 
حاشیه قرار داد یا در تصمیمات اقتصادی به آن توجه نکرد. 
اکنون نیمی از جمعیت کشور منافعشان به طور مستقیم 
یا غیر مســتقیم در گرو بازار سرمایه است به همین خاطر 
آسیب و ضرر یک اقدام نادرست دامن گیر اقشار متعددی 
از جامعه سهامداران می شود.رئیس سازمان بورس با بیان 
اینکه یکی از وظایف این ســازمان شفاف سازی اطالعات 
شرکت هاســت، گفت: در حال حاضر فقط سازمان بورس 
نمی تواند پیگیری مســائل و مشکالت اقتصادی باشد، با 
توجه به شــرایط جامعه نیازمند حمایت و پیگیری های 
تمام ذینفعان اعم از بخش های خصوصی در جهت بهبود 
وضعیت اقتصادی هســتیم. سطح روابط سازمان بورس با 
اعضای اتاق بازرگانی باید با هدف سامان بخشی به اوضاع 
اقتصادی به ویــژه در حوزه صنعت بیش از پیش شــود.

عشقی با بیان اینکه یکی از بحث های اساسی که همیشه 
در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوسان است، اظهار کرد: 
دامنه نوسان همان قیمت گذاری دستوری است زیرا نمی 
گذارد بازار در مســیر عرضــه و تقاضا و بدون دخالت های 
دستوری مســیر و راه خود را پیدا کند. اکنون با توجه به 
جلســات متعددی که در ســازمان بورس با بورس ها در 
خصوص این مورد برگزار شــده بــه جمع بندی های الزم 
رســیده ایم. اکنون با توجه به جمع بندی ها و تصمیمات 
اخذ شده امید می رود طی یک یا دوماه آتی شاهد تغییرات 
اساسی در حوزه دامنه نوسان باشیم، اما ناگفته نماند این 
موضوع قرار است به صورت تدریجی رخ دهد تا لطمه ای 
به بازار سهام وارد نشود. موضوع نرخ خوراک گاز و سوخت 

صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار شد اگر 
اصالح نمی شد به طور حتم می توانست مزیت های بسیاری 
از صنایــع را از بین ببرد.وی ادامه داد: در قانون الحاق، دو 
شرط برای تعیین نرخ گاز وجود دارد. نخست رقابت پذیری 
و دوم مزیت ســرمایه گذاری در داخل کشور ذکر شده که 
در جلسات با مسئوالن مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ یا 
۳۳ سنتی نمی توان شاهد رقابت یا سرمایه گذاری در این 
صنعت بود. وزارت نفت خود نیز معتقد است که چنین نرخ 
گذاری منصفانه نیست اما در صورت اعتراض نیز می گویند 
موقتی است اما همین امر حدود چهار ماه تاکنون به طول 
انجامیده است.عشــقی گفت : دلیل مسئوالن ذی ربط در 
خصوص نرخ فعلی گاز نه تنها اقتصادی نیست بلکه رویکرد 

سیاســی دارد که این امر با منطق سازگار نیست، در این 
مرحله تنها سقف گذاری ها در موضوع گاز خوراک و سوخت 
صنایع متعادل تر شد، اکنون بنده از تمام مسئوالن مربوطه 
در خواســت دارم که فرمول قیمت گذاری را تغییر دهند 
زیرا از ســال 9۵ تا کنون تغییری در آن ایجاد نشده است.

او بیان کرد: بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد زیرا این بازار 
به اندازه کافی خود توان اقتصادی دارد، آن چیز که اکنون 
به بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیر 
منطقی خارج از فضای بازار می شود. زیرا چنین مسائلی به 
راحتی می توانند سودآوری شرکت ها را تحت الشعاع خود 
قرار دهد. تضعیف سودآوری شرکت ها نه تنها برای دولت 
سودی ندارد بلکه بیشترین زیان را خود دولت خواهد دید.

عشقی ادامه داد: سودآوری که درصورت های مالی صنایع 
دیده می شــود بهتر است به طور مجدد در امور توسعه ای 
ســرمایه گذاری شــود زیرا اگر چنین موضوعی رخ ندهد 
مســئوالن این صنایع ســال آینده در بحث سودآوری با 
مشکل مواجه خواهند شــد. از جمله اقداماتی که اکنون 
در دســت انجام قرار دارد مربوط به شفاف سازی اطالعات 
شرکت های مندرج در بازار سهام می شود، در این باره نیز 
مدل هایی طراحی شده تا سهامداران نیز بتوانند از جزئیات 
شــرکت های سهامی خود باخبر شــوند. در بخش توسعه 
نهادهای مالی نیز اقداماتی انجام گرفته اســت، به طوری 
که در ســه ماه گذشــته تا کنون ۶ شرکت مجوز تاسیس 
کارگزاری دریافت کردند، امید می رود تا پایان سال 1۴۰۰ 
به وضعیت تمام متقاضیان که در حال حاضر اسامیشان در 
لیست دریافت مجوز درج شده رسیدگی شود.بر اساس این 
گزارش و به نقل از پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه، رئیس 
سازمان بورس در پایان گفت: نهادهای مالی باید با توجه به 
شــرایط موجود در بازار سرمایه گسترش یابند زیرا هر چه 
محدودیت ها کاهش یابد شــاهد حضور بیشتر فعاالن در 

این بازار خواهیم بود.

رئیس سازمان بورس خبر داد

تغییر تدریجی دامنه نوسان تا پایان سال

طی شــش ماه گذشــته قیمت رب گوجــه فرنگی با 
افزایش ۸۸ درصدی بیشترین افزایش قیمت و سیمان 
خاکستری با افت ۳۷ درصدی بیشترین کاهش قیمت را 
داشته است.به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش کارگروه 
رصد و پایش قیمت اقالم اساسی و پرمصرف بازار کشور 
منتهی به اول بهمن ماه که از سوی انجمن ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان منتشــر شــده،   از بین ۵۲ 
کاالیی که در 9 گروه بررسی شده اند، قیمت ۴۸ کاال در 
شش ماه گذشته بین دو )روغن مایع و الستیک پراید( 

تا ۸۸ )رب گوجه( درصد افزایش و قیمت چهار کاال بین 
1۰ )تیرآهن( تا ۳۷ )سیمان خاکستری( درصد کاهش 
یافته است.بر اساس این گزارش قیمت گروه محصوالت 
پروتئینی شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند 
و گوساله و گوسفند و گوساله زنده در ابتدای ماه جاری 
نســبت به ۶ ماه قبل بین ۵ تا 1۷ درصد افزایش یافته 
است.  بر این اســاس طی شش ماه گذشته قیمت هر 
کیلو تخم مرغ و گوشــت گوساله هرکدام با 1۷ درصد 
افزایش به حدود ۲۴ هــزار و ۶۰۰ و 1۳۶ هزار و ۵۰۰ 

تومان رسیده اســت. همچنین در این مدت قیمت هر 
کیلو گوساله زنده ۸ درصد، گوشت گوسفندی ۷ درصد 
و گوشــت مرغ تازه و گوســفند زنده هر کدام ۷ درصد 
افزایش داشته و به ۵۵ هزار و ۸۰۰، 1۳۶ هزار، ۲9 هزار 
و ۷۰۰ و ۵9 هزار و 9۰۰ تومان رسیده است.  همچنین 
طی شش ماه گذشته گروه لبنیات شامل انواع شیر، پنیر 
و کره بین 1۸ تا ۳1 درصد افزایش یافته که بیشــترین 
افزایش مربوط به قیمت پنیر به قیمت ۲1 هزار و ۴۰۰ 
تومان به ازای ۴۰۰ گرم بوده است. بر این اساس قیمت 
هر کیلو شیر خام، شیر استریل پاکتی و شیر پاستوریزه 
بطری به ترتیب با ۲۶، ۲۳ و 1۸ درصد افزایش نســبت 
به شش ماه قبل به حدود لیتری ۶۷۰۰، 1۶ و 1۲ هزار 
تومان رسیده است. قیمت کره 1۰۰ گرمی نیز با افزایش 
۲۲ درصدی طی شــش ماه به نزدیک 1۳ هزار تومان 
رسیده است.  افزایش قیمت قند، شکر و چای نیز طی 

شش ماه گذشــته پنج تا 1۸ درصد بوده است. در این 
مدت قیمت هر کیلو قند ۵ درصد، شکر فله 11 درصد، 
شکر بسته بندی 1۸ درصد، و انواع چای بین 11 تا 1۷ 
درصــد افزایش یافته و به حــدود 19 هزار و ۳۰۰، 1۶ 
هزار و ۶۰۰، 1۷ هزار و ۲۰۰ و 1۲۴ تا 1۳1 هزار تومان 
رســیده اســت در این میان از بین انواع روغن، قیمت 
روغن نیمه جامــد ۴.۵ کیلویی با 1۳ درصد کاهش در 
شش ماه گذشته به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است. 
اما قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی و سرخ کردنی 
هر کدام ۲ درصد افزایش یافته و به حدود 1۴ و 1۳ هزار 
تومان رسیده است.  بررسی قیمت گروه کاالیی غالت و 
حبوبات شامل انواع برنج، ماکارونی و حبوبات در شش 
ماه گذشته نیز حاکی از افزایش ۸ تا ۷1 درصدی قیمت 
این کاالهاست. بر این اساس برنج ایرانی یعنی هاشمی 
و طارم با ۶۸ و ۷1 درصد افزایش طی شش ماه گذشته 

به ۶۲ تا ۶۴ هزار تومان رســیده، اما این افزایش قیمت 
در برنج خارجی شــامل هندی و پاکستانی کمتر یعنی 
حدود 19 و 1۷ درصد بوده و قیمت این دو محصول در 
بهمن ماه امسال به ۲۸ تا ۲9 هزار تومان رسیده است. 
قیمت ماکارونی ۵۰۰ گرمی نیــز با ۳۳ درصد افزایش 
در این مدت به حدود ۸۸۰۰ تومان رســیده اســت.  از 
بین انواع حبوبات نیز در شــش ماه گذشته قیمت لپه، 
نخود، لوبیــا چیتی و عدس به ترتیب ۸، ۲۲، ۲۶ و ۳۸ 
درصد افزایش یافته اســت. به طوری که در ابتدای ماه 
جاری قیمت انواع حبوبات یاد شــده در محدوده ۳9 تا 
۴۷ هزار تومان بوده است.  گروه مورد بررسی بعدی در 
گزارش انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
میوه، صیفی و مواد غذایی اســت که طی ۶ ماه گذشته 
بین 1۸ تا ۸۸ درصد افزایش قیمت داشته اند. بیشترین 
افزایش قیمت در این گروه، در مدت یاد شده مربوط به 

رب گوجه فرنگی است که با افزایش ۸۸ درصدی نسبت 
به ۶ ماه قبل به نزدیک ۳۲ هزار تومان رســیده و بعد از 
آن سیب زمینی با ۷۵ درصد و گوجه فرنگی با ۵۴ درصد 
افزایش نسبت به شــش ماه قبل در رتبه دوم قرار می 
گیرند. قیمت این دو محصول در ابتدای بهمن به حدود 
11 هزار تومان رسیده است.  از بین سایر میوه، صیفی 
و مواد غذایی در شــش ماه گذشته قیمت سیب قرمز و 
پیاز زرد هر کدام ۳۴ درصد، ســیب زرد ۳۲، خرما ۲۷، 
پرتقال ۲۶، آب آشــامیدنی بطری ۲۰ و موز 1۸ درصد 

افزایش یافته است. 
همچنین بررســی قیمت گروه مصالح ساختمانی طی 
شــش ماه گذشــته حاکی ار افت ۳۷ درصدی قیمت 
سیمان خاکستری، 1۰ درصدی تیرآهن و 1۲ درصدی 
میلگرد اســت. اما قیمت گچ ســفید و ورق سیاه ۲۵ و 

شش درصد افزایش یافته است.  

تغییر قیمت کاالهای اساسی در 6 ماه گذشته

افزایش ۱۸ تا ۸۸ درصدی گروه میوه، صیفی 
و مواد غذایی
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گزیده خبر
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد:

اجرای ۲۳۸ پروژه توزیع برق اصفهان در دهه 
فجر امسال

حمیدرضا پیرپیران در  نشســت  خبری با خبرنگاران 
با اشــاره به اینکه شــرکت توزیع بــرق اصفهان جزو 
شــرکت های هدفمند اســت که براســاس اهداف  و 
چشم انداز خود در ســال ۱۴۰۵حرکت می کند، اظهار 
کرد: در دهه فجر امســال ۲۳۸ پــروژه با اعتباری بالغ 
بر ۱۶۹ میلیارد تومان در این شــرکت به بهره برداری می رسد.وی با بیان اینکه 
طرح های موجود در قالب هفت محور است، ادامه داد: این پروژه ها در محورهای 
اصلی اصالح ســاختار شــبکه های توزیع برق، احداث وتوسعه شبکه های فشار 
متوسط و ضعیف برق، توسعه فناوری های نوین، نصب کنتورهای هوشمند برق 
برای مشــترکین مختلف، توسعه ســامانه های برق خورشیدی است.مدیرعامل 
شرکت توزیع برق اصفهان گفت: با اصالح شبکه های فناوری های نوین و آموزش 
نیروی انســانی متخصص در نظر داریم خاموشــی ها و قطعی برق را روز به روز 

کاهش دهیم.

مدیر عامل آبفا مازندران خبر داد:
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۰ طرح آبرسانی 

در مازندران طی دهه فجر
۸ طرح آبرسانی طی دهه مبارک فجر در سراسر استان 
مازندران به بهره برداری می رســد و عملیات اجرایی دو 
پروژه آبرســانی دیگر نیز آغاز خواهد شد.مهندس بهزاد 
برارزاده مدیر عامل شــرکت ضمن گرامیداشــت دهه 
مبارک فجر و  چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی و با  ابراز خرسندی از بهره مندی بیش از ۱۳ هزار و ۵۸۵ خانوار 
از نعمت آب آشــامیدنی سالم و بهداشتی طی دهه مبارک فجر در سراسر استان 
مازندران اظهار داشت: با تالش مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضالب مازندران 
و همراهی مردم گرامی استان ۸ طرح آبرسانی شامل روستای نیاال در گلوگاه،فاز ۳ 
مجتمع آبرسانی والمده نکاء،مجتمع آبرسانی معلم کال ساری،تامین آب شرب در 
سیمرغ،آبرسانی روستای بورخیل سوادکوه شمالی همچنین آبرسانی روستای رمنت 
بابل،خط انتقال آب بابلسر و تامین آب شرب مرزن آباد طی دهه مبارک فجر به بهره 
برداری خواهد رســید.وی افزود: برای بهره برداری از این طرحها، لوله گذاری خط 
انتقال به طول ۲۷ کیلومتر،اصالح و توسعه شبکه توزیع به طول ۳۴ کیلومتر، تجهیز 
و راه اندازی ۶ واحد ایستگاه پمپاژ ،حفر و بازسازی ۵ حلقه چاه با دبی حدود یکصد 
لیتر در ثانیه همچنین بهسازی یک دهنه چشمه با دبی ۲۰ لیتر در ثانیه ، احداث 
مخازن ذخیره به حجم بیش از هزار متر مکعب ،خرید و نصب دو دســتگاه دیزل 
ژنراتور و احداث سیســتم تصفیه حذف آهن -منگنز و کدورت آب و ..... با صرف 

اعتباری بالغ بر ۱۵۸ میلیارد و ۷۰۳ میلیون ریال اجرا شده است.

سدها چشم انتظار باران
آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد با سپری شدن ۱۲۹ روز 
از ســال آبی، تا ۹ بهمن ماه )سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( مجموع حجم ذخایر آب 
در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۰.۸۴ میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت 
به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۲۲ درصد کاهش است.به گزارش ایسنا، 
بررســی وضعیت سدها نشــان می دهد، میزان حجم ورودی به سدهای کشور 
از ابتــدای مهر تا ۹ بهمن ســال جاری معادل ۹.۲۶ میلیــارد متر مکعب بوده 
که کاهشــی معادل ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان 
می  دهد. طی ســال آبی جاری، میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده رود، 
شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳ درصد، ۹۹ درصد 
و ۲۶ درصد و در اســتان  های خوزستان و تهران، به ترتیب در حدود ۴۷ درصد  

و ۱۷ درصد است.

300 شهر دارای تنش آبی
این شــرایط در حالی اســت که علی اکبر محرابیان - وزیر نیرو درباره شهرهای 
دارای تنش آبی نیز اعالم کرده که مجموع شهرهای دارای تنش ۳۰۰ شهر است 
و از این تعداد ۱۰۰ شهر تنش شدید آبی دارند که با اجرای پروژه های ویژه، اغلب 
این شــهرها از تنش خارج خواهند شد.او با بیان اینکه وفاق خوبی بین دولت و 
مجلس در حوزه حل مشــکالت آبی وجود دارد و امیدواریم مجلس کمک کند 
تا ظرف زمانی محدود، مشکالت آب کشور را حل کنیم، گفت: ما در نظر داریم 
پروژه های اثربخشــی را که نیمه تمام و راکــد مانده اند، فعال کنیم، این پروژه ها 
می توانند مشکالت زیادی را از بخش آب حل کنند.آنطور که پیداست هر سال 
آمار و ارقام وضعیت منابع آبی بدتر می شود و باید اقدامات جدی برای این مساله 
درنظر گرفته شــود چراکه در غیر این صورت در سال های آینده با چالش های 
بدون راه حلی مواجه خواهیم شد، لذا باید از هم اکنون عزم تمام بخش های دولت 

برای حل مشکل آب بسیج شود.

ادامه کشمکش ونزوئال و ایتالیا بر سر وزیر 
نفت سابق!

درحالی که ایتالیا درخواســت ونزوئال برای اســترداد رافائل رامیرز، وزیر نفت و 
رییس سابق شــرکت نفتی دولتی PDVSA را رد کرده اســت، این پرونده وارد 
فاز جدیدی شده است.به گزارش ایسنا، رامیرز منکر اتهامات فساد شده و اظهار 
کــرده که نیکالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال بــه دنبال بدنام کردن وی به 
دلیل اظهارات ضد دولتی بوده اســت.مقامات ونزوئال در سال ۲۰۱۸ از اینترپل 
درخواست کردند محل رامیرز را که به اختالس متهم شده بود، شناسایی و وی 
را دستگیر کند و متعاقبا در سال ۲۰۲۰ درخواست استرداد وی را از ایتالیا مطرح 
کردند.روبرتو دی ویتا، وکیل ایتالیایی رامیرز به رویترز گفت: دادگاه عالی ایتالیا 
به صورت قطعی درخواست استرداد را غیرقابل قبول عنوان کرد. وی گفت: این 
دادگاه حکم قبلی را مبنی بر این که رامیرز نمی تواند به ونزوئال اســترداد شود 
را تایید کرد. احکام دادگاه در ایتالیا ابتدا به افراد دخیل در پرونده اعالم شده و 
ســپس به صورت عمومی منتشر می شوند.رامیرز به مدت یک دهه وزیر نفت و 
رئیس شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال بود که بخشی از بزرگترین ذخایر نفت 
جهان را در کنترل دارد. دادگاه عالی ونزوئال در سال ۲۰۲۰ در فیس بوک اعالم 
کرد رامیرز با اتهامات کیفری شامل اختالس و تقلب در مناقصه های قراردادهای 
نفتی روبروست.بر اساس گزارش رویترز، وی در سال ۲۰۱۷ پس از این که علنا از 
مادورو و وضعیت صنعت نفت ونزوئال انتقاد کرد، از سمت خود به عنوان نماینده 
ونزوئال در سازمان ملل برکنار شد. وی یکی از نزدیکان و طرفداران هوگو چاوز، 

رییس جمهور فقید ونزوئال بود.

اردوغان مطرح کرد؛
 آذربایجان جایگزین ایران

 در بازار گاز ترکیه می شود
رئیس جمهور ترکیه گفت: ترکیه با وجود اختالالت اخیر در واردات گاز از ایران، 
به دلیل همکاری آذربایجان مشکلی در تامین گاز خود ندارد.به گزارش خبرنگار 
مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان در مراسم افتتاحیه ساختمان های 
مسکونی، مشاغل و ســرمایه گذاری های زیربنایی در منطقه درلی دوگانکنت 
استان گیرسون ترکیه گفت: ما مشکلی نداریم، گاز طبیعی داریم، ذخایر انرژی 

زیادی داریم، همه اقدامات پیشگیرانه برای کمبود گاز را انجام می دهیم.
در اوایل ماه جاری، ایــران، یکی از تأمین کنندگان عمده گاز ترکیه، صادرات 
گاز خود را به ترکیه به مدت ۱۰ روز به دلیل مشــکل فنی متوقف کرد. بعدها 
ایران از از سرگیری صادرات گاز به ترکیه خبر داد، اما دولت ترکیه این اظهارات 

را تکذیب کرد و هیئت ویژه ای را برای حل این وضعیت به ایران اعزام کرد.
بیش از نیمی از برق ترکیه توســط نیروگاه های گازی تولید می شــود و دولت 

مجبور شد تقریباً در تمام مناطق صنعتی سه روز در هفته برق را قطع کند.
ابراهیم احمدوف، نماینده رســمی شــرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان 
)SOCAR( به اســپوتنیک گفت که باکو درخواســتی از آنکارا برای تأمین گاز 
بیشتر در بحبوحه مشکالت فنی صادرات از ایران دریافت کرده است. احمدوف 
گفت که آذربایجان با افزایش عرضه گاز به ترکیه موافقت کرده است. روز جمعه، 

ایران عرضه گاز طبیعی به ترکیه را در مقادیر محدود سر گرفت.

مدیرعامل بورس انرژی ایران؛

الگوهای جدید عرضه نفت در بورس اعالم شد
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: بورس انرژی الگوهای 
جدید عرضه نفت خام در بورس را به شــرکت ملی نفت 
ایران اعالم کرده  و همواره آماده عرضه نفت خام، میعانات 
گازی و نفت کوره اســت.به گــزارش وزارت نفت، »علی 
نقوی« با تاکید بر اینکه در چند ســال گذشــته در میان 
شــرکت های تابع وزارت نفت، شــرکت ملــی نفت ایران 
بیشترین همکاری را در موضوع انتشار اوراق تامین مالی با 
بورس انرژی داشته است، ابراز امیدواری کرد که در دولت 
ســیزدهم همکاری ما و صنعت نفــت روز به روز افزایش 
یابد.وی، درباره وضع عرضــه متانول در بورس انرژی نیز 
گفت: از ابتدای امســال تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۱۵۰ 
تن متانول به ارزش یک هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال از طریق 
بــورس انرژی به خارج از کشــور صــادر و ۲۸۰ هزار تن 
متانــول برای مصارف داخلی عرضه شــده که ۲۶۰ هزار 
تــن آن به ارزش یک هزار و ۸۰۰ میلیــارد تومان مبادله 
شده است.نقوی اظهار داشت: در آینده به دنبال راه اندازی 
بازار آتی  متانول هســتیم.مدیرعامل بورس انرژی ایران با 
بیان اینکه هم اکنون کار کارشناســی با شرکت ملی نفت 
در زمینه انتشــار گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای آتی 
میعانات گازی در حال انجام است، افزود: اگر شرکت ملی 

نفت ایران و بــورس انرژی یکدیگر را به عنوان شــریکی 
راهبردی در برنامه های توسعه ای خود ببیند، هم شفافیت 
در فرآیندهــا و تأمین مالی پایــدار افزایش می یابد و هم 
منجــر به افزایش درآمدهای ناشــی از رقابت می شــود.

وی، دربــاره وضع عرضه نفت خام در بــورس انرژی نیز 
تصریح کرد: در این زمینه الگوهای جدید عرضه نفت خام 
در بورس را به شــرکت ملی نفت ایــران اعالم کرده ایم و 
همواره برای عرضه نفت خام، میعانات گازی و نفت کوره 
آمادگی الزم را داریم.نقوی با اشــاره به عرضه ۱۱۵ هزار 
تن نفت کوره در ســال جاری در بــورس انرژی، گفت: از 
این مقــدار تاکنون ۸۵ هزار تن بــه ارزش ۷۹۰ میلیارد 
تومان مبادله شــده، این در حالی اســت که سال ۱۳۹۹ 
در مجمــوع بیش از ۲۱۰ هزار تن نفــت کوره در رینگ 
صادراتی ایــن بورس مبادله شــده بود.مدیرعامل بورس 
انــرژی ایران بــا بیان اینکه فروش نفت کــوره در بورس 
انرژی به صورت عرضه های زمینی انجام می شــود، گفت: 
ما پیشــنهاد داده ایم وزارت نفــت عرضه های دریایی این 
محصول را در بورس به صورت منظم و مستمر انجام دهد، 
ضمن آنکه وزارت نفت می تواند از روش گواهی سپرده نیز 

برای فروش نفت کوره استفاده کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران تاکید کرد: الگوی مصرف برق تغییری نکرده و همانند گذشته است.به گزارش ایسنا، مصطفی 
رجبی مشــهدی با اشــاره به نحوه الگو بندی مصرف برق اظهار کرد: الگوی مصرف برق بر اساس اقلیم کشور در پنج منطقه جغرافیایی 
مناطق عادی، گرمسیر یک، گرمسیر دو، گرمسیر سه و گرمسیر چهار دسته بندی شده است و به نوعی نیازمندی هایی متعارف مصرف 
کنندگان برق در این الگوی لحاظ شــده تا میزان مصرف بخش جمیعت عمده هر بخش، زیر الگوی تعیین شــده باشــد.وی ادامه داد: 
استاندارد تعیین شده در خصوص میزان مصرف مربوط به سال های گذشته است و الگوها هیچ تغییری نکرده تا رفاه مردم تامین شده 
باشد.طبق اعالم توانیر، مصوبه دولت درخصوص اجرای بند »ی« تبصره ۸  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره آیین نامه تعرفه برق که از اول بهمن اجرایی شده است، باعث توزیع 
عادالنه یارانه انرژی برق خواهد شد.یارانه برق تاکنون بر اساس میزان مصرف پرداخت می شد و مشترکانی که برق بیشتری مصرف می کردند از یارانه بیشتری برخوردار بودند، 
اما از این پس، آن بخش از انرژی برق که در چارچوب الگو مصرف می شود، یارانه دریافت می کند و یارانه پرمصرف ها برای آن بخشی که بیش از الگو مصرف می کنند به صورت 
پلکانی کاهش می یابد.بر اساس این آیین نامه که با هدف ترغیب پرمصرف ها برای مصرف بهینه و در چارچوب الگوی برق اجرا می شود، تعرفه مشترکانی که در چارچوب الگوی 
برق انرژی مصرف می کنند با یارانه کامل و بدون تغییر محاسبه خواهد شد.گفتنی است، در حال حاضر بر اساس آخرین آمار و اطالعات، بیش از ۷۵ درصد مشترکان این صنعت 
تا سقف الگو، برق مصرف کرده و مابقی مصرف کنندگان باالتر از سقف الگو از این انرژی مهم استفاده می کنند که تعداد بسیار معدودی از این مشترکان با بی توجهی به میزان 

استفاده خود از انرژی کلیدی برق، بیش از ۲ تا چندین برابر باالتر از الگوی تعیین شده، برق مصرف می کنند.

سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر برق کشور تامین است و محدودیت هایی که در برخی از صنایع اعمال شده است 
نیز تا دوشــنبه ۱۱ بهمن ماه برطرف خواهد شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی، 
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه محدودیت های صنایع برای جلوگیری از کمبود در تأمین سوخت نیروگاه ها و براساس 
توافقنامه ها عملیاتی شده است افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده باید تا ۳۰ درصد از میزان مصرف صنایع محدود می شد 

که فقط ۲۰ درصد محقق شــده اســت.وی با بیان اینکه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاوات محدودیت در صنایع اعمال شــده است گفت: برق بخش عمده ای از صنایع از 
جمله صنایع فلزی مانند مس و آلومینیوم با محدودیت مواجه نیست البته صنایع دیگری مانند کاشی، خودرو سازی، مترو و نقلیه نیز کمبودی ندارند.سخنگوی 
صنعت برق ادامه داد: در حال حاضر برق کشور تأمین است و محدودیت هایی که در برخی از صنایع اعمال شده است نیز تا دوشنبه ۱۱ بهمن ماه برطرف خواهد 
شد.رجبی مشهدی گفت: هفته گذشته به دلیل ایجاد وقفه در تأمین گاز و سوخت نیروگاه برای مدیریت شرایط مجبور به اعمال محدودیت برخی صنایع شدیم 
که این برنامه با همکاری وزارت صمت و طبق اولویت بندی انجام شده است.وی افزود: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی دمای هوا در حال افزایش است که این 
موضوع سبب کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری خواهد شد بنابراین تأمین سوخت نیروگاه ها با محدودیت مواجه نیست و به همین دلیل محدودیت 

اعمال شده در برخی از صنایع از دوشنبه برطرف خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق خبر داد؛الگوی مصرف برق تغییری نکرده است

رفع محدودیت های برقی صنایع از امروز

عملیات دیفراست  واحد اکسیژن  فوالد خراسان 
با موفقیت انجام شد

برای اولین بار از زمان راه اندازی واحد »اکسیژن شماره ۲« در مجتمع فوالد خراسان 
به همت و تالش همکاران واحد گازرسانی عملیات دیفراست پلنت انجام شد. به گفته 
مدیر پشتیبانی فنی، انرژی و سیاالت با توجه به اینکه دمای داخل پلنت اکسیژن به 
حدود  منفی ۱۹۰ درجه می رسد به مرور زمان  نفوذ رطوبت و CO۲ موجود در هوا 
به درون سیستم باعث ایجاد یخ زدگی در قسمت های مختلف به خصوص مبدل های 
حرارتی و نهایتاً گرفتگی و کاهش راندمان تولید می گردد.رضا قربانی افزود: محدودیت 
های تامین گاز صنایع در فصل سرما به دلیل برودت هوا به فرصتی برای انجام عملیات 
دیفراســت پلنت بدل شد، به طوری که با گذشت ۵ سال از راه اندازی واحد اکسیژن 
شماره ۲ برای نخستین بار این عملیات توسط همکاران با تجربه و دارای مهارت انجام 
شد تا فرصتی برای انتقال دانش خود به همکاران جدید االستخدام باشد.وی هدف از 
انجام این عملیات را فالشینگ کامل پلنت و حذف  co۲ و رطوبت موجود در قسمت 
های مختلف پلنت بیان کرد.رئیس گازرسانی در تشریح این فرایند گفت: این عملیات 
با اســتفاده از ارســال هوا به داخل برج تقطیر، مبدل های حرارتی، کلیه مسیرهای 
منتهی به ترنسمیترهای فشــار، فلو، سطح و خطوط آناالیزرها و تخلیه آن به محیط 
از طریق  تنظیمات مربوط به  ۱۸۰ عدد شیردســتی و پنومات انجام گردید.  علیرضا 
حمیدزاده  گفت: مراحل این فرایند  شــامل توقف واحد، تخلیه کلیه سیاالت موجود، 
دیفراســت و استارت مجدد پلنت وسردســازی آن تا دمای منفی ۱۹۶درجه و  تولید 
اکسیژن، نیتروژن و آرگون با خلوص مورد نظر در مدت زمان ۱۵ شبانه روز می باشد.  
وی افزود: هم زمان با انجام فرایند دیفراست حدود ۸۰ عدد شیر اطمینان، گیج فشار 
و دما، باز و به آزمایشــگاه  جهت کالیبراسیون ارسال شد. حمیدزاده یادآور شد: درپی 
شیوع بیماری کرونا، این واحد صنعتی در راستای مسوولیت های اجتماعی و کمک به 
ســالمت جامعه، افزایش تولید اکسیژن مایع را در دستور کار قرار داده است و هر ماه 
اکسیژن تولیدی مازاد شرکت را برای رفع نیاز بیمارستان ها اختصاص می دهد.گفتنی 

است واحد اکسیژن شماره ۲ فوالد خراسان در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید.
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گزیده خبر
 حاشیه خلیج فارس، مقصد

 جدید کاالهای ایرانی
با وجود آنکه ایران در سال های گذشته از ورود به بازارهای صادراتی متنوع 
اســتقبال کرده است اما به نظر می رســد همچنان بخش مهمی از تمرکز 
کاالهای ایرانی بر بازار کشــورهای همســایه قرار خواهد داشت.به گزارش 
ایسنا، بر اســاس براوردهای صورت گرفته از آمار تجاری ایران در سال های 
گذشــته، جز چین که همچنان به عنوان اصلی ترین شریک تجاری کشور 
شناخته می شود، بخش مهمی از برنامه ریزی های صادراتی حول محور بازار 
کشورهای همسایه و منطقه متمرکز شده است.عراق، امارات متحده عربی، 
ترکیه و افغانستان چند مقصد اصلی صادراتی ایران به شمار می روند و این 
در حالی است که ایران رابطه خوبی نیز با کشورهایی مانند سوریه، عمان و 
قطر دارد اما هنوز نتوانسته جایگاه خود را در بازا این کشورها گسترش دهد.

براوردها نشــان می دهد که کشورهای حاشــیه خلیج فارس در طول سال، 
چند صد میلیارد دالر واردات کاال انجام می دهند اما سهم ایران از بازار این 
کشورها بسیار محدود اســت، به این ترتیب یکی از اصلی ترین برنامه های 
دولت سیزدهم، افزایش توان ایران در بازار صادراتی کشورهای منطقه اعالم 
شــده و آن طور که معاون سازمان توسعه تجارت اعالم کرده، وزیر صمت، 
شخصا پیگیر بهبود اوضاع تجاری ایران با تعدادی از کشورهای منطقه است.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توســعه تجارت ایران از سفر وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به کشورهای امارات و عمان خبر داد و گفت: وزیر 
صمت به همراه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و برخی از نمایندگان 
دستگاه های دولتی در رأس هیأت بزرگ تجاری از بخش خصوصی به عمان 

و امارت سفر می کند.

تسهیل در آزادسازی پول های ایران در کره جنوبی

مبادالت دوجانبه به زیر نیم میلیارد دالر کاهش یافت
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشــت: به نظر 
می رسد که روند مذاکره آزادسازی پول ها تسریع شده است. قبال 
هیچ یــک از این اتفاقات نبود، اینکه پول ســازمان ملل از این 
مســیر پرداخت می شود نشــان می دهد به تدریج یک سری از 
مبالغ با اهداف مختلف درحال آزادســازی بوده و این در مسیر 
تسهیل است.پویا فیروزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
در مورد خبر شــروع مذاکرات بین ایران و کره جنوبی پیرامون 
آزادسازی پول های بلوکه شده اظهار کرد: بخش خصوصی وابسته 
به تصمیمات سیاسی دولت است و چارچوب مذاکرات در مورد 
پول های دولتی است. ما تنها رویکرد بخش خصوصی در صورت 
رفع تحریم ها را منتقل کردیم و صحبت جدیدی انجام نشــده 
اســت. بخشــی از پول هایی که صحبت از آزاد شدن آنها از کره 
جنوبی می شــد هم رقم زیادی نبــود و تنها مربوط به پولی بود 
که ایران باید به ســازمان ملل پرداخــت می کرد و کره جنوبی 
اعالم آمادگی کرد که از محل پول های بلوکه شده ایران در این 
کشــور آن را پرداخت کند.وی افزود: به نظر می رســد که روند 
مذاکره آزادسازی پول ها تسریع شده است. قبال هیچ یک از این 
این اتفاقات نبود، اینکه پول ســازمان ملل از این مسیر پرداخت 
می شــود نشان می دهد به تدریج یک ســری از مبالغ با اهداف 

مختلف درحال آزادسازی بوده و این در مسیر تسهیل است.دبیر 
اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره جنوبی درباره سیاست های 
بخش خصوصی در صــورت رفع تحریم ها بیان کرد: با توجه به 
خروج شــرکت های کره ای از ایران بعد از بازگشتن تحریم ها و 
قطع ارتباطی کــه بین طرف های تجاری کــره ای و ایرانی، در 

صورت رفــع تحریم ها ما دیگر صرف مبادلــه کاالیی نخواهیم 
داشت. بخش خصوصی سه هدف عمده را در آینده تجارت با کره 
جنوبی دنبال می کند که شــامل انتقال دانش، انتقال تکنولوژی 
و انتقال سرمایه می شــود. این سه موضوع در دستور کار آینده 
بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. شــدت و ضعف آن در آینده 

مشخص خواهد شد ولی صرف انتقال کاال دیگر موضوعیتی برای 
هیچ یک از طرف های تجاری ندارد. این انتقال شامل واردات این 
موارد می شود البته ایران نیز به خصوص در مورد دانش می تواند 
صادرات داشته باشد.وی با اشاره به آخرین وضعیت تجاری تهران 
و سئول گفت: آمار هشــت ماهه سال 1400 نشان می دهد که 
تجارت ایران و کره جنوبی آمار باالیی ندارد. در هشت ماه ابتدایی 
ســال 1400 میزان صادرات ما به این کشور 54 تا 55 میلیون 
دالر بــوده و واردات از کره جنوبی نیز رقمی حدود 350 تا 360 
میلیون دالر و در کل حجم تجــارت زیر نیم میلیارد دالر بوده 
اســت. این روند تجاری قابل تامل اســت چراکه کره جنوبی در 
یک دوره زمانی شریک پنجم تجاری ایران بود.فیروزی همچنین 
خاطرنشــان ســاخت: کره ای ها با توجه به اینکه جزو شرکای 
تجاری اصلی ما بودند و ایران در دو بخش نفت و میعانات گازی 
تامین کننده اصلی این کشور بود، همواره تمایل دارند که روابط 
تجاری ایــران و کره جنوبی افزایش یابد اما محدودیت هایی که 
تحریم ها ایجاد می کند و نتوانستند که فارغ از تحریم ها ارتباطات 
تجاری خود را افزایش دهند. بنابراین منتظر هستند که نتیجه 
مذاکرات مشخص شود تا به سطح قبلی یا حتی سطح باالتری از 

تعامالت تجاری بازگردیم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در 10 ماهه ســال 1400بیش از 10میلیون و 228هزار تن کاالی خارجی از مســیر عبور کرد که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 75درصد رشد داشته است. به گزارش ایلنا از گمرک ایران، علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران اظهار داشت: 
یکی از سیاســت های مهم دولت ســیزدهم، توسعه تجارت با همسایگان و تسهیل تردد محموله های تجاری خارجی  از مسیر جمهوری اسالمی 
ایران است.وی افزود: بر اساس اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور هر ساله می بایست رشد 10درصدی 
در ترانزیت را در کشــور شــاهد بودیم که متاسفانه در چند سال اخیر پس از رشدی مناسب، روند کاهشــی را در ترانزیت داشتیم.مقدسی گفت: سال 93ترانزیت کاالهای خارجی  به 
بیش از 13میلیون تن رسیده بود که پس از آن نه تنها رشدی در این موضوع نداشتیم بلکه در سال های 98و 99این میزان به هفت و نیم میلیون تن رسید.معاون وزیر اقتصاد افزود: 
خوشبختانه ترانزیت در سال 1400مجددا به مسیر رشد خود برگشته و در 10ماهه امسال به بیش از 10میلیون و 228هزار تن رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال به 12میلیون 
و 400هزار تن برسد.مقدسی تاکید کرد : باید همه سازمان های مرتبط با ترانزیت در مسیر رشد ترانزیت و کوتاه کردن زمان عبور کاال از کشور و مقرون به صرفه بودن عبور کاال از ایران 
تالش کنند تا تاکیدات رهبر انقالب اجرایی شود.رییس کل گمرک توضیح داد:قرار گرفتن کشور در نقطه اتصال کریدور های جنوب به شمال و شرق به غرب، راه اندازی کریدور ITIبین 
ایران، پاکستان و ترکیه در مسیرهای جاده ای و ریلی، اتصال دریای عمان به دریای سیاه، کریدور کتای، کریدور ایران، افغانستان و ازبکستان، راه اندازی eTIRبین ایران و ترکیه، ایران 
و آذربایجان و عملیاتی شدن  موافقت نامه ترانزیتی ایران، آذربایجان و روسیه، راه اندازی کریدور امارات، ایران و ترکیه و.. اقداماتی است که می تواند به رشد تراتزیت کشور منجر شود.

در سال 1400 میزان تجارت تهران-واشنگتن به 69 میلیون و 594 هزار دالر رسیده که افزایش 18 درصدی را نسبت به 
مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در سالهای اخیر میزان تجارت تهران و واشنگتن 
تحت تاثیر مســائل سیاسی بوده اســت. بطوریکه میزان تجارت ایران و ایاالت متحده امریکا در سال 99 نزدیک به 80 
میلیون دالر بوده که رقم ناچیزی در تجارت جهانی است.در آمار منتشره سازمان توسعه تجارت به استناد آمار گمرک 

میزان تجارت دو کشور 79 میلیون و 972 هزار دالر در سال 99 بوده که از این میان تنها 136 هزار دالر صادرات ایران به آمریکا و در مقابل 79 میلیون و 
836 میلیون دالر واردات از این کشــور بوده اســت. این آمار حاکی از کاهش 39 درصدی نسبت به سال پیش از آن دارد.بنابراین تراز تجاری ایران و آمریکا 
در سال 99 به میزان 79 میلیون و 700 هزار دالر به نفع واشنگتن مثبت بوده است. مطابق این آمار در سال 99 آمریکا در رتبه 30 صادرکنندگان به ایران 
قرار داشــته اســت.اما واکاوی داده ها نشان می دهد؛ در سال 1400 میزان تجارت تهران-واشــنگتن به 69 میلیون و 594 هزار دالر رسیده که افزایش 18 
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. از این بین 248 هزار دالر صادرات ایران به آمریکا و در مقابل 69 میلیون و 345 هزار دالر واردات 
از این کشور بوده که به ترتیب افزایش 253 درصدی و 17 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. آمریکا در سال 1400 نیز رتبه 34 بین 

صادرکنندگان به ایران را به خود اختصاص داده است.

 در 10 ماهه امسال

رشد ۷۵ درصدی ترانزیت عبوری از ایران
افزایش 18 درصدی مبادالت ایران و ایاالت متحده

رشد ۲۵۳ درصدی صادرات تهران به واشنگتن
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گزیده خبر

اتمام بزرگترین طرح مهاجرت سیستمی صنعت بانکداری کشور
قدردانی دکتر ابراهیمی از شکیبایی مشتریان 

و کارکنان بانک سپه 
مدیرعامل بانک ســپه از اتمام مهاجرت سیستمی بانک های ادغامی به این بانک 
خبر داد و گفت: در راستای اجرای مراحل نهایی طرح ملی ادغام و یکپارچه سازی 
ســامانه های بانکی متمرکز بانک سپه، هم زمان با اتمام مهاجرت سامانه بانکداری 
بانک های ادغامی به سامانه جامع بانکی امید، بزرگ ترین طرح مهاجرت سیستمی 
صنعت بانکداری کشور به ثبت رسید.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر 
آیت اله ابراهیمی ضمن قدردانی از همراهی و شکیبایی مشتریان و تالش کارکنان 
این بانک در پیشبرد طرح ملی ادغام تصریح کرد: با اجرای موفق مهاجرت سیستمی 
بانک های ادغامی به ســامانه جامع بانکداری امید بانک سپه، داده های این سامانه 
در بخش های مشــتریان 62 میلیون و 300 هزار نفر، سپرده 100 میلیون فقره، 
کارت 61 میلیون و خودپرداز 12 هزار دســتگاه افزایش یافت.وی افزود: بر اساس 
برنامه ریزی و اقدام های شبانه روزی و ارزشمند تمام همکاران  بانک  ، طرح مهاجرت 
سامانه بانکداری متمرکز بانک های ادغامی به سامانه جامع بانکی امید بانک سپه با 
موفقیت عملیاتی و مقدمات خدمت رسانی یکپارچه به مشتریان در شعب سراسر 
کشــور فراهم شد.مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اجرای موفقیت آمیز فرآیندهای 
اجرایی طرح ملی ادغام خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن پروژه های حوزه فناوری 
اطالعات ضمن تسریع و تسهیل خدمت رسانی یکپارچه به مشتریان زمینه عرضه 
خدمات و محصوالت جدید در این بانک مهیا شده و در آینده نزدیک مشتریان شاهد 

رویکرد جدید بانک در عرصه خدمات بانکداری الکترونیک خواهند بود.

مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری بازرسی این بانک:
 بازرسی و نظارت؛ ابزار سالمت کاری 

سازمانها است
مدیرعامل بانک ســینا، بازرسی و نظارت را ابزار سالمت کاری سازمانها دانست و 
گفت: از شاخص های مهم هر سازمانی، بازرسی و نظارت است که اگر به درستی 
و با دقت انجام شود انضباط مالی و اخالق حرفه ای را برای آن سازمان به ارمغان 
می آورد.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، دکتر ایمانی در همایش دو روزه 
سراســری بازرسی بانک با اشــاره به نقش ارزنده بازرسی در بهبود روند فعالیت 
های بانکی از همکاران واحدهای بازرسی خواست تا با تالش و جدیت به مسائل 
بانک نگاه صیانتی داشته باشــند.وی ضمن گرامیداشت فرا رسیدن دهه فجر و 
پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی ایران گفت: واحدها بازرسی و نظارتی، خط 
قرمز هر ســازمانی اســت و با توجه به استقالل عملکردی این واحدها، هیچ گاه 
نباید جایگاه آن تضعیف شود.وی با بیان آنکه شفافیت و سالمت کاری امروز بانک 
سینا مرهون تالش تمامی همکاران به ویژه مدیران و همکاران حوزه بازرسی است 
افزود: بازرسان باید با حضور در شعب عالوه بر بررسی دقیق میزان انطباق عملیات 
شعبه با اهداف کالن بانک، رعایت دستورالعمل های ابالغی را بررسی و گزارش 

الزم را به اطالع مدیران ارشد بانک برسانند.

دریافت تسهیالت تا سقف یک میلیارد ریال 
آسان شد

پرداخت تسهیالت برای کسانی که حساب حقوق و دستمزد آن ها در شعبه های 
بانک قرض الحســنه مهر ایران است، آسان شــد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، بر اساس سیاست گذاری صورت گرفته از سوی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، پرداخت تسهیالت خرد تا سقف یک میلیارد ریال آسان 
شــد.در همین راستا کارکنان شاغل، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های 
اجرایی دولتی )وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و...(، نهادهای 
عمومی غیردولتی و ســایر شرکت های معتبر بخش خصوصی که حساب حقوق 
و دستمزد آن ها در شعبه های بانک قرض الحسنه مهر ایران است، در صورتی که 
رتبه اعتباری مناســب داشته باشند، می توانند بدون ضامن و با ارائه نامه کسر از 
حقوق، سفته یا چک، قرارداد الزم االجرا و احراز توان بازپرداخت، نسبت به دریافت 
تسهیالت اقدام کنند.برای کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی که حساب 
حقوق و دســتمزد آن ها در شعبه های بانک قرض الحسنه مهر ایران است نیز، بر 
اســاس رتبه اعتباری و مبلغ یاد شده تضامینی که پیش تر ذکر شد دریافت می 

شود و بسته به تشخیص بانک ارائه ضامن معتبر ضروری خواهد بود.

تشریح پروژه آیلند بانک گردشگری برای 
وزیر میراث فرهنگی وگردشگری 

گروه مالی گردشــگری و شــرکت های مرتبط در حوزه هتلداری و گردشگری 
در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشــگری و صنایع وابسته، فعالیت ها و 
دســتاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.به گزارش ستاد خبری 
گروه مالی گردشــگری در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
وابسته، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران »سمگا« 
و واحدهای آن شــامل گروه هتل های بین المللی رکسان ، آریا زیگورات، پارس 
زیگورات و فدک در این نمایشــگاه حضــور دارند.عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نخســتین روز از آغاز بکار نمایشگاه از 
غرفه های مســتقر در این نمایشگاه از جمله غرفه گروه مالی گردشگری و بانک 
گردشگری در سالن 38 بازدید کرد. در جریان این بازدید، اسفندیار حیدری پور 
مدیرعامل شــرکت ســمگا توضیحاتی درباره عملکرد و فعالیت های گروه مالی 
گردشگری و همچنین شــرکت »سمگا« در حوزه صنعت گردشگری، هتلداری 

و مراکز اقامتی ارائه کرد.

دکتر بهزاد شیری خبر داد: 
ابالغ نحوه اعطای تسهیالت بدون 

ضامن تا سقف ١٠٠ میلیون تومان 
دکتربهزاد شــیری مدیرعامل بانک پست بانک ایران از ابالغ نحوه 
اعطای تســهیالت خرد بدون نیاز به ضامن به مشموالنی که واریز 
حقوقشــان نزد پســت بانک ایران صورت می پذیــرد، در تمامی 
شــعب این بانک خبر داد.به گزارش روابط عمومی پســت بانک 
ایران: دکتر شــیری ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به نامه مورخ 
1400/10/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تســهیل 
پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن اظهار داشت: اعطای تسهیالت 
به مشموالن طرح مذکور بر اساس اعتبارسنجی مشتری در قالب 
کارت اعتباری مرابحه به شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران 
دستگاه های اجرایی دولتی شامل)وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، 
شرکتهای دولتی و...( و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های 
معتبر بخش خصوصی که واریز حقوقشــان نزد پست بانک ایران 
صورت می پذیرد، در بســتر این بانک اجرایی  شــده است.شیری 
افزود: مشــموالن اشاره شــده باید دارای رتبه اعتباری A، B و یا 
C براســاس استعالم سامانه اعتبارسنجی باشند که این تسهیالت 
در خصوص شاغلین دستگاه های اجرایی دولتی شامل؛ وزارتخانه 
ها، ســازمان های دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر 
دولتی، بازنشستگان و مستمری بگیران و شرکتهای معتبر بخش 
خصوصی از ٥0 تا 100 میلیون تومان بدون ضامن، با نامه کسر از 
حقوق تعیین شده است.مدیرعامل بانک تصریح کرد: امکان دریافت 
تسهیالت با شرایط یاد شده برای سایر شرکتهای بخش خصوصی 
دارای رتبه اعتباری c نیز با اخذ یک ضامن معتبر فراهم شده است.  

کارآفرین، تندیس سیمین جایزه ملی 
مدیریت مالی را گرفت

بانک کارآفرین تندیس ســیمین دوازدهمین جایزه ملی مدیریت 
مالی را دریافــت کرد.به گزارش روابط عمومــی بانک کارآفرین، 
تندیس سیمین دوازدهمین دوره  جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
با توجه به عملکرد مطلوب و شایسته بانک کارآفرین در حوزه های 
مدیریت مالی، شــفافیت مالی، اقتصادی و.. به این بانک اعطا شد . 
در مراسم تقدیر از برگزیدگان که با حضور جمع کثیری از مقامات 
و مدیران کشوری برگزار شد، دکتر فرشاد محمد پور معاون مدیر 
عامــل در امور  مالی و امور مجامع بانــک به عنوان نماینده بانک 
تندیس ســیمین دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
را دریافت کرد.الزم به ذکر اســت کــه این جایزه با هدف حمایت 
مدیریت مالی حرفه ای در مســیر دســتیابی به جایگاه واقعی در 
شرکت ها و سازمان ها، تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خود 
ارزیابی و شــناخت نقاط قوت و ضعــف و زمینه های بهبود، ایجاد 
فضای رقابتی مناســب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی، 
تعریــف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی ســازمان در جهت 
دستیابی به اهداف اســتراتژیک، معرفی و قدردانی از شرکت ها و 
ســازمان های برتر در مالی و اقتصادی و فراهم کردن امکان تبادل 
تجربیات موفق مدیران مالی برگزار می شــود.بر اساس این گزارش 
طراحــی مدل جایزه ملی مدیریت مالی ایران توســط اســاتید و 

متخصصین خبره در مدل های مطرح دنیا صورت گرفته است. 

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران بانک ها:

اگر بانکی وام بدون ضامن نداد، مدیر شعبه را برکنار کنید
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیران عامل بانک ها اعالم 
کرد که اگر تخلف شعبه بانکی در پرداخت تسهیالت بدون ضامن 
تایید شود، بالفاصله نسبت به برکناری مدیر شعبه اقدام کنید.به 
گزارش ایسنا، گردهمایی سراسری مدیران شبکه بانکی کشور با 
حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل بانک های دولتی 
و سایر مدیران ارشد شبکه بانکی کشور امروز در سالن اجتماعات 
شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد.  در این همایش، اخالقی، 
مدیر عامل بانک تجارت گزارشی از نحوه اجرای پنج دستور رئیس 
جمهور به نظام بانکی ارائه کرد که طبق آن، دســتورالعمل های 
مربوطه برای تســهیل ارائه تسهیالت به مردم بالفاصله از ابتدای 

هفته گذشته در شبکه بانکی کشور ابالغ شد.

آخرین وضعیــت اجرای پنج دســتور رئیس جمهور به 
بانک ها

وی درباره واگذاری اموال تملیکی بانک ها نیز گفت: در این راستا 
کارگروهی در بانک ها تشکیل شد و امروز نیز مصوبه شورای پول 
و اعتبار در راســتای واگذاری این اموال به تولیدکنندگان ابالغ 
شــد تا از ظرفیت های این امالک برای ارتقــای تولید و اقتصاد 
اســتفاده شود. اخالقی افزود: از دیگر دستورات رئیس جمهور به 
نظام بانکی، برخورد با بدحســابان بانکی است که در این زمینه، 

با تکمیل اطالعات و اطالع رســانی های مجدد بر اجتناب از ارائه 
خدمات بانکی به این افراد تاکید شد. از سوی دیگر، برای برگشت 
اضافه برداشــت های برخالف مصوبات شــورای پــول و اعتبار، 
دســتورالعمل شورای پول و اعتبار در این زمینه در حال تصویب 

اســت تا بانک ها در این زمینه برای اخذ سود به صورت یکسان 
عمل کننــد. این مدیر عامل بانک از شــکل گیری کمیته ای در 
بانک ها به منظور بررسی موانع خدمات رسانی به مشتریان برای 

اعمال اصالحات خبر داد.

منابعی برای پرداخت وام بدون ضامن تخصیص دهید 
همچنین، در این نشســت احســان خانــدوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی از مدیران عامل بانک ها درخواست کرد که 
تا فردا ظهر بخشنامه مربوط به نحوه پرداخت تسهیالت زیر 
100 میلیون تومان بدون ضامن را در ســایت بانک خود در 
اختیار مردم قرار دهند تا آن ها بتوانند از جزئیات و شرایط 
آن ها آگاه شــوند. عالوه براین، شــیوه نظارت و اعتراض بر 
عملکرد شعب نیز در ســایت بانک ها درج شود. وی افزود: 
توقع وزارت اقتصاد این است تا اعتراضات مردم در راستای 
پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن طی 48 ساعت پاسخ 
داده شــود. از مدیران عامل بانک ها می خواهم تا در صورت 
ثبت تخلف بانک ها در این زمینه نســبت به تغییر مدیران 
شــعب درنگ نکنند. وزیر اقتصاد خطاب به مدیران عامل 
بانک ها گفت: می دانم که در ماه های پایانی ســال با مضیقه 
مالی روبرو هســتید اما سعی کنید تا منابعی در این زمینه 
تخصیص دهید. خانــدوزی در پایان تاکید کرد که فارغ از 
نظارت بر بانک ها در راستای پرداخت تسهیالت خرد بدون 
ضامن، مردم به صورت برخط در سایت وزارت امور اقتصادی 
و دارایی می توانند شکایات خود را ثبت کنند و وزارتخانه به 

سرعت آن ها را پیگیری می کند. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده باشــند به سازمان 
امور مالیاتی معرفی و مشمول جرائم مالیاتی می شوند. علی صالح آبادی در گفت وگوی اختصاصی 
با ایِبنا اظهار کرد: ما لیست اموال بانک های مختلف را در چارچوب سامانه های بانک مرکزی در اختیار داریم که براساس آن بانک هایی 
که اموال مازاد خود را واگذار نکرده باشــند به ســازمان امور مالیاتی معرفی می شوند و مشمول جرائم مالیاتی می شوند. وی ادامه داد: 
برهمین اســاس در حال حاضر با بانک هایی که اموال مازاد دارند و از سوی دیگر با اضافه برداشت هم مواجه هستند، جلساتی برگزار 
می کنیم تا این موضوع تعیین تکلیف شــود، چرا که بانک ها موظف هستند اموال مازاد را واگذار کنند و اضافه برداشت خود را نیز به 
صفر برســانند. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تعیین تکلیف اموال مازاد بانکها جزو برنامه های جدی بانک مرکزی اســت که با 
همکاری بانک ها آن را دنبال می کنیم تا طی برنامه زمان بندی مشخص اموال مازاد واگذار شود و در غیراینصورت مشمول مجازات 

انضباطی بانک مرکزی نیز خواهند شد. 

در راســتای دســتور رئیس جمهور مبنی تسهیل پرداخت تسهیالت به مردم و گسترش اعتبارسنجی در عوض اخذ ضامن، وزارت اقتصاد به بانک های زیر مجموعه خود 
چهار دستور به منظور پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی برای اجرای در حداکثر 24 
ساعت ابالغ کرد.به گزارش ایسنا، چندی پیش رئیس جمهور بانک ها را مکلف به اجرای پنج دستور کرد که یکی از آن ها، تسهیل پرداخت تسهیالت به مردم است که در 
این زمینه، فرآیند اخذ وثیقه در پرداخت تسهیالت خرد به مردم تغییر کرد و اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه یا ضامن شد.بدین منظور، در مرحله اول وزارت اقتصاد به 
بانک های زیرمجموعه خود ابالغ کرد تا پرداخت تسهیالت زیر 100 میلیون تومان را برای شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، 

سازمان ها، شرکت های دولتی دارای رتبه اعتباری مناسب )از بانک محل دریافت حقوق خود( را »بدون ضامن« انجام دهند.در این زمینه، شرایط دریافت دریافت وام تا ٥0 میلیون تومان تنها با نامه کسر از 
حقوق و دریافت وام تا 100 میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته اعالم شد. اکنون، مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه ای به 13 بانک زیر 
مجموعه خود اعالم کرده که به منظور عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیالت خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی دستور دهید تا حداکثر ظرف 24 ساعت 
نسبت به انجام موارد زیر اقدام شود: 1( در اجرای موضوع مذکور، بخشنامه داخلی آن بانک و همچنین فرآیند و جزئیات اقدام شعب، در پایگاه اطالع رسانی بانک متبوع، درج و به نحو مقتضی به اطالع عموم 
مشتریان و مسئولین شعب برسد. 2( کلیه واحدهای بازرسی موظفند با تشکیل هیئت ویژه نسبت به بازرسی سرزده و نظارت مستمر بر اجزای بخشنامه مذکور اقدام کنند. 3( آدرس سامانه رسیدگی به شکایات 
آن بانک و آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت متبوع در پایگاه اطالع رسانی و کلیه شعب بانک در اختیار مشتریان قرار گیرد. 4( کلیه شکایات مردمی در خصوص موضوع مذکور ظرف 48 ساعت رسیدگی و 

ضمن برکناری متخلفان احتمالی، مراتب به هیئات رسیدگی به تخلفات اداری و حسب مورد به کمیته های انضباطی اعالم شود.

صالح آبادی تاکید کرد؛

عزم جدی بانک مرکزی برای واگذاری 
اموال مازاد بانک ها

از سوی وزارت اقتصاد ابالغ شد

مهلت ۲۴ ساعته به بانک ها برای پرداخت وام بدون ضامن
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گزیده خبر
در هفتمین آزمایش موشکی؛

کره شمالی دوربردترین موشک سال های اخیر 
خود را آزمایش کرد

ارتش کره جنوبی بامداد دیروز یکشــنبه اعالم کرد که کره شمالی یک »پرتابه 
نامشخص« را به سمت دریای شرقی که به دریای ژاپن نیز معروف است، شلیک 
کرد.به گزارش ایســنا، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی اعــالم کرد، این پرتاب 
هفتمین آزمایش موشــکی پیونگ یانگ از ابتدای سال جاری میالدی و ظرف 
یک ماه گذشته است.پرتاب این موشــک که دوربردترین موشک آزمایش شده 
کره شــمالی چند سال اخیر محسوب می شود، هفتمین آزمایش موشکی پیاپی 
این کشور مجهز به سالح هسته ای در ژانویه ۲۰۲۲ است. به گفته کارشناسان، 
این تعداد آزمایش تســلیحاتی پیونگ یانگ طی یک ماه، تاکنون بی سابقه بوده 
است.  همزمان دولت ژاپن هم اعالم کرد که پرتابه جدید کره شمالی احتماال یک 
موشک بالستیک بوده است.همچنین مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی 
خواســتار نشست اضطراری شورای امنیت ملی کشــورش در این باره شد.یک 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز این پرتاب را نشــان دهنده تهدید ناشی از 
برنامه های غیرقانونی ســالح های کشــتار جمعی و موشک های بالیستیک کره 
شمالی دانست و از پیونگ یانگ خواست تا در گفتگوی »پایدار و واقعی« شرکت 
کند.فرماندهی اقیانوس هند-آرام ارتش ایاالت متحده در واکنش به پرتاب  روز 
یکشنبه، با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »ایاالت متحده این اقدام ها را محکوم می 
کند و ]از کره شمالی[ می خواهد که از اقدام های بی ثبات کننده بیشتر خودداری 
کند.«رئیس ستاد مشــترک ارتش کره جنوبی و هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد 
کابینه وزیران ژاپن، هر دو به طور جداگانه اعالم کردند که تخمین زده می شود 
موشک پرتاب شده تا دوهزار کیلومتر ارتفاع گرفته و به مدت ۳۰دقیقه تا فاصله 

۸۰۰ کیلومتری پرواز کرده است. 

آیندهکووید-۱۹؛همهگیریمیماندیابهآندمیتبدیلمیشود؟
تهران-ایرنا- با گذشت تقریبا دو سال از همه گیری کرونا برخی 
از کشورها اعالم کرده اند که با این بیماری به عنوان یک آندمی 
)بیماری بومی( مانند آنفوالنزا برخورد خواهند کرد؛ موضوعی که 
سازمان بهداشــت جهانی درباره آن هشدار داده است.به گزارش 
ایرنا، شبکه خبری انگلیسی زبان الجزیره نوشت: با وجود نرخ باالی 
ابتال به ســویه اومیکرون که به نظر می رسد بر اساس مطالعات 
اولیه از شدت بیماری در آن کاسته شده اما قدرت سرایت بسیار 
باالیی دارد، کشورهایی مانند انگلیس و ایرلند به طرزقابل توجهی 
محدودیت های عمومــی را کاهش داده اند.دانمارک اعالم کرده 
طرح هایی برای لغو همه مجدودیت ها از هفته آینده مدنظر دارد 
و وزارت بهداشــت این کشور اعالم کرده که کووید-۱۹ دیگر در 
طبقه بندی یک بیمــاری خطرناک برای جامعه قرار نمی گیرد.

پیام های رسمی که برخی از رهبران سیاسی از کشورهای اسپانیا، 
انگلیس و دیگر کشورهای جهان منتشر کرده اند تاکید دارد که 
مردم باید یاد بگیرند که چگونه با این ویروس همزیســتی پیدا 
کنند.ساجد جاوید وزیر بهداشــت انگلیس هفته گذشته گفت: 
کووید-۱۹ قرار نیســت جایی برود و ســالهای سال با ما خواهد 
ماند و شاید برای همیشه با ما بماند و باید یادبگیریم چگونه با آن 
زندگــی کنیم. فکر می کنم که ما اروپا را از دوران همه گیری به 
آندمی منتقل می کنیم و ما نقش راهنما را در نشان دادن اینکه 
جهان چگونه می تواند با کووید-۱۹ زندگی کند، برعهده داریم.

این اظهارات در حالی مطرح شــده که مقامات ســازمان جهانی 

بهداشت هشدار داده اند که هنوز بسیار زود است که کووید-۱۹ 
را به عنوان یک بیماری بومی تلقی کنیم و تاکید دارند قطعیتی 
درباره تحول این ویروس وجود ندارد و و همه گیری در ســطح 
جهانی ادامه دارد.بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۲۱ 
میلیون نفر در جهان به سویه جدید کرونا در هفته گذشته مبتال 

شدند که باالترین آمار در مقیاس هفتگی از زمان آغاز همه گیری 
کرونا است. سازمان بهداشت پان آمریکن )PAHO( روز چهارشنبه 
اعالم کرد که منطقه آمریکا باالترین میزان ابتالها را از زمان آغاز 
همه گیری داشــته و بیش از ۸ میلیــون مبتالی جدید گزارش 
شده است.نرخ پایین واکسیناسیون در بسیاری از کشورها باعث 

ظهور ســویه های جدید شده که می تواند مانع از تالش ها برای 
مقابله با کووید ۱۹ به عنوان یک بیماری بومی شــود.بر اســاس 
گزارش ســازمان ملل تا ۱۹ ژانویه از دو نفر از هر سه نفر از افراد 
در کشــورهایی پردرامد دستکم با یک دز واکسن واکسینه شده 
اند.نرخ واکسیناسیون علیه کرونا در آفریقا همچنان پایین است و 
تنها ۸ درصد جمعیت این کشور به طور کامل واکسینه شده اند.

هانس کالگ مدیر بخش اروپا در سازمان جهانی بهداشت گفته 
اســت فشــار اومیکرون اروپا را به مرحله متفاوتی از همه گیری 
سوق داده است.وی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: ممکن 
است منطقه به سمت نوعی پایان همه گیری حرکت کند.کالگ 
در عین حال افزود: اومیکرون می تواند تا ماه مارس ۶۰ درصد از 
جمعیت اروپا را مبتال کند. با این حال اروپا می تواند انتظار داشته 
باشــد که با فروکش کردن موج جدید به دلیل واکسن یا کاهش 
ابتالها شاهد نوعی ایمنی باشد. ما انتظار داریم تا قبل از بازگشت 
همه گیری در پایان سال، یک دوران آرامش تجربه شود.تدروس 
آدهانوم دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در واکنش به اظهارات 
کالگ گفت: این که تصور کنیم اومیکرون آخرین سویه کرونا و یا 
پایان دوران همه گیری است، خطرناک است.کارشناسان هشدار 
می دهند که هنوز اطالعات کافی درباره آینده کرونا به ویژه درباره 
سویه های جدید وجود ندارد. اگر ویروس ضعیف تری شیوع پیدا 
کند اوضاع مطلوب خواهد بود اما اگر ناگهان مرگبارتر و مسری تر 

شود دروضعیت خوبی قرار نخواهیم داشت.

رئیس کشور ایتالیا مجددا برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و روسای احزاب از او خواستند پس از یک هفته رای گیری 
»بی ثمر« و اغلب »پرآشوب« در پارلمان برای انتخاب جانشین، به کار خود ادامه دهد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، روسای 
احزاب از »سرجیو ماتارال« ۸۱ ساله، رئیس جمهوری ایتالیا از اینکه موافقت کرده به کار خود ادامه دهد، تشکر کردند. اما از طرفی تالش 
ناموفق برای جایگزینی وی در طول هفت دور رای گیری، ترس شدیدی بر جای گذاشته است که »پیامدهای بالقوه خطرناکی« برای ثبات 
سیاسی دارد.با این وجود، بازارهای مالی احتماال »واکنش مثبتی« به وضعیت موجود نشان خواهند داد؛ وضعیتی که ماریو دراگی، نخست 
وزیر ایتالیا به وضوح امیدوار بود که خودش رئیس جمهور می شود، اما اکنون به نخست وزیری خود ادامه خواهد داد.دراگی در بیانیه ای از ماتارال درخصوص اینکه قرار است 
کارش را ادمه دهد و تصمیمش که با »اراده قوی پارلمان« همراه است، تشکر کرد و اظهار کرد که این خبر »فوق العاده ای« برای ایتالیایی ها محسوب می شود.  پاپ فرانسیس هم 
پیام تبریکی برای سرجیو ماتارال، این رئیس جمهور منتخب ارسال کرد.ماتارال پیش از این احتمال ماندن در سمت خود را رد کرده بود، اما با به »خطر افتادن ثبات سیاسی« 
کشور و به درخواست رهبران پارلمان که اوایل روز با او در کاخ خود مالقات کردند، نظر خود را تغییر داد.در اظهار نظری کوتاه، ماتارال عنوان داشت که »بحران رو به رشد همه 
گیری کرونا«، »وضعیت اقتصادی سخت ایتالیا« و »شرایط اجتماعی« از جمله مواردی بود که باعث شد تصمیم پارلمان را قبول کند.وی گفت که گرچه او برنامه های شخصی 
دیگری دارد اما نسبت به »توقعات و انتظارات« مردم موظف است.در سیستم سیاسی ایتالیا، رئیس جمهور یک شخصیت »قدرتمند« است که می تواند نخست وزیران را منصوب 

کند و اغلب از او خواسته می شود تا بحران های سیاسی را حل و فصل کند.

رسانه های محلی در عراق از بازداشت عامل حمله اخیر به فرودگاه بغداد خبر دادند.به گزارش ایسنا، به نقل از شفق 
نیوز، رســانه های عراقی اعالم کردند، یک گشت مشترک »اکرم القیسی«، عامل حمله اخیر به فرودگاه بین المللی 
بغداد را در جاده الدوز در دیالی بازداشــت کرد و درحال حاضر به مقر ســازمان اطالعات داخلی منتقل شده است.

عملیات بازداشــت توسط دســتگاه اطالعات ملی و آژانس اطالعات در وزارت کشور انجام شد.همچنین هواپیمایی 
مدنــی عــراق در بیانیه ای درباره حمله به فرودگاه بغداد اعالم کرد: حمله به فــرودگاه بغداد اولین حمله نبود قبل 

از آن نیز حمالت دیگری انجام شــده بود اما این بار باعث شــد خســارت های بزرگی به یکی از سکوهای فرودگاه و دو هواپیمای غیرنظامی در منطقه 
جنوبی فرودگاه وارد شود.در این بیانیه آمده است: این مسئله نقض آشکار حاکمیت است و امنیت شهروندان را در معرض خطر قرار می دهد و موجب 
پیچیده شدن موضع عراق و تحریم ها و محدودیت ها و خسارت های مادی و معنوی می شود. ما به شدت این اقدامات جنایتکارانه را محکوم می کنیم و 
از طرف های دولتی می خواهیم برای ایجاد راهکارهای مناسب برای حفاظت از فرودگاه ها به ما کمک کنند.از سوی دیگر وزارت خارجه عربستان حمله 
موشــکی به فرودگاه بغداد را محکوم و اعالم کرد: ما به شــدت با این تجاوز که ثبات عراق و منطقه را تهدید می کند و تالش های ائتالف بین المللی 
برای کمک به عراق در مقابله با تروریســم را از بین می برد مخالفیم.وزارت خارجه عربســتان بر مخالفت این کشــور با تروریسم با هر انگیزه و هدفی و 

بر حمایت کامل از عراق تأکید کرد. 

بازداشت عامل حمله به فرودگاه بین المللی بغدادرئیس جمهوری ایتالیا در سمت خود ابقا شد
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محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند مصرف ویتامین 
D و مکمل های روغن ماهی ممکن اســت خطــر ابتال به بیماری های 
خودایمنی، ُرماتیســم مفصلی، پسوریازیس و تیروئید را کاهش دهند.

به گزارش ایســنا و به نقل از اس تی دی، مطالعه ای که اخیرا توســط 
محققان دانشگاه »هاروارد« انجام شــده حاکی از آن است که مصرف 
روزانه مکمل های ویتامین D یا ترکیبی از ویتامین D و روغن ماهی امگا 
۳، ممکن اســت بتواند خطر ابتال به بیماری های خودایمنی را کاهش 
دهد و تاثیر این موارد حتی پس از دو سال نیز  دیده خواهد شد.با توجه 
به اینکه این مکمل ها مناســب و غیرسمی هستند و هیچ درمان موثر 
شناخته شده دیگری برای کاهش میزان بیماری های خودایمنی وجود 
ندارد، محققان می گویند این یافته ها از اهمیت بالینی باالیی برخوردارند.

بیماری خودایمنی زمانی اتفاق می افتد که سیستم دفاعی طبیعی بدن 
به اشتباه به سلول های طبیعی حمله کند. ُرماتیسم مفصلی، پسوریازیس 
و تیروئید از شایع ترین بیماری های خودایمنی هستند که با افزایش سن، 
به ویژه در بین زنان افزایش می یابد.ویتامین D و اســیدهای چرب امگا 
۳ مشــتق شده از غذاهای دریایی هر دو اثر مفیدی بر التهاب و ایمنی 
دارند، اما هیچ کارآزمایی تصادفی بزرگی آزمایش نکرده است که آیا این 
مکمل ها می توانند خطر ابتال به بیماری های خود ایمنی را کاهش دهند 
یا خیر.بنابراین محققان تصمیم گرفتند تاثیر ویتامین D و مکمل های 
روغــن ماهی امگا ۳ را بر میــزان بیماری های خودایمنی در ۲۵ هزار و 
۸۷۱ بزرگسال آمریکایی)میانگین ســنی ۶۷ سال، ۵۱ درصد زن، ۷۱ 

درصد سفیدپوست غیر هیسپانیک( آزمایش کنند.

یک واکسن جدید که مبتنی بر نانوذرات است و از راه بینی تزریق می شود، 
اثر محافظتی قابل توجهی را در برابر آنفلوانزا نشان داده است.به گزارش 
 ،)GSU(»ایسنا و به نقل از وب سایت رســمی »دانشگاه ایالتی جورجیا
یک واکسن آنفلوانزا که از راه بینی تزریق می شود و با نانوذراتی ساخته 
شــده است که واکنش ایمنی را تقویت می کنند، محافظتی قوی را در 
برابر گونه های مختلف ویروس آنفلوانزا ارائه می دهد.این واکســن طی 
آزمایش ها، به ایجاد واکنش  ایمنی چند وجهی کمک کرد و به محافظت 
PEI-« قوی در برابر آنفلوانزا در موش ها انجامید. این واکسن از نانوذرات

HA/CpG« تشکیل شده اســت. »پلی اتیلن ایمین«)PEI(، یک سیستم 
انتقال قوی و همه کاره اســت که می تواند »هماگلوتینین«)HA( را که 
به ایجاد واکنش ایمنی در بدن منجر می شــود و ادجوانت  موســوم به 
»CpG« که واکنش ایمنی بدن نسبت به آنتی ژن را برای تقویت ایمنی 
افزایش می دهند، به طــور همزمان حمل کند.این واکنش های ایمنی، 
جامع بودند و محافظت متقابل را در بلندمدت و بیش از شش ماه پس 
از ایمن سازی، در برابر ویروس آنفلوانزا نشان دادند.واکسیناسیون از راه 
بینی، یک روش ایده آل برای پیشــگیری از بیماری های عفونی تنفسی 
مانند آنفلوانزا اســت. واکسن های آنفلوانزای فصلی معموال واکنش های 
ایمنــی محدودی را ایجــاد می کنند که به ســرعت کاهش می یابند. 
این موضوع به آســیب پذیری در برابر ســویه های جدید آنفلوانزا منجر 
می شود. پیشرفت در ابداع واکسن آنفلوانزا برای محافظت در برابر طیف 
گسترده ای از ویروس های آنفلوانزا مورد نیاز است. واکسیناسیون از راه 
بینی می تواند با جلوگیری از عفونت آنفلوانــزا در درگاه ورود ویروس، 

واکنش های ایمنی مخاطی را بهبود ببخشد.

کاهش ابتال به بیماری های 
خودایمنی با یک ترکیب خاص

اثر قوی یک واکسن مبتنی بر 
نانوذرات در برابر آنفلوانزا

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

گردباد در شهر روم ایتالیا/ گتی ایمجز

رولزرویس فانتوم ارکیده، شاهکار تک ساختی برای سنگاپور
نام رولزرویس مترادف با خودروهای کاماًل سفارشی است. جدیدترین ساختهٔ سفارشی این شرکت، فانتوم ارکیده نام دارد. این یک شاهکار 
تک ســاخت است که به طور خاص برای سنگاپور ساخته شده است. پس از گوست Bespoke SG۵0 که به مناسبت پنجاهمین سالگرد 
سنگاپور ساخته شد، این فانتوم ویژه دومین خودرویی است که برای این کشور آسیایی ساخته شده است. گل ملی سنگاپور یک ارکیدهٔ 
دورگه است که با نام ارکیدهٔ سنگاپوری یا »خانم جواکیم« شناخته می شود. »آگنس جواکیم« پرورش دهندهٔ این گل بوده و به همین 
دلیل نام او را روی این ارکیدهٔ خاص گذاشته اند.به همین دلیل، رولزرویس هم برای تزئین این فانتوم ویژه از گل ارکیده استفاده کرده 
است. این شرکت برای خلق این اثر منحصربه فرد و تک ساخت، یک فانتوم کشیده را به عنوان بوم نقاشی انتخاب کرده است. به گفتهٔ 
رولزرویس، دو سال طول کشیده است تا بخش Bespoke، فانتوم ارکیده را با همکاری طراحان، صنعتگران و هنرمان طراحی کند. چیزی 
که فانتوم ارکیده را از مدل های معمولی متمایز می کند، گلدوزی ظریفی است که به دست هنرمند طراح پارچهٔ بریتانیایی »هلن امی 
موری« در کابین خودرو کار شده است.عالوه بر این، روی گلگیرهای جلوی خودرو هم همین طرح گل ارکیده نقش بسته است. در داخل 

خودرو هم از تودوزی خاکستری دودی با دوخت زیتونی تیره استفاده شده تا ظرافت و آرامش را القا کند. 

انگیزه باالی نیمار برای رویارویی با رئال
روزنامه اکیپ فرانسه اعالم کرد که نیمار به احتمال خیلی زیاد به بازی حساس برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا خواهد 
رسید.به گزارش ایسنا و به نقل از اکیپ، نیمار به خاطر آسیب دیدگی شدیدی که از ناحیه مچ پا داشت از نوامبر سال قبل تاکنون 
نتوانسته است که برای پاری سن ژرمن به میدان رود.این بازیکن برزیلی به تازگی تمرین دویدن را آغاز کرده است و امید زیادی 
دارد که به بازی حساس برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا برسد.پیش بینی های پزشکان پاری سن ژرمن این بود که نیمار ۶ 
فوریه به میدان بازگردد و در دیدار برابر لیل به میدان رود اما ظاهرا باشگاه پاری سن ژرمن نمی خواهد که ریسک کند و نه تنها از 
نیمار در این بازی بلکه در بازی بعدی برابر رن هم در ۱۲ فوریه استفاده نخواهد کرد.باشگاه پاری سن ژرمن و خود نیمار دوست 
دارند که این بازیکن با آمادگی کامل به بازی حساس برابر رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا برسد و به همین خاطر پوچتینو از 

او در دو بازی بعدی تیمش استفاده نخواهد کرد.

چشمت هب نیم غمزه دل را جواب دادهرویت هب یک لطیفه هم را سپر شکستهوی تب کشیده دل را زلف تو اتب دادهای مرزغار جانها لعل تو آب داده
هم مشتری کشیده، هم آفتاب دادهشیپ رخ و جبینت باج و خراج ره دمجان را رخ تو از خوی بوی گالب دادهدل را لب تو از می اتراج روح کرده

ر با تو خواهم یکشب هک باده نوشم بیدا
وان مردم دگر را سر سوی خواب داده چشم من از خیالت ره سوزنی هک بسته
توافن گرهی آن را یکسر هب آب داده

پیشنهاد

چهره روز

رمان ما
رمان ما اثر نویشــنده روس، یوگنی زامیاتین اســت که 
او را خالق ادبیات علمی تخیلی از نوع پادآرمان شــهری 
)Dystopia( آن دانسته اند. همچنین این رمان، الهام بخش 
نویسندگان بزرگی مانند جورج اورول و آلدوس هاکسلی 
بود. رمانی که در زمان خود بسیار پیشتاز بود و نویسنده، 
با ســبکی خالقانه و با ابهام های لغوی عامدانه و البته با 
قصد و غرض سیاســی زیرکانه آن را نوشته است.قبل از 
اینکه وارد داستان رمان شویم و خالصه ای از آن را ارائه 
کنیم، بهتر اســت به نکته ای مهم اشاره کنیم: رمان ما 
کتابی ســاده برای مطالعه نیست و همان طور که گفته 
شد، نویسنده در آن از سبکی خالقانه و ابهام های لغوی 
اســتفاده کرده اســت. بنابراین خواننده اگر بخواهد از 
جنبه های مختلف کتاب ســردربیاورد باید با احواالت نظام شــوروی بعد از انقالب اکتبر و همچنین با 
آرمان های کمونیسم آشنا باشد. ضمن اینکه بهتر است خواننده تا حدودی با ریاضیات و مفاهیم مدیریت 
هم آشنا باشد و یا حداقل از جایگاه »رادیکال منفی یک« در ریاضیات آگاهی داشته باشد!کتاب ما در 
قالب دفتر خاطرات و به قلم مهندسی نوشته شده است که در آینده ای بسیار دور از زمان حال زندگی 
می کند و گاه، نگاهی به گذشته )قرن بیستم( دارد. این مهندس که D-۵0۳ نام دارد، مدیر ارشد طراحی 
ســفینه ای به نام انتگرال است که هدف آن پیدا کردن موجودات ناشناس در سیارات دیگر و مهم تر از 
همه وادار کردن آن ها برای رســیدن به ســعادت اســت. این هدف مهم، در روزنامه دولتی خطاب به 
سازندگان انتگرال و دیگران چنین آمده است:شما باید موجودات ناشناسی را که در دیگر کرات زندگی 
می کنند – و شاید هنوز در همان حالت بی قیدی بدوی به سر می برند – زیر یوغ مبارک عقل بیاورید. 
اگر آن ها درک نکنند که سعادتی را برایشان به ارمغان آورده ایم، سعادتی از نظر ریاضی عاری از هرگونه 

خطا، وظیفه ماست که وادارشان کنیم سعادتمند باشند. )رمان ما اثر یوگنی زامیاتین – صفحه ۳۷(
»سعادتی از نظر ریاضی عاری« دقیقاً همان چیزی است که در دنیای کتاب ما حاکم است. حتی نام افراد 

و شخصیت هایی که در رمان نیز حضور دارند )مانند D-۵0۳ یا I-۳۳0( عدد است....

رحیم معینی کرمانشاهی
رحیم معینی کرمانشاهی )زادهٔ ۱۵ بهمن ۱۳0۱ در 
کرمانشــاه – درگذشــته ۲۶ آبان ۱۳۹۴ در تهران(، 
نقاش، روزنامه نگار، نویسنده، شاعر و ترانه سرای اهل 
ایــران بود. رحیم معینی کرمانشــاهی به روایت های 
پیشــین در ســال ۱۳0۱خورشــیدی در کرمانشاه 
زاده شده اســت؛ ولی در مراســم گرامیداشتی که در 
خردادماه ســال ۱۳۸۳ برای او در تهران برگزار شده 
به دفعات ســال تولد او را ۱۳0۴ قید کرده اند. از آن 
جا که گزارش این مراسم در جزوه ای نیز انتشار یافته 
و اعتراضی از ســوی شاعر و ترانه سرا در بر نداشت و 
می توان همین روایت آخر را درســت دانست.پدرش 
کریم معینی، ملقب به ســاالر معظم، مردی شجاع و 
دلیر بود و به واسطهٔ رفاقتی که با نصرت الّدوله فیروز داشت، چندی از طرف وی به حکومت فارس 
منصوب شد و مدتی نیز برای سرکوبی شورشیان لرستان با سپهبد امیر احمدی همکاری کرد و 
پس از فوت نصرت الّدوله برای همیشه از کارهای سیاسی کناره گیری کرد و در گوشهٔ انزوا به سر 
بُرد. نیای معینی حسین خان معین الرعایا مردی الیق و با سواد و مردم دار بود و از نظر بخشش 
و کمکی که به مردم می کرد مورد توجه و احترام بود و نسبت به ائمهٔ اطهار اخالص فراوان داشت 
و در نهضت مشروطه و استبداد به دست مردی ناشناس به تحریک عده ای از مالکین کشته شد. 
وی تکیه ای در کرمانشاه بنا کرد که اکنون به نام برادر کوچک او معاون الملک مشهور است. رحیم 
معینی در تاریخ ســه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ در سن ۹۳ سالگی در بیمارستان جم درگذشت و در 
بهشت سکینه شهر کرج دفن شد.معینی کرمانشاهی از سال ۸۷ به دلیل کهولت سن و بیماری های 

ناشی از این مسئله، با بیماری دست و پنجه نرم می کرد.

فرهنگ

»کوین کاســتنر« بازیگر و کارگردان آمریکایی برنده 
اســکار قرار اســت به زودی و پــس از یک وقفه ۱۹ 
ســاله یک فیلم وســترن تاریخــی را مقابل دوربین 
ببرد.به گزارش ایســنا به نقل از ددالین، »کاستنر« 
که آخرین بار در ســال ۲00۳ فیلم تحسین شــده 
»چراگاه آزاد« را ســاخته بود در فیلم جدیدیش که 
»افق« نام دارد، عــالوه بر کارگردانی، تهیه  کنندگی 
و بازیگــری نیز خواهد کرد. »کوین کاســتر« که در 
چند سال اخیر بیشتر وقت خود را صرف نقش آفرینی 
در ســریال ها کرده بود، در سال ۱۹۹0 میالدی فیلم 
موفق »رقصنده با گرگ ها« را کارگردانی کرد که این 
فیلم در ۷ شاخه از جمله  بهترین فیلم و کارگردانی 
موفق به کسب جایزه آکادمی شد. داستان وسترن جدید »افق ها« که او سال ها در انتظار ساخت 
آن بوده و قرار اســت در ایالت یوتا آمریکا فیلمبرداری شــود به ماجراهای ۱۵ سال قبل و پس از 
جنگ های داخلی آمریکا و شــکل گیری آمریکای غرب می پردازد که با خطر و تهدیدهای زیادی 
از عناصرطبیعی تا تعامل با مردم بومی که در این ســرزمین زندگی می کردند همراه بوده است. 
»کوین کاستنر« اخیرا برای بازی در فصل چهارم سریال »یلواستون« نامزد جایزه انجمن بازیگران 

آمریکا شده است. 

»کوین کاستنر« با یک وسترن به 
کارگردانی بازمی گردد
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