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تهران-ایرنا- رهبر معظم انقالب اسالمی سحرگاه امروز و در آستانه ایام اهلل دهه فجر، در مرقد بنیانگذار انقالب اسالمی وگلزار شهدای بهشت زهرا حضور 
یافتند.به گزارش ایرنا از دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، در آســتانه ایام اهلل دهه فجر و چهل  و سومین سالروز پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای در نخستین ساعات صبح دیروز -دوشنبه- در مرقد بنیان گذار کبیر جمهوری اسالمی حاضر شدند و با قرائت نماز 
و قرآن، یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند.رهبر انقالب اسالمی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، باهنر و 
شهدای حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰، علّو درجات آنان را از خداوند متعال مسألت کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرافراز حضور یافتند 

و به ارواح مطهر مدافعان اسالم و ایران ادای احترام کردند.
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به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

حضور رهبر انقالب در مرقد مطهر امام راحل و گلزار شهدای بهشت زهرا

info@sobh-eqtesad.ir

فایننشال تایمز بررسی کرد؛
 هشدار افزایش تورم؛ 

خداحافظی با بازدهی  های باال
رییس صندوق نفت نروژ می گوید با تبدیل شدن افزایش تورم به ویژگی 
پایدار اقتصادی، بازارهای ســهام و اوراق قرضه از سیاست افزایش نرخ 
بهره متضرر خواهند شــد.اقتصاد آنالین – اکرم شــعبانی؛ به گزارش 
فایننشال تایمز، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری مستقل جهان هشدار 
داده اســت که با افزایش تورم و باقی ماندن آن در سطوح باال، بازدهی 
ســرمایه گذاران برای سال های متمادی کاهش خواهد یافت.نیکوالی 
تانگن مدیــر اجرایی صندوق نفتی ۱.۳ تریلیــون دالری نروژ در این 
رابطه به فایننشــال تایمز گفت: یک کار گروه برای این مسئله که آیا 
جهش نرخ بهره موقتی است یا یک تهدید پایدار به شمار تشکیل شده 
استتورم قیمت مصرف کننده در اقتصادهای بزرگ صنعتی جهان، به 
ویــژه در ایاالت متحده، در باالترین ســطح خــود در بیش از دو دهه 
گذشــته قرار گرفته است، جایی که ســرعت رشد ساالنه قیمت ها در 
دســامبر به ۷ درصد رســید در حالی که در ماه می ۲۰۲۰ تنها ۰.۱ 
درصد بود. تانگن همچنین عنــوان کرد: صندوق نفت که معادل ۱.۵ 
درصد از کل شــرکت های بورسی جهان را در اختیار دارد، بر این باور 
اســت که تورم »می تواند قوی تر از آن چیزی باشــد که عموما انتظار 
مــی رود«، چرا که جهان هم با تقاضای باال و هم اختالل طوالنی مدت 
در زنجیره تامین روبروست.وی ادامه داد: این روند هر روز بیش از روز 
گذشته نمایان می شود. در حال حاضر قیمت های فروشگاه لوازم خانگی 
آیکیا به میزان ۹ درصد رشــد کرده است؛ همچنین رشد قیمت مواد 
غذایی، روند افزایشــی نرخ های بهره، هزینه حمل و نقل، فلزات،  کاال، 
انرژی، گاز و ... مواردی اســت که هر روز آن ها را مشــاهده می کنیم. 
همین نشانه ها در مورد دستمزدها نیز نمایان شده است.اما سوال این 
است که پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این روند به بازارهای سهام 
و اوراق قرضه همزمان ضربه می زند. این ضربه در چند سال آینده تداوم 
خواهد داشــت.اقتصاددانان در مورد اینکه آیا تورم گذرا خواهد بود یا 
خیر همچنان اختالف نظر دارند. برخی استدالل کرده اند که همه گیری 
کرونا باعث ایجاد شــوک موقتی به زنجیره تامیــن و همزمان با روند 
بهبود اقتصادی شده اســت و این مساله به مرور زمان کاهش خواهد 
یافت.شــاخص ها از انتظارات تورمی نشان می دهد که سرمایه گذاران 
بیش از حد نگران تورم ناپایدار نیســتند. معیار محبوب نرخ سر به سر 
ده ســاله نشــان داد که تورم از ســطوح امروزی به حدود ۲.۵ درصد 
تعدیل شــده است. معیار اندازه گیری دو ســاله اما بیانگر آن است که 
تــورم در کوتاه مدت باالی ۳ درصد باقی خواهد ماند. اما تانگن تاکید 
دارد که عوامل دیگر، از جمله بازنشســتگی تعداد بیشتری از افراد یا 
ترک مشــاغل، دیدگاه او را مبنی بر دائمی بودن روند افزایشــی تورم 
تقویت کرده است.هر دو بازار سهام و اوراق قرضه در سال ۲۰۲۲ روند 
عقب نشــینی آغاز کردند و انتظارات بلندمدت ســرمایه گذاران برای 
بازارهای اصلی ســرمایه رو به وخامت گذاشته است.شرکت مدیریت 
ســرمایه ای کیوآر، تخمین می زند که یک پرتفوی متعادل متشکل از 
۶۰ درصد ســهام و ۴۰ درصد اوراق قرضه، ساالنه تنها ۲ درصد بازده 
آن هم پس از تورم ۵ تا ۱۰ ســاله خواهد داشت. این بازدهی کمتر از 
نیمی از میانگین تقریبا ۵ درصدی اســت که در یک قرن گذشــته از 
آن برخوردار بوده است.ســرمایه گذاران بزرگ به دنبال افزایش بازده با 
استراتژی های سرمایه گذاری »جایگزین« از جمله صندوق های پوشش 
ریسک، ســرمایه گذاری ریسک پذیر و امالک و مســتغالت بوده اند. 
طبق گزارش های منتشر شــده پرکین Preqin که پیش بینی می کرد 
دارایی های صنعت سرمایه گذاری جایگزین تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۲۳.۲ 
تریلیون برســد، دارایی های تحت مدیریت آنها تنها در ســال گذشته 
۱۳.۳ تریلیــون دالر افزایش یافت. ماموریت صندوق نفت که در بانک 
مرکزی نروژ مســتقر است، فقط شامل سهام، اوراق قرضه و همچنین 
امالک و مســتغالت می شود. با این وجود سال گذشته چهارمین سال 
پربازدهــی این صندوق بود و بازدهی آن ۱۴.۵ درصد افزایش یافت. از 
زمان بحران مالی جهانی در ســال ۲۰۰۸، بازدهی این صندوق رشــد 
پیوسته داشته است اما با این وجود تانگن هشدار داده است که ممکن 
اســت این میزان بازدهی به پایان برسد.ما روزهای سخت تری را پیش 
رو خواهیم داشت ... با نرخ بهره بسیار پایین و بازار سهام پرتحرک و با 
افزایش – و در برخی موارد با شتاب – تورم، می توانیم دوره ای طوالنی 
با بازدهی پایین را پیش روی خود داشته باشیم.او تاکید کرد که از نظر 
تاریخی، این صندوق »در بازارهای صعودی عملکرد بهتری داشــته و 
در بازارهای نزولی عملکرد ضعیفی داشــته است.« با این حال موسس 
ســابق صندوق تامینی سرمایه آکو AKO Capital مستقر در لندن، که 
در ســپتامبر ۲۰۲۰ مســئولیت صندوق نفت را بر عهده گرفت قصد 
دارد این وضعیت را از طریق »بســیاری از ترفندهای کوچکتر« تغییر 
دهد، از جمله راهکارهای آن می توان به به کارگیری حسابداران قانونی 
یا پزشــکی قانونی – حوزه تخصصی حسابداری که بررسی می کند آیا 
شــرکت ها در گزارشگری مالی نادرست رفتار می کنند یا خیر – اشاره 
کرد. حســابداری قانونی یا پزشکی قانونی طیف وسیعی از مهارت ها و 
روش ها را برای تعیین اینکه آیا تخلف گزارشــگری مالی وجود داشته 

است یا خیر به کار می گیرند.

نگــــاه

 تولید رمزریال بار جدیدی بر شبکه برق کشور
 خواهد گذاشت؟

تولید رمزپول ملی که قرار اســت با عنوان »رمزریال« تا چندماه آینده عملیاتی شود، این شبهه را 
ایجاد می کند که آیا پروســه تولید و عرضه رمزریال، همچون استخراج بیت کوین، انرژی بر است و 
تولید این پول مجازی، بار جدیدی به شــبکه برق کشــور تحمیل خواهد کرد؟به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی دو روز پیش از راه اندازی رمزپول 
ملی تا چند ماه آینده خبر داد و گفت: امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را 
عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.وقتی صحبت از رمزارز و رمزپول می شود، 
اذهان متوجه بیت کوین به عنوان شــایع ترین رمزارز در جهان و نحوه استخراج آن که برق زیادی 
مصرف کرده و همواره در چندســال اخیر، مورد انتقاد وزارت نیرو و مســئوالن صنعت برق کشور 
بوده، می شود.این موضوع که رمزریال )رمزپول ملی( که گفته شده تا چندماه آینده تولید و عرضه 
خواهد شــد، شباهتی با استخراج رمزارزهایی چون بیت کوین داشته و مبتنی بر مصرف برق است 
یا پروسه دیگری را در تولید و عرضه سپری می کند را از وزارت نیرو و مسئوالن صنعت برق کشور 
جویا شدیم. پیگیری های تسنیم از وزارت نیرو و مدیران صنعت برق نشان می دهد که هیج اطالعات 
تخصصی در زمینه تولید رمزریال بین بانک مرکزی و وزارت نیرو مبادله نشده است و اغلب مدیران 
وزارت نیرو از چند و چون تولید رمزریال بی خبر هستند.مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت 
برق و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در این خصوص در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بحث استفاده از رمزارز ملی در مبادالت کشور ارتباطی به وظایف 
ذاتی وزارت نیرو ندارد، بلکه یک بحث پولی اســت که باید نهادهای ذی ربط در مورد آن تصمیم 
گیری نمایند.وی افزود: میزان مصرف برق رمزارز ملی، وابســته به نوع فن آوری است که برای آن 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ البته همه رمزارزها مانند بیت کوین انرژی بر نیستند و به لحاظ 
مصرف انرژی بایســتی جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی نیز در توضیح تمایز میان رمزریال و رمزارز های رایج گفت: در بسیاری از موارد زمانی 
کــه مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی )رمزپول( به گوششــان می خورد، تصوری به مانند رمزارز 
برای آن ها ایجاد می شود؛ الزم به توضیح است که رمزریال یک رمزارز جهان روا مانند بیت کوین و 
بی پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. کما اینکه تمام رمزارز های جهان روا نیز قابل استخراج نیستند، 
اما بیت کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد. البته انتشار رمزریال به مانند ریال 

در انحصار بانک مرکزی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:اگر طرف های مقابل به هنگام بازگشت، 
تصمیم خود را گرفته باشند و بیشتر از برجام مطالبه نکنند؛ ما نیز کمتر از 

برجام را قبول نخواهیم کرد، درآن صورت توافق در دسترس است.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان صبح دیروز )دوشنبه( با حضور خبرنگاران در محل 

وزارت امور خارجه برگزار شد.

بحران آفرینی در ذات رژیم صهیونیستی است
وی در واکنش به ســفر رئیس رژیم صهیونیســتی به امارات، گفت: رژیم 
جعلی و اشغالگر قدس، رژیمی است که بحران آفرینی در ذاتش است، بر 
اســاس ترور، خشونت و خون ریزی دوام آورده است و حیات خودش را در 
همین بحران آفرینی ها می بیند.خطیب زاده ادامه داد: تنها نمونه بارزی که 
در نظام بین الملل به عنوان نظام آپارتاید داریم، رژیم جعلی اشغالگر قدس 
است. از این رژیم جعلی بر اساس تعاریفی که در قطعنامه ۳۳۷۹ آمده، به 
عنوان رژیم آپارتاید نام برده است و همچنان همان سیاست های آپارتاید را 
پیگیری می کند.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: رژیم 
صهیونیستی اوالً به دنبال سلطه بر یک نژاد و قوم اقلیت در سرزمین های 
اشغالی است و از سوی دیگر به دنبال اقدامات ظالمانه سیستماتیک علیه 
ســاکنان اصلی فلســطین و برتری نژادی یک قوم خاص بر آن ها است. 
در ســال ۲۰۱۸ نیز با قانون نژادپرســتانه )دولت ملت یهود( بر این رفتار 
نژادپرستانه خودش صحه گذاشت.خطیب زاده بیان کرد: رژیم صهیونیستی 
به عنوان یک مصداق بارز رژیم آپارتاید، سعی می کند بحران های خودش را 
به مناطق دیگر نیز منتقل کند. برخی از کشورها که در مسیر عادی سازی 
کمــک می کنند، باید بدانند که این رژیم با ذات متجاوز، توســعه طلب و 
بحران آفرین، اولین قربانیانی که می گیرد، همان هایی هستند که امروز در 
مسیر عادی سازی قدم برمی دارند.وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
نه تنها برخی اقداماتی که کشــورها در مسیر عادی سازی انجام می دهند 
را محکوم می کند، بلکه فکر می کند آنان باید ندای ملت های خودشــان را 
بشنوند و به این تفرقه افکنی ها در جهان اسالم پایان دهند که برای آینده 

منطقه نیز بسیار بهتر است.

رسیدن به توافق نیاز به تصمیم طرف مقابل دارد
خطیب زاده در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات وین و توقف آن نیز گفت: 
از این تنفس ها چندباری داشــتیم. البته مذاکرات در هفته های گذشــته 
پیشــرفت های قابل توجهــی در هر چهار حوزه رفــع تحریم ها، تعهدات 
هسته ای، راســتی آزمایی و اخذ تضامین داشته است.وی ادامه داد: البته 
پیشــرفت ها در برخی از حوزه ها قابل توجه تر بوده است و در برخی موارد 
نیز به خاطر بی عملی طرف مقابل و عدم اخذ تصمیمات در طرف مقابل 
و عدم ابتکار و خالقیت الزم با کندی هایی روبرو بوده اســت که ما توصیه 
می کنیم بعد از بازگشــت از پایتخت های خود به مذاکرات، با تصمیم های 
الزم بر گردند که بتوانیم به سرعت به جمع بندی برسیم.سخنگوی وزارت 
امــور خارجه کشــورمان اضافه کرد: اگر طرف های دیگــر به ویژه ایاالت 
متحده وقتی به وین برمی گردد و تصمیمات خودش را اخذ کرده باشــد و 
بر مطالبات به حق جمهوری اسالمی ایران صحه بگذارد و چیزی بیشتر از 
برجام مطالبه نکند که ما نیز کمتر از برجام را قبول نخواهیم کرد، مطمئن 

باشید به سرعت می توان به یک توافق پایدار و قابل اتکا و خوب رسید.
خطیب زاده در پاســخ به سوالی در خصوص جزئیات رایزنی های وزیر امور 
خارجه قطر در تهران گفت: رایزنی های مداوم دوســتان در منطقه، امری 
طبیعی اســت. برخی مواقع شــرایط ایجاب می کند که رایزنی ها به طور 
منظم تر و نزدیک تر و با فاصله کوتاه تری انجام شود.وی با بیان اینکه سفر 
وزیــر خارجه قطر متعاقب رایزنی تلفنی بود که انجام شــد و الزم بود در 

خصوص موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی برخی رایزنی ها صورت 
گیرد، اضافه کرد: در خصوص مسائل منطقه ای با کشورهای فرامنطقه ای 
گفتگو نمی کنیم.سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر 
امور خارجه مغرب؛ گفت: اولین بار نیســت که وزیــر خارجه مغرب این 
اظهــارات را انجام می دهد اما ما به خاطر مــردم فرهیخته مغرب تالش 
کردیــم که از آن عبــور کنیم. وزیر امور خارجه مغــرب بهتر از هر کس 
دیگری می داند که شاهد رفتارهای این کشور در حوزه توسل به خشونت، 
دخالت های نظامی و اطالعاتی در ســایر کشورها باعث چه تنش هایی در 
آن منطقه شده اســت.خطیب زاده تصریح کرد: باید زودتر به دامان ملت 
خود برگردند و به جای فرافکنی های بی ارزش تالش کنند، عضو مسئولی 
در جامعه اســالمی و کشورهای مسلمان باشند.وی در پاسخ به سوالی در 
خصوص وضعیت تغییر ســفرا نیز گفت: در مسیرهای حاکمیتی ایجاب 
می کند که در فرآیندهای تعریف شده در جمهوری اسالمی، مسیرهایی که 
باید طی شود به صورت حکیمانه و عادی طی شود. در وزارت امور خارجه 
مسیر تغییر و تحول در حوزه های مختلف به صورت طبیعی در حال انجام 
اســت و این تابع برخی مالحظات اســت که در کشور میزبان سفیر چه 

زمانی باید برگردد.

مذاکرات وین با اجماع ملی جلو می رود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در خصوص گمانه زنی ها در خصوص نامه ی 
یکــی از اعضای شــورای عالی امنیت ملی به مقامات کشــور در موضوع 
مذاکرات وین گفت: بهتر اســت از خود او )ســعید جلیلی( ســوال کنید 
و خبــری در این زمینه ندارم. مذاکرات ویــن با اجماع ملی، جلو می رود.

خطیب زاده همچنین در واکنش به استفاده دولت کانادا از نام جعلی خلیج 
عربی در صفحه توئیتری، گفت: دولت کانادا برخی اختالفات سیاســی را 
به مســائل بچه گانه کشانده است. نام کشورها و مناطق نمی تواند تابعی از 
خواست سیاسی کشوری باشد. دولت کانادا اولین بار نیست که برای مطامع 
و اغراض سیاســی خود دست به این کارها می زند.وی اضافه کرد: جامعه 
فرهیخته ایرانیان در کانادا هر روز رفتار دوگانه دولت کانادا را می بیند که از 
یک طرف اشک تمساح می ریزد و از طرف دیگر به هویت ایرانی حمله می 
کند. این اظهارات ارزش حقوقی ندارد و به خوبی ذات این دولت را نشان 
می دهد.ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنیــن در واکنش به برخی از 
اخبار در خصوص احتمال برگزاری نشست مشترک بین ایران و کره جنوبی 
در خصوص اموال بلوکه شده ایران گفت: کره جنوبی بدهی های قطعی به 
ایران دارد. بانک مرکزی مطالبــات چند میلیارد دالری از طرف های کره 
دارد.خطیــب زاده افزود: در مالقات معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی با 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، پیشنهاداتی مطرح شد که قرار شد 
نهادهای ذی ربط در داخل ایران پیگیری کنند که پیگیری ها شده است و 
امیدوار هستیم یک بار برای همیشه این پرونده بسته شود.وی اضافه کرد: 
متأسفانه تجربه خوبی از اظهارات قبلی مقامات کره ای نداریم و امیدواریم 
این بار بتوانند آنچه پیشــنهاد شده است را به صورت عملیاتی و با نتیجه 

خوب حاصل کنند.

حقوق هسته ای ایران »الیتغیر« می ماند
سخنگوی دستگاه دیپلماســی همچنین در واکنش به اظهارات مقامات 
انگلیســی، گفت: فکر می کنــم مذاکره کنندگان انگلیــس باید مقامات 
خودشان را از گیجی نســبت به آنچه در وین اتفاق می افتد، خارج کنند. 
آنچه به عنوان حقوق قطعی جمهوری اسالمی ایران در حوزه فناوری های 
صلح آمیز هسته ای است، »الیتغیر« باقی خواهد ماند و فراتر از آن هم آنچه 

در برجام تضمین شده کف خواسته های ایران بوده است.
ادامه در صفحه دوم

تا پایان آبان امسال

بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۵ هزار میلیارد رسید
قیمت نهضت ملی مسکن متری 4.7 میلیون تومان

مذاکرات با شرکتهای چینی و ترک

پرداخت وام بدون ضامن در بانک ها

 20 تا 30 میلیون سپرده بگذار،
 بدون ضامن وام بگیر!

رئیس سازمان حمایت:

درج قیمت تولیدکننده تا ۴۰درصد قیمت را کاهش می دهد

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه طبق بررسی ها قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن 
۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع تعیین شده است گفت: اولویت ما در اجرای پروژه، سازندگان داخلی 
هســتند ولی به منظور ارتقای تکنولوژی ساخت و کاهش سرعت اجرا مذاکراتی با شرکتهای چینی و ترکیه ای 
داشته ایم.به گزارش ایسنا، علیرضا جعفری دیروز در نشستی با اشاره به تلفیق طرح اقدام ملی با طرح جهش تولید 
مسکن گفت: تعهدات اقدام ملی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ادامه می یابد و این موضوع به شکل یکپارچه 
مدیریت می شود. در تولید مسکن ظرفیتهای باالیی وجود ارد. در تکلیف نهضت ملی ۶۰۸ هزارو ۴۴۵ واحد برای 

شهرهای جدید در نظر گرفته شده که....

یافته های یک بررسی نشان داد:

تائید انتقال کرونا از همستر به انسان
خطیب زاده در نشست خبری:

رسیدن به توافق نیاز به تصمیم طرف های مقابل دارد

3

5

3

7

3

پیش بینی درباره آینده بیت کوین
پیش بینی آینده بیت کوین زمان بسیار خوبی است تا بسیاری از تحلیلگران پیش بینی های خود را اصالح 
کنند اما همچنان بر این باورند که این ارز در سال جاری به باالترین حد خود خواهد رسید. ارزش بیت کوین 
در این هفته کاهش قابل توجهی داشــته است زیرا قیمت ها در حال حاضر در محدوده حدود ۵۰ درصدی 
از باالترین قیمت خود قرار دارند البته بهبود اندکی یافته اســت.به گزارش ایســنا به نقل از نیوزبی تی سی، 
کارشناسان پیش بینی می کنند که قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ به باالترین حد خود خواهد رسید 
و این پیش بینی ۹۳ هزار و ۷۱۷ دالر اســت که بیش از ۲۰ هزار دالر باالتر از باالترین رکورد فعلی آن در 
نوامبر است.این پیش بینی افزایش قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۵ با قیمت ۱۹۲ هزار و ۸۰۰ دالر و تا 
سال ۲۰۳۰ با قیمت ۴۰۶ هزار و ۴۰۰ دالر نشان داده است. در حالی که این پیش بینی ها ممکن است ابتدا 
عالی به نظر برســند اما بسیار کمتر از آن چیزی است که کارشناسان در جوالی ۲۰۲۱ پیش بینی)قیمت 
بیت کوین به ۲۶۵ و ۷۰۶ هزار دالر( کرده بودند.تحلیلگران در مورد خرید، فروش و حفظ ارزهای دیجیتال 
یــا زمان آن اختالف نظر دارند با این حال، بیــش از نیمی از آنان معتقدند که زمان خوبی برای خریداران 
است و تنها ۴۵ درصد مخالف هستند. جالب است که واکنش گروه های مختلف در زمان سرمایه گذاری را 
بررسی کنیم. در این مورد، ۲۹ درصد از افراد مورد بررسی گفتند: نه باید بخرند و نه بفروشند، در حالی که 
۱۰ درصد معتقد بودند که سرمایه گذاران باید بفروشند. پتانسیل این صنعت نوظهور برای تغییر تجارت و 
امور مالی و تسهیل مشارکت مالی نباید نادیده گرفته یا تضعیف شود و به گفته پاسخ دهندگان نظرسنجی، 
آخرین بازار نزولی ممکن است هنوز به پایان نرسیده باشد زیرا عدم اطمینان اقتصادی تهدید دیگری برای 
صنعت در حال ظهور اســت.لی اسملز، دانشیار دانشگاه استرالیای غربی، افزود: به نظر می رسد بیت کوین 

در حال آماده شدن برای سقوط بزرگ است و ممکن است پایان یک دوره و آغازی برای دوره دیگر باشد.

شناسایی ۲۸۹۹۵ ابتالی جدید کرونا در کشور
 ۳۰ تن دیگر جان باختند

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، طی شبانه روز گذشته ۲۸هزار 
و ۹۹۵ بیمار مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۳۰ بیمار 
نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دســت دادند.به گزارش ایســنا، تا 
دیروز ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۲۸ 
هزار و ۹۹۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۵۸۴ نفر از آنها بســتری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۶ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۱۷۴ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۳۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۱۳۲ هزار و ۴۵۴ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ 
میلیون و ۱۰۶ هزار و ۴۴۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
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گزیده خبر

تشریح برنامه های دهه فجر
موسوی: رعایت پروتکل ها در برگزاری 
راهپیمایی ۲۲ بهمن را اصل می دانیم

رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقالب 
با بیان اینکــه رعایت پروتکل ها در 
برگزاری راهپیمایــی ۲۲ بهمن را 
اصل می داند، گفت: علیرغم تبلیغات 
دشمن قرار است جشن های پیروزی 
انقالب را شکوهمند برگزار کنیم.به 
گزارش گروه سیاســی خبرگزاری 
تسنیم، ســید نظام الدین موسوی رییس ســتاد مرکزی دهه فجر انقالب 
اسالمی صبح دیروز )دوشنبه 11بهمن( در نشست خبری ضمن گرامیداشت 
یاد شــهدای انقالب و نهضت اسالمی ایران اظهار داشت: امام در عصر ستم 
شــاهی پرچم اســتقالل و آزادی کشور را بر افراشــت و با کمک مردم آگاه 
ایران انقالب را به ثمر رساند.وی افزود: از انقالب اسالمی ملت ایران 43سال 
گذشــت و در این مدت به رغم همه فشــارهایی که بر ما تحمیل شد، ملت 
ایران مســتقل و سر افراز ایستاد و فشارها را تحمل کرد و حتی از جان خود 
گذشتند اما پای آرمان های خود ایستاد.موسوی با بیان اینکه دشمن اعتراف 
کرده که فشــارهای آنان اثری بر ملت ایران نداشــته است؛ افزود: روزگاری 
تصور می کردند انقالب چند ماه یا سال بیشتر دوام نمی آورد اما امروز شاهد 
هستیم مردم سراسر دنیا از کشورهای منطقه تا آمریکای التین پرچم انقالب 
اسالمی بر افراشته اند و آزادی خواهان دنیا قبله آمال خود را نظام ایران می 
دانند.وی تاکید کرد: نســل های جدید انقالب اسالمی و جوانانی که انقالب 
را ندیده و امام را ندیدند متاثر از آموزه های امام هستند و نمونه آن شهدای 
مدافع حرم، مقاومت مردم عراق و یمن و سوریه و لبنان و بحرین گوشه ای 
از تاللوی آرمان های انقالب در منطقه است.موســوی با بیان اینکه شورای 
هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی و ستاد دهه فجر برنامه های متعددی را 
تدوین کرده است، اظهار داشــت: سیاست ها و اهداف اجرای این برنامه ها 
از ماه ها قبل تدوین شــده است و قرار است به رغم تبلیغات دشمن جشن 
های پیروزی انقالب را شکوهمند برگزار کنیم.رییس ستاد مرکزی دهه فجر 
انقالب اسالمیگفت: در همه برنامه ها به نحوی اقدامات و مراسم ها انجام می 
شود که کمترین مشکل ایجاد شود و پروتکل های بهداشتی پیوست برنامه ها 
است.وی با بیان اینکه از 1۲ تا ۲۲ بهمن برنامه های خوبی تدوین شده، بیان 
داشــت: این راستا همه اقوام، مذاهب، مشاغل و مانند آن در برگزاری مراسم 
نقش دارند. رییس ســتاد مرکزی دهه فجر انقالب اسالمی با اشاره تشکیل 
۲6 کمیته برای برگزاری برنامه ها، گفت: کمیته ها برنامه متعددی برای خود 
دارند و هر کمیته یک برنامه شاخص را در دهه فجر اجرا می کنند.وی ادامه 
داد: در این ستاد هســته های اندیشه ورز فعال هستند تا متناسب با فضای 
دهه فجر امســال ایده ها و برنامه های مناسبی برای این حوزه داشته باشیم.

به گفته موســوی، در تمامی استان ها کمیته ها و ستادهای دهه فجر شکل 
گرفته و همه ســازمان ها و دستگاه ها در این بخش فعال هستند.موسوی با 
بیان اینکه برگزاری جشــن های دهه فجر باید مردمی و مردم محور برگزار 
شود، گفت: بسیاری از مردم، سازمان های مردم نهاد، دسته های فرهنگی و 
اجتماعی در حســینیه ها، تکایا، مساجد و مراکز خود مراسم برگزار خواهند 
کرد.وی از مشــارکت مذاهب و ادیان الهی برای گرامیداشت دهه فجر خبر 
داد و گفت: در اماکن مذهبی اقلیت های دینی مراســم جشن های پیروزی 
انقالب برگزار خواهد شد.رییس ســتاد مرکزی دهه فجر انقالب اسالمی از 
نقش شــهرداری ها برای بسترسازی مراســم های مردمی خبر داد و گفت: 
دســتگاه ها و ســازمان های مختلف و نیز شهرداری ها زمینه سازی الزم را 
برای برگزاری مردمی جشن های پیروزی انقالب اسالمی انجام خواهند داد.

وی به نقش رســانه ها در برگزاری بهتر مراسم دهه فجر اشاره کرد و گفت: 
قصد داریم با مشــارکت و مشــورت با مدیران رسانه ها، پویش ها و هشتگ 
های در فضای مجازی داشــته باشیم.رییس ستاد مرکزی دهه فجر انقالب 
اســالمی از نهایی شــدن موضوعات دهه فجر در این ستاد خبر داد و گفت: 
شعار امسال »جشن ملی 1400« است و این کلید واژه اصلی ما با محوریت 
امید و وحدت است تا همه طیف ها و صنوف مردمی در این مراسم شرکت و 
یاد امام و شهدای انقالب را گرامی بدارند. موسوی به نامگذاری ایام دهه فجر 
اشــاره کرد و گفت: در روز 1۲ بهمن مرقد حضرت امام، محل جلوس ایشان 
در بهشت زهرا و فرودگاه گلباران خواهد شد.وی ادامه داد: شستشوی مرقد 
امام با گالب ناب کاشان با حضور مردم انقالبی این شهر و نماینده ولی فقیه 
در حال انجام است.موســوی به مراسم یوم اهلل 1۲ بهمن اشاره کرد و گفت: 
برنامه های این روز با حضور مردم و مسوالن اجرایی خواهد شد و همه برنامه 
ها با ســتاد کرونا هماهنگ شده است و از این نظر مشکلی نداریم.وی گفت: 
در روز 1۲ بهمن در ســاعت 9 و 33 دقیقه صبح قرائت پیام خانواده شــهدا 
را خواهیم داشــت و در محل جلوس امام در بهشت زهرا نیز مراسمی بعد از 
ادای احترام به شــهدا و اقامه نماز انجام می شود. رییس ستاد مرکزی دهه 
فجر انقالب اســالمی گفت: در ترمینال شماره 3 فرودگاه هم برنامه خواهیم 
داشت و یکی از مسوالن سخنرانی می کند. رژه موتورسواران نیروهای مسلح 
و مردمی در مســیر فرودگاه تا بهشت زهرا و گلباران این مسیر هم از دیگر 
برنامه ها ست.موسوی به برنامه کمیته های دهه فجر اشاره کرد و گفت: عالوه 
بر این برنامه ها در روز اول دهه فجر در 110 هزار مدرسه زنگ انقالب نواخته 
خواهد شد. در طول دهه فجر با حضور 15 میلیون دانش آموز اجرا می شود. 
عالوه بر این در همین ساعت زنگ ناقوس کلیساها به صدا در می آید.وی از 
اجرای پویش ملی پرچم خبر داد و گفت: این پویش از ســوی مردم در حال 
انجام است. برگزاری مسابقات مردمی، صبحگاه مشترک، عیادت از جانبازان، 

زیارت قبور شهدا، مسابقات ورزشی و هنری در دستور کار است

خطیب زاده در نشست خبری:
 رسیدن به توافق نیاز به تصمیم طرف های 

مقابل دارد
ادامه از صفحه اول

خطیب زاده افزود: ما برجام را چارچوب تعهدات طرف مقابل و حوزه هسته ای هم تعهدات 
ایران می دانیم. اجازه دهند در وین و در همین چارچوب بحث ها جلو برود و اگر اظهاراتشان 
مصــارف داخلی دارد، من در آن حــوزه ورود نمی کنم.وی تصریح کرد: انگلیس این روزها 
اظهارات بسیار »شاذی« دارد که باید پرس و جو شود در چه حوزه ای این گیجی به مقامات 
انگلیسی منتقل شده است.خطیب زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص میزان 
رجوع ایرانیان خارج از کشور به سامانه ی »پرسمان میخک«، گفت: قسمت پرسمان درباره 
تردد ایرانیان از چند هفته قبل روی سامانه میخک فعال شده است و یک کمیته بین نهادی 
به میزبانی وزارت امور خارجه مدیریت آن را دارد.وی اضافه کرد: چندهزار درخواست در آنجا 
ثبت شده است و پاسخ ۸0 درصد آنها آماده شده و برخی در دست بررسی است.سخنگوی 
وزارت امور خارجه اضافه کرد: آنهایی که پاسخ های خودشان را دریافت نکرده اند، می توانند، 
پیگیری کنند. برخی متقاضیان قرار است به سفارتخانه ها و نمایندگی های محل زندگی شأن 
راهنمایی شوند تا بتوانیم جواب های دقیق تری را بدهیم.خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگر 
خبرنگار مهر در خصوص زمان ســفر رئیس جمهور ترکیه، گفت: برای سفر آقای اردوغان 
هنوز تاریخی قطعی نشده است ولی این سفر در دستور کار و برنامه ریزی است.وی ادامه داد: 

اجالس سران آستانه نیز در دستور کار قرار دارد.

رضوانی:
 احتماال مصوبه خرید خدمت سربازی 

در مجلس رأی نمی آورد
عضو کمیســیون تلفیق بودجه گفت: احتماال مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره خرید 
خدمت ســربازی در صحن علنی مجلس رأی نمی آورد.غالمحســین رضوانی در گفتگو با 
خبرنگار مهر، با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1401 درباره خرید خدمت سربازی، 
اظهار داشت: بنده با خرید خدمت سربازی مخالفم.وی بیان کرد: معتقدم در این باره نیازی 
به مصوبه جدید مجلس شورای اسالمی نیست و باید بر اساس قوانین موجود عمل کرد. هر 
چند نمایندگان طراح خرید خدمت سربازی یکسری مسائل و ضروریات را مورد نظر داشتند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 تصریح کرد: ستاد کل نیروهای مسلح می تواند با توجه 
بــه صالحیت هایی که دارد، ترتیباتی اتخاذ و در این زمینه اقدام کند. درباره خرید خدمت 
سربازی نیازی به قانونگذاری جدید در مجلس نیست.رضوانی تاکید کرد: ستاد کل نیروهای 
مسلح می تواند بر اساس قوانین موجود، در صورت ضرورت و در موارد خاصی که تشخیص 
می دهد، در این زمینه اقدام کند.وی درباره جو کلی مجلس نسبت به مصوبه خرید خدمت 
سربازی، گفت: برآورد بنده این است که احتماالً مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق درباره خرید 

خدمت سربازی در صحن علنی مجلس رأی نمی آورد.

اوج گیری کرونا مجلس را تعطیل کرد
به دلیل ابتالی تعدادی از نمایندگان مجلس به کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، جلسات علنی مجلس در هفته جاری لغو شد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
سید نظام الدین موسوی با اشاره به لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و ستاد 
ملی کرونا و همچنین ابتالی تعدادی از نمایندگان مجلس به کرونا، گفت: پیش از 
این و با تصمیم هیئت رئیسه مجلس، مدت جلسات علنی مجلس دو ساعت کاهش 
یافته بود و قرار بود جلســات علنی فردا و پس فردا )1۲ و 13 بهمن ماه( تا ساعت 
10 و نیم ادامه داشــته باشد اما در تصمیم جدید قرار بر این شد که جلسات علنی 

مجلس در این روزها لغو شود.

وزیر کشور: 

تبلیغاتمنفیعلیهایرانباتوسعهصنعتگردشگریخنثیمیشود
 وزیرکشور، صنعت گردشــگری را یک رسانه بزرگ توصیف 
کرد که می تواند تبلیغات منفی دشــمنان علیه کشورمان را 
مدیریت کند.به گزارش ایرنا، احمد وحیدی دیروز دوشنبه در 
بازدید از نمایشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با اشاره به ضرورت تقویت هویت های بومی فرهنگی در کشور، 
گفت: فرهنگ پایه و زیرساخت اصلی یک کشور است و برای 
همین باید اهتمام جدی به هویت های فرهنگی در کشور اعم 
از ســبک زندگی و پوشش اسالمی داشته باشیم.وزیر کشور با 
اشاره به استراتژی قدرت های غربی در نابودسازی فرهنگ دیگر 
ملت های جهان، گفت: مفهوم اصلی دهکده جهانی الگوسازی 
فرهنگ آمریکایی در ازای از بین رفتن دیگر فرهنگ هاســت.

وحیدی ادامه داد: ترویج فرهنگ آمریکایی دنباله اش ســلطه 
آمریکا بر دیگر ملت های جهان است.وی با بیان اینکه فرهنگ 
اصیل دینی و اســالمی نقطه قوت کشــور است، خاطرنشان 
کرد: از جمله فرهنگ متعالی در اندیشــه های دینی، عفاف و 
حجاب اســت که تجلی اش را در پوشش و سبک لباس محلی 
در جای جای کشور شاهد هستیم.وزیرکشور با اشاره به اینکه 
دشمنان ملت ایران ســخت به دنبال تضعیف فرهنگ عفاف 
و حجاب در ایران هســتند، گفت: نبایــد اجازه دهیم که این 
فرهنگ متعالی در کشــور ضعیف شود و باید این فرهنگ روز 
به روز بالندگی یابد.وحیدی از مدیران اســتانی و شهرستانی 

خواســت نســبت به حفظ و تقویت هویت های بومی اهتمام 
جدی داشــته باشند.وزیرکشور ادامه داد: الگوی توسعه کشور 
بر محور آمایش ســرزمینی در درون خود پیوست فرهنگی و 
هویتی دارد و شــروع آمایش بــا حفظ هویت محلی بومی در 
هر شــهر و روستایی است.توسعه صنایع دستی در روستاهای 
کشــور از دیگر محورهای مورد اشاره وزیر کشور بود و در این 
باره گفت: صنایع دستی از جمله زمینه های پربازده اقتصادی 

اســت که هم بهره وری باالیی دارد و هم با درآمد و ســرمایه 
کمتر هم قابل توسعه است.وحیدی از مزیت های دیگر توسعه 
صنایع دســتی را فراهم کردن زمینه اشتغال زنان سرپرست 
خانواده عنوان کرد که با این صنایع دغدغه معیشــت و شغل 
این عزیزان مدیریت می شــود و درباره ضرورت توسعه صنایع 
دستی در کشور بیش از هر زمان دیگری، گفت: وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی متولی اصلی این حوزه 

است و باید ظرفیت سازی کند.وزیر کشور اضافه کرد: از جمله 
ظرفیت های مهم صنایع دســتی، بازار صادراتی مناســب این 
عرصه است و باید برنامه ریزی دقیق برای در اختیار گرفتن این 
بازار طراحی و عملیاتی شود.وحیدی درباره توسعه گردشگری 
گفت: گردشگری بیش از هر امر دیگری یک رسانه بزرگ است 
و می تواند تبلیغات منفی علیه کشــورمان از سوی دشمنان با 
توسعه صنعت گردشگری مدیریت شود.وی با بیان اینکه حدود 
10 درصد تولید ناخالص داخلی و اشتغال در جهان مربوط به 
صنعت گردشگری است؛ خاطرنشــان کرد: این آمار در ایران 
تقریبا 5 درصد اســت که باید این مهم در حوزه های مختلف 
مانند گردشگری مذهبی سالمت توسعه یابد و سهم اصلی اش 
را در اقتصاد پیدا کند.وحیدی با بیان اینکه بخش گردشگری 
در توســعه اســتان ها باید محور اصلی باشد؛ گفت: امسال در 
برنامه توســعه اســتان ها ۷ تا ۸ درصد رشد پیش بینی شده 
است که سهم گردشــگری باید نقش پر رنگی در تحقق این 
برنامه کلی توسعه استانی ایفا کند.وزیرکشور افزود: باید در نظر 
داشته باشیم که صنعت گردشگری هم زود بازده و هم زمینه 
اشتغال باال دارد که نیازمند توجهات جدی است.وی با تاکید بر 
ضرورت توسعه گردشگری داخلی بیان کرد: توسعه گردشگری 
داخلی به شناخت بیشتر اقوام از همدیگر که در نوع خود باعث 

تقویت وحدت و همبستگی ملی می شود.

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه گفت: در جلسه امروز این کمیســیون با تامین قیر رایگان با اولویت مناطق محروم و تخصیص 3 
هزار میلیارد تومان از منابع شرکت نفت برای گازرسانی مناطق محروم موافقت شد.به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع درباره مصوبات 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401، اظهار داشت: براساس مصوبه این کمیسیون وزارت نفت مکلف شد تا از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و از محل سهم 14.5 درصد 
این شرکت تا میزان 30 هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و 
روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان های نفت خیز و گازخیز مناطق سردسیر استان های رویشی زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از 
متوسط کشور می باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور حداقل 4 برابر سرانه اقدامات الزم را به عمل آورد.وی بیان کرد: دیگر مصوبه کمیسیون 
تلفیق بودجه در خصوص تامین قیر رایگان بود که به موجب موافقت اعضا وزارت نفت مکلف شد تا معادل 150 هزار میلیارد ریال نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء )1( بند 
)ب( تبصره یک را به صورت ماهانه در اختیار پاالیشگاه ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر )وکیوم باتوم( با اولویت مناطق محروم 

تحویل دستگاه های اجرایی شود.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس جمهور، بررسی روند حمایت ها و راهکارهای اجرایی رفع موانع تولید که از آغاز 
دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است، ادامه یافت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 

در جلسه شامگاه یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، بررسی روند حمایت  ها و راهکارهای 
اجرایی رفع موانع تولید که از آغاز دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است، ادامه یافت.در این جلسه بسته پیشنهادی دولت با جهت گیری رفع موانع و پشتیبانی از 
بخش های تولیدی و خدماتی که از چند ماه قبل و با هدف تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری بر اساس دیدگاه های کارشناسی تهیه شده است، مطرح شد.محورهای 
اصلی این بسته پیشنهادی، تداوم خدمات رسانی دولت از جمله ایجاد گشایش در حوزه های اعطای تسهیالت، تأمین مالی از بازار سرمایه، هدایت تسهیالت بانکی و 
نقدینگی به سمت تولید، متنوع سازی ابزارهای تضمین دریافت تسهیالت، رفع مشکالت مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاه های تولیدی و خدماتی هستند.در این بسته 
حمایتی، همچنین عالوه بر توجه زیرساخت ها، در زمینه اعطای مجوزها و استفاده از ظرفیت های دیپلماسی در گسترش تجارت خارجی راهکارهایی پیش بینی شده 

است. در این جلسه بخش هایی از بسته پیشنهادی تأیید و ادامه بررسی آن به جلسه بعدی ستاد موکول شد.

زارع مطرح کرد؛

موافقت با تامین قیر رایگان با اولویت مناطق محروم 
در بودجه ۱۴۰۱

با حضور رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی انجام شد؛

ادامه بررسی بسته پیشنهادی دولت برای رفع موانع و 
حمایت از تولید

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

نوبت دوم
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گزیده خبر

پرداخت وام اشتغالزایی از چند روز آینده
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست گزارش 
عملکرد و بررســی نحوه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه که در محل وزارت 
اقتصاد برگزار شد، از تخصیص نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای اشــتغالزایی و کارآفرینی خبر داد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از 
شــادا، خاندوزی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از 
تکالیف بر زمین مانده بودجه ۱۴۰۰ اختصاص تســهیالت ایجاد اشــتغال 
بــود که در قالب تبصــره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ قرار داشــت و تخصیص این 
تســهیالت به تأخیر افتاده بود.وزیر اقتصاد افزود: با همکاری دستگاه های 
اجرایی، مقام های اســتانی و شبکه بانکی، خوشبختانه نزدیک به ۱۵ هزار 
میلیارد تومان از بودجه مربوط به تبصره ۱۸ و بند الف آن که درباره اشتغال 
بود، تخصیص یافت و دستگاه های اجرایی هم طرح های اشتغال زایی خود 
را مشــخص کردند.خاندوزی گفت: بانک های عامــل پرداخت کننده این 
تسهیالت هستند و با توجه به اینکه به صورت اهرمی عمل می کنند یعنی 
دو تا سه برابر بودجه ای که دولت برای اشتغال در نظر گرفته است را خود 
بانک ها هم اضافه می کنند، بنابر این با این اقدام، مبلغ بسیار باالتری برای 
اشــتغال تخصیص خواهد یافت.وزیر اقتصاد افزود: امروز برای نهایی کردن 
این بسته، جلسه ای با مدیران عامل بانک های کشور داشتیم و طی روزهای 

آینده، تخصیص عملی تسهیالت اشتغال در کشور آغاز می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی
استقالل و پرسپولیس قطعا تا آخر بهمن 

بورسی می شوند
رئیس ســازمان خصوصی ســازی بر عرضه سهام دو باشــگاه استقالل و 
پرســپولیس در بازار سرمایه تا پایان بهمن ماه تاکید کرد.حسین قربانزاده 
در گفت و گو با ایســنا، درمــورد آخرین وضعیت صــورت های مالی دو 
باشــگاه استقالل و پرسپولیس توضیح داد: هر دو باشگاه صورت های مالی 
حسابرســی شده خود را تحویل سازمان خصوصی سازی داده اند و درحال 
بررسی است.وی درمورد زمان عرضه سهام دو باشگاه در بازار سرمایه، گفت: 
هیچکس اعالم نکرده بود عرضه ســهام دو باشگاه در بازار سرمایه در تاریخ 
۲۲ بهمن ماه صورت میگیرد. در نامه ای که به ای اف ســی نوشتیم اعالم 
کردیم عرضه در فرویه ۲۰۲۲ صورت میگیرد که حدودا بهمن ماه می شود 
اما روز دقیق آن مشخص نشده است.رئیس سازمان خصوصی سازی  ادامه 
داد: درمورد عرضه این دو باشگاه تقریبا هر روز در سازمان خصوصی سازی 
جلسه برگزار می شود. همچنین هفته ای سه مرتبه با نمایندگان باشگاه ها، 
سازمان بورس و وزارت ورزش جلساتی برگزار می شود تا مدلی که طراحی 
شده که افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم است برای 
دوباشــگاه اتفاق بیوفتد. بر این اســاس مردم میتوانند در ۱۰ تا ۲۰ درصد 
مردم در افزایش ســرمایه دو باشگاه مشارکت کنند. پول هم به دو باشگاه 
می رود.قربانزده تاکید کرد: عرضه سهام دو باشگاه در بازار سرمایه تا پایان 

بهمن اتفاق می افتد.

عیدی کارکنان چگونه و چقدر تعیین 
می شود؟

اگرچه هنوز هیات وزیران در رابطه با میزان نهایی عیدی کارکنان مصوبه ای 
صادر نکرده اما محاســبات و برآوردهای اولیه از بودجه، رقم یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان را نشــان می دهد که می تواند با افزایش همراه باشــد.به 
گزارش ایسنا، معموال عیدی کارکنان در پایان بهمن ماه همراه با حقوق به 
حسابشــان واریز می شود.  میزان آن نیز طبق برآوردهای اولیه در بودجه و 
تصویب نهایی در هیات دولت تعیین می شود.  در آستانه تعیین رقم عیدی 
کارکنان، پیشنهاداتی به دولت مطرح است که از جمله آن پرداخت عیدی 
معادل یک ماه حقوق اســت، در ایــن رابطه باید گفت که عیدی کارکنان 
از قانون مدیریت خدمات کشــوری و ضریــب مصوب تبعیت می کند؛ به 
طوری که بر اساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان امتیاز 
عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است که با در نظر گرفتن ضریب حقوق تعیین 
شده توسط هیات وزیران میزان عیدی تعیین می شود.طبق مصوبه هیات 
وزیران برای امسال ضریب حقوق شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات 
کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
۳۰۴۸ ریال اســت، در این حالت  عیدی برای سال جاری  یک میلیون و 
۵۲۴ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که در برآوردهای اولیه در 
بودجه ۱۴۰۰ نیز مبلغ عیدی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین 
شــده بود.البته این رقم در جریان بررســی های سازمان برنامه و بودجه و 
ســازمان اداری و اســتخدامی به دالیلی مانند تغییرات حقوقی  می تواند 
متفاوت در هیات دولت به تصویب برسد، به هر صورت عیدی سال گذشته 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و تکرار آن برای سال جاری بعید است 
و افزایش آن محتمل خواهد بود. در ســال ۱۳۹۹، گرچه میزان عیدی در 
بودجه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شــده بود اما در نهایت 
مصوبه هیات وزیران نشان داد که این رقم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
افزایش یافته اســت که دلیل این تغییر  به اعمال فوق العاده ۵۰ درصدی 
امتیاز قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی گشت که در 
نتیجه بر تغییر ضریب در محاسبات عیدی موثر بود.برآوردهای ابتدایی در 
بودجه سال آینده از پرداخت رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی در سال 

۱۴۰۱ حکایت دارد.

تا پایان آبان امسال

بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۵ هزار میلیارد رسید
براساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی 
تا پایان آبانماه ســال جاری میزان بدهی دولت و بانک ها به 
بانک مرکزی به ترتیب با ۶۲.۹ و ۷.۹ درصد رشــد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی با انتشــار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان آبانماه 
۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۴۳۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
اعالم کرد که حاکی از رشــد ۴۲درصدی نقدینگی نسبت به 
پایان آبان ســال گذشته اســت. این در حالی است که این 
شاخص نسبت به اســفندماه سال گذشته معادل ۱۷ درصد 
رشد داشته اســت.ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آبانماه 
امسال ۷.۹۸۷ بوده که ۴.۶ درصد نسبت به آبان سال گذشته 

افزایش داشته است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
میزان دارایی های خارجی بانــک مرکزی در پایان آبانماه به 
۶۸۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رســید که حاکی از رشــد 
۲۱.۴ درصدی است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی 
از بخش دولتی با ۴۷.۷ درصد رشد نسبت به آبان سال قبل 
به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 
با ۷.۹ درصد رشد به ۱۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

البته، رقم بدهی دولت و شــرکت ها و موسســات دولتی به 
بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۶۵ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومــان و ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که هر 

یک با رشد ۶۲.۹ و ۴.۷ درصدی مواجه شده اند.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسســات 

اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی اســت، میزان دارایی های خارجی در این 
بخش با ۴۷.۵ درصد رشــد نســبت به پایان آبان سال قبل 
همراه بوده و به ۱۳۸۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.حجم 
اســکناس و مســکوک نیز با ۱۷.۳ درصد افزایش به ۹۳۰۰ 

میلیارد تومان رســید. ســپرده بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۸ درصد افزایش نسبت به 

آبان سال گذشته به ۴۵۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.
همچنیــن بدهی بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی به 
بانک مرکزی نیز در پایان آبان ۱۴۰۰ با ۷.۹ درصد رشــد به 

۱۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشــور در پایان 
آبان ۱۴۰۰ معادل ۱۹۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت 

به مدت مشابه سال پیش ۴۹.۲ درصد رشد نشان می دهد.
ســپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکــزی نیز ۹۱ هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان بوده که ۴۳.۲ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی، 
۱۴۰۲ هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان  بوده که به نســبت آبان 
سال گذشــته دارای ۴۵.۹ درصد رشد داشته و میزان بدهی 
بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۲۹.۷ درصد نسبت به 

سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی
براســاس این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های 
تخصصــی در پایان آبــان ۱۴۰۰ معــادل ۳۴۲ هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان اســت که نسبت به سال قبل ۴۱ درصد رشد 
یافته اســت.جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این 
دوره رقم ۱۰۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اســت که ۳۰.۹ 
درصد رشد دارد.همچنین میزان بدهی بانک های تخصصی به 
بانک مرکزی ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که معادل 
۲۱.۵ درصد نسبت به پایان آبان سال گذشته افزایش داشته 

است.

سرپرست شــرکت عمران شــهرهای جدید با بیان اینکه 
طبق بررسی ها قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن 
۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع تعیین شــده 
اســت گفت: اولویت ما در اجرای پروژه، سازندگان داخلی 
هســتند ولی به منظور ارتقای تکنولوژی ساخت و کاهش 
ســرعت اجرا مذاکراتی با شــرکتهای چینــی و ترکیه ای 
داشــته ایم.به گزارش ایســنا، علیرضا جعفــری دیروز در 
نشستی با اشــاره به تلفیق طرح اقدام ملی با طرح جهش 
تولید مســکن گفــت: تعهدات اقدام ملــی در قالب طرح 
نهضت ملی مســکن ادامه می یابد و این موضوع به شکل 
یکپارچه مدیریت می شــود. در تولید مســکن ظرفیتهای 
باالیی وجــود ارد. در تکلیف نهضت ملی ۶۰۸ هزارو ۴۴۵ 
واحــد برای شــهرهای جدید در نظر گرفته شــده که در 
زمینهایی به وســعت ۱۵ هزار هکتار در سطح کشور اجرا 
می شــود.وی افزود: برای ۶۰۸ هــزار واحد ۶۷۰ هزار نفر 
ثبت نام کرده اند که شرایط متقاضیان از جمله سبز بودن 
فرم »ج« در حال بررســی بوده و همزمان این پاالیش در 
حال انجام است.سرپرســت شرکت عمران شهرهای جدید 
در پاســخ به این سوال که چه مقدار از زمینهای ۱۵ هزار 
هکتار تامین شده است؟ گفت: حدود ۳۰۰۰ هکتار تامین 
زمیــن صورت گرفته که در ایــن اراضی بالغ بر ۱۳۰ هزار 
واحد برنامه ریزی شده که آماده اجرا است.جعفری با بیان 
اینکــه در نهضت ملی برنامه های شناســایی، مکان یابی، 
ثبت نام و پاالیش متقاضیان در دستور کار است گفت: باید 
زمانی را در انتظار افتتاح حســاب و واریز وجه باشیم ولی 
تاکنون ۴۸۳۲ نفر واریز وجه اولیه داشته اند. پروژه هایی که 
در قالب اقدام ملی شروع شده بود ۲۱۳ هزار واحد بود که 
از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار واحد باقی مانده که در قالب 

تعهدات نهضت ملی ادامه پیدا می کند.

فقط 111 نفر واریز وجه داشته اند
وی در پاسخ به این سوال که در قالب نهضت ملی مسکن 
چه تعداد واریــز وجه کرده اند؟ گفت: تعــداد ۴۸۳۲ نفر 
تایید نهایی شــدند که ۱۲۱۳ نفر افتتاح حساب کردند و 
۱۱۱ نفــر ۴۰ میلیون تومان وجه اولیــه را واریز کرده اند. 
البته ما شــرایط اقتصادی و فشــارهایی که بــه خانوارها 
هســت را متوجهیم و به همین دلیل برای اینکه ســرعت 
تکمیل پروژه هــا را افزایش دهیم بایــد گام اول پروژه را 
محکم برداریم.جعفری در واکنــش به اینکه هنوز چیزی 
ساخته نشده که به مردم پیامک افتتاح حساب ارسال می 
کنید! گفت: این پول به حســاب ســپرده خود متقاضیان 
واریز می شود که بعد از اینکه قرارداد خرید واحد مشخص 
شــد بانک عامل این مبلغ را به عنوان هزینه اجرای پروژه 
در نظــر می گیرد. امیدواریــم ســهم آورده متقاضیان و 
تســهیالت به موقع واریز شود.معاون وزیر راه و شهرسازی 

دربــاره این موضوع که آیا قبــول دارید پروژه نهضت ملی 
مســکن ُکند پیش می رود؟ اظهار کرد: وقتی پروسه وارد 
عرصه اجرایی شود تجربه نشان داده که متقاضیان انگیزه 
بیشــتری برای ورود پیدا می کنند. طبق تکلیفی که وزیر 
به عهده ما گذاشــته ۲۵۰ هزار واحد بر عهده ما قرار دارد 
که ۲۳۰ هزارواحد تا آخر امســال تعیین تکلیف می شود و 
پیمانکار مشــخص خواهد شد که همین موضوع جذابیتی 
بــرای متقاضیان ایجاد می کند.وی دربــاره قیمت نهضت 
ملی مسکن گفت: طبق اعالم معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی قیمــت هر متــر مربع واحدهای 
نهضت ملی مســکن تقریبا ۴ میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان 
اســت که پیشــنهاداتی برای مدیریت کاهش هزینه های 
مســکن در طرح بودجه ۱۴۰۱ به مجلس پیشــنهاد شده 
که اگر مصوب شود در حوزه مدیریت تولید زنجیره مصالح 
ساختمانی اتفاق مثبتی می افتد که هم مصالح باکیفیت و 
هم ارزان را برای نهضت ملی مســکن در نظر بگیریم. باید 
بتوانیم از ظرفیت خالــی کارخانه های تولیدکننده مصالح 

ساختمانی استفاده کنیم.

مذاکراتی با شرکتهای چینی و ترک داشته ایم
جعفری درباره استفاده از چین برای تولید مسکن در ایران 
گفت: ما اعتقاد داریم مســکن باید با اســتفاده از ظرفیت 
سازندگان داخلی اجرا شــود. به مجموعه های شرکتهای 
ساختمانی معتبر پیام  دادم که » نگاه ما فعالیت سازندگان 
داخلی اســت« ولی نکته حائز اهمیت این اســت که باید 
ظرفیت رقابتی برای کیفیت و تکنولوژی ســاخت داشــته 
باشــیم. در این رابطه باید از فناوریهای جدید  اســتفاده 
کنیم. اولویت ما با سازندگان  داخلی است ولی برای انتقال 
دانش و کســب تجربه از ظرفیتهای صنعتی ســازی دنیا با 
شــرکتهای خارجی از چین و ترکیه مذاکراتی داشــته ایم 
که اعالم آمادگــی کرده اند.معاون وزیر راه و شهرســازی 
همچنین به ظرفیت سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور 
اشاره کرد و افزود: ما نگاهی هم به ایرانیان خارج از کشور 
داریم. امروز پروژه های مســکن دولتی از جذابیت کمتری 
در بحث سرمایه گذاری برخوردارند ولی در نگاه انبوه سازی 
می تواند جذاب باشــد؛ بنابراین کسی که در نهضت ملی 
ورود می کند باید از یک عرق ملی برخوردار باشــد. یعنی 
این نگاه را داشــته باشــد که برای کســانی مسکن تولید 
می شــود که از توان کمتری برخوردارنــد که این نگاه در 

ایرانیان خارج از کشور دیده می شود.وی تصریح کرد: فعال 
شــدن صندوق ملی مسکن یک اتفاق خوب در این دولت 
بوده اســت. در خدمات زیربنایی و روبنایی و ســرانه های 
خدماتی کمتر ورود شــده که این صندوق ملی مسکن به 
ما اجازه می دهد با مدیریت منابع نقدشــوندگی در تولید 
مسکن و سرانه های جنبی مسکن ورود کنیم. اتفاق مثبت 
این صندوق این اســت که با ایجاد ارزش افزوده در منابع 
مالــی بتوانیم منابــع الزم برای پــروژه را تامین کنیم. ما 
نیاز به تســهیالت اولیه داریم که شاید از طریق متقاضی 
تامین نشــود و به همین دلیل این صندوق پشتیبان طرح 
تولید مسکن خواهد بود.جعفری اظهار کرد: هدف ما صرفا 
ساخت مسکن نیســت بلکه احداث خانه هایی متناسب با 

زیست ایرانی و اسالمی است.

یک نفر 3000 واحد مسکن مهر دارد!
سرپرست شــرکت عمران شــهرهای جدید در ادامه این 
نشســت درباره بحث فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی 
مســکن گفت: ما با این موضوع بــه جد برخورد می کنیم 
و تیمهای نامحسوســی را برای مقابله با افرادی که در این 
موضوع ورود می کنند، آماده کرده ایم. به طور مثال یک نفر 
۳۰۰۰ واحد مسکن مهر را در اختیار گرفته و متاسفیم که 
سوءاســتفاده ها انجام می شود.جعفری درباره قیمت عرصه 
واحدهای نهضت ملی مســکن گفت: بایــد برای ظرفیت 
مدیریت عرصــه، پروژه های محرک توســعه ایجاد کنیم. 
این پروژه ها دردســتور کار است و کمیته اقتصاد شهری را 
تشکیل داده ایم که موظف است بهره وری زمین را افزایش 
داده تا قیمت زمین و عرصه مدیریت شود.وی در رابطه با 
نحوه تامین اعتبار پروژه ها از محل اراضی و ارزش گذاری 
واحدها و این مســاله که شرکتهای سرمایه گذاری مسکن 
در بورس در حال افزایش قیمتها هستند اظهار کرد: بحث 
مدیریت قیمت مسکن چندبعدی است و عوامل متعددی 
در این حوزه تاثیرگذار اســت. در ســالهایی افرادی برای 
اینکه پشتوانه فعالیتهای بورسی خودشان را داشته باشند 
در شــهرهای جدید ســرمایه گذاری کرده اند. امروز یکی 
از معضالت ما رها شــدن بســیاری از زمینهایی است که 
در ید بخــش خصوصی قرار گرفته و بــه نوعی در فضای 
شــهرهای جدید ایجاد یک تهدید بالقوه است.سرپرســت 
شــرکت عمران شــهرهای جدید ادامه داد: این تهدید در 
حوزه قیمت زمین است و یکی از سیاستها مدیریت تولید 

انبوه مســکن برای این مناطق اســت تا با افزایش تولید 
مســکن بتوانیم قیمتهایی که به صورت غیرکارشناســی 
افزایش می یابد را مدیریــت کنیم. اگر مجموعه ای زمینی 
را در اختیــار گرفتــه و موظف به احداث بنــا بوده و این 
اتفاق نیفتاده از طرق مراجع قانونی فسخ قرارداد را دنبال 
کنیم.جعفری در پاســخ به سوال ایسنا که بانکها مکلف به 
پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مســکن 
هســتند اما چیــزی که عمال تا کنون محقق شــده ۹۴۸ 
میلیارد تومان بوده است اظهار کرد: این یک معضل است 
که در عرصه حمایت مالی و تسهیالتی در پروژه های ملی 
مســکن شاهدیم و این معضل از قبل هم بوده است اما در 
هر صورت بانکهــا محدودیتهایی دارند. بانک یک صندوق 
نیســت که هر زمان بخواهیم ورود کنیم و منابع را تامین 
کنیم چرا که محدودیتهایی دارند. اراده تمام بانکهای عامل 
بر حمایت و همراهی در اجرای طرح نهضت ملی است اما 
بــا توجه به محدودیتهای منابــع، تعهداتی که روی دوش 
این بانکها قرار دارد بســیار سنگین است.وی ادامه داد: ما 
در نگاه کمیته اقتصــادی پروژه ها در کنار بانکها به دنبال 
ایجاد ظرفیت و تعاریف جدید برای مدیریت منابع هستیم. 
عزم مدیران بانکها برای تحقق این حمایت را امیدوارکننده 
می دانم. این موضوع در دســتور کار دولت و شورای عالی 
پــول و اعتبار اســت و امیدوارم بانکها از این فشــاری که 
روی آنها است با سربلندی بیرون بیایند.سرپرست شرکت 
عمران شــهرهای جدید درباره کیفیــت پایین واحدهای 
مسکن دولتی گفت: من کیفیت ساخت پایین برخی پروژه 
ها توسط بعضی سازندگان را رد نمی کنم. در این خصوص 
در نظر داریــم از ظرفیت نخبگان دانشــجو برای ارتقای 
کیفیت اســتفاده کنیم. تجربه شــهرهای جدید اندیشه، 

پردیس و پرند در این زمینه ذی قیمت است.

ورود فاضالب به آب شرب تهران را تکذیب می کنم
جعفری درباره بحث ورود فاضالب به ســد ماملو در پایین 
دست شــهر جدید پردیس اظهارکرد: الزام مدیریت شبکه 
فاضالب در شــهرهای جدید در دستور کار است. خود من 
یک نگاه شــرعی در این زمینه دارم که ما باید برای حفظ 
محیط زیســت اقداماتی انجام دهیــم. حتما در مدیریت 
شبکه فاضالب و حتی مدیریت کانالهای تاسیسات شهری 
ورود می کنیم. در پردیس اقدامات ارزشــمندی در احداث 
تصفیه خانه ها در شــهرهای جدید شــکل گرفته که هنوز 
تکمیل نشده اســت. اینگونه نیســت که فاضالب در آب 
شرب مردم تهران ورود کند بلکه در طبیعت رها می شود 
که اثرات زیست محیطی در آینده دارد و نباید انجام شود؛ 
زیرا آب اســتاندارد ساختار کنترلی دقیقی دارد و دوستان 
مــا در وزارت نیرو در بحث بهداشــت آب هیچ تعارفی با 

کسی ندارند. 

قیمت نهضت ملی مسکن متری 4.7 میلیون تومان

مذاکرات با شرکتهای چینی و ترک 

در شرایطی که بانک های دولتی مکلف به پرداخت تسهیالت خرد بدون دریافت 
ضامن برای کارکنان، بازنشســتگان و مستمری بگیران بخش دولتی، عمومی و 
خصوصی شــده اند اما گزارش ها و اعالم مشتریان حاکی از آن است که برخی 
از بانک ها بهانه های مختلفی چون بســته شدن پرداخت وام جدید در روزهای 
پایانی ســال، ابالغ نشدن بخشنامه، داشــتن میانگین گردش حساب و سپرده 

حداقل نصف مبلغ وام مورد نظر و ... را مطرح می کنند.به گزارش ایســنا، وزیر 
اقتصاد در راســتای تکلیف رئیس جمهور به بانک های دولتی مبنی بر تسهیل 
پرداخت وام های خرد، بانک های زیرمجموعــه وزارت اقتصاد را در مرحله اول 
مکلف به پرداخت وام های خرد به کارکنان، بازنشســتگان و مســتمری بگیران 
بخش دولتــی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد.شــرایط دریافت 
دریافــت وام تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کســر از حقوق و دریافت وام تا 
۱۰۰ میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته اعالم شده 
و مشــموالن این وام باید به بانکی که حقوق خــود را از آن دریافت می کنند، 
مراجعه کنند.در این زمینه، وزارت اقتصاد به بانک ها ۲۴ ســاعت مهلت داد تا 
نســبت به درج بخشــنامه های مربوطه و فرایند دریافت این تسهیالت و اعالم 
آدرس ســامانه رسیدگی به شــکایات آن بانک و آدرس سامانه نظارت مردمی 

وزارت اقتصاد اقدام و در صورت محرز شدن تخلف شعبه ای از بانک در راستای 
پرداخت وام بدون ضامن، رئیس شــعبه بانک مــورد نظر را برکنار کنند.بدین 
منظور، بررســی روند پرداخت وام بدون ضامن در بانک ها گزارش های میدانی 
حکایت از شرایط عجیب و غریب بانک ها در این زمینه دارد.اینگونه که متصدی 
یک بانک در پاسخ به شــرایط دریافت وام بدون ضامن اعالم می کند که برای 
این وام، باید میانگین مانده حســاب شما در بازه شش ماهه حداقل ۵ میلیون 
تومان باشــد و بانک دیگری می گوید متقاضی این وام باید حداقل در شش ماه 
اخیر حداقل ۲۰ میلیون تومان در حسابش نزد بانک سپرده داشته باشد.برخی 
دیگــر از بانک ها نیز اعالم کردند که بخشــنامه ای در این زمینه تاکنون ابالغ 
نشده است و بانکی نیز بهانه نپرداختن وام بدون ضامن را بسته شدن پرداخت 
وام در روزهای پایانی ســال اعالم کرد و گفت که متقاضیان برای دریافت این 

وام ســال بعد به بانک مراجعه کنند.البته در مواردی نیز برخی بانک ها شرایط 
عجیبی برای پرداخت وام بدون ضامن اعالم نکردند و براساس گفته آن ها، مبلغ 
وام و ســایر فرایند دریافت این وام مبتنی بر رتبه اعتباری افراد اســت.فارغ از 
گزارش های میدانی، بســیاری از مردم در تماس های خود با ایسنا نیز گله های 
خود در این زمینه مبنی بر دست رد زدن بانک ها به سینه  آن ها برای پرداخت 
وام بدون ضامن را اعالم کردنــد و در صحبت های مردم هم این موضوع تکرار 
شــد که خواســته بانک ها برای دریافت این وام این اســت که متقاضیان باید 
در چنــد ماه اخیر نصف مبلغ وام حدود ۲۰ تــا ۳۰ میلیون در بانک موردنظر 
سپرده یا گردش مالی داشته باشند تا بتوانند وام بدون ضامن دریافت کنند.این 
اظهارات و گزارش های میدانی در حالی به ثبت رسیده است که وزارت اقتصاد 
بــر پرداخت وام بدون ضامن و نظارت بر تمکیــن بانک ها از این مصوبه تاکید 
دارد و در ســامانه نظارت مردمی خود فارغ از واحدهای بازرسی بانک ها نسبت 
به شــکایت های مردم در این زمینه ورود می کند.گفتنی اســت متقاضیان وام 
بدون ضامن می توانند به سامانه نظارت مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به 

نشانی bazresi.mefa.ir برای ثبت شکایت های خود مراجعه کنند.

پرداخت وام بدون ضامن در بانک ها

۲۰ تا ۳۰ میلیون سپرده بگذار، بدون ضامن وام بگیر!
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گزیده خبر

در راستای کاهش هرینه ها در فوالد هرمزگان صورت گرفت :
رکورد کاهش مصرف نسوز جابجا شد

دردی ماه 1400 رکورد ماهیانه کاهش مصرف نســوز 
با مصرف 5.38 کیلوگــرم بر تن مذاب در واحد فوالد 

سازی فوالد هرمزگان محقق شد. 
حامد جمشیدنیا مدیر فوالدسازی و ریخته گری فوالد 
هرمزگان با اعالم این خبر بر تاثیر کاهش مصرف نسوز 
بر کاهش قیمت تمام شــده محصول نهایی تاکید کرد و گفت: کاهش مصرف 
نسوز یکی از اقدامات استراتژیک در کارخانجات تولید فوالد می باشد وی اظهار 
داشــت: ســه بخش مهم در فوالد سازی نســوز مصرف می کنند که رکورد به 
دســت آمده حاصل کاهش این مصرف در این ســه قسمت می باشند. وی این 
ســه بخش و مصرف هریک را اینگونه بیان داشت:کوره های قوس الکتریکی به 
میزان 2 کیلوگرم بر تن مــذاب ، پاتیلهای فوالدی به مقدار  1.46 کیلوگرم بر 
تن مذاب و در تاندیش های ریخته گری 1.83 کیلوگرم بر تن مذاب جمشیدنیا 
رکورد در ادامه گفت:رکورد به دست آمده قبلی در کاهش مصرف نسوز در آذر 
1400 و با مصرفی برابر 5.77 کیلوگرم بر تن مذاب بدست آمده بود.. وی اظهار 
امیدواری کرد این روند کاهشــی که در دو ماه پیاپی به دست آمده ، ادامه پیدا 

کرده و تثبیت گردد.

بررسی وضعیت آب ابوموسی در نشست 
مشترک مدیرعامل آبفا و فرماندار ابوموسی

در نشست مشترک آب و فاضالب و فرمانداری ابوموسی وضعیت آب این جزیره 
بررســی و تصمیمات الزم اتخاذ شد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب هرمزگان، امین قصمی در این نشست با اشاره به اقدامات 
آبفا در تامین آب مردم شهرستان ابوموسی گفت: آبفا در حال حاضر مشکلی در 
تامین آب ابوموسی بر اساس سرانه تعیین شده ندارد و تولید روزانه بر این اساس 
در حال انجام است.وی با اشاره به دغدغه مطرح شده از سوی فرماندار ابوموسی 
برای تامین آب این شهرستان گفت: برای بررسی وضعیت ابوموسی پایش های 
الزم طی روزهای آینده از ســوی کارشناسان آبفا انجام و تصمیمات الزم اتخاذ 
خواهد شد.مدیرعامل آبفا همچنین از تخصیص سرجمع اعتبارات تنش آبی برای 
رفع مشــکل کم آبی ابوموسی خبر داد و گفت: با تخصیص این اعتبار، اقدامات 
الزم برای افزایش ظرفیت ذخیره آب در ابوموسی و تنب بزرگ انجام خواهد شد.

سرپرست شرکت گاز استان خبر داد؛
افتتاح و کلنگ زنی 50 طرح گازرسانی در 

مازندران همزمان با دهه فجر
سرپرست شــرکت گاز مازندران از افتتاح و کلنگ زنی 
50 طرح گازرسانی روستایی و شهری استان همزمان 
با ایام اهلل دهه فجر خبــر داد.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت گاز اســتان مازندران، "قاسم مایلی رستمی" 
اظهار کرد: طی دهه مبارک فجر امســال، 49 روستای 
اســتان با مجموع بیش از 7 هزار و 276 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
می شوند.سرپرست شرکت گاز مازندران، میزان اعتبار صرف شده برای پروژه های 
افتتاحــی دهه مبارک فجــر را 150 میلیارد تومان اعالم کــرد.وی افزود: گاز 
مازندران پروژه شبکه توزیع در 12 روستا با مجموع 746 خانوار در بهشهر اعم 
از؛ کوا، کوادره، سنگ روج، غالمی، چالو، لند، کهنه کومه، گت چشمه، کردمحله، 
ســابق محله و عیدین را که از سال 1397 استارت خورده بود، با میزان شبکه 
گذاری 76 هزار متر با صرف اعتبار 45 میلیارد تومان افتتاح خواهد شــد.مایلی 
رســتمی تصریح کرد: دو روستای لترکا علیا و بندبن منطقه هزار جریب نکا با 
جمعیت 100 نفر و با حجم شبکه گذاری 3 هزار و 200 متر و صرف اعتبار 5/2 
میلیارد تومان از برنامه های افتتاحی این شــرکت در دهه فجر است.سرپرست 
شــرکت گاز مازندران اعالم کرد: همچنین گاز مازندران پروژه گازرسانی به 17 
روســتا در تنکابن با مجموع 5 هزار خانوار در منطقه دهستان دوهزار تنکابن را 
با حجم شــبکه گذاری 120 هزار و 720 متر مربع با صرف اعتباری بالغ بر 72 

میلیارد تومان افتتاح خواهد کرد .

در جلسه رؤسا و معاونان فرهنگی دانشگاههای استان تاکید شد؛
جهاد تبیین؛ محور اصلی برنامه های دانشگاه 

ها به مناسبت بزرگداشت دهه فجر
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: جلسه هماهنگی نحوه برگزاری برنامه های ایام 
اهلل دهه فجر با حضور رؤســا و معاونان فرهنگی دانشگاه های استان در دانشگاه 
تبریز برگزار شد.دکتر صفر نصراله زاده رئیس دانشگاه تبریز، در آغاز جلسه ضمن 
تبریک فرا رســیدن ایام پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و تقدیر از مسئولین 
دانشگاه  ها جهت اشتراک گذاری برنامه ها و تبادل تجربیات افزود: ضروری است 
در راستای عمل به جهاد تبیین، عملکرد و دستاورد دانشگاهها در طول 43 سال 
اخیر به اطالع افکار عمومی رســانده شود.رئیس دانشگاه معین استان با تأکید 
بر اینکه ما باید عملکرد دانشــمندان را بخوبی بیان و اداء نماییم، افزود: هرچند 
تبیین عملکرد و دســتاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه ها بصورت مستمر و 
دائمی، یکی از وظایف ماســت اما انجام برخی از امور زمان خاص خود را دارد؛ 
چنانچه در ایام دهه فجر ضروری است جهت تنویر افکار عمومی و آشنایی مردم 
با دستاوردهای دانشــگاه ها در ایام بعد از پیروزی انقالب اسالمی، برنامه های 

شایسته اجراء گردد.

معاون بهره برداری و دیسپاچیگ شرکت توزیع برق اصفهان 
میزان خاموشی ها در اصفهان به ازای 

هر مشترک ۱۲5 دقیقه است 
معاون بهره برداری و دیســپاچیگ شــرکت توزیع برق اصفهان با 
بیان اینکه یکی از شــاخص های شــرکت توزیع برق کاهش زمان 
خاموشی هاست، اظهار کرد: شرکت توزیع برق با برنامه ریزی دقیق 
این کار را پیش می برد و باید از ابرازها و فناوری های جدید بهره برد 
که نیازمند زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی 
اســت.حمیدرضا آقایی افزود: حدود 85 درصد پروژه های شــرکت 
توزیع برق به صورت خط گرم اجرا می شود که منجر شده کار، بدون 
هیچ گونه خاموشی برای مشترکین انجام شود، همچنین استفاده از 
قطع کننده و کلیدهایی بر روی تأسیســات و … منجر به کاهش 
خاموشی ها می شود.وی افزود: از دیگر اقدامات کاهش خاموشی ها، 
نصب کلیدهای هوشمند بر روی شبکه است که از سال 93 تاکنون 
به 800 کلید رسیده و از مرکز دیسپاچینگ تمام کلیدها را قطع و 
وصل می کنیم.معاون بهره برداری و دیسپاچیگ شرکت توزیع برق 
اصفهان با بیان اینکه شبکه توزیع برق نیازمند تعمیر نگهداری است، 
گفت: این تعمیرات مکان  محور و دیجیتال اســت و عیوب بازدید 
به صورت دیجیتال و از طریق تبلت بررســی، شناسایی و در نهایت 

برطرف می شود.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
برگزیده ششمین دوره جایزه 

مسئولیت اجتماعی مدیریت
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس موفق 
به کســب تندیس ششمین دوره جایزه 

مسئولیت اجتماعی مدیریت شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امور 
بین الملل شــرکت نفت ســتاره خلیج 
فارس، شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس در ارزیابی ششمین 
دوره جایزه مســئولیت اجتماعی مدیریت که به همت انجمن 
مدیریت ایران برگزار شــد، موفق به کسب تندیس شد.رویکرد 
جایزه مســئولیت اجتماعی مدیریت، محافظت از سرمایه های 
مختلف سازمان است. این سرمایه ها صرفاً سرمایه های اقتصادی 
و انســانی نبوده و شامل ســرمایه های اجتماعی و سرمایه های 
طبیعی نیز هســت.هدف از اجرای این جایزه تشویق بنگاه ها به 
شناسایی مسئولیت های اجتماعی شــان و ایفای نقش مؤثر در 
این رابطه، توســعه مفاهیم مســئولیت اجتماعی در بنگاه ها به 
منظور افزایش کیفیت زندگی در جامعه، ایجاد انگیزه در بنگاه ها 
برای هدف گذاری، برنامه ریزی و پیاده سازی رویکردهای مرتبط 
با حوزه مســئولیت اجتماعی، شناســایی و معرفی تجارب برتر 
مدیریتی بنگاه های ایرانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و تبادل 
تجربیات موفق، ترویج فرهنگ گزارش دهی اجتماعی و کمک 
به ایجاد فضای نوینی از مسئولیت اجتماعی با نگاه آینده نگرانه 
در بنگاه ها اســت.بخش های ششــمین دوره جایزه مسئولیت 
اجتماعی مدیریت در سه سطح گواهی نامه، تقدیرنامه و تندیس 

برنامه ریزی شده بودند.

نفتایرانعالقهکرهجنوبیبهصادراتخاورمیانهرازندهمیکند؟
وابستگی کره جنوبی به نفت خاورمیانه در سال 2021 به پایین ترین حد 25 سال گذشته 
نزول کرد و عالقه رو به رشد این کشور آسیایی به عرضه ارزان و فراوان منطقه آمریکا در 
بحبوحه محدودیت عرضه صادرکنندگان خلیج فارس و قیمتهای فروش رسمی گران آنها 
را بارز کرد.به گزارش ایسنا، اطالعات شرکت ملی نفت کره جنوبی نشان داد کره جنوبی 
که پنجمین واردکننده بزرگ نفت در جهان است، در سال 2021 به میزان 574.4 میلیون 
بشکه نفت از صادرکنندگان خاورمیانه خرید که 59.8 درصد از خرید پاالیشگاه های این 
کشور را تشکیل داد.طبق محاسبات پالتس که بر مبنای آمار شرکت ملی نفت کره بوده 
اســت، ســهم نفت خاورمیانه در واردات کره جنوبی در دو دهه گذشته باالی 80 درصد 
بود. سهم تولیدکنندگان منطقه آمریکا شامل ایاالت متحده، مکزیک، برزیل و اکوادور از 
واردات نفت کره جنوبی در سال 2021 به میزان 18 درصد رشد کرد و به 204.4 میلیون 
بشکه رســید.به گفته مدیران خوراک در پاالیشگاه های کره جنوبی، کاهش واردات نفت 
خاورمیانه برای کره جنوبی اجتناب ناپذیر بود زیرا اوپک پالس همچنان مواضع خود برای 
محدودیت عرضه را حفظ کرد و روند تسهیل محدودیت و افزایش تولید این گروه پایین تر 
از انتظارات کاربران نهایی آسیا بود. تحلیلگران در انجمن نفت کره می گویند پاالیشگاه ها 
اســتراتژی متنوع کردن تامین خوراک برای سیســتم های پاالیش را پیش برده و بهره 
وری سیستم هایشــان را افزایش دادند و این امر کاهش واردات نفت خاورمیانه را سرعت 
بخشــید.یک تحلیلگر ارشد انجمن نفت کره در این باره گفت: کره جنوبی پیشرفته ترین 
سیســتم های پاالیش را در آسیا دارد و پاالیشگاه های کره جنوبی احتماال از نظر سوئیچ 
ســریع یا متنوع کردن انتخاب خوراک انعطاف پذیرترین پاالیشگاه ها هستند و تعجبی 
نیســت که پاالیشگاه های داخلی مشکل قابل توجهی برای کاهش خرید نفت خاورمیانه 
نداشتند و به تامین عرضه از مناطق دیگر اقدام کردند.اقتصاد تجارت هم عامل مهم دیگری 
بود که در تالشهای کره جنوبی برای مضاعف کردن استراتژی متنوع سازی واردات نفت 
نقش داشــت. تولیدکنندگان نفت خاورمیانه با توجه به استراتژی افزایش محدود عرضه 

اوپک پالس، قیمت فروش رسمی نفت خود را در طول سال 2021 مرتب باال بردند و به 
هزینه خرید بسیاری از مصرف کنندگان آسیایی همزمان با افزایش قیمتهای بین المللی 
افزودند.پاالیشــگاه های کره جنوبی واردات نفت سبک و شیرین ایاالت متحده را به دلیل 
شبکه تجاری گسترده و دانش کافی و همچنین حمایت دولتی ارزان تر یافتند. کره جنوبی 
118.7 میلیون بشــکه گریدهای نفتی ایاالت متحده را در سال 2021 خریدند که 13.7 
درصد در مقایسه با ســال 2020 افزایش داشت.توافق تجارت آزاد میان ایاالت متحده و 
کره جنوبی هم برای پاالیشگاه های کره ای مزیتی نسبت به سایر مصرف کنندگان آسیایی 
فراهم کرد. سئول همچنین به ارائه مشوقهای مربوط به حمل بار برای پاالیشگاه هایی که 
نفت از مناطق دیگری بجز خاورمیانه خریداری می کنند، ادامه داد.طبق جدیدترین آمار، 
پاالیشگاه های کره جنوبی برای واردات نفت ایاالت متحده در سال 2021 به طور میانگین 
70 دالر و 50 سنت در هر بشکه پرداختند در حالی که میانگین پولی که برای هر بشکه 

نفت سعودی پرداختند 71 دالر و 85 سنت و برای نفت کویت 71 دالر و 57 سنت بود.
واردات نفت برزیل هم برای کره جنوبی با وجود مســافت طوالنی تــر، از واردات نفت از 
خاورمیانه ارزان تر بود و میانگین قیمت هر بشکه 70 دالر و 40 سنت بود و 23.3 میلیون 
بشکه نفت در سال 2021 از برزیل وارد کرد.هزینه های واردات شرکت ملی نفت کره شامل 

بار، بیمه، مالیات و هزینه های دیگر بندر و اداری بود.

ایران تغییر دهنده این روند خواهد بود؟
معامله گران نفت ترش و میعانات در سنگاپور و سئول می گویند اگر تحریمها علیه ایران 
برداشته شود و زمینه برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی و آسیا مهیا شود، عالقه 
کره جنوبی به محموله های نفت خاورمیانه احتماال تجدید می شود.یک مدیر خوراک در 
یک تولیدکننده پتروشیمی کره جنوبی که سابق بر این مشتری میعانات پارس جنوبی بود، 
به پالتس گفت: با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی باالی نفت ایران به خصوص میعانات پارس 
جنوبی، برای کاربران نهایی کره جنوبی مقاومت در برابر تامین ایران پس از لغو تحریمها 
دشــوار خواهد بود. هر چند که هنوز وضعیت لغو تحریمها مشخص نیست.پاالیشگاه ها و 
شرکتهای پتروشیمی آسیایی امیدوارند نفت ایران در سال 2022 به بازارهای بین المللی 
برگردد به خصوص که به نظر می رسد اوپک پالس برای شتاب بخشیدن به روند افزایش 
تولید نفت تردید دارد.نظرســنجی پالتس از 26 معامله گر، فروشــنده سوخت و مدیران 
پاالیشگاه ها در آسیا نشان داد که 46 درصد از شرکت کنندگان انتظار دارند تجارت نفت 
ایران تا پایان سه ماهه سوم امسال ازسرگرفته شود و 23 درصد انتظار دارند عرضه ایران تا 
پایان سال 2022 به طور کامل ازسرگرفته شود و 15 درصد انتظار دارد تجارت نفت ایران 
تحت تحریم می ماند.بر اساس گزارش پالتس، کره جنوبی پیش از تحریمها معموال بیش 
از 11 میلیون بشکه در ماه نفت و میعانات ایران را خریداری می کرد و ایران یکی از سه 

صادرکننده بزرگ به این کشور بود.

آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعالم کرد تقاضای جهانی برای گاز طبیعی امسال به میزان اندکی رشد می کند زیرا افت مصرف در اروپا 
مانع احیای پســاکرونایی مصرف این سوخت می شود.به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی در گزارش گاز سه ماهه خود اعالم کرد 
تقاضا برای گاز طبیعی پس از رشد 4.7 درصدی که سال میالدی گذشته داشت، امسال تنها 0.9 درصد رشد می کند. اگرچه پیش بینی 
می شود مصرف در آسیا و آمریکای شمالی رشد کند اما تقاضا در اروپا افت چشمگیری پیدا خواهد کرد.این دورنما نشان می دهد بحران 
انرژی چقدر شــدید به اروپا ضربه زده اســت. قیمت پایه گاز در این منطقه ســال گذشته سه برابر شد و باعث شــد نیروگاه ها به مصرف زغال سنگ روی بیاورند و بعضی از 
تولیدکنندگان صنعتی مصرف گاز را کاهش دهند. تقاضا برای گاز در این منطقه پس از رشد 5.5 درصدی در سال 2021، احتماال امسال 4.5 درصد کاهش پیدا می کند و به 
527 میلیارد متر مکعب می رسد.طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، بازگشت به شرایط آب و هوایی متوسط پس از سرمای بهاری غیرمعمول در سال 2021، تقاضا برای 
گرمایش در اروپا که حدود 13 درصد از مصرف جهانی گاز را تشــکیل می دهد، کمتر می کند.در گزارش این ســازمان آمده اســت: عرضه آتی مایه نگرانی مانده است. پس از 
اختالالت فعالیت پروژه های گاز طبیعی در سال گذشته، تاخیرهای جدید می تواند موجود بودن عرضه در چند سال آینده را محدودتر کند. تاخیرها به خصوص برای پروژه هایی 
اعالم شدند که در ابتدا ظرفیت کامل تولید تا سال 2024 را هدف گرفته بودند و شامل LNG کانادا، LNG موزامبیک و گلدن پاس در آمریکا بودند.بر اساس گزارش بلومبرگ، 

با این حال احیای تقاضای پساکرونایی به معنای آن است که تجارت جهانی گاز سال میالدی گذشته رشد چشمگیری داشته است.

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی ها پیرامون عرضه و تنشهای سیاسی در اروپای شرقی و خاورمیانه، بیش 
از یک درصد صعود کرد و به سوی ثبت بزرگترین رشد ماهانه در حدود یک سال گذشته پیش می رود.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت یک دالر و 7 سنت معادل 1.2 درصد افزایش یافت و به 91 دالر و 10 سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز جمعه 69 سنت 
صعود کرده بود. قرارداد ماه آتی برای تحویل در مارس روز جاری منقضی می شــود و قراردادهای تحویل آتی با 99 ســنت معادل 1.1 
درصد افزایش، به 89 دالر و 51 سنت رسید.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و هفت سنت معادل 1.2 درصد 
افزایش، به 87 دالر و 89 سنت در هر بشکه رسید و به رشد 21 سنتی خود در روز  جمعه اضافه کرد.شاخص قیمت نفت برنت روز جمعه 

تا سطح 91 دالر و 70 سنت و شاخص نفت آمریکا تا مرز 88 دالر و 84 سنت پیش رفته بودند که باالترین حد از اکتبر سال 2014 بود و هر دو شاخص هفته گذشته برای 
ششمین هفته متوالی رشد کردند. قیمتهای نفت در ژانویه حدود 17 درصد رشد کرده اند که بزرگترین رشد قیمت ماهانه از فوریه سال 2021 است.توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر 
شرکت فوجیتومی سکیوریتیز درباره وضعیت جاری بازارهای نفت گفت: نگرانیها نسبت به کمبود عرضه جهانی به همراه ریسکهای ژئوپلیتیکی باعث شده است بازار هفته را با 
عملکرد قوی آغاز کند. با این انتظار که اوپک پالس احتماال سیاست افزایش تدریجی تولید را ادامه می دهد، قیمتهای نفت احتماال هفته جاری عملکرد مثبت خود را حفظ 
می کنند و نفت برنت باالی 90 دالر می ماند در حالی که وست تگزاس اینترمدیت به سمت 90 دالر می رود.تولیدکنندگان بزرگ در اوپک و متحدانش که به اوپک پالس 
معروف هستند، در راستای تسهیل محدودیت عرضه ای که از سال 2020 به اجرا گذاشتند، از اوت سال 2021 هر ماه تولید ماهانه را به میزان 400 هزار بشکه در روز افزایش 

داده اند. اما به دلیل محدودیتهای تولید بعضی از اعضای این گروه، موفق نشدند اهداف تولید را محقق کنند.

آژانس بین المللی انرژی:

تقاضایجهانیبرایگازامسالسکتهمیکند
پیشرویقیمتنفتبهسمتمرز۱۰۰دالر
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گزیده خبر

تعدد و تغییرات زیاد قوانین و بخشنامه های 
گمرکی آفت توسعه صادرات 

به گزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانی اصفهان 
بهنام ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان ضمن 
تبریک روزجهانی گمرک و قدردانی ازهمکاری بسیار 
مطلوب مدیرکل گمرکات استان با فعاالن اقتصادی 
گفت: تعدد و تغییرات زیاد قوانین و مقررات مربوط 

به گمرک از جمله مشــکالت فعاالن اقتصادی  در پایش محیط کسب و کار 
بوده وقوانین مدت دار و بعضا غیر شــفاف نیز مزید برعلت شده است. وی با 
بیان اینکه بنا براذعان یکی ازمســئولین وزارت اقتصاد در ســال 98 به طور 
متوســط در هرروز کاری دو بخشنامه گمرکی صادر شــده است، افزود:  با 
درنظر گرفتن بخشنامه های اجرایی اقتصادی در حدود 20 بخشنامه گمرکی 
برای فعاالن اقتصادی صادر شده است. دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد 
مجوز استفاده از ارز صادراتی برای واردات را مهم ترین مطالبه صادرکنندگان 
واردکننده دانست. ابراهیمی همچنین با تاکید برضرورت بازنگری و منطقی 
ســازی تعرفه های گمرکی تصریح کرد: علیرغم اینکه تعرفه های گمرکی به 
منظور حمایت از تولید داخل در نظرگرفته می شود، تعرفه های باالی گمرکی 
انگیــزه برای ورود کاالهای قاچاق را در کشــور افزایش داده اســت که این 
امــر عالوه بر کاهش درآمدهای دولت موجب آثار ســوء بر تولیدات داخلی 

می شود. .

در پی رهنمودهای رهبر معظم انقالب انجام شد؛
تشکیل جلسه ویژه هیات مدیره سایپا برای 

افزایش کیفیت و اصالح قیمت محصوالت
در پی بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری پیرامون 
شــرایط صنعت خودرو کشــور و نارضایتی به حق 
مــردم از کیفیت خودروهای داخلــی، هیات مدیره 
گروه خودروسازی سایپا صبح امروز با تشکیل جلسه 
فوق العاده، تدوین و اجرای برنامه های راهبردی جهت 

افزایــش کیفیت و اصالح قیمت محصوالت این گروه خودروســازی را آغاز 
کرد.به گزارش ســایپانیوز، در این جلسه رهنمودهای رهبر معظم انقالب به 
ویژه در حوزه »ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی« و »شتاب گرفتن تولید، 
اشــتغال و پیشرفت کشــور« به عنوان محورهای اصلی در دستور کار قرار 
گرفت.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این جلسه با اشاره به برنامه های 
اعالم شــده خود طی چند هفته گذشته یک بار دیگر بر »تولید اقتصادی« 
محصوالت تاکید کرد و گفت: تنها راهی که می توان بر اساس آن به افزایش 
کیفیت و کاهش قیمت رســید، تولید اقتصادی محصول است.»محمدعلی 
تیموری« با بیان اینکه نگرانی درباره کیفیت و قیمت تمام شده محصوالت 
دغدغه اصلی مدیران جدید سایپا است، افزود: این گروه خودروسازی هم سو 
با راهبرد اقتصادی دولت سیزدهم و در راستای منویات مقام معظم رهبری و 
شعار سال جاری که متاسفانه به درستی به آن توجه و پرداخته نشده، نقشه 
راهبردی با محوریت افزایش تولید خودرو، ارتقاء کیفیت محصوالت و استفاده 

از فناوری های نوین در صنعت خودرو را با جدیت دنبال خواهد کرد.

فینال مسابقات فوتسال لیگ دسته اول جوانان کشور برگزار شد؛
 جوانان گهرزمین؛ قهرمان بالمنازع کشور 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
سنگ آهن گهرزمین؛ عصر امروز یکشنبه 10 بهمن 
ماه و از ساعت 16 در ســالن فوتسال ورزشگاه امام 
علی )ع( سیرجان دیدار نهایی مسابقات فوتسال لیگ 
برتر جوانان کشــور بین دو تیم جوانان گهرزمین و 

استعدادهای درخشان مشهد برگزار شد.محمد سلیمان زاده سرپرست باشگاه 
فرهنگی ورزشی گهرزمین  در مورد این رقابت ها گفت:در مرحله نهایی این 
مسابقات که از ششم الی دهم بهمن ماه و با حضور علی صانعی سرمربی تیم 
ملی فوتسال جوانان کشور و به میزبانی شهر سیرجان برگزار شد شش تیم 
در قالب دو گروه ســه تیمی باهم به رقابت پرداختند که نهایتا دیدار مهیج 
فینال، امروز عصر در مقابل دیدگان امام جمعه معظم سیرجان، دکتر خضری 
پور عضو هیات مدیره و معاون شــرکت سنگ آهن گهرزمین، آرش جابری 
سرپرست سازمان لیگ فوتسال کشور، دکتر گل محمدی رئیس اداره ورزش 

و جوانان سیرجان و تنی چند از مسئولین شهرستان برگزار شد.

رئیس سازمان حمایت:
درج قیمت تولیدکننده تا ۴۰درصد قیمت را 

کاهش می دهد
رئیس سازمان حمایت با اعالم اینکه برای 8۴ هزار قلم کاال اطالعات فروش درب 
کارخانه را داشــته ایم، گفت: در برخی از این کاالهــا حتی تا 120 درصد هزینه 
توزیع افزایش داشــته است که نوعی اجحاف به حقوق مصرف کننده می باشد.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس تابش در نشست مشترک وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و وزارت کشور با بیان این مطلب، افزود: یکی از سیاست 
های دولت کاهش هزینه های تامین و توزیع کاالســت و با اجرای این سیاســت 
مطمئناً بخش گردشگری نیز رونق می یابد چراکه هزینه های توزیع کاال )سفر( کم 
خواهد شد.وی با بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای شفاف سازی 
تامین و توزیع کاال تکلیف وزارت صمت می باشــد، تصریح کرد: اجرای پروژه درج 
قیمت تولید کننده به عنوان یکی از پروژه های تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در همین راستا می باشد.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با بیان اینکه تا پیش از این سه قیمت مصرف کننده )روی کاال، روی شلف و روی 
بارکد صندوق الکترونیکی فروشــگاهها( وجود داشته است، بیان کرد: در راستای 
سیاســت و پروژه جدید شفاف سازی قیمتی، به جای قیمت مصرف کننده روی 
کاالها قیمت تولیدکننده درج می شود و فاصله میان قیمت تولید کننده و قیمت 
مصرف کننده به عنوان هزینه توزیع محاســبه و در نظر گرفته می شود و قیمت 
مصرف کننده روی شلف به اطالع مردم می رسد.تابش با اعالم اینکه برای 8۴ هزار 
قلم کاال اطالعات فروش درب کارخانه را داشــته ایم، گفت: در برخی از این کاالها 
حتی تا 120 درصد هزینه توزیع افزایش داشــته است که نوعی اجحاف به حقوق 
مصرف کننده می باشــد.وی همچنین با بیان اینکه باید فرهنگ سازی الزم برای 
اجرای دقیق سیاست درج قیمت تولید کننده به وجود آید، تاکید کرد: همه ارکان 
حاکمیت، مردم، بخش خصوصی و ذینفعان باید دســت در دست هم بگذارند تا 
ضمن رسیدن به فهم مشترک، فرهنگ سازی صحیح نیز به وجود آید.معاون وزیر 
صنعت،معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه متوسط مازاد قیمت هزینه توزیع 
کاالها ۴0 درصد اســت، گفت: این ۴0 درصد مازاد تحویل عدد بزرگی است که با 

اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده کم می شود.

چرا قیمت مصرف کننده از روی کاالها حذف شد؟
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( اســتان تهران 
گفت که درج قیمت مصرف کننده روی کاالها مشکالتی از جمله 
پرداخت بیشتر هزینه حمل برای مصرف کننده، بهره مند نشدن 
از تخفیفات تولید کننده و اغوای خریداران از ســوی فروشگاه ها 
در این زمینه، نبود فاکتور مشــخص برای محاسبه قیمت واقعی 
و افزایش غیرمعمول قیمت ها در نظام توزیع را درپی داشــت که 
با جایگزین شدن با قیمت تولیدکننده برطرف خواهد شد.یداله 
صادقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر اساس قوانین حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان تاکنون درج قیمت روی کاال یا نصب 
تابلو و نرخنامه در محل تولید، عرضه، کســب و حرفه به طوری 
که قیمت کاال یا دســتمزد خدمت به روشــنی برای همه قابل 
رویت باشــد، انجام شــده، گفت: اما این روند مشکالتی از جمله 
پرداخت بیشتر هزینه حمل برای مصرف کننده، بهره مند نشدن 
از تخفیفات تولید کننده و اغوای خریداران از ســوی فروشگاه ها 
در این زمینه، نبود فاکتور مشــخص برای محاسبه قیمت واقعی 
و افزایش غیرمعمول قیمت ها در نظام توزیع را درپی داشــت.اما 
بــه گفته وی با اجرای طرح درج قیمت تولید کننده برروی کاال، 
بــرای کاهش مالیات، حذف درج قیمــت غیر واقعی روی کاال و 
حذف حاشیه سودهای غیر متعارف، قیمت واقعی تولید کنندگان 

مشخص می شود.

چگونه گرانفروشی را تشخیص دهیم؟
صادقی با تاکید بر اینکه فروشــگاه ها موظف اند با سودهای اعالم 

شده، قیمت مصرف کننده را تعیین کنند، تصریح کرد: مردم هم 
می توانند روی قیمت تولید کننده محاسبه ای کلی داشته باشند، 

به طوری که حداکثر ســود بــرای کاالهای مصرفی ۳0 درصد و 
کاالهای غیرمصرفی 20 درصد است و به این ترتیب گرانفروشی 

مشخص می شود .رئیس سازمان صمت در پایان هدف از برگزاری 
این طرح را مقابله با گرانفروشــی، شــفاف سازی قیمت ها، بهره 
مندی قانونی و منطقــی هریک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و 
عرضه از ســودهای مصوب قانونی، کاهش بهای پرداختی توسط 
مصــرف کنندگان، بهره مندی از نرخ هــای رقابتی برای مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان، کوتاه شدن دست واسطه ها، نظارت 
بر بازار و روان سازی نظام قیمت گذاری و کاهش بهای پرداختی 
مصرف کنندگان عنوان کرد.پروژه شفاف ســازی قیمت از طریق 
درج قیمت تولیدکننده )به جای قیمت مصرف کننده( از چهارم 
دی ماه شروع شده است.بر اساس این طرح کلیه واحدهای تولیدی 
و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، 
یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی ماه، 
انــواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصوالت شــوینده، 
محصوالت سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی 
و انواع آبمیوه، ماءالشــعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، 
چرخ گوشــت و مایکروفر نیز از 2۷ آذرماه مکلف به درج قیمت 
تولیدکننده شده بودند و واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع 
حبوبات، ادویه جات، غالت، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار 
به صورت بسته بندی شده، فرآورده های پروتئینی، انواع غذاهای 
آماده و نیمه آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوییت، چیپس، پفک 
و موارد مشابه، لوازم خانگی، صوتی و تصویری به صورت کامل، ۵1 
قلم لوازم یدکی خودرو نیز از 2۳ بهمن ملزم به اجرای این طرح 

هستند. سایر کاالها نیز در آینده به این طرح اضافه خواهد شد.

رییس اتــاق مشــترک بازرگانی ایران 
و سوییس اظهار داشــت: هر زمان که 
مالیات و حضــور ارگان های دولتی در 
تجارت بین دو کشــور بیشــتر شــود، 
فرآیند تجارت آهسته می شود و هزینه 
تجارت نیز افزایــش می یابد. با کاهش 
مالیات مسلما حجم تجارت نیز افزایش 
می یابد. از ایــن جهت تصمیم مجلس 
خبر خوبی برای تجارت ایران و سوییس 
است.شــریف نظام مافی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد موافقت 
مجلس با اجتناب از اخذ مالیات مضاعف 
در تجارت ایران و ســوییس اظهار کرد: 
این خبر بســیار مثبت است. این نشان 
می دهد که نمایندگان مجلس کشــور 
سوییس را به عنوان یک شریک تجاری 
درازمدت در اقتصاد ایران می بینند. اگر 
این امر اجرایی شود می تواند باعث رونق 
بیشتر تجارت فی مابین ایران و سوییس 
شود. ســوییس االن بزرگترین شریک 
تجاری اروپایی ایران اســت و از آلمان 
و فرانســه و ایتالیا تجارت بیشــتری با 
ایران دارد. امیدواریم که تداوم این رشد، 
باعث شود که ایران و سوییس شرکای 
استراتژیک یکدیگر در زمینه کاال و منابع 

طبیعی باشــند.وی افزود: بعد از وضع 
مجدد تحریم ها در دوران آقای ترامپ، 
بیشتر شــرکت های سوییسی برخالف 
سایر شــرکت ها اروپایی از ایران نرفتند 
و تداوم حضور داشتند که نشان دهنده 
دید بلندمــدت دولت و شــرکت های 
خصوصی ســوییس در مــورد اقتصاد 
ایران اســت. از این جهت اگر این خبر 
اجرایی شود هم برای تجار ایرانی و هم 
برای شرکت های سوییسی خوب است 
چراکه یک گلــوگاه از کارهایی که باید 
برای گسترش تجارت انجام شود، کمتر 

می شــود.رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و ســوییس بیان کــرد: هر زمان 
که مالیات و حضــور ارگان های دولتی 
در تجارت بین دو کشــور بیشتر شود، 
فرآیند تجارت آهســته و کم می شــود 
و هزینه تجــارت نیز افزایش می یابد. با 
کاهش مالیات مسلما حجم تجارت نیز 
افزایش می یابد. از این جهت این تصمیم 
خبر خوبی برای تجارت ایران و سوییس 
است.وی در مورد آخرین وضعیت کانال 
سوییس و تجارت تهران-ژنو خاطرنشان 
ســاخت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، 

دیگر نیازی بــه کانال هایی مانند کانال 
ســوییس وجود نخواهد داشت. چراکه 
خــود بانک هــای کشــور می توانند با 
بانک های کشــورهای هدف کار کنند. 
این بانک هــا زمانــی می توانند کارایی 
داشته باشند که کانال ها قفل باشند. با 
این حــال هنوز در وضعیت فعلی کانال 
ســوییس تغییری ایجاد نشده و بخش 
خصوصی از طریق ایــن کانال یا دیگر 
راه ها مســیر خود را پیدا کرده اســت.

وی افزود: لغو تحریم ها هزینه تجارت را 
کمتر می کند و این مساله باعث افزایش 
حجم تجارت می شود. ما امیدواریم بعد 
از توافق، حضور پررنگ   تر شــرکت های 
سوییسی و حضور بیشــتر تجار ایرانی 
در این کشور را داشته باشیم.به گزارش 
خبرنــگار ایلنا، حجم تجــارت ایران و 
سوییس در طی سال جاری 1 میلیارد 
و 10۴ میلیون دالر بوده که رشد 100 
درصدی را نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته نشــان می دهــد. از این بین 
صــادرات ایران به ســوییس 9 میلیون 
و ۳0۵ هزار دالر بــوده و واردات از این 
کشور نیز سهم 1 میلیارد و 9۴ میلیون 

دالری را به خود اختصاص داده است.

تاثیر اجتناب از دریافت مالیات مضاعف در تجارت ایران و سوییس

رشد 100 درصدی تجارت تهران-برن

آمــار میزان واردات و صادرات زنجیره فوالد از شــمش 
فوالد تا انواع مقاطع، محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی 
نشــان می دهد که هر چه میزان واردات به کشــور به 
حداقل نزدیک می شــود، صادرات افزون تر شــده است. 
در حالیکه فوالدی ها کاهش سه تا 1۴ درصدی واردات 
انواع فوالد در 9 ماهه 1۴00 نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته را تجربه کرده اند که صــادرات آن ها 16 تا 92 
درصد بیشتر شده است.بر اساس آماری که توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایســنا، قرار گرفته 
است، از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه پنج  میلیون 
و 190 هزار تن انواع شمش فوالدی )شامل اسلب، بلوم 
و بیلت( صادر شــده است که به نسبت چهار میلیون و 
۴۷۵ هزار تن صادر شده در مجموع 9 ماهه ابتدایی سال 
1۳99 افزایش 16 درصدی داشــته اســت.  کل مقاطع 
طویل فوالدی صادر شــده در 9 ماه ســال جاری به دو 
میلیون و 26 هزار تن رســیده که نسبت به یک میلیون 
و ۵11 هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، 
۳۴ درصد رشد داشــته است. همچنین میزان صادرات 
کل مقاطع تخت فوالدی در مدت مذکور ســال جاری 

برابر ۴۵۴ هزار تن اســت که در مقایسه با ۴۷1 هزار تن 
صادر شده در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته، چهار درصد 
کمتر ثبت شده است.  همچنین از ابتدای سال جاری تا 
پایان آذر ماه، دو میلیون و ۴80 هزار تن انواع محصوالت 
فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشــی و 
غیره( صادر شــد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته 
یک میلیون و 982 هزار تن بوده اســت و بر این اساس 
میزان صادرات محصوالت فوالدی در این مقایسه آماری 
رشد 2۵ درصدی را نشان می دهد.طبق معمول همیشه، 
بیشترین درصد افزایش متعلق به آهن اسفنجی است که 
با رشد 92 درصدی صادرات در 9 ماهه 1۴00 به نسبت 
مدت مشابه سال گذشته به 869 هزار تن رسیده است. 
از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه 1۳99، میزان صادرات 
آهن اسفنجی ایران ۴۵۳ هزار تن ثبت شده است. این در 
حالیست که واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.

همچنین در مجموع 9 ماهه ســال 1۴00 در مقایسه با 
مدت مشــابه سال گذشته، میزان واردات  مقاطع طویل 
فوالدی سه درصد، شمش فوالد 1۴ درصد و مقط تخت 
فوالدی 1۵ درصد کاهش داشته است. ضمن اینکه کشور 

همچنان از واردت آهن اسفنجی بی نیاز است.بیشترین 
میــزان واردات فــوالدی طی 9 ماهه امســال مختص 
محصوالت فوالدی معادل ۵86 هزار تن بوده اســت که 
البته نســبت به واردات آن در مدت مشابه سال گذشته 
)681 هزار تن( 1۴ درصد کاهش را تجربه کرده اســت.

پــس از آن میزان واردات مقاطــع تخت فوالدی نیز در 
9 ماهه امســال معادل ۵۵2 هزار تن ثبت شــده که از 
میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته، 1۵ درصد 
کمتر اســت. در مجموع 9 ماهه سال گذشته 61۵ هزار 
تن مقاطع تخت فوالدی وارد کشور شده است.از ابتدای 
امسال تا پایان آذر ماه مجموع مقاطع طویل فوالدی وارد 
شده نســبت به همین مدت در سال گذشته سه درصد 
کمتر شده و از 66 هزار تن به 6۴ هزار تن رسیده است.

طبق آمار، واردات شــمش فوالدی )فوالد میانی شامل 
اســلب، بیلت و بوم( در مدت مذکور سال جاری ۴000 
تن شمش بوده است که برابر میزان واردات آن در مدت 
مشابه سال گذشته است.همانطور که اشاره شد، کشور از 
واردات آهن اسفنجی بی نیاز است و همچنان واردات این 

محصول معدنی صفر است.

در 9 ماهه امسال صورت گرفت

کاهش واردات در مقابل افزایش صادرات محصوالت فوالدی

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی تجارت دارویی ایران در سال جاری پرداخته که نشان دهنده رشد آمار نهایی 
در این بخش است.به گزارش ایسنا، از حدود دو سال قبل و با آغاز شیوع کرونا، ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها، سهم بیشتری از 
تجارت خود را در اختیار حوزه پزشکی و بهداشتی گذاشت. ایران در ماه های ابتدایی شیوع مجبور به واردات برخی اقالم برای پیشگیری 
و درمان کرونا شد اما در ماه های بعد در حوزه پیشگیری در کنار تامین نیازهای داخل، امکان صادرات برخی محصوالت به خارج از کشور 
را نیز فراهم کرد.با این وجود نگاهی به آمارهای تجارت اقالم دارویی و پزشکی ایران در 9 ماهه ابتدایی سال جاری نشان می دهد که همچنان بخش مهمی از کل آمار این حوزه 
به واردات اختصاص دارد و درصد محدودی از محصوالت ایرانی به بازارهای خارجی ارسال می شوند.بر اساس آمارهای اتاق بازرگانی تهران، تجارت دارویی کشور تا پایان آذر ماه 
حدودا 2.1 میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۳1 درصدی را نشان می دهد. تجارت وزنی در این دوره نیز حدودا 1۴۷ هزار تن بوده که 2.۴ برابر 
نسبت به سال قبل افزایش یافته است.در طول این مدت ایران حدودا 1۴8 میلیون دالر صادرات دارو داشته که افزایشی ۳۳ برابری را نسبت سال گذشته نشان می دهد و در 
مقابل نیز حدودا دو میلیارد دالر کاالی دارویی به ایران وارد شده که افزایشی 22 درصدی را نشان می دهد.در حوزه تجهیزات پزشکی، صادرات ایران ۳.6 میلیون دالر بوده که 
افزایشی 16 برابری را نشان می دهد. در این گروه صادرات وندیالتور به مرز ۴۳9 هزار دالر رسیده و به این ترتیب ایران برای نخستین بار در این حوزه به صادرکننده بدل شده 

است. همچنین در این مدت 2۵6 میلیون دالر تجهیزات پزشکی نیز به ایران وارد شده است.

طبق گفته یکی از اقتصاددان های ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد )فائو(، با توجه به سهم قابل توجه روسیه و اوکراین 
در صادرات غالت دنیا، درگیری های بین دو کشــور باعث بی ثباتی بازار غالت خواهد شــد.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از 
راشاتودی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد درگیری های بین روسیه و اوکراین تاثیر منفی بر بازار غالت 
جهان خواهد گذاشت چون هر دو کشور از تولیدکنندگان بزرگ غالت در دنیا هستند. اما هنوز نمی توان میزان خسارت احتمالی 

این درگیری ها را محاسبه کرد، چون قیمت مواد غذایی به عوامل مختلفی بستگی دارد.طبق گفته  مونیکا توتاوا، یکی از اقتصاددان های فائو، بازار مواد غذایی به عوامل 
دیگری مانند بی ثباتی، شــرایط جوی، هزینه تولید و بســیاری عوامل دیگر هم وابسته است. بنابراین نمی توان دقیقاً مشخص کرد درگیری های بین روسیه و اوکراین 
چه تأثیری بر قیمت مواد غذایی می گذراند، اما مطمئنا این شرایط باعث بی ثباتی بازار خواهد شد.وی اضافه کرد همه چیز به این بستگی دارد که شرایط فعلی چقدر 
طول بکشــد و چگونه برطرف شــود.این اقتصاددان اشاره کرد:»روسیه در حال حاضر 20 درصد و اوکراین حدود 10 درصد از صادرات غالت به بازار دنیا را در اختیار 
دارند. حدود 10 درصد از تولید غالت دنیا در روسیه انجام می شود درحالی که تولید اوکراین ۳ درصد از کل تولید دنیا را در بر می گیرد«.بسیاری از رسانه های غربی و 
چندین تن از مقامات آمریکا از نوامبر 2021 در مورد حمله  قریب الوقوع روسیه به اوکراین هشدار داده اند. کاخ سفید و برخی متحدین آمریکا کرملین را تهدید به وضع 

تحریم های فلج کننده در صورت حمله نظامی کرده اند و حرکت سربازان روسیه در مرز با اوکراین را نشانه این نیت مسکو می دانند.

اتاق بازرگانی تهران

کدام داروی ایران بیشترین مشتری را در جهان دارد؟
با تشدید بحران اوکراین

هشدار فائو در مورد بی ثبات شدن بازار غالت دنیا 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۴۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ هیات اول دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل 
عامری فر فرزند محمد بشماره شناسنامه ۳۴۳ کدملی ۳۲۵۱۸۲۴۷۷۵ صادره از کرمانشاه در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۹٫۱۷ مترمربع در محدوده اراضی پالک باقیمانده 
۹۴ اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشــاه به آدرس چاله چاله ۳۰متری دوم کوچه مهر 
پالک ۵۰ خریداری از مالک رسمی بانو درخشنده کیا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مرانب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۱۲

محمد عباسی -رئیس ثبت اسناد و امالک
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بخشنامه پرداخت تسهیالت بدون ضامن تا سقف یک میلیارد ریال در بانک دی
در راستای تسهیل فرآیند اعطای تسهیالت خرد و حصول رضایتمندی مشتریان و جامعه ایثارگران و تحقق دستورات ریاست محترم جمهور در جلسه تیم اقتصادی دولت، 

اعطای تسهیالت خرد تا سقف یک میلیارد ریال بدون اخذ ضمانت شخص ثالث به شرح ذیل اعالم می گردد:
الف( شرایط اعطای تسهیالت به خانواده معزز شهداء، ایثارگران و پرسنل بنیاد شهید

چنانچه متقاضی تسهیالت خرد از خانواده معزز شهدا، ایثارگران و پرسنل بنیاد شهید باشد، سقف تسهیالت قابل پرداخت براساس رتبه اعتباری اخذشده از سامانه رتبه بندی 
ایرانیان و در قبال ارائه نامه کسر از حقوق و معرفی نامه بنیاد شهید به شرح ذیل می باشد:

- افراد دارای رتبه اعتباری A و B  تا سقف یک میلیارد ریال
- افراد دارای رتبه اعتباری C در صورتی که حقوق شان را در بانک دی دریافت می کنند تا سقف 700 میلیون ریال و در صورتی که حقوق شان را در بانکی غیر از بانک دی 

دریافت می کنند تا سقف 500 میلیون ریال.
ب( شرایط اعطای تسهیالت به کارمندان دولت، نهادهای عمومی و شرکت های خصوصی

چنانچه متقاضی تسهیالت خرد، کارمند شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های بزرگ خصوصی و بازنشستگان و مستمری بگیران باشد و واریز حقوق 
آنان نزد بانک دی صورت می پذیرد، سقف تسهیالت قابل پرداخت براساس رتبه اعتباری اخذشده از سامانه رتبه بندی ایرانیان و در قبال نامه کسر از حقوق و ارائه چک یا 

سفته به شرح ذیل می باشد:
- افراد دارای رتبه اعتباری A و B  تا سقف یک میلیارد ریال

- افراد دارای رتبه اعتباری C تا سقف 500 میلیون ریال.

گزیده خبر

با حضور دکتر اخالقی مدیرعامل انجام شد
امضای تفاهم نامه بانک تجارت با شرکت 

صنایع و معادن احیای سپاهان
آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک تجارت با مجتمع صنایع و معادن احیای 
سپاهان با موضوع گسترش همکاری های بانک با این مجموعه برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، تفاهم نامه گســترش همکاری های بانک 
تجارت با شرکت صنایع و معادن احیای سپاهان دهم بهمن ماه با هدف پیش 
برد مؤلفه های اقتصادی در راســتای منافع ملی و رفع نیاز های کشــور به 
امضای دکتر اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت و دکتر سید مصطفی 
صفوی رییس هیات مدیره مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان رسید.دکتر 
اخالقی در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با مجتمع صنایع 
و معادن احیای سپاهان گفت: بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های بزرگ 
کشــور همواره ارتباط بســیار خوبی با مجموعه های بزرگ صنعتی و معدنی 
داشــته و امضای تفاهم نامه با این مجموعه در راســتای توسعه همکاری با 
این صنعت انجام شده است.وی افزود: امیدوارم همکاری ما با توجه به تعامل 
بسیارخوب بین بانک و مجتمع احیای سپاهان در آینده ابعاد گسترده تری به 
خود گیرد.دکتر صفوی رییس هیات مدیره صنایع و معادن احیای ســپاهان 
ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعامل با بانک تجارت گفت: امضای این 
تفاهم نامه، فصل جدیدی در روابط بانک و بخش معادن اســت و گســترش 
همکاری ها با بانک تجارت جزو اولویت های مجموعه ما خواهد بود. امیدواریم 
بتوانیم با فرایندهای جدید این همکاری ها را توســعه داده و از پتانسیل های 

بانک استفاده کنیم. 

پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی
توسعه کسب وکارهای محلی، بیکاری را کاهش می دهدعضو هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون: توسعه کسب وکارهای محلی منجر به رونق اقتصادی و کاهش 
بیکاری خواهد شد.عضو هیات مدیره بانک در سفر به استان مرکزی در حاشیه 
بازدید از طرح گردشــگری »تاج وتخت« در شهر اراک با اشاره به عملکرد ۹0 
درصدی استان مرکزی در پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی گفت: 
اشتغال خرد می تواند بخش عمده بیکاری را کاهش دهد و بانک توسعه تعاون 
در این راســتا نقش بســیار پررنگی را بر عهــده دارد.وی با بیان اینکه بانک 
توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی توسعه ای به ارتقای جوامع محلی اولویت 
می دهد، گفت: تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای طرح 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری تاکنون 52 هزار و 464 اشتغال ایجاد کرده 
اســت،عصارزاده تأکید کرد: بانک توسعه تعاون در قالب طرح اشتغال پایدار 
روســتایی و عشــایری 26 هزار و 768 طرح را تأمین مالی کرده است.عضو 
هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بیان اینکه توسعه کسب وکارهای محلی و 
خرد عاملی تعیین کننده در کاهش فقر و افزایش اشتغال در کشور است، گفت: 
ب وکارهای محلی و خرد، حوزه عمل افراد بیشــتری را در اقتصاد یک کشور 

شامل می شود و همین امر زمینه ساز کاهش فقر و افزایش تولید می باشد.

بازدید مدیرعامل بانک گردشگری از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته 

رونمایی از نسخه جدید اپلیکیشن 
»گردش پی« در نمایشگاه

مرتضی خامی مدیرعامل بانک گردشگری به همراه حسین رحمتی قائم مقام 
و چند تن از معاونان و مدیران بانک، روز دوشــنبه در سومین روز از برگزاری 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، از غرفه های گروه 
مالی گردشگری و بانک گردشگری در نمایشگاه بازدید کردند.به گزارش ستاد 
خبری گروه مالی گردشگری در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع وابســته، مرتضی خامی در این بازدید با مســئوالن غرفه های بانک 
و گروه گفتگو کرد.وی در ســخنانی با اشاره به موفقیت بانک گردشگری در 
ســال های اخیر گفت: این بانک با وجود جوان بودن و گذشــت 11 سال از 
فعالیت خود، در ســال های اخیر حائز رتبه هــای برتر بین المللی و داخلی 
در صنعت بانکداری شــده اســت که نمونه اخیر آن کسب رتبه 51 در بین 
100 شرکت برتر ایران است.وی افزود: همچنین چندین طرح بزرگ صنعت 
گردشگری کشور با ســرمایه گذاری و تامین مالی بالغ بر 100 هزار میلیارد 
ریالی بانک گردشگری و مجموعه های مرتبط به بهره برداری رسیده و یا در 
حال ســاخت و تکمیل است.مسئوالن غرفه بانک گردشگری در پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، بسته های خدمات اعتباری 
شامل اعطای تســهیالت به فعاالن حوزه گردشگری، آژانس یار )بسته ویژه 
آژانس های مسافرتی و مشتریان آنها(، توریست کارت و گردش کارت اعتباری 
را برای بازدیدکنندگان تشریح می کنند.پرداخت تسهیالت از محل صندوق 
توسعه ملی به عنوان بانک عامل و تسهیالت تبصره ای طبق قرارداد منعقده 
با وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی از دیگر خدمات بانک 
گردشگری در حوزه خدمات اعتباری است.این گزارش حاکیست: در جریان 
بازدید مدیرعامل، قائم مقام و مسئوالن بانک گردشگری از نمایشگاه، نسخه 
جدید اپلیکیشــن گردش پی رونمایی شد و مسئول مربوطه، خدمات مربوط 
به آن را تشــریح کرد.دستاورد شرکت ها و واحدهای گروه مالی گردشگری و 
بانک گردشگری در فضایی به مساحت 450 مترمربع در سالن 38 نمایشگاه 
به بازدیدکنندگان ارائه شده است.پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع وابســته از ۹ تا 12 بهمن ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران دایر است.

بانک پارسیان ؛ 
مقام دوم در شاخص های فروش و دارایی 

در میان بانک های خصوصی
در بیست و چهارمین رتبه بندی صد شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی، 
موســوم به100IMI، بر اساس عملکرد ســال مالی 13۹۹، بانک پارسیان 
در عملکرد شــاخص هــای فروش و دارایی، مقــام دوم در میان بانک های 
خصوصی را از آن خود کرد.همچنین بر اساس این رتبه بندی، بانک پارسیان 
ضمن قرار گرفتن در فهرســت صد شرکت برتر کشور، توانست در شاخص 
فروش رتبه ششم و شاخص بیشترین دارایی نیز رتبه پنجم در میان تمامی 
بانک ها را کســب کند.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ در همایشی 
که روز دوشنبه 4 بهمن ماه 1400 با حضور مسئولین ، مدیران شرکت های 
برتر و بزرگ کشــور و اصحاب رسانه برگزار شد؛ از شرکت های پیشرو و برتر 
کشور تقدیر به عمل آمد.در این همایش، بر اساس ارزیابی های به عمل آمده 
جهت رتبه بندی 500 شرکت بزرگ کشور، بانک پارسیان به پشتوانه اعتماد 
 100IMIمشــتریان و تالش کارکنان خود عالوه بر کسب رتبه های برتر از
توانست همچون ســال های گذشته در میان صد شــرکت برتر کشور قرار 
گیرد .سازمان مدیریت صنعتی همه ساله به رتبه بندی شرکت های برتر ایران 
می پردازد. این رتبه بندی با الهام از رســالت ســازمان با فراهم نمودن آمار و 
اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری 
از کسب وکار اقتصادی کشور ارائه می دهد و به مدیران بنگاه های اقتصادی، 
سیاست گذاران و پژوهشگران، یاری می رساند تا شناخت و درک دقیق تری 
از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور 

بیابند.

سامانه سفته الکترونیکی برای نخستین بار در بانک آینده عملیاتی شد
 خدمات با کیفیت بانکی در دسترس شما

با حضور عضو هیأت مدیــره و معاون اعتباری، جمعی از معاونان، مدیران و 
همکاران، بانک آینده به عنوان یکی از نخستین بانک های ارائه دهنده خدمت 
نوین»برات و ســفته الکترونیکی«، از سامانه  عملیاتی این خدمت رونمایی 
شد.بانک آینده همراه و هم گام با راه اندازی سامانه سفته و برات الکترونیکی 
در سطح کشور، با هدف فراهم آوردن ابزار الزم برای ارائه خدمات الکترونیکی 
ســریع و دقیق به عموم هم وطنان عزیز در عرصه بانکی کشور، این خدمت 
نویــن را ارائه می کند.اجــرای تمامی فرآیندهای مرتبط در بســتر امضای 
دیجیتال، اصالت و اعتباربخشــی با امضــای دیجیتال، جلوگیری از جعل و 
سوء استفاده های احتمالی و هم چنین، صرفه جویی در مصرف کاغذ از جمله 
مزایای این خدمت است.»سفته و برات الکترونیکی«، با راهبری خزانه داری 
کل کشــور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک آینده، به عنوان 
یکی از نخســتین بانک های ارائه دهنده این خدمــت، با موفقیت آزمایش و 
عملیاتی شد که به زودی و پس از عملیاتی شدن آن ها توسط وزارت اقتصاد 
و دارایی، این خدمت در سامانه های بانکداری الکترونیکی بانک آینده ارائه تا 
مشتریان و عموم هم وطنان عزیز به سهولت بتوانند از آن استفاده کنند.الزم 
به ذکر است پیش از این نیز بانک آینده در شهریور ماه سال جاری به عنوان 
یکی از بانک های پیشرو در ارائه خدمات مذکور، موفق به عملیاتی نمودن فاز 

اول خدمات فوق در همکاری با وزارت اقتصاد و دارایی شده بود.

صفرتاصددریافتچکموردیازبانکها
چک موردی به صورت موردی به مشتری حقیقی فاقد دسته 
چک و دارای حساب جاری داده می شود که طبق اعالم بانک 
مرکزی، هر مشتری حداکثر می تواند در هر تقاضا دو و ساالنه 
پنج فقره چــک موردی دریافت و نمی توانــد از آن به عنوان 
ضمانت استفاده کند.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به تازگی 
اصالحیه مقررات اعطای چک موردی را به بانک ها ابالغ کرده 
اســت که طبق آن،  اعطای چک موردی به مشتری بایـــد از 
طریـق سـامانه صـیاد بـــا دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر 
برگ چک موردی انجـام شود که نیازی به رعایـت فرآینـدها و 
الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبه بندی اعتباری نیست.

همچنین، افراد دارای شــرایط زیر نمی توانند چک موردی از 
بانک ها دریافت کنند:
1( اشخاص ورشکسته

2( افرادی که به دلیل نداشــتن تمکن مالی قادر به پرداخت 
بدهی و دیون خود نباشند.

3( وکیل/نماینـده صـادرکننده )امضـاءکننده( چـک برگشـتی 
رفـع سـوءاثر نشـــده از طـرف اشخاص صاحب حساب وفق 

شرایط مقرر در قانون.
4( اشــخاص دارای چک برگشتی رفع ســوءاثر نشده اعم از 

موردی و عادی.
5( اشخاصی که بنـا بـه رأی قطعـی مراجـع قضـایی حسـب 
مفـــاد قـوانین مربـوط از جملـه  مــوارد مقــرر در قــانون، 
بــــه محرومیــــت از داشــتن دســته چــــک و چــک 

مــوردی محکــوم شده اند.
6( اشخاصی که حساب جاری آنهـــا بـه دالیـل قـانونی یـا 
حسـب تصـمیم مرجـع قضـــایی مسدود شده و برداشت از 

آن ممنـوع اسـت؛ بـه اسـتثنای مـواردی کـه صـرفاً بخشـی 
از موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و برداشـت 

مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی امکانپذیر است.
7( اشــخاص ورشکســته، ناتوان از پرداخــت محکــوم بــه 
)افرادی که به دلیل نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت بدهی 
و دیون خود نباشند( یــــا دارای چــــک برگشــتی رفــع 
سوءاثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصـــره 2 ذیـل مـاده 
21 مکـرر قـانون، بـه وکالـــت با نمایندگی از طرف صاحب 

حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند.

سقف تعداد چک موردی درخواستی از بانک ها
از سوی دیگر، اعطای چک موردی به مشـــتری تـــا قبـل از 
تعیـین تکلیـف چک هـای مـوردی قبلـی اعطـایی به وی در 
ســامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک، ممنوع اســت و در صورت 
پرداخت نکردن وجه چـــک مـوردی بـــه دلیـل نداشـتن 
موجـــودی کـافی یـا تحقـق هـر  یک از علل مقرر در قانون 
برای برگشت چـــک، صـاحب حسـاب و وکیـل یـا نماینـده 
امضـاءکننده چـک از طـرف وی تا زمان پرداخت دین ناشـی 
از چـک مزبـــور، مشـمول محرومیت هـای منـدرج در مـاده 
)5( مکرر الحاقی بـــه قـانون و نیـــز محرومیـت از دریافـت 

دسـته چـــک، صـدور چـک جدیـد و اســـتفاده  مجدد از 
چک مــوردی می شــود.در این زمینه ، دارنــده چک موردی 
می توانـد آخـــرین وضـعیت صـــادرکننده چـک مـوردی 
شـامل سـابقه چـــک برگشتی در سه سـال اخیـر و میـزان 
تعهـدات چک هـای تسـویه نشـده را از طریـق سـامانه صـیاد 
استعالم کند. البته، تســــویه چــک مــوردی منــوط بــه 
ثبــت مشخصــات آن و نیــز ثبــت عملیــات تســویه آن 

در سامانه صیاد است.
عالوه بر این، هر مشــتری حداکثر می توانــد در هر تقاضا دو 
فقره و در مجموع ساالنه معادل پنج فقره چک موردی از بانک 

دریافت کند.

ممنوعیت استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت 
 ســایر مقررات اعطای چک موردی بیانگر ممنوعیت اعطای 
چک موردی به حساب جاری مشترک، ممنوعیت استفاده از 
چک موردی به عنوان ضمانت و غیرقابل انتقال بودن این چک 
به غیر اســت.  الزم به ذکر است که ســقف مبلغ کلی مجاز 
ســالیانه برای صدور چک موردی براساس شیوه نامه موضوع 
ماده )7( دســتورالعمل اجرایی ماده )6( اصالحی قانون است . 
البته، براســاس اصالحیه بانک مرکزی اشــخاص حقوقی نیز 
می توانند چک موردی از بانک ها دریافت کنند که شرایط آن 

به شرح موارد زیر است: 
1( ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سالیانه 

2( ارائه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی 
3( نداشتن بدهی غیرجاری مطابق آیین نامه وصول مطالبات 

غیرجاری موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار 

قیمت طال در معامالت دیروز دوشــنبه بازار جهانی کاهش یافت و در مسیر ثبت بزرگترین کاهش ماهانه از سپتامبر سال گذشته قرار 
گرفت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با 0.3 درصد کاهش، به 1786 دالر و26 سنت رسید. بهای معامالت این 
بازار از ابتدای ژانویه تاکنون بیش از دو درصد کاهش داشته است.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ثابت بود و در 1786 دالر و 
50 سنت ایستاد.استفن اینس، مدیرکل شرکت مدیریت دارایی SPI اظهار کرد: سیگنال بانک مرکزی آمریکا درباره افزایش نرخهای بهره، 
فضای منفی تری برای طال ایجاد کرده است و تصور می کنم بازار هفته جاری منتظر انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا 
در روز جمعه خواهد بود. بازارها انتظار دارند اقتصاد آمریکا در ژانویه 100 تا 150 هزار شغل ایجاد کرده باشد. بنابراین اگر آمار بهتر از این باشد، احتمال افزایش 50 واحدی 
نرخهای بهره را تقویت می کند.بانک مرکزی آمریکا قصد دارد نرخهای بهره را در مارس با این فرض که اقتصاد از پیامدهای شیوع واریانت اُمیکرون متاثر نشده است، افزایش 
دهد.شاخص دالر نزدیک به باالترین حد 18 ماه گذشته که روز جمعه به آن صعود کرده بود ایستاد. معامله گران منتظر نشستهای سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا، انگلیس 
و اروپا هستند. دالر قوی تر طال را برای خریداران غیرآمریکایی گران تر می کند.بر اساس گزارش رویترز، احتمال افزایش نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس ممکن است 
مانع رشد بیشتر ارزش دالر آمریکا شود و کف قیمتی را برای طال ایجاد کند.به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، اونس طال ممکن است مقاومت در سطح 1803 دالر را 
تست کند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با 0.8 درصد کاهش، به 22 دالر و 24  سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری 

ثابت بود و در 1007 دالر و ۹۹ سنت ایستاد. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با 0.4 درصد کاهش، به 2367 دالر و25 سنت ایستاد.

شــاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش 10 هزار و 22 واحدی معادل 0.78 درصدی به یک میلیون و 2۹4 هزار و 66۹ واحد 
رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد 87  واحدی به 17 هزار و 618 واحد رسید.به گزارش خبرنگار ایِبنا، امروز تاالر 
شیشه ای در معامالت سومین روز کاری هفته )دوشنبه یازدهم بهمن ماه 1400(، شاهد روند صعودی همه شاخص های منتخب 
بود. به گونه ای که شــاخص قیمت )وزنی-ارزشــی(، با افزایش 2473 واحدی معادل 0.78 درصد به رقم 31۹ هزار و 4۹4  واحد 

رسید.شاخص کل هم وزن نیز با  افزایش 2۹66 واحدی، عدد 330 هزار و 726 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با افزایش 1862 واحدی به 
رقم 207 هزار و 574 واحد رسید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور 14834 واحد افزایش  را رقم زد و به  سطح یک میلیون و 666 هزار و 255 واحد رسید. همچنین 
شاخص بازار اول با 1006۹ واحد افزایش به رقم ۹۹1 هزار و ۹50 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با 11745 واحد افزایش همراه بود و عدد دو میلیون و 472 هزار 
و ۹3 واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامالت امروز بورس تهران، نمادهای معامالتی وبملت، فوالد، کگل، شتران و خودرو با بیش ترین افزایش، 

تاثیر مثبتی در روند صعودی شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی شپدیس، پارسان و غکورش تاثیر منفی در برآورد نماگر کل بورس داشتند.
با پایان فعالیت بازار سرمایه در سومین روز کاری بورس در هفته جاری، معامله گران بورس 7 میلیارد و 67 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 418 هزار و 32۹ 

نوبت معامله و به ارزش 46 هزار و 260 میلیارد ریال داد و ستد کردند.

گزارش از بازار سرمایه؛ادامه روند نزولی قیمت طال

تداوم سبزپوشی بورس برای چهارمین روز پیاپی
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گزیده خبر
خط و نشان های حزبی به بایدن در معرفی 

عضو جدید دیوان عالی
تهران-ایرنا- معرفی یک قاضی زن سیاهپوست برای عضویت در دیوان عالی 
آمریکا، چالشی جدید برای جو بایدن رئیس جمهوری این کشور شده است 
به گونه ای که موضع واحد ســناتورهای جمهوری خــواه بر تایید نکردن او 
است.به گزارش ایرنا از تارنمای هیل، بایدن هفته گذشته بر وعده انتخاباتی 
خود برای معرفی یک زن برای جانشینی استفن بریر که قصد بازنشستگی 
از دیوان را دارد، تاکید کرد.»ســوزان کالینز« سناتور جمهوریخواه از ایالت 
میــن، رویکرد بایدن در این روند انتصاباتی را در »بهترین حالت ناشــی از 
دســتپاچگی« توصیف کرد.این سناتور آمریکایی گفت، هر چند از نامزدی 
یک زن سیاهپوست برای کسب این کرسی استقبال می کند اما تاکید بایدن 
برای انتصاب یک زن در دیوان عالی، روند گزینش را سیاسی کرده است.وی 
در برنامه »این هفته« شــبکه خبری ای بی سی اظهار داشت: این رویکرد 
باعث چنین برداشــتی می شــود که دیوان عالی آمریکا یک نهاد سیاسی 
همچون کنگره است، در حالی که نباید این طور باشد. بنابراین من مطمئنا 
از انتصاب هر کسی که بایدن تصمیم بگیرد استقبال می کنم اما  به عنوان 
سناتور وظیفه دارم صالحیت افراد را ارزیابی کنم.»راجر ویکر« دیگر سناتور 
جمهوریخواه آمریکایی نیز به مجری برنامه یک رادیوی محلی درباره گزینه 
احتمالی بایدن برای دیوان عالی گفــت »وی احتماال حتی یک رای تایید 
نیز از جمهوریخواهان دریافت نخواهد کرد. نکته طنز این انتصاب این است 
که دیوان عالی در حال بررســی موارد تبعیض نژادی است و با این انتصاب  
فردی به این دیوان افزوده می شــود که خــود او در این روند نفع دارد.«اما 
این اظهار نظر با انتقاد »لیندســی گراهام« سناتور جمهوریخواه کارولینای 

جنوبی واقع شد.

سفیر اوکراین:
 اگر روسیه حمله کند، هیچکس در 

امان نمی ماند
سفیر اوکراین در آمریکا هشدار داد که اگر روسیه تصمیم بگیرد تا به 
کی یف حمله کند، دیگر نمیشود آن را متوقف کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری رویترز، »اوکســانا مارکارووا« سفیر اوکراین در 
آمریــکا در جریان حضور در برنامه رو در رو با ملت شــبکه خبری 
ســی.بی.اس به الحاق شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ به روسیه 
اشاره کرد و گفت: دلیل اینکه چرا والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه به ما حمله کرد به خاطر این نبود که اوکراین را می خواست 
یا فقط به خاطر کشور ما بوده باشد. بلکه دلیل اصلی حمله به ما این 
بود که ما دموکراسی را انتخاب کردیم و تمایالت اروپایی و آمریکایی 
داریــم.وی ادامه داد: بر این باورم اگر اوکراین مورد حمله قرار گیرد 
هیچکس در امان نمی ماند. ما نمی خواهیم بخشــی از شــوروی یا 
امپراتوری روســیه یا حتی فدراسیون روسیه باشیم. ما می خواهیم 
کشوری مستقل باشیم و برای استقالل خود نیز مبارزه می کنیم. اگر 
اوکراین باز هم به روسیه حمله کند،، نمی توان جلوی آن را گرفت 

که به نقاط دیگر حمله نکند

سازمان ملل: 
طالبان ده ها مقام سابق و نیروی 

امنیتی را کشته اند
دبیرکل سازمان ملل در گزارشــی به شورای امنیت اعالم کرد 
که طالبان افغانســتان از زمان به دســت گرفتن قدرت در این 
کشور بیش از ۱۰۰ تن از مقامات سابق را کشته است.به گزارش 
ایسنا، به نقل از نووستی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
در این گزارش که به شــورای امنیت ارائه کرد عنوان داشــت، 
»طالبان ده ها مقام ســابق، نیروهای امنیتــی و افرادی را که با 
واحد نظامی بین المللی همکاری می کردند، کشــته اند.«در این 
گزارش آمده اســت: »با وجود اعــالم عفو عمومی برای اعضای 
دولت ســابق و نیروهای امنیتی آن و کســانی که با نیروهای 
نظامی بین المللی کار می کردند، هیات معاونت سازمان ملل در 
افغانستان )یوناما( همچنان گزارش های موثقی از قتل، آدم ربایی 
اجباری و سایر تخلفات دریافت می کند. گوترش خاطرنشان کرد: 
از ۱۵ اوت تاکنــون، بیش از ۱۰۰ مورد گزارش از این قتل ها به 
دســت نمایندگی سازمان ملل رسیده است که سازمان ملل آن 

را »معتبر« می داند.

 بار دیگر پای شرکت های اسلحه سازی در میان است

دمیدن در تنش روسیه و اوکراین
اظهارات مدیران عامل ســه شرکت تســلیحاتی در آمریکا نشان 
می دهــد آنها یکــی از عوامــل تحریک دولت این کشــور برای 
تنش افروزی در مسائل اوکراین هستند.گروه بین الملل خبرگزاری 
تســنیم- در حالی کــه لفاظی های جنگ طلبانــه »جو بایدن«، 
رئیس جمهــور آمریکا درباره مســائل اوکراین حتــی با اعتراض 
رئیس جمهور »ولودیمیر زلنسکی« مواجه شده برخی از شرکت های 
تسلیحاتی در آمریکا از تنش افروزی های دولت کشورشان شادمان 
به نظر می رسند.شــرکت های »رِیْتیــون تکنالوجیز« و »الکهید 
مارتین«، دو مورد از بزرگترین شــرکت های تسلیحاتی در آمریکا 
هســتند که به صراحت به سرمایه گذارانشان گفته اند که تنش ها 
میان روسیه و اوکراین به نفع کسب و کار آنها است. شرکت صنایع 
جنگ افــزاری »جنرال دینامیکس« هم علناً گفته که توانســته 
ســود خودش را در اثر این مناقشه افزایش دهد.دولت آمریکا در 
هفته های گذشته همزمان با راه اندازی یک جنجال تبلیغاتی بزرگ 
بر سر احتمال حمله نیروهای روسیه به اوکراین صادرات سالح به 
این کشور اروپای شرقی را افزایش داده. موشک های هدایت شوند 
ضدتانک و ضدنفربر »جاولین« که محصول مشترک شرکت های 
ریتیون و الکهید مارتین اســت در میان سالح هایی است که به 
اوکراین ارسال شــده است.در همین حال، گروهی از قانونگذاران 
حزب دموکــرات در مجلس نمایندگان آمریکا می گویند در حال 
آماده  سازی یک طرح قانونی با هدف تقویت حمایت نظامی ایاالت 
متحده از اوکراین و تحمیل تحریم های جدید علیه روســیه، در 
صورت حمله به اوکراین هستند.شلوغ کاری های دولت بایدن، اما، 
نه تناسبی با ارزیابی  ها از احتمال بروز یک »درگیری واقعی« دارند 
و نه مورد اتفاق نظر هســتند؛ به طوری که حاال این نه روســیه 
بلکه اوکراین اســت که صــدای اعتراضش را بــه روی متحدان 
غربی ها باال برده و خواســتار آن است که با دمیدن بر آتش جنگ 
به اقتصاد اوکراین ضربه نزنند.رئیس جمهور اوکراین روز گذشــته 
در یک ســخنرانی گفت: »»تنش ها در سال ۲۰۲۱ بیشتر شد اما 
این رویکرد اطالعات رســانی در قبال اوکراین درست نیست. به 
رئیس جمهور آمریکا گفتم که ما معتقدیم باید رویکرد متعادلی 

در این زمینه اتخاذ شود. سیاست رسانه های آمریکایی باید متعادل 
شــود. آن ها باید به اوکراین بیایند و اوضاع را ببینند. ما اینجا در 
خیابان های کی یف تانک مســتقر نکرده ایم«.او اضافه کرد: »»به 
رئیس جمهور بایدن گفتم که ما نیاز به ایجاد ثبات در اقتصاد خود 
داریم زیرا ارسال این سیگنال ها که فردا جنگ شروع خواهد شد 
که حتی با زبان دیپلماتیک هم بیان نمی شــوند، موجب وحشت 
در بــازار و بخش اقتصادی اوکراین می شــود. این اظهارات برای 
کشور ما چقدر هزینه دارد؟ مردم باید به ارتش و دولت کشورشان 
اعتماد داشته باشند اما این اطالعات متفاوت از منابع مختلف نباید 
کشور ما را منحرف کنند زیرا موجب وحشت اقتصادی می شود«.

فضاســازی های غربی ها مورد اعتراض فعاالن ضد جنگ هم قرار 
گرفته که می گویند تنش های میان اوکراین و روسیه ممکن است 
تبعات جدی به همراه داشته باشد و جنگی عظیم تر و طوالنی تر 
را در آن منطقــه رقم بزند. »کاوان خرازیان«، از فعاالن ســازمان 
ضد جنگ »DEMAND PROGRESS« می گوید: »چه کســی قرار 
است به ارتش اوکراین نحوه استفاده از این سامانه های تسلیحاتی 
را آموزش دهد؟ ارتش آمریکا.«»گرگ هیس«، مدیرعامل شرکت 

ریتیون از جمله کســانی بوده که آشــکارا روی سودســازی این 
شرکت در نتیجه مناقشه اخیر مانور می دهد. او روز ۲۵ ژانویه در 
مصاحبه ای با شــبکه خبری سی ان بی سی در پاسخ به این سوال 
مجری این شــبکه مبنی بر اینکه آمریکا چطــور با اعزام 8۰۰۰ 
نیرو می تواند مقابل ۱۰3 هزار سرباز روسیه ای بایستد، گفت: »ما 
سامانه های دفاعی ای داریم که می توانیم آنها را عرضه کنیم و بسیار 
مفید خواهند بود مانند سامانه دفاع موشکی پاتریوت.«او در ادامه 
گفت: »بنابراین، در پایان کار ما پدافندهایی قوی در اختیار داریم 
کــه می توانند به عنوان بازدارنده عمل کنند و مانع از آن شــوند 
که چنین رویدادهایی از کنترل خارج شــوند. امید ما این اســت 
که شــاهد جنگ داغ نباشــیم و اگر هم چنین جنگی رخ بدهد، 
برای هر دو طرف پرهزینه باشد.«اگر برداشت کسی از این سخنان 
هیس این باشــد که او تنش هــای اوکراین را فرصتی برای تبلیغ 
شرکتش می بیند، اشتباه نکرده؛ او روز ۲۵ ژانویه در یک همایش 
برای گزارش دهی درباره وضعیت شرکت خود از تنش ها در شرق 
اروپا به عنوان یکی از عوامل سودساز برای شرکتش نام برده است.

ریتیون تنها شــرکتی نیســت که روی چنین سودی حساب باز 

کرده اســت. »جیم تایچلت«، مدیر عامل الکهید مارتین هم در 
جلســه روز ۲۵ ژانویه به سرمایه گذاران شرکت خود گفته است: 
»اگر نگاهی به روند فزاینده تهدیدها و اقدامات برخی کشــورها 
مثل کره شــمالی، ایران و برخی از نائبان ایران در یمن و جاهای 
دیگر بیندازید و به خصوص روســیه و چیــن را در نظر بگیرید، 
رقابت میان قدرت های بزرگ شــدت گرفته است.«تایچلت گفته 
که در »رقابت میان قدرت ها« )رقابت میان آمریکا، روسیه و چین( 
فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاران نهفته است.این اظهارات 
از جانب رهبران صنعتی ابراز می شوند که صاحب نفوذ فراوانی در 
واشنگتن هستند و ساالنه به طور میانگین 7۰۰ البی گر استخدام 
می کننــد و در میان نمایندگان کنگره هم تعداد البی گرهای آنها 
بیــش از یک نفر بــه ازای هر نماینده کنگره است.شــرکت های 
ریتیون، الکهید مارتین و جنــرال دینامیکس عالوه بر این جزو 
تأمین کنندگان مالی اندیشکده پرنفوذ »مرکز مطالعات راهبردی و 
بین المللی« هستند که در روزهای گذشته مشغول ترغیب دولت 
جو بایدن به اقدام ســریع علیه روسیه در صورت تهاجم مسکو به 
 Just« اوکراین بوده است.»اریک اسپرلینگ«، مدیر عامل سازمان
Foreign Policy« که یک نهاد ضد جنگ اســت در مصاحبه ای با 
رسانه های آمریکا گفته است: »در واشنگتن دی سی همه می دانند 
که تولیدکنندگان سالح سیاست های ما را به سمت نظامی گری 
پیش می برند و معموالً هم سعی می کنند خودشان را پنهان نگاه 
دارند.«شرکت جنرال دینامیکس هم در گزارشی مشخص کرده 
که افزایش تنش ها میزان تقاضاها برای محصوالت این شــرکت 
را باال برده اســت. مدیرعامل این شرکت روز ۲6 ژانویه تأیید کرد 
که تنش ها در شــرق اروپا باعث افزایــش تقاضا برای خودروهای 
رزمی این شــرکت شده اســت.با آنکه شرکت بوئینگ به صورت 
مستقیم اشاره ای به تحوالت اوکراین نکرده »برایان وست«، معاون 
مدیرعامل این شرکت در جلسه گزارش دهی مسائل مالی بوئینگ 
در جلسه ۲6 ژانویه گفت که حمایت قانونگذاران جمهوری خواه و 
دموکرات از افزایش بودجه نظامی به سودآوری این شرکت کمک 

می کند.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد مدعی شد که اگر روسیه قصد حمله به اوکراین را نداشت، این تعداد از نیروهایش را در مرز با این 
کشــور مستقر نمی کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از وبسایت روزنامه هیل، لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد 
گفت: ما از قبل با دستور کار روسیه آشنایی داریم. آن ها از تحریف اطالعات استفاده می کنند. به اوکراین می گویند که نیازی نیست نگران حمله باشد، اما می دانیم که این حمله، 
محتمل است.توماس گرینفیلد گفت: شما ۱۰۰ هزار نیرو را بسیج نمی کنید، مگر آنکه قصد استفاده از آن ها را داشته باشید.این اظهارات در میان نگرانی ها از حمله احتمالی 
روسیه به اوکراین مطرح می شود. قرار است دیروز )دوشنبه( شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای در مورد تنش در مرز اوکراین و روسیه برگزار کند.توماس گرینفیلد گفت: ما 
وارد جلسه شده و آماده شنیدن آن ها هستیم، اما اجازه نخواهیم داد پروپاگاندای آن ها ما را گمراه کند. همچنین آمادگی پاسخ به هرگونه اطالعات غلط آن ها در این جلسه را 
خواهیم داشت.او گفت: ما تصریح کردیم که آمادگی پرداختن به نگرانی های خود، روسیه و اوکراین را در گفت وگوی دیپلماتیک داریم. اما این اتفاق در صحنه نبرد نخواهد افتاد.

همچنین به گزارش آکسیوس، روسیه که در کنار آمریکا، یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است، این نشست را مورد انتقاد صریح خود قرار داد. گرچه 
کرملین حق وتو کردن تصمیمات شورای امنیت را دارد، اما برای جلوگیری از تشکیل جلسه به ۹ رای نیاز دارد.

تهران – ایرنا – نتایج مطالعه انجام شــده در هنگ کنگ، اولین انتقال ویروس کرونا از همستر به انسان را مورد تائید قرار داد.به گزارش 
روز دوشنبه ایرنا به نقل از نشریه ساوت چاینا مورنینگ پست، این بررسی نشان داد که دو انتقال جداگانه ویروس از همستر به انسان در 
نوع دلتا وجود دارد.محققان در این بررسی که نتایج آن در نشریه لنست به چاپ رسید، دریافتند همسترها حدودا نوامبر سال گذشته و 
یک ماه قبل از آنکه به هنگ کنگ منتقل شوند، به ویروس مبتال بودند.این مطالعه به این نتیجه رسید که وارد کردن همسترهای مبتال 

به هنگ کنگ، محتمل ترین دلیل شیوع ویروس بوده است.این بررسی از سوی تیمی از دانشمندان پزشکی دانشگاه هنگ کنگ انجام شد. پس از آنکه کارشناسان بهداشت 
و درمان از انتقال بی ســابقه ویروس از همســتر به انســان در یک فروشگاه حیوانات خانگی خبر دادند.این کشفیات باعث انهدام ۲ هزار همستر وارد شده به این شهر شد که 
خشم دوستداران حیوانات را دربرداشت. این حیوانات عمدتا از هلند به هنگ کنگ منتقل شده بودند.محققان در یکی از فروشگاه های حیوانات خانگی نمونه های خونی را از 
همسترها گرفتند و تجزیه و تحلیل توالی ژنوم به طور کامل انجام شد.دانشمندان دریافتند بیش از نیمی از ۱6 همستر غربالگری شده از این فروشگاه حیوانات خانگی و هفت 
همستر از ۱۲ حیوان از انبار، مبتال به ویروس کرونا بودند و تست پی سی آر یا تست های سرولوژیکی شان مثبت اعالم شد.لئونگ چی چیو متخصص بیماری های تنفسی 
گفت که این یافته ها نیاز واردکنندگان و مقامات برای بازنگری در نحوه واردات همستر و نگهداری شان در انبارها را مورد توجه قرار می دهد.وی تاکید کرد که همسترها به 

طور معمول در دسته های هزارتایی نقل و انتقال می یابند و در یک انبار متراکم نگهداری می شوند که این مساله خطر ابتال متداوم و در مقیاس بزرگ را افزایش می دهد 

تنش بر سر اوکراین؛

آمریکا: روسیه اگر قصد حمله نداشت، نیروهایش را 
بسیج نمی کرد

یافته های یک بررسی نشان داد:

تائید انتقال کرونا از همستر به انسان 
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پژوهشــگران انگلیسی در بررســی جدید خود، تاثیر کووید-۱۹ بر 
افراد مبتال به یک بیماری مزمن پوســتی و نگرانــی آنها در مورد 
عوارض واکســن را مورد بررســی قــرار دادند.به گزارش ایســنا 
و بــه نقل از نیــوز مدیکال نت، حدود ۴۰ درصــد از افراد مبتال به 
»پسوریازیس«)psoriasis(، به دلیل همه گیری کووید-۱۹، در درمان 
و مراقبت با تأخیر مواجه شده اند. افراد جوان تر و متعلق به اقلیت های 
قومی، بیشتر تحت تأثیر این اختالل در مراقبت قرار می گیرند.جالب 
اینجاســت که جوان تر بودن و تعلق داشــتن به یک اقلیت قومی، 
با مردد بودن در مورد واکســن کوویــد-۱۹ در میان افراد مبتال به 
پسوریازیس همراه بود. افرادی که نســبت به واکسن مردد بودند، 
نگرانی هایی در مورد ساخت سریع واکسن و عوارض جانبی واکسن 
بیان کردند و باور داشتند که واکسن ممکن است پسوریازیس آنها 
را بدتر کند.افراد مبتال به پســوریازیس به دلیل اســتفاده مکرر از 
داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، بیشتر در معرض خطر ابتال 
به نشانه های شدید کووید-۱۹ قرار دارند. درک اختالل در مراقبت 
از بیماران مبتال به پســوریازیس که ناشی از همه گیری کووید-۱۹ 
است و تأثیر آن بر تردید در واکسیناسیون ممکن است به پزشکان 

در گفتگو با بیمارانی که نسبت به واکسن تردید دارند، کمک کند.
پژوهشگران »دانشگاه کینگز لندن«)King›s College London( نتیجه 
گرفتند که شناسایی افراد محروم و رسیدگی به نگرانی های آنها در 
مورد واکســن کووید-۱۹، به کاهش خطرات ناشی از این بیماری 

همه گیر کمک می کند.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود توانستند مسیری را کشف 
کنند که دردهای ناشی از آرتروز را منتقل می کند و می تواند یک هدف 
درمانی جدید باشــد.به گزارش ایســنا و به نقل از نیــو اطلس، آرتروز 
می تواند یک بیماری ناتوان کننده باشــد و حــرکات منظم را دردناک 
کند. پژوهشگران »دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی«)NC State(، یک 
مسیر سیگنال دهی را شناسایی کرده اند که این درد را منتقل می کند. 
آنها با آزمایش روی موش ها دریافتند که پس از مســدود شــدن این 
مســیر، اســتفاده طبیعی از اندام بازگشته اســت. این کار می تواند به 
ارائــه درمان های جدید برای بیماران مبتال به آرتروز کمک کند.آرتروز 
زمانی آغاز می شــود که غضروف مفاصل، فرســوده  شود و با ساییدگی 
استخوان ها روی یکدیگر، بروز درد را به همراه بیاورد. درد را می توان با 
اســتفاده از دارو یا تغییر دادن شیوه زندگی کنترل کرد اما با پیشرفت 
بیماری، درد می تواند همچنان یک مشکل باقی بماند. دانشمندان برای 
یافتن داروهــای بهتر در جهت مدیریت درد مزمن، در حال بررســی 
مســیرهای مولکولی هستند که درد را به مغز منتقل می کنند.»دانکن 
السل«)Duncan Lascelles(، از پژوهشگران این پروژه گفت: احساس درد 
نتیجه عملکرد یک مولکول در محل درد اســت که با یک گیرنده روی 
یک عصب حسی در تعامل قرار می گیرد و مجموعه ای از رویدادها را در 
عصب ایجاد می کند که به تولید سیگنال منجر می شوند. این سیگنال در 
طول عصب حرکت می کند و توسط مغز به عنوان درد تفسیر می شود.

پژوهشگران دانشــگاه ایالتی کارولینای شمالی در این پژوهش جدید، 
مسیر خاصی شامل مولکول »آرتمین« )artemin( و گیرنده آن را بررسی 

کردند.

تاثیر کووید-19 بر افراد مبتال 
به »سوریازیس«

 مسیر درد 
آرتروز کشف شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

قدم زدن یک مادر و فرزند در میدان "کیم ایل سونگ" در شهر پیونگ یانگ 
کره شمالی/ خبرگزاری فرانسه

فروش اولین شورولت کوروت Z06 2023 در حراجی
حراجی برت جکســون اولین شــورولت کوروت Z۰۶ 2۰2۳ جدید را زیر چکش برد و آن را با قیمت قابل توجه ۳.۶ میلیون دالر 
فروخت. این خودرو تقریباً گران ترین کوروتی است که در یک حراجی به فروش رفته است هرچند باید شورولت کوروت L88 کوپه 
۱۹۶۷ را هم در نظر بگیریم که ســال 2۰۱۴ با قیمت ۳.8۵ میلیون دالر فروخته شــد. تعجبی ندارد که برنده حراج این کوروت 
Z۰۶ 2۰2۳ با شــماره شاسی VIN۰۰۱ کسی نیست جزو ریک هندریک، مؤسس و مدیرعامل کمپانی های هندریک! هندریک 
همچنین برنده حراجی اولین کوروت استینگری پیشرانه وسط در سال 2۰2۰ با قیمت ۳ میلیون دالر بوده است. تمامی عواید 
حاصل از فروش این خودرو صرف کمک به مؤسسات خیریه خواهد شد.عواید حاصل از فروش این کوروت Z۰۶ دوست داشتنی 
صرف کمک به خانواده های نظامیان آمریکایی در غلبه بر مشکالت اقتصادی خواهد شداین خودروی ویژه به پکیج سالگرد ۷۰ 
سالگی مجهز بوده است. از جمله ویژگی های کوروت Z۰۶ 2۰2۳ موردبحث می توان به صندلی های چرمی دو رنگ با عناصر جیر، 
غربیلک فرمان پوشــیده از جیر و یک دست چمدان ویژه اشاره کرد. کوروت های نسخه سالگرد ۷۰ سالگی به صورت استاندارد 

دارای رینگ های جدید با کناره های قرمز رنگ، کالیپرهای ترمز قرمز، محافظ سپر عقب و پوشش محفظه بار هستند. 

واکنش نادال به قهرمانی در گرنداسلم استرالیا
رافائل نادال به قهرمانی و رکوردشکنی در تنیس اوپن استرالیا واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، در دیدار نهایی رقابت های تنیس 
گرنداسلم ملبورن استرالیا که نزدیک به ۵ ساعت و 2۴ دقیقه ساعت به طول انجامید، رافائل نادال چهره شاخص تنیس جهان از 
اسپانیا و نفر پنجم رنکینگ، مقابل دنیل مدودف روس و نفر دوم رنکینگ جهان به برتری ۳ بر 2 رسید و جام قهرمانی را باالی 
سر برد.نادال گفت: در پایان تاریخ درباره پیروزی است، اما روشی که شما در مسابقه برنده می شوید از نظر احساسات شخصی 
متفاوت است. راهی که امشب به این جام دست یافتم فراموش نشدنی بود. یکی از احساسی ترین مسابقات دوران تنیس من بدون 
شــک این بازی بود. من در تمام طول مســابقه با خودم تکرار می کردم. بارها در اینجا ]در ملبورن[ بازی هایی را از دست دادم. 
گاهی اوقات کمی بدشانس بودم. من فقط می خواستم تا آخر به بردن باور کنم. من فقط می خواستم به خودم فرصت بدهم. این 
کاری است که من انجام دادم. فقط بجنگ، فقط به تالش برای یافتن راه حل ایمان داشته باش.تنیسور اسپانیایی درباره رقیب 
خود نیز گفت: من فکر می کنم دنیل قهرمان بزرگی است. او باخت را به خوبی پذیرفت و می توانم تشکر کنم زیرا شب بسیار 

سختی برای او بود. می دانم حضور در آن موقعیت چقدر سخت است.

می گلرنگ الهل افم بدهساقیا، خیز و یک دو جام بده
بی دالن هب بوهس کام بدهدهن همچو قند را بگشای

سارغی بادهٔ حرام بدهدلم از شربت حالل گرفت تو غالم هک ای؟ نمی دانم
قدحی، ای منت غالم، بده هب سالمت چو میروی، ای باد
آن رپی را ز من سالم بده ری ننگ گو هک: از انم ما ندا
ساعتی رتک ننگ و انم بده

پیشنهاد

چهره روز

هیاهوی زمان
 The Noise of کتــاب هیاهوی زمان با عنوان اصلــی
Time اثری درخشــان از جولین بارنز است که در آن 

به زندگی سخت و پر فراز و نشیب یکی از بزرگ ترین 
آهنگســازان روس، دمیتری شاستاکویچ، می پردازد. 
جولین بارنز در این رمان به جایگاه هنرمند در عصر 
وحشت و استبداد می پردازد و تصویری از شوروی در 
دوره استالین و رهبران بعد از او ارائه می دهد. دمیتری 
شاستاکویچ در سال ۱۹۰۶ در پترزبورگ به دنیا آمد 
و چــه در زمان حیات خود و چه بعد از آن، به عنوان 
یکی از بزرگ ترین آهنگســازان قرن بیستم شناخته 
می شد. پیشنهاد می کنم حتما قبل از خواندن کتاب 
)و یا بعد از خواندن کتاب( با جستجو در اینترنت به 
ســمفونی های این آهنگساز بزرگ گوش کنید.شاســتاکویچ از معدود هنرمندان شوروی بود که 
شــخص استالین بر آثارش نقد نوشت. موسیقی او به طور رسمی دو بار در سال ۱۹۳۶ و ۱۹۴8 و 
به صورت دوره ای ممنوع اعالم شــد اما نبوغ او در موسیقی برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد 
بود. جولین بارنز در کتاب هیاهوی زمان توانســته به زیبایی بخش هایی از زندگی این هنرمند را 
روایت کند.کتاب در سه بخش نوشته شده و عنوان بخش اول آن »در پاگرد« نام دارد. شاستاکویچ 
در پاگرد جلوی آسانسور نشسته است و با خود فکر می کند که احتماالً دیگر زندگی اش به پایان 
رسیده و راه فراری نخواهد داشت. در برابر سرنوشت سر خم کرده و پذیرفته بود که زندگی به او 
بگوید وضعیتش چنین است. منتظر بود هر لحظه درِ آسانسور باز شود و ماموران دستگیرش کنند. 
نشســتن جلوی آسانسور این مزیت را داشت که عزیزانش – همسر و دخترش – شاهد صحنه ی 

دستگیری او نبودند.

علی نصیریان
بازیگــر،  بهمــن ۱۳۱۳(  )زادهٔ ۱۵  علــی نصیریــان 
نمایشــنامه نویس و کارگردان فیلم، تئاتــر و تلویزیون 
ایرانی است. او در ســال ۱۳8۰ به عنوان چهره ماندگار 
ایرانی در رشــتهٔ بازیگری تئاتر و سینما شناخته شد و 
نشــان درجه یک هنری را دریافــت کرد. نصیریان، روز 
دوشــنبه ۱۵ بهمن ۱۳۱۳ در میدان شــاهپور خیابان 
مهدی خان به دنیا آمد. وی در سالهای کودکی از طریق 
تماشای تعزیه به هنر نمایش عالقمند شد. او همچنین 
شیفتهٔ معرکه گیری، پرده خوانی، نقالی، خیمه شب بازی 
و نمایش هــای تخت حوضــی بود. نصیریان در ســال 
۱۳2۶ به دبیرســتان پیرنیا در چهار راه گمرک رفت و 
در آنجا با جمشید الیق، اسماعیل داورفر و مهدی فتحی 
همکالسی شد. در ســال ۱۳2۹ هم زمان با درس دبیرستان، در کالس جامعه باربد در خیابان الله زار 
هم اسم نوشت. این کالس را اسماعیل مهرتاش در سال ۱۳۰۵ راه انداخته بود و در آن موسیقی، تئاتر 
و ادبیات درس می داد. او در سال ۱۳۳۰ کتاب هنر تئاتر را خواند. او در کالس تئاتر سعدی که همسر 
عبدالحسین نوشین آن را اداره می کرد هم شرکت کرد. در پی کودتای 28 مرداد ۱۳۳2، تئاتر سعدی به 
آتش کشیده شد و نصیریان به هنرستان هنرپیشگی که در آن زمان تنها مدرسهٔ تئاتر ایران بود، رفت. 
او با شــرکت در آزمون ورودی و کسب نمرهٔ قبولی، به دورهٔ سه سالهٔ این هنرستان وارد شد. هنرستان 
هنرپیشگی که در سال ۱۳۱8 تأسیس شد، اولین مدرسه تئاتر رسمی در ایران بود که در زمینه بازیگری 
مدرک هم می داد. در این دوره، معلمان سعی می کردند، آنچه را که می دانستند به شاگردان بیاموزند. 
نوعی آموزش سینه به سینه، به خصوص اسماعیل مهرتاش که برای اولین بار بذر تئاتر ایرانی را در ذهن 

هنرجویان کاشت. 

فرهنگ

قسمت جدید فیلم سینمایی »مرد عنکبوتی« فاصله خود 
را با فروش فیلم ســینمایی »آواتار« در گیشه سینمای 
آمریکا کاهش داد.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، فیلم 
ابرقهرمانی »مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست« از ماه 
دسامبر سال گذشته میالدی در سینماهای آمریکا اکران 
شد و به جز یک بار در همه هفته ها در صدر گیشه فروش 
ســینمای آمریکا قرار گرفته و حــاال در هفتمین هفته 
نمایش نیز بار دیگر باالتر از فیلم های »جیغ« و »نیش 2« 
پرفروش ترین فیلم هفته شد.این فیلم با اضافه کردن ۱۱ 
میلیون دالر ازمحل ۳۶۷۵ سالن سینما، مجموع فروش 
خود را در گیشــه آمریکای شمالی به  ۷۳۵ میلیون دالر 
رساند تا همچنان در رتبه چهارم پرفروش ترین فیلم های 
گیشه سینمای آمریکا در تمام ادوار قرار بگیرد. »مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست« در حاضر تنها 2۵ 
میلیون دالر با فروش »آواتار« )۷۶۰ میلیون دالر( سومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای  آمریکا فاصله 
دارد و البته رسیدن به 2۵ میلیون دالر بیشتر در شرایطی که این فیلم حدود دو ماه در اکران بوده کار 
دشواری به نظر می رسد.البته »آواتار« ساخته علمی -تخیلی »جیمز کامرون« در سال 2۰۰۹ همچنان با 
فروش 2.8 میلیارد دالری، پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما خواهد ماند و »مرد عنکبوتی: راهی به خانه 
نیست« با رساندن فروش جهانی خود به ۱.۶۹ میلیارد دالر )بدون در نظر گرفتن تورم( با عبور از »دنیای 
ژوراسیک« )۱.۶۷ میلیارد دالر( و »شیرشاه« )۱.۶۶ میلیارد دالر( در رتبه ششم پرفروش ترین فیلم های 
تاریخ سینما قرار دارد. »مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست« به کارگردانی »جان واتس« و فیلم نامه ای 
نوشته مشترک »کریس مک کنا« و »اریک سامرز« با بازی مجدد »تام هوالند« در نقش اصلی دنباله »مرد 

عنکبوتی: بازگشت به خانه« )2۰۱۷( و »مرد عنکبوتی: دور از خانه« )2۰۱۹(.

»مرد عنکبوتی« به دنبال رکورد »آواتار«
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