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با وجود تحریم ها، تولید و صادرات نفت متوقف نشد؛
جهاد صنعت نفت در مقابله با جنگ 

اقتصادی علیه ایران
 تولید و صادرات نفت ایران اگرچه به دلیل تحریم های گســترده علیه 
اقتصاد ایران در ســال های اخیر با کاهش همراه شــد، اما آن گونه که 
رهبر معظم انقالب اعالم کردند »ایســتادگی تولیدکنندگان در مقابل 
تالش دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز و قطع منابع  ارزی در 
واقع جهاد و از بزرگ ترین عبادت ها است.«به گزارش ایرنا، تحریم های 
اقتصادی علیه ایران از بعد از پیروزی انقالب همواره وجود داشته و فشار 
این تحریم ها هر روز بیشتر شده است.این فشار بعد از خروج یک جانبه 
آمریکا از برجام در اردیبهشــت سال ۹۷ به اوج رسید تا آنجا که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا هدف از اجرای این تحریم ها را به 
صفر رساندن صادرات نفت ایران اعالم کرده بود. آرزویی که البته هیچ 
گاه محقق نشــد و ایران اگرچه با کاهش تولید و صادرات نفت مواجه 
شــد اما جریان فروش نفت با راهکارهای متنوع ادامه پیدا کرد. تا آنجا 
که رســانه های غربی بر ادامه صادرات نفت ایران تاکید کردند و گفتند 
شــبح نفتکش های ایرانی در دریاها وجــود دارد.نکته دیگر این بود که 
پول نفتی که با این سختی به فروش می رسید نیز به آسانی در اختیار 
ایران قرار نمی گرفت، زیرا مبادالت بانکی نیز با ایران در صدر تحریم ها 
قرار داشــت. موضوعی که در صحبت های رهبر معظم انقالب در دیدار 
با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور نیز بازتاب داشت.معظم له با 
اشــاره به اینکه امروز دشمنِی دشــمنان در مورد اقتصاد کشور از این 
واضح تر؟ تاکید کردند: دشمن از دو طرف وارد شد که تولید کشور را به 
زانو در بیاورد. یکی از جهت نفت و گاز بود که خب مهم ترین منبع ارزی 
کشور محسوب می شد؛ یکی هم از ناحیه  مبادالت بود؛ یعنی چیزی عاید 
کشور از ناحیه  نفت و گاز که منشأ مهم و منبع مهّم ارزی است، نشود؛ 
مبادالت با دنیا هم محدود بشــود، مشکل درست بشود، دچار تحریم 
بشود.رهبر معظم انقالب ادامه دادند: یعنی در واقع تولید به زمین بخورد، 
به زانو دربیاید، بکلّی از بین برود؛ معنایش این است دیگر. وقتی شما ارز 
نداشتید، مشتری خارجی هم نداشتید، دیگر تولید معنا ندارد؛ هدفشان 
این بود.ایشــان خاطر نشان کردند: خب در مقابل این هدف، در مقابل 
این دشمنی صریح، هر کسی که اقدام بکند، جهاد کرده؛ شما تولیدگرها 
در این زمینه دارید عمل می کنید؛ این جهاد است. بنابراین به این نکته 
توّجه کنید که یک کار این جوری اســت. اگر نّیت شــماها خدمت به 
کشور، خدمت به مردم برای خاطر خدا باشد، این بزرگ ترین عبادت ها 
است که دارید انجام می دهید.رهبر معظم انقالب، تولید را جهاد خواندند 
و افزودند: ایستادگی تولیدکنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تالش 
دشمن برای ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارزی و برنامه ریزی 
برای مسدودسازی مبادالت خارجی ایران، در واقع جهاد و از بزرگ ترین 
عبادت ها است.ایشــان یکی دیگر از موضوعات مهــم در بخش تولید 
را حمایت از صنایع اشــتغال آفرین برشــمردند و افزودند: باید در کنار 
حمایت از صنایع اصلی و مادر، از صنایع پایین دســتی و اشتغال آفرین 
نیز حمایت های دولتی و بانکی انجام شود که پتروپاالیشگاه ها در ذیل 
صنعت نفت و زنجیره صنایع پایین دســتی صنعت فوالد، نمونه هایی از 
این موضوع هستند.با وجود آنکه همچنان تحریم ها و جنگ اقتصادی 
علیه ایران ادامه دارد، اما با روی کار آمدن دولت ســیزدهم استفاده از 
راهکارهای مختلف برای افزایش فروش و صادرات نفت با وجود تحریم ها 
مــورد توجه قرار گرفت تا آنجا که به گواهی آمارهای اقتصادی، اکنون 
شرایط صادرات نفت بهتر است.همچنین دسترسی به منابع مالی ایران 
در خارج از کشــور نیز بهبود داشته اســت.»جواد اوجی« زمانی که به 
عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی 
معرفی شد، یکی از مهمترین برنامه های خود را افزایش فروش و صادرات 
نفت ایران عنوان کرد که از مســیرهای مختلــف مانند تهاتر با کاال یا 
ســرمایه انجام خواهد شد.وزیر نفت در همان زمان تاکید کرد که ایران 
خود را معطل توافق و رفــع تحریم ها نمی کند و صادرات نفت خود را 
افزایش خواهد داد. موضوعی که حاال بعد از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم مشخص شده که برای آن برنامه وجود داشته و اوجی 
پس از آنکه به طبقه پانزدهم وزارت نفت رفت، افزایش صادرات نفت را 
در اولویــت اصلی خود قرار داد.وی در مورد افزایش صادرات نفت ایران 
گفت: در دولت ســیزدهم توفیقات خوبــی در صادرات نفت و میعانات 
نفتی رقم خورد که با اســتفاده از ظرفیت ها و پتانســیل های داخلی و 
خارجی صادرات رو به بهبود رفته است.وزیر نفت البته تاکید کرده که 
وزارت نفت خود را معطل تحریم ها نمی کند و تالش می کنیم با استفاده 
از ظرفیت ها و روش های مختلف فروش، توفیقات بیشتری حاصل شود.

همین اقدامات باعث شد تا به فاصله ای کمتر از ۶ ماه که از عمر دولت 
سیزدهم می گذرد، حاال خبر از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران 
به گوش برسد.آیت اهلل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران اعالم کرده 
که صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات 
آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و 
پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشــت به کشور است.همچنین 
ایران اگرچه همچنان با تحریم های شــدید آمریکا رو به رو اســت، اما 
توانسته رشد اقتصادی خود را از ۱.۸ درصد در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ 
به ۳.۳ درصد در ۶ ماهه ابتدایی امسال برساند.این اعداد نشان می دهد 
اقتصاد ایران در ۶ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشاب سال قبل ۱.۵ 
درصد بزرگتر شده است.نگاهی به رشد اقتصادی کشور بدون احتساب 
نفت اما نشــان می دهد که اقتصاد بدون نفت در ایران در ۶ ماه نخست 
امسال فقط نیم درصد افزایش داشته و از ۱.۹ درصد در بهار و تابستان 
سال ۹۹ به ۲.۴ درصد در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رسیده است.رشد 
تولید ناخالص داخلی در گروه نفت نیز تایید می کند که سهم نفت در 
رشــد اقتصادی ایران در سال جاری بیشتر شده، به گونه ای که اگرچه 
در ۶ ماه نخســت سال ۹۹، گروه نفت رشدی منفی یک دهم درصدی 
را به ثبت رســانده بود، این عدد در ۶ ماهه اول امسال به ۱۵.۱ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت که حکایت از رشد ۱۵.۲ درصدی نفت در این 
مدت دارد. این اعداد نشــان می دهد صادرات نفت ایران در این مدت با 
وجود تحریم ها افزایش داشــته است.پیش از این نیز رئیس جمهوری با 
بیــان اینکه یقین دارم تحریم ها و تنگناها ما را متوقف نمی کند، گفته 
بود که تحریم ما را در پیشــرفت مصمم تر می کند و امروز آثار این باور 
را در قالب بعضی از گشــایش ها در صادرات نفــت و وصول درآمد آن 

مشاهده می کنیم.

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابلــه با کرونا با 
اشاره به شــیوع گســترده اُمیکرون در کشور، 
گفت: توصیه و مصوبه مورد اجماع اعضای کمیته 
علمی کرونا در جلســه روز گذشته این بود که 
محدودیت های اجتماعی تا دو هفته در سراسر 
کشــور اجرا شــود و پس از آن دوباره بر اساس 
شرایط کشور، تصمیم گیری می شود.به گزارش 
ایسنا، دکتر حمیدرضا جماعتی در حاشیه پنجاه 
و هشتمین جلسه کمیته علمی کشوری کرونا 
اظهار داشت: در صورتی که نیروهای بهداشتی 
و درمانی، عالئم خفیف مانند تب و لرز داشــته 
باشــند، تا ۵ روز بعد از مثبت شدن تست شان 
می توانند از مرخصی استفاده کنند، اما اگر فردی 
دارای درگیری شــدید و نیازمند بستری باشد، 
با تاییــد متخصص مربوطه می تواند از مرخصی 
بیشــتری اســتفاده کند. نیروهای بهداشتی و 
درمانــی که پس از پنــج روز مرخصی به محل 
کار بازمی گردند باید از ماســک های مطمئن و 
اســتاندارد مانند N۹۵ و یا دو ماســک سه الیه 
استفاده کنند.وی افزود: بر اساس آخرین پروتکل 
درمانی کشور برای کرونا، درمان اُمیکرون تفاوت 
چندانی با دلتا ندارد اما اُمیکرون سرایت پذیری 
بیشــتری دارد و بر خالف دلتا، سیستم تنفسی 
فوقانی را بیشــتر درگیر می کنــد. بنابراین اگر 
بیماری دارای عالئم ریوی و درگیری سیســتم 
تنفســی تحتانی داشته باشــد و اکسیژن خون 
این فرد کاهش پیدا کند و بستری شود، از نظر 
درمانی، تفاوتی با درمان دلتا ندارد و از درمان ها 
و داروهای معمول در پروتکل کشوری استفاده 
می شود.دبیر کمیته علمی کشوری کرونا یادآور 

شد: اگر بیماری درگیری ریوی نداشته اما عوامل 
خطر داشته باشد که فرد را مستعد بستری شدن 
در بیمارســتان و بخش های مراقبت های ویژه 
کند و یا باعث افزایــش میزان مرگ و میر وی 
شــود، درمان ســه روزه رمدسیویر در کلینیک 
های ســرپایی مورد تایید معاونت درمان وزارت 
بهداشــت توصیه می شــود که در پروتکل ۱۱ 
درمــان کووید۱۹ نیز از ســوی این معاونت به 
دانشــگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ابالغ 
شده است. پزشــکان و کادر درمانی می توانند 
با مراجعه به پروتکل ۱۱ معاونت درمان، تمامی 
زوایای درمانی را بدانند و بر اساس آن، تصمیم 
گیــری کنند.جماعتی گفت: باتوجه به شــیوع 
گسترده اُمیکرون که باعث تبدیل رنگ تعدادی 
از شهرهای کشور به قرمز و نارنجی شده، توصیه 
و مصوبه مورد اجماع اعضای کمیته علمی کرونا 
در جلســه روز گذشــته این بود که محدودیت 
های اجتماعی تا دو هفته در سراسر کشور اجرا 
شود که این محدودیت ها می تواند در مجامعی 
مانند مدارس، دانشگاه ها، کنسرت ها، مجموعه 
های ورزشــی و ... که تعداد زیادی افراد در آن 
حضور دارند، اجرایی شــود و پس از آن دوباره 
بر اساس شرایط کشور، تصمیم گیری می شود.

وی خاطرنشــان کرد: برای پیشگیری از ابتال به 
اُمیکرون، توصیه ما این است که همه افرادی که 
از منزل خارج می شوند، حتما از ماسک استفاده 
کنند و ماســک به طور درست و کامل دهان و 
بینی را بپوشــاند. توصیه می شــود که تمامی 
مجامع و محل هایی که افراد زیادی رفت و آمد 
دارند، اســتفاده از ماسک باید الزامی باشد و اگر 

فردی فاقد ماسک اســت، به صورت رایگان در 
اختیار او قرار گیرد؛ چراکه استفاده از ماسک در 
کاهش سرایت زایی بیماری، تاثیر بسیار زیادی 
دارد.به گفته دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، 
تزریق واکسن در گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال که در 
ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسیده، در 
دو نوبت و به اندازه حجم تزریقی به بزرگساالن 
خواهد بود و بر اســاس مجوزهای سازمان غذا 
و دارو و مطالعــات انجام شــده، ُدز تزریقی در 
این گروه ســنی، به اندازه بالغین اســت.  بنابر 
اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، جماعتی 
خاطرنشــان کرد: افرادی که بیماری های نقص 
ایمنی و یا تحت درمان های داروهای سرکوبگر 
سیســتم ایمنی قرار دارند و دارای بیماری های 
زمینه ای هستند که بیماری کرونا، می تواند آنها 
را به سرعت و شدت درگیر کرده و باعث بستری 
 N۹۵ شدن آنها شود، از ماسک مناسب از جمله
استفاده کنند و یا اگر امکان استفاده از این نوع 
ماسک را نداشــته باشند، از دو ماسک سه الیه 
استاندارد استفاده کنند. ثابت شده که استفاده از 
ماسک مناسب می تواند تا ۳۵ درصد از درگیری 
افراد با کرونا پیشــگیری کنــد.وی گفت: برای 
درمان سرپایی بیماران مبتال به اُمیکرون افرادی 
کــه فاقد عوامل خطر، درگیری ریوی و بیماری 
نقص سیســتم ایمنی هســتند و در سنین باال 
نیســتند و عالئم خفیفی همچون تب، گلودرد، 
آب ریزش بینی، ضعف، بیحالی و سردرد دارند، 
معمــوال ماندن در خانه و عدم حضور در جامعه 
و نیز درمان های حمایتی مانند مصرف مایعات 

توصیه می شود.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

مصوبه کمیته علمی کرونا برای اعمال دو هفته ای محدودیت های اجتماعی

مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی در اطالعیه ای از شناســایی ۳۵۰۷۰ بیمار جدید کووید۱۹ در 
کشور در شــبانه روز گذشــته خبر داد.به گزارش گروه اجتماعی باشگاه 
خبرنگاران پویا، مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت آمار 
کرونا در شبانه روز گذشته را به شرح زیر اعالم کرد:تا دیروز ۱۲ بهمن ماه 
۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۳۵ هــزار و ۷۰ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۷۴۰ نفر 
از آنها بســتری شــدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون 
و ۴۰۸ هزار و ۲۴۴ نفر رســید.در طول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۵۰ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری 
به ۱۳۲ هزار و ۵۰۴ نفر رســید.تاکنون ۶ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۶۱۵ نفر 

از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند.یک هزار و 
۷۰۳ نفــر از بیماران مبتال به کوویــد۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند.تاکنــون ۴۴ میلیون و ۸۸۶ هزار 
و ۶۳۴ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.در حال 
حاضر ۱۵ شهرستان در وضعیت قرمز، ۶۱ شهرستان در وضعیت نارنجی، 
۲۷۴ شهرســتان در وضعیت زرد و ۹۸ شهرســتان در وضعیت آبی قرار 
دارنــد. تاکنون ۶۰ میلیون و ۸۳۸ هــزار و ۱۰۶ نفر دوز اول، ۵۴ میلیون و 
۱۸۹ هزار و ۱۹۳ نفر دوز دوم و ۱۷ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۶ نفر، دوز ســوم 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 
به ۱۳۲ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۳۰۵ دوز رســید.در شبانه روز گذشته، ۵۲۳ 

هزار و ۱۲ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

 افزایش شدید تعداد مبتالیان

فوت ۵0 نفر در شبانه روز گذشته

 سوئیس بزرگترین شریک تجاری

افزایش تجارت ایران با اروپا
دارندگان سهام عدالت امسال 
چقدر سود دریافت می کنند؟

بررســیها نشان میدهد دارندگان ســهام عدالت یک میلیون تومانی بابت سود شرکتها در سال ۱۳۹۹ حدود 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس 
محاســبات انجام شده و اعالم رئیس ســازمان خصوصی سازی، احتماال تا پایان سال حدود ۶۰۰ هزار تومان 
به حســاب هر سهامدار )دارندگان برگ ســهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی(پرداخت شود، همچنین دارندگان 
ســهام عدالت ۱ میلیون تومانی حدود یک میلیون و  ۲۰۰ هزار تومان به عنوان ســود سال ۱۳۹۹ دریافت 
خواهند کرد.گفتنی اســت، سود سال ۹۹ ســهام عدالت شرکت های غیر بورسی حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان 
و ســود شرکت های بورســی رقمی حدود ۲۹ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان است.  جمع سود ۲ شرکت بورسی 
و غیربورســی عددی معادل حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان اســت که این رقم باید میان ۴۹ میلیون سهامدار 

توزیع شود و بر این اساس تا پایان سال...

مقام آمریکایی: 

مذاکرات در حال  ورود به مرحله آخر است

 آمریکا تحریم یک نفتکش مرتبط 
با ایران را لغو کرد

دفتر کنترل دارایی های وزارت خزانه داری آمریکا هم زمان با برگزاری دور هشــتم مذاکرات وین، در 
بیانیه ای از رفع تحریم یک نفت کش مرتبط با ایران خبر داده است؛ این در حالی است که یک مقام 
این وزارت خانه در گفت وگویی تاکید کرد این اقدام بیانگر تغییر سیاست تحریمی واشنگتن در قبال 
ایران نیســت.به گزارش ایسنا، رسانه های آمریکایی گزارش دادند، دفتر کنترل دارایی های خارجی 
وزارت خزانه داری آمریکا )اوفک( با انتشــار بیانیه ای از رفع تحریم های نفتکش »عمان پراید« خبر 
داده است. یک سخنگوی وزارت خزانه داری در این باره گفت: این خروج از فهرست بیانگر هیچ گونه 

تغییری در سیاست تحریمی دولت آمریکا در قبال ایران نیست و به مذاکرات برجام ربطی ندارد.
ســخنگوی وزارت خزانه داری در ادامه گفت که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
این تصمیم را پس از تحقیقات گســترده و احراز اطمینان از این که »تغییر کاملی در شــرایط رخ 
داده اســت، یعنی مالکیت کشــتی، و نیز خدمه و مدیریت آن تغییر کرده است« و »هیچ شخص 
تحریم شده ای هیچ کنترلی بر آن ندارد«، اتخاذ کرده است.این نفتکش درحالی از شمول تحریم های 
دولت آمریکا خارج می شــود که روز جمعه خبرهایی در مورد احتمال آزاد شدن اموال توقیف  شده 
ایران از سوی کره  جنوبی، به دنبال ادامه گفتگوهای هسته ای در وین، نیز منتشر شده بود.یک منبع 
آگاه روز جمعه به خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گفت، قرار است از ماه آینده میالدی مذاکراتی در 
سطح کارگروه در سئول تشکیل و اختالف میان تهران و سئول بر سر دارایی های مسدود شده ایران 
بررسی شود.دور هشتم مذاکرات هسته ای قدرت های جهانی و ایران در وین برای احیای توافق برجام 
روز جمعه به طور موقت متوقف شــد و هیات های مذاکره کننده برای مشــاوره و اتخاذ تصمیمات 
سیاسی به پایتخت ها بازگشــته اند. انریکه مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات به 

زودی از سر گرفته می شود.

وزیر صمت مطرح کرد

مسئولیت کیفیت خودرو را می پذیریم
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
۹۰ درصد جمعیت هدف کشور یک دز واکسن علیه کرونا 

را تزریق کردند
تهران - ایرنا - وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۹۰ درصد جمعیت هدف کشور یک دز، 
حدود ۸۱ درصد ۲ دز و ۲۵ درصد نیز دز سوم واکسن علیه کرونا را تزریق کردند.به گزارش ایرنا از وبدا، 
بهرام عین اللهی در دیدار با حســن محمد عباس ســفیر لبنان در ایران افزود: ایران توانسته با ۶ مرکز 
تولیدی واکســن کرونا با پلتفرم های مختلف، گام هایی را در مقابله با کرونا بردارد.  وی اظهارداشت: با 
تسریع و گسترش پوشش واکسیناسیون در ماه های اخیر، میزان مرگ و میر بیماران کرونایی در ایران 
علیرغم وسعت درگیری با اُمیکرون در کشور و ایجاد موج ششم بیماری اما روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ نفر است.

از پیشرفت های ایران در حوزه های علمی و پزشکی آگاهی داریم
حســن محمد عباس سفیر لبنان در ایران نیز در این دیدار گفت: دهه فجر انقالب اسالمی را به مقام 
معظم رهبری، ملت و دولت ایران تبریک می گوییم. از پیشــرفت های جمهوری اسالمی ایران بعد از 
پیروزی انقالب به ویژه در حوزه های علمی و پزشــکی و همه سطوح اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی، 
آگاهی داریم.وی اظهار داشــت: می دانیم که دولت ســیزدهم هدف و نیت خود را بر توسعه روابط با 
کشورهای همسایه  متمرکز کرده و به عنوان یکی از اهداف اساسی و اصلی سیاست خارجی اعالم کرده 
است. در دولت لبنان از سالها پیش نیز سیاست خارجی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه در شرق 
و غرب لبنان است. لبنان روابط خوبی با کشورهای اروپایی دارد و هدف ما این است که روابط لبنان با 
کشورهای عربی و اسالمی به ویژه ایران توسعه پیدا کند.  وی خاطرنشان کرد: سفارت لبنان در ایران 
آمادگی دارد که با وزارت بهداشــت و مدیران این وزارتخانه تعامل بیشتری داشته باشد تا زمینه های 
توسعه روابط بین دو کشور، بررسی شود. همکاری ایران و لبنان از سالها قبل در حوزه آموزش پزشکی 
وجود داشــته است.  سفیر لبنان در ایران ادامه داد: دانشجویان زیادی از لبنان در ایران در رشته های 
پزشــکی تحصیل کرده اند که البته بیشــتر آنها بورسیه کامل دریافت کرده و برخی نیز با هزینه های 
شخصی برای تحصیل به ایران آمده اند. اکثر این افراد به لبنان بازگشته اند و دارای سطح باالیی از سواد 
و دانش و مهارت هستند که این نشان دهنده سطح باالی آموزش پزشکی در ایران است.  عباس تصریح 
کرد: ســفارت لبنان در ایران آمادگی دارد که درخواســت های شرکت های دارویی ایرانی را دریافت و 
به وزارت بهداشت لبنان اعالم کند و ترجیح ما این است که این درخواست ها و همکاری شرکت های 
ایرانی از مسیر سفارت انجام شود. شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی ایرانی اگر بخواهند وارد بازار 
لبنان شوند، به عنوان سفارت به آنها کمک می کنیم و پلی بین آنها و وزارت بهداشت لبنان می شویم 

تا کار آنها تسهیل شود. 

جزئیات افزایش حقوق کارکنان در 1401
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سرلشکر سالمی:
آیت اهلل صافی گلپایگانی در پاسداری از فرهنگ و معارف قرآن درخشید

فرمانده کل سپاه گفت: آیت اهلل صافی گلپایگانی در زمره استوانه های استوار دفاع از رسالت فقه و فقاهت و پاسداری از فرهنگ و معارف قرآن و پیش برندگی آرمان های 
دینی و انقالب همواره خواهد درخشــید.به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی سرلشــکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه اسالمی 

پیام تسلیت صادر کرد.
َها َشْیٌء إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمِة« متن پیام به این شرح است:بسم اهلل الرحمن الرحیم  »إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اْلِْساَلِم ثُلَْمٌة َل یَُسُدّ

ارتحال مرجع عالیقدر جهان اسالم فقیه والمقام حضرت آیت اهلل العظمی شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی موجب تألم و تأسف فراوان گردید.این عالم برجسته و مخلص با 
حضور پیوسته در نهضت اسالمی و همراهی و حمایت پیوسته و بی دریغ از امامین انقالب اسالمی به ویژه در آوردگاه های حساس و راهبردی انقالب و نظام و نیز تالش های 
جامع و درخشان علمی و فقهی که در آثار و تألیفات فاخر و ماندگار وی پدیدار و راهنمای حوزه های علمیه و جامعه روحانیت است، در زمره استوانه های استوار دفاع از 
رسالت فقه و فقاهت و پاسداری از فرهنگ و معارف قرآن و عترت و پیش برندگی آرمان های دینی و انقالبی کشور همواره خواهد درخشید.این ضایعه مولمه را به محضر 
مبارک حضرت ولی عصر )عج( نایب بر حقش مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(، حوزه های علمیه و روحانیون عالیقدر به ویژه بیت مکرم آن فقید 
سعید تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و رحمت واسعه الهی و همنشینی با پیامبر اسالم )ص( و خاندان مطهرش و برای بازماندگان 

و عموم محبان و مقلدان گرانقدرش، صبر، شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت می جویم.

گزیده خبر

پیام رهبر انقالب در پی درگذشت آیت اهلل صافی گلپایگانی؛
آیت اهلل صافی گلپایگانی از استوانه های 

حوزه  و امین امام)ره( بود
رهبر انقالب با صدور پیامی ضمن تسلیت درگذشت آیت اهلل صافی گلپایگانی، 
فرمودند:ایشــان از اســتوانه های حوزه  علمیه قم و از برجســتگان علمی و 
پرسابقه ترین عالم دینی در آن حوزه ی مبارک بود.به گزارش خبرگزاری مهر، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت فقیه عالی مقام و مرجع بصیر، 
حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با تأســف خبر درگذشــت فقیه عالی مقام و مرجع بصیــر، حضرت آیت اهلل 
آقای حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی رضوان اهلل علیه را دریافت کردم. 
ایشــان از استوانه های حوزه ی علمیه قم و از برجستگان علمی و عملی و پر 
ســابقه ترین عالم دینی در آن حوزه ی مبــارک بودند.در دوران مرحوم آیت 
اهلل بروجردی در شــمار برترین تالمذه ی آن اســتاد بزرگ، در زمان مرحوم 
آیت اهلل ســید محمدرضا گلپایگانی همراه و مشاور علمی و عملی ایشان، و 
در دوران انقالب، امین و مورد اعتماد حضرت امام خمینی رحمة اهلل علیهم 
به شمار می رفتند.سال ها در شــورای نگهبان رکن اصلی آن شورا محسوب 
می شــدند و پس از آن هم همواره درباره ی مسائل انقالب و کشور، دلسوزانه 
و مســئولنه ورود می کردند و بارها اینجانب را از نظرات و مشورت های خود 
مطلع و بهره مند می ســاختند.قریحه ی شعری، حافظه ی تاریخی، پرداختن 
به مســائل اجتماعی از دیگر ابعاد شخصیت این عالم کهنسال و بزرگوار بود. 
رحلت ایشان برای جامعه ی علمِی دینِی کشور مایه ی تأسف است. اینجانب 
به خاندان مکّرم و فرزندان گرامی ایشان و نیز به مراجع معظم و علمای اعالم 
حوزه ی علمیه و مقلدان و ارادتمندان ایشان بویژه در قم و گلپایگان تسلیت 

عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای

فرمانده نیروی دریایی سپاه: 
آمریکایی ها حق ورود به آب های سرزمین 

ایران را ندارند
  گروه اســتان ها ـ فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
امروز اگر رزمندگان اســالم در دریا مقابل آمریکایی ها می ایستند، برگرفته از 
ارواح پاک شهداســت و دشــمن حق ندارد وارد آب های سرزمینی ما شود و 
حتی در آب های تحت نظارت ما قرار بگیرد.به گزارش خبرگزاری تســنیم از 
ســیاهکل به نقل از روابط عمومی سپاه اســتان گیالن،  سردار دریادار پاسدار 
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
یادواره 224 شــهید شهرستان سیاهکل، حضور در مجالس شهدا را به دعوت 
خود شــهدا دانســت و اظهار کرد: حضور در مجالس شهدا به معنی سالم بر 
شهداست و شهدا زمانی که ما نیازمند هستیم پاسخ ما را می دهند.وی شهدا 
را لنگرگاه انقالب اســالمی دانســت و افزود: در آستانه چهل و چهارمین سال 
انقالب اسالمی هستیم و این ایام به شهدا تعلق دارد.دریادار تنگسیری، با بیان 
اینکه شهدا با خدا عهد بستند، گفت: انقالب اسالمی میراث شهداست و وظیفه 
داریم از میراث شهدا حراســت کنیم؛ همچنین مطالعه وصیتنامه های شهدا 
ضرورت دارد.وی پشــتیبانی از انقالب و پیروی از ولیت فقیه و توجه به نماز 
و حفظ حجاب را از محورهای وصایای شهدا دانست و عنوان کرد: مادامی که 
با شهدا و در مسیر شهدا هستیم، هیچ دشمنی جرئت ندارد به ما ضربه بزند.

فرمانده نیروی دریایی ســپاه با تصریح به »باید از شهدا مقاومت و ایستادگی 
در برابر دشــمن را بیاموزیم«، اضافه کرد: شهدا رفتند تا ما بمانیم و به ایرانی 
بودن خودمان افتخار کنیم.وی رمز ایســتادگی شهدا در برابر دشمن را با خدا 
بودن دانست و گفت: مادامی که خدا را داریم، از دشمنان واهمه نداریم و همه 
این تحریم ها و تهدیدات و مشــکالتی که دشــمن برای ما ایجاد کرده است، 
برای پیامبر)ص( نیز وجود داشت و به برکت خون شهدا از این آزمون ها پیروز 
بیرون خواهیم آمد.فرمانده نیروی دریایی سپاه با ابراز اینکه جوانان سلحشور 
و غیرتمند ایران اســالمی همواره برای عزت کشور ایثار و فداکاری می کنند، 

متذکر شد: امروز اگر رزمندگان اسالم در دریا مقابل آمریکایی ها می ایستند،

در راستای ساماندهی اراضی ساحلی اعالم شد؛
دستور سرلشکر باقری برای عقب نشینی 

نیروهای مسلح از سواحل غیرنظامی
دستور سرلشکر باقری برای عقب نشینی نیروهای مسلح از سواحل غیرنظامی

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح دســتور صریحی مبنی بر عقب نشینی 
ســازمان های نیروهای مســلح از ســواحل غیرنظامی صادر کرد.به گزارش 
خبرگــزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ســتاد کل، در 
راستای ســاماندهی اراضی ســاحلی دریای خزر رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح با تشکیل تیم بازرسی دستور صریحی مبنی بر عقب نشینی از ساحل 
اماکنی که کاربری نظامی، دفاعی و امنیتی در نیروهای مسلح را ندارد، صادر 
کرد.همچنین مقرر شد در اســرع وقت سازمان های نیروهای مسلح )ارتش 
جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، فرماندهی انتظامی و وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح( به جز اماکن نظامی، دفاعی و امنیتی که 
برابر ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توســعه و مصوب هیئت وزیران مستثنی 
گردیده اند از بقیه اماکن و مراکز به میزان ۶۰ متر از ساحل دریا عقب نشینی 

کنند.

با اشاره به موضوع »آزادسازی مناطق ساحلی«
بهادری جهرمی: اراده جدی برای اجرای قانون 

می خواهیم
ســخنگوی دولت گفت: ما معتقدیم اگر تصرف سواحل 
تخلف است و ساحل برای عموم مردم است، اول از همه 
باید یقه خودمان را بگیریم و پای دولت را از ساحل عقب 
بکشیم تا بعد بهتر بتوانیم یقه دیگران را بگیریم.به گزارش 
ایسنا، علی بهادری جهرمی با حضور در برنامه تلویزیونی 
شــبکه تهران با اشــاره به موضوع »آزادســازی مناطق 

ساحلی« اظهار کرد: ما یک اراده جدی برای اجرای قانون می خواهیم تا کسی بیاید و 
بر سر حق مردم بایستد. دولت اگر اهل ایستادن بر سر حقوق مردم نبود اولً دستور 
این کار را نمی داد و ثانیاً بالفاصله پس از صدور دستور معاون اجرایی خودش به استان 
مربوطه نمی رفت و بر انجام این امر نظارت نمی کرد.وی افزود: در جلسه هیئت دولت 
هم بســیار جدی این امر مطرح شــد و به تمام اعضای کابینه اعالم شد که باید این 
اتفاق بیفتد. بخش زیادی از ساحل را دستگاههای اجرایی به مفهوم عام کلمه تصرف 
کردند و بخشــی را هم بخش خصوصی تصرف کرده است که هردو هم تخلف است و 
درست نیست.سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه چقدر 
از تصاحب ســواحل سهم دولت اســت، تصریح کرد: آمار دقیقی ندارم اما الن تقریباً 
سهم دولت و بخش خصوصی در این زمینه برابر است هر چند قباًل سهم دولت بیشتر 
بوده است. اما اصاًل فرض کنیم که سهم دولت بیشتر است، مهم این است که هر دو 
بخش سهیم هستند و در عین حال دولت می گوید اگر این کار تخلف است و ساحل 
برای عموم مردم اســت، اول از همه یقه خودمان را بگیریــم و خودمان پایمان را از 
ساحل عقب بکشیم تا بعد بهتر بتوانیم یقه دیگران را بگیریم.بهادری جهرمی با اشاره 
به شرایط اجرای دستور رییس جمهوری در این زمینه، تاکید کرد: اگر در فاصله ۶۰ 
متری تا ساحل ساختمانی نباشد و پشت آن ساختمانی باشد متعلق به همان دستگاه 
اجرایی است چون در آن بخش ممنوعیتی نبوده است اما در این ۶۰ متر که متعلق به 
مردم است نباید دیوارکشی یا فنس کشی وجود شده باشد تا مردم بتوانند به آن بخش 

هم مراجعه کنند و مسیر دسترسی به آن هم فراهم شود.

امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با »ماریس پین«:

ساخت واکسن اسپایکوژن نمونه ای موفق از همکاری ایران و استرالیا است
وزیر امور خارجه کشــورمان در گفتگوی تلفنی با وزیر امور 
خارجه استرالیا،گفت: همکاری بخش خصوصی دو کشور در 
ساخت واکسن اسپایکوژن را نمونه ای موفق از همکاری های 
ســازنده دانســت.به گزارش خبرگزاری مهر، »ماریس پین« 
وزیر امور خارجه اســترالیا صبح دیروز )سه شنبه( در تماس 
تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان 
در خصوص توســعه و تعمیق روابط و همکاری های دو کشور 
و مســائل منطقه ای و بین المللی گفتگــو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشــورمان در این تماس با تبریک روز ملی 
اســترالیا به وزیر امور خارجه، دولت و مردم این کشــور، نیم 
قرن تاریخ روابط دوستانه را سرمایه مشترک دو کشور عنوان 
کرد و حضور جامعه فرهیخته ایرانیان در اســترالیا را بعنوان 
پل فرهنگی میان مردم دو کشور عنوان کرد.امیرعبداللهیان با 
اشاره به ظرفیت های روابط، برای گسترش همکاری های دو 
کشور در زمینه های مختلف، از جمله تجارت، سرمایه گذاری 
و مبادلت علمی بخشهای دولتی و خصوصی دوکشور و برنامه 
ریزی مشترک در این خصوص اعالم آمادگی کرد و همکاری 
بخش خصوصی دو کشور در ســاخت واکسن اسپایکوژن را 
نمونه ای موفق از همکاری های سازنده دانست.رئیس دستگاه 
دیپلماسی همچنین سفر اخیر نماینده ویژه استرالیا در امور 
افغانستان به تهران را موفقیت آمیز خواند و اظهار داشت، در این 
سفر حوزه های جدیدی از همکاری های دو کشور درخصوص 

افغانســتان تعریف شد.وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به 
وضعیت بیجاشدگان افغانستان و ورود روزانه چند هزار زن و 

مرد و کودک افغانستانی به استان های مرزی ایران، بار دیگر 
بر ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت همه گروه 

های قومی و توجــه جامعه جهانی به وضعیت آوارگان تاکید 
کرد.ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا نیز در این گفتگو 
با تشکر از همکاری جمهوری اسالمی ایران و رایزنی های موثر 
طرفین در سفر نماینده ویژه استرالیا در امور افغانستان، ابراز 
امیدواری کرد: همکاری نزدیک دو کشور در موضوع افغانستان 
در راستای تشویق طالبان در عمل به تعهدات خود و اطمینان 
یافتن از عدم تبدیل افغانســتان به پناهگاهی امن برای گروه 
های تروریســتی و جرائم فراملی نظیر قاچاق انسان و قاچاق 
مواد مخدر، تداوم یابد.وی ضمن استقبال از گسترش روابط دو 
کشور در حوزه های دو جانبه اعالم کرد استرالیا از مذاکرات در 
وین حمایت می کند.وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص 
مذاکرات برجام تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران از دستیابی 

به توافق خوب در این مذاکرات استقبال و بر آن تاکید دارد.
امیرعبداللهیــان در ایــن تماس تلفنی خواهــان توجه ویژه 
اســترالیا نســبت به حقوق ایرانیان مقیم این کشور و به ویژه 
وضعیت کنســولی برخی از اتباع کشورمان که در استرالیا با 
مشکل مواجه هستند، شد.وزیر امور خارجه با اشاره به نقش 
جمهوری اســالمی ایران در مبارزه با تروریسم و تبیین نقش 
آفرینی موثر سردار سلیمانی، قهرمان ملی و بین المللی مبارزه 
با تروریســم در کمک به صلح و امنیــت در منطقه، خواهان 
برخورد مسئولنه استرالیا با عوامل فعال گروهکهای تروریستی 

در این کشور گردید.

وزیر کشور گفت: هنوز تصمیم نهایی 
برای برگزاری فردی 22 بهمن گرفته 
نشــده است اما راهپیمایی به صورت 
خودرویی برگزار می شــود.به گزارش 
خبرنــگار مهر، احمــد وحیدی وزیر 
کشــور در حاشیه ســی و چهارمین 
جلســه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
کرونا گفت: بر اساس آمارهای اعالمی 
از ســوی وزارت بهداشت اومیکرون 
در کشــور رشد داشــته است؛ یکی 
از عوامل مهم این رشــد عدم اعمال 
مقررات بهداشــتی بوده اســت.وی 
افزود: متأســفانه شــاهد اجتماعات 
غیرضروری هستیم و همین موضوع 
باعث رشــد اومیکرون شــده است؛ 
البته افرادی که واکســن دوز ســوم 
را زده انــد ایمنی بهتــری در ابتالء 
بــه اومیکــرون دارند.وحیدی گفت: 
احتمالً ناچار می شویم که دوز سوم 
واکســن را اجباری کنیــم که البته 
مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا را 
از بســتری های  افزود:  نیاز دارد.وی 
اضافی باید خودداری شــود تا برای 
ارائه خدمات درمانی به بیماران دچار 
مشکل نشویم.وزیر کشور در پاسخ به 
سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه 
تصمیمی بــرای برگزاری راهپیمایی 
22 بهمن گرفته شــده است، گفت: 
هنوز تصمیم نهایی بــرای برگزاری 
فردی 22 بهمن گرفته نشده است اما 
راهپیمایی به صورت خودرویی برگزار 
می شود.به گفته وحیدی، ستاد ملی 
مقابله با کرونا باید در مورد برگزاری 
فــردی راهپیمایی 22 بهمن تصمیم 

بگیرد.
پیگیری مطالبــات بخش درمان 

هستیم
وی افــزود: در این جلســه در مورد 
منابع مورد نیاز وزارت بهداشت بحث 
و گفتگو شــد و بنا شــد تا مطالبات 
بیمارستان ها را هرچه سریع تر تأمین 
کنیم.وزیر کشــور گفت: اگر در یک 
مدرسه خاص تعداد زیادی از مبتالیان 
به کرونا مشاهده شد باید استانداران 
طبق مدت مشــخص آن مدرســه را 
تعطیل کنند.احمدی گفت: همچنین 
قرار است اجرای برخی مصوبات سابق 
در طــرح مدیریت هوشــمند کرونا 
متوقف شــود چون زمان آنها گذشته 
است.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری 
مبنی بر اینکــه اجرای کدام مصوبات 
قرار است متوقف شود، گفت: با توجه 
به اینکه طرح مدیریت هوشمند کرونا 

برخی مصوباتی که زمان آن گذشــته 
متوقف شــود که لیست این مصوبات 

تهیه شده است و اعالم خواهد شد.

1۷ شهر در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار دارند

وزیر کشــور درباره رنگ بندی شهرها 
و بازگشت مجدد محدودیت از جمله 
محدودیت تردد بین شــهری گفت: 
درباره رنگ بندی شهرها مالک همان 
رنگ بندی ســابق است و رنگ بندی 
جدیدی اعالم نشده است متأسفانه در 
استان های بیشتری به تعداد شهرهای 
قرمز اضافه شــده است. در این جلسه 
فکــر می کنم حــدود ۱۷ نقطه را به 
عنوان شهرهای قرمز اعالم کردند. به 
طور مرتب وزارت بهداشت نیز درا ین 
زمینه اطالع رســانی خواهد کرد.وی 
ادامه داد: در رابطــه با ترددهای بین 

شــهری هنوز تصمیم خاصی گرفته 
نشده و محدودیتی اعالم نمی شود.

استانداران اجازه تعطیل سراسری 
مدارس را ندارند

وحیــدی تصریح کرد: دربــاره مدت 
زمــان نقاهت بیماری نیز بر اســاس 
اعالم وزارت بهداشــت کسانی که به 
بیمــاری اومیکرون مبتال شــده اند تا 
پنج روز اســتراحت کفایت می کند و 
در وزارت بهداشــت ایــن مدت زمان 
در حال حاضر رعایت و عمل می شود. 
البته این موضوع نیز در ستاد مطرح و 
درباره آن بحث خواهد شــد و ممکن 
است در دستورالعمل وزارت بهداشت 
نیــز این موضوع مبنا قــرار گیرد.وی 
ادامه داد: بنابرایــن ما اجازه تعطیلی 
سراسری در اســتان برای مدارس را 
ندادیم و چنین اختیاری به استانداران 
داده نشــده اســت و مورد بــه مورد 
استانداران اجازه دارند بررسی کرده و 
مدارس را تعطیل کنند.وحیدی درباره 
برگزاری تجمعات نیز گفت: به زودی 
نیز در خصوص برگــزاری اجتماعات 
مصوبه ای مقرر شــده است که اعالم 
خواهد شد و در آن مصوبه آمده است 
که تا حداکثر 2۰ درصد ظرفیت مجاز 
هستند حضور داشته باشند این مصوبه 
در ستد ملی کرونا به تصویب رسیده 
و به زودی ابالغ خواهد شد و از زمان 
ابالغ نیز این مصوبه لزم الجرا خواهد 
بود. همچنیــن در این مصوبه کاهش 
مدت زمان برگزاری اجتماعات نیز در 

نظر گرفته شده است. 

وزیر کشور:

هنوز تصمیمی برای راهپیمایی 
22 بهمن گرفته نشده است

رئیس جمهور در پیامی به مناسبت درگذشت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی گفت: به یقین آثار ماندگار 
و سلوک معنوی ایشان همواره الهام بخش و چراغی فراروی طالب و فضالء و حوزه های علمیه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت السالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در 
پیامی به مناسبت درگذشت حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه این مرجع والمقام همزمان با تالش در پاسداری از 
ارزش های دینی و تربیت شاگردان، در سنگر مبارزات انقالبی نیز حضوری فعال داشت، تصریح کرد: به یقین آثار ماندگار و سلوک معنوی 
ایشــان همواره الهام بخش و چراغی فراروی طالب و فضالء و حوزه های علمیه خواهد بود.رئیس جمهور در پیام تســلیت درگذشت آیت اهلل 
صافی گلپایگانی این ضایعه بزرگ را محضر مقدس حضرت بقیه اهلل العظم )عج(، مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، بیت شریف و عموم 
مقلدان و شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت گفته و از پیشگاه خداوند متعال برای روح مطهر آن عالم وارسته، علّو درجات و همجواری 

با ائمه اطهار )ع( را مسألت کرده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: درباره معافیت سربازان متاهل دارای دو فرزند هنوز با نیروهای مسلح مشورت نشده است.به گزارش خبرنگار مهر، رحیم 
زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لیحه بودجه سال ۱4۰۱ مجلس در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: نمایندگان در نشست امروز با الحاق 
یک بند به تبصره ۵ موافقت کردند که به موجب آن کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی 
مصوبه مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( به سهامداران پرداخت ککند.

وی بیان کرد: در صورت پرداخت سودهای توزیعی از هر طریقی به جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با 2۰ درصد جریمه پرداخت کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است، بر اجرای این 
ماده نظارت کند.زارع تصریح کرد: همچنین نمایندگان در مصوبه دیگری با الحاقیه به بند )الف( تبصره )۵(، اولویت های دولت را در انتشار ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی برای اجرای طرح های 
دارای توجیه فنی اقتصادی مالی و زیست محیطی تعیین کردند.سخنگوی کمیسیون تلفیق لیحه بودجه سال ۱4۰۱ مجلس ادامه داد: بر این اساس، شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرح های 
خود از جمله تهیه طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، بافت های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 
برای اجرای طرح های قطارهای حومه ای و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصالی تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.سخنگوی کمیسیون تلفیق لیحه 
بودجه سال ۱4۰۱ مجلس ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه دیگری با بند الحاقی به تبصره ۵ موافقت کرد که بر اساس آن بانک مرکزی در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار 

باز صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه بوده و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع است.

رئیسی:

سلوک معنوی آیت اهلل صافی گلپایگانی 
الهام بخش طالب خواهد بود

زارع مطرح کرد؛

هنوز با ستاد کل درباره معافیت سربازان متاهل مشورت نشده است
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آخرین تصمیمات دولت و مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت

 وزارت تعاون فهرست افراد جدید را تحویل داد
رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: موضوع جاماندگان سهام عدالت، در دولت هم در حال بررسی است و 
اخیرا وزارت تعاون فهرستی از اقشاری که این سهام می تواند به آنها تعلق بگیرد را به وزارت اقتصاد ارایه کرده است.

حسین قربانزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره برنامه سازمان خصوصی سازی برای برگزاری انتخابات 
هیات مدیره شرکت های استانی سهام عدالت اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی بورس، کارگروهی برای تعیین 
تکلیف اعمال حقوق مالکانه ســهام عدالت، تقسیم سود و سایر موضوعات مرتبط با سهام عدالت تشکیل شده که 
نمایندگانی از شــورای عالی بورس، ســازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی، کانون سهام 
عدالت، اتاق تعاون و وزارت تعاون در این کارگروه حضور دارند و تا کنون دو جلسه هم برگزار شده است.وی ادامه داد: 
در همین کارگروه درباره تقسیم سود سهام عدالت تصمیم گیری شد و موضوعات برگزاری مجامع، مدل مطلوب و 
اصالح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت هم در حال بررسی است.رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه برگزاری 
انتخابات هیات مدیره شرکت های استانی سهام عدالت در دستور کار است، افزود: الزمه برگزاری انتخابات، برگزاری 
مجامع این شرکت هاست اما موضوع این است که هنوز سازمان بورس اجازه برگزاری این مجامع را به دلیل مشکالت 
و معضالت این شرکت ها صادر نکرده  است.قربانزاده  گفت: در جلسات بعدی این کارگروه موضوع برگزاری مجامع 
و انتخابات هیات مدیره شــرکت های استانی ســهام عدالت مورد بررسی قرار می گیرد.وی تاکید کرد: مطابق قانون 
تجارت، مجمع در نوبت اول و دوم با هر حد نصابی می تواند تشــکیل شود اما با توجه به حجم گسترده  سهام داران 
این شــرکت ها، بعضا این مجامع با کمتر از چند صدم درصد تشکیل شده  است. برای مثال مجمع شرکتی که یک 
میلیون سهام دار دارد با 40 نفر برگزار شده از سوی دیگر معضالت مربوط به تایید صالحیت هیات مدیره سابق، عمال 
این شرکت ها را با چالش مواجه کرده است.رییس سازمان خصوصی سازی با تاکیدبر اینکه درباره برگزاری مجامع و 
انتخابات باید تصمیم گیری اساسی انجام شود، اظهار داشت: تصمیم گیری در این باره برعهده کارگروه مذکور است 
و نتایج بررسی ها و پیشنهادات این کارگروه در شورای عالی بورس مورد بررسی قرار می گیرد و از آنجایی که شورای 

عالی بورس از سوی رهبری مرجع تعیین تکلیف در این حوزه تلقی شده، هر  تصمیم شورای عالی بورس در این باره 
فصل ختام اســت.قربانزاده درباره آخرین تصمیمات برای جاماندگان سهام عدالت و شناسایی این افراد گفت: هنوز 
عدد دقیقی از جاماندگان سهام عدالت در دست نداریم و تمام اعداد در این حوزه به صورت تقریبی و حدودی است 
چراکه هنوز تعریف درســت و جامعی از جاماندگان سهام مطرح نشده، یک تلقی از جاماندگان سهام عدالت همان 
جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری هستند که با وجود ارایه مدارک به سازمان و اداره  متبوعه خود در سامانه 

سهام عدالت، مشخصات این افراد ثبت نشده اما برگه سهام عدالت دارند. اما تعریف دیگری که از جاماندگان سهام 
عدالت می شود افرادی هستند که استحقاق دریافت سهام عدالت را دارند که این موضوع معنای متفاوت تری دارد. 
یعنی دوباره افرادی از مجموعه های مورد تایید کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت سهام عدالت معرفی شود.وی 
در پاسخ به این سوال که در طرح مجلس، نمایندگان چه افرادی را جامانده سهام عدالت می دانند، اظهار داشت: نظر 
مجلس ترکیبی از این دو تعریف از جاماندگان ســهام عدالت است. مجلس به دنبال جدیدی از سهامداران هستند 
اما نکته حائز اهمیت این است که خود مجلس تکالیفی را در قانون بودجه برای فروش سهام دولتی در نظر گرفته 
که عمال تابلوی بورس فعلی دولت کفاف آن را نمی دهد.رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: باید توجه داشته 
باشیم که  سهام حداقلی مس، فوالد، سایپا و ایران خودرو و ... وثیقه هستند و مابقی سهام دولت هم کفاف تکلیف 
90 هزار میلیارد تومانی فروش سهم مستقیم و 160 هزار میلیارد تومان غیرمستقیم را که در قالب انتقال سهم به 
سازمان ها و صندوق ها است را نمی دهد. از سوی دیگر برای سال آینده هم 71 هزار میلیارد تومان در الیحه پیش 
بینی شده که به 90 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.وی تاکید کرد: این حجم تکالیف فروش سهام با موضوعی 
که در قالب جاماندگان طرح عنوان شده تعارض دارد.رییس سازمان خصوصی سازی گفت: باید دید اگر مجلس بنا 
بر اجرای این طرح را دارد، مصوبه نهایی آن چه عدد و رقمی با چه ترکیبی خواهد بود، اما موضوع جاماندگان سهام 
عدالت در دولت هم در حال بررسی است و اخیرا وزارت تعاون فهرستی از اقشاری که این سهام می تواند به آنها تعلق 
بگیرد را به وزارت اقتصاد ارایه کرده است که این موضوع هم در کارگروه مذکور باید مورد بحث قرار بگیرد.قربانزاده 
درباره سبد سهام پیش بینی شده برای جاماندگان سهام عدالت گفت: این موضوع  به عوامل مختلفی بستگی دارد 
و االن هیچ چیز قطعی نمی توان در این باره گفت اما قاعدتا نمی توان با همان رقم 500 هزار تومان و یک میلیون 
تومان آن سال، سهام نظر گرفته شود و اگر قرار باشد به  جمعیت جدید سهام عدالت تعلق بگیرد  قاعدتا باید ارزش 

روز را در نظربگیریم.    

مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول 
پیشــنهادی دولت در بودجه 1401 که در راســتای کاهش شکاف پرداخت حقوق 
کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است.به گزارش ایسنا، همان طور که پیش بینی 
می شد و طبق تجربه  سال های قبل، موضوع حقوقی کارکنان در بررسی الیحه بودجه 
در مجلس با تغییراتی پیش رفت و کمیســیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، 
 این در حالی اســت که دولت در الیحه، افزایش متوسط 10  درصدی و حداقل 4.5 
میلیون تومان را ارائه ولی کمیســیون تلفیق مصوب کرد که حداقل حقوق به 5.6 
میلیون افزایش یافته و 10 درصد نیز اعمال شود؛ تغییراتی که می تواند هزینه دولت 
در پرداخت حقوق در قالب هزینه های جاری را باال برده و در اهم آن رعایت عدالت 
در پرداخت ها را مورد توجه قرار دهد.در همین رابطه ایسنا در گفت و گویی با حسین 
رضوی پور -مشاور سازمان اداری و استخدامی - جریان اقدامات صورت گرفته در این 
سازمان در راستای پرداخت های عادالنه و اصالح نظام پرداخت و وضعیت پرداختی 

ها در آینده را بررسی کرده است.

زنجیره پرداخت باید تکمیل شود
مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم 
اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در ســه قسمت تقسیم و در رابطه 
با آن اقدام کرده اســت، توضیح داد: دســته اول به اجرای ماده ۲9 قانون برنامه ششم 
توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی گردد که در این رابطه نسبت به تکمیل 
زیرســاخت های مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی 
شروع شــده بود، اقدام شد؛ بر این اساس یکپارچه سازی ســازوکار  پرداخت و شفاف 
کردن آن در دستور کار است که با هماهنگی  و همکاری سازمان اداری و استخدامی  با 
ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ 
پرداختی به کارکنان، نظارت ایجاد کرد. هر تغییری در نظام جبران خدمات مســتلزم 
وجود نظارت و شفافیت بر پرداخت هاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره پرداخت به 

ذینفع نهای میسر نخواهد بود.

قرار بود ۵33 هزار تومان معادل 1۷00 امتیاز اضافه شود
وی در ادامه با اشــاره به دســته دوم اقدامات در راســتای پرداخت های عادالنه گفت: 
ســازمان اداری و استخدامی ســعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض 
در پرداخت در بودجه ســال آینده ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت 
که از سوی ســازمان برنامه و بودجه  پیش بینی افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان 
انجام شــده بود،  بتواند به نوعی این 10 درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی 
که پراخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی باالتری دارند، 
داشــته باشند.به گفته رضوی پور، طبق مدل طراحی شده سازمان اداری و استخدامی، 
5۳۳ هزار  تومان معادل 1700 امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و ســه 
درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه می شود که در این حالت  حداقل حقوق ۲8 درصد 
افزایش یافته و به چهار میلیون و 500 هزار تومان می رســد و مابقی افراد نیز تا پنج 

درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

تلفیق فرمول را بهم زد
وی با اشــاره به مصوبه اخیر کمیســیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: 
اما کمیســیون تلفیق، فرمول پیش بینی شده دولت را بهم زده و ضمن در نظر گرفتن 
افزایش 10 درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را 60 درصد افزایش 
داده و به پنج میلیون و 600 هزار تومان رســانده است که متفاوت از پیش بینی دولت 
برای پرداخت ها در سال آینده است و از سقف 10 درصدی تعیین شده در الیحه دولت 
برای افزایش میانگیــن پرداخت ها تجاوز می کند،  اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را 

پیش بینی کرده است، مشخص نیست.

10 درصد به حکم اضافه می شود
مشــاور معاون رئیس جمهور افزود: براساس روش کمیسیون تلفیق، این 10 درصد به 
حکم اضافه می شــود، مثال کسی که حکم حقوقی وی هفت میلیون تومان بوده، 700 
هزار تومان به آن اضافه می شــود و حکم به 7.7 میلیون تومان افزایش پیدا می کند، 
همین طور حقوق کسی که حکم او 16 میلیون است معادل 1.6 میلیون تومان افزایش 
پیدا می کند که به تبع آن ســایر پرداختی ها مانند اضافه کار نیز افزایش خواهد یافت، 
این موجب می شود در شرایط تورمی و فشار معیشتی، کمک کمتری به اقشار حداقلی 
بگیر تخصیص پیدا می کند. به همین دلیل ما پیش بینی کرده بودیم که معادل مبلغ 
ثابت 5۳۳.8 هزار تومان به ضریب حقوقی کارکنان اضافه شــود که تا حدی شــکاف 
حقوقی را تعدیل می کرد، البته مدل آن در ســال 1۳98 نیز تصویب شد و به اجرا در 
آمد، به این صورت که 400 هزار تومان به حقوق اضافه شد و 10 درصد ضریب سالیانه 

ریالی افزایش پیدا کرد.

حکم کارمند ۵.4 میلیون است اما 14 میلیون حقوق می گیرد
اما در ادامه موضوع مربوط به رفاهیات حقوق که چندی پیش از ســوی رئیس سازمان 
اداری و اســتخدامی مطــرح و به عنوان عاملی برای ایجاد اختــالف در پرداخت ها به 
کارکنان اعالم شــده بود مورد بررسی قرار گرفت.مشاور سازمان اداری و استخدامی در 
رابطه با جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح داد: آنچه که براساس حکم 
حقوقی کارکنان مطرح اســت، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن هفت برابر اســت و در 
مجموع اختالف فاحشی در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد بخشی از حقوقی 
و دستمزد را تشکیل می دهد و بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداخت هایی مانند 
اضافه کار، کارانه و یا برخی پرداخت های مناسبتی است برمی گردد و اختالف از همین 
جا شروع می شود؛ به گونه ای که با  اعمال رفاهیات حداکثر پرداخت ها تا 15 برابر هم 
رشد می کند؛  مثال حکم یک کارمند پنج میلیون و 400 هزار تومان است اما با اعمال 

رفاهیات، دریافتی وی به 14 میلیون و 500 هزار تومان می رسد.

چالش  همسان سازی و فوق العاده ها
موضــوع دیگر مربوط به پرداخت فوق العاده های ویژه تا 50 درصد در حقوق کارکنان 
است که در دو سال اخیر اجرایی شد و اینکه آیا این روال ادامه خواهد داشت، از مشاور 
سازمان اداری و استخدامی مورد پرسش قرار گرفت.رضوی پور ماجرای فوق العاده های 
ویژه را شــبیه یک داستان دراماتیک در دولت در سال های گذشته دانست و گفت: با 
توجه به اینکه مبنای مشــخصی برای پرداخت رفاهیات وجود نداشت و این بخش در 
حکم کارکنان اعمال نشــده و مبنای بازنشســتگی قرار نمی گرفت، در اسفند 1۳98 
دســتور صادر شد تا بخشــی از این پرداخت های رفاهی غیرمستمر تبدیل به مستمر 
شــده و در حکم درج شود تا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی قرار گیرد. قرار بر این 
بود دستگاه هایی که منابع در اختیار دارند به شرط عدم افزایش بار مالی به نحوی عمل 
کنند که رفاهیات پرداختی به فوق العاده ویژه منتقل شده و دیگر رفاهیات تکرار نشود. 
اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که رفاهیات در حکم نشســت ولی از ســوی 
دیگر دوباره تکرار شــد و دستگاه های اجرایی برای پرداخت آن خواهان بودجه شدند.

وی با اشاره به اینکه در جریان پرداخت فوق العاده های ویژه دستگاه هایی که رفاهیات 
دریافت نمی کردند و ســهم چندانی در این رابطه نداشتند، معترض شدند، این را هم 
گفــت که به هر صورت این نحوه پرداخت فــوق العاده ویژه موجب ایجاد تبعیض بین 
دستگاه های مختلف شد و از سویی بازنشستگان هم که از آن بهره مند نشده بودند و 
اختالف زیادی بین حقوق آن ها و کارکنان ایجاد شد، خواستار همسان سازی شدند و 
به عبارتی یک سونامی همسان سازی در کشور ایجاد شد. در حالی که منابع کافی برای 
آن وجود نداشــت، بر این اساس دولت به هیچ عنوان نباید این مسیر همسان سازی و 
تسری را با شرایط فعلی ادامه دهد بلکه باید به سراغ طراحی نظام جامع یکپارچه برای 

ایجاد شرایط عادالنه در پرداخت حقوق پیش برود.

بررسیها نشان میدهد دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی بابت سود 
شــرکتها در ســال 1۳99 حدود یک میلیون و ۲00 هــزار تومان دریافت 
خواهنــد کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، بر اســاس 
محاســبات انجام شــده و اعالم رئیس سازمان خصوصی ســازی، احتماال 
تا پایان ســال حدود 600 هزار تومان به حســاب هر ســهامدار )دارندگان 
برگ ســهام عدالت 5۳۲ هزار تومانی(پرداخت شــود، همچنین دارندگان 
ســهام عدالت 1 میلیون تومانی حدود یک میلیــون و  ۲00 هزار تومان به 
عنوان سود ســال 1۳99 دریافت خواهند کرد.گفتنی است، سود سال 99 
ســهام عدالت شرکت های غیر بورســی حدود ۲800 میلیارد تومان و سود 
شرکت های بورسی رقمی حدود ۲9 هزارو ۲00 میلیارد تومان است.  جمع 
سود ۲ شرکت بورسی و غیربورســی عددی معادل حدود ۳1 هزار میلیارد 
تومان است که این رقم باید میان 49 میلیون سهامدار توزیع شود و بر این 

اســاس تا پایان سال به هر سهامدار  احتماال رقمی حدود 600 هزار  تومان 
پرداخت می شــود.الزم به ذکر است، سود ســهام عدالت در سال 98 برای 
ســهام عدالت یک میلیون تومانی حدود 400 هزار تومان و ســهام عدالت 
5۳۲ هزار تومانی ۲00 هزار تومان بود.به گزارش تسنیم، سود سهام عدالت 
در ســال 95 برای دارندگان سهام عدالت یک میلیونی 150 هزار تومان بود 
که این مبلغ در ســال 96 به حدود 175 هزار تومان و در سال 97 به ۲05 
هزار تومان رســید. در سال  98 اما با رشد قابل توجهی به 400 هزار تومان 
رسید برای سال 99 نیز رقم به 600 هزار تومان رسیده است که با توجه به 
این مطلب که ســود عملکرد سالیانه شرکت های سرمایه پذیر باید حداکثر 
یک ســال بعد از پایان ســال مالی به حسابشــان واریز شود این سود 600 
هزار تومانی تا پایان 1400 باید برای ســهامداران واریز شــود..این نکته نیز 
باید تاکید شــود که رقم 600 هزار تومان بر اساس یک برآورد اولیه بوده و 

جزئیات کامل توزیع سود سهام عدالت در جلسه روز چهارشنبه شورای عالی 
بورس مشــخص خواهد شد.گفتنی اســت، جمع سود سال نود و هشت که 
سال گذشته به حساب سهامداران پرداخت شد حدود 9هزار و 500 میلیارد 
تومان بود که امســال این عدد به بیش از ۳1 هزار میلیارد تومان رســیده 
اســت.نکته: جمع سود شرکت های بورسی و غیر بورسی نسبت به سال 98 

به حدود ۳ برابر افزایش پیدا کرده است.

سود سال 98 به طور کامل پرداخت شد؟
عملکرد سالیانه شرکت های ســرمایه پذیر باید حداکثر یکسال بعد از پایان 
سال مالی به حسابشان واریز شود سال گذشته سوده عملکرد سال 98 قرار 
بود تا پایان اســفند 99 واریز شود که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی وزارت 
اقتصاد 50 درصد از ســود واریز شده و 50 درصدی که قرار بود بعد از عید 
واریز شــود در تیرماه به میزان 40 درصد واریز شد حتی برخی از شرکت ها 
مانند مخابرات از واریز سود سهامداران عدالت خودداری کردند که به گفته 

مقامات بورس پرونده این شرکت از طریق قضایی پیگیری می شود.

دارندگانسهامعدالتامسالچقدرسوددریافتمیکنند؟

»صبافوالدخلیجفارسشرکتبرترصادراتگرا-درخشش»صبا
فوالدخلیجفارس«درارزیابیصدشرکتبرترکشور

 به گزارش روابط عمومی شــرکت صبا فوالد خلیج فارس  ، بر اساس ارزیابی و رتبه بندی که 
امسال از شرکت های برتر کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، شرکت صبا 
فوالد خلیج فارس در ارزیابی شاخص های صادرات به عنوان شرکت برتر صادرات گرا معرفی 
شده است.بنا بر این گزارش،سازمان مدیریت  صنعتی هر ساله به منظور ارائه فضای شفاف تر از 
کسب و کار اقتصادی کشور، شرکت های برتر را از نظر شاخص های مختلف مانند اندازه و رشد 
شرکت، ســودآوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و شاخص های بازار مورد 
ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.به همین منظور در همایش صد شرکت برترسال )IMI100(  که 
در سال همایش های صدا و سیما برگزار شد بر اساس شاخص  ترکیبی صادرات،  در رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران، اسامی شــرکت های برتر صادرات گرا معرفی گردید که در این بین 
شــرکت صبا فوالد خلیج فارس به عنوان شرکت برتر صادرات گرا معرفی و لوح و تندیس به 

جناب آقای مهندس سعید بزرگی مدیرعامل این شرکت اهدا شد .

جزئیات افزایش حقوق کارکنان در 1401
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با باالرفتن مصرف سوخت نگرانی هایی برای وقوع 
خاموشی در زمستان وجود داشت، اما اکنون که 
در اواسط فصل زمســتان قرار داریم، این اتفاق 
نیفتــاده و طبق گفته های مدیرعامل شــرکت 
مادرتخصصی برق حرارتی پیش بینی می شود که 

از خاموشــی زمستانی عبور کرده ایم و نگرانی ها 
در این بخش کاهش یافته است.به گزارش ایسنا، 
جواد اوجی -وزیر نفت در شهریور ماه اعالم کرد 
که ســال گذشته در فصل سرما با کمبود روزانه 
۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز روبرو بودیم 
که با محدودیت ارســال گاز طبیعی به صنایع 
و بخش نیروگاهی و جایگزین کردن ســوخت 
مایع، جبران شــد. امسال باتوجه به اینکه ما در 
زمینه تولید گاز طبیعی رقم اضافه ای نخواهیم 

داشت و مصرف در بخش های خانگی، صنایع و 
نیروگاهی هم نســبت به پارسال با افزایش ۱۰ 
درصدی روبه رو می شود، پیش بینی می کنیم در 
فصل سرد سال )دی و بهمن ماه( روزانه با ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب کسری گاز روبه رو شویم که 
طبق برنامه ریزی ها برای جایگزینی با ســوخت 
مایع، سعی می کنیم هموطنان مان دچار مشکل 
نشــوند.صحبت های وزیر نفت به احتمال وقوع 
خاموشی های زمستان قوت بخشید، مسووالن 

برقی نیــز از همان زمان هشــدارهایی را برای 
وقوع خاموشــی در زمســتان اعالم کردند اما 
برنامه ریزی  خاموشی های  تاکنون  خوشبختانه 
شــده ای رخ نداده است و آنطور که شرکت گاز 
نیز  در روزهای گذشــته اعالم کرد گازرسانی 
بــه نیروگاه هــا افزایش یافته به طــوری  که در 
نهم بهمن ماه ۱۲۰ میلیــون مترمکعب گاز به 
نیروگاه هــا تخحصیص یافــت و این میزان گاز 
تخصیص داده شده به نیروگاه ها نسبت به زمان 

مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش ۳۰ درصدی داشته 
است.محســن طرزطلب -مدیرعامل شــرکت 
مادرتخصصی برق حرارتی در همین راســتا به 
ایسنا گفت: وضعیت تخصیص سوخت نیروگاه ها 
علی رغم اینکه دمای هوا نیز کاهش یافته بهبود 
یافته و نسبت به سال قبل وضعیت مناسب تری 
را تجربــه می کنیم، در حــال حاضر حدود ۵۰ 
درصد مصرف نیروگاه ها گاز و ۵۰ درصد مابقی 

سوخت مایع است.

گزیده خبر

همزمان با دهه فجر؛
10 پروژه آبرسانی در هرمزگان به 

بهره برداری می رسد
مدیرعامل آبفاي هرمزگان گفت:  در دهه فجر امسال، تعداد ۱۰ پروژه آبرسانی 
در مجمــوع با اعتبار یکهــزار و 7۲۵ میلیارد ریال آمــاده افتتاح و کلنگ زنی 
است."امین قصمي" افزود: از این تعداد 6 پروژه با اعتبار ۴۲۵ میلیارد ریال در 
شهرستانهای بندرعباس، بندرلنگه، و قشم تکمیل و  آماده افتتاح بوده و تعداد 
۴ پروژه نیز در شهرستانهای جاسک، سیریک، بشاگرد و بستک با اعتبار یکهزار 
و ۳۰۰ میلیــارد ریال آماده کلنگ زنی اســت.وی ادامه داد: از جمله مهمترین 
این پروژه ها، طرح آبرسانی به غرب جاسک، اجرای خط انتقال آب شیرین کن 
چارک به بستک و جناح و اجرای خط انتقال و شبکه توزیع روستاهای نقاشه و 
معتمد آباد شهرستان قشم است که پیش از این فاقد شبکه آبرسانی بوده اند.به 
گفته قصمی؛ در دهه فجر امســال پروژه های آبرسانی به روستاهای چاه احمد، 
چاه دراز و کالت، اصالح و توسعه شبکه توزیع آب در سطح شهرستان بندرعباس 
و روستاهای قشم و بازسازی ایستگاه پمپاژ درکوه و گوران افتتاح و بهره برداری 
می شــود. همچنین اجرای خط انتقال آبرسانی به روستاهای زاج و و داربست 
ســیریک ، طرح آبرسانی به غرب جاسک و روستاهای زرآباد و مرانگ و احداث 
مخزن هزار مترمکعبی و خط انتقال آب شیرین کن چارک به بستک و جناح از 

دیگر پروژه های آماده کلنگ زنی در دهه فجر است. 

با بیش از ۳۸ میلیارد تومان هزینه و ۲۵۰ کیلومتر لوله گذاری؛
۵۶ طرح شرکت گاز آذربایجان شرقی دهه 

فجر به بهره برداری می رسد
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: مدیرعامل شرکت گاز 
آذربایجان شــرقی گفت: ۵6 طرح شــهری و روستایی 
شــرکت گاز استان با بیش از ۳۸ میلیارد تومان هزینه 
و ۲۵۰ کیلومتــر لوله گــذاری دهه فجر امســال به 
بهره برداری می رسد.سیدرضا رهنمای توحیدی اظهار 
کرد: از این تعداد طرح، گازرسانی ۴۴ روستای آذربایجان شرقی در ایام دهه فجر 
افتتاح می شود و بقیه طرح ها مربوط به طرح های شهری و روستایی است. وی 
افزود: عملیات اجرایی طرح گازرسانی در بستان آباد نیز که اجرای آن برای یک 
سال پیش بینی شده، در ایام دهه فجر آغاز می شود. وی یادآور شد: آذربایجان 
شــرقی برای گازرسانی ۱۰۰ روستا در سال جاری تعهد داشت که ۴۹ روستا با 
6۰۰ کیلومتر لوله گذاری در هفته دولت به بهره برداری رسید و گازرسانی ۴۴ 
روستای دیگر نیز در دهه فجر به بهره برداری میرسد و گازرسانی هفت روستای 
باقی مانده نیز تا پایان ســال انجام می شود. وی ادامه داد: امسال همچنین ۱۰ 

ایستگاه گازی در تبریز و پنج ایستگاه در مرند مقاوم سازی شده است.

بهره برداري از 2328 پروژه توزیع برق 
زنجان از فجر 99 تا فجر1400

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان از افتتاح ۸۹۸ پروژه توزیع 
برق در استان زنجان،  همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر انقالب اسالمي در سال 
تولید، پشتیباني و مانع زدایي ها خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع 
نیروي برق اســتان زنجان، علیرضا علیزاده گفت: ۸۹۸ پروژه بعد از هفته دولت 
سال ۱۴۰۰ و طي ۵ ماه اخیر به اتمام رسیده و شرکت توزیع برق تا اتمام کامل 
این طرح ها طي این ۵ ماه حدود ۵۲۱ میلیارد ریال از منابع داخلي شرکت توانیر 
هزینه نموده اســت.علیزاده افزود: این طرح ها به عالوه طرح هایي که از دهه فجر 
ســال ۱۳۹۹ تا هفته دولت با تالش شبانه روزي همکاران زحمتکش بي ادعاي 
شرکت توزیع برق خاتمه یافته و به بهره برداري رسیده اند ۲۳۲۸ طرح مي باشند 
که در کل براي این تعداد طرح بالغ بر ۱۴7۱ میلیارد ریال هزینه شــده است.

علیرضا علیزاده، مدیرعامل و رییس هیات مدیره با اعالم اینکه ۱۴۳۰ پروژه در 
هفته دولت با حضور روساي استاني افتتاح شد گفت: ۸۹۸ طرح خاتمه یافته تا 

پایان دي ماه نیز در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداري مي رسد.

شمار خودروهای گازسوز شده در استان 
گلستان به 477۵ دستگاه رسید

رئیس امور جایگاه های سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گلستان گفت: از ابتدای اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودروهای حمل و نقل 
عمومی ســبک )ابتدای تیرماه ۱۳۹۹(، ۴ هزار و 77۵ خودرو در استان گلستان 
دوگانه سوز شدند.محمود حقانی اظهار داشت: طرح گازسوز کردن خودروهای 
مســافربر آژانس و اینترنتی در حال اجراست و منابع مورد نیاز برای اجرای این 
طــرح نیز از محل صرفه جویی در مصرف ســوخت مایع و جایگزینی آن با گاز 
تامین می شــود.وی با بیان اینکه در شرایط فعلی دوگانه سوز کردن هر خودرو 
نزدیک به ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد، تصریح کرد: این هزینه برای خودروهای 
عمومی تاکسی و وانت کامل رایگان بوده و تا سقف ۸۰ درصد هزینه ها نیز برای 
آژانســها و تاکسیهای اینترنتی را وزارت نفت تقبل کرده است.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان، حقانی افزود: 
یازده کارگاه تخصصی و دارای مجوزهای الزم در ســطح منطقه عملیات دوگانه 
سوز کردن خودروها را برعهده دارند.وی گفت: تاکسی های اینترنتی، آژانس ها و 
مسافربرهای بین شهری و روستایی از طریق فهرستی که وزارت کشور به وزارت 

نفت ارائه کرده، تبدیل خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان:
افتتاح و کلنگ زنی 19 پروژه آبفای 

همدان در ایام دهه فجر 
همدان- محبوبه یادگاری: مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان از 
افتتاح و کلنگ زنی ۱۹ پروژه آبفای همدان در ایام دهه فجر ســال 
جاری خبر داد و افزود: اعتبار هزینه شده برای پروژه های کلنگ زنی 
شده برابر ۲7 میلیارد تومان و برای باقی پروژه ها بالغ بر 7.۵ میلیارد 
تومان اســت.فرهاد بختیاری فر ، اجرا و کلنگ زنی این پروژه ها را 
در ســطح 6 شهرستان همدان دانست و با اشــاره به اقدامات این 
شــرکت در طی ۴۳ سال از انقالب اســالمی گفت: در این مدت، 
جمعیت زیر پوشش آبفا در این مدت، از ۲۸ درصد به نزدیک ۱۰۰ 
رسیده، تعداد مشترکین چهار برابر، طول خطوط انتقال ۳ تا ۴ برابر، 
طول شبکه آبرسانی ۲.7 برابر و تعداد تصفیه خانه نیز از یک به پنج 
مورد رسیده است.مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان از افزایش 
ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب، تعداد مشترکین، درصد جمعیت 
زیر پوشش فاضالب اجرای خطوط انتقال فاضالب و غیره نیز سخن 
گفت و افزود: بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب نیز در سال جاری 

برابر ۴۹ کیلومتر مربع به انجام رسید.

بیش از ۶ هزار درخواست کار 
تعمیراتی در پاالیشگاه گاز ایالم 

رئیــس تعمیرات شــرکت پاالیش گاز 
ایالم گفــت: از ابتدای ســال جاری تا 
پایان دی ماه 6 هزار و ۱۱۱ دســتور کار 
تعمیراتی انجام شــده که از این تعداد 
۴۲ درصد پیشگیرانه و پیش بینانه، ۴۸ 

درصد اصالحی و ۱۰ درصد دســتورکار عمومی و متفرقه بوده 
است.به گزارش روابط عمومی، مســعود مرشدی افزود: در این 
مدت بیش ۹۹ هزار نفر ســاعت کار تعمیراتی انجام شده است 
که حدود 6۱ هزار نفر ســاعت آن مربوط به تعمیرات اساســی 
می باشــد.وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲ هزار 
و ۵۴۵ دســتور کار روتین مربوط به فعالیت های پیشــگیرانه و 
پیش بینانه )PM و CBM( صادر و به واحدهای تعمیراتی ارجاع 
شــده اســت.وی تصریح کرد: در این مدت ۵۳۹ درخواست کار 
اضطراری توســط واحدهای متقاضی ثبت شــده  است که در 
مقایسه با تعداد 7۱۴ مورد سال قبل، کاهش حدود ۲۵ درصدی 

دستور کارهای اضطراری  را نشان می دهد.

تولید نفت ایران چقدر می شود؟
صادرات نفتی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، طبق اعالم وزارت نفت، معادل ۸ میلیارد 
و ۵۵۸ میلیــون دالر بوده و در نیمه نخســت ۱۴۰۰ این عــدد ۱۸ میلیارد و 677 
میلیون دالر شده که نشان از تحقق برنامه های دولت در این راستا دارد و آنطور که 
مســووالن نفتی نیز اعالم کردند برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام 
ایران به ۵ میلیون و 7۰۰ هزار بشــکه در روز ظرف هشت سال آینده نیز آغاز شده 
است.به گزارش ایسنا، صحبت های اخیر مسووالن دولتی حکایت از افزایش صادرات 
نفت دارد، آنطور که سیداحسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده، 
در ماه های گذشــته طی اقدامات انجام شده از ســوی دولت با وجود این که هنوز 
توافقی در مذاکرات هسته ای صورت نگرفته، افزایش ملموسی در صادرات نفت ثبت 
شده اســت، گفت که فروش نفت و میعانات آن نسبت به ماه پایانی دولت گذشته 
۴۰ درصد رشــد کرده که بیانگر رویکرد فعاالنه اســت.جواد اوجی - وزیر نفت نیز 
در تازه ترین مطلب در حســاب کاربری خود در توئیتر افزایش ۴۰ درصدی میزان 
صادرات نفت در دولت ســیزدهم  را تایید کرد و نوشت: تردیدی نیست که افزایش 
قیمت نفت هم روی افزایش درآمد کشــور مؤثر بوده، در مجموع وصول درآمدهای 
نفتی کشور بیش از چند برابر شده که حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت 
اســت. اما از آن مهم تر، وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که جهش 
چشــمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به صورت منظم در حال وصول است.به 
نظر می رسد که برنامه های دولت برای افزایش صادرات درحال تحقق است، عالوه 
بر این کریم زبیدی - مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران نیز به تازگی 
از برنامه ریزی ها برای رســاندن ظرفیت تولید نفــت خام ایران به ۵ میلیون و 7۰۰ 
هزار بشــکه در روز ظرف هشت ســال آینده نیز خبر داد و اعالم کرد: فرصت های 

سرمایه گذاری و مشارکت های سرمایه گذاران داخلی در بخش حفاری چاه های نفت 
اهمیت بیشتری دارد.به گفته وی، برنامه ریزی برای نگهداشت تولید از مسیر ترمیم 
چاه های موجود و احداث بعضی از تأسیســات فرآینــدی و خطوط لوله می تواند از 
دیگر پروژه های قابل ســرمایه گذاری داخلی به شمار آید. بر اساس برنامه ریزی ها، به 
شرط تأمین سرمایه گذاری های تازه ظرفیت تولید روزانه گاز کشور ظرف هشت سال 
آینده نیز به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید.اما اینکه این برنامه 
تا چه میزان قابل تحقق اســت و اینکه ایــران تا کجا می تواند میزان صادرات خود 
را در شــرایط کنونی افزایش دهد موضوعی قابل بحث است، آنطور که کارشناسان 
می گویند ظرفیت تولید ایران باال است و پتانسیل های زیادی در این صنعت برای 
ایران وجود دارد اما تحقق فرصت ها نیازمند ایجاد شــرایطی است.مرتضی بهروزی 
فر - کارشناس ارشد حوزه انرژی در این رابطه به ایسنا گفت: در حال حاضر  باتوجه 
به شرایطی که بازار جهانی با آن روبرو است و اینکه کشورهای تولیدکننده اوپک و 
اوپک پالس عمال ظرفیت چندانی برای افزایش تولید ندارند، از این نظر برای ایران 
زمان مناسبی اســت که بتواند وارد بازار شود. از سوی دیگر خوشبختانه باتوجه به 
فشــاری که روی رئیس جمهوری آمریکا وجود دارد امیدواریم که مشــکالتمان با 
برجام راحت تر حل شــود.وی افزود: تصور کنید اگر بــازار به گونه ای بود که مازاد 
عرضه در آن وجود داشت و قیمت در حد ۳۰ تا ۴۰ دالر بود، قطعا امروز ورود ایران 
به بازار بسیار مشــکل بود، چراکه هم سایر تولیدکنندگان جبهه می گرفتند و هم 
عمال منفعتی برای دولت آمریکا وجود نداشت. اما اکنون وضعیت به گونه ای است 
که هرگونه افزایش تولید و صادرات به نفع دولت آمریکاســت چراکه فشار روی آن 
کمتر می شود، از این نظر بهترین زمان برای ورود ایران به بازار است، در واقع شرایط 

فعلی یک دوران استثنایی برای ایران است که بدون هیچ مشکلی بتواند نفت خود را 
وارد بازار کند.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید نفت 
ایران طی هشت سال آینده به پنج میلیون و 7۰۰ هزار بشکه در روز، گفت: باتوجه 
به ذخایر ایران حتی امکان افزایش ظرفیت تولید نفت به باالتر از این عدد نیز وجود 
دارد اما باید دو مساله را در نظر داشت؛ اگر ساالنه در مخازن نفت و گاز دنیا سرمایه 
گذاری صورت نگیرد حدود پنج تا ۱۰ درصد شــاهد کاهش تولید خواهیم بود، لذا 
باید دوکار انجام شــود، اول اینکه سرمایه گذاری در مخازن صورت بگیرد تا کاهش 
تولید در حوزه های در دســت اجرا  اتفاق نیفتد و هم برای افزایش تولید، افزایش 
نرخ بازیافت داشته باشیم  و همچنین در حوزه های جدید که هنوز در آن ها توسعه 
اتفاق نیفتاده اســت نیز سرمایه گذاری صورت بگیرد.به گفته بهروزی فر، اگر بتوانیم 
تکنولوژی و سرمایه را جذب کنیم و از امکانات شرکت های بزرگ دنیا بهره ببریم، 
قطعا رســیدن به تولید  پنج میلیون و 7۰۰ هزار بشکه در روز در طول هشت سال 
آینده اصال غیر منطقی نیست اما در غیر این صورت حتی حفظ شرایط موجود نیز 

غیر ممکن است.

گروه مالی گلدمن ساکس پیش بینی کرد اکنون که قیمت نفت برنت به حدود ۹۰ دالر در هر بشکه صعود کرده است، اوپک و متحدانش 
ممکن اســت با افزایش بزرگتر از حد انتظار تولید موافقت کنند.به گزارش ایســنا، این بانک سرمایه گذاری آمریکایی اعالم کرد نتیجه 
نشست روز چهارشنبه افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز برای مارس یا افزایش باالتر تولید است.تحلیلگران گلدمن ساکس در گزارشی نوشتند: با توجه به روند 
افزایش اخیر قیمتها و احتماال فشــار کشــورهای واردکننده نفت، ما پتانسیل رو به رشد برای تصویب افزایش ســریع تر تولید در نشست اوپک پالس را می بینیم. این گروه 
تولیدکننده ممکن اســت همچنین نگرانی بیشــتری نسبت به مواضع پولی بانکهای مرکزی پیدا کند که به رشد آهسته تر اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی منتهی می شود.

گلدمن ساکس اعالم کرد چنین اقدامی از سوی اوپک پالس ضربه موقتی به قیمتهای نفت می زند و دیدگاه خوش بینانه این بانک را تغییر نمی دهد. افت سریع موارد ابتال 
به کووید ۱۹، تقاضای قوی برای سوخت از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون و درآمدهای تولیدکنندگان آمریکایی، همگی ما را مجاب می کنند که قیمتها باید باالتر بروند.نفت برنت 
در معامالت بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۸۹ دالر و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید و رشد قیمت این شاخص از ابتدای امسال تاکنون به ۱۵ درصد رسید.گلدمن 

ساکس اعالم کرد با وجود افزایش قیمت، اوپک پالس باید شماری عوامل را بررسی کنند که می توانند قیمتها را ضعیف کنند. 

تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز گزارش داد، نفتکش ایرانی ۲ میلیون بشکه میعانات گازی را در ونزوئال تخلیه می کند.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، بر اســاس اسناد یک شرکت نفتی و همچنین خدمات ردیابی نفتکش، یک ابر نفتکش ایرانی حامل حدود ۲ 

میلیون بشکه میعانات گازی این هفته شروع به تخلیه محموله خود در بندر شرکت نفت دولتی ونزوئال )پترولئوس دی ونزوئال( کرد.پترولئوس دی ونزوئال و شرکت 
ملی نفت ایران در نیمه دوم سال گذشته میالدی یک قرارداد سوآپ برای مبادله میعانات گازی ایران با نفت خام سنگین شرکت نفتی ونزوئال آغاز کردند. گفته می 
شــود این توافق برای حفظ تولید نفت ونزوئال که به مواد رقیق کننده از جمله میعانات برای حمل و نقل و صادرات نیاز دارد، کلیدی است.ســال گذشته، دو شرکت 
دولتی که متحمل تحریم های ظالمانه آمریکا هستند، حدود ۴.۸۲ میلیون بشکه میعانات گازی را با ۵.۵۵ میلیون بشکه نفت خام سنگین مبادله کردند که عمدتاً با 
کشتی های با پرچم ایران حمل می شد. این دو کشور همچنین بر سر مبادله بنزین ایران با سوخت جت ونزوئال توافق کردند که این مساله به کمبود سوخت در ونزوئال 
کمک کرد.بر اساس برنامه زمانی واردات و صادرات شرکت  پترولئوس دی ونزوئال که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده، کشتی حامل نفت خام به نام استارال با پرچم 

ایران، متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران، روز جمعه وارد آب های ونزوئال شد.

پیش بینی گلدمن ساکس

 نفت ۹۰ دالری افزایش تولید اوپک پالس 
را سریع تر می کند

رویترز:

 نفتکش ایرانی ۲ میلیون بشکه میعانات گازی
را در ونزوئال تخلیه می کند

نگرانی خاموشی های 
زمستانی برطرف شد
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گزیده خبر

 سوئیس بزرگترین شریک تجاری
افزایش تجارت ایران با اروپا

تهران - ایرنا -  گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا نشــان می دهد که  در ۱۱ 
ماهه سال ۲۰۲۱ حجم تجارت ایران و ۲۷ کشور اروپایی هفت درصد رشد 
داشــته است و در این میان  برخی آمارهای ایران نشان می دهد که حجم 
تجارت تهران و سوییس در سال جاری رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است.  
به گزارش ایرنا ، بر اســاس تازه ترین آمار منتشــر شده از سوی مرکز آمار 
اتحادیه اروپا حجم تجارت ایران و ۲۷ کشور اروپایی در ۱۱ماهه سال ۲۰۲۱ 
بالغ بر ۴۳۱۲ میلیون یورو بوده است.به گزارش اتاق بازرگانی صنایع ایران 
و آلمــان، بر پایه این آمار، اروپا در این بازه زمانی صادراتی به ارزش ۳۴۸۱ 
میلیون یورو به ایران داشته که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال پیش از 
آن، ۴ درصد رشد نشان می دهد.صادرات ایران براساس گزارش دویچه وله 
آلمان ، نیز طی این مدت با ارزش ۸۳۱ میلیون یورو، رشد ۲۶ درصدی را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل )۶۵۸ میلیون یورو( نشان می دهد.صادرات 
اروپا براساس گزارش دویچه وله آلمان ، در ماه نوامبر ۲۰۲۱ و درمقایسه با 
ماه های گذشته به باالترین میزان یعنی نزدیک به ۵۰۰ میلیون یورو خود 
رسیده و رشدی ۳۰ درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل دشته است.

در بین کشــورهای اروپایــی صادرکننده به ایران در ۱۱ مــاه ۲۰۲۱، به 
ترتیب آلمــان با ۱۳۱۳.۶ میلیون یورو، هلند ۴۰۲.۵ میلیون یورو و ایتالیا 
۳۹۳.۴ میلیون یورو  در رتبه های اول تا سوم ایستاده اند.ایران نیز در میان 
کشورهای اروپایی، بیشــترین میزان صادرات را به آلمان )۲۴۸.۸ میلیون 
یورو(، ایتالیا )۱۶۳.۳میلیون یورو( و اسپانیا )۸۵ میلیون یورو( داشته است.

شــریف نظام مافی، رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و سوییس گفته 
اســت که سوییس االن بزرگترین شــریک تجاری اروپایی ایران است و از 
آلمان و فرانســه و ایتالیا تجارت بیشتری با ایران دارد.  وی درباره موافقت 
مجلــس با »اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در تجارت ایران و ســوییس« 
گفت وگو می کرد، گفت، »پس از وضــع مجدد تحریم ها در دوران ترامپ، 
بیشتر شرکت های سوییسی برخالف سایر شرکت ها اروپایی از ایران نرفتند 
و تداوم حضور داشتند.«بنا بر این گزارش، حجم تجارت ایران و سوییس در 
طی سال جاری ۱ میلیارد و ۱۰۴ میلیون دالر بوده که رشد ۱۰۰ درصدی 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشــته نشان می دهد.از این بین، صادرات 
ایران به ســوییس ۹ میلیون و ۳۰۵ هزار دالر بوده و واردات از این کشــور 
نیز ســهم ۱ میلیارد و ۹۴ میلیون دالری را به خود اختصاص داده اســت.

شــریف نظام مافی با تأکید بر این که لغو تحریم ها هزینه تجارت را کمتر 
می کند، می گوید امیدوار اســت بعد از توافق، حضور پررنگ تر شرکت های 
سوییســی در ایران و حضور بیشتر تجار ایرانی در سوییس را شاهد باشند.

در جلسه علنی دهم بهمن ماه، مجلس شــورای اسالمی با الیحه پروتکل 
بین دولت جمهوری اســالمی ایران و شــورای فدرال سوییس به منظور 
اصالح موافقتنامه در اجتنــاب از اخذ مالیات مضاعف در مالیات بر درآمد 
و سرمایه موافقت کرد.رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوییس می گوید، »اگر 
خبر اجرایی شــود هم برای تجار ایرانی و هم برای شــرکت های سوییسی 
خوب اســت چراکه یک گلوگاه از کارهایی که باید برای گسترش تجارت 
انجام شــود، کمتر می شود.«حجم تجارت ایران و اروپا در ۱۱ ماه سال از ۴ 

میلیارد یورو گذشت.

اخبارخوب پس از جلسه رهبری؛
سایپا دانش بنیان می شود

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفتگویی اختصاصی با رادیو گفت وگو، 
از تعامل این مجموعه خودروساز برای همکاری با شرکت های دانش بنیان 
خبر داد.به گزارش ســایپانیوز، محمد علی تیمــوری در مصاحبه با برنامه 
»رویداد« ابتدا به تاکیدات رهبری مبنی بر کیفیت نازل خودروهای داخلی 
با وجود قیمت باال اشاره کرد و گفت: فرمایش رهبری در باب کیفیت ناظر بر 
بقای این صنعت است.جدا از این که رهبری درباره نارضایتی مردم سخنانی 
را ایراد فرمودند، بنده به عنوان کســی که در یک کارخانه خودروســازی 
حضور دارم، فرمایشــات ایشان را باید برای بقای این صنعت سرلوحه قرار 
دهم.وی معتقد اســت هیچ صنعتی در دنیا بدون داشــتن کیفیت، قیمت 
مناسب و تحویل به موقع، بقا نخواهد داشت.تیموری که از دو هفته گذشته 
در گروه خودروسازی ســایپا مستقر شده است، گفت: نخستین کاری که 
پس از فرمایش روز گذشته رهبری انجام دادیم، تشکیل اولین جلسه هیئت 
مدیره بود و همه اعضای هیئت مدیره به کیفیت، قیمت و تحویل به موقع 
متعهد شدند.وی کیفیت و قیمت مناسب را نیازمند بستری به نام »تولید 
اقتصادی« دانســت و خاطرنشــان کرد: برای دستیابی به کیفیت و قیمت 
مناســب باید تولیدی اقتصادی داشته باشــیم و باید تمرکز بر ۲۰۰ هزار 
خودرو در ســال باشد؛ خاصه محصوالتی که بتوان آن ها را در تیراژ باال به 
مردم عرضه کرد.به گفته مدیرعامل گروه ســایپا حسن این رویه این است 
که زنجیره تامین از انجام هزینه های اضافی بر صنعت قطعه سازی ممانعت 
می کند؛ در این صورت تولید پیوسته بوده و موجب ارتقای کیفیت خواهد 
شــد.این رویه در تمام دنیا اجرایی شده و شرکت های خودروسازی کشور 
به خصوص ایران خودرو و سایپا نیز باید بدین سمت حرکت کنند.تیموری 
با بیان این که واردات خودرو هنر نیســت؛ چراکه ظرفیت جذب نشده ی 
خودروســازان خارجی خریداری و در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار می 
گیرد، گفت: تفکر ما نخست اشتغال زایی و تولید محصولی با کیفیت است؛ 
چراکه اشتغال با هر قیمتی پذیرفتنی نیستهمچنین کسانی که خودرو را 
وارد می کنند، نرخ تعرفه گمرک را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می 

کنند و لذا تعرفه ی ۱۵ درصدی به آن ها تعلق می گیرد نه ۱۰۰ درصد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید استفاده 
از ظرفیت ســرمایه گذاران غیر دولتی نیاز به فراهم کردن 
بســتری دارد که تاکنون دولت ها کمتر به آن پرداخته اند.

عباس آرگون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سرمایه ذاتا 
پدیده ای اســت که آماده فرار اســت. یعنی در صورتی که 

صاحب سرمایه احســاس خطر کند یا ورود به یک عرصه 
جدید تا حدی ریســک داشته باشد که مشخص نباشد کار 
به کجا خواهد رسید، ســرمایه از آن حوزه خارج می شود. 
حال اگر ما در سراســر اقتصاد کشــور این بی اطمینانی را 
ایجاد کنیم، سرمایه از کشور خارج می شود.وی با اشاره به 
روند سریع خروج سرمایه از ایران در سال های گذشته، بیان 
کرد: ما باید این ســوال را از خود بپرســیم که چه بستری 
ایجاد کرده ایم که سرمایه گذاران ترجیح می دهند پول خود 
را به خارج از کشــور منتقل کنند و ریسک ورود به فضایی 
جدید را بپذیرند اما در ایــران به کار خود ادامه ندهند. ما 
باید این مســیر را اصالح کنیم.عضو اتاق بازرگانی تهران با 

بیان اینکه تصدی گری دولت در بخش های اقتصادی، یکی 
از اصلی ترین دغدغه های بخش خصوصی در تمام سال های 
گذشته بوده، تشــریح کرد: ورود دولت به تمامی بخش ها 
باعث شده سرمایه گذاران دولتی در بسیاری از موارد عمال 
امــکان حضور پیدا نکنند و نتیجه این اتفاق طوالنی مدت، 
پایین مانــدن قدرت بخش خصوصــی واقعی برای حضور 
در عرصه های بزرگ بوده اســت.آرگون ادامه داد: این عدم 
اعتماد به بخش خصوصی در حالی رخ داده که در سال های 
گذشــته، هر جا به دالیل مختلف دولت کنار رفته و بخش 
غیر دولتی فعال شــده، نتیجه کار مثبت بوده و بسیاری از 
مشکالت حل شده است. در ســال های گذشته و در دوره 

تحریم، وقتی دســت دولت از درآمدهای ارزی کوتاه شد، 
این صادرکنندگان غیردولتی بودند که تجارت خود را ادامه 
دادند و به کشــور ارز جدید وارد کردنــد، چرا این اعتماد 
نباید در دیگر حوزه ها نیز دیده شــود؟وی خاطرنشان کرد: 
ما باید این ســوال را از خود بپرســیم که حتی در صورت 
کنار رفتن تحریم ها، اقتصاد ایران تا چه حد آماده استفاده 
از ظرفیت های به وجود آمده اســت؟ اگر بنا باشد ما مانند 
گذشــته عمل کنیم، نه تنها توان اســتفاده از فرصت ها را 
نداریــم که حتی در آینده نیز بار دیگر تحت تاثیر تهدیدها 
قرار خواهیم گرفت اما در صورت اعتماد به سرمایه گذاران 

قطعا شرایط متفاوت می شود.

وزیر صمت مطرح کرد

مسئولیتکیفیتخودرورامیپذیریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از تهیه ســند راهبردی 
خودرو به صورت زمان بندی خبر داد و گفت: گالیه های رهبر 
معظم انقالب اسالمی در زمینه کیفیت خودرو به جاست و ما 
به عنوان وزارت صمت این مسئولیت را می پذیریم.به گزارش 
ایســنا، سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه تلویزیونی درباره 
کیفیت خودروها، از تدوین پیش نویس برنامه راهبردی خودرو 
خبر داد و گفت: در حــال حاضر منتظر دریافت نظرها برای 
نهایی کردن این پیش نویس هستیم. به طور کلی ۷۰ درصد 
کیفیــت خودرو به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی 
بســتگی دارد، اما اگر روابط خودروســاز و قطعه ساز درست 
نباشد و خودرو ساز به موقع پول قطعه ساز را ندهد، قطعه ساز 
نیــز به دلیل زیان کیفیت قطعات را کاهش می دهد و خودرو 
ساز نیز، چون نمی تواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه 
بی کیفیت را اســتفاده می کند.به گفته وی یک خودروساز با 
۸۰۰ قطعه ســاز روبرو است و اگر یک قطعه بی کیفیت باشد 
چند بخش خودرو دچار مشکل می شود. اما اگر چند مجموعه 
ایجاد شود که قسمت های مختلف خودرو را با قطعات قطعه 
ســازان مونتاژ کنند، منجر به افزایش کیفیت خودرو، کاهش 
قیمت و توزیع تحقیق و توسعه می شود.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در ادامه تاکید کرد که ســازمان ملی استاندارد برای 
شــماره گذاری خودروها ضوابطی برای خودروسازان قرار داده 

که آن ها نسبت به این ضوابط تعهد دادند.

صادرات غیرنفتی 1400 به 45 میلیارد دالر می رسد
فاطمی امین در ادامه بــا بیان اینکه ابتدای بهمن ماه میزان 
صــادرات غیر نفتی از ۴۰ میلیارد دالر عبور کرد، پیش بینی 
کرد که این رقم تا پایان ســال به ۴۵ میلیارد دالر برسد.وی 
همچنین از ایجاد شش مرکز تجاری جدید در کشورهای دیگر 
از جمله ارمنستان و ترکیه طی ماه های اخیر خبر داد و گفت: 
دو پایانه صادراتی نیز فعال شده که چالش هایی مانند صادرات 
فلفل دلمه ای به روسیه را حل می کند. در این پایانه ها مسئله 
کیفیت و آزمایش محصول های صادراتی ساماندهی می شود. 
همچنین تعداد رایزن های اقتصادی با اضافه شدن چهار رایزن 
به ۱۰ نفر رســیده اســت.وزیر صمت از صادرات بیش از ۱.۸ 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی درسال جاری خبر داد و 
گفت: این مبلغ سال گذشته ۷۰۰ میلیون دالر بود. همچنین 
بازگشت ارز هشت درصد بیشتر شده است. همچنین از زمان 
روی کار آمدن دولت ســیزدهم ۶۵۰ مورد تهاتر انجام شده 

اســت. در این چند ماه دو ربات جــراح نیز به اندونزی صادر 
کردیم.

ایجاد زیرساخت های تجارت با رمز ارزها
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه زیر ســاخت های 
تجارت بــا رمز ارزها ایجــاد و موافقتنامه هــای اقتصادی با 
کشــورهای دیگر در این مدت فعال شده، تصریح کرد: تهیه 
نقشه راه صنعت کشور ضروری اســت. در سال های گذشته 
ســندهای متعددی تدوین شــد، اما در اجرا مشکل داشت و 
فرایند شفاف و مسیر روشنی در این زمینه ایجاد نشده است.  
در برنامــه ریزی باید طراحی به اجرا متصل شــود. به عنوان 
نمونه هیچکس به استفاده از شرکت های دانش بنیان مخالف 
نیســت، اما ســاز و کاری که این کار را اجرایی کند، طراحی 

نشده است.

پیش بینی تولید فوالد اشتباه بود
فاطمی امین با بیان اینکه بر اســاس اسنادی که در گذشته 
رشد اقتصادی کشور را هشت درصد پیش بینی کردند، تولید 
فوالد در سال ۱۴۰۴، حدود ۵۵ میلیون تن برآورد شده بود، 

تصریح کرد: در حالی که این میزان بر اســاس شرایط کشور 
کامال اشــتباه اســت. میزانی که ما پیش بینی می کنیم و در 
حال بررســی آن هســتیم ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن است. البته 
باید مشخص شود این میزان تولید فوالد چقدر گاز نیاز دارد. 
چراکه در ماه های گذشته قطعی گاز، تولید واحدهای فوالد را 
دچار مشکل کرد.وی در ادامه با اشاره به کمبود منابع اشتغال 
بــرای تعداد زیاد فارغ التحصیالن بیــکار، اظهار کرد: باید به 
ســمت صنایعی برویم که فناوری باال دارند و می توانند برای 
فارغ التحصیالن اشتغال ایجاد کند. انتخاب فوالد برای این کار 
اشتباه اســت، زیرا منابع مالی بسیاری نیاز دارد.وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت با بیان اینکــه در برنامه ریزی برای صنعت 
نباید نقشه راه، ما را به سمت برنامه ریزی متمرکز ببرد، گفت: 
در صنعــت فوالد توازن برقرار نیســت. چراکه در تولید نورد 
بیش از ظرفیت شــمش و تولید فوالد بــه ویژه در کوره های 
القائی ظرفیت داریم. از طرف دیگر چون قیمت ها برای شمش 
و میلگرد دستوری تعیین می شد ســرمایه گذاران بر اساس 
اهداف نادرســت سرمایه گذاری کردند. اما اکنون قاعده را در 
بازار گذاشته ایم. به طور کلی ورود به بورس کاال قیمت واقعی 

فوالد را مشخص و اهداف را محقق می کند.

رتبه بندی صادرکنندگان  چیست؟
فاطمی امین با بیان اینکه صادرات به تنهایی کافی نیســت 
و باید با نوع کاالیی که وارد یا صادر می شــود برنامه اشتغال 
تنظیم شــود، گفت: باید بدانیم کاالیی که صادر می شود چه 
میزان فناوری و انرژی به خود اختصاص داده است. همچنین 
باید نظام رتبه بندی صادرکنندگان تغییر کند یعنی اگر کسی 
یک میلیون دالر فوالد صادر کرد با کسی که یک میلیون دالر 

تجهیزات پزشکی صادر می کند برابر نیست.

الزامات توسعه دانش بنیان
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه بیشــتر 
شــرکت های دانش بنیــان، واحدهای کوچکی هســتند که 
تــوان مالی و بــازار ندارند، اظهار کرد: اگــر در صنایع بزرگ 
برای شــرکت های دانش بنیان بازار ایجاد کنیم ارزش افزوده 
به دســت می آوریم. نخســتین نکته در بخش دانش بنیان 
اولویت های تولید کشور است و اینکه اولویت ها باید با شرایط 
آن کشور از جمله ترکیب جمعیتی، منابع، ظرفیت های علمی 

و مبادالت بین المللی پیوند بخورد.

ارزش صنعت ماشین ســازی، الکترونیک و خودرو از 
نفت بیشتر شد

وی در ادامــه با بیان اینکه ارزش صنعت ماشــین ســازی، 
الکترونیک و خودرو از نفت بیشتر شده، گفت: برای حمایت از 
صنعت ماشین سازی ۳۰ مورد مشوق و رفع موانع را استخراج 
کــرده ایم که یکی از آنها تامین مالی زنجیره ای بر اســاس 

اختصاص اعتبار خرید ماشین آالت داخلی است.

استفاده از بیت کوین در صادرات و واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخشــی از افزایش 
صادرات بــه تالش وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت 
نیرو باز می گردد، تصریح کرد: یکی از بحث ها در جلســات 
مشترک صمت و بانک مرکزی قرارداد هوشمند و استفاده از 
رمزارزها در صادرات کشــور بوده که عملیاتی شده است. این 
موضوع برای صــادرات ما اهمیت دارند و طرف های خارجی 
آسان تر با ما کار می کنند.به گفته وی این کار برای بیت کوین 
تولیدی، محل مصرف و محل هزینه کرد ایجاد می کند و می 

توان با بیت کوین واردات انجام داد.

حضور مدیرعامل »مجتمع فوالد خراسان« در 
دیدار تولیدکنندگان با رهبر معظم انقالب

کســری غفوری: تعابیــر معظم لــه در مورد 
رزمندگان تولیــد، مایه امید، افتخار و دلگرمی 
همه ما شــد.حضرت آیت اله خامنه ای، رهبر 
معظم انقالب اسالمی،  روز یکشنبه ۱۰ بهمن 
ماه، در دیدار تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی تصریح کردند: ســنگر تولید و 
اقتصاد کشور بحمداهلل زنده است، پابرجا است، آن لشکری که در مقابل دشمن 
ایستاد شما ها بودید، افسران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایسته ی 
اقتصادی بودند، رزمندگانش هم کارگران بودند، کارگران، رزمندگان با اخالص 
و با صفای این میدان بودند همه ی شــما ها و همه ی فعاالن اقتصادی در این 
افتخار شــریکند، افتخار حفظ اقتصاد کشور.مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان 
کــه از حاضران در این دیدار صمیمانه در حســینیه امام خمینی )ره( بود، با 
اشــاره به بیانات رهبر معظم انقالب در تجلیــل از تالش های تولیدکنندگان 
در شــرایطی که هّم دشمنان متوجه شــاکله های اقتصادی و تولیدی کشور 
اســت، گفت: ایشان با اِشراف نسبت به ظرایف، چالش ها و فرصت های کشور 
برای افتخارآفرینی در آوردگاه اقتصاد و تولید، به نکاتی راهگشــا، امیدبخش و 

کلیدی اشاره کردند.

به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر صورت می گیرد
خدمت ویژه شرکت خدمات پس از 

فروش ایران خودرو به مشتریان
گروه صنعتی ایران خودرو، به مناسبت فرارسیدن چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ایران و در راستای تکریم مشتریان و ارایه خدمات 
متنوع به دارندگان محصوالت خود، طرح ویژه ای را از دوازدهم تا بیست و 
یکم بهمن ماه امسال به مدت ۱۰ روز به اجرا می گذارد.ایکوپرس- معاون 
خدمات پس از فروش ایســاکو در این باره گفت: این طرح فقط شــامل 
خودروهای دارای وارانتی می شــود و در آن ۴۳ درصد تخفیف »اجرت« 
تعویــض روغن و فیلتر روغن، فیلتر هوا و شمع رایــگان و برای تعویض 
صفحه کالچ )دیسک و صفحه(، تسمه تایم و لنت جلو، در نمایندگی های 
مجاز ایران خودرو در نظر گرفته شده است.ماشاءاهلل وردینی تشریح کرد: 
طبق قانــون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وارانتی خودرو به معنای 
ارایه خدمات در نمایندگی های خودروســاز تا دست کم ۱۰ سال پس از 
فروش آخرین دســتگاه از مدل خودرو اســت.وی افزود: از آن جایی که 
مشــتریان مهم ترین دارایی در زنجیره ارزش مجموعه هستند، کارکنان 
ایســاکو همگام با انجــام اقدامات اصالحی، اجــرای برنامه های بهبود و 

طرح های متنوع خدماتی سعی دارند،

رییس کمیته مشــترک بازرگانی ایران و ژاپن اظهار داشت: ایران 
کشــوری مستعد، با ظرفیت های فراوان و در نقطه استراتژیک دنیا 
قرار گرفته است که قابلیت های بسیار زیادی دارد، اینکه نگاه فقط به 

سمت کشورهای شرق باشد جفا در حق این کشور است
بهرام شکوری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین 
وضعیــت تجارت ایران و ژاپن اظهار کرد:  تجارت ما با ژاپن به دلیل 
تحریم ها تقریبا به صفر رسیده است. ما قبال صادرات نفت داشتیم 
که به علت پول بلوکه شده در این کشور عمال صادرات نفت به این 
کشور دیگر نداریم. ژاپن پتانسیل بسیار باالیی داشته و بازار بزرگی 
برای صادرات ما اســت، عالوه بر ایــن صاحب تکنولوژی و نوآوری 
اســت که ما می توانیم از این کشــور هرگونه نــوآوری، تجهیزات، 
ماشــین آالت و دانش فنی را تامین کنیم. بنابراین محصوالت ژاپن 
بسیار مورد نیاز ما اســت.وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت 
طرح ســازمان تجارت خارجی ژاپن برای تجارت با ایران بیان کرد: 
اتاق بازرگانی جلسه ای با سازمان تجارت خارجی ژاپن داشتند، آنها 

هم بسیار عالقه مند هستند که همکاری بین فعالین اقتصادی ایران 
و ژاپن شکل بگیرد. جلسه اول آن برگزار شده و قول دادند که این 
کار انجام شــود. چراکه آنها پیش بینی احتماال درستی از مذاکرات 
برجام دارند و پیش بینی می کنند این مذاکرات به نتیجه برســد و 
ارتباطات برقرار شــود. آنها هم می خواهند به تدریج این پتاسیل ها 
شناخته شده و بین بنگاه های اقتصادی ارتباط برقرار شود تا نهایتا 
در آینده بتوانند از این فرصت استفاده کافی را ببرند.شکوری افزود: 
این پیشنهاد از طرف سازمان تجارت خارجی ژاپن مطرح شد و مورد 
اســتقبال ما هم قرار گرفت. قرار شده که آنها هم همکاری کنند تا 
زمینه برای توســعه ارتباطات تجاری فراهم شود. بیشتر این طرح 
همکاری مربوط به بخش معدن، صنایع معدنی، شیالت، گردشگری 

و توریســم، محصوالت کشاورزی، انواع و اقسام آبمیوه ها، خشکبار، 
فرش و صنایع دستی  و... است. در دو کشور قابلیت و عالقه مندی 
برای توسعه مناسبات وجود دارد.وی با اشاره به پول های بلوکه شده 
ایران در ژاپن گفت: مذاکرات در مورد پول های بلوکه شده ایران در 
حال انجام است اما هنوز اتفاق جدیدی در مورد ژاپن رخ نداده است. 
به نظر می رسد که با همین حرکاتی که دولت ژاپن و سازمان تجارت 
خارجی این کشــور شروع کرده، آنها هم به دنبال حل این موضوع 
هســتند. آنچه که می تواند به آزادسازی پول های ایران کمک کند، 
توافقات احتمالی وین است.رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و 
ژاپن در پاسخ به سوالی در مورد امکان انعقاد قرارداد بلندمدت با این 
کشور بیان کرد: موضوع ژاپن با چین و روسیه متفاوت است. چین 

صاحب قدرت بزرگی در دنیا است و اختالفی هم با آمریکا دارد اما 
ژاپن با آمریکایی ها اختالف نداشــته و سرمایه گذاری های مشترک 
زیادی را هم باهم دارند. در نتیجه اقتصاد آمریکا و ژاپن در هم تنیده 
است. به نظر نمی رســد که ژاپنی ها در شرایط تحریمی عالقه مند 
باشــند که مانند چینی ها قراردادهای همکاری طوالنی مدت با ما 
منعقد کنند. اگر مناســبات ما با دنیا تغییــر نکند، قطع به یقین 
ژاپنی ها چنین اقدامی نخواهد کرد. اما در صورت اصالح مناسبات 
کشور با دنیا، محقق شــدن برجام، برقراری ارتباطات بانکی و لغو 
محدودیت ها قطعا ژاپن هم از برقراری یک قرارداد بلندمدت با ایران 
اســتقبال خواهند کرد.وی اضافه کرد: نبایــد ژاپن را از غرب جدا 
دانست. ژاپن کشوری است که با همه دنیا تعامل دارد و کار می کند. 
ژاپنی ها با چین و روســیه و آمریکا و اروپــا کار می کنند اما طبعا 
ارتباط آنها با اروپا و آمریکا بیشتر است. ژاپن کشوری نیست که تنها 
با بلوک شرق کار کند بلکه کشوری آزاد است که با همه دنیا ارتباط 
دارند. با این حال بسیار به نظامات بین المللی پایبند هستند. وقتی 

عمده مبادالت یک کشور با آمریکا اتفاق می افتد، ما هم نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم در شرایط تحریمی با ما همکاری کند. طبیعی 
اســت که نمی تواند منافع کشور و مردم خود را به خاطر معامله با 
مــا به خطر بیاندازد. این موضوع امری طبیعی اســت و ما هم باید 
به  آنها حق بدهیم.شکوری در ادامه تصریح کرد: ما باید به سمتی 
برویم که نگاه دنیا به ما تغییر پیدا کند، تحریم ها برداشته و ارتباط 
ما با کشورها برقرار شود، ما نیز بتوانیم از این فرصت استفاده کرده 
و با بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص ژاپن و کشورهای منطقه 
ارتباطــات تجاری خود را افزایش دهیم. این موضوع می تواند باعث 
توسعه و تعالی کشــور شود و همچنین منافعی را برای کشورهای 
طرف قرارداد ما مثل ژاپن داشته باشد.وی با تاکید بر لزوم استفاده 
بیشــتر از ظرفیت های کشــور، ادامه داد: ایران کشوری مستعد، با 
ظرفیت های فراوان و در نقطه استراتژیک دنیا قرار گرفته است که 
قابلیت های بسیار زیادی دارد و اینکه نگاه فقط به سمت کشورهای 

شرق باشد جفا در حق این کشور است. 

رییس کمیته مشترک ایران و ژاپن:

پیش بینی ژاپن به نتیجه رسیدن مذاکرات است

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

مسیر هموار فرار 
سرمایه از ایران
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شــاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایــش ۶ هزار و ۶۸۰ 
واحدی معــادل ۰.۵۲ درصدی به یک میلیون و ۳۰۱ هزار 
و ۲۹۹ واحد رســید. همچنین در فرابورس شاخص کل با 
رشــد ۶۶ واحدی به ۱۷ هزار و ۶۸۲ واحد رسید.به گزارش 

خبرنگار ایِبنا، امروز تاالر شیشــه ای در معامالت چهارمین 
روز کاری هفته )سه شنبه یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۰(، شاهد 
روند صعودی همه شاخص های منتخب بود. به گونه ای که 
شاخص قیمت )وزنی-ارزشــی(، با افزایش ۱۶۴۸ واحدی 
معادل ۰.۵۲ درصد به رقم ۳۲۱ هزار و ۱۳۰ واحد رســید.

شــاخص کل هم وزن نیز با  افزایــش ۲۵۵۵ واحدی، عدد 
۳۳۳ هزار و ۲۸۴ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت 
)هــم وزن( نیز با افزایش ۱۶۰۳ واحدی به رقم ۲۰۹ هزار و 

۱۷۹ واحد رسید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور ۹۲۴۹ 
واحد افزایش  را رقم زد و به  سطح یک میلیون و ۶۷۵ هزار 
و ۴۴۵ واحد رســید. همچنین شــاخص بازار اول با ۷۰۴۸ 
واحد افزایش به رقم ۹۹۸ هزار و ۹۲۶  واحد رسید و شاخص 
بــازار دوم نیز با ۶۷۸۵ واحد افزایــش همراه بود و عدد دو 

میلیون و ۴۷۸ هزار و ۸۸۶ واحد را به نمایش گذاشت.
بر اســاس این گــزارش، در معامالت امــروز بورس تهران، 
نمادهای معامالتــی وبملت، خودرو، وتجــارت، ومعادن و 

کگل با بیش ترین افزایش، تاثیــر مثبتی در روند صعودی 
شاخص کل بورس داشــتند. در مقابل، نمادهای معامالتی 
شپنا، شبندر و تاپیکو تاثیر منفی در برآورد نماگر کل بورس 
داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در چهارمین روز کاری 
بورس در هفته جاری، معامله گران بورس ۷ میلیارد و ۶۰۹ 
میلیــون برگه بهادار و ســهام را در قالب ۴۱۲ هزار و ۷۱۱ 
نوبت معامله و بــه ارزش ۴۳ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال داد 

و ستد کردند.

گزیده خبر

پیام تبریک مدیرعامل بانک تجارت به 
مناسبت ایام اهلل دهه فجر

دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت ایام اهلل دهه فجر و پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی را تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
متن پیام تبریک دکتر هادی اخالقی، مدیرعامل بانک تجارت به شرح زیر است: 

َ یَنُصرُکم َویَُثبِّت أَقداَمُکم بسمه تعالی  یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا إِن تَنُصُروا اهللَّ
ایام اهلل دهه مبارک فجر، تجلی شــکوهمند حماســه ای تاریخی و نشان دهنده 
عزم و اراده یک ملت اســت. این روز یادآور ســرافرازی مردمی اســت که برگ 
زرینی را در صحیفه میهن اسالمی به یادگار گذاشتند تا آیندگان طعم شیرین 
اســتقالل و آزادی را زیر پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران بچشند.اینک در 
آســتانه چهل و سومین سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی، بر ما واجب است با 
تالشی مضاعف در مسیر حمایت از این دستاوردها و تحقق اهداف متعالی انقالب 
گام های محکم تری برداریم و نشان دهیم جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه بر 
عزم و اراده کشور برای خودکفایی و حضوری مقتدرانه در عرصه های بین الملل 
اثرگذار نیستند و این امر با همدلی و یکپارچگی و رساندن صدای رسای معنویت، 
آزادی و استقالل ایران بزرگ به گوش جهانیان محقق می گردد.اینجانب ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای گرانقدر انقالب اسالمی؛ دهه مبارک فجر 
و پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی در ۲۲ بهمن را به مردم شریف ایران و 
همکاران ارجمندم تبریک عرض نموده و امیدوارم بتوانیم در ســالروز پیروزی 
نور بر تاریکی، آرمان های رهبر کبیر انقالب اســالمی، حضرت امام خمینی)ره( 

را پاس داریم .

تسهیالت بانک توسعه تعاون بیش از 52 
هزار شغل ایجاد کرد 

تسهیالت بانک توسعه تعاون بیش از ۵۲ هزار شغل ایجاد کردتسهیالت پرداختی 
بانک توســعه تعاون در سرفصل اشتغال پایدار روستایی و عشایری بیش از ۵۲ 
هزار شغل پایدار در سراسر کشور ایجاد کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون، سامانه »کارا« با تحلیل میزان تسهیالت پرداختی بانک های عامل 
در طرح ملی اشــتغال پایدار روستایی و عشایری اعالم کرد، بانک توسعه تعاون 
از ابتدای اجرای طرح تا دوم بهمن ســال جاری ۵۲ هزار و ۴۶۴ اشتغال ایجاد 
کرده است.استان کرمانشاه با ۵۸۱۷ اشتغال ایجاد شده در رتبه اول، استان های 
خراســان رضوی با ۴۲۳۲، سیستان و بلوچســتان با ۲۷۱۹، فارس با ۲۵۳۰ و 
هرمزگان با ۲۲۳۰ در رتبه دوم تا پنجم اشــتغال زایی قرار دارند.بانک توســعه 
تعاون در قالب طرح اشــتغال پایدار روستایی و عشایری ۲۶ هزارو ۷۶۸ طرح را 

تأمین مالی کرده است.

سید مرتضی ذکاوت عضو هیات مدیره بانک 
توسعه صادرات ایران شد

ســیدمرتضی ذکاوت با صدور حکمی از ســوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
رییس مجمع عمومی بانکها به ســمت عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات 
ایران منصوب شــد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در بخشی از 
این حکم آمده اســت: »نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و با عنایت به 
مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۰ مجمع عمومی بانکها، به موجب این حکم به ســمت 
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران به مدت دوسال منصوب می شوید. 
امیدوارم در ســایه عنایت پروردگار بلنــد مرتبه با همفکری و همدلی کارکنان 
کوشــای بانک توســعه صادرات ایران و همکاری با نهادهای تخصصی مرتبط، 
درنیل به اهداف و برنامه های آن بانک و پیشــرفت و تعالی همه جانبه مادی و 

معنوی کشور پیروز و سربلند باشید.

با حکم محمود شایان؛
سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی بانک 

مسکن معرفی شد
در مراسمی با حضور محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن و معاون امور مجلس 
ریاست جمهوری، شاهین فرشاد به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک 
مسکن معرفی شد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا ، ظهر دوشنبه 
در مراســمی که با حضور محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن، سید محمد 
حسینی معاون امور مجلس ریاست جمهوری و جمعی از مدیران و کارکنان بانک 
به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد، شاهین 

فرشاد به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک مسکن معرفی شد.

 پیام تبریک دکتر ابراهیمی
 به مناسبت دهه مبارک فجر

مدیرعامل بانک ســپه هم زمان با آغاز چهل و ســومین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی طی پیامی اعالم کرد: این بانک برای تبدیل شــدن به بانک پیشرو در 
عرصه جهاد و نوآوری در اقتصاد و حوزه بانکی کشــور و پیشــگام در بانکداری 
دیجیتال کشور و نقش آفرینی های بزرگ در خدمت صادقانه به مردم و صیانت 
از اهداف و راهبردهای نظام گام های مهمی برداشــته اســت.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی در پیام خود ضمن تبریک دهه 
مبارک فجر، تصریح کرده است: مدیران و کارکنان مؤمن، انقالبی و فهیم بانک 
ســپه برای تحقق اهداف انقالب شکوهمند اسالمی ایران از هیچ کوششی دریغ 

نخواهند کرد.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی؛

نرخ رشد پایه پولی در دولت سیزدهم کاهشی شد
بررسی ها نشــان می دهد عملکرد دولت سیزدهم در خصوص 
سیاســت های پولی، اثر کاهنده ای بر رشد پایه پولی و نقدینگی 
داشــته اســت.به گزارش خبرنگار ایِبنا؛ با شــروع به کار دولت 
سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی، یکی از مهم ترین چالش 
های اقتصادی کــه از دولت تدبیر و امید به دولت جدید به ارث 
رسیده بود، مساله رشــد افسارگسیخته تورم و نقدینگی بود؛ به 
گونــه ای که از همان ابتدا مورد توجه ویژه رئیس جمهور و تیم 
اقتصــادی دولت قرار گرفت و بر لزوم کنتــرل تورم و نقدینگی 
تاکید شــد. در این راســتا، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 
در اولین روز کاری خود در ســاختمان شیشــه ای میرداماد، با 
تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی بر شــبکه و سیستم بانکی 
گفت: تالش می کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از 
اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم 
و با کمک شبکه بانکی از اضافه برداشت بانک ها جلوگیری شود. 
صالح آبادی با بیان اینکه دولت کسری بودجه دارد، گفت:  در عین 
حال ســازوکارهای دیگری برای رفع کسری بودجه باید در نظر 
گرفته شــود و با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع کسری بودجه 
اقدام می شود که در عین حال پایه پولی افزایش بی رویه نداشته 
باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را کنترل کنیم.اشاره عالی ترین 
مقام بانکی کشــور به موضوع مهم کنترل پایه پولی در حالی بود 
که بررسی ها نشان می دهد در دولت گذشته روند نرخ تغییر پایه 
پولی به طور نسبی با شیب افزایشی مواجه بوده است. به گونه ای 

که آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی بیان گر این است که 
در شرایطی نرخ رشد پایه پولی در نخستین ماه سال جاری عدد 
۲۷.۴ درصد بوده اســت که در اردیبهشت ماه این رقم با افزایش 
به ۳۱.۵ درصد می رســد و ماه پایان فصل بهار با اندکی کاهش 
به رقم ۳۰.۷ درصد می رســد و در نهایت با شروع تابستان، نرخ 
رشد پایه پولی با ۴۲.۶ درصد، رکورد جدیدی را در کارنامه دولت 
دوازدهم به ثبت رساند.با پایان عمر دولت تدبیر و امید و شروع به 

کار دولت سیزدهم، کارشناسان اقتصادی امیدوار به تغییر رویکرد 
سیاست گذار پولی در جهت کنترل پایه پولی و نقدینگی بودند. 
انتظاری که با صحبت های رئیس جمهور و تاکید رئیس کل بانک 
مرکزی، به واقعیت نزدیک شــد و با انتشــار گزارش های ماهانه 
بانک مرکزی در خصوص تغییــرات روند پایه پولی و نقدینگی، 
جهت گیری درست بانک مرکزی مبنی بر کنترل رشد پایه پولی 
و نقدینگی مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.بنابراین 

در مردادماه سال جاری، نرخ رشد پایه پولی از رقم ۴۲.۶ درصدی 
تیرماه به رقم ۴۲.۱ درصدی مردادماه رسید. روندی کاهشی که 
در پایان تابســتان نیز تداوم یافت و به رقم ۳۹.۵ درصدی رسید. 
در ادامه با شروع نیم سال دوم، بازهم روند کاهشی رشد پایه پولی 
مورد توجه آمارهای منتشر شــده بانک مرکزی قرار داشت و بر 
این اساس در مهرماه امسال، نرخ رشد پایه پولی با کاهش نسبت 
به شــهریورماه، به رقم ۳۶.۴ درصدی )نسبت به مهرماه ۱۳۹۹( 
رسید.در نهایت جدیدترین گزارش منتشر شده بانک مرکزی نیز 
از تداوم روند نزولی رشــد پایه پولی حکایت دارد؛ به گونه ای که 
در هشتمین ماه سال، این نرخ به رقم ۳۵.۸ درصدی رسیده است 
که نسبت به رکورد ۴۲.۶ درصدی دولت قبل در تیرماه، کاهش 
قابل توجهی داشــته است. از ســوی دیگر باید به این نکته نیز 
اشــاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی 
با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم 
۴۲ درصد در آبان ماه رســیده است.در این میان، دولت رئیسی 
قصد دارد با رویکرد کارشناسی، این روند را تداوم بخشد. موضوعی 
که در صحبت های رئیس جمهور نیز قابل توجه است؛ جایی که 
ایشــان در جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به مهار و کنترل 
رشــد پایه پولی و نقدینگی در سه ماهه گذشته تاکید داشتند: 
»بانک مرکزی، ساماندهی وضعیت بانک ها را در دستور کار قرار 
دهد تا در ماه های باقیمانده سال کاهش رشد پایه پولی استمرار 

یافته و مدیریت شود.«

مدیرعامل پست بانک ایران: 
قدرت چانه زنی روسای شعب با حمایت 

مدیران ستادی و اجرایی باال می رود 
دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در جلسه معرفی مدیران معین 
مدیریت شــعب اســتان ها و مناطق تهران که بهمن ماه برگزار شد، با تاکید 
بر اینکه روســای شعب باید احســاس کنند که مدیران ستادی و اجرایی در 
کنارشــان هســتند و از آنها حمایت می کنند، گفت: در این صورت است که 
قدرت چانه زنی روســای شعب بیشتر می شــود و می توانند با حداکثر توان 
برای پیشــرفت و توسعه بانک تالش کنند.به گزارش اداره کل روابط عمومی 
پست بانک ایران، دکتر شیری در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره، 
معاونین، مدیران امور و روسای ادارات کل ستادی برگزارشد، با اشاره به اینکه 
اولویت اول بانک شــعبه است و حتی در دنیای بانکداری دیجیتال هنوز هم 
حضور فیزیکی در شــعبه توجیه دارد، گفت: ارتباط نزدیک با شــعب باعث 
می شــود اطالعات به روز از بخش صف داشته باشــیم و بتوانیم در کنار هم 
مشکالت و مسائل شعب را حل کنیم. شیری با تاکید بر اینکه وظیفه مدیران 
ستادی شناخت مسائل و مشــکالت شعب است، تصریح کرد: روسای شعب 
برای بانک بســیار مهم هســتند و ما به عنوان مدیران ستادی باید بدانیم در 
شعبه چه می گذرد و موانع پیش روی شعب را به حداقل برسانیم.مدیرعامل 
بانک با اشاره به ابالغ سیاست ها و هدف سپرده ای سال آتی به مدیریت شعب 
اســتان ها و مناطق تهران گفت: آنچه برای بانک همیشه مهم است اول رشد 
سپرده ها است و در کنار این رشد است که پرداخت تسهیالت بانک نیز رشد 

می کند.

بازدید مدیرعامل موسسه اعتباری ملل از 
غرفه گروه مالی گردشگری؛ 

جوادی: ســرزمین ایرانیان )آیلنــد( الگو و افتخار جمهوری اســالمی ایران 
استحجت االسالم والمسلمین سیدامین جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری 
ملل از غرفه گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابســته بازدید کرد. و با فعالیت های پروژه 
سرزمین ایرانیان)آیلند( آشنا شد.به گزارش ستاد خبری گروه مالی گردشگری 
در پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، مدیرعامل 
موسســه اعتباری ملل در جریان بازدید از غرفه آیلند گفت: پروژه سرزمین 
ایرانیان )آیلند( یک الگو و افتخار جمهوری اسالمی ایران است.جوادی پس از 
اســتماع گزارش ارائه شده در خصوص فرصت های سرمایه گذاری و اقدامات 
انجام شــده، از بانیان و دســت اندرکاران پروژه آیلند که در نزدیکی پایتخت 
محیطی عاری از آلودگی هوا، فضایی ورزشــی و ســالم را برای تخلیه انرژی 
جوانان و محلی بــرای آرامش خانواده ها فراهم کرده انــد، قدردانی کرد.در 
این بازدید بخشــی از اقدامات و فعالیت های انجام شده از جمله برخورداری 
از مزایــای منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان، ایجاد ۲۴ کاربری تفریحی و اقامتی 
و گردشــگری، میزبانی و برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری موتورسواری و 
اتومبیلرانی، ایجاد ۱۳۰ هکتار فضای ســبز و فرصت های سرمایه گذاری در 
پروژه های بزرگ این مجموعه عظیم تشــریح شد که مورد توجه مدیرعامل 
موسسه ملل قرار گرفت.پروژه سرزمین ایرانیان )آیلند( در زمینی به مساحت 
۱۴۰۰ هکتار در کیلومتر ۳۸ آزادراه تهران-ســاوه واقع شــده که از امکانات 

تفریحی و گردشگری با استانداردهای بین المللی برخوردار است.

بدهی خارجی ایران در پایان آبان امســال،   به رقم ۹ میلیارد و ۶۷ میلیون دالر رســیده که نســبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۱ 
درصد کم شده است.به گزارش ایسنا، گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد که میزان بدهی های 
خارجی کشــور در پایان آبان ماه سال جاری به رقم ۹ میلیارد و ۶۷ میلیون دالر رسیده است.میزان بدهی های کوتاه مدت کشور 
دو میلیارد و ۴۴۷ میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و ۶۱۹ میلیون دالر اعالم شده است.از سوی دیگر، 
معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل هشت میلیارد و ۳۶ میلیون یورو است که پنج میلیارد و ۸۶۷ میلیون یورو از این میزان، 
حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و دو میلیارد و ۱۶۹ میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در 
پایان آبانماه سال گذشته معادل ۹ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران 
نیز هفت میلیارد و ۴۲۲ میلیون دالر اعالم شده است.  البته این شاخص در پایان سال گذشته نیز معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه 
مدت کشور یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز هفت میلیارد و ۱۷۶ میلیون دالر بوده است.  بنابراین، میزان بدهی های خارجی کشور در 
پایان آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و پایان سال گذشته به ترتیب با ۳.۱ و ۰.۸ درصد کاهش مواجه شده است.   گفتنی است که بدهی خارجی 
مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های 

از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.

رئیس مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برکناری مدیر یک بانک به دلیل پرداخت نکردن وام بدون ضامن خبر داد.به گزارش 
ایســنا، علی نظامی در یک برنامه تلویزیونی گفت: پیرو بخشنامه آســان گیری و حذف ضامن از فرایند پرداخت تسهیالت خرد بانکی 
همکارن ما در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد از طریق گزارش میدانی و سامانه نظارت مردمی متوجه شدند که بخشنامه مربوطه به برخی 
از شعب ابالغ نشده است که در این راستا به کلیه بانک های دولتی و نیمه دولتی ابالغ شد که بخشنامه مذکور را با قید فوریت در پایگاه 

اطالع رسانی بانک منتشر کنند و فرایند و جزئیات بخشنامه را به نحو مقتضی به اطالع مردم و مسئولین شعب برسانند.وی افزود: همچنین تکلیف کردیم تا کلیه واحدهای 
بازرســی با تشــکیل هیئت ویژه نسبت به بازرسی سرزده و نظارت مستمر بر اجزای بخشنامه مذکور اقدام کنند، آدرس سامانه رسیدگی به شکایات آن بانک و آدرس سامانه 
نظارت مردمی وزارت متبوع در پایگاه اطالع رسانی و کلیه شعب بانک در اختیار مشتریان قرار گیرد و کلیه شکایات مردمی در خصوص موضوع مذکور ظرف ۴۸ ساعت رسیدگی 
و ضمن برکناری متخلفان احتمالی، مراتب به هیئات رسیدگی به تخلفات اداری و حسب مورد به کمیته های انضباطی اعالم شود. این مقام مسئول ادامه داد: گزارش همکاران 
ما حاکی از آن است که اغلب بانک ها مقید به اجرای بخشنامه هستند و در مواردی هم بی نظمی و تخلف مشاهده شد که منجر به برکناری یکی از مدیران شعب ممتاز شد و 
رسیدگیها در این زمینه همچنان ادامه دارد.پیش از این، احسان خاندوزی_ وزیر اقتصاد در گردهمایی سراسری مدیران شبکه بانکی کشور خطاب به مدیران عامل بانک ها اعالم 

کرد که اگر تخلف شعبه بانکی در پرداخت تسهیالت بدون ضامن تایید شود، بالفاصله نسبت به برکناری مدیر شعبه اقدام کنید.

براساس اعالم وزارت اقتصادبدهی های خارجی ایران کم شد

مدیر شعبه یک بانک وام بدون ضامن نداد و عزل شد

دکتر »ســید سعید شمســی نژاد« مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در پیامی فرا رسیدن ایام اهلل 
دهه فجــر را به هموطنان عزیــز تبریک و تهنیت 
گفت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، متن پیام دکتر »سید سعید شمسی نژاد« 
به این شــرح اســت:»پیروزی انقالب اســالمی در 
حقیقــت پیروزی نور بر تاریکی بــود که با درایت و 
هدایــت امام خمینــی)ره( و به همــت بلند مردم 
آزادی خواه کشــورمان ممکن شــد. در راه پیروزی 
انقالب اسالمی و پس از آن برای حفظ این دستاورد 
بزرگ ملت ایران، افراد زیادی از جان خود گذشتند 

که یادشان همواره با ما خواهد بود.بانک قرض الحسنه 
مهر ایران نیز یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی به 
شمار می رود. این بانک توفیق داشته در طول بیش 
از ۱۴ ســال فعالیت خود، به حدود ۱۲ میلیون نفر 
از هم وطنان عزیز به عنوان مشــتری، خدمت رسانی 
کند. یکی از اصلی ترین اهداف این بانک »ترویج امر 
مبارک قرض الحســنه« در جامعه است که به لطف 
خدا در این حوزه موفق بوده و توانســته بیش از ۱۱ 
میلیون فقره تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کند.

توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی، حمایت 
از تولید داخلی، تنوع بخشــی به سبد محصوالت با 

هدف برطــرف کردن نیاز اقشــار مختلف در حوزه 
قرض الحسنه، گسترش بانکداری الکترونیکی با هدف 
راحتی مشــتریان برای دریافــت خدمات و فعالیت 
گسترده در حوزه مســئولیت اجتماعی رویکردهای 
اصلی نخســتین و بزرگ ترین بانک قرض الحســنه 
کشــور در طول سال های فعالیت خود بوده است.به 
نمایندگی از خانواده بزرگ بانک قرض الحســنه مهر 
ایران فرا رســیدن ایام اهلل دهه فجر را به همه مردم 
عزیز کشــورمان تبریک می گویم و امیدوارم بیش از 
پیش بتوانیم در تحقق آرمان های انقالب اســالمی 

گام برداریم.«

به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر

پیام مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 

گزارش از بازار سرمایه؛

شاخص کل بورس به کانال یک 
میلیون و 300 هزار واحد بازگشت
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گزیده خبر

چهار ایرانی از فهرست تحریم های انگلیس 
خارج شدند

تهــران – ایرنا - تارنمای تحریم هــای اروپا خبر داد که دولت انگلیس چهار تن 
از اتباع ایرانی را از فهرســت تحریم های خود خارج کرده است.به گزارش ایرنا، 
این تارنما نوشــت که احمد زرگر، حســن حداد، محمد حجازی و سید حسن 
فیروزآبادی که در سال ۲۰۱۱ در فهرست تحریم های انگلیس قرار گرفته بودند، 
از این لیست خارج شده اند.به نوشته منبع مذکور، زرگر کماکان مشمول تحریم 
های اتحادیه اروپاست. حجازی در لیست سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار 
داشــته و اتحادیه اروپا و آمریکا فیروزآبادی را در فهرست تحریم های خود قرار 
داده اند.کشــورها و نهادهای غربی در ســالیان اخیر تعدادی از اتباع ایرانی را به 
دالیل متعدد در فهرست تحریم های خود قرار داده و بر اساس برنامه جامع اقدام 

مشترک موظفند تا نام آنها را از فهرست های مذکور خارج کنند.

تداوم دوگانه دیپلماسی و فشار آمریکا؛
 کاخ سفید حلقه نزدیکان پوتین 

را تهدید به تحریم کرد
نیویورک – ایرنا- سخنگوی کاخ سفید در تداوم سیاست های دوگانه واشنگتن و 
همزمان با افزایش تنش ها بر ســر اوکراین اعالم کرد کشورش آماده است حلقه 
نزدیکان والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه را تحریم کند. سخنگوی کاخ 
ســفید به وقت محلی در جمع خبرنگاران با تکرار ادعاهای واشــنگتن مبنی بر 
قریب الوقوع حمله روسیه به اوکراین تایید کرد که ایاالت متحده تحریم هایی را 
علیه نخبگان روسیه و خانواده های آنها وضع خواهد کرد و  این افراد در تصمیم 
گیری های کرملین و رفتارهای آن تاثیر دارند.این مقام دولت بایدن افزود: بسیاری 
از این افراد با سیستم مالی غرب ارتباط عمیقی دارند. این فقط یکی از تالش های 
ما برای ضربه زدن به روســیه از زوایای مختلف است.وی ادعا کرد هدف پوتین 
این است که میان غربی ها تفرقه ایجاد کند و می خواهد ناتو را دچار شکاف کند. 
با این حال ما متحد هســتیم و هوشــیارانه اقدامات روسیه و لفاظی ها را دنبال 
می کنیم و همزمان در دیپلماســی را باز گذاشته ایم.وی ادعا کرد که نشانه های 
حمله قریب الوقوع از جمله صدهزار نیروی نظامی در مرزهای اوکراین و تجهیزات 
و سالح  هایی که در راه بوده و در حال اعزام نیرو به بالروس هستند، وجود دارد. 
جن ساکی ادامه داد در حال همکاری با کنگره هستیم تا بینیم چطور باید روسیه 
را بابت اقداماتش پاســخگو قرار دهیم. تحریم های مــا می توانند اثر بازدارندگی 
داشــته باشند.سخنگوی کاخ سفید درباره نشســت شورای امنیت سازمان ملل 
درباره اوکراین نیز اظهار داشــت روسیه قدرت و توان تنش  زدایی درباره اوکراین 
را دارد و بایــد نیروهای خود را از مرز اوکراین و داخل بالروس عقب ببرد.این در 
حالی است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعالم کرده است حمله 
قریب الوقوعی علیه اوکراین وجود ندارد و در حال حاضر بزرگ ترین تهدید برای 
کشورش نا آرامی داخلی است.دولت انگلیس از والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه خواست تا در مورد اوکراین »از لبه پرتگاه عقب نشینی« کند و هشدار داد 
که هرگونه تهاجمی، باعث تحریم شرکت ها و افرادی می شود که با کرملین ارتباط 
نزدیک دارند.به گزارش ایرنا از رویترز، آمریکا و انگلیس در تالش هســتند تا در 
حقیقت این پیام را به پوتین بدهند که دارایی های ثروتمندان روس در خارج از 
این کشــور، در صورت دستور رییس جمهوری روسیه به سربازان برای حمله به 
اوکراین، با مجازات مواجه خواهند شد.این در حالی است که مسکو بارها ادعای 
اینکه قصد حمله به اوکراین به عنوان یکی از جمهوری های شــوروی ســابق را 
دارد، رد کرده اســت.یکی از مقامات دولت انگلیــس در این خصوص به رویترز 
گفته است آمریکا و متحدانش فهرستی از نخبگان نزدیک به پوتین یا در حلقه 
نزدیــکان وی را تهیه کرده تا در صورت حمله روســیه به اوکراین، آنها را تحت 
تحریم قرار دهند.دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به این موضوع 
گفت تهدید به انجام چنین اقداماتی به منزله حمله به شرکت های روسی است و 
نتیجه معکوس خواهد داشت، زیرا در نهایت به شرکت های بریتانیایی و سهامداران 
غربی آنها آسیب خواهد رسید.وی افزود: شما اغلب نمی بینید یا نمی شنوید که 
چنین اقدامات مستقیمی علیه تجارت صورت بگیرد. حمله هر کشوری به تجارت 
در روسیه حتما با اقدامات تالفی جویانه مواجه خواهد شد و در صورت لزوم این 

اقدامات بر اساس منافع ما تدوین خواهد شد.
سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره سفر امیر قطر به واشنگتن و نیز 
احتمال میانجیگیری برای آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران اظهار داشت که در 
این زمینه هیچ هماهنگی ویژه ای وجود ندارد.وی در عین حال افزود که در سفر 
امیر قطر، موضوعات مختلف گفت و گو خواهد شــد که مذاکرات هسته ای می 
تواند بخشی از گفت و گوها باشد.جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به 
وقت محلی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در کاخ سفید دیدار و گفت 
و گو کرد.رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای این دیدار در کاخ سفید و در حضور 
خبرنگاران گفت: در یک سال گذشته، قطر نقش اساسی در تامین منافع بسیار 
مهم آمریکا داشته است. از تامین انتقال امن افغان ها گرفته تا حفظ ثبات در غزه.

بایدن گفت که  ما در دیدار امروز خود در خصوص امنیت خلیج فارس و خاورمیانه 
)غرب آسیا(، اطمینان از ثبات در تامین انرژی جهانی، ادامه همکاری برای حمایت 
از مردم افغانستان و تحکیم همکاری تجاری و اقتصادی میان دو کشور  گفت و 
گو خواهیم کرد.رئیس جمهوری امریکا تصریح کرد به کنگره قصد خود را برای 
معرفی کردن و شناسایی قطر به عنوان همپیمان و متحد اصلی و بزرگ آمریکا در 
خارج از ناتو اعالم خواهم کرد.رئیس جمهوری آمریکا همزمان با حضور امیر قطر 
در واشنگتن در نامه ای به کنگره اعالم کرد که قصد دارد قطر را به عنوان کشور 
متحد و همپیمان آمریکا در خارج از ناتو معرفی کند.بر اساس اعالم کاخ سفید، 
رئیــس جمهوری آمریکا در این نامه اعالم کرده این تصمیم را با توجه به کمک  
های قطر به تالش های آمریکا در حوزه فعالیت سنتکام و همچنین اهمیت تعمیق 

همکاری  های دوجانبه دفاعی و امنیتی میان دو کشور گرفته است.

جهت استقرار احتمالی در شرق اروپا؛
پنتاگون از آماده باش شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی خبر داد

سخنگوی پنتاگون اعالم کرد که عالوه بر ۸ هزار و ۵۰۰ نظامی که از قبل در حالت آماده باش هستند، نظامیان دیگری نیز جهت استقرار احتمالی در شرق اروپا، در حالت آماده باش قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، »جان کربی« سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اعالم کرد که نظامیان بیشتری از ایاالت متحده در جهت آمادگی برای احتمال استقرار در شرق 
اروپا در حالت آماده باش قرار گرفته اند.وی اعالم کرد که این نیروها جدای از ۸ هزار و ۵۰۰ نظامی آمریکایی آماده حمایت از نیروهای واکنش ناتو هستند و بخشی از آن محسوب نمی شوند.کربی 
در این باره گفت: وقتی صحبت از توافقات یا ترتیبات دوجانبه با متحدان ناتو به میان می آید، اگر آنها به امکانات بیشتری نیاز دارند و خواهان این مسئله هستند، آنگاه ما آن را به صورت جداگانه با 
هر کشوری برنامه ریزی می کنیم تا مطمئن شویم که این نیاز را به بهترین نحوی که می خواهند برآورده می کنیم.سخنگوی پنتاگون ضمن اشاره به اینکه نیروهای یاد شده که به تازگی در ایاالت 
متحده در حالت آماده باش قرار گرفته اند، بخشی از نیروهای واکنش ناتو نیستند، گفت که آنها برای اعزام به هر کشوری که درخواست کمک امنیتی خاص داشته باشد، در دسترس خواهند بود.

وی افزود که ایاالت متحده همچنین می تواند تعدادی از نیروهای آمریکایی را که در حال حاضر در اروپا حضور دارند به اروپای شرقی منتقل کند.پیشتر »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 
در جمع خبرنگاران اعالم کرده بود که ایاالت متحده در آینده نزدیک تعدادی نیروی اضافی به شرق اروپا می فرستد.قبل از آن نیز کربی گفته بود که در پی تشدید تنش ها پیرامون اوکراین، ۸ هزار 
و ۵۰۰ نظامی در داخل و خارج از ایاالت متحده در حالت آماده باش قرار گرفته اند.کربی افزوده بود که »لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا شماری از یگان های نظامی در داخل ایاالت متحده را در 
راستای آمادگی برای انتقال احتمالی به اروپا در صورت ضرورت، در حالت آماده باش قرار داده است.اخیراً تنش ها درباره اوکراین بین روسیه و غرب باال گرفته است. آمریکا و ناتو روسیه را به آماده 
شدن برای حمله به اوکراین متهم می کنند و در این باره از هرگونه اقدامی در راستای تنش زایی مانند ارسال تسلیحات و مشاوران نظامی به اوکراین و کشورهای اطراف روسیه خودداری نمی ورزند.

توافق ماکرون و پوتین برای انجام 
دیدار دوجانبه

روسای جمهوری روسیه و فرانسه در تماس تلفنی با یکدیگر درباره 
اوکراین گفتگو کردند.به گزارش ایســنا، به نقل از روسیا الیوم، کاخ 
کرملیــن در بیانیه ای اعالم کرد کــه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه طی این تماس درباره 
وضعیت اوکراین و درخواســت مسکو درباره تضمین های امنیتی در 
اروپا گفتگو کردند.در بیانیه کرملین آمده است: دو رئیس جمهور برای 
ادامه تماس های تلفنی و دیدار فــوری دوجانبه توافق کردند.پوتین 
اخیرا در گفتگویی تلفنی با ماکــرون گفته بود: واکنش های آمریکا 
و ناتو به پیشنهادات مسکو برای ارائه تضمین های امنیتی، بدون در 
نظر گرفتن نگرانی های اساسی روسیه است.رئیس جمهور روسیه بر 
اهمیت اجرای توافقنامه های مینسک توسط کی یف به عنوان پیش 
شرط اساسی حل و فصل اوضاع در جنوب شرقی اوکراین تاکید کرد.

متفق القول با دهلی نو؛
روسیه: برای به رسمیت شناختن 

طالبان هنوز خیلی زود است
معاون وزارت خارجه روسیه از هم عقیده بودن با مقامات هند مبنی 
بر لزوم پرهیز از شــتاب زدگی درباره به رســمیت شناختن طالبان 
خبــر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، »ســرگئی 
ورشــینین« معاون وزارت خارجه روســیه، بعــد از مذاکراتی که با 
مقامات هند داشــت، گفت دو کشور متفق القول هستند که برای به 
رسمیت شناختن طالبان هنوز خیلی زود است.وی در این باره افزود: 
مواضع ما از بسیاری جهات مشابه و یکسان است. دهلی نو هم معتقد 
است که هنوز زود است درباره به رسمیت شناختن دولت فعلی کابل 
گفتگو کنیم.ورشینین ادامه داد: انتظار داریم رهبری فعلی افغانستان، 
تعهداتی را که به انجامشان ملزم شده اند، به طور کامل اجرا کنند به 
ویژه آن بخشی که به تشکیل دولت فراگیر و دیگر مسائل ازجمله در 

حوزه حقوق بشر مرتبط است.

عراق:
 گفت وگوهای ایران و کشورهای منطقه 

به خوبی پیش می رود
تهران - ایرنا- مشاور امنیت ملی عراق تصریح کرد که گفت وگوهای 
جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منطقه به خوبی جریان دارد.به 
گزارش دیروز )سه شنبه( ایرنا به نقل از خبرگزاری عراق )واع(، دفتر 
»قاسم االعرجی« مشــاور امنیت ملی عراق در بیانیه ای اعالم کرد: 
االعرجی روز گذشته در جریان دیدار سفرای سوئد، نروژ و دانمارک 
با وی، روابط دوجانبه و همکاری مشترک بین عراق و این سه کشور 
را مورد بحث و بررســی قرار داد.این بیانیه می افزاید: همکاری با ناتو 
در زمینه آمــوزش نیروهای عراقی از دیگر محورهای گفت وگوهای 
االعرجی با ســفرای ســوئد، دانمارک و نروژ بود.براساس این بیانیه، 
االعرجی تصریــح کرد: تصمیم عراق در اســتفاده حداکثری  ادامه 
همکاری ســازنده با ناتو است.مشــاور امنیت ملی عراق با اشاره به 
خطری که تروریست های حاضر در زندان های گروه مسلح موسوم 
به »نیروهای ســوریه دموکراتیک« )قسد( در سوریه دارند، گفت که 
بیش از ۱۰ هزار تروریست داعشی )در منطقه( وجود دارند و عناصر 
قسد واجد شرایط رسیدگی به این پرونده نیستند.براساس این بیانیه، 
االعرجی همچنین در دیدار با سفرای سوئد و نروژ و دانمارک به گفت 
وگوهایی منطقه ای اشاره کرد و تصریح کرد: گفت وگوها بین ایران و 

کشورهای منطقه به خوبی انجام می شود.

مقام آمریکایی: 

مذاکرات در حال  ورود به مرحله آخر است
یک  مقام ارشــد وزارت امور خارجه آمریکا در یک  کنفرانس 
خبری مواضع واشنگتن را درباره روند مذاکرات وین تشریح 
کرد.به گزارش ایســنا بــه نقل از خبرگــزاری رویترز، یک 
مقام ارشــد وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه شب در یک 
کنفرانس خبری دربــاره مذاکرات وین گفت، مذاکرات غیر 
مســتقیم میان آمریکا و ایران در حال رســیدن به »مرحله 
آخر« اســت و تمامی طرفین باید در این زمینه، تصمیمات 
سخت سیاسی اتخاذ کنند.این مقام وزارت امور خارجه آمریکا 
همچنین گفت، مذاکرات اخیر در وین »یکی از سخت ترین 
مذاکراتــی بوده اند که تا به امروز درباره بازگشــت به برجام 
]توافق هســته ای[ داشــته ایم.«او که به شرط فاش نشدن 
نامــش با خبرنگاران صحبت می کــرد، ادامه داد: ما در امر 
کاهش موارد اختالف به اولویت های مهم در تمامی طرفین 
موفق عمــل کرده ایم. به همین دلیل اســت که االن موقع 
اتخاذ تصمیمات سیاسی است.به گفته این مقام آمریکایی، 

واشــنگتن پیش از این گفته است حاضر است در زمینه لغو 
تحریم های ناســازگار با برجام چــه کاری انجام دهد و توپ 
بیشتر در زمین ایران است.حاال وقت آن رسیده ایران ببیند 
که آیا آماده اتخاذ تصمیم های الزم برای بازگشتی دوجانبه 
به برجام اســت یا نه .به گفته این مقــام وزارت امور خارجه 
آمریکا، »ما در مرحله  آخری قرار داریم. با توجه به ســرعت 
پیشرفت های هســته ای ایران، تنها چند هفته تا رسیدن به 
یک توافــق فرصت داریم.«او افــزود، در صورت عدم توافق 
با ایران، واشــنگتن مجبور خواهد بــود در مواجهه با برنامه 
هســته ای محدود نشده ایران، فشار »اقتصادی،  دیپلماتیک 
و در دیگر زمینه ها« اعمال کند.این مقام آمریکایی آمادگی 
واشنگتن برای مشارکت در مذاکرات مستقیم با ایران را تکرار 
کرد و گفت، ایــن کار با توجه به بازه زمانی محدود، به نفع 
روند مذاکرات خواهد بود اما افزود، هیچ  نشــانه ای مبنی بر 

آماده بودنشان برای این کار وجود ندارد.

رئیس جمهوری اوکراین دیروز )سه شنبه( با اعالم گسترش نیروهای مسلح کشورش گفت که کی یف در کنار لندن و ورشو در حال 
ایجاد یک چارچوب جدید همکاری اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین با حضور در پارلمان کشــورش تاکید کرد: ما در حال ایجاد یک فرمت جدید همکاری در اروپا میان اوکراین، انگلیس و 
لهستان هستیم.رئیس جمهوری اوکراین جزئیاتی از این فرمت ارائه نکرد.پیشتر بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفته بود که 
امروز سه شنبه به اوکراین سفر می کند. اولکسی گونچارنکو، از قانونگذاران اوکراینی گفته بود که در جریان سفر جانسون، ماتئوش موراوتسکی، نخست وزیر لهستان 
هم در اوکراین حضور خواهد داشت و احتماال یک اعالمیه درباره یک اتحادیه جدید به امضا خواهد رسید.همچنین زلنسکی امروز در پارلمان اوکراین گفت که اقتصاد 
کشورش رو به تثبیت می رود و سیستم مالی تحت کنترل است و وضعیت واحد پول آن »بهتر« شده است.  زلنسکی در جلسه آغارین پارلمان گفت: اقتصاد در حال 
تثبیت اســت. همه چیز در سیســتم مالی تحت کنترل اســت. درآمدهای بودجه در ژانویه با تقریبا ۲۵۴ میلیون دالر، بیش از حد برآورده شده و امروز به شکر خدا 
»گریونا« )واحد پول اوکراین( وضعیت بهتری دارد و ما به تدریج در حال بازگشت به نرخ برنامه ریزی شده و ثابت هستیم. وضعیت اوراق قرضه ما طی یک هفته گذشته 
در بازارهای مالی بین المللی خوب بوده است. جهان مالی نسبت به آینده اوکراین خوش بین است.رئیس جمهوری اوکراین همچنین در صحبت هایش اشاره کرد که 

ظرف سه سال آتی تعداد نیروهای مسلح کشورش ۱۰۰ هزار تن افزایش می یابد.

نتایج یک نظرســنجی جدید نشان داد، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس اگر چه همچنان نزد حامیان حزبش از محبوبیت 
برخوردار اســت اما در میان کلیت مردم کشــورش محبوب نیست.به گزارش ایسنا، به نقل از راشاتودی، نتایج نظرسنجی جدید 
همچنین نشــان داد »ریشی ســوناک«، وزیر خزانه داری انگلیس بخت اول جانشــینی بوریس جانسون در نخست وزیری این 
کشــور در صورتی که رســوایی اخیر موســوم به »پارتی گیت« )برگزاری مهمانی هایی از سوی بوریس جانسون در زمان اجرای 

محدودیتهای مقابله با کووید-۱۹ در ساختمان نخست وزیری انگلیس( باعث برکناری او از سمتش شود، محسوب می شود.نظرسنجی شرکت Ipsos MORI که برای 
نشریه ایونینگ استاندارد در فاصله بین ۱۹ تا ۲۵ ژانویه اجرا شد نشان داد که سوناک به میزان چشمگیری نتایج بهتری نسبت به ماه نوامبر کسب کرده و در صدر 
فهرست »جانشینهای محافظه کار بالقوه در نخست وزیری« قرار دارد.در گزارش مربوط به نتایج این نظرسنجی آمده است: ریشی سوناک در حوزه جانشینهای محافظه 
کار بالقوه برای نخست وزیری با کسب ۳۳ درصد رای، بهترین نتیجه را به دست آورده و نسبت به نتایج قبلی افزایش چهار درصدی را تجربه کرده است در حالی که 
۳۴ درصد با او مخالفت کرده اند. این نتیجه حاکی از بهبود درصدهای او نسبت به نظرسنجی های ماه های اخیر است اما به قوت درصدهایی که او در اوایل همه گیری 
کسب کرده بود، نیستند.با این حال طبق نتایج این نظرسنجی درصدهای سوناک به درصدهای کسب شده از سوی کر استارمر، رهبر حزب مخالف کارگر در انگلیس 

بسیار نزدیک هستند و ۳۲ درصد با این که استارمر می تواند نخست وزیری خوب برای انگلیس باشد موافقت کرده اند اما ۳۶ درصد نظری مخالف به آن داشته اند.

زلنسکی از فرمت جدید همکاری با انگلیس و لهستان خبر داد

افزایش ۱۰۰ هزار نفری نظامیان اوکراینی
بخت اول جانشینی جانسون در نخست وزیری

وزیر خزانه داری انگلیس 
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دانشــمندان دانشگاه »ام.آی.تی«، نوعی کپســول طراحی کرده اند که 
می تواند درمان را به طور مستقیم به بدن برساند و جایگزین خوبی برای 
واکسن های مبتنی بر آران ای پیام رسان باشد.به گزارش ایسنا و به نقل 
 ،)MIT(»از نیو اطلس، پژوهش جدید دانشــمندان دانشگاه »ام.آی.تی
روشی را برای رساندن مســتقیم آران ای پیام رسان به دستگاه گوارش 
با اســتفاده از یک کپسول نشان داده است. دانشمندان در این پژوهش 
نشان داده اند که این سیستم دارورسانی خوراکی می تواند راهی منحصر 
به فرد برای رســاندن مســتقیم درمان به معده با اســتفاده از آران ای 
پیام رســان باشد.از آنجا که سیســتم گوارش ما پر از اسیدهای خشن 
است که برای تجزیه غذاهای پیچیده طراحی شده اند، داروهای خوراکی 
اغلب برای عبور از معده، به پوشــش های محافــظ نیاز دارند. برخی از 
داروها مانند انسولین، به تزریق نیاز دارند اما دانشمندان سعی دارند تا 
راه های موثری را برای تجویز خوراکی آنها ارائه دهند.چند ســال پیش، 
دانشمندان دانشگاه ام.آی.تی، یک روش منحصر به فرد را برای تجویز 
خوراکی دارو را نشان دادند. نوآوری آنها، یک کپسول کوچک بود که با 
میکروســوزن هایی پوشانده شده است. کپسول پس از رسیدن به روده، 
محتویات خود را مســتقیما به دیواره روده تزریق می کرد و ســپس به 
طور بی ضرر از دستگاه گوارش عبور می کرد.این گروه پژوهشی در سال 
۲۰۱۹ نشان دادند که این کپسول به طور موثر می تواند انسولین را در 
آزمایش های حیوانی تحویل دهد. آنها طی آزمایش های صورت گرفته 
روی خوک ها دریافتند که این کپسول می تواند همان حجم انسولین را 

با یک تزریق استاندارد، به جریان خون حیوان وارد کند.

ماسک ها به همان اندازه که در همه گیری کووید-۱۹ کنونی پر اهمیت 
هستند بر محیط  زیســت نیز اثر می گذارند. اکنون دانشمندان روشی 
جدید برای استفاده از ماسک های قدیمی یافته اند و آن استفاده از آنها 
برای ساخت باتری های کم هزینه، انعطاف پذیر و کارآمد است.به گزارش 
ایسنا و به نقل از نیواطلس، تجهیزات حفاظتی شخصی یکی از مهمترین 
سالح های ما در برابر ویروس سارس-کوو-۲ هستند اما متاسفانه برای 
ایجاد حداکثر محافظت، ایــن تجهیزات باید به صورت یک بار مصرف 
استفاده شــوند و این کار باعث ایجاد حجم زیادی از پسماند می شود. 
مطالعه ای که در ســال ۲۰۲۰ انجام شد نشان می دهد که در روزهای 
آغاز همه گیری ماهانه ۱۲۹ میلیارد ماسک مورد استفاده قرار می گرفته 
اســت. این ماسک ها در نهایت سر از محل های دفن زباله، اقیانوس ها و 
ســایر محیط ها در می آوردند و یا می ســوختند و گازهای سمی تولید 
می کردنــد به همین دلیل دانشــمندان در حال یافتــن راه هایی برای 
بازیافت ماســک ها و تبدیل آنها به موارد کارآمد مثل مصالح راه سازی 
هستند و در این راستا یک مطالعه جدید نشان می دهد که می توان آنها 
را برای ساخت باتری هایی مناسب مورد استفاده قرار داد.ابتدا محققان 
ماسک ها را با استفاده از امواج فراصوت ضدعفونی کردند و سپس آنها را 
درون جوهری ساخته شده از گرافن فرو بردند. در مرحله بعد ماسک ها 
فشرده شــده و تا دمای ۱۴۰ درجه  سانتی گراد حرارت دیدند و تبدیل 
به ســاختارهای گلوله ای-شکل رسانا شدند که می توان از آن به عنوان 
الکترود در باتری اســتفاده کرد. این گلوله ها توسط الیه ای عایق که آن 
هم از ماسک ساخته شده است از هم جدا می شوند. سپس همگی درون 

یک محلول الکترولیت قرار می گیرند.

کپسولی که می تواند جایگزین 
واکسن شود!

 ساخت باتری با استفاده 
از ماسک!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نیروهای ارتش اوکراین در مواضع خود در جبهه شرقی این کشور

معرفی اشکودا انیاک کوپه، نسخه ای جذاب تر از کراس اوور
اشکودا نسخهٔ کوپهٔ کراس اوور الکتریکی انیاک خود را معرفی کرده است. انیاک کوپه که مثل همتای معمولی خود روی پلت فرم 
MEB گروه فولکس واگن ســاخته شده است، در سه مدل مختلف به بازار عرضه خواهد شد. این کراس اوور جدید به لطف سقف 

شــیب دار خود، آئرودینامیک بهتری داشته و ضریب درگ آن به ۰.۲۳۴ رسیده که از نسخهٔ معمولی کمتر است. این ویژگی در 
کنار وزن سبک تر موجب بهبود برد انیاک کوپه می شوند.نسخهٔ پایهٔ انیاک کوپه که ۸۰ نام داشته و به یک موتور الکتریکی با ۲۰۴ 
اسب بخار قدرت در عقب مجهز است، با هر بار شارژ کامل باطری های ۸۲ کیلووات ساعتی خود، طبق معیارهای WLTB می تواند 
 ۸۰x تا ۵۴۵ کیلومتر را طی کند که ۱۵ کیلومتر از انیاک ۸۰ معمولی بیشتر است. دو نسخهٔ بعدی انیاک کوپه هم شامل مدل
و نسخهٔ اسپرت RS می شود که هردو از موتور الکتریکی دوم در محور جلو و سامانهٔ چهارچرخ محرک برخوردارند.این موتورها در 
مدل ۸۰x مجموعاً ۲۶۵ اسب بخار قدرت تولید می کنند درحالی که عضو اسپرت این خانواده ۳۰۰ اسب بخار قدرت و ۴۶۰ نیوتن 
متر دارد. انیاک کوپه RS به عنوان اولین محصول الکتریکی اسپرت اشکودا، ظرف ۶.۵ ثانیه از صفر به سرعت صد کیلومتر بر ساعت 

می رسد و می تواند به حداکثر سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند.

قطع ارتباط نایک با مهاجم یونایتد

یونایتد: گرینوود فعال حق حضور در تمرینات را ندارد
نایک رابطه خود را با میســون گرینوود از منچســتریونایتد به حالت تعلیق درآورد.به گزارش ایســنا و به نقل از ساکرنت، غول 
پوشاک ورزشی روز دوشنبه پس از انتشار اتهاماتی مبنی بر این که مهاجم ۲۰ ساله به یک زن حمله کرده است رابطه خود را با 
میسون گرینوود از منچستریونایتد به حالت تعلیق درآورد.یونایتد روز یک شنبه اعالم کرد که از تصاویر و ادعاهای منتشر شده در 
رسانه های اجتماعی آگاه است و بعدا تایید کرد که گرینوود تا اطالع ثانوی به تمرینات باز نمی گردد یا برای باشگاه بازی نمی کند.

یکی از ســخنگویان نایک به رویترز گفت: ما روابط خود را با میســون گرینوود به حالت تعلیق درآورده ایم. ما عمیقاً از اتهامات 
ناراحت کننده نگران هستیم و به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهیم داد.اتهامات علیه گرینوود - از جمله ویدئو، عکس و یادداشت 

صوتی - روز یک شنبه در اینستاگرام منتشر شد و بعدا حذف شد. این مهاجم فعال در بازداشت به سر می برد.

یا مجال انهل و آهم بدهیا هب زند خویشتن راهم بده بوهس ای زان روی چون ماهم بدهاز داهنت چون نمی یابم نشان
ن تو شد تشنهٔ چاه زنخدا

جان من، آبی از آن چاهم بده قربت خاصان ردگاهم بدهرغبت من رد جهان از بهر تست
بوهس ای زان لعل می خواهم، بدهدوش میگفتی: ز من چیزی بخواه
از تو من نیز آنچه میخواهم بدهره هچ از من خواستی یکسر رتاست

پیشنهاد

چهره روز

بازگشت به کیلی بگز
کتاب بازگشت به کیلی بگز رمانی ســت درباره ایرلند و 
جنبش جدایی طلبانه جمهوری خواهان ایرلند. جنبشی 
که در اوایل دهه دوم قرن بیســتم شکل گرفت و حدود 
۸۰ ســال زنده و فعال بود. ســورژ شاالندن، نویسنده و 
روزنامه نگار فرانسوی، این کتاب را با الهام از زندگی یکی 
 – IRA – )از اعضــای ایرا )ارتش جمهوری خــواه ایرلند
به نام دنیس دونالدسون نوشته است. کیلی بگز پایتخت 
ماهی  گیری ایرلند و یکی از بنادر مهم و قدیمی شــمال 
ایرلند است. در عین حال کیلی بگز وطن شخصیت اصلی 
کتاب یعنی است.درون مایه کتاب بازگشت به کیلی بگز 
پیرامون موضوع »خیانت« شــکل گرفته اســت، روایت 
زندگی مردی ایرلندی به نام تایرون می ین که از قهرمانان 
ایرا )ارتش جمهوری خواه ایرلند( بوده است. روایت کتاب از دوران کودکی تایرون شروع می شود، زمانی 
که چندان راحت نبود. او فرزند پدری الکلی و شکست خورده بود که از جمهوری خواهان قدیمی ایرلندی 
– از مخالفان سرسخت انگلیسی ها – است. جمالت ابتدایی کتاب بازگشت به کیلی بگز چنین است:وقتی 
پدرم کتکم می زد فریادهایش به انگلیسی بود، انگار فکر می کرد اگر به زبان خودمان دشنام بدهد این 
زبان آلوده خواهد شــد. همان طور که دهانش کف می کرد، واژه های چارواداری از آن بیرون می ریخت. 
وقتی پدرم کتکم می زد دیگر پدرم نبود، فقط پَتریک می ین بود. می ینی با پک وپوز لق، نگاهی سرد و 
زننده، باد بویناکی که همه را به آن طرف پیاده رو فراری می داد. پدرم که الکل می خورد از شدت خشم 
به زمین لگد می زد، هوا را می درید، واژه ها را دست وپاشکسته بیرون می داد. وارد اتاقم که می شد، ناگهان 
شب به لرزه درمی آمد. شمع را روشن نمی کرد، مثل حیوان وحشی پیری نفس نفس می زد.پس از مرگ 
پدرش، تایرون به همراه مادرش و ۸ خواهر و برادرش به شهر بلفاست مهاجرت می کنند. داستان با دوران 
نوجوانی تایرون و پیوستن او به ایرا ادامه پیدا می کند. تایرون چندبار دستگیر شده و به زندان می افتد، 
شاالندن هم به مبارزات او و هم به زندگی شخصی اش در این دوران می پردازد. تایرون در سال ۱۹۶۹، 
در یک لشکرکشــی خیابانی دوست نزدیکش »دنی فیلی« را سهواً به رگبار می بندد.ایرا طبیعتاً ارتش 
بریتانیا را قاتل قلمداد کرده و از تایرون به عنوان یک قهرمان تجلیل می کند. در آخرین بازداشت تایرون، 
پلیس بریتانیا در مقابل سرپوش گذاشتن بر روی این ماجرا تایرون را مجبور به همکاری می کنند. در 

نهایت در زمان صلح، این تصویر قهرمانی وارونه شده و روزهایی از راه می رسند.

جیمز دین
 )James Byron Dean :جیمز بایُرن دین )به انگلیســی
)۸ فوریه ۱۹۳۱ – ۳۰ ســپتامبر ۱۹۵۵( هنرپیشــه 
آمریکایی هالیوود و نامزد دو اسکار بهترین بازیگر مرد 
بــود. وی اولین بازیگری بود کــه پس از مرگ نامزد 
اسکار شد و تنها کسی است که دو بار پس از مرگش 
نامزد اســکار شده است. مرگ نابهنگام دین در ایجاد 
جایگاه افسانه ایش مؤثر بود. او وقتی که سوار پورشه 
خود بود در اثر تصادف در گذشت.جیمز بایرون دین در 
سال ۱۹۳۱ در ایندیانای آمریکا زاده شد. در ۱۸ سالگی 
به کالیفرنیا رفت و در رشته تئاتر دانشگاه یوسی ال ای به 
تحصیل پرداخت. نخســتین نقش نمایشی را در ۱۹۵۰ 
بــازی کرد و پس از آن به نیویورک رفت. نخســتین بار 
در سال ۱۹۵۱ در فیلم ملوان برحذر بازی کرد. در سال ۱۹۵۵ اولین نقش مهم خود را در فیلم شرق 
بهشــت )الیا کازان( ایفا کرد و ســپس در فاصله چند ماه در دو فیلم غول )جورج استیونس( و شورش 
بی دلیل )نیکالس ری( پشــت ســرهم بازی کرد. دین در ۳۰ ســپتامبر ۱۹۵۵ در سن ۲۴ سالگی در 

تصادف رانندگی کشته شد.

فرهنگ

تهران- ایرنا- اخبار غیررســمی از شــروع فیلمبرداری 
دنباله »جوکر« در سال آینده میالدی حکایت دارد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی هیروییک هالیوود، آخرین 
شــایعات درباره دنباله فیلم جوکر حاکی از آن است که 
پیش نویــس اول فیلمنامه این اثر به اســتودیو برادران 
وارنر تحویل شده و فیلمبرداری آن سال آینده میالدی 
آغاز خواهد شــد.این خبر از سوی یکی از منابع آگاه از 
داخل اســتودیو برادران وارنر مطرح شده و هنوز به طور 
رسمی تایید نشده اســت.از زمان موفقیت بزرگ جوکِر 
تاد فیلیپس در ســال ۲۰۱۹، شایعاتی مبنی بر ساخت 
دنباله این فیلم مطرح شــد. با این که اطالعاتی درباره 
محتوای فیلمنامه در دست نیست اما احتماال در جوکر ۲ 
خواکین فینیکس نقش آرتور فلک را تکرار خواهد کرد.فیلم جوکر به کارگردانی تاد فیلیپس و براساس 
فیلمنامه ای از فیلیپس و اسکات سیلور ساخته شد. این فیلم داستان پیدایش شخصیت جوکر را روایت 
می کند و این که چطور یک دلقک و کمدین ناموفق به خبیث ترین شخصیت شرور شهر گاتهام تبدیل 
شد. با وجود پایاِن بازِ قسمت اول عده ای معتقد بودند نیازی به ساخت دنباله این فیلم نیست اما فروش 
بیش از یک میلیارد دالری جوکر در گیشــه برادران وارنر را برآن داشــت که فیلپیس و فینیکس را به 
ســاخت قسمت دوم مجاب کند.آخرین اخبار درباره قسمت دوم جوکر سال گذشته منتشر شد و خبر 
آمد که فیلیپس قرارداد نگارش فیلمنامه این فیلم را امضا کرده است اما این خبر نه از طرف استودیوی 
سازنده و نه از طرف فیلیپس به طور رسمی تایید نشد.بازیگر نقش جوکر نیز در ماه اکتبر )مهر- آبان( 
اعالم کرد اگر پیشــنهادی برای بازی در قسمت دوم بگیرد از آن استقبال می کند اما نمی تواند ساخت 

این فیلم را به طور رسمی تایید کند.  

»جوکر 2« در یک قدمی تولید
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