
مصوبات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد
تمدید یک هفته ای محدودیت های 

کرونایی
ســخنگوی ستاد ملی کرونا، آخرین مصوبات این ستاد در تاریخ ۳۰ 
بهمن ۱۴۰۰ را تشــریح کرد.  به گزارش ایسنا، دکتر عباس شیراوژن 
درصفحه توییتر خود آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا در تاریخ ۳۰ 
بهمن ماه را اعالم کرد.وی در توییتر خود نوشت:» »۱.تعطیلی مهد 

کودک ها در شهرهای قرمز به مدت یک هفته دیگر
۲. دورکاری مــادران شــاغل دارای فرزند زیر ۶ ســال به مدت یک 

هفته دیگر
 ۳. تاکید مجدد بر تصمیم گیری ســتاد کرونای استان ها در خصوص 
»حضــوری یا غیر حضوری« بودن آموزش مدارس و دانشــگاه های 
آن منطقه، بر اســاس میزان شــیوع بیماری در میان دانش آموزان 

و دانشجویان
۴.نظارت بر رعایت جدی تر شیوه نامه های بهداشتی توسط اصناف و 

وسائل نقلیه عمومی بخصوص مترو و ایرالین ها
 ۵. کنترل جدی تر اجتماعات بر اساس محدودیت های تصویب شده 
در گذشته )اجتماعات فرهنگی اجتماعی مذهبی در حد ۲۰ درصد 
ظرفیت فضا و جلســات اداری حداکثر ۳۰ نفــره و هر دو به مدت 

حداکثر ۹۰ دقیقه( و تمدید یک هفته ای آن محدودیت ها
 ۶.در مــورد کارکنان ادارات تاکید می شــود که کارکنان گرامی باید 
 PCR واکسیناســیون را انجام دهند یا هر ۱۵ روز یکبار تست منفی

ارائه دهند.«

۱۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۱ بیمار 
کووید - ۱۹ در کشــور جان خود را از دســت دادند.به گزارش 
ایسنا، تا دیروز ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۱۲ هزار و ۵۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناســایی شد که دو هزار و ۶۲ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۴۸۵ نفر 
رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۱ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۱۳۴ هزار و ۷۹۸ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۶ میلیون 
۴۵۸ هزار و ۶۲۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 

ترخیص شده اند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور خطاب به مسئوالن گفت: به هیچ وجه اجازه ندهید باال رفتن آمار مبتالیان و به خصوص قربانیان کرونا، چه برای دست اندرکاران و چه 
برای مردم عادی شود. فوت حتی یک نفر هم نباید اتفاق بیفتد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی از تالش همه دستگاه ها و کادر درمانی سراسر کشور 
در عرصه مبارزه با این بیماری، گفت: هر چند وضعیت کنترل بیماری کرونا در کشور نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، اما همین میزان از ابتالء 

و فوتی ها نیز بسیار زیاد است و باید برای مقابله با آن اقدام عاجل انجام شود....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

اجازه ندهید باال رفتن آمار مبتالیان به کرونا برای مردم عادی شود
info@sobh-eqtesad.ir

وزیر بهداشت اعالم کرد
پیک بستری های اُمیکرون؛ بزودی 

وزیر بهداشت با بیان اینکه در سویه امیکرون هنوز به پیک بستری های 
ســرپایی نرسیده ایم ولی به زودی این پیک فرا می رسد، در عین حال 
گفت: اکنون ۱۲ درصد تخت های بیمارســتانی و ۲۳ درصد تخت های 
ویژه بیمارستان های کشور در اختیار بیماران کرونایی است.به گزارش 
ایســنا، دکتر بهرام عین اللهی با اعالم این خبر در حاشــیه عیادت از 
حضرات آیات علوی گرگانی و ری شــهری در یکی از بیمارستان های 
تهران، ســالگرد ورود کرونا به کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر 
موج جدید کرونا سه پیک ایجاد می کند. اولین پیک مربوط به مراجعات 
ســرپایی، دومین پیک مربوط به بستری ها و سومین پیک مربوط به 
فوتی هاســت.عین اللهی افزود: در سویه جدید امیکرون، هنوز به پیک 
اول یعنی اوج بســتری های سرپایی نرسیده ایم ولی به زودی این پیک 
فرا می رســد.  وی با اشاره به فداکاری های کادر بهداشت و درمان طی 
دو سال گذشته، بیان کرد: از سال ۹۸ تاکنون فراز و نشیب های زیادی 
داشــته ایم و کادر بهداشت و درمان در این مدت امتحان بسیار خوبی 
داده و ایثارگری و فداکاری خود را ثابت کرده است.وزیر بهداشت گفت: 
ما در این دو ساله تجربه های خیلی خوبی کسب کردیم و از نظر علمی 
امروز در قله مسائل علمی کرونا از نظر شناخت و مقابله با این ویروس 
هستیم.  عین اللهی ابراز داشت: یکی از مهم ترین توفیقات ما این است 
که خوشبختانه توانسته ایم واکسن در داخل تولید کنیم که مقام معظم 
رهبری هم در مراســم ۲۹ بهمن و دیدار مجازی با مردم تبریز به این 
دستاورد اشــاره کردند.  وی افزود: اکنون شش شرکت تولید واکسن 
فعالیت دارند و قادریم انواع مختلف واکسن را در کشور تولید کنیم. در 
مقایســه با آمار دنیا و حتی کشورهای پیشرفته آمار واکسیناسیون در 
ایران خوب است و خیلی از کشورها هنوز به این میزان از واکسیناسیون 
نرسیده اند.وزیر بهداشت گفت: در ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور 
مشــکالت زیادی داشــتیم ولی امروزه اتاق های مراقب ویژه بســیار 
مجهزی داریم، انواع و اقســام دستگاه های اکسیژن ساز و دستگاه های 
کمک تنفســی )ونتیالتور( در اختیار داشــته و به روش های پیشرفته 
رفع مشکالت تنفسی بیماران مسلط هستیم.  عین اللهی افزود: از نظر 
دارویی هم کمیته علمی به وحدت نظر رســیده اند و خوشبختانه بعد 
از دو ســال داروهای موثر کرونا را در اختیار داریم و می دانیم برای هر 
بیماری چه نوع دارویی استفاده کنیم.  وی اظهار داشت: در همین موج 
ششم شــاهدیم که به وضعیت بیماران مراجعه کننده در بخش های 
مختلف با یک وحدت عمل و برنامه مشخصی رسیدگی می شود.  وزیر 
بهداشت بیان کرد: تاکنون ۹۱ درصد از مردم واکسن دز اول، ۸۱ درصد 
واکســن دز دوم و ۳۲ درصد واکسن دز سوم خود را دریافت کرده اند.

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، عین اللهی خاطرنشان کرد: 
ســازمان بهداشت جهانی اذعان دارد که ایران در زمینه مقابله با کرونا 
جزو کشــورهای برتر دنیاســت. در منطقه که می توانیم بگوییم اول 
هســتیم و در دنیا هم رتبه ها دائم تغییر می کنــد ولی ایران جزو ۱۰ 
کشــور برتر است.وزیر بهداشــت در پایان از مردم خواست کسانی که 
واکســن نزده اند حتما برای واکسیناسیون اقدام کنند و افرادی هم که 
واکسن زده اند واکسیناسیون خود را با تزریق دزهای اول و دوم تکمیل 
کنند، زیرا در حال حاضر بهترین روش پیشــگیری از ابتال به بیماری، 

واکسیناسیون است.

افزایش ۴۲۰ درصدی نقدینگی در زمان دو رئیس کل
حجم نقدینگی در حدود هفت سال گذشته حدود ۴۲۰ درصد افزایش داشته که عمده آن مربوط 
به دوره حضور دو رئیس کل اســت.به گزارش ایســنا، اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت 
شاخص های اقتصادی و اجتماعی در چند سال گذشته گزارش جامعی منتشر کرد که بخشی از 

آن به حوزه پول و بانک اختصاص دارد.

420 درصد رشد نقدینگی چطور ثبت شد؟
بررسی این گزارش در جریان نقدینگی و اجزای آن نشان می دهد که در فاصله سال های ۱۳۹۳ 
تا تابستان امســال حجم نقدینگی از حدود ۷۸۲.۴ هزار میلیارد به بیش از ۴۰۶۷ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت. به عبارتی حجم نقدینگی در هفت ســال گذشته ۴۲۰ درصد رشد 
دارد، نوسانی که بررسی کارشناسی می تواند در مورد دالیل آن در دوره های مختلف روسای کل 
پاسخگوی ابهامات آن باشد.طی این هفت سال نوسان نقدینگی طوری بوده که بیشترین میزان 
رشد در فاصله ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ ثبت شده که از ۲۴۷۲ هزار میلیارد به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان 
رســیده اســت. بعد از آن در فاصله سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ با حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ثبت 

شده که از ۱۸۸۲ هزار به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد 1100 میلیاردی در دوره »سیف«
اگر جریان رشد نقدینگی را بر اساس حضور روسای کل مورد بررسی قرار دهیم، از اواسط سال 
۱۳۹۲ ولی اله ســیف، ریاست بانک مرکزی را تا اواسط سال ۱۳۹۷ برعهده داشت؛ یعنی زمانی 
که آمار مرکز آمار نشــان می دهد در فاصله سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ حجم نقدینگی از حدود ۷۸۲ 

هزار میلیارد به ۱۸۸۲ میلیارد رسیده که رشد ۱۱۰۰ میلیاردی داشته است.

افزایش از 1882 تا 3۷00 میلیارد در زمان »همتی«
اما بعد از رفتن سیف از بانک مرکزی از ابتدای مرداد ۱۳۹۷ آن تا اواخر بهار ۱۳۹۹، عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی بود. در این فاصله نیز آمار حاکی از آن اســت که  نقدینگی از 
۱۸۸۲ هزار میلیارد با رشد حدود ۲۹۰۰ میلیاردی به ۳۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. 

دوره »کمیجانی« کوتاه است
بعد از رفتن همتی از اواخر بهار امســال نیز برای چند ماه و تا ابتدای مهرماه، اکبر کمیجانی به 
عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد که در این فاصله نیز میزان نقدینگی حدود ۳۰۰ هزار 
میلیاردی رشــد داشته است و در ادامه نیز صالح آبادی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. 

اما اجزای تشکیل دهنده نقدینگی چه رشدی داشته اند نیز در این گزارش قابل بررسی است.

رشد 35 هزار میلیاردی اسکناس و سکه
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از حدود ۳۵.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۷۲.۷ 

هزار میلیارد در تابستان امسال رسیده که رشد بیش از ۱۰۶ درصدی دارد.

افزایش ۷۶۹ درصدی سپرده دیداری 
ســپرده های دیداری دیگر اجزای تشــکیل دهنده نقدینگی اســت که درواقع شامل پول های 
دردســترس و همان ســپرده های کوتاه مدت و در گردش مردم در بانک ها می شود که میزان 
آن از ۸۵.۶ هزار میلیارد در ســال ۱۳۹۳ به ۷۴۳.۸ هزار میلیارد در سال جاری رشد داشته که 

افزایش نزدیک به ۷۶۹ درصدی دارد.

جهش 3۹0 درصدی سپرده های مدت دار
اما عمده حجم نقدینگی را ســپرده های غیر دیداری و یا همان شبه پول تشکیل می دهند که 
عمدتا مربوط به منابع سرمایه گذاری شده و یا سپرده های بلندمدت در بانک ها است که میزان 
آن در سال ۱۳۹۳ حدود ۶۶۱.۶ هزار میلیارد بوده که در سال جاری ۳۲۵۱ هزار میلیارد تومان 
افزایش دارد. بر این اســاس سپرده های غیر دیداری در این سال ها رشد بیش از ۳۹۰ درصدی 

داشته است.

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: پیشرفت ها در 
رونــد مذاکرات قابل توجه اســت، اما هنوز طرف 
مقابل در برخی موضوعات کلیدی باید تصمیمات 
جدی سیاســی اتخاذ کنــد و اراده عملی خود را 
نشــان دهد.به گزارش خبرگزاری مهر، حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه 
دیدارهای خود در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ 
با »آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد 
دیدار و در خصوص مســائل مورد اهتمام و عالقه 
مشترک از حمله اوضاع یمن، افغانستان و آخرین 
تحوالت در مذاکرات وین گفتگو و تبادل نظر کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار با اشــاره به این که 
گفتگوها و رایزنی های منظم میان دو طرف باعث 
نزدیکی دیدگاه ها شــده است، در خصوص اوضاع 
افغانستان بر اســتمرار کمک های انسان دوستانه 
به مردم این کشــور تاکید کرد و موضوع تشکیل 
دولت فراگیر و مشارکت همه گروه های سیاسی در 
افغانستان را در رفع مسائل و مشکالت این کشور 
حائز اهمیت و بسیار موثر دانست.وی با ابراز تاسف 
از تداوم ورود موج گســترده آوارگان از افغانستان 
به ایران و مواجه شدن این کشور با خطرات ناشی 
از گسترش پدیده شوم تروریسم، آوارگان و تولید 
و قاچاق مواد مخدر کــه ثبات و امنیت منطقه و 
جهان را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بر ضرورت 
گســترش و تقویت کمک های ســازمان ملل و 
خدمات کمیســاریای عالی سازمان ملل متحد در 

امور پناهندگان به کشورهای همسایه افغانستان 
و در راس آن ایران تاکیــد کرد.وزیر امور خارجه 
کشــورمان همچنین در خصوص وضعیت جاری 
در یمــن، اظهار داشــت: موضوع یمــن به نقطه 
بحرانی رسیده و تالش برای حل و فصل سیاسی 
این بحران و جلوگیری از تداوم فاجعه انســانی در 
یمن باید حداکثری باشد.امیرعبداللهیان همچنین 
بر اهمیت نقش شــخص دبیر کل ســازمان ملل 
متحد در حل و فصل بحــران یمن و پایان تجاوز 
و جنگ در این کشــور تاکید کرد.وی در خصوص 
مذکرات رفــع تحریم های ایــران در وین نیز، با 
اشاره به جدی و فشــرده بودن گفتگوها، تصریح 
کرد: پیشــرفت ها در روند مذاکــرات قابل توجه 
اســت، اما هنوز طرف مقابل در برخی موضوعات 
کلیدی از جمله در تامین حقوق و منافع مشــروع 
ایران باید تصمیمات جدی سیاســی اتخاذ کند و 
اراده عملــی خود را نشــان دهد.آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد نیز با ابراز خرسندی 
از فرصت این دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان 
و تبادل نظر و مشورت مستقیم، گفت: ما هم فکر 
می کنیم باید دولت افغانستان واقعا فراگیر باشد و 
نه نمایشــی و معتقدیم دولت تک قومی راه حل 
مشکالت در افغانستان نیست.وی مراتب قدردانی 
عمیق این ســازمان و جامعه جهانی را از رویکرد 
جمهوری اســالمی در قبال مهاجرین افغانستانی 
که وضعیت خطرناک و بحران به خود گرفته، ابراز 

داشت و تاکید کرد: سازمان ملل متحد با اطالع از 
وضعیت کمک های محدود و پایین نهادهای بین 
المللــی به ایران، بر لزوم افزایش و تقویت حمایت 
هــا و کمک هــای جهانی به ایــران در خصوص 
مهاجرین و پناهجویان افغانستانی و پیگیری این 
موضوع تاکید کرد.دبیرکل ســازمان ملل متحد با 
اشاره به نگرانی های جامعه جهانی از رشد پدیده 
شوم تروریسم در افغانستان، همچنین دغدغه های 
رفع مسائل انســانی از جمله تحقق حق تحصیل 
و آموزش برای زنان و دختران در افغانســتان، بر 
ضرورت حمایت و کمک به اقتصاد افغانســتان و 
جلوگیری از بروز بحران و فروپاشــی اقتصادی در 
این کشــور که موجب تبعاتی برای ثبات و امنیت 
این کشــور، منطقه و جهان می شود، تاکید کرد.

آنتونیو گوترش بــا تایید دیدگاه ها و نگرانی های 
انسان دوستانه جمهوری اســالمی ایران در قبال 
بحران و تداوم جنگ در یمن، خاطر نشــان کرد: 
استمرار این فاجعه انســانی واقعا شایسته جهان 
نیســت و باید صلح و ثبات به این کشــور و مردم 
یمن و منطقه برگردد و همه طرف ها و کشــورها 
باید به تحقق راه حل سیاسی در یمن کمک کنند.

وی همچنین در خصوص موضوع مذاکرات وین و 
برجام هم، تاکید کرد: همه منتظریم که یک توافق 
مورد قبول همه طرف ها برای اجرایی شدن هرچه 
زودتر توافق از ســوی طرف های مذاکره و تامین 

منافع ایران حاصل شود.

در 10 ماهه 1400؛ 

رشد ۵۱درصدی صادرات به اکو
تجارت 5 میلیارد یورویی ایران و اروپا در 2021

واردات اروپا از ایران 2۹ درصد 
رشد کرد

منابع آگاه خبر دادند

سناریوی اوپک پالس برای افزودن ایران به توافق نفتی

یورو استات از تجارت حدود ۵ میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ خبر داد و آلمان، ایتالیا و هلند 
را به ترتیب بزرگترین شرکای تجاری ایران در میان اعضای این اتحادیه معرفی کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری کمیسیون اروپا )یورو استات( کل مبادالت تجاری ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا 
در سال گذشته میالدی را ۴.۸۶۳ میلیارد یورو اعالم کرد.مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه های ژانویه 
تا دسامبر ۲۰۲۱ با رشد ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۰ 

کل مبادالت دو طرف ۴.۴۵۸ میلیارد...

تعیین دستمزد بر مبنای تورم یکساله منتهی به بهمن

براساس تکلیف وزارت راه؛

چگونه زمین رایگان برای ساخت مسکن از 
دولت دریافت کنیم؟

امیرعبداللهیان در دیدار با گوترش:

طرف مقابل در وین اراده عملی خود را نشان دهد
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 جزئیاتی از برنامه های گازی سفر رئیس جمهور به قطر
قطر در هفته جاری میزبان ششــمین اجالس ســران کشورهای صادر کننده گاز )GECF( است و مباحث متنوعی در بحث همکاری های گازی دو کشور ایران و قطر قرار 
است محور مذاکرات مقامات این دو کشور در هفته جاری باشد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰، تهران میزبان نخستین 
نشســت کشــورهای صادرکننده گاز جهان بود. تا آن زمان هیچ سازمانی برای بررسی بازار گاز و اتخاذ تصمیماتی به منظور ایجاد ارتباط مطلوب بین صادرکنندگان گاز 
و مصرف کنندگان آن در بعد جهانی وجود نداشــت؛ تا اینکه با پیشــنهاد رهبر معظم انقالب در سال ۱۳۸۵، در دیدار ایشان با ایگور ایوانفـ  دبیر شورای امنیت روسیه 
ـ این ســازمان شــکل گرفت.هشتم بهمن ماه سال ۱۳۸۵ در جریان دیدار »ایگور ایوانف« دبیر شورای امنیت ملی روسیه با رهبر انقالب، امام خامنه ای با اشاره به وجود 
نیمی از ذخایر گاز جهان در روسیه و ایران فرمودند: »دو کشور با کمک یکدیگر می توانند بنای یک سازمان مربوط به همکاری های گازی را همچون اوپک پایه گذاری 
کنند.«همچنین بیست و چهارم مهر ماه سال ۱۳۸۶ بود که در دیدار رئیس جمهوری روسیه با رهبر معظم انقالب، امام خامنه ای با اشاره به ایده تشکیل اوپک گازی و 
مذاکرات خوبی که رئیس جمهور روســیه در ایران داشــته است، ابراز امیدواری کردند: »نتایج این مذاکرات در آینده روشِن روابط دو کشور، مفید و مؤثر باشد.«در واقع، 
تحوالت دو دهه منتهی به دهه ۸۰ شمسی در عرصه بازارهای انرژی جهان، پیدایش دورنمایی روشن تر برای گاز طبیعی و روند رو به افزایش سهم این حامل انرژی در 
ترکیب انرژی مصرفی جهان، ایران را بر آن داشت در جهت تشکیل نهادی متشکل از کشورهای عمده تولید و صادرکننده گاز طبیعی گام بردارد.حال، کشورهای عضو 
این مجمع جهانی که با پیشنهاد رهبر فرزانه انقالب شکل گرفته است، ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله 
و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده )LNG( را در اختیار دارند.کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو 
و ونزوئال، ۱۱ عضو اصلی GECF هستند و هلند، نروژ، عراق، عمان، پرو، آذربایجان و امارات به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز شرکت می کنند.قطر 
در هفته جاری میزبان ششمین اجالس سران کشورهای صادر کننده گاز )GECF( است و امیر قطر هفتم بهمن ماه امسال، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه کشورش 
را راهی تهران کرد تا دعوت نامه حضور رئیس جمهور کشــورمان به عنوان مهمان رســمی اجالس گازی قطر را تقدیم آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی کند؛ ازاین رو، رئیس 
دولت ســیزدهم که در چهارمین ســفر خارجی خود به دوحه سفر می کند، در این دوره از اجالس گازی حاضر می شود و بدون شک سفر رئیسی به قطر، می تواند نقطه 
عطفی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور به ویژه از منظر انرژی باشد.جواد اوجی، وزیر نفت ایران برای شرکت در اجالس وزیران کشورهای صادرکننده گاز، فردا در قطر 
حضور خواهد داشت و مقرر شده است سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران نیز روز دوشنبه به این کشور حاشیه خلیج فارس سفر کند و در اجالس سران مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز حضور یابد.عالوه بر پیشنهادات و برنامه هایی که مقامات ایرانی برای حضور در ششمین اجالس GECF در دستور کار دارند، برنامه هایی برای 
توسعه همکاری های ایران و قطر با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت ایران در این کشور و دیدارهایی که در این کشور با مقامات قطری خواهند داشت، در نظر گرفته 
شده است که از رئوس برنامه های ایران در این سفر، توسعه همکاری های مشترک ایران و قطر در بخش گاز، سوآپ گاز قطر از خاک ایران، تجارت گاز و همکاری های 
مشترک دو کشور در قالب GECF، صادرات خدمات فنی و مهندسی و تشکیل شرکت های دانش بنیان در بخش نفت و انرژی و بحث تشکیل کمیته مشترک دو کشور 

برای برداشت صیانتی از میدان مشترک پارس جنوبی است.



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 1 اسفند 1400  18 رجب 1443  20 فوریه 2022سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4852  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر
رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

اجازه ندهید باال رفتن آمار مبتالیان به 
کرونا برای مردم عادی شود

رئیس جمهور خطاب به مســئوالن گفت: به هیچ 
وجــه اجازه ندهید باال رفتن آمــار مبتالیان و به 
خصوص قربانیان کرونا، چه برای دست اندرکاران 
و چه برای مردم عادی شــود. فوت حتی یک نفر 
هم نباید اتفاق بیفتد.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
قدردانی از تالش همه دســتگاه ها و کادر درمانی سراسر کشور در عرصه 
مبــارزه با این بیماری، گفت: هر چنــد وضعیت کنترل بیماری کرونا در 
کشــور نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، اما همین میزان از ابتالء 
و فوتی ها نیز بســیار زیاد است و باید برای مقابله با آن اقدام عاجل انجام 
شــود.وی مردم را به رعایت دقیق شــیوه نامه های بهداشــتی و پرهیز از 
تشکیل اجتماعات فراخواند و به مســئوالن امر تاکید کرد: به هیچ وجه 
اجــازه ندهید باال رفتن آمار مبتالیان و به خصــوص قربانیان کرونا، چه 
برای دســت اندرکاران و چه برای مردم عادی شــود. فوت حتی یک نفر 
هم به خاطر کرونا زیاد اســت و نباید اتفاق بیفتد. هرگز نباید توجیهاتی 
نظیر اینکه در گذشته رقم درگذشتگان به ۷۰۰ نفر هم رسیده بود، سبب 
عادی انگاری شــرایط همه گیری شود.رئیس جمهور در ادامه صحبت های 
خود، موضوع رعایت شــیوه نامه ها در حــوزه اصناف و حمل ونقل را مورد 
توجه قرار داد و ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دقیق وســخت گیرانه بر 
اجرای شیوه نامه های بهداشــتی در این بخش، تصریح کرد: وزارت راه و 
سایر دســتگاه های مرتبط همچون شــهرداری ها، اجرای آئین نامه های 
بهداشــتی را در پروازها، مترو و دیگر وسایل حمل ونقل عمومی به دقت 
و با جدیت دنبال کنند.رئیســی همچنین با اشاره به افزایش آمار ابتالی 
کودکان به سویه جدید بیماری کرونا خاطرنشان کرد: اجازه ندهیم جان 
مردم و به ویژه کودکان با ســهل انگاری در رعایت اصول بهداشــتی در 
خطر قرار گیرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اعتبار مصوبات و 
تصمیمات پیشین ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید و خاطرنشان کرد: تا به 
روزرسانی آئین نامه های مربوط به رنگ بندی های کرونایی، تصمیمات قبلی 
ستاد ملی مبارزه کرونا به قوت خود باقی است و ستادهای استانی باید با 
رصد دقیق وضعیت نسبت به مدیریت شیوع کرونا و اعمال محدودیت های 
احتمالی برای مدارس و دانشگاه ها اقدام کنند.رئیس جمهور در پایان یک 
بار دیگر به ضرورت رعایت دقیق شــیوه نامه های بهداشتی تاکید کرد و 
افزود: عالوه بر رعایت شــیوه نامه ها، باید کنترل های هوشمند هم به طور 
کامل اجرا شــود تا آمار ابتالء و فوتی های کرونا به طور چشمگیر کاهش 
پیدا کند.در این جلســه مقرر شد مهدهای کودک برای یک هفته دیگر 
تعطیل بوده و دورکاری مادران شاغلی که دارای فرزند خردسال هستند 

نیز یک هفته دیگر تمدید شود.

امیرعبداللهیان:
 رفع همه تحریم های ناهمخوان 

با »برجام« ضروری است
وزیر امور خارجه کشورمان بر ضرورت رفع همه تحریم های ناهمخوان با »برجام« و لزوم توجه به 
رعایت خطوط قرمز کشورمان در روند مذاکرات تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر 
عبداللهیان در حاشیه پنجاه و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ، با »ووپکه هوکسترا« وزیر امور 
خارجه هلند دیدار و در خصوص وضعیت روابط دوجانبه و برخی مسائل مورد اهتمام مشترک 
گفتگو و رایزنی کرد.امیرعبداللهیان در این دیدار بر لزوم تالش دو کشور برای نزدیک تر کردن 
دیدگاه های تهران و آمستردام و اجرایی شدن توافقات فیمابین برای توسعه و گسترش بیش از 
پیش روابط تاکید کرد.وی با تشریح آخرین وضعیت روند مذکرات رفع تحریم های کشورمان در 
وین و تبادل نظر با همتای هلندی خود در این خصوص، بر موضع جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر ضرورت رفع همه تحریم های ناهمخوان با برجام و لزوم توجه به رعایت خطوط قرمز کشورمان 
در روند مذاکرات تاکید کرد.وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در مورد وضعیت افغانستان و 
اولویت کمک های انسانی و رسیدگی به وضعیت آورگان و پناهجویان افغانستانی، بر لزوم عمل 
جامعه جهانی به وظایف خود در قبال این کشــور تاکید کرد.امیرعبداللهیان همچنین با اشاره 
به وضعیت بغرنج یمن و در حال خارج شدن این وضعیت از کنترل، تاکید کرد: این وضعیت به 
هیچ وجه به نفع کشورهای منطقه نیست و ضروری است همه کشورها با مسئولیت پذیری به 
وضعیت فاجعه بار انسانی در یمن از طریق پایان جنگ و تجاوز نظامی و پیگیری راهکار سیاسی 
پایان بخشــند.»ووپکه هوکسترا« وزیر امور خارجه هلند نیز با ابراز خرسندی از دیدار با حسین 
امیرعبداللهیان، ابراز امیدواری کرد: به زودی به تهران سفر کند و از نزدیک با وزیر امور خارجه 
کشورمان در مورد توسعه و گسترش روابط دوجانبه و همچنین مسائل مورد اهتمام مشترک در 

عرصه منطقه ای تبادل نظر و رایزنی کند

وزیر خارجه قطر در دیدار با امیرعبداللهیان اعالم کرد
انتظار دوحه برای سفر رئیس جمهور ایران به قطر

در حاشیه پنجاه و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ، وزیر امور خارجه کشورمان با شیخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر مالقات و در خصوص آخرین 
وضعیــت روابط دوجانبه و مســائل مــورد عالقه گفتگو و 
تبادل نظر کرد.به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در 
این مالقات با تاکید بــر اهمیت روابط نمونه دو طرف، ابراز 
امیدواری کرد ســفر رسمی ریاست جمهوری کشورمان  به 
قطر طی دو روز آینده جهت شرکت در اجالس اوپک گازی 
و تقویت مناســبات دوجانبه به صورت ممتاز برگزار شود.رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین با 
تبیین کمک های بشردوستانه ایران به افغانستان و ضرورت کمک به مردم این کشور برای عبور 
از این دوران سخت، در خصوص آخرین وضعیت افغانستان با همتای قطری خود تبادل نظر کرد.

گفتگو در مورد موضوعات منطقه ای و تحوالت منطقه خلیج فارس و بررســی آخرین وضعیت 
مذاکرات وین بخش دیگری از صحبتهای وزرای امور خارجه دو کشــور را تشکیل می داد. وزیر 
امور خارجه قطر نیز در این مالقات از انتظار دوحه برای ســفر رئیس جمهوری اسالمی ایران و 
هیئت همراه به قطر خبر داد و برنامه های پیش بینی شده برای این سفر و آمادگی دوحه جهت 
مبنا قرار دادن این سفر برای ارتقا هرچه بیشتر روابط دو کشور را تشریح کرد. وی همچنین با 
استقبال از پیشرفت مذاکرات در وین و کلیدی دانستن نتیجه این مذاکرات برای منطقه، گزارشی 

از آخرین اقدامات قطر در موضوع افغانستان و گفتگوهای جاری میان دو کشور ارائه داد.

امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه آلمان:
طرف های اروپایی نقش موثری در تامین 

حقوق مشروع ایران داشته باشند
وزیر خارجه کشورمان گفت: انتظار 
داریــم طرف های اروپایــی پس از 
ســال ها بی عملی، نقش موثری در 
تامین حقوق مشروع ایران به عنوان 
طرف متضرر از خــروج یکجانبه و 
غیرقانونی آمریکا از برجام داشــته باشــند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ با »آنالنا بربوک« وزیر خارجه آلمان دیدار و در خصوص 
موضوعات دوجانبه، منطقه و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

امیرعبداللهیان بــا توجه به اینکه اولین دیدار دو طرف بعد از انتصاب 
بربوک به سمت وزیر امورخارجه دولت جدید آلمان بود، ضمن تبریک، 
برای وی و دولت جدید آلمــان آرزوی موفقیت کرد.وزیر امورخارجه 
کشــورمان در این دیدار با اشاره به پیشینه روابط و همکاری هایی که 
دو کشــور در برخی حوزه های مورد عالقه داشته اند، بر آمادگی تهران 
برای برگزاری کمیسیون مشترک در اولین فرصت مورد توافق اشاره و 
بر آمادگی تهران برای گسترش روابط در بخش های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی علمی و همکاری های فنی و بخش های خصوص تاکید کرد.

امیرعبداللهیان همچنین در این دیــدار در خصوص آخرین وضعیت 
گفتگوها در وین با همتــای آلمانی خود تبادل نظر کرد و با تاکید بر 
اینکه تهران از روز اول عزم جدی برای یک توافق خوب داشــته است، 
اظهار داشت: جمهوری اســالمی ایران انتظار دارد طرف های اروپایی 
و برجامی خطوط قرمز ایران را با دقت در نظر داشــته و تالش کنند 
پس از سال ها بی عملی، نقش مؤثری در تأمین حقوق مشروع ایران به 
عنوان طرف متضرر از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا داشته باشند.

امیرعبداللهیان با رد برخــی اظهارات در خصوص تعیین ضرب االجل 
های ساختگی، تاکید کرد: تهران کیفیت توافق را در کنار عنصر زمان 
می بیند و اگر همین امروز به خواســته های مشروع تهران توجه شود 
می توان در وین به توافق دست یافت.وی تاکید کرد: ضروری است در 
این گام های آخر طرف مقابل اشتباه محاسباتی نکرده و مذاکرات را به 
فضای رسانه ای نکشانند.بربوک نیز با تشکر از اظهارات وزیر امورخارجه 
ایران و استقبال از گســترش همه جانبه روابط، بر عزم برلین در این 
خصوص تاکید کرد.وزیر امور خارجه آلمان با مرور پیشرفت ها در وین 
اظهار داشــت: گفتگوها در نقطه حساسی قرار دارد و الزم است همه 
طرف ها حداکثر تالش خود را انجام دهند تا بتوان در کوتاه ترین زمان 
از این مرحله عبور کرد و فصل جدیدی را گشود.وی با تاکید بر رعایت 
حقوق ایران خواستار تشدید فعالیت ها برای رسیدن به یک توافق خوب 
در وین شد.در این دیدار برخی موضوعات مورد عالقه و اهتمام دو طرف 
از جمله مسائل منطقه ای و نیز موضوعات کنسولی مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.

وزیر خارجه:
 اراده ما رسیدن به توافق خوب در 

کمترین زمان است ولی ...
حســین امیرعبداللهیــان با  لوئیجی 
و  خارجــه  امــور  وزیــر  دی مایــو 
همکاری هــای بین المللــی ایتالیا در 
حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار 
کرد.به گزارش ایسنا،  وزیر امور خارجه 
کشــورمان در ادامه دیدارهای خود با وزرای امور خارجه شــرکت کننده 
در پنجاه و هشــتمین کنفرانس امنیتی مونیــخ با  لوئیجی دی مایو وزیر 
امــور خارجه و همکاری های بین المللی ایتالیا دیــدار کرد و در خصوص 
توسعه و گســترش روابط دوجانبه و برخی مسائل مورد اهتمام مشترک 
در عرصــه منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبــادل نظر نمود. وزیر امور 
خارجه کشــورمان ضمن تبریک انتخاب رئیس جمهــور جدید ایتالیا، از 
محموله واکســن های اهدایی دولت ایتالیا به کشورمان قدردانی کرد و با 
ارائه گزارشــی از تولید واکسن های پیشرو در ایران، آن را ظرفیتی خوب 
برای توسعه همکاری های بهداشتی در حوزه تحقیق و توسعه توصیف کرد. 
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان خطاب به وزیر امور خارجه ایتالیا تاکید 
کرد: رابطه با اروپا در دولت جدید جمهوری اســالمی ایران با نگاه متوازن 
به کشــورهای قاره سبز پیگیری می شود.  امیرعبداللهیان روابط دوجانبه 
بین تهران و رم را یکی از مثال های خوب روابط محترمانه و حاکی از فهم 
 متقابل میان ایران و کشورهای اروپایی توصیف کرد و افزود: جامعه ایرانیان 
و به ویژه دانشــجویان فرصت بسیار خوبی را برای نزدیکی و پیوند بیشتر 
بین دو ملت فراهم  آورده است. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خاطر 
نشان کرد: ضروری است با توجه به اقدامات دقیق بهداشتی در دو کشور در 
خصوص کنترل کرونا، همکاری های فی ما بین در حوزه گردشگری مجدد 
فعال شود.رئیس دستگاه دیپلماسی در خصوص مذاکرات رفع تحریم های 
ایران در وین تاکید کرد: اراده ما رسیدن به توافق خوب در کمترین زمان 
است، ولی این که چند روز و یا چند هفته طول بکشد، کامال به رفتار و اراده 
آمریکا و توجه اروپا به اصول و قواعد مذاکره و حقوق مشروع ایران وابسته 
اســت.دکتر امیرعبداللهیان ابراز امیدواری کرد به زودی میزبانی همتای 
ایتالیایی خود در تهران باشــد و آقای لوئیجی دی مایو نیز ضمن تشــکر 
و اســتقبال از این دعوت، ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک به تهران 
ســفر نماید. لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه و همکاری های بین المللی 
ایتالیا همچنیــن در این دیدار تاکید کرد: دولت ایتالیا متعهد به پیگیری 
جامع همکاری ها در حوزه دوجانبه و چندجانبه با تهران است.لوئیجی دی 
مایو خاطر نشان کرد: بخش های مختلف اقتصادی ایتالیا روابط خود را با 
شــرکای خودشان حتی در سخن ترین شرایط تحریمی حفظ کرده اند و 
فارغ از تحوالت وین این فضا ادامه خواهد یافت، ولی قطعا یک توافق جامع 
بــرای احیا برجام فضای جدیدی را برای جهــش روابط فی ما بین ایجاد 
خواهد کرد.وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و ایتالیا در این دیدار 
همچنین در خصوص اوضاع در افغانســتان و یمن و بحران در اوکراین نیز 

گفتگو و تبادل نظر کردند.
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گزیده خبر

مردم برای دریافت سود یا ثبت نام سهام 
عدالت مراجعه حضوری نکنند

ســخنگوی ســهام عدالت با تأکید بر اینکه فرایند واریز ســود ســهام عدالت 
غیرحضوری خواهد بود، گفت: مردم نیاز نیست نه برای دریافت سود و نه برای 
ثبت نام سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند.اکبر حیدری در گفت و گو 
با ایسنا با اشــاره به نزدیک شدن به موعد پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۹ 
اظهــار کرد: در بازه هایی که رویدادی در مورد ســهام عدالت رخ می دهد بازار 
شایعات هم داغ می شود. فرایندی که در حال حاضر در حال وقوع است توزیع 
ســود برای افرادی است که به عنوان سهامدار شناسایی شده اند.وی با تأکید بر 
اینکه مشموالن برای دریافت سود ســهام خود نیاز به مراجعه حضوری ندارد، 
توضیح داد: فرایند پرداخت ســود سال ۱۳۹۹ هم مانند سال های قبل صورت 
می گیرد.سخنگوی سهام عدالت در ادامه با اشاره به جاماندگان سهام عدالت هم 
اظهار کرد: در مورد این موضوع دولت و مجلس باید به نظر مشــترکی برسند و 
سپس الیحه به تصویب مجلس برسد. برای این منظور هم دهک های درآمدی 
سال هاست شناسایی شده و اگر قرار باشد پس از تصویب الیحه به کسی سهام 
عدالت تعلق بگیرد این فرایند هم غیرحضوری خواهد بود و نیازی نیســت که 

افراد به نهادی مراجعه کنند.

شهردار کرج:
تالش مدیریت شهری در حوزه حمل ونقل 

ایجاد انضباط ترافیکی است
شــهردار کرج با اشاره به اینکه ترافیک را نمی شود از کالن شهرها حذف کرد بر 
ضرورت ایجاد انضباط ترافیکی در شهر تأکید کرد و افزود: همه تالش مدیریت 
شهری تحقق این مهم و فراهم کردن رفاه حال شهروندان است.مصطفی سعیدی 
ســیرائی در مراسم شروع به کار سامانه های هوشمند ثبت تخلف و دوربین های 
ترافیکی که پیش از ظهر دیروز )شــنبه( با حضور فرمانده انتظامی استان البرز، 
پلیس راهور، اعضای شورای شــهر و معاونت ها و مدیران مربوطه شهرداری در 
سالن شهدای شــهرداری کرج برگزار شــد، با تأکید بر ضرورت ایجاد انضباط 
ترافیکی در شــهر، گفت: به منظور اجرای این مهم، باید به توسعه زیرساخت ها، 
اجــرای کار فرهنگی جهت ترویــج فرهنگ ترافیکی و ترغیب شــهروندان به 
همکاری با مدیریت شــهری در این خصوص و هوشمند سازی توجه ویژه شود.

وی همچنین از پیگیری های مجموعه مدیریت شــهری در به نتیجه رســاندن 
پروژه های بزرگراه شمالی و قطار شهری کرج یادکرد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان:
۸۱ درصد از اراضی ملی در آذربایجان شرقی 

سند دار شده است
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک آذربایجان شــرقی با اعــالم اینکه از حدود ۲ 
میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار اراضی ملی اســتان برای ۲ 
میلیون هکتار ســند مالکیت صادر شده است، گفت: 
تاکنون برای ۸۱ درصد از اراضی ملی در این اســتان 

سند مالکیت صادر شده است.محمد افخمی در جلسه آغاز عملیات صدور سند 
مالکیت برای اراضی زراعی و باغی مراغه اظهار کرد: اجرای طرح سند دار کردن 
اراضی کشاورزی راهکاری مناسب برای کاهش مشکالت روستاییان خواهد بود 
که این طرح برای اجرای کامل نیازمند همراهی تمامی دستگاه های متولی امر 
است.وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح بزرگ، انجام کاداستر ) حدنگاری 
( در اراضی زراعی و باغی در روســتاها باید اولویت اصلی بوده و مورد توجه قرار 
گیرد. وی افزود: وجود بستر صدور الکترونیکی استعالم های ثبتی نیز زمینه ساز 
تسریع در اجرای طرح سند دار کردن اراضی باغی و زراعی است.معاون استاندار و 
فرماندار ویژه شهرستان مراغه هم گفت: تفاهم نامه های صدور مالکیت واحدهای 
مسکونی روستایی که در سال های گذشته انجام شده، زمینه ساز برکات بسیاری 

برای روستاییان شده است. 

رزمایش کمک های مومنانه با توزیع ۸ هزار 
بسته معیشتی و ۴۰۰ سری جهیزیه درایالم 

برگزار شد
ایالم_پرویــن صمیم نیا : رزمایش بزرگ کمک مومنانه با توزیع ۸ هزار بســته 
معیشتی و اهداء ۴۰۰ سری جهیزیه به نیازمندان استان همزمان با گرامیداشت 
ایام اهلل دهه مبارک فجر و چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
برگزار شد.شفرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم، در رزمایش بزرگ کمک 
مومنانه با توزیع ۸۰۰۰ بسته معیشتی و اهداء ۴۰۰ سری جهیزیه به نیازمندان 
در مجتمع رفاهی الله، اظهار کرد: سپاه همچنان در همه عرصه ها فعال است و 
تمام توان خود را برای خدمت رســانی به نیازمندان در استان بکار گرفته است.

ســردار » جمال شاکرمی« ابراز کرد: ســپاه امیرالمومنین)ع( استان با حرکتی 
جهادی و انقالبی و روحیه ای خستگی ناپذیر، تمام قد در کنار نیازمندان استان 
ایستاده است و حمایت از آنها را وظیفه خود می داند.وی تصریح کرد: امروز در 
این جمع باشکوه و با عظمت، یک کاروان بزرگ از کمک های مومنانه به سراسر 
استان انتشــار پیدا می کند و در این راستا ۴۰۰ سری جهیزیه حدوداً ۱۸ قلم 
و در حدود ۱۲ میلیارد تومان و ۸۰۰۰ بسته معیشتی در بین نیازمندان استان 

توزیع می شود.

رقم سبد معیشت کارگران، هزینه 
اجاره یک خانه است

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه دستمزد ۱۰ تا ۱۲ درصد قیمت تمام شده را شامل 
می شود، می گوید: رقم سبد معیشت کارگران، حداقل های هزینه زندگی در حاشیه 
شهر اســت و با آن در برخی نقاط باید یک خانه اجاره کرد.عبداهلل مختاری در گفت 
و گو با ایســنا، درباره رقم هزینه سبد معیشت کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: عدد 
هشــت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی که به عنوان رقم ســبد معیشت خانوار کارگری 
تصویب شده در واقع حداقل هزینه زندگی در مناطق متوسط یا حاشیه کالن شهرهایی 

مثل تهران است و همین حاال با این مبلغ باید در برخی از نقاط شهر یک واحد اجاره 
کرد.وی با بیان اینکه هزینه های ســبد معیشت کارگران بیش از این رقم است، ادامه 
داد: معتقدم در بحث دســتمزد باید واقع گرا باشیم چون در مورد هزینه خوراکی ها 
هم اگر یک وعده غذای متوسط زندگی را حساب کنیم یا قیمت اقالمی مثل برنج را 
در نظر بگیریم، طبعا هزینه خوراکی ها بیش از  رقم ســه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان 
می شود لذا این رقمی که به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین شده میانگین حداقل 
های زندگی اســت.مختاری با بیان اینکه دستمزد به ابزاری برای کارفرمایان در قبال 
کارگران تبدیل شده است، اظهار کرد: در حال حاضر برخی از کارگاه ها مشکل دارند 
ولی همه کارگاه ها و بنگاه ها که دارای مشــکل نیستند. در طول سال تمام خوراکی 
ها مشمول تغییر قیمت می شوند ولی آیا کارگران کارگاه ها و بنگاه ها از محل افزایش 
و تغییر قیمت کاالهای کارفرمایان سود می برند؟ متاسفانه وقتی صحبت از معیشت 

کارگران می شود بالفاصله اعالم بحران می کنیم.این فعال حوزه کار تصریح کرد: وقتی 
نرخ دالر پایین می آید، بنگاه ها اعالم می کنند مواد اولیه و جنس را گران خریدند ولی 
وقتی دالر باال می رود، نمی گویند که مواد اولیه را ارزان تهیه کرده اند که کاالهایشان 
را ارزان بفروشند و این مساله سواستفاده از بازار نامنظم اقتصادی است که باعث شده 
معیشــت کارگران و طبقات فرودست دچار مشکل شود.وی ادامه داد:کارگر و کارفرما 
دوبال یک پرواز هستند ولی درحال حاضر برخی منفعت طلبی های یکجانبه در بازار را 
شاهد هستیم که باعث شده هم بازار اقتصادی دچار مشکل شود و هم کیفیت تولیدات 
به ویژه معیشــت خانواده ها تحت تاثیر قرار گیرد.این فعال حوزه کار در پایان ســهم 
دستمزد در قیمت تمام شده تولید را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد ذکر کرد و گفت: مابقی را 
هزینه های جانبی کارفرمایان، مالیات و عوارض تشکیل می دهد که می پردازند ولی 

در زمان تعیین دستمزد، عامل افزایش هزینه ها را دستمزد کارگر اعالم می کنند.

وزیر اقتصاد: 

باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد
وزیر اقتصاد ضمن برشــمردن برخی از ویژگی های اساســی 
الیحــه بودجه تقدیمی دولت به مجلــس، مهمترین الزامات 
اقتصاد کشــور را که در این ســند مالی انعکاس یافته مورد 
اشاره قرار داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
مواردی مثل ))پرهیز از بازگشــت به دوران اعتیاد بودجه به 
نفــت(( ، )) درس آموزی از تجربه شــکنندگی((، ))پرهیز از 
روند غلط خصوصی ســازی بر اساس رد دیون(( و ))پرداخت 
تســهیالت بانک ها بر اســاس هدایت اعتبــار(( از مهمترین 
مواردی است که وزیر اقتصاد در یادداشتی به آنها اشاره کرده 

است.
متن کامل یادداشت وزیر اقتصاد به شرح زیر است؛  

الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ به عنوان نخســتین ســند مالی 
دولــت مردمی که بالفاصله بعد از ۴ ســال رکود توأم با تورم 
و افزایش نابرابری، واقع شــده و البته نخســتین بودجه سده 
جدید شمســی، حائز اهمیت ویژه اســت. ما در دولت تالش 
کرده بودیم:اوالً کســری تراز عملیاتــی را کاهش دهیم و در 
این مسیر کنترل جدی مخارج جاری دولت به ویژه دستمزدها 
در دســتور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به 
میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بیشتر حقوق های پایین 
و رشد کمتر حقوق های باال.ثانیاً کاهش ۵درصدی نرخ مالیات 
بر شــرکت های تولیدی، پرداخت بخشی از بدهی های دولت 
و افزایش ســرمایه بانک های دولتی در کنار بندهای مشوق 
صنایع بورســی، فرازهایی با هدف کمک به رونق تولید بود. 
البته به دلیل سیاســت کشــف فرارهای مالیاتی، در مجموع 
درآمد مالیاتی شــاهد نزدیک ۵۰درصد افزایش نســبت به 
عملکرد سال  جاری اســت.ثالثا کاهش تسهیالت تکلیفی به 
شــبکه بانکی به دلیل مشکل ترازنامه اکثر بانک های دولتی و 

کاهش اتکای بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش 
واقع گرایانه درآمدهای نفت، ویژگی دیگر الیحه تقدیمی بود.

هرچنــد درخصوص برخی اصالحات مانند ســاختار درآمد-
هزینــه مربــوط به هدفمنــدی در تبصــره ۱۴ و همچنین 
صندوق های پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغال زایی 
)تبصره ۱۸( الیحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق 
ســازد.مصوبه کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی 
نکات مثبتی در ابعاد اقتصادی اســت کــه باید از نمایندگان 

محترم مجلس از این بابت تشــکر کرد، اما به لحاظ راهبردی 
برخی از سیاســت های اقتصادی، الیحه دولت را دچار تغییر 
ساخته است:اوالً تغییر فروض درآمدهای نفتی در الیحه )هم 
افزایش قیمت و هم افزایــش حجم صادرات نفت( و افزایش 
درآمدهــای نفتی مربوط بــه تبصره ۱۴ همگــی به معنای 
وابسته تر شــدن بودجه به نفت نسبت به الیحه دولت است. 
باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد. باید 

از تجربه شکنندگی، درس آموخت.

ثانیــاً افزایش ۲۰ هــزار میلیارد تومان درآمــد مالیاتی روی 
الیحه ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ 
کرده بود، یعنی ۲۰ همــت درآمد غیرقابل اتکاء.ثالثاً الزام به 
فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی برای 
تامین منابع صندوق های بازنشســتگی و امثال آن به لحاظ 
اقتصادی ادامه روند غلط »خصوصی سازی  براساس رد دیون« 
تلقی می شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه های واگذار شده 
و همچنین بازار ســرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس 
باید مشــکل صندوق های بازنشستگی را به طور اساسی چاره 

نمایند.
رابعاً افزایــش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تســهیالت 
تکلیفی بانک های دولتی که غالباً خود دچار مشــکل ترازنامه 
هســتند یا به  معنای عدم تحقق تکالیف بودجه از روز نخست 
تلقی می شود یا بر دامنه مشکالت شبکه بانکی خواهد افزود. 
بنده به عنوان کسی که مدافع نظریه »هدایت اعتبار« هستم 
و از ایفای نقش بانک ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی 
حمایت می کنم این شیوه از تسهیالت تکلیفی را مفید به حال 

اقتصاد ایران نمی دانم.

جهت گیری تبصره 14 و 18 نیز در مصوبه تلفیق تداوم 
دارد.

امیدوارم همفکری میانه تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای 
اسالمی موجب شود که نقاط ضعف موجود، در فرایند تصویب 
در صحن علنی مجلس به حداقل کاهش یابد. نخستین سند 
اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را برای رشد عادالنه 
همزمان با آســیب ناپذیری و مقاوم شدن اقتصاد ایران فراهم 

آورد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است به خانواده هایی 
که فرزند سوم و بیشتر از آبان امسال به بعد داشته 
باشند بر اساس قانون تعالی جمعیت ۲۰۰ متر زمین 
رایگان بدهد.به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی یکشنبه ۲۴ بهمن در مراسم 
کلنگ زنی ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی 
مسکن در کرمانشــاه اعالم کرد: به خانوارهایی که 
سه تا چهار فرزند داشته باشند، زمین مجانی برای 
ساخت مسکن داده می شود.گفته می شود این اظهار 
نظر وزیر راه و شهرسازی بر اساس قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت بوده است.قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در 
مجلس به تصویب رسید که با رفت و برگشت هایی 
از شــورای نگهبان و رفع ایرادات این شورا از سوی 
نمایندگان مجلس، نهایتاً در ۱۱ آبان ســال جاری 
)۱۴۰۰( از سوی شورای نگهبان تأیید و در ۲۴ آبان 
از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم به 
حجت االسالم رئیسی رئیس جمهور ابالغ شد.این 
قانون آزمایشی بوده و قرار است برای مدت ۷ سال 

اجرا شود.
ماده ۳ قانون مذکــور )حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت( درباره تأمین مســکن خانوارهای بیش از 

۳ فرزند می گوید:
وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده 
مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مســکن 
خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند ســوم و 

بیشــتر فراهم آورد و این خانواده ها می توانند صرفاً 
برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص 

استفاده نمایند.
همچنین ماده ۴ این قانون درباره اختصاص زمین 

به خانوارهای ۳ فرزنده و بیشتر آورده:
دولــت مکلف اســت یــک قطعه زمین یــا واحد 
مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ متر مربع منطبق 
بــا ضوابط حد نصاب تفکیک بر اســاس طرح های 
هادی روســتایی و شــهری یا طرح هــای جامع و 
تفصیلی شــهری مصوب برای ساکنین در روستاها 
یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند 
سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه )نصف 
- نصــف( به پدر و مادر، در همان محل بر اســاس 
هزینه آماده ســازی فقط برای یــک بار به صورت 
فروش اقســاطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال اقساط 
اعطا نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین 
قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده 

می شود.
در تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور آمده:

برای ساکنین شهرهای باالی پانصدهزار نفر، زمین 
یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته 
به اعالم ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین 
یا واحد مسکونی در شهرک های اطراف یا شهرهای 
جدیــد یا شــهرهای مجاور یا زادگاه پــدر یا مادر 
مشــروط به اینکه باالتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشد، به 
انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، 

بر اســاس آئین نامه مذکور در تبصره ۳ اختصاص 
می یابد.

وزارت راه و شهرســازی ۳ ماه وقت دارد آئین نامه 
را تدوین کند

وزارت راه و شهرســازی مکلف به تدوین آئین نامه 
قانون مذکور ظرف ۳ ماه از الزم االجرا شــدن آن 
است که باید آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون جوانی 
جمعیت کرده است که با توجه به ابالغ آن در اواخر 
آبان ماه، آئیــن نامه اجرایی قانون اختصاص زمین 
مســکونی ۲۰۰ متری به خانوارهــای ۳ فرزنده و 

بیشتر می بایست تا ۲۴ بهمن تدوین می شد.
معاون مســکن وزارت راه: فقط خانواده هایی که از 
تاریخ تصویب قانون به بعد بچه سومشــان به دنیا 

می آید زمین دار می شوند
محمود محمودزاده معاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی درباره جزئیات اختصاص 
زمین رایگان به خانواده های چند فرزنده گفته است: 
طرح تخصیص زمین مختص افرادی است که فرزند 
ســوم و یا چهارم آن ها پس از تصویب این قانون به 

دنیا آمده است.
به گفته معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی این طرح در شهرهایی که دارای زمین 
دولتی اســت اجرا و به زودی شــرایط متقاضیان 
در ســامانه ثمن بارگذاری می شود. این طرح نیاز 
به دستورالعمل های بســیاری دارد که باید پس از 

بررسی، تصویب و اجرا شود.

براساس تکلیف وزارت راه؛
چگونه زمین رایگان برای ساخت مسکن از دولت دریافت کنیم؟

عضو شــورای عالی کار گفت: برگزاری جلسه شورای عالی کار برای 
تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده منتظر تورم یک ساله 
منتهی به بهمن ماه است.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس، 
فرامرز توفیقی در مورد آخرین خبرها از جلســه شــورای عالی کار 
برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: در جلسات 
قبلی شورای عالی کار سبد معیشــت خانوار کارگری ۸.۹ میلیون 
تومان( تعیین شــد و در حال حاضر منتظر اعالم نرخ تورم ساالنه 

منتهی به پایان بهمن سال جاری هستیم، تا بر اساس دو معیار سبد 
معیشت خانوار کارگری و تورم ســال جاری حداقل دستمزد برای 
سال آینده در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و 
نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تعیین شود.وی گفت: معموالً تورم 
منتهی به بهمن ماه تا اوایل اسفند ماه اعالم می شود و امیدواریم، بعد 
از آن جلسه شورای عالی کار از سوی وزارت کار برگزار شود و حداقل 
دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ بر اساس تورم سال جاری و سبد 
معیشت خانوار میانگین کارگری مشخص شود.عضو شورای عالی کار 
در مورد اینکه معموال در آخر سال کارفرمایان در برخی کارگاه های 
کوچــک برای فــرار از پرداخت عیدی و ســنوات اقــدام به اخراج 
کارگران می کنند، گفت: در کارگاه های بزرگ شایعه درست کردند 
که کارگران را برای فرار از عیدی و ســنوات اخراج می کنند، اما در 
کارگاه هایی که کوچک هستند و یا اصطالحاً کارگاه های زیرزمینی 
نامیده می شوند، برخی از کارفرمایان اقدام به اخراج کارگران می کنند 
که کارگر اگر به حقوق خود آشــنا باشد، به راحتی می تواند شکایت 

کند و دادگاه حق سنوات و عیدی کارگر را تا ریال آخر از کارفرمایان 
می گیرد و می پردازد.بنابراین هیچکس نمی تواند از حربه اخراج کارگر 
برای فرار از دیون کارفرمایی به کارگر استفاده کند و اگر کارفرمایی 

این کار را بکند، باید بگویم برای او متأسف هستم.

65 تا 70 درصد کارگران حداقل مزد بگیر هستند
وی در مورد اینکه چه میــزان از کارگران حداقل حقوق را دریافت 
می کنند گفت: دو بحث وجود دارد یکی کارگاه هایی که مشــمول 
قانون کار هســتند و قانون کار را رعایــت نمی کنند که اصطالحا 
کارگاه های زیرزمینی و یا مشــاغل سیاه نامیده می شوند که روابط 
کارگری و کارفرمایی بر اساس قانون کار نیست، اما کارگاه هایی وجود 
دارنــد که در آن قانون کار رعایت می شــود که معمــوالً ۶۵ تا ۷۰ 
درصد کارگران در این کارگاه ها حداقل دستمزد را دریافت می کنند، 
بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده یک فاکتور مهم 
در اقتصاد کشور به شمار می رود و حدود ۷۰ درصد از جامعه کارگری 

ما حداقل مزدبگیر هستند.وی این را هم گفت: حداقل مزد کارگر به 
عنوان عامل مهمی در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان هم 
به شــمار می رود که در جامعه بازنشستگان هم حدود ۷۰ درصد از 
مستمری بگیران بر اساس حداقل حقوق کارگران دریافت می کنند.

توفیقی گفت: حداقل حقوق کارگران امسال ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار 
تومان اســت که برای یک خانوار ۳.۳ نفره با حق اوالد و سایر مزایا 
حداقل حقوق ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان می شــود که با این ارقام 
واقعــا نمی توان یک زندگی را اداره کرد.عضو شــورای عالی کار در 
مورد بحران صندوق های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی تأمین 
اجتماعی گفت: آســیب صندوق ها از دو منظر اســت، یکی اینکه 
دولت هــا تعهداتی ایجاد کرده اند که این تعهــدات را به صندوق ها 
پرداخــت نکردند و عددهای زیادی در حد چند هزار میلیارد تومان 
گفته می شود که دولت ها تعهد خود را به صندوق ها نداده اند.وی گفت: 
مسأله دوم فرار بیمه ای برخی از کارفرمایان است که برای کارگران 
خود حداقل حقوق را واریز می کنند و بقیه حقوق کارگر را اصطالحا 

پشت فیش حقوقی درج می کنند و به نوعی فرار بیمه ای مانند فرار 
مالیاتی دارند، این مســأله به صندوق های بازنشســتگی لطمه وارد 
می کند و آنها را ضعیف می کند.توفیقی این را هم گفت: صندوق های 
بیمه ای مانند تأمین اجتماعی هم اکنون صاحب اقتصادها و کسب و 
کارها شده اند که متأسفانه در شرکت هایی که ایجاد کرده اند اصول 
حاکمیت شــرکتی به خوبی اجرا نمی شــود و نه تنها نتوانسته اند، 
درآمدی برای صندوق ها ایجــاد کنند، بلکه برای صندوق ها هزینه 
هم تراشیده اند و صندوق ها از سوء مدیریت رنج می برند.عضو شورای 
عالی کار در مورد اینکه گاهی نمایندگان مجلس هم با مصوباتی که 
دارند مانند همسان سازی حقوق بازنشستگان برای صندوق تأمین 
اجتماعی خرج تراشی می کنند گفت: مسأله همسان سازی باید طبق 
برنامه پنجم و ششم اجرا می شد دولت گاهی راهکارهایی می دهد، 
باید بدهی خود را به تأمین اجتماعی را هم بدهد که تا کنون بدهی 
بــه تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده و این بدهی از هزاران میلیارد 

تومان فراتر رفته است.

تعیین دستمزد بر مبنای 
 تورم یکساله منتهی 
به بهمن
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تولیدکنندگانآمریکاییبانفت۲۰۰دالریهمقسمشانرانمیشکنند
غولهای نفت شــیل آمریکا با وجود صعود قیمتها در برابر وسوســه افزایش تولید مقاومت می کنند.به گزارش ایســنا، مدیران بزرگترین شرکتهای نفت شیل آمریکا اعالم کردند 
بزرگترین تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا با نفت ۹۰ دالری برای حفاری بیشتر وسوسه نشده اند و حتی اگر نفت به ۱۵۰ یا ۲۰۰ دالر در هر بشکه صعود کند، برای تغییر برنامه 
های رشد تولید محافظه کارانه خود وسوسه نخواهند شد.صنعت نفت شیل آمریکا طی دو سال گذشته به انضباط مالی خود پایبند مانده اما افزایش اخیر قیمتهای نفت که اکنون 
۲۰ درصد باالتر از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ است، سواالتی را برای بازار ایجاد کرده که آیا این تولیدکنندگان انضباط مالی خود را خواهند شکست و چه زمانی دیسیپلین مذکور را 
کنار می گذارند.بعضی از تولیدکنندگان خصوصی هزینه برای حفاری بیشتر را افزایش داده اند اما بزرگترین تولیدکنندگان همچنان موضع خود را حفظ کرده و وعده داده اند در 
میان مدت به این روند ادامه می دهند.اسکات شفیلد، مدیرعامل شرکت پایونیر نچرال ریسورسز به تلویزیون بلومبرگ گفت: خواه نفت ۱۵۰ دالر، ۲۰۰ دالر یا ۱۰۰ دالر باشد، ما 
برنامه رشد خود را تغییر نمی دهیم. اگر رئیس جمهور از ما بخواهد تولیدمان را افزایش دهیم، تصور نمی کنم صنعت بتواند به هر حال رشد کند.دیسیپلین مالی شرکتهای بزرگ 
نفت شیل آمریکا به ضرر قیمتهای بنزین و میزان محبوبیت عمومی بایدن است. با این حال شرکتهایی مانند پایونیر نچرال ریسورسز، کانتیننتال ریسورسز و ِدون انرژی انضباط 
مالی را حفظ کرده و قصد دارند تولیدشان را ساالنه پنج درصد افزایش دهند.بیل بری، مدیرعامل شرکت کانتیننتال ریسورسز در جلسه انتشار گزارش درآمدهای سه ماهه این 

شرکت گفت: همان طور که پیش از این اعالم شد، پیش بینی می کنیم رشد تولید ساالنه ثابت تا پنج درصدی ظرف پنج سال آینده داشته باشیم.

گزیده خبر

تحقق رشد کشاورزی و توسعه پایدار درکشور
بهبودزیرساختهایبرقدرشرقاصفهان

مدیر برق منطقه ۹ شرکت توزیع برق اصفهان از تامین 
برق پایدار مشــاغل مکمل کشاورزی در شرق اصفهان 
خبر داد و گفت : به منظور برق رســانی به مشــاغل 
مکمل کشاورزی نظیر پرورش ماهی ،گلخانه و دامداری 
در محدوده منطقه ؛ ۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط 
هوایی با مبلغی بالغ بر۳۷۵۰۰ میلیون ریال احداث شد.مهندس خاکسار در ادامه 
افزود : با توجه به اینکه ما به شــغل های جایگزین با کشاورزی اعتقادی نداریم 
بلکه راه اندازی مشــاغل مکمل و مرتبط با کشاورزی ضروری است و می تواند 
شرایط اقتصادی و پویایی بیشتر را برای کشاورزان منطقه ایجاد کند زیرساخت 
های برق رسانی به این گونه مشاغل در دستور کار ما قرار گرفت و اقدامات الزم 
انجام شد.وی به دیگر پروژه های اجرا شده در این منطقه اشاره کرد و گفت :رفع 
مشکل ضعف برق در روستای رامشه به طور پیوسته از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ 
درفازهای مختلف انجام شد که در این پروژه یک دستگاه اتوبوستر ،نصب ترانس 
بوستر و نصب ۱۰ دستگاه سکسیونر و ۱۵ کیلومتر احداث و بهینه سازی شبکه 
فشــار متوسط هوایی با مبلغ ۶۶۰۰۰ میلیون ریال اجرایی شد.وی خاطر نشان 
کرد :در کناررفع ضعف برق ، بهینه ســازی شبکه و تعویض پایه های فرسوده و 

افزایش قابلیت اطمینان شبکه های برق نیز صورت گرفت.

قلیاشوییلولههایاکونومایزروریهیت
بویلرواحدیکنیروگاهبندرعباس

مدیر پروژه تعمیرات واحد یک بخار نیروگاه بندرعباس از آغاز عملیات شستشوی 
شیمیایی لوله های اکونومایزر و ری هیت بویلر واحد یک این نیروگاه در راستای 
رفع موانع تولید خبر داد. به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق 
هرمزگان،سهیل حاج ابراهیمی عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکالت اکونومایزر 
ایجاد رسوب به وجود آمده بر روی سطوح خارجی لوله ها، ناشی از تماس مستقیم 
با سوخت های سنگین از قبیل سوخت مایع می باشد که در حرارت های باال ایجاد 
الیه ســخت و چسبنده کرده و امکان حذف این رسوبات به صورت مکانیکی به 
راحتی مقدور نبوده و باعث کاهش راندمان و انتقال حرارت و تخریب قطعات و 
تجهیزات و همچنین باعث افزایش هزینه تعمیرات و مصرف سوخت و خوردگی 
لوله نیز می شود. مدیر پروژه تعمیرات واحد یک بخار نیروگاه بندرعباس افزود: 
جهت حذف رسوبات موجود، عملیات شستشوی شیمیایی لوله ها انجام می شود 
که در همین راستا طی نمونه برداری از رسوبات موجود بر روی سطوح لوله ها 
و بررسی انجام شده توسط کارشناسان آزمایشگاه شیمی اقدام به تهیه محلول 

شیمیایی مورد نظر گردید.

بهرهبرداریازجایگاه"پاالیشنفتتبریز
یک"درشرکتملیپخشفراوردههاینفتی

منطقهگلستان
مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از بهره برداری از 
جایگاه "پاالیش نفت تبریز یک" در شهرســتان گنبدکاووس خبر داد.عیســی 
افتخاری در مراسم افتتاحیه که با حضور معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه 
شهرســتان گنبدکاووس و برخی مقامات استانی و شهرستانی برگزار شد گفت: 
در فرآیند بازسازی این جایگاه یک سکو و ۴ نازل به ظرفیت سوخترسانی افزوده 
شــده است.وی افزود:عملیات بازسازی در مدت ۱۷ ماه و با هزینه ۱۲۰ میلیارد 
ریال توسط بخش خصوصی انجام شده است.با بهره برداری از این جایگاه شمار 
مجاری عرضه ســوخت در استان گلســتان به ۱۳۵ باب رسید که از این تعداد 
۷۶ بــاب جایگاه عرضه فراورده های نفتی مایع و ۵۹ باب جایگاه ســی ان جی 

می باشد.

آیینرونماییازخودرویپشتیبانمدیریت
بحرانشرکتگازاستانکرمان

آییــن رونمایی از خودروی پشــتیبان مدیریت بحران 
شــرکت گاز اســتان کرمان با حضور مدیرعامل این 
شــرکت برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز اســتان کرمان، منوچهر فــالح در آیین رونمایی 
از ایــن خودرو گفــت: خودروی پیشــتیبان مدیریت 
بحران شرکت گاز اســتان کرمان، خودرویی با تجهیزات رفاهی جهت استفاده 
اپراتورهــا، تثبیت کننــده برق ۲۲۰ وات، دارای اتاق تجهیز شــده به ژنراتور و 
URS ، امکانات ارتباط بی ســیم VHF تا شعاع ۱۰۰ کیلومتر، اتصال به شبکه 
تلفن مرکزی با دیگر اداره ها، ارسال تصاویر زنده و عکس آنالین از منطقه بحران 
به اداره مرکزی، ایجاد ارتباط رادیویی به صورت شــبکه های محلی به شعاع ۵۰ 
کیلومتر، ایجاد ارتباط ماهواره ای از طریق ماهواره بدر ایران ست، امکان ارتباط 
اینترنتی از طریق ســیم کارت های همراه اول و ایرانســل، ایجاد ارتباط سامانه 
۱۹۴ در منطقه بحران و تقویت کننده هوشــمند موبایل در منطقه بحران است.

مدیرعامل شــرکت گاز استان کرمان ضمن تشــکر از خدمات ارزنده همکاران 
شرکت گاز استان کرمان و نقش خوب و تأثیرگذار مجموعه گاز استان در زمان 
بحران های گذشــته افزود: خودرو مورد نظر جهت شرایط خاص در زمان بحران 
ارزشــمند است ومی تواند الگوی خوبی برای استان و کشور باشد همچنین می 
توانیم با به کارگیری چنین تجهیزاتی درزمان بحران جهت حفظ جان شهروندان 

و مردم عزیز به موقع عمل کنیم .

ایراندرکانونتوجهبازارنفت،روسیه
راکنارزد

قیمت نفت برنــت در معامالت روز جمعه بازار جهانی که ســرمایه 
گذاران اختالالت عرضه ناشــی از بحران میان روسیه و اوکراین را در 
برابر چشــم انداز افزایش صادرات نفت ایران ارزیابی کردند، افزایش 
یافت اما شــاخص نفت آمریکا با کاهش روبرو شــد.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت با ۵۷ ســنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، در 
۹۳ دالر و ۵۴ ســنت در هر بشکه بسته شــد. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۹ ســنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، در 
۹۱ دالر و هفت ســنت در هر بشکه بســته شد. بازارهای آمریکا روز 
دوشنبه به مناسبت تعطیالت روز رئیس جمهور تعطیل خواهند بود.

هر دو شاخص دوشنبه هفته گذشته به باالترین حد از سپتامبر سال 
۲۰۱۴ صعود کردند اما چشــم انداز بازگشــت نفت ایران و افزایش 
عرضه، فضای بازار را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال نفت برنت 
با رشد اندک ۰.۹ درصد، نهمین رشد هفتگی خود را به ثبت رساند در 
حالی که وست تگزاس اینترمدیت برای کل هفته ۱.۷ درصد کاهش 
داشــت و روند رشد هفتگی که به مدت هشت هفته متوالی داشت را 
متوقف کرد.نگرانیها نسبت به اختالالت احتمالی عرضه ناشی از حضور 
نظامی روســیه در مرزهای اوکراین، افت قیمتها در هفته گذشته را 
محدود کرد. غرب روســیه را که صادرکننده بزرگ نفت و گاز است، 
تهدید کرده اســت در صورت حمله نظامی به اوکراین با تحریمهای 
جدیدی روبرو خواهد شــد اما روسیه تکذیب کرده است قصد حمله 
نظامی به همسایه خود را دارد.ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا گفت: 
هر گونه تحریمی که از ســوی اتحادیه اروپا علیه روسیه ممکن است 
وضع شــود، نباید شــامل واردات انرژی باشد.قیمتها در ساعات پس 
از معامالت رســمی پس از این که جــو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
گفت متقاعد شده است والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه قصد 
دارد بــه اوکراین حمله کند، اندکی افزایش یافتند.یک مقام بلندپایه 
اروپایی گفت: توافق برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ میان ایران و 
قدرتهای جهانی نزدیک است اما موفقیت آن به اراده سیاسی طرفین 
مذاکره بســتگی دارد.کلودیو گالیمبرتی، نایب رییس ارشــد شرکت 
مشــاوره »ریستاد انرژی« اظهار کرد: تنشهای میان روسیه و اوکراین 
نوســان قیمتهای نفت جهانی را افزایش داده است اما اخبار مثبت از 
مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا آسودگی خاطر مورد نیاز برای بازار 
جهانی را فراهم کرد زیرا احتمال ورود عرضه جدید به بازار، کمبودی 
که دیده می شــود را تا حدودی کاهش می دهد. اگرچه هنوز توافق 
قطعی نشــده است اما قیمتها تحت تاثیر اخبار پیشرفت مذاکرات رو 
به کاهش گذاشــته اند و انتظار می رود به نتیجه رسیدن مذاکرات، 
بازگشت حداکثر ۹۰۰ هزار بشکه در روز نفت به بازار تا دسامبر امسال 
را به دنبال داشته باشــد.تحلیلگران می گویند احتمال اندکی وجود 
دارد که نفت ایــران در آینده نزدیک به بازار برگردد و کمبود عرضه 

فعلی را تسهیل کند.

منابع آگاه خبر دادند

سناریوی اوپک پالس برای افزودن ایران به توافق نفتی
منابع آگاه خبر دادند اگر توافق هســته ای حاصل شود، اوپک 
پــالس به دنبال آوردن ایران به توافق محدودیت عرضه خواهد 
بود تا از رقابت سهم بازار و آسیب دیدن قیمتها جلوگیری کند.

به گزارش ایســنا، آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده اســت 
نتیجــه موفق مذاکرات هســته ای، تحریمهــای آمریکا علیه 
صــادرات نفت ایران را رفع کرده و ۱.۳ میلیون بشــکه در روز 
نفــت ایران را به بازار جهانی برمــی گرداند. این امر محدودیت 
عرضــه جهانی را کاهش خواهد داد و ترمز صعود قیمتها را که 
چند دالری بیشتر تا قیمت ۱۰۰ دالر در هر بشکه فاصله ندارند، 
می کشــد.به گفته منابع آگاه، ایران به دلیل تحریمهای آمریکا 
از مشارکت در توافق محدودیت عرضه اوپک پالس معاف شده 
اســت. اگرچه این معافیت به ایــران اجازه می دهد تولیدش را 
افزایــش دهد اما اوپک پالس احتمــاال به دنبال آن خواهد بود 
کــه ایران را به پیمان نفتی خود وارد کند.یک منبع آگاه اوپک 
پالس با بیان این کــه توافق برای احیای برجام نزدیک به نظر 
می رســد، گفت: احتمال زیادی وجود دارد که اوپک ایران را با 
توافــق محدودیت عرضه تطبیق دهد زیرا گزینه دیگری وجود 
ندارد.یک منبع آگاه از برنامه های ایران به رویترز گفت: ایران در 
ابتدا به دنبال احیای تولید از دست رفته خواهد بود اما احتماال 
پس از مذاکرات با اوپک پالس، با یک سهمیه تولید موافقت می 
کند. ایران یکی از پنج عضو موسس اوپک است.ایران حدود ۲.۵ 
میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند که حدود ۱.۳ میلیون 
بشکه در روز کمتر از سطح تولید در سال ۲۰۱۸ است که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا از توافق هسته ای خارج شد 
و تحریمهــا علیه صادرات نفت ایران را بازگرداند.یک منبع آگاه 
از برنامه ایران گفت: با رفــع تحریمها ایران تولید نفت خود را 
مطابق با توانمندی تاسیســات و منافعش افزایش خواهد داد تا 
درآمد نفتی از دست رفته خود را جبران کند. به نظر من، اوپک 

پالس یک سهمیه برای تولید نفت ایران تعیین خواهد کرد اما 
این سهمیه به تدریج اعمال می شود و ایران با اندکی چانه زنی 
برای نشان دادن حمایت از اوپک، این سهمیه را خواهد پذیرفت.

خوش بینی به مسئله ایران
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپــک در خصوص این که آیا اوپک 
پالس به دنبــال توافق عرضه جدیدی خواهد بود که شــامل 
ایران باشد، گفت: ســابقه این گروه مبنایی برای اطمینان می 

دهد. پس از گذشــت بیش از پنج ســال از زمان آغاز همکاری 
تاریخی میان تولیدکنندگان اوپــک و غیرعضو اوپک که به ما 
کمک کرد از دو سیکل نفت عبور کنیم، دلیل کافی داریم تا در 
حرکت به جلو به شکل معقولی خوش بین بمانیم.اوپک سرگرم 
تسهیل تدریجی محدودیت عرضه ای است که در سال ۲۰۲۰ 
در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران پاندمی کووید ۱۹ به 
اجرا گذاشت. اما این گروه به دلیل سرمایه گذاری ناکافی بعضی 
از تولیدکنندگان کوچکتر، مکررا موفق نشــده است به اهداف 

تولیدش دســت پیدا کند.یک منبع آگاه از تفکر روسیه گفت: 
برای آمریکا، رفع تحریمها علیه ایران برای کمک به پایین آوردن 
قیمتهای نفت با توجه به فشار داخلی که دولت بایدن به دلیل 
رشــد نرخ تورم با آن روبرو شده است، منطقی به نظر می رسد. 
آمریکا ممکن اســت این مسئله را بررسی کند که عرضه ایران 
تاثیر هر گونه جنگ میان روسیه و اوکراین بر بازارهای جهانی 
نفت را تعدیل خواهد کرد. آمریکا مطمئنا تحریمها علیه ایران را 
خواهد برداشت زیرا آنها تصمیم گرفته اند روسیه را با توجه به 
تنشهای جاری پیرامون اوکراین، تحت فشار بیشتری قرار دهند.

کاهش اختالف بین اهداف و تولید اوپک پالس با عرضه 
ایران

منابع آگاه اوپک پالس همچنین اظهار کردند: عرضه بیشــتر 
نفت ایران به کاهش اختالف بین هدف تولید و ســطح واقعی 
تولید اوپک پالس کمک خواهد کرد.هر گونه توافق هســته ای 
احتمــاال اوپک پالس را ناچار می کند در ســهمیه های تولید 
تغییراتی دهد تا فضا را برای بازگشــت نفــت ایران مهیا کند.

هنگامی که ایران پس از توافق هســته ای سال ۲۰۱۵ به بازار 
جهانی بازگشت، در میان تولیدکنندگان نفت برای منافع خود با 
قدرت مذاکره کرد و در ابتدا با شرکت در فریز تولید برای مقابله 
با مازاد عرضه مخالفت کرد. سپس در مذاکرات سال ۲۰۱۶ که 
تولیدکنندگان دیگر اوپک پالس با کاهش تولید موافقت کردند، 
ایران با اشــاره به تاثیر تحریمها که باعث کاهش سهم بازارش 
شــده است، سهمیه ای دریافت کرد که به این کشور اجازه داد 
تولیدش را افزایش دهد.بر اساس گزارش رویترز، یک منبع سوم 
در اوپک پالس گفت: این گروه از مذاکره درباره بازگشــت نفت 
ایران به بازار غافل نخواهد شــد و در برخورد با مســائل مشابه 

سابقه دارد.

اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد واردات باالتر نفت خام آمریکا را امسال همانند سال ۲۰۲۱ به واردکننده بزرگ نفت تبدیل خواهد 
کرد که تغییر تاریخی از سال ۲۰۲۰ است که به جایگاه صادرکننده بزرگ نفت صعود کرده بود.به گزارش ایسنا، واردکننده بزرگ نفت 
کشوری است که واردات نفت و فرآورده های نفتی آن بیشتر از صادراتش است.اگرچه آمریکا به مدت بیش از یک دهه صادرکننده بزرگ 
فرآورده های نفتی بود اما این کشور همواره واردکننده بزرگ نفت خام بوده و واردات نفت خام به این کشور بیشتر از صادراتش بوده است. با این حال آمریکا در سال ۲۰۲۰ 
به صادرکننده بزرگ نفت خام تبدیل شد و مجموع صادرات نفت و فرآورده های نفتی این کشور از وارداتش بیشتر شد. اداره اطالعات انرژی آمریکا در پایان سال ۲۰۱۹ اعالم 
کرد این کشور بر مبنای ماهانه در سپتامبر سال ۲۰۱۹ نفت و فرآورده های نفتی بیشتری صادر کرد و نخستین ماه از زمان آغاز ثبت اطالعات در سال ۱۹۷۳ بود که این کشور 
صادرکننده بزرگ نفت شد.طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، افت تقاضا جهانی و قیمتهای نفت در سال ۲۰۲۰، مشوقهای افزایش تولید را که به آمریکا اجازه داده بود 
نفت بیشتری در سال ۲۰۲۰ نسبت به سالهای پیش صادر کند را از بین برد.همچنین در سال ۲۰۲۰ اختالف بین واردات و صادرات نفت آمریکا به پایینترین حد از سال ۱۹۸۵ 
رسید. با افزایش مصرف در سال ۲۰۲۱، واردات نفت به آمریکا ۱۹ درصد افزایش یافت و به میانگین ۳.۲ میلیون بشکه در روز رسید.بر اساس گزارش اویل پرایس، آمریکا در 

سال ۲۰۲۲ همچنان واردات بیشتری در مقایسه با صادرات خواهد داشت و وارداتش به میانگین ساالنه ۳.۹ میلیون بشکه در روز می رسد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از آمادگی این شرکت برای تأمین بنزین مورد نیاز مردم در نوروز ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش ایســنا، کرامت ویس کرمی در این باره گفت: پیش بینی ما این اســت که تردد در تعطیالت نوروز امســال به مراتب از 
تعطیالت سال های گذشته بیشتر خواهد بود و روند مصرف بنزین در نوروز پیش  رو افزایشی است.وی افزود: مصرف بنزین کشور 
در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است و هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک تر می شویم، 
این رقم باز هم افزایش می یابد.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تأکید کرد: برنامه ریزی  برای ذخیره سازی مناسب 

فرآورده در انبارهای نفت کشــور و تأمین بنزین نوروزی انجام شــده است و از ابتدای اسفند نیز عملیات سرکشی از جایگاه های مناطق سی وهفت گانه آغاز می شود.
ویس کرمی گفت: مأموران و گروه های عملیاتی ما به جایگاه های عرضه سوخت مناطق عملیاتی و حوزه ستادی می روند و ضمن بررسی مسیرهای مختلف در کشور، 
نواقص و کاستی ها را بررسی ، پیگیری و برطرف می کنند.وی اظهار کرد: امیدواریم برای تعطیالت نوروز که شروع عملیاتی آن روز ۲۵ اسفندماه است، آمادگی کامل 
داشته باشیم.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه بازدید جایگاه های عرضه سوخت کشور طبق رویه سال های گذشته انجام می شود، تأکید 
کرد: با توجه به شرایط سخت کرونا در سال های گذشته با محدودیت و ممنوعیت تردد روبرو بود، اما امیدواریم در نوروز ۱۴۰۱ گلگشت های نوروزی خود را فعال کنیم.

ویس کرمی تصریح کرد: از ابتدای اسفندماه برنامه ریزی برای اعزام اکیپ های عملیاتی و تیم های بازرسی به مناطق مختلف کشور را انجام می دهیم تا آمادگی کامل 
جایگاه ها را احراز کنند و با توجه به افزایش تعداد سفرها، بتوانیم خدمات خوبی را در بحث سوخت رسانی در ایام نوروز پیش رو ارائه کنیم.

آمریکا از صادرکننده بزرگ به واردکننده بزرگ 
نفت تبدیل شد

بنزین نوروزی تامین می شود
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چگونه لوازم خانگی خارجی تقلبی را تشخیص دهیم؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت که اگر قیمت کاالی خارجی از قیمت کاالی ایرانی کمتر باشد به احتمال زیاد تقلبی است.به گزارش ایسنا، نکته جدیدی 
در گزارش میدانی اخیر از بازار لوازم خانگی تنوع برندهای خارجی در زمان ممنوعیت واردات بود. به نظر می رسد حاال دیگر موضوع فقط برندهای کره ای نیست، بلکه 
برندهای ترک، آلمانی، ایتالیایی و حتی آمریکایی و انگلیسی، هر چند محدودتر، به چشم می خورد. اما آنچه کیفیت خرید مصرف کننده را تهدید می کند احتمال فروش 
کاالی تقلبی با درج برندهای معروف و همچنین وجود شرکت های گارانتی است که در زمان ممنوعیت بدون مجوز ارگان خاصی کاالهای قاچاق را ضمانت می کنند و 
مصرف کننده در صورت بروز مشکل از سوی این شرکت ها امکان شکایت و پیگیری مطلوب را نخواهد داشت..در این رابطه، اکبر پازوکی - رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کاالهای اصلی حتما قاچاق هستند، اظهار کرد: کاالهای قاچاق برای ضمانت با مشکل مواجه می شوند. البته احتمال 
تقلبی بودن این کاالها نیز زیاد است.وی با بیان اینکه در حال حاضر عده ای کاالهای با کیفیت ایرانی را به نام برندهای خارجی عرضه می کنند، تصریح کرد: اگر قیمت 

کاالی خارجی از قیمت کاالی ایرانی کمتر باشد حتما تقلبی است.

گزیده خبر

واردات مواد اولیه، اعتباری می شود!
نایب رئیس کمیسیون تســهیل واردات اتاق بازرگانی ایران می گوید که امکان 

واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی به شکل اعتباری فراهم شده است.
به گزارش ایسنا، تامین اعتبار و نقدینگی الزم برای واحدهای تولیدی در تامین 
مواد اولیه یکی از اصلی ترین دغدغه هایی بوده که در ســال های گذشته برای 
فعاالن اقتصادی به وجود آمده است. عدم امکان پرداخت نقدی در هنگام خرید 
مواد اولیه با توجه به تســویه نشــدن فروش محصوالت چه در داخل و چه به 
صورت صادراتی، باعث شــده از سوی واردکنندگان مواد اولیه تحت فشار قرار 
بگیرند و از ســوی دیگر تولیدکنندگان نیز نتوانند در زمان مدنظر خود، مواد 
اولیه مورد نیاز را تامین کنند.به دنبال به وجود آمدن این مشکالت، محمدرضا 
فاروقی – نایب رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق بازرگانی ایران – از فراهم 
بــودن امکان خرید اعتباری مواد اولیه خبر داده اســت. او ســایت اتاق ایران 
گفته: ضرورت ایجاد بستر مقرراتی برای بهره مندی از شیوه پرداخت اعتباری 
در جلسات بخش خصوصی با مســئوالن مربوطه در دولت قبل مطرح شد و 
آنها نیز ضمن استقبال از پیشــنهادها از فعال واقعی اقتصادی که در شرایط 
ارزی کنونی این اعتبار را کسب کرده به عنوان سرمایه های کشور یاد کردند؛   
اما متأســفانه تصمیم عملیاتی خاصی در این باره جــز مقطعی آن هم برای 
کاالهای اساســی، اتخاذ نکردند.دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور ادامه 
داد: در شرایط کنونی مطابق الزامات مقرر در بند ۲ مصوبه ٤٣٥٣ مورخه ۲۲ 
فروردین ۱٣۹٧ که منبعث از  ماده ٧ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  اســت، 
جز در موارد استثنا، ارز مورد نیاز کلیه کاالهای ثبت سفارش شده و خدمات 
از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزی 
تأمین می شــود و در  کلیه حوالجات ارزی، بانک مرکزی باید نظارت مستقیم 
و مستمر داشته باشد، منتها در سنوات گذشته در  قالب رویه ها و اولویت های 
ارزی اعالمی از ســوی بانک مرکزی، سازوکار رویه خرید اعتباری برای تأمین 
مواد اولیه تولید، پیش بینی نشده بود و فقط درباره کاالهای اساسی آن هم در 
مقطعی ستاد تنظیم بازار مصوبه ای را در ٣۰ فروردین ۱٣۹۹ به این شرح صادر 
کرد: »بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز ٤۲۰۰ تومان برای کاالهای اساسی 
مشــمول به صورت خرید اعتباری اقدام و برای تأمین ارز آن حداکثر ٦ ماه از 
زمان تخصیص ارزهای در دسترس قابل انتقال اقدام کند« اما این فرایند مورد 
استقبال واردکنندگان کاالهای اساســی  قرار نگرفت.به باور فاروقی در بحث 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که ثبت سفارش و تأمین ارز آنها 
می تواند حســب نوع کاال و اولویت ارزی به یکی از روش های واردات در مقابل 
صادرات، ارز اشخاص، تهاتر و یا استفاده از ارزهای صادراتی غیر، صورت پذیرد، 
شرایط  متفاوت خواهد بود و واردکننده ضمن بهره مندی از این رویه می تواند 
با تأمین مواد اولیه بیشتر از نقدینگی خود  با افزایش ظرفیت  تولید، بهره وری 
بیشتری ایجاد کرده و  پول فروشنده را پس از فروش کاال حواله کند.این عضو 
هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد اســت با اجرایی شدن واردات اعتباری در 
بازه زمانی مشخص، امکان واردات قبل از صادرات نیز مهیا می شود، به گونه ای 
که یک صادرکننده پیش از صــدور کاالی خود، مواد اولیه مورد نیاز تولید را 
به صورت اعتباری تأمین کرده و پس از صدور، ارز حاصله را به کاالی وارداتی 
تخصیص دهد. عالوه بر این امکان واردات اعتباری می تواند فشار را در مقاطعی 
از بازارهای ارزی برداشــته و با کاهش تقاضا در تعدیل  نرخ ارز نیز مؤثر باشد.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از ارسال این پیشنهاد مستفاد 
از  تبصــره ۲ ماده ۹ آیین نامه اجرایی مــواد ٥ و ٦ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز از طرف کمیسیون در ســال گذشته به عنوان راهکاری برای جلوگیری 
از رســوب کاال در اماکن گمرکی و کاهش فشــار بر بازارهای ارزی خبر داد و 
تصریح کرد: با اجرایی شدن این رویه، واردکنندگان بی نیاز از ترخیص درصدی 
محموله های فاقد کدرهگیری بانــک، می توانند ۱۰۰ درصد کاال را به صورت 
اعتبــاری ترخیص و در فواصل زمانی ٣ تا ٦ ماهه ارز مورد نیاز خود را تأمین 
کنند.این فعال اقتصادی با بیان این نکته که با شروع کار دولت سیزدهم ضوابط 
اجرایی سیاست های ارزی و تجاری توسط معاونت اقتصادی ریاست جمهوری 
ابالغ شــد و در  تبصره ۲ از  بند ۲ قســمت الف این ابالغیه مقرر شــد بانک 
مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشــاورزی، 
طی یک ماه نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کند، گفت: 
دستورالعمل اجرایی این ابالغیه ۲ بهمن سال جاری مصوب، ابالغ و مقرر شد 
واردات اعتباری فقط برای مواد اولیه توسط شرکت های تولیدکننده در مدت 

زمان حداکثر ٣ ماه در بستر سامانه نیما امکان پذیر باشد.

صادرات فوالد ایران افزایش یافت
طبق آمار۱۰ ماهه امســال بالغ بر ۱۲ میلیون تن صادرات فوالد اعم از شــمش فوالد 
تا مقاطع طویل، محصوالت فوالدی و آهن اســفنجی صادر شده است؛ همچنین آمار 
نشان می دهد عالوه  بر تامین نیاز داخل، صادرات فوالدی ها )جز مقاطع تخت فوالدی( 
افزایش ۱٣ تا ٤۸ درصدی نســبت به آمارهای صادراتی آن ها در مدت مشــابه سال 
گذشته داشته اســت.بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
اختیار ایســنا، قرار گرفته اســت، از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه  ۸۰٧ هزار تن 
انواع شــمش فوالدی )شامل اســلب، بلوم و بیلت( صادر شده است که به نسبت پنج 
میلیون و ۱٣٦ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱٣۹۹ افزایش ۱٣ 
درصدی داشته است.  کل مقاطع طویل فوالدی صادر شده در ۱۰ ماه سال جاری به 
دو میلیون و ۲٣۲ هزار تن رسیده که نسبت به یک میلیون و ٧۹۸ هزار تن صادر شده 
در مدت مشابه سال گذشته، ٣٤ درصد رشد داشته است؛ در مقابل اما میزان صادرات 
کل مقاطع تخت فوالدی در مدت مذکور ســال جاری برابر ٤۹٥ هزار تن است که در 
مقایسه با ٥٧٥ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱٣۹۹، افت ۱٤ 
درصدی را ثبت کرده است.  همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، دو میلیون 
و ٧۲٧ هزار تن انواع محصوالت فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشــی 
و غیره( صادر شــده. این آمار در مدت مشابه سال گذشته دو میلیون و ٣٧٣ هزار تن 
بوده است و بر این اساس میزان صادرات محصوالت فوالدی در این مقایسه آماری رشد 
۱٥ درصدی را نشــان می دهد.طبق معمول همیشه، بیشترین درصد افزایش متعلق 
به آهن اســفنجی است که با رشد ٤۸ درصدی صادرات در ۱۰ ماهه ۱٤۰۰ به نسبت 
مدت مشابه سال گذشته به ۹۸٥ هزار تن رسیده است. از ابتدای فروردین تا پایان دی 
ماه ۱٣۹۹، میزان صادرات آهن اســفنجی ایران ٦٦٦ هزار تن ثبت شده است. این در 

حالیست که واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.

رونق اشتغال دانش آموختگان و متخصصین 
حوزه سالمت با ایجاد شهرک دارویی در اصفهان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان احمد خوروش، 
رئیس کمیســیون سرمایه گذاری و توســعه زیرساخت اتاق 
بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشســت با بیان اینکه اهتمام 
خوبی برای ایجاد شهرک های گوناگون در اصفهان وجود دارد، 
اظهار داشت: با توجه به مسائل محیط زیستی و آب در استان، 

ایجاد شــهرک هایی مانند شهرک دارویی و شهرک پوشاک می تواند به پویایی اقتصاد 
اصفهان کمک کند.وی با بیان اینکه براساس آمارها درصد قابل توجهی از داروی مورد 
نیاز کشــور در داخل تولید می شود، ادامه داد: بنابراین ظرفیت علمی بسیار خوبی در 
داخل کشور وجود دارد و ایجاد شهرک دارویی فرصتی بسیار طالیی برای اشتغال زایی 
در اصفهان خواهد بود. امیدوارم بتوانیم در این زمینه به جمع بندی مناسبی برسیم تا 
بتوان آنرا در سفر استانی هیئت دولت به اصفهان مطرح و تصویب نمود.غالمرضا اخوان 
فرید رئیس کمیســیون توسعه و بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان نیز با 
بیان اینکه مردم در بیشتر کشورهای جهان استفاده از خدمات سالمت و مراقبت های 
بهداشــتی را حق مســلم خود می دانند و در این زمینه از دولت ها انتظار دارند، گفت: 
هرچه یک کشــور پیشرفته تر باشد خدمات سالمت آن بیشــتر است. امروزه صنعت 
داروســازی یکی از صنایع پرسود است که به جز حوزه سالمت، نقش مهمی در حوزه 

سیاسی و اجتماعی دارد.

در 10 ماهه 1400؛ 

رشد ۵۱درصدی صادرات به اکو
ســخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی کشورمان با کشورهای 
عضو اکو به ۱٣ میلیارد و ۱۱۰میلیون و۸۱۲ هزار و ۹٧۱دالر و به 
وزن ۲٤میلیون ٧٥۸ هزارو ۸۲٧ تن کاال رسیده است که نسبت 
به مدت مشــابه ٤۱درصد در ارزش و ۲٥درصد در وزن، افزایش 
را نشان می دهد.به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی سخنگوی 
گمرک در خصوص تجارت ده ماهه کشورمان با اکو، اظهار داشت: 
از مجمــوع تجارت ۱٣میلیارد و۱۱۱میلیون  دالر ی ایران با اکو، 
۲۱میلیــون و ٣٥هزار و ۹٥٥تن کاال به ارزش هشــت میلیارد و 
٤۱۹میلیون و ٥۹٥هزار و ۱٣٥دالر مربوط به صادرات کشورمان 
به اکو بوده است.لطیفی  افزود: میزان و حجم کاالهای  صادراتی 
کشورمان به ۹ کشور عضو سازمان اکو در ده ماهه سال۱٤۰۰ از 
حیث وزنی ٣٦درصد و از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه ٥۱ 
درصد افزایش داشته اســت. لطیفی در خصوص میزان صادرات 
کاال بــه هر یک از اعضای اکو توضیح داد: از بین ۹ کشــور عضو 
اکو، صادرات به کشــورهای ترکیه با ۱۲ میلیون و ٧٤هزارو ٦۲ 
تن کاال بــه ارزش  چهار میلیارد و ٥٣۰ میلیــون و ۸٤۰هزار و 
۱۰٧دالر و رشد ۱۲۲درصدی در ارزش  ، افغانستان با سه میلیون 
و ٥۸٤ هــزارو ٣۸۹ تن به ارزش  یــک میلیارد و ٥٣۹میلیون و 
٣۰۱ هزارو ٥۹٦ دالر و کاهش ۱۹درصدی در ارزش و پاکستان 
با دو  میلیــون و ٤۰۰ هزارو ٥۲ تن کاال به ارزش یک میلیارد و 
۱۸ میلیــون و ۱۲۲ هزارو ۲۰٥ دالر و رشــد۲٦درصدی ، اصلی 
ترین مقاصد کاالهای ایرانی به اکو هســتند .وی افزود:کشــور 
آذربایجان با خرید ٤٣۸میلیون و ٣٣۲هزار و ٣۰دالر و رشد چهار 
درصدی، ازبکستان با ٣٤۰میلیون و ۸۲٤هزار و ٦٧۸دالر و رشد 
۱۹٦درصدی، ترکمنســتان با ۲٦٧میلیون و ٧۰هزار و ۱٥٣دالر 

و رشــد ۱٦٣درصدی،قزاقســتان با ۱٤۹میلیــون و ۸٦٥هزار و 
۸٤٣دالر و رشد ۱۸درصدی،قرقیزستان با ٦٧میلیون و ۹٣٥هزار 
و ٥۰٥دالر و رشد ۱۱۱درصدی و نهایتا تاجیکستان با ٦٧میلیون 
و ٣۰٣هزار و ۱۸دالر خرید از کشــورمان و رشــد ٣۸۹درصدی 
نســبت به مدت مشابه در رتبه های بعدی خرید کاالهای ایرانی 
در اعضای ســازمان اکو قرار دارند. دبیر شــورای اطالع رســانی 
گمرک خاطر نشان کرد: مشــتقات نفتی، لبنیات، مواد غذایی، 
انواع میوه های تازه و خشک،آب میوه و مرکبات، فرش، زعفران، 
ماهی، خاویار، آبزیان زینتی، انواع سنگ و تجهیزات ساختمانی، 
پوشاک، تجهیزات صنعتی، کیف و کفش ، دارو و لوازم بهداشتی و 
مصنوعات پالستیکی از عمده کاالهای صادراتی کشورمان به اکو 

بوده است .سخنگوی گمرک اضافه کرد: در ده ماهه سال جاری 
بالغ بر سه میلیون و ٧۲۲ هزار و ۸٧۲تن کاال به ارزش ٤ میلیارد 
و ٦۹۱ میلیون و۲۱٧هزارو ۸٦٣دالر، کاال از کشورهای عضو اکو 
واردات شده است که ۱٥درصد از لحاظ وزنی کاهش و ۲٦درصد 
از لحاظ  ارزش  نســبت به مدت مشــابه افزایش داشته است   . 
لطیفی افزود: کشورهای ترکیه با سه میلیون و ۲۱۹ هزارتن کاال  
بــه ارزش چهار میلیارد و ۲٣۱ میلیون و ٣۱٣ هزارو ٧٦٥ دالر و 
رشــد ۲٤درصدی در ارزش ، پاکســتان با ۲۱٥ هزار تن کاال به 
ارزش ۲۰۲ میلیون و ٧٤۰ هزارو ۲۰٦ دالر و رشد ٤۰درصدی در 
ارزش، ازبکســتان با ٥٥ هزارو ۲۸٤ تن به ارزش ۱۰۱ میلیون و 
٦۸۸ هزارو ۹٤۰ دالر و رشد ٣۹درصدی، اصلی ترین کشورهای 

طرف معامله ایران ب ای تامین نیازهای کشور از بین کشورهای 
عضو اکو بودند.وی در خصوص میزان واردات ایران از سایر اعضای 
اکو گفت: قزاقستان با فروش ٤۹میلیون و ٧٣۸هزار و ۱۲۹دالر و 
رشد ٥٤درصدی،آذربایجان با ٣٤میلیون و ۱۹٧هزار و ٦۰۱دالر و 
رشد ٧٥درصدی،ترکمستان با ۲٦میلیون و ٦۸۰هزار و ٥۲۰دالر 
و رشــد ٦٥درصدی،تاجیکســتان با ۲٦میلیــون و ٤٥٥هزار و 
۱۰٥دالر و رشد ٣٣۰درصدی،افغانستان با ۱٥میلیون و ٦٤٦هزار 
و ٧٦٧دالر و رشــد ٤۹۰درصدی و قرقیزســتان با دو میلیون و 
٧٥٧هزار و ۸٣٣دالر و کاهش ٤۱درصدی نسبت به مدت مشابه، 
به ترتیــب در جایگاه بعدی تامین نیاز های کشــورمان در بین 
۹کشــور عضو اکو قرار دارند. وی افزود: کاالهای اساسی، ماشین 
آالت صنعتی، مواد اولیه تولید و ملزومات پزشکی و دارو  کاالهای 
وارداتی کشــورمان  از اکو محسوب می شود .لطیفی با اشاره به 
کشورهای عضو اکو گفت: بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار، 
حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه، تهیه برنامه مشترک 
برای توســعه منابع انسانی در  ده کشــور عضو،  تسریع برنامه 
توســعه حمل و نقل و ارتباطات از برنامه های سازمان اکو برای 
کشورهای عضو است، همچنین اکو در بسیاری از ابتکارات جهانی 
به عنوان یک شریک فعال و جدید  می تواند حضور داشته و نقش 
سازنده و بی بدیلی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار در بسیاری از 
حوزه ها ایفا کند که امیدواریم دولت سیزدهم با سیاست همگرایی 
منطقه ای و توســعه روابط با همســایگان و سازمان های عضو، 
نقش موثر تری را در این ســازمان  ایفا کند. گفتنی است ایران، 
ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، 

قرقیزستان،ازبکستان و تاجیکستان ۱۰کشور عضو اکو هستند.

یورو استات از تجارت حدود ٥ میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ خبر داد و آلمان، ایتالیا و هلند را به ترتیب بزرگترین 
شرکای تجاری ایران در میان اعضای این اتحادیه معرفی کرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری کمیسیون 
اروپا )یورو استات( کل مبادالت تجاری ایران و ۲٧ عضو اتحادیه اروپا در سال گذشته میالدی را ٤.۸٦٣ میلیارد یورو اعالم کرد.مبادالت 
تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه های ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۱ با رشد ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. در 
۱۲ ماهه سال ۲۰۲۰ کل مبادالت دو طرف ٤.٤٥۸ میلیارد یورو اعالم شده بود.بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ٥ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شده و از ٣.٧٤٥ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به ٣.۹٤۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ رسیده است.واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال ۲۰۲۱ نیز 
رشد قابل توجه ۲۹ درصدی داشته و به ۹۲۲ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در سال قبل از آن ٧۱٣ میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده بود.در میان کشورهای اروپایی 
آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در سال ۲۰۲۱ بوده است به طوری که حدود یک سوم تجارت ایران و اتحادیه اروپا با این کشور بوده است. آلمان در سال ۲۰۲۱ بالغ بر 
۱.٤٤۹ میلیارد یورو کاال به ایران صادر و ۲٧٤ میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده است. مجموع تجارت این کشور با ایران ۱.٧۲٣ میلیارد یورو بوده است.ایتالیا با تجارت ٦۲۸ 
میلیون یورویی دومین شریک تجاری ایران بوده و ٤٥۰ میلیون یورو کاال به ایران صادر و ۱٧۸ میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده است. هلند با تجارت ٤۸۱ میلیون یورویی 

در رتبه سوم قرار داشته است. این کشور در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ٤٤٣ میلیون یورو کاال به ایران صادر و ٣۸ میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده است.

تهدید وقوع جنگ در اروپای شرقی و نگرانی نسبت به ناتوانی بانکهای مرکزی برای مهار تورم، هفته گذشته قیمت اونس طال را به 
مرز ۱۹۰۰ دالر رساند و خوش بینی ها نسبت به افزایش بیشتر قیمت این فلز ارزشمند در هفته جاری را تقویت کرد.به گزارش 
ایسنا، جدیدترین نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز نشان داد اکثر تحلیلگران بازار و سرمایه گذاران ُخرد نسبت به افزایش قیمت 
طال در کوتاه مدت خوش بین هســتند. اگرچه این نگرانی وجود دارد که کاهش تنشــها میان آمریکا و روسیه، تقاضا برای خرید 

دارایی امن را کمتر خواهد کرد اما تحلیلگران می گویند طال در هر بار کاهش قیمت، پشتیبانی می شود.شون السک، یکی از مدیران شرکت والش تریدینگ گفت: 
نیروی صعودی فنی قوی در طال وجود دارد به طور که قیمتها مقاومت در سطح ۱۹۰۰ دالر را امتحان کرده اند.در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران 
وال استریت ۱۸ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱٣ نفر معادل ٧۲ درصد افزایش قیمت طال را پیش بینی کردند و همزمان سه نفر معادل ۲۲ درصد کاهش قیمت 
طال را پیش بینی کردند. یک تحلیلگر معادل پنج درصد نظری نداشت.در این بین ۸٦٤ نفر در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز شرکت کردند که از میان آنها ٥٦٤ نفر 
معادل ٦٥ درصد افزایش قیمت طال و ۱۹٦ نفر معادل ۲٣ درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند در حالی که ۱۰٤ نفر معادل ۱۲ درصد نظری نداشتند.این خوش 
بینی گسترده همزمان با رشد هفتگی قابل مالحظه طال مشاهده شد. در معامالت روز جمعه بازار آتی آمریکا، هر اونس طال با دو دالر و ۲۰ سنت معادل ۰.۱ درصد 

کاهش، در ۱۸۹۹ دالر و ۸۰ سنت بسته شد اما برای کل هفته ٣.۱ درصد افزایش داشت.

تجارت ٥ میلیارد یورویی ایران و اروپا در ۲۰۲۱

واردات اروپا از ایران ۲۹ درصد رشد کرد
پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی هفتگی

طال این هفته گران تر می شود

 فـراخوان خدمـات مـشاوره 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان : ساعت 00 : 18 روز شنبه مورخ 1400/12/7 .
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان  : ساعت 00 : 18 روز یکشنبه مورخ 1400/12/15 .

زمان بازگشایی اسناد : ساعت 00 : 09 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 .

اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان " بندر چابهار در نظر دارد استعالم ارزیابی کیفی ارائه خدمات مشاوره 
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تعمیر و نگهداری، ســرویس های ادواری و اضطــراری )PM ، EM( ابنیه، اماکن و محوطه های 
بندری و تاسیسات مکانیکی و شبکه فاضالب اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار به شماره 
)2000003699000050( را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و 
تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت، ارسال درخواست پیشنهاد )RFP(، ارائه پیشنهاد مشاوران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم اســت مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در فراخوان محقق سازند . 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/12/2 می باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :
آدرس : چابهار -  انتهای خیابان شهید ریگی - اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان - بندر شهید بهشتی 

ساختمان شماره یک . 
 تلفن : 31283000- 054     فاکس : 054-35321414

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 41934-021    دفتر ثبت نام : 88969737 – 85193768 – 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / 
مناقصه گر موجود است .

نوبت اول



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 1 اسفند 1400  18 رجب 1443  20 فوریه 2022آگهی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4852  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 1 اسفند 1400  18 رجب 1443  20 فوریه 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4852  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

سخنگوی کاخ سفید:

 پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات وین بدست آمده است
نیویورک- ایرنا- جن ســاکی سخنگوی کاخ سفید همزمان با مذاکرات وین میان ایران 
و گروه ۱+۴ اعالم کرد که پیشــرفت قابل توجهی در هفته گذشته در این مذاکرات به 
دست آمده است و این پیشرفت ها ادامه دارد.  سخنگوی کاخ سفید در نشستی خبری 
در واشــنگتن این مطلب را در پاســخ به سوال خبرنگاری درباره نامه اخیر حدود ۱۷۰ 
نماینده کنگره به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد.جن ساکی اضافه کرد دور 
هشتم مذاکرات وین همچنان ادامه دارد و ما احساس می کنیم پیشرفت قابل توجهی 
در هفته گذشته بدست آمده است و این پشرفت ها ادامه دارند.این مقام کاخ سفید در 
عین حال ادامه داد اما تا زمانی که در مورد همه چیز توافق نشود، درباره هیچ چیز توافق 
نشده است.ســخنگوی کاخ سفید در حالیکه مذاکرات وین اکنون به مرحله ای رسیده 
است که سرنوشت آن صرفا به تصمیمات سیاسی طرف های غربی به ویژه آمریکا بستگی 
دارد، ادعا کرد  اگر ایران جدیت نشــان دهد می توانیم ظرف چند روز برای بازگشــت 
متقابل به اجرای کامل برجام به توافق برسیم و هرچیزی فراتر از آن  امکان بازگشت به 
توافق را در خطر شدید قرار می دهد.جن ساکی ادامه داد نمی توانم رویکرد یک دولت 
جمهوریخواه در آینده را پیش بینی کنم، اما باید تحوالت چهار ســال گذشــته پس از 
خروج رئیس جمهوری پیشــین از برجام را خاطر نشان کنم.  سخنگوی کاخ سفید در 
تداوم سیاست هراس واشنگتن از پیشرفت های برنامه صلح آمیز هسته ای ایران مدعی 
شــد که قابلیت دیدن توانایی های آنها را از دست دادیم و ایران به پیشرفت های قابل 
توجهی دست یافت و ما را به موقعیت کنونی رساند و همزمان با تالش برای جلوگیری 
از دستیابی ایران به سالح هسته ای، ما را در موقعیت بسیار دشواری قرار داد.به گزارش 
ایرنا، نزدیک به ۲۰۰ نفر از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا در نامه ای به  رئیس 

جمهوری دموکرات کشورشان با هراس از هرگونه توافق احتمالی با ایران هشدار دادند 
هر گونه توافق هسته ای احتمالی با ایران بدون تایید کنگره به سرنوشت توافق هسته ای 
۲۰۱۵ دچار خواهد شــد.در این نامه با هشدار علیه توافق هسته ای دیگری بدون تایید 
کنگره آمده است که هرگونه توافق با ایران به همان سرنوشت توافق ۲۰۱۵ دولت باراک 
اوباما دچار خواهد شــد که در دولت دونالد ترامپ لغو شــد. در نامه جمهوری خواهان 
خطاب به بایدن آمده اســت که اگر بدون تأیید رســمی کنگره، توافقی را با ایران امضا 
کنید، این توافق موقت و غیرالزام آور خواهد بود و به همان سرنوشت برجام دچار خواهد 
شد. جمهوری خواهان کنگره در نامه خود با مطرح کردن برخی خواسته های ایران اظهار 
داشتند که ایران خواهان تضمین شده است که ایاالت متحده تا زمان پایبندی ایران به 
مفــاد برجام، دیگر تحریم هایی را علیه ایران وضع نکند. »رابرت منندز«، رئیس کمیته 
روابط خارجی مجلس ســنای آمریکا نیز در جمع گروهی از اعضای البی صهیونیستی 
»آیپک« گفته که کنگره این کشــور هر گونه توافق احتمالی با ایران در مذاکرات وین 
را مورد بررسی قرار خواهد داد.وبگاه صهیونیستی »جوئیش اینسایدر« نوشت منندز در 
آن نشست که پنجشنبه برگزار شده گفته که کنگره »قطعاً« به موجب قانون موسوم به 
»اینارا« )بررسی توافق هسته ای ایران( هر »سند توافق شده« در مذاکرات وین را مورد 
بررســی قرار خواهد داد. قانون اینارا که سال ۲۰۱۵ به تصویب کنگره آمریکا رسید به 
نهاد قانونگذار آمریکا اجازه می دهد هر توافق هسته ای با ایران را که آمریکا جزئی از آن 
باشد، مورد بررسی قرار دهد. هر چند قانونگذاران آمریکایی می توانند در صورت مخالفت 
با چنین توافقی، قطعنامه ای در مخالفت با آن را به رأی بگذارند اما شواهد نشان می دهد 
آنها فاقد دو سوم آرای الزم برای شکستن وتوی جو بایدن خواهند بود.به گزارش ایرنا، 

یک ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشــنبه  با بیان اینکه پیشرفت قابل 
توجهی در هفته گذشته حاصل شده است، در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه بدون اشاره 
به تعهدات واشــنگتن در این برهه زمانی در پی خروج از برجام مدعی شــد: اگر ایران 
جدیت نشان دهد، ما می توانیم در مورد بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام ظرف 
چند روز به توافق برسیم.معاون سخنگوی کاخ سفید نیز عصر پنجشنبه به وقت محلی 
در نشستی با خبرنگاران افزود: مذاکرات با ایران در مورد بازگشت متقابل به اجرای کامل 
برجام به نقطه اضطراری رسیده است.کارین ژان پیر معاون جن ساکی گفت: یک توافق 
که به نگرانی های همه طرف ها رسیدگی کند در دسترس است.وی در راستای سیاست 
بکارگیری ضرب االجل های ساختگی آمریکا درباره مذاکرات وین برای فشار بر ایران در 
میز مذاکره مدعی شد اگر در چند هفته آینده به این توافق دست نیابیم، پیشرفت های 
هسته ای ایران بازگشــت به برجام را غیر ممکن می سازد. تارنمای روزنامه آمریکایی 
نیویورک تایمز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی نزدیک به مذاکرات وین روز پنجشنبه 
به وقت محلی اظهار داشــت که »پیشــرفت واقعی« ایجاد شده است، اما دستیابی به 
توافق هنوز قطعی نیســت.نیویورک تایمز نوشت: مذاکرات سخت و دقیق برای احیای 
توافق هسته ای بین المللی با ایران ممکن است به پایان خود نزدیک باشد و دیپلمات 
ها می گویند پس از نزدیک به یک ســال مذاکره، توافق در دسترس است. اما واکنش 
منفی در میان منتقدان این توافق در آمریکا تازه آغاز شده است.دیپلمات ها می گویند 
که آمریکا و ایران به زودی در خصوص بازگشــت به پایبندی به برجام تصمیم خواهند 
گرفت. نیویورک تایمز ادعا کرد به گفته مقامات دیگر که به دلیل حساسیت مذاکرات 
نخواستند نام آنها فاش شود یکی از نکات که هنوز در مورد آن بحث می شود چگونگی 

کاهش دادن تولید ســوخت هسته ای ایران است.این رسانه آمریکایی نوشت جمهوری 
خواهان و حتی برخی از دموکرات ها در تالش هســتند تا جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریکا را از تعهد مجدد به برجام باز دارند.رســانه راستگرای آمریکایی »فری بیکن«نیز 
در گزارشی نوشت: فروش نفت ایران به چین و سایر کشورها به شدت افزایش یافته که 
موجب انتقاد به دولت جــو بایدن مبنی بر بی توجهی به اجرای تحریم های ایران برای 
ورود دوباره به برجام شده است.تارنمای« فری بیکن«  افزود: با وجود سوگند مقام های 
دولت بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اجرای دقیق تحریم های ایران، این مقامات 

در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده اند. 

تهران - ایرنا- معاون نخست وزیر و  وزیر خارجه قطر از تالش کشورش برای تشویق حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات از طریق گفت 
و گو و دیپلماسی سخن گفت و با حمایت از دستیابی به تفاهم بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسالمی ایران 
، تاکید کرد که توافق با ایران به نفع منطقه است.به گزارش ایرنا به نقل از سایت وزارت خارجه قطر، »شیخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی« معاون نخست وزیر و  وزیر خارجه قطر در نشستی در اندیشکده انگلیسی چتم هاوس درباره روابط ایران و کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس و موضوع برجام گفت: قطر تماسی قوی با ایران و آمریکا و طرف های دیگر در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( دارد.وی افزود: تالش می کنیم تا بفهمیم 
که چگونه می توانیم به پر کردن شــکاف کمک کنیم زیرا توافقنامه و مذاکرات بین کشــورهایی صورت می گیرد که هزاران مایل دورتر از ایران قرار دارند و  ما در همسایگی 
ایران زندگی می کنیم. بنابراین به نفع ماست که توافقی وجود داشته باشد و به نفع ماست که با ایران به تفاهمی برسیم و سپس یک تفاهم منطقه ای بین کشورهای شورای 
همکاری و ایران وجود داشته باشد. از این رو، ما همه طرف ها را تشویق می کنیم که با ابتکارعمل های سازنده و مثبت برخورد کنند و امیدواریم که یک نتیجه مثبت در آینده 
نزدیک بگیریم. نقش ما تشویق دو طرف برای تعامل مثبت است.وزیر خارجه قطر با تاکید بر اینکه کشورش از موقعیت منحصر به فردی برای تشویق حل و فصل مسالمت آمیز 
اختالفات و کشمکش ها از طریق گفت و گو و دیپلماسی برخوردار است، افزود: ماده هفتم قانون اساسی کشور قطر اشاره می کند که سیاست خارجی مبتنی بر اصل تقویت 

صلح و امنیت بین المللی از طریق تشویق حل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی و همکاری با همه کشورهایی است که به دنبال صلح هستند.

تهران – ایرنا - اوالف شولتس صدراعظم آلمان دیروز )شنبه( در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ به موضوع مذاکرات ایران و 
گروه ۱+۴ در وین اشاره کرد و گفت: فرصت دستیابی به توافقی در روند مذاکرات وین که رفع تحریم ها علیه ایران را میسر سازد، وجود 
دارد.به گزارش ایرنا، صدر اعظم آلمان در عین حال با لحنی تهدید آمیز و غیر ســازنده مدعی شــد:  درعین حال، اگر خیلی زود به این 
توافق دست نیابیم، خطر شکست مذاکرات وجود دارد.وی با تعریف و تمجید از اتحادیه اروپا و از جمله عملکرد آن در حوزه دیپلماسی 

ادعا کرد که مذاکرات وین نمونه ای از عملکرد اروپا در حوزه سیاست خارجی است.اوالف شولتس همچنین مدعی شد مادامی که ایران به روند غنی سازی اروانیم ادامه دهد و 
فعالیت های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق در بیاورد، این غیر قابل قبول خواهد بود.صدر اعظم آلمان بدون اشاره به تهدیدهای منطقه ای و جهانی 
زرادخانه مملو از سالح های هسته ای رژیم صهیونیستی، مدعی شد: یک ایران مجهز به سالح هسته ای، برای ما غیر قابل قبول است زیرا ما امنیت اسرائیل را غیرقابل مذاکره 
می دانیم.شولتس در باره مسئله اوکراین نیز گفت که دیپلماسی درمورد بحران اوکراین شکست نخورده و این برای خروج از این بحران ادامه مذاکرات مهم است.این مقا آلمانی 
گفت: این نشست درحالی برگزاری می دشود که با بحران اوکراین مواجه یم، روسیه هنوز به پشنهاد آمریکا بطور واضح جواب نداده است، در دیدار روز سه شنبه با پوتین به 
وی یاد آور شــدم که هرگونه تهاجم به اوکراین بهای باالیی دارد.وی ا فزود: دیپلماســی دراین مسیر شکست نخورده است؛ روسیه و آمریکا درباره اواکراین در ارتباط دو طرفه 

هستند؛ روسیه و اوکراین هردوطرف در اجرای توافق مینسک توافق نظر دارند.

وزیر خارجه قطر: 

توافق با ایران به نفع منطقه است
صدر اعظم آلمان: 

فرصت دستیابی به توافق در مذاکرات وین وجود دارد
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محققان می گویند، یک درمان آزمایشــی که ۱۰ ســال پیش روی 
دو بیمار مبتال به ســرطان انجام شده است، هنوز آنها را از شر این 
بیماری مصون نگاه داشــته است.به گزارش ایسنا و به نقل از نیچر، 
گروهــی از محققان اعالم کرده اند که دو بیمار که در ســال ۲۰۱۰ 
به نوعی ســرطان خون به نام »لوسمی مزمن لنفاوی«)CLL( مبتال 
بودند، اکنون یک دهه بعد پس از دریافت یک درمان آزمایشــی در 
یک کارآزمایی بالینی در دانشگاه »پنسیلوانیا«، هنوز از سرطان پاک 
هستند.»لوســمی مزمن لنفاوی« یکی از انواع سرطان خون است. 
این نوع لوســمی، ســلول های لنفاوی یا لنفوسیت ها را تحت تأثیر 
قرار می دهد که بافت های لنفاوی را می سازند و روندی مزمن دارد.

 »Tبا ســلول CAR درمان آزمایشــی مذکــور که به عنوان »درمان
شــناخته می شود، شــامل حذف سلول های T؛ ســلول هایی که با 
ویروس ها مبارزه می کنند از خون بیمار، برنامه ریزی مجدد آنها برای 
حمله به ســلول های بدخیم و سپس تزریق سلول های اصالح  شده 
به بدن برای درمان است.اکنون جدیدترین یافته ها از این کارآزمایی 
بالینی، بسیار دلگرم کننده است و نشان می دهد که این روش ممکن 
اســت در درمان برخی از انواع سرطان در طوالنی مدت مفید باشد. 
اکنون دانشــمندان به اصالح و توسعه این درمان ادامه می دهند و 
با تایید اثربخشــی آن امیدواریم آن را در اختیار بیماران بیشــتری 
قرار دهند.اما درمان موسوم به »CAR T-cell« چیست؟ دو بیمار از 
سه بیماری که در سال ۲۰۱۰ با این روش تحت درمان سلول قرار 

گرفتند، از آن زمان تاکنون عاری از بیماری باقی مانده اند.

افرادیکه به دلیل شــرایطی خاص بیمار هســتند و نیازمند به اعضای 
بدن افراد دیگر برای زنده ماندن هســتند باید مدتی طوالنی در انتظار 
فرد اهداکننده ای که گروه خونی وی با آنها ســازگار است، بمانند حال 
محققان کانادایی از روشــی خبر داده اند که می تواند گره گشــای این 
مشکل باشد.به گزارش ایسنا، یافته های مطالعه جدید محققان کانادایی 
می تواند برای گیرندگان پیوند به ویژه کسانی که دارای گروه های خونی 
نادر یا ســایر عوامل فیزیکی هســتند که این موضوع زمان حضور در 
لیســت انتظار را برایشان افزایش می دهد، امیدوار کننده باشد.تیمی از 
دانشــمندان کانادایی در مطالعه اخیرشان ثابت کرده اند امکان تبدیل 
ایمن گروه خونی در اندام های اهداکننده برای عمل پیوند پیوند وجود 
دارنــد که این موضوع نه تنها انتظار را بــرای بیماران کوتاه تر می کند، 
بلکــه مرگ و میر را نیز کاهش می دهد.در حال حاضر، در میان ســایر 
عوامل، بیماران با اهداکننده بر اســاس گروه خونی ســازگار، مطابقت 
داده می شــوند که در بســیاری از موارد این ناسازگاری در گروه خونی 
می تواند زمان انتظار را برای دریافت کنندگان بسیار طوالنی تر کند.گروه 
خونی افراد با وجود آنتی ژن در سطح گلبول های قرمز بدن آنها تعیین 
می شود. مطالعه محققان نشان می دهد که گروه خونی A دارای آنتی ژن 
B، A دارای آنتی ژن B و AB نیز هر دو را دارد اما O هیچ کدام از آنها را 
ندارد.از آنجایی که آنتی ژن های A و B در سطح رگ های خونی بدن، 
از جمله رگ های موجود در اندام های ســالید وجود دارند، اگر اندامی 

به فردی با گروه خونی متفاوت از آنها داده شود، احتماال رد می شود.
دکتر سایپل گفت: اگر شخصی به من مراجعه کند که بسیار بیمار است 

و به عنوان مثال از گروه خونی O است.

 روشی که سرطان را درمان 
کرده است

 حل مشکل گروه خونی 
در عمل پیوند اعضا

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شستن یک فیل در پارکی در شهر کلمبو سریالنکا/ زوما

جیپ گرند چروکی 2022 بازار 
اروپا معرفی شد

جیپ از نسخه اروپایی گرند چروکی جدید پرده برداری کرد. این خودرو 
فقط با قوای محرکه پالگین هیبریدی در قاره همیشه سبز عرضه خواهد 
شــد که دلیلش هم قوانین آالیندگی سخت گیرانه در بازار اروپاست. به 
این ترتیب تنها شــاهد جوالن گرند چروکــی ۴xe و رانگلر ۴xe در این 
بازار خواهیم بود.درســت همانند مدل بازار آمریکا که ماه پیش معرفی 
شــد، گرند چروکی ۴xe بازار اروپا از قوای محرکه پالگین هیبریدی با 
قدرت ترکیبی ۳۷۵ اسب بخار و گشتاور ۶۳۷ نیوتون متر سود می برد. 
این مجموعه از پیشــرانه ۴ ســیلندر ۲ لیتری، دو پیشرانه الکتریکی، 
گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک و باتری ۱۷ کیلووات ساعتی تشکیل شده 
است. این شاسی بلند آمریکایی در حالت تمام الکتریکی شعاع حرکتی 
۵۱ کیلومتری دارد. شــعاع حرکتی این خودرو در مقایســه با برد ۴۰ 
کیلومتری مدل آمریکایی بیشتر است زیرا از استانداردهای متفاوتی برای 
اندازه گیری اش استفاده می شود.گرند چروکی ۴xe دارای سیستم چهار 
چرخ محرک، سیستم انتخاب سطح و سیستم تعلیق بادی کوادرا لیفت 
جیپ است هرچند این خودروساز آمریکایی نگفته است که تجهیزات یاد 
شــده را در تمامی تریم ها بکار خواهد برد یا خیر. این کمپانی در زمان 
 Exclusive Launch Edition رونمایی از گرند چروکــی اروپا فقط به مدل
با تجهیزات یاد شــده اشاره کرده اســت. از نظر بصری باید گفت مدل 
النچ ادیشن دارای رینگ های ۲۱ اینچی پولیش خورده، چراغ های تمام 
LED، ســقف مشکی و عناصر کروم است. برای بدنه می توان چهار رنگ 
مشکی، سفید، قرمز و خاکســتری را سفارش داد. به غیر از این موارد، 
نســخه های آمریکایی و اروپایی گرند چروکی تفاوت چندانی با یکدیگر 
ندارند.داخل کابین می توان شاهد پوشش چرم پالرمو و تریم چوب بود. 
از جمله تجهیزات استاندارد این شاسی بلند نیز می توان نمایشگر لمسی 
۱۰ اینچی، پشــت آمپرهای دیجیتالی ۱۰ اینچی، هدآپ دیسپلی ۱۰ 
اینچی، نمایشگر ۱۰.۲۵ اینچی برای سرنشین جلو، صندلی های برقی 
با تنظیم در ۱۶ جهت و دارای ماســاژور و گرم کن و سردکن، سیستم 
تهویه مطبوع چهار ناحیه ای، شــارژ بی سیم، سیستم صوتی ۹۵۰ واتی 
با ۱۹ بلندگو، نورپردازی داخلی، طیف وسیع سیستم های کمک راننده 

و… را نام برد.

 نگاه ها به استقالل و پرسپولیس باید برابر باشد
بازیکن پیشین پرسپولیس می گوید آلومینیوم به تجربه پرسپولیس باخت و تعویض های بسیار هوشمندانه کادر فنی و یحیی گل محمدی تاثیرگذار بود.سپهر حیدری در گفت وگو با 
ایسنا درباره برتری دو بر صفر پرسپولیس مقابل آلومینیوم اظهار کرد: بازی بسیار سختی برای پرسپولیس بود. آلومینیومی ها در دو سال گذشته گربه سیاه پرسپولیس بوده اند و یک تیم 
قابل احترام و تاکتیکی هستند. افکار آقای خطیبی به تیمش می خورد و در بازی امروز پرسپولیس را تحت فشار گذاشته بود. هر چقدر پرسپولیس به محوطه جریمه نزدیک می شد، 
آلومینیوم بیش تر حریفش را تحت فشار می گذاشت.او ادامه داد: پرسپولیس در این بازی توانست چند موقعیت ایجاد کند اما نتوانست استفاده کند. در نیمه دوم مشخص بود آلومینیوم 
از نظر بدنی کم آورده است و بدن شان خالی کرد. پرسپولیس توانست تعویض های خوبی انجام دهد و خستگی شان روی گل هایی که دریافت کردند، مشخص بود. به نظر من آلومینیوم 
به تجربه پرسپولیس باخت و تعویض های بسیار هوشمندانه کادرفنی تاثیرگذار بود. بازیکنان انگیزه خوبی دارند و مطمئنم پرسپولیس به جایگاه اصلی اش یعنی صدر جدول برمی گردد.

هب یاد لبت کامرانی کنمهب ذکر تو من شادمانی کنم منت عاشق و عاشقت را رقیب
هک هم گرگم و هم شبانی کنم هک گرد زنده مانم، گرانی کنمهب شمشیر عشقم سبک رت بکش کسی کت هب سالی دنیبب دمی
هب عمر ردازش ضمانی کنم چو رد خاهن آیی، شوم خاک تو
چو بیرون روی، پاسبانی کنم

تبم گیرد و انتوانی کنمهب امید بوسیدنت ره شبی

چهره روز
انتقاد »کاپوال« از وضعیت هالیوود

»فرانسیس فورد کاپوال« در جدیدترین صحبت هایش 
بار دیگر به انتقاد از وضعیت سینمای امروز هالیوود و 
فیلم های استودیوی و ابرقهرمانی پرداخت.به گزارش 
ایسنا، »فرانسیس فورد کاپوال« در سال ۲۰۱۹ پس از 
ان که فیلم های مارول را نفرت انگیز خواند و در عین 
حال از صحبت های انتقادی »مارتین اسکورسیزی« 
درباره فیلم های ابرقهرمانی حمایت کرد، به انتقاد از 
وضعیت امروز سینما پرداخت و البته بعداً توضیح داد 
که او به طور خاص در مورد فیلم های مارول صحبت 
نکرده و آنچه از نظرش »نفرت انگیز« اســت صنعت 
کنونی فیلم است که تجارت را بر هنر اولویت می داند. 
کارگردان ســه گانه »پدرخوانده« در مصاحبه اخیر 
خود با مجله »GQ« بار دیگر از وضعیت فیلم های استودیویی هالیوود و یکنواختی آثار مارول ابراز 
تاسف کرده و اظهار کرده: »قباًل فیلم های استودیویی وجود داشت و اکنون فیلم های مارول. یک 
فیلم از آثار کمپانی مارول چیست؟ این فیلم ها یک نمونه اولیه فیلم است که بارها و بارها و بارها و 
بارها ساخته می شود تا متفاوت به نظر برسد. حتی فیلم های خوب استودیویی چون »تل ماسه« 
ســاخته »دنیس ویلنوو« و »زمانی برای مردن نیست« از »کری فوکاناگا« که هر دو کارگردانان 
مستعدی دارند در بسیار ی از جهات شبیه به هم به نظر می رسند. من و شما می توانیم با تماشای 

این دو فیلم سکانسی یکسان از آنها بیرون بیاوریم و کنار هم بگذازیم.

توضیحات:
1- متقاضیـان می بایسـت 5% بهـای ملـک مـورد تقاضـا را طـی 
پیشـنهاد  پاکـت  همـراه  بـه  تضمینـی  بانکـی  چـک  فقـره  یـک 
دفتـر  بـه   1۴۰۰/1۲/۰5 خ  مـور  11:۰۰ سـاعت  تـا  حداکثـر  قیمـت 

دهنـد. تحویـل  فـوق  نشـانی  در  واقـع  مؤسسـه  مرکـزی 
پنجشـنبه  روز  سـاعت 1۲:۰۰  رأس  مزایـده  پـاکات  بازگشـایی   -۲
حـضــور  بـــا  فـوق  نشـانی  بـه  محـل  در   1۴۰۰/1۲/۰5 خ  مـور

می پذیـرد. انجـام  حاضـر  متقاضیـان 
۳- بـــرنـــده مــزایـــده مــی بــایــســـت ۲۰% قــیـمـت پیشنهادی را 
حداکثـر ظـرف 1۰ روز پـس از تاریخ برگـزاری مزایده و همزمان با 

انعقـاد مبایعـه نامه پرداخـت نماید.
۴- پرداخت ۲5% دیگر ثمن معامله حداکثر تا پایان  اردیبهشت 

ماه سال 1۴۰1 همزمان با تحویل ملک.
5- پرداخـت 50% الباقـی ثمـن معاملـه طـی اقسـاط ۲۴ ماهـه 

بطـور مسـاوی )بـدون سـود( .
کـــل ثـمــن مـعـامـلـــه شـامـــل ۲0 درصـد  ۶- پــرداخـــت نــقــدی 

بـود. خواهـد  تخفیـف 
7- پرداخـت مالیـات نقـل و انتقـال بـه عهـده فروشـنده بــوده و 

هزینــه های حـق الـثــبت و حـق الـتـحـریــر بالمناصفـه می باشـد.
8- در صـورت اعطـاء وکالـت بالعـزل کلیـه هزینه هـا بـه عهـده 

خریـدار خواهـد بـود.
بـا اخـذ معرفی نامـه  بـرای خریـداران  9- شـرایط بازدیـد امـالک 

می باشـد. فراهـم 
مختـار  پیشـنهادات  قبـول  یـا  رد  در  مزایـده  کننـده  برگـزار   -1۰

اسـت. 

یــک موسســه فرهنگــی  در نظــر دارد تعــدادی از امــاک مــازاد خــود 
را از طریــق مزایــده و بــه صــورت حضــوری بــه باالتریــن پیشــنهادات 

ارائــه شــده بــه فــروش برســاند.
متقاضیــان شــرکت در مزایــده می تواننــد جهــت کســب اطاعــات 
بیشــتر و نحــوه برگــزاری و بازدیــد از ملــک مــورد تقاضــا و تکمیــل 
صبــح   9 ســاعت  از  روزه  همــه  مزایــده  در  شــرکت  تقاضــای  فــرم 
لغایــت ســاعت 17:00 ) بــه غیــر از ایــام تعطیــل( بــه نشــانی: تهــران، 
خیابــان انقــالب، روبــروی درب اصلــی دانشــگاه، پــالک1۲۳۰ - طبقــه 

همکــف مراجعــه نماینــد.

.  تلفن های تماس جهت کسب اطالعــات بیشتـــر : 
 )0۲ ۱ (  ۶۴۳ ۴ ۱ ۱ ۲ 0 و   ۲ ۱

عــرصــهمیزان مالکیت  ردیف
)متر مربع(

اعــیـــان
)متر مربع(

ع ملک  قیمت  پایه توضیحاتنـشـانـینو
) به ریـــــال(

زمین با بنای احداثی-مسکونی6563/92300 دانگ ۱
لواسان، محله ترک مزرعه، کوچه نسیم،                                              

۳در 2 طبقه کلنگیخیابان ورجین 2، پاک 1 9۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

زمین*6524 دانگ ۲
لواسان، بلوار امام خمینی،                                                                              

نبش گلهای سوم
۶5موقعیت استثنایی ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

ساختمان مسکونی6206/25515/59 دانگ ۳
بزرگراه شیخ فضل اله نوری، خیابان شهید شوریده،                     

3۲ طبقه بازسازی شدهنبش کوچه نهال، پاک 62 ۶۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

6208/201248 دانگ۴
ساختمان مسکونی                              

با موقعیت اداری
خیابان انقاب، خیابان برادران مظفر جنوبی،                                   

5۳ طبقه بازسازی شدهنبش کوچه محتشم، پاک38-36 9 5 /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

6683/7741 دانگ 5
ساختمان مسکونی                               

با موقعیت اداری
خیابان انقاب، روبروی درب اصلی دانشگاه،                                                                                            

پاک1230
با کاربری تجاری در طبقه همکف                 

1در 3 طبقه بازسازی شده /۰ 5 ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

زمین با بنای احداثی6929/202278 دانگ ۶
میرداماد، خیابان رودبار شرقی، خیابان مینا،                                      

1در 4 طبقه کلنگیبن بست یکم، پاک 8  /1 ۰ 5 /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

ج، خیابان گلستانک،                       زمین *61659/37 دانگ ۷ کیلومتر 14 جاده مخصوص کر
کوچه نوری )آبان 6( ،ضلغ غربی شرکت چاپ زیبا

۴5موقعیت استثنایی 5 /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

154/77قدرالسهم6 دانگ ۸
آپارتمان مسکونی                                    

78بازسازی شدهخیابان سنایی، نبش کوچه چهارم غربی، پاک 9با موقعیت اداری /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

مغازه تجاری49/35قدرالسهم6 دانگ ۹
خیابان شهید آیت اله مدنی، چهارراه نظام آباد،                                

نبش کوچه شهید سنجری، پاک 844 
سه نبش                                                           

1ملکیت و سرقفلی 1 7 /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

31/66قدرالسهم6 دانگ ۱0
مغازه تجاری  +                             

فرحزاد، خیابان ایثارگران، نبش ایثار یک، پاک 2 31/66 متر انباری تجاری
سه نبش                                                           

1ملکیت و سرقفلی ۴۳ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

مغازه تجاری 13/5قدرالسهم6 دانگ ۱۱
فلکه دوم صادقیه، پاساژ طا،                                                                   

طبقه همکف، پاک 35 
دو نبش                                                           

۳ملکیت و سرقفلی ۲ /5 ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

6206/62 دانگ ۱۲
 536/50

مسکونی و
42 متر تجاری

ساختمان با کاربری مصوب 

تجاری - اقامتی و مسکونی 
مشهد، چهارراه هاشمی نژاد،                                                                

خیابان کاشانی، پاک 370 

 8  
ً
در 4 طبقه - هر طبقه 2 واحد- جمعا

واحد به همراه یک باب مغازه تجاری در 
طبقه همکف به همراه 31 متر انباری تجاری

1 5 ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

، بعد از مجتمع تفریحی صدا و سیمازمین*62040 دانگ۱۳ دارای دو جلد سند  6 دانگی به بندر انزلی، زیباکنار
1مساحت های  1809 و 231 متر ۴۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰ /۰ ۰ ۰

وش امــالک مــزایـده فــر
با  اقساط ۲۴ ماهه )بدون سود(
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