
روند افزایشی امیکرون در کودکان
 ۴ عالمت غالب بیماری در این سنین

رئیس مرکز طبی کودکان تهران با اعالم افزایش آمار مراجعه کودکان 
به دلیل کرونا و هشــدار نسبت به این موضوع، در عین حال بر لزوم 
نماینده ای از بیمارستان کودکان در جلسات کمیته های تصمیم گیری 
پیرامون سالمت کودکان تاکید کرد.دکتر رضا شروین بدو در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به اینکه همچنان در پیک بروز کووید۱۹ در کودکان 
هستیم، گفت: تعداد مراجعه کنندگان باال است. در این بین هرچند که 
عمده افراد درمان سرپایی می گیرند اما تعداد موارد بستری هم قابل 
توجه است؛ تاجایی که دو بخش و دو ICU را به کووید۱۹ اختصاص 
دادیم. به طور کلی روزانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مراجعه سرپایی داریم و 
حدود ۱۰ تا ۱۵ بستری جدید داریم. همچنین میزان موارد بستری ۲ 
برابر پیک قبلی شده است. وی افزود: اکنون حدود ۷۰ کودک بیمار 
بســتری داریم که ۲۰ نفر آنها در بخش ICU بستری هستند. عالئم 
غالب در کودکان تب، سرفه، خروسک و در برخی عالئم گوارشی است. 
در کودکانی که بیماری زمینه ای دارند کرونا شدیدتر بروز پیدا می کند 
اما عمده کودکان با درمان ســرپایی مرخص می شوند و درصد کمی 
منجر به بستری می شــود. این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، 
تاکید کرد: در مرکز ما از نوزاد تا گروه سنی نوجوانان مراجعه و بستری 
داریم ولی بیشــترین تعداد مراجعه کنندگان بین سنین ۲ تا ۴ سال 
است. وی درباره پروتکل های درمانی کرونا در کودکان، اظهار کرد: در 
اکثر موارد درمان حمایتی انجام می شود و تزریق رمدسیویر در موارد 
نادر صورت می گیرد. طول دوره بهبودی کودکان نیز وابسته به شرایط 
مختلف از جمله وجود بیماری زمینه ای پیش از ابتال به کرونا اســت. 
او با اشاره به اینکه مرکز طبی کودکان، بیمارستان مرجع است، بیان 
کرد: همین امر سبب می شود که هم به کودکان مبتال به کرونا و هم 
به کودکان مبتال به سایر بیماری ها خدمت رسانی کنیم و باید همزمان 
دو موضوع را مدیریت کنیم. فعال در مورد موارد بستری دچار کمبود 
تخت نشــدیم اما همین که دو ICU خــود را به کووید۱۹ اختصاص 
دادیم نشــان می دهد خیلی از کارهایی که به صورت الکتیو در مرکز 

انجام می دادیم محدود شده است.
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زالی: 
امیکرون پایان کرونا نیست

تهران- ایرنا- فرمانده ســتاد عملیات مقابله با کرونای کالنشهر تهران، 
درباره اینکه آیا این نظریه که ممکن اســت کرونــا تا چند ماه آینده 
دیگر ســویه جدیدی نداشته باشــد چون به ایمنی جمعی می رسیم، 
درست اســت، گفت: این نظریه در مجامع علمی جایگاهی ندارد زیرا 
امیکرون اکنون جهشــی جدید در دانمارک و آلمان ایجاد کرده است.

علیرضا زالــی در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا اظهار 
داشت: در واقع امیکرون هم در حال تغییر و جهش است و تا زمانی که 
مردم دنیا در ســایه یک مصون سازی فعال یعنی واکسیناسیون کامل 
قرار نگیرند، رســیدن به پایان کرونا خیلی دور از ذهن خواهد بود.وی 
خاطرنشان کرد: در آمار جهانی تقریبا مردم کشورهای با درآمد کم در 
دنیا تنها ۱۰ درصد واکسینه شده اند، بنابراین جهان از پوشش  جهانی 
واکسیناسیون خیلی عقب است و این دلیل خوبی است که این نظریه 
را تایید نکند چون تا زمانی که واکسیناســیون به حد معقول نرســد، 
نمی توان پایانی برای کرونا متصور شــد.زالی ادامــه داد: بیش از ۸۹ 
درصد کل واکسن تزریقی دنیا تاکنون در ۱۰ کشور صنعتی انجام شده 
است؛ بنابراین تعداد زیادی از کشورها به خصوص کشورهای آفریقایی 
و کشــورهایی که درآمد کمتری دارند، نتوانستند به حد قابل قبولی 
از واکسیناسیون برسند حتی کشــورهایی که از نظر اقتصادی امکان 
واکسیناســیون داشــتند، به دلیل عدم اقبال عمومی مردم در برخی 
کشورها شاهد هستیم واکسیناســیون به اندازه کافی صورت نگرفته 
اســت.وی تاکید کرد: در برخی از کشــورهای شرقی و غربی مالحظه 
می شــود درصد واکسیناســیون پایین تر از حدی بوده که انتظار می 
رود. این مساله نشان می دهد که برای کنترل کرونا چون یک پاندمی 
جهانی است، باید سمتی برویم که بحث ایمنی ناشی از واکسیناسیون 

فعال اتفاق بیفتد.

ایمنی جمعی هم شکننده است
فرمانده ســتاد عملیات مقابله با کرونای کالنشهر تهران اضافه کرد: به 
فرض رســیدن به ایمنی جمعی نیز باید گفت که این ایمنی شکننده 
خواهد بود. مثال در امیکرون نسبت به سویه های قبلی پدیده »عفونت 
مجدد« )ری اینفکشن( را بیشتر شاهد بودیم؛ مطالعات انجام شده در 
کشورهای اسکاندیناوی و انگلیس این موضوع را تایید کرد که شانس 
عفونت مجدد در افرادی که قبال به ســایر سویه های کرونا مبتال شده 
یا واکســن دریافت کرده اند، همچنان وجود دارد و در واقع مصونیت 
ایجاد شده در این افراد بسیار شکننده است.زالی تصریح کرد: بنابراین 
چون پدیده ری اینفکشن یا عفونت مجدد برای واریانت ها یا سویه های 
جدید متصور اســت، این موضوع فرضیه ایمنی جمعی را دستخوش 
تردید می کند، اما مطالعات اخیر نشــان می دهد که ایمنی ناشــی از 
واکسیناسیون نسبت به ایمنی ناشی از ابتال پایدارتر، عمیق تر، موثرتر 
و کاراتر اســت.وی خاطرنشان کرد: به جای اینکه در انتظار رسیدن به 
ایمنی جمعی ناشی از ابتالی جمعی باشیم که معموال این موضوع هم 
خیلی دیر و با تاخیر اتفاق می افتد و ممکن است با این ایمنی جمعی، 
جهش های دیگری اتفاق بیفتــد و کل ایمنی را درهم بریزد، بهترین 
مسیر انجام واکسیناسیون عمومی در عرصه جهانی است.زالی تصریح 
کرد: در کشورهای ناتوان از نظر مالی که سیستم بهداشتی ضعیف تری 
دارند، پوشش واکسیناسیون به حداقل رسیده است؛به عنوان مثال در 
کشور بوتسوانا که سرمنشا بروز امیکرون بود، کمتر از ۲۰ درصد مردم 
واکســینه شده اند چون ۸۰ درصد واکسینه نبودند امکان بروز جهش 
امیکرون آنجا محتمل تر بود.فرمانده ســتاد عملیات مقابله با کرونای 
کالنشهر تهران گفت: به طور کلی در هر کشوری که جمعیت کمتری 
مصون ســازی شده باشــند، احتمال بروز جهش و موتاسیون بیماری 

کرونا بیشتر است.

2۴ “ وپاسار » بانکی پربازده و سودده
 حاشــیه سود خالص بانک پاســارگاد در صورت مالی ۹ ماهه به ۶۵ 
درصد رســیده که ۷ درصد افزایش را نســبت به سال گذشته نشان 
می دهد.صدای بورس - جمع درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه سال جاری 
بانک پاسارگاد با افزایش ۳۰ درصدی به ۱۰۱۸۰ میلیارد تومان رسیده 
است. حاشیه سود خالص وپاسار در صورت مالی ۹ ماهه به ۶۵ درصد 
رســیده که ۷ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

اما نکته امیدوارکننده در صورت مالی ۹ ماهه بانک پاسارگاد، تمرکز بیشتر بر روی خالص درآمدهای کارمزد 
بوده که این درآمدها نسبت به سال قبل افزایش ۵۹ درصدی داشته و به ۱۵۷۵ میلیارد تومان رسیده است. 
به عبارتی ۱۵ درصد از درآمدهای بانک پاسارگاد از محل کارمزد است. مانده موجودی نقد بانک پاسارگاد هم 

با افزایش ۶۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۳.۹۸۵ میلیارد تومان رسیده است.

تحلیل قیمتی
نکته جالب در نمودار بانک پاســارگاد باالتر بودن از سقف تاریخی سال ۹۹ است که این نماد ۸ درصد باالتر 
از آن حرکت کرده و نشان داده بازارگردانی این سهم چقدر خوب بوده است و سهامداران »وپاسار« بسیار از 
این وضعیت راضی هستند.در تایم فریم هفتگی rsi در آستانه مقاومت ۷۰ واحدی قرار داشته و اگر بتواند آن 
را فتح کند می تواند بازدهی حداقل ۲۰ درصدی به ســهامداران بدهد، در تایم فریم روزانه موفق شده است 
که وارد ناحیه rsi شود، نکته دیگر اختالف قیمت پایانی و آخرین قیمت در معامالت روز چهارشنبه است که 

می تواند منجر به صعود در هفته جاری باشد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس؛
کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر حقوق می گیرند؟

علی بابایی معتقد است، تعیین حداقل دستمزد کارگران می بایست بر اساس تورم واقعی و با محاسبه سبد 
معیشتی کارگران اعالم شود.اقتصادآنالین - مهدی بیک؛ بر اساس اعالم علی حسین رعیتی فرد معاون روابط 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نخستین گام و بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی، 
نرخ ســبد معیشتی کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقالم 
خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقالم غیرخوراکی اســت. اعداد و ارقامی که برخی معتقدند، بســتر مذاکرات بعدی، 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی را برای دستیابی به نرخ حداقل دستمزدها خواهد بود. در این میان اما برخی 
تحلیلگران به این نکته اشاره می کنند در فرآیند تعیین حداقل دستمزدها باید به گونه ای عمل شود که هم 
مطالبات کارگران در آن لحاظ شده باشد و هم بستر الزم برای رشد تولید در اقتصاد را فراهم سازد.در همین 
خصوص نایب رییس کمیســیون اجتماعی مجلس با اشــاره به تداوم مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد 
کارگران می گوید: هر سال همزمان با آغاز مذاکرات مرتبط با تعیین دستمزد کارگران برخی اظهارنظرهای 
غیرضروری و حاشــیه ای از ســوی برخی افراد و جریانات صورت می گیرد که نه تنها کمکی به بهتر شدن 
وضعیت کارگران نمی کند، بلکه باعث پیچیده ترین شــدن شرایط تعیین حداقل دستمزد می شود. بابایی 
ادامه داد: این اظهارنظرهای غیرضروری باید پایان یابد تا مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با مشارکت 
مسئوالن دولتی در محیطی بدون حاشیه تداوم پیدا کرده و به نتیجه مطلوب برسد. به طور کلی اما، مهمترین 
اِلمانی که در زمان تعیین دستمزدها باید مورد توجه قرار بگیرد، واقعی شدن دستمزد کارگران است.نماینده 
ساری در مجلس یادآور شد: در پروسه تعیین دستمزدها، قانون باید فصل الخطاب باشد. از یک طرف نرخ تورم 
واقعی از سوی دیگر نرخ سبد کاالیی هزینه ای و نهایتا نیز توافق طرف کارگر و کارفرما باید مورد توجه قرار 
بگیرند. سه ضلع اصلی شاخص هایی که دستمزد واقعی کارگران در سال ۱۴۰۱ را شکل می دهند. او با اشاره 
به اینکه بر اساس محتوای ماده ۴۱قانون کار، مالک و شاخص اصلی تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و 
سبد معیشت است، گفت: یعنی ابتدا نرخی برای سبد هزینه ای کارگران در نظر گرفته می شود، سپس نرخ 
تورم به آن افزوده می شود و در نهایت از دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مبتنی بر شرایط کلی 
کشور، دستمزد تعیین می شود.بابایی افزود: مسئوالن دولتی نیز به عنوان رکن توازن بخش در مذاکرات عمل 
می کنند. در واقع دولت باید بستر الزم برای مذاکرات دو طرف را فراهم کند و از دخالت در فرایند کلی تعیین 
دســتمزد کارگران خودداری کند. چنانچه این بســتر فراهم شود، مذاکرات به نتیجه مورد نظر ختم خواهد  
شد.او در پاسخ به این پرسش اقتصادآنالین که رقم مطلوب از نظر شما برای تعیین حداقل دستمزد کارگران 
چه عدد و رقمی است؟ گفت: تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران با توجه به شاخص های کالن اقتصادی 

که از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه می شود، بررسی و تعیین خواهد شد.

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفــت: امروز 
می توانیم با قاطعیت بگوییم که دشــمنان ظالم و 
مستکبر ملت ایران تصور تهاجم نظامی به کشور را 

به سختی می توانند در ذهن داشته باشند.
به گــزارش گروه سیاســی خبرگــزاری فارس، 
سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح در حاشیه افتتاح مجتمع مهر والیت ارتش 
در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: خدا 
را شــاکرم که در آستانه عید بزرگ مبعث توفیق 
شد تا در اســتان ارزشمند سیستان و بلوچستان 
حضور پیدا کنم.وی افزود: امروز بار دیگر از نزدیک 
شاهد تالش همرزمانم در ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرماندهی 
انتظامی کشــور هســتم و به همه عزیزانم عرض 
خدا قوت دارم و قطعاً تالش شــما برای پیشبرد 
دفاع و امنیت کشور عزیزمان موثر است.سرلشکر 
باقری ادامه داد: نیروهای مسلح به فرموده حضرت 
علی )ع( نگاهبانان و دژهای امت اسالمی هستند 
و ماموریت و مســئولیت دارند تا به صورت شبانه 
روزی و به دور از دغدغه هــای روزمره، به دفاع از 
مرزهای ســرزمینی و امنیت کشور بپردازند و در 
این راه از جان و مال و همه زندگیشــان بگذرند.

وی گفت: خدا را شــاکر هستیم که دوران انقالب 
اســالمی در همه این ۴۳ ســال نمونه ای از این 
مطالبه امیرالمومنین )ع(، از یک رزمنده مسلمان 
بوده و هست. نیروهای مسلح ما تنها تفاوتشان در 
رنگ لباس شان اســت و در دورترین نقاط مرزی 
و با سخت ترین شرایط معیشتی عالی ترین سطح 
از امنیت و دفاع را برای اســتان سیستان و برای 
کل کشور فراهم کرده اند.رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح با اشاره به روند تاریخی شکل گیری انقالب 
اسالمی و گذار از دوران دفاع مقدس گفت: ملتی 
که با انقالب اســالمی خود را از یوغ اســتکبار و 
اســتعمار رهانید و با یک تهاجم ۸ ســاله بزرگ 
مواجه شد که امکان داشــت بخش های وسیعی 
از استان های غربی و جنوب غربی را مورد تصرف 
دشمنان قرار دهد.وی تصریح کرد: نیروهای مسلح 
و مردم عزیز ما در شــرایط سخت تحریمی دفاع 
در نزدیکــی اهواز را به دفاع در کنار مرزها و انجام 
عملیات های مستشاری و تالش برای امنیت کشور 
در صدها و هزاران کیلومتر دور تر از مرزهای کشور 
ارتقا دادند.ســردار باقری گفت: امروز می توانیم با 
قاطعیت بگوییم که دشــمنان ظالم و مســتکبر 
ملت ایران حتی تصور تهاجم نظامی به کشــور را 
به ســختی می توانند در ذهن داشته باشند و این 
چیزی نیست که به آســانی به دست آمده باشد.

وی خاطرنشــان کرد: امروز همانطور که مشاهده 
می کنیــم اســتکبار جهانی و صهیونیســت های 
کودک کش بر هیچیک از قواعد اخالقی یا حقوق 
بشــری احترامی قائل نیستند و چنانچه احساس 
ضعفی در ملت ما کنند با وجود ارزش بی نظیر این 
سرزمین و منابع آن، نسبت به تجاوز قطعاً درنگ 
نخواهند کــرد. از این رو پس می توانیم بگوییم که 

نیروهای مسلح به گونه ای عمل کرده اند که امنیت 
و آرامش را به کشــور بازگردانند و ثبات و آرامش 
امروز در کشــور ما در ســطح منطقه و حتی در 
سطح جهان مثال زدنی است.سرلشکر باقری افزود: 
هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی نمی تواند ادعا 
کند که به دلیل وجــود ناامنی یا ترس از تهاجم 
خارجی امکان ســرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی 
در کشــور ایران را ندارد هرچند که ســایر موانع 
مانند تحریم های ظالمانه، یا جوسازی های رسانه ای 
ممکن اســت موانعی را همچنان بر سر راه ایجاد 
کرده باشد. اما آنچه که مسئولیت نیروهای مسلح 
است به لطف پروردگار و به برکت خون شهیدان و 
فرماندهی بی نظیر فرماندهی معظم کل قوا امروز 

امنیت پایدار در سطح کشور برقرار است.
وی با اشاره به نقش موثر ارتش و نیروهای مسلح 
در برقراری امنیت اســتان سیستان و بلوچستان 
گفت: این اســتان پهناور کــه از جهت اقلیمی با 
مشکالت فراوانی مواجه است و از جهت همسایگی 
در مجاورت کشــورهایی که در معرض مشکالت 
امنیتی، مســائل متعدد و ناآرامی ها هستند، قرار 
دارد؛ نیروهای مســلح و از جمله ارتش جمهوری 
اسالمی توانســته اند کار اساسی و ماندگاری را در 
جهت امنیت پایدار در مرزها و اســتان سیستان 
انجام دهنــد در این میان نیــروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی به عنوان نیروی محوری ارتش 
در این موضوع نقش اساســی و بی بدیلی داشــته 
و دارد.سرلشــکر باقری افزود: نیــروی زمینی در 
ســال های اخیر با اصرار و تالش، داوطلب پذیرش 
سخت ترین مســئولیت ها بوده و انتظار پشتیبانی 
فوق العاده ای را هم نداشته است؛ این نیرو از جمله 
در استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی 
و خراســان رضوی و همچنین در مرزهای شرقی 
کشور، سنگین ترین مسئولیت ها را بر عهده گرفته 
اســت و بحمدهلل با وجود همه تنش هایی که در 
مرزهای کشورهای همســایه اتفاق افتاده امنیت 
قابل قبول و آرامش قابل توجهی در مناطق مرزی 
این اســتان عزیز برقرار است و این جای قدردانی 
از یکایک فرماندهــان و رزمندگان نیروی زمینی 
قهرمان دارد.ســردار باقری در ادامه خاطرنشــان 
کرد: جا دارد از خانواده های عزیز همرزمانم به طور 
خاص قدردانی کنم، اگر نبود همراهی خانواده ها، 
همسران محترم، فرزندان عزیز همرزمان ما، قطعاً 
انجام مأموریت ها در شــرایط دوری از خانواده در 
ســخت ترین نقاط مرزی امکان پذیر نمی شــد و 
خانواده های عزیز در این مجاهدت ها سهیم هستند 
و سهم بزرگ و بار سنگینی را بر دوش می کشند.

وی با اشاره به مشکالت معیشتی کارکنان گفت: 
اینکه یــک رزمنده بدون هر گونه چشمداشــت 
مادی بــا حداقل حقوق و امکانات معیشــتی در 
سخت ترین شــرایط به طور شبانه روزی در مرز و 
در ســنگر به نگهبانی و پاسداری از مرز و تمامیت 
ارضی، استقالل، شرف ملت و ارزش های این کشور 
اسالمی مشغول است؛ بر دوش یکایک فرماندهان و 

از جمله خود ما این وظیفه سنگین وجود دارد که 
امکان آسایش و آرامش را برای آنها و خانواده های 
عزیزشــان فراهم کنیم و در این راه نیروی زمینی 
ارتش گام بســیار بزرگی را تاکنون برداشته است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: پیش 
از اقدامات صورت گرفتــه، وضعیت این گونه بود 
که خانه های سازمانی در ارتش که قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی ساخته شده بود و به لحاظ کمیت 
هم کافی نبود دچار فرســودگی شده بود؛ اما امیر 
حیدری فرمانده محتــرم نیروی زمینی با هدایت 
فرماندهان عزیز ارتش و مجموعه سلســله مراتب 
کمــر همت را بســته و با ابتــکار از طریق تهاتر 
امالک و ســرمایه های غیر مولد چنین کار بزرگی 
را آغاز کرد و زیبایی کار بر این اســت که هیچگاه 
ایشان و همکاران شان نگفتند ما منتظر می مانیم 
تا بودجه ای در مجلس تصویب شود و دولت آن را 
واگــذار کند و بعد ما کار را آغــاز می کنیم؛ اینها 
با اتکاء به توانمندی های داخلی شــان در ارتش و 
بــا همت و ابتکار به میــدان آمدند و از خدا طلب 
یــاری و کمک کردند و همه همکاران دســت به 
دســت هم دادند و چنین کار بزرگی آغاز شــد و 
بحمدهلل با سرعت و کیفیت تا به اینجا رسید.وی 
ادامه داد: حقیقتاً وضعیت یک رزمنده ای که نگران 
خانواده اش اســت، آن هم در مناطقی که ممکن 
اســت مباحثی مربوط به ناامنی یا ســایر آسیب 
زنندگان به آرامش روحی خانواده وجود داشــته 
باشــد، با رزمنده ای که اطمینان دارد خانواده اش 
در یک شهرک سازمانی امن با اتکای به ارزش های 
اسالمی زندگی آرامی را می گذراند و در آن شرایط 
این رزمنده مسئولیت سنگین دفاعی و امنیتی را 
به انجام می رســاند متفاوت است.سرلشکر باقری 
گفــت: در ادامه الزم می دانــم از زحمات یکایک 
عزیزانــم در ارتش، در نیــروی زمینی صمیمانه 
قدردانــی کنــم، همچنین از اســتاندار محترم و 
پیمانکاران و یکایــک کارگرانی که در این زمینه 
زحمت کشیدند تا این شهرک احداث شود تشکر 
و قدردانی می کنم.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
افزود: اولویــت دادن به مناطق محروم و مرزی از 
جمله زیبایی های کار نیروی زمینی اســت؛ اینکه 
این اقدامات نوعاً در شــهرهای محروم و شهرهای 
مرزی انجام شده است قابل توجه و ارزشمند است.

وی با بیان اینکه این تنها بخش کوچکی از تالش و 
زحمات موثر و کارآمد عزیزان ما در نیروی زمینی 
اســت، گفت: ارتــش و نیروی زمینــی در بخش 
تجهیزات، آموزش، پیشبرد دکترین رزمی مطابق 
با نبردهای امروزی و آینده، در بخش فناوری، در 
بخش توســعه دانش و علم در همه این زمینه ها 

بحمدهلل پیشگام هستند و این ارزشمند است.
سرلشــکر باقــری گفت: همچنیــن از تالش ها و 
زحمــات روحانیــت معظم که موجبــات تامین 
آرامش روحی و آموزش و تربیت فرزندان و جوانان 
عزیزمان را در این گونه مراکز و شــهرک ها فراهم 

می کنند نیز قدردانی می کنم. 

معاون وزیر اقتصاد:

تهاتر نفت با ساخت مسکن
تذکر وزیر نیرو به وزیر افغانستانی درباره رهاسازی آب هیرمند

 تعرفه آب افزایش نمی یابد

عضو اتاق بازرگانی ایران:

قیمت دارو با دستور پایین نمی آید

تذکر وزیر نیرو به وزیر افغانســتانی درباره رهاســازی آب هیرمند/تعرفه آب افزایش نمی یابدوزیر نیرو گفت: پس از 
جلسات متعددی که با طرف افغانی درباره حق آبه هیرمند داشتیم، به طرف افغانی تذکر داده ایم که باید این کار انجام 
شود اما تا این لحظه اتفاقی نیفتاده و امیدواریم که در روزهای آینده شاهد رهاسازی آب هیرمند باشیم.به گزارش ایسنا، 
علی اکبر محرابیان در بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت حق 
آبه هیرمند، گفت: سه ماه است که با طرف افغانی مذاکره می کنیم، سفری را وزیر مربوطه به ایران داشت و مذاکراتی 
در این راستا صورت گرفت. همچنین جلسه کمیساران آب نیز در افغانستان تشکیل شد و سه نوبت نیز به صورت 
تلفنی از مسئوالن افغانی پیگیر حق آبه جمهوری اسالمی شدیم.وی افزود: طرف افغانی در بیان اعالم کردند که حقوق 
جمهوری اسالمی را به رسمیت می شناسیم و حتما رهاسازی آب انجام می شود اما تا این لحظه این کار صورت نگرفته 

و تذکرات الزم به آنها داده شده است....

درج نماد سرخابی ها با همان نام  در فرابورس

ایران امروز در شرایطی قرار دارد که دشمن به تهاجم جزئیات پرداخت سود سهام عدالت
نظامی فکر نمی کند
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گزیده خبر

۲۵۰ نماینده در بیانیه ای اعالم کردند: 
۶ شرط مجلس برای توافق در وین

تهــران- ایرنا- ۲۵۰ نماینده مجلــس در بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور 
تاکید کردند که با خط قرمز قرار دادن  منافع ملت  ایران بدون اخذ تضامین 
الزم متعهد به هیچ توافقی با بدعهدان نشــوید.به گزارش خبرنگار پارلمانی 
ایرنا، در نشست علنی دیروز- یکشنبه)۱ اسفندماه( مجلس شورای اسالمی 
بیانیه با امضای ۲۵۰ نفر از نمایندگان خطاب به ریاست جمهور قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
جناب حجت االسالم و المسلمین جناب آقای رییسی رییس جمهور اسالمی 

ایران سالم علیکم
مذاکرات ایــران در مورد رفع تحریم های ظالمانه  علیه ملت ایران به نقطه 
حساسی رسیده است ما نمایندگان مردم عزیز و سرفراز ایران ضمن تشکر 
نســبت به دیپلماســی فعال و عزتمندانه حضرتعالی و تیم مذاکرات ضمن 
همکاری های الزم توجه شــما و مســئوالن مذاکرات را به نکات زیر جلب 

می کنیم:
۱_دولت ظالم و تروریســت آمریکا و نیز دنباله روان ضعیف و ذلیل آمریکا  
یعنی سه کشور اروپایی در طول هشت سال گذشته نشان دادند که به هیچ 
تعهدی پایبند نبوده و از هر وسیله ممکن  جهت  ضربه وارد کردن به منافع 
ملت ایران اســتفاده و حتی بر خالف تمام قوانین دنیا دارو را نیز علیه ملت 
ایران تحریم کردند و بر این اساس باید از تجربیات سابق درس عبرت بگیریم 
و بــا خط قرمز قرار دادن  منافع ملت  ایران بدون اخذ تضامین الزم متعهد 

به هیچ توافقی با بدعهدان نگردیم .
۲-دولت تروریست آمریکا و سایر کشورهای عهد شکن غربی باید تضمین 

دهند که از برجام خارج نمی شوند.
۳- رژیم آمریکا و سایر کشورهای طرف برجام باید تعهد دهند که  از مکانیزم 

ماشه استفاده نخواهند کرد.
 ۴- رژیم آمریکا و ســه کشــور اروپایی باید به ملــت ایران تعهد دهند که 
تحریمها علیه ملت ایران به بهانه های واهی هســته ای، تروریسم ،موشکی و 
حقوق بشــر را لغو کنند از جمله باید تحریم های   کاتســا ،کاتسا یوترن و 

آیسا حذف شوند.
۵ -در مقام اجرا باید ابتدا آمریکا و سایر  بدعهدان برجام به تعهدات خود در 
قبال تحریم ها عمل کنند و بعد از راستی آزمایی ایران به سراغ انجام تعهدات 

خود رفته و آن را انجام دهد.
۶- مطابــق ماده ۷ قانون اقدام راهبردی مجلس شــورای اســالمی  دولت 
جمهوری اســالمی  ایران موظف اســت انجام تعهدات طرف غربی در لغو 
تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی ، بانکی و بازگشت پول صادرات به صورت 
بانکی و بدون هیچ مشکلی را به مجلس شورای اسالمی گزارش کنند و در 
صورت تایید و تصویب، مجلس می تواند نسبت به گامهای کاهشی در زمینه 

هسته ای اقدام نماید.

امیرعبداللهیان در دیدار بورل:
 خطوط قرمز خود را نادیده نخواهیم گرفت

وزیــر امور خارجه در دیدار جوزپ بورل در مونیخ تصریح کرد: اگر ابتکارات 
ایــران نبود، تا این حد به توافق نزدیک نبودیم، ولی طرف مقابل باید بداند 
جمهوری اسالمی خطوط قرمز خود را نادیده نخواهد گرفت.به گزارش گروه 
سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
۳۰ بهمن ماه با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه 

پنجاه و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار آخرین وضعیت گفت وگوهای جاری در وین و جزییات توافقات 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گفت .به گزارش فارس، دور هشتم مذاکرات وین 
به منظور رفع تحریم های آمریکا علیه ایران از روز سه شــنبه ۱۹ بهمن ماه 
و بعد از تنفسی ۱۱ روزه برای مشورت هیأت ها با پایتخت هایشان با حضور 
هیأت های ایران و گروه ۱+۴ )آلمان، فرانســه، انگلیس، روسیه و چین( در 
پایتخت اتریش از سر گرفته شد و از آن زمان تاکنون در سطوح و فرمت های 
مختلف در حال برگزاری اســت. دیروز )شــنبه( نیز نشستی با حضور علی 
باقری و انریکه مورا برگزار شد و پس از آن هم هیأت های ایران و روسیه به 
ریاســت باقری و اولیانوف تشکیل جلسه دادند. نشست دوجانبه ای هم بین 
هیأت های ایران و چین برگزار شــد.وزیر امــور خارجه در این دیدار ضمن 
تقدیر از نقش جوزپ بورل و انریکه مورا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات، 
بــر اراده ایران برای یک پایان همراه با توافق خوب برای گفت وگوها در وین 

تأکید و مواضع جمهوری اسالمی ایران را تبیین  کرد. 

خطوط قرمز خود را نادیده نخواهیم گرفت
امیرعبداللهیان با بیان این که جمهوری اســالمی ایــران تمامی ابتکارات و 
پیشــنهادات ممکن را ارائه کرده است، اظهار داشت: اکنون وقت آن رسیده 
است که آمریکا و سه کشــور اروپایی نیز با اخذ تصمیم های سیاسی الزم، 
نشــان دهند اراده واقعی برای رســیدن به توافق در کمترین زمان را دارند. 
وزیرخارجــه تاکید کرد: اگر ابتکارات ایران نبود، تا این حد به توافق نزدیک 
نبودیم، ولی طرف مقابل باید بداند تهران خطوط قرمز خود را نادیده نخواهد 
گرفت.جوزپ بــورل در این مالقات ضمن مرور بخش های مختلف متن در 
حال مذاکره در حوزه رفع تحریم ها، تعهدات هسته ای، راستی آزمایی و اخذ 
تضامین، نظرات خود را به عنوان هماهنگ کننده برجام به اطالع حســین 

امیرعبداللهیان رساند.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد؛
بازگشت پیکر ۶۴ شهید دوران دفاع 

مقدس به میهن اسالمی
ســردار باقر زاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین گفت: دیروز یکشنبه 
هشــتم اســفندماه همزمان با سالروز شهادت امام موســی کاظم)ع( پیکر 
۶۴ شــهید دوران دفاع مقدس به میهن اســالمی باز می گردد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، ســردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد 
کل نیروهای مســلح گفت: پیکرهای مطهر ۶۴ شهید دوران دفاع مقدس 
که در مناطق عملیاتی فکه، مجنون، شرق دجله و شلمچه توسط گروه های 
تفحص کمیته جســتجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح کشف شده 
اند؛ در ســالروز شهادت امام موســی بن جعفر )ع( در مرز شلمچه به آغوش 
میهن اسالمی باز می گردند.وی افزود: کاروان های راهیان نور، مردم شریف 
شهرهای مناطق آبادان و خرمشهر با حضور نیروهای مسلح در روز یکشنبه 
هشتم اســفندماه ۱۴۰۰ مصادف با ۲۵ رجب و سالروز شهادت امام موسی 
کاظم )ع( به اســتقبال شهیدان می روند.سردار باقرزاده گفت: این شهدا در 
عملیات های والفجر مقدماتی خیبر، بدر، کربالی ۵ و تک دشمن در انتهای 

جنگ به شهادت رسیدند.

توان دفاعی نیروی زمینی 
ارتش برای اجرای هر ماموریتی 

ارتقا یافته است
فرمانده کل ارتش گفت: 
تــوان دفاعــی نیــروی 
زمینــی ارتــش بــرای 
ماموریت  هرگونه  اجرای 
ابالغــی ارتقا یافته و این 
قادر است کار خود  نیرو 

را در صحنه هــای عملیاتی به نحو مطلوبی انجام دهد.
به گزارش گروه سیاســی خبرگزاری فارس، سرلشکر 
ســید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در حاشیه افتتاح مرکز فرماندهی و کنترل 
قرارگاه جنوب شرق نیروی زمینی ارتش در زاهدان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه که امروز ارائه شد 
بخشی از توانمندی نیروی زمینی ارتش است که با هم 
افزایی نیروی انسانی و تجهیزات فناوری روز، به دست 
آمده است.وی افزود: تجهیزات و فناوری های ارائه شده 
در نیروی زمینی ارتش متناسب با نوع تهدیدات، بروز 
رسانی، ســاخته، پرداخته و وارد چرخه دفاعی کشور 
شــده اســت. بدین ترتیب توان دفاعی نیروی زمینی 
برای اجــرای هرگونه ماموریت ابالغی ارتقا یافته و این 
نیرو قادر اســت کار خود را در صحنه های عملیاتی به 
نحو مطلوبی انجام دهد.فرمانده کل ارتش با اشــاره به 
اجرای رزمایش های عمومی و تخصصی نیروی زمینی 
گفت: همانگونه که در طول سال در رزمایش ها مشاهده 
می  شود راهبردها و تاکتیک های عملیاتی نیروی زمینی 
ارتــش در یک صحنه عملیاتی متناســب با تهدیدات 
احتمالــی انجــام می شــود و رزمندگان مــا طی این 
صحنه های عملیاتی شبیه سازی شده، روش های مقابله 
را تمریــن کرده و توان رزمی خود را ارتقا می دهند.وی 
افــزود: امروز با توجه به اقدامات صورت گرفته می توان 
گفت نیروی زمینی ارتش برای اجرای ماموریت هایی که 

به آن محول شود آمادگی اجرای صد در صدی دارد.

در نشست سران قوا مطرح شد؛
کنترل تورم و حفظ معیشت 
مردم اولویت اصلی بودجه 

۱۴۰۱
کنتــرل تــورم و حفظ 
عنوان  به  مردم  معیشت 
اولویت اصلی بودجه سال 
آینده کشــور در نشست 
ســران قوا مــورد تأکید 
گزارش  گرفت.بــه  قرار 

خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، در نشســت سران 
ســه قوه که به میزبانی مجلس شورای اسالمی برگزار 
شــد، برکاهش ناترازی بودجه ۱۴۰۱ برای جلوگیری 
از تورم و حفظ معیشــت مردم تأکید شد.براساس این 
گزارش، در این نشســت که به میزبانی مجلس شورای 
اسالمی و با حضور حجت االسالم رئیسی، رئیس جمهور، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی و 
حجت االســالم اژه ای رئیس قوه قضائیه برگزار شــد، 
سران قوا ضمن بررسی مسائل مربوط به بودجه ۱۴۰۱، 
کاهش ناترازی بودجه را برای جلوگیری از تورم در سال 
آینده ضروری دانستند.در این جلسه همچنین سران قوا 
بر توجه به حفظ معیشت مردم به عنوان اولویت اصلی 
بودجه سال آینده تأکید و خاطرنشان کردند که بودجه 
سال آینده در همگرایی قوا به نحوی تنظیم شود که با 
ایجاد درآمدهای پایدار، حمایت از تولید و اشــتغال و 
کنترل تورم، با تأمین کاالی اساسی مورد نیاز از آسیب 

بیشتر به معیشت مردم جلوگیری شود.

توضیحات خداییان درباره مقصران بورس، خصوصی سازی استقالل و 
پرسپولیس، تصادف بهبهان

رئیس ســازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه با 
حضور در برنامه نگاه یک به تشــریح عملکرد دستگاه قضا در 
مبارزه با فساد پرداخت.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، 
ذبیح اهلل خداییان در برنامه نگاه یک شــبکه یک ســیما در 
خصوص اقدامات انجام شــده برای زندانیان گفت: از ابتدای 
حضور حجت االســالم و المسلمین محســنی اژه ای ۶ هزار 
و ۲۷۶  مــورد عفو اعم از آزادی زندانیــان و تقلیل مجازات 
داشتیم، ۶ هزار و ۳۱۳  نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، 
۵ هــزار و ۶۰۰   نفــر از تخفیف مجازات اســتفاده کردند و 
۶۶۳ هزار مورد مرخصی داده شــده است.خداییان با اشاره به 
پیشــبرد بندهای مختلف سند تحول قوه قضاییه گفت: اکثر 
برنامــه های کوتاه مدت به اتمام رســیدند و همکاران ما در 
اجرای برنامه های میان مدت موفق بوده اند.وی افزود: سامانه 
های مختلفی در این ســند پیش بینی شــده است که اکثر 
آنها راه اندازی شــده است.سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: 
از زمانبندی سند عقب نیســتیم و تاکنون آثار خوبی داشته 
اســت.خداییان در بخش دیگری از این گفت و گو به آخرین 
اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تخریب ساخت و سازهای 
دستگاه های دولتی در بستر حریم رودخانه ها بعد از دستور 
رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: امروز چهار پنج دستگاه 
اجرایی همکاری الزم را داشتند و ساختمان های احداث شده 
را تخریب کردند. چند دســتگاه مانده و با توجه به همراهی 
خوب دولت مشــکلی در جهت ازادسازی حریم در ارتباط با 
دستگاه های دولتی، نهادهای حکومتی و نیروهای انتظامی و 
نظامی نخواهیم داشت.وی با تاکید بر اینکه آزادسازی ها فقط 
به حریم رودخانه ها و ســواحل دریاها اختصاص ندارد، افزود: 
خیلی از مستحدثاتی که در حریم ها داریم به دلیل کوتاهی 
بعضی دستگاه ها اســت. طبیعتا شاهد ترک فعل هستیم و 
ریاست قوه قضاییه به موضوع ورود به مساله ترک فعل تاکید 
دارد.خداییان درخصوص موضوع زمین خواری و کوه خواری 
گفت: در رابطه با این موضوعات، اقدامات مقطعی نخواهد بود 
و ادامه خواهد داشت. سازمان بازرسی هم براساس وظیفه خود 
به این مسائل ورود می کند و اگر تخلفی صورت بگیرد قطعا 
نسبت به تشکیل پرونده ورود خواهیم کرد.خداییان با اشاره به 
اقدامات دستگاه قضا برای حمایت از تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار گفت: چنانچه دستگاهی از اجرای قانون سرپیچی 
کند سازمان بازرســی ورود کرده و با مسئول مربوطه که به 

فضای کسب و کار لطمه زده برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: همکاران ما این موضوع را به جد در دســتور 
کار قرار دهند و دستگاه هایی که به وظیفه خود عمل نکرده 
را به مراجع ذی صالح معرفی کنند.ســخنگوی دستگاه قضا 
درخصوص تصدیــق الکترونیک در ســازمان ثبت گفت: در 
سازمان ثبت اکثر موارد ثبتی، الکترونیکی شده اند و مطمئنم 
این سازمان از اکثر دستگاه های اجرایی در این زمینه جلوتر 
اســت.وی ادامه داد: بحث متصل شــدن به سامانه ثنا هم با 
کمک ســازمان ثبت و مرکز فناوری اطالعات صورت گرفته 
و مشــکل خاصی. وجود ندارد.خداییان همچنین با اشاره به 
دستور اخیر رئیس قوه قضاییه در ارتباط با عدم فعالیت معدن 
خواف گفت: متاسفانه برخی از معادن تخلفات زیادی دارند و 
ضمن بهره برداری، کوهی از خاک و دره هایی را ایجاد کرده 
اند. این معدن ۱۵ ســال مجوز داشته و مجوز آن تمام شده 
اســت و باید به مزایده گذاشته شود. در ارتباط با راه و تامین 
ماشین آالت و ... مشکالتی داشتند که پیگیر این موضوعات 
هستیم.سخنگوی دستگاه قضا در ادامه درباره گالیه مردم از 
خودرو و ورود دستگاه قضا به این موضوع اظهار داشت: مردم 
حق دارند ناراضی باشــند. کوتاهی هایی در این زمینه صورت 

گرفته و بنابراین ما ورود کردیم و مدیران هر دو شرکت عزل 
شدند. با پیگیری های صورت گرفته از ۱۷۰ هزار خودرویی که 
کف پارکینگ شرکت های خودروساز بودند ۵۰ هزار دستگاه 
آن در روزهای گذشته تکمیل و تحویل شده است.وی درباره 
آخرین وضعیت تصادف زنجیره ای بهبهان که منجر به کشته 
و زخمی شدن تعدادی از هموطنانمان شد، گفت: در ارتباط 
با تصادف زنجیره ای بهبهان بعضی خودروها اصال کیسه هوا 
نداشتند. بعضی نیز به شکلی برخورد کردند که امکان باز شدن 
کیســه هوا نبود و مواردی بود که کیســه های هوا باز نشده 
بودند، منتظر نتیجه تحقیقات هســتیم و چنانچه تقصیری 
متوجه شــرکت های خودروسازی باشد باید پاسخگو باشند.

رئیس سازمان بازرســی درباره پرونده های تشکیل شده در 
زمینه خصوصی سازی گفت: با خصوصی سازی هایی مواجه 
شدیم که در واقع اختصاصی سازی بودند؛ شرکتی را در رشت 
بــه افرادی واگذار کردند که خانــه دار بودند و به دنبال ادامه 
فعالیت شرکت نبودند. مواردی را هم داشتیم که رای بر ابطال 
برخی خصوصی سازی ها داده شد.خداییان در رابطه با موضوع 
خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس گفت: بحث 

خصوصی سازی را رصد می کنیم و در ارتباط با این دو باشگاه 
نظارت را بیشــتر خواهیم کرد و به سازمان خصوصی سازی 
کمک خواهیم کرد که با ابطال این واگذاری ها مواجه نباشیم.

خداییان درباره مســاله بورس و ورود دستگاه قضا گفت: این 
بازار به خوبی مدیریت نمی شــود؛ از دی ماه سال ۹۷ تا دی 
۹٨ رشــد ۱۳۷ درصدی و بعد از آن و در مدت زمان مشابه از 
دی ۹٨ تا ســال ۹۹ هم رشد ۴۷٨ درصدی شاخص بورس را 

داشتیم. بعد از آن هم با افت شاخص مواجه بودیم.
وی با اشــاره به اینکه مســئوالن وقت دولت به هشدارهای 
کارشناسان بی توجهی کردند، افزود: همکاران ما در سازمان 
بازرســی همان زمان ورود کرده و هشــدارهای الزم را داده 
بودند. اخیرا هم ریاست قوه قضاییه دستوراتی در این زمینه به 
سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور دادند. با ورود همکاران 
ما ۲۳ آســیب، شناسایی شد و به وزیر اقتصاد پیشنهادهایی 
داده شــد.خداییان با اشاره به تشــکیل پرونده کیفری برای 
اعضای ســابق بورس گفت: پرونده به مراجع قضایی ارســال 
خواهد شد. ۱۰۰ شخص حقوقی و دستگاه دولتی و بانک در 
این مدت شناسایی شدند که ورود و خروج آنها به بورس نیاز 
به بررســی دارد.وی افزود: یکی از شرکت ها در مدتی که به 
آن اشــاره کردم حدود ۲۵ هزار میلیارد وارد بورس کرده و به 
یکباره خارج شده است که نیاز به بررسی بیشتری دارد. یکی 
از موارد، سوءاستفاده از اطالعات نهانی است و همچنین بحث 

تعارض منافع هم از دیگر موارد است.
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رگزاری  دوره های آموزشی ورزمایش 
مدیریت صحنه تصادفات جاده ای 

معــاون حمل ونقــل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قم 
از برگزاری  دوره های آموزشــی ورزمایش مدیریت صحنه تصادفات جاده 
ای درقم  خبردادحمید ســاالری عنوان کرد: به منظور هماهنگی و تکمیل 
میدانی دوره های آموزشــی مدیریــت صحنه تصادفات جــاده ای درقم، 
رزمایشی با حضور پلیس راه، پلیس انتظامی، راهداری و حمل ونقل، آتش 
نشانی، اورژانس، هالل احمر، شرکت نفت، محیط زیست، مدیریت بحران و 
امداد خودرو، در آزادراه قم – گرمســار برگزار شد.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم، به منظور کسب آمادگی 
حداکثری و هماهنگی بین دســتگاهی، رزمایش مدیریت صحنه تصادفات 

جاده ای در محور قم – گرمسار برگزار شد.

المان »مادر میهن« به پاسداشت 36 
شهیده استان گلستان نصب و رونمایی شد

شــهردار گرگان گفت: ســازه »مادر میهن« به یاد 36 بانوی شهیده استان 
گلستان در میدان هزارپیچ گرگان نصب و رونمایی شد.مهندس محمدرضا 
ســبطی در آیین رونمایی از سازه »مادر میهن« در میدان هزارپیچ گرگان 
اظهار داشــت: زنان کشورمان در دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس نقش 
آفرینی کردند، از ســوی دیگر از دامان این زنان بود که رزمندگان به جبهه 
های نبرد حق علیه باطل شتافتند.سبطی افزود: بر اساس آمار تهیه شده از 
فهرســت شهدای جنگ تحمیلی، در طول جنگ تحمیلی 6 هزار و ۴۲۸ از 
زنان این سرزمین به شهادت رسیدند که بیشتر آن ها در بمباران و موشک 

باران شهر ها بوده است و طبق ۵۰۰ نفر از آن ها، رزمنده بوده اند.

گزیده خبر
آزاد شدن پول های ایران در کره جنوبی بازیافتی در چرخه ارز ندارد

 دالر ۲6 هزار تومانی را بنیه اقتصادی تعیین 
کرده است

کارشــناس بازار سرمایه اظهار داشــت: در صورت حصول توافق، اولین گام که 
مرتبط به مســائل اقتصادی است، آزاد شــدن 7 میلیارد دالر پول های ایران در 
کره جنوبی خواهد بود که آن هم صرف بازپرداخت بدهی های ایران به سازمان 
ملل و فدراســیون فوتبال و... می شــود، یعنی بازیافتــی در چرخه ارز در ایران 
نخواهد داشــت که موجب ریزش نرخ دالر و اثرگذاری آن در سایر بازارها باشد.

فردیــن آقابزرگی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره اثرگذاری مذاکرات وین بر 
بازار ســرمایه و شاخص اظهار داشت: در 6 ماه دوم امسال، بازار سرمایه متاثر از 
نرخ بهره، الیحه بودجه، تغییــرات فرمول نرخ خوراک گاز و صنایع و مهمتر از 
این عوامل، ابهامات درباره مذاکرات برجام بوده اســت و این عوامل باعث شدند 
پیش بینی هایی که برخی از کارشناســان درباره وضعیت بازار سرمایه و شاخص 
تا پایان ســال داشتند، محقق نشــود.وی ادامه داد: در خصوص مذاکرات وین 
و ســرانجام برجام 3 ســناریو وجود دارد که هر یک از آنها از طریق نرخ ارز بر 
روی بازار سرمایه اثر می گذارند.این کارشناس بازار سرمایه افزود: اولین سناریو 
که فرض محتملی محسوب می شــود این است که با توافق در مذاکرات وین و 
احیای برجام، بخشــی از دالرهای بلوکه شده به کشور بازگردد و صادرات ایران 
افزایــش پیدا کند اما معتقدم این عرضه موقتی خواهد بود و نرخ دالر در همان 
ایســتگاه ۲6 هزار تومان باقی می ماند چرا که دالر ۲6 هزار تومانی، نرخ تحقق 
یافته با فرض توافق در مذاکرات است.آقابزرگی با اشاره به احتمال و فرض دوم 
گفت: وضعیت بعدی این اســت که مذاکرات وین کماکان در فضای بالتکلیفی 
باقی بماند و در این شرایط باید ببینیم مذاکرات قدم به قدم و در هر مرحله چه 
تاثیری بر اقتصاد کشــور نشــان می دهد اما ارز ۲6 هزار تومانی هم امروز ناشی 
از همین عامل طوالنی بودن مذاکرات وین اســت.وی اضافه کرد:  فرض سوم که 
احتمال ضعیفی دارد این است که دو طرف به یکدیگر »نه« بگویند که بعید است 
شاهد تحقق این احتمال باشیم و اگر فرض بر این باشد، همان احتمال دوم یعنی 

طوالنی شدن روند مذاکرات را در پیش خواهیم داشت.
این کارشناس بازار ســرمایه تاکید کرد: معتقدم همانطور که رسانه های غربی 
اعالم کردند و تحلیل های متعددی در این زمینه داشتند، توافق در مذاکرات وین 
مربوط به رفع تحریم های ترامپ و رفع تحریم های علیه برنامه های هســته ای و 
حوزه دانش  بنیان خواهد بود و کمتر بر روی مســائل اقتصادی ایران به صورت 
مستقیم اثر می گذارد و کمتر تحریم هایی که به صورت مستقیم بر روی اقتصاد 
ایران وضع شده، برطرف خواهد شــد.آقابزرگی تصریح کرد: در صورت حصول 
توافق، اولین گام که مرتبط به مسائل اقتصادی است، آزاد شدن 7 میلیارد دالر 
پول های ایران در کره جنوبی خواهد بود که آن هم صرف بازپرداخت بدهی های 
ایران به سازمان ملل و فدراسیون فوتبال و... می شود و بازیافتی در چرخه ارز در 
ایران نخواهد داشــت که موجب ریزش نرخ دالر و اثرگذاری آن در سایر بازارها 
باشد.وی با بیان اینکه دالر ۲6 هزار تومانی را بنیه اقتصادی ایران تعیین کرده و 
نه عرضه ارز گفت: پس از توافق اگر توزیع در دالر داشــته باشیم موقتی است و 
عرضه نمی تواند ادامه دار و تعیین  کننده نرخ دالر در بازار باشد.این کارشناس بازار 
سرمایه خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم پس از مذاکرات سال 9۴ هم با 
توافق برجام، نرخ دالر علیرغم انتظار ســقوط، ریزش چندانی نداشت و معتقدم 
اگر توافقی در این دوره حاصل آید باز هم با ریزش نرخ دالر مواجه نخواهیم بود. 
از این رو ســهامداران نگران افت شاخص بازار سرمایه به دنبال ریزش نرخ دالر 
نباشــند.آقابزرگی تاکید کرد: اگر قرار بر این بود شاهد نوسانی بیشتر از این در 

بازار ارز باشیم امروز نرخ دالر به بیش از 3۰ هزار تومان رسیده بود.

جزئیات پرداخت سود سهام عدالت 
اعالم شد

مدیر برنامه ریزی و توســعه شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار از واریز سود سهام عدالت تا پایان اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صداوسیما، فرهانیان 
با اشاره به اینکه سال گذشته، بیش از ۴9 میلیون نفر از مشموالن 
به دلیل نقصان در اطالعات حســاب بانکی موفق به دریافت سود 
سهام عدالت خود نشدند، افزود: در تالش هستیم سود سهام امسال 
و ســال گذشــته این عزیزان را به حسابشان واریز کنیم.وی گفت: 
در طول سال سامانه ۱۵69 شرکت سرمایه گذاری پاسخگوی این 
سهامداران بود.فرهانیان با بیان اینکه تاکنون برخی از سهام داران 
نســبت به اصالح حساب خود اقدام کرده و برخی دیگر هنوز اقدام 
نکرده اند، افزود: از سهام داران و سرپرستان می خواهیم پیامک های 
ارســالی را جدی گرفته و نســبت به اصالح حساب در سامانه های 
اعالمی اقدام کنند تا ســود ســهام عدالت آن ها نیز در دوره جدید 
واریز شود.مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار افزود: ســود سهام عدالت امسال برای دارندگان سهام 
۵3۲ هــزار تومانی، ۵۵۰ هزار تومــان خواهد بود و برای دارندگان 

سهام بیشتر به نسبت باالتر است.

درج نماد سرخابی ها با همان نام  در 
فرابورس

باشــگاه های اســتقالل و پرســپولیس با نمادهای »استقالل« و 
»پرسپولیس« دوشنبه دوم اســفند ۱۴۰۰ در تابلوی پایه شرکت 
فرابورس درج خواهند شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا 
وسیما براساس پیگیری انجام شده از شرکت فرابورس باشگاه های 
فوتبال استقالل و پرسپولیس به عنوان ناشران جدید بازار سرمایه 
نزد ســازمان بورس ثبت شــدند و پس از آن سهام این دو باشگاه 
به عنوان عضو بازار ســرمایه در بازار پایه با نمادهای »استقالل« و 
»پرسپولیس« درج خواهند شد.این دو باشگاه به لحاظ نوع فعالیت 
و اســم خاص با همان نام های خود درج نماد خواهند شــد.براین 
اســاس اگر شــرکتی شــرایط عضویت در بورس و بازارهای اول و 
دوم فرابورس را نداشــته باشــد، عضو بازار پایه می شود. این بازار 
در پایین ترین ســطح بازار فرابورس قرار دارد که شــرایط عضویت 
شرکت ها در آن ساده تر است.چند دهه ای است که عرضه سهام دو 
باشگاه استقالل و پرســپولیس در بازار سهام با هدف خروج دولت 
از بنگاهداری این دو باشــگاه مطرح است، اما هر بار در مرحله اجرا 
با وجود پیگیری دستگاه های ذیربط این واگذاری با موانع متعددی 
برخورد می کرد. اما اکنون به نظر می رســد به سبب پیگیری های 
سازمان خصوصی سازی و اقدامات دولت سیزدهم، طلسم ۲۴ ساله 
عرضه ســهام این دو باشگاه پر هوادار و میلیونی شکسته شده و با 
ثبت سهام دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس نزد سازمان بورس و 
فرابورس قرار است نماد این دو باشگاه نیز روز دوشنبه در فرابورس 
درج گردد.فرایند انتخاب نام نماد نیز به این ترتیب است که شرکتی 
کــه قصد حضور در بورس برای اولین بار را دارد با توجه به مقررات 
نامگذاری، چندین پیشنهاد به سازمان بورس ارائه می کند و سازمان 
بورس با طبقه بندی شــرکت مذکور در گروه بورسی مشخص، به 
ابتدای اســم پیشنهادی، یک حرف از حروف الفبا را اضافه می کند 

که شناسه آن نماد برای سهامداران خواهد بود. 

معاون وزیر اقتصاد:

تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد از در دستور کار بودن تهاتر نفت با ساخت مسکن 
در وزارت راه و شهرســازی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسیر اقتصاد 
سید محمد هادی سبحانیان در همایش مسکن و اقتصاد مقاومتی که دیروز ۱ اسفند 
در وزارت راه و شهرســازی برگزار شد در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در کمک به 
پیشــرفت نهضت ملی مسکن، افزود: مجموعه دولت از ابتدای روی کار آمدن به دنبال 
ایجــاد هم افزایی در اجــزای مختلف بوده اســت. در وزارت اقتصاد نیز تالش کردیم 
چارچوبی طراحی کنیم که برای همه وزارتخانه ها و مردم سمت و سوی فعالیت اقتصای 
دولت را روشــن کند و مقصد و چشــم انداز را نشان دهد. نقشه راه رشد غیر تورمی و 
عدالت محور با همین هدف طراحی شــده است. این برنامه سه محور کلیدی داشت؛ 
یکی بحث رشــد اقتصادی بود که یکی از دالیل اصلی کاهش آن در دولت گذشــته 
کاهش ســرمایه گذاری بود بحث دوم برنامه کنترل تــورم و توجه به این مقوله بود. 
مســاله سوم توجه به مقوله عدالت بود.وی ادامه داد: در حوزه رشد اقتصادی کاری که 
شــروع شده ساماندهی به فضای کســب و کار و تسهیل صدور مجوزها است. یکی از 
موانع اصلی رشد اقتصادی سختی ورود مردم به این حوزه و تعدد مجوزهاست که برای 
رسیدن به رشد اقتصادی این در دستور قرار گرفته است. یکی دیگر از پایه های اصلی 
این برنامه کنترل تورم اســت که روش های مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد. لذا 
توجه مجموعه دولت به این موضوع بوده اســت. یکی از مهم ترین الزامات کاهش تورم 
کنترل ترازنامه بانک هاست. باید منافع عمومی در مورد تسهیالت دهی بانک ها لحاظ 
شــود و منابع بانکی به این سمت جهت دهی شود و »حداکثرسازی مقید منابع« باید 

مد نظر قرار بگیرد.

لزوم متنوع سازی روش های تأمین مالی ساخت مسکن
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به روش های مختلف تأمین مالی بخش مســکن با لحاظ 
شرط جلوگیری از رشد تورم گفت: اوالً سهم تسهیالت بخش مسکن باید از ۵ درصد 
ارتقا یابد. در عین حال باید روش های تأمین مالی در حوزه ساخت مسکن را متنوع کرد. 
مردم عالقمند هستند در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند و از صندوق های زمین و 
ساختمان یا اجاره داری حرفه ای بهره ببرند. لذا با لحاظ محدودیت های سیستم بانکی 
نیز می توان کمک کرد عرضه مسکن و ساخت و ساز در کشور افزایش یابد. همچنین 
فرآیند تهاتر نفت با ســاخت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که 
می تواند چشــم اندازهای خوبی در انتقال فناوری و تسهیل ساخت مسکن ایجاد کند 
و اهداف دولت را تســریع کند.وی با اشاره به عدم تمایل بانک ها به تسهیالت دهی به 
بخش مسکن گفت: اینکه چرا شبکه بانکی تمایلی به تسهیالت دهی به بخش مسکن 

ندارد نیاز به آسیب شناسی دارد.

رونق ساخت مسکن با بهره ور سازی زمین های دولتی
وی در مورد بحث زمین و نقش آن در قیمت تمام شــده مســکن گفت: قیمت زمین 
7۰ درصد قیمت تمام شده مسکن را در تهران تشکیل می دهد. بنابراین اعطای رایگان 
زمین و اجاره 99 ساله در این زمینه مطرح شده است. اگر به درستی دنبال آسان سازی 
دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن هستیم باید به روش های غیر رانت زا بیشتر توجه 
کنیم. دولت، زمین های زیــادی در مناطق برخوردار تهران دارد که می تواند از فروش 
آن ها یا بهره ور سازی آن ها منابع خوبی برای تأمین مالی پروژه ها به دست بیاورد.معاون 

وزیر اقتصاد با اشاره به روش های کاهش قیمت زمین گفت: بحث باز کردن کمربندهای 
شــهری می تواند کمک کند که قیمت زمین به طور خودکار کاهش پیدا کند. اجرای 
برخی پایه های مالیاتی مثل LVT و مالیات بر عایدی سرمایه می تواند کمک کند قیمت 

تمام شده مسکن پایین بیاید.

تسریع مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش قیمت مسکن 
کمک می کند

ســبحانیان درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه می تواند 
تقاضای ناشی از سوداگری را در حوزه مسکن پایین بیاورد که موجب کاهش قیمت 
مسکن می شــود. از طرفی این نگرانی وجود داشت که اخذ مالیات بر عایدی از یک 
حوزه می تواند موجب خروج ســرمایه از بازار آن حوزه و باعث رکود شــود که سعی 
شد ســایر حوزه ها نیز مشمول این مالیات شود.وی افزود: امیدواریم با بستر اجرایی 
که وزارت اقتصاد برای مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته است با چالش در این 
زمینه مواجه نشویم. همچنین از مجلس شورای اسالمی انتظار می رود به روند تصویب 
و اجرایی شــدن این مالیات را سرعت ببخشد.سبحانیان در پایان گفت: مالحظه ای 
که در حوزه نهضت ملی مســکن وجود دارد، بحث مصالح مورد نیاز برای ســاخت 
۴ میلیون واحد مســکونی اســت. چرا که تأمین مصالح این پروژه می تواند صادرات 
مصالح ساختمانی را با چالش مواجه کند که ارزآوری از این ناحیه را کاهش می دهد. 
بنابراین اگر به این نکته از سوی وزارت صنعت توجه جدی نشود می تواند کشور را با 

چالش های ارزی مواجه کند.

ســازمان امور مالیاتــی در واکنش به گــزارش دیوان 
محاســبات مبنی بر صفر بودن عملکردهــا در اجرای 
مالیــات خانه های خالی و گران قیمــت، اعالم کرد که 
این ســازمان طبق قوانین به تکالیف خود عمل کرده و 
بــرای ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانه لوکــس و ۵6۸ هزار خانه 
خالی قبض مالیاتی صادر شــده است.به گزارش ایسنا، 
دیوان محاسبات به تازگی در گزارشی به بررسی اجرای 
قانون بودجه ســال جاری در ۱۰ ماهه پرداخته است.در 
گزارش دیوان محاسبات آمده است که علی رغم تعیین 
»پایان بهمن ماه بــه عنوان آخرین مهلت واریز مالیات 
واحدهای مسکونی گران قیمت« در قانون بودجه، تحقق 

آن تــا پایان دی ماه همچنان صفر درصد بوده و به طور 
مشــابه میزان وصول مالیات بر »واحدهای مســکونی 
خالی از ســکنه« نیز به دلیل تصویب نشدن آئین نامه 
اجرایــی آن فاقد وصولی اســت.در واکنش به گزارش 
دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که در 
خصوص مالیات بر واحدهای مســکونی و باغ ویالهای 
گران قیمــت، بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مســکونی 
مشــمول مالیات شناســایی و مالیات مربوط به آنها به 
همــراه اطالعات واحد مســکونی و مالکان ذی ربط، در 
درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده 
و بارگذاری شده است.همچنین، پرداخت این مالیات به 

صورت سیستمی بوده و امکان صدور قبض مالیاتی در 
درگاه مزبور به نشانی My.Tax.gov.ir برای تمام مشمولین 
فراهم شده اســت.بر اساس اعالم سازمان امور مالیاتی، 
بــه موجب جزء )3( بند )خ( تبصــره )6( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ کل کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی، 
صنعت و معدن و تجارت، ســازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور و شــهرداری ها موظف بوده اند امکان دسترسی 
برخــط به اطالعات امالک موردنیاز ســازمان در حوزه 
امالک را در اختیار این ســازمان قــرار دهند اما صرفاً 
وزارت راه و شهرسازی اطالعات 6۵۰۰ واحد را در قالب 
لوح فشــرده به سازمان ارسال کرد و دیگر دستگاه های 

ذی ربط علیرغم مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته 
هیچ گونــه اطالعاتی در این خصوص به ســازمان ارائه 
نکردند.در ادامه اطالعیه این سازمان آمده است: با این 
حال مطابق با ماده )۸( آئین نامه اجرایی بند )خ( تبصره 
)6( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف 
به اعالم دارایی های مشمول و ارزش آنها به مالکین طی 
دو ماه از پایان آذرماه ۱۴۰۰ بوده که این اقدام بر اساس 
اطالعات در دسترس ســازمان مطابق با مقررات انجام 
شــده اســت. همچنین به موجب ماده )۱۰( آئین نامه 
مزبور چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه نسبت 
به پرداخت مالیات اقدام نکنند سازمان می تواند از طریق 

انجام عملیات اجرایی نســبت به وصول مالیات متعلقه 
اقدام کند

خانه های لوکس کدامند؟ 
طبق این گزارش، براســاس قانون بودجه ســال جاری 
صاحبــان خانه های بــاالی ۱۰ میلیارد تومــان و باغ 
ویالهای گــران قیمت باید مالیــات بپردازند که البته 
واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در حال ساخت و در 
حال تملک از این مالیات معاف هســتند.در این راستا، 
نرخی که در قانون برای این خانه ها در نظر گرفته شده، 

به شرح زیر است:
۱- نســبت به مازاد ۱۰ میلیارد تــا ۱۵ میلیارد تومان؛ 

یک در هزار
۲- نســبت به مازاد ۱۵ میلیارد تــا ۲۵ میلیارد تومان؛ 

دو در هزار

3- نســبت به مازاد ۲۵ میلیارد تــا ۴۰ میلیارد تومان؛ 
سه در هزار

۴- نســبت به مازاد ۴۰ میلیارد تــا 6۰ میلیارد تومان؛ 
چهار در هزار

۵-نسبت به مازاد 6۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار

از سوی دیگر، طبق قانون مالیات خانه های خالی مصوب 
آذرماه سال گذشته نیز، اگر واحد مسکونی در شهرهای 
بــاالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از ســکنه 
باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از 
زمان مذکور،  ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات 
بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب سال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، ســال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات 
متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه 

خواهد شد

واکنش سازمان مالیاتی به گزارش دیوان محاسبات

برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانه لوکس و ۵۶۸ هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر کردیم

وزیر راه:
توافق ایران و قطر برای ایجاد خطوط منظم کشتیرانی

وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با همتای قطری برای راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی بین بنادر دو کشور و همچنین توافق برای استفاده بیشتر خطوط هوایی تجاری قطر از آسمان 
ایران خبرداد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما رستم قاسمی پیش از سفر به قطر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه سفر به 
کشور قطر و مذاکره با همتای قطری از مدت ها قبل، پیش بینی شده بود افزود: در سفر به این کشور راه های توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور را بررسی خواهیم کرد و 
امیدواریم این سفر زمینه ساز دیدارها و مذاکرات بازرگانان دو کشور در آینده نزدیک و با هدف گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور باشد.وی با اشاره به سطح باالی همکاری های 
اقتصادی و سیاسی دو کشور افزود: در این سفر همچنین بازدیدهایی از بنادر تجاری و فرودگاه های قطر خواهیم داشت و تالش می کنیم با توجه به عزم مقامات سیاسی دو کشور برای 
ارتقای روابط، زمینه های همکاری فعاالن اقتصادی دو طرف را فراهم کنیم.وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به سفر قریب الوقوع حجت االسالم رئیسی رئیس جمهور به قطر که 

روز دوشنبه انجام خواهد شد، افزود: امیدواریم با حضور رئیس جمهور نیز، به توافقات خوبی در زمینه همکاری های ترانزیتی و حمل و نقلی دست پیدا کنیم.
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اوضاع آبی سدها مناسب نیست
آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد، با سپری شدن ۱۵۰ روز از سال آبی تا ۳۰ بهمن ماه )سال آبی ۱۴۰۱-

۱۴۰۰( مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۱۱.۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه 
سال آبی گذشته بیانگر ۲۰ درصد کاهش است.به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد، میزان 
حجم ورودی های سال آبی جاری کاهشی معادل ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد، اما با توجه به اینکه 
ذخایر برفی سال جاری تاکنون نسبت به سال قبل بیش از دو برابر بوده که ذوب برف در ماه های آتی باعث رشد ورودی  به 
سدها خواهد شد. میزان پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه 
و ســدهای استان خوزستان در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۰، ۱۷، ۳۵ و ۴۹ درصد بوده و با توجه به بارش های مناسب 

جنوب کشور در سال جاری، سدهای استان هرمزگان تقریبا در شرایط پرشدگی کامل قرار دارند.

داریوش مختاری - کارشناس مدیریت منابع آبی با اشاره به فقر آبی در ایران، به ایسنا گفت: شرایط منابع آبی کشور مطلوب 
نیست و باید راه چاره ای برای آن اندیشیده شود، چراکه در غیر این صورت شاهد مهاجرت های داخلی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه وضعیت منابع آبی در هر دو بخش سطحی و زیرزمینی مورد قبول نیست، اظهار کرد: فاصله بین کم  آبی های 
خطرناک  در هر سال، بیشتر و بیشتر می  شود و معنای این وضعیت، پاسخگو نبودن جیره  بندی ها برای تامین آب منازل و 
در نتیجه، گام گذاشتن های آغازین در مسیر خالی از سکنه  شدن تدریجی در بخش های مختلف کشور است.این کارشناس 
ارشد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه در چنین شرایطی، راهکارهای حوزه صرفه جویی، واقع بینانه ترین راهکار بوده، این در 
شرایطی است که قانون توسعه و بهینه  سازی مصرف آب شهری )مصوب اسفند ۱۳۹۵( همچنان معطل مانده است، گفت: 
پرهیز از بارگذاری های بیشتر نیز می تواند کمک کند.مختاری با تاکید بر اینکه برون رفت از بحران فزاینده آب و محیط زیست، 
با هشدار دلسوزانه و شعارگرایی دست یافتنی نیست، باید عمل کرد، گفت: پیامدهای اجتماعی امروز ناشی از کم آبی را باید 
در مدیریت نادرست منابع آب جست و جو کرد و باید راه حلی مناسب برای آن اندیشیده شود و نباید با تصمیمات عجوالنه 

شرایط را بدتر کرد.

گزیده خبر

بازدید مدیر کل دیوان محاسبات کردستان از 
سد ژاوه

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای کردستان به همراه مدیرکل دیوان محاسبات 
اســتان از تصفیه خانه فاضالب سنندج و سد ژاوه بازدید بعمل آوردند،به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان این بازدید با هدف بررسی وضعیت 
ارتقاء و نحوه فعالیت تصفیه خانه فاضالب سنندج، هدایت و جداسازی آب های 
سطحی از فاضالب ورودی این آب ها به تصفیه خانه و انتقال آب سد ژاوه به قروه 
و دهگالن، با حضور مدیرکل دیوان محاسبات، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای، 
مدیر عامل شرکت آبفای کردستان، مهندس شانظری مدیر پروژه های شرکت آب 

و نیرو در استان و برخی از مسئوالن برگزار شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان خبر داد؛
واگذاری نزدیک به 19600 انشعاب آب به 

متقاضیان جدید در 10 ماهه 1400
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان 
می گوید: در ۱۰ ماهه نخســت امسال ۱۹ هزار و ۵۹۳ 
انشــعاب جدیــد آب و ۱۲ هزار ۵۱6 انشــعاب جدید 
فاضالب به متقاضیان واگذار شــده است. سید محسن 
صالح افزود: با احتســاب انشــعابات جدید، تعداد کل 
انشــعابات واگذار شده در ۹8 شــهر و ۹۴۹ روستای تحت پوشش شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به ترتیب به یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۲۰6 انشعاب آب 
و ۷۲8 هزار و 86۳ انشــعاب فاضالب رسید. وی در عین حال آحاد انشعابات آب 
واگذار شده را دو میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۵8 واحد و آحاد انشعابات فاضالب واگذار 
شــده را یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۱8۱ واحد اعالم کرد و گفت: ممکن است به 
ازای هر انشعاب واگذار شده، چند واحد از یک انشعاب استفاده کنند و به همین 
دلیل همواره تعداد آحاد بیشتر از تعداد انشعابات است. معاون خدمات مشترکین 
و درآمد آبفای اســتان اصفهان در عین حال از کشف ۵8۴ انشعاب غیرمجاز آب 
و فاضالب تا پایان دی ماه امسال خبر داد و گفت: با پیگیری های به عمل آمده 
تا کنون ۲۹۹ انشــعاب تعیین تکلیف شده و بقیه در حال سپری کردن مراحل 

قانونی خود هستند. 

طراحی و ساخت قطعات اکسترکشن پمپ و 
سی دبلیو پمپ در نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس از طراحی و ســاخت 
قطعات اکسترکشن پمپ و سی دبلیو پمپ در راستای 
رفع موانع تولید خبر داد. به گزاری روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق هرمزگان حسین سلیمی عنوان کرد: 
باتوجه به تحریم های اعمال شــده از سوی کشورهای 
غربی، امکان تهیه قطعات و خرید از شــرکت تولید کننده میسر نبود . لذا برای 
دســتیابی به قطعات یدکی و امکان تعمیر پمپهای معیوب ،نسبت به طراحی و 
ساخت در کشــور برای اولین بار اقدام شد .مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: 
به دلیل اهمیت باالی دمای کارکرد ســیم پیچ الکتروموتورهای شش کیلوولت 
عمودی در طول عمر مفید این الکتروموتورهای حســاس، بازطراحی و ساخت 
قطعات این الکتروموتورها توسط متخصصان نیروگاه آغاز و پس از طراحی و تولید 
نمونه اولیه به مرحله تولید رسید و در مرحله بعد بر روی تمامی واحدها به تناسب 
نیاز نصب شد.اضافه می شود: با طراحی و ساخت این قطعات که شامل فیلترهای 

هوای اکسترکشن پمپ و سی دبلیو پمپ ، شافتها و بوش های برنجی می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
بخش عمده ای از گازبهای واحدهای صنعتی 

آذربایجان شرقی تقسیط می شود
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: مدیرعامل شــرکت گاز 
آذربایجان شــرقی با تشــریح آخرین وضعیــت گاز بها در 
ماه های پایانی امســال و ابتدای ســال آینده گفت: بخش 
عمده ای از بدهی مصرفی گاز بهای صنایع تقسیط می شود.

ســیدرضا رهنمای توحیدی در نشستی با مدیران سازمان 
صمت آذربایجان شــرقی با اشاره به ارائه مشــوق به واحدهایی که مصرف خود را 
کاهــش داده اند، گفت: کاهش میزان مصرف گاز ۴۱ واحــد تولیدی را در بر می 
گیرد. وی با اشــاره به اینکه عقد قرارداد گازرســانی به ۱۳۲ واحد صنعتی عمده، 
جزو برنامه های مصوب ســال ۱۴۰۰ بوده است، گفت: با عقد قرارداد با ۱۳۷ واحد 
صنعتی عمده در ۹ ماه از ســال جاری، عملکــردی فراتر از تعهدات در این بخش 
داشــته ایم.وی با اشاره به اینکه این موضوع به رغم محدودیت اعمالی به دلیل اوج 
مصرف بخش خانگی در فصول سرد سال محقق شده است، افزود: از تمامی ظرفیت 
های موجود در تأمین گاز بخش های زیرساختی که نقش مهمی در توسعه پایدار 
و ارتقای بخش اقتصادی استان خواهد داشت، بهره خواهیم جست. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم گفت: هر برنامه و اقدامی باید به نفع 
تولید ختم شــود و بر این اساس در پیگیری موضوعات مرتبط با تولید با هیچ نهاد 

و ارگانی تعارف نداریم.

مدیر امور آبفا ساری منصوب شد
طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آبفا مازندران، مدیر 
این امور در شهرســتان ســاری به مدت دوسال منصوب و 
معرفی شد.مهندس بهزاد برارزاده مدیر عامل شرکت با ابالغ 
حکمی ، محمود طالبی را به عنوان مدیر امور آب و فاضالب 
ســاری منصوب کرد.در این حکم وی به مدت دوســال به 

عنوان مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان ســاری با بخشهای ششگانه مرکزی ، 
رودپی شمالی، رودپی جنوبی ،دودانگه، چهاردانگه وکلیجانرستاق منصوب و مشغول 
به کار شــد.گفتنی است وی مدرک فوق لیسانس مدیریت کاربردی دارد و پیش از 
این مدیر دفتر تشکیالت،آموزش و منابع انسانی   در حوزه معاونت منابع انسانی و 

تحقیقات شرکت بوده است.

عالج قیمت باالی نفت، قیمت باالتر است!
تولیدکنندگان نفت از ابتدای ســال ۲۰۲۲ تاکنون رشد حداکثر 
۲۰ درصدی قیمتها را تجربه کرده اند که مشوق سرمایه گذاری 
بیشــتر در بخش باالدســتی و تولید باالتر خواهد بود.به گزارش 
ایسنا، عوامل بنیادین و ژئوپلیتیکی باعث شده اند قیمتهای نفت 
از ابتدای ســال ۲۰۲۲ به میزان ۲۰ درصــد افزایش پیدا کند و 
به باالترین رکورد از پاییز ســال ۲۰۱۴ صعود کند. قیمت باالی 
۹۰ دالر در هر بشــکه بیش از 6۰ درصد باالتر از قیمت مشاهده 
شده در مدت مشابه ســال ۲۰۲۱ است و بسیاری از تحلیلگران 
می گویند طولی نخواهد کشــید که نفت از مــرز ۱۰۰ دالر در 
هر بشــکه عبور می کند.غولهای نفتی و کشورهای تولیدکننده 
نفت اوپک پالس از مزایای صعود قیمتهای نفت بهره مند شــده 
و جریان نقدینگی و سود فربه و درآمدهای نفتی دولتی را تجربه 
می کنند. اگرچه این مزایای خــوب قیمتهای باالی نفت بدون 
شک برای فاینانس ابرغولهای نفتی، اعضای اوپک و روسیه مثبت 
اســت اما بازار در این فکر است که در چه قیمتی، نابودی تقاضا 
اســتارت می خورد.در چنین مقطعی با توجه به عرضه بســیار 
محــدود نفت، قیمتهای نفت باالی ۹۰ دالر و احتماال ۱۰۰ دالر 
در هر بشکه می تواند یکی از معدود عالجها برای قیمتهای باالی 
نفت در میان مدت باشــد. در بلندمدت، نفت ۹۰ دالری یا ۱۰۰ 
دالری باعث ســرمایه گذاریهای باالدستی بیشتر می شود که در 
دو ســال گذشته نســبت به بهبود تقاضا در پساکرونا، به شدت 
ناکافی بوده اند.نفت ۱۰۰ دالری می تواند عالج قیمتهای باالی 
نفت باشــد. با این حال ممکن است پیش از این تولیدکنندگان 
تحت تاثیر قیمتهای باال، ســرمایه گــذاری در تولید را تقویت 
کنند، رشــد تقاضا به دلیل قیمتهای باال آهسته شود.تحلیلگران 

شرکت »انرژی اســپکتس« هفته گذشته در یادداشتی نوشتند: 
تنهــا راه برای متوازن کردن بازار در میان مدت، قیمتهای باالی 
نفت است تا رشد تقاضا آهســته شود. با این حال عرضه بیشتر 
نفت در حال حاضر چالش بیشــتری در مقایسه با دوران پیش از 
شیوع کرونا دارد. به گفته تحلیلگران شرکت تحقیقاتی »ریستاد 
انرژی«، مســائل محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی و گذار به 
سوی سوختهای پاک برای غولهای انرژی بین المللی و همچنین 
انضباط مالی تولیدکنندگان نفت شــیل آمریکا با محدودیتهای 
زنجیره تامین، کمبود نیروی کار و هزینه تورم دست به دست هم 

داده اند. نفت ۱۰۰ دالری ممکن اســت در تئوری باعث افزایش 
تولید نفت آمریکا شود اما محدودیتهای زنجیره تامین و و هزینه 
باالی استخراج نفت شیل، احتماال رشد تولید را مالیمتر می کند.

سرمایه گذاری جهانی در عرضه نفت در سال ۲۰۲۱ در مقایسه 
با ســال ۲۰۲۰ افزایش یافت و انتظار می رود امســال هم رشد 
کند. با این حال همه موسسات پیش بینی کننده می گویند این 
سرمایه گذاریها همچنان پایینتر از سطح پیش از دوران پاندمی 
ویروس کرونا هستند. غولهای نفتی سرمایه گذاریهای اکتشاف را 
چندان افزایش نداده اند و صنعت نفت شیل آمریکا هم برای حفظ 

تولید به افزایش ســرمایه گذاری نیاز دارد. طبق گزارش آژانس 
بین المللی انرژی، سهم غولهای نفتی از مجموع هزینه باالدستی 
اکنون ۲۵ درصد در مقایســه با ۴۰ درصد در اواسط دهه ۲۰۱۰ 
اســت.برخالف غولهای نفتی، شــرکتهای ملی نفت به خصوص 
ادنوک ابوظبی و آرامکوی ســعودی سرمایه گذاری بیشتری در 
تولیــد جدید انجام می دهند تــا ظرفیت تولید خود را به میزان 
یک میلیون بشکه در روز تا پایان دهه جاری باال ببرند.با این حال 
در کوتاه مدت عوامل بنیادین به این اشــاره می کنند که عرضه 
از بهبود تقاضا عقب مانده و قیمتهای نفت را باالتر برده اســت و 
بحران اوکراین که تهدید اختالل عرضه نفت روسیه را برانگیخته، 
رشد قیمت را تشدید کرده است.به گفته تحلیلگران، عالج کوتاه 
مدت قیمتهای باالی نفت این اســت که به نقطه ای برسند که 
تقاضا را تحت تاثیر قرار دهند اما به نظر می رسد فعال به چنین 
مرحله ای نرسیده اند.در سیکلهای قبلی افزایش قیمت، نفت 8۰ 
دالری باعث شد کشورهای مصرف کننده نفت از تولیدکنندگان 
بخواهند تولیدشــان را باال ببرند. بازار این مراحل را پشــت سر 
گذاشــته و تولیدکنندگان اوپک پالس به درخواستها برای تولید 
بیشــتر نفت توجهی نکرده و سیاست تولید خود را تغییر نداده 
انــد. تولیدکنندگان معدودی هم ظرفیت مازاد تولید کافی برای 
جبران کمبود عرضه تولیدکنندگان دیگر دارند.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، تحلیلگران در روزهای اخیر به شبکه سی ان بی سی 
گفتند: قیمت هر بشــکه نفت ممکن است امسال به ۱۰۰ دالر و 
حتی باالتر از آن صعود کند. مایکل تران، استراتژیســت کاال در 
شرکت »آر بی سی کپیتال« در این باره نوشت: قیمت نفت باالتر 
خواهد رفت تا به سطحی برسد که باعث از بین رفتن تقاضا شود.

تذکر وزیر نیرو به وزیر افغانستانی درباره رهاسازی 
آب هیرمند/تعرفه آب افزایش نمی یابدوزیر نیرو 
گفت: پس از جلسات متعددی که با طرف افغانی 
درباره حق آبه هیرمند داشــتیم، به طرف افغانی 
تذکر داده ایم که باید این کار انجام شود اما تا این لحظه اتفاقی نیفتاده و امیدواریم که در 
روزهای آینده شاهد رهاسازی آب هیرمند باشیم.به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان در 
بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت 
حق آبه هیرمند، گفت: سه ماه است که با طرف افغانی مذاکره می کنیم، سفری را وزیر 
مربوطه به ایران داشت و مذاکراتی در این راستا صورت گرفت. همچنین جلسه کمیساران 
آب نیز در افغانستان تشکیل شد و سه نوبت نیز به صورت تلفنی از مسئوالن افغانی پیگیر 
حق آبه جمهوری اســالمی شدیم.وی افزود: طرف افغانی در بیان اعالم کردند که حقوق 

جمهوری اسالمی را به رسمیت می شناسیم و حتما رهاسازی آب انجام می شود اما تا این 
لحظه این کار صورت نگرفته و تذکرات الزم به آنها داده شــده است.او با اشاره به افزایش 
قبوض برق، گفت: از ابتدای بهمن ماه قیمت برق با مصوبه جدید محاســبه می شــود و 
قبوضی که از این به بعد صادر خواهد شد، با قیمت های جدید خواهد بود. البته کسانی 
که الگوی مصرف را رعایت می کنند شامل این افزایش نرخ نخواهند شد.وی با بیان اینکه 
قبوض ۷۵ درصد مشــترکان با تعرفه های قبلی محاسبه می شود، گفت: مشترکانی که 
باالی الگو مصرف می کنند، به صورت پلکانی مشمول افزایش تعرفه می شوند.وزیر نیرو با 
تاکید بر اینکه اگر بخواهیم برق را بدون یارانه محاسبه کنیم، باید قیمت سوخت را نیز بدون 
یارانه محاسبه کنیم که طبیعتا قیمت افزایش زیادی می یابد و معادل قیمت برق صادراتی 
خواهد شد.وی افزود: قیمتی که در حال حاضر عرضه می شود پایین تر از این قیمت ها 
است. حتی برای مشترکانی که پرمصرف نیز هستند تعرفه تا این میزان افزایش نمی یابد.

به گفته وی حتما در چند گام مصرف مشترکانی که باالتر از الگو مصرف می کنند را بدون 
یارانه محاسبه می کنیم اما در حال حاضر هدف ما این است که مشترکان میزان مصرف 
خود را به سطح الگو برسانند. چه بسا که آمار موجود گویای این است که اکنون نیز بسیاری 
از مشترکان به سطح الگو برگشته اند که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.وی در پاسخ 
به این سوال که آیا ممکن است از مشترکی تعرفه را بدون هیچ یارانه ای اخذ کنید، گفت: 
فعال چنین برنامه ای در دستور کار نیست ولی همین رشدی که طبق قانون اخیر انجام 
شده یک پیام است که مشترکان الگوی مصرف را رعایت کنند.وی در پاسخ به سوال ایسنا 
مبنی بر اینکه آیا چنین برنامه ای را برای آب نیز در نظر گرفته اید، گفت: برای آب هنوز 
آئین نامه ای در دولت تصویب نشده اما مدل و الگوی آب نیز به همین شکل است و کسانی 
که با الگو مصرف می کنند هیچ گونه رشد قیمتی را تجربه نخواهند کرد.وی با اشاره به 
توافق وین و تاثیر آن در برنامه های نیروگاهی گفت: برنامه هایی که برای توسعه بخش 
آب و برق تدوین کرده ایم، با توافق یا بدون توافق نسبت به آن متعهد هستیم. ۳۵ هزار 
مگاوات نیروگاه را طی چهار سال احداث خواهیم کرد که در حال حاضر اغلب این واحدها 
در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند و عملیاتی اجرایی بخش قابل توجهی نیز استارت 
خورده اســت.وی با تاکید بر اینکه این نیروگاه ها در چارچوب توافق ما با صنایع کشور و 

توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر هستند گفت: چه توافق بشود و چه توافق نشود، متعهد به 
اجرای این برنامه هستیم و نیروگاه ها را وارد مدار می کنیم.وی با اشاره به آخرین وضعیت 
اجرای طرح کنتورهای هوشمند برق نیز گفت: این طرح در حال انجام است و از اول مهر 
ماه ۱۴۰۱ به صورت اقساطی هزینه آن از مشترکان دریافت می شود.وی با اشاره به ظرفیت 
های ایران در حوزه احــداث نیروگاه، گفت: نیروگاه های متعددی را در داخل و خارج از 
کشــور ایجاد کرده ایم و به فراخور این شرایط باید برای تعمیرات نیروگاهی نیز امکاناتی 
را پیش بینی می کردیم که در این راستا شرکت تعمیرات نیروگاهی از دهه ۷۰ تاسیس 
شد.وی افزود: بخش قابل توجهی از نیروگاه ها باید تعمیرات اساسی را انجام می دادند که 
یکی از شرکت های مطرح برای انجام این کار همین شرکت است. اکنون حدودا ۷۰ درصد 
بخش های نیروگاهی نیاز به تعمیرات داشتند که اکنون بیش از ۵۰ درصد تعمیرات آنها به 
پایان رسیده است. تعمیرات مابقی نیروگاه ها نیز تا خردادماه کامل می شود و تمام نیروگاه 
های کشور آماده تولید با حداکثر ظرفیت خواهند بود.محرابیان همچنین درباره بارش های 
اخیر و تاثیر آن بر جبران کم آبی ها گفت: بارش ها در سراسر کشور به طور متوسط در حد 
نرمال بوده ولی در برخی نقاط مثل کرمان، جنوب سیستان، هرمزگان، بوشهر و بیش از 

نرمال بوده البته در برخی نقاط نیز کمتر از نرمال بوده است.

تذکر وزیر نیرو به وزیر افغانستانی درباره رهاسازی آب هیرمند

 تعرفه آب افزایش نمی یابد

 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 .
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سازمان ملل هشــدار داد که تجارت جهانی 
کاال و خدمات در ســال جاری میالدی پس 
از رکورد خود در ســال ۲۰۲۱ و بازگشــت 
به ســطح قبل از همه گیــری کرونا، کاهش 
خواهد یافت.به گزارش خبرگزاری تسنیم به 
نقل از عرب نیوز، ســازمان ملل هشدار داد 
کــه تجارت جهانی کاال و خدمات در ســال 
جاری میالدی پس از رکورد خود در ســال 
۲۰۲۱ و بازگشت به سطح قبل از همه گیری 
کرونا، کاهش خواهد یافت.بر اساس گزارش 

کنفرانــس تجارت و توســعه ســازمان ملل 
متحد، ارزش تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ 
به رکورد ۲8.5 تریلیون دالر رســید که ۲5 
درصد نسبت به سال قبل و ۱3 درصد نسبت 
به ســال ۲۰۱9 یعنی قبل از شیوع بیماری 
همه گیر کووید-۱9 افزایش نشان می دههد.

این ســازمان با نگاهی به آینده، پیش بینی 
می کند که رشــد در ســه ماهه اول ســال 
۲۰۲۲ کنــد می شــود و ارزش تجارت را در 
سطوحی مشــابه با سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ 

حفظ می کند.بر اســاس این گزارش، ادامه 
تورم قیمت ها در ایاالت متحده و نگرانی های 
مربــوط به بخش امالک و مســتغالت چین 
بــه عنوان دالیل این تحلیل اعالم شــده اند.

در این گــزارش آمده اســت: از آنجایی که 
این روندها احتماالً کاهــش می یابد، انتظار 
می رود روند تجارت بین الملل در طول سال 
۲۰۲۲ عادی شــود.در حالی که بیشــترین 
رشد تجارت جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۱ 
صورت گرفت، پیشــرفت در نیمه دوم سال 

ادامه یافت.این گزارش نشــان داد که پس از 
سه ماهه سوم سال گذشته میالدی که رشد 
تجارت نســبتاً کند بود در سه ماهه چهارم 
دوباره افزایــش یافت، زمانی که تجارت کاال 
تقریبــاً ۲۰۰ میلیارد دالر افزایش یافت و به 
رکورد جدید 5.8 تریلیون دالر رسید.تجارت 
خدمات نیز 5۰ میلیارد دالر افزایش یافت و 
به ۱.6 تریلیون دالر رســید که اندکی باالتر 
از ســطح قبل از همه گیری در همان دوره 

محسوب می شود.

گزیده خبر

صمت پیشران، صمت تمدن ساز
)محسن احمدی مقدم(

بیانات رهبر معظم انقــالب در دیدار با مردم آذربایجان 
از ابعــاد و زوایای گوناگون مــورد تحلیل صاحب نظران 
قرار گرفتــه و خواهد گرفت اما آنچه که نگارنده در این 
یادداشت بر آن تأکید دارد، بخشی از سخنان ایشان در 
توصیه و سفارش به جوانانی است که دفتر حیات سیاسی 

و اجتماعی خود را در گام دوم انقالب اســالمی تورق می کنند. »ســفارش من به 
جوانهای عزیزمان این اســت که امروز ببینند دشمن در چه خّطی حرکت میکند، 
دشمن چه چیزی را هدف گرفته، نقطه ی مقابل آن را عمل کنند و حرکت کنند. 
با نگاه من، آن  طور که بنده اوضاع را مشاهده میکنم، دشمن ملّت را هدف گرفته، 
افکار عمومی را هدف گرفته، فکر جوانها را هدف گرفته؛ میلیاردها دالر دارند خرج 
می کنند، در این اتاقهای فکرشــان -به اصطالِح خودشان اتاقهای فکر و گروه های 
اندیشــه ورز- دارند تالش می کنند برای اینکه ملّت ایران را و  بخصوص جوانها را 
از این راه برگردانند. و وســیله ای که آنها دنبال میکنند فعاًل دو وسیله است: یکی 
فشارهای اقتصادی است برای اینکه مردم را به تنگ بیاورند و از نظام اسالمی جدا 
کنند، یکی هم لجن پراکنی است؛ لجن پراکنی ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها،این 
دو وسیله در اختیار دشمن اســت برای جدا کردن مردم از نظام؛«به گواه تاریخ و 
بر اســاس تجربه 43 ساله انقالب شکوهمند اسالمی، یکی از مهمترین و با ارزش 
ترین سرمایه های نظام و انقالب اسالمی، اعتماد همراه با اعتقاد مردمی بوده است 
کــه در تمامــی صحنه ها و عرصه ها و در برابر حجم گســترده ای از توطئه ها و 
خدعه هایی که هرکدامشان می توانست برای فروپاشی و اضمحالل یک انقالب و 
یک حکومت در هر نقطه ای از جهان، کفایت داشــته باشد، از هیچ چیز در مسیر 
حفظ نظام و ارزش های آن دریغ نکردند.به تعبیر رهبری معظم انقالب این اعتماد 
همراه با اعتقاد از دو مسیر جنگ تمام عیار اقتصادی و عملیات های روانی پیچیده 
رسانه ای مورد هجمه بدخواهان قرار گرفته است. به عبارت دیگر با آسیب شناسی 
صحیحی که دشــمنان این آب و خاک از علت العلل شکســت تمامی اقدامات و 
ترفندها و دسیسه های 43 ساله داشته اند، دو مقراض سخت افزاری و نرم افزاری 
اقتصادی و رســانه ای را جهت قطع سرمایه گرانبهای نظام اسالمی یعنی پشتوانه 
و پشــتیبانی مردمی هدف قرار داده اند.ایشان با تأکید مستمر و مجدد بر ضرورت 
افزایش تالش های درونی و تحرکات اقتصادی داخلی در مسیر خنثی سازی تحریم 
ها در کنار دیپلماسی فعال برای رفع تحریم های ظالمانه، در ادامه فرمایشاتی که 
در دیدار با فعاالن عرصه تولید کشور داشتند، مجاهدان سنگر تولید و تجارت ایران 
را مخاطب قرار داده و همراهی آنان با مجاهدان تبیین در این مقطع حســاس را 
موجب تداوم راه روشنی عنوان می کنند که تسریع در تحقق اهداف انقالب یعنی 
تشکیل جامعه ی اســالمی در کشور و در نهایت رسیدن به تمّدن نوین اسالمی و 
تمّدن بزرگ اســالمی را به دنبال خواهد داشت.وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
طلیعه دوره تحولی خود بر تاب آوری و بازدارندگی اقتصاد کشور تصریح کرده است 
و سیاستگذاری ها، راهبردها و برنامه های تحولی و کالن خود را بر این مدار تعریف 
کرده اســت.با تأمل در راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای حرکت از 
وضعیت موجود به مطلوب در دولت سیزدهم که در راستای تحقق اهداف و چشم 
اندازهای این بخش مبتنی بر اسناد باالدستی مانند بیانیه گام دوم انقالب، سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست گذاری های مربوط به نامگذاری های ساالنه، 
ترسیم شده است، دغدغه جدی پیشگامان تولید و تجارت کشور یعنی خنثی سازی 
راهبرد بدخواهان نظام و انقالب از دریچه فشــارهای اقتصادی مشاهده می گردد. 
راهبرد هایی که شــامل تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان، تنظیم سودآوری فعالیت ها، 
گسترش تعامالت بین المللی و اصالح ساختار حکمرانی در بخش صنعت، معدن و 
تجارت شده و در قالب نقشه راه مشخص عملیاتی و اجرایی می شود.بر مبنای این 
راهبردها تا کنون ۱۰6 پروژه تحولی )73 پروژه در اولویت اول، ۱۲ پروژه با اولویت 
دوم و ۲۱ پروژه با اولویت سوم( طراحی  شده که اکثر آن ها فعال شده اند و طراحی 
آن ها به شکلی بوده است که حتی در صورت استمرار تحریم ها به هیچ وجه اجرایی 
شدن آن ها با مخاطره یا توقف مواجه نشود و اثرات اجرای آن ها برای عموم مردم 
عزیز ملموس باشــد.اصالح ساختار بازار کاالهای پایه از نخستین پروژه ها و برنامه 
های تحولی در سبد پروژه های مدیریت بازار وزارت صمت بود که در اواخر شهریور 
ماه، کاهش قیمت و ثبات بازار کاالهای پایه مانند سیمان و پس از آن فوالد را به 
همراه داشــت. ثباتی که در هنگامه نوســانات ارزی کشور هم دچار خدشه نشد و 
نشانه امیدوارکننده ای از اجرای برنامه های خنثی کننده تحریم در وزارت صمت را 
بروز داد.افزایش قابل توجه صادرات کشور به میزان بیش از 4۰ میلیارد دالر در ۱۰ 
ماهه سال جاری نشانه دیگری از تحقق راهبردهای خنثی کننده تحریم در جامعه 
تولید و تجارت کشور بود. افزایشی که از وعده وزیر صمت به مردم و نمایندگانشان 
در موعد رای اعتماد، بیشتر هم بود و با وجود تمامی معضالت و مشکالت ناشی از 
تداوم تحریم ها، محقق شد.دو مثال باال نمونه ای از عینیت بخشی ملموس به کالن 
اســتراتژی تاب آوری و بازدارندگی اقتصادی مد نظر وزیر صمت در دوره تحولی را 
نمایان ساخت. استراتژی صحیحی که با تأکید مستمر وی بر انجام برنامه ریزی ها 
و اجرای پروژه های تحولی با قید استمرار تحریم ها همراه بوده و در مدت 6 ماهه 
وزارت هیچگاه حتی در برابر سوال نمایندگان و نقد منتقدان، کوچکترین گریزی به 
تحریم و آثار تحریم نداشته و به نوعی متولیان و فعاالن صنعتی، معدنی و تجاری 
کشور در بخش های دولتی و خصوصی را از بیان توجیهات تحریمی بر حذر داشته 
است. یعنی همان چیزی که در بیانات رهبری معظم انقالب به اینگونه مطرح شد: 
»ببینند دشمن در چه خّطی حرکت می کند، دشمن چه چیزی را هدف گرفته، 
نقطــه ی مقابل آن را عمل کنیــد و حرکت کنید«.که البته در نامه وزیر صمت به 
ایشان نیز مورد تأکید قرار گرفته است:»بیانات حکیمانه و راهبردی حضرت عالی، 
ســربازان شما را در وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم تر کرد تا با عزمی راسخ 
و اراده ای اســتوار، نسبت به اصالح روش های حکمرانی و ساختارهای مدیریتی در 
راستای تحقق تمدن نوین اسالمی اقدام نموده و ضمن رفع کاستی  های سال های 
اخیر، حرکت شتابان برای دستیابی به افق ترسیم شده در سند چشم انداز ۱4۰4 
و تحقق آرمان های واالی انقالب اسالمی را دنبال نمایند«.بررسی خط خبری رسانه 
های بیگانه و معاند که برای انقطاع مردم از نظام و انقالب اســالمی، دروغ پردازی 
های مســتمر و لجن پراکنی های مداوم را در دستور کار خود دارند نیز حاکی از 
برنامه ریزی ویژه آنان در جهت تخریب اقدامات و برنامه های تحولی وزارت صمت 
می باشد. به تعبیر دیگر وزارت صمت نه تنها در هجمه اقتصادی دشمنان در سنگر 
نخست مبارزه است بلکه در دایره فعالیت های پیچیده رسانه ای و در خط مستقیم 
تخریب اتاق های فکر و اندیشــه ورزی آنان قرار دارد.تقلیل دســتاوردهای وزارت 
صمت در 6 ماه گذشته، شایعه پراکنی های مستمر در خصوص مدیران فعلی این 
وزارتخانه، القای تشکیک و تردید در نتایج برنامه ها و پروژه های تحولی، تقابالت 
رســانه ای با پویش هایی نظیر پویش خرید شــفاف و بایکوت و سانســور خبری 
مواضع و اقدامات وزیر صمت، تنها گوشــه ای از تالش های این روزهای رســانه 
های معاندی اســت که به سفارش رهبر انقالب می بایست در نقطه مقابل اهداف 
و خواســته های آنان حرکت کنیم.نگارنده معتقد است هوشیاری، توجه و تمرکز 
بهتر و بیشــتر نخبگان سیاسی، اقتصادی و رسانه ای نسبت به اجرای برنامه های 
تحولی وزارت صمت می تواند بخش قابل توجهی از خدعه های امروز دشــمنان و 
بدخواهان را خنثی نموده و افزایش اعتماد و اعتقاد مردم به نظام و انقالب اسالمی 
را به دنبال داشته باشــد. این توقع در  کنار استقبال مدیران این وزارتخانه بزرگ 
در جهت پذیرش نقدها، پیشــنهادات و آسیب شناسی برنامه ها و برنامه ریزی ها 
)حتی پروژه های در دســت اجرا(، دستاوردهای ملموس بیشماری را برای عموم 
مردم عزیز به همراه خواهد داشت و صمت پیشران پیشرفت را در کنار صمت تمدن 

ساز متجلی خواهد کرد.   

تا پایان پاییز ۱4۰۰؛
۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت تولید و 

اشتغال پرداخت شد
تهــران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجــارت اعالم کرد: بیش از ۲۰ هزار و 646 
میلیارد ریال تســهیالت تبصره ۱8 )برنامه تولید و اشتغال( از آغاز سال ۱4۰۰ تا 
پایان آذرماه به بنگاه ها و واحدهای تولیدی پرداخت شد.به گزارش ایرنا از آمارهای 
رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، این میزان تسهیالت به ۲37 بنگاه و 
واحد تولیدی در 9 ماهه نخست ۱4۰۰ پرداخت شده است.بر این اساس، از ابتدای 
فروردین تا پایان آذرماه امســال در مجموع یک هــزار و 778 واحد تولیدی برای 
دریافت تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱8( ثبت نام کرده بودند.پراکندگی 
پرداخت این تســهیالت در 3۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است. در این بازه 
زمانــی همچنین 34 فقره معرفی به بانک بــرای دریافت بیش از پنج هزار و 57۱ 
میلیارد ریال تسهیالت انجام شده است.به گزارش ایرنا، منابع تخصیصی تسهیالت 
تولید و اشتغال )تبصره ۱8( در سه بخش تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعاالن 
اقتصادی و کمک به نوســازی و جایگزینی ماشین آالت و طرح های که بیش از 6۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می شــود.برنامه تولید و اشتغال )موضوع 
بند الف تبصره ۱8 قانون بودجه کشــور( از اسفند ماه 97 پس از انعقاد تفاهم نامه 
و موافقت نامه مشــترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه 
کل کشور، ابالغ دستورالعمل های اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانک ها 
و پیاده کردن فرآیند اعطای تسهیالت از طریق سامانه بهین یاب وزارت صنعت وارد 
فاز اجرایی شد.ســقف منابع مورد نیاز این برنامــه ۲۰۱ هزار و ۲99 میلیارد ریال 
تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سال های 97 
و 98 بــه میزان 55 هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نــزد بانک های عامل طرف قرارداد 
سپرده گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک ها )5۰ درصد منابع صندوق 
و 5۰ درصد منابع بانک ها(، منابع ایجاد شــده برای پرداخت تسهیالت سرمایه در 
گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و 4۰۰ میلیارد ریال رسیده است.پس از 
ابالغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، کمیته های بررسی 
و کارگروه های استانی تشکیل و اقدام های الزم به منظور ثبت درخواست متقاضیان 
تسهیالت و بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانک های عامل در دستور کار قرار 
گرفت.بر اســاس آمارهای رســمی وزارت صمت، تا پایان آذرماه امسال همچنین 
در قالب تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوســط و طرح های نیمه تمام با 
پیشــرفت باالی 6۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه رونق تولید، 

۱4 هزار و 39۲ فقره ثبت نام انجام شد.

 راهکار آلمان برای تقویت اقتصادی چیست؟
کابینه آلمان از بسته معافیت مالیاتی برای پشتیبانی از بازیابی حمایت می کند، این 
بســته تخفیف مالیاتی برای کارگران و مشاغل با هدف کاهش تاثیر همه گیری بر 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا با محرک های تازه است.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان به خبرنگاران گفت: این بسته به عنوان کمک 
به تثبیت بهبود اقتصادی و کمک به تقویت اقتصاد است. اقتصاد آلمان سال گذشته 
را در وضعیت ضعیفی به پایان رســاند و در ســه ماهه چهارم ۰.7 درصد کاهش 
یافت.چهارمین قانون معافیت مالیاتی کرونا شــامل معافیت مالیاتی پاداش برای 
کارکنــان مراقبتی تا مبلغ 3۰۰۰ یورو و مجموعــه ای از اقدامات تخفیف مالیاتی 
برای مشــاغل در بسته ای اســت که در مجموع ۱۱ میلیارد یورو )۱۲.5۱ میلیارد 
دالر( و تا سال ۲۰۲5 ارزش دارد.دولت خواهان بسته جدید برای حمایت از بهبود 
اســت و این الیحه شامل مقرراتی است که به شرکت ها اجازه می دهد تا برخی از 
سرمایه گذاری ها را در سال ۲۰۲۲ سریع تر از مالیات های خود کسر و زیان ها را در 
مقابل ســودهای قبلی به میزان بیشــتری نسبت به قبل جبران کنند و در نتیجه 

مالیات سال های گذشته خود را کاهش دهند.

برگزیده شدن فوالد خراسان به عنوان واحد 
تولیدی نمونه ی کار استان  

مجتمع فوالد خراسان عنوان واحد نمونه کار استان را در* سی و سومین جشنواره 
»امتنان«* احراز کرد.معاون منابع انسانی و امور اجتماعی مجتمع فوالد خراسان، 
با اعالم این خبر، گفت: فوالد خراسان امسال هم در میان واحدهای نمونه تولیدی 
در جشنواره امتنان، در میان برترین های استان قرار گرفت.فریدون صبوریان افزود: 
در آیین اختتامیه و  تقدیر از واحدهای نمونه جشــنواره اســتانی »امتنان« که با 
حضــور معاون وزیر »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و مدیران کل »تامین اجتماعی 
خراســان رضوی« و »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« اســتان برگزار شد، با توجه به 
کسب امتیازات باال، لوح تقدیر و تندیس جشنواره، به مجتمع فوالد خراسان اعطا 
شــد.به گفته ی موسی الرضا بهرامی، مدیر اداری و منابع انسانی فوالد خراسان، در 
این جشنواره که با هدف انتخاب و معرفی »کارگران«، »گروه های کار«و »واحدهای 
تولیدی« نمونه برگزار شد، واحدهای استانی نمونه در سه بخش یاد شده از مهرماه 
امسال در فرایند ارزیابی قرار گرفته بودند که خوشبختانه، بزرگ ترین قطب صنعتی 
شرق کشور نیز حائز شرایط عنوان واحد نمونه به خاطر فعالیت های صورت گرفته 
در طول ســال ۱4۰۰ شناخته شد.گفتنی اســت معاون منابع انسانی این شرکت 
به نمایندگی از کســری غفوری، مدیرعامل، لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه را از 

مسکنی، معاون تعاون وزارت خانه دریافت کرد.

طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ 
کرنش ثابت در شرکت فوالد مبارکه

رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه در حاشیه سومین جشنواره 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران از طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ کرنش ثابت 
در شرکت فوالد مبارکه خبر داد.جمشاد جمشیدیان، رئیس تحقیقات فرایندهای 
تولید شرکت فوالد مبارکه در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
اظهار کرد: دستگاه فشار داغ، دستگاهی با تکنولوژی پیشرفته است که برای اولین 
بار در مقیاس صنعتی، توسط دانشمندان و متخصصان داخلی در ایران بازطراحی 
و ساخته شده است. این دستگاه قادر است نرخ کرنش ثابت را در محدوده ۰.۰۰۱ 
بر ثانیه تا 5 بر ثانیه به نمونه اعمال کند. معروف ترین شــرکت ســازنده دستگاه 
فشار گرم در جهان، شــرکت GLEEBLE آمریکاست و به دلیل تحریم های فعلی، 
اجازه فروش آن به ایران داده نمی شــود.وی بیان کرد: در راســتای بومی سازی و 
جلوگیری خروج ارز از کشور، این دستگاه باعث صرفه جویی دالری شده و مهم تر 
از آن در خروج ارز از کشــور مؤثر بــوده و بی نیازی از واردات این محصول حاصل 
شده است.رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه گفت: ازآنجاکه 
واحد متالورژی و فرایندهای تولید شرکت های تولیدکننده فوالد برای طراحی مواد 
جدید به بررسی رفتار کارپذیری و پدیده های بازگشت دینامیکی و استاتیکی این 
مواد قبل از نورد گرم نیاز دارند، بنابراین ســاخت این دســتگاه به کمک دستگاه 
پیچش داغ که قبال توســط متخصصین داخلی ســاخته شــده است، گام بلندی 
به ســوی تحقق اهداف استراتژیک شرکت فوالد مبارکه در زمینه طراحی و تولید 
محصوالت جدید است.جمشیدیان تصریح کرد: توانایی های دیگر این دستگاه که 
می تواند مورداستفاده اساتید دانشگاه، دانشجویان و محققان سراسر کشور قرار گیرد 
عبارت اند از طراحی ســیکل ترمومکانیکال فرایند نورد گرم و فورج ورق و مقاطع، 
تعیین ظرفیت موردنیاز برای غلتک های نورد، بهینه ســازی خط نورد گرم شامل 
نیروی موردنیاز، زمان بین پاسی، بهینه سازی ساختارهای متالورژیکی در محصوالت 
تولیدی، امکان مطالعه گســتره وسیعی از آلیاژها شــامل آلیاژهای دما باال نظیر 
سوپرآلیاژها و فوالدهای نسوز، قابلیت ایجاد محدوده وسیعی از پارامترهای فرایندی 
شامل دما، نرخ کرنش و تنش اعمالی، امکان انجام تست مشابه دیالتومتری جهت 

تشخیص دمای استحاله، امکان طراحی آلیاژهای کارپذیر.

امدادخودروایران موفق به دریافت ۴ 
گواهینامه بین المللی ایزو شد

 شــرکت امدادخودروایران با طی کردن تمامی مراحل ممیزی موفق به کســب 4 
گواهینامه بین المللی ایزو شــد.با توجه به ارزیابی انجام گرفته، امدادخودروایران، 
موفــق به اخذ 4 گواهینامه بین المللی ایزو بــا عناوین مدیریت کیفیت، مدیریت 
مرکز تماس با مشتری، مدیریت سنجش رضایت مشتریان و مدیریت رسیدگی به 
شکایات شد.به گزارش ارتباطات امدادخودروایران، فاطمه افشار مدیر برنامه ریزی 
و مطالعات اســتراتژیک در این باره گفت: آخرین گواهینامه دریافتی در شــرکت 
امدادخودرو ایران مربوط به ســال ۱397 بــوده که با برنامه ریزی و تالش صورت 
گرفته، موفق به اخذ 4 گواهینامه بین المللی ایزو در ســال ۱4۰۰ شــده است.وی 
افزود: امدادخودرو ایران با هدف ارتقای سطح خدمت رسانی به مشتریان، از جمله 
نخستین شرکت هایی است که در این ارزیابی موفق به دریافت گواهینامه بین المللی 

ایزو »مدیریت مرکزتماس با مشتری« برای  مرکزپاسخگویی خود شده است.

با حضور داوران برتر قرآنی صورت گرفت:    
 برگزاری اختتامیه دوازدهمین جشنواره

 قرآنی سایپا
دوازدهمین جشــنواره قرآنی ویژه پرسنل و خانواده های گروه خودروسازی سایپا 
به کار خود پایان داد و برندگان این جشنواره مشخص شدند.به گزارش سایپانیوز، 
دوازهمین جشنواره قرآنی ویژه پرسنل و خانواده های کارکنان گروه خودروسازی 
ســایپا در رده های سنی نوجوان، جوان و بزرگسال با تالش مرکز ارتباطات و امور 
بین الملل و انجمن اسالمی گروه سایپا و با حضور داوران برتر قرآنی کشور برگزار 
شــد و پس از بررسی آثار، برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.این جشنواره در 
رشته های قرائت)تحقیق(، ترتیل، اذان و حفظ در دو بخش برادران و خواهران به 
صورت مجازی و نهج البالغه، تدبر در قرآن و جدول قرآنی، برگزار شــد.داوری این 
جشــنواره به عهده استادان مطرح رشته های قرآنی کشور بود و در بخش مجازی 
جشــنواره در قسمت آقایان، حجت االســالم علی رجبی و حاتم رجبی، در رشته 
حفظ، محمد کاکاوند و امیر حســین توحیدی در رشته قرائت و ترتیل و محمود 
متولی و مرتضی متولی در رشــته اذان و در قسمت بانوان، خانم ها صریحی نژاد و 
شیرازی در رشته حفظ و خانم ها اسوار و بهاری در رشته قرائت و ترتیل به عنوان 

داوران برتر کشوری شرکت کنندگان را مورد ارزیابی قرار دادند.

حضور پررنگ شرکت گهرزمین در نمایشگاه 
بین المللی معدن

حضور پررنگ شــرکت گهرزمین در نمایشــگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، 
فرآوری مواد معدنی، ماشین آالت وتجهیزات وابسته سیستان و بلوچستان:

نمایشــگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آالت و 
تجهیزات وابسته با حضور شرکت سنگ آهن گهرزمین از 3 اسفندماه آغاز می شود. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین،  نمایشگاه 
بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشــین آالت و تجهیزات 
وابسته از 3 لغایت 6 اسفندماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی 
سیستان و بلوچســتان با حضور شرکت سنگ آهن گهرزمین و  جمعی از شرکت 
هــای معدنی و صنعتی مطرح برگزار خواهد شــد. از همه فعاالن عرصه صنعت و 
معدن و عالقمندان دعوت می شــود از آخرین دســتاوردهای شرکت سنگ آهن 
گهرزمین ) غرفه A3۲ ( مستقر در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی سیستان 

و بلوچستان دیدار نمایند.ش

عضو اتاق بازرگانی ایران:

قیمتداروبادستورپاییننمیآید
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت اصرار برای پایین نگه داشــتن 
دستوری قیمت دارو نه تنها راه به جایی نخواهد برد که موجب تضعیف این صنعت نیز 
می شود.به گزارش ایسنا، هاله حامدی فر در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
اظهار کرد: ما باید میان دو موضوع به دقت تفکیک قائل شویم این که دارو با قیمت پایین 
در اختیار مردم قرار گیرد با داروی ارزان قیمت متفاوت است. در این تردیدی وجود ندارد 
که دولت باید تالش کند قیمت نهایی دارو که به دســت مصرف کننده می رســد پایین 
بیاید، اما برای این موضوع نمی توان تمام فشــار را بر تولید کننده  وارد کرد.وی با اشاره 
به مشکالتی که تولید کنندگان حوزه دارو در سال های گذشته با آن مواجه بوده اند، بیان 
کرد: متاســفانه اصرار بر قیمت گذاری دستوری باعث شده تولید کنندگان داخلی دارو با 
فشــار زیادی مواجه شوند و از این فرآیند آسیب ببینند. در کنار آن این که تالش کنیم 
با دســتور قیمت را پایین بیاوریم در نهایت تاثیر خود را در سطح تحقیقات و در نهایت 

کاهش کیفیت نشــان می دهد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که 
یارانه دارو باید در انتهای زنجیره تزریق شــود، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین موضوعاتی 
که در سال های گذشته از سوی فعاالن اقتصادی به آن اشاره شده بحث نحوه حمایت از 
صنعت دارو است در صورتی که این حمایت در حلقه پایانی و برای مصرف کننده نهایی 
اجرایی شــود مزیت های خاص خود را خواهد داشــت.حامدی فر ادامه داد: در سال های 
گذشــته اصرار بر تزریق یارانه دارو به ابتدای زنجیره تولید موجب فشــارهایی بر تولید 
کنندگان شده و این موضوع در نهایت به ضرر صنعت داروی کشور خواهد شد.وی با بیان 
این که در حال حاضر حدود 97 درصد از مصرف دارویی کشور در داخل تولید می شود، 
خاطر نشــان کرد: هر اتفاقی که در حوزه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی 
بیفتد باید در نظر داشته باشیم که تولید کنندگان این 97 درصد باید در اولویت سیاست 

گذاری باشند و نباید به آنها آسیبی وارد شود.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران گفت: ایران خود را به 6 درصد تجارت جهانی محدود کرده است و متأسفانه در اولویت تجاری هیچ یک از کشورهای همسایه قرار ندارد.به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی دیروز 
در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان برای ایران مهم است زیرا در حال حاضر همسایگان مهم ترین کشورهای هدف تجاری هستند و باید بدانیم 
که این مهم روی وضعیت کسب وکار کلیه بنگاه های اقتصادی اثر دارد. اگر قرار دادن این کشورها به عنوان اولویت مهم است باید بدانیم که آیا این کشورها هم ایران را در اولویت خود قرار دادند. در واقع باید بدانیم که 
رویکرد آنها نسبت به ایران چیست.رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران اعالم کرد: با نگاهی اجمالی به ساختار سیاست های تجاری و داخلی کشورهایی چون روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق می توان گفت که 
همه کشورهای همسایه های ایران سهم 6 درصدی در تجارت جهانی دارند؛ اما جایگاهی در مدیریت اقتصاد جهانی ندارند و این روند در 7۰ سال اخیر تغییری نکرده است.وی تاکید کرد: در محیط همسایگی ایران همه کشورها با تمرکز بر داخل حکمرانی 
می کنند و اتحادیه های شکل گرفته در منطقه مانند اکو، شانگهای، اوراسیا و غیره موفقیتی نداشته اند.قاسمی ادامه داد: کشورهای همسایه اسناد راهبردی صادراتی بلندمدت خود را منتشر کرده و در هیچ کدام از این اسناد، ایران در اولویت تجاری قرار ندارند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران گفت: ایران خود را به 6 درصد تجارت جهانی محدود کرده است و متأسفانه در اولویت تجاری هیچ یک از کشورهای همسایه قرار ندارد. از طرف دیگر تمام این کشورها دنبال پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی دیگری 
هستند؛ از این  رو دولت باید متناسب با این شرایط، سیاست های خود را تغییر دهد و در پی سیاست های جایگزین باشد.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران:

ایران در اولویت تجاری هیچ  یک از همسایگان قرار ندارد

هشدار سازمان 
ملل درباره کاهش 
تجارت جهانی در 
سال 2022
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گزیده خبر

پایش عملکرد شعب بانک تجارت در اعطای 
تسهیالت خرد توسط مدیران ارشد این بانک

مدیرعامل، رئیس هیــات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره، قائم مقام مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره بانک تجارت در راســتای پایش عملکرد شعب این بانک در 
اعطای تسهیالت خرد از شعبه های این بانک در استان های مختلف کشور بازدید 
کردند.بــه گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخالقی مدیرعامل، فرخ نژاد 
رئیــس هیات مدیره، ترک تبریزی نایب رئیس هیات مدیره، کی النی قائم مقام 
مدیرعامل و کیایی عضو هیات مدیره بانک تجارت در راستای پایش عملکرد شعب 
این بانک در اعطای تســهیالت خرد از شعب بانک تجارت در استان های تهران، 
هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان بازدید به عمل آوردند.مدیران ارشد بانک 
تجارت در این بازدیدها با اشاره به اهمیت پاسخگویی به درخواست های مشتریان 
مبنی بر اعطای تسهیالت خرد بدون ضامن بر ضرورت اقدام کارکنان شعب مطابق 

دستورالعمل مربوطه تاکید کردند.

تعاون به عنوان راهکاری برای احیای ظرفیت 
های مغفول اقتصاد کشور است 

تعاون به عنوان راهکاری برای احیای ظرفیت های مغفول اقتصاد کشور استمعاون 
تعــاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مکانیــزم تعاون به عنوان راهکاری 
برای احیای ظرفیت های مغفول اقتصاد کشــور یاد کرد.مهدی مسکنی معاون 
تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
طی بازدید از چند پروژه شهرســتان سبزوار و نشست با تعاونگران گفت: تعاون 
رویکردی ویژه برای رشــد و توسعه متوازن و راهکاری جهت پیشرفت مبتنی بر 
عدالت است.وی افزود: مقام معظم رهبری هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد 
ملی را ابالغ فرموده اند و تعاون به عنوان نســخه حیات بخش اقتصاد برای حل 
مشکالت اقتصادی و رفع موانع تولید مطرح است.مسکنی گفت: حدود ۷۰ شرکت 
تعاونی پرورش شترمرغ در این شهرستان فعال بوده اند و سبزوار زمانی به عنوان 
قطبی برای تولید لوازم چوب بوده اســت و برای احیای این ظرفیت ها، توجهی 

ویژه به امر تعاون ضروری است.

نحوه پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن در 
بانک توسعه صادرات ایران

بانک توسعه صادرات ایران با صدور بخشنامه ای در خصوص پرداخت تسهیالت 
خرد به کارکنان، بازنشستگان و مســتمری بگیران بخش های دولتی، عمومی 
و خصوصی بدون نیاز به ضامن، چگونگی شــرایط دریافت آن را تشریح کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، تسهیالت فوق در قالب عقد 
مرابحه خرید کاال از محل منابع جذب شــده شــعب )منابع غیرصادراتی( قابل 
پرداخت است.بخشنامه یاد شده در خصوص شرایط و ضوابط متقاضی تسهیالت 
) اشخاص حقیقی حقوق بگیر نزد بانک( افزوده است:اشخاص باید نزد بانک دارای 
حساب بوده و در یکسال اخیر حقوق خود را نزد بانک از طریق این حساب دریافت 
کرده باشند و به منظور تایید این موضوع، ارایه لیست بیمه برای یکسال اخیر از 

سامانه های مربوطه الزامی خواهد بود.

قیطاسی خبر داد:
برنامه ریزی برای توسعه خدمات غیرحضوری 

توسط بانک دی
مدیرعامل بانک دی گفت: بسیاری از خدمات قابل ارائه به مشتریان بانک دی در 
آینده نزدیک به صورت غیرحضوری صورت خواهد گرفت.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، علیرضا قیطاســی با اعــالم این مطلب گفت: انجام امــور بانکداری 
غیر حضوری و توســعه خدمات بانکداری دیجیتال نیاز امروز شبکه بانکی کشور 
برای ارائه خدمات مطلوب به مشــتریان است و خوشــبختانه بانک دی در این 
عرصه موفق و پیشگام بوده است و به زودی خدمات جدید و متنوعی را بر بستر 
موبایل بانــک و اینترنت بانک به صورت غیرحضوری ارائه خواهد داد.وی افزود: در 
حال حاضر امکان افتتاح حســاب غیرحضوری از طریق همراه بانک )اپلیکیشن 
دی جت( و اینترنت بانک )دی نت( مهیا شده است و به زودی پرداخت تسهیالت 
خرد به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران نیز از همین طریق به صورت برخط و 

بدون نیاز به حضور در شعبه انجام خواهد شد.

برگزاری نهمین همایش پیشرفت و توسعه 
علمی کشور توسط شورای انجمن های علمی 

ایران با حمایت دانشگاه خاتم
 نهمین همایش پیشــرفت و توسعه علمی کشــور روز شنبه ۲3 بهمن ماه 
14۰۰ توســط شــورای انجمن های علمی ایران و با حمایت دانشگاه خاتم 
در محل ســالن کنفرانس آن دانشگاه با حضور دکتر پیمان صالحی معاون 
پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مجید قاسمی رئیس شورای 
انجمن های علمی ایران، دکتر محمد جاللی دبیر کمیســیون انجمن های 
علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران و اعضای هیأت 
مدیره انجمن های علمی ایران برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
خاتم، در این کنفرانس که طی دو نشســت تخصصــی مجزا با محورهای 
»توســعه شایستگی های سرمایه انســانی فناور« و »نوآوری  و فناوری های 

نوین« به  صورت حضوری و مجازی برگزار شد، 

فراهم شدن امکان تغییر شماره تلفن 
مشتریان در اپلیکیشن موبایلت

بانک سامان امکان تغییر شماره تلفن همراه مشتریان در اپلیکیشن موبایلت 
را فراهم کرد.به گزارش ســامان رسانه، تمام مشــتریان از این پس می توانند 
بدون مراجعه به شــعب بانک سامان شماره تلفن همراه را از طریق اپلیکیشن 
موبایلت تغییر دهند.بر این اساس، مشتریان می توانند با مراجعه به اپلیکیشن 
موبایلت و از قســمت ســایر، در بخش پروفایل، قسمت ویرایش شماره تلفن 
همراه را انتخاب و شــماره جدید خود را ثبت کنند.الزم به ذکر اســت که بر 
اســاس دستورالعمل بانک مرکزی، شماره تلفن ثبت شــده باید به نام دارنده 

حساب باشد.

آغاز حمایت بانک سپه از جهش تولید مسکن
تأمین مالی ساخت 120 هزار واحد مسکونی 

برای کارکنان نیروهای مسلح
مدیرعامل بانک ســپه از ورود این بانک بــرای حمایت از تحقق اهداف طرح 
جهش تولید مسکن دولت سیزدهم خبرداد و گفت: با حمایت نخستین بانک 
ایرانی 1۲۰ هزار مسکن شخصی برای کارکنان نیروهای مسلح احداث می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه؛ دکتر آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم 
خبر فوق اظهارداشت: برای استفاده کارکنان نیروهای مسلح از ظرفیت اجرای 
ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن مصوبه سوم شهریورماه سال جاری مجلس 
شورای اسالمی و بودجه سال 14۰۰، قرارداد مشترک بین بانک سپه و قرارگاه 
مسکن نیروهای مسلح به امضا رسید.وی ادامه داد: به استناد تفاهم بعمل آمده 
با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بانک سپه به عنوان بانک عامل پروژه 

های مسکن شخصی پرسنل نیروهای مسلح، تأمین مالی می کند.

تداوم بازدید میدانی مدیران بانک مسکن 
از شعب

بازدیدهای میدانی مدیران بانک مســکن با حضور مدیر امور روابط عمومی و 
حوزه مدیریت و مدیر امور شــعب تهران تداوم یافته اســت.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی بانک مســکن- هیبنا ، در ادامه مجموعه بازدیدهای میدانی 
که مدیرعامل بانک مســکن و برخی مدیران این بانک به طور ســرزده انجام 
می دهند، مهدی ســندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، 
علی کشــاورز مدیر امور شعب تهران و کاظم معتمدی رییس اداره کل حوزه 
مدیریت از شعبه های مختلف شهر تهران بازدید بعمل آوردند.شعبه های اشرفی 
اصفهانی، توانیر، کریم خان و شــهید خدامی از جمله شــعبی بود که در این 
بازدیدها مورد ارزیابی قرار گرفت.این نظارت میدانی در راستای تاکیدات وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در ابعاد مختلف انجام شده 

است.

خرید شب عید خود را اقساطی انجام دهید
با اســتفاده از کاالکارت بانک قرض الحسنه مهر ایران می توانید خرید شب عید خود 
را به صورت اقســاطی و با تخفیف های ویژه از فروشگاه های زنجیره ای انجام دهید.به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، بزرگ ترین بانک قرض الحسنه 
کشــور که همواره تالش کرده با ارائه ســبد متنوعی از محصوالت، نیازهای اقشــار 
مختلف جامعه را برطرف کند، اکنون نیز با ارائه کاالکارت ویژه خرید از فروشگاه های 
زنجیره ای، دغدغه خرید شــب عید مردم را برطرف کرده اســت.هر یک از متقاضیان 
می توانند تا ســقف ۵۰۰ میلیون ریال، از فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد بانک 
به صورت اقساطی خرید کنند. کارمزد تسهیالت ارائه شده در چارچوب کاالکارت بانک 
قرض الحسنه مهر ایران تنها ۲ درصد و دوره بازپرداخت آن نیز ۶ ماه است.افرادی که 

خواهان خرید اقالم مورد نیاز خود از فروشگاه های زنجیره ای هستند، 

 مشارکت بانک کارآفرین در اجرای 
طرح معدن سیاستراگی

بانک کارآفرین در راســتای حمایت از توســعه مناطق محــروم و کمتر برخوردار با 
مشارکت در طرح توسعه معدن مس سیاستراگی نسبت به اختصاص تسهیالت ریالی 
به مبلغ هزار میلیارد ریــال اقدام کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، طبق 
درخواست هلدینگ تالشگران اقتصاد پایدار ، پس از بررسی های انجام شده و موافقت 
هیأت مدیره بانک در جهت تقویت زیرساختی مناطق کمتر برخوردار و ایجاد اشتغال 
پایدار، بانک کارآفرین مبلغ هزار میلیار ریال برای خرید ماشین آالت و تجهیز و ساخت 
ابنیه اختصاص داد.پروژه مذکور احداث کارخانه مس سیاستراگی در استان سیستان و 
بلوچستان، در 1۸4 کیلومتری شمال غربی زاهدان، شهرستان نیمروز، بخش صابری، 
دهستان سفیدآبه، روستای اومار و در مجاورت معدن سیاستراگی واقع شده است که 
احداث آن با ظرفیت ســاالنه 3۰۰۰ تن در سال 13۹۹ شروع و پیش بینی می شود 

اتمام عملیات احداث تا اواسط سال 14۰1 به پایان برسد. 

همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی:
 بیمه پارسیان یک مدرسه دیگر در منطقه

 محروم را افتتاح کرد
بیمه پارسیان در ادامه فعالیت های خیرخواهانه و نقش آفرینی موثرتر در مسئولیت 
اجتماعی؛ یک مدرســه دیگر در مناطق کم برخوردار استان سیستان و بلوچستان را 
افتتاح کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه پارســیان؛ این شــرکت همزمان با سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی، اقدام به بهره برداری از مدرسه ای دیگر در منطقه محروم 
ورزنان، شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان کرد.براساس این گزارش؛ 
این مدرسه دوکالسه با هدف آموزش و توسعه علم و دانش در مناطق کم برخواردار از 
تحصیل و با حضور جمعی از مدیران بیمه پارسیان و همچنین مسئوالن اداره آموزش 
و پرورش استان سیستان و بلوچســتان به بهره برداری رسید.بیمه پارسیان در سال 
های اخیر ساخت هفت مدرسه در مناطق محروم را به پایان رساند و هم اکنون دانش 

آموزان عزیز در آن مشغول به تحصیل می باشند.

مرکز نوآوری بانک ملی ایران )فینوداد(، 
میزبان جشنواره بزرگ نهال فین تک

جشــنواره بزرگ نهال فین تک از ســوی مرکز نوآوری فینــوداد و به میزبانی 
بانک ملی ایران برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
جشنواره رویدادی است که در پایان هر سال با پرداختن به موضوع فین تک در 
ایــران و معرفی مجموعه ای از محصول، راهکار و افراد موثر در این حوزه، برای 
رشــد نوآورانه این صنعت می کوشد. جشنواره »نهال فین تک« برای نخستین  
بار اسفند 13۹۸ همزمان با یازدهمین رویداد فیناپ برگزار شد و دومین دوره 
آن 14 اســفند 13۹۹ با نگاهی ویژه به اپلیکیشن و راهکارهای برتر در دوران 
همه گیــری کرونا منتخب هایی از بخش های مختلف حوزه فین تک را معرفی 

کرد.

در آیین تجلیل از روسای شعب برتر بانک گردشگری مطرح شد؛ 
رموز موفقیت شعب برتر، توجه به مدیریت 

دانش، کار تیمی و مشتری مداری است 
قائم مقام بانک گردشگری در آیین تجلیل از روسای شعب برتر این بانک گفت: 
توجه به مدیریت دانش، انجام کار تیمی و هدفمند، مشتری مداری و همدلی از 
جمله رموز موفقیت شعب برتر بانک بوده است.به گزارش روابط عمومی بانک 
گردشگری، حسین رحمتی افزود: تجلیل از روسای شعب برتر به منزله نادیده 
گرفتن تالش همکاران سایر شعب نیست بلکه روسای شعب برتر با انجام کار 
تیمی و هدفمند عمل کردن، رتبه باالتری از شاخص های تعیین شده را کسب 
کرده اند.وی اضافه کرد: بانک مرکزی همه ســاله در همایشی از روسای شعب 
برتر بر اســاس شاخص های تعیین شده تجلیل می کند و هدف آن این است 
که تجارب مفید و ارزشــمند و همچنین دالیل موفقیت آنان را به سایر بانک 

های کشور منتقل کند تا انگیزه بانک ها برای خدمت به مردم بیشتر شود.

شرایط اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
اشتغال به مددجویان سازمان بهزیستی

با صدور بخشنامه از سوی پســت بانک ایران، شرایط اعطای تسهیالت قرض 
الحسنه اشتغال به مددجویان سازمان بهزیستی کشور اعالم شد.بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران با ابالغ بخشــنامه ای به شبکه بانکی کشور، شرایط 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه اشتغال، به مدد جویان سازمان بهزیستی کشور 
را اعالم کرد که طی بخشــنامه شــماره ۰۰/3۶/ب مورخ ۲۲ بهمن ماه توسط 
معاونت اعتباری و بین الملل پســت بانک ایران به شــعب سراسرکشور ابالغ 
شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق ماده ۸3 قانون 
برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران موظف اســت برای حمایت از اشتغال مولد، از طریق 

بانک های عامل، مبلغ ۲۸۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کند.

بازارهای برنده و بازنده منازعه اوکراین
حمله نظامی احتمالی روســیه بــه اوکراین بازارهای متعددی 
شــامل گندم و انرژی و همچنین اوراق قرضه دالری دولتی و 
داراییهای امن و ســهام را تحت تاثیر قرار می دهد. به گزارش 
ایسنا رویترز در گزارشی به بررسی تاثیر تشدید تنشهای میان 

روسیه و اوکراین در بازارهای جهانی پرداخته است.

داراییهای امن
وقوع یــک رویداد پرمخاطــره بزرگ معموال باعث می شــود 
ســرمایه گذاران به سوی اوراق قرضه هجوم ببرند که به عنوان 
دارایی امن دیده می شــوند و این بار هم تفاوتی نخواهد داشت 
حتی اگر حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت های نفت 
و متعاقبا تورم شــود.باالترین نرخ تورم چند دهه اخیر و چشم 
انــداز افزایش نرخ های بهره، در ابتدای ســال میالدی جاری 
بازارهای اوراق قرضه را دچار نوســان کــرد و نرخ بازده اوراق 
قرضه 1۰ ساله آمریکا نزدیک به سطح دو درصد و بازده اوراق 
قرضه 1۰ ســاله آلمان برای نخستین بار از سال ۲۰1۹ باالی 
صفر درصد قرار دارد. اما حمله نظامی روسیه و به اوکراین می 
تواند این وضعیت را تغییر دهد.در بازارهای فارکس، نرخ مبادله 
یورو و فرانک سوئیس بزرگترین نشانگر ریسک ژئوپلیتیکی در 
منطقه یورو دیده می شــود زیرا ارز سوئیس همواره دارای امن 
برای ســرمایه گذاران بوده است. فرانک سوئیس اواخر ژانویه به 
باالترین حد از ماه مه ســال ۲۰1۵ صعود کرد. طال هم که در 
شــرایط منازعات یا نامالیمات اقتصادی یک پناهگاه امن برای 
دارایی به شــمار می رود، به باالترین حد در 13 ماه گذشــته 

صعود کرد.

غالت و و گندم
هرگونه اختالل در روند صادرات غالت از منطقه دریای ســیاه، 
تاثیر بزرگی روی قیمت ها خواهد گذاشت و باعث تشدید تورم 
مواد غذایی می شود آن هم در شرایطی که تامین مواد غذایی 

پس از آسیب اقتصادی ناشی از پاندمی کووید 1۹ یک دغدغه 
عمده در سراسر جهان مانده است.

چهار صادرکننده بزرگ شــامل اوکراین، روســیه، قزاقستان 
و رومانــی از بنادری در دریای ســیاه غله صادر می کند که در 
صورت وقوع هر گونه حمله نظامی یا تحریم ها ممکن است روند 
صادرات با اختالالتی روبه رو شوند. طبق آمار شورای بین المللی 
غالت، پیش بینی می شــود اوکراین در فصــل زراعی ۲۰۲۲- 
۲۰۲1 ســومین صادرکننده بزرگ ذرت در جهان و چهارمین 
صادرکننده بزرگ گندم باشــد. روسیه هم صادرکننده بزرگ 

گندم در جهان است.

گاز طبیعی و نفت
بازارهای انرژی احتماال در صورت کشیده شدن تنشها به یک 
رویارویی نظامی، آســیب خواهند دید. اروپــا برای حدود 3۵ 

درصد از گاز طبیعی مورد نیازش به روســیه وابسته است که 
عمدتا از طریق خطوط لوله که از بالروس و لهســتان و بخشی 
هم از اوکراین عبور کرده و به آلمان می رسد، تامین می شود.

در سال ۲۰۲۰ حجم صادرات گاز از روسیه به اروپا تحت تاثیر 
قرنطینــه های کرونــا که باعث افت تقاضا شــده بود، کاهش 
پیدا کرد و ســال میالدی گذشــته که میزان مصرف افزایش 
چشــمگیری داشــت و باعث جهش قیمت ها به رکورد باالی 

کم سابقه شد، به طور کامل بهبود پیدا نکرد.
آلمان تهدید کرده اســت در صورت حمله نظامی روســیه به 
اوکراین ممکن اســت خط لوله گازی جدید نورد استریم ۲ از 
روسیه را متوقف کند. پیش بینی می شود این خط لوله واردات 
گاز روسیه به اروپا را افزایش دهد اما همزمان وابستگی انرژی 

این منطقه به مسکو را مضاعف خواهد کرد.
تحلیلگران انتظار دارند صادرات گاز طبیعی از روسیه به اروپای 

غربــی از طریق اوکراین و بالروس در صورت وضع تحریم های 
جدید بــه میزان قابل مالحظه ای کاهش پیــدا کند و در این 
صورت قیمتهای گاز دوباره به سطحی صعود خواهند کرد که 
آخرین بار در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲1 مشاهده شد.بازارهای 
نفت ممکن اســت به دلیل محدودیتها یــا اختالالت به وجود 
آمده، تحت تاثیر قرار بگیرند. اوکراین نفت روسیه را به اسلواکی، 
مجارستان و جمهوری چک منتقل می کند. ترانزیت صادرات 
نفت خام روسیه از طریق اوکراین به این بلوک در سال ۲۰۲1 
حدود 11.۹ میلیون تن بود که در مقایسه با 1۲.3 میلیون تن 
در ســال ۲۰۲۰ کاهش داشت.طبق پیش بینی بانک جی پی 
مورگان، تنشها ممکن است باعث افزایش قیمت های نفت شود 
و صعود قیمتها به 1۵۰ دالر در هر بشــکه رشد تولید ناخالص 
داخلی جهانی را به ۰.۹ درصد در نیمه اول سال خواهد رساند و 

همزمان نرخ تورم دو برابر شده و به ۷.۲ درصد می رسد.

شرکت های آسیب پذیر در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی
پیامدهای حمله نظامی روسیه برای شرکت های غربی سهامی 
عام نیز می تواند ملموس باشــد. با این حال اگر درآمد یا سود 
شرکت های انرژی هرگونه آســیبی ببیند، با افزایش احتمالی 
قیمــت نفت جبران خواهد شد.شــرکت انگلیســی بریتیش 
پترولیوم 1۹.۷۵ درصد در شرکت روس نفت سهم دارد که یک 
سوم از تولید این شرکت را تشکیل می دهد. همچنین شماری 
جوینت ونچر با بزرگترین تولید کننده نفت روسیه دارد.شرکت 
شل در ســاخالین ۲ که نخستین کارخانه LNG روسیه است، 
۲۷.۵ درصد ســهم دارد که سهمش از کل صادرات LNG این 
کشور را به یک سوم می رساند و همچنین چند جمله جوینت 
ونچر با غول انرژی گازپروم دارد.شرکت انرژی آمریکایی اکسون 
از طریق پروژه نفت و گاز ســاخالین-1 در روسیه فعالیت دارد 
که در آن شرکت نفت و گاز طبیعی دولتی هند نیز سهمی دارد. 

شرکت اکوئینور نروژ هم در روسیه فعالیت دارد.

فیزیکدانان بر این باورند که هرچه باال رود، باید پایین آید و این موضوع درباره ارز دیجیتال پرمعامله جهان یعنی بیت کوین نیز 
درســت است. یک تحلیلگر برجسته ارزهای دیجیتال هشدار داد که بیت کوین ممکن است با کاهش اندک و افزایش احتمالی 
نرخ بهره در ماه مارس، به سطوح پایین تری سقوط کند.به گزارش ایسنا به نقل از نیوز، بیت کوین در ژانویه برای اولین بار از ماه 
جوالی به کمتر از 33 هزار دالر سقوط کرد و قیمت آن بیش از ۵۰ درصد در فروش کاهش یافت اما انتظار می رود با وجود شروع 
آشفته بیت کوین در سال ۲۰۲۲، به هدف صعودی ۲۰۰ هزار دالری در نیمه دوم دست یابد.گزارش ها نشان داده است که بیت 
کوین در عملکرد خود بازتاب بازار سهام بوده است زیرا با این احتمال مواجه می شود که فدرال رزرو می تواند نرخ بهره را در اوایل ماه آینده افزایش دهد. به گزارش 
کوین دسک، بیت کوین در پایان سه ماهه چهارم سال گذشته به طور فزاینده ای با سهام مرتبط و زمانی که با چشم انداز انقباض بانک مرکزی مواجه شد، سقوط کرد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.۹۶ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل ۷.۵۹ درصد بیشتر شده است.در حال 
حاضر 41.۲۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین 1۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد 
و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲4 ساعت گذشته ۷۹.34 میلیارد دالر است که ۹.3۰ درصد افزایش داشته است. 
حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 1۰.۲۲ میلیارد دالر است که 1۲.۸۹ درصد از کل حجم ۲4 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های 

پایدار اکنون ۶1.۹1 میلیارد دالر است که ۷۸.۰۲ درصد از کل حجم ۲4 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

 

در دی ماه سال جاری از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده به ترتیب ۹1.۶ درصد و ۸۸.۷ درصد وصول شده است.به گزارش 
ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در دی ماه 14۰۰، تعداد چک های وصولی عادی در کل کشور حدود ۶ میلیون فقره 
چک و به ارزشی بیش از ۲3۹۲هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.1 درصد ۲.۸ 
درصد افزایش نشان می  دهد.خاطرنشان می شود در ماه مورد اشاره، تعداد کل چک های مبادله ای در کشور به بیش از ۶.۵ میلیون 

فقره چک و به ارزشـی بالغ بر ۲۶۹۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۲ درصـد و 4.4 درصد افزایش نشان می دهد.قابل 
تأکید است که در ماه یاد شده از کل تعداد و مبلغ چک های مبادلـه شـده بـه ترتیب ۸.4 درصـد و 11.3 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک 

های برگشت داده شـده در آذرماه 14۰۰ به ترتیب معادل ۸.3 درصد و ۹.۹ درصد و در دی مـاه سـال 13۹۹ بـه ترتیب برابر ۸.۰ درصد و 11.1درصد بوده است.
در دی ماه 14۰۰، درصد چک های جدید برگشــتی حدود ۷.۵ درصد اســت؛  این در حالی است که درصد چک های قدیم برگشتی برابر با حدود 11.۲ درصد است.

همچنین تعداد چک های جدید وصولی طی ماه مورد گزارش به بیش از سه میلیون و 13۶ هزار رسید؛ در حالی که تعداد چک های قدیمی وصولی، بیش از دو میلیون 
و ۸۵1 هزار فقره بوده است.

وصول ۹1.۶ درصد چک های مبادله  شدهتکرار قصه سقوط بیت کوین ادامه دارد؟

تعداد چک های وصولی به ۶ میلیون فقره رسید
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گزیده خبر

ادعای بلینکن: 
 پوتین تصمیم خود را درباره اوکراین 

گرفته است
نیویورک- ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که در آلمان به سر می 
برد، همزمان با افزایش تنش ها میان واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ادعا کرد 
که والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصمیم خود را گرفته است.وزیر امور 
خارجه آمریکا در گفت و گویی ادعا کرد: بر اســاس اطلالعاتی که ما در اختیار 
داریم، به نظر می رســد والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه تصمیم خود 
را برای تهاجم مجدد به اوکراین گرفته است.بلینکن در تداوم ادعاهای غرب به 
رغم تکذیب کرملین مدعی شــد  البته تا دقیقه آخر که این تهاجم  رخ دهد، 
ما تمام تالش خود را برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک انجام می دهیم زیرا 
درگیری، جنگ و تهاجم به نفع هیچکس نیست.پیش از بلینکن، لوید آستین 
رئیس پنتاگون نیز ادعا کرد: اگر امروز به موضع او)والدیمیر پوتین( نگاه کنید، 
مشخص اســت که تصمیم خود را گرفته است و آنها در حال حرکت به سوی 
مواضع مناسب خود برای حمله هســتند.بلینکن و آستین ادعاهای قبلی جو 
بایدن رئیس جمهوری آمریکا را مبنی بر اینکه والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روســیه تصمیم به حمله گرفته اســت، تکرار می کنند.در چند هفته گذشته 
مقامات آمریکایی اعالم کرده بودند که پوتین هنوز چنین تصمیمی نگرفته است 
اما به رغم نادرست بودن پیش بینی های واشنگتن و کذب بودن ضرب االجل های 
ساختگی اش اکنون به رغم تکذیب کرملین مدعی هستند که رئیس جمهوری 
روسیه تصمیم خود را گرفته است.وزیر خارجه آمریکا همچنین در واکنش به 
اظهارات مقامات روسیه مبنی بر نسل کشی در شرق اوکراین گفت: این امر که 
یک نسل کشی درحال رخ دادن است کامال اشتباه است و صادقانه بگویم توهین 
آمیز اســت.بلینکن افزود که نسل کشــی رخ نداده است زیرا حداقل در طرف 
اوکراینی که به دلیل تهاجم روسیه به خاک اوکراین ایجاد شده است، ما ناظران 
و ســازمان امنیت اروپا را داریم کــه تحوالت را تایید می کنند.این مقام دولت 
بایدن اضافه کرد که ما به اطالعات خود بسیار اطمینان داریم و آنها را بیان می 
کنیم تا از یک جنگ جلوگیری کنیم نه اینکه آن را آغاز کنیم. این جنگ به نفع 
هیچکس نیست به خصوص برای مردم روسیه.پوتین روز سه شنبه در نشست 
مطبوعاتی مشترک با اوالف شولتز صدر اعظم آلمان در کاخ کرملین، گفت که 
روسیه خواهان جنگ نیست و به همین دلیل ایده تضمین های امنیتی را مطرح 
کرده است.رئیس جمهوری روســیه تصریح کرد: آنچه که در منطقه دونباس 
)منطقه مناقشه در شرق اوکراین( می گذرد، نسل کشی است.منطقه دونباس 
در شرق اوکراین از مناطق دونتسک و لوگانسک و نیز چند منطقه روس نشین 
دیگر تشــکیل شده و این دو اســتان در سال ۲۰۱۴ پس از تغییر حکومت در 
اوکراین بطور یکجانبه از کی یف اعالم اســتقالل کردند.پوتین درباره قطعنامه 
صادره ازسوی دومای روسیه که از رئیس جمهوری روسیه خواهان به رسمیت 
شــناختن استقالل مناطق خودخوانده دونتسک و لوگانسک شده است، گفت: 
آنها )نمایندگان دومای روسیه( از خواسته های رای دهندگان خود اطالع دارند 
که با ســاکنان منطقه دونباس ابراز همدردی می کنند.وی همچنین در مورد 
احتمال آغاز جنگ در اروپا و چنین تهدیدی گفت که یک جنگ در گذشــته 
در اروپا رخ داده است که ناتو آن را علیه بلگراد )حمله ناتو به یوگسالوی سابق 
در سال ۱۹۹۹( آغاز کرد.پوتین گفت که به تعویق افتادن عضویت اوکراین در 
ناتــو، وضعیت را تغییر نمی دهد و ما خواهان حل این مســاله در زمان حاضر 
هستیم.روابط مسکو و کی یف از سال ۲۰۱۴ تیره شده و این تنش تحت تاثیر 
فضاسازی های تبلیغاتی آمریکا و متحدانش شدت گرفته است.روسیه تضمین ها 
و درخواســت های امنیتی را برای ایاالت متحده آمریکا فرســتاده و در آن بر 
توقف هرگونه رزمایش نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه و همچنین خروج 

نیروهای این سازمان از اروپای شرقی تاکید کرده است.

ناتو کارمندانش را از کی یف خارج کرد
یکی از مقام های ناتو گفته است، کارمندان این ائتالف در کی یف به لِویو واقع 
در غرب اوکراین و بروکســل، بلژیک منتقل شده اند.به گزارش ایسنا، به نقل 
از پایــگاه خبری هیل، این مقام مســئول ناتو در بیانیــه ای اعالم کرد:  ناتو و 
کشــورهای متحد در حال نظارت و ارزیابی اوضاع در اوکراین هســتند و به 
انجام اقدامات الزم و ضروری ادامه می دهند. امنیت پرنســل ما اولویت دارد و 
به همین دلیل، ما پرنسل خود را به لِویو و بروکسل منتقل کرده ایم.وی ادامه 
داد: دفاتر ناتو در اوکراین همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. ما از روسیه 
می خواهیم تا به کاهش تنش بپردازد و راه دیپلماسی را در پیش بگیرد.هنوز 
مشــخص نیســت که چه تعداد کارمند ناتو در لِویو و بروکسل مستقر شده و 
اینکه در هر کدام از این دو شهر چه تعداد جابجا شده اند. اخیرا دولت انگلیس 
در بیانیه مربوط به هشــدار سفر اعالم کرد که کارمندان سفارتش در کی یف 
را به لِویو منتقل کرده اســت.دولت لندن در این بیانیه همچنین آورده است: 
دفتر ســفارت انگلیس در کی یف به صورت موقت جابجا شده است. کارمندان 
سفارت در دفتری واقع در لِویو به فعالیت خود ادامه می دهند.مقام های غربی 
تخمین می زنند که ۱۹۰ هزار ســرباز روسی اکنون در مرز با اوکراین مستقر 
شــده و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه اعالم کرد که بر این 
باور است والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری رروسیه به دنبال حمله به اوکراین 
باشــد.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گذشته اعالم کرده بود 
که سفارت این کشــور در کی یف باید بسته شود چون مقام ها شاهد افزایش 
اســتقرار نظامیان روس در نزدیکی مرز با اوکراین هستند.وزیر خارجه آمریکا 
در بیانیه ای اعالم کرد: ما تمامی اقدامات صادقانه خود را برای رسیدن به یک 
راه حل دیپلماتیک ادامه داده و همچنان با دولت روســیه در پی گفت وگوی 
میان بایدن با پوتین و همچنین صحبت هایم با سرگئی الوروف ، وزیر خارجه 

روسیه در تماسیم.

افشاگری اطالعاتی آمریکا علیه روسیه »شمشیر دولبه« است
با باال گرفتن نگرانی ها در خصوص آماده شدن مسکو برای حمله ای تمام عیار، دولت جو بایدن نگرش معموالً سختگیرانه واشنگتن در قبال انتشار اسناد اطالعاتی را 
کنار گذاشــته و یک کمپین اســتراتژیک و به گفته مقامات سابق، بی سابقه را برای خارج ساختن اسناد از حالت محرمانه به منظور افشای اقدامات روسیه در اوکراین 
پیگیری می کند.به گزارش ایسنا، به نقل از یاهو نیوز، در روزهای اخیر، مقامات آمریکایی از آنچه که تعدادی ازعملیات های »پرچم دروغین« روسیه که به منظور ایجاد 
دستاویزی برای حمله به اوکراین می خوانند، صحبت می کنند.اظهارات آنها شامل ادعاها در خصوص احتمال رخ دادن حمله شیمیایی طراحی شده توسط روسیه که 
شبیه به تجاوزی از جانب اوکراین به نظر برسد و حتی دسیسه ای برای ساخت فیلمی دقیق اما در عین حال جعلی که پیامدهای مرگبار حمله ای از جانب اوکراین را 
نشان دهد، بوده است.مقامات همچنین علناً سازمان اطالعات ارتش روسیه را مسئول یک عملیات سایبری مخرب که چند روز پیش وزارت دفاع و بانک های اوکراین 
را هدف قرار داد، معرفی کردند.کارشناســان می گویند که این افشــاگری ها با هدف بر هم زدن تعادل روسیه از طریق افشای نقشه های آنها قبل از به ثمر نشستنشان 
بوده اند و نشان می دهد که آمریکا توانایی نظارت بر بسیاری از اقدامات روسیه را دارد.یکی از مقامات ارشد سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( که نامش را فاش 
نساخت، گفت: در پایان دولت ترامپ، آژانس های جاسوسی ایاالت متحده درکی بسیار بهتر از آنچه روس ها با مفهوم استراتژیک انجام می دهند، به دست آورده بودند.

او ادامه داد: منابعی خارق العاده وجود داشت، بدیهی است که آن ها واقعاً شکننده هستند، بنابراین مطمئن نیستم که این دسترسی ها هنوز وجود دارند یا خیر، اما باید 
تصور کنم که هستند.

ماکرون: 
ایران باید تصمیمات سیاسی بگیرد

رئیس جمهور فرانسه ضمن تاکید بر لزوم دستیابی 
به توافقــی در مذاکرات وین تــا زمانی که فرصت 
باقی اســت، گفت ایران باید از فرصت استفاده کند 
و تصمیمات سیاسی که حفظ توافق وین را ممکن 
می ســازد، اتخاذ کند.به گزارش سرویس بین الملل 
خبرگزاری فارس، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه مدعی شــد تا 
زمانی که فرصت هست، باید در مذاکرات وین به یک توافق برسند.کاخ الیزه 
طی بیانیه ای بــه روایت گفته های ماکرون در تماس تلفنی با آیت اهلل دکتر 
»سید ابراهیم رئیسی« رئیس جمهوری اسالمی ایران پرداخت.در این بیانیه 
آمده است: »رئیس جمهور فرانسه در تماس با همتای ایرانی خود بر ضرورت 
دستیابی به توافق هسته ای تا وقتی که زمان کافی وجود دارد، تاکید کرد«.

به نوشته وبگاه شبکه »الجزیره«، ماکرون در تماس با رئیسی گفت دستیابی 
بــه راه حلی که به منافع همه طرف ها احترام بگذارد و از یک بحران جدی 
هسته ای جلوگیری کند، امکان پذیر است.بر اساس بیانیه الیزه، وی همچنین 
افزود: »ایران باید از فرصت استفاده کند و تصمیمات سیاسی که حفظ توافق 

وین را ممکن می سازد، اتخاذ کند«.

وزیر خارجه سعودی: 
عربستان به دنبال پنجمین دور گفتگوها با 

ایران است
وزیر خارجه سعودی: عربستان به دنبال پنجمین دور 
گفتگوها با ایران استوزیر خارجه عربستان سعودی 
ادعا کرد با وجود عدم احراز هیچ پیشرفتی در چند 
دور سابق، ریاض به دنبال پنجمین نشست گفتگوها 
با ایران است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
تســنیم، رویترز به نقل از فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان خبر داد: 
کشــورش به دنبال ثبات در بازار نفت جهان است.بن فرحان که در نشست 
کنفرانس امنیتی مونیخ ســخن می گفت، ادعا کرد ائتالف عربی متعهد به 
حفاظت از غیر نظامیان در این جنگ است!!او همچنین خواستار آن شد که 
توافق هسته ای با ایران به جای نقطه پایان یک نقطه آغاز برای اقدامات بعدی 
باشــد.فرحان در حاشیه این کنفرانس با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 
دیدار و با وی در رابطه با پرونده هسته ای ایران و مذاکرات جاری بین ریاض 

و تهران به تبادل نظر پرداخت.

امیرعبداللهیان:

 همکارانم در وین با بازی های دوگانه طرف غربی بر سر »متن« و »زمان« روبرو هستند
امیرعبداللهیان: همکارانم در وین با بازی های دوگانه طرف غربی 

بر سر »متن« و »زمان« روبرو هستند
امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشــورمان در ســخنرانی خود در 
کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: اکنون که با شما سخن می گویم، 
همکاران من در وین با بازیهای دوگانه طرف غربی بر سر »متن« 

و »زمان« روبرو هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،

بسمه تعالی
عالیجنابان،

وزرای محترم، حضار گرامی،
خانمها و آقایان،

بسیار خرسندم که امروز این فرصت در اختیار من قرار گرفت با 
شما در خصوص سیاست خارجی دولت جدید جمهوری اسالمی 
ایران صحبــت نمایم.مردم بزرگ ایران، هفته گذشــته چهل و 
سومین سالگرد انقالب شکوهمند خود را جشن گرفتند، انقالبی 
که با شعار اســتقالل، آزادی و جمهوری اسالمی، الگوی نوینی 
از دموکراســی دینی را به جهان عرضه کــرد که تاکنون در آن 
۴3 انتخابات عمومی با مشارکت باالی مردمی برگزار شده است. 
آخرین انتخابات ما در ایران به اســتقرار دولتی »مردمی و تحول 
گرا« انجامید.آنچه که امروز به عنوان سیاســت خارجی متوازن، 
دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند در دولت عملگرا و نتیجه محور 
جناب آقای رییسی مطرح می شود، ترجمان آرمان بلند انقالب 
اســالمی ایران و واقعگرایی برخواسته از منافع ملی ما می باشد.

بازگرداندن توازن به روابط خارجی جمهوری اســالمی ایران، چه 
از بعــد روابط با حوزه های جغرافیایی مختلف، و چه در پیگیری 
ابعــاد مختلف و چه در روابط خارجی مانند سیاســی، اقتصادی 
و فرهنگی، در کانون این تحول در سیاســت خارجی جمهوری 
اســالمی ایران قرار دارد.این سیاســت خارجی بر ســتون هایی 
همچون »همســایه پایگی«، »آسیاگرایی«، » تعامل هوشمند و 
گســترش روابط با همه کشــورهای جهان به ویژه جهان اسالم 
بر اساس منافع مشــترک، احترام متقابل و عدم مداخله در امور 
داخلی یکدیگر« و »ترویج و حمایت از چندجانبه گرایی و مقابله 
با یکجانبه گرایی« بنا شده اســت.امروز در حالی با هم صحبت 
می کنیم که نزدیک به 5 ســال از خــروج غیرقانونی آمریکا از 
برجام و اعمال تروریســم اقتصادی بر علیــه ملت ما و البته بی 

عملی ســه کشور اروپایی میگذرد. این درحالی بود که جمهوری 
اســالمی ایران یک ســال تمام به صورت یکجانبه برجام را اجرا 
کــرد، در برجام باقی ماند و فرصتی طوالنی را در اختیار ســایر 
طرفها گذاشــت تا به تعهدات خود عمــل کنند. نتیجه اما هیچ 
بود. ایران از تمامی منافع تعهد شــده اقتصادی، محروم گردید.

جمهوری اسالمی ایران در دور جدید مذاکرات، با جدیت، حسن 
نیت و با ارائه ابتکارات متعدد جهت حصول توافق خوب مشارکت 
کرده است. آنچه در نظر داریم کامال منطقی و عادالنه است: لغو 
همه تحریمها، راســتی آزمایی و ارائــه تضمین های ضروری در 
پایبندی به تعهدات. اکنون که با شما سخن می گویم، همکاران 
من در وین با بازیهای دوگانه طرف غربی بر سر »متن« و »زمان« 
روبرو هستند.میخواهم تاکید نمایم که ما آمادگی رسیدن به یک 
توافق خوب را در کوتاهترین زمان ممکن داریم به شــرطی که 
طرف دیگر آماده اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد.امنیت 
خلیج فارس و غرب آســیا پیوندی مســتقیم و محکم با امنیت 
مناطق جغرافیایی همجوار از جمله اروپا دارد. جمهوری اسالمی 

ایــران از هر ایده و طرحی که -بدون مداخله خارجی- به ثبات و 
صلح در منطقه کمک کند استقبال می کند. دولت ما در همین 
راســتا گفتگوهای ســازنده ای را با همسایگان جنوبی خود آغاز 
کرده و پیشرفتهای خوبی در این زمینه حاصل شده است. روابط 
ما با این همسایگان در مسیر درست توسعه و پیشرفت قرار دارد.

ما معتقدیم زرادخانه های تسلیحاتی درمنطقه، هرگز امنیت به 
همراه نمی آورد. حضور و مداخله قدرتهای بیگانه در منطقه  تنها 
اوضاع امنیتی را پیچیده و بدتر می کند و مشــکالت را افزایش 
می دهد. ما اعتقاد داریم امنیت همه کشــورهای این منطقه، با 
مشــارکت و همکاری جمعی تامین و تضمین شود.متاسفانه ما 
شــاهد جنگ طوالنی و وضعیت تراژیک انسانی در یمن هستیم. 
حل و فصل بحران یمن در گرو توجه به ریشــه های این منازعه، 
ایفای نقش محوری ســازمان ملل متحد، احتــرام به اراده مردم 
یمن در تعیین سرنوشت شان و رفع محاصره اقتصادی، انسانی، 
آتــش بس و شــروع گفتگوهای یمنی-یمنی اســت. جمهوری 
اســالمی ایران از برقرای صلح و ثبات در یمن و ســطح منطقه 

قویا حمایت می کند و از هیچ کوششــی در این راســتا فروگذار 
نخواهد کرد.افغانســتان امروز در یک بحران فراگیر انسانی قرار 
دارد. وضعیت امروز افغانســتان محصول اشغال نظامی و استفاده 
از قدرت نظامی علیه این کشور است. سیاست های ایاالت متحده 
در قبال افغانستان طی بیست سال گذشته بیانگر درک نادرست 
ایاالت متحده آمریکا از واقعیات افغانســتان است. ما همواره در 
کنار مردم افغانســتان ایســتاده ایم. دولت و نهادهای غیردولتی 
ایران به ارسال کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان و ارسال 
سوخت ادامه می دهند. ما قویا نگران استمرار خشونت و تروریسم 
در افغانستان و توسعه فعالیت های داعش در این کشور هستیم.

موج فعلی آوارگان افغان به کشــورما و دیگر همســایگان بسیار 
نگران کننده اســت. مشــارکت فعال نهادها و جامعه بین المللی 
برای ارسال کمک های انســانی ضروری است.به باور ما تشکیل 
دولت فراگیر در افغانســتان با حضور همه گروه های سیاســی و 
قومی آن کشور برای رسیدن به صلح و ثبات کامال ضروری است.

حمایت از فلسطین و صلح در منطقه خاورمیانه مورد توجه جدی 
ما می باشــد. جمهوری اسالمی ایران، برای حل مشکل، یک راه 
حل جامع سیاســی و دمکراتیک ارائه داده که در ســازمان ملل 
به ثبت رسیده اســت. ما معتقدیم که برگزاری یک رفراندوم در 
میان ساکنان اصیل فلسطین شامل مسیحی – یهودی و مسلمان 
از طریق حمایت همــه دولتها از نتیجه این رفراندوم بهترین راه 
حل اســت. مردم فلســطین خود باید در مورد سرنوشت شان و 
آینده تصمیم بگیرند.ما از افزایش تنش بین اوکراین و روســیه 
نگرانیم. جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشوری که با هر دو 
طرف روابط حسنه ای دارد، طرفین را به حل و فصل اختالفات از 
طریق گفتگو و روش مسالمت آمیز دعوت می کند.ما بر ضرورت 
حل و فصل مســالمت آمیز مســائل منطقه ای از جمله در شبه 
جزیره کره و اختالفــات در دریای چین جنوبی - بدون دخالت 
قدرتهای فرامنطقه ای - تاکید داریم. باور داریم که استفاده ابزاری 
از مفاهیم دمکراســی و حقوق بشــر در بلند مدت به زیان این 
ارزشــهای بنیادین خواهد بود.در پایان مایلم بار دیگر تاکید کنم 
که دولت جدید جمهوری اسالمی ایران، دولتی عمل گرا و نتیجه 
محور اســت و بر همین اســاس آمادگی دارد تا با همه کشورها 
بر اســاس احترام متقابل و منافع مشترک روابط سازنده و پایدار 
برقرار نماید.بار دیگر از برگزارکنندگان این کنفرانس مهم تشکر 
و برای همه شما که در آن مشارکت کرده اید موفقیت آرزومندم.

آلمــان در مصاحبــه ای،  صدراعظــم 
رئیس جمهوری  اخیر  درخواســت های 
اوکراین برای اعمــال تحریم در مقطع 
فعلی علیه روســیه را رد کرده و گفت 
که مسکو نباید از بابت این که غرب قرار 
است »دقیقا« چه پاسخی به یک حمله 
احتمالی بدهد، اطمینان داشته باشد.به 
گزارش ایسنا، اوالف شولتس، صدراعظم 
آلمان در گفت وگو با هادلی گمبل مجری 
شبکه سی.ان.بی.سی در حاشیه اجالس 
امسال کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان 
گفت که کشورهای غربی هم پیمان »به 
خوبی آماده« هستند تا در صورت حمله 
روســیه به اوکراین این کشور را هدف 
تحریم قرار دهند و تحریم ها را ســریعا 
اعمــال کنند.با این حال او در ادامه این 
مصاحبه گفت که چنین اقداماتی باید 
در ضمن امید داشــتن بــه یافتن یک 
تنش های  برای  مســالمت آمیز  راه حل 
جاری، به عنــوان آخرین راه حل تلقی 
شوند.وی با اشاره به اعمال تحریم های 
احتمالی علیه روســیه گفت: بهتر است 

بگوییم ما این کار را به جای این که االن 
انجام دهیم در همان زمان انجام خواهیم 
داد، زیرا خواستار این هستیم که از آن 
وضعیت جلوگیری کنیم. ما می خواهیم 
در مسیری که در آن فرصت برای صلح 
وجود داشته باشد، حرکت کنیم.این در 

حالی اســت که روسیه بارها این مساله 
را که برنامه ای بــرای حمله به اوکراین 
داشته باشد، رد کرده است، اما چندین 
مقام غربی در چند روز گذشــته گفتند 
که این کشــور فعاالنه مشغول افزایش 
حضور نظامی خود در مرزهایش است.

شولتس در ادامه صحبت هایش توضیح 
نداد اگر روســیه به اوکراین حمله کند، 
هدف چه تحریم هایی ممکن است قرار 
گیرد. در عوض، او اظهار کرد که مسکو 
بایــد »به صورت تقریبی و نه به صورت 
دقیق« نسبت به عواقبی که با آن مواجه 

خواهد شد، مطلع باشد.
این صحبــت او در تضاد با صحبت های 
دیگر رهبران غربی اســت که مشخصا 
در مورد این که روســیه چطور ممکن 
است به لحاظ اقتصادی به ویژه از جنبه 
تحریم های حوزه انرژی، متحمل آسیب 
تاکید کرد:  شود، حرف زده اند.شولتس 
دیدگاه من این است که علنی کردن آنها 
بی معنی است. از بابت آنچه که ما توقع 
داریم به دســت آوریم، خوب است که 
دولت روسیه نتواند واقعاً مطمئن باشد 
که ما دقیقاً چه کاری انجام خواهیم داد.

او اضافــه کرد: آنها بــه صورت تقریبی 
می دانند کــه ما در مــورد چه چیزی 
صحبت می کنیم، اما به صورت دقیق آن 

را نخواهند دانست.

شولتس:
 باید به صلح فرصت بدهیم، 

روسیه را تحریم نکنیم

بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس هشدار داد که وضعیت بین اوکراین و روسیه می تواند به بزرگترین جنگ در اروپا از زمان جنگ 
جهانی دوم منجر شود.به گزارش ایسنا، جانسون در گفت وگو با بی بی سی گفت: طرحی که ما می بینیم از نظر وسعت مشابه چیزی است 
که می تواند بزرگترین جنگ اروپا از سال ۱۹۴5 باشد.جانسون گفت معتقد است که احتمال زیادی دارد نیروهای روسی تهاجم به اوکراین را آغاز کنند.وی مدعی شد که این امر 
می تواند نه تنها در سراسر منطقه دونباس بلکه از مرز بالروس و اوکراین »به منظور محاصره کیف« اتفاق بیفتد.نخست وزیر انگلیس با این حال تاکید کرد که چنین اقداماتی 
نه تنها به رنج اوکراینی ها، بلکه مردم روسیه نیز منجر خواهد شد.از سوی دیگر ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو تاکید کرد که روسیه قصد دارد یک حمله تمام عیار به اوکراین 
انجام دهد.استولتنبرگ گفت: »همه نشانه ها حاکی از آن است که روسیه در حال برنامه ریزی یک حمله تمام عیار به اوکراین است. همه ما قبول داریم که خطر حمله بسیار 
زیاد است.«کشورهای عضو ناتو میگویند که روسیه در حال جمع آوری نیروی بزرگی به وسعت بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در نزدیکی مرز با اوکراین است تا »برای حمله جدید« 
به خاک اوکراین آماده شود.دولت روسیه اما بارها تاکید کرده که قصد ندارد عملیاتی علیه اوکراین انجام دهد و تمام گزارش هایی که از این موضوع صحبت می کنند »کذب« 
هستند و هدف از این ادعاها تشدید تنش در منطقه و دامن زدن به لفاظی های ضد روسیه جهت آماده سازی برای تحریم جدید اقتصادی و توجیه گسترش ناتو به شرق است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که روسیه برای توجیه حمله به اوکراین اطالعات را دستکاری می کند و ادعاهای 
جمهوری های خودخوانده در شــرق اوکراین نســبت به کی یف بی اساس است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، »جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همراستا با آمریکا و دیگر کشورهای غربی مدعی شد که این اتحادیه 
شاهد افزایش دستکاری در اطالعات در جهت ایجاد بهانه های ساختگی برای تشدید تنش نظامی در قبال اوکراین، است.بورل در 

این باره گفت: اتحادیه اروپا به شدت نگران است که رویدادهای صحنه  سازی  شده می تواند بهانه ای برای تشدید احتمالی نظامی باشد.وی افزود: اتحادیه اروپا همچنین 
شــاهد تشــدید تالش هایی در جهت دستکاری در اطالعات برای حمایت از چنین اهدافی است.اظهارات وی در پی آن بیان می شود که رسانه های روسی از افزایش 
خشونت ها و نقض مکرر آتش بس توسط نیروهای اوکراینی و خمپاره و گلوله باران جمهوری های خودخوانده »دونتسک« و »لوهانسک« در شرق اوکراین خبر دادند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت: اتحادیه اروپا هیچ دلیلی برای ادعای مناطق دونتسک و لوهانسک در مورد حمله احتمالی اوکراین نمی بیند.
بورل با اشاره به تالش ها در زمینه ارائه اطالعات نادرست، گفت که اتحادیه اروپا به طور کامل از سازمان امنیت و همکاری اروپا که ناظرانی مستقر در اوکراین دارد، 
حمایت می کند و افزود که آنها نقشی کلیدی در راستی آزمایی فعالیت های میدانی دارند.بورل همچنین نسبت به افزایش موارد نقض آتش بس بین مواضع نیروهای 

جمهوری های خودخوانده مذکور و نیروهای اوکراینی که سازمان امنیت و همکاری اروپا به آنها اشاره کرده است، ابراز نگرانی کرد.

جانسون:

 پوتین در صدد آغاز بزرگترین جنگ در اروپا از 
سال ۱۹۴۵ است

بورل در رابطه با اوکراین؛

اتحادیه اروپا نگران رویدادهای صحنه سازی  شده است
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افرادی که ایمپلنت چشــم بیونیک دارند پــس از انقضای این گجت 
کاشته شده در بدنشان، دوباره نابینا می شوند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از اینســایدر، به دست آوردن بینایی و از دســت دادن دوباره آن چند 
سال پس از بهبود، چشم انداز ترســناکی است که دستکم ۳۵۰ نفر از 

مصرف کنندگان نوعی ایمپلنت بیونیک با آن روبرو هستند.
شرکت »Second Sight Medical Products« که یک شرکت بیوتکنولوژی 
است اکنون در آستانه ورشکستی قرار دارد. این شرکت در سال ۲۰۱۳ 
تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را برای ایمپلنتی پیشرفته دریافت 
کرد که اگرچه دید »طبیعی« را به فرد باز نمی گرداند اما چیزی نزدیک 
 )the Argus II)«II به آن را فراهم می کرد.تولید ایمپلنت شبکیه »آرگوس
در ســال ۲۰۱۹ برای ســاخت یک فناوری جدیدتر متوقف شد.اکنون 
صدها نفر که هنوز از ایمپلنت قدیمی استفاده می کنند در شرایط بدی 
قــرار گرفته اند. به رغم وعده ها هیچ به روزرســانی نرم افزاری جدیدی 
برای آنها فراهم نشــده است و در صورت بروز خطا هیچ تعمیراتی ارائه 
نمی شــود. این بدان معناســت که برخی از آنها بینایی خود را به طور 
کامل از دســت داده اند و برخی دیگر در معرض خطــر قرار دارند.این 
دستگاه که با جراحی در بدن کاشته می شود برای افرادی مثل »باربارا 
کمپبل«(Barbara Campbell( کــه بینایی خود را به دلیل یک بیماری 
 Retinitis)»ژنتیکی به نام »ورم رنگیزه ای شبکیه« یا »رتینیت پیگمنتوزا
pigmentosa( از دست داده بود نوعی بینایی ابتدایی ایجاد می کرد. این 

 II بیماری باعث شد که باربارا در ۳۰ سالگی کامال نابینا شود و آرگوس
تنها گزینه او برای بازیابی درجاتی از بینایی بود.

محققان موفق به کشف مکانیسمی شده اند که مارمولک به وسیله 
آن ُدم خود را جدا می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، گروهی 
از محققان از چندین موسسه در امارات متحده عربی و ایاالت متحده 
آمریکا مکانسیمی را کشف کرده اند که به مارمولک ها این امکان را 
می دهــد که ُدم خود را در طول فعالیت هــای عادی حفظ کنند و 
هنگام خطر و برای دوری از شکارچیان آن را جدا کرده و بیاندازند.

محققان در مقاله خود که در مجله ی »ســاینس«(Science( منتشر 
شده اســت توضیح می دهند که چگونه با استفاده از انواع مختلف 
میکروســکوپ به مطالعه آناتومی ُدم مارمولک پرداختند.بسیاری از 
گونه هــای مارمولک می توانند ُدم خود را برای فرار از شــکارچی ها 
جدا کنند. در تحقیقات قبلــی آناتومی بخش های مختلف این ُدم 
مشخص شده بود اما تاکنون مکانسیم رهاسازی سریع آن به خوبی 
درک نشده بود.در این تالش جدید، محققان نگاهی بسیار دقیق به 
تمام بخش های درگیر در جداسازی ُدم انداختند و سپس  مدل هایی 
فیزیکی بــرای تقلید از نحوه انجام این فرآیند ایجاد کردند.آنها کار 
خود را با کشیدن ُدم مارمولک آغاز کردند طوری که مارمولک مجبور 
به رها کردن آن شود ســپس لبه های ُدم پاره شده را برای بررسی 
با میکروســکوپ بریدند.محققان دریافتند که هــر دو انتهای ُدم از 
میکرومیله های(micropillars( قارچ شکل پوشیده شده است و روی 
نوک هر میکرولوله منافذی که تنها چند نانومتر هستند قرار دارد. 
به گفته ی محققان این منافذ مشــابه دو شاخه هایی عمل می کنند 
که داخل پریــز می روند. زمانی که مارمولک ُدمش را می اندازد این 

دوشاخه ها جدا می شوند.

 تاریخ انقضای بینایی شما 
رسیده است!

مکانیسم جدا شدن ُدم مارمولک 
کشف شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آشپزهای رستوران هتلی در محوطه قرنطینه شده المپیک زمستانی ۲۰۲۲ 
پکن در حال تهیه غذا برای مسافران المپیکی/ رویترز

دوچرخه الکتریکی سوپر 73 برای ادای احترام به دوکاتی 
سوپر ۷۳ یک برند کالیفرنیایی است که دوچرخه های الکتریکی تولید می کند. این شرکت برای گرامی داشت تاریخ دوکاتی اقدام به معرفی 
محصولی تک ساخت کرده است. کار را با پوشش رنگی روی بدنه شروع می کنیم که از محصوالت مسابقه ای دوکاتی الهام گرفته است. در 
ظاهر این دوچرخه می توانیم فریم قرمز رنگ با عناصر طالیی را روی برخی بخش ها همچون زنجیرها، پدال ها و دوشاخ جلو ببینیم. پارچه 
ضد لغزش با دوخت های قرمز رنگ نیز روی صندلی دیده می شوند.به منظور اطمینان از توقف مناسب این دوچرخه، سوپر ۷۳ از ترمزهای 
چهار پیستونی ماگورا MT۵ با دیسک های ۲۰۳ میلی متری در جلو و ۱۸۰ میلی متری در عقب استفاده کرده است. این دوچرخه الکتریکی 
همچنین دارای الستیک های تروپر است و چرخ ها نیز نسخه ای بازنگری شده از لوگوی کالسیک دوکاتی را به نمایش می گذارند.اگرچه این 
برند در بیانیه خبری خود اشاره ای به موضوع نکرده است اما به نظر می رسد محصول موردبحث بر اساس سوپر ZX-۷۳ شکل گرفته است. 
این دوچرخه دارای باتری ۶۱۵ وات ساعتی و شعاع حرکتی ۵۶ کیلومتری است. نسخه استاندارد دوچرخه موردبحث قیمت ۲۱۹۵ دالری 
دارد. سوپر ۷۳ در بیانیه خود آورده است: این دوچرخه برای ادای احترام به نامی که استانداردهای الزم برای موتورسیکلت های مسابقه ای 
را از ۱۹۲۶ تاکنون وضع کرده است معرفی می شود. مسابقات ایتالیایی یک سر و گردن باالتر از بقیه بوده اند و دوکاتی کورس نیز پیشروی 

مسابقات بوده است. به همین خاطر سوپر ۷۳ محصولی به منظور گرامی داشت محصوالت دوکاتی تولید کرده است.

پرونده ساوه شمشکی در فدراسیون جهانی اسکی

 در انتظار محرومیت!
اسپورت بازر آلمان اعالم کرد فدراسیون جهانی اسکی به زودی میزبان محرومیت حسین ساوه شمشکی را اعالم خواهد کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت بازر آلمان، حسین ساوه شمشکی تنها نماینده اسکی آلپاین مردان ایران در المپیک ۲۰۲۲ 
پکن بود که قرار بود در دو بخش مارپیچ بزرگ و کوچک این بازی ها شــرکت کند اما چند روز قبل از مســابقه تست دوپینگش 
مثبت و از حضور در کلیه مســابقات ورزشــی محروم شد.دادگاه عالی ورزش ضمن تایید دوپینگ این ورزشکار اسکی باز ایرانی 
عنوان کرد که او باید خیلی سریع دهکده بازی ها را ترک کند. مارتینا اسپریتزر-کروپیونیک از اتریش قاضی این پرونده بود که در 
نهایت بعد از انجام تست B نیز دوپینگ ورزشکار ایرانی را تایید کرد.اتحادیه جهانی اسکی (FIS( اکنون باید در مورد مجازات های 
بیشــتر برای این اسکی باز ۳۶ ساله ایرانی تصمیم گیری کند که به زودی این محرومیت اعالم می شود. شمشکی در بازی های 
ونکوور ۲۰۱۰ و بازی های سوچی ۲۰۱۴ حضور داشت. او در روسیه بهترین نتیجه خود را با کسب رتبه ۳۱ در اساللوم به دست 
آورد.پس از شمشکی، تست دوپینگ لیدیجا هونکو و والنتینا کامینسکا اسکی باز هر دو از اوکراین نیز مثبت شد.نتیجه رسوایی 

دوپینگ کامیال والیوا، اسکیت باز روسی نیز هنوز مشخص نشده است. 

رد کوی تو مستمند و زار آیم؟ات کی هب رد تو سوکوار آیم؟ گر کار مرا تو غم رسی روزی
غم نیست، هک عاقبت هب کار آیم

گان خود رپسی اول منم آنکه رد شمار آیموقتی هک ز کشت چون دست ربآوری هب خون رزیی
ر آیم هم من باشم هک: پایدا

دانم هب یقین هک: بختیار آیمروزی اگرم تو یار خود خوانی هم شیپ تو بگذرم هب زددیده
کار آیم گر نتوانم هک آش

پیشنهاد

چهره روز

کتاب استونر
کتاب استونر داســتان معمولِی یک شخصیِت کامال 
معمولی اســت ولی باعث شد نویسنده آمریکایی آن 
یعنی جان ویلیامز به شــهرت برسد. البته این رمان 
پس از انتشار (شاید مانند بسیاری از کتاب های خوب 
دیگر( مورد توجه قرار نگرفت اما به مرور به جایگاهی 
رسید که اکنون از آن به عنوان یکی از کالسیک های 
بزرگ ادبیات معاصر آمریکا یاد می کنند. جان ویلیامز 
برنده جایزه کتاب ملی نیز شده است. داستان کتاب 
استونر بســیار ساده و سرراست اســت و نکته قابل 
توجه این اســت که نویسنده در همان ابتدای کتاب 
خالصه ای از کتــاب ارائه می کند و خواننده در طول 
کتاب نباید منتظر اتفاقات ناگهانی و عجیب باشــد. 
اســتونر یک فرد کامال عادی است و سخت بتوان میان او با دیگران فرق گذاشت. از همین رو به 
این رمان، یک کتاب معمولی با یک قهرمان معمولی می گوییم. اما قلم اســتادانه جان ویلیامز از 
این داستان ساده، روایتی زیبا و در عین حال تلخ می سازد. چیزی که باعث می شود با یک کتاب 
تاثیرگذار روبه رو باشیم. سختکوشی، عشق، ازدواج، فرزند، خیانت، دشمنی، جنگ، بیماری، مرگ 
و غیره موضوعاتی هستند که زندگی استونر را تشکل می دهند.قطعاً هنگام مطالعه کتاب استونر 
حس خواندن کتاب های کالســیک به شما دست می دهد. شــما با استونر وارد دانشگاه میزوری 
می شوید، احساسات مختلفی تجربه می کنید، عصبانی می شوید، عاشق می شوید و شاهد دو جنگ 
جهانی نیز خواهید بود. با یک زندگی عادی و گاهی غمگیِن اســتونر همراه می شــوید که در آن 
استونر هرچیزی که آرزویش را داشت (دوستی، عشق، ازدواج و معلمی( به طور ناقص تجربه کرد. 
شخصیتی که گاهی قوی بود و گاهی ضعیف، مثل همه ی ما.به طور کلی کتاب سرگذشتی است 
غم انگیز و شاید برای عده ای یک کتاب خسته کننده و نچسب باشد ولی اگر کسی خود را در آن 
غرق کند لذت وافی را خواهد برد. بنابراین کتاب را نمی توان به راحتی به همه پیشــنهاد کرد اما 
می توان پیشنهاد کرد که هنگام انتخاب کتاب جدید برای مطالعه گوشه چشمی به این اثر جان 

ویلیامز داشته باشند.

مهدی اخوان ثالث
مهــدی اخوان ثالث (۱۰ اســفند ۱۳۰۷ – ۴ شــهریور 
۱۳۶۹(، شــاعر پرآوازه، ادیب و موسیقی پژوه ایرانی بود. 
نام و تخلص وی در اشــعارش م. امید بــود.او برگزیده 
اولین دوره جشــنواره بین المللی شــعر فجر در بخش 
ملی و میهنی بود.اشــعار او زمینهٔ اجتماعی دارند و گاه 
حوادث زندگی مردم را به تصویر کشیده است؛ همچنین 
دارای لحن حماســی آمیخته با صالبت و سنگینی شعر 
خراسانی و نیز در بردارندهٔ ترکیبات نو و تازه است.اخوان 
ثالث در شــعر کالسیک فارســی توانا بود و در ادامه به 
شــعر نو گرایید. از وی اشعاری در هر دو سبک به جای 
مانده است. همچنین او آشنا به نوازندگی تار و مقام های 
موســیقایی بود. پدر او که علی نام داشــت، یکی از سه 
برادری بود که از روستای فهرج در استان یزد به مشهد کوچ کرده بود و از این رو آنان نام خانوادگیشان 
را اخوان ثالث به معنی برادران ســه گانه گذاشتند.اخوان تا بیست سالگی در مشهد بود و مدرسه فنی 
(دبیرستان( را که تمام کرد به تهران آمد و چند سالی در حومۀ تهران به کار آموزگاری پرداخت. سپس 
از دهه چهل از طرف وزارت فرهنگ مأمور به خدمت در کتابخانه ملی شد. چیره دستی اخوان در شعر 
حماسی است. او درون مایه های حماسی را در شعرش به کار می گیرد و جنبه هایی از این درون مایه ها را 
به استعاره و نماد آراسته می کند.به گفته برخی از منتقدین، تصویری که از م. امید در ذهن بسیاری به 
جا مانده این است که او از نظر شعری به نوعی نبوت و پیام آوری روی آورده و از نظر عقیدتی آمیزه ای 
از تاریخ ایران باستان و آراء عدالت خواهانه پدیدآورده و در این راه، گاه ایران دوستی او جنبه نژادپرستانه 
پیدا کرده اســت. در واقع اخوان ثالث شــعر را چنین تعریف می کند: شــعر محصول بی تابی انسان در 

لحظاتی است که در پرتو شعور نبوت قرار می گیرد.

فرهنگ

»اولویا کلمن« بازیگر انگایسی برنده اسکار به عنوان 
نقش خانم هاویشــام در ســریال جدید »آرزوهای 
بزرگ« مقابل دوربین می رود.به گزارش ایسنا به نقل 
از گاردین، »اولیویا کلمن« در اقتباس بی بی ســی از 
رمان کالسیک »آرزوهای بزرگ« اثر »چارلز دیکنز« 
در نقش دوشیزه هاویشام ظاهر خواهد شد، سریالی 
۶ قسمتی که به زندگی پسری به نام پیپ می پردازد. 
در اقتباس ســینمایی از این رمان در ســال ۱۹۶۴، 

»ماتریتا هانت« بازیگر نقش دوشیزه هاویشام بود. 
»کلمن« ۴۸ ساله که یک جایزه اسکار برای بازی در 
فیلم »سوُگلی« و همچنین سه گلدن گلوب و چهار 
جایزه آکادمــی فیلم بریتانیا را در کارنامه دارد، برای 
فیلم »پدر« (۲۰۲۰( و »دختر گم شــده« (۲۰۲۱( نیز نامزد دریافت جایزهٔ اسکار بهترین بازیگر 
زن شده است. همچنین »فیون وایتهد« در نقش پیپ در کنار »اشلی توماس«، »جانی هریس«، 
»شــالوم برون فرانکلین«، »هیلی اســکوایرز«، »اُون مک دانل« و »مت بری« دیگر بازیگران ایم 
مینی سریال هستند. »استیون نایت« سازنده اضلی این سریال خواهند بود و »لوسی فوربس« به 
عنوان کارگردان اصلی و »مارک کینســال« هم تهیه کننده این پروژه خواهد بود. رمان »آروزهای 
بزرگ« نخســتین بار در ســال ۱۸۶۱ منتشر شد و پیش از آن به صورت مجموعه ای از فصول به 

صورت هفتگی عرضه می شد. 

بازیگر اسکاری خانم هاویشام شد
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