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سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد: اگر کاخ سفید تصمیمش را بگیرد، توافق کامال در دسترس است، ایران برای توافق آماده است، اما تا ابد منتظر نمی ماند.به 
گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا که تهدید کرده بود در صورت سختگیری تهران، واشنگتن آماده کنار کشیدن از مذاکرات است، نوشت: آمریکا سال هاست که از برجام »کنار کشیده« است. از 
این رو است که باید اطمینان یابیم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.وی تصریح کرد: همه کشورها برای خود »گزینه های جایگزین« دارند، هر چند که تو خالی بودن گزینه 

جایگزین آمریکا پیش از این ثابت شده است. درشت گویی و بلوف زنی نتیجه نداشته و نخواهد داشت.....
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خطیب زاده:

ایران برای توافق آماده است اما تا ابد منتظر نمی ماند
info@sobh-eqtesad.ir

 تورم مهمترین عامل گسترش فقر 
در کشور است

معاون ســابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که مهمترین 
عاملی که به فقر در کشــور دامن می زند تورم اســت گفت: در کشور ۴ 
درصد مردم فقر شدید و در شهر تهران ۴۰ درصد مردم فقر مسکن دارند.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، احمد میدری معاون سابق وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مهمترین 
مسأله ای که به فقر در کشور دامن زده بحث تورم است افزود: در سال هایی 
که با تورم شــدید روبرو بودیم جمعیت زیادی زیر خط فقر قرار گرفتند.

این کارشــناس اقتصادی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست های توزیعی 
دولت، جمعیت زیر فقر تغییر می کند گفت: بســیاری از کشور ها درآمد 
سرانه بیشــتر از ایران دارند، اما جمعیت زیر خط فقر آن ها از کشورمان 
بیشتر است و برخی کشور ها درآمد سرانه کمتر، اما جمعیت زیر خط فقر 
کمتری در مقایسه با ایران دارند. میدری افزود: اگر کسی نتواند خوراک 
خود را تأمین کند در فقر شــدید قرار می گیرد که بر اســاس بررسی ها 
کمتر از ۴ درصد مردم ایران در این فقر قرار دارند.وی گفت: سیاست های 
حمایتی، نقاط ضعف زیادی دارد و باید بررســی شود مداخالت دولت در 
قیمت ها چقدر می تواند در کاهش فقر مؤثر باشد.میدری افزود: اختصاص 
ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی موجب اتالف منابع ارزی کشور شده است که به 
عنوان نمونه ارز ترجیحی که به 25 هزار مرغداری سراسر کشور اختصاص 
یافته اســت تلف شده و به سفره مردم نرسیده است.وی گفت: در بخش 
دارو بــه دلیل اینکه زنجیره درمان در کنترل دولت نیســت بنابراین راه 
حل قیمتی ندارد و پزشــکان تعیین می کنند چه دارویی استفاده شود. 
میدری با توجه به اینکه بســیاری از دارو ها برای بیماران رایگان اســت 
افزود: اگر در ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی در بخش دارو اتالفی باشــد باید 
در ســازمان های مربوطه کنترل شود.وی گفت: اگر نرخ ارز، آزاد شود بر 
قیمت روغن خوراکی به میزان نرخ ارز آزاد تأثیر می گذارد.میدری افزود: 
در آموزش و پرورش و دارو و درمان نباید در پی ساز و کار تعیین قیمت 
باشــیم، اما در بخش انرژی دولت می تواند با قیمت ها رفتار مردم و تولید 
کنندگان را کنترل کند.وی با اشاره به اینکه پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
ظرفیت سیاســتگذاری برای جامعه هدف را بهبود می دهد گفت: مسأله، 
فقط تشخیص فقرا نیســت بلکه اگر دولت ها در قیمت ها دخالت نکنند 
امکان دارد مسأله انحصار ایجاد شود.میدری افزود: دولت اگر نتواند جلوی 
تبانی را بگیرد و رقابت ایجاد کند قیمت ها به شــدت افزایش می یابد.وی 
گفت: اکنون بسیاری از کشور ها در قیمت ها دخالت نمی کنند، اما زنجیره 
تهیه و توزیع کاال ها شــفاف اســت. میدری افزود: اگر با مالیات بر ارزش 
افزوده نتوانیم چرخه کاال را کنترل کنیم سوداگری هزینه زندگی مردم را 
افزایش می دهد.وی با بیان اینکه بیشترین فقر مسکن در کشور در شهر 
تهران اســت گفت: زمانی که 3۰ درصد هزینه زندگی صرف اجاره منزل 
می شــود از نظر شاخص های اقتصادی، شخص دچار فقر مسکن است و 
در شهر تهران ۴۰ درصد جمعیت این هزینه را پرداخت می کنند. میدری 
افزود: فقر بهداشتی و آموزشی نیز در تهران وجود دارد و فقر مسکن نیز به 
دلیل جمعیت زیاد و سوداگری در این بخش ایجاد شده است.وی گفت: 
در سال 91، 97 و دوران همه گیری بیماری کرونا تولید ناخالص داخلی 
کاهش یافت و موجب شد قدرت خرید مردم کم شود.میدری افزود: ثابت 
بودن مصرف گوشــت مرغ نشــان می دهد به رغم نابسامانی ها در شبکه 
توزیع این فرآورده، مردم توانســته اند از گوشت مرغ استفاده کنند.وی 
گفت: 52 درصد تسهیالت بانکی به استان تهران اختصاص داده می شود 
و پس از تهران، اصفهان 5 درصد این تسهیالت را می گیرد و بقیه استان ها 
در حد یک درصد از تســهیالت بانکی اســتفاده می کنند. میدری افزود: 
دهک های باالی جامعه ۴ برابر دهک های پایینی تسهیالت بانکی دریافت 
می کننــد.وی افزود: با پرداخت نقدی نمی توان فقر را از بین برد بلکه به 
بسیاری از راهکار های مکمل نیاز است یعنی دسترسی به تسهیالت بانکی 
باید برای اقشار کم درآمد آسان شود.میدری گفت: در بسیاری از کشور ها 
85 درصد دانــش آموزان آموزش های فنی و حرفه ای را می بینند که در 
کاهش فقر و توانمندســازی آنان بســیار مؤثر است.وی افزود: 6 میلیون 
شاغل داریم که بیمه بازنشستگی ندارند و دولت یارانه های مختلفی برای 
برخی اقشار می پردازد که منطق روشنی ندارد.میدری گفت: کنترل تورم 
باید سیاست اصلی دولت باشد.علیرضا قادری کارشناس اقتصادی نیز در 
این برنامه گفت: در دهه اخیر درآمد ســرانه به طور میانگین 3۰ درصد 
کاهش یافته و سفره مردم به همین میزان کوچک شده است.وی افزود: 
این در حالی اســت که ضریب جینی نیز به طور مستمر افزایش یافته و 
توزیع ثروت، نابرابر شــده اســت. قادری گفت: در سال های اخیر یا رشد 
اقتصادی نداشته ایم یا اگر رشد اقتصادی بوده است درآمد پایداری برای 
خانواده ها ایجاد نشــده و به رغم سیاست های حمایتی فقر کاهش نیافته 
اســت.وی با بیان اینکه دولت ها در سیاستگذاری توجه به رشد اقتصادی 
و مداخله در قیمت ها یا دادن یارانه به مصرف را در مقابل خود می بینند 
افزود: آنچه که اهمیت دارد قدرت خرید مردم است که در سال های اخیر 
به رغم افزایش اســمی درآمد مردم قدرت خرید آنان کاهش یافته است.

قادری گفت: سیاست های حمایتی را همگانی تعریف کرده ایم در حالی 
که ابتدا باید نیازمندان شناسایی می شدند تا منابع محدود به کسانی که 
نیاز دارند داده شود، اما توزیع منابع به همه موجب شده است به هر فرد 
سهم ناچیزی برسد.وی افزود: وقتی دهک های پایین تر کمتر از کاال های 
اساسی بهره مند می شوند نشــان می دهد سیاست های ما ناکارآمد بوده 
اســت. قادری گفت: از جنبه های فقر بحث انواع بیمه است، زیرا بسیاری 
از شــاغالن در بخش های غیر رسمی دسترسی به بیمه ندارند و پس از 
از کار افتادگی، بیماری یا بیکاری منبع درآمد خود را از دست می دهند.

وی افــزود: ابتدا باید از خانواده هایی که نیاز ضروری دارند در قالب یارانه 
یا کمک دســتگاه های مربوط حمایت شــود، اما در بلندمدت راهی جز 
توانمندســازی خانواده ها برای مقابله با فقر وجود ندارد. قادری گفت: در 
زمینه گسترش بیمه، بسیاری از خانواده های سه دهک پایین جامعه حتی 
بیمه پایه درمان ندارند و اگر دچار بیماری شوند اثرات جدی ای برای آن ها 
ایجاد می شود.سید مهدی زریباف کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه 
گفت: حفظ قدرت خرید، تورم و قیمت ارز به اقشار ضعیف جامعه صدمات 
بســیاری وارد می کند و آنان وارد فقر می شوند.وی افزود: مافیایی که در 

ساختار اقتصاد ملی ایجاد می شود فقر را افزایش می دهد.
 زریبــاف گفت: تاکنون برای مبارزه با فقر، بیشــتر بــا معلول برخورد 
شــده است یعنی سیاســت هایی اعالم نکرده ایم که فقر بوجود نیاید یا 
زمینه های رشد متوازن در جامعه ایجاد شود.وی افزود: بیشتر مبارزه ما 
با فقر پرداخت یارانه یا سبد کاال بوده که البته در حد خود الزم است، اما 

نباید اصل را فراموش کنیم.

خرید لباس و میوه عید ۴ میلیون هزینه دارد
طبق یک محاســبه ســاده برای خرید لباس و میوه و شــیرینی و آجیل عید باید در کمترین حالت حدود 
۴میلیون تومان هزینه کرد.به گزارش اقتصاد آنالین، امسال برای کارکنان دولت و بازنشستگان یک میلیون و 
6۰۰هزار تومان عیدی واریز شد که دریافتی با حق همسر و فرزند حدود دو میلیون و 3۰۰هزار تومان بود. اما 
در اینجا یک سوال مطرح می شود و آن اینکه با این دو میلیون و 3۰۰هزار تومان چه چیزی می توان خرید و 
آیا اقالم شب عید، با این مبلغ قابل خرید است؟ بررسی های اقتصاد آنالین حاکی از آن است که حتی اگر از 
برنج و گوشت و مواد غذایی هم صرف نظر کنیم، مبلغ عیدی کفاف تهیه پوشاک و مایحتاج عید را نمی دهد.

آجیل، میوه و شیرینی شب عید چه قدر تمام می شود؟
اصوال سال نو با آجیل، میوه و شیرینی و دید و بازدیدهایش شناخته می شود و در این روزها هم با افزایش 
قیمت ها دیگر خرید مایحتاج شب عیدی هزینه بسیار زیادی برای خانواده ها دربردارد. در حال حاضر شیرینی 
حدودا کیلویی 7۰هزار تومان برای خانوارها آب می خورد؛ در نتیجه دو کیلو شیرینی چیزی حدود 1۴۰هزار 
تومان خواهد شد؛ همچنین قیمت آجیل مخلوط حدودا کیلویی 22۰هزار تومان است که اگر یک خانواده 
بخواهد دو کیلو آجیل بخرد، باید ۴۴۰هزار تومان برای آجیل پرداخت شــود؛ همچنین دو کیلو موز حدود 
6۰هزار تومان، دو کیلو پرتقال حدود 35هزار تومان، دو کیلو خیار حدود 15هزار تومان و دو کیلو ســیب 
نیز حدود 25هزار تومان خواهد شد. در نتیجه برای خرید آجیل، میوه و شیرینی عید باید نزدیک 725هزار 

تومان پرداخت کنید؛  آن هم در حداقلی ترین حالت ممکن. 

خرید لباس سال نو چند در می آید؟ 
از سویی دیگر سال نو در ایران معموال با لباس نو همراه است و در این شرایط خرید لباس نو نیز هزینه زیادی 
برای خانواده ها در پی دارد. برای مثال اگر بخواهید برای یک خانواده ۴نفره که یک فرزند دختر و یک فرزند 
پسر دارند خرید کنید، باید مانتو، شلوار، شال، کفش، پیراهن و... تهیه کنید؛ اما هزینه این موارد به طور نسبی 
چه قدر است؟ قطعا نمی توان رقم دقیقی ارائه داد زیرا در بازار انواع جنس ها و انواع قیمت ها وجود دارد. اما 
در اینجا به قیمت برخی اقالم با قیمت متوسط خواهیم پرداخت.اگر بخواهید شلوار بخرید، در حال حاضر 
شلوارهای با کیفیت متوسط بازار تقریبا از 2۰۰هزار تومان شروع می شود؛  در نتیجه خرید ۴ شلوار برای یک 
خانواده ۴نفره نزدیک 8۰۰هزار تومان تمام خواهد شد.همچنین پیراهن های مردانه با کیفیت مطلوب تقریبا 
از 15۰هزار تومان شروع می شود که یک خانواده با یک فرزند پسر باید 3۰۰هزار تومان برای پیراهن خرج 
کند. خرید مانتو نیز بســته به جنس و... قیمتی متفاوت خواهد داشت. اما اگر قیمت مانتو را هم 3۰۰هزار 

تومان در نظر بگیریم برای مادر و دختر یک خانواده باید نزدیک 6۰۰هزار تومان برای مانتو هزینه کرد.
کفش از دیگر البسه ای است که برای سال نو خریداری می شود. برای یک جفت کفش با کیفیت متوسط باید 
حدود 25۰هزار تومان هزینه کرد که برای یک خانواده ۴نفره باید یک میلیون تومان هزینه کفش پرداخت 
کرد. خرید دو عدد شــال هم حدود 2۰۰هزار تومان هزینه برمی دارد. در نتیجه برای خرید لباس نیز باید 
نزدیک دو میلیون و 9۰۰هزار تومان هزینه پرداخت کرد که با میوه و آجیل و شیرینی چیزی حدود 3میلیون 
و 6۰۰هزار تومان خواهد شد؛ یعنی نزدیک دوبرابر عیدی پرداختی به کارکنان و بازنشستگان که البته همه 

این هزینه ها در حداقلی ترین حالت محاسبه شده است.

»اُمیکرون« در کشور رو به افول 
عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه داریم به سمتی می رویم که اُمیکرون را کنترل کنیم، 
گفت: متاسفانه همچنان در آی ســی یو بیمارستان ها، بیماران بدحال بستری هستند و به همین دلیل هم 
هســت که همچنان مرگ و میر در حد باالیی قرار دارد.دکتر مســعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت کووید19 با ســویه اُمیکرون در کشور، گفت: خوشبختانه موارد اُمیکرون در کشور رو به افول است 
و مشاهدات میدانی ما نشان می دهد که موارد سرپایی بیماری از نصف هم کمتر شده است و موارد بستری 
هم رو به کاهش است.وی با بیان اینکه متاسفانه همچنان در آی سی یو بیمارستان ها، بیماران بدحال بستری 
هستند، گفت: به همین دلیل هم هست که همچنان مرگ و میر ما در حد باالیی بوده و به نظر می آید که تا 
دو هفته دیگر احتماال این میزان مرگ و میر ادامه یابد. بعد از آن که موارد ابتال و بستری کاهش یابد، میزان 
مرگ های کرونایی نیز کاهش پیدا می کند.مردانی با بیان اینکه تعداد شهرهای قرمز کرونایی نیز در کشور به 
شدت رو به کاهش است، گفت: اگر خدا بخواهد داریم به سمتی می رویم که اُمیکرون را کنترل کنیم، البته 
اگر واریانت جدیدی اتفاق نیفتد.وی ادامه داد: مشاهدات میدانی ما نشان می دهد که گذر از قله پیک ششم 

کرونا در کشور دارد اتفاق می افتد.

 تهران- ایرنا- حضرت آیــت اهلل خامنه ای، اوکراین 
را قربانی سیاست بحران ســازی آمریکا برشمردند 
و خاطرنشــان کردند: ما در اوکراین طرفدار توقف 
و خاتمه جنگ هســتیم.به گزارش ایرنــا از پایگاه 
اطالع رســانی دفتر رهبر معظم انقالب اســالمی، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز )سه شنبه( در 
سخنانی به مناسبت خجسته عید مبعث، مهمترین 
هدیه اسالم و بعثت به بشریت را دعوت به »تفکر و 
عقالنیت« و »تزکیه و مفاهیم اخالقی« برای مقابله با 
جاهلیت دانستند و با اشاره به شکل گیری جاهلیت 
مدرن در غــرب به صورت ســازمان یافته و با ابعاد 
گسترده تر تأکید کردند: امروز مظهر واضح و کامل 
جاهلیت مدرن، رژیم مافیایی امریکا است که اساساً 
یک رژیم بحران ساز و بحران زیست است.رهبر انقالب 
اسالمی با اشاره به قضایای اوکراین و عبرت های آن، 
این موضوع را نمونه ای آشکار از سیاست بحران سازی 
امریکا خواندند و افزودنــد: برخالف مواضع دوگانه 
غربی ها موضع ثابت جمهوری اسالمی ایران همواره 
مخالفت با جنگ و تخریب در همه مناطق دنیا است 
و عالج بحران اوکراین و قضاوت درباره آن را منوط 
به شناخت ریشــه های واقعی آن می دانیم.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تبریک عید سعید مبعث به ملت 
ایران و همه مسلمانان جهان، »گسترش عقالنیت« 
و »پرورش و گسترش  مفاهیم اخالقی« را دو عنصر 
برجسته از سلسله ارزشهای اسالمی برشمردند و با 
اشاره به اینکه هر دو ارزش متعالی، بزرگ ترین هدیه 
بعثت و اســالم به بشریت اســت، گفتند: به واسطه 
بعثت پیامبر اســالم)ص(، مردم جزیــرة العرب در 
دوران جاهلیت و با خصوصیاتی همچون گمراهی، 
نادانی، فتنه های بزرگ، تعصب های کور، خشــونت 
و لجاجت، تکبــر و حق ناپذیــری و رذائل اخالقی 
و ناهنجاری های جنســی، تبدیــل به ملتی متحد، 
فداکار، با فضیلــت، و دارای نیکوترین خلقیات و با 
آوازه ای جهانی شدند.ایشان با تأکید بر اینکه بعثت و 
اسالم زمینه این کار به ظاهر نشدنی و محال را فراهم 
کرد، افزودند: مهمترین درس بعثت این است که اگر 
اراده مــردم در طول اراده الهــی قرار گیرد، کارها و 
اهدافی که براساس محاسبات انسانی رسیدن به آنها 
غیرممکن به نظر می رسد، محقق خواهد شد.رهبر 
انقالب اســالمی، ریشــه کنی ســلطنت در ایران و 
شکل گیری نظام اسالمی را نمونه ای از تکرار تجربه 
نبوی دانستند و خاطرنشان کردند: رهبری مخلصانه 
امــام بزرگوار و همت ملت ایران باعث شــد کار به 
ظاهر ناممکن محقق شود و سلطنت جائرانه ای که 
همه قدرتهای دنیا پشتیبان آن بودند، از بین برود و 
انقالب اسالمی به ملت ایران عظمت ببخشد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه نقطه اوج نهضت 
نبوی، تشــکیل حکومت اسالمی است، خاطرنشان 
کردنــد: برخالف نظر عــده ای که دیــن را جدای 
از سیاســت و حکومت معرفی می کنند، تشــکیل 
حکومت، شــورانگیزترین بخش نهضت نبوی است 
و پیامبر اســالم)ص( به تشکیل حکومت نیز اکتفا 
نکردند و بعد از آن به مقابله همه جانبه با دشمنان 
پرداختند.ایشــان مهمترین جهت گیــری پیامبر 

اسالم)ص( در بعثت را مقابله با جاهلیت دانستند و 
با اشاره به ابعاد مختلف این جاهلیت، تأکید کردند: 
امروز همان ابعاد جاهلیت پیش از اسالم، به صورت 
سازمان یافته و به شدت گسترده در دنیای به اصطالح 
متمدن غربی که بر پایه حرص و طمع بنا شده است، 
وجود دارد.رهبر انقالب اســالمی افزودند: حرص و 
طمع، پول، تبعیض، استفاده از علم و فناوری برای 
کشتار انسانها، غارت کشــورهای ضعیف، و ابتذال 
شــدید اخالقی و هرج و مرج جنسی، شاخص ها و 
پایه های اصلی تمدن غربی است که در واقع شکل 
مدرن شــده همان جاهلیت پیش از اســالم است.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای بهره گیری از درس های 
بعثت برای مقابله با جاهلیت مدرن را ضروی خواندند 
و گفتند: »تقویت ایمان دینی«، »توسعه گروههای 
مؤمن و مقاوم در سراسر جهان«، »قوت و استحکام 
نظام اسالمی«، »برنامه خردمندانه و حکمت آمیز« و 
»شناخت وسیع مختصات جاهلیت مدرن« عواملی 
هســتند که زمینه مقابله با این جاهلیت را فراهم 
می آورند.ایشــان با تأکید بر اینکه نظام اســالمی 
یک نمونــه برای مقابله با جاهلیت مدرن اســت، 
افزودنــد: با اینکه نظام اســالمی هنوز در نیمه راه 
اســت و هنور با هدفهای بزرگ فاصله زیادی دارد 
اما برای مســلمانان و مردم دنیا یک الگوی جذاب 
اســت.رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به ماجرای 
چندی پیِش توهین پلیس در یک کشور به عکس 
ســردار سلیمانی و ایستادگی مردم و مجبور شدن 
پلیس به عذرخواهی، خاطرنشان کردند: این نمونه 
نشــان می دهد الگوی نیمه کاره انقالب اســالمی 
جذاب اســت و اگر مسیر به خوبی ادامه پیدا کند 
و کارها با اتقان پیش برود، قطعاً یک الگوی بسیار 
جذاب به وجود خواهد آمد.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
نمونه واضــح و کامل جاهلیت مــدرن در دنیای 
امروز را رژیم آمریکا دانســتند و با تأکید بر اینکه 
»بحران ســازی« از ویژگی های اصلی آمریکا است، 
افزودند: رژیم آمریکا »بحران ســاز و بحران زیست« 
و اساســاً یک »رژیم مافیایی« است که شبکه های 
مافیای سیاسی، اقتصادی و اسلحه سازی در درون 
آن، از گســترش بحرانها در جهان، تغذیه و ارتزاق 
می کنند.ایشان با اشــاره به نقش مؤثر شبکه های 
مافیایی در کنترل و هدایت سیاســتهای آمریکا، 
گفتنــد: این مافیاهــا که حتــی روی کارآمدن و 
برکناری رؤسای جمهور آمریکا به دست آنها است، 
برای بقاء خود به خلــق بحران و ایجاد کانون های 
بحران در مناطــق مختلف دنیا نیــاز دارند.رهبر 
انقالب بحران های پدید آمده در ســالهای گذشته 
همچون ایجاد داعش را از جمله بحران آفرینی های 
رژیم مافیایی آمریکا برشــمردند و افزودند: ســگ 
دست آموز آنها یعنی داعش که خودشان به ایجاد 
آن اعتراف کردند، انســانهای بی گناه را علناً ســر 
می بریــد و زنده زنده می ســوزاند و یا در آب غرق 
می کرد تا کارخانه های اسلحه سازی آمریکا از این 
بحران ها استفاده حداکثری کنند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای بحران اوکراین را نیز نتیجه سیاست های 
آمریکا خواندند و تأکید کردند: امروز اوکراین قربانی 

سیاســت بحران سازی آمریکا است زیرا آمریکا بود 
که با دخالت در مسائل داخلی اوکراین، راه انداختن 
اجتماعات و ایجاد کودتای مخملی و رنگی، حضور 
ســناتورهای آمریکایــی در اجتماعات معارضان و 
جابجا کردن دولتها، این کشو را به این نقطه کشاند.
ایشــان با تأکید بر موضع ثابت جمهوری اسالمی 
ایران در مخالفت با جنگ، گفتند: ما با جنگ، کشته 
شدن مردم و تخریب زیرساخت های متعلق به ملتها 
در هر جای دنیا مخالفیم. این حرف ثابت جمهوری 
اسالمی است و سیاســت ما مانند غربی ها دوگانه 
نیست که بمب انداختن بر سر کاروان عروسی در 
افغانستان و کشتن مردم عراق، مبارزه با تروریسم 
نام بگیرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای به نمونه هایی 
از بحران ســازی های امریکا اشاره کردند و افزودند: 
آمریکا در شرق سوریه چه می کند؟ چرا نفت سوریه 
را می دزدند؟ چرا در افغانستان ثروت ملی مردم را 
می ربایند و غصب می کنند؟ چرا در غرب آســیا از 
جنایات شبانه روزی صهیونیست ها دفاع، و همه این 
بحران ســازی ها را به اسم دفاع از حقوق بشر انجام 
می دهند؟ایشان، جنایت علیه مردم یمن را نمونه 
دیگری از رفتار متناقض غرب و آمریکا خواندند و 
گفتند: هشت سال است که مردم یمن زیر بمباران 
هستند اما غربی ها نه تنها محکوم نمی کنند بلکه 
از جنایت علیه مردم، پشتیبانی تبلیغاتی، رسانه ای، 
زبانی و حتی حمایت عملی می کنند.رهبر انقالب 
اسالمی با تأکید بر اینکه ما در اوکراین طرفدار توقف 
و خاتمه جنگ هستیم، گفتند: اما عالج بحران در 
صورتی ممکن اســت که ریشــه های آن شناخته 
شــود. ریشه بحران در اوکراین، سیاستهای آمریکا 
و غرب اســت که باید آن را شــناخت و بر اساس 
آن قضاوت و اقدام کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
بیان عبرت های مهم از قضایای اوکراین، خاطرنشان 
کردند: عبرت اول برای همه دولتها این اســت که 
پشــتیبانی قدرتهای غربی از کشورها و دولتهای 
دست نشانده آنها یک سراب است و واقعیت ندارد.

ایشــان، اوکرایِن امروز و افغانســتاِن دیــروز را دو 
شــاهد زنده برای دولتهای متکی به آمریکا و اروپا 
خواندنــد و افزودند: هم رئیس جمهــور اوکراین و 
هم رئیس جمهور فرارِی افغانستان گفتند که ما به 
آمریکا و دولتهای غربــی اعتماد کردیم اما آنها ما 
را تنها گذاشتند.رهبر انقالب، در بیان عبرت دوم، 
»مــردم« را مهمترین پشــتوانه دولتها خواندند و 
افزودند: اگر در اوکراین مردم وارد میدان می شدند، 
وضع دولت اینگونه نمی شــد اما چون مردم دولت 
را قبول نداشــتند وارد نشدند. همچنانکه مردم در 
زمان حمله آمریکا به عراق در دوران صدام به میدان 
نیامدند اما همین مردم در مقابل حمله داعش به 
میدان آمدند و با ســرکوب آن خطر بزرگ، داعش 
را به عقب راندند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، مردم را 
عامل اصلی استقالل کشورها خواندند و با اشاره به 
تجربه شیرین ملت ایران در غلبه بر دشمن بعثی 
که متکی به حمایت همه قدرتها بود، گفتند: باید با 
چشم باز و اندیشه و عمل درست، بتوان از عبرتهای 

بزرگ بهره گرفت.

معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

صادرات از مرز ۴۵ میلیارد دالر گذشت
نرخ دالر تثبیت شد

با احیای برجام قیمت ها پایین می آید؟

رئیس سازمان خصوصی سازی:

مردم می توانند 1۵ اسفند سهامدار سرخابی ها شوند

ثبات در قیمت دالر یکی از اصلی ترین خواســته های فعاالن بخش خصوصی در تمام ســال های گذشــته بوده، 
دغدغه ای که به نظر می رســد دولت در ماه های نخســت کار خود توانســته تا حدی به آن جامه عمل بپوشاند.

بــه گزارش ایســنا، از ابتدای بهــار 1397 و همزمان با افزایش گمانه زنی ها در رابطــه با احتمال خروج آمریکا 
از برجــام، نــرخ دالر در اقتصاد ایران روندی صعودی گرفت و با خروج رســمی ترامپ در اردیبهشــت 1397، 
رکوردشکنی های قیمتی دالر آغاز شد.با وجود اقداماتی که دولت قبل در راستای ثبات نرخ ارز در دستور کار قرار 
داد اما محدودیت های دولت در دسترســی به منابع ارزی از یک سو و افزایش تالطمات اقتصادی از سوی دیگر 
باعث شد قیمت دالر روند افزایشی به خود بگیرد و حتی برای دوره ای نرخ بیش از 3۰ هزار تومان را نیز تجربه 
کند.با این وجود در ماه های پایانی دولت قبل، نرخ ارز به پایین تر از 3۰ هزار تومان رسید و با پیروزی جو بایدن 
در انتخابات آمریکا و از سرگیری مذاکرات هسته ای، نرخ دالر به ثباتی نسبی رسید.دولت سیزدهم در حالی کار 
خود را آغاز کرد که نتیجه مذاکرات برای احیای برجام مشخص نبود و همین موضوع باعث شد در برخی گمانه 

زنی ها اعالم شود که با توجه به تداوم...

تجارت ایران با اوراسیا به پنج میلیارد دالر رسید

رمزارزهاواردتجارترسمیمیشوند؟
رهبر معظم انقالب:

خواهان توقف جنگ هستیم
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گزیده خبر
رئیسی در دیدار رئیس دفتر امنیت ملی سوریه:

دشمنی مستکبران علیه ملت های منطقه کاهش 
نیافته است

رئیس جمهور گفت: دشمنی مستکبران علیه ملت های منطقه کاهش نیافته است 
و آمریکا به دنبال آن است که مشکالت امنیتی و اقتصادی که برای سوریه ایجاد 
کرده است را به شکل  دیگری ادامه دهد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه 
ازطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در دیدار سرلشکر 
»علی مملوک« رئیس دفتر امنیت ملی ســوریه بــا وی، ضمن تأکید بر تعمیق 
مناسبات دو جانبه میان ایران و سوریه در همه ابعاد تصریح کرد: هم پیمانی میان 

دو ملت، جدایی ناپذیر است.
رئیس جمهور با اشاره به مقاومت بی نظیر مردم سوریه در مقابل گروه های تروریستی 
بر لزوم حفظ تمامیت ارضی ســوریه تأکید و اظهار کرد: دشمنی مستکبران علیه 
ملت های منطقه کاهش نیافته اســت و آمریکا به دنبال آن اســت که مشکالت 
امنیتی و اقتصادی که برای سوریه ایجاد کرده است را به شکل دیگری ادامه دهد.

حجت االسالم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت همکاری های 
اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد: موانع موجود برای گسترش مناسبات اقتصادی 
باید رفع شود و در نهایت روابط راهبردی کنونی طرفین، توسعه یابد.رئیس جمهور 
با گرامی داشت یاد شهدای مبارزه با تروریسم از جمله شهید سلیمانی، افزود: سوریه 
خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی است و اتحاد کشورها و ملت های اسالمی برای 
مقابله با اقدامات این رژیم ضروری است.سرلشکر »علی مملوک« رئیس دفتر امنیت 
ملی سوریه نیز در این دیدار با ابالغ سالم گرم بشار اسد رئیس جمهور این کشور به 
ملت و دولت ایران، گفت: هیچ گاه حمایت ایران از سوریه را در مقابله با تروریست ها 
فراموش نمی کنیم.وی همچنین گفت: سوریه در خصوص اقدام برخی از کشورهای 

عربی برای عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی هوشمند است.

سرلشکر باقری در پیامی به مناسبت عید مبعث مطرح کرد؛
ایران برای توسعه همکاری دفاعی و نظامی با 

کشورهای اسالمی آماده است
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح کشــورمان در پیامی به مناسبت عید مبعث از 
آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران برای توسعه همکاری دفاعی و 
نظامی با کشــورهای اسالمی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد 
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در پیام هایی جداگانه 

عید سعید مبعث را به مقامات ارشد نظامی کشورهای اسالمی تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الَِّذی َخلََق

با سالم و احترام؛
بیست و هفتم رجب المرجب ســالروز نزول خلعت نبوی بر دوش مبارک پیامبر 
عظیم الشأن اسالم حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه وآله وسلم می باشد. روز 
مبعث، روز تکوین آیه های رسالت، روز تجلی رحمت الهی، عید آغاز دین مبین اسالم 
بر جناب عالی، خانواده محترم و همکارانتان در نیروهای مســلح آن کشور، مبارک 
و گرامــی باد.امیدوارم با پیروی از راه نورانی و تعالیم انسان ســاز قرآن و آموزه های 
پیامبر گرامی اسالم بیش از پیش با همدلی، وحدت، اخوت، عزت و سربلندی میان 
کشورهای اسالمی شاهد صلح، مهرورزی، دوستی و تمام ارزش هایی که جهان امروز 
به آن نیاز دارد، باشیم.فرصت را غنیمت شمرده و با آرزوی سالمتی و توفیق برای 
جناب عالی، آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران را برای توسعه همکاری 

دفاعی و نظامی فی مابین اعالم می نمایم.

خطیب زاده:
ایران برای توافق آماده است اما تا ابد منتظر 

نمی ماند
سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان اعالم کرد: اگر کاخ سفید تصمیمش را 
بگیرد، توافق کامال در دسترس است، ایران برای توافق آماده است، اما تا ابد منتظر 
نمی ماند.به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر در پاسخ به اظهارات 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که تهدید کرده بود در صورت سختگیری تهران، 
واشنگتن آماده کنار کشیدن از مذاکرات است، نوشت: آمریکا سال هاست که از برجام 
»کنار کشیده« است. از این رو است که باید اطمینان یابیم که این اتفاق دیگر تکرار 
نمی شــود.وی تصریح کرد: همه کشورها برای خود »گزینه های جایگزین« دارند، 
هر چند که تو خالی بودن گزینه جایگزین آمریکا پیش از این ثابت شــده اســت. 
درشت گویی و بلوف زنی نتیجه نداشته و نخواهد داشت، این اتخاذ تصمیم است که 
نتیجه می دهد.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تأکید کرد: اگر کاخ سفید 
تصمیمش را بگیرد، توافق کامالً در دســترس است، ایران برای توافق آماده است، 

اما تا ابد منتظر نمی ماند.

طغیانی:
نحوه جبران حذف ارز ترجیحی مشخص شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنده فکر می کنم مجلس با دولت برای 
حذف ارز ترجیحی البته با در نظر گرفتن راهکارهای جبرانی همراهی کند.سید 
مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیم دولت برای ســاماندهی 
توزیع ارز ترجیحی، اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، ۹ میلیارد دالر 
ارز ترجیحی برای تامین دارو، گندم و نهاده های دامی و کشــاورزی برای سال 
آینــده در نظر گرفتند. البته هنوز در ایــن باره در صحن مجلس تصمیم گیری 
نشــده است.وی با اشاره به اینکه در سال گذشته هم مجلس ۸ میلیارد دالر ارز 
ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی در نظر گرفته بود، متذکر شد: باید راهکار 
حذف ارز ترجیحی و نحوه جبران آن مشــخص شود.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در حال حاضر درخواست روشن و مشخص 
دولت این اســت که ارز ترجیحی حذف شــود و حتی تاکید آنان بر این است 
کــه می توانند این کار را بدون آنکه تبعات ویژه ای داشــته باشــد، انجام دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی درباره راهکارهای جایگزین 
حــذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: دولت می گوید پــس از حذف ارز ترجیحی، 
یکســری پرداخت های جبرانی را در دســتور کار دارد اما هنوز در دولت هم در 
این باره اختالف نظر وجود دارد مبنی بر اینکه راهکار جایگزین به صورت نقدی 
باشد و یا آنکه در قالب کاال به مردم داده شود.طغیانی ادامه داد: هنوز در دولت 
درباره راهکارهای جایگزین حذف ارز ترجیحی جمع بندی کامل نشــده است، 
امــا آنان به صورت اجمالی می گویند که حتمــاً راهکارهای جبرانی دارند.عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی درباره جو کلی مجلس نسبت به 
حــذف ارز ترجیحی، گفت: هنوز این موضوع در صحــن مجلس مورد بحث و 

بررسی قرار نگرفته است. 

در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد؛

امیرعبداللهیان: مذاکرات هنوز به اتمام نرسیده است
مطابق با گزارش کمیســیون امنیت ملی مجلس، وزیر امور 
خارجه در جلسه این کمیسیون تاکید کرد که مذاکرات هنوز 
به اتمام نرسیده و آمریکا باید تصمیمات سخت سیاسی بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی طی گزارشی رسمی نشســت با وزیر امور خارجه را 
تشریح کرد.در این گزارش آمده است: کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در راستای وظایف 
نظارتی خود و به منظور بررسی گفتگوهای جمهوری اسالمی 
ایران و گروه ۱+۴، نشســتی فوق العاده با دعوت از حســین 

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه برگزار کرد.
این نشست پنجمین جلسه کمیسیون با این موضوع در دولت 
ســیزدهم بود که بــا دعوت از وزیر امــور خارجه و یا معاون 
سیاســی این وزارتخانه برگزار شد که هدف آن شفافیت روند 
مذاکرات وین برای نمایندگان ملت و پیگیری تحقق اهداف و 
چارچوب های »قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« است.

وزیــر خارجه در این جلســه با جزئیــات، تالش های دولت 
و تیــم مذاکره کننده برای حصول توافق را تشــریح و تاکید 
کرد: مذاکرات هنوز به اتمام نرسیده و آمریکا باید تصمیم های 

سخت سیاســی بگیرد که هنوز چنین تصمیماتی را نگرفته 
است.نمایندگان مجلس یازدهم با دغدغه حفظ توانمندی های 
هســته ای، رفع کامل تحریم ها و بهبود معیشــت مردم، در 
جریان بررسی های خود از روند مذاکرات، تحقق هدف انتفاع 
اقتصادی مردم ایران از مســیر رفــع تحریم ها را اولویت قرار 
داده اند و اظهارنظر دربــاره هر توافق احتمالی را با این معیار 
صورت خواهند داد.بر اســاس مــاده ۷ قانون اقدام راهبردی، 
در صورت شــکل گیری نهایی یک توافق، دولت می بایســت 
گزارشی از تحریم های لغو شده به مجلس شورای اسالمی ارائه 
کند تا پس از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی و صحن 
علنی، امکان اجرای هرگونه محدودیت در برنامه هسته ای را 
کسب کند.از این جهت، نمایندگان مردم ضمن تاکید بر حفظ 
خطــوط قرمز منافع ملی در مذاکرات از جمله رفع تحریم ها، 
اخذ تضمین های الزم و فرصت الزم برای راستی آزمایی دقیق، 
یادآور می شــود که جمهوری اسالمی، در کسب منافع ملی، 
هیچ ضرب االجلی را نمی پذیرد. ضرب االجل واقعی برای ملت 
ایران، منافع ملت ایران و رفع موانع تجارت خارجی ایران است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
خارجه گفت: اگر مدیریت واحدی برای 
تصمیم گیری در مرزها وجود داشــته 
باشــد می توان ســهم ایران از صادرات 
و کریدورهای تجاری را تا بیش از ســه 
برابر افزایــش داد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، جلســه ســتاد هماهنگی روابط 
اقتصــادی خارجــی با دو دســتور کار 
مشــکالت امور مناطق مرزی و آخرین 
وضعیت همــکاری اقتصادی با چین به 
ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور 

اعضای ستاد مرکب از معاونان اقتصادی 
دســتگاه های ذیربط برگزار شد.صفری 
در این نشســت مدیریت واحد مرزی را 
برای افزایش صادرات و واردات و صدور 
خدمات مهندسی به کشورهای همسایه 
را بســیار با اهمیت دانست و افزود: اگر 
مدیریت واحدی برای تصمیم گیری در 
مرزها وجود داشته باشد می توان سهم 
ایران از صادرات و کریدورهای تجاری را 
تا بیش از سه برابر افزایش داد.حاضران 
در این جلســه در خصوص چالش های 
مدیریت مرزها و عــدم تصمیم گیری 

واحد در این حــوزه بحث و راهکارها و 
پیشنهادات خود را ارائه کردند.در ادامه 
این نشســت در خصــوص فرایندهای 
اجرایی قرارداد ۲۵ ســاله ایران و چین 
صحبت شــد و توضیحاتی در خصوص 
طرح هــای تصویب شــده بــه اطالع 
نمایندگان دستگاه ها رسید.خاطر نشان 
می شود رشد توسعه صادرات کشاورزی 
جمهوری اسالمی ایران به چین در این 
مدت چشمگیر بوده است و پیش بینی 
می شــود به زودی به رقم یک میلیارد 
دالر برســد. بازار چیــن به محصوالت 

دریایی از جمله آبزیــان احتیاج دارد و 
فرصت خوبی برای صادرات محصوالت 
پروتئینی دریایی به چین فراهم شــده 
است.در خصوص محصوالت کشاورزی 
نیز بــا هماهنگی های صــورت گرفته 
با وزارت جهاد کشــاورزی، دیپلماسی 
کشاورزی شکل گرفته است و اخذ مجوز 
صادرات میوه هایی چون سیب، کیوی و 
پرتقال به کشــور چیــن در حال انجام 
است که می تواند ســودآوری اقتصادی 
چشــمگیری را برای جمهوری اسالمی 

ایران به همراه داشته باشد.

صفری:

سهم ایران از صادرات و کریدورهای تجاری را افزایش می دهیم

 دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه انتقال قدرت از غرب به شرق به تدریج در حال انجام است، گفت: امیدواریم در این فرآیند با هوشمندی مسئوالن از 
وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در تمامی حوزه ها حرکت کنیم.به گزارش حوزه دفاعی ایرنا، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در آیین 
رونمایی از دستاوردهای علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: کتابی با عنوان »تغییر بزرگ در سال ۲0۵0« از سوی 
مجله اکونومیست منتشر و در ایران ترجمه شده است و در آن کتاب آمده است که تا آن سال جمعیت جهان به بیش از ۹ میلیارد نفر خواهد رسید و اسالم به لحاظ جمعیتی 
اول، مسیحیت دوم و بودایی سوم خواهد شد، همچنین در این کتاب آمده است که بیشتر مردم خداباور خواهند بود، اما بیشتر حکومت ها در دست الئیک ها باقی خواهد بود.وی با بیان اینکه در آن کتاب آمده است 
که تا آن سال قدرت آسیایی شکل خواهد گرفت، ادامه داد: انتقال قدرت از غرب به شرق به تدریج در حال انجام است. ایران یک کشور آسیایی است که با حضور در سازمان شانگهای و با متحد شدن با اتحادیه اوراسیا 
می تواند در این قدرت آســیایی ســهیم شــود و عالوه بر اینکه قدرت مهمی در غرب آسیا خواهد شد، به یکی از قدرت های آسیا تبدیل می شود، امیدواریم در این فرآیند با هوشمندی مسئوالن از وضعیت موجود به 
وضعیت مطلوب در تمامی حوزه ها حرکت کنیم.سرلشکر صفوی با بیان اینکه در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی باالترین سطح پژوهشی در رابطه با پنج حوزه فعالیتی پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس را بر عهده داریم، گفت: از سوی دیگر، پژوهش های این پژوهشگاه کاربردی است؛ یعنی انجام پژوهش ها دارای کارفرما از نیروهای مسلح است و البته کار موازی با سایر پژوهشگاه ها هم انجام نمی دهیم.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه آثار پژوهشی این پژوهشگاه به زبان های زنده دنیا ترجمه خواهد شد، عنوان کرد: این پژوهشگاه تاکنون ۵۸ پژوهش علمی و کاربردی توسط ۱۹ گروه پژوهشی 
در چهار پژوهشکده امنیت داخلی، جنگ های نامنظم، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و دایرةالمعارف دفاع مقدس انجام داده است.

جانشــین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در دنیای امروز هرکجا ضعیف باشیم، از آنجا 
به ما ضربه زده خواهد شد.به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، امیر سرتیپ نصیرزاده 

جانشــین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین رونمایی از دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
گفت: دفاع مقدس یک واقعیت انکارناپذیر در تاریخ است و با انقالب اسالمی پیوستگی دارد.وی ادامه داد: انقالب و دفاع مقدس تحول 
عظیمی در دنیا به وجود آورد و شــاید برخی از اتفاقات کنونی نتیجه آن اســت.امیر نصیرزاده با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد دفاع 
مقدس گفت: بروز و ظهور و تقویت و رشــد ســپاه ثمره دفاع مقدس است. سپاه اکنون افتخار جمهوری اسالمی و محور بازدارندگی 
اســت. اگر دفاع مقدس نبود، ارتش نیز اقتدار کنونی را نداشت.جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: هیچ تهدیدی جرأت 
نمی کند قصد تجاوز به کشور داشته باشد. از سال ۸6 و قبل از حمله به افغانستان و عراق می گفتند که به ایران حمله خواهند کرد، 

اما نتوانستند؛ نه اینکه نمی خواستند، بلکه نتوانستند.

سرلشکر صفوی: 

انتقال قدرت از غرب به شرق در حال انجام است
نصیرزاده:

قدرت بازدارنده نداشته باشیم، ضربه 
می خوریم

نیویورک- ایرنا- زهرا ارشــادی سفیر و معاون نمایندگی 
ایران در ســازمان ملل متحد اظهار کــرد: ایران به عنوان 
قربانی اصلی سالح های شیمیایی، بار دیگر مخالفت شدید 
خود را در اســتفاده از این قبیل سالح ها توسط هر کسی، 
در هر مکان و تحت هر شــرایطی ابراز می کند.به گزارش 
ایرنا، زهرا ارشــادی در نشست۲۸ فوریه شورای امنیت در 
مورد ســوریه ضمن ابراز نگرانی از تأثیرات جدی سیاسی 
کردن اجرای کنوانســیون منع ســالحهای شیمیایی بر 
اعتبار آن گفت ســازمان منع سالح های شیمیایی نباید 
برای دستیابی به اهداف  برخی کشورها با انگیزه سیاسی 
مورد سوءاستفاده قرار گیرد. در چند سال گذشته، سوریه 
چنین تالش هایی را از ســوی برخی از کشــورهای عضو 
تجربه کرده است.دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل گفت:  از همکاری مداوم سوریه با سازمان منع 
سالح های شــیمیایی، از جمله ارائه گزارش نود و هشتم 
آن در ۱۷ ژانویــه ۲0۲۲ در رابطه با انهدام ســالح های 

شیمیایی و تأسیسات تولید مرتبط در قلمرو آن استقبال 
می کنیم.وی افزود جلسات شورای امنیت در مورد پرونده 
شیمیایی ســوریه نباید به تکرار مواضع کشورهای عضو و 
بحث در مورد ادعاهای بی اساس اختصاص یابد، در حالی 
که دولت سوریه پیشرفت قابل توجهی در اجرای تعهدات 
خود بر اساس کنوانسیون داشته است.ارشادی تصریح کرد: 

بنابراین، عاقالنه است که شورای امنیت  تصمیم به برگزاری 
جلسات ماهانه برای بحث در مورد پرونده شیمیایی سوریه 
را مجددا بررسی کند. چنین جلساتی به جای دستیابی به 
اهداف کنوانسیون، اعتبار کنوانسیون و سازمان را تضعیف 
می کند.نماینده کشورمان در ادامه گفت تنها با انهدام و از 
بین بردن کامل همه سالح های شیمیایی در سطح جهانی 
و اجرای تمام اقدامات ضروری برای اطمینان از عدم ایجاد 
چنین سالح هایی می توان مطمئن بود که دیگر از سالح 
های شیمیایی استفاده نخواهد شد.ارشادی اظهار داشت 
این هدف هنوز محقق نشــده است، زیرا ایاالت متحده به 
عنوان تنها کشــور عضو دارنده این سالح ها، به تعهدات 
خود در مورد مهلت تمدید شده نهایی برای انهدام سالح 
های شــیمیایی عمل نمی کند.معاون نمایندگی ایران در 
سازمان ملل افزود مانع دیگر عدم جهانی بودن کنوانسیون 
است. برای رسیدن به این هدف بزرگ، رژیم اسرائیل باید 

فورا و بدون قید و شرط به کنوانسیون ملحق شود.

سفیر ایران در سازمان ملل:

 با هرگونه استفاده از سالح های شیمیایی بشدت مخالفیم

آگهی تحدید حدود
در اجرای ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از 
طرف هیات رسیدگی حل اختالف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای 
متقاضیان ذکر شــده تحدید حدود انجام نشده است رسیدگی و بشرح ذیل 
تحدید حدود بعمل خواهد آمد 2-برابر رای شماره 1400/2674 آقای عطا 
فالحی فرزند کریم به کد ملی 3732494403 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعتی دیم به مســاحت 58719/36 متر مربع به شماره پالک 266 
فرعی از 59 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای 
محمود امینی )تاریخ تحدید حدود ساعت 10 صبح روز شنبه 1401/01/06 
(  بنابراین طبق ماده 14 قانون ثبت به متقاضیان ثبت و مجاورین و صاحبین 
حق پالک های فوق اخطار میگردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر 
شــده تا چنانچه نســبت به تحدید حدود پالک های فوق اعتراضی داشته 
باشند اظهار نمایند چنانچه هر یک از متقاضیان ثبت یا نماینده قانونی آنها 
در وقت تحدید حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد مجاورین یا صاحبین 
حقوق چنانچه نسبت به حدود یا حقوق لرتفاقی ملک اعتراضی داشته باشند 
در اجــرای ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
به مــدت 30 روز اعتراض کتبی خود را به این اداره تســلیم و مطابق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از 
بین رفته مصوب 1372/2/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراص 
دادخواســت خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تسلیم 
نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت وفق مقررات نســبت به ادامه 

عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد. 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک دیواندره ) 2۷۰ (

بازی جدید آمریکایی ها در قبال ایران
موضع اتخاذ شده از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و فضا سازیهایی که در چارچوب فعال سازی بازی »مقصرنمایی« از سوی رسانه های غربی آغاز 
شــده نشان می دهد که کشــورهای غربی به ویژه آمریکا قصد دارند، همچنان به رویه غیر سازنده خود که موجب طوالنی شدن مذاکرات خواهد شد، ادامه 
دهند.به گزارش ایسنا به نقل از نورنیوز، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: اگر ایران به عدم همکاری خود در مذاکرات هسته ای ادامه 
دهد، ایاالت متحده از آن خارج می شود.اظهارات این مقام آمریکایی در حالی مطرح می شود که واشنگتن به عنوان مقصر اصلی شکل گیری وضع موجود 
تا کنون با پافشــاری بر مواضع غیر اصولی خود باعث کندی روند مذاکرات و عدم حصول نتیجه مناســب شــده است.خبرگزاری رویترز نیز ساعاتی قبل بر 
اساس روال معمول خود از قول منابع مجعول مدعی شد که مواضع ایران در مذاکرات هسته ای در بازگشت باقری به وین سخت تر شده و تیم ایرانی حتی 
خواستار بازنگری در برخی از موضوعاتی شده که پیشتر بر سر آنها توافق شده بود.این ادعای غیر واقعی در شرایطی مطرح می شود که هیچ موضوع جدیدی 
از سوی ایران مطرح نشده و صرفا مواردی که از ابتدای گفت وگوها در ردیف مطالبات اصلی ایران بوده و به نوعی در محدوده خط قرمزهای کشورمان قرار 

دارد پیگیری شده است.
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گزیده خبر

رئیسسازمانخصوصیسازی:
مردم می توانند ۱۵ اسفند سهامدار 

سرخابی ها شوند
رئیسسازمانخصوصیسازیازگشایش
نماددوباشگاهاســتقاللوپرسپولیس
درروز۱۵اســفندماهخبرداد.حســین
قربــانزادهدرگفتوگوباایســنابابیان
اینکــهدوگامدیگــرازمراحلواگذاری
سرخابیهابرداشتهشد،توضیحداد:ابتدا
هیاتواگذاریباحضورسهوزیراقتصاد،

دادگســتریوورزشبهاتفاقآراافزایشســرمایهحدود۱۰درصدیایندو
باشگاهراتصویبکردوســپسنماددوباشگاهاستقاللوپرسپولیسدربازار
پایهفرابورسدرجشد.براساساطالعیهفرابورس،نمادایندوباشگاهکه۹روز
قبلنزدســازمانبورسثبتشدهبوددرگروهفعالیتهایورزشیدربازارپایه
وتابلونارنجیفرابورسدرجشد.رئیسسازمانخصوصیسازیادامهداد:بادرج
آگهیپذیرهنویسیافزایشسرمایهدوباشگاهازمحلصرفسهامباسلبحق
تقدمدولتهمهمردمدراینمرحلهمیتواننددرروزگشایشنماددوباشگاهدر
روز۱۵اسفندمصادفباسومشعبانوروزمیالدامامحسین)ع(سهامداراین
دوباشگاهشوند.براساساینگزارش،طبقگفتههایقبلیمسئوالن۱۰درصد

سهامدوباشگاهبهمردمتعلقخواهدگرفت.

مشموالن مالیات خانه های خالی بخوانند
درشرایطیکهبراساساعالمسازمانامورمالیاتی،صاحبانخانههایخالیفقط
یکروزدیگربرایپرداختمالیاتمتعلقهفرصتدارند،آندستهازمشموالن
کهنسبتبهمشمولیتخودبهدلیلخالینبودنواحدمسکونیموردنظر،ثبت
نکردناطالعاتسکونتیدرسامانهامالکواسکانو...اعتراضدارند،میتوانند
پرداختاینمالیاتراباذکرتوضیحقبولنکنند.بهگزارشایســنا،درراستای
اخذمالیاتازخانههایخالیتاکنونبرای۵۶۸هزارواحدمســکونیخالیاز
سکنهقبضمالیاتیصادرشدهاستکهباوجوداتماممهلتپرداختمالیاتدر
پایانبهمنماه،طبقاخطارمجددســازمانامورمالیاتیبهصاحبانخانههای
خالیاینافرادتا۱۰/۱۲/۱۴۰۰فرصتدارندتامالیاتخودرابپردازندودرغیر
اینصورتسازمانامورمالیاتیاقدامالزمراانجامخواهدداد.دراینبین،برخی
ازافرادیکهپیامکســازمانامورمالیاتیمبنیبرپرداختمالیاتخانهخالی
رادریافتکردهاند،نســبتبهمشمولشدنبرایاینمالیاتاعتراضداشتند
وطبــقاعالمآنهاازآنجاکهفراموشکردندتااطالعاتســکونتیخودرادر
ســامانهامالکواسکانثبتکنند،خانهآنهابهعنوانخالهخالیبهسازمان
امورمالیاتیمعرفیشدهاســت؛درحالیکهدرحالحاضردرآنخانهسکونت
دارند.همچنین،برخیازمخاطبانبهایســنااعالمکردندکهبرایملکیازآنها
مالیاتخانهخالیتعیینشدهکهاینخانهمدتیاستتخریبشدهودرحال
ساختاست.دراینزمینه،پیگیریهایازسازمانامورمالیاتیبیانگرایناست
کهپرداختمالیاتبرخانههایخالیازطریقدرگاهخدماتالکترونیکسازمان
بهنشــانیMy.tax.gov.irصورتمیگیــردودرایندرگاهافرادمیتواننداینکه
مشمولمالیاتواحدهایخالیازسکنههستندیاخیررامشاهدهکنند.عالوه
براین،وقتیواردصفحهمربوطبهمالیاتبرواحدهایمسکونیخالیازسکنه
میشوند،بادوگزینه»پذیرشوپرداخت«و»عدمپذیرش«مواجهخواهندشد
کهاینافرادمیتوانندبههردلیلیمالیاتتعیینشــدهراقبولندارند،باذکر
توضیحقبولنکنندتاموردبررسیســازمانامورمالیاتیقرارگیرد.طبقاین
گزارش،براساسقانونمالیاتخانههایخالیمصوبآذرماهسالگذشته،اگر
واحدمسکونیدرشهرهایباالی۱۰۰هزارنفربیشاز۱۲۰روزخالیازسکنه
باشــد،مشمولمالیاتمیشــودوبهازایهرماهبیشاززمانمذکور،ماهانه
مشمولمالیاتیبرمبنایمالیاتبردرآمداجارهبهشرحضرایبسالاولمعادل
ششبرابرمالیاتمتعلقه،سالدوممعادل۱۲برابرمالیاتمتعلقهوسالسوم
بهبعدمعادل۱۸برابرمالیاتمتعلقهخواهدشد.دراینبین،وظیفهشناسایی
خانههایخالیرابرعهدهوزارتراهوشهرسازیازطریقسامانهامالکواسکان
گذاشــتهشدهاستکهاینوزارتخانهباراهاندازیسامانهامالکواسکاننسبت
بهثبتاطالعاتســکونتیافراداقدامکردوکســانیکهدرمهلتتعیینشده
نتوانستندایناطالعاتراثبتکنند،خانهآنهابهعنوانخالهخالیبهسازمان

امورمالیاتیازسویوزارتراهوشهرسازیمعرفیشد.

 بسته های ویژه همراه اول به مناسبت 
عید مبعث

بســتههایویژهاینترنتومکالمههمراهاولبهمناســبتفرارسیدنعید
مبعث،برایتمامیمشترکاندائمی،اعتباریوانارستانمعرفیشد.

بهگزارشادارهکلارتباطاتشــرکتارتباطاتســیارایران،همراهاولبه
مناســبتعیدمبعثبستههایترکیبی»اینترنتومکالمه«راباتخفیف
ویژهبرایتمامیمشــترکاندائمی،اعتباریوانارستانخوددرنظرگرفته
است.بستهترکیبیویژهمشــترکاندائمیواعتباریشاملیکگیگابایت
اینترنت،یکگیگابایتاینترنترایگانهدیهویکســاعتمکالمهرایگان
هدیه)درونشــبکهوباتلفنثابت(استکهباشمارهگیریکددستوری
»ستاره۱۰۰ســتاره۶7مربع«میتوان،اینبسته۶۴۰۰تومانیرافعال
کرد.مشترکانانارستانهممشمولاینطرحویژههستندومیتوانندبسته
ترکیبیمشابهراباقیمت۴۵۰۰تومانباشمارهگیریکددستوری»ستاره

۱۰۰ستاره۶۶7۱مربع«خریداریکنند.

دکترپرنیانشهردارصدرا:
شهرداری صدرا آمادگی الزم  جهت مشارکت و 

تکمیل مجموعه ورزشی کارگران را دارد
بهگزارشادارهروابطعمومیواطالعرســانیشهرداریصدرا:دکترپرنیانشهردار
صدراباحضورفیروزمندرئیسواعضایشــورایاســالمیشهرووحیدخداپرست
سرپرســتادارهکلتعاونکارورفاهاجتماعیاســتانفارسودیگرمســئولیناز
مجموعهورزشیکارگرانشهرصدرابازدیدنمودند.دکترپرنیانشهردارصدرااظهار
داشــت:بعدازجلسهمشترکباسرپرســتادارهکلتعاونکارورفاهاجتماعیدر
هفتهگذشــتهباهدفمشارکتشــهرداریدرتکمیلاینمجموعه،ویباتاکیدبر
رفعمشــکالتکارگرانوتعاونیهایشهرصدراودرجهتتعاملوهمکاریبیش
ازپیشاینادارهکلبامجموعهمدیریتشــهریصدرا،بازدیدازمجموعهورزشی
کارگرانصورتگرفتهاست.شــهردارصدراخاطرنشانشد:برایجلوگیریازبروز
آســیبهایفرهنگیواجتماعیمیبایســتجوانانونوجوانانرابهسمتورزش
هدایتکنیم.پرنیانبیانکرد:پسازحلمشکلمالکیتمجموعهفرهنگیوورزشی
کارگرانشــهرصدرا،شهرداریصدراآمادگیکاملداردتااعتبارموردنظرراجهت
مشارکتوتکمیلمجموعهورزشیکارگرانصدراتامینکند.پرنیانگفت:مجموعه
مدیریتشــهریصدراباکلیتموضوعمشارکتدرتکمیلاینمجموعهموافقمی
باشدواینمواردبهصورتاحسنپیگیریخواهدشد.پرنیاندرادامهسخنانخود
بابیاناینکهاعضایشورایاسالمیشهرصدراحامیبزرگاجرایاینپروژههستند
اظهارداشــت:وحدترویهوهمکاریوهمراهیبیشترمجموعهشهرداریوشورا
منجربهراهاندازیمجموعهورزشیکارگرانشهرصدراخواهدشدکهارائهخدمات
مطلوببهشهروندانشهرجدیدصدراخصوصاخانوادههایکارگرانرامحققخواهد
کرد.دکترپرنیانضمنتاکیدبرلزومتوجهبهنیازهایجامعهکارگریشــهرصدرا
گفت:شــهرداریصدرابابرنامهریزیالزمنسبتبهرفعمشکالتکارگرانفصلیو

ساختمانیاقدامخواهدکرد.

نرخ دالر تثبیت شد

بااحیایبرجامقیمتهاپایینمیآید؟
ثباتدرقیمتدالریکیازاصلیترینخواستههایفعاالنبخش
خصوصیدرتمامسالهایگذشــتهبوده،دغدغهایکهبهنظر
میرســددولتدرماههاینخستکارخودتوانستهتاحدیبه
آنجامهعملبپوشــاند.بهگزارشایســنا،ازابتدایبهار۱۳۹7
وهمزمانبــاافزایشگمانهزنیهادررابطــهبااحتمالخروج
آمریکاازبرجام،نرخدالردراقتصادایرانروندیصعودیگرفت
وباخروجرسمیترامپدراردیبهشت۱۳۹7،رکوردشکنیهای
قیمتیدالرآغازشــد.باوجوداقداماتیکهدولتقبلدرراستای
ثباتنرخارزدردســتورکارقراردادامامحدودیتهایدولتدر
دسترسیبهمنابعارزیازیکسووافزایشتالطماتاقتصادی
ازسویدیگرباعثشدقیمتدالرروندافزایشیبهخودبگیردو
حتیبرایدورهاینرخبیشاز۳۰هزارتومانرانیزتجربهکند.
بااینوجــوددرماههایپایانیدولتقبل،نرخارزبهپایینتراز
۳۰هزارتومانرســیدوباپیروزیجوبایدندرانتخاباتآمریکا
وازسرگیریمذاکراتهستهای،نرخدالربهثباتینسبیرسید.
دولتسیزدهمدرحالیکارخودراآغازکردکهنتیجهمذاکرات
برایاحیایبرجاممشــخصنبودوهمینموضوعباعثشددر
برخیگمانهزنیهااعالمشــودکهباتوجهبهتداوممحدودیت
درتامیــنمنابــعارزی،نرخدالربهرکوردهاییجدیدبرســد.
برخیاظهارنظرهاازاینحکایتداشــتکــهحتینرخدالرتا
مرز۴۰هزارتوماننیزخواهدرفت.باگذشــتبیشازششماه
ازآغازبهکاردولتسیزدهم،بهنظرمیرسدبرخالفبسیاریاز
گمانهزنیهایابتدایینهتنهاخبریازافزایشنرخدالرنیســت
کهدولتتوانستهقیمتاینارزرادرحوالیکانال۲۵هزارتومان
حفظکند.فعاالنبخشخصوصیدرسالهایگذشتهبارهااعالم
کردهبودندکهپیشازآنکهبهکاهشنرخدالرنیازداشتهباشند،
بــهثباتایننرخاحتیاجدارند.بهعبارتدیگرباتوجهبهاینکه
ســرمایهگذارانبراساسیکبرنامهریزینسبتبهخریدمواد
اولیهوتولیدکاالهایجدیداقــداممیکنند،تالطمدائمینرخ
دالر،برنامهریزیبرایآیندهبازاررابامشکلمواجهمیکندواز
اینروبهتریناستراتژیدولتبایدتالشبرایایجادثباتدراین
حوزهباشد،موضوعیکهنگاهیبهعملکردماههایاخیربازارارز
نشانمیدهدکهتاحدزیادیبهوقوعپیوستهاست.بهاینترتیب
حتیدرصورتاحیایدوبارهبرجامنیزبهنظرمیرســدیکیاز

اصلیترینراهبردهایدولتبایدتالشبرایکاهشتالطمهای
ارزیوایجادثباتدراینحوزهباشــدتاتولیدباآسیبیجدید
مواجهنشــود.هرچندبااجرایدوبارهبرجاموافزایشدسترسی
بــهمنابعارزی،اقتصادایرانامکانحضورفعالدربازارهایبین
المللیراپیدامیکندودربلندمدتباافزایشتولیدوبازگشت
رونقاقتصادی،شرایطبهنفعمردمتغییرخواهدکردامابهنظر
میرسددرکوتاهمدتبیشازآنکهانتظاربرایکاهشقیمتها
واقعیباشد،ثباتدرنرخهاوجلوگیریازایجادبحرانهایجدید

اقتصادیاولویتخواهدبود.
درکنارنرخارزدربازارآزاد،سرنوشتارز۴۲۰۰تومانینیزیکی
دیگرازموضوعاتیاســتکهدولتبایددرهفتههایآیندهبرای
آنپاســخیجدیدپیداکند.هرچنددربرنامهابتداییارائهشده
درالیحهبودجه۱۴۰۱ازحذفاینارزســخنگفتهشدهبوداما
کمیسیونتلفیقمجلسرایبهابقایاینارزداد.بااینوجوددر

جریانبررسیبودجهدرصحنعلنی،نمایندگانبهجمعبندی
دقیقیدراینحوزهنرسیدندوهمینموضوعباعثشدتصمیم
گیرینهاییدراینزمینهبهکمیسیونتلفیقارجاعدادهشود.
ثباتبهعنوانمهمترینگمشدهسالهایاخیراقتصادایرانیکی
ازاصلیتریناولویتهایاقتصادیدولتسیزدهمخواهدبودوبا
نهاییشدنتصمیماتدرحوزهبودجهوالبتهمذاکراتهستهای،
بایددیددستیابیبهاینهدفدرسال۱۴۰۱تاچهحدامکان

پذیراست.

نباید منتظر کاهش گسترده قیمت کاالها با لغو تحریم ها 
باشیم

عضواتاقبازرگانیایراندراینرابطهمیگویدشایدلغوتحریمها
بتوانــددرکوتاهمدتباکاهشتورمانتظاریوبهبودروانیبازار
دربرخــیکاالهابهکاهشقیمتمنجرشــودامادربلندمدت

اصالحروندسیاستگذاریاقتصادیبیشتریناهمیتراخواهد
داشت.خسروفروغانگرانسایهدرگفتوگوباایسنا،اظهارکرد:
مابایدبهاینسوالپاسخبدهیمکهدرسالهایگذشتهافزایش
نرخدالرتاچهحدتحتتاثیرمســتقیمتحریمهاوتاچهمیزان
بهدلیلسیاســتگذاریهایغلطبودهاست.ویبابیاناینکه
اقتصادایرانبهســمتتصمیمگیریدرشــرایطبحرانحرکت
کردهتوضیحداد:نگاهیبهعملکردســالهایگذشتهمانشان
میدهدکههربارمشکلیدربخشهایمختلفاقتصادبهوجود
آمــدهدولتهاتالشکردندبرایآنبرنامــهریزیکنندامادر
حوزهسیاستگذاریهایفعالکارنامهماموفقنبودهاست.عضو
اتاقبازرگانیایرانبااشــارهبهمشکالتیکهدرحوزهنظارتبر
بازاروجودداردتصریحکــرد:درهیچکجایدنیاقیمتگذاری
دستوریشبیهبهآنچهدراقتصادایرانرخمیدهدوجودندارد.از
سویدیگرنحوهنظارتمابربازارهانیزبامشکالتیجدیمواجه
بودهودربســیاریازمواقعبازرســانرابدوندراختیارداشتن
ابزارالزمصرفابراینظارتبهبازارفرســتادهایمکهاینفرآیند
نیزجوابندادهاســت.فروغانگرانسایهادامهداد:دراقتصادما
فعاالنشناســنامهدارتحتنظارتقرارمیگیرندوبایدمالیات
خودرابهطورکاملپرداختکنند.اماداللهاوکســانیکهاز
رانتاستفادهمیکنندعمالازنظارتمعافهستند.درکنارآن
سیاستهایغلطباعثشدهارزشپولملیایراننیزکاهشپیدا
کند.ویبااشارهبهمشکالتیکهتحریمهایاقتصادیبرایایران
بهوجودآوردهتصریحکرد:افزایشهزینهتولیدوصادرات،دشوار
شــدنفرآیندبازگشتارزبهکشوروهمچنینمشکالتیکهدر
حوزهبرنامهریزیاقتصادیبهوجودآمدهباعثشدهاقتصادایران
بامحدودیتهایجدیمواجهشــود.سیاستگذاریهایغلط
اقتصادیخودبهعاملیبرایتشدیداینفضامنجرشدهاستوما
درسالهایگذشتهنتوانستهایمبهدرستیدرحوزهزیرساختها
ســرمایهگذاریکنیم.ویخاطرنشانکرد:بهنظرمیرسدحتی
درصورتلغوتحریمهانیزاقتصادایرانبهچندســالزماننیاز
داردتاخودرابازسازیکردهومقدماتالزمبرایافزایشارزش
پــولملیرافراهمکند.ازایــنرواینتوقعکهدرکوتاهمدتبا
لغوتحریمهاقیمتکاالهابهطورگســتردهکاهشپیداکندبا

واقعیتسازگارنیست.

معاونوزیرکارازکاهش۸.۶درصدیبنگاههایمشــکلداردردولتسیزدهمخبر
دادهومیگوید:درســالجاری۱۰۴۴بنگاهمشــکلدارباکمکسایرارکاندولتبه

چرخهتولیدبازگشتندواشتغالدرآنهاحفظشد.بهگزارشایسنا،صیانتازنیروهای
کاروحمایتازکارفرمایان،حفظاشتغالموجود،بقایبنگاههایاقتصادیورصدو
شناساییواحدهایمشکلدارازجملهوظایفذاتیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
بهشــمارمیرود.بهاعتقادکارشناســان،صیانتازنیرویکارتنهادررسیدگیهای
حقوقیوپیگیریدادخواستهایقانونیکارگرانخالصهنمیشودبلکهگرهگشاییاز
مشکالتاقتصادیبنگاههایمشکلداردراولویتخواستههایجامعهکارگریاست
چراکهکارگرانباحامشکالتبنگاههااستکهبهخواستههایقانونیوحقوقیخود
دســتمییابند.دولتســیزدهمازبدوآغازفعالیتدرراستایحمایتازبنگاههای

اقتصادیبارویکردحفظاشتغالموجودگامبرداشتهبهنحویکهطبقگزارشمعاونت
روابطکاروزارتکاراززماناستقراردولتتاپایانمهرماه،تعداد۹۶۵بنگاهمشکل
داربا۱۱۲هزارو۶۶۱کارگرشــاغلدرآنهاشناســاییشدهاست.ایندرحالیاست
کهطیمدتمشــابهســال۱۳۹۹تعداد۱۰۹۹بنگاهمشکلداربا۱۳۲هزارو۶۵۸
کارگرشناســاییشدهبودکهاینامرازکاهش۱۲درصدیتعدادبنگاههایمشکل
دارحکایتدارد.علیحســینرعیتیفرد،معــاونروابطکاروزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعیروزگذشتهدرحاشیهنمایشگاهدستاوردهایششماههوزارتکارازکاهش

۸.۶درصدیبنگاههایمشکلدارخبرداد.

بیســتویکمینجلسهستادتنظیمبازارعصرروز)دوشنبه(بهریاستمعاوناولرییسجمهوربرگزاروتصمیماتمهمیدر
جهتکاهشقیمتبرخیاقالموکاالهایاساسیاتخاذشد.بهگزارشایسنا،محمدمخبردراینجلسهباتأکیدبراینکهدولت
برسرمنافعمردمبااحدیتعارفندارد،گفت:دولتنمیتواندنسبتبهسفرهووضعیتمعیشتیمردمبیتفاوتباشد.معاون
اولرییسجمهوربااشــارهبهدرپیشبودنایامعیدنوروزوماهمبارکرمضانتصریحکرد:نبایداجازهدهیمگرانفروشــیو
نوســانقیمتها،کاممردمرادراینایامتلخکند.بایدمحکموباجدیتپاینظارتوکنترلقیمتاقالموکاالهایموثردر
سبدخانواربایستیم.دراینجلسهکهوزیرانصنعتمعدنوتجارت،جهادکشاورزی،دادگستری،اقتصادوراهوشهرسازینیز
حضورداشــتند،پسازارائهگزارشدرخصوصآخرینوضعیتروغنخوراکی،تصمیماتالزمبرایتأمینارزموردنیازروغناتخاذومقررشــدروندتأمینروغن
برایعرضهدربازارتسریعشود.کاهشقیمتبرنجهندیاز۲۵هزارتومانبه۲۰هزارو۵۰۰تومانوبرنجپاکستانیاز۲۴هزارتومانبه۱۸هزارو۵۰۰توماناز
دیگرتصمیماتیبودکهدراینجلسهاتخاذشد.درایننشستهمچنینمقررشدقیمتگوشتمنجمدگوسالهاز۱۱7هزارتومانبه۱۰۰هزارتومانکاهشیابد.
وزیرصنعتمعدنوتجارتنیزدراینجلسهگزارشیازعرضهمستقیم۴۵۰۰قلمکاالدرفروشگاههایمختلفدرسطحکشورارائهکردوگفت:اتحادیهپوشاک
نیزدر۱۲۵واحدبزرگاز۱۰اســفندتا۲۰فروردینعرضهمســتقیمپوشاکرافعالخواهدکردودراینطرحبامشارکتگستردهاصناففعالدرحوزهپوشاک،

بین۲۰تا۵۰درصدتخفیفارائهخواهدشد.

رئیسجمهورباتأکیدبرلزومتالشبرایجلوگیریازتحمیلهزینههایبیشتربهمردم،ازدستگاههایاجراییذیربطخواستبرای
جلوگیریازداللبازیورشدقیمتهابهویژهدرروزهایپایانیسال،اقداماتوتدابیرالزموفوریرابهکارگیرند.بهگزارشحوزهدولت
خبرگزاریتســنیم،براســاسگزارشارائهشدهازسویوزیرصنعت،معدنوتجارتدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت،ارزش
صادراتغیرنفتیاز۳۵میلیارددالردرسال۱۳۹۹به۴7میلیارددالردرسال۱۴۰۰رسیدهاست.درجلسهستادهماهنگیاقتصادی

دولتبهریاستآیتاهللسیدابراهیمرئیسیرئیسجمهور،وزیرصنعت،معدنوتجارتگزارشیازوضعیتصادراتغیرنفتیکشوربهویژهدرماههایاخیرارائهکرد.براساس
اینگزارش،صادراتغیرنفتیکشوراززماناستقراردولتجدیدافزایشقابلتوجهیداشتهوازرقم۳۵میلیارددالردرسال۹۹به۴7میلیارددالردرسال۱۴۰۰رسیده
است.وزیرصمتهمچنینپیشنهادهایاینوزارتخانهبرایبهبودتجارتباکشورهایهدفبهویژههمسایگانوکشورهایمنطقهرامطرحکرد.رئیسجمهورپسازارائهاین
گزارشبااشارهبهظرفیتهایعظیمکشوردربخشتولیدوصادراتازهمهدستگاههاخواستبرایبهرهبرداریازاینظرفیتهادرجهتافزایشصادراتغیرنفتیوکاهش
هرچهبیشتروابستگیبهدرآمدهاینفتیتالشکنند.درادامهاینجلسههمچنینگزارشیازروندافزایشقیمتکاالهایخوراکی،پوشاک،اجارهبهایمسکندرچندماه
اخیرارائهشد.رئیسیدراینزمینهبهوزارتخانههای»جهادکشاورزی«و»صنعت،معدنوتجارت«دستوردادباتوجهبهروندکاهشیقیمتارز،بررسیدقیقوکارشناسانه

ازعلتافزایشقیمتهاانجامدهندوپیشنهاداتعملیاتیخودرابرایمدیریتاینموضوعبهستادهماهنگیاقتصادیدولتارائهکنند.

دستوررئیسیبه۲وزیر؛برایجلوگیریازداللبازیورشدقیمتها،اقدامفوریشودتصمیمات ستاد تنظیم بازار برای کاهش قیمتها

 افزایش صادرات غیر نفتی به ۴۷ میلیارد دالر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم و رســید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شــماره 1400/2655 خانم فاطمه کریمی فرزند کریم به کد ملی 3859631020 نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت 
محلی برده کچه به مساحت 48574/26 متر مربع به شماره پالک 89 فرعی از 50 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه قلعه گاه خریداری از مالک رسمی آقای سید نجم الدین حسینی 2-برابر رای شماره 
1400/2674 آقای عطا فالحی فرزند کریم به کد ملی 3732494403 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت 58719/36 متر مربع به شماره پالک 266 فرعی از 59 اصلی واقع در بخش 
14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمود امینی 3-برابر رای شماره 1400/2687 خانم روناک دهقان فرزند میرزا محمد به کد ملی 3859760629 نسبت به 20 سهم از 140 سهم در ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به مساحت 357/77 متر مربع به شماره پالک 13106 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید و محمد صالح دهقان 4-برابر رای شماره 
1400/2682 خانم شهین دهقان فرزند محمد سعید به کد ملی 3858793205 نسبت به 10 سهم از 140 سهم در ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 357/77 متر مربع به شماره پالک 13106 
فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید و محمد صالح دهقان 5-برابر رای شماره 1400/2676 آقای علی دهقان فرزند محمد سعید به کد ملی 3858783153 
نسبت به 20 سهم از 140 سهم در ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 357/77 متر مربع به شماره پالک 13106 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد سعید و محمد صالح دهقان 6-برابر رای شماره 1400/2691 آقای عزیز دهقان فرزند محمد سعید به شماره ملی 3858785407 نسبت به 20 سهم از 140 سهم در ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 357/77 متر مربع به شماره پالک 13106 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید و محمد صالح دهقان 7-برابر رای شماره 1400/2680 خانم 
پروانه دهقان فرزند محمد سعید به شماره ملی 3858783171 نسبت به 10 سهم از 140 سهم در ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 357/77 متر مربع به شماره پالک 13106 فرعی از 58 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید و محمد صالح دهقان 8- برابر رای شماره 1400/2685 آقای عبداله دهقان فرزند محمد سعید به کد ملی 3850224511 نسبت به 
20 سهم از 140 سهم در ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 357/77 متر مربع به شماره پالک 13106 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید 
و محمد صالح دهقان 9-برابر رای شماره 1400/2678 آقای جمیل دهقان فرزند محمد سعید به کد ملی 3858785385 نسبت به 20 سهم از 140 سهم در ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 
357/77 متر مربع به شماره پالک 13106 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید و محمد صالح دهقان 10-برابر رای شماره 1400/2689 آقای پرویز دهقان 
فرزند محمد سعید به کد ملی 3850190110 نسبت به 20 سهم از 140 سهم در ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 357/77 متر مربع به شماره پالک 13106 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 
14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای محمد سعید و محمد صالح دهقان 11-برابر رای شماره 1400/2569 آقای رضا تمبرخانی فرزند سعید به شماره ملی 3850082393 نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین دیم با مشهوریت محلی زمین غالمحسین به مساحت 56512/68 متر مربع به شماره پالک 477 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه سرقلعه خریداری از مالک رسمی 
آقای علی فالحی 12- برابر رای شماره 1400/2573 آقای آرمان تمبرخانی فرزند سعید به شماره ملی 3859928805 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین دیم با مشهوریت محلی زمین 
غالمحسین به مساحت 56512/68 متر مربع به شماره پالک 477 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه سرقلعه خریداری از مالک رسمی آقای علی فالحی 13- برابر رای شماره 1400/2571 
آقای زاهد تمبرخانی فرزند سعید به کد ملی 3859214969  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین دیم با مشهوریت محلی زمین غالمحسین به مساحت 56512/68 متر مربع به شماره پالک 
477 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه سرقلعه خریداری از مالک رسمی آقای علی فالحی 14- برابر رای شماره 1400/2500 آقای فیض اله شجاعی فرزند علی به شماره ملی 3859511610 
نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 160/37 متر مربع به شماره پالک 13076 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای فارس عبدی 15-برابر 
رای شماره 1400/2567 آقای ابراهیم امینی فرزند عبداله به شماره ملی 3859506099 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین دیم با مشهوریت محلی گاومه جار به مساحت 41309/75 متر مربع به شماره 
پالک 164 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کهریزه خریداری از مالک رسمی آقای علی و اشرف خالدیان .بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.                             تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 1400/12/11 وتاریخ انتشار نوبت دوم  پنج شنبه 1400/12/26 

برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره ) م الف26۸(

معاون وزیر کار اعالم کرد

بیش از ۱۰۰۰ بنگاه به چرخه 
تولید برگشتند
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گزیده خبر

پیام تبریک مدیر عامل شرکت آب منطقه 
ای کردستان به مناسبت جشن مبعث

مهندس آرش آریانژاد ، مبعث رسول اکرم )ص( را در پیامی تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، در این پیام آمده 

است:
)بسم اهلل الرحمن الرحیم(

“ اقرا باسم ربک ... بخوان بنام پروردگار ...
بار دیگر در آســتانه عید مبعث در ماه پرخیر و برکت رجب قرار گرفته ایم. 
مبعث طلیعه بخش آغاز نبوت گرامی ترین و بهترین خلقت از سوی خداوند  
برای هدایت بشر است تا انسان را برهاند از هر آنچه که غیر خداست. پیامبر 
نور و بشــارت آمد تا چراغ هدایتی باشــد برای نیل بشــریت به سعادت و 
نهایت کمال و لبیکی به تمنای عاشقان جوینده قرب الهی . مبعث سرآغاز 
تجلی انوار اســام و نابودی بت پرستی به عنوان مظهر و نماد شرک است، 
این عید را برای مســلمین، بزرگترین اعیاد نامیده اند چرا که شاهد هستیم 
تمام مولفه های الزمه زندگی بشــر یعنی علم و معرفت، حکمت و رحمت، 
عدل و برابری و مکارم اخاق، که ضامن سعادت و نیکبختی زندگی بشریت 
هســتند، در بعثت رسول اکرم )ص( آورده شده است.اکنون بر ماست تا در 
موسم فرا رســیدن این واقعه مبارک در ادامه راه رسالت پیامبر اعظم)ص( 
که ترویج اسام و گستراندن عدالت بود، لبیک گویان خوبی باشیم. چه زیبا 
و روح افزاست تأمل در مشیت واالی پروردگار که چنین کریمانه بر هدایت 
انسان ها قرار یافت و جهان را به شاهراهِ دینِ مبینِ محمدی آراست.اینجانب 
فرارسیدن فرخنده سالروز بعثت حضرت رسول اکرم، محمد مصطفی »صلی 
اهلل علیه و آله و ســلم« را به کارکنان تاشگر مجموعه شرکت آب منطقه 
ای کردستان، تبریک و شادباش عرض نموده، از درگاه حق تعالی توفیقات 

روزافزون الهی برای همه عزیزان و خانواده محترمشان، مسئلت می نمایم.

بخشودگی گازبهاء قریب به 25000 
مشترک تحت پوشش سازمانهای حمایتی 

در راســتای اجرای بند )ی( تبصره 8 قانون بودجه 
ســال 1400 قریب به 25000 مشترک گاز تحت 
پوشش ســازمانهای حمایتی از مزایای بخشودگی 
گازبها در ســقف الگوی مصرف در سال 1400 بهره 
مند گردیدند.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز 
استان اردبیل؛ سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت در این خصوص اظهار 
داشت: بر اساس اطاعات واصله از کمیته امداد امام خمینی )ره( و اداره کل 
بهزیستی استان اردبیل تا کنون قریب به 28000 مشترک گاز مشمول بند 
مذکور توســط کمیته امداد امام خمینی )ره( و اداره کل بهزیستی به این 
شــرکت معرفی گردیدند که پس از بررسی اطاعات و انجام اعتبار سنجی 
های الزم اطاعات تعداد 25000 مشــترک صحیح تشخیص داده شده و 
بخشودگی گازبهای ایشان از ابتدای سال  1400 در سقف الگوی مصرف در 
سیســتم جامع  مشترکین شرکت گاز اعمال گردیده است که از این تعداد 
2500 مشــترک مربوط به مددجویان اداره کل بهزیستی و تعداد 22500 

مشترک مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( میباشند

برای نخستین بار در میان شرکت های توزیع کشور
استاندارد ایزو 45001 شرکت توزیع 

نیروی برق استان زنجان تمدید شد
 IMS ممیزي اصلــي ثبت و صدور گواهینامه سیســتم مدیریت یکپارچه
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران 
و نمایندگان شــرکت AFNOR فرانسه برگزار و برای نخستین بار در میان 
شرکت های توزیع برق کشور، شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان موفق 
به تمدید نشان ایزو 45001 گردید.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان، در آیین اختتامیه دوره ممیزی صدور گواهینامه 
سیســتم یکپارچه IMS  ، علیرضا علیزاده مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
این شرکت، ارائه خدمات حداکثری و با کیفیت را از اهداف اصلی سازمانی 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان اعام کرد و افزود: خوشبختانه با 
انجام ممیزی های مختلف و همچنین پایش های در ســطح ملی، با تاش 
همکاران، این شرکت جایگاه برتری در میان شرکت های توزیع و صنعت برق 
کشور برخوردار است.علیزاده دریافت استانداردهای مختلف را برای شناسایی 
نقاط ضعف و قوت شرکت موثر دانست و گفت: شاخص هایی که در ممیزی 
مورد بررسی دقیق قرار می گیرند مواردی است که رعایت آن ها الزامی است 
و انطباق با استانداردها سبب پویایی شرکت خواهد شد و خوشبختانه امسال 
برای نخســتین بار در میان شــرکت های توزیع سراسر کشور موفق شدیم 
ایزو 45001 را برای سومین سال متوالی تایید و تمدید کنیم که موفقیتی 
چشمگیر برای شرکت اســت.وی افزود: بررسی عملکرد شرکت و ممیزی 
سیستم مدیریتی و رصد عملکرد ســازمان به شناخت نقاط ضعف و قوت 
سیســتم کمک می کند و برای ارتقای کیفیت خدمت رسانی، شاخص ها و 
هدف اصلی شــرکت که رضایت مندی جامعه است به استقرار سیستم های 
ممیزی مدیریت نیاز است.امیرفردوســی، مدیرعامل شرکت AFNOR  نیز 
در ایــن آیین با تقدیر از همراهی و همکاری کارکنان شــرکت در برگزاری 
این ممیزی گفت: خوشــبختانه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در 
زمینه های گوناگون نســبت یه 3 سال پیش که نخستین ممیزی انجام شد 

پیشرفت های چشمگیری داشته است.

سرپرست شرکت گاز استان مازندران:
پرداخت غیرحضوری قبوض گازبهاء 

باعث تسریع خدمات گازرسانی 
می گردد

سرپرست شــرکت گاز مازندران، پرداخت 
قبوض گاز بهاء بصورت غیرحضوری را بسیار 
ضروری دانست و گفت: این روش پرداخت 
ضمن صرفه جویی در وقــت و زمان باعث 
می گردد وجوه گازبهاء ســریع تر به حساب 

خزانه واریز و توسعه ســریع تر خدمات گازرسانی را فراهم می سازد.
قاسم مایلی رستمی در تشــریح عملکرد گازرسانی در استان اظهار 
داشت: بحول و قوه الهی از زمان آغاز فعالیت های شرکت گاز استان 
از سال ۶8 تا امروز 99/9 درصد شهرها و 95/5 درصد خانوار روستایی 
تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.وی تصریح کرد: مهم ترین 
علــل بروز حادثه گازگرفتگی و مرگ خاموش، اســتفاده از دودکش 
های غیراستاندارد شامل دودکش بدون کاهک، عدم نصب دودکش، 
چفت نبودن لوله دودکش، بســته بودن مسیر دودکش و بیشترین 
حادثه آتش ســوزی و انفجار، عدم استفاده از شیلنگ و بست های 
غیراستاندارد می باشد.سرپرست شرکت گاز مازندران تأکید کرد: با 
توجه به پایش و کنترل ایســتگاه ها و تاسیسات گاز با هدف تأمین 
پایدار گاز برای مصارف مردم عزیز، بویژه مصرف گرمایشی در روزهای 
سرد و زمستانی، از عموم هموطنان درخواست می گردد تا با مصرف 
بهینه و صرفه جویی، کارکنان شــرکت گاز استان را در ارائه هرچه 

مطلوب تر خدمات یاری نمایند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم:
ارتقا بهره وری و نظارت جدی بر 

فعالیت های حوزه آب ضروری است
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم 
بــر لزوم ارتقای بهره وری و نظارت جدی بر 
فعالیت های حوزه آب تأکید کرد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان 
قم، مهندس حســن بختیاری در مراســم 

معارفه و تکریم معاون بهره برداری و توســعه آب آبفای استان، حوزه 
آب را بسیار حساس دانست و اظهار داشت: امروز بحران آب به عنوان 
یک مسئله اساســی، حساس و پیچیده در تمام کشــور به ویژه در 
استان قم مطرح است.وی در همین راستا برنامه ریزی در حوزه های 
بهره برداری و توسعه ای را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: محدودیت 
منابع تأمین آب در اســتان و کیفیت آب موضوعات مهمی است که 
باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
اســتان قم با تأکید بر اینکه عدم برنامه ریزی و هدف گذاری در حوزه 
آب آینده ای همراه با بحران را به همراه خواهد داشت، یادآور شد: باید 
با درک حساسیت شرایط و برنامه ریزی مناسب، تاش مضاعفی را در 
بهبود وضعیت رقم بزنیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم 
انتقال تجربیات به کارشناسان جوان، ارتقا بهره وری، مدیریت هزینه ها 
و نظــارت بر فعالیت ها تأکید کرد و یادآور شــد: ارتقای بهره وری و 

نظارت جدی بر فعالیت های حوزه آب بسیار مهم و ضروری است.

قیمت نفت باال رفت
قیمت نفت در معامات دیروز ســه شنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر نگرانیها نســبت به اختاالت عرضه در بحبوحه حمله 
روسیه به اوکراین که صحبتها درباره برداشت هماهنگ نفت از 
ذخایر استراتژیک را تحت الشعاع قرار داده است، صعود کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معامات نفت برنت برای تحویل در ماه 
مه با 0.9 درصد افزایش، به 98 دالر و 88 سنت در هر بشکه 
رسید. این شــاخص پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در 
هفته گذشته تا مرز 105 دالر و ۷9 سنت پیشروی کرده بود.

بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل 
در آوریــل با 0.8 درصد افزایش، به 9۶ دالر و 50 ســنت در 
هر بشــکه رسید در حالی که روز گذشــته تا مرز 99 دالر و 
10 ســنت صعود کرده بود و بــا بیش از چهار درصد افزایش 
بسته شده بود.نگرانیها نسبت به محدود شدن عرضه قیمتها 
را در حالی باال برده اســت که مذاکرات صلح میان روسیه و 
اوکراین روز دوشــنبه پایان گرفــت و مقامات مذاکره کننده 
برای مشورت بیشتر به پایتختهایشان بازگشتند که حاکی از 
عدم پایان قریب الوقوع منازعه است.لوئیس دیکسون، تحلیلگر 
ارشد بازار شرکت »ریستاد انرژی« گفت: وضعیت شکننده در 
اوکراین و تحریمهای مالی و انرژی علیه روسیه بحران انرژی 
را داغ نگــران می دارد و نفت در کوتاه مدت باالی 100 دالر 
خواهد ماند و حتی در صورت تشدید بیشتر منازعه، به قیمت 
باالتری صعود می کند.شــرکتهای نفت و گاز بزرگ شــامل 

بریتیش پترولیوم و شل برنامه هایی را برای خروج از فعالیتها 
و جوینت ونچرهای خود در روسیه اعام کرده اند. خریداران 

نفت روسیه با مشکاتی در خصوص پرداخت و اجاره کشتی 
به دلیل تحریمهای غربی در واکنش به حمله نظامی روسیه 

به اوکراین روبرو شــده اند.در این بین کارخانه هایی آسیایی 
در فوریه با نشــانه های تاثیر کمتــر پاندمی ویروس کرونا بر 
کســب و کار، احیای مایمی داشــتند که نشانه اوج گیری 
تقاضا برای نفت است.با این حال مذاکرات آمریکا و متحدانش 
درباره برداشت هماهنگ از ذخایر نفت استراتژیک برای مقابله 
با اختــال عرضه تا حدودی به جو بازار کمک کرده اســت. 
برداشت هماهنگ ممکن اســت ۶0 تا ۷0 میلیون بشکه به 
عرضه به بازار اضافه کند.تحلیلگران بانک کامن ولث استرالیا 
در یادداشــتی نوشــتند: آزادســازی احتمالی نفت از ذخایر 
اضطراری فعا جلوی افزایش بیشتر قیمتهای نفت را گرفته 
است.آژانس بین المللی انرژی قرار است روز سه شنبه نشست 
فوق العاده وزیران را برای گفت و گو درباره نقشی که اعضای 
این ســازمان می توانند در تثبیــت بازارهای نفت ایفا کنند، 
برگزار کند.روسیه که اقدامات خود در اوکراین را عملیات ویژه 
خوانده اســت، حدود چهار تا پنج میلیون بشکه در روز نفت 
و دو تا ســه میلیون بشــکه در روز فرآورده های نفتی واگذار 
می کند. دو منبع آگاه به رویترز گفتند: تولید نفت روسیه از 
میانگین 11 میلیون بشکه در روز در ژانویه، به 11.05 میلیون 
بشکه در روز در ابتدای فوریه افزایش پیدا کرده است.بر اساس 
گزارش رویترز، اوپک و متحدانش شامل روسیه روز چهارشنبه 
دیدار می کند و انتظار می رود برنامه افزایش تدریجی تولید 

را ادامه دهند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر از صدور قبوض جدید برق که محاسبات آن براساس مصوبه هیئت دولت انجام شده است خبر داد.به گزارش 
ایسنا، غامعلی رخشانی مهر اعام کرد: صدور قبوض جدید برق با شمایل جدید از اول بهمن ماه آغاز شده است.به گفته وی براساس 
مصوبه دولت مصارف تا سقف الگوی مصرف با تعرفه یارانه ای محاسبه می شود که نسبت به  گذشته هیچ تغییری نداشته است.معاون 
هماهنگی توزیع توانیر خاطرنشان کرد: پنجم دی ماه هیئت وزیران با استناد به حکم مندرج در بند )ی( تبصره )8( قانون بودجه سال 
1400  کل کشــور، نحوه محاســبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجرای آن از اول بهمن را به وزارت نیرو اباغ کرد.رخشانی 
مهر افزود: طبق این مصوبه، مشترکانی که مصرف برقشان زیر الگوهای تعیین شده باشد ، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را به قیمت یارانه ای استفاده می 
کنند؛ اما مشترکانی که مصرف برقشان بیشتر از الگو باشد به صورت پلکانی و در سطوح الگو تا 1.5، 1.5 تا 2 و بیش از دو برابر الگو، یارانه کمتری دریافت کرده و باید قیمت 
مازاد بر مصرف الگو را با تعرفه های جدید پرداخت کنند.طبق اعام توانیر، در حال حاضر بر اساس آخرین آمار و اطاعات، بیش از ۷5 درصد مشترکان خانگی برق تا سقف 
الگو، مابقی مصرف کنندگان باالتر از سقف الگو از انرژی برق استفاده می برند. تعداد بسیار معدودی از این مشترکان با بی توجهی به میزان استفاده خود از انرژی حیاتی برق، 
بیش از 2 تا چندین برابر باالتر از الگوهای تعیین شده، برق مصرف می کنند.البته در این مصوبه با تغییرات انجام شده در نظام تعرفه گذاری برق نسبت به تشویق مشترکان 
کم مصرف نیز اقدام شده است، به طوری که اگر مشترکان در 4 ماه گرم سال مصرف خود را زیر الگوی مصرف منطقه خود قرار داده و نسبت به دوره مشابه سال قبل مصرف 

کمتری داشته باشند ، از پاداش مدیریت مصرف بهره مند می شوند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به صرفه جویی بین 1 تا 2 درصدی برق طبق محاسابت علمی گفت: در سال آینده اگر مثل هر ساله تغییر 
ساعت رخ ندهد منجر به افزایش مصرف و مشکاتی برای تأمین برق خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته زمزمه هایی 

مبنی بر طرح عدم تغییر ســاعت رســمی کشور از مجلس شورای اسامی به گوش رسید. استدالل آن ها نیز این بود که این طرح تأثیر بر مصرف برق کشور ندارد و بر ساعت 
بیولوژیک انسان اختال ایجاد می کند.در همین رابطه مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مورد تغییر ساعت رسمی کشور 
تاکنون پژوهش ها و تحقیقات متعددی از جانب صنعت برق، مرکز پژوهش های مجلس و مراکز علمی منتشر شده و به نوعی در همه آن ها اذعان شده که در صورت تغییر ساعت 
رسمی کشور، دو تأثیر مهم اتفاق خواهد افتاد.وی افزود: اوالً بر پیک مصرف تأثیر خواهد داشت که ما عمدتاً پیک مصرفمان در شب اتفاق می افتد و تأثیر دوم آن بر مصرف 
انرژی است.رجبی مشهدی ادامه داد: در هر کدام از پژوهش های مذکور، درصد صرفه جویی بسته به نوع محاسبه و سال های مختلف متفاوت است ولی می توان ادعا کرد که 
حدود 2 درصد در اوج مصرف و 1 درصد در مصرف انرژی تأثیر دارد.سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه میزان تأثیر تغییر ساعت بر مصرف برق در هر سالی متفاوت است و 

آمار و مقاالت علمی آن در دسترس است، افزود: در حال حاضر نیز حدود نیمی از کشورهای جهان ساعت خود را تغییر می دهند.

سخنگوی صنعت برق:قبوض جدید برق صادر شد

تغییر ساعت رسمی کشور قطعا بین ۱ تا ۲ درصد 
صرفه جویی به همراه دارد

با پیشرفت مذاکرات برجامی
فروش محموله های نفت ایران به چین کاهش یافت

منابع چینی آگاه اعام کردند شرکت ملی نفت ایران محموله های کمتری به شرکتهای بازرگانی می فروشد و به دنبال نگه داشتن 
نفت بیشتری برای فروش مستقیم به بازار جهانی پس از رفع تحریمهای آمریکاست.به گزارش ایسنا، یک تحلیلگر مقیم پکن به پاتس 
گفت: ایران راه را برای بازگشت رسمی به بازار جهانی هموار می کند و خریداران مشتاقانه منتظر ورود نفت ایران برای جبران کاهش 
احتمالی عرضه روسیه هستند. بازار انتظار دارد زمانی که تحریمها رفع می شوند، شرکت ملی نفت ایران عرضه تخفیف برای فروش 
نفت را متوقف کند.»اس اند پی گلوبال پاتس آنالیتیکس« در یادداشتی به تاریخ 23 فوریه اعام کرد ما مبنا را بر یک توافق موقتی 

تا آوریل گذاشته بودیم اما پیشرفت دیپلماتیک قابل توجه در دور اخیر مذاکرات اکنون بازگشت کامل به توافق هسته ای سال 2015 را از نظر ما محتمل کرده است. توقف تا پایان 
فوریه می تواند به اجرای کامل توافق هسته ای و رفع تحریمها علیه صادرات نفت ایران تا ماه مه، منتهی شود. برآورد می کنیم که این وضعیت رشد تولید ۷50 هزار بشکه در روز 
را در مدت سه ماه پس از رفع تحریمها و صادرات حدود 300 هزار بشکه در روز از ذخایر شناور را تسهیل کرده و صادرات نفت خام و میعانات را در اوت به 1.۷5 میلیون بشکه در 
روز می رساند.در حال حاضر چین محموله های نفت ایران را تحت عنوان گریدهای نفتی دیگر مانند مالزی بِلند، عمان و آپرزاکوم وارد می کند.پاالیشگاههای خصوصی در شرق 
استان شاندونگ تقریبا همه این محموله های نفت را که به 22.8 میلیون تن معادل 458 هزار بشکه در روز در سال 2021 بالغ شدند و همچنین 2.2۷5 میلیون تن را در ژانویه 
خریداری کردند.یک معامله گر در شــهر کینگدائوی اســتان شاندونگ گفت: شرکت وی تنها 100 هزار تن نفت ایران برای تحویل در فوریه در مقایسه با حدود 300 هزار تن در 
ماههای پیش دریافت کرده است.در این بین منابع بازار اعام کردند تا زمانی که پرداخت کامل انجام نشود، تخلیه نفت ایران ذخیره شده در ذخایر شناور در آبهای شاندونگ دشوار 
می شود. پیش از این، محموله های نفت ایران پس از پرداخت ودیعه قابل تخلیه بودند.بر اساس گزارش پاتس، قیمت محموله های نفت ایران با تخقیف حدود پنج دالر در مقایسه 
با قیمت نفت برنت در چند هفته گذشته، ثابت بوده است. قیمت نفت ایران به یوان حدود 400 یوان در هر تن معادل هشت دالر و ۶5 سنت در هر بشکه ارزانتر از گریدهای نفتی 

مشابه است که خرید آن را برای پاالیشگاههای خصوصی چین جذاب می کند.
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گزیده خبر

برگزاری نشست بررسی فرصت های تجاری و 
سرمایه گذاری اصفهان و الهور

بهرام ســبحانی، نایــب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به مشــترکات 
و قرابت هــای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی بین ایران و پاکســتان تصریح کرد: 
ارتباطات تجاری میان شــهروندان  این دو کشــور از قدمــت زیادی برخوردار 
اســت.وی اصفهان را یکی از شهرهای بزرگ ایران و از قطب های اصلی صنعت، 
گردشــگری و تجارت ایران دانســت و تصریح کرد: این استان از ظرفیت های 
بی نظیری در صادرات فوالد، مواد پتروشیمی و فرآورده های نفتی، خدمات فنی 
-مهندسی، محصوالت صنایع ســاختمانی، تجهیزات و ماشین آالت  و صنایع 
غذایی به کشــور پاکســتان برخوردار است. عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی 
اصفهان همچنین با اشاره به توانمندی های بی نظیر اصفهان در حوزه های فوالد، 
نساجی و گردشگری؛ همکاری اصفهان و الهور را در این حوزه ها بسیار ارزشمند 
دانست.ســبحانی در ادامه با اشاره به موانع تبادل کاال میان دو کشور از آمادگی 
اصفهان برای توسعه تجارت با پاکستان و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع این 
کشور خبر داد.در ادامه نومان کبیر رئیس اتاق بازرگانی الهور با بیان اینکه اتاق 
بازرگانی الهور با ۳۲ هزار نفر عضو و صد ســال قدمت از قدیمی ترین اتاق های 
بازرگانی کشــور پاکستان است، افزود: ما حامل پیام صلح و دوستی از پاکستان 

هستیم..

جلسه پایش عملکرد فوالد خوزستان با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو 
برگزار شد

جعفری: تامین خوراک فوالدسازان با فعال 
شدن معادن تحت اکتشاف

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: فعال شدن معادن تحت اکتشاف، بخشی 
از نیاز فوالدســازان به خوراک را تامین خواهد کرد.بــه گزارش روابط عمومی 
ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری که در جلســه پایش اقدامات و برنامه های شــرکت 
فوالد خوزستان سخن می گفت؛ ضمن اشاره به تامین مواد اولیه به عنوان اصلی 
ترین نیاز فوالدســازان کشور، گفت: با توسعه اکتشافات و بهره مندی از ذخایر 
شناســایی شده، بخشی از نیاز فوالد خوزســتان و دیگر فوالدسازان به خوراک 
تامین خواهد شد.وی با اشــاره به اهمیت تامین خوراک پایدار در حوزه فوالد، 
اعالم کرد: در راســتای اجرای برنامه های توســعه ای و ایجاد توازن درزنجیره، 
فوالد خوزستان باید توسعه زیرساخت ها را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان نیز طی سخنانی گفت: این فوالدساز طی 11 
ماهه امسال 1.597 میلیون تن صادرات داشته است که به لحاظ ارزشی حاکی 

از رشد 89 درصدی و به صورت وزنی 17 درصد افزایش یافته است.

تحرک امیدبخش در پروژه سنگان فوالد 
خراسان

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان: پروژه سنگان بر اساس برنامه، کامال احیا شده 
است.دیرعامل مجتمع فوالد خراسان، از عقد قراردادهای اصلی و تامین تجهیزات 
پروژه ساخت کارخانه »کنسانتره سنگ آهن« این شرکت در معادن سنگان خبر 
داد و افزود: با همراهی هیات مدیره و ســهامداران اصلی شــرکت، خوشبختانه 
فوالد خراسان موفق به ایفای به موقع کلیه تعهدات خود شده و در حال حاضر 
شــاهد تحرک قابل قبول در این پروژه هستیم.کســری غفوری با بیان این که 
از زمان عقد تفاهم نامه ی تســریع در ســاخت کارخانه تولید کنسانتره، کلیه 
اقدامات حقوقی- قراردادی، عمرانی و ساخت و ساز، مکانیکال و سایر جنبه های 
فنی و پیگیری ارســال تجهیزات از شرکت های طرف قرارداد داخلی و خارجی 
مطابق برنامه پیش رفته است، افزود: قرارداد تامین تجهیزات اصلی پروژه مربوط 
به سیســتم خردایش با شرکت NCP آفریقای جنوبی، قرارداد تأمین و ساخت 
تجهیزات اصلی بخش انتقال و انبارش مواد )شامل تجهیزات نوارنقاله ها ي ناحیه 
سنگ شکن، استکر و ریکالیمر(  با  شرکت  DHHH چین، قراردادهای تامین 
تجهیزات توزیع و انتقال نیرو با شــرکت تامین کننده داخلی و قرارداد ساخت 
باقیمانده تجهیزات ســازه¬ی مسیر انتقال و... در پی تفاهم نامه¬ی تسریع در 
اجرای پروژه، نهایی شــده و مطابق آخرین صورت فعالیت پروژه در بهمن ماه، 

رشد 5 درصدی در روند پیشرفت فیزیکی پروژه گزارش شده است.

احداث سوله های انبار گمرک منطقه ویژه 
اقتصادی المرد

احداث ســوله های انبار گمرک و عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات سوله 
در منطقه ویژه اقتصادی المرد ۴ ســوله جهت انبار گمرک ایجاد می شود.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، با توجه به گســترش 
واحد هــای صنعتی و افزایش حجم تولیدات و مبادالت گمرکی و به منظور 
خدمات رســانی مطلوب به ســرمایه گذاران در حوزه گمرک، ۴ سوله انبار 
گمرک و عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات سوله ایجاد خواهد شد. به دنبال 
پیگیری ها و رایزنی های مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد به منظور 
توسعه و تجهیز زیر ساخت ها در این منطقه،  شرکت توسعه و ساختمانی 
آمن با ســرمایه گذاری افزون بر 15۰۰ میلیارد ریال برنده این مناقصه شد 
و به زودی عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شــد.احداث خطوط برق 

رسانی به ساختمان های درحال احداث و سرمایه گذاران دارای قرارداد.
 احداث خطوط برق رســانی به ســاختمان های در حال احداث و سرمایه 
گــذاران دارای قرارداد، به زودی عملیات اجرایی این پروژه زیرســاختی در 

منطقه ویژه اقتصادی المرد آغاز خواهد شد.

صادرات از مرز ۴۵ میلیارد دالر گذشت
معاون توســعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، از صادرات 
بیش از ۴5 میلیارد دالری صادرات غیرنفتی کشور در 11 ماهه امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران،  فرهاد نوری در نشست هم اندیشی 
با صادرکنندگان نمونه کشور با اعالم این خبر گفت: از ۴5 میلیارد دالر صادرات 
کشــورمان، میزان ۴۳ میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر صــادرات کاال و بیش از ۲ 

میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده است.
در این نشست که با حضور معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت برگزار 
شد،  صادرکنندگان نمونه کشور و فعاالن تجاری در حوزه های مختلف و صادرات 
کاال و خدمات، مشکالت گمرکی، صدور ضمانت نامه برای طرح های خدمات فنی 
و مهندســی، صدور روادید برای نیروی کار ایرانی مشغول در طرح های خدمات 
فنی و مهندسی، رفع تعهد ارزی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، 
حمــل و نقــل کاال و نبود امکان حمل یکســره کاال به بازار صادراتی توســط 

کامیون های صادراتی و تاخیر در حمل کاال توسط کشتیرانی را تشریح کردند.

 ICT با هدف افزایش بهره وری؛ افتتاح دفتر
منطقه ویژه خلیج فارس

مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از افتتاح دفتر ICT این منطقه 
عظیم اقتصادی خبر داد و گفت: در افقی پنج ســاله و در کنار توسعه فازهای 
دوم و ســوم به دنبال آن هستیم تا منطقه ویژه ی اقتصادی خلیج فارس را به 
»شهر تمام الکترونیک« تبدیل کنیم تا پایلوت و الگویی برای سایر مناطق ویژه 
و آزاد کشور باشد.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، 
»حســن خلج طهرانی« افتتاح دفتر ICT منطقه ویژه خلیج فارس را اقدامی 
مهم در راستای تقویت زیرساخت های این منطقه عظیم اقتصادی ارزیابی کرد 
و گفت: علی رغم نیازسنجی صورت گرفته در سنوات گذشته به دالیل مختلف 
موضوع ایجاد این دفتر معوق مانده بود که سرانجام در سال 1۳98 بار دیگر این 
پروژه را بازطراحی کردیم تا بتوانیم با الکترونیکی کردن بیشتر امور روند توسعه 
را سرعت بخشیم.وی ضمن بیان این که پیمانکار این پژوه را از میان شرکت های 
معتبر عضو شورای عالی انفورماتیک انتخاب کردیم، افزود: بالغ بر ۳۰ میلیارد 
ریال در این پروژه ســرمایه گذاری شده اســت که فاز اول آن به افتتاح رسید.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس اضافه کرد: این پروژه نیازهای 
متعدد شرکت های بزرگ صنعتی درون منطقه و اجرای پروژه های IT در حومه 
منطقه را فراهم می کند و در فاز اول اجرایی شــعبی در گیت ورودی منطقه 
با میزان اشــتغال زایی 1۰ نفر با خدماتی همچون اجرای پروژه های شــبکه، 
نیازسنجی ارتباطات WAN و LAN و پشــتیبانی از اتوماسیون های اداری و 
صنعتی و ارائه خدمات نرم افزاری و ســخت افزاری و خدمات پیشخوان دولت 
در نظر گرفته شده است.وی افتتاح این مرکز را سبب کاهش هزینه ها ازجمله 
هزینه های نیروی انســانی، تأمین تجهیزات و خدمات مهندسی عنوان کرد و 
گفت: با افتتاح این دفتر تمرکز خدمات دهی به شــرکت های منطقه در حوزه 
ICT تجمیع می شود و صنایع و شرکت های منطقه و حتی کارکنان و خانواده 
آنان نیز می توانند از این خدمات بهره مند شــوند.خلج طهرانی افزود: در افقی 
پنج ســاله و در کنار توسعه فازهای دوم و سوم به دنبال آن هستیم تا منطقه 
ویژه ی اقتصادی خلیج فارس را به »شــهر تمــام الکترونیک« تبدیل کنیم تا 

پایلوت و الگویی برای سایر مناطق ویژه و آزاد کشور باشد

رمزارزهاواردتجارترسمیمیشوند؟
رییس سازمان توسعه تجارت چندی قبل از ورود رمزارزها به 
عرصه تجارت ایران خبر داد، خبری که هرچند از به کارگیری 
شــیوه ای جدید در این عرصه خبر می دهد اما به نظر می رسد 
هنوز راهی طوالنی تا تثبیتش وجود دارد.به گزارش ایســنا، 
هرچند رمزارزها در ســال های گذشــته با افزایش قابل توجه 
اقبال در بازارهای جهانی مواجه شده اند اما همچنان بسیاری از 
نهادهای رسمی اقتصادی با تردید به آنها می نگرند. این بازار که 
در سال های اخیر سودی قابل توجه نصیب تعدادی از سرمایه 
گذارانشــان کرده اما در ماه های گذشــته تحت تاثیر عوامل 
مختلف، قیمت بســیاری از رمزارزها روندی کاهشی را تجربه 
کرده و همین موضوع تردیدها درباره آینده این ارزها را بیشتر 
کرده اســت.با این وجود به نظر می رســد با توجه به ظرفیتی 
کــه در این بازار وجود دارد، در ســال های آینده، میزان اقبال 
نســبت به آنها افزایش خواهد یافت و حتی امکان استفاده از 
رمزارزها در بازارهای رسمی و تجارت نیز وجود دارد، موضوعی 
که مسئوالن تجاری ایران نیز از آن خبر داده اند اما صحبت های 
رییس کمیسیون فن آوری های نوین اتاق تهران نشان می دهد 
که هنوز راهی طوالنی تا تثبیت رمزارزها در عرصه تجارت باقی 
مانده است.رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق تهران بر این عقیده است که تا زمانی که سیکل و چرخه 
اســتفاده از رمزارزها تکمیل نشود، نمی توان انتظار داشت که 
رشد قابل مالحظه ای در استفاده از رمزارزها در حوزه واردات 
و صادرات رقم بخورد. اگرچه، ممکن است استفاده از این ابزار 
برای پرداخت های خرد و مــراودات در مقیاس کوچک انجام 
شود.فرزین فردیس، دلیل عدم گرایش فعاالن اقتصادی برای 
اســتفاده از این ابزار را ترس و محافظــه کاری به حق فعاالن 

اقتصادی دانست و گفت: هنوز دستورالعمل مشخصی تدوین 
نشده و در عین حال مشخص نیست که اگر فعاالن اقتصادی، 
بخشــی از تجارت بین الملل خود را با ابزار رمزارز انجام دهند، 
سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر سازمان ها و نهادهای 
مشــابه، چه برخوردی با این تراکنش مالی خواهند داشت. به 
بیان بهتر، آیا حسابرسان بخشــنامه یا استانداردی در اختیار 

دارند، که زمان رســیدگی به حســاب ها به آن استناد کرده و 
اســتفاده از رمزارزها را مورد تایید قرار دهند.او افزود: مســاله 
این اســت که در حال حاضر، دســتورالعمل های حسابرسی، 
این مجوز را به حسابرســان نمی دهد و اساساً پذیرفته نیست 
که رمزارزها در صورت های مالی شــرکت به رسمیت شناخته 
شود.این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: به 

طور کلی اما سازمان توسعه تجارت، گام های نخستین را برای 
ورود رمزارزها به حوزه تجارت به خوبی برداشته و سعی کرده 
در این زمینه صف شــکنی کند. اما واقعیت این است که این، 
هنوز اولین قدم است و تا زمانی که کل چرخه و اکوسیستمی 
که باید این ابزار را به رســمیت بشناسد، پای کار نیاید، تصور 
نمی کنــم درصد زیادی از فعاالن اقتصــادی به این ابزار روی 
بیاورند و از آن استفاده کنند.او افزود: احتماالً سازمان توسعه 
تجارت، جلسات مختلفی را با نهادها و سازمان های ذی مدخل 
در ایــن امر برگزار کرده و شــاید به زودی خبرهایی مبنی بر 
توافق سایر نهادها برای بهره گیری از ابزار رمزارزها شنیده شود؛ 
اما باز هم به نظر  می رســد که این اخبــار را نیز باید صرفاً به 
عنــوان یک نوید تلقی کرد و احتمــاال این به منزله رفع تمام 
موانع استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه تجارت نخواهد بود.
فردیس با بیان اینکه هر سازمانی که در پروسه تجارت خارجی 
نقش داشته و با تراکنش های مالی بنگاه ها سروکار دارد، باید 
به شکلی همراهی خود را با این ابزار و روش جدید نشان دهد، 
افزود: گمرک، بانک مرکزی، ســازمان امور مالیاتی و سازمان 
حسابرســی از جمله نهادهایی هســتند که باید نوع برخورد 
خود را با اســتفاده کنندگان از رمزارزهــا در مراودات تجاری 
مشخص کرده و آیین نامه یا دستورالعمل های الزم و همچنین 
محدودیت و معذوریت های خود را به طور مشخص اعالم کنند.

او همچنین در صحبت با ســایت اتاق تهران تاکید کرد که به 
کارگیری از ابزار رمزارزها در تجارت خارجی، اقدام خوبی است 
اما تا زمانی که فرآیند اســتفاده از آن تکمیل نشود، نمی توان 
امیدوار بود که حتما مساله نقل و انتقاالت مالی حل شده و راه 

جدیدی برای تبادالت مالی کشور باز  می شود.

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین تحلیل 
خود به بررسی وضعیت اقتصاد جهانی و 
چشم انداز پیش روی آن پس از حمله 
روســیه به اوکراین پرداخته اســت.به 
گزارش ایسنا، در روزهای گذشته و پس 
از حمله روســیه به اوکراین، بسیاری از 
شاخص های اقتصادی جهان تغییر کرده 
و بازارها به نوعی تردید و نگرانی از آینده 
دچار شــده اند، موضوعی که در گزارش 

اتاق ایران نیز خود را نشان داده است.
در بخش تحوالت جهانی، آغاز رســمی 
جنگ روسیه و اوکراین و موج تحریمی 
غرب علیه روســیه، خبری اســت که 
تمــام تحلیل های اقتصاد سیاســی در 
چند روز اخیر را تحت الشــعاع قرار داده 
اســت. ایاالت متحده با هدف آسیب به 
زیرســاخت های مالی و بخش فناوری 
و نظامــی، اتحادیه اروپا با تهدید حذف 
روسیه از سیستم سوئیفت، بریتانیا، ژاپن، 
کانادا، جمهوری چک، نیوزلند و تایوان 
هرکدام با گستره ای از اقدامات تحریمی 
در حــوزه مالــی، ایرالین هــا، مقامات 
دولتــی و مبادالت تجاری با روســیه، 
تالش کرده اند تا بدون گسترش جنگ 
فیزیکی، مانع از ادامه تهاجم نظامی این 

کشور به اوکراین شوند. اگرچه هیچ کدام 
از اقدامات مذکور نمی تواند مانع اثرات 
منفی و ماندگار چنین جنگی بر اقتصاد 
جهانی شود.جنگ تجاری آمریکا و چین 
هم همچنان در مســیر افزایش تنش ها 
پیشروی کرده و آمریکا، اقتصاد صنعتی 
دولت محــور چیــن را به بــر هم زدن 
قواعد تجــارت بین المللی محکوم کرده 
و از کشــورهای همسو با ایاالت متحده 
خواســته تا به مقابله با سیاست تجاری 
بســته چین برخیزند. ایاالت متحده با 

کنار نهادن سیاســت سنتی خود مبنی 
بــر رهبری نظام تجــارت چندجانبه از 
مسیر سازمان تجارت جهانی، استراتژی 
جدیدی بر پایه حمایت از طبقه متوسط 
و نیروی کار و شرکت های داخلی اتخاذ 
کرده است. این کشور از انعقاد هرگونه 
موافقت نامه آزاد تجــاری با بریتانیا نیز 
سرباز زده و لذا دولت بریتانیا در تالش 
اســت که تعامل با برخی از ایالت های 
آمریکا را جایگزین بخشــی از توافق با 
دولت فدرال این کشــور کنــد.در الیه 

منطقه ای خبرها حاکی از نهایی شدن 
موافقت نامه همــکاری جامع اقتصادی 
میان امارات و هند در راســتای اهداف 
بلندپروازانــه دو کشــور و کمــک به 
تحقق رؤیای امارات برای بدل شــدن 
به هاب منطقه ای تجارت جهانی است. 
همچنین یــک میلیــارد دالر از منابع 
افغانســتان  به  یافته  مالی اختصــاص 
از ســوی جامعه بین المللــی از طریق 
ســازمان ملل در اختیار این کشور قرار 
خواهد گرفت.در بخــش داده های تازه، 
آنکتاد با روزآمدســازی گزارش خود در 
مــورد روند تجارت جهانی نشــان داده 
که تجارت جهانی، علیرغم انتظار افول 
در نیمه نخست ســال ۲۰۲۲، در سال 
۲۰۲1، نسبت به پیش از کرونا افزایشی 
1۳ درصدی داشــته کــه در این میان 
رشــد تجارت کاالیی چشمگیر بوده و 
تجارت خدمات نیز سرانجام به شرایط 
پیش از کرونا بازگشته است. همچنین 
این گزارش نشــان می دهد که تجارت 
در میان کشــورهای در حال توسعه یا 
کشورهای جنوب، رشــد باالیی داشته 
که سهم کشورهای آسیایی در این روند، 

58 درصد در سال ۲۰۲۰ بوده است.

 حمله روسیه به اوکراین
 با اقتصاد جهانی چه کرد؟

از آغاز پرداخت تسهیالت به واحدهای صادراتی، یعنی خرداد 1۳99 تا آخر دی امسال، حدود ۳۶.5 درصد متقاضیان موفق به دریافت 
بیش از ۴5۶5 میلیارد تومان از این تسهیالت شدند و تا پایان آذر ماه، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین تسهیالت را به خود 
اختصاص داده اند.به گزارش ایسنا، در 1۰ ماهه امسال بیش از ۳۳1۲ میلیارد تومان تسهیالت در قالب 175 فقره به واحدهای صادراتی 
پرداخت شــده است. البته در این مدت ۴۰۳ مورد ثبت نام برای دریافت این نوع تسهیالت انجام شده بود که یعنی حدود ۴۳.۴ درصد 
متقاضیان در این مدت موفق به دریافت تســهیالت شــدند.  بر اســاس جزئیات اطالعات که در 9 ماهه امسال منتشر شده نیز، از بین 
اســتان ها، تهران بیشــترین تسهیالت واحدهای صادراتی را به خود اختصاص داده است. در مورد استان هایی که کمترین تسهیالت را دریافت کردند نیز باید گفت که از بین 
استان ها، شش استان شامل اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ تسهیالتی دریافت نکردند.  البته اطالعات مربوط به 
تسهیالت به واحدهای صادراتی از آغاز اعطای آن یعنی خرداد 1۳99 تا آخر دی امسال هم منتشر شده که نشان می دهد در این مدت بیش از ۴5۶5 میلیارد تومان در قالب 
۲۴9 فقره پرداخت شده است.  طی مدت یاد شده ۶8۳ فقره ثبت نام برای دریافت این تسهیالت انجام شده بود که ۳5۴ مورد از آن ها برای دریافت بیش از 7۴۴۴ میلیارد 
تومان به بانک ها معرفی شدند، اما ۲۴9 فقره تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شد؛ یعنی حدود ۳۶.5 درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.  جزئیات 
اطالعات منتشر شده در 9 ماهه امسال نیز نشان می دهد که از خرداد سال گذشته تا آذر امسال، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین تسهیالت را دریافت کردند، اما به 

شش استان اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ تسهیالتی اختصاص نیافته است.

بــه گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی، در پی مخالفت مجلس با افزایش چند برابری 
مالیات سیگار، تولیدکنندگان این محصول در سال آینده باید مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی برای مواد اولیه شامل سود بازرگانی 
و حقوق گمرکی، مالیات بر عملکرد و حق انحصار بپردازند.به گزارش ایسنا، از دی ماه امسال مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون 
دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در الیحه بودجه 1۴۰1 هم بر همین اساس مالیات 
سیگار تعیین شده بود. اما کمیسیون تلفیق برای هر کارتن سیگار تولید داخل دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در هر کارتن سیگار خارجی 

سه میلیون تومان مالیات نخی پیش بینی کرد که 8۲۰ درصد نسبت به مالیات نخی سال جاری سیگار افزایش داشت. این موضوع از زمانی که مطرح شد، انتقادات زیادی از 
سوی تولیدکنندگان سیگار، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به همراه داشت و در نهایت هم مجلس شورای اسالمی با این بند مخالفت کرد.محمدرضا تاجدار، 
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت مالیات سیگار بعد از تصمیم جدید مجلس، اظهار کرد: قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات دخانیات را تا حدود هشت سال آینده مشخص کرده است. بر این اساس تولیدکنندگان داخلی با برند های ایرانی  که حدود ۲۰ 
درصد تولیدکنندگان سیگار را تشکیل می دهند باید ۲5 درصد و شرکت های بین المللی ۴۰ درصد، بر اساس نرخ فروش، مالیات پرداخت کنند.وی با اشاره به آغاز اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده از دی ماه امسال و تجمیع مالیات دخانیات در این قانون تصریح کرد: بر اساس این قانون مالیات محصوالت دخانی ساالنه پنج واحد درصد اضافه می شود 

تا مالیات برندهای داخلی به 55، برندهای بین المللی به 95 درصد و شرکت های واردکننده که محدود هستند به 1۲5 درصد برسد.

تکلیف مالیات سیگار چه شد؟کدام استان ها بیشتر تسهیالت صادراتی گرفتند؟

تجارت ایران با اوراسیا به پنج میلیارد دالر رسید
یک مقام گمرکی گفت: حجم تجارت ایران با کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 
11 ماه امسال به پنج میلیارد و ۳۴ میلیون و 9۴ هزار دالر رسید که نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۴8 درصد افزایش یافته است.به گزارش ایلنا و به نقل از گمرک ایران، حسین کاخکی 
اظهار کرد: در 11 ماهه امســال صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
افزون بر یک میلیارد و 8۴ میلیون و ۴۲۴ هزار دالر شــده که در مقایســه با مدت مشــابه 
ســال گذشته 15 درصد رشد داشته اســت.مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک 
ایران افزود: از کشورهای عضو به ترتیب فدراسیون روسیه با 5۴7 میلیون و 918 هزار دالر، 
ارمنســتان با ۲78 میلیون و 7۲۶ هزار دالر، قزاقســتان با 1۶7 میلیون و ۴۶۶ هزار دالر، 
قرقیزستان با 7۴ میلیون و 8۳ هزار دالر و بالروس با 1۶ میلیون و ۲۲9 هزار دالر به ترتیب 
در مقام نخســت تا پنجم کشــورهای مقصد کاالهای صادراتی ایران قرار گرفته اند.کاخکی 
تصریح کرد: در همین مدت واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سه 
میلیارد و 9۴9 میلیون و ۶۶9 هزار دالر رســیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
95 درصد رشــد داشته است.وی خاطرنشان کرد: در بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، به ترتیب فدراسیون روسیه با سه میلیارد و 57۰ میلیون و 171 هزار دالر، قزاقستان 
با ۳۴۲ میلیون و ۳۴9 هزار دالر، بالروس با ۲7 میلیون و 77۳ هزار دالر، ارمنستان با هفت 
میلیون و 7۶9 هزار دالر و قرقیزستان با یک میلیون و ۶۰۶ هزار دالر، اولین تا پنجمین مبدا 

کاالهای وارداتی ایران بوده اند.

اتاق اصناف ایران هشدار داد: 
خطر انفجار بادکنک های نیتروژنی

اتاق اصناف ایران نســبت به خطرات ناشــی از اســتفاده گازهای 
اشــتغال زا و ســمی برای پر کردن بادکنک توســط شهروندان و 
واحدهای صنفی هشــدار داد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق 
اصنــاف ایران، بعضــی از افراد ناآگاه برای پــر کردن بادکنک های 
جشــن  و همایش به جای گاز هلیوم از گازهای اشــتعال زا و سمی 
ارزان قیمت از جمله گاز نیتروژن اســتفاده می کنند که فوق العاده 
خطرنــاک بوده و قدرت انفجار و تخریب باالیــی دارد.اتاق اصناف 
ایــران همچنین در ابالغیه ای -با اشــاره به نامه های مکرر اتحادیه 
کشوری صنف فروشندگان و تولیدکنندگان گازهای طبی و صنعتی 
به اتحادیه ها و نهادها-، اتاق های اصناف سراسر کشور را موظف کرد 
تا به منظور حفظ جان شــهروندان و جلوگیری از هر گونه حوادث 
ناگوار به اتحادیه های مرتبط و واحدهای صنفی اطالع رســانی الزم 
به عمل آورده و نظارت کافی برای عدم اســتفاده از گاز نیتروژن در 
واحدهای صنفی مزبور داشــته باشند.بنابر این گزارش، گاز هلیوم، 
گازی اســت بی خطر و غیرقابل اشتعال که به علت سبکتر بودن از 

هوا، در بالن ها و بادکنک ها مورد استفاده قرار می گیرد.
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گزیده خبر
تمدید یکساله کارت های بانک تجارت با تاریخ 

انقضای خرداد 1401
بانک تجارت کارت های بانکی مشــتریان خود را با تاریخ انقضای پایان خرداد 
ماه 1401 به مدت یکســال دیگر تمدید کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، به موجب دســتورالعمل بانک مرکزی، در راســتای مدیریت، کنترل و 
پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، تسهیل استفاده مشتریان از درگاه های 
غیر حضوری و کاهش مراجعه حضوری هموطنان به شــعب و دســتگاه های 
خودپرداز، مهلت استفاده از تمامی کارتهای بانکی در شرف انقضای مشتریان این 
بانک تا پایان خرداد ماه 1401 به مدت یکسال دیگر تمدید خواهد شد.بنا بر این 
گزارش، فرآیند تمدید تاریخ انقضای کارت های مشتریان بانک تجارت به صورت 
سیستمی بوده و نیازی به مراجعه حضوری مشتریان به شعب این بانک نیست.

افزایش سقف دوره بازپرداخت وام 
قرض الحسنه ضروری به 60 ماه

بر اســاس اعالم معاونت اعتباری و بین الملل پســت بانک ایران، ســقف دوره 
بازپرداخت وام قرض الحســنه ضــروری این بانک به 60 مــاه افزایش یافت.به 
گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران، طی بخشــنامه شــماره 254/00/ب 
مــورخ 07/12/1400 معاونت اعتباری و بین الملل پســت بانک ایران، ســقف 
دوره بازپرداخت وام قرض الحســنه ضــروری از ۳6 ماه به 60 ماه افزایش یافت.  
گفتنی اســت: این بخشنامه در راستای بخشنامه شــماره ۳51017/00 مورخ 
۳0/11/1400 مدیریت کل عملیاتی پولی و اعتباری/ اداره اعتبارات بانک مرکزی 

ج،ا.ا، به تمامی شعب پست بانک ایران ابالغ شده است.

بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی شد
با پیشــنهاد وزیــر اقتصــاد و تصویب هیئت 
وزیــران، مجیــد بهزادپور رئیــس کل بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران شد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، این انتصاب به استناد ماده 1۹ قانون 
تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب سال 

1۳50، انجام شد.بهزادپور قبل از این مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های 
بدنی و معاون اسبق توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
بوده است.گفتنی است پیش از این غالمرضا سلیمانی امیری رئیس کل بیمه 

مرکزی ایران بود.

دکتر فرزین: 
خروج از بنگاهداری، استراتژی قطعی بانک 

ملی ایران است
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که خروج از بنگاهداری، استراتژی 
قطعی این بانک است، گفت: خروج بانک ملی ایران از بنگاهداری، گزینشی 
نیست و بانک با جدیت و برنامه ریزی، بنگاه های خود را واگذار خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا فرزین در مراسم 
تودیع و معارفه مدیران ارشــد شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با 
بیان این که خروج بانک ها از بنگاهداری، توسط شخص رئیس جمهور دنبال 
می شود، اظهار کرد: سیاست بانک ملی ایران شرکت داری نیست، بلکه خلق 
بنگاه و واگذاری آن به بخش خصوصی چابک و توانمند است.وی با تاکید بر 
این که بانک ملی ایران بر اســاس استراتژی جدید خود، ورود به فرایندهای 
ارزش آفرین و توســعه ای را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: 
بنگاه داری، بانک را وارد حاشیه می کند و انرژی و وقت مدیران ارشد بانک 
را برای پاسخگویی های متعدد هدر می دهد، در حالی که اساسا بنگاهداری 
بــا روح بانکداری نیز همراهی ندارد.مدیرعامل بانــک ملی ایران از مدیران 
جدید شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا خواست حداکثر تالش خود 
را برای تحقق اهداف ابالغی در حوزه خروج از بنگاهداری به کار بسته و در 
مدت مشخص، موارد اعالمی را به سرانجام برسانند.فرزین همچنین با اشاره 
به این که بانک ملی ایران باید با تقویت بانکداری شرکتی، کمک رسان بنگاه 
های تولیدی باشد، اظهار کرد: بنگاه ها در همه نقاط کشور باید از خدمات 
مالی و مشاوره ای بانک ملی ایران بهره مند شده و به تقویت اقتصاد کشور 
کمک کنند.مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه به لزوم تاســیس یک گروه 
مالی به منظور ارائه خدمات بیمه ای، تامین ســرمایه، اعتبار سنجی و ارائه 
خدمات مشاوره مالی تاکید و خاطرنشان کرد: تمرکز همه فعالیت های مالی 
بانک در یک گروه مالی، می تواند عالوه بر جلوگیری از خروج منابع، قدرت 
چانــه زنی بانک در مجامع بین المللی را نیز افزایش دهد.فرزین تاکید کرد 
: این موارد در برنامه استراتژیک دو ساله بانک ملی ایران گنجانده شده و با 
برنامه ریزی دقیق و هدفمند، دنبال خواهد شــد.در این جلسه که با حضور 
جمعی از مدیران ارشد بانک برگزار شد، محمد حسین فروزان مهر به عنوان 
مدیرعامل و علی زارعی به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح 
و توســعه آینده پویا معرفی شدند و از خدمات حسین پناهیان، مدیرعامل 

پیشین این شرکت قدردانی شد.

بهترین روزهای ارزی است

 عرضه بیش از ۲۶ میلیارد دالر
رئیــس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکــه در حال حاضر، 
بهترین روزهای حوزه ارزی کشــور را ســپری می کنیم و به 
اندازه کافی ذخایر ارزی موجود است، گفت: برای امسال بیش 
از 26 میلیارد دالر عرضه ارز در سامانه نیما داشتیم.به گزارش 
ایسنا، آیین رونمایی از سامانه برخط بازار متشکل ارزی ایران با 
حضور رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل بازار متشکل ارزی 
ایران، رئیس کانون صرافان و باقی فعاالن بازار ارز برگزار شد. 
علــی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی در این مراســم 
اظهار کرد: در حال حاضر، بهترین روزهای حوزه ارزی کشور 
را سپری می کنیم و به اندازه کافی ذخایر ارزی موجود است. 
الزم به ذکر است که در ســامانه برخطر بازار متشکل ارزی، 
عرضه کننده ارز بانک مرکزی نیســت بلکه صادرکنندگان، 
واردکنندگان، مردم و ... هستند. وی با بیان اینکه با راه اندازی 
این سامانه امکان دسترسی به بازار ارز تسریع و تسهیل شده 
اســت، افزود: امروز هر کسی از هر نقطه ایران برای خرید ارز 
مسافرتی صرفا می تواند به سامانه بازار متشکل ارزی مراجعه، 
ثبــت تقاضا و صرافــی مدنظر خود را انتخــاب کند.  رئیس 
کل بانک مرکزی تاکید کرد که نباید فقط ارز مســافرتی به 
صورت برخط در سامانه بازار متشــکل ارزی خریداری شود 
بلکه هرگونه تقاضای واقعی ارز باید در این سامانه حل شود و 
گسترش یابد. هیچ مشکلی برای تامین نیازهای واقعی ارزی 
وجود ندارد و با محوریت بازار متشکل ارزی و کانون صرافان، 

و ان شــاءاهلل این امر برای سایر نیازهای ارزی واقعی نیز ایجاد حل نیازهای واقعی ارزی کشور باید به این سامانه منتقل شود 

خواهد شد و گسترش می یابد. وی ادامه داد: با راه اندازی این 
سامانه، مراجعه حضوری برای خرید ارز مسافرتی در صرافی ها 
محدود نشــده اســت و افراد همچنــان می توانند برای ثبت 
درخواســت و تحویل مدارک و مستندات مورد نیاز در جهت 

خرید ارز مسافرتی به صرافی ها مراجعه کنند. 

معامالت بازار متشکل ارزی به 1.6 میلیارد دالر رسید

رئیس کل بانک مرکزی حجم معامالت بازار متشــکل ارزی 
در ســال جاری را 1.6 میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: نسبت 
به سال گذشته ۳ تا 4 برابر رشد کرده است.وی وضعیت بازار 
ارز متعادل و آرام دانست و بیان کرد: برای امسال بیش از 26 
میلیارد دالر عرضه ارز در سامانه نیما داشتیم. در مجموع بیش 
از 50 میلیارد دالر از ابتدای سال تاکنون برای واردات کاالهای 
اساسی و ســایر کاالها تامین شده است.صالح آبادی در پایان 
ابراز امیدواری کرد که راه اندازی ســامانه برخط بازار متشکل 
ارزی و تسهیل در دسترسی و تامین نیازهای واقعی ارزی به 
عمق بازارهای اسکناس و حوالجات ارزی کمک کند؛ همچنین 
این موضوع، بسترهای معامالتی، سفارش دهی، تحویل گیری 
بازار ارز  را شــفاف تر و دسترســی مــردم، صادرکنندگان و 

واردکنندگان به ارز را تسهیل کند. 

براساس اعالم مسئوالن بازار متشکل 
ارزی با راه اندازی ســامانه برخط این 
بــازار، از این به بعد می تــوان بدون 
ماندن در صف های طوالنی صرافی ها 
ارز مســافرتی خرید.به گزارش ایسنا، 
امروز آیین رونمایی از ســامانه برخط 
بازار متشــکل ارزی ایــران با حضور 
رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل 
بازار متشکل ارزی ایران، رئیس کانون 
صرافان و باقی فعاالن بازار ارز برگزار 
شــد. در این مراســم، امیر هامونی 
-مدیــر عامل بــازار متشــکل ارزی 
گفت: ایده طراحی سامانه برخط بازار 
متشــکل ارزی ایران با هدف تسهیل 
در پرداخــت ارز به مــردم و کاهش 
مراجعــات حضــوری بــه صرافی ها، 
شکل گرفت و از اواخر آذرماه امسال 
کار را شــروع کردیــم. وی مهم ترین 
تاثیرات ســامانه برخط بازار متشکل 
ارزی را تســریع حداکثری در فرآیند 
تخصیص ارز مسافرتی و کاهش زمان 
پاســخگویی به متقاضی از 40 دقیقه 
بــه 5 دقیقه دانســت و بیان کرد: در 
این ســامانه متقاضیان ارز مسافرتی، 

مدارک و مســتندات مورد نیاز برای 
دریافت ارز را بارگذاری می کنند و به 
صرافی مورد نظر خود ارجاع می دهند، 
در ادامه صرافی بعد از بررسی و احراز 
هویت شــخص متقاضی، با ارســال 
پیامکــی زمان مراجعه بــه صرافی را 
برای دریافت ارز را اعالم خواهد کرد. 

مدیر عامل بازار متشکل ارزی افزود: 
فعال فقط برای دریافت ارز مسافرتی 

می توان به سامانه برخط بازار متشکل 
ارزی مراجعــه کــرد و در آینده این 
امکان برای ســایر ســرفصل های ارز 
خدماتــی فراهم خواهد شــد که با 
راه انــدازی این ســامانه نقــش بازار 
غیررســمی ارز کمرنگ می شــود و 
می توان سرفصل های مصارف خدماتی 
ارز را واقعی تر کرد. هامونی همچنین 
اعالم کرد که مردم می توانند با مراجعه 

به سامانه برخط بازار متشکل ارزی به 
نشــانی https://my.ice.ir درخواســت 
ثبت ارز و یا اپلیکیشن این سامانه را با 
مراجعه به سایت بازار متشکل ارزی به 

نشانی ice.ir دریافت کنند. 

کارت های  از  کاهش سوءاستفاده  
اجاره ای 

وی همچنین در حاشیه این مراسم، 
دیگر مزایای راه اندازی این ســامانه 
را کاهــش سوءاســتفاده ها در حوزه 
عرضه ارز دانســته و گفــت: پس از 
این بــا افزایش خدمات ارائه شــده 
ازسوی ســامانه برخط بازار متشکل 
ارز، سوءاستفاده هایی مانند کارت های 
اجاره ای برای دریافــت انواع ارزهای 
مســافرتی دانشــجویی و ... کاهش 
می یابــد و به صفر می رســد.هامونی 
افزود: در حال حاضر تمام صرافی های 
حاضر در بازار متشکل ارزی باید این 
خدمات را از طریق سامانه برخط ارائه 
دهند کــه در حال حاضر تعداد 4۸0 
صرافی در سراسر کشور این خدمات 

را ارائه می دهند.

با راه اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی

بدون ماندن در صف صرافی ها 
ارز مسافرتی بخرید

قیمت طال پس از این که مقامات روسیه و اوکراین نخستین دور مذاکرات آتش بس را شب گذشته برگزار کردند و تقاضا برای دارایی امن 
ضعیف شد، در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با 0.1 درصد 
کاهش، به 1۹05 دالر و ۳7 ســنت رســید. بهای معامالت این بازار روز گذشته بیش از یک درصد افزایش پیدا کرده بود.در بازار معامالت 
آتی آمریکا، بهای هر اونس طال با 0.۳ درصد افزایش، به 1۹06 دالر و ۸0 سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز دوشنبه با 0.7 درصد 
افزایش، در 1۹00 دالر و 70 سنت بسته شد.مذاکرات رده باال میان کی یف و مسکو بدون توافقی پایان یافت و تنها توافقی که وجود داشت بر سر ادامه گفت و گوها بود اما 
بازارهای آسیایی با نشانه های عدم تشدید بیشتر تحریمها، ثبات پیدا کردند.جفری هالی، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA اظهار کرد: احساسات ریسک در معامالت نیویورک 
پس از معکوس شدن وحشت مربوط به اوکراین که روز دوشنبه در معامالت بازارهای آسیا و اروپا مشاهده شد، نوسان داشت. بازارها به تشدید تحریمهای غربی علیه روسیه در 
تعطیالت آخر هفته واکنش نشان داده بودند. سرمایه گذاران در حال حاضر نگرانی کمتری دارند که جنگ اوکراین به رکود دو رقمی منجر می شود و به سمت بازارهای سهام 
برگشته اند و این امر به ضرر طال تمام شده است.فعالیت کارخانه ای چین در ماه فوریه تحت تاثیر بهبود سفارشهای جدید رشد کرد و تاب آوری دومین اقتصاد بزرگ جهان را 
منعکس کرد.طال که در شرایط نامالیمات مالی و سیاسی به پناهگاه امن دارایی تبدیل می شود، در ماه فوریه حدود 6.5 درصد رشد قیمت داشته است و هفته گذشته تا مرز 

1۹۳7 دالر و ۹6 سنت صعود کرده بود که باالترین قیمت در 1۸ ماه اخیر بود.

ارزش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال با تشدید جنگ در اوکراین، به میزان قابل توجهی سقوط کردند.به گزارش 
ایسنا به نقل از فایننس یاهو، تصاویر ماهواره ای نیروهای روسی را به سمت پایتخت اوکراین نشان می دهد. والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه، نیروهای هســته ای خود را در واکنش به تحریم ها و سایر اقداماتی که ایاالت متحده 
و متحدان اروپای غربی آن برای مجازات روســیه و حمایت از اوکراین انجــام داده اند، به حالت آماده باش درآورد و 
اوکراین اعالم کرد که با برگزاری مذاکرات صلح با روسیه برای پایان دادن به تهاجم موافقت کرده است.در این شرایط 

جو دی پاسکوال، مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری بیت بول کپیتال گفت: بیت کوین کانال ۳7 هزار دالری بازگشته است اما تنها فروش گسترده تر 
دارایی های ریســک پذیر ناشــی از فشارهای اقتصادی بزرگ تر می تواند بیت کوین را زیر سطح ۳7 هزار دالر حفظ کند و یا آن را در روزهای آتی بسیار 
کاهش دهد.پاســکوال افزود: اگر بیت کوین کاهش پیدا کند، خط حمایت بعدی ۳5 هزار دالر ظاهر می شــود اما یک نگاه خوش بینانه این اســت که 
۳5 هزار دالر یک نقطه خرید عمده برای خریداران بزرگ تر از جمله خزانه های شــرکت ها در سال جاری بوده است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر 1.71 تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل 1.۹7 درصد کمتر شده است.در حال حاضر 41.۹4 درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین 12 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از 

سال 200۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.   

در واکنش به مذاکرات آتش بس روسیه و اوکراین

منتظر سقوط بیشتر بیت کوین باشیم؟عقب نشینی طال 

بانک مرکزی اعالم کرد
اقدامات الزم برای صدور 

الکترونیکی مجوزهای 
کسب وکار انجام شد

بانک مرکزی اقدامات الزم برای ساده سازی فرآیندها 
و صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت نهادهای پولی 
و اعتباری تحت نظارت خود به صورت الکترونیکی را 
انجام داد.به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، این 
بانک با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی 
بر لزوم رفع موانع تولید، حمایت و پشتیبانی از کسب 
و کارها و همگام با سیاست های دولت در خصوص 
ایجاد شفافیت و تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای 
کسب وکار اقدامات و تمهیدات الزم را اجرایی کرد.بر 
این اساس بانک مرکزی در اجرای تکالیف مقرر در 
قانون اصالح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل 44 قانون اساســی و همچنین ماده 57 
قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیــر و...، اقدامات و 
تمهیدات الزم برای ســاده سازی فرآیندها و صدور 
مجوزهای تاسیس و فعالیت نهادهای پولی و اعتباری 
تحت نظارت خود به صورت الکترونیکی و از طریق 

درگاه ملی مجوزهای کشور را به انجام رساند.

قول بانک جهانی برای حمایت 
از مردم اوکراین

دیوید مالپــاس، رئیس بانک جهانی گفت که این 
بانک ممکن است بتواند منابع مالی بیشتری را طی 
چند روز به اوکراین ارائه کند و رهبران مالی گروه 
هفت روز سه شنبه درباره کمک های اضافی به این 
کشور جنگ زده بحث خواهند کرد.به گزارش ایسنا 
به نقل از وردبانک، مالپاس به شــبکه سی بی اس 
گفت: او هنــوز به این فکر نمی کند که در صورت 
ســقوط دولت اوکراین چه اتفاقی می افتد اما این 
بانک، هر کاری که بتواند بــرای حمایت از مردم 
اوکرایــن انجام می دهد.مالپــاس اظهارکرد: بانک 
جهانی بــه همراه صندوق بین المللی پول در حال 
بررسی گام هایی برای کمک به کشورهای همسایه 
اوکرایــن برای حمایــت از پذیــرش پناهجویان 
اوکراینــی ماننــد رومانی و مولداوی هســتند.او 
افزود که درگیری و تحریم های مالی علیه روسیه 
مشکالت را برای مردم روسیه افزایش می دهد زیرا 
ارزش روبل به شدت کاهش یافته و در حال حاضر، 
این یک تــراژدی برای اوکراینی ها، همســایگان 

اوکراین و همچنین روس هاست.

تصمیم مهم بزرگترین 
 صندوق سرمایه گذاری

 در جهان
دولت نروژ اعالم کرد: صندوق دارایی 1.۳ تریلیون 
دالری نروژ که بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری 
در جهان اســت، پس از حمله روسیه به اوکراین 
دارایی های خود در روســیه را واگذار خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دولت نروژ افزود: 
دارایی های صندوق روسیه شامل سهام 47 شرکت 
و همچنین اوراق قرضه دولتی با ارزش 25 میلیارد 
کرون نــروژ )2.۸۳ میلیارد دالر( در پایان ســال 
2021 بود.مدیریت ســرمایه گذاری بانک نورگس 
در نروژ اعالم کرد: در پایان ســال 2020، آخرین 
باری که این صندوق دارایی های روســیه خود را 
تفکیک کــرد، اوراق قرضه دولتی بــه ارزش 6.7 
میلیارد کرون و سهام به ارزش 2۳.۳ میلیارد کرون 
داشت.باارزش ترین سهام یک شرکت در پایان سال 
2020 در اســبربانک یا بانک پس انداز فدراسیون 
روسیه بود که در آن زمان 0.۸۳ درصد به ارزش 6 
میلیارد کرون را در اختیار داشت که این صندوق را 

به چهارمین سهامدار بزرگ تبدیل کرد.
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گزیده خبر

 ژاپن، پوتین و وزرای دفاع و خارجه روسیه 
را تحریم کرد

مقامات ژاپن دیروز ســه شنبه از اعمال تحریم ها علیه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و وزرای خارجه 
و دفاع این کشــور در پی حمله مسکو به اوکراین خبر 
دادند.به گزارش ایســنا، به نقل از تاس، دولت ژاپن در 
تازه ترین اقدام خود علیه روســیه، امروز اعالم کرد که 

رئیس جمهور و وزرای دفاع و خارجه این کشور را در لیست تحریم ها قرار داده 
اســت.روز دوشنبه هم ژاپن تحریم هایی را علیه بانک مرکزی روسیه و الکساندر 
لوکاشــنکو، رئیس جمهور بالروس اعمال کرد.فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن 
به خبرنــگاران گفت: تصمیم گرفتیم تحریم هایی را اعمال کنیم که معامالت با 
بانک مرکزی روســیه را محدود می کند. توکیو همچنین تحریم های شخصی را 
علیه الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بالروس اعمال می کند.روسیه پنجشنبه 
عملیات نظامی را علیه اوکراین آغاز کرد. این عملیات با مخالفت کشورهای غربی 

روبرو شد و این کشورها تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کردند.

بایدن:
 آمریکایی ها نگران جنگ هسته ای نباشند

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به آماده باش 
نیروهای بازدارنده هســته ای روسیه گفت که نیازی به 
نگرانی در مورد جنگ هسته ای نیست.به گزارش ایسنا، 
به نقل از المیادین، این اظهارات بایدن در حالی مطرح 
شــد که روسیه اعالم کرده نیروهای بازدارنده هسته ای 

خود را در باالترین سطح آماده باش قرار می دهد.نیروهای بازدارنده روسیه گروهی 
از یگان ها هستند که هدفشان بازدارندگی از حمله به روسیه، از جمله در صورت 
وقوع جنگ هســته ای است.بایدن در پاسخ به این سوال که آیا آمریکایی ها باید 
نگران جنگ هســته ای باشند، گفت: »خیر«.از  سوی دیگر، کاخ سفید هم اعالم 
کرد که بایدن »میزبان کنفرانســی با متحدان و شــرکای خود در مورد پاسخی 
واحد« به عملیات نظامی روسیه در اوکراین بود.بایدن در این تماس با نخست وزیر 
کانادا، رئیس کمیسیون اروپا، رئیس شورای اروپا، رئیس جمهور فرانسه، صدراعظم 
آلمان، نخست وزیر ایتالیا، نخست وزیر ژاپن دبیر کل ناتو، رئیس جمهور لهستان، 
رئیس جمهور رومانی و نخســت وزیر انگلیس رایزنی کرد.رهبران مذکور در این 
تماس درباره حمایت مستمر از اوکراین، از جمله ارائه کمک های امنیتی، اقتصادی 
و بشردوســتانه و تالش های هماهنگ برای تحمیــل هزینه ها و پیامدهای قابل 
توجه برای مجازات روســیه و تالش برای حفظ ثبات اقتصادی جهانی، از جمله 
در رابطه با قیمت انرژی، صحبت کردند.والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه 
پنجشنبه از آغاز عملیات نظامی ویژه در دونباس در جنوب شرق اوکراین خبر داد 

و خاطرنشان کرد که روسیه قصد ندارداراضی اوکراین را اشغال کند.

سه کشور عضو ناتو ۷۰ هواپیمای جنگی برای 
اوکراین می فرستند
ســرویس مطبوعاتی نیروی دریایی اوکراین اعالم کرد، 
بلغارستان، لهستان و اسلواکی ۷۰ هواپیمای جنگی برای 
اوکراین اعزام می کنند کــه می توانند در فرودگاه های 
لهســتان مستقر شــوند.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری تاس، در این بیانیه آمده اســت: در صورت 

نیاز، آنها را می توان در فرودگاه های لهســتان مســتقر کرد و از آنجا خلبان های 
اوکراینی می توانند به ماموریت های جنگی بپردازند.براساس این آمار، بلغارستان 
۱۶ جنگنده میگ۲۹ و ۱۴ هواپیمای تهاجمی ســو-۲۵، لهستان ۲۸ هواپیمای 
میگ۲۹ و اسلواکی ۱۲ هواپیمای میگ۲۹ انتقال خواهند داد.روسیه از ۲۴ فوریه 
حمله ای را علیه اوکراین به راه انداخته است. امروز سه شنبه در ششمین روز این 
حمله، خبرها از ادامه بمبــاران و درگیری ها در اوکراین حکایت دارد. اولین دور 
مذاکرات صلح میان روســیه و اوکراین هم بدون توافقی بر سر آتش بس به پایان 

رسیده و دو طرف برای رایزنی به کشورهایشان بازگشته اند.

کانادا سالح ضد تانک و مهمات به اوکراین 
ارسال می کند

نخست وزیر کانادا از ارسال سالح ضد تانک و مهمات به 
اوکراین خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از سی تی وی 
نیوز، جاستین ترودو اعالم کرد که وزرای فدرال متعهد 
شــدند که در مواجهه با حمله پوتین به اوکراین کمک 
های بیشــتری به این کشور ارســال کنند و در همین 

راستا کانادا سیستم های تسلیحات ضد تانک و مهمات به روز شده را برای استفاده 
در پاســخ به تهاجم روسیه به اوکراین ارسال خواهد کرد.همچنین مالنی جولی، 
وزیر امور خارجه کانادا، روز سه شــنبه به سمت مرز لهستان و اوکراین می رود تا 
اطمینان حاصل کند که آخرین کمک های نظامی کانادا به این کشور ویران شده 
از جنگ ســرازیر می شود.با برنامه ریزی برای تحویل در اسرع وقت، کانادا حدود 
۱۰۰ پرتاب کننده سیســتم تسلیحات ضد تانک کارل گوستاف و ۲۰۰۰ راکت 
برای ارتش اوکراین ارســال خواهد کرد و دولت فدرال اعالم کرد که هنوز هیچ 
برنامه ای برای اعزام نیروهای کانادایی به نبرد در اوکراین ندارد.این تازه ترین بسته 
تسلیحاتی از موجودی نیروهای مسلح کانادا تهیه می شود و عالوه بر محموله های 
قبلی تجهیزات کشــنده و غیر کشنده اســت. کانادا با متحدان ناتو کار می کند 
تا اطمینان حاصل شــود که تدارکات به موقع می رســد.ترودو در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در مورد آخریــن تالش های کانادا در کنار چندین وزیر کلیدی خود 
گفت: کانادا به حمایت از دفاع قهرمانانه اوکراین در برابر ارتش روسیه ادامه خواهد 
داد. واضح است که رئیس جمهور پوتین اشتباه محاسباتی بزرگی انجام داده است. 

فنالند در تصمیمی«تاریخی« سالح 
به اوکراین می فرستد

فنالند، یکــی از اعضای غیــر متعهد 
اتحادیه اروپا اعــالم کرد که تصمیمی 
»تاریخی« برای ارســال تسلیحات به 
اوکراین گرفته اســت.به گزارش ایسنا 
به نقل از یورونیوز، سانا مارین، نخست 
وزیــر فنالند در یک کنفرانس خبری گفت: »فنالند به اوکراین 
کمک نظامــی خواهد کرد. این یک تصمیــم تاریخی برای ما 
است.«وزیر دفاع فنالند نیز گفته است که این کمک تسلیحاتی 
شامل ۲۵۰۰ قبضه سالح تهاجمی، ۱۵۰ هزار مهمات، ۱۵۰۰ 
سامانه موشــک انداز ۷۰ هزار جیزه صحرایی خواهد بود.فنالند 
که با همسایه خود روسیه بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک 
دارد، به طور ســنتی سالح به مناطق درگیری صادر نمی کند.
این کشور شمال اروپا پیش از این قصد داشت برای حمایت از 
اوکراین جلیقه های ضد گلوله، کاله ایمنی و بیمارســتان سیار 

به این کشور بفرستد.

هشدار رئیس اجالس آب و هوایی: 
تاثیر بحران اقلیمی وخیم تر از 

پیش بینی هاست
تهران-ایرنا- آلوک شــارما رئیس اجالس آب و هوایی سازمان 
ملل)Cop۲۶(هشــدار داد تاثیرات بحران آب و هوایی وخیم تر 
از آن چیزی اســت که پیش بینی شــده است و دولت ها باید 
به فوریت برای جلوگیری از آن اقدام کنند و یا جهان با فاجعه 
مواجه خواهد شد.به گزارش ایرنا، گاردین نوشت این هشدار در 
آســتانه ارزیابی علمی جدید درباره بحران آب و هوایی مطرح 
شده است.شــارما که سال گذشته میالدی ریاست اجالس آب 
و هوایی را برعهده داشــت گفت تغییرت آب و هوایی که امروز 
شــاهد آن هستیم زودتر و بیشــتر از آنچه که ابتدا تصور می 
کردیم بروز کرده است. تاثیر چنین بحرانی بر زندگی ما به شکل 
فزاینده ای شدید خواهد بود و اگر از هم اکنون بر اساس دانشی 
که در اختیار داریم اقدام نکنیم، به زندگی عادی خود آســیب 
بسیاری وارد خواهیم کرد.این هشدار همزمان با گزارش کمیته 
میان دولتی تغییرات آب و هوایی )IPCC( که امروز دوشــنبه 
)امروز( منتشــرمی شود مطرح شده است و انتظار می رود این 
گزارش به موضوع افزایش خشکســالی ها، سیل و موج گرما با 
تناوب و شــدت بیشتری اشاره شــود که تبعات مخربی دارد و 
همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد.شارما گفت مذاکرات آب 
و هوایی باید امسال به رغم بحران حمله روسیه به اوکراین، در 
چارچوب گردهمایی های بین المللی همچون گروه بیست ادامه 
یابد. روســیه عضو گروه بیست است. این کشور به دنبال الحاق 
کریمه به خاک خود با مخالفت گروه هشــت برای عضویت در 
این گروه مواجه شد.شارما گفت با همتای روس خود چند هفته 
قبــل از بحران کنونی مذاکره کرده و از آن زمان به بعد مذاکره 
ای در این زمینه با هم نداشتند.انتظار می رود در گزارش جدید 
کمیته مذکور بر این موضوع تاکید شــود که با نزدیک شدن به 
تغییرات آب و هوایی فاجعه بار، به اقدام فوری برای حفاظت در 
مقابــل تاثیرات مخرب آب و هوایی که اکنون به امری اجتناب 

ناپذیر تبدیل شده نیاز هست.

گوترش: 

جنگ در اوکراین باید متوقف شود
 آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل بــا بیان اینکه کی یف 
پایتخت اوکراین از همه طرف محاصره شــده است، تاکید کرد: 
جنگ در اوکراین باید متوقف شود.دبیر کل سازمان ملل متحد 
به وقت محلی در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل 
درباره بحران اوکراین افزود: جنگ در اوکراین باید متوقف شود. 
این جنگ که از هوا، زمیــن و دریا جریان دارد باید هم اکنون 
خاتمه یابد.گوترش اضافه کرد بمب ها و موشــک های روسیه 
روز و شب مشغول هدف قرار دادن اوکراین بوده است. کی یف 
از همه طرف محاصره شــده است. ســاکنان کی یف مجبورند 
در خانه ها، پناهگاه ها و ایســتگاه های مترو پناه بگیرند. دولت 
اوکراین در میان جمعیت این کشور سالح  توزیع کرده است تا 
در امر دفاع شرکت کنند.حدود نیم میلیون اوکراینی مجبور به 
فرار از این کشور شده اند.دبیر کل سازمان ملل ادامه داد اگرچه 
اکثر حمالت روســیه اهداف نظامی را هدف قرار می دهد اما ما 
گزارش های موثقی در اختیار داریم که نشان می دهد مناطق 
مسکونی و زیرساخت های غیر نظامی نیز در این حمالت صدمه 
شــدیدی دیده اند.گوترش تصریح کرد این خشــونت درحال 
تشدید که به کشته شــدن کودکان منجر می شود کامال غیر 
قابل قبول است. ســربازان باید به پایگاه های خود بازگردند و 
رهبران باید به صلح برسند. از غیر نظامیان باید محافظت شود 
اوکراین باید مورد احترام قرار گیرد. ما با یک وضعیت غم انگیز دبیر کل ســازمان ملل اظهار داشت: حاکمیت و تمامیت ارضی و به قوانین بین الملل بشردوســتانه باید احتزام گذاشته شود.

در اوکرایــن و همچنین یک بحران بزرگ منطقه ای با ظرفیت 
عواقب مخرب برای همه ما مواجه هستیم.وی افزود: روز گذشته 
نیروهای هسته ای روسیه در حالت آماده باش قرار گرفتند. این 
یک تحول بسیار ترسناک اســت. ایده درگیری هسته ای غیر 
قابل تصور اســت. هیچ چیز نمی تواند استفاده از سالح اتمی را 
توجیه کند.نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
روز دوشنبه به وقت محلی به ریاست عبداهلل شهید و در پی رای 
مثبت شورای امنیت برای تشکیل آن درباره جنگ در اوکراین 
آغاز شده است. عبداهلل شــهید در ابتدای این نشست خواهان 
یک دقیقه ســکوت به احترام کشته شدگان در جنگ اوکراین 
شد.دیپلمات ها می گویند برای اولین بار در چند دهه گذشته 
است که شورای امنیت سازمان ملل خواهان یک نشست فوری  
و اضطراری در مجمع عمومی شده است.به دنبال حمله نیروهای 
روسیه به اوکراین، این جنگ اکنون وارد پنجمین روز خود شده 
و همزمان با ادامه آتش جنگ، سیل واکنش های جهانی به این 
رویداد همچنان ادامه دارد و فشارهای دیپلماتیک و تهدیدها و 
تحریم های بین المللی علیه روسیه درحال افزایش است.بسیاری 
از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا بالفاصله 
این اقدام روســیه را به عنوان جنگــی علیه اوکراین، محکوم و 
فشارهای مضاعف دیپلماتیک و اقتصادی خود بر روسیه را آغاز 

کرده اند.

دولــت ترکیه به تمامی کشــورها از جمله 
همسایگان ساحلی خود در مورد عدم عبور 
ناو جنگی از تنگه های ترکیه هشــدار داده 
اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از آناتولی، 
»مولود چاووش اوغلــو« وزیر خارجه ترکیه 
دوشنبه شب در سخنانی اعالم کرد که »به 
تمامی کشورها از جمله همسایگان ساحلی 
در مورد عدم عبور نــاو جنگی از تنگه های 
گفت:  داده ایم«.چاووش اوغلو  هشدار  ترکیه 
آنچــه را که در پیمان مونترو مطرح شــده 
است، اجرا کردیم و از این بعد نیز همچنان 
انجام خواهیم داد. وزیر خارجه ترکیه تأکید 
کرد که آنکارا تا به حال هیچ درخواستی برای 
عبور از تنگه های ترکیه دریافت نکرده است.

وی تصریح کرد: ترکیه بر اساس کنوانسیون 
مونترو عبور کشــتی های نظامــی از تنگه 
داردانل و بسفر را ممنوع کرد.چاووش اوغلو 
اعالم کرد، »به کشــورهای هــم مرز و غیر 
هم  مرز در دریای ســیاه اطالع داده ایم که 
کشتی های جنگی خود را برای عبور از تنگه 
ما نفرســتند«.رجب طیب اردوغان رئیس 

جمهور ترکیه هم دوشنبه شب در سخنانی 
با اشاره غیرمستقیم به محدود کردن عبور و 

مرور کشتی های روسیه از کانال های دریایی 
ترکیــه گفت: در مــورد اجــرای اختیارت 

کشورمان در قبال پیمان مونترو برای تردد 
کشــتی ها در تنگه ها در جهت جلوگیری از 
افزایش این بحران مصمم هستیم.ند پرایس، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت، 
آنتونی بلینکــن، وزیر امور خارجه آمریکا با 
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه 
تلفنی گفــت و گو کــرد و قدردانی ایاالت 
متحده را از اجرای کنوانســیون مونترو ابراز 
کرد.پرایــس در بازخوانی این تماس گفت: 
»بلینکن از ادامه اجرای کنوانسیون مونترو 
توسط ترکیه و اظهارات اخیر چاووش اوغلو 
وزیر امور خارجه درباره این موضوع قدردانی 
کرد.«کنوانســیون مونترو در ســال ۱۹۳۶ 
برای تضمین آزادی عبور از تنگه های بسفر 
و داردانل برای کشــتی های تجاری، چه در 
زمان صلح و چه در زمان جنگ، به تصویب 
رسید. این ســند مدت اقامت کشتی های 
جنگی کشــورهای غیردریای سیاه را تا سه 
هفته محدود می کند. در شرایط اضطراری، 
ترکیه این حق را دارد که عبور کشتی های 

نظامی از تنگه ها را ممنوع یا محدود کند.

چاووش اوغلو: 
عبور کشتی های نظامی از تنگه 

داردانل و بسفر ممنوع 

تهران – ایرنا - ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان غیر سازنده خود گفت: واشنگتن آماده است در 
صورت حســن نیت ایران به مذاکرات برجام ادامه دهد و درغیر این صورت جایگزین های دیگر را دنبال خواهد کرد.به گزارش 
ایرنا از خبرگزاری رویترز، پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشست مطبوعاتی روزانه خود در خصوص مذاکرات 
غیرمستقیم آمریکا با ایران در وین به خبرنگاران گفت: »ما آماده ایم در صورتی که ایران در مقابل پیشرفت مذاکرات ناسازگاری  
بروز دهد، کنار برویم.«نا به این گزارش، وی  در ادامه ادعاهای بی اســاس خود افزود: آمریکا و متحدانش در صورتی که ایران »مایل به مشــارکت با حســن نیت 
نباشــد« »جایگزین هایی« را دنبال خواهند کرد.وی اشــاره ای به جزییات این جایگزین های احتمالی نکرد.طی روزهای اخیر،  آمریکایی ها مدام در حال صدور 
ضرب العجل های ســاختگی بوده و اکنون پا را فراتر گذاشــته و رسماً تهدید می کنند که می خواهند از مذاکرات خارج شوند.حصول توافق در مذاکرات، نیازمند 

تصمیم های سیاسی طرف غربی است.

رئیس جمهور اوکراین درباره مذاکرات اخیر هیات های کی یف و مسکو در بالروس گفت: مذاکرات نتایج مطلوبی را برای 
کی یف به همراه نداشــت.به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در سخنانی 
درباره مذاکرات بین هیئت های اوکراین و روســیه که روز دوشــنبه در بالروس برگزار شــد،توضیح داد.زلنسکی گفت: 
»تاکنون نتیجه ای که ما می خواستیم به دست نیامده است«.وی افزود: »روسیه مواضع خود را اعالم کرده است و ما در 

مورد نکاتی از طرف خود برای پایان دادن به جنگ صحبت کرده ایم. ما برخی ســیگنال ها را دریافت کرده ایم.«وی افزود: پس از بازگشت هیئت به کی یف، 
ما آنچه را که شــنیده ایم تجزیه و تحلیل و راه انتقال به دور دوم مذاکرات را مشــخص خواهیم کرد.زلنسکی مجدداً از کشورهای غربی خواست تا با اعمال 
»تحریم های شدید« فشار بر روسیه را افزایش دهند.بالروس از روزهای گذشته شاهد آغاز مذاکرات بین اوکراین و روسیه در مورد امکان دستیابی به توافق 

صلح بوده است.حمله روسیه به اوکراین بامداد پنجشنبه آغاز شد.

پرایس:

ادامه مذاکرات برجام در گرو حسن نیت ایران خواهد بود
زلنسکی:

سیگنال هایی را از روسیه دریافت کرده ایم

آگهي ارزيابي كيفي

روابط عمومي مديريت اكتشاف

WWW.NIOCEXP.IR  WWW.IETS.MPORG.IR تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/12تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/11
شناسه آگهی: 1286450

موضوع: مناقصه  شــماره 00124 درخصوص  تامين خدمات اداري،اپراتوري،نامه رساني، 
رقومي ســازي،تغذيه و بروزرســاني اطالعات ، تنظيفات ،آبدارخانه ، تخليه ، بارگيري كاال و 
راهبري خودروهاي سبك در ساختمانهاي مديريت اكتشاف)تهران،ري،كوارو شيراز( و تامين 

اقالم مصرفي موردنياز. 
شماره در سامانه ستاد 2000092921000122 

مديريت اكتشاف –  شركت ملي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر با مشخصات 
و شــرايط كلي زير از طريق برگزاری مناقصه عمومي  يك مرحله اي به شركت تامين كننده 

واجد شرايط واگذار نمايد.  
برآورد مناقصه  :419،354،743،310 ريال مي باشد.

الف ( شــرح خدمات  مورد نياز: تامين خدمــات اداري،اپراتوري،نامه رســاني، رقومي 
ســازي،تغذيه و بروزرســاني اطالعات، تنظيفات ،آبدارخانه ، تخليه ، بارگيري كاال و راهبري 
خودروهاي سبك در ســاختمانهاي مديريت اكتشاف)تهران،ري،كوارو شيراز( و تامين اقالم 

مصرفي موردنياز 
ب ( مدت زمان اجراي قرارداد : 12   ماه.

ج( محل انجام خدمات : تهران ،ري،كوار و شيراز
د ( شرایط مناقصه گر:

1- داشتن شخصيت حقوقي. 
2- داشتن امكانات و تجهيزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و نيروی انسانی باتجربه.

3- داشتن سابقه و تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه. 
4- ارايه صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال مالی 1399.

5- گواهی نامه تاييد صالحيت ايمنی پيمانكاری  معتبر صادره شــده توسط وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعی

6 - ارائه  گواهي تاييد صالحيت  فعاليت توسط اداره كار و رفاه اجتماعي در بخش خدمات 

عمومي 
7- داشــتن توانايي ارايه تضمين شركت در فرآيند اِرجاع كار  به مبلغ  12،287،094،866 
ريال مطابق ضوابط اِعالمي از سوي كارفرما و  قابل اِستعالم از بانك مركزی جمهوری اسالمی 
ايران، طبق تصويب نامه شــماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 هيات محترم 
وزيران )ضمانت نامه های صادره از پســت بانك قابل قبول نمی باشد ( و در صورت برنده شدن 

ارايه تضمين انجام تعهدات طبق ضوابط كارفرما.
8- ثبت نام در سامانه جامع تجارت ايران)جام(به نشاني ntsw.ir به منظور فراهم نمودن امكان 

استعالم و تعيين اصالت صورت هاي مالي حسابرسي شده مناقصه گران از سامانه پرديس 
متقاضيان مي توانند  جهت دريافت اسناد ارزيابی  ،تكميل و عودت آن از طريق وبگاه سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir    اقدام نمايند.الزم به ذكراست 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و 
دريافت گواهی امضاء الكترونيكی جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد را به انجام رسانند. 
مهلت دریافت استعالم ارزیابي کيفي مناقصه گران در سامانه تدارکات الکرونيکی 

دولت )ستاد(:   7 روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه
 مهلت تحویل استعالم ارزیابی کيفی  در سامانه تدارکات الکرونيکی دولت )ستاد(:

 14 روز پس  از اتمام مهلت دریافت
اَسناد و َمدارك مناقصه بين  شــركت هاي واجد شرايط كه به تشخيص مناقصه گزار حداقل 

امتياز كيفي راكسب مي نمايند توزيع خواهد گرديد. 
بديهي است ارايه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه 

ايجاد نخواهد كرد.
متقاضيان می توانند در صورت نياز به اطالعات بيشــتر درخصوص اســناد مناقصه، شرايط 
و مســائل فنی و مالی با 82703209-021   و درخصوص ســامانه تــداركات الكترونيكی 

دولت)ستاد( با تلفن 61622217-021تماس حاصل نمايند.
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پژوهشــگران استرالیایی سعی دارند با کمک یک روش پرتودرمانی، به 
درمان یک نوع تهاجمی از سرطان کبد کمک کنند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از نیوز مدیکال نت، پژوهشــگران استرالیایی قرار است به لطف 
اهــدای بیش از دو میلیــون دالر از بودجه دولت فــدرال، یک درمان 
غیرتهاجمی را برای ســرطان کبد در مراحل ابتدایی آن آزمایش کنند.
این پژوهش به سرپرســتی پروفســور »آلن ویگ«)Alan Wigg(، استاد 
 Flinders(»دانشــکده پزشکی و بهداشــت عمومی »دانشــگاه فلیندرز
University( استرالیا انجام شده اســت . آزمایش پرتودرمانی موسوم به 
»SABR«، یک روش غیرتهاجمی است که امکان ارسال دقیق دوزهای 
باالیی از پرتوها را فراهم می کند.در حال حاضر برای درمان »کارسینوم 
هپاتوســلوالر«)HCC( که رایج ترین نوع سرطان کبد است، یک درمان 
حرارتی به کار می رود که در آن از دمای شــدید برای برداشــتن تومور 
سرطانی اســتفاده می شود و درمان مستقیما با اســتفاده از سوزن به 
تومور وارد می شود. پروفسور ویگ گفت: مراقبت همیشه موفقیت آمیز 
نیســت زیرا سرطان در بیش از ۳۰ درصد موارد ممکن است دوباره رخ 
دهــد و تعدادی از افراد به دلیل اندازه تومور، در وهله اول نمی توانند به 
درمان دسترسی داشته باشند.ویگ ادامه داد: از سوی دیگر، پرتودرمانی 
SABR، یک روش پرتودرمانی نســبتا جدید است که پیشتر با موفقیت 
برای درمان تعدادی از سرطان های دیگر استفاده شده اما هنوز به طور 
گسترده برای درمان سرطان های کبد مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی افزود: این روش غیرتهاجمی به واســطه هــدف قرار دادن تومور با 
پرتوها از زوایای گوناگون انجام می شود.

دانشــمندان باکتری های پیچیده ای که بزرگ تر از مگس میوه هستند 
و دی ان ای خود را در یک کیســه غشایی حمل می کنند، کشف کردند.

به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، باکتری ها مانند کابوس های شبانه 
هستند، اما می توانیم با این واقعیت که آنها بسیار کوچک هستند و در 
واقع با چشم غیرمسلح نامرئی هستند، احساس آرامش کنیم.اما به نظر 
می رســد دیگر اینطور نیســت، چرا که بر اساس گزارشی که به تازگی 
منتشر شده، دانشــمندان یک باکتری بزرگ تر از مگس میوه را کشف 
کرده اند.محققان همچنین گزارش داده اند که از پیچیدگی این باکتری 
شگفت زده شده اند.ممکن است فکر کنید که این باکتری به این بزرگی 
ممکن است چند سلولی باشد، اما در واقع هنوز یک موجود تک سلولی 
اســت. با این حال می تواند تا ۲ سانتی متر طول داشته باشد و به شکل 
یک رشته اســت.این باکتری یک ویژگی عجیب دارد که آن را از اکثر 
باکتری های دیگر متمایز می کند و آن اینکه تمام مواد ژنتیکی خود را در 
یک کیسه غشایی حمل می کند، در حالی که بیشتر باکتری ها دی ان ای 
خــود را در اطراف شــناور می گذارند. به این ترتیــب، این میکروب را 
می توان در جایی بین یک پروکاریوت و یک یوکاریوت طبقه بندی کرد.

پروکاریوت ها موجوداتی هســتند که به دلیل عدم وجود غشای داخلی 
فاقد هسته مشخص و سایر اندامک ها هستند در حالی که یوکاریوت ها 
ماننــد حیوانات، گیاهان و قارچ ها حاوی هســته و ســایر اندامک های 
متصل به غشاء هستند.»کریس گرینینگ« میکروبیولوژیست دانشگاه 
»موناش« که عضوی از این مطالعه جدید نبوده است، می گوید: اغلب، 
باکتری ها را به عنوان شکل های کوچک، ساده و تکامل نیافته حیات و به 

اصطالح، »کیسه های پروتئینی« در نظر می گیرند.

درمان نوع تهاجمی سرطان کبد با 
کمک یک روش پرتودرمانی

کشف باکتری هایی بزرگ تر از 
مگس!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پهن کردن فلفل قرمز در آفتاب برای خشک کردن آنها بنگالدش 
خبرگزاری آناتولی

تست هنسی ولوسی رپتور 400 برانکو در صحرا
هنسی پرفورمنس با ولوسی رپتور ۴۰۰ برانکوی خود روانه تست های صحرا در آریزونا شده است. همان گونه که می دانید این تیونر تگزاسی 
ولوسی رپتور ۴۰۰ خود را با فاصله اندکی از برانکو رپتور استاندارد کارخانه معرفی کرده بود. این خودرو نیز دنباله روی دیگر محصوالت هنسی 
همچون F-15۰ ونوم و موستانگ لجند ادیشن است و حاال روانه تست هایی در مسیرهای شنی، صخره ها و گل والی شده است.هنسی از دل 
پیشرانه ۶ سیلندر ۲.۷ لیتری توئین توربوی این خودرو قدرت ۴11 اسب بخاری و گشتاور ۸1۸ نیوتون متری را بیرون کشیده است. چنین 
قدرتی به لطف ایجاد تغییرات در سیستم اگزوز و ورودی ها، کالیبره کردن دوباره پیشرانه و استفاده از سیستم اینترکولر بزرگ تر به دست آمده 
است.خریدارانی که به دنبال تمایز خودروی خود هستند می توانند گزینه های شخصی سازی متنوعی را انتخاب کنند که از جمله آن ها می توان 
به پوشش بدنه جدید هنسی اشاره کرد. مشتریان همچنین توانایی انتخاب الستیک های ۳5 اینچی آفرود و رینگ های 1۸ اینچی هنسی، 
سپرهای جلو و عقب ولوسی رپتور و پله های جانبی تاشونده را دارند.جان هنسی مدیرعامل این شرکت گفته است:از زمان اعالم برنامه های 
خود برای برانکو تاکنون شاهد درخواست های مشتریان برای خریداری نسخه ارتقا یافته بوده ایم. برای بسیاری از مشتریان، برانکو یک خودروی 

دوست داشتنی و خاص است و حاال می توانیم ولوسی رپتور ۴۰۰ برانکو را با قدرت و استایل خاص تقدیمشان کنیم.

قرعه ایران در جام جهانی فوتبال راحت نخواهد بود!
بررسی رده بندی فیفا و تیم های حاضر در جام جهانی نشان می دهد که ایران به هیچ وجه گروه راحتی در این مسابقات نخواهد 
داشــت و صرفا باید خوش شانس باشــد که با دو قهرمان جام جهانی در یک گروه قرار نگیرد!به گزارش ایسنا، قرعه کشی جام 
جهانی فوتبال 1۲ فروردین در دوحه برگزار می شود و ۳۲ تیم حاضر در این مسابقات رقبای خود را می شناسند. ایران به احتمال 
بســیار قوی در ســید سوم این مسابقات خواهد بود با دو تیم در ســیدهای یک و دو و یک تیم از سید چهارم رو به رو می شود. 
مبنای قرعه کشی و سیدبندی تیم ها، رده بندی فیفاست که بعد از برگزاری بازی های ملی در فروردین 1۴۰1، به روز خواهد شد 
و از همین رده بندی برای تقسیم تیم ها در چهار ظرف هشت تیمی استفاده می شود.اگر چه هنوز تکلیف نیمی از تیم های حاضر 
در جام جهانی مشخص نشده است و فعال 15 تیم به اضافه قطر )جمعا 1۶ تیم( حضورشان را در جام جهانی قطعی کرده اند اما 
تکلیف سید اول )قدرتمندترین تیم ها براساس رده بندی فیفا( مشخص است و ایران با یکی از این هشت تیم رو به رو می شود 
که به طور قطع، اســکوچیچ و ملی پوشان ایران در حالت طبیعی عالقه مند نیستند که سرنوشت خود را به هیچ یک از تیم های 

حاضر در سید یک گره بزنند!

 آن کس هک هب دست جام دارد
سلطانی جم دمام دارد

آبی هک خضر حیات از او یافت
رد میکده جو هک جام دارد

رسرشته جان هب جام بگذار
کاین رشته از او نظام دارد

ما و می و زاهدان و تقوا
ات یار رس کدام دارد

بیرون ز لب تو ساقیا نیست
رد دور کسی هک کام دارد

رنگس همه شیوه اهی مستی
از چشم خوشت هب وام دارد

پیشنهاد

چهره روز

کتاب دمیان
کتــاب دمیان با عنــوان فرعی »داســتان جوانی امیل 
ســینکلر« شاید مهم ترین و خواندنی ترین کتاب هرمان 
هسه باشــد. کتابی که در آن با جوانی جویای معنا، در 
طلب رســیدن به وحدت، شکلی دیگر از مفهوم تربیت، 
عرفان و جامعه روبه رو هستیم. این کتاب مختص کسانی 
اســت که در طلب یگانگی، تمامیت و وحدت وجودند. 
زبان تمثیلی و نثر شــاعرانه هرمان هســه، این اثر را به 
تابلویی بی بدیل مانند کرده اســت. امیل )شــخصیت 
اصلی کتاب( در جستجوی یکپارچگی است؛ یکپارچگی 
پاره های از هم گســیخته ی روح. ماکس دمیان نیز )که 
عنوان کتاب از اســم اوســت( پلی ســت که او را برای 
رسیدن به خواسته اش یاری می رساند. خود هرمان هسه 
می نویســد: »من نمی توانم چیزی جز آنچه درونتان است به شما ببخشم.« بنابراین می توان گفت این 
کتاب راه رسیدن به یکپارچگی روح از طریق نیروهای درونی است.دمیان یکی از مهم ترین کتاب های 
کارنامه ادبی هرمان هسه، نویسنده نامدار آلمانی است. هسه که در سال 1۹۴۶ برنده جایزه نوبل ادبی 
نیز شده است کتاب دمیان را بالفاصله پس از جنگ جهانی اول نوشت؛ کتابی که می توان آن را آیینه 
تمام نمای اندیشه هسه دانست. رمانتیسم آلمانی، عرفان و شرق گرایی، آثار و اندیشه های نیچه و یونگ و 
همچنین زمانه ای که اثر در آن به نگارش درآمده است، از مضامین اثرگذار در کتاب دمیان است.آگاهی 
از زندگی نویسنده به خواننده کمک می کند تا کتاب دمیان را بهتر درک کند. به همین خاطر، مترجم 
کتاب در تفسیر پایانی، زندگی هسه را به طور دقیق بررسی کرده است. در قسمتی از شرح زندگی هسه 
می خوانیم: هرمان هسه که همواره شیفته ی شرق و عرفان خاور دور بود در سال 1۹11 پس از فروپاشی 

زندگِی خانوادگی به گماِن راه نجاتی به شرق سفر کرد.

استیو جابز
استیون پال جابز )به انگلیسی: Steven Paul Jobs( )زادهٔ ۲۴ 
فوریهٔ 1۹55 – درگذشــتهٔ 5 اکتبر ۲۰11(]۲[ کارآفرین، 
مخترع، بنیان گذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه ای اپل 
و یکی از چهره های پیشــرو در صنعت رایانه بود. در سال 
1۹۷۶، جابز ۲1 ساله به همراه دوستش استیو وازنیک ۲۶ 
ساله، شرکت اپل را تأسیس کردند. اولین رایانهٔ شخصی ای 
که شــرکت اپل به بازار معرفی کرد، اپل I نام داشت. یک 
سال پس از آن در سال 1۹۷۷ اپل II نیز راهی بازار شد. در 
سال 1۹۸5 طی یک اختالف مدیریتی، جابز اپل را ترک و 
در همان سال شرکت نکست را تأسیس کرد. از مهم ترین 
محصوالت شرکت نکست می توان به نکست کامپیوتر اشاره 
کرد که بعدها میزبان اولین مرورگر وب شد. در سال 1۹۹۶ 
شرکت اپل، شرکت نکست را به مبلغ ۴۲۹ میلیون دالر خرید. طی این معامله استیو جابز، مجدداً به اپل 
بازگشت. از اتفاقات مهم پس از این مسئله در اپل می توان به معرفی آی پاد در سال ۲۰۰1، پرده برداری از 
آی تیونزاستور در سال ۲۰۰۳ و معرفی آی فون و آی پد در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰1۰ اشاره کرد.جابز در سال 
1۹۸۶ یک گروه گرافیکی را از بخش گرافیک کامپیوتر لوکاس فیلم خرید. پس از خرید این بخش، شرکت 
پیکسار متولد شد که نام آن از ترکیب پیکِسر و رادار الهام گرفته شده بود. پیکسار توانست فیلم های پویانمایی 
موفقی بسازد. در سال ۲۰۰۶ شرکت والت دیزنی، پیکسار را خرید. پس از این معامله جابز به سهام دار اصلی 
والت دیزنی تبدیل شد و به عضویت هیئت مدیرهٔ آن درآمد. در اکتبر ۲۰۰۳ سرطان لوزالمعده جابز تشخیص 
داده شد و در اوت ۲۰11، او از سمت مدیرعاملی اپل استعفا داد. تیم کوک، از مدیران ارشد اپل، مدیرعامل 
شد و جابز به عنوان رئیس هیئت مدیره به فعالیت هایش ادامه داد.استیو جابز در نهایت بر اثر عوارض ناشی از 

سرطان لوزالمعده، در تاریخ چهارشنبه 5 اکتبر ۲۰11 در سن 5۶ سالگی درگذشت.

فرهنگ

مراسم اعطای جوایز ســاالنه انجمن بازیگران آمریکا در 
دو بخش ســینمایی و تلویزیونی برگزار شــد.به گزارش 
ایسنا به نقل از سی ان ان، بیست و هشتمین دوره جوایز 
ساالنه انجمن بازیگران آمریکا )SAG Awards( در مراسمی 
حضوری، برگزیدگان خود را معرفی کرد و »ویل اسمیت« 
برای بازی در فیلم »پادشاه ریچارد« جایزه بهترین بازیگر 
مرد را به خود اختصاص داد و »جســیکا چستین« نیز 
جایزه بهترین بازیگر نقش اصی زن را برای فیلم »چشمان 
تام فی« دریافت کرد. »تروی کوتسور« برای فیلم »کودا« 
و »آریانا دبوس« برای بازی در فیلم »داســتان وســت 
ساید« نیز به ترتیب جایزه بهترین بازیگر زن و مرد نقش 
مکمل را به خانه بردند و جایزه اصلی بهترین تیم بازیگری 
نیز به فیلم »کودا« ساخته »سیاه هدر« اعطا شد.»تروی کوتسو«، »رامیلیا جونز«، »اوگینو دربز«، »فردیا 
والش-پیلو«، »دنیل دورانت« و »مارلی متلین« تیم بازیگران فیلم سینمایی »کودا« را تشکیل می دهند 
که درباره دختری اســت که تنها عضو شــنوای یک خانواده ناشنوا است. در شاخه تلویزیونی هم جایزه 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای بازی در یک مینی ســریال یا فیلم تلویزیونی به »مایکل کیتون« 
برای سریال »دوپسیک« رسید و »کیت وینسلت« نیز برای مینی سریال »میر اهل ایست تاون« بهترین 
بازیگر نقش اصلی زن شد. جایزه بهترین بازیگر مرد  سریال درام به »لی جونگ-جائه« برای سریال »بازی 
مرکب« اعطا شــد و »جیسون سودکیس« بهترین بازیگر مرد سریال کمدی برای سریال »تادلسو« نام 
گرفت. »ژان اســمارت« برای سریال »َهکس« و »جونگ- هو-یئون« برای سریال »بازی مرکب« هم به 

ترتیب جایزه بهترین بازیگر زن برای سریال کمدی و درام را به خانه بردند. 

 انجمن بازیگران آمریکا برندگان خود
 را شناخت
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