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مدیر کل گمرک های قم: 
صادرات استان رو به رشد است

قــم  کــه صــادرات  قــم گفــت  مدیــرکل گمرکهــای 
وضعیــت رو بــه رشــدی دارد و ادامــه ایــن روند مثبت، 
ظرفیــت بســیار مطلوبی را در مقابــل فعاالن اقتصادی 

استان ایجاد می کند. 
بــه گــزارش ایرنــا، اســفندیار دریکوندی بیــان کرد: 
آمار صادرات ماه های اخیر اســتان رشــد قابل توجهی را 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که این 
موضوع عالوه بر تقویت امید در میان فعاالن اقتصادی 
موجب بهبود وضعیت تولید واحدهای صنعتی فعال در 

قم نیز شده است.
وی با اشاره به این که بیش از ۵۰ درصد صادرات 
و واردات اســتان در مســیرهای ســبز و زرد اســت کــه 
افــزود:  می شــود،  انجــام  آن  گمرکــی  امــور  به ســرعت 
گمرک هــا پیشــانی اقتصــاد اســتان اســت و اقدام هــای 
انجــام شــده بــرای تســهیل فرآیندهــای اداری مرتبــط با 
امــور صــادرات و واردات کاالهــا، نقش بســیار مهمی در 

بهبود شرایط تولید و اشتغال در قم دارد.
وی ادامــه داد: همچنین در راســتای تحقق راهبرد 
جهــش تولید، گمرک هــای اختصاصی)انبــار اختصاصی( 
در واحدهــای صنعتــی اســتان کــه ظرفیــت اجــرای ایــن 
طــرح را دارد، ایجــاد می شــود کــه بــا ایــن اقدام عــالوه 
ســرعت  کاال،  انتقــال  و  نقــل  هزینه هــای  کاهــش  بــر 

فرآیندهای تجارت در قم سرعت می یابد.
دریکوندی گفت: عالوه بر افزایش میزان صادرات 
که مستقیم نشان دهنده گسترش ظرفیت های تولیدی 
اســتان اســت، بیشــترین حجم واردات درقم نیز مربوط 
صنعتــی  واحدهــای  در  اســتفاده  مــورد  کاالهــای  بــه 
بــرای تولیــد محصــول نهایــی و عرضــه آن بــه بازار اســت 
که براساس مصوبه دولت برای کمک به ترخیص سریع 
کاالهــای اساســی مــورد نیــاز مــردم و حمایــت از بخــش 
تولید، حجم قابل توجهی از این کاالها در قم بدون کد 

رهگیری از گمرک های ترخیص شد.
وی با اشاره جایگاه مهم گمرک های قم در توسعه 
اقتصادی استان،  بیان کرد: باوجود تحریم های ظالمانه 
و شــیوع ویــروس کرونــا،  وضعیــت صــادرات و واردات 
کاالهای موردنیاز مردم در قم امیدوارکننده است و این 
روند با اســتفاده از ســامانه های الکترونیکی و تســهیل 

امور گمرکی،  روزبه روز بهتر می شود.
ارزش کاالهــای صــادر شــده از گمرک هــای اســتان 
به بازارهای جهانی از ابتدای ســالجاری تا پایان دی ماه،  
همیــن  در  بوده اســت؛  دالر  و ۴۴۴هــزار  میلیــون   ۱۱۵
رابطــه ۹۷هــزار و ۹۶۴تــن انــواع کاال همچــون گرانــول، 
پفک، کفش و صندل، شمش سرب، مصنوعات مسی،  
مواد و محصوالت پالســتیکی،  شــیمیایی و هیدروکربن، 
بــه کشــورهایی نظیــر عراق، افغانســتان، امــارات، هند، 

پاکستان ازبکستان صادر شده است.
در همیــن مــدت، مقــدار ۴۲هــزار و ۴۲۱تــن کاال 
ماننــد اجــزا و قطعــات موتورســیکلت،  الیــاف اکرولیک، 
اجــزا و قطعــات لباسشــویی و پکیــج و همچنیــن لــوازم 
آرایشــی و بهداشــتی از کشــورهایی نظیــر چیــن، هنــد، 
ایتالیــا، امــارات،  ترکیــه و ژاپــن بــه ارزش ۲۰۶ میلیون و 
۳۷۶هــزار دالر از طریــق گمــرکات اســتان قــم به کشــور 

وارد شده است.

 فاز دوم تصفیه خانه

شهرک صنعتی اردبیل ۱۴۰۰ 
به بهره برداری می رسد

معــاون فنــی شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
اردبیــل گفــت که روند اجرایی مدول دوم تصفیه خانه 
فاضــاب شــهرک صنعتــی شــماره ۲ اردبیــل مطلــوب 

است و سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد. 
بازدیــد  در  حیــدری  هللا  روح  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران از واحدهــای تولیدی و تصفیه خانه فاضالب 
شهرک افزد:تکمیل ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شهرک 
صنعتی ۲ اردبیل یکی از معضالت زیســت محیطی بود 
کــه بــرای رفــع آن عملیات احداث ســاختمان مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب این شــهرک با اعتباری بالغ بر ۷۰ 
میلیارد ریال شــروع شــده و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
وی ظرفیــت ایــن تصفیه خانه را ۲هزار و ۵۰۰ متر 
مکعــب اعالم کرد و گفت: برای تکمیل این تصفیه خانه 

۱۰۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
از  جلوگیــری  هــدف  بــا  اینکــه  بایــن  بــا  حیــدری 
آلودگی هــای زیســت محیطی تاکنون چهــار تصفیه خانه 
در شــهرک های صنعتی اســتان احداث و به بهره برداری 
رســیده اســت، افزود: نصب تاسیســات مــورد نیاز برای 
ایــن تصفیه خانــه بــه اعتباری بالغ بــر ۲۰۰ میلیارد ریال 
نیــاز دارد کــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای بودجــه ای و 
کمبــود اعتبــارات داخلــی شــرکت شــهرک های صنعتــی، 
تکمیل و اجرای کامل آن در حد توان این شرکت نبوده 

و نیازمند تخصیص اعتبارات استانی و ملی است.
وی یکــی از راه هــای رســیدن بــه توســعه پایــدار و 
کاهش اثرات نامطلوب محیط زیست را بهبود و توسعه 
روش های تصفیه فاضالب دانست و ابراز امیدواری کرد 
تا واحدهای صنعتی با رعایت مســائل زیســت محیطی 
فاضــالب،  تصفیه خانه هــای  کیفــی  ســطح  افزایــش  و 
بــه توســعه پایــدار اســتان و حفــظ محیط زیســت کمک 

بیشتری نمایند.
معــاون فنی شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
از بهســازی معابــر و زیرســاخت های شــهرک  اردبیــل 
از  اردبیــل خبــر داد و گفت:یکــی   ۲ صنعتــی شــماره 
ایــن شــهرک فرســودگی معابــر  مشــکالت موجــود در 
اســت که با مرور زمان مســتهلک و از بین رفته اســت 
و با توجه به اهمیت موضوع، در دو سال اخیر تالش 
شــد تا بهســازی و نوسازی زیرســاخت های این شهرک 

شتاب گیرد.
حیدری افزود: اجرای پروژه بهســازی ۱۴ خیابان با 
پیمــان ســپاری و انتخــاب پیمانــکار آغاز شــده اســت که 
این پروژه ها با پیشــرفت فیزیکی مناســبی در حال اجرا 
و فعالیــت هســتند و برای اجرای آنهــا ۱۰۰ میلیارد ریال 

هزینه خواهد شد.

 عملیات احداث بزرگترین 
 شهرک آموزشی کشور

در بندرعباس آغاز شد
عملیات احداث بزرگترین شــهرک آموزشی کشور 
عصــر پنجشــنبه بــا حضــور وزیــر آمــوزش و پــرورش و 
رییــس ســازمان نوســازی مــدارس کشــور در شــهرک 

پیامبر اعظم)ص( بندرعباس آغاز شد. 
و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل  ایرنــا،   گــزارش  بــه 
تجهیز مدارس هرمزگان در حاشیه عملیات اجرایی این 
فضای آموزشــی گفت: این شــهرک آموزشی در قالب ۱۰ 
فضای مدرسه ۱۲ کالسه شامل )پنج مدرسه دخترانه و 
پنج مدرســه پســرانه( با مشــارکت ۵۰ درصدی خیران و 

سازمان نوسازی ساخته می شود.
ســید فخرالدین هاشــمی افــزود: مســاحت فضــای 
فضــای  و  مترمربــع  هــزار   ۲۵ شــهرک  ایــن  آموزشــی 
خدماتــی، اداری، فرهنــگ ســرا و درمانگاه فرهنگیان ان 

نیز در مجموع ۱۵ هزار مترمربع دارد.
وی بیــان کرد: با ســاخت این فضای آموزشــی بیش 
از ســه هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان اســتان هرمزگان 
امــکان اســتفاده از ایــن فضــا را دارنــد و می توانــد کمبــود 
فضای آموزشی در شهرک پیامبراعظم )ص( را جبران کند.
مدیــرکل نوســازی مــدارس هرمــزگان اظهــار کــرد: 
ایــن شــهرک آموزشــی در زمینــی به مســاحت ۲۰ هکتار 
رایــگان  بــه صــورت  اســتاندار هرمــزگان  تاکیــد  بــا  کــه 
در اختیــار اداره کل آمــوزش و پــرورش هرمــزگان قــرار 
گرفته اســت، ســاخته می شود و با توجه به کاربری های 
مختلف درنظرگرفته شده برای این زمین، امکان تامین 
منابــع مالــی برای نگهــداری اماکن این مجموعه از محل 
پالن هــای تجــاری طراحــی شــده در فضــای بیرونــی ایــن 

مجموعه نیز وجود دارد.
هاشــمی یادآورشد: این شهرک آموزشی همچنین 
باتوجه به معیارهای مطرح شده در سند تحول بنیادین 
که بر متمرکز کردن فضای آموزشی تاکید دارد، طراحی 
شــده و امکان دسترســی به فضاهای ورزشــی، خدماتی 
و فرهنگی برای تمام مدارس در قســمت مرکزی ســایت 

فراهم شده است.
وی ابــراز کــرد: عملیــات اجرابی نخســتین مدرســه 
از ایــن شــهرک آموزشــی نیز بــا تاکید اســتاندار و تامین 
مالی ۱۰۰ درصدی طرح از سوی شرکت فوالد هرمزگان 

در مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع آغاز شده است.

ایالم رتبه نخست کاشت 
نهال در کشور را دارد

قائم مقام معاونت توسعه وزارت جهاد کشاورزی 
گفــت کــه اســتان ایام در تولید کاشــت نهــال و جنگل 
کاری با هدف گسترش پوشش گیاهی ، تلطیف هوا و 
جلوگیری از بیابان زایی رتبه نخست را در کشور دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، مصطفی کیا کجــوری روز جمعه 
در بازدید از نهالســتان های استان ایالم اظهار کرد: این 
اســتان در بحــث تولیــد نهــال از لحاظ کیفــی و کمی در 
کشور رتبه اول را دارد و در بحث توسعه جنگل کاری و 

آموزش ترویج اقدامات خوبی انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه استان ایالم در بحث توسعه 
کشــور  دیگــر  اســتان های  از  متفاوت تــر  کاری  جنــگل 
اســت، تاکیــد کرد: مشــارکت خوب مــردم در طرح ها به 
خصــوص در بحــث زراعت چوب و حفاظــت از عرصه ها 
ســبب شــده ایــن اســتان الگــوی بــرای دیگر اســتان های 
کشور باشد. کیا کجوری به برخی گونه های تولید شده 
در نهالســتان های ســطح اســتان اشــاره کــرد و یــادآور 
شد: اســتفاده و توســعه گونه هــای بومی در نهالســتان 
اســتان اقدامی مفید برای حفظ و حراســت از گونه های 
جنگلــی اســت کــه خوشــبختانه در اســتان ایــالم به این 

مهم توجه شده است.
مدیــر کل منابــع طبیعــی ایــالم نیــز در ایــن بازدید 
گفــت: ســاالنه ۱۲ میلیــون اصلــه نهــال در اســتان ایالم 
تولیــد مــی شــود. رضا احمــدی افزود: از محــل اعتبارات 
بحث توسعه نهالســتان های  در  صندوق توســعه ملی 
کل اســتان اقدامــات بســیار خوبــی صورت گرفته اســت 
و مــا شــاهد جهــش تولیــد نهــال بــا گونه هــای بومــی در 

نهالستان های استان هستیم.

۲۸۴ تعاونی قزوین در بخش 
کشاورزی و تولید فعالیت 

می کنند
معــاون امــور تعــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی اســتان قزوین گفت کــه ۲۸۴ تعاونی مطرح 
اســتان در بخش کشــاورزی و تولید فعالیت می کنند و 
از ابتدای امسال پنج میلیون دالر صادرات داشته اند. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســیدجلیل حســینی افــزود: در 
استان قزوین بالغ بر سه هزار و ۵۲۱ تعاونی ثبت شده 
اســت کــه از ایــن تعــداد ۸۲۶ تعاونــی فعــال و ۲ هزار و 

۴۳۶ مورد راکد هستند.
وی بــا بیــان اینکه به تازگــی ۲۵۹ تعاونی غیرفعال 
اســتان منحــل شــدند، افــزود: بیشــترین تعــداد تعاونی 
اســتان بــا ۴۷۳ واحــد در بخــش تولیــد، ۲۰۷ تعاونــی 
بخــش  در  هــم  تعاونــی   ۱۴۶ و  خدمــات  حــوزه  در 

توزیع مشغول فعالیت هستند.
 ایــن مســئول افــزود: تعاونی هــای اســتان با ۸۵۹ 
نفــر   ۹۲۰ و  هــزار   ۱۲ بــرای  عضــو  نفــر   ۳۷۹ و  هــزار 
اشــتغالزایی کــرده انــد و بهتریــن مــدل اقتصــادی، برای 

رشد اقتصادی توام با عدالت محسوب می شوند.

مدیریت و اقتصاد محلیمدیریت و اقتصاد محلی

معــاون امــور مجلــس رئیس جمهوری با 
بیــان اینکــه دولــت در خصوص بودجه ســال 
۱۴۰۰ بــا مجلــس شــورای اســامی در حــال 
مشــاوره و صحبــت اســت؛ یــادآور شــد کــه 
امیــدواری مــا ایــن اســت کــه هفته جــاری به 
یک جمع بندی مشترک که در آن خیر، صاح 

و مصلحت کشور است،به دست آید.
حســینعلی امیری سه شــنبه در حاشــیه 
افتتاح پروژه های عمرانی دهه مبارک فجر در 
شــیراز در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: مهم این 
اســت کــه کشــور در ســال ۱۴۰۰ بــدون قانون 

بودجه نماند.
رئیس جمهــوری  مجلــس  امــور  معــاون 
و  بــر معیشــت  بودجــه  قانــون  نبــود  گفــت: 
زندگی مردم، زندگی فعاالن اقتصادی و نظام 

اداری تاثیرگذار است.
امیــری بــا بیــان اینکــه بودجــه مهمترین 
ســند مالــی یکســال آینــده اســت، اظهارکــرد: 
بــه همین دلیل صحبت با نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی دنبــال می شــود تــا بــه یــک 

جمع بندی مشترک دست یابیم.

توهین به رئیس جمهوری 
نافرمانی نسبت به فرمایشات 

رهبر انقاب است
رئیــس  پارلمانــی  معــاون  همچنیــن 
جمهوری در جایی دیگر و در  گفت وگو با ایلنا 
دربــاره توهین بــه رئیس جمهــوری در جریان 
راهپیمایــی روز ۲۲ بهمــن کــه بــه مناســبت 
چهــل و دومیــن ســالگرد انقــالب اســالمی بــر 
گــزار شــد، گفــت: توهین به رئیــس جمهوری 
تنهــا چنــد روز پــس از ســخنان رهبــری مبنی 
بــر رعایــت اخــالق و ادب در واقــع نافرمانی از 

فرمایشات ایشان است.
 ۲۲ داد:روز  ادامــه  امیــری  حســینعلی 
بهمــن؛ روز وحــدت، همدلی، اخــوت ،برادری 
،انســجام و اتحــاد اســت و هــر اقدامــی کــه 
بخواهــد در  ایــن روز صــورت گیرد باید چنین 

ویژگی هایی را داشته باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری خاطر نشــان 
کــرد: هرگاه این ضرورت ها )وحدت، همدلی، 
اخوت ،برادری ،انسجام و اتحاد( مورد خدشه 
قرار گیرد؛ با هر عنوانی خواسته یا ناخواسته 

در مسیر خاص دشمنان قرار می گیرد.
یــک  رئیس جمهــوری  کــرد:  تاکیــد  وی 
شــخصیت  یــک  و  دارد  حقیقــی  شــخصیت 
حقوقــی، شــخصیت حقوقی رئیــس جمهوری 
ایــران  مــردم  مســتقیم  نماینــده  او  می گویــد 
جمهــوری  نظــام  جمهوریــت  نمــاد  و  اســت 
اســالمی محســوب می شــود، بنابراین اهانت 
بــه رئیس جمهــوری آن هــم در روز ۲۲ بهمــن 
اهانــت بــه یــک فــرد نیســت بلکــه  اهانت به 
نماینده مردمی اســت که حداقل ۲۴ میلیون 
بــه ایشــان رای دادند و بــا تنفیذ حکم رهبری 

ایــران محســوب  رئیــس جمهــوری کل ملــت 
می شود.

امیــری بــا بیــان ایــن کــه  اقدامــی که در 
روز ۲۲ بهمن انجام شد بسیار اقدام ناپسند 
بــود، اظهــار کــرد: توهیــن به رئیــس جمهوری 
در روز ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی در 
حالــی صــورت گرفــت که ما از جهــت ضرورت 
نیــاز بــه همدلــی و همراهــی  داریــم و چنیــن 
اتفاقاتــی می تواند پالس های نامناســبی را به 
بیــرون مخابــره کنــد و موجب ســوء اســتفاده 

دشمنان ما شود.
یــادآوری ســخنان مقــام معظــم  بــا  وی 
رهبــری مبنــی بــر رعایــت ادب و اخالق گفت: 
توهیــن بــه رئیــس جمهــوری بــه هیــچ وجــه 
توجیه شرعی و قانونی ندارد آن هم در حالی 

کــه چنــد روز بیشــتر از بیانــات مقــام معظــم 
رهبری مبنی بر ضرورت رعایت ادب و اخالق 
نگذشــته اســت. در واقــع ایــن کار  بــه نوعــی 
نافرمانــی نســبت به فرمایشــات رهبر انقالب 

محسوب می شود.
در  جمهــوری  رئیــس  پارلمانــی  معــاون 
دســتگاه های  کرد:امیدواریــم  تاکیــد  خاتمــه 
ذیربــط هــر چــه ســریعتر با ایــن اقــدام که به 
نوعــی هنجــار شــکنی اســت، برخــورد کننــد 
چــرا کــه اهانت هــم به شــخص حقیقی آقای 
روحانــی اســت و هــم اهانــت بــه شــخصیت 
حقوقی ایشــان شــده است. انشــاءهللا بعداز 
این ما شــاهد این گونه اقدامات که موجبات 
کنــد،  فراهــم  را  دشــمنان  اســتفاده  ســوء 

نباشیم.

در  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
پیام هایی جداگانه به لی جان شو رئیس کمیته 
دائمی کنگره ملی و وانگ یانگ رئیس مجلس 
مشــورتی جمهوری خلق چین فرارســیدن عید 

بهاره و سال نو چینی را تبریک گفت.
پیام هــای  متــن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
جداگانــه محمدباقــر قالیبــاف بــه شــرح ذیــل 
رئیــس  شــو،  جــان  لــی  آقــای  اســت:»جناب 
محتــرم کمیتــه دائمــی کنگــره ملــی جمهــوری 
تریــن  صمیمانــه  عالیجنــاب؛  چیــن-  خلــق 
تبریکات خود را به مناســبت فرارســیدن عید 
بهــاره و ســال نــو چینی بــه جنابعالــی و ملت 

جمهوری خلق چین ابراز می نمایم. 
ضمــن قدردانــی از گفتگوهــای ســازنده 

و مؤثــر فــی مابین در نشســت مجــازی اخیر، 
مایلــم بــر بــاور مشــترک مجالــس دو کشــور 
مبنــی بــر توســعه و گســترش همکاری هــای 
دوســتانه در حوزه هــای گوناگــون که از اصول 
راهبردی سیاســت خارجی در کشور می باشد 
تاکید نموده و تصریح نمایم، مجلس شــورای 
اســالمی از هرگونــه اقدامــی بــرای تحکیــم و 
تقویــت روابــط راهبــردی فی مابیــن حمایت و 

پشتیبانی می نماید.
اطمینان دارم، با مســاعی مشترک شاهد 
فصــل نوینی از همکاری های مشــترک خواهیم 
و  ســالمت  شــمرده،  مغتنــم  را  فرصــت  بــود. 
افــزون جنابعالــی و نماینــدگان  موفقیــت روز 
محتــرم کنگــره ملــی و دولــت و ملــت کشــور 

دوست جمهوری خلق چین را آرزو می نمایم. «
 متــن پیــام محمدباقــر قالیبــاف رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی بــه رئیــس مجلــس 

مشورتی سیاسی جمهوری خلق چین
»جنــاب آقای وانــگ یان، رئیس مجلس 
چیــن  خلــق  جمهــوری  سیاســی  مشــورتی 
و  تبریــکات  بهتریــن  خرســندم  -عالیجنــاب؛ 
تهنیت هــای خــود را بــه مناســبت فرارســیدن 

عید بهاره و سال نو چینی ابراز نمایم. 
بــه اســتحضار عالــی  بــا کمــال مســرت 
و  اخیــرا گفتگوهــای ســازنده  کــه  می رســانم 
لــی  عالیجنــاب  و  اینجانــب  فیمابیــن  مهمــی 
جان شــو، رئیس محتــرم کمیته دائمی کنگره 
ملی جمهوری خلق چین طی نشســت رسمی 

)مجــازی( انجــام شــد. مایلم بر باور مشــترک 
مجالس دو کشور مبنی بر توسعه و گسترش 
همکاری های دوســتانه در حوزه های گوناگون 
کــه از اصــول راهبــردی سیاســت خارجــی در 
کشــور می باشد تاکید نموده و تصریح نمایم، 
مجلــس شــورای اســالمی از هرگونــه اقدامــی 
بــرای تحکیــم و تقویــت روابــط راهبــردی فــی 
مابین حمایت و پشتیبانی می نماید. اطمینان 
دارم، با مســاعی مشــترک شاهد فصل نوینی 

از همکاری های مشترک خواهیم بود. 
ســالمت،  شــمرده،  مغتنــم  را  فرصــت 
و  ملــت  جنابعالــی،  بهــروزی  و  شــادکامی 
دولــت کشــور دوســت جمهوری خلــق چین را 

آرزومندم.«

اپراتــور  نخســتین  رســمی  فعالیــت 
تخصصــی اینترنــت اشــیاء )IoT( بــا پوشــش 
کامل در تهران پس از رونمایی و معرفی آن 
در رویداد هفته ایران دیجیتال و در حاشیه 
ششــمین نمایشــگاه اینترنت اشیاء در هفته 

جاری، آغاز می شود.
ایــن  اعــالم،  طبــق  ایســنا،  گــزارش  بــه 
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  بــا  اپراتــور 
و حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری  فعالیــت خــود را ابتــدا بــا پوشــش 

سراسری در تهران آغاز می شود.

در  و   LoRa فنــاوری  روی  اپراتــور  ایــن 
باندهــای فرکانســی بــدون الیســنس فعالیت 
خواهــد کــرد و براســاس گواهــی تائیــد نمونه 
ســازمان تنظیــم مقررات و ارتباطــات رادیویی 
و استانداردهای تبیین شده از سوی معاونت 
امــور رادیویــی رگوالتــوری شــبکه مــورد نیــاز 
ارایــه  را  اشــیاء  اینترنــت  خدمات دهنــدگان 

خواهد کرد.
تمامی سرویس  دهندگان حوزه اینترنت 
اشــیاء از جملــه بخش هــای کنتور هوشــمند، 
شــهر هوشمند، خانه هوشــمند، حمل و نقل 

هوشــمند می تواننــد از خدمــات ایــن اپراتــور 
 LoRa بهره مند شوند اما عمده تمرکز فناوری
کــه از ســوی ایــن اپراتور ارایه خواهد شــد، بر 
اندازه گیری، شــهر هوشــمند و خانه هوشمند 

خواهد بود.
اشــیاء  اینترنــت  خصوصــی  اپراتــور 
نخســتین اپراتــوری اســت که خــارج از فضای 
ســنتی ارتباطــی بــرای ارایــه خدمــات صــوت و 
داده، نســبت به راه اندازی شــبکه اقدام کرده 
و از هفتــه جــاری خدمــات خــود را بــه صورت 

رسمی ارایه می دهد.

ابراز امیدواری امیری به تفاهم دولت و 
مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۰ 

واعظی: دولت اگر بتواند یک 
ساعت زودتر نرخ ارز را کاهش 

دهد، حتما می دهد
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری گفت 
کــه دولــت حتــی اگــر بتوانــد یــک ســاعت 
زودتــر نرخ ارز کاهش دهد حتماً این کار 

را خواهد کرد.
در  جمعــه  روز  واعظــی  محمــود 
گفت وگو با ایرنا در واکنش به ادعای وزیر 
ارتباطــات دولــت نهم مبنی بــر بازی دولت 
بــا نــرخ ارز در آســتانه انتخابــات و اینکــه 
دولــت می توانــد نــرخ ارز را کاهــش دهــد، 
گفــت: او حتمــا می خواهــد کارهــای دوران 

وزارتش را به این دولت نسبت دهد.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری ادامــه 
داد: حتــی اگــر بتوانیم یک ســاعت زودتر 
نــرخ ارز کاهــش دهیــم حتمــاً ایــن کار را 
مــا همیــن  تــالش  کــرد و همــه  خواهیــم 
اســت. در ایــن بــاره محمــد جــواد ظریــف 
وزیــر امــور خارجه، ســید عبــاس عراقچی 
خارجــه  امــور  وزارت  سیاســی  معــاون 
بانــک  کل  رئیــس  همتــی  عبدالناصــر  و 
مرکزی با ســفر به  کشــورهای منطقه در 
پــی آزاد کــردن هــر چه ســریعتر پول های 

مسدود شــده کشورمان هستند.
واعظــی یادآور شــد: عــالوه بر این در 
پی گســترش بازارهای صادراتی و افزایش 
فــروش نفت و فرآورده های آن هســتیم تا 
بتوانیــم پشــتوانه ارزی خــود را بــاال برده و 
نــرخ ارز را کاهــش دهیم. حتــی ما یکی از 
اهــداف بودجــه ۱۴۰۰ را کاهــش نرخ ارز و 

افزایش ارزش پول ملی عنوان کردیم.
واکســن  از  غیــر  اینکــه  دربــاره  وی 
اســپوتنیک روســیه واکســن دیگــری هــم 
خریــداری می شــود، گفت: درحــال مذاکره 
بــرای خریــد واکســن چینی هســتیم و این 
مذاکــرات خیلــی خوب پیش مــی رود. برای 
تهیه واکسن خوب از هند در حال مذاکره 
هســتیم و فکــر می کنــم بــا ایــن اقدامــات، 
ســبد ما از واکســن، کامل می شــود و همه 

اینها را قبل از عید خواهیم داشت.
واعظــی افزود: فعالً یــک میلیون دوز 
قــرار اســت از روســیه وارد کشــور شــود و 
این روند ادامه دارد. در مراحل بعد تعداد 
دیگری واکسن روسی وارد کشور می شود.

روسیه، اتحادیه اروپا را به قطع 
روابط تهدید کرد

وزیــر خارجــه روســیه بــه اتحادیــه اروپا 
هشــدار داد که در صورت اعمال تحریم های 
ایــن  بــا  آمــاده قطــع روابــط  جدیــد، مســکو 

اتحادیه است.
به گزارش فارس، ســرگئی الوروف وزیر 
خارجــه روســیه روز جمعــه بــه اتحادیــه اروپــا 
دربــاره احتمــال قطــع روابــط مســکو بــا ایــن 

اتحادیه هشدار داد.
سه روز بعد از اظهارنظر »جوزپ بورل« 
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در 
خصــوص احتمــال اعمــال تحریم هــای جدیــد 
این اتحادیه علیه مسکو، وزیر خارجه روسیه 
بــه اتحادیــه اروپــا دربــاره تبعــات ایــن اقــدام 
هشــدار داد. به گزارش اسپوتنیک، »سرگئی 
الوروف« روز جمعــه در جریــان یــک مصاحبه 
تلویزیونــی اعالم کــرد، در صورتی که اتحادیه 
اروپــا تحریم های جدیدی علیه روســیه اعمال 
کند، مســکو آماده قطع روابط با این اتحادیه 

است.
دیپلماتیــک  تنش هــای  تشــدید  پــی  در 
میــان روســیه و کشــورهای اروپایــی و اخــراج 
چنــد دیپلمــات اروپایــی از مســکو بــه دلیــل 
مشــارکت در تظاهــرات غیرقانونی در حمایت 

از »الکســی ناوالنی« چهــره غربگرای مخالف 
روسیه، بورل روز سه شنبه از احتمال تحریم 

روسیه خبر داد.
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در این خصوص به پارلمان اروپا گفت: »در 
وهلــه اول مــا ۲۲ فوریه )چهارم اســفندماه( 
در شــورای امور خارجه و در ماه مارس )ماه 
اروپــا  اتحادیــه  شــورای  در  میــالدی(  آینــده 
دربــاره ایــن موضــوع )تحریــم روســیه( بحث 

خواهیم کرد.«
بــه  جمعــه  روز  روســیه  خارجــه  وزیــر 
مســئوالن اتحادیــه اروپــا درباره اقــدام برای 
شــدت  بــه  مســکو  علیــه  تحریم هــا  اعمــال 
هشــدار داد و آنها را از انجام چنین اقدامی 

برحذر داشت.
الوروف گفــت: »اگــر مــا دوبــاره شــاهد 
تحریم هــای جدیــد باشــیم که شــاید خطراتی 
بــرای اقتصادمــان از جملــه در حســاس ترین 
بخش های اقتصادمان داشته باشد، ما )برای 
قطــع روابــط بــا اتحادیــه اروپــا( آماده ایــم. مــا 
خواهــان منــزوی شــدن از جهــان نیســتیم اما 
بایــد آمــاده باشــیم. اگــر شــما خواهــان صلح 

هستید، باید برای جنگ آماده باشید«.
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