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نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تصریح کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهان احیای برجام به منظور توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران 
هستند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »راب مالی« نماینده ویژه ایاالت متحده در امور ایران که اخیراً برای بحث درباره برنامه هسته ای ایران به 
فلسطین اشغالی، عربستان سعودی، امارات عربی متحده و بحرین سفر کرده بود، در گفت وگو با شبکه رادیویی »ان پی آر« آمریکا، از استقبال کشورهای حاشیه 
خلیج فارس برای توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران در صورت احیای برجام خبر داد.وی در این خصوص توضیح داد: »دو مسیر پیش رو وجود دارد، 

یک راه، بازگشت به توافق )برجام( است که در آن صورت ما، کشورهای حوزه خلیج  )فارس(، آماده هستیم تا روابط دیپلماتیک....
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کشورهای خلیج فارس خواهان احیای برجام هستند
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کرونا در نقابی نو؛ 
جهان نگران ظهور »اومیکرون«

 شناســایی ســویه جدید ویروس کرونــا با نام جدیــد »اومیکرون« 
)Omicron(، باعث تشــدید نگرانی های جهانی شده و برخی کشورها 
را وادار به اتخاذ تدابیر جدید بهداشــتی و اعمال برخی محدودیت ها 
کرده اســت.به گزارش ایرنا، کارشناسان سازمان جهانی بهداشت پس 
از برگزاری نشســتی غیرعلنی برای بررســی اطالعات دریافتی درباره 
سویۀ جدید کشــف شدۀ ویروس کرونا در آفریقای جنوبی با نام اولیۀ 
 )Omicron( »۱.۱.۵۲۹«، این ویروس جهش یافتــه را »اومیکرون.B«
نامگــذاری و در گروه ویروس های »نگران کننده« طبقه بندی کردند. 
ســویه جدید کرونا در آفریقای جنوبی، بوتسوانا، هنگ کنگ، اسرائیل، 
بلژیک و ... شناسایی شــده است.طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت 
ممکن اســت »اومیکرون« سریع تر از سایر ســویه های ویروس کرونا 
گســترش یابد.حدود دو ماه طول کشید تا گونه ی دلتا توسط سازمان 
بهداشت جهانی در دســته ی ویروس های »نگران کننده« طبقه بندی 
شــود؛ اما گونه ی Omicron ظرف ۷۲ ساعت پس از شناسایی در این 
طبقه بندی جای گرفت!پیدا شــدن گونه جدیدی از ویروس کرونا در 
قاره آفریقــا نگرانی های زیادی را بوجود آورده اســت، یک متخصص 
بیماری های عفونی گفته اســت که این سویه جدید »خطرناک ترین و 
بدتریــن موردی که تاکنون دیده ایم« بوده و این نگرانی وجود دارد که 
این ســویه بالقوه بتواند مصونیت ایجاد شــده توسط واکسن ها را دور 
بزند.ســازمان بهداشت جهانی می گوید تحقیقات اولیه نشان می دهد 
این ســویه جدید ویروس کرونا، در مقایسه با موارد قبلی خطر انتقال 
بیشــتری دارد و شیوع آن نگران کننده است. این بیماری اولین بار در 
 )NICD( آفریقای جنوبی شناسایی شد؛ مؤسسه ملی بیماری های واگیر
در روز پنجشــنبه اعالم کرد که ۲۲ مورد ]مثبت[ تأیید شــده است؛ 
به تدریج با انتشــار نتایج آزمایش، موارد بیشــتری به ثبت رسیده اند.

تولیو دی اولیویرا، ویروس شــناس آفریقای جنوبی، در یک کنفرانس 
مطبوعاتــی آنالین گفت: »نوع جدید ویــروس کرونا باعث نگرانی در 
آفریقای جنوبی شده است«. او توضیح داد که تعداد باالی جهش های 
اســپایک در گونه  Omicron که در حال حاضر حداقل ۳۲ مورد است، 
نگران کننده است چرا که نشان می دهد این ویروس توانایی مقاومت در 
برابر واکسن را داراست و در انتقال بیماری قوی تر عمل می کند.سازمان 
جهانی بهداشت گفته چند هفته ای طول می کشد که تاثیر این سویه 
جدید را دریابند، در حالیکه متخصصان روی این موضوع کار می کنند 
که میزان انتقال پذیری آن را مشخص کنند.کارشناسان بهداشت عمیقاً 
نگران قابل انتقال بودن نوع اومیکرون هســتند زیرا دارای یک صورت 
فلکی غیرعادی از جهش ها بوده و مشخصات متفاوتی با سایر گونه های 
نگران کننده دارد.»ماریا ون کرخوف« مســئول فنی سازمان جهانی 
بهداشــت در مورد کرونا در ویدئویی که در توییتر منتشر شده است، 
گفت: اومیکرون B.۱.۱.۵۲۹ به  عنوان یک نوع نگرانی نام گذاری شــده 
است زیرا دارای برخی ویژگی های نگران کننده است.براساس تازه ترین 
گزارش ها موارد ابتال به این سویه جدید در آفریقای جنوبی، بوتسوانا، 
اســراییل، بلژیک و هنگ کنگ شناسایی شده و چند کشور از جمله 
انگلیس، اســرائیل، مراکش و ایتالیا ورود مسافران از آفریقای جنوبی 
و کشورهای همسایه را ممنوع کردند.سازمان بهداشت جهانی با اشاره 
به اینکه ارزیابی از میزان مقاومت واکســن هــای موجود در برابر این 
ســویه جدید ممکن اســت چند هفته طول بکشد، اعمال محدودیت 
ها را »شــتابزده« توصیف کرده اســت.با این وجود کارشناسان اعالم 
کردند که تســت های پی سی آر همچنان قادر هستند این سویه جدید 
را شناســایی کنند.تاکنون چهار نوع  آلفا، بتا، گاما و دلتا تحت عنوان 
ویروس های جهش یافته »نگران کننده« شناسایی شده بودند و قابلیت 
سرایت باالی این گونه ها، عامل موج چهارم همه گیری تلقی می شود. 
دو نوع جهش یافته دیگر از جمله »المبدا« نیز در آمریکای التین ظاهر 
شــدند که نسبت به واکسن مقاوم تر از سایر گونه ها بودند.دلتا در حال 
حاضر گونه ی غالب کووید-۱۹ در سطح جهان است که برای اولین بار 
در هند شناسایی شد و با سرایت حداکثری در سراسر جهان نشان داد 
که مسری تر از انواع قبلی ویروس است.کشورهای اتحادیه اروپا نیز به 
سرعت ســفرهای هوایی از جنوب آفریقا را متوقف کردند.اورسوال فن 
درالین، رییس کمیســیون اروپا، نیز گفت این اتحادیه قصد دارد ورود 
پروازها از آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر را ممنوع کند. همزمان، 
هنــد و ژاپن نیز محدودیت ها در مورد ورود مســافران از کشــورهای 
آفریقایی را تشــدید کردند. رئیس کمیسیون اروپا از کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا خواســت »ترمز اضطراری« در نظر بگیرند و پرواز از این 
مناطق را متوقف کنند.انگلیس از جمله اولین کشــورهایی بود که به 
شناسایی این سویه جدید واکنش نشان دادند. بریتانیا ظهر روز جمعه 
پروازهای مســافربری از آفریقای جنوبی و پنج کشــور دیگر در قاره 
آفریقا را ممنوع کرد.ساجد جاوید، وزیر بهداشت انگلیس، ابراز نگرانی 
کرده است که ممکن است واکسیناسیون در برابر سویه جدید ویروس 
کرونا بی اثر شــده و تمامی انواع واکســن های موجود در برابر ســویه 
تازه اثربخش نباشــند.همچنین با پیدا شدن یک مورد از این ویروس 
جهش یافته، اســرائیل نیز به حالت هشــدار درآمد. روز جمعه نفتالی 
بنت نخســت وزیر اسرائیل گفت این کشــور در رابطه با سویه جدید، 
»درآستانه وضعیت اضطراری« است و »سریع، محکم و اکنون اقدام« 
خواهد کرد.دو کشــور ایاالت متحده آمریکا و کانادا نیز برای سفرها از 
جنوب آفریقا محدودیت هایی قائل شــدند.یک مقام بلندپایه در دولت 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که از روز دوشــنبه سفر از 
مبدأ هشت کشور آفریقای جنوبی، بوتسوانا، زیمبابوه، نامیبیا، لسوتو، 
اسواتینی، موزامبیک و ماالوی ممنوع است.این مقام که نخواست نامش 
فاش شود، افزود که تنها شهروندان ایاالت متحده و افرادی که اقامت 
دائمی این کشــور را دارند، همچنان می توانند از این هشت کشور به 
ایاالت متحده ســفر کنند.ژان ایو دوکلوس، وزیر بهداشت کانادا نیز از 
ممنوعیت ورود مســافران از هفت کشور بوتســوانا، اسواتینی، لسوتو، 
موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه به دلیل نگرانی از شیوع 
ویروس جدید کووید خبر داد.این دستورالعمل در حالی صادر شده که 
هیچ پرواز مســتقیمی به کانادا از هفت کشور ذکر شده وجود ندارد و 
مســافرانی که به طور غیرمستقیم از این کشورها وارد کانادا می شوند، 
باید نتیجه منفی تست کووید را که قبل از پرواز گرفته شده، به همراه 

داشته باشند و به محض ورود نیز برای مدت ۱۴ روز قرنطینه شوند.

 راهکارهای »نقشه راه رشد غیرتورمی«
 برای  رفع ناترازی بودجه

 کســری و ناترازی بودجه، مشکل اصلی بودجه سالیانه محسوب می شود که »نقشه راه رشد غیرتورمی« 
بــرای رفع آن، راهکار اخذ مالیات، واگذاری اموال دولــت، کاه هزینه و افزایش منابع را دنبال می کند.به 
گزارش ایرنا، سال هاســت که کســری بودجه گریبان دولت ها را می گیرد. در نتیجه اقداماتی که دولت ها 
برای جبران این کسری انجام می دهد تورم در جامعه تشدید شده است.امسال نیز براساس آخرین آمار، 
کسری بودجه کشور در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در نوع خود بی سابقه 
محسوب می شود. دولت امسال برای جبران کسری بودجه به سراغ راه های غیرتورمی رفته است. پیش از 
این دولت ها برای جبران کسری بودجه دست به استقراض از بانک مرکزی و استفاده از پایه پولی می زدند 
که سبب رشد نقدینگی و تورم می شد.به تازگی برای حل این معضل، دولت از »نقشه راه رشد غیر تورمی« 
رونمایی کرد که در آن، راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای جبران کســری بودجه مورد اشــاره قرار 
گرفته است.براساس این گزارش در نقشه راه ارائه شده، پنج راهکار برای اینکه سریع تر بتوانیم این ناترازی 
بودجه را جران کنیم، معرفی شــده است.نخســتین راهکار به واگذاری اموال و دارایی های دولت اشــاره 
دارد، برای اجرای این روش باید موانع حقوقی برطرف شود و تمهیدات الزم برای زیرساخت ها اندیشیده 
شود.نخســتین راهکار به واگذاری اموال و دارایی های دولت اشاره دارد، برای اجرای این روش باید موانع 
حقوقی برطرف شود و تمهیدات الزم برای زیرساخت ها اندیشیده شود.براساس آخرین گزارش وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت شناســایی و ۹۸۰ میلیارد تومان آن فروخته 
شده است. همچنین طبق آمار وزارت اقتصاد، ظرفیت مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد 
دولت وجود دارد.راهکار دیگر رفع ناترازی بودجه، تســهیل فروش اوراق بدهی است البته باید مالحظات 
بازار سرمایه نیز لحاظ شود. برای این منظور صندوق های بازار پول باید ایجاد شود. همچنین نقدشوندگی 
افزایش یابد و سررســید این اوراق کاهش یابد.اعطای مشوق برای تسریع در تسویه بدهی های مالیاتی و 
مالیات های قطعی نشده، دیگر راه حل مشکل ناترازی بودجه امسال است. عالوه بر این در نقشه راه رشد 
غیرتورمی بر وصول حداکثری معوقات و فرارهای مالیاتی با استفاده از اطالعات اقتصادی نیز تاکید شده 
اســت.اعطای مشوق برای تسریع در تســویه بدهی های مالیاتی و مالیات های قطعی نشده، دیگر راه حل 
مشکل ناترازی بودجه امسال است. عالوه بر این در نقشه راه رشد غیرتورمی بر وصول حداکثری معوقات و 
فرارهای مالیاتی با استفاده از اطالعات اقتصادی نیز تاکید شده است.در برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش 
مصارف بودجه، راه حل اعمال ســقف برای رشد اسمی هزینه های دولت در بودجه های سنواتی پیشنهاد 
شده است، به این صورت هزینه های دولت نصف تورم هدف گذاری شده باشد.همچنین در این برنامه آمده 
است که با انضباط بخشی به بودجه می توان مصارف بودجه را کاهش داد. عمده هزینه های دولت مربوط 
به حقوق و دستمزد و خریدهای دولتی است. در این نقشه، انضباط بخشی در بخش های حقوق و دستمزد 
از طریق پرداخت حقوق از خزانه به کد ملی مشــخص اســت و از پرداخت های خارج از قواعد جلوگیری 
شود. در ادامه در بحث پرداخت دستمزد باید قواعد استخدامی وضع و قوانین بازنگری شود زیرا بسیاری 
از کارشناسان بر این باورند که ساز و کار استخدامی در کشور کارآمد نیست.در نقشه راه پیشنهادی وزارت 
اقتصاد برای رفع ناترازی بودجه در موضوع هزینه های دولت تاکید شده که خریدهای دولتی فقط از سامانه 

ستاد انجام شود و از ایجاد تعهد خارج از سامانه، سلب اعتبار شود.

 فرمانده نیــروی دریایی ارتش با بیان اینکه امروز جمهوری اســالمی ایران 
این توانمنــدی را دارد که باالترین فناوری را در صحنه عمل و در زمینه زیر 
دریایی و ناوشــکن های سنگین و سبک در کالس های مختلف ارائه می کند، 
گفت: امروز دیگر برداشــتن یا اعمال تحریم در حوزه نظامی برای مردم ایران 
فاقد ارزش اســت.به گزارش ایرنا امیر دریادار شهرام ایرانی در نشست خبری 
به مناســبت هفتم آذر روز نیــرو دریایی ارتش اظهار کــرد: نیروی دریایی 
مانند نگینی در خلیج فارس درخشــیده است. هفتم آذر بیانگر رشادت ها و 
از خودگذشــتگی های سربازان  والیت مداری اســت که در شرایطی سخت 
و جنگ نابرابر توانســتند بازوی قوی دشــمن را به طور کامل قطع کنند و 
در صحنه عمل به گونه ای ظاهر شــوند که دشــمن هیچ گاه نتواند در حوزه 
دریا حرفی برای گفتن داشــته باشــد.وی گفت: هفتم آذر روزی اســت که 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران توانسته است شاهرگ 
اقتصادی دشمن را با اقتدار قطع کند و صحنه مسیر جنگ و مقابله و مبارزه 
را تغییر دهد و همین امر باعث ایجاد روحیه در بین همه رزمندگان اســالم 
شده است. دریادار ایرانی ادامه داد: هفتم آذر نمادی بسیار مقدس از عزیزانی 
اســت که با اجرای سلسله مراتب عملیاتی سخت در چند مرحله به نقطه ای 
رســیدند که عملیات غرورآفرین مروارید را به اجرا درآوردند و امروز بر خود 
واجب می دانیم یادی از این  شــهدای گلگون کفــن کنیم. فرمانده نیروی 
دریایی  ارتش خاطرنشان کرد: امروز ارتش افتخار دارد که ماموریتی را که در 
هشت سال دفاع مقدس در صحنه دریا انجام داده، دوباره در دستور کار داشته 
باشد و آن چیزی جز برقراری امنیت خطوط مواصالتی و اسکورت شناورهای 
تجارتی در عمق اقیانوس ها نیست.وی گفت: آن روزها از تنگه هرمز تا شمال 
خلیج فارس عملیات انجام می دادیم اما امروز در عمق اقیانوس هند و دریای 
ســرخ مشغول اجرای این عملیات بســیار حیاتی و حساس و مهم هستیم و 
توانســتیم به گونه ای عمل کنیم که امنیت برای همه منطقه و جهان برقرار 
باشــد.دریادار ایرانی در پاسخ به سوالی درباره اثرات تحریم بر صنایع دفاعی 
اظهار کرد: تحریم ها برداشــته شود یا نشــوند برای ما فرقی نمی کند. مهم 
زمانی بــود که ما درگیر جنگ بودیم و باید وظایفمان را انجام می دادیم که 
در آن موقع از ما دریغ کردند. وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران 
این توانمنــدی را دارد که باالترین فناوری را در صحنه عمل و در زمینه زیر 
دریایی و ناوشــکن های سنگین و سبک در کالس های مختلف ارائه می کند، 
گفت: دیگر امروز برداشــتن یا اعمال تحریم در حوزه نظامی دیگر برای مردم 
ایران فاقد ارزش است. فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: اینکه ما 
بخواهیم فروش ســالح داشته باشیم ،در حوزه تصمیم گیری و اختیارات من 
نیست یقیناً این توانمندی را جامعه علمی و صنعتی جمهوری اسالمی ایران 
امروز با قدرت به جهانیان ارائه کردند. دریادار ایرانی یادآورشد: وقتی دشمن 
نقطه فشــار را بر مردم ما متمرکز می کند و بهداشــت ما را تحریم می کند، 

یعنی دیگر خیلی عاجز هست و توانمندی آن در صحنه عمل و در صحنه رزم 
به پایین ترین سطح ممکن رسیده و بی آبرویی منطقه را ترک می کند لذا مردم 
را نقطه هدف قرار می دهد. البته از دشمن چنین نیتی چیز جدیدی نیست 
و بارها و بارها تجربه کردیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه نیروی 
دریای یک نیروی تجهیزات محور ، علمی ، سیاســی ، نظامی  و بین المللی 
اســت، گفت: بر همین اســاس در آینده نزدیک رونمایی هایی در حوزه های 
مختلف متناســب با نیازها و تهدیدات آینده خواهیم داشت و همت و تالش 
ما این اســت که از ظرفیت های کشور به نحو احسن استفاده کنیم.وی ادامه 
داد: به روز نگهداشــتن آموزش ها و ارتقای توان بازدارندگی کشــور از جمله 
برنامه ها  و ماموریت های نیروی دریایی ارتش اســت.فرمانده نیروی دریایی 
ارتش با اشــاره به رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش گفت: تجهیزات جدیدی را 
در صحنه عملیاتی به کار بردیم و به عنوان دست بلند نظام توانسته ایم توان 
مقابله  را خیلی دورتر ببریم این افتخار به دست جوانان این کشور است.امیر 
ایرانی برپایی نمایشگاه دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش را یکی دیگر 
از برنامه های این نیرو به مناســبت بزرگداشت هفتم آذر روز نیروی دریایی 
ارتش اعالم کرد و گفت: نیروی دریایی حضور موثر در دریاها داشته و توانسته 
تمامی معادالت دشمنان را برهم بزند به گونه ای که اقتدار و توانمندی نیروی 
دریایی ارتش دیگر بر کسی پوشیده نیست. وی ادامه داد: هر جا که آب هست 
می تواند پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایران هم باشد بستگی به تدبیر و 
فرمانی اســت که به ما ابالغ خواهد داد.فرمانده نیروی دریایی ارتش ارتقای 
توان دفاعی و به روز رسانی شناورها و تجهیزات سطحی ، زیر سطح و هوایی 
ایــن نیرو را از اصلی ترین ماموریت های نداجا اعالم کرد و گفت: ما با قدرت 
تالش می کنیم وظایفی که برعهده ماســت را به بهترین شکل ممکن انجام 
داده و مدیون شهدا نباشیم.امیر ایرانی بودن یا نبودن تحریم را برای کشورمان 
در حوزه دفاعی بی معنا دانســت و گفت: وقتی کشــور ما می تواند انواع ناو، 
زیردریایی و انواع و اقسام مختلف تجهیزات دفاعی پیشرفته را تولید کند لذا 
تحریم هیچ معنایی ندارد.  وی گفت: اینکه دشمن حوزه بهداشت و درمان و 
ملزومات اساسی مورد نیاز مردم را تحریم می کند یعنی تمامی توان خود را 
به کار گرفته و  از روی استیصال و ناتوانی به تحریم داروی مورد نیاز بیماران 
ســرطانی و خاص روی آورده است. فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه به 
اقدامات این نیرو برای مقابله با دزدان دریایی و اسکورت کشتی های تجاری و 
نفت کش ها گفت: امروز صحنه مقابله با دزدان دریایی و تامین امنیت دریایی 
و خطــوط تجارت دریایی از دزدی دریایی عبور کرده و به تروریســم دریایی 
رســیده ایم اما نیروی دریایی با اقتدار در ایــن عرصه حضور یافته و امنیت 
خطوط مواصالتی دریایی را تامین می کند.وی درباره توانمندی نیروی دریایی 
ارتش در تولید تجهیزات ، گفت: ما انواع تجهیزات را تولید می کنیم و کارهای 

ساخت زیر دریایی سنگین بعثت شروع خواهد شد.

فیشهای نجومی همچنان خبرساز 

۳۰۱۴ دستگاه از افشای حقوق و دستمزد خودداری کردند
رییس کل سازمان توسعه تجارت مطرح کرد:

پرداخت یک هزار و ۵00 میلیارد 
تومان مشوق صادراتی

اعالم شروط مجلس برای ورود شرکت های خارجی به ساخت پروژه مسکن دولتی

 هزینه مسکن در سبد خانوار به 70 درصد رسید

 رییس کل ســازمان توســعه تجارت ایران گفت: مشــوق های صادراتی باید برای حمایت از صادرکنندگان 
پرداخت شود و در این راستا، برای پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده 
اســت.به گزارش ایرنا، »علیرضا پیمان پاک« در نشســت با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی تهران با بیان اینکه مشکالت حوزه صادرات مشخص است و باید به دنبال راه حل های عملیاتی 

برای رفع....

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز

ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو شد
قاسمی خبر داد

اعالمآمادگیبرایمشارکتباانبوهسازان
دریادار ایرانی در نشست خبری به مناسبت روز نیروی دریایی

باالترینفناوریرادرصحنهعملارائهمیکنیم

۵

3

6

3

3

7

 اومیکرون، سویه جدید کووید ۱۹ در آفریقا است که این سویه با تعداد 
باالی جهش هایی که دارد می تواند اثربخشی واکسن های موجود را 
تهدید کند، به همین دلیل هموطنان مســافرت خود را به کشورهای 
آفریقایی باید به تعویق بیاندازند.به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و 
 ».۱.۱.۵۲۹B« سالمت ایرنا، سویه جدیدی از ویروس کرونا تحت عنوان
در آفریقای جنوبی شناســایی شده و مقامات آن کشور معتقدند که 
این موضوع نگران کننده است. گونه ی »۱.۱.۵۲۹B.«، توسط سازمان 
بهداشــت جهانی، اومیکرون »Omicron« نامگذاری شده است.محمد 
مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشــکی پنجــم آذر در یک برنامه تلویزیونی گفت: 
ســویه جدید کرونا در جنوب آفریقا )۱.۱.۵۲۹B.( دارای تعداد زیاد و 
باورنکردنی جهش است و تعداد زیاد جهش های سویه جدید کرونا این 
احتمال را زیاد می کند این سویه هم شدیدتر باشد و هم واکسن روی 
آن جواب ندهد.وی، افزود: اگر سویه جدید ویروس کرونا منتشر شود 
ممکن است نحوه مقابله و برخورد با آن بسیار سخت باشد و نمی توان 
در زمان کمی این ســویه را قضاوت کرد و باید چند هفته از رفتار این 
ویروس و جهش های جدید بگذرد تا بتوان نظر قاطعانه تر و کارشناسی 
تری را مطرح کرد.گویا با اشاره به اینکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
همچنان برای پیشگیری از ابتال به انواع سویه های کرونا توصیه می شود، 
تاکید کرد: در حال حاضر شــواهد نشــان دهنده این مساله است که 
این سویه تبعات شدیدتری نسبت به سایر جهش های کرونا دارد و به 
همین دلیل ما نیز تمهیدات متفاوتی را برای مواجهه با این ویروس در 
نظر گرفته ایم.هموطنان مسافرت خود را به آفریقای جنوبی به تعویق 

بیاندازندوی با بیان اینکه افرادی که قصد مسافرت به کشورهای آفریقای 
جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا، زیمباوه، لسوتو و اسواتینی دارند مسافرت خود 
را بــه تعویق بیندازنــد، افزود: ما نیز تمام اطالع رســانی های الزم به 
مســافران را به تمام فرودگاه ها و مرزهای زمینی و دریایی کشور ابالغ 
کردیم و مسافران بدون آگاهی از کشور خارج نخواهند شد.گویا ادامه 
داد: در این مورد نهایت سختگیری را اعمال می کنیم تا اتفاقی در کشور 
رخ ندهد، همچنین با توجه به اینکه ما در کشور پرواز مستقیم از این 
کشورها نداریم مانع ورود افراد غیر ایرانی از این کشورها به ایران خواهیم 
شد.رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت  تصریح 
کرد: همچنین اگر هموطنان ما که در این کشورها حضور داشته و حاال 
به هر دلیلی قصد بازگشت به ایران را دارند باید در دو نوبت تست پی 
سی آر آنها منفی شود در غیر این صورت باید در مراکز قرنطینه مرزی 
ما بمانند و پس از منفی شدن تست شان، وارد کشور شوند.عباسعلی 
درستی معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز  با اشاره به پدید آمدن 

ســویه جدید کرونا در خارج از کشور، خاطرنشان کرد: فعال از این نوع 
ویروس در کل کشور و حتی کشورهای همجوار دیده نشده،  اما یک 
نگرانی جهانی در این باره وجود دارد که بیانگر ســرعت انتشار بسیار 
باالی این سویه است.وی گفت: این نوع ویروس تاکنون در کشور وجود 
نداشــته، اما ممکن اســت در روزهای آتی از طریق مرزها و مسافران 
به کشــور وارد شود،  لذا رعایت دستورالعمل های بهداشتی و تکمیل 
واکسیناسیون در این راستا بسیار ضروری است.درستی تاکید کرد: در 
خصوص این سویه، تمامی افراد از جمله واکسن زده ها هم در معرض 
ابتال هستند و تکمیل واکسیناسیون که باعث جلوگیری از مرگ و میر 
ناشی از کرونا می شود،   توصیه می شود.حسن خوشخو مدیرکل دفتر 
نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی 
امروز گفت: پرواز مستقیمی از قاره آفریقا به ایران نداریم و در صورت 
نیاز محدودیت های پروازی از کشورهایی که سویه جدید در آنها در حال 

گسترش است، اتخاذ می شود.

تدابیرایرانبرایمقابلهبا
سویهجدیدکرونا
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امیرعبداللهیان:گزیده خبر

 در مذاکره و رسیدن به توافق جدی هستیم
حسین امیرعبداللهیان در گزارشی از یکصد روز فعالیتش در سمت وزارت امور خارجه، 
با بیان این که قطعا دســت ما بسته نخواهد بود و گزینه های مختلفی در مقابل ما قرار 
دارد، گفت: از گزینه گفت وگو در وین شــروع می کنیم و در مذاکره و رسیدن به توافق 
جدی هســتیم.به گزارش خبرنگار گروه سیاســت خارجی خبرگزاری فارس، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در پیامی ویدئویی گزارشی 
از عملکرد یکصد روزه دســتگاه سیاســت خارجی در زمان تصدی وزارت امور خارجه 

ارائه کرد.

 واردات واکسن کرونا/ تزریق بیش از یکصد میلیون ُدز واکسن به هموطنان 
وی گفت: دولت در شــرایطی سکان اداره کشور را به دست گرفت که کرونا روزانه جان 
صدها تــن از هموطنان عزیز ما را می گرفت و این هم دغدغه ای بود که رئیس جمهور 
داشت و در اولین نشست دولت بر آن تأکید داشت و هم من در مجلس در ارائه برنامه ها 
بــه نمایندگان مجلس قول داده بودم کــه اولین برنامه کاری من و همکارانم در وزارت 
امور خارجه تمرکز ویژه بر واردات واکسن مورد نیاز هموطنان در کشور باشد و به همین 
دلیل در اولین روز کاری در وزارت امور خارجه، جلسه مشترکی را با حضور آقای عین 
اللهی وزیر بهداشت و مسئوالن عالیرتبه ای از بانک مرکزی، هال احمر و گمرکات کشور 
که باید در تسهیل واردات واکسن از خارج از کشور به ما کمک می کردند، ترتیب دادیم.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: مدیران ما در وزارت امور خارجه و سفرای ایران در خارج از 
کشــور تاش زیادی را کردند که بتوانیم در روزهای اول حجم باالیی از واکسن را وارد 
کشــور کنیم و این در حالی بود که دانشــمندان و جوانان ما به طور همزمان در تولید 
واکسن داخلی در چندین شرکت دانش بنیان ایرانی، انستیتو پاستور و همچنین مؤسسه 
برکت و بخش های مختلف نســبت به تولید واکسن داخلی اقدامات جدی خودشان را 
شروع کردند و توفیقات بزرگی را نیز در این زمینه کسب کردند.به گزارش فارس، رئیس 
دستگاه دیپلماسی بیان کرد: امروز مایلم با کمال خرسندی اعام کنم که بیش از یکصد 
میلیون ُدز واکسن به هموطنان ما در کشور تزریق شده و ما در شرایطی قرار داریم که 

قادریم بخشی از تولیدات واکسن داخلی را به خارج از کشور صادر کنیم.

عضویت دائم در شانگهای
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان در ادامه این گزارش ویدئویی با بیان این که در چارچوب 
دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی همســایه محور و آسیا محور اقدامات متمرکزی را در 
دســتگاه دیپلماسی شروع کردیم، خاطرنشان کرد: از سال ها قبل بحث عضویت دائم و 
شروع این عضویت در سازمان همکاری شانگهای مطرح بود و اولین سفر رئیس جمهور 
به خارج از کشور به تاجیکستان و شهر دوشنبه انجام شد و در جریان آن سفر و نشست 
بین المللی و منطقه ای شــانگهای، سند شروع عضویت دائم ایران در این سازمان مورد 
تصویب قرار گرفت و این یکی از موفقیت هایی بود که در دولت جدید به نتیجه رســید 
و پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران من در وزارت امور خارجه و توصیه های اکید 
آقای دکتر رئیسی در این موضوع و هم رایزنی هایی که شخص رئیس جمهور و دستگاه 
دیپلماسی داشت، منجر به این موفقیت شد.امیرعبداللهیان ادامه داد: با فرآیندی که در 
عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای وجود دارد در یک سال آینده به تدریج 
و مرحله به مرحله شاهد موفقیت ها و توسعه همکار ی های تجاری و اقتصادی جمهوری 

اسامی ایران در سطح منطقه  شانگهای و کشورهای عضو این سازمان خواهیم بود.

رایزنی ها در نیویورک
امیرعبداللهیان بیان کرد: برنامه دیگری که در دستورکار دستگاه دیپلماسی قرار داشت 
به دلیل نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به این که دولت کارش 
را به سرعت شروع کرده بود و توجه به وضعیت داخلی کشور به عنوان اولویت اصلی در 
ماه های اول دولت مورد توجه بود، تصمیم بر این گرفته شد که اینجانب به عنوان وزیر 

امور خارجه به نیویورک سفر کنم و در نیویورک با بیش از ۵۰ وزیر امور خارجه از تمام 
حوزه های جغرافیایی جهان شامل همسایگان، آسیا، اروپا، اقیانوسیه، آمریکای التین و 
مقامات ســازمان ملل متحد و مقامات اسبق آمریکایی که در چارچوب اندیشکده ها در 
این کشــور فعالیت می کردند و اصحاب رسانه  و ســردبیران و مدیران رسانه در آمریکا 
جلسات مختلفی برگزار شد. وی ادامه داد: در جریان سفر به نیویورک عاوه بر سخنرانی 
در چندین جلسه و نشست بین المللی این فرصت فراهم شد که با کارکنان دفتر حفاظت 
منافع جمهوری اسامی ایران در واشنگتن هم دیدار و جلسه خوبی را داشته باشیم و در 
جریان مشکات ایرانیان مقیم خارج از کشور و به ویژه ایرانیان حوزه آمریکا قرار گرفتیم 
که در برگشت از نیویورک و نشســت هایی که با ایرانیان خارج از کشور و همکاران در 
دفتر حفاظت منافع در واشنگتن اقدامات سریعی برای حل مشکل ایرانیان انجام شد و 
امیدواریم بتوانیم به تدریج همه آن مشکات و مطالباتی که وجود داشته را برطرف کنیم 

و اقدامات خوبی هم توسط همکاران من انجام شده است.

 ارتباط مســتقیم با ایرانیان مقیم خارج از کشور و هموطنان داخلی با وزیر 
خارجه

وی در ایــن زمینه خطاب به ایرانیان خارج از کشــور و هموطنان داخل افزود: تاش 
کردیم در سایت جدید وزارت امور خارجه بخشی را برای ارتباط مستقیم ایرانیان مقیم 
خارج از کشــور و هموطنان در داخل کشــور با وزیر امور خارجه اختصاص دهیم و اگر 
به ســایت جدید وزارت خارجه مراجعه کنید این دسترسی را دارید و در روزهای آینده 
یک دسترسی باالتری هم که نگرانی بخشی از جامعه ایرانیان خارج از کشور است را در 
سایت وزارت امور خارجه ایجاد می کنیم.به گزارش فارس، رئیس دستگاه دیپلماسی در 
عین حال یادآور شد: متاسفانه دشمنان و البی صهیونیست ها و رسانه های معاند تاش 
می کنند نوع ایران هراسی را به ویژه در نسل جدید ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنند. 
ما در ســایت وزارت امور خارجه بخشــی را طی روزهای آینده فعال خواهیم کرد که 
هموطنان خارج از کشور می توانند بپرسند که آیا ما برای ورودمان به ایران و بازگشت، 

مشکلی از نظر نظام وظیفه یا هر موضوع دیگری داریم یا خیر.
 امیرعبداللهیان ادامه داد: من به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران عرض 
می کنم که ایرانیان عزیز با آرامش و طیب خاطر می توانند به جمهوری اســامی ایران 
ســفر کنند و با آرامش می توانند در هر زمانی که طبق برنامه می خواهند به کشورهای 
محل اقامت خودشان برگردند، از این فرصت استفاده کنند. ما در آن سامانه به شما پاسخ 
خواهیم داد که بدون مشکل می توانید به ایران سفر کنید و به عنوان وزارت امور خارجه 

و دستگاه دیپلماسی وقتی پاسخ به شما داده خواهد شد، تضمین می کنیم.

 تعداد افراد دوتابعیتی که در ایران به دلیل ارتکاب جرم محاکمه و جرمشان 
اثبات شده کمتر از عدد انگشتان دو دست است

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد:  مایلم تأکید کنم تعداد افرادی که دوتابعیتی هستند 
و در ایران به دلیل ارتکاب جرم محاکمه شده  و جرمشان اثبات شده است کمتر از عدد 
انگشــتان دو دست است. به صراحت می گویم اگر هر کس دیگری و حتی شخص وزیر 
امور خارجه نیز آن جرم را مرتکب می شــد، امــروز با همان وضعیت مواجه بود، ضمن 
این که بسیاری از آنها مورد رأفت جمهوری اسامی ایران قرار گرفتند. به گزارش فارس، 
امیرعبداللهیان در ادامه این ویدئو اضافه کرد: در سفرها و رایزنی ها با دوستان و متحدان 
جمهوری اسامی ایران توانستیم دوستان روزهای سخت خود را پیدا کنیم و در آینده 

گفت وگوی بیشتری را با هموطنان خواهم داشت.

 افغانستان
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات جدی و تحوالت پیچیده در یکصد روز گذشته در 
کشورهای پیرامونی و همسایه ما تحوالت سریع و شتابان در افغانستان بود. تاش های 

سیاسی گسترده ای را در جمهوری اسامی ایران به عمل آوردیم که تحت تاثیر ناامنی ها 
و شرایط بی ثباتی که در افغانستان در دوره انتقالی ایجاد شد قرار نگیریم و در عین حال 
تدابیری را بیندیشیم که بتوانیم مرزها را کنترل کرده و ورود آوارگان را مدیریت کنیم و 
از طرف دیگر راه حل سیاسی برای حل بحران افغانستان داشته باشیم.وزیر خارجه در این 
زمینه به برگزاری دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران 
اشاره کرد و گفت: برگزاری حضوری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان 

در تهران یکی از تدابیری بود که در این زمینه اندیشیده شد.

 امیدواریم که در مسیر گفت وگوهای وین بتوانیم گام های اساسی و موفقیت 
آمیز رو به جلویی را داشته باشیم

وی موضوع دیگری که در یکصد روز گذشــته به صورت جدی در دســتگاه دیپلماسی 
مورد توجه قرار گرفت بحث برجام، مذاکرات وین و تعامل و همکاری در راستای حقوق 
و منافع ملت عزیز ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است، اظهار داشت: از این هفته 
گفت وگوهای وین را کلید خواهیم زد. در هفته های گذشته هم معاون من آقای باقری 
در پایتخت  های اروپایی و در مســکو و در ارتباط وبیناری به پکن و در سفرهایی که به 
کشــورهای همسایه و منطقه داشت، اقدامات و رایزنی هایی را به عمل آورد و من نیز با 
وزرای خارجه که همه طرف های ما در برجام هســتند، گفت وگوهای مفصلی را داشتم.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: ما همه مقدمات را در صورتی که طرف های 
مقابل به تعهدات کاملشــان برگردند، برای رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم 
کردیم و به صراحت مواضع و مطالبات خودمان را در ادامه گفت وگوهایی که از گذشته 
وجود داشته و سندی که به عنوان برجام و قطعنامه سازمان ملل به تصویب رسیده، بیان 
کردیم.امیرعبداللهیان بیان کرد: نظر صریح و روشــن جمهوری اسامی ایران این است 
که در میز مذاکره حقوق و منافع ملت ایران باید تأمین شده و تحریم  ها باید لغو شود و 
ما امیدواریم که در مسیر گفت وگوهای وین بتوانیم گام های اساسی و موفقیت آمیز رو 
به جلویی را داشته باشیم.به گزارش فارس، این دیپلمات عالیرتبه کشورمان تصریح کرد: 
قطعا دست جمهوری اسامی ایران بسته نخواهد بود. گزینه های مختلفی در مقابل ما 
قرار دارد. ما از گزینه گفت وگو و مذاکره در وین کار را شروع می کنیم. در مذاکره جدی 
هستیم و در رسیدن به توافق جدی هستیم و امیدواریم آنگونه که طرف های مقابل ما 

در کام به ویژه غربی ها می گویند، جدیت آنها را هم ببینیم.
وی گفت: ما با صراحت به آنها گفتیم که ما یک دولت عملگرا و نتیجه محور هستیم و 

امیدواریم که در میز مذاکرات وین چنین اتفاقی رخ دهد.

 توســعه تجارت خارجی و ارز آوری برای کشور/ انتشار کتاب سفید سیاست 
خارجی

وزیر خارجه خاطرنشان کرد: در چارچوب سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی فعال، پویا 
و هوشمند، تنظیم روابط و توسعه مناسبات با همه کشورهای جهان در دستورکار جدی 
جمهوری اســامی ایران است. تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، توجه به وضعیت ایرانیان 
خارج از کشور، تمرکز بر دیپلماسی انرژی، دیپلماسی آب، دیپلماسی عمومی در تمامی 
شقوق و رشته های موردنظر آن از جمله موضوعاتی است که در دستورکار جدی وزارت 
امور خارجه قرار دارد.امیرعبداللهیان بیان کرد: توســعه تجارت خارجی و ارزآوری برای 
کشــور از جمله موضوعاتی اســت که وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم به صورت 
جدی نســبت به آن توجه جدی خواهد کرد. در روزهای آینده کتاب ســفید سیاست 
خارجی را برای اطاع هموطنان و نخبگان و همه بخش های کشور منتشر می کنیم به 
عنوان ســند سیاست خارجی دولت سیزدهم در چهار سال آینده آن را در اختیار همه 
نخبگان و در دســترس همه هموطنان عزیز قرار می دهیم. همه ما برای عزت، اقتدار 
و سربلندی جمهوری اســامی ایران به تاش های خودمان ادامه می دهیم. برای همه 

هموطنان آرزوی موفقیت دارم.

سرلشکر باقری :
شاهد قدرت عمل خیره کننده نیروی 
دریایی ایران در حوادث بزرگ آینده 

خواهیم بود
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح 
تصریح کــرد که اجــرای ماموریت 
خطیــر اخیــر  دریانــوردی نیروی 
دریایی ایــران در اقیانوس اطلس و 
برگزاری رزمایش دریایی مشــترک 
بین المللــی در روســیه داللت بر 
قدرت و ابتکار عمل خیره کننده در 
حوادث بــزرگ و متصور آینده دارد.

به گزارش ایســنا،  متن پیام سردار 
سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح به این 
شرح است: فرارســیدن هفتم آذر ماه »روز نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســامی ایران » که با عملیات مروارید  در تسخیر سکو های نفتی االمیه 
و البکر نظامیان رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی و شهیدان گرانقدر این 
نبرد تاریخی پیوند خورده است را گرامی می دارم .این واقعه بزرگ که نقطه 
عطفی در  روند حرکت  نیروی دریایی آجا برای دســتیابی به قله های رفیع 
پیشــرفت و اقتدار این نیروی  مقتدر است را به آحاد فرماندهان ، مدیران و 
کارکنان خدوم ، شــجاع و مصمم این سازمان افتخارآمیز تبریک و تهنیت 
عرض می کنم.بی شک امنیت پایدار و فراگیر امروز آبهای سرزمینی کشور 
عزیزمان و اقتدار بازدارنده نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسامی ایران 
با دو بال گستره خود در ارتش و سپاه که موجبات افتخار ایرانیان و اعتماد 
بین المللی از ظرفیت و توان امنیت ســاز آنان را رقم زده اســت ؛ مرهون 
هدایت های حکیمانه و دوراندیشــانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل 
قــوا حضرت امام خامنه ای ) مدظله العالی ( ، حمایت ها و ادعیه خیر ملت 
شریف و قهرمان و همت ، اراده و تاش های عالمانه ، صادقانه و هوشمندانه 
رزمندگان این میدان راهبردی است.اطمینان دارم تداوم این روند شکوهمند 
و تاریخ ســاز که پس از اجرای ماموریت خطیــر اخیر  دریانوردی در پهنه 
اقیانوس اطلس و برگزاری رزمایش دریایی مشــترک بین المللی در روسیه 
داللت بر قدرت و ابتکار عمل خیره کننده در حوادث بزرگ و متصور آینده 
دارد،  ضامن درخشــش و جلوه گری های ایــران و ایرانی در آوردگاه های 
سخت و سرنوشت ســاز پیش رو خواهد بود. همت ســترگتان در این راه 
مقدس را می ستایم و به دشمنان انقاب و نظام اسامی و بدخواهان ایران 
عزیز هشــدار می دهیم برای توجیه حضور نامشروع و ناامن کننده خود در 
منطقه بویژه در خلیج فارس و دریای عمان از هرگونه ماجراجویی  و ارتکاب 
خطای محاســباتی پرهیز کنند و در غیر این صورت ، بایستی آتش خشم 
و اراده ای کــه آنها را وادار به فرار خفت بار از منطقه محکوم خواهد کرد ، 

را انتظار کشند.

همزمان بــا هفتم آذر ســالروز نیروی 
دریایــی ارتش امیر سرلشــکر ســید 
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
پیامــی صــادر کــرد و ایــن روز را به 
فرماندهی و کارکنــان خدوم این نیرو 

تبریک گفت.
به گزارش ایســنا به نقل از ارتش، متن 

پیام به این شرح است؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم
امیر دریادار شهرام ایرانی

فرمانده محترم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسامی ایران
سام علیکم؛

هفتم آذر ماه ســالروز نیروی دریایی ارتش مخلص و مردمی، یادآور حماســه 
آفرینی و فداکاری دریادالن شــجاعی است که برای صیانت از مرزهای دریایی 
کشــور عزیزمان، سوار بر امواج خطر شده تا ســاحلی امن برای مردم شریف 
ایران اســامی رقم بزنند.حماسه مردان همیشه قهرمان ناوچه پیکان در کنار 
رشادت های بزرگ سال های دفاع مقدس از جمله حضور تکاوران نیروی دریایی 
در مقاومت ۳۴ روزه خرمشــهر و نقش کم نظیرشان در دفاع از خونین شهر و 
عملیات  شــهید صفری و اشکان و حماسه ناوچه جوشن و سهند و سبان در 
مصاف با آمریکای مســتکبر که با شــهادت جمعی از کارکنان نیروی دریایی 

همراه بود اگر چه به خوبی برای نســل جوان عزیزمان تبیین نشــده اما چون 
نگینی در کارنامه پرافتخار آن نیرو می درخشــد و در ادامه آن مسیر روشن و 
مانــدگار، افتخارات بزرگ دیگری در حوزه های دفاعی، تجهیزاتی، خودکفایی 
و آموزشی، نویدبخش ارتقای قدرت دریایی جمهوری اسامی بوده است.امروز 
نیروی دریایی راهبردی ارتش با همت کارکنان خدوم و سرافراز خود قله های 
افتخار و عزتمندی را یکی پس از دیگری پشــت سر گذاشته و مرزهای دفاعی 
خود در دریا را فراتر از آبهای سرزمینی کشورمان طی کرده و با حضور مقتدرانه 
در آبهای آزاد و بین المللی و اقیانوس های بزرگ جهان با اهتزاز پرچم خوش 
رنگ ملی کشــورمان،  اقتدار نظام مســتقل و مقتدر جمهوری اسامی را به 
رخ جهانیان کشیده است.تعهد، دانش، خاقیت و نوآوری در کنار روحیه ایثار 
و فداکاری، شــاخصه های مهم امروز نیروی دریایی راهبردی ارتش اســت که 
امیدوارم با فرماندهی و نظارت مســتمر جنابعالــی و تاش و همت همرزمان 
عزیزم در این نیرو شــاهد پیشرفت ها و موفقیت های بزرگ دیگری در ارتقای 
اقتدار کشورمان باشیم.اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دریادل 
عملیات مروارید و دیگر شهدای نیروی نیروی دریایی راهبردی ارتش و تبریک 
این روز به جنابعالی، کارکنان و خانواده های محترم و صبور آن نیرو که یکی از 
ارکان مهم موفقیت های  دریایی و توفیق رزمندگان آن نیرو محسوب می شوند، 
عزتمندی و سربلندی روزافزون ایران سربلند اسامی را تحت عنایات حضرت 
ولی عصر«عج« و رهبری معنوی و هوشمندانه فرماندهی معظم کل قوا« مدظله 

العالی« از درگاه الهی خواستارم. 

طحان نظیف اعام کرد؛
طرح »نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل 

حساس« به مجلس ارجاع شد
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 
برای رفع ایرادات و ابهامات به مجلس ارجاع شد.به گزارش خبرگزاری مهر، هادی 
طحان نظیف در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:طرح »نحوه انتصاب اشخاص 
در مشاغل حساس« در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به وجود 
برخی ابهامات و ایرادات نسبت به آن، جهت اصاح به مجلس محترم برگردانده شد.

ویس کرمی خبر داد؛
رای مثبت کمیسیون آموزش به برنامه های 

»یوسف نوری«
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی 
به رأی اعضای کمیســیون گذاشته شــد، نمایندگان با ۱۲ رأی موافق و ۲ رأی 
مخالف برنامه های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را تأیید کردند.مهرداد ویس 
کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی در گفتگو با 
خبرنگار مهر از بررسی برنامه های یوسف نوری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
در کمیسیون خبر داد.نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسامی گفت: 
برنامه های وزیر پیشنهادی به رأی اعضای کمیسیون گذاشته شد، نمایندگان با 
۱۲ رأی موافق و ۲ رأی مخالف برنامه های وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش 

را تأیید کردند.

رئیس جمهور گفت: خارج شدن همه 
شــهرها از وضعیت قرمــز کرونایی از 
آثــار تزریق ۸۴ درصــدی دوز اول و 
حدود ۷۰ درصدی دوز دوم واکســن 
کرونا اســت و این کار باید تا رسیدن 
به شرایط مطلوب ادامه یابد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، حجت االســام سید 
ابراهیم رئیســی دیروز )شنبه ۶ آذر 
ماه( در جلســه ســتاد ملی مقابله با 

کرونــا ضمــن قدردانــی از تاش و 
فــداکاری کادر بهداشــت و درمان و 
همه دســت اندرکاران مقابله با کرونا 
و نیز همت و همراهــی مردم در امر 
خارج  داشت:  اظهار  واکسیناســیون، 
شدن همه شــهرها از وضعیت قرمز 
کرونایــی در این مقطع، از آثار تزریق 
۸۴ درصــدی دوز اول و حــدود ۷۰ 
درصدی دوز دوم واکســن کرونا است 
و این کار باید تا رســیدن به شــرایط 
مطلوب و اطمینــان بخش ادامه یابد.

وی همچنیــن بر تزریق دوز ســوم 

واکسن برای کادر درمان و افراد مسن 
و دارای بیمــاری زمینه ای تاکید کرد 
و از شــهرداری ها و مسئولین شهری 
خواســت نســبت به رعایــت اصول 
بهداشتی در ناوگان حمل و نقل بین 
شهری به ویژه مترو و اتوبوس حساس 
باشند.رئیس جمهور با تاکید بر رعایت 
اصول و شــیوه نامه های بهداشــتی، 
گفت: بر اســاس توصیه متخصصان، 
و  بهداشتی  مراعات دستورالعمل های 
پرهیز از دورهمی هــا و عادی انگاری 
همچنان ضروری است و لذا نباید از آن 

غفلت شود.رئیس با ابراز خرسندی از 
فراهم شدن زمینه بازگشایی حضوری 
مــدارس، تصریــح کرد: بر اســاس 
گزارش های رسیده، تعدادی از مدارس 
از تجهیزات و تهویه مناسب برخوردار 
نیستند که باید به سرعت پیگیری و 
برطرف شود.وی با تاکید بر جدیت و 
دقت در کنترل مرزهای زمینی، هوایی 
و دریایی، گفت: کنترل تردد از مرزها 
به ویژه مرزهای شرقی کشور ضروری 
است و باید در کنار قرنطینه با دقت و 

حساسیت انجام شود.

رئیسی در ستاد ملی کرونا:

واکسیناسیون عمومی باید ادامه یابد

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مزایده شماره 1400/8/ز
 فروش یکصد هزار متریک تن گندله 
سنگ آهن  با عیار آهن 65.5درصد

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » محصول گندله سنگ 
آهن توليدي خود به ميزان يکصد هزار تن با عيار آهن 65.5درصد« را بصورت ترم تحويل 
ex-work انبار کارخانجات گندله ســازی شرکت خود، از طريق مزايده عمومي به شرکت 
های دارای پروانه فعال بهره برداری به فروش برســاند. لذا نمايندگان هريک از متقاضيان 
واجد شرايط مي توانند با ارائه معرفی نامه و رونوشت پروانه  بهره برداری شرکت متقاضی، 
جهت اخذ اسناد مزايده به دبيرخانه دفتر مرکزی اين شرکت واقع در تهران-خيابان دکتر 
فاطمی- روبروی هتل الله- ســاختمان شماره 273 مراجعه نمايند. مهلت تحويل پاکات 
ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه  مــورخ 1400/09/15 در محــل دفتر کميسيون معامالت 
مجتمع سيرجان )کيلومتر 50 جاده شيراز( ميباشد. تاريخ بازگشايی پاکات رأس ساعت 
11 مورخ 1400/09/16 در محــل دفتر کميسيون معامالت مجتمع سيرجان )کيلومتر 
50 جاده شيراز( مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يک 

از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

فرمانده کل ارتش:

تعهد، دانش و خالقیت شاخصه های مهم امروز نیروی دریایی ارتش است
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گزیده خبر قاسمی خبر داد

اعالمآمادگیبرایمشارکتباانبوهسازان
وزیر راه و شهرســازی از اعالم آمادگی برای مشارکت با انبوه سازان برای ساخت مسکن 
خبر داد گفت: متناسب با محل زمین می توانیم مشارکت در ساخت با انبوه سازان داشته 
باشیم و واحدهای سهم وزارت راه وشهرسازی را با هدف ارائه به مردم کم توان اختصاص 
دهیم.به گزارش ایسنا، رستم قاسمی، وزیر راه وشهرسازی در جلسه با انجمن انبوه سازان 
مســکن با بیان اینکه اکنون موضوع نهضت ملی مســکن در کشور مطرح است، گفت:  
اقدامات زیادی در راســتای نهضت ملی مسکن انجام شــده و اقدامات زیادی نیز برای 
انجام باقی مانده اســت؛ بنابراین این جلســه را برای استفاده از نظرات و تجربیات انبوه 
ســازان تشــکیل دادیم تا روندی را در پیش بگیریم که نتیجه آن ساخت مسکن برای 
مردم باشــد.وی با اظهار اینکه امروز هزینه مسکن در  ســبد خانوار بسیار زیاد است، 
تصریح کرد: در شــهرهای بــزرگ بیش از ۶۰ درصد و در شــهرهای کوچک به میزان 
کمتر، هزینه های مســکن در سبد خانوار برآورد شده است.قاسمی با اشاره به وجود دو 
مولفه برای ساخت مســکن، توضیح داد:  یکی اینکه سیاست دولت سیزدهم این است 
که در بخش مسکن اقدامات ویژه ای انجام دهد و دوم اینکه قانون جهش تولید مسکن 
که مجلس در اواســط مهر ماه به دولت ابالغ کرد، که مزیت های خوبی دارد.وزیر راه و 
شهرسازی همچنین با اظهار اینکه تسهیالت پیش بینی شده برای سهم مسکن در کشور 
حدود ۲۰ درصد از ســهم تسهیالت کل کشور است، اضافه کرد:  این مسئله به بانک ها 
ابالغ شده و یک قانون پایدار است.قاسمی با یادآوری اینکه در جلسه شورای عالی پول 
و اعتبار نیز جلســات متعددی با بانک مرکزی برگزار شده است، گفت:  سهم پرداخت 
تســهیالت مسکن در هر شــهر تقریبا تعیین و به همه بانک ها ابالغ و همچنین سهم 
هر بانکی نیز تعیین شــده است.وی یادآور شد:  حدود یک میلیون از تعداد این واحدها 
متناسب با جمعیت روستاهای کشور، مسکن روستایی کشور است و بقیه نیز در بخش 
شهری ساخته می شود.قاسمی همچنین تامین زمین را یکی از مولفه های مهم ساخت 
۴ میلیون مسکن در چهار سال بیان و تاکید کرد:  در وزارت راه وشهرسازی بانک زمین 
را پایه گذاری کرده ایم و حداکثر تا دو ماه آینده در کل کشور وضعیت زمین ها مشخص 
خواهد شد.قاسمی با بیان اینکه تا امروز زمین های ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در کشور 
تعیین تکلیف شده و برای ساخت وساز آماده است، گفت: زمین های داخل شهر متعلق 
به دولت و راه وشهرسازی در اولویت اول قرار دارد.قاسمی با یادآوری اینکه ساخت ۶۰۰ 
هزار واحد را نیز در شهرهای جدید پیش بینی کرده ایم، تصریح کرد:  زمین های شهرهای 
جدید نیز در اختیار وزارت راه وشهرســازی است بنابراین امروز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد زمین را تعیین تکلیف شــده و آماده اجرا در اختیار داریم.وزیر راه وشهرسازی در 
اختیار گذاشتن زمین رایگان را جزو دستور کار وزارت راه وشهرسازی بیان کرد و گفت:  
هر زمین دولتی که درخواست واگذاری آن را داشته باشیم و ظرف دو ماه واگذار نکنند 

ثبت اسناد مکلف است یک طرفه سند آن را به نام وزارت راه وشهرسازی بزند.
قاسمی همچنین ادامه داد: با بنیاد مستضعفان توافق کردیم که ۹۰۰ هکتار زمین های 
بنیاد در شهرهای مختلف کشــور را برای این کار در اختیار بگیریم همچنین با اوقاف 

توافق کردیم که زمین های آنها را به ســاخت مسکن اختصاص دهیم.وی تصریح کرد: 
بنابراین انبوه سازان نگران مسئله تامین زمین نباشند زیرا زمین را تامین می کنیم.

صندوق ملی مسکن، بانکی برای خانه دار شدن مردم
قاسمی با بیان اینکه بر اساس قانون جهش تولید، به وزارت راه وشهرسازی اجازه ایجاد 
صندوق ملی مسکن داده شده است، گفت: در این صندوق پیش بینی اولیه این است که 
سالی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه از این صندوق داشته باشیم.وی ادامه 
داد:  این درآمد برای کمک به دوران ســاخت و پرداخت مابه تفاوت به اقشار کم درآمد 
اختصاص می یابد.وزیر راه وشهرسازی یادآور شد:  حتی در این طرح پیش بینی کرده ایم 
که برای ساخت  در نظام اجاره داری حرفه ای تسهیالت بدهیم.قاسمی همچنین گفت: 
بر اساس گزارشها، حدود ۷۰۰ هزار واحد اکنون در حال تعیین تکلیف است و هر کدام 
در مرحله ای از اجرای پروژه قرار دارند مثال در هفته گذشته در زنجان عملیات اجرایی 

حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی شروع شد.

استفاده از روش های نوین برای ساختمان سازی
وزیر راه وشهرســازی تاکید کرد: باتوجه به تســهیالت پیش بینی شــده  اگر بتوانیم از 
روش های نوین برای ساختمان ســازی اســتفاده کنیم، نه تنها کار ساخت را می توان با 
کیفیت و سرعت بیشــتر و قیمت کمتر انجام داد بلکه افراد می توانند با آورده کمتری 
صاحب خانه شوند.قاسمی درباره ساخت مسکن در روستاها با بیان اینکه بنیاد مسکن 
مســئولیت ساخت در روستاها به صورت خودمالکی را دارد، گفت: حدود بیش از ۲۰۰ 
هزار واحد از مســکن مهر باقی مانده اســت، بخشی از این واحدها تعاونی سازی  بودند و 
در مرحله پیشرفت ۸۰ درصد متوقف شده است و یا اینکه امکاناتی همچون فاضالب و 
آسانســور ندارد؛ برای این واحدها برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم تعداد واحد مسکونی 
باقی مانده مســکن مهر را نیز ساماندهی کنیم.وزیر راه وشهرسازی در بخش دیگری از 
صحبت های خود تصریح کرد:  معتقدم بخش خصوصی می تواند در ایران مسکن سازی 
کنــد؛ آنچه با برخی بخش های دیگر تفاهم نامــه امضا کرده ایم که برای ما اجرا کند به 
معنای این نیست که کار ساخت را انجام دهند بلکه منظور توزیع مدیریت ساخت است.

قاســمی با بیان اینکه ســتاد وزارتخانه ای شــاید نتواند با مثال ۵ هزار پیمانکار ارتباط 
داشــته باشد، توضیح داد:  اگر سه بخش مدیریتی کمک کنند به معنای این نیست که 
کار ســاخت مسکن را در اختیار دارند؛ ســتاد اجرایی کار را از طریق پیمانکاران انجام 
می دهد و فقط بخش مدیریتی را برعهده دارد زیرا خودش ســازوکار اجرایی ســاخت 
را ندارد.براســاس گزارش وزارت راه و شهرســازی،   وی همچنین درباره ورود چینی ها 
به حوزه ســاخت مسکن با بیان اینکه ایران در حوزه صنعتی سازی عقب است، توضیح 
داد: تاکنون رایزنی و توافقی با کســی انجام نشده اســت اما بخش خصوصی می تواند 
تکنولوژی ســاخت را وارد کشور کند.به گفته قاسمی در ایران به اندازه کافی مهندس و 

نیروی متخصص و همین طور مواد و مصالح ساخت وجود دارد، گفت:  کشور حدود ۸۰ 
میلیون تن ظرفیت تولید ســیمان دارد که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در 
سال حدود ۲۰ میلیون تن ســیمان نیاز داریم؛  بنابراین چیزی با عنوان کمبود مواد و 
مصالح ساختی در کشور نداریم.وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد:  به دنبال وارد کردن مواد، 
 مصالح، کارگر و مهندس به کشور نیستیم، اما باید از ظرفیت ساخت ۴ میلیون مسکن 
استفاده کنیم و توسعه فناوری در صنعت ساختمان در ایران را ارتقاء بدهیم.وی با تاکید 
بر اینکه از جذب سرمایه گذاری های خارجی به کشور استقبال می کنیم، افزود:  به دنبال 
جذب سرمایه گذاران خارجی و ایرانی هستیم که در حال تصویب احکام بسیار خوبی در 
بودجه ۱۴۰۰ هستیم؛ امروز به این نتیجه رسیده ایم که باید حمایت کنیم از کسانی که 

سرمایه وارد کشور می کنند.

دنبال اصالح قانون نظام مهندسی هستیم
قاســمی با اشاره به نظام مهندسی ساختمان نیز گفت: درباره نظام مهندسی به دنبال 
اصالح قانون هســتیم و اکنون نیز قانون در حال بازنگری است.وزیر راه وشهرسازی در 
بخش دیگری نیز با اشاره به حجم زیاد ساخت مسکن، گفت: حجم کاری که در پیش 
داریم بســیار بزرگ اســت و همه می توانند در آن سهم داشته باشند.وی با بیان اینکه 
وزارت راه وشهرسازی پذیرای پیشنهادات سازندگان است،   تاکید کرد:  آمادگی تشکیل 
کمیته  هســتیم که در این راستا ظرف ۱۰ روز آینده پیشنهادات خود را در قالب پیش 
طرح به وزارتخانه ارائه دهند تا با کمک شــما به عنوان انبوه ســازان شیوه نامه ای برای 

ساخت مسکن تهیه شود.

آمادگی مشارکت در ساخت با انبوه سازان
وزیر راه وشهرســازی همچنین از اعالم آمادگی برای مشارکت با  انبوه سازان خبر داد و 
درباره بحث پروانه کار نیز اظهار کرد: بر اســاس قانون جهش تولید مسکن، استانداران 
رئیس شورای مسکن استان هستند و موظفند که مسئله پروانه کار را برطرف کنند.وی 
با اشاره به امضای توافقانه ای با وزیر کشور، گفت: شهرداران باید ظرف یک ماه پروانه را 
بدهند و تسویه حساب آن نیز با وزارت راه وشهرسازی است که هزینه آن را نیز تعریف 
کرده ایم؛ هم اکنون این مســئله به استانداران ابالغ شده است.قاسمی با اشاره به کاهش 
قیمت پروانه کار، نظام مهندســی و مالیات، ادامه داد: درباره بیمه نیز در آخرین جلسه 
با رئیس جمهور مقرر شــد ظرف یک ماه با تامین اجتماعی درباره بیمه تعیین تکلیف 
شود.وزیر راه وشهرسازی همچنین به امضای توافقنامه با وزارت صمت اشاره کرد و گفت:  
به دنبال این هستیم که قیمت سیمان و فوالد را تثبیت کنیم و اکنون در حال تعیین 
تکلیف این مسئله هستیم.قاسمی درباره بحث قیمت گذاری واحدها نیز تصریح کرد:  در 
کارگروه مشترکی شیوه نامه قیمتی تهیه کنیم که هم انبوه ساز بتواند کار خود را انجام 

دهد و هم اینکه بتوانیم روندی را پیش بگیریم که فشار کمتری به مردم وارد شود.

اعالم شروط مجلس برای ورود شرکت های خارجی به ساخت پروژه مسکن 
دولتی

  هزینه مسکن در سبد خانوار 
به ۷۰ درصد رسید

عضو کمیســیون عمران خطوط قرمز و شــروط مجلس برای ورود شرکت های 
خارجی )شرکت های چینی ( به ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را تشریح 
کرد.مجتبی یوسفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سیاست وزارت 
راه و شهرســازی مبنی بر استفاده از توان شرکت های چینی برای اجرای پروژه 
ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال )پروژه نهضت ملی( اظهار داشت: در 
ابتدا باید بگویم که با ایجاد بازار برای شرکت های خارجی مخالف هستم و اینکه 
برای شــرکت های خارجی بازار ایجاد کنیم در حالی که شرکت های داخلی هم 
در تولید محصوالت و مصالح ساختمانی و هم در زمینه خدمات فنی و مهندسی 
بســیار توانمند هستند.وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که انبوه سازان داخلی 
در شــرایط سخت و بدون حمایت دولت در سال های گذشته نیاز بازار را تامین 
کردند. در دولت های گذشته شاهد آن بودیم در شرایط بروز بیماری هلندی در 
اقتصاد و تا گشایشی رخ می داد بخش هایی از بازار جوالنگاه شرکت های خارجی 
می شدند اما در حال حاضر اگر بنا است با حمایت مجلس و اختصاص اعتبارات 
برای اجرای پیشنهاد مجلس مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن )طرح جهش 
تولید مســکن( برای اولین بار اعتباراتی از جمله اختصاص ۲۰ درصد تسهیالت 
بانک ها تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد، باید این اعتبارات برای 
افزایش اشتغال و اســتفاده از توان داخل باشد.عضو کمیسیون عمران مجلس 
تاکید کرد: بهترین فرصت ایجاد شده که با فعال سازی صنعت ساختمان اشتغال 
را باال ببریم اما نکته بسیار مهم حذف انحصار و انحصارشکنی است. نباید هزینه 
سوء مدیریت، عدم توجه به R&D و نبود تکنولوژی های جدید را مردم  بدهند، 
همانطور که امروز در خودروسازی به دلیل انحصار مردم این هزینه ها را از جیب 
و جان خود می دهند.یوســفی با اشــاره به مذاکره با شرکت های خارجی برای 
ورود به بخش مســکن گفت: امروز فرصتی فراهم شــده که در بحث ساخت و 
ساز مسکن امکان انتقال تکنولوژی وجود داشته باشد اما خط قرمز مجلس برای 
ورود  شرکت های خارجی این است که تمام مصالح از داخل  کشور تامین شود 
و همچنین در ســاخت این پروژه از تکنسین، کارگر و مهندس داخلی استفاده 
شود.وی ادامه داد: یادمان نرود که همین شرکت های داخلی در سال های گذشته 
بدون حمایت دولت صادرات  خدمات فنی و مهندسی داشتند و نباید توان این 
شــرکت ها را نادیده گرفت.  این عضو کمیسیون عمران افزود: از دیگر خطوط 
قرمز ما برای مذاکره با شرکت های خارجی بحث تامین منابع مالی با شرکت های 
کنسرســیومی از روش تهاتر یا از ســایر روش ها است که البته اگر شرکت های 
داخلی توان تامین مالی را داشــته باشــند باز هم اولویت با داخلی ها است.وی 
ادامه داد: از دیگر خطوط قرمز مجلس این اســت که شــرط ورود شرکت های 
خارجی انتقال تکنولوژی اســت و نه انتقال کار به خارجی ها.یوسفی تاکید کرد: 
در این میان باید توجه داشــته باشیم که در حال حاضر  سهم مسکن در سبد 
خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد رســیده است و نمی توانیم این نکته را نادیده بگیریم. 
از ســوی دیگر در عین حال که مجلس حامی انبوه سازان داخلی است اما مردم 
در پروژه مســکن مهر در بخش کیفیت، قیمت و تعهدات تجربه خوبی ندارند و 
البته تمام این موضوعات به بدنه فنی و مهندسی بر نمی گردد و از جمله ایرادات 
مهم ساختارهای غلطی بود که ایجاد شده بود.این عضو کمیسیون عمران با بیان 
اینکه باید عمر مفید ســاختمان در کشــورمان باال برود، گفت: در حالی که در 
برخی از کشورها عمر مفید ساختمان حداقل از ۸۰ سال باالتر بوده این عدد در 
ایران کمتراز ۲۰ سال است و به این معنای اتالف منابع مردم و کشور  محسوب 
می شود.    وی با بیان اینکه فعال مجلس در جریان اخرین مذاکرات با شرکت های 
خارجی برای انتقال تکنولوژی در بخش ســاخت و ســاز مسکن، نیست، گفت: 

دولت باید اخرین تصمیمات در این زمینه را به مجلس گزارش دهد.    

شهردار کرج:
رسانه بازوی توانمند مدیریت شهری است

شــهردار کرج گفت: مدیران باید پاســخگوی رسانه ها باشــند و از پیشنهادات 
و انتقادات ســازنده آن ها برای پیشــبرد اهداف مدیریت شهری استفاده کنند.

مصطفی سعیدی سیرائی در نشستی با هیئت مدیره خانه مطبوعات استان البرز 
با اشاره به اینکه رسانه بازوی توانمند مجموعه مدیریت شهری است، اظهار کرد: 
رسانه ها چشم تیزبین شهروندان هستند و با انعکاس مسائل و مشکالت شهری، 
نقش اساســی در تحقق مطالبات آن ها دارند.وی توضیح داد: شهرداری حمایت 
از رســانه های شناسنامه دار را در دســتور کار خود قرار داده و در این خصوص 
همکاری الزم را با اهالی رسانه خواهد داشت.شهردار کرج بابیان اینکه سیستم 
پرداختی به رســانه ها به اصالح و بازنگری نیاز دارند، گفت: عدالت محوری باید 
سرلوحه نظام پرداختی به رسانه ها باشد و این طور نباشد که یک رسانه منتفع و 
دیگری هیچ دریافتی از شهرداری نداشته باشد.سعیدی سیرائی با تأکید بر اینکه 
به دنبال نظامندکردن سیستم توزیع آگهی و رپرتاژهای شهرداری هستیم، اضافه 
کرد: انتشــار عملکرد شهرداری در جراید و رسانه ها در قالب رپرتاژ- آگهی باید 
با هماهنگی حوزه روابــط عمومی صورت بگیرد تا مدیریت بر نحوه پرداخت ها 

به درستی صورت بگیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران:
واکسینه بودن فعاالن بخش حمل و نقل 

عمومی الزامی است
مدیــر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مازنــدران اظهار داشــت: صدور و تمدیــد مجوزهای 
مربوط به فعالیت های دســت اندرکاران بخش حمل و 
نقل جاده ای منوط به واکسیناســیون حداقل دوز اول 
اســت .عباسعلی نجفی با اشــاره به اجرای طرح الزام 

واکسیناســیون فعاالن بخش حمل و نقل عمومی و جاده ای عنوان کرد: صدور 
و تمدید مجوزهای مربــوط به فعالیت های فعاالن بخش حمل و نقل منوط به 
واکسیناســیون حداقل دوز اول است.وی افزود: با پیگیری های به عمل آمده از 
ســوی این اداره کل و با همکاری استانداری ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و 
دانشگاه علوم پزشکی بابل مشخصات تعداد ۲۵هزار و۵۱۱ نفر از فعاالن و دست 
اندرکاران بخش حمل و نقل مسافر و کاال مازندران، براساس زمانبندی مشخص 
علیه ویروس کرونا واکسینه شدند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
با بیان اینکه در ســهمیه اعالم شــده، رانندگان اتوبوس، مینی بوس و سواری 
کرایه به دلیل تماس نزدیک با مســافران، یکی از گروه های پرخطر از نظر ابتال 
به ویروس کرونا شــناخته شده اند و انجام واکسیناسیون برای آن ها از مطالبات 
جدی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و به عنوان گروه های هدف 

برای انجام واکسیناسیون قرار گرفتند.

یک اقتصاددان:
مهار تورم به ۱۲ جراحی اقتصادی نیاز دارد

یک اقتصاددان می گوید: اگر می خواهیم تورم را به صورت پایدار در کشــور مهار کنیم، به 
جراحی های بزرگ اقتصادی نیاز داریم که الزم است تقدم و تاخر، اولویت بندی و زمان بندی 
و مدیر پروژه برای آن مشــخص شود.وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
خوارزمــی در گفت وگو با ایِبنا اظهار کرد: تصور کنید برای درمان یک بیماری ۱۲ جراحی 
باید انجام دهیم که البته کار سختی است اما نشدنی نیست. برای مهار تورم نیز نیازمند این 
جراحی ها هستیم به نحوی که حتی ممکن است شاهد تبعات نسبی هم باشیم اما به هر 
حال نتیجه بخش خواهد بود.وی با بیان اینکه دنیا هم همین مسیر را طی کرده تا توانسته 
تورم را به صورت پایدار مهار کند، افزود: برای انجام این جراحی های بزرگ اقتصادی، به یک 
تبیین مســاله و اجماع خبرگان و پذیرش تصمیمات سخت نیاز است که امیدواریم دولت 
گام به گام این کار را شــروع کند؛ اما اینکه از کجا آغاز کند بســتگی به اولویت بندی تیم 
اقتصادی دولت دارد. این اقتصاددان با تاکید براینکه ۱۲ جراحی در حوزه اقتصاد کالن باید 
در کشــور ما انجام شود تا شاهد مهار تورم و پایداری آن باشیم، گفت: اینکه بدون جراحی 
و بدون تصمیمات ســخت هم در گذشــته تورم پایین آمده است به دلیل فروکش کردن 
انتظارات تورمی بود که آن هم موقتی بوده اســت. به گفته شقاقی شهری، اگر می خواهیم 
تورم رابه صورت پایدار در کشــور مهار کنیم، به جراحی های بزرگ اقتصادی نیاز داریم که 
الزم اســت تقدم و تاخر، اولویت بندی و زمان بندی و مدیر پروژه برای آن مشــخص شود.  
وی ۱۲ جراحــی الزم در اقتصاد برای مهار تورم را شــامل، بودجه ریزی عملیاتی، جراحی 
صندوق های بازنشستگی، توسعه پایه های مالیاتی جدید مبتنی بر اخذ مالیات از دهک های 
پردرآمد، تدوین طرح جامع مالیاتی برای کنترل فرارهای مالیاتی، ساماندهی معافیت های 
مالیاتی و تعیین تکلیف وضعیت معافیت ها، اصالح ساختار نظام بانکی در جهت کنترل خلق 
نقدینگی و کاهش ناترازی نظام بانکی، توسعه صادرات غیرنفتی، ساماندهی و کنترل واردات 
کاالهای غیرضرور، کنترل قاچاق و اقتصاد غیررســمی، حل ناترازی ها و تنش آبی-محیط 
زیستی کشور که بر هزینه های دولت تاثیرگذار است، ساماندهی پروژه های نیمه تمام کشور 
و مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد دانست.  رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با 
تاکید بر اینکه محور نقشه راه وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی و کنترل تورم است، اظهار کرد: 
این بیماری و چالش اقتصادی یک شبه ایجاد نشده است و بخشی از آن سابقه ۵۰ ساله در 
کشور دارد بنابراین ممکن است در طول کمتر از ۴ سال آینده که پایان دولت است بتوانیم 
بخشی از اینها را اجرایی کنیم. البته الزامات و نهادسازی بخشی از این ۱۲ جراحی در کشور 
وجود دارد که با اتخاذ تصمیم های سخت می توانیم به نتیجه برسیم. برخی دیگر هم نیازمند 

جراحی عمیقی است که باالخره باید از یک نقطه شروع شود.

طبق برنامه توســعه ششم دولت مکلف شده است سازوکارهای مناسب در نظام 
پرداخــت حقوق را به نحوی مدون کند که اختالف حقوق و مزایای بین مقامات 
وکارکنان از ۲۰ درصد تجاوز نکند.به گزارش خبرنگار مهر، در ادبیات سیاســی 
دنیا، از شفافیت به عنوان مهمترین ابزار دولت ها برای جلب اعتماد مردم نامبرده 
می شــود. به عبارت دیگر، هرچه بدنه حکمرانی یک کشور در عملکرد خود علی 
الخصوص در حوزه اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار شود قطعاً اعتماد افکار 
عمومی نیز نسبت به آنها بیشتر خواهد بود.در کشور ما عملکرد دولت های گذشته 
در میدان اقتصادی به گونه ای بوده است که می توان شفافیت را واژه ای از یاد رفته 
در صحنه حکمرانی دولت ها دانست؛ چرا که نه تنها نمودی از شفافیت در حوزه 
اقتصــاد و عملکرد مالی دولت ها وجود ندارد، بلکه هر چند ســال یک بار که در 
بخش هایی شفافیت ایجاد می شود، ظاهر شدن فسادهای گسترده موجب تخریب 
اعتماد عمومی می شــود.مصداق بارز این امر نیز ماجرای حقوق های نجومی در 
ســال ۹۵ اســت که در آن زمان با افشا شــدن فیش حقوق های نجومی برخی 
مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توســعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، 
بانک رفاه کارگران و چند ســازمان دیگر، عماًل موجب تخریب بخش اعظمی از 
اعتماد بدنه مردمی به مســئوالن دولتی شــد. ولی پس از آن برای پیش گیری 
از رخداد دوباره چنین تخلفاتی، در خالل تدوین برنامه ششــم توســعه در بند 
۲۹، دولت مکلف به ایجاد ســامانه حقوق و مزایا شــد تــا از این طریق تمامی 
اطالعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی دولتی و سایر قوا 
مورد رصد قرار گیرد.همانطور که گفته شد، پس از افشای این فیش حقوق های 
نامتعارف، مدتی بعد در خالل برنامه توسعه مقرر شد جهت رصد تمام حقوق های 
پرداختی کارمندان دولت، ســامانه ای تنظیم و حقوق تمام کارکنان در آن قید 
شود. در همین راستا نیز قانونگذار در بند ۲۹ برنامه ششم توسعه قید کرده است:

دولت مکلف اســت طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه 
ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقامات، رؤســا، 
مدیران دســتگاه های اجرایی دولتی را فراهم کنــد به نحوی که میزان ناخالص 
پرداختی به هر یک از افراد در دســتگاه های دولتی و حکومتی مشخص شود و 
امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود.دستگاه های 
مشمول این ماده مکلفند همه پرداختی ها اعم از حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، 
کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و حتی مزایای ناخالص پرداختی را 
در فیش حقوق ی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی 
کــه میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریــک از افراد مذکور بالفاصله 
در ســامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشــد.در این ماده سه تبصره وجود 

دارد که گفته شــده همه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف اند اطالعات 
مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان 
بازرسی کل کشــور ارائه دهند. بنابراین افرادی که از این قانون سرپیچی کنند 
مشــمول انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهند 
شد. همچنین دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق 
وظایــف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط بــه پرداخت های مذکور را در 
اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی کنند.بر اساس یکی 
دیگر از تبصره های این ماده دولت مکلف شــده است طی سال اول اجرای قانون 
برنامه ســازوکارهای مناسب در نظام های پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی 
را به نحوی مدون کند که اختالف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤســا، مدیران 
و کارکنان در مشاغل مشابه و شــرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز 
نکند.اکنون که چنین بســتری برای شفافیت و یکسان سازی حقوق مهیا است 
ولی سوال اینجا اســت که چرا به این قانون کمترین توجه صورت گرفته است. 
چندی پیش ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود 
در فضای مجازی نوشــت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، 
سامانه ای جامع در خصوص دریافتی مدیران پیش بینی کند تا ریشه حقوق های 
نجومی خشکانده شود.حال این سوال مطرح می شود که آیا باوجود داشتن سامانه 
مسئوالن دنبال راه اندازی سامانه ای جدید هستند؟بررسی ها از سال ۹۵ تا کنون 
نشان می دهد که میزان پایبندی دستگاه ها به این سامانه تقریباً به هیچ نزدیک 
بوده و این سامانه در میان سازمان ها و نهادهای مختلف کاماًل به فراموشی سپرده 
شــده است. موید این مطلب نیز گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است که 
مطابق با آن، از تعداد ۴۷۲۴ دســتگاه اجرایی شناســایی شده، صرفاً تعداد ۷۷ 
دســتگاه اقدام به بارگذاری اطالعات کامل لیســت حقوق پرداختی به کارکنان 
خود، در ســامانه پاکنا نموده اند. تعداد ۱۶۳۳ دســتگاه، اطالعات لیست حقوق 
خود را به صورت ناقص در ســامانه ثبت کرده و تعداد ۳۰۱۴ دستگاه، اطالعات 
حقوق و مزایای پرداختی را در ســامانه بارگذاری نکرده اند.بر اساس این گزارش، 
اطالعات ثبت شده توسط ۱۶۳۳ دستگاه مذکور، صرفاً مربوط به حقوق پرداختی 
بوده و این دستگاه ها نسبت به ثبت مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی، اقدام 
ننموده اند. حال با گرم شــدن دوباره انتشار فیش حقوق های نجومی، این سوال 
مطرح است که چرا در سال های گذشته با وجود در دسترس بودن چنین بستری، 
هیچ گونه توجهی به آن نشده و به طور کامل به فراموشی سپرده شده است حال 
باید دید دولت و مجلس می توانند با همراهی یکدیگر جانی دوباره به این سامانه 

فراموش شده بدهند یا خیر و جلوی پرداخت حقوق های نجومی را بگیرند.

فیشهای نجومی همچنان خبرساز 

3014 دستگاه از افشای حقوق و دستمزد خودداری کردند

ترکیه هشت برابر ایران به سوریه صادرات دارد!
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه پرداخته که نشان دهنده فاصله قابل توجه آمار صادراتی دو کشور است.به 
گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشر شده در این گزارش، صادرات غیرنفتی ایران به سوریه در هفت ماه سال جاری به ۱۰۶ میلیون دالر رسیده و در مجموع ایران بیش از 
۷۹ هزار تن کاال به سوریه صادر کرده است.در مقابل نیز سوریه حدود ۱۹۵ هزار تن کاال به ارزش ۱۷ میلیون دالر به ایران صادر کرده است. در مقایسه با سال قبل، صادرات 
ایران به سوریه رشدی ۴۲ درصدی داشته است. هر چند این آمار در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۸ و پیش از کرونا، تغییر چندانی را نشان نمی دهد.در این مدت، تراز تجاری 
ایران و سوریه، ۸۹ میلیون دالر به نفع ایران بوده است و این عدد نیز در مقایسه با عملکرد دو سال قبل که تراز مثبت ۸۳ میلیون دالری ثبت شده بوده، تغییر چندانی نشان 
نمی دهد.متوسط قیمت کاالهای صادراتی ایران به سوریه در سال جاری، ۱۳۳۳ دالر در هر تن بوده که در مقایسه با سال قبل، افزایش ۴۲۲ دالر را نشان می دهد. همچنین 
عمده کاالهای صادراتی ایران به سوریه به کاالهای با ارزش افزوده باال و کاالهای سرمایه ای اختصاص دارد.جزئیات منتشر شده نشان می دهد که اجزا و قطعات توربین های 
بخار، دارو، خمیر غذایی، کنسرو و شیرخشک اصلی ترین کاالهای صادراتی ایران به سوریه در هفت ماه سال جاری را تشکیل داده اند.بررسی تجارت مشترک ترکیه و سوریه 
نیز در ۹ ماهه نخست سال جاری میالدی نشان می دهد که میزان صادرات ترک ها از مرز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر گذشته و در مقابل سوریه به این کشور ۹۹ میلیون 
دالر صادرات داشته است. ارزش صادرات ترکیه به سوریه در سال جاری میالدی رشدی ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است.در فهرست اصلی ترین کاالهای صادراتی ترکیه 
به سوریه نیز لوازم خانگی، چربی و روغن های حیوانی و نباتی و قند و شکر و شیرینی دیده می شود.مقایسه عملکرد صادراتی ایران و ترکیه به سوریه نشان می دهد که ایران 
در هفت ماهه سال جاری شمسی، به طور میانگین ۱۵.۲ میلیون دالر کاال به سوریه صادر کرده و این در حالی است که ترکیه در ۹ ماهه نخست سال جاری میالدی به طور 

میانگین ۱۳۱ میلیون دالر در هر ماه به سوریه صادرات داشته است. به این ترتیب میزان صادرات ترکیه به سوریه بیش از هشت برابر صادرات ایران به سوریه بوده است.
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 در واکنش به ظهور واریانت جدید کروناگزیده خبر

ریزش ۱۰ دالری قیمت نفت
قیمت نفــت در معامالت روز جمعه در واکنش به ظهور واریانت 
جدید ویروس کرونا که ســرمایه گذاران را به وحشت انداخت و 
به نگرانی ها نسبت به وضعیت اشباع عرضه در سه ماهه نخست 
اضافه شد، ۱۰ دالر در هر بشکه سقوط کرد که بزرگترین ریزش 
یــک روزه از آوریل ســال ۲۰۲۰ بود.به گزارش ایســنا، قیمت 
نفت همســو با بازارهای ســهام جهانی به دلیل نگرانی ها نسبت 
به شــیوع واریانت جدید و آســیب دیدن رشد اقتصادی و تقاضا 
برای سوخت، سقوط کرد.به گفته وزیر بهداشت آفریقای جنوبی، 
سازمان جهانی بهداشت واریانت جدید را که اومیکرون نام گرفته 
است، مایه نگرانی خوانده است. آمریکا، کانادا، انگلیس، گواتماال و 
کشورهای اروپایی در میان کشورهایی هستند که سفر از جنوب 
آفریقا را که این واریانت در آن شناسایی شده است، محدود کرده 
اند.بهای معامالت نفت برنت با ۹ دالر و ۵۰ ســنت معادل ۱۱.۶ 
درصد کاهش، در ۷۲ دالر و ۷۲ ســنت در هر بشــکه بسته شد. 
نفت برنت برای کل هفته بیش از هشت درصد کاهش هفتگی به 
ثبت رساند.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۰ 
دالر و ۲۴ ســنت معادل ۱۳.۱ درصد کاهش، در ۶۸ دالر و ۱۵ 
سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته بیش از ۱۰.۴ درصد 
کاهش داشــت.باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی شرکت میزوهو 
اظهار کرد: بازار روی بدترین ســناریو حساب می کند که در آن 
شــیوع واریانت جدید باعث نابودی عظیم تقاضا می شود.هر دو 
شاخص برای پنجمین هفته متوالی کاهش هفتگی داشتند و این 

بزرگترین کاهش هفتگی آنها از آوریل سال ۲۰۲۰ بود که وست 
تگزاس اینترمدیت برای نخســتین بار در بحبوحه اشباع عرضه 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا منفی شده بود.خبر شیوع واریانت 
جدید باعث احتیاط در بازاری شد که پیش از این بین کشورهای 
تولیدکننده و مصرف کننده گرفتار شده بود.به گفته ِکِرگ ارالم، 

تحلیلگر ارشد شــرکت OANDA، بزرگترین واهمه این است که 
واریانت جدید در برابر واکســنها مقاوم باشد و ضربه بزرگی برای 
کشورهایی خواهد بود که از دستاوردهای مثبت عرضه واکسنها 
بهره مند شــده اند.به گفتــه منابع آگاه، اوپــک پالس تحوالت 
پیرامون این واریانت را زیر نظر دارد و بعضی ابراز نگرانی می کنند 

که ممکن است دورنمای بازار نفت کمتر از یک هفته به برگزاری 
نشست وزیران این گروه وخیمتر شود.دانشمندان تاکنون واریانت 
اومیکرون را در شــمار نسبتا کم در آفریقای جنوبی و همچنین 
در بوتسوانا، هنگ کنگ و رژیم صهیونیستی شناسایی کرده اند 
اما نگران جهش های متعدد آن هســتند که ممکن اســت این 
واریانت را در برابر واکسنها مقاوم و آن را مسری تر کند.شرکتهای 
داروســازی فایزر و بیوان تک اعالم کرده اند اگر الزم باشد ظرف 
مدت شــش هفته در واکسن هایشان تغییراتی می دهند و اولین 
بســته ها را ظرف مدت ۱۰۰ روز آمــاده تحویل می کنند.وزارت 
خارجه آفریقای جنوبی اعالم کرد بــا انگلیس برای بازنگری در 
ممنوعیت سفر دیدار خواهد کرد.نالدی پاندور، وزیر خارجه این 
کشور گفت: فوری ترین نگرانی ما صدمه ای است که این تصمیم 
به صنایع گردشگری و تجارت دو کشور وارد می کند.قیمت نفت 
اواســط هفته تحت تاثیر خبر احتمال تعدیل افزایش تولید نفت 
اوپک پالس در واکنش به برداشت هماهنگ آمریکا و کشورهای 
مصرف کننده دیگر از ذخایر استراتژیک شــان صعود کرده بود.بر 
اســاس گزارش رویترز، یک منبع آگاه در اوپک گفت: یافته های 
کارشناسان این گروه نشان می دهد چنین برداشتی احتماال باعث 
افزایش عرضه در ماه های آینده می شود. پیش بینی های مذکور 
بر دیدار دوم دسامبر وزیران اوپک پالس که برای تصمیم گیری 
درباره افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز در ژانویه 

برگزار می شود، سایه افکنده است.

نخستین بار پس از یکپارچه شدن شرکت های آبفای شهری و روستایی صورت 
گرفت؛

آغاز اجرای تاسیسات فاضالب 11 روستای 
شهرستان فالورجان

نخســتین بار پس از یکپارچگی شــرکت های آبفای 
شهری و روستایی در کشور، عملیات اجرایی تاسیسات 
فاضالب ۱۱ روستای شهرســتان فالورجان در استان 
اصفهان آغاز شد.در آیین افتتاح این طرح معاون توسعه 
و مدیریت منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: اجرای 
این طرح در روســتاها رویکردی در جهت محرومیت زدایی به شمار می رودکه 
توسط آبفای استان اصفهان و شرکت ذوب آهن با همکاری فرمانداری فالورجان 
در دســتور کار قرار گرفته اســت.مصطفی خضری با بیان این که اجرای شبکه 
فاضالب در روستاها با سرمایه گذاری بخش خصوصی به مثابه تبدیل تهدید به 
فرصت اســت اعالم کرد: با اجرای این پروژه نه تنها مشکالت بهداشتی و زیست 
محیطی منطقه برطرف می شود بلکه استفاده مجدد از پساب در صنعت فوالد، 

وابستگی ذوب آهن به زاینده رود را بسیار کاهش می دهد. 

بدست توانمند متخصصان منطقه  دو عملیات انتقال گاز ایران انجام پذیرفت : 
بومی سازی اسکنرهای شعله  محفظه  احتراق  

توربین های  زیمنس
مجید مصدقی سرپرست منطقه دو عملیات انتقال گاز 
ایران از پایان موفقیت آمیز ســاخت اسکنرهای شعله 
محفظه احتراق توربینهــای زیمنس خبر داد و گفت : 
طرح بومی سازی اسکنر های شعله در محفظه احتراق 
توربین های زیمنس که یکی از ابزارهای کنترلی مهم 
توربین ها  در تجهیزات استراتژیک شرکت انتقال گاز ایران می باشد با موفقیت 
انجام شــد. به گزارش روابط عمومــی منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران مجید 
مصدقــی با اعالم این خبر گفت  : تهیه این تجهیز در شــرایط تحریم از طریق 
منابع خارجی غیر ممکن بود که پس از بررسی ها و مطالعات کارشناسی شده در 
کمیته خودکفایی ،  ساخت این تجهیز تصویب و در دستور کار واحد ابزار دقیق 

منطقه قرار گرفت .

سخنگو و رئیس روابط عمومی اعالم کرد؛
عملکرد شرکت گاز آذربایجان شرقی مطلوب 

ارزیابی شد
آذربایجان شــرقی –شــیعه نــواز : بر اســاس نتایج 
نظرسنجی ساالنه شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، 
میانگین رضایت ذی نفعان از خدمات این شــرکت در 
ســال ۹۹، مطلوب ارزیابی شد.ســخنگوی شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر گفت: هر ساله، 
ســنجش میزان رضایت ذی نفعان از عملکرد این شــرکت بر اساس نظام نامه 
نظرسنجی از ذینفعان شرکت ملّی گاز ایران و توسط مؤوسسات معتبر علمی و 
دانشگاهی اجرایی گردیده و بر اساس نتایج مربوطه، هدف گذاری و برنامه ریزی 

های الزم صورت می پذیرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اعالم کرد؛
آذربایجان شرقی رتبه اول بیشترین کارکرد 
کمپرسور در بین جایگاههای سی ان جی کشور

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی از کسب 
رتبه اول این استان در بیشترین مقدار کارکرد کمپرسور 
در بین جایگاههای عرضه سی ان جی کشور طی مهر 
ماه ۱۴۰۰ خبر داد.علی روح اللهی ضمن اشاره به اهتمام 
مدیریت و مسئولین منطقه در راستای جایگزینی گازطبیعی بجای سوخت مایع 
در بخــش های مختلف مصرف گفت: این منطقه در مهر ماه ســال جاری رتبه 
اول کارکرد کمپرســور جایگاههای سی ان جی کشور را با ۱۱.۴ ساعت به خود 
اختصاص داده اســت که خود نشان از افزایش تقاضا برای سوخت سی ان جی و 

شرایط مساعد جهت توسعه صنعت سی ان جی در استان می باشد.

بزرگداشت هفته بسیج در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن

گیالن_محمدپور؛ به مناسبت بزرگداشــت هفته بسیج ، مجموعه برنامه های 
فرهنگی ، اجتماعی و ورزشــی درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن برنامه ریزی شد و در حال اجراست.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ؛ برگزاری مراسم تکریم بسیج و بسیجی 
و تقدیر از بســیجیان فعال و برنامه ریزی برای کوهنوردی همکاران به یکی از 
نقاط سیاحتی استان برای پایان هفته از جمله این برنامه ها است.مدیر منطقه 
، کورش باالدســت ، نیروهای بسیجی را  تالشگران بی ادعا دانست و افزود : »  
بسیج متعلق به کل کشور است و مختص قشر خاصی نیست ، طی دوران دفاع 
مقدس تمام مردم در کلیه حوزه ها نسبت به کشور خود ادای دین کردند  ؛ این 
نشــان دهنده اقتدار یک کشور است که مردم همه بسیجی وار در کنار یکدیگر 

از کشور دفاع کردند . «

محسن رضایی:
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نمونه مدیریت 

جهادی در کشور است
معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور پــس از بازدید از 
دستاوردهای جهادی تالشــگران عرصه صنعت نفت 
در ابرپاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، این 
مجموعه را یکی از نمونه های مدیریت جهادی در کشور 
برشــمرد.به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، محسن رضایی ظهر امروز پنجشنبه در بازدید 
از دستاوردهای جهادی تالشــگران بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان 
با بیان اینکه پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس یکی از نمونه های مدیریت جهادی 
در کشــور ما در عرصه صنعت است، ابراز کرد: زمانی بنا بود خارجی ها با ایجاد 

کنسرسیوم چند کشور اروپایی این مجموعه را بسازند،

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:
گاز ۷۶ درصد از مشترکان خانگی، گران 

نمی شود
تهران - ایرنا - مدیر گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران با اشاره به جریمه مشترکان 
پرمصرف گاز، گفت: در ۳ پله اول که ۷۶ درصد از مشــترکان بخش خانگی را شامل 
می شود، افزایش قیمت گاز لحاظ نخواهد شد.به گزارش ایرنا، »سید جالل نورموسوی« 
با بیان اینکه بر اساس تبصره ۸ قانون بودجه، گاز بهای مشترکانی که تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و مصرف آنها در حد متعارف است، رایگان خواهد 
بــود، افزود: از همین رو هیات دولت ۳ پله اول جدول پلکانی مصرف گاز را به عنوان 
مصرف متعارف تشخیص داد.  وی ادامه داد: برای سایر مشترکان که مصرف گاز آنها 
در این ۳ پله قرار دارد، افزایش قیمت گازی اعمال نخواهد شد.  نور موسوی تاکید کرد: 
حدود ۷۶ درصد از مشترکان بخش خانگی در محدوده مصرف متعارف گاز قرار دارند.  

انتقاد آژانس بین المللی انرژی از اوپک
آژانس بین المللی انرژی با احتمال نزدیک شــدن به جنگ جدید قیمتی نفت، به شدت از 
اوپک انتقاد کرد.به گزارش ایلنا از اویل پرایس، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی 
از سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به دلیل شکست در زمینه کاهش قیمت نفت 
انتقاد کرد.وی گفت: یکی از عواملی که سبب قیمت های باالی نفت شد، موقعیت بعضی از 
تأمین کنندگان بزرگ نفت و گاز است و از نظر ما بعضی از کشورها، موضع مفیدی در این 
زمینه اتخاذ نکردند.رئیس آژانس بین المللی انرژی افزود: ممکن اســت بعضی از فشارهای 
اصلی موجود در بازار به عنوان محدودیت مصنوعی تلقی شــود، زیرا امروز در بازارهای نفت 
شاهد نزدیک به ۶ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید متعلق به تولیدکنندگان کلیدی 
- کشــورهای ائتالف اوپک و متحدانش )اوپک پالس( - هستیم.جو بایدن، رئیس جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا روز سه شنبه )دوم آذرماه( اعالم کرده بود که وزارت انرژی این کشور 
با هدف پایین  آوردن قیمت بنزین، ۵۰ میلیون بشکه از ذخیره سازی راهبردی نفت خود را 

در تالشی هماهنگ با دیگر مصرف کنندگان بزرگ نفت برداشت می کند.

تکمیل طرح های فاضالب در استان 
 کرمانشاه 1۳۰ میلیارد تومان

 نیاز دارد
الهه بهاری - مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
گفت: برای تکمیل شــبکه تصفیه فاضالب شــهرهای جوانرود، 
روانسر، تازه آباد، کرندغرب و سرمست در این استان، ۱۳۰ میلیارد 
تومــان اعتبار نیاز اســت.علیرضا کاکاوند افــزود: در حال حاضر 
تصفیه خانه فاضالب در جوانرود ۵۹ درصد، روانســر ۵۴ درصد، 
تازه آباد ۷۵ درصد، کرند غرب ۴۵ درصد و شــهر سرمســت ۲۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارند.وی اظهار کرد: برای تامین اعتبار 
و تکمیل این پروژه ها، اعالم آنها را برای طرح در جلســه شورای 
اداری ســفر آتی رییس جمهور به استان کرمانشاه در نظر گرفته 
ایم چون از پروژه های اولویت دار وزارت نیرو هستند و امیدواریم 
بتوانیم اعتبار تکمیلی مورد نیاز را جذب کنیم.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان کرمانشاه گفت: عملیات بخش سازه تصفیه 
خانه فاضالب شــهر روانسر به اتمام رسیده ولی برای خرید و راه 
اندزی تجهیزات و تکیمل این پروژه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است که با اختصاص این اعتبار، پروژه ظرف یکسال تکمیل شده 

و به بهره برداری می رسد.

 واحد یک گازی نیروگاه نکا 
از مدار خارج شد

 واحد یک گازی نیروگاه شــهید سلیمی نکا جهت انجام بازدید 
۸ هزار ساعت کارکرد از مدارتولید خارج شد.عبدالرضا محمودی 
مدیرامورتعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی با اعالم این خبر افزود: 
در طــول این بازدید که طبق برنامه زمانبندی و به منظور حفظ 
آمادگــی حداکثری تولید در فصل ســرما و به مدت ۸ روز انجام 
میشود، عالوه بر انجام فعالیت های معمول در بازدیدهای مشابه، 
اقداماتی شامل: بازدید از قطعات داغ اتاق احتراق، بازدید پره های 
ردیف ۱ و ۴ توربین و ردیف ۱ کمپرســور، بازدید از سایلنســر 
ورودی کمپرسور، شستشوی فیلتر کوالسر، رفع نشتی از بوشینگ 
LV ) ولتاژپایین( ترانس اصلی، رفع اشکال از قطعات آببند دایورتر 
دمپر بویلر بازیاب، تســت عملکردی قطعات ابزاردقیقی و پرمیت 
های شاتدانی نیز در بخشهای مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق واحد 
صورت میگیرد.بلوک ســیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا 
شــامل دو واحد گازی به ظرفیت هریــک ۱۳۷.۶ مگاوات و یک 

واحد بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات است.

پیام تسلیت مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران در پی درگذشت 
یکی از کارکنان شرکت نفت و گاز 

مسجدسلیمان
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران در پیامی درگذشــت امیر 
امیدیان، از کارکنان عملیاتی شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان را تســلیت گفت .به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شــرکت ملی نفت ایران، در پیام محسن خجسته مهر آمده است: 
»حادثه غم انگیز درگذشــت یکی از همکاران عزیز صنعت نفت 
حین عملیات و تالش برای انجام وظیفه، باعث غم و اندوه فراوان 
اینجانــب و همه همکاران در شــرکت ملی نفت ایــران گردید. 
اینجانب ضمن عرض تســلیت به خانواده داغدار مرحوم امیدیان 
و همه همکاران در مناطق نفت خیز جنوب و شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان، از خداوند متعال برای روح ایشــان 

آمرزش و برای خانواده این مرحوم صبر جزیل مسئلت دارم.
 الزم است با پیگیری واحد های مربوطه ضمن بررسی دقیق علت 
سانحه، از بروز حوادث مشــابه جلوگیری شود.« بر اساس اعالم 
روابط عمومی شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان، 
امیر امیدیان، جوشــکار اداره تعمیرات خطوط لوله شرکت نفت 
و گاز مسجدســلیمان که در حادثه آتش سوزی اداره ترابری این 
شــرکت دچار سوختگی شدید شده بود امروز )جمعه، ۵ آذرماه( 
در بیمارستان فوق تخصصی سوانح سوختگی تهران جان به جان 

آفرین تسلیم کرد.
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گزیده خبر رییس کل سازمان توسعه تجارت مطرح کرد:

پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در سال ۱۴۰۱
تهران- ایرنا- رییس کل ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
مشــوق های صادراتی باید بــرای حمایــت از صادرکنندگان 
پرداخت شــود و در این راستا، برای پرداخت یک هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است.به گزارش 
خبرنــگار اقتصادی ایرنا، »علیرضا پیمان پاک« در نشســت با 
هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران با بیان اینکه مشــکالت حوزه صادرات مشــخص است 
و بایــد به دنبال راه حل های عملیاتی برای رفع آنها باشــیم، 
خاطرنشان کرد: برخی از این موانع صادراتی مانند بازگشت ارز 
مربوط به گذشته اســت که راهکارهای آن باید تعریف شود و 
همچنین برای برنامه های آینده تجارت کشور نیز ایده ها باید 
تبدیل به پروژه های عملیاتی شوند تا منجر به نتایج سودمند 
برای کشــور شود.وی با اشاره به پیگیری وزیر صنعت، معدن و 
تجارت درخصوص صندوق عوارض صادراتی، اظهار داشت: در 
این بخش، درآمدها باید صرف زنجیره ارزش شــود زیرا عمده 
صادرات امروز کشــور خام فروشــی اســت و باید این روند به 
تجارت کاالهایی با ارزش افزوده بیشتر هدایت شود.پیمان پاک 
با بیان اینکه ایجاد محدودیت در صادرات موجب کمبود منابع 
و کاهش تجارت شده است، تاکید کرد: به دنبال ضوابط جدید 
در زمینه های ارزی و تجاری، تعرفه ها،  مشــوق های صادراتی 
و کانــال های مالی و بانکی هســتیم تا قوانین، منجر به ایجاد 
ذخایر ارزی و افزایش صادرات شود.وی نمایشگاه را ابزاری برای 
مدیریت دانست و تصریح کرد: نمایشگاه ها در سال های اخیر 

با غرفه فروشی به دنبال کســب و کار بودند اما از این پس به 
عنوان رویدادهای تجاری از این بخش به بهترین شکل استفاده 
خواهد شد.رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: 
ممنوعیت صادراتی رویکرد نادرستی است زیرا تجارت با معنای 
آزاد آن تعریف می شود و کشورهای موفق در صادرات و واردات 
با محدودیت مواجه نیســتند؛ بر همین اســاس مقرر شده تا 

اظهار صادراتی در ســامانه جامع تجارت به گونه ای باشد که 
در زمان اعمال قوانین، مشــمول کاالهای ثبت شده نشود.وی 
با اشــاره به موانع صادراتی در بخش تجهیزات پزشکی، تاکید 
کرد: در این زمینه فرصت خوبی برای کشور فراهم است و باید 
از ظرفیت آن استفاده شود که به دلیل همکاری نداشتن بخش 
های مختلف، محدودیت های صادراتی این بخش اصالح نشده 

اســت اما در حال برگزاری مذاکرات با کشورهایی مانند عمان 
هستیم.رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: همچنین در 
حوزه لوازم خانگی به دنبال همکاری و ایجاد برند مشــترک با 
قزاقستان و پاکستان هستیم تا از این ظرفیت برای تهاتر بیشتر 
اســتفاده شــود که صادرات قطعات به این کشور گام نخست 
در این بخش خواهد بود.پیمان پاک با بیان اینکه قزاقســتان 
یک فرصت تجاری برای صادرات کاال به کشورهای هم پیمان 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، اظهار داشت: با توجه به بازگشت 
قطعی ســوریه به اتحادیه عرب باید از ظرفیت این بخش بهره 
مند شــویم زیرا با توجه به نیاز این کشور به منابع ارزی خود 
می توان کشت فراسرزمینی را آغاز و تجارت با سوریه را از این 
مسیر توسعه داد.وی با اشاره به اینکه سال گذشته برنامه ریزی 
برای پرداخت ۳۵ میلیارد تومان مشوق صادراتی انجام شده که 
تاکنون ریالی از آن به ثمر نرسیده است، تصریح کرد: حمایت 
از توســعه بازار، لجستیک، گمرکات و تعرفه ها و مسائل مالی 
و بانکی باید در اولویت مشوق ها باشد و به صورت زیرساختی 
به تمام صادرکنندگان پرداخت شــد.رییس ســازمان توسعه 
تجارت ایران با اشــاره به اینکه برای سال آینده مبلغ یک هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی مطرح شده است، گفت: 
مذاکراتی با ســازمان برنامه و بودجه انجام شده تا این مبالغ را 
سازمان توســعه تجارت از منابع نفت و گاز تامین کند به این 
ترتیب که میعانات در اختیار ســازمان قــرار بگیرد تا با مبالغ 

فروش حاصل از آن، هزینه های صادراتی پرداخت شود.

نگاه آینده نگرانه گل گهر در 
سرمایه گذاری های بلندمدت

پایگاه خبری تیتر۲۰ - افزایش نقدینگی برای ســرمایه گذاری در طرح های 
بلند مدت از ســوی گل گهر، یعنی این مجموعه برای سال های پیش روی 
خود خواب خوبی دیده است که تعبیر آن کسب سهم بیشتر در زنجیره ارزش 
صنعت فوالد خواهد بود.نگاه بلند مدت با بررسی تمامی فاکتورهای اثر گذار 
در توسعه پایدار می تواند به حضور قدرتمند یک شرکت و استقبال از سهام 
آن در بازار ســرمایه کمک کند.شرکت های معدنی نیز در سال های اخیر به 
ویژه شرکت های فعال در حوزه سنگ آهن، با تکمیل زنجیره ارزش سعی بر 
افزایش درآمد و سود حاصل داشتند تا بتوانند نقدینگی باالیی برای طرح بلند 
مدت خود که عموما طرح های توسعه ای محسوب می شوند را فراهم کنند. 
در این  بین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نگاهی توسعه ای در مسیری 
درست قدم برداشته است تا با استفاده از نقشه راه تدوین شده، نقش خود در 
زنجیره ارزش فوالد را افزایش دهد.چنین نگاهی از سوی مدیران  این مجموعه 
باعث شــده تا پروژه های بلند مدت تعریــف و در جهت افزایش بهره وری و  
ســود بیشتر گام بردارد.اما در بعد دیگر گل گهر در ۶ ماهه سال جاری موفق 
به افزایش ۲۱۰ درصدی سرمایه گذاری های بلند مدت خود نسبت به مدت 

مشابه سال  گذشته شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا مطرح کرد:
 افزایش ۲۲ درصدی تولید خودرو

 در سایپا در آبان ۱۴۰۰
مدیرعامل سایپا از افزایش تولید در این گروه خودروسازی در آبان ماه گذشته و 
۸ ماه سپری شده از سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.به 
گزارش سایپانیوز، سیدجواد سلیمانی گفت: با وجود موانع جدی در حوزه تولید، 
مشــکالت ناشی از تحریم های بین المللی و نیز محدودیت های کرونایی، گروه 
خودروســازی سایپا موفق شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰ با تولید ۳۷ هزار و ۳۷۵ 
دستگاه انواع خودرو رشد ۲۲ درصدی را نسبت به آبان سال گذشته ثبت کند.

سلیمانی بیان کرد: در آبان ســال ۹۹ تولید انواع خودرو در گروه خودروسازی 
سایپا ۳۰ هزار و ۶۲۷ دستگاه بود که در آبان امسال موفق شدیم آن را نزدیک 
به ۷ هزار دستگاه افزایش دهیم.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه 
برخی مشکالت داخلی به ویژه در بخش تامین قطعات نیز تولید را دشوار کرده 
است، افزود: مقایسه آماری تیراژ تولید انواع خودرو در این گروه خودروسازی در 
۸ ماه سپری شده از سال جاری با مدت مشابه سال قبل نیز نشان می دهد سایپا 

در این مدت نیز رشد ۶ درصدی تولید را ثبت کرده است.

 الگوی موفق شرکت چادرملو در احیای
 عرصه های بیابانی

 مدیر کل دفتر امور بیابان ســازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشــور اقدام 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای احیای عرصه های بیابانی در شهرستان 
اردکان را یک اقدام الگویی برای ســایر سرمایه گزاران و صنعتگران یزد و کشور 
دانست و اظهار داشت: شــرکت چادرملو پیشران در مسئولیت اجتماعی حوزه 
احیــای عرصه های بیابانی اســت. وحید جعفریان مدیــر کل دفتر امور بیابان 
ســازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشــور در گفت و گو با خبرنگار روزنامه 
صمت  یزد، درباره عملکرد شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در حوزه احیای 
عرصه های بیابانی و مبارزه با بیابان زایی در استان یزد، اظهار داشت: طی سفر 
اخیر به استان یزد، فرصتی پیش آمد تا از فعالیت های اجرایی شرکت چادرملو 
در حوزه بیابان زدایی بازدید داشته باشیم.وی با بیان اینکه همکاری بخش های 
مختلف صنعتی و معدنی در مشارکت برای احیای عرصه های بیابانی می تواند 
نقش کلیدی دراکوسیستم خشک و آسیب پذیر استان یزد داشته باشد، افزود: 
در این بازدید شاهد مشارکت خوب بخش خصوصی که در قالب یک تفاهم نامه 
با اداره کل منابع طبیعی استان یزد برای احیای عرصه های بیابانی استان انجام 

شده است، بودیم.

 بررسی روند اجرای پروژه ایستگاه
 مترو ماموت 

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران شــهرجدید هشتگرد؛ در حاشیه این 
نشســت مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای 
جدید با اشــاره به پیشــرفت فیزیکی پروژه ایســتگاه ماموت)شــهید فخری 
زاده( اظهار داشــت: با هماهنگی های انجام شــده با پیمانکار و کارفرما و طی 
پیگیری های هفتگی که صــورت میگیرد پروژه طبق زمانبندی به بهره  برداری 
خواهد رسید. وکیلی خواستار تســریع در اجرای پروژه و پرداخت مطالبات در 
زمان مقرر به  پیمانکار شد.عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرجدید هشتگرد 
نیز به تعطیلی متروی گلشهر- شهر جدید هشتگرد استان البرز به مدت ۲ هفته 
در روزهای پنجشنبه و جمعه اشاره کرد و گفت: به منظور احداث سقف ایستگاه 
ماموت و باال بردن کیفیت خدمات و  تامین ایمنی مســافران، متروی گلشهر_ 
شــهرجدید هشتگرد از روز پنجشــنبه چهارم آذرماه  به مدت ۲ هفته روزهای 

پنجشنبه و جمعه به مسافران خدمات ارائه نمی دهد.

صادرات غیرنفتی راه نجات اقتصاد ایران 
رئیــس اتــاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بزرگترین دغدغه کشــور صادرات اســت 
و صــادرات غیرنفتی راه نجات اقتصاد ایران اســت، گفت: اگر این موضوع حل شــود 
بسیاری از مشکالت حل می شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مسعود 
خوانساری دیروز در نشست با نمایندگان تشکل های بخش خصوصی با رئیس سازمان 
توســعه تجارت ایران بیان کرد: بزرگترین دغدغه کشــور صادرات اســت و اگر بحث 
صادرات را حل کنیم بسیاری از مشکالت حل می شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران با 
اشاره به مشکالت اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه و تورم افزود: با توجه به این 
مشکالت امروز تنها راه نجات اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی است. وی افزود: با توجه 
به رویکردهای بانک مرکزی در ســال های اخیر نسبت به صادرات، صادرات با لطمات 
زیادی مواجه شد صادرکنندگان با چالش های بسیاری مواجه بوده اند، اما امیدواریم در 
دوره جدید و در دولت سیزدهم با شناخت دقیق وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت 
از بحث صادرات، این مشکالت حل شود.خوانساری اظهار داشت: امروزه اکثر خبرها بد 
و ناامید کننده اســت، اما برخی جلسات ما را به آینده امیدوار می کند، ویژگی مدیران 
دولت جدید نشــان می دهد که گوش شنوا دارند، این در حالی است که مشکل ما در 
دولت قبل و به خصوص دولت دوم روحانی این بود که هم مسئوالن خود را بی نیاز از 
مشورت می دانستند.به گفته وی،  در دو سال گذشته ضربه به صادرات کشور به دلیل 
یک دندگی و عدم مشورت بود و علیرغم افزایش سه برابری قیمت دالر انتظار داشتیم 
که صادرات حداقل ســه برابر شود، اما نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم یافت و 
فقط به همین خاطر که مسئوالن ما فکر می کردند که همه چیز را می فهمند و درست 
تصمیم می گیرند. وی با اشــاره به مدیران جوان دولت ســیزدهم گفت: خوشبختانه 

تاکنون این طور بوده که مدیران جوان دولت سیزدهم گوش شنوایی دارند.

ضرورت تسریع در اجرای ابالغیه تسهیل تجارت 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: باوجود اینکه دو ماه از ابالِغ ابالغیه معاون اقتصادی رئیس 
جمهور درباره تســهیل تجارت می گذرد اما این ابالغیه هنوز اجرا نشــده است.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد الهوتی دیروز در نشست با تشکل های بخش خصوصی با رئیس 
ســازمان توســعه تجارت که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شــد، بیان کرد: دو ماه از ابالغِ  ابالغیه 
تســهیل تجاری معاون اقتصادی رئیس جمهور گذشــته اما هنوز این ابالغیه عملیاتی نشده است. 
وی بیان داشــت: این در حالی اســت که اگر قرار است صادرات هر کاالیی ممنوع شود باید حداقل 
سه ماه قبل اطالع رسانی شود. رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع 
رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان کوچک و متوســط که در این ابالغیه تعیین تکلیف شده است، 
افزود: بنابراین باید هر چه سریع تر این ابالغیه اجرایی شود. وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تنها 
دســتگاهی است که دســتورالعمل اجرایی مرتبط با ابالغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور را صادر 
کرد، افزود: حدود ۱۰ سال است که عوارض صادراتی بر کاالهای صادراتی وضع می شود و در حوزه 
ساالمبور و چرم بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت شده اما با این وجود حجم صادرات به 
یک سوم کاهش یافته است و تعداد فعاالن این حوزه ۵۰ درصد کاهش یافته است. الهوتی افزود: قرار 
بود که این عوارض در صنعت هزینه شود اما تاکنون فقط ۱۷ میلیارد دالر به این صنعت اختصاص 
داده شــده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه باید عوارض صادرات به سمت 
صنعت هدایت شــود، گفت: نه اینکه این عوارض به به نام تولید دریافت اما به کام دولت باشد. وی 
اظهار داشت: اگر قرار است صادرات کاالیی ممنوع شود باید سه ماه قبل اطالع رسانی شود زیرا عدم 
این اطالع رســانی منجر به بدنام شدن صادرکنندگان ایرانی در دنیا می شود و به علت عدم برنامه 
ریزی ایران در دنیا به عنوان یک کشور غیرمتعهد در دنیا بدنام خواهد شد. عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به اینکه دو سال است که سیاستگذاری حوزه تجاری به بانک مرکزی 

واگذار شده است، گفت: این شرایط در دولت فعلی تغییر کرده است.

در ۷ ماهه سال جاری
رشد ۲۳۰ درصدی ارزش 
صادرات ایران به آفریقا 

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توســعه 
تجارت ایــران گفت: صادرات جمهوری اســالمی 
ایران به آفریقا در ۷ ماهه ســال جاری نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل ۲۳۰ درصد از نظر ارزشی 
و ۴۶ درصد از نظر وزنی افزایش داشــته اســت.به 
گزارش ایلنا از سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد 
پیلتــن با بیان این خبر اظهار داشــت: در ۷ ماهه 
ســال جاری ۶۲۰ میلیون دالر صــادرات ایران به 
کشــورهای آفریقایی صورت گرفته که در مقایسه 
با ۱۸۸ میلیون دالر صادرات مدت مشــابه ســال 
گذشــته، با ۴۳۲ میلیون دالر افزایش شاهد رشد 
۲۳۰ درصدی بوده ایم.وی فزود: همچنین در مدت 
یاد شده، صادرات کشورمان به قاره آفریقا از لحاظ 
وزنی ۴۸۱/۴۷۲/۱ تن برآورد شــده که در مقایسه 
با مقدار ۲۸۹/۰۰۵/۱ تن مدت مشابه سال گذشته 
بــا افزایش ۴۸۷ تنی،  حــدود ۴۶ درصد افزایش 
داشته است.مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان 
توسعه تجارت ایران ادامه داد: در این مدت کشور 
غنا با حدود ۲۵۲ میلیون دالر در جایگاه نخســت 
طرف های صادراتی جمهوری اســالمی ایران قرار 
داشــته و آفریقای جنوبی با حــدود ۱۰۵ میلیون 
دالر، الجزایر با حــدود ۶۶ میلیون دالر، کنیا ۴۵ 
میلیون دالر، نیجریه ۴۳ میلیون رتبه دوم تا پنجم 
را بــه خود اختصــاص داده اند.پیلتــن اضافه کرد: 
همچنیــن تانزانیا با ۴۰ میلیون دالر، ســودان ۱۹ 
میلیون دالر، ساحل عاج ۱۳ میلیون دالر، سومالی 
۱۲ میلیــون دالر، موزامبیک ۷ میلیون دالر، مصر 
با حدود ۶ میلیون دالر در جایگاه ششم تا یازدهم 
کشــورهای هدف صادراتی در آفریقــا قرار دارند.

وی گفــت: در حوزه واردات نیــز ایران در ۷ ماهه 
سال جاری، ۳۱ میلیون دالر از قاره آفریقا واردات 
داشــته که در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل 
نشــان دهنده کاهش ۳۹ درصدی در ارزش است.

مدیر کل دفار عربی و آفریقایی بیان داشت:  در ۷ 
ماهه ســال ۹۹، به میزان ۵۱ میلیون دالر واردات 
از کشــورهای این قاره داشتیم که از نظر وزنی در 
بازه زمانی یاد شده در سال گذشته ۱۰۶/۲۴۸ تن 
بوده که با ۶۶ درصد کاهش به ۳۶/۱۶۸ تن تقلیل 
پیدا کرده است.پیلتن گفت:واردات ایران از تانزانیا 
با ۶/۵ میلیون دالر رتبه اول، اتیوپی با ۵/۷ میلیون 
دالر رتبه دوم ، غنا با ۴/۶ میلیون دالر رتبه ســوم، 
کنیــا با ۳/۳ میلیون دالر رتبــه چهارم و آفریقای 
جنوبــی هم با ۳/۲ میلیــون دالر رتبه پنجم را در 
۷ ماهه ســال   ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده اند.

وی افــزود: با توجه بــه نگاه ویژه ای کــه به قاره 
آفریقا در حاکمیت، قوه مقننه، نمایندگان مجلس 
و دولــت جدید وجود دارد، در حــال برنامه ریزی 
برای فعال کردن کمیسیون اقتصادی ستاد آفریقا 
هســتیم و امیدواریم در شــرایط جدیدی که هم 
در ســطح داخلی هم در ســطح بین المللی اتفاق 
افتاده با اســتفاده از این فرصــت مبادالت تجاری 
با قاره آفریقا را به ســطح باالتری برســانیم و در 
آینده ای نزدیک با فعال کردن کمیسیون اقتصادی 
ستاد آفریقا و پیگیری مصوبات قبلی کمیسیون با 
پیشنهادات خوبی به ستاد آفریقا بتوانیم به تقویت 
زیرســاخت های تجــاری با کشــورهای آفریقایی 
و تســهیل روابط تجاری بین جمهوری اســالمی 
ایــران و آفریقا کمک کنیم. مدیر کل دفتر عربی و 
آفریقایی در پایان یادآور شــد: پیش بینی می شود 
در پایان ســال جاری صادرات ایران به کشورهای 
آفریقایــی از مرز یک میلیارد دالر بگذرد و رشــد 
جدیــدی را در صادرات کاال از ایــران به این قاره 

شاهد باشیم.
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خرید هیجانی دالر ممنوعگزیده خبر

دالیلیکهتعدیلشاخصارزیراتقویتمیکند
فضای کنونی بازار ارز به گونه ای اســت که همچون سال های 
اخیر، به دالیل متعددی احتمال تعدیل و عقب نشینی شاخص 
ارزی وجود دارد که نشان از ریسک بسیار باال برای ورود به این 
بازار دارد.به گزارش ایِبنا؛ بازار ارز چند روزی است که بر مدار 
افزایشی نرخ ها حرکت می کند، روندی که به گفته بسیاری از 
فعاالن بازار، تحت تاثیر جوسازی نوسان گیران و دالالن ارزی 
است تا پیش از آغاز مذاکرات احیای برجام، با افزایش نرخ دالر 
و فروش ارزهای خود در محدوده های باالتر، کسب سود کنند 
و از بازار خارج شوند. این مسیر دقیقا مشابه روندی است که 

در سه سال اخیر به دفعات تکرار شده است. 
به عنوان نمونه در مهرماه ســال ۱۳۹۷ درست زمانی که نرخ 
دالر به کانال ۱۹ هزار تومان رســیده بود، بســیاری از مردم 
بدون توجه به هشدارهای کارشناسان اقتصادی، به خرید ارز 
با نرخ های باال اقدام کردند. موضوعی که دیری نگذشــت که 
بــا ورود حجم باالیی از ارزهای صادراتــی به چرخه بازار ارز، 
به زیانی هنگفت برای خریداران هیجانی بازار ارز منجر شــد 
و هر روز شــاهد افت پلکانی دالر بودند. از سوی دیگر، بانک 
مرکزی نیز با رصدی که نســبت به نوســانات شاخص ارزی 
داشــت، نیازهای ارزی متقاضیان را تامین کرد. در مجموع، 
این روند باعث شد تا به یکباره موجی از عرضه ارزهای خانگی 
را در بازار شاهد باشیم و بهای ارز به ویژه دالر، با ریزش قابل 
توجهی در نیم سال دوم ســال ۹۷ همراه شود.همچنین در 
دی ماه سال گذشــته نیز بهای دالر در حالی که تحت تاثیر 
تحوالت بین المللی و ایجاد انتظارات تورمی، با رشــد مواجه 
شده بود، با تالش های بانک مرکزی در جهت بازگشت منابع 
ارزی و آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی، با کاهش نرخ همراه 
شد و دوباره در این فضای کاهشی، افزایش عرضه ارز خانگی 
به سمت بازار را شاهد بودیم. اتفاقی که دوباره به ضرر و زیانی 
برای سرمایه گذارانی منجر شد که پیش تر تحت تاثیر فضای 
هیجانی ایجاد شده توســط دالالن، وارد بازار شده و در نرخ 

های باال، ارز خریداری کرده بودند.
مورد ســومی که همچون موارد ذکر شــده، در بازار ارز رقم 
خورد، مربوط به ماه های آغازین ســال جاری اســت. درست 

زمانی که نوســان گیران و دالالن با ایجــاد جو روانی منفی 
و هیجانی ســعی در افزایش انتظارات تورمی داشتند، بهای 
دالر در بازار آزاد نیز با رشــد مواجه شــد و در این مقطع نیز 
بسیاری با نگرانی نسبت به آینده، به خرید ارز در قیمت های 
باالتر اقدام کردند، اما غافل از اینکه در ادامه و در عرض چند 
هفته، به دلیل مدیریت بازارساز در جهت تامین نیازهای ارزی 
متقاضیان و بازگشــت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی و 
بانکــی، بهای دالر بیش از ۴ هــزار تومان کاهش پیدا کرد و 
به کانال بیســت هزار تومان رسید. در این شرایط نیز افزایش 
عرضه ارزهای خانگی به سمت بازار، به تعدیل بیشتر شاخص 
ارزی کمک کرد؛ روندی که با توجه به تکرار آن در این سال ها، 

نشان از شوک های ارزی برای تقویت عرضه در بازار دارد.

قدرت بازارساز بیش تر شده است
اما آنچه اهمیت دارد، در شــرایط کنونی توان بازارساز برای 
مدیریــت بازار ارز و تامین نیازهــای ارزی، بیش از هر زمانی 
است. به گونه ای که با توســعه بیش از پیش سامانه نیما در 
بخش حواله ارزی و همچنین تعمیق بازار متشــکل ارزی در 
مدت اخیر، دو بال پرقدرت در اختیار بازارســاز است تا اوال به 
خوبی نیازهای ارزی متقاضیان در بخش حواله و اسکناس را 
پوشــش دهد و ثانیا از هرگونه جهش یکباره نرخ ارز همچون 
ســال ۹۷ جلوگیری کند.آن گونه کــه آمارهای جدید بانک 
مرکزی بیان می کند، حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان 
در سامانه نیما طی هشت ماه سال ۱۴۰۰، ۱۸.۱ میلیارد دالر 

بوده اســت که این میزان حدود ۶۹ درصد نســبت به مدت 
مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین روند افزایش 
عرضه ارز در سامانه نیما در آبان ماه نیز تداوم داشته است به 
گونه ای که عرضه ارز طی این ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲۰ 
درصد رشــد داشته است.بنابراین بر خالف سال های گذشته، 
حاال قدرت بازارســاز به دلیل استقبال فعاالن اقتصادی برای 
بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در بستر 
سامانه نیما، بیش از گذشته شده است. همچنین روند خرید 
و فروش در بازار متشــکل ارزی نیز نسبت به ما های قبل، رو 
به رشد بوده و توانسته است در جهت کشف نرخ واقعی ارز در 
معامالت ارزی روزانه سراسر کشور، نقش مهمی را ایفا کند و 
دیگر خبری از نرخ گذاری ارز از بازار کشورهای همسایه برای 

صرافی های داخلی نیست. 

جمع بندی
همان گونــه که در ابتــدای این گزارش بیان شــد، روند نرخ 
دالر و ســایر ارزها در ســال های اخیر به گونه ای بوده است 
کــه در مقاطع مختلف، با حضور هوشــمندانه بازارســاز و با 
سیگنال مثبت از فضای بین المللی و ایجاد گشایش در اقتصاد 
کشورمان، شاخص ارزی بر مدار نزولی قرار گرفته است و ضرر 
و زیان هنگفتی برای آن دسته از مردم داشته است که صرفا 
در فضای هیجانی به خرید ارز اقدام کرده اند.در حال حاضر به 
دلیل تقویت و رشد صادرات غیرنفتی و ارزآوری از این ناحیه، 
بسیاری از کارشناســان اقتصادی باور دارند که از یک سو با 
حضور پرقدرت بازارســاز برای تامین ارزی در بخش حواله و 
اســکناس روبرو هستیم و از ســوی دیگر، با شروع مذاکرات 
احیای برجام در روزهای آتی، انتشار اخبار مثبت در این باره، 
می تواند اثر مستقیمی بر کاهش انتظارات تورمی داشته باشد 
کــه نتیجه آن، به تعدیل نرخ ارز منجر خواهد شــد.بنابراین 
پیش بینی می شود که همچون گذشته، به دلیل ریسک بسیار 
باال در بازار ارز، هرگونه سرمایه گذاری در این بازار آن هم صرفا 
تحت تاثیر فضای هیجانی و منفی نوسان گیران در معامالت 

بازار آزاد و پشت خطی، به ضرر و زیان منجر خواهد شد.

با امضای تفاهم نامه منعقد شد :
آغاز همکاری مشترک بانک آینده و شرکت 

پتروشیمی ارومیه 
در راســتای ایجاد فضای همکاری مشــترک برای ارائــه خدمات متقابل 
بانکــداری و بیمه ای و ایجاد هم افزایی الزم، تفاهم نامه همکاری مشــترک 
توسط نادر خواجه حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده و پژمان 
اسدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه به امضا رسید.ارائه انواع خدمات 
به شرکت و شرکت های زیرمجموعه حائز شرایط آن در زمینه های مختلف 
بانکی، مالی، بیمه ای و ســایر حوزه های مورد توافق دو طرف در چارچوب 
قوانین و مقررات، از موضوعات این تفاهم نامه است.از جمله مهم ترین مفاد 
این تفاهم نامه می توان به   ارائه خدمات اعتباری، پرداخت انواع تســهیالت، 
صــدور انواع ضمانت نامه بانکی، تامین مالی پروژه  ها، گشــایش انواع اعتبار 
اســنادی داخلی دیداری/ مدت دار )LC( ریالی، خدمــات ارزی و بانکداری 

الکترونیکی اشاره کرد.

 مرکز نوآوری بانک ایران زمین، 
دانش بنیان شد

مرکز نوآوری ایران زمین، وابسته به بانک ایران زمین، به عنوان پایگاه جمع 
آوری، حمایت و مشــارکت از طرح ها و ایده های خالقانه کسب و کارهای 
نوپا و نوآور، موفق به دریافت سطح ۲ دانش بنیانی از سوی کارگروه ارزیابی و 
تشخیص شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری شد.به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، مرکز نوآوری ایران 
زمین، با اتکا به امکانات سایر شرکت های تابعه و با شناخت نیازهای ضروری 
جامعه، به عنوان شتاب دهنده، مرکزی را در زمینه های: فین تک، بالکچین، 
گردشــگری، سالمت و انرژی، حمل و نقل و شهر هوشمند، خدمات متنوع 
آموزشی، توانمند سازی، هدایت و حمایتی خود را در قالب طرح های پیش 
شتابدهی، شتابدهی، سرمایه گذاری و ارزشگذاری کسب و کارها، با امکان 
استفاده از فضای کار اشتراکی و مشاوره های تخصصی برای کسب و کارهای 

نوپا و نوآور فراهم نموده است.

انعقاد قرارداد همکاری بانک تجارت و اتحادیه 
شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان

قرارداد همکاری بانک تجارت و اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان 
ایران )اتما( با هدف افزایش قدرت خرید معلمان فرهیخته کشــور به امضا 
رســید.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، ابوالقاســم آموزش مشــاور 
مدیرعامــل بانک تجارت در مراســم امضای قرارداد ایــن بانک و اتحادیه 
تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران )اتما( با بیان اینکه مهمترین سرمایه ی 
هر ســازمان نیروی انسانی آن است گفت: رویکرد بانک تجارت همکاری با 
سازمان ها و شرکت های مختلف و در کنار آن حمایت از پرسنل آنها از طریق 
اعطای تســهیالت و ارائه خدمات نوین اســت و این قرارداد نیز در همین 
چارچوب تعریف می شود.وی با اشاره به همکاری مشابه بانک با مجموعه هایی 
همچون سازمان اتکا، مجموعه گلرنگ و فروشگاه های زنجیره ای رفاه گفت: 
همه ما تربیت شــده و آموزش دیده ی معلمان بوده و مدیون آنها هستیم و 
توصیه من بر این است که این تعامل تنها محدود به این قرارداد نباشد و در 

آینده به سایر حوزه های همکاری نیز تعمیم داده شود.

استاندار قزوین: ب
انک مهر ایران الگوی سازمانی مسئولیت 

اجتماعی است
هدایت اهلل جمالی پور، اســتاندار قزوین در جلســه ســتاد کرونای استان با 
تقدیر از اقدام بانک مهر ایران در اهدای دو مرحله تجهیزات پزشکی، از این 
بانک به عنوان یک الگوی ســازمانی مسئولیت اجتماعی یاد کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک مهر ایران، در جلســه ســتاد کرونای استان قزوین که 
فرمانداران و مدیران ســازمانی حضور داشتند، استاندار قزوین با قدردانی از 
حرکت ارزنده بانک مهر ایران، اظهار داشــت: اقتضای شرایط بیماری کرونا 
و همه گیری آن، احســاس مسئولیت همه افراد و سازمان ها در قبال جامعه 
است که خوشبختانه بانک مهر ایران به نحو شایسته ای در این مسیر اقدام 
کرده است. الزم است همه سازمان ها از این بانک به عنوان الگوی مسئولیت 
اجتماعی تأسی کنند.حسن میرزا عبدالهی ها، مدیر شعب بانک مهر ایران در 
اســتان قزوین نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدام بانک در اهدای دو 
مرحله اقالم پزشکی، بیان کرد: بانک مهر ایران در راستای عمل به مسئولیت 
اجتماعی خود، در طرح شهید سلیمانی اقدام به خرید و اهدای دستگاه های 
تجهیزات پزشکی تشــخیص و درمان کرونا به تعداد ۲۵هزار قلم به ارزش 
۳۰۰ میلیارد ریال از محل وجه التزام تســهیالت خود کرد.وی گفت: سهم 
اســتان قزوین در مجموع دو مرحله، ۳۶۴ قلــم به ارزش ۶ میلیارد و ۳۶۰ 
میلیــون ریال بوده که در مرحلــه اول ۲۵۱ قلم به ارزش ۳ میلیارد ریال و 
در مرحلــه دوم ۱۱۳ قلم بــه ارزش ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال، تحویل 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد.

چند دستگی بازار درباره روند قیمت طال
طبق نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، سرمایه گذاران طال باید خود را برای نوسانات فزاینده بازار در کوتاه مدت آماده کنند.به گزارش ایسنا، در جدیدترین نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز 
تحلیلگران وال استریت به سه گروه مساوی تقسیم شدند در حالی که سرمایه گذاران ُخرد بی نهایت به افزایش قیمت طال خوش بین بودند و عالقه رو به رشدی از سوی آنها مشاهده شد.

در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت ۱۵ نفر شرکت کردند و برای دومین بار در تاریخ این نظرسنجی، هر کدام از سه سناریو پنج رای آورد.در این بین مجموعا 
۱۵۲۷ نفر در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران ُخرد شرکت کردند که از میان آنها ۱۰۲۴ نفر معادل ۶۷ درصد به افزایش و ۳۰۴ نفر معادل ۲۰ درصد به کاهش رای دادند و 
۱۹۹ نفر معادل ۱۳ درصد نظر خنثی داشتند شمار شرکت کنندگان در نظرسنجی هفته جاری، باالترین تعداد از اواسط ژوئن بود که بسیاری از افراد ریزش قیمت را یک فرصت خرید جدید 
قلمداد کرده بودند.سه دستگی در میان تحلیلگران تعجب آور نیست زیرا بازار طال هفته پرنوسانی را به پایان رساند که طی آن قیمت اونس پس از اعالم تصمیم جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا برای انتصاب مجدد جروم پاول در سمت رییس بانک مرکزی آمریکا، به پایین ۱۸۰۰ دالر سقوط کرد. بازارها این تصمیم را به منزله سیگنالی برای تسریع روند تحکیم سیاست پولی 
تعبیر کردند و قیمت طال به پایین ترین حد سه هفته اخیر نزول کرد اما نزدیک به پایان هفته، تجدید نگرانیها نسبت به پاندمی کووید ۱۹ تقاضا برای طال به عنوان دارایی امن را برانگیخت 

و قیمتها برای تست مقاومت در سطح ۱۸۰۰ دالر حمایت شدند. با این حال هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا با ۰.۱ درصد افزایش، در ۱۷۸۵ دالر و ۵۰ سنت بسته شد.
بسیاری از تحلیلگران اظهار کردند که ریزش قیمت طال در ابتدای هفته بیش از حد بود. بعضی از تحلیلگران خاطرنشان کردند اگرچه جروم پاول ممکن است به اندازه الئل برینارد، نامزد 
دیگر سمت ریاست بانک مرکزی آمریکا موافق سیاست تسهیلی نباشد اما به هیچ وجه موافق تحکیم سیاست پولی نیست.آدریان دی، رییس شرکت مدیریت دارایی آدریان دی به کیتکونیوز 
گفت: جروم پاول موافق افزایش نرخها نیست و ریزش قیمتی که با اعالم خبر انتصاب مجدد وی اعالم شد، بی معنی بود.کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی 
SIA، قیمت باالتر طال در هفته جاری را پیش بینی کرد زیرا بازارها همچنان به ظهور واریانت جدید کووید ۱۹ واکنش نشــان می دهند.ظهور واریانت جدید کووید ۱۹ ســرمایه گذاران را 
مضطرب کرد و باعث فرار سرمایه به سوی پناهگاه های امنی مانند طال شد. قیمت نفت خام و مس هم ریزش کرد بنابراین تورم کاال ممکن است کاهش پیدا کند. حمایت برای طال اخیرا 
افزایش پیدا کرده است اما دالیل آن به نظر می رسد که در حال تغییر باشد.اوله هانسن، مدیر استراتژی کاال در ساکسو بانک اظهار کرد: اگر طال نتواند به باالی ۱۸۳۵ دالر برگردد، درباره 
روند قیمت این فلز زرد نظر خنثی خواهد داشت. وی افزود: ضعف نقره و پالتین هم در هفته جاری نوید خوبی نمی دهد.مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال فارکس اظهار 

کرد: اگرچه نگرانیهای کووید ۱۹ کمک کرده است کاهش قیمت طال محدود شود اما وی قیمت پایین تر برای طال در کوتاه مدت را پیش بینی می کند.

تقدیر وزیر ورزش و جوانان و نماینده زابل در 
مجلس از بانک مسکن

وزیر ورزش و جوانان و نماینده زابل در مجلس ازبانک مسکن تقدیر کرد.سید حمید سجادی 
وزیر ورزش و جوانان در جریان ســفر به اســتان سیستان و بلوچســتان در حاشیه بازدید از 
ورزشگاه شهرســتان زابل در مورد کمک های بانک مسکن برای به بهره برداری رسیدن این 
ورزشگاه گفت: من به سهم خودم از آقای دکتر شایان مدیرعامل بانک مسکن تشکر میکنم. 
انشــاهلل که خیر و برکت برای این بانک باشــد و حتما دعای خیر ورزشکاران بدرقه راه همه 
مدیران، خانواده ها و همه عزیزان بانک مسکن است.وی افزود: امیدوارم با چنین کمک هایی 
بتوانیم پروژه ها را پیش ببریم و جمع ورزشــکاران عزیــز را جمع تر کنیم.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مســکن، در جریان بازدید وزیر ورزش و جوانان، دکتر محمد ســرگزی نماینده 
مردم زابل در مجلس نیز گفت: از کلیه مسئوالن و کارکنان بانک مسکن در خصوص کمک به 
امر ورزش شهرستان سیستان و بلوچستان از محل منابع مربوط به مسئولیت های اجتماعی 

تشکر و قدردانی میکنم.

نقش بانک توسعه تعاون در محرومیت زدایی از 
سیستان و بلوچستان برجسته است 

نماینده مردم زاهدان در مجلس شــورای اســالمی بر نقش بانک توسعه تعاون در 
محرومیت زدایی از سیســتان و بلوچســتان تأکید ورزید.دکتر مالکی در نشســت 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان که با حضور نماینده مردم شریف زاهدان در 
مجلس شورای اسالمی به میزبانی بانک توسعه تعاون استان سیستان و بلوچستان 
برگزار شد، اظهار داشت: نقش بانک توسعه تعاون در محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال 
در استان سیستان و بلوچستان برجسته است.در این جلسه محمدعلی محترم مدیر 
شعب بانک توسعه تعاون استان سیستان و بلوچستان گزارشی از عملکرد این بانک 
در ایجاد اشتغال در اســتان با تمرکز بر پرداخت تسهیالت به متقاضیان طرح های 
اشــتغال زایی و مشاغل خانگی ارائه کرد و همچنین گزارشی از چالش های سیستم 
بانکی و موانع ســرمایه گذاری در استان سیســتان و بلوچستان و پیشنهادهایی در 

جهت مرتفع شدن این چالش ها بیان کرد.

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز
ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو شد

بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز بخشنامه جدیدی 
صادر کرد که بر اســاس آن ارز مســافرتی ۲۲۰۰ یورو 
شــد.به گزارش خبرگزاری تســنیم، بانک مرکزی در 
بخشــنامه ای که به شــبکه صرافی های کشور ابالغ 
کرده اســت، ضمن تأکید بر تــداوم روند تخصیص ارز 
بصورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه 
صرافی های کشور خواسته است درصورتیکه متقاضیان 
درخواست خرید ارز برای مصارفی، بجز مصارف تعریف 
شده در فهرســت مذکور دارند، به بانک مرکزی اعالم 
کنند.براســاس ابالغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در 
ســرفصل های خدماتی  شــامل ارز مسافرتی، زیارتی، 
درمانی، دانشــجویی و دانش آموزی، هزینه شــرکت 
های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه ایرانی، 
هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق 
و مزایــای کارکنان خارجی شــاغل در ایران، رانندگان 
ترانزیت، برگزاری همایش هــای بین المللی و اعطای 
جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های 
بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، 
حق عضویت و ثبت نام در ســازمان های بین المللی و 
چاپ مقاالت علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به 
عتبات عالیات و عمــره مفرده، ثبت نام در آزمون های 
بین المللی، حف الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک 
شــبکه های اطالعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و 
پژوهشــی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و 
تخصصی خارج از کشــور، خدمات کنسولی سفارتخانه 
های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و 
گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله 
های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع 
خارجی و ارز مأموریتی، کما فی الســابق و بدون تغییر 
در شــرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز 
مســافرتی و ارز موردنیاز برای شــرکت در دوره های 
آموزشی و پژوهشــی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو 
افزایش یافته اســت.در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح 
شــده اســت صرافان صرفا مجاز به تخصیــص ارز در 
سرفصل های اعالمی هســتند و درصورتیکه سرفصل 
خدماتی موردنیاز متقاضیان در ســرفصل های اعالمی 
وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب 
اعــالم کانون صرافان، بررســی و در این خصوص اقدام 
کند.طی ماههای اخیر، بارها گــزارش های مختلف از 
سوءاســتفاده دالالن از ارز تخصیص یافته در سرفصل 
نامشــخص خدماتــی در بازار بــا روش هایی همچون 
استفاده از کارت های ملی اشخاص متعدد برای خرید 
این ارز از شــبکه صرافی های مجــاز و فروش در بازار 
غیررســمی منتشر شده اســت. در برخی از این موارد، 
حتــی دالالن با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از 
سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز 
از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری 
و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت های باالتر کرده 
بودنــد که همین امر، از علل ایجــاد التهاب در بازار ارز 
با هدف ســوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این 
بازار بود.بانــک مرکزی ج.ا.ا طی ماههای اخیر، بارها به 
روند مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، 

بصورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کرده است. 
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گزیده خبر

ادامه جنگ لفظی رباط و الجزیره
مراکش درباره احتمال وقوع 
جنگ با الجزایر هشدار داد

نماینده دائم مراکش در سازمان ملل تاکید کرد که الجزایر 
با آغاز تنشــی علیه کشــورش در تالش است از وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی سخت خود فرار کرده و آن را پنهان 
کند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک 
روســیه، عمر هالل، نماینده مراکش در سازمان ملل در 
مصاحبه ای با مجله آمریکایــی »نیوزلوکس« اظهار کرد: 
الجزایر به جای اینکه اشــتباهات خود را متوجه شود، به 
شــدت تالش می کند مراکش را مقصر تمامی مشکالت 
خود نشان دهد اما خوشبختانه مردم الجزایر این کمپین 
روزانه بدنام سازی را همراهی نمی کنند.عمر هالل در ادامه 
گفت: با وجود تمامی اتهام های دروغین و تنشی که الجزایر 
به راه  انداخته، مراکش موضعگیری مسؤوالنه  و متفکرانه ای 
را در پیش گرفت زیرا مراکش کشــوری نیست که جنگ 
را ترجیح دهد بلکه کشــوری صلح طلب اســت.نماینده 
دائم مراکش در ســازمان ملل در پاســخ به سوالی درباره 
تنشــی که الجزایر به راه انداخته و اینکه آیا قصدی برای 
آغاز جنگ در منطقه دارد، گفت: واقعا دوســت دارم این 
اتفاق هرگز نیفتد.این دیپلمات مراکشی افزود: مسؤولیت 
اول الجزایر برای ایجاد و اســتمرار مناقشه بر سر منطقه 
صحرا در سطح بین المللی شناخته شده است و مخالفت 
آن با ازسرگیری سلسله نشســت ها در واقع فراری رو به 
جلو است که کشورهای عضو چه اینجا در نیویورک و چه 
در پایتخت های جهان، آن را متوجه نمی شوند.او در ادامه 
گفت: آنجا این سوال را مطرح کردند، چگونه تنها کشوری 
که برای یک گروه مسلح جدایی طلب سالح و بودجه فراهم 
کرده و کمپین دیپلماتیکی برایــش به راه می اندازند، در 
سلسله نشست ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی مورد 
قبول همه طرف ها، از تعهدات خود فرار می کند؟عمر هالل 
در ادامه تاکید کرد: مراکش هنوز بر این باور اســت بدون 
مشارکت سازنده و مســؤوالنه الجزایر هیچ راه حلی برای 
این مشــکل وجود نخواهد داشت و مراکش که عالی ترین 
مقام آن حمایت خود را از دبیرکل سازمان ملل و استفان 
دی میستورا، فرستاده شخصی او اعالم کرده، همچنان به 
روند سیاسی پایبند اســت.او به سخنرانی محمد ششم، 
پادشاه مراکش در بیســت و دومین سالروز تاج گذاریش 
و دعــوت او از الجزایر برای همکاری بدون شــرط جهت 
تقویت روابط دوجانبه ای بر اساس اعتماد، گفتگو و حسن 

همجواری اشاره کرد.

 آنچه پوتین، علی اف و پاشینیان در سوچی بر 
سر آن توافق کردند

به گفته کارشناســان تشکیل کمیســیونی برای تعیین حدود مرز ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان با کمک روسیه و همچنین رفع انسداد کوریدورهای حمل 
و نقل در منطقه، مهمترین توافقات در مذاکرات سه جانبه والدیمیر پوتین، الهام 
علی اف و نیکول پاشینیان در شهر سوچی بود.به گزارش ایرنا از مسکو، مذاکرات 
روســای جمهوری روســیه و جمهوری آذربایجان با نخست وزیر ارمنستان در 
سوچی روز جمعه ۵ آذر برگزار شد و طرفین در مورد حل و فصل بیشتر درگیری 
ها بین ایروان و باکو گفت و گو کردند.والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، الهام 
علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشــینیان نخست وزیر ارمنستان، 
همزمان با ســالگرد امضای توافقنامه آتش بس و رفع همه خصومت ها در قره 
باغ، دیداری سه جانبه در سوچی برگزار کردند.در اواسط آبان ماه درگیری جدید 
نظامی بین نیروهای امنیتی ایروان و باکو در منطقه الچین جمهوری آذربایجان 
و سیونیک ارمنستان آغاز که با وساطت و میانجیگری مسکو وضعیت آرام شد.  
براســاس اعالم وزارت دفاع ارمنســتان، در نتیجه این حادثه ۱۳ سرباز ارمنی 
اســیر، ۶ نفر کشته و ۱۹ نفر مفقود شدند. جمهوری آذربایجان نیز به نوبه خود 
از کشته و زخمی شدن ۱۷ نفر از نیروی های خود توسط طرف ارمنی خبر داد.

اگر چه درگیری  های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از ۶ مهر 
ماه ســال گذشته آغاز شــده بود، در آبان ماه همان سال با امضای توافق صلح 
میان پوتین، علی اف و پاشــینیان به پایان رسید اما برخی اختالفات همچنان 
باقی ماند که باعث شــد مناقشات بین دو طرف اوسط ماه گذشته از سرگرفته 
شود که مجددا با وساطت روسیه تنش ها متوقف شد و مذاکرات )دیروز جمعه(  
۵ آذر ســوچی بین سران ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و روسیه  بر همین 
اساس توسط مسکو ســازماندهی شد.در مذاکرات سوچی طرفین توافق کردند 
اقداماتی را برای افزایش ســطح امنیت و ثبات در مــرز جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان انجام دهند، به ویژه توافقی در مورد ایجاد یک کمیسیون دوجانبه در 
مورد مشــخص کردن حدود مرزی این دو کشور و تعیین مرزهای بعدی آن با 
کمک روسیه حاصل شد.شرکت کنندگان در این نشست با تشکیل کمیسیونی 
برای تعیین حدود مرزی ارمنســتان و جمهوری آذربایجان با کمک روســیه و 
همچنین رفع انسداد کوریدورهای حمل و نقل در منطقه موافقت کردند.پوتین 
پس از این دیدار سه جانبه گفت: »ما در مورد تعدادی از مسائل که به نظر من 
کلیدی است، توافق کردیم. اولین آنها این است که تا پایان سال جاری موافقت 
کرده ایم که این کار را انجام دهیم تا مکانیسم هایی برای تعیین مرزها و تعیین 
حدود بین دو کشــور ایجاد کنیم«.وی تصریح کرد: امیدوارم هر چه زودتر این 
اتفاق بیفتد، هیچ مانعی برای این کار وجود ندارد.رئیس جمهور روسیه همچنین 
افزود که بر اساس  بیانیه مشترک، طرفین در زمینه مسائل بشردوستانه و برای 
رفع انســداد کوریدورهای حمل و نقل به توافق رسیده اند. به گفته وی، در این 
گفت و گو، توجه زیادی به روابط اقتصادی شــده اســت.پوتین گفت: به عنوان 
اولین گام، ما در مورد رفع انسداد کوریدورهای حمل و نقل صحبت کردیم- این 
در مــورد ارتباطات راه آهن و جاده صدق می کند.علی اف و پاشــینیان رئیس 
دولت جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان ضمن قدردانی از  روسیه به 
خاطر برگزاری این مذاکرات، به ماهیت مثبت کار نیروهای حافظ صلح روسیه 
در منطقه برای ایجاد ثبات در اوضاع اشاره و همچنین بر تعهد خود برای بهبود 
روابط تأکید کردند.علی اف نشــان داد که باکو آماده است صفحه یک رویارویی 
طوالنی مدت با ایروان را باز کند و پاشینیان تمایل ارمنستان را برای عصر توسعه 
صلح آمیز در منطقه تأیید کرد.الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با مثبت 
ارزیابی کردن نشست سه جانبه گفت: من بارها گفته ام که ما مصمم هستیم که 
صفحه ارتباط طوالنی مدت با ارمنستان را ورق بزنیم و مرحله ای از تعامل عادی 
را آغاز کنیم و فکر می کنم در این قالب اســت که به اهداف خود می رسیم. وی 
تصریح کرد: روســیه برای باکو یک دوســت و یک شریک راهبردی است و این 
ســطح ، به ما کمک می کند تا راه حل هایی را با ارمنســتان در حساس ترین 
موارد پیدا کنیم.نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان  هم ، نشست سه جانبه 
در ســوچی با والدیمیر پوتین و الهام علی اف روسای جمهور فدراسیون روسیه 
و جمهوری آذربایجان را مثبت ارزیابی کرد. پاشــینیان گفت: مشکالت در این 
جلســه پنهان نماند و ما عماًل همه موضوعات در دستور کار را مورد بحث قرار 
دادیم. کارشناســان نیز موافق هستند که مهمترین نتیجه توافق بر سر تعیین 
حدود مرزهای ارمنســتان و جمهوری آذربایجان بود. نیکوالی سیالیف، محقق 
روس در امور قفقاز گفت: این امر به جلوگیری از تشدید تنش در مرزها که ثبات 
را در منطقه در ماه های اخیر تضعیف کرده است، کمک می کند.با این حال، از 
دیدگاه سیالیف، بعید است که این امر تنش را در اطراف خود قره باغ کوهستانی 
از بین ببرد. به گفته این کارشناس، اختالفات عمیق بین ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان همچنــان ادامه دارد.وی در گفت و گویی تلفنی با ایرنا تصریح کرد: 
این نشست به تنهایی اختالفات آنها را حل نخواهد کرد. در اینجا مهم است که 
طرفین توافق کردند برای افزایش ســطح ثبات و امنیت در مرزها گام بردارند و 
همچنیــن بر تعهد خود به اجرای مفاد و بیانیه های بین دو طرف تأکید کردند. 
یعنی اصوالً ارمنســتان و جمهوری آذربایجــان تأیید کردند که به صلح تمایل 
دارند. اما نحوه اجرای این همه توافق هنوز مشخص نیست. بدیهی است که در 
کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد.»والدیمیر یوسیف«، رئیس بخش قفقاز مؤسسه 
کشورهای مستقل مشــترک المنافع هم به رسانه روسی گازیتا گفت: اجتناب 
از تشــدید اوضاع در اطراف قره باغ غیرممکن است، اما اگر مکانیزم کاری برای 
تحدید حدود و تعیین مرزها ایجاد شــود. کاهش تنش در مرزهای دو کشــور 
امکان پذیر خواهد بود.او  تصریح کرد: تنش ها در قره باغ ممکن است ادامه یابد.

راب مالی: 

کشورهای خلیج فارس خواهان احیای برجام هستند
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تصریح کرد که کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 

خواهان احیای برجام به منظور توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران هستند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »راب مالی« نماینده ویژه ایاالت متحده 
در امور ایران که اخیراً برای بحث درباره برنامه هســته ای ایران به فلسطین اشغالی، 
عربستان سعودی، امارات عربی متحده و بحرین سفر کرده بود، در گفت وگو با شبکه 
رادیویی »ان پی آر« آمریکا، از اســتقبال کشورهای حاشیه خلیج فارس برای توسعه 

روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران در صورت احیای برجام خبر داد.

کشورهای خلیج فارس خواهان توسعه روابط با ایران هستند
وی در این خصوص توضیح داد: »دو مســیر پیش رو وجود دارد، یک راه، بازگشــت 
به توافق )برجام( اســت که در آن صورت ما، کشــورهای حوزه خلیج  )فارس(، آماده 
هستیم تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را )با ایران( گسترش دهیم. و این چیزی 
است که آن ها )کشورهای حوزه خلیج فارس( می گویند که خواهان انجام آن هستند 
و می خواهند منطقه را از نظر اقتصادی و دیپلماتیک کامل کنند«.مالی ســپس ادامه 
داد: »اما اگر آن ها )ایران(، به توافق بازنگردند. اگر به تشــدید و افزایش پیشرفت های 
هسته ای خود ادامه دهید، این درب بسته خواهد شد. ایران بار دیگر عامل بحران عدم 

اشاعه خواهد شد«.

کشورهای خلیج فارس خواهان احیای برجام هستند
راب مالی در خصوص نگرش کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره احیای برجام گفت: 
»نمی خواهم بگویم که آن ها عاشق این توافق )برجام( هستند اما این واقعیت را درک 
کرده اند که جایگزین توافق-یعنی عدم توافق یا عدم مشارکت آمریکا در توافق- که به 
مفهوم آن اســت که ایران تعهدات خود را ترک کرده است که این به معنای افزایش 
برنامه هســته ای ایران و رفتار تهاجمی تر ایران در منطقه است. و من فکر می کنم که 
تمامی کشورهای خلیج )فارس( و برخی از آن ها ارزیابی متفاوتی از مزایای این توافق 
دارند اما همگی موافق هستند که بازگشت به این توافق در حال حاضر بسیار مهم است 

و آن ها این دو راه را به ایران پیشنهاد می دهند«.

اسرائیل نمی خواهد آمریکا به برجام بپیوندد
فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص موضع رژیم 
صهیونیســتی در قبال بازگشــت ایاالت متحده به برجام گفت: »کتمان نمی کنم که 
اسرائیل همچنان مخالف این توافق است اما فکر می کنم که نکات ظریفی در بحث های 
عمومی وجود دارد از جمله آن که مقام های اسبق اسرائیل که می گویند خروج از این 
توافق یک اشــتباه بزرگ بود. من فکر می کنم که آن ها آن ها ترجیح می دهند که ما 
بــه توافق نپیوندیم اما در عین حال، بــه صراحت اعالم کرده اند که نمی خواهند با ما 

اختالفات آشکاری داشته باشند«.

اسرائیل خواهان همکاری نزدیک تل آویو-واشنگتن درباره ایران است
مالی در این خصوص توضیح داد: »آن ها می دانند که اگر به توافق برگردیم، تالشــی 
بــرای متوقف کردن آن  نمی کنند. اگر چنین چیزی رخ دهد، آن ها از ما می خواهند 
در مورد اتفاقاتی که پس از بازگشت ما به این توافق روی می دهد، با یکدیگر همکاری 
کنیم و اگر به توافق بازنگردیم، اگر ایران آمادگی نداشته باشد، آن ها از ما می خواهند که 
همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشیم که البته ما نیز چنین چیزی را می خواهیم«.

تمرکز آمریکا بر دیپلماسی با ایران است، اگر ایران به توافق بازنگردد باید 
دنبال گزینه های دیگر باشیم

این دیپلمات آمریکایی در پاسخ به سؤالی درباره ترور »محسن فخری زاده« دانشمند 
هسته ای و دفاعی ایران به دست صهیونیست ها و تأثیر آن بر مذاکرات هسته ای ایران 
گفت: »من نمی خواهم وارد این جزئیات شــوم که چه اتفاقی ممکن اســت در ایران 
بیافتد یا خیر. منظورم این است که تمرکز ما بر دیپلماسی است و این که ببینیم آیا 
می توانیم به توافق برگردیم و به آن تکیه کنیم یا خیر. اما اگر چنین نشود، و اگر ایران 
بخواهــد و در حال حاضر در این نقطه قــرار گرفته ایم و فکر می کنم که این انتخاب 
ایران اســت که اگر آن ها تصمیم بگیرند که به توافــق بازنگردند، آن وقت قطعاً باید 
شاهد تالش های دیپلماتیک دیگری باشیم در غیر این صورت، باید به جاه طلبی های 
هسته ای ایران رسیدگی کنیم«.راب مالی در حالی از بازگشت ایران به توافق هسته ای 
صحبت به میان آورده است که این ایاالت متحده و نه جمهوری اسالمی بوده است که 
به صورت یکجانبه از برجام خارج شده است و سیاست »فشار حداکثری« را علیه ایران 
در پیش گرفته است و مقام های ایران بارها تأکید کرده اند که این آمریکا است که باید 

به تعهداتش ذیل برجام بازگردد.

واشنگتن آماده بازگشــت به برجام و برداشتن تحریم های ناسازگار با این 
توافق است

خبرنگار ان پی آر در ســؤال دیگری پرسید که منظور شما از تالش های دیپلماتیک 
دیگر چیست که مالی پاسخ داد: »منظورم )تالش های( اقتصادی و غیره است. منظورم 
این است که فکر می کنم رئیس جمهور )جو( بایدن و وزیر خارجه )آنتونی( بلینکن به 
صراحت اعالم کرده اند که ما به دیپلماســی امتیاز می دهیم و فکر می کنم  اکنون به 
صراحت اعالم کرده ایم و فکر می کنم من و شما چندین بار در این مورد بحث کرده ایم 
که ما آماده بازگشت به توافق و برداشتن تمامی تحریم هایی هستیم که با این توافق 

ناسازگار است«.

ایران به برنامه هسته ای خود سرعت بخشد، مطابق با آن پاسخ می دهیم
مالی ســپس بار دیگر توپ را به زمیــن ایران انداخت و گفــت: »بنابراین اگر ایران 
می خواهد به توافق بازگردد، راهی برای انجام این کار وجود دارد. اگر همچنان به آن 
چه که به نظر می رسد هم اکنون انجام می دهد، ادامه دهد، یعنی کشاندن پای خود به 
میز دیپلماتیک هســته ای و تسریع بخشیدن به برنامه هسته ای خود، و اگر این راهی 
باشــد که انتخاب می کند، مطابق با آن پاسخ می دهیم. و بنابراین ما قباًل این موضوع 
را پشــت سر گذاشته ایم، بنابراین گزینه هایی که در اختیار آمریکا هستند برای همه 

آشنا هستند«.

موضع آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده است
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ به سؤالی در خصوص نگرش آمریکا در قبال 
مواضع دولت جدید ایران در خصوص مسئله هسته ای و مذاکرات وین گفت: »)تغییر 
دولت در ایران(، تغییری در موضع ما به وجود نیاورده است. فکر می کنم باید ببینیم 

چه تغییری در مواضع ایران به وجود آمده است«.

باید منتظر بود و دید ایران در میز مذاکرات چه می گوید
مالی ســپس ادامه داد: »اگر کسی بر اساس کارهایی که ایران انجام داده یعنی تداوم 
گسترش برنامه هســته ای و آن چه که انجام نداده یعنی بازگشت به میز مذاکره، ما 
دوشنبه )۲۹ نوامبر هشتم آذر ماه( به میز مذاکره برمی گردیم و این یعنی پنج ماه از 
آخرین باری که دیدار کردیم، و بر اســاس آن چه که این کشــور می گوید که مواضع 
بسیار سختگیرانه ای درمورد خواسته هایش دارد، قضاوت کند، می بینیم که فال خوبی 
برای مذاکرات مشاهده نمی شود. پس بیایید ببینیم وقتی بر سر میز مذاکره هستند، 

چه می گویند اما بدیهی است که نشانه هایی که ارائه کرده اند، دلگرم کننده نیست«.

زمان برای حل موضوعات باقیمانده برجام اندک است
نماینــده ویژه آمریکا امور ایران بار دیگر تأکید کرد که زمان به نفع طرف های برجام 
نیست و گفت: »بنابراین روسیه، چین، ایاالت متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا همگی 
بــا هم توافق دارنــد. بیایید به توافق برگردیم. بیایید این کار را با بســتن موضوعات 
باقیمانده ای که در ژوئن پس از شــش دور گفت وگو باز مانده بودند، انجام دهیم. اما 
بیایید عجله کنیم زیرا زمان به نفع ما نیست. و باید بر این موضوع تأکید کنم. با توجه 
به سرعت پیشرفت های هسته ای ایران، ما زمان زیادی نداریم تا به این نتیجه برسیم 

که ایران راه متفاوتی را انتخاب کرده است«.

با خروج از برجام، آمریکا بحران را به خود نزدیک تر کرد
راب مالــی در خصوص خروج یکجانبه آمریکا از برجام گفت: »با خروج از این توافق، 
ما بحــران را به خود نزدیک تر کردیم...تصمیم برای خــروج از این توافق، تمامی آن 
مشــکالت آتی را به خانه ما بسیار نزدیک تر کرد.هدف این بود که وقتی در خصوص 
این توافق مذاکره کردیم، در اجرای آن نیز موفق شــویم و کمی اعتماد ایجاد شود....

میزان اعتماد به اندازه ای باشد که دو طرف بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و سپس 
بر اســاس آن، به بسیاری از مســائل دیگری که ما با ایران داریم، از جمله جنبه های 
برنامه هسته ای ایران بپردازیم. این همان چیزی بود که ما امیدوار بودیم انجام دهیم«.

این دیپلمات آمریکایی ادامه داد: »مشکل این جاست که با خروج از برجام، هم اکنون 
نشســته ایم و من و شــما درباره مسائلی که ســال ۲0۱۶ با آن مواجه بودیم، بحث 
می کنیم در حالیکه می توانستیم بر اساس دستاوردهای توافق هسته ای تالش کنیم به 

مسائلی بپردازیم که ما و ایران با یکدیگر داریم«.

بهترین شیوه برای رسیدن به نتیجه، نشست رو در رو ایران-آمریکا است
راب مالــی در پایان در خصوص روند مذاکرات هشــتم آذر در وین گفت: »ما در یک 
هتــل خواهیم بود و منتظر خواهیم بود که دیگران و آن هایی که ایران موافقت کرده 
با آن ها صحبت کنند، چه گزارش هایی می دهند. بنابراین این شــیوه ای نســیت که 
امور باید پیش برود و مابرها به طور مســتقیم یه ایران گفته ایم چون آ ن ها مستقیماً 
به ما گوش نمی دهند، که اگر می خواهند نتیجه بگیرند و اگر می خواهند ســریع تر به 
نتیجه برسند، شیوه بهتر این اســت که رو در رو با ما نشست برگزار کنند«.ایران در 
ســال ۲0۱۵ به توافقی با کشورهای موســوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش ها 
بر سر برنامه هســته ای خود دست پیدا کرد. علی رغم اذعان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ 
به صورت یکجانبه از این توافق خارج شــد.در دولت »حسن روحانی«، رئیس جمهور 
سابق ایران نیز ۶ دور مذاکره در شهر وین برگزار شد اما آن مذاکرات به دلیل پافشاری 
آمریکا بر برخی مواضع غیرعقالنی به شکســت منجر شد. یکی از زمینه های اختالف 
در آن مذاکــرات اصرار آمریکا بر حفظ برخی از تحریم هایی اســت که دولت »دونالد 
ترامپ« بعد از خروج از برجام علیه ایران اعمال کرد. مضاف بر این، دولت بایدن اعالم 
کرده هیچگونه ضمانتی نمی تواند درباره عدم خروج دوباره دولت های بعدی آمریکا از 
برجام بدهد. روزنامه وال استریت ژورنال اخیراً گزارش داده بود تیم مذاکره کننده ایران 
حتی خواســته اش از آمریکا را تا دادن ضمانت برای عدم خروج دولت بایدن از برجام 
تقلیل داده بود که حتی این خواســته هم با مخالفت طرف آمریکایی روبه رو شد. به 
عالوه، مقام های دولت آمریکا پیــش از این تصریح کرده اند که قصد دارند از ورود به 
برجام به عنوان »سکویی« جهت پرداختن به سایر اختالفات از جمله مسائل موشکی 

و منطقه ای استفاده کنند.



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

یکشنبه 7 آذر 1400  22 ربیع الثانی 1443  28 نوامبر 2021

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4782 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

محققان دانشــگاه کپنهاگ در مطالعه اخیرشان برای نخستین بار 
موفق شــدند تکه ای از مغز انســان را به مدت ۱۲ ســاعت در یک 
پتری دیش زنده نگه دارند.به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، 
محققان دانمارکی در مطالعه اخیرشان موفق به برداشتن یک قطعه 
کوچک)یک سانتی متری( از قشر مغز انسان و زنده نگه داشتن آن به 
مدت ۱۲ ساعت شدند. این گام رو به جلو و موثر محققان دانمارکی 
می تواند به دانشــمندان در توسعه داروها و درمان های جدید برای 
بیماری های کشنده کمک کند.گروهی از دانشمندان به سرپرستی 
»اما لوئیز لوث«)Emma Louise Louth( از دانشگاه کپنهاگ، تکه ای از 
بافت مغز را از قشر مغز یک بیمار استخراج کردند و به سرعت فرآیند 

جدیدی را برای اطمینان از زنده ماندن آن آغاز کردند.

پژوهشگران آمریکایی، ترکیبات جدیدی را در ژنوم کروناویروس شناسایی 
کرده اند که ممکن است به توقف تکثیر آن کمک کند.به گزارش ایسنا و به 
 )CWRU(»نقل از مدرن هلث کر، دانشمندان »دانشگاه کیس وسترن رزرو
 Rutgers(»راتگــرز »دانشــگاه  و   )Duke University(»دوک »دانشــگاه 
University( که ژنوم کروناویروس را بررســی می کنند، ترکیباتی را در آن 
شناسایی کرده اند که می توانند قابلیت تکثیر کروناویروس را متوقف کنند. 
پژوهشگران باور دارند که این کشف ممکن است به ارائه راهبردهای درمانی 
برای ویروس هایی کمک کند که در آینده ظاهر می شوند.»بالنتون تولبرت 
گفت: ما دریافتیم که شکل منحصر به فرد ژنوم آران ای ویروس، فرصتی 
برای هدف قرار دادن آن با مولکول های کوچکی است که امکان دارد توانایی 

کاهش دادن سرعت انتشار ویروس را داشته باشند. 

محققان »دانشــکده پزشــکی کک یو. اس. ســی« آمریکا در مطالعه 
اخیرشــان که با کمک »احمد بصارتی نیا« محقق ایرانی انجام شــد، 
اظهار کرده اند »استفاده از سیگار الکترونیکی با اختالل در تنظیم ژن ها 
مرتبط اســت.«به گزارش ایســنا و به نقل از تی ان، ویپ ها، ابزارهایی 
هستند که در شکل ها و اندازه های گوناگون به بازار عرضه می شوند. این 
ابزارها با باتری کار می کنند، یک عامل گرم کننده دارند و محفظه ای را 
شامل می شوند که مایعی را در بر دارد.با ابداع ویپ ها و گسترش عرضه 
آنها، بسیاری از جوانان و نوجوانان به استفاده از آنها روی آورده اند. این 
ابزارها، با هدف القای حس ســیگار یا قلیان کشــیدن ابداع شده اند و 
شــرکت های سازنده معموال تبلیغات گسترده ای در مورد بی ضرر بودن 

آنها ارائه می دهند.

زنده نگه داشتن مغز انسان 
برای 12 ساعت

شناسایی ترکیبات که می توانند 
مانع تکثیر کروناویروس شوند

ارتباط استعمال سیگار 
الکترونیکی با اختالل در ژن ها

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سیل در ونکوور کانادا/ رویترز

معرفی ترسناک ترین شورولت کوروت C3 مدل 1968!
تا پیش از معرفی نســل جدید شورولت کوروت Z0۶ ۲0۲۲، تمامی نســخه های کوروت نسل هشتم از پیشرانه ۸ سیلندر ۶.۲ 
لیتری استفاده می کردند و تنها تفاوتی که وجود داشت به سفارش پکیج پرفورمنس Z5۱ مربوط می شد که در این صورت قدرت 
پیشرانه با افزایش 5 واحدی به ۴۹5 اسب بخار می رسید. اما خریداران دهه ۶0 میالدی با نسل سوم کوروت آشنا شدند که دارای 
پیشرانه های متنوع از نسخه ۸ سیلندر 5.۴ لیتری ۳00 اسب بخاری گرفته تا نمونه بلوک بزرگ L۸۸ با حجم ۷ لیتر بود و قدرتی 
تقریباً دو برابر پیشــرانه 5.۴ لیتری داشت؛ و یکی از این مدل های مجهز به پیشرانه L۸۸ آماده حضور در حراجی برت جکسون 
می شود، مراسمی که در ماه ژانویه برگزار خواهد شد.این کوپه سفید ۶۸ یکی از تنها ۸0 دستگاه مجهز به پیشرانه L۸۸ تولیدی 
در آن ســال می باشــد. این نیروگاه آهنین که دارای بخش های آلومینیومی نیز هست قیمت ۹۴۸ دالری را به بهای پایه ۴۶۶۳ 
دالری کوروت در آن زمان اضافه می کرد و بنابراین پیشرانه گران قیمتی بود. در حقیقت قدرت این نیروگاه آهنین به ۴۳0 اسب 
بخار می رسید که 5 واحد کمتر از قدرت پیشرانه L۷۱ بود. شما همچنین با سفارش این پیشرانه تجهیزاتی همچون رادیو و حتی 

بخاری را در کوروت از دست می دادید و از طرفی یک خودروی مسابقه ای تمام عیار را به دست می آوردید. 

ملی پوش هندبال زنان:

 در اسپانیا نماینده شایسته ای خواهیم بود
تهران- ایرنا- عضو تیم ملی هندبال زنان گفت: با کسب سهمیه مسابقات جهانی به همه نشان دادیم که حرفی برای گفتن در قاره کهن 
داریم و با حضور در اسپانیا نماینده شایسته ای برای ایران خواهیم بود.به گزارش ایرنا، هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا 
از ۲۴ شهریور تا ۳ مهر به میزبانی اردن  برگزاری شد. در این مسابقات ۱۱ تیم حاضر شدند و  5 تیم برتر از جمله ایران سهمیه جهانی 
گرفتند.تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با یک شکست مقابل ژاپن و سه پیروزی مقابل تیم های اردن، کویت، سوریه 
و فلســطین با قرارگیری در رده دوم گروه خود به نیمه نهایی راه یافت و جواز حضور در مســابقات قهرمانی جهان اسپانیا را کسب کرد.

ملی پوشان ایران در نیمه نهایی با شکست مقابل کره جنوبی و قزاقستان در رده چهارم این مسابقات قرار گرفتند و در نهایت کره جنوبی 
قهرمان آسیا شد.بیست و پنجمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جهان از دهم تا بیست و هشتم آذرماه در اسپانیا برگزار می شود و تیم 
ایران در گروه سوم با تیم های نروژ، رومانی و قزاقستان همگروه است.»هانیه لک« در گفت و گو با خبرنگار ورزشی ایرنا اظهار داشت: جزو 

برنامه فدراسیون هندبال نبود تا به مسابقات قهرمانی آسیا در اردن اعزام شویم اما در لحظه های آخر تصمیم به اعزام گرفتند.

جهد بکن ات هک هب جایی رسی
ردد بکش، ات هب دوایی رسی خیز و ربو، ات هب نوایی رسیرب سر آن کوهچ بسی ربگهاست

پیرهنی چاک نکردی هب عشق
کی ز رب او هب قبایی رسی؟

از سر آن زلف بتایی رسی؟ات نشوی افرغ و یکتا، کجا بس هک هب بوسی تو زمینش ز دور
ات هک هب بوسیدن پایی رسی گر تو ردآیی ز پی کاروان
زود هب آواز ردایی رسی

پیشنهاد

چهره روز

مرگ کسب و کار من است
مرگ کسب و کار من است رمانی از روبر مرل، نویسنده 
فرانسوی است که آن را زندگی نامه رودلف فرانتس هوس 
می داننــد. البته همه حوادث کتاب بــا حوادث زندگی 
فرانتس هوس همخوانی ندارد اما رویه کلی داســتان و 
اتفاقات اصلی دقیقا با زندگی فرمانده اردوگاه آشویتس 
منطبق است. نویسنده کتاب، که رمان درخشانی نوشته 
است در زمان جنگ جهانی دوم توسط نیروی ها آلمانی 
دســتگیر و مدتی را در زندان گذراند. شــخصیت اصلی 
کتــاب ردولف النگ نام دارد و ما داســتان زندگی او را 
از دوران کودکــی تا زمانی که بــه زندان می افتد دنبال 
می کنیم. اینکه سرنوشــت او درنهایت به چه شکل شد 
شاید موضوع مهمی نباشد. موضوع اصلی در کتاب حاضر 
این است که بر سر رودلف النگ چه آمد که به یکی از دهشتناک ترین انسان های این کره خاکی تبدیل 
شد.کودکی شخصیت اصلی داستان نشان می دهد که او چقدر آدم با نظم و مرتبی است که در همه حال 
مراقب رفتارهایش است. کودکی که پدرش اصرار دارد که کشیش شود اما خودش رویای دیگری در سر 
دارد. رویایی که به خلق و خوی جدی و منضبط او سازگای بیشتری داشت.قلبم بنا کرد به کوبیدن. در 
را بستم و مشغول تماشای عکس ها شدم. سه تا برادرها، عمو، پدر و بابابزرگ پدرم آن جا بودند: همه شان 
افســر. همه شان در لباس تمام رسمی. از همه بیشــتر تو نِخ عکس پدربزرگ خودم رفتم که سرهنگ 

تمام بود و می گفتند من به او رفته ام. )کتاب مرگ کسب و کار من است اثر روبر مرل – صفحه ۲۲(
به نظر می رسد ردولف النگ راه دیگری جز کشیش شدن ندارد اما طی یک اتفاق اعتقاد النگ به دین و 
کلیسا محو می شود. او دیگر حتی هنگام غذا خوردن قادر به دعا کردن نیست و می توان گفت از همین 

نقطه بود که زندگی النگ دستخوش تحول اساسی شد. 

فرانک سیناترا
 Francis Albert :فرانســیس آلبرت سیناترا ))انگلیســی
Sinatra؛ زادهٔ ۱۲ دســامبر ۱۹۱5 هابوکن، نیوجرسی – 
درگذشتهٔ ۱۴ مهٔ ۱۹۹۸ وست هالیوود، کالیفرنیا( مشهور 
به فرانک سیناترا )به انگلیسی: Frank Sinatra( خواننده 
و هنرپیشــهٔ آمریکایــی بود.او با فــروش بیش از ۱50 
میلیون نســخه از آثار خود، در فهرســت پرفروش ترین 
هنرمندان موسیقی قرار دارد. فرانسیس آلبرت سیناترا 
در ۱۲ دســامبر سال ۱۹۱5 در یک مجموعه آپارتمانی 
در خیابان مونرو در هابوکن، نیوجرسی به دنیا آمد.پدر و 
مادر او به ترتیب آنتونیو مارتینو سیناترا و ناتالینا گاراونتا 
نام داشــتند. آنتونیو و ناتالینا به ترتیب به مارتی و دالی 
مشهور بودند. این دو از مهاجران ایتالیایی بوده و فرانک 
تنها فرزند آن ها بود.سیناترا در هنگام تولد ۶٫۱ کیلوگرم وزن داشت و به همین خاطر مادر او از طریق 
فورسپس زایمان کرد. این اتفاق باعث آسیب به گونه چپ، گردن و گوش او شد و در این محل ها اسکار 
به جا گذاشت. پرده گوش او نیز آسیب دید. جراحات مذکور تا آخر عمر با سیناترا همراه بودند.به دلیل 
این جراحات، تعمید او در کلیســای سنت فرانسیس هابوکن تا ۲ آوریل ۱۹۱۶ به تعویق افتاد.سیناترا 
به عنوان یک مســیحی کاتولیک پرورش یافت. دالی، مادر ســیناترا، فردی »پرانرژی و دارای انگیزه« 
توصیف شده اســت.]۱0[ او ابتدا در شهر هابوکن به تسهیل روند شهروندی مهاجران کمک می کرد و 
در نتیجه مورد توجه حزب دموکرات قرارگرفت. دالی به مرور در زمینه سیاســت محلی فعال تر شد و 
در شــهر هابوکن به عنوان ترتیب دهنده اجتماعات فعالیت نمود. رفتار دالی با فرانک کوچک، در طول 
زمان های مختلف هم »کودک آزارانه« و هم »مهربانانه« توصیف شده است.دالی همچنین مدتی در یک 

شیرینی فروشی کار می کرد.

فرهنگ

ســی و چهارمیــن جشــنواره بین المللی 
فیلم مســتند آمســتردام )ایدفا(، برندگان 
بخش های مختلف خــود را معرفی کرد.به 
گزارش ایســنا، در این رویداد که به عنوان 
معتبرترین جشنواره سینمای مستند جهان 
شــناخته می شــود، فیلم »آب، باد، خاک، 
نان« ســاخته مهدی زمان پور کیاســری 
تقدیر ویــژه هیات داوران بخش مســتند 
کــودک و جوان را دریافــت کرد و »چهره 
پــرداز« ســاخته جعفر نجفی نیــز جایزه 
فیپرشی )انجمن بین المللی منتقدان فیلم( 
را همــراه با جایزه نقدی 5 هزار یورویی به 
خود اختصاص داد.  امســال جایزه بهترین 
فیلم مستند بلند بخش مسابقه اصلی ایدفا 
به »آقای لندزبرگیس« ســاخته »سرگئی لوزنیتسا« محصول مشــترک لیتوانی و هلند تعلق 
گرفت و جایزه بهترین کارگردانی هن به »کودکان مه« ســاخته  »دیم ها لو« از ویتنام رسید. 
مستند »من ســعی میکنم فراموش نکنم« ساخته پگاه آهنگرانی در نخستین نمایش جهانی 
خود در بخش مسابقه مستندهای کوتاه جشــنواره ایدفا، مستند »مشق شب« ساخته عباس 
کیارســتمی در بخش »تمرکز: زمان آینده«  و مستند »مشق امشب« ساخته مشترک اشکان 
نجاتی و مهران نعمت اللهی حاضر در بخش »Luminous« نیز دیگر نمایندگان ســینمای ایران 

در این رویداد سینمایی بودند. 

2 جایزه »ایدفا« به سینمای مستند 
ایران رسید
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