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نمایندگان مجلس شورای اسالمی، یوسف نوری را به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم انتخاب کردند.به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی دیروز یکشنبه، بررسی صالحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را در دستور کار قرار دادند و از مجموع ۲۶۸ رای  با۱۹۴ رای موافق، ۵۷ رای مخالف 
و ۱۷ رای ممتنع »یوســف نوری« را به عنوان وزیر آموزش و پرورش و آخرین وزیر راه یافته به دولت ســیزدهم انتخاب کردند. نوری دارای مدرک کارشناسی علوم 
تربیتی )برنامه ریزی آموزشی و تربیتی(، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دکترای تخصصی مدیریت گردشگری از دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( است و از دهه ۶۰ 
وارد آموزش و پرورش شده و عالوه بر خدمت در حرفه معلمی، از سال ۱۳۶۷ به بعد پست های مدیریتی در سطوح مختلف آموزشی و تربیتی را تجربه کرده است.
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دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد
خطر پیک جدید کرونا با واریانت 

»اُمیکرون« 
دبیر کمیته علمی کشوری ســتاد مقابله با کرونا با اشاره به نگرانی ها 
از واریانت »اُمیکرون« در ســطح جهان و ایران و خطر بروز پیک هایی 
از بیماری، در عین حال از تصویب تزریق ُدز بوســتر )یادآور( واکسن 
کرونا برای ســنین ۱۸ تا ۶۰ سال در جلسه دیروز کمیته علمی خبر 
داد.دکتر حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایســنا با اشاره به جلسه 
دیروز کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا گفــت: یکی از پایه های 
مهم مقابله با کرونا و پیشــگیری از ابتال به آن، بحث واکسیناســیون 
اســت. البته در کنار آن همواره بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید 
داشته ایم و نباید رعایت دستورالعمل ها فراموش شود و این امر بسیار 
مهم است.وی به واریات جدید و جهش یافته ویروس کرونا در آفریقای 
جنوبی )اُمیکرون( اشــاره کرد و گفت: شــروع این جهش ویروس از 
کشورهای آفریقای جنوبی بود و اکنون متاسفانه در کشورهای اروپایی 
و آســیایی هم گزارش شده است. بنابراین نگرانی آن است که ممکن 
اســت نوع جدید و جهش یافته ویروس باعث بوجود آمدن پیک هایی 
در کشــورهای مختلف و از جمله کشور ما شود.جماعتی گفت: البته 
در کشورهای آفریقای جنوبی که شــروع ویروس جدید از آنجا بوده، 
میزان واکسیناســیون علیه کرونا زیر ۴۰ درصد بوده است. بنابراین با 
توجه به نگرانی از ویروس جدید برای کشــورهای مختلف و از جمله 
کشــور ما، در جلســه دیروز کمیته علمی توصیه بر این شد که افراد 
واکسن نزده، برای انجام واکسیناســیون تشویق شوند؛ چراکه حدود 
۱۵ تــا ۲۰ درصد افــراد جامعه هنوز واکسیناســیون دز اول و دوم را 
انجام نداده اند. بنابراین الزم اســت حتما این افراد برای واکسیناسیون 
تشویق شوند یا اگر نیاز است به وسیله ستاد کرونای وزارت کشور که 
اجراییات را انجام می دهند، محدودیت هایی  برای واکسینه نشده ها در 
نظر گرفته شــود.وی افزود: همچنین با توجه به نگرانی از سویه جدید 
کرونا )اُمیکرون( در جلسه دیروز کمیته علمی مقرر شد به جهت اینکه 
زمان را از دست ندهیم، با برنامه ریزی معاونت بهداشت وزارت بهداشت 
و مرکز پیشگیری به صورت الیه الیه برای سنین زیر ۶۰ سال و باالی 
۱۸ سال دز »بوستر یا یادآوری« تزریق شود.جماعتی در این باره ادامه 
داد: پیش از این ابالغ تزریق دز »اضافه« در ســنین باالی ۶۰ ســال 
و افرادی که نقص سیســتم ایمنی داشــته و تحت داروهای سرکوب 
کننده ایمنی قرار دارند، را داشــته ایم؛ اما در مورد دز »بوستر« که دز 
»یادآوری« است باید گفت که این تزریق در افرادی که دو دز تزریق را 
انجام داده اند، باعث ایجاد ایمنی کامل در برابر ویروس می شود و در این 
زمینه ابالغی نداشتیم. بنابراین در این زمینه تصمیم گیری شد با توجه 
به اینکه واریانت جهش یافته اُمیکرون در حال انتشار است و احتمال 
دارد باعث بوجود آمدن موج جدید در کشور ما شود، تزریق دز بوستر 
برای سنین ۱۸ تا ۶۰ سال انجام شود.وی درباره فاصله زمانی تزریق دز 
بوســتر از دز دوم، به ایسنا گفت: بسیاری از واکسن هایی که در کشور 
مورد اســتفاده قرار گرفته از موارد ویروس کشته شده بوده و ایمنی با 
این واکســن ها حداقل سه تا چهار ماه در بدن کامل است و بعد از آن 
سطح ایمنی کاهش می یابد )البته ایمنی نسبی ممکن است تا مدت ها 
وجود داشته باشد(. این درحالیست که برای مقابله با ویروس به ایمنی 
کامل نیاز داریم. بنابراین با توجه به برنامه ریزی الیه الیه و دستورالعمل 
وزارت بهداشت، تزریق دز بوستر برای افراد انجام خواهد شد.جماعتی با 
بیان اینکه احتماال از واکسن های داخلی برای تزریق دز بوستر استفاده 
خواهد شد، در پاسخ به سوال ایســنا درباره محدودیت هایی که برای 
واکسن نزده ها پیشنهاد شده، گفت: توصیه این است که ابتدا با تشویق 
و مشــخص شدن اثرات واکســن، این افراد برای واکسیناسیون اقدام 
کنند؛ چراکه در مطالعاتی که انجام دادیم نشــان داده شــد که میزان 
پذیرش در بیمارستان ها و همچنین مرگ و میر واکسن زده ها نسبت 
به واکسن نزده ها به میزان چشمگیری کمتر بوده است. به این ترتیب 
بستری بیمارستانی و مرگ و میر در افراد واکسن نزده بسیار بیشتر از 
واکسن زده هاست.وی افزود: همچنین آمار واکسیناسیون در کشورهای 
آفریقای جنوبی که این ویروس جهش یافته از آنجا شروع شده، بسیار 
پایین و زیر ۴۰ درصد بوده و این موضوع موید آن است که وقتی میزان 
واکسیناسیون در جامعه ای کم باشد، از آنجا که ویروس گردش می کند، 
موتاســیون یافته و نسبت به درمان نیز مقاوم می شود، همین موضوع 
باعث  می شود که جوامع دیگر نیز تحت تاثیر قرار گیرند. بنابراین توصیه 
این است تمامی افراد جامعه برای واکسیناسیون تشویق شوند و افرادی 
که واکسن نزدند به وسیله ستاد اجرایی وازرت کشور محدودیت هایی 

برایشان ایجاد شود.

 رییس جمهوری با بیان اینکه حمایت ایران از سازمان اکو و فعالیت های آن 
بدون قید و شرط است،  گفت: تحریم های آمریکا کوچکترین خللی در اراده 
جمهوری اسالمی ایران در سیاست تعامل حداکثری با همسایگان و منطقه 
ایجاد نمی کند.به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی دیروز یکشنبه 
در پانزدهمین اجالس سران کشورهای عضو همکاری های اقتصادی )اکو( 
در عشــق آباد گفت: جمهوری اسالمی ایران اولویت ویژه ای برای همکاری 
و مشــارکت اقتصادی با کشورهای آســیایی به خصوص همسایگان خود 
در آســیای جنوبی، آسیای غربی، آســیای میانه و قفقاز قائل است.رییس 
جمهوری تاکید کرد: بی تردید تقویت نقش و جایگاه سازمان های منطقه ای 
به عنوان تســهیل کننده همکاری های دو جانبه و چندجانبه مورد توجه و 
اهتمام ماست که یکی از نمودهای واضح آن سازمان همکاری های اقتصادی 
»اکو« اســت.وی افزود: مجموعه »اکو« عالوه بر بهره مندی از ویژگی های 
مادی قدرت همچون جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع انرژی 
جهان، موقعیت بی نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس 
و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان، در بردارنده هویتی ممتاز به 
نام اسالم اســت.آیت اهلل رییسی تصریح کرد: ما فقط همسایگانی توانمند 
نیستیم، بلکه میراث دار و در عین حال پیش برنده یک هویت اصیل منبعث 
از فرهنگ اسالمی هستیم که قادر است آینده بشریت را در درخشان ترین 
حالــت رهبری کند و هم می تواند بالندگی و نشــاط معنــوی را به کالبد 

همکاری های همه جانبه میان ما تزریق نماید.
 رییس دولت سیزدهم خاطرنشــان کرد: طی سالیان گذشته دستاوردها 
و پیشرفت های خوبی در ســازمان »اکو« به دست آمده است اما کماکان 
فاصلــه معناداری بین موفقیت های حاصله بــا ظرفیت ها و توانمندیَ های 
واقعی ســازمان وجود دارد. برای نمونه با وجود پتانسیل های تجاری باال، 
تجارت درون منطقه ای کماکان کمتر از ۱۰ درصد است.رییس جمهوری با 
بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور مهم به دنبال ارتقای 
ســطح همکاری ها در اکو و ترفیع رتبه و منزلت این سازمان در مناسبات 
منطقه ای و بین المللی است، گفت: ما معتقدیم ابزارهای موثری برای جهش 
ســازمان وجود دارد که در صورت اشتراک مساعی اعضا می تواند عالوه بر 

پیشرفت مادی کشورها، سعادت نسل های آینده را تضمین نماید.
وی ادامه داد: البته الزم اســت به پیامدهای همه گیری کرونا توجه داشت؛ 
اینــک نیازمنــد دخالت جمعی دولت های عضو هســتیم تــا آثار مخرب 
همه گیری کرونــا را از منطقه دور کنیم و مناســبات و تعامالت فی مابین 
را با شــتاب مناســب و به کمک تجربه هایی که در حوز سالمت و آموزش 
و تولید دارو داشــته ایم، ارتقا دهیم.رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت های 
چون جدیت در تجارت، شــبکه مواصالتی مکمل، انــرژی و ظرفیت های 
تجاری و توســعه ای آن، اقتصاد دیجیتال و معمــاری جد ید مالی در اکو، 
درباره ضر ورت جدیت در تجارت گفت: بســیاری از گشایش های اقتصادی 
در اکو، منوط به ارتقای تجارت درون منطقه ای اســت.وی افزود: جمهوری 
اســالمی ایران آمادگی دارد نقش بیشتری در آزادســازی های تجاری در 
منطقه اکو ایفا کند. مایلیم همه کشــورهای عضو براســاس زمان بندی که 
متناســب با اقتصاد ملی آن هاست در آزادســازی های تجاری در اکو، چه 
در قالــب موافقتنامه اِکوتا )ECOTA( و چــه در قالب مذاکرات تجارت آزاد 
حضور داشته باشند.رییس دولت ســیزدهم تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران آماده اســت با اعطای تعرفه های ترجیحی مناســب در چارچوب اکو، 
در حصول این هدف مهم، ســهم داشته باشــد.آیت اهلل رییسی با تاکید بر 
وجود شــبکه های مواصالتی، اظهار کرد: شبکه های مواصالتی منطقه اکو 
نه تنها الزمه توســعه تجارت درون منطقه ای است بلکه در خدمت تجارت 
کشورهای عضو، به ویژه کشورهای محصور در خشکی، با جهان خارج است. 
وی افزود: معتقدیم پتانسیل های تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای به حدی 
اســت که دیر یا زود، تمام مسیرهای بالقوه در منطقه اکو باید گشوده شود. 
شــکل گیری کریدور جاده ای اسالم آباد - تهران -استانبول پس از ۱۰ سال 

شاهد این مدعاست. برای منطقه اکو، کریدور »خواف  - هرات – مزارشریف 
- ِحیَرتان« به همان اندازه اهمیت دارد که کریدور »ِحیَرتا- مزارشــریف- 
پیشــاور«؛ کریدور ریلی »رشت – آستارا - باکو« به همان اندازه ضروریست 
که کریدور آبی »امیرآباد- اُکتائو«؛ کریدور »استانبوا – سرخس - آلماتی« به 
همان اندازه نقش آفرین است که کریدور »بندرعباس - سرخس- آلماتی«؛ 
بندر چابهار به همان اندازه مهم است که بندر گواِدر؛ بنادر ایران در شمال و 
جنوب، زیرساخت های بی بدیل همکاری و رفاه و برادری در منطقه هستند.

رییس جمهوری درباره اهمیت انرژی و ظرفیت های تجاری و توسعه ای آن، 
گفت: تکمیل اقدامات ناتمامی همچون ایجاد بازار منطقه ای برق اکو، ایجاد 
کنسرسیوم شرکت های انرژی اکو، عملیاتی شدن مرکز انرژی های پاک اکو، 
و ساز وکار همکاری صنایع پاالیشی اکو باید در اولویت قرار گیرد. وی ادامه 
داد: جمهوری اســالمی ایران عالوه بر جدیت در همکاری در این حوزه ها، 
آماده اســت برنامه های آموزشی حوزه نفت و گاز برای کشورهای عضو اکو 
را توســعه دهد. همچنین عالقه مندیم پروژه های انتقال آب به کشــورهای 
متقاضی از جمله جمهوری اســالمی ایران در دســتور کار سازمان اکو قرار 
گیرد.رییســی با اشــاره به اقتصاد دیجیتال گفت: جمهوری اسالمی ایران 
آمادگی دارد در زمینه هایی همچون اتصال فیبر نورِی کشورهای عضو، ایجاد 
پلتفرم های دیجیتالی مشترک، تبادالت فناورانه، علمی و دانشگاهی، ایجاد 
بازارهای مشــترک منطقه ای فناوری اطالعــات و ارتباطات و همچنین در 
حوزه تجربه آموزش شاد، هوش مصنوعی و آموزش مجازی با اعضا همکاری 
کند.وی اضافه کرد: این آمادگی وجود دارد تا جمهوری اسالمی ایران نقطه 
کانونی این همکاری ها در ســازمان اکو باشد و به این سازمان کمک کند تا 
اجالس ساالنه ای را در خصوص امنیت سایبری و آموزش مجازی در سطح 
حرفه ای میان کشورهای عضو برگزار کند.رییس جمهوری همچنین درباره 
اهمیت معماری جدید مالی در اکو خاطرنشــان کرد: ظرفیت های تجاری 
منطقه، الزامات زیرســاختی و توســعه ای منطقه، و محدودیت دسترسی 
به منابع مالــی خارج از منطقه ایجاب می کند ســازوکارهای مؤثرتری در 
قالب یک معماری ملی منطقه ای جدید به کار گرفته شــود.وی ادامه داد: 
»بانک تجارت و توســعه اکو« باید با انجام اصالحات قانونی و رویه ای، نقش 
پررنگی در تأمیــن مالی مبادالت تجاری مابین کشــورهای عضو برعهده 
گیرد. جمهوری اســالمی ایران آماده اســت افزایش سرمایه این بانک را با 
نگاه مثبت مدنظر قرار دهد. آیت اهلل رییســی افــزود: همچنین ایده ایجاد 
»صندوق سرمایه گذاری مشــترک اکو« که در نشست صندوق های ثروت 
ملی کشورهای عضو که از سوی ایران مطرح شده است را راهگشا می دانیم 
و در اینجا اعالم می کنم به محض تمهید مقدمات و تأســیس این صندوق 
در اکو، صندوق توسعه ملی جمهوری اسالمی ایران سهم خود را در اختیار 
پروژه های تحت پوشــش این صندوق قرار خواهد داد. جمهوری اســالمی 
از گســترش تعامالت فرهنگی بخصوص همکاری های بین دانشگاهی، در 
راســتای بهره مندی از ظرفیت نخبگان و توسعه دیپلماسی علمی حمایت 
می کند.وی ادامه داد: همچنین جمهوری اســالمی از هر پیشــنهادی که 
منجر به گسترش ترتیبات و سازوکارهای همکاری در اکو به همه اعضا شود 
حمایت می کنیم.به گفته رییســی، جمهوری اسالمی ایران آمادگی کامل 
دارد تالش های مکمل ازجمله تأسیس پلیس اکو )اکوپل( و ایجاد سازوکار 
همکاری های قضایی اکو در اسرع وقت نهایی شود و »مرکز مبارزه با فساد و 
همکاری های آمبودزمان اکو« مستقر در تهران نیز به سرعت عملیاتی گردد.

رییس دولت ســیزدهم با بیان اینکه در سال های اخیر خوشبختانه سازمان 
اکو رویکرد و موضع مؤثری را در ارتباط با برخی موضوعات جامعه بین المللی 
از خود به نمایش گذاشته است، گفت: قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد درخصوص »همکاری سازمان ملل متحد و سازمان اکو« حاکی 
از همکاری مؤثر دو سازمان در موضوعات جهانی با آثار منطقه ای است. وی 

با اشاره به یکی از موضوعات روز جهانی یعنی تغییرات اقلیم، اظهار کرد: 
ادامه در صفحه دوم

در هشت ماهه امسال

تجارت خارجی  63 میلیارد دالر ی کشور
با بخشنامه جدید بانک مرکزی

صف کشی مقابل صرافی ها جمع می شود؟

نایب رئیس مجلس: 

 حقوق کارکنان دولت از سال آینده 
10 درصد افزایش می یابد

با توجه به اینکه بانک مرکزی در بخشــنامه ای تخصیص ارز ســهمیه ای را برای سایر موارد و از طریق 
کارت ملی حذف کرده است، رئیس سابق کانون صرافان معتقد است تا زمانی که اختالف قیمت ارز در 
صرافی ها و بازار آزاد وجود دارد، با دور زدن مفاد این بخشنامه برای دریافت ارز سهمیه ای همچنان مقابل 
صرافی ها صف های طویل شکل می گیرد.به گزارش ایسنا، اختالف قیمت ارز در صرافی ها و بازار آزاد و 
تخصیص ارز سهمیه ای به هر کد ملی موجب شکل گیری صف های طوالنی مقابل صرافی ها شده است. 
در پی این اتفاق، انتقادات بسیاری به عملکرد بانک مرکزی در شرایط حساس نیاز کشور به ارز مطرح 

شده که شامل مواردی چون دلیل....

ادعای رویترز: 

 آمریکا ایده »توافق موقت« با ایران 
را مطرح کرده است

مادران و کودکان دچار »سوءتغذیه« نیازمند نگاه دولت

 سبد ۱۰۰ هزارتومانی دربرابر »تورم« اثری ندارد
درحالی کمیته امداد به عنوان یکی از نهادهای مجری برنامه رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده 
و وزارت بهداشت به عنوان عامل شناسایی کننده این قشر فعالیت می کنند که سبد غذایی فعلی که 
ماهانه با رقمی معادل ۱۰۰ هزار تومان به این دسته از مادران و کودکان ارائه می شود، در مقایسه با 
تورم و افزایش قیمتها، ناچیز و تاثیری در رفع سوء تغذیه ندارد، لذا مسئوالن این نهادها افزایش رقم 
این سبد تغذیه در بودجه سال ۱۴۰۱ را خواستار شده اند.به گزارش ایسنا، در حالی که مادران باردار 
و کودکان دچار ســوءتغذیه توسط مراکز بهداشتی شناسایی و به کمیته امداد ارجاع داده می شوند، 
دکتر زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت در گفت وگوی اخیر خود با 
ایســنا، از شناسایی حدود ۶۰ هزار کودک زیر پنج سال دچار سوء تغذیه در سال ۱۳۹۹ که توسط 
بخش بهداشت شناسایی شده بودند خبر داد و گفت: حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار مادر باردار و شیرده تحت 
پوشش این بســته حمایتی تغذیه ای با کمک کمیته امداد و بنیاد علوی قرار گرفتند. در قالب این 
برنامه، کارت هوشمند خرید مواد غذایی صادر می شود و گروه هدف می تواند اقالم غذایی مرتبط با 
سبد غذایی که این دفتر تدوین کرده است را تهیه کنند.اما در عین حال مدیرکل دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشت معتقد است که »تهیه سبد مطلوب غذایی با توجه به وضعیت فعلی به دنبال 
افزایش قیمت مواد غذایی، نوسانات قیمت و تحریم های چند سال اخیر و موضوع مهم پاندمی کرونا 

و تبعات اقتصادی ناشی از آن تحت تاثیر قرار گرفته است«.

سبد غذایی 100 هزار تومانی رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده در برابر این قیمت ها 
خدمتی اثربخش نیست

 همچنین حســین خدرویسی، معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد امام )ره( در این باره 
به ایســنا گفت: این سبد غذایی ۱۰۰ هزار تومانی در شــرایط فعلی نمی تواند در مقابل قیمت ها و 
تورم موجود خدمت موثر و اثربخشی داشته باشد، باید این مبلغ در سال آینده به تناسب امکان در 
بودجه های دولتی و نهادهای انقالبی افزایش یابد.خدرویســی با بیان اینکه در کمیته امداد عالوه بر 
جامعه هدف خود که نیازمندان واقعی جامعه هستند، ۱۲۰ خدمت برای مددجویان ارائه می کنیم که 
یکی از این خدمات حمایت از مادران باردار و شیرده )از چهار ماهگی بارداری تا ۶ ماهگی شیردهی( 
اســت که آنها را تحت پوشــش قرار داده و حمایت می کند، اظهار کرد: همچنین این برنامه برای 

حمایت غذایی از کودکان تا سن ۵ سالگی که دچار سوءتغذیه هستند هم ارائه می شود.
وی با بیان اینکه از اوایل سال ۱۳۹۹ این خدمت از سوی بنیاد مستضعفان با تامین مربوطه به کمیته 
امداد واگذار شد، به این معنی که اعتبار آن از سوی بنیاد مستضعفان تامین و اجرای آن به وسیله 
کمیته امداد انجام می شــد، افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی سهمیه ای متناسب با 
اعتبار موجود برای استان های ناامن غذایی براساس شاخص های موجود قرار می دهد؛ شناسایی این 
مادران و کودکان هم به وســیله مراکز بهداشتی و درمانی در شهرها و استان های مربوطه است که 
این مراکز مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه را به کمیته امداد معرفی کرده و کمیته امداد بعد 
از استحقاق سنجی، خدمات را به آنها ارائه می دهد.به گفته معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد امام )ره(، در سال ۱۳۹۹، ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به کمیته امداد پرداخت شد که در 
این راستا این نهاد با سرانه ۱۰۰ هزار تومان برای ۵۴ هزار مادر در سطح کشور و در سال ۱۴۰۰ نیز 
تاکنون ۷۰ میلیارد تومان برای ۵۸ هزار و ۳۳۳ مادر این خدمت ارائه شد.خدرویسی ادامه داد: برای 
برنامه مشارکتی رفع سوء تغذیه هم در سال ۹۹، ۴۶ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ هم تاکنون ۷۲ 

میلیاردتومان پول هزینه شد که باید از بنیاد مستضعفان تقدیر کرد. 

دولت اعتباری ویژه برای کمک به تغذیه نیازمندان در نظر بگیرد 
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد امام )ره( ادامه داد: در این راستا، انتظار ما این است 
دولت که به خانواده های نیازمند و مناطق محروم توجه ویژه دارد، در اعتبارات سال ۱۴۰۱ برای این 
مســاله مهم اعتباری ویژه در نظر بگیرد. وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی نیز باید در این 
حوزه برای تخصیص اعتبار و دریافت اعتبار از دولت و ســازمان برنامه و بودجه ورود پیدا کرده و به 
کمیته امداد کمک کنند.خدرویســی گفت: ما در حد وسع و توان خود گام هایی را برداشته و ادامه 
خواهیم داد و برنامه داریم که در سال آینده میزان اعتبار در این زمینه رشد قابل توجهی داشته باشد 
تا خانواده ها بتوانند سبد غذایی قابل قبولی تهیه کنند.وی  در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به 
مواد قانون مذکور و از سوی دیگر مشکالت اقتصادی و تورم، سبد غذایی به ارزش ۱۰۰ هزار تومان 
می تواند کفاف نیاز جامعه موردنظر را دهد؟ گفت: این قشــر و این خانواده ها نیازمند حمایت مالی 
هستند و هرچه سبد غذایی با ارزش تر باشد بهتر است، این سبد غذایی در حال حاضر نمی تواند در 
مقابل قیمت ها و تورم موجود خدمت موثر و اثربخشی داشته باشد، باید این مبلغ در سال آینده به 

تناسب امکان در بودجه های دولتی و نهادهای انقالبی افزایش یابد.

در پانزدهمین اجالس سران کشورهای عضو همکاری های اقتصادی تاکید شد

رییسی: حمایت ایران از سازمان اکو و فعالیت های آن 
بدون قید و شرط است
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۸۰ فوتی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه در شبانه روز گذشته ۸۰ بیمار 
کرونا در کشــور جان خود را از دســت دادند و ۳هزار و ۷۸۱ بیمار 
مبتال به کووید نیز شناســایی شدند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۷ آذر 
۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و ۷۸۱ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۴۹ نفر از آنها 
بســتری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و 
۱۰۸ هزار و ۸۸۲ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸۰ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۲۹ هزار و ۶۲۹ نفر رســید.در شبانه روز گذشته، ۵ 
استان کشور هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کرونایی نداشته اند، 
در ۲۲ اســتان بین ۱ تا ۵ مورد و در ۴ اســتان نیز بین ۵ تا ۹ مورد 
مرگ و میر ثبت شده است.خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۸۶۳ هزار 
و ۲۴۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده 
اند.ســه هزار و ۳۴۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۳۸ 
میلیون و ۵۴۷ هزار و ۶۵۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور 
انجام شــده است.در حال حاضر ۰ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۲ 
شهر در وضعیت نارنجی، ۲۰۷ شهر در وضعیت زرد و ۲۱۹ شهر در 

وضعیت آبی قرار دارند.
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در پانزدهمین اجالس سران کشورهای عضو همکاری های اقتصادی تاکید شدگزیده خبر

رییسی: حمایت ایران از سازمان اکو و 
فعالیت های آن بدون قید و شرط است

رئیسی در دیدار با رئیس جمهور ترکیه:

 اجازه اخالل در روابط ایران، ترکیه 
و آذربایجان را ندهیم

ادامه از صفحه اول
سازمان اکو و آژانس محیط زیستی آن، از مدت ها قبل با طراحی پروژه های مربوط به تغییر آب و هوا و گرمایش زمین، پایبندی اعضا را به 
این دستور کار جهانی نشان داده است و ضرورت دارد با اهتمام بیشتر به آن پرداخته شود.وی یادآور شد: تغییر اقلیم یک مبحث جهانی 
با تبعات فراگیر است که کلیه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. رییسی وضعیت فعلی را حاصل 
عملکرد کشورهای صنعتی و توسعه یافته در طول دو قرن اخیر دانست که با تخریب منابع طبیعی و استفاده بی رویه از منابع زیرزمینی 
و معادن، با افزایش حرارت کره زمین، زندگی بشر را به مخاطره جدی انداخته است. رییس جمهوری تاکید کرد: دولت های صنعتی باید 
مسئولیت های تاریخی خود را بپذیرند و نسبت به تأمین مالی، انتقال فن آوری های مربوطه و ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه 
اقدام کنند. منطقه اکو باید یکی از مناطق هدف در دریافت چنین کمک هایی باشد.رییسی صلح پایدار، توسعه پایدار و رفاه همگانی را 
در گرو تحقق دو اصل عدالت و معنویت دانست و گفت: تحقق عدالت در سطح جهان مستلزم بازتعریف روابط کشورهای توسعه یافته با 
کشورهای در حال توسعه است. وی افزود: روابط موجود حاصل سیاست های سلطه طلبانه است یکتاپرستان بر مواسات و برادری تمامی 
بندگان خدا تأکید دارند. ادیان الهی به خصوص معارف اسالم نیز تبعیض ناروا را برای هیچ قوم، نژاد و ملتی را نمی پذیرند.رییس دولت 
ســیزدهم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران تبعیض ناروا را برای هیچ قوم، نژاد و ملتی را نمی پذیرد، 
گفت: جمهوری اسالمی براین باور است که مدیریت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه انجام پذیرد. آیت اهلل رییسی یادآورشد: 
پایان یافتن خصومت ها در منطقه قفقاز نوید دهنده ثبات و آغازگر فصل جدید توسعه و همگرایی منطقه ای است و وظیفه همه ما است 
که در این جهت کار کنیم.وی با بیان اینکه مشارکت و همراهی کشورهای عضو اکو با حوزه قفقاز در این مرحله می تواند به تعمیق و 
ارتقای نقش سازمان کمک کند، گفت: با توجه به شرایط جدید منطقه قفقاز معتقدیم احیای مسیرهای سنتی و تسهیل جابجایی کاال 
و مسافر در منطقه پس از سه دهه به رشد و توسعه منطقه اکو کمک خواهد کرد. همچنین بر این اعتقادیم هرگونه تغییر در جغرافیای 
سیاسی منطقه نه تنها به ثبات منطقه کمک نمی کند بلکه زمینه تنش های بیشتر در آینده را فراهم می کند.آیت اهلل رییسی اضافه کرد: 
همکاری میان کشورهای حوزه قفقاز بر پایه احترام متقابل و حفظ تمامیت ارضی کشورها و قواعد بین المللی تضمین کننده صلح، ثبات 
و زمینه ســاز پیشرفت و توسعه کشورهای منطقه خواهد بود. همچنین ثبات در منطقه قفقاز و شکل گیری همکاری های فرامنطقه ای 
مانند ایجاد کریدور بین المللی خلیج فارس - دریای سیاه، باعث تسریع تجارت و مراودات اقتصادی اعضای اکو می شود.رییس جمهوری 
با بیان اینکه ســازمان اکو در دهه های اخیر ســاز و کارهای مناسبی در حمایت  از توسعه اقتصادی و بازسازی افغانستان، که در آغوش 
کشورهای اکو قرار دارد پی ریزی کرده است، گفت: پیام نشست سران اکو به جهان باید حاکی از تداوم حمایت این سازمان از تالش های 
افغانستان و مردم نجیب آن در بازسازی و توسعه اقتصادی باشد.آیت اهلل رییسی ادامه داد: اینک با رسیدن فصل سرما مردم افغانستان 
بیش از همه به کمک های معیشتی اولیه و سوخت نیاز دارند، اما سوزناک تر از سوز سرما این است که منابع مالی ملت افغانستان توسط 
اشغالگران آمریکایی محبوس شده است.رییس دولت سیزدهم اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران مانند همیشه آماده هرگونه همکاری 
و کمک به مردم افغانستان به ویژه آموزش و تحصیل زنان و دختران با استعداد آن سرزمین است.وی در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به تعامالت و مراودات جمهوری اسالمی ایران و سازمان اکو تاکید کرد: حمایت جمهوری اسالمی ایران از سازمان اکو و فعالیت های 
آن بدون قید و شرط است.آیت اهلل رییسی با بیان اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران کوچکترین خللی در اراده جمهوری اسالمی ایران 
در سیاست تعامل حداکثری با همسایگان و منطقه ایجاد نکرده است، گفت: ایاالت متحده آمریکا با خروج غیرقانونی از برجام و تحمیل 
تحریم های یک جانبه و ظالمانه علیه ایران و استمرار این سیاست ظلم حداکثری نشان داد که منافعش با منافع منطقه ما سازگار نیست.

رییس جمهوری منفعت منطقه را در همکاری های سودمند و برادری ملت های منطقه عنوان کرد و گفت: جمهوری اسالمی آماده است 
همه ظرفیت های خود را برای تحقق این هدف انسانی به کار ببندد.آیت آهلل رییسی از مقامات حاضر در نشست های مقامات ارشد، شورای 
وزیران و شورای نمایندگان دائم اکو بابت آماده سازی اسناد این نشست و نشست پانزدهم سران تشکر کرد.وی در پایان سخنانش برای 

دولت و مردم ترکمنستان سعادت روزافزون آرزو کرد.

رئیس جمهور گفت: نباید اجازه داد اخاللی در روابط 
ایــران، ترکیه و آذربایجان ایجاد شــود بلکه باید با 
نزدیکی هر چه بیشتر روابط، دشمنان مشترک خود 
را ناامیــد کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی در ادامه دیدار و گفت وگو با سران 
کشورهای شــرکت کننده در اجالس همکاری های 
اقتصادی اکو، در دیدار رجب طیب اردوغان با اشاره 
به اینکه ظرفیت های توسعه روابط و تبادالت تجاری 
و اقتصادی تهران آنکارا فراتر از سطح کنونی است، 
اظهار داشت: ایران و ترکیه می توانند با ارتقای سطح 
تجارت و مبادالت کنونی، روابط اقتصادی و سیاسی 
دو کشور را به سطح راهبردی نزدیک کنند.روسای 
جمهور ایران و ترکیه با بیان اینکه توسعه همکاری و هماهنگی دو کشور در موضوعات دوجانبه و منطقه ای به نفع دو ملت 
و صلح و ثبات در منطقه است بر استفاده از همه ظرفیت ها برای توسعه همه جانبه روابط تهران، آنکارا تاکید کردند.رئیسی 
با اشاره به زمینه های گسترده و متنوع همکاری ایران و ترکیه در بخش های مختلف از جمله انرژی، موضوعات بانکی و پولی 
و تبادالت تجاری و بازرگانی گفت: باید مســیر توســعه روابط اقتصادی را تسهیل کنیم و در این زمینه می توان تعرفه های 
ترجیحی را بازنگری کرد.رئیس جمهور در ادامه همکاری و ارتباط نزدیک ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه را حائز اهمیت 
دانســت و گفت: سه کشور از اشــتراکات فراوان فرهنگی، دینی و اعتقادی برخوردار هستیم و ضمن اینکه نباید اجازه داد 
اخاللی در این روابط ایجاد شود بلکه با نزدیکی هر چه بیشتر روابط، دشمنان مشترک خود را ناامید کنیم.وی در ادامه با 
ابراز نگرانی از حضور داعش در افغانستان و افزایش ناامنی در این کشور اظهار داشت: گروه های تروریستی نه تنها باعث ناامنی 
در افغانستان بوده بلکه امنیت منطقه را تهدید می کند لذا نباید اجازه دهیم گروه های تروریستی همانند داعش و پ .ک .ک 
امنیت کشــورهای منطقه را به خطر بیندازند.رئیس جمهور گفت: جمهوری اســالمی ایران از تشکیل حکومت فراگیر در 
افغانستان حمایت می کند و بر این باور هستیم که باید همه گروه ها، اقوام و اقشار مختلف مردم افغانستان در آینده افغانستان 
نقش و مشارکت داشته باشند.رئیسی با اشاره به برقراری ثبات و امنیت در سوریه گفت: باید از ظرفیت های خود برای ایجاد 
آرامش، صلح و امنیت در سوریه استفاده کنیم.وی تصریح کرد: مشکالت منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل و فصل 
شود و حضور و دخالت بیگانگان نه تنها کمکی به حل مشکالت نمی کند بلکه اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد.رئیس جمهور 
همچنین بر ثبات و آرامش و احترام به تمامیت ارضی عراق تاکید و خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران از روی کار آمدن 
دولت قوی و مورد قبول مردم عراق حمایت کرده و بر آن تاکید دارد.رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در این 
دیدار با بیان اینکه کشورش توسعه و تقویت همکاری های دوجانبه و منطقه ای را با جمهوری اسالمی ایران ضروری می داند، 
گفت: می توانیم در سطح روابط و مناسبات دو کشور به ویژه در بخش های اقتصادی جهش ایجاد کنیم.رئیس جمهور ترکیه 
در ادامه تحوالت افغانستان را نگران کننده دانست و خاطرنشان کرد: کاخ سفید همه گروه های تروریستی منطقه از جمله 
داعش و پ.ک. ک را آموزش داده و مسلح می کند و برای ایحاد ناامنی، تجهیزات و ابزارهای تروریستی در اختیار این گروه ها 
قرار می دهد، لذا همکاری مشــترک برای برقراری صلح در منطقه را ضروری می دانیم.اردوغان با اشاره به ضرورت ترتیبات 
امنیتی مبتنی بر حضور فعال کشورهای منطقه ای، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران، روسیه و ترکیه می توانند با همکاری 

سایر کشورهای منطقه امنیت و ثبات منطقه را حفظ کنند.

رییسی:
 روابط رو به گسترش ایران و تاجیکستان با 

قوت ادامه خواهد یافت
تهران- ایرنا- رییس جمهوری با تاکید بر روابط رو به گسترش ایران و تاجیکستان، 
گفت: روابط بســیار خوب تهران - دوشــنبه در زمینه هــای تجاری، فرهنگی و 
اقتصادی با قوت ادامه خواهد یافت.به ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
آیت اهلل ســید ابراهیم رییسی که روز گذشــته برای حضور در اجالس همکاری 
اقتصادی )اکو( به ترکمنستان سفر کرده، تاکنون با تنی چند از سران کشورهای 
عضو اکو دیدار و گفت وگو کرده است.رییس جمهوری با ابراز خرسندی از تجدید 
دیدار با امامعلی رحمان رییس جمهوری تاجیکســتان پس از اجالس شانگهای، 
گفت: اولین سفر خارجی من به عنوان رییس جمهوری ایران به تاجیکستان بود 
و این ســفر منشا تحول در روابط دو کشور شــد.آیت اهلل رییسی افزود: نشست 
امروز  به دو دلیل مهم اســت؛ نخســت اینکه اقدامات گذشــته را مرور کنیم و 
دوم اینکه برای روابط آینده تصمیم بگیریم.رییس جمهوری با اشــاره به دیدار با 
همتای تاجیکســتانی خود در شهر دوشنبه و در حاشیه اجالس شانگهای ادامه 
داد: آن دیدار بســیار ارزشمند و تاثیرگذار بود و موجب شد تفاوت معناداری در 
سطح روابط ایجاد شود و این افزایش سطح روابط دو کشور به نفع منطقه خواهد 
بود.وی اضافه کرد: روابط بسیار خوب ایران و تاجیکستان در زمینه های تجاری، 
فرهنگی و اقتصادی با قوت ادامه خواهد یافت.آیت اهلل رییســی خاطرنشان کرد: 
تردیدی نداریم که روابط رو به توســعه خواهد بود چرا که سطح فعلی مبادالت 
قانع کننده نیست و با احیای ظرفیت ها بین دوکشور می توان سطح روابط را چند 
برابــر ارتقا داد.رییس جمهوری با دعوت از امامعلی رحمان برای حضور در تهران 
گفت: ما به دلیل روابط عمیق فرهنگی و همزبانی و سابقه دیرینه مودت و دوستی 
احســاس می کنیم بیش از دیگران باید با هم همکاری و همفکری کنیم.آیت اهلل 
رییســی در مورد مواضع جمهوری اسالمی ایران درباره افغانستان، گفت: مواضع 
ما در قبال کشور افغانستان روشن است. جمهوری اسالمی ایران از تشکیل دولت 
فراگیر واقعی در افغانستان که همه مردم، اقوام و گروه های سیاسی افغانستانی را 
نمایندگی کند، استقبال می کند.رییس جمهوری تاکید کرد: آمریکایی ها ۲دهه در 
افغانستان حضور داشتند و جز قتل و غارت چیزی برای این کشور باقی نگذاشتند. 
در ایران از حدود ۴ میلیون افغانســتانی بــا افتخار پذیرایی می کنیم. ما میزبان 
افغانستانی ها هستیم و امیدواریم مردم این کشور برای سرنوشت خودشان تصمیم 
بگیرند.وی با تروریســتی خواندن گروه داعش، گفت: داعش برای منطقه ناامنی 
ایجاد می کند؛ این گروه دســت پرورده آمریکایی ها است. داعش به نمایندگی از 
آمریکایی ها در منطقه کشتار می کند. همکاری  ما و شما به نفع امنیت منطقه و 
افغانستان است و از این نظر حایز اهمیت است.امامعلی رحمان رییس جمهوری 
تاجیکستان هم در این دیدار گفت: همه اقوام و گروه ها باید در دولت افغانستان 
حضور داشــته باشند و دولت این کشور نماینده تمامی اقوام و طوایف این کشور 
باشــد.وی با اشاره به تحوالت اخیر افغانستان تاکید کرد: ناامنی در این کشور به 
ضرر منطقه و کشورهای همسایه افغانستان است به همین دلیل نگران آینده این 
کشور هستیم و همه باید تالش کنیم اقوام و گروه های مختلف مردم در آسایش 
در این کشور زندگی کنند.رییس جمهوری تاجیکستان با اشاره به دیدار گذشته 
خود با آیت اهلل رییسی افزود: پس از آن دیدار سطح روابط دو کشور توسعه پیدا 

کرده و رشد مبادالت تجاری در آینده چند برابر خواهد شد.

سردار جاللی:
 ترور شهید فخری زاده نتیجه سیاست لبخند 

به دشمن بود
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در سالگرد شهادت دکتر فخری زاده، ترور 
این دانشمند شهید را نتیجه سیاست لبخند به دشمن عنوان کرد.به گزارش ایرنا 
از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار غالمرضا 
جاللی روز یکشنبه در سالگرد شهادت دکتر محسن فخری زاده در پیامی نوشت: 
یکسال از به شهادت رسیدن یکی از فرزندان شایسته انقالب، که دست جنایتکار 
استکبار جهانی برای ضربه زدن به حرکت و جهاد علمی کشور وی را مورد هدف 
قرار داد، می گذرد.  رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این پیام افزود: دکتر 
محسن فخری زاده را تا قبل از شهادت، کمتر کسی می شناخت و چه بسا بسیاری 
از جنبه های شخصیتی، علمی و خدمات و اقدامات وی در راه اعتالی ایران زمین 
همچون رازی سر به مهر باقی بماند.سردار جاللی در پیام خود آورده است: وی از 
جمله مجاهدان مخلص انقالب بود که ترجیح داد تا گمنام بماند و به جای کسب 
شهرت و مقام متعهدانه در راه پیشرفت علمی ایران اسالمی به ویژه در عرصه های 
دفاعــی گام بردارد. اما در اهمیــت و بزرگی و تاثیرگذاری این مرد بزرگ همین 
بس که برای مهار اندیشه اش، یکی از پیچیده ترین ترور قرن طراحی و اجرا شد.  
در ادامه این پیام آمده است: حرکت علمی وی در راستای اقتدار آفرینی، تمدن 
سازی و نوآوری در خدمت مردم، همچون خاری در چشم استکبار و به شهادت 
رساندنش مهر تأییدی بر خباثت و ددمنشی دشمنان جمهوری اسالمی ایران بود 
که بار دیگر نیت شــوم آنان را برمال کرد. ترور شهید فخری زاده نماد ناکارآمدی 
برجام و سیاست لبخند به دشمن است.رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در 
پیام خود یادآور شــد: بیست سال زندگی در سایه ترور برای امنیت و رفاه مردم، 
بدون شــک چراغ راه جوانان نخبه ای است که وی در سازمان پژوهش و نوآوری 
وزارت دفاع تربیت کرد تا پشــتوانه ای عظیم برای ارتقای توان دفاعی کشور برابر 
تهدیدات نوین پرتوی، زیستی و شیمیایی باشند. به راستی که وی یک دانشمند 

تمام عیار هسته ای و پدافندی است.

دبیر ستاد حقوق بشر؛
 ترور شهید فخری زاده نقض حقوق بشر 

و بین الملل است
دبیر ســتاد حقوق بشر گفت: ترور شــهید فخری زاده، مانند ترور دیگر شهدای 
عزیز هسته ای، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، به مناســبت فرا رسیدن سالگرد 
شهادت فخری زاده، افزود: شهید فخری زاده، دانشمند گمنامی بود که فقط بعد 
از شهادتش، مردم با بخشی از خدمات ایشان آشنا شدند. خدمات شهید فخری 
زاده، به ویژه در حوزه دانش و تجربه هسته ای، ماندگار خواهد بود.وی با اشاره به 
اینکه ترور این دانشمند برجسته، مانند ترور دیگر شهدای عزیز هسته ای، جنایت 
علیه بشریت و نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر است، از بی عملی و سکوت 
سازمان های بین المللی و کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم در قبال این جنایت 
انتقاد کرد و گفت: دادگســتری تهران، رســیدگی حقوقی به چهار پرونده ترور 
دانشمندان هسته ای را به پایان رسانده و به زودی حکم مربوطه ابالغ خواهد شد. 
از سوی دیگر، رسیدگی کیفری به این ترورها نیز در دستورکار دادستانی تهران 
قرار گرفته و یک پرونده در این خصوص تشکیل شده و پرونده های دیگری نیز به 
زودی تشکیل خواهد شد.معاون رئیس قوه قضائیه افزود: انتظار داریم با هماهنگی 
و همکاری ســایر دستگاه های ذیربط، این جنایت ها را در عرصه بین المللی نیز 

مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهیم.
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گزیده خبر نظر کارشناسان اقتصادی در مورد بودجه 1401؛

دستمزد مهمترین علت بودجه انبساطی
کارشناســان معتقدند اگر به دنبال برطــرف کردن بحران های 
اقتصادی کشــور همچون تورم، رکود و ... هستیم، باید یکی از 
مهمترین علل این بحران ها یعنی کســری بودجه ساالنه را در 
سرچشــمه آن رفع کرد.به گزارش خبرنگار مهر، کسری بودجه 
را می توان یکی از مهمترین معضالت اقتصاد کشــور دانست که 
ریشه اصلی بســیاری از بحران های اقتصادی به آن بر می گردد. 
پژوهشــگران حوزه اقتصــاد معتقدند اگرچه کســری بودجه 
امری طبیعی در اقتصاد کشــورهای دنیا به حساب می آید، در 
ایران شکلی افسارگســیخته به خود گرفته که تبعات آن تمام 
بخش های اقتصاد کشــور را درگیر خود کرده است. این امر نیز 
نه تنها به خاطر وجود کســری بودجه بلکه به دلیل مســائل و 
اشکاالت ساختاری در فرایند بودجه ریزی کشور است. بررسی ها 
نشان می دهد بودجه های ساالنه در کشور از توان اجرایی پایینی 
برخوردار بوده و از آنجــا که برآورد درآمدها و هزینه های آن به 
طور واقعی تخمین زده نشــده، دولت ها را در میانه راه با مصائب 
گوناگونی رو به رو خواهد کرد. با تمام این توصیفات، کارشناسان 
معتقدند اگر به دنبال برطرف کردن بحران های اقتصادی کشور 
همچون تورم، رکود و … هستیم، باید یکی از مهمترین علل این 

بحران ها را در سرچشمه رفع کرد.

چگونه بودجه های ساالنه کشور بحران زا شد؟
همانطور که بیان شــد، یکی از مهمترین علــل بحران زا بودن 
بودجه های ساالنه کشــور، وجود کســری تراز عملیاتی است. 
دلیل آن نیز مبنی بر این نکته اســت که در سایر کشورها ابتدا 
درآمدها پیش بینی می شود؛ یعنی محاسبه می شود که با توجه 
به تجارب ســال های قبل چه مقــدار درآمد قابل وصول خواهد 
بود. سپس بر اساس آن درآمد پیش بینی شده، هزینه های سال 
آینده به صورت انبساطی یا انقباضی تعیین می شود. اما در فرایند 
بودجه ریزی کشــور ما اصوالً چیزی به اسم پیش بینی درآمد و 
یا تصمیم برای انبساط یا انقباض بودجه وجود ندارد. چرا که ما 
همیشه بدون توجه به درآمدها، دنبال انبساط بودجه بوده ایم. این 
بی توجهی به ناهماهنگی میان هزینه ها و درآمدها موجب شده 
است که دولت ها همیشه اواســط سال با کسری بودجه مواجه 
بوده و برای تأمین هزینه های خود دست به اقدامات تورم زا بزنند.

مصداق بارز این چرخه معیوب را می توان در بودجه سال ۱۴۰۰ 
مشــاهده کرد. بررسی ها نشــان می دهد بودجه سال جاری در 
حالی بســته شده که با کسری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
مواجه اســت. یعنی دولت در میانه راه هیچ گونه درآمدی برای 

تأمیــن هزینه های خود از جمله پرداخــت حقوق و مزایا ندارد. 
اینگونه است که در سال های گذشته شاهد استقراض روز افزون 
دولت از بانک مرکزی و یا فروش اوراق برای کسب بدهی دولتی 
بوده ایم.در همین رابطه حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی 
در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: کسری بودجه به طرق مختلف 
روی نرخ تورم کشور تأثیرگذار است. برای نمونه یکی از راه های 
اثرگذاری این گونه اســت که دولت ها بــرای تأمین هزینه ها به 
راحت ترین کار ممکن دست برده و کسری منابع خود را از طریق 
دخالت در پایه پولی و انتشــار پول پرقدرت تأمین می کنند. لذا 
نقدینگی چند برابر بیشــتر از افزایش پایه پولی افزایش می یابد 
و دیــر یا زود منجر به تورم می شــود.وی ادامه داد: البته دولت 
برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای دیگری نیز دارد که 
متأســفانه هر کدام از آنها نیز به نحوی تورم را ایجاد و یا تشدید 
کرده و نهایتاً صرفاً به عقب می اندازند. استقراض از بانک مرکزی 
و یا شــبکه بانکی مصداق خوبی از این گفته اســت. هر کدام از 
ایــن موارد به نحوی می تواند روی پایه پولی و یا ضریب فزاینده 
اثرگذار باشــد. به عنوان مثال استقراض از شبکه بانکی معموالً 
موجب می شــود که ترازنامه بانک ها منفی شده و به دنبال آن 
بانک ها به ســراغ استقراض از منابع ذخیره قانونی که نزد بانک 

مرکزی اســت می روند که این خود موجب کاهش نرخ ذخیره 
قانونی مؤثر و افزایش ضریب فزاینده می شود و همه این عوامل 

در پایان به انبساط نقدینگی ختم می شود.

افزایش هزینه های جاری؛ مهمترین علت انبساط بودجه
بودجه های ساالنه کشــور در بخش هزینه ها به دو بخش عمده 
هزینه های جاری و هزینه های عمرانی تقسیم می شود. آنچه که 
در ســال های گذشته به معضل کسری بودجه کشور دامن زده، 
ســیر صعودی هزینه های جاری علی الخصوص حقوق و مزایای 
کارمندان دولت است. از طرفی اعمال افزایش حقوق های گسترده 
در اقشار گوناگون با اعطای فوق العاده خاص ها و فوق العاده ویژه ها 
نیز فشاری مضاعف در جهت افزایش هزینه ها ایجاد کرده است.

در این خصوص عباس عباس پور کارشــناس بودجه در گفتگو 
بــا خبرنگار مهر اظهــار کرد: از مجموع ســقف اول بودجه که 
حدود ۸۰۰ هــزار میلیارد تومان بوده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد 
مســتقیماً ذیل جبران خدمات کارکنان دولــت برای حقوق و 
دســتمزد پرداخت کرده ایم و حدود ۱۲۰ هــزار میلیارد تومان 
نیز به پرداخت حقوق بازنشســتگان تخصیص داده شده است. 
از طرفــی در جدول ۷ بودجه، فصل هایی که به تشــریح برنامه 

دستگاه ها می پردازد، نشان می دهد برنامه هایی نیز که در بودجه 
جاری دولت هستند به حقوق و مزایا بر می گردد. طبق بررسی ها 
از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که بودجه ۱۴۰۰ داشته ایم، 
تقریباً ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم صرف حقوق 
و مزایای ۲.۳ میلیون کارمند دولت و ۳ میلیون بازنشسته ای که 
از طریق صندوق ها تأمین می شــود، شده است که این رقم عدد 
باالیی است و البته غیر از عددی است که ساالنه در شرکت های 
دولتی صرف حقوق و دســتمزد می کنیم. تخمین زده می شود 
که شــرکت های دولتی نیــز چیزی حدود ۳۰۰ هــزار میلیارد 
تومان حقوق و دستمزد پرداخت می کنند.بنابراین در حالی که 
دولت قبل با حاتم بخشــی خود در اعطــای فوق العاده خاص ها 
و فوق العاده ویژه ها، جهش چشــم گیری در افزایش هزینه های 
جاری کشــور ایجاد کرد، حال با کسری بودجه بی سابقه مواجه 
هستیم که راه بازگشتی از آن وجود ندارد و باید از طرق مختلف 
بــه کاهش آن کمک کــرد. به همین دلیل اســت که در بدنه 
کارشناسی کشور بارها بر تبعات فاجعه بار افزایش حقوق ها تاکید 
شــده و از دولت ها خواسته می شــود با روش های غیر تورم زا از 

اقشار مختلف حمایت کنند.

مهمترین فاکتورهای بودجه 1401
به عقیده بســیاری از کارشناسان انبساطی بودن بودجه مشکل 
نخواهد داشت. به شــرط آنکه ما به ازای هزینه ها، درآمد ایجاد 
شــود. نمی توان هزینه ایجاد کرد اما درآمدها مانند درآمدهای 
مالیاتی را افزایش نداد. درآمدهای پایدار مانند پایه های مالیاتی 
می توانست در ســال های گذشــته با گام های مثبتی تا کنون 
اجرایی شود اما این اتفاق نیفتاده است. لذا بیان می شود که برای 
ســال آینده باید در یک سری از بخش ها با رویکرد انقباضی به 
بودجه نگاه کنیم مانند بودجه جاری و از طرفی در بخش دیگری 
مانند بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشته باشیم. چرا که سهم 
بودجه عمرانی کشــور که در ســال های گذشته دائماً کم شده، 
تأثیر خود را روی اشتغال و تولید و توسعه نشان می دهد و باید 
تا حد ممکن به این سمت برویم که بودجه عمرانی را با اولویت 
پروژه هایی که احتمال موفقیت بیشتری دارد افزایش دهیم تا با 
روی کار آمدن آنها، دولت از مالیات و رشــد اقتصادی و اشتغال 
منتفع شود. لذا نیاز اســت دولت و مجلس با همراهی یکدیگر 
سعی کنند بودجه ای تدوین کنند که در نگاه کلی انقباضی باشد 
ولی بخش هزینه های عمرانی آن شــامل این صرفه جویی نشده 

باشد.

نایب رئیس مجلس: 
حقوق کارکنان دولت از سال آینده ۱۰ 

درصد افزایش می یابد
نایب رئیس مجلس گفت: دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد 
تومــان بودجه حقوق برخی وزارتخانه ها را افزایش داده که این مســئله زمینه 
نارضایتی برخی کارکنان دیگر شــده و انتظار می رود حقوق کارکنان در سال 
آینده ۱۰ درصد افزایش یابد.علی نیکزاد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار 
داشــت: دولت و مجلس به عنوان یک اولویت اساســی و مهم به دنبال تأمین 
جان و نان مردم هســتند که باید به این مهم توجه ویژه ای گمارده شود و سر 
و سامان به وضعیت موجود داده شود که این مسئله جزو خصوصیات بارز یک 
دولت انقالبی است.وی بیان کرد: دولت سیزدهم در بحث واکسیناسیون بسیار 
هوشــمندانه عمل کرد و نسبت به ماه های گذشته ایمن سازی مردم به صورت 
قابل توجهی افزایش یافت و عالوه بر این مباحث از مباحث فرهنگی نیز غفلت 
نشــده و هم اکنون به دنبال جلوگیری از رفتن جمعیت به سمت پیری است.

نیکــزاد تصریح کرد: یارانه حاصل از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تایید اکثریت 
مجلس در اختیار اقشار مختلف مردم به ویژه نیازمندان و کارکنان قرار می گیرد 
که به همین منظور در این زمینه اکثریت مجلس موافق حذف ارز هستند.وی 
اظهار کرد: متأسفانه دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان 
بودجه حقوق برخی وزارتخانه ها را افزایش داده که این مسئله زمینه نارضایتی 
برخی کارکنان دیگر شده و به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه 
انتظار می رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد تا نسبت به 
کنترل تورم و کاهش قیمت  برخی کاالهای اساسی اقدامات الزم انجام یابد.نایب 
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: این که برخی فیش حقوقی نامتعارف 
دارند نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این 

وضعیت اقدامات الزم مبنای کار باشد.

رییس سازمان هواپیمایی اعالم کرد
برخورد با گرانفروشی بلیت هواپیما

در شرایطی که برخی از ایرالین ها بلیت پروازهای خود را در بعضی از مسیرها 
باالتر از نرخ مصوب می فروشند، رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: 
از ابتدای آذر ماه قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا کرده و اگر بلیتی به صورت 
موردی باالتر از حداکثر نرخ مصوب اعالم شده، فروخته شود، قطعا با متخلفان 
برخورد خواهیم کرد.به گزارش ایســنا، بر اســاس نرخنامــه  جدید پروازهای 
داخلــی، قیمت بلیت هواپیما با کاهش ۱۰ تا حدود ۳۰ درصدی مواجه شــد 
و قــرار بود ایرالین ها از ابتدای آذر ماه مطابق با این نرخنامه نســبت به بلیت 
فروشــی اقدام کنند.اما طی روزهای گذشته برخی از ایرالین ها همچنان بلیت 
بعضی از پروازهای خود را باالتر از قیمت مصوب فروختند و این مســئله سبب 
اعتراض مردم در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی شد. رستم قاسمی –وزیر 
راه و شهرســازی- نیــز ضمن تاکید بر الزام ایرالین ها بــا تعدیل ۱۵ درصدی 
قیمت بلیت هواپیما، اعالم کرد: با لغو محدودیت کرونایی در پروازهای داخلی؛ 
تمامــی ایرالین ها باید ضمن تعدیل ۱۵ درصــدی قیمت بلیط هواپیما، تمام 
خدمات گذشــته را به حالت عادی بازگردانند.وی تصریح کرد: در این خصوص 
با شــرکت هایی که اقدام به فروش بلیط با قیمــت باالتر از نرخ مصوب کنند،   

برخورد جدی خواهد شد.
محمد محمدی بخش –رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری- در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: شــرکت های هواپیمایی مختلف می توانند بر اساس نرخنامه 
اعالم شده در پروازهای داخلی قیمت بلیت هواپیما را به صورت شناور و بسته 
بــه وضعیت عرضه و تقاضا تنظیم کنند و کالس نرخی نیز بر همین اســاس 
تعریف شــده است.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نرخ بلیت هواپیما در 
مسیرهای مختلف می تواند تنها در سقف نرخی فروخته شود یا اینکه باید شناور 
باشــد، افزود: اینگونه نیست که شرکت های هواپیمایی بلیت پروازهای خود را 
تنها در سقف نرخی مشخص شده عرضه کنند و بر اساس ارزیابی های صورت 
گرفته نرخ ها شناور است. البته اگر چنانچه مانند روزهای گذشته شرکتی قیمت 
بلیــت پرواز خــود را پایین تر از حداقل نرخ تعیین شــده عرضه کند نیز به او 
تذکر می دهیم چرا که باید منفعت مردم و منفعت سازمانی هر دو با هم دیده 
شــود.رییس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: اگر مردم شاهد گرانفروشی 
بلیت هواپیما در هر یک از مســیرهای پروازی داخلی بودند می توانند از طرق 
مختلف این مسئله را به اطالع سازمان هواپیمایی کشوری برسانند که از طریق 
بخش حقوق مسافر در سایت این سازمان و از طریق سایت انجمن شرکت های 
هواپیمایی قابل انجام اســت. مســلما با این تخلفات به صورت جدی برخورد 

خواهیم کرد.

هشدار همراه اول به مشترکان درباره 
کالهبرداری از طریق مکالمه بین الملل

همراه اول اعالم کرد مشــترکان در صــورت دریافت هرگونه تماس، پیامک یا 
لینک های اغواکننده اینترنتی که پیشــنهاد تماس به شماره بین المللی دارد، 
دقت کنند تا در دام کالهبرداران نیفتند.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات سیار ایران، تماس های ناشناس بین المللی، ارتباط با شماره مسابقات 
شــبکه های ماهواره ای، پیامک های حاوی لینــک های اغوا کننده، تعامل با 
سایت های اینترنتی از قبیل دوست یابی و شرط بندی و مواردی از این دست، 
اغلب به دنبال کالهبرداری از مشترکان هستند که منجر به صدور صورتحساب 
های نجومی برای آنان می شــود.در رایج ترین شیوه که از قضا در رأس تقلب 
های صنعت تلکام دنیا نیز قرار دارد، مشترکان با تماس های از دست رفته ای 
از سرشماره های بین المللی و با منشأ نامشخص مواجه می شوند که در صورت 
تماس گرفتن با آن شماره ها، متحمل هزینه سنگین خواهند شد.خوشبختانه با 
توجه به مسائل امنیتی شبکه همراه اول، امکان هک کردن سیم کارت و شماره 
مشــترکان جهت پرداخت ناخواسته هزینه استفاده دیگران، برای کالهبرداران 
وجود ندارد تا از این طریق بتوانند هزینه های سنگینی را به مشترکان تحمیل 
کنند؛ بنابراین کالهبرداران صرفا از طریق وسوســه و تحریک مشترکان اقدام 
به ســوء استفاده از آن ها می کنند.با وجود آنکه در سال ۱۳۹۸ با ابالغ مصوبه 
۲۸۹ به اپراتورها، موضوع انتقال مکالمه بین الملل مشترکان از سمت شرکت 
ارتباطات زیرســاخت به اپراتورهای کشور منتقل شــد و بعد از آن به واسطه 
قرارداد اپراتورها با شــرکت های خارجی حمل ترافیک )به اصطالح کریر( که 
ترافیک مشترکان را به تمامی کشورها و اپراتورهای بین المللی حمل می کنند، 
ترافیک مشترکان در ابری از شرکت های حامل دست به دست می شود تا به 
مقصد برسد؛ اما برخی از این قبیل کالهبرداری ها از سمت این شرکت ها در 
حال انجام اســت که هم به مشترکان و هم به اپراتورها لطمه می زند.در حال 
حاضر، همراه اول تنها اپراتوری اســت که ســوئیچ انحصاری خود را دارد و به 
همین دلیل با پیاده سازی الگوریتم های شناسایی و مسدودسازی شماره ها در 
لبه شبکه، سرعتی بسیار باالتر از هرگونه سامانه مدیریت تقلب قبلی را داراست 

و روزانه بیش از چند هزار رنج شماره تقلبی، شناسایی و مسدود می شود.

گزارش میدانی؛
 بازار میوه؛ خوش رنگ و لعاب

 اما دست نیافتنی
گشت و گذاری در بازار میوه و مراکز عرضه این محصوالت، نشان از ادامه گرانی و 
کوتاه شدن دست مردم از خرید آنها دارد.به گزارش خبرنگار مهر، گشت و گذاری 
در بازار میوه و مراکز عرضه این محصوالت، نشــان از ادامه گرانی و کوتاه شــدن 
دست مردم از خرید آنها دارد و به عبارتی بسیاری از مردم از روبروی مراکز خوش 
رنگ و لعاب عرضه میوه ها رد می شوند بدون اینکه فکر خرید آنها از سرشان بگذرد. 
در همین زمینه خانمی که مشــغول تماشای میوه های یک میوه فروشی بود در 
پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه معموالً در ماه چقدر میوه می خرد؟، 
گفت: خیلی کم. ما خرید ماهیانه نداریم و بیشــتر برای مناسبت ها و مهمانی ها 
مقداری خرید انجام می دهیم.وی که نمی خواســت نامش در گزارش عنوان شود، 
ادامه داد: قیمت میوه ها خیلی گران است و درآمد ما به زور به خرید اقالم اساسی 
مثل تخم مرغ، مرغ، روغن، برنج و سایر مایحتاج می رسد.این خانم اضافه کرد که 
از خرید میوه راحت تر می شــود چشــم پوشی کرد و اتفاق خاصی با نخریدن آن 
نمی افتد.خانــم دیگری به خبرنگار مهر گفت: معموالً هر دو هفته یکبار به مراکز 
خرید میوه مراجعه می کند و هر بــار حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای خرید 
محصوالت میوه و صیفی جات هزینــه می کند.وی افزود که تنوع محصوالتی که 
خریداری می کند زیاد اما حجم آنها نهایتاً دو تا ســه کیلو خواهد بود.این خریدار 
عنوان کرد کــه میوه ها نیز هر بار که مراجعه می کند قیمــت جدیدی دارند اما 
بــا توجه به اتفاقاتی که در بازار کاالهای اساســی و مصرفی کشــور رخ می دهد 
این مســأله او را متعجب نمی کند و انتظارش را دارد!بر اساس مشاهدات میدانی 
خبرنگار مهر قیمت هر کیلوگرم سیب زرد ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، پرتقال تامسون 
۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان، نارنگی شــمال ۱۶ هــزار و ۹۰۰ تومان، انار ریز ۱۵ هزار 
تومان، متوســط ۲۵ هزار تومان و درشت ۳۵ هزار تومان است.قیمت هر کیلوگرم 
هویج ۸۵۰۰ تومان، سیر ۳۸ هزار و ۹۰۰ تومان، فلفل تند ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، 
کاهو ســاالدی ۷ هزار و ۹۰۰ تومان و کرفس اصفهان ۸ هزار و ۹۰۰ تومان است.

قیمت هر کیلوگرم به اصفهان ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان، سیب زمینی ۹ هزار و ۴۰۰ 
تومان، گوجه فرنگی ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان و فلفل دلمه نیز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
اســت.این قیمت ها در حالی است که بسیاری از این میوه ها در محل تولید روی 
دست تولیدکنندگان می ماند و با قیمت های بسیار نازل از آنان خریداری می شود.

مسئوالن همواره اعالم می کنند که نقش واسطه ها و دالالن در این حوزه پررنگ 
است و این افراد هستند که سود کالنی بر جیب می زنند اما در نهایت نیز مشخص 
نمی شود که دالل و واسطه کیست و چرا دولت نمی تواند سیستم توزیع صحیحی 
را پیاده ســازی و اجرا کند و مدیریتی دقیق و درســت بر روند توزیع و بازار میوه 

داشته باشد و دست همین به اصطالح دالالن را کوتاه کند؟

وزیر اقتصاد خبر داد؛
طراحی سازوکار غیرتورمی برای عبور از 

معضل ارز ترجیحی
وزیر اقتصاد گفت: مســیری در وزارت اقتصاد در حال طی شــدن اســت که با 
طراحی ســازوکاری، به شکل غیرتورمی، اعتبار برای خرید کاالهای اساسی در 

اختیار مردم قرار داده شود تا بتوانیم از معضل ارز ترجیحی عبور کنیم.
به گزارش ایِبنا، نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با اساتید دانشکده 
اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شــریف برگزار شد. سید احسان خاندوزی، 
هدف از برگزاری این نشســت را، فراهم آوردن فرصتی برای شــنیدن نظرات و 
پیشنهاداِت سیاستی اساتید اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد و گفت: 
با توجه به اشراف اساتید حاضر در این نشست به مسائل روز، فکر می کنم دیگر 
نیازی به مرور وضعیت شاخص های اقتصادی کشور و یا حتی پرداختن به قیود 
سیاســتگذار برای گرفتن تصمیمات »بهینه« وجود نداشته باشد.وی از اقتصاد 
دانان حاضر در این نشســت که حائز جایگاه بــاالی علمی و تجربه طوالنی در 
سیاستگذاری هستند ، خواســتار ارائه نکاتی شد که می تواند در کوتاه و میان 
مدت، منجر به ارتقای کیفیت سیاســت های پولی و بودجه ای کشــور شــود. 
وزیر اقتصاد از اساتید حاضر در نشست خواست در مورد مسئله کنترل تورم، با 
جزئیات بیشتر از آنچه معموالً در فضای عمومی طرح می شود، به بیان نظرات و 
پیشنهادات خود بپردازند.دکتر خاندوزی تصریح کرد : کار و تالشی که همکاران 
ما در مدت اخیر، در معاونت سیاســتگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد انجام داده 
انــد، با فرض اینکه برنامه پنج ســاله هفتم را از ســال ۱۴۰۲ اجرایی خواهیم 
کرد، متمرکز بر همین دوره »میان مدت« بوده اســت تا بتوانیم در این فرصت، 
مجموعه سیاست های کالن اقتصادی، حول چند محور مشخص را جمع بندی 
و طراحی کنیم تا از پراکندگی و عدم انســجام جلوگیری شود. وزیر اقتصاد در 
بخش دیگری از سخنان خود، با استقبال از پیشنهاد برخی اساتید برای برگزاری 
دوره های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان دولت و انجام پژوهش های علمی در 
خصوص مسایل خرد و کالن اقتصاد کشور، اظهار داشت: متأسفانه ما در هر دهه 
تاریخی بعد از انقالب، گرفتار مشــکالت مشابه و بعضاً کاماًل متفاوت از یکدیگر 
در عرصه اقتصاد بوده ایم که نشــان می دهد، در مجموع، »آموزندگی« پیوسته 
ای نداشته ایم، به نحوی که برخی سیاستگذاران، در یک بی نظری تئوریک گیر 
افتاده و به شــکل کاماًل روزمره تصمیم گرفته اند.وی با یادآوری اینکه برخالف 
گذشته، مجموعه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی در مورد مسائل 
مهمی چون سرنوشت ارز ترجیحی و حذف رانت های موجود، کاماًل متفق القول 
هســتند، اظهار داشت: مسیری در وزارت اقتصاد در حال طی شدن است که با 
طراحی و ایجاد ســاز و کاری، به شــکل غیرتورمی، اعتبار برای خرید کاالهای 
اساسی در اختیار مردم قرار داده شود تا بتوانیم از معضل ارز ترجیحی و رانت و 
فساد عظیم ناشی از آن عبور کنیم.دکتر خاندوزی با تأیید نظرات اساتید حاضر 
در جلســه، در خصوص اصالح نظام حاکمیت شــرکتی در شرکت های دولتی 
اعــالم کرد: از همکاران معاونت امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت 
اقتصاد خواسته ام، برای تدوین برنامه ای به منظور پایان دادن به برخی تصدی 
ها، رویه ها و پیوندهای نامطلوب اقدام کنند و آنها را به مسیر صحیح برگردانند.

این گزارش حاکی است، استفاده از تجارب بین المللی برای حل مسایلی چون 
تــورم و رکود، آمــوزش الیه دوم مدیران دولتی، تأمیــن مالی زنجیره تولید به 
شــکل غیرتورم زا، ایجاد سامانه ای مشترک بین وزارتخانه های اقتصاد، رفاه و 
صمت برای شناسایی و پرداخت هدفمند یارانه به دهک های پایین، جلوگیری 
از افزایش بدنه و عائله دولــت، انجام اقدامات جدی تر در بحث مقررات زدایی، 
اصالح نظام حکمرانی شرکت های دولتی، ضرورت ایجاد همگرایی اقتصادی از 
سوی وزارت اقتصاد در دولت و ... از جمله پیشنهادات مطرح شده توسط اساتید 

حاضر در این نشست بود که  به وزیر اقتصاد ارائه شد.

تبعات حذف ارز ترجیحی در زندگی کارگران
تورم اقالم خوراکی به ۱۰۰ تا ۱۱۰ درصد 

می رسد
یک فعال حقوق کارگری گفت: با حذف ارز ترجیحی، شــوک اساسی در قیمت 
کاالهــا به ویژه خوراکی به وجود می آید و جامعه کارگری دیگر حتی در روزهای 
ابتدایی ماه هم نمی تواند زندگی و معاش خود را مدیریت کند.به گزارش خبرنگار 
مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دالر ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران 
گذاشــت، بیش از سه ســال می گذرد. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری 
این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشــور نشان می دهد این ارز، به 
دلیل اختالف قیمت و رانت خیز بودن، مشکالت متعددی را نه تنها برای فعاالن 
اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی 
که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده اســت.با این حال، با توجه به اینکه 
تخصیص این ارز به اقالم خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور است، فعاالن 
جامعه کارگری نســبت به حذف ارز ترجیحــی، مواضع دیگری دارند و معتقدند 
حــذف بدون برنامه ریزی این ارز، می تواند ســفره جامعه کارگری را کوچک تر از 

قبل کند.

تورم اقالم خوراکی به 100 تا 110 درصد می رسد
ناصر چمنی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارز ترجیحی بحث های خاص 
خود را دارد؛ اگر ارز ترجیحی حذف نشــود، فســادهای اقتصادی بیش از پیش 
گسترش می یابد چراکه به دلیل عدم مدیریت و کنترل درست، اغلب ارز تخصیص 
داده به مقصد نرسیده و به جای خرید کاالهای اساسی از راه های دیگر وارد بازار 
ارز کشور شده است.رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: اما 
از منظــر جامعه کارگری باید گفت که حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کاالها 
می شــود و اگر در این شرایط حذف شود تورمی که جامعه کارگری با آن دست 
و پنجه نرم می کند، بیشتر خواهد شد؛ در حال حاضر تورم خوراکی ها باالی ۷۰ 
درصد اســت که در صورت حــذف دالر ۴۲۰۰ تومانی، این نرخ به ۱۰۰ تا ۱۱۰ 
درصد خواهد رســید.وی ادامه داد: بنابراین در این شرایط که نمی توانیم تورم را 
کنترل کنیم و خط فقر کشــور نیز ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان است، با حذف ارز 
ترجیحی، شوک اساسی در قیمت کاالها به ویژه کاالهای خوراکی به وجود می آید 
و جامعه کارگری دیگر حتی در روزهای ابتدایی ماه هم نمی تواند زندگی و معاش 
خود را مدیریت کند.چمنی در مورد افزایش میزان یارانه نقدی به عنوان جایگزین 
حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: به نظر می رسد اقتصاددانانی که در دولت مشاوره 
می دهند به شرایط اقتصادی احاطه ندارند، ما می دانیم که نقدینگی عامل اصلی 
تورم اســت بنابراین افزایش میزان یارانه نقدی، منجر به ورود نقدینگی هنگفتی 
به بازار می شــود که شاید در یکی دو ماه نخست بتوان با آن پول کاالهای مورد 
نیاز را خرید کرد اما به مرور ارزش خود را از دســت می دهد؛ دقیقاً مشابه اتفاقی 
که برای یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی افتاد.این فعال حقوق کارگری با بیان اینکه مشکل 
جامعه ما تورم است، گفت: از سویی دیگر باید توجه داشت که بازار از اختیار دولت 
خارج و به دســت دالالن افتاده اســت. در این شرایط افزایش نقدینگی و تزریق 
آن به بازار فقط مشکالت اقتصادی را بیشتر و سفره جامعه کارگری را کوچک تر 
می کند.وی اظهار کرد: تنها کمکی که دولت می تواند انجام دهد و جلوی افزایش 
تورم را بگیرد، به کارگیری سیستم کوپن است تا مایحتاج اولیه را به دست مردم 
برساند. با دادن پول، سرمایه داران یک مدت کاالها را احتکار کرده و بعد از مدتی 
با دو برابر قیمت می فروشــند که همین مساله هم قدرت خرید مردم را کاهش 
و هم تورم را افزایش می دهد.چمنی گفت: هر جا که دولت خواســته به صورت 
نقدی کمک کند، این پول پاشــی منجر به افزایش تورم شده است. دولت قطعاً 
می تواند شرایطی به وجود آورد که کاالی اساسی همچون برنج و گوشت مستقیم 

به دست مردم برسد.
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کابوس زیان ۳.۳ تریلیون دالری صنعت نفت و گازگزیده خبر
تفحص فزاینده و فشــار بر شرکتها از سوی سرمایه گذاران و 
جامعه ممکن است به شکل گیری هزاران میلیارد دالر دارایی 
نفت و گاز بی ارزش منتهی شود.به گزارش ایسنا، بزرگترین 
شــرکتهای نفت و گاز بین المللی سال گذشته پس از ریزش 
قیمت نفت درپی فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس 
کرونا، ۱۵۰ میلیــارد دالر از ارزش دفتری داراییهای خود را 
کاهــش دادند. با وجود این حقیقت که قیمت نفت امســال 
نســبت به میانگین قیمت ســال ۲۰۲۰ تقریبا دو برابر شده 
است، صنعت انرژی با کاهش بیشتر ارزش دفتری داراییهای 
نفــت و گاز در ســالها و دهه های آینده روبروســت. این بار 
کاهش ارزش دفتری داراییها به دلیل فشــار سرمایه گذاران 
برای کاهش آالیندگیها و به حســاب آوردن تغییراتی است 
که در گذار به ســوی منابع انرژی پاکتر، در تقاضا برای انرژی 
ایجاد می شود.همه صنایع برای تنظیم مجدد شیوه های مالی 
و حســابداری خود برای در نظر گرفتن ریسکهای مرتبط با 
تغییرات اقلیمی تحت فشار قرار دارند اما نه به اندازه شرکتهای 
بزرگ بخش انرژی که فعالیت اصلی آنها همچنان نفت، گاز و 
زغال ســنگ است.تفحص فزاینده و فشار بر شرکتها از سوی 
ســرمایه گذاران و جامعه و همچنیــن ابهامات در خصوص 
تقاضای بلندمدت برای سوختهای فسیلی ممکن است باعث 

بی ارزش شدن هزاران میلیارد دالر دارایی نفت و گاز در آینده 
شود.مطالعات اخیر نشان می دهد که اگر دنیا بخواهد گرمایش 
جهانی را به ۱.۵ درجه پیش از ســطح صنعتی شدن محدود 
نگه دارد، باید بیش از نیمی از ذخایر نفت و گاز به حال خود 
رها شده و استخراج نشوند.قیمت کربن و مقررات بیشتری که 
برای محدود کردن انتشار آالیندگی اجرایی می شوند، شمار 
بیشتری از داراییهای سوخت فسیلی به خصوص زغال سنگ 
را غیرســودآور می کند زیرا دولتها به خصوص در کشورهای 
توســعه یافته در تالش برای اقتصادهای کربن خنثی تا سال 
۲۰۵۰ هستند.تحلیلگران به روزنامه وال استریت ژورنال اظهار 
کرده اند شرکتها پیش از ارزیابی مجدد ارزش داراییهایشان، 
منتظر جزییات بازارهــای کربن و مقررات آالیندگی کربن و 
احتماال مالیاتهای کربن هستند.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
ســازمان بین المللی انرژی تجدیدپذیر اعالم کرده است که 
ارزش داراییهای سرگردان در بخش باالدستی سوخت فسیلی 
تا سال ۲۰۵۰ به ۳.۳ تریلیون دالر بالغ می شود. این سازمان 
در گزارشی ارزیابی دو سال پیش خود را تکرار و تاکید کرده 
اســت به تاخیر انداختن اقدام باعث خواهد شد ۶.۵ تریلیون 
دالر دارایی نفت و گاز تا سال ۲۰۵۰ بی ارزش شوند که تقریبا 

دو برابر میزان برآورد شده خواهد بود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
تصمیم گیری ها در حوزه آب را باید بر 

سازگاری با کم آبی مطابقت دهیم
مهندس آرش آریانژاد در دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر 
بــاران عنوان کرد: تصمیم گیری ها در حوزه آب را باید بر ســازگاری با کم آبی 
مطابقت دهیم.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، دهمین 
کنفرانس بین المللی سامانه های ســطوح آبگیر باران با حضور مدیر عامل این 
شــرکت و جمعی از مدیران اســتانی در دانشگاه کردســتان برگزار شد.در این 
کنفرانس مهندس آرش آریانژاد گفت: این شرکت در سنوات گذشته تفاهم نامه 
خوبی با دانشگاه کردستان منعقد کرده ایم و امروزه ارتباط بین دستگاه ها برای 
حفاظــت از منابع آب و گذر از بحران خشکســالی، امری ضروری اســت.مدیر 
عامل شــرکت آب منطقه ای کردستان در ادامه افزود: متأسفانه در سال گذشته 
خشــک ترین سال را در ۵۰ سال گذشــته را تجربه کردیم به نحوی که حدود 
۳۰ درصد نســبت به سال قبل و به نسبت دراز مدت ۳۵ کاهش بارندگی را در 

استان شاهد بودیم.

  تولید DMDS در پتروشیمی ایالم: 
گامی بلند در مسیر خودکفایی صنعت 

پتروشیمی در ایران
اسما شــریفی فر عنوان کرد: تولید DMDS در مجتمع پتروشیمی ایالم گامی 
بلند در مســیر خودکفایی صنعت پتروشیمی در کشــور است.کارشناس ارشد 
مهندســی فرآیند واحد گوگردزدایی شرکت  پتروشــیمی ایالم گفت:با تالش 
 DMDS دانش و تکنولوژی تولید )SRU(فرزندان استان در واحد سولفورزدایی
با نام تجاری چوار ۶۵ با خلوص باالی ۹۹ درصد برای نخستین بار در پتروشیمی 
ایالم بومی ســازی شــد.وی با بیان اینکه این محصول راهبــردی پیش از این 
از منابع خارجی تامین و منجر به خروج ارز  از کشــور می شــد افزود:با ابتکار 
 DMDS  مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی ایالم این محصول ارزشمند با نام
CHAVAR۶۵ در راستای پاسداشت مقام و منزلت شهدای زمین فوتبال چوار 
نام گذاری شد.مهندس شــریفی فر به تایید کیفیت این محصول در پژوهشگاه 
صنعت نفت، آزمایشــگاه های پتروشیمی جم ، مروارید و پتروشیمی ایالم اشاره 
کرد و افزود: بــه زودی مراحل و فرایند ثبت این پروژه ارزنده به نام ایالم انجام 
می شود.کارشناس ارشد مهندسی فرآیند افزود: با تولید “دی  متیل  دی سولفید” 
در واحد SRU که از نظر کیفیت و خلوص با نمونه خارجی رقابت دارد، ایران در 

جمع ۱۰ کشور تولید کننده این محصول قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان: 
سرقت بیش از هزار دریچه فاضالب شهر 

بندرعباس از ابتدای امسال
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان از سرقت 
یک هزار و ۵۳ دریچه فاضالب در شهرهای بندرعباس، 
رودان و هرمز از ابتدای امســال تاکنــون خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان، امین قصمی افزود: از این تعداد یک 
هزار و ۱۶ دریچه در بندرعباس و ۳7 دریچه در شهر رودان و جزیره هرمز مورد 
دستبرد سارقان قرار گرفته است.به گفته وی، در بررسی های انجام شده عمده 
سرقت دریچه های فاضالب در کوچه ها و خیابان های فرعی صورت می گیرد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان، عمده دالیل سرقت این دریچه ها 
از خیابان های فرعی را خلوتی معابر بویژه در زمان شب و ساعات کم تردد روز 
عنوان کرد که باعث وارد آمدن خســارت به آبفا و همچنین خطرات جانی برای 
شــهروندان شده است.قصمی ادامه داد، متاسفانه سارقان بدون توجه به عواقب 
سرقت دریچه های فاضالب، زمینه سقوط شهروندان به داخل منهول فاضالب و 

همچنین حوادث رانندگی می شوند.

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت انجام شد؛
قدردانی از کنتورخوان امانت دار شرکت گاز 

آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: مدیرعامل و اعضای 
هیات مدیره شــرکت گاز اســتان آذربایجان شــرقی 
از همــکار کنتورخــوان امانت داری کــه کیف حاوی 
مقادیر بــاالی وجه نقد، اوراق بهادار و طالجات مفقود 
شده شــهروند تبریزی را بازگردانده بود، تقدیر کردند.

سّیدرضا رهنمای توحیدی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی ضمن تقدیر 
از وحیــد باقرنیا، کنتورخوان امانت دار این شــرکت گفت: کنتورخوانی یکی از 
ســمت های شغلی مهم سازمانی است که به لحاظ ماهّیت امور محوله و میزان 
ارتباط مســتقیم با مردم، در ویترین خدمات رســانی شرکت گاز قرار داشته و 
شاغلین این سمت می بایســت عالوه بر دانش و مهارت الزم از صفات اخالقی 
پســندیده، سعه صدر، امانتداری و ایمان قوی نیز برخوردار باشند که نگاهی به 
عملکرد مطلوب این حوزه و رفتارهای اجتماعی پسندیده حاکی از تحقق اهداف 

بخش کنتورخوانی می باشد.

سرپرست شرکت توزیع برق مازندران تأکید کرد؛
لزوم تسریع در فرآیند مدیریت دارایی در 

شرکت توزیع نیروی برق مازندران
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران در جلسه مدیریت 
دارایی این شــرکت گفت :  برنامه ریزی پیاده ســازی 
فرایندها و اســتقرار گام به گام سیستم مدیریت دارایی 
های فیزیکی در شرکت توزیع برق مازندران انجام شده 
و در حال سیر مراحل تکمیلی است.مهندس سید کاظم 
حســینی با بیان اینکه مدیریت دارایی فیزیکی مجموعه فعالیت های هدفمند و 
برنامه ریزی شــده است اظهار داشت:  شــرکت توزیع برق مازندران از طریق این 
سیستم هزینه، ریسک و عملکرد تجهیزات و دارایی های خود را طی فرآیندی تحت 
عنوان چرخه عمر دارایی به منظور پیاده ســازی برنامه های استراتژیک سازمان و 
نیل به اهداف متعالی سیستم مدیریت می نماید.وی به ویژگی های سازمان های 
دارایی محور اشاره کرد و گفت:  استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در 
سازمان های دارایی محور موجب بهبود عملکرد ها از طریق برگشت سرمایه وکاهش 
هزینه، امکان تصمیم گیری بر اساس اطالعات سرمایه گذاری ها، کاهش ضررهای 
مالی،  بهبود ایمنی از طریق مدیریت ریسک، بهبود تعرفه خدمات، بهبود اثر بخشی 
ومدیریت عملکرد سازمان و در نهایت افزایش رضایتمندی مشترکین خواهد شد .  

مشکل واقعی اوپک پالس برای افزایش سریع تر 
تولید نفت

فشار آمریکا بر اوپک پالس برای تولید بیشتر نفت و مهار افزایش قیمتها، مشکل نسبتا 
جدید این گــروه تولیدکننده را بارز کرده که عدم وجود ظرفیت بیشــتر برای افزایش 
ســریع تر تولید است.به گزارش ایســنا، اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک پالس در 
حال تســهیل محدودیت عرضه هستند که در سال ۲۰۲۰ در واکنش به فروپاشی تقاضا 
در اوج بحران شیوع ویروس کرونا انجام دادند اما از نظر واشنگتن این افزایش تولید برای 
مهار روند رشد قیمتها که به باالترین رکورد سه سال گذشته صعود کرده بودند، به حد 
کافی سریع نیست.اوپک پالس که شــامل اعضای اوپک، روسیه و تولیدکنندگان دیگر 
اســت، در برابر فشــارها برای افزایش فوری تولید مقاومت کرده و از اوت به برنامه خود 
برای افزایش تدریجی تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز در هر ماه پایبند مانده و 
اعالم کرده که نگران است افزایش سریع تر به اشباع عرضه در سال ۲۰۲۲ منتهی خواهد 
شد.با این حال اوپک پالس حتی نمی تواند اهداف تولیدش را محقق کند. طبق گزارش 
آژانس بین المللی انرژی )IEA(، تولید این گروه در ماههای ســپتامبر و اکتبر 7۰۰ هزار 
بشکه در روز کمتر از میزان برنامه ریزی شده بود و چشم انداز عرضه محدود و قیمتهای 
باالتر برای مدت طوالنی تر را برانگیخته است.تولیدکنندگان کوچکتر اوپک در آفریقا و 
حتی بعضی تولیدکنندگان بزرگتر این گروه در منطقه خلیج فارس در گذشته هنگامی 
که قیمتهای نفت پایین بود و به پول بیشتری نیاز داشتند، نفت بیشتری از سهمیه تعیین 
شده تولیدشان می کردند. اما ریزش سرمایه گذاری در تولید تحت تاثیر پاندمی و فشار 
محیط زیســتی بر غولهای نفتی به خصوص در کشورهای فقیرتر عضو اوپک به معنای 
آن است که تنها ســه عضو اوپک شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عراق 
ظرفیت اضافی برای افزایش نسبتا سریع تولید دارند.شرکت مشاوره »انرژی اسپکتس« 
در یادداشــتی نوشت: آمار اخیر این انتظارات را تایید می کند که شمار رو به رشدی از 
اعضای اوپک پالس با محدودیت ظرفیت مازاد تولید روبرو می شــوند.آمریکا در دوران 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ اوپک پالس را برای کاهش تولید در ســال ۲۰۲۰ که 
قیمتها ریزش کرده بود و صنعت نفت آمریکا را به ورطه نابودی کشانده بود، تحت فشار 
قرار داد. این گروه با کاهش فوری تولید به میزان حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز معادل 
۱۰ درصــد از عرضه جهانی موافقت کرد. اکنون که تقاضا ســریع تر از حد انتظار بهبود 
پیدا کرده اســت، دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا به دلیل نگرانی از قیمت باالی 
نفت، اوپک پالس را برای عرضه بیشتر تحت فشار قرار داده است.انرژی اسپکتس در این 
باره گفت: اوپک پالس در برابر فشار سیاسی برای تسریع افزایش عرضه کر مانده است.

بایدن که در مجاب کردن اوپک پالس برای افزایش بیشتر تولید ناتوان مانده و با کاهش 
محبوبیت عمومی در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره در سال آینده روبرو شده، به 
همراه چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و انگلیس به برداشت هماهنگ از ذخایر نفت مبادرت 
خواهــد کرد. با این حال چنین اقدامی تحت ماموریت آژانس بین المللی انرژی پیچیده 
است. تحت مقررات این سازمان، ذخایر باید در واکنش به شوکهایی مانند جنگ و طوفان 

و نه تنها اصالح قیمتها آزاد شوند.

بحران انرژی عامل تشدید فقر میلیون ها اروپایی
قیمتهای انرژی در ماه های گذشته سر به فلک کشیده و نگرانی میلیونها اروپایی را افزایش 
داده که باید بین پرداخت قبوض خود و تامین غذا در زمســتان امســال یکی را انتخاب 
کنند.به گزارش ایســنا، مارتا مایرز از سازمان غیرانتفاعی محیط زیستی دوستان زمین 
)Friends of Earth( می گوید: متاســفانه آســیب پذیرها ناچار خواهند شد هزینه نوسان 
سیســتم انرژی سوخت فســیلی را پرداخت کنند. این یک تراژدی است که در یکی از 
ثروتمندترین قاره های جهان از هر چهار خانواده، یکی و در زمستان امسال عده بیشتری 
باید بین گرم کردن خانه و داشتن غذا سر میز یکی را انتخاب کنند.طبق آمار یورواستات 
که به اســتناد از گزارش »وضعیت ۲۰۲۱ اتحادیه اروپا« کمیســیون اروپایی تهیه شده 
اســت، حدود ۳۱ میلیون اروپایی در فقر انرژی زندگی می کنند و قادر نیســتند خانه 
هایشان را به طور مناسب گرم نگه دارند. با این حال بسیاری می گویند این رقم ممکن 
است کمتر از حد واقعی برآورد شده باشد زیرا هیچ تعریف واحدی از فقر انرژی در سراسر 
اروپا وجود ندارد و در نتیجه ارزیابی گســتردگی این مشکل دشوار شده است. به عنوان 
مثال مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۹ محاسبه کرد که ۵۰ میلیون 
نفر در فقر انرژی زندگی می کنند که تقریبا ۲۰ میلیون نفر بیشتر از جدیدترین برآورد 
اتحادیه اروپاست.مایرز هشدار داد این رقم می تواند به ۸۰ میلیون نفر افزایش پیدا کند 
زیرا بحران اخیر افزایش قیمتهای انرژی با تاثیر بحران کووید همراه شده است.کمیسیون 
اروپا در ابزارهای پیشنهادی برای کمک به اعضای اتحادیه اروپا برای پرداختن به مسئله 
قیمتهای باالی انرژی، به ریســک افزایش فقر انرژی اذعان کرده است. هر چند نرخ فقر 
انرژی از کشــوری به کشور دیگر متفاوت است اما محققان می گویند بحران کووید ۱۹ 
تداوم افزایش قیمت انرژی را بدتر کرده و بعضی از خانوارها را به آســتانه متالشی شدن 
رسانده است.طبق اعالم ریاست کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپایی، پیش از پاندمی، از 
هر پنج نفر در اتحادیه اروپا، یک نفر در معرض ریســک فقر و محرومیت اجتماعی بود.

در سراســر اروپا، کشورها تدابیری را برای زدودن از تاثیر افزایش قیمتهای انرژی به کار 
گرفته اند. در کوتاه مدت این تدابیر شامل تخفیفهای مالیاتی موقتی و پرداخت پول به 
خانــواده های کم درآمد به منظور کمک برای پرداخت هزینه های انرژی بود. اســپانیا، 
فرانسه، ایتالیا و یونان همگی برای کمک به خانواده های آسیب پذیر تدابیری نظیر این را 
اجرایی کردند.کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین به ۱۰.۸ میلیارد یورو درآمد اضافی 
مربوط به برنامه تجارت آالیندگی اتحادیه اروپا دسترسی دارند که از ابتدای سال افزوده 
شــده است. کادری سیمسون، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفت:  هیچ محدودیتی در 
نحوه استفاده از این پول برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر وجود ندارد.کمیسیون 
اروپا ۱۳ اکتبر مجموعه ابزاری از اقدامات را معرفی کرد که کشورهای اتحادیه اروپا قادر 
خواهند بود از آنها برای واکنش به افزایش قیمتهای انرژی در کوتاه مدت استفاده کنند اما 
در بلندمدت راهکاری که پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد، کاهش وابستگی به سوختهای 
فسیلی وارداتی از طریق افزایش صرفه جویی انرژی و افزایش میزان سهم تجدیدپذیرها 
در ســبد انرژی اروپاست. با این حال گذار انرژی زمان می برد و بعضی هشدار می دهد 
که نوســان در بازارهای انرژی می تواند باال بماند زیرا گذار ســبز ابهامات بیشتری برای 

نفت و گاز ایجاد می کند.

وزیر نیرو:
۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق 

کشور اضافه می شود
 وزیر نیرو گفت: تا تابســتان آینده شــاهد افزایش ۶ هزار مگاواتی 
ظرفیــت تولید برق کشــور خواهیم بود.به گــزارش خبرنگار مهر، 
علی اکبــر محرابیان پیش از ظهر دیروز یکشــنبه در بازدید از یکی 
صنایع مســتقر در فردیس با بیان اینکه در ســه ماه گذشته ۸۰۰ 
مگاوات برق در قالب ۴ واحد را وارد مدار کردیم، اظهار کرد: در آینده 
نزدیــک با افتتاح نیروگاه های مختلف این میزان را افزایش خواهیم 
داد.وی با اشــاره به کمبود برق در تابستان گذشته بیان کرد: در این 
بازه زمان کســری تراز ما چیزی در حدود ۱۵ هزار مگاوات بود که 
با روز کار آمدن دولت ســیزدهم برای رفع این مشکل برنامه ریزی 
کرده ایم.وزیر نیرو تصریح کرد: دولت برنامه ریزی ویژه ای کرده است 
تا با تنوع بخشیدن به تولید برق مشکل کسری تراز را حل کند و بر 
این مبنا تا تابستان آینده شاهد افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت تولید 
برق کشور خواهیم بود.وی خاطرنشان کرد: از این ۶ هزار مگاوات یک 
هزار مگاوات توان تولید، ۴ هــزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و 

۵۰۰ مگاوات از منابع تجدیدپذیر است.

کاهش ۳۰ درصدی ذخایر سدهای 
کشور

آمارها نشان می دهد با سپری شدن ۶۵ روز از سال آبی، تا ۵ آذرماه 
) ســال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل حجم آب در مخازن سدهای 
کشور حدود ۱7.7 میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه 
سال آبی گذشته ۳۰ درصد کاهش نشان می دهد.به گزارش ایسنا، 
به گفته  فیروز قاســم زاده - مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب 
کشور-  بررسی وضعیت ســدهای کشور نشان می دهد، میزان کل 
حجم خروجی از ســدهای کشور از ابتدای مهرماه تا تاریخ ۵ آذرماه 
معادل ۴ میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل ۳7 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال آبی گذشــته را نشان می  دهد.وی خاطر نشان 
کرد: در شــرایط کنونی، از کل حجم مخزن سدهای مهم کشور به 
میزان حدود ۵.۵۰ میلیارد متر مکعب، حدود ۳۵ درصد آب ذخیره 
شــده وجود دارد.طبق اعالم وزارت نیرو، وی افزود: میزان پرشدگی 
سدهای مهمی چون زاینده رود، شمیل و نیان و سفید رود در شرایط 
فعلی حدود ۱۴ تا ۱7 درصد است. در استان های خوزستان و تهران، 
میزان پرشدگی متوســط مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در 

حدود ۳۸ درصد  و ۲۰ درصد است.

بازدید کمیته مراکز غیر مجاز استخراج 
رمز  ارز از نیروگاههای مقیاس کوچک

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، 
اعضای کمیته شناســایی و جمع آوری غیر مجاز استخراج رمز ارز 
شــرکت برق منطقه ای مازنــدران از نیروگاههای مقیاس کوچک 
شــرکت های ضیاکو، مولد ستاره بابل، بهســا مبین پارسه و نیرو 
خاصه  بازدید کردند.بر اساس این گزارش؛ در این بازدید که با حضور 
مدیران، نمایندگان دفاتر حراســت و امــور محرمانه، حقوقی و بازار 
برق صورت گفتنی است؛ دستگاه های رمز ارز در کشور حدود ۵۰۰ 
مگاوات مصرف برق دارند که باید نسبت به جمع آوری آن اقدام کرد.

 رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل
 جاده ای استان قم خبرداد :

طرح استقرار نیوجرسی های مفصلی 
درتقاطع قلعه سنگی 

  سیدحســن خلیلی نیا عنوان کرد : با اعتباری افزون بر بیســت 
میلیارد ریال طرح استقرار حدود یک کیلومتر حفاظ بتنی مفصلی 
)نیوجرسی بتنی  مفصلی( درتقاطع قلعه سنگی ، محورقم – جعفر 
اباد عملیاتی شــد به گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان قم، در راســتای ارتقا سطح ایمنی 
و کاهش حوادث جاده ای، طرح اســتقرار نیوجرسی های مفصلی 
درتقاطع قلعه سنگی محور قم – جعفر اباد اجرایی شد .رئیس اداره 
ایمنی راه وحریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
قــم درپی اعالم خبر فوق افــزود : درقالب اجرای این طرح که به 
منظور ایمن سازی تقاطع قلعه سنگی محور قم – جعفرآباد اجرا 
می شــود افزون بر یکصد و هفتاد قطعه نیوجرسی بتنی مفصلی 

درمحل نصب می شود .
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گزیده خبر در هشت ماهه امسال

تجارت خارجی  63 میلیارد دالر ی کشور
معــاون وزیر اقتصاد گفت: تجارت خارجی ایران در هشــت ماه 
از ســال 1400 مانند ماه های پیش از آن، با رشد قابل توجهی 
همراه بــود و در این مدت 110 میلیــون و 300 هزار تن کاال 
به ارزش 63 میلیارد و یکصد میلیون دالر بین ایران و شــرکای 
تجاری مبادله شــد.به گزارش فارس به نقل از گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران اظهار 
داشــت: مقایسه آمار هشت ماهه  تجارت خارجی کشور با مدت 
مشــابه سال گذشته حاکی از رشــد 43.5 درصد در وزن و 40 
درصدی در ارزش دالری کاالها است.میراشرفی افزود: از میزان 
110 میلیون و 300 هزار تن کاالی مبادله شــده در این مدت، 
83 میلیون و 700 هزار تن آن را صادرات، به ارزش 31 میلیارد 
و یکصد میلیون دالر تشکیل می دهد که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل از لحاظ وزن 10.5 درصد و از حیث ارزش 42 درصد 
افزایش یافته اســت.وی در توضیح عمده اقالم صادراتی کشور 
اظهارداشــت: محصوالت پتروشیمی با 39 میلیون و 800 هزار 
تــن به ارزش 13 میلیارد و 300 میلیون دالر 47 درصد از وزن 
و 43 درصد از ارزش مجموع صادرات کشــور را در این مدت به 
خود اختصاص داده است.میراشرفی اضافه کرد: پنج مقصد مهم 
صــادرات کاالهای ایرانی به ترتیــب چین با 19 میلیون و 300 
هزار تن به ارزش 9 میلیــارد و یکصد میلیون دالر، عراق با 21 
میلیون و 600 هزارتن به ارزش 6 میلیارد و یکصد میلیون دالر، 
ترکیــه با 11 میلیون و 300 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 800 

میلیــون دالر، امارات متحده عربی با 7 میلیون و 300 هزار تن 
به ارزش 2 میلیارد و 900 میلیون دالر و افغانستان با 3 میلیون 

تن کاال بــه ارزش یک میلیارد و 270 میلیــون دالر بودند.وی 
افزود: در بحث واردات نیز کشــورمان در هشت ماهه سال جاری 

26 میلیــون و 500 هزار تن کاال بــه ارزش 32 میلیارد دالر از 
کشورهای مختلف وارد کرده است که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشته از لحاظ وزن 21 درصد و از نظر ارزش 38 درصد 
رشد را نشان می دهد.رئیس کل گمرک ایران در مورد پنج کشور 
طرف معامله واردات با ایران به ترتیب از امارات متحده عربی با 8 
میلیون تن کاال به ارزش 10 میلیارد و یکصد میلیون دالر، چین 
بــا 2 میلیون و 200 هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 200 میلیون 
دالر، ترکیه با 2 میلیــون و 700 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 
200 میلیــون دالر، آلمان با 549 هزار تن به ارزش یک میلیارد 
و 200 میلیون دالر و سوئیس با یک میلیون و 300 هزار تن به 
ارزش یک میلیارد و یکصد میلیون دالر نام برد و اظهارداشت: از 
کل واردات کشــور در مدت مذکور 20 میلیون و 300 هزار تن 
به ارزش 12 میلیــارد و 400 میلیون دالر آن مربوط به واردات 
کاالهای اساسی است که 75 درصد از وزن و 38 درصد از ارزش 
کل واردات را به خود اختصاص داده اســت که از این میزان نیز 
17میلیون و 800هزار تن به ارزش 9میلیارد و 900میلیون دالر 
با ارز ترجیحی بوده اســت. میراشرفی همچنین گفت: در هشت 
ماهه سال جاری 8 میلیون و 101 هزار تن کاال از قلمرو جمهوری 
اسالمی ایران ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 80 درصد رشد داشته است که حتی از میزان ترانزیت کل 
ســال 99 یا کل سال 98 هم بیشتر شده است و این امر به نوبه 

خود یک رکورد تازه برای عبور کاال از ایران به حساب می آید.

رییس اتاق ایران و قطر:
مذاکره با دوحه برای سرمایه گذاری 

مشترک برای جام جهانی
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و قطر اظهار داشــت:  مذاکره برای 
سرمایه گذاری مشترک برای جام جهانی از طرف بخش خصوصی به شدت 
در جریان اســت، و اتفاقــات خوبی هم در حال رقم خوردن اســت.عدنان 
موســی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت 
تجاری ایران و قطر و همچنین اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت مبنی 
بر ســرمایه گذاری های مشترک با دوحه برای اســتفاده از بازار بالقوه جام 
جهانی 2022 اظهار کرد: قطر یک کشور کامال باظرفیت است و رویکرد ما 
نسبت به قطر نباید صرفا صادرات محور باشد. خصوصیت ویژه قطر موضوع 
سرمایه گذاری است، دوحه در کشورهای مختلف سرمایه گذاری های زیادی 
کرده اســت. با این حال برای اینکه سرمایه گذرای صورت بگیرد نیاز به یک 
ســری از زیرســاخت ها وجود دارد. ایران در زمینه های کشاورزی و معدنی 
این پتانســیل را دارد که پذیرای سرمایه گذاران قطری باشد.وی افزود: این 
کار نیازمند اقدام در ســطوح باالی حکومتی ایران اســت، یعنی در سطح 
وزیر و رییس جمهور باید نشســت هایی برگزار شود که از قبل آن با تعریف 
مگاپروژه ها منافع مشترک ایران و قطر تامین شود. تعریف منافع مشترک در 
قالب مگاپروژه ها نسخه ای است که برای روابط ایران و قطر پیچیده می شود.

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و قطر با اشــاره به فرصت های تجاری 
جام جهانی 2022 گفت: در مورد جام جهانی اگر ایران بخواهد به ساخت و 
ساز ورود پیدا کند دیگر شدنی نیست چراکه تقریبا کارها تمام شده است. 
بازارهای جانبی جام جهانی بعد از فعال خواهند شد که از این میان می توان 
به صنایع غذایی، صنایع دستی و توریسم اشاره کرد، در مورد ساخت و ساز 
مراحل نهایی در قطر درحال انجام اســت. ایران در بخش توریســم و مواد 
غذایی می تواند از بازار جام جهانی استفاده کرده و پروژه های مشترک با قطر 
تعریف کند.وی ادامه داد: مذاکرات برای ســرمایه گذاری مشترک از طرف 
بخش خصوصی به شــدت در جریان اســت، و اتفاقات خوبی هم در حال 
رقم خوردن اســت. بیشتر این مذاکرات در مورد سرمایه گذاری مشترک در 
حوزه های صنایع غذایی، صنایع معدنی و توریسم است که صنایع غذایی و 
توریسم به جام جهانی مربوط می شوند. این مذاکرات هم برای صادرات و هم 
سرمایه گذاری مشترک در جریان است.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و قطر در پاسخ به سوالی پیرامون تعداد و وضعیت کارگران ایرانی شاغل در 
قطر بیان کرد: تعداد کارگران ایرانی که در قطر مشغول به کار هستند به طور 
دقیق در دسترس نیست اما تعداد آنها کم نیست.وی همچنین خاطرنشان 
ســاخت: تراز تجاری ایران با قطر به نفع ایران مثبت است و حجم تجاری 
بین دو کشــور بین 300 تا 400 میلیون دالر اســت. اگر بین ایران و قطر 
مگا پروژه ها تعریف شــود، این رقم می تواند تا دوبرابر رشد پیدا کند. بیشتر 
کاالهای صادراتی ما به این کشــور شامل مواد غذایی و مصالح ساختمانی و 

صنایع مربوط ساختمان است.

نگاهی کالن به عملکرد ایمیدرو طی یکسال اخیر؛
شتاب توسعه با مدل های جدید تامین مالی 

سرمایه گذاری و راه اندازی طرح ها، اکتشاف، فعال سازی معادن، تنوع سازی در تامین 
مالی و هدایت نقدینگی، بومی سازی، تقویت زیرساخت ها و جایگاه صندوق بیمه فعالیت 
های معدنی، توسعه برنامه های آموزشی و... از جمله راهبردی ترین اقدامات ایمیدرو طی 
هفت ماهه نخست سال 1400 به شمار می رود.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان بازوی توسعه ای وزارت صمت در 
حوزه معدن و صنایع معدنی، استراتژی های خود را متمرکز بر رونق توسعه زیرساخت، 
تولید و اشتغالزایی تعریف کرده است.آمارها حاکی است شرکت های بزرگ این حوزه با 
راهبری ایمیدرو، رشد تولید را در سال جاری رقم زدند بطوری که به رغم تشدید تحریم 
ها و بحران کرونا، میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ طی نیمه نخست سال 
1400، حدود 3.6 درصد افزایش یافت و به بیش از 25.5 میلیون تن رســید. شــمش 
آلومینیوم کشور طی این مدت نیز حدود 23 درصد افزایش یافت.در حوزه مس، شرکت  
ملی صنایع مس در شش  ماهه نخست امسال 143 هزار و 328 تن مس کاتد تولید کرد 
که در مقایســه با سال گذشته رشــد دو درصدی را نشان می دهد. از سوی دیگر میزان 
تولید کنســانتره زغال سنگ شرکت های زیر مجموعه ایمیدرو در نیمه نخست 1400، 
بیش از 8 درصد افزایش یافته اســت و دو شــرکت البرز مرکزی و طبس طی مدت یاد 
شده، 732 هزار و 54 تن کنسانتره زغال سنگ تولید کردند.در سال 99 به رغم تشدید 
تحریم ها و بحران کرونا، این حوزه با راهبری ایمیدرو 7.2 میلیارد دالر ارزآوری، حاصل 
از صادرات برای کشور داشت. این در حالی است که – به سبب مساعد بودن شرایط بین 
المللی- سال های پیش از آن، این حوزه توانسته بود حدود 10 میلیارد دالر ارزآوری برای 
کشور رقم بزند. این امر عالوه بر ورود ارز به کشور، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
را نیز در پی داشته است.بنابر این گزارش، در حوزه فوالد، مجموع وزنی صادرات شرکت 
های بزرگ در نیمه نخست امسال با متوسط رشد نزدیک به 50 درصدی همراه شد. طی 

این مدت 3.8 میلیون تن فوالد به بازارهای هدف صادر شد.

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان از کتابخانه های 
این شهر بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارستان مهندس احمدی مدیرعامل شرکت 
عمران بهارســتان از کتابخانه های امام خمینی )ره(، عمومی و فرزانگان این شهر جدید 
بازدید کرد.این 3 کتابخانه شــهر جدید بهارستان با بیش از 52000 جلد کتاب، هر سه 
توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان احداث شده است که زیر نظر نهاد کتابخانه ها 
مشغول فعالیت هستند.شرکت عمران در سال های اخیر هر ساله حمایت های متعددی 
از کتابخانــه های بهارســتان در جهت خرید کتاب و تقویت زیرســاخت ها انجام داده 
اســت.الزم به ذکر است کتابخانه های عمومی، فرزانگان و امام خمینی )ره( شهر جدید 
بهارســتان با تالش بی وقفه ی پرســنل و مدیران توانمند و حمایت های نهاد کتابخانه 
های شهرستان، جزء کتابخانه های شاخص و موفق استان اصفهان هستند که همه روزه 

پذیرای شهروندان اهل مطالعه و با فرهنگ شهر جدید بهارستان هستند

جزئیات قاچاق 910 میلیارد تومان لوازم خانگی  
کره ای از عراق به ایران

ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: قاچاقچیان لوازم خانگی 
قاچاق را از نمایندگی سامسونگ در عراق تحویل می گرفتند بعد از ورود این کاال به 
کشور پول حاصل از فروش آن را به نمایندگی تحویل و به ازای آن دستمزد اندکی 
دریافــت می کردند.حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با فارس درباره جزئیات انهدام 
باند قاچاق واردات لوازم خانگی کره ای به کشــور، بیان کرد: عوامل قاچاق واردات 
لــوازم خانگی از دو رویه کوله بری و ته لنجــی برای واردات کاالهای لوازم خانگی به 
کشور سوء استفاده کرده اند. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
مغز متفکر این باند در کردستان و بازوان اجرایی آن در خوزستان بوده  است که این 
قاچاقچیان از بستر کوله بری و ته لنجی سوء استفاده کرده و با هدایت آنها کاالهای 
قاچاق را به کشــور وارد می کردند. وی بیان داشت: این باند واردکننده لوازم خانگی 
قاچاق در دو سال گذشــته نزدیک به 94 هزار قطعه کاالی لوازم خانگی قاچاق به 
کشور وارد کرده اند و 910 میلیارد تومان کاال فروخته اند. دهقانی نیا افزود: از طریق 
تــه لنجی حدود 6 هزار قلم کاال به ارزش 81 میلیارد آورده اند که 4 هزار قلم آن را 
به ارزش 44 میلیارد تومان به کشور وارد کرده اند. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اظهار داشــت: 3 هزار و 400 قلم کاال از این میزان از انبارها کشف 
شده که کاالهای کشف شده شامل تلویزیون، یخچال، ماشین لباس شویی، ماشین 
ظرف شویی و کولر گازی است. ســخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اظهار داشــت: در ضربه اخیر به باند واردات قاچاق لوازم خانگی فقط 780 تلویزیون 
کشــف شــده اســت. وی با بیان اینکه این باند واردات قاچاق لوازم خانگی قاچاق 
عمله نماینده شــرکت سامســونگ در عراق بوده اند، گفت: این افراد سرمایه ای در 
اختیار ندارند تا لوازم خانگی قاچاق را با سرمایه خودشان خریداری و به کشور وارد 
کنند بلکه به عنوان کارگر برای نماینده شــرکت سامسونگ در عراق کار می کردند. 
دهقانی نیا در مورد  شیوه کار این باند واردات لوازم خانگی قاچاق به کشور گفت: این 
باند لوازم خانگی قاچاق را از نماینده شرکت سامسونگ در عراق دریافت می کرده اند 
و به شیوه های مختلف ته لنجی یا کوله بری وارد کشور می کردند و پس از فروش این 
کاالها در کشــور پول آن را به نماینده شرکت سامسونگ در عراق تحویل می داده 
و به ازای فروش هر دســتگاه لوازم خانگی قاچاق دســتمزدی مثال 50 هزار تومانی 
دریافت می کرده اند. وی بــا تاکید بر اینکه باید فکری به حال اقتصاد بیماری کرد، 
گفت: متاســفانه بخشی از این اتفاقات ناشی از معیشت ضعیف بومی ها در برخی از 
مناطق کشور است. دهقانی نیا اظهار داشت: کاالی قاچاق از طریق ته لنجی به کشور 
حمــل، صاحب لنج و ملوان نیز بــرای واردات آن همکاری می کنند و در نهایت نیز 
از طریق شــوتی ها در اقصی نقاط کشور توزیع می شــود. وی با بیان اینکه این باند 
وارد کننده لوازم خانگی قاچاق کاالهای شــرکت لوازم خانگی کره ای سامسونگ را 
از عراق به کشور وارد می کرده اند، گفت: این در حالی است که کشور کره در دوران 
تحریم های آمریکا با ما همکاری نکرد و هنوز هم تالش می کند که بازار لوازم خانگی 
ما از روش های مختلف حفظ کند. وی افزود: امیدوارم که با بهبود وضعیت اقتصادی 

دیگر شاهد این بالهای اقتصادی نباشیم.

 تولید فوالد ایران 10 درصد 
کاهش یافت

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار داشت: 
صادرکنندگان ما به علت این مشکالت نتوانستند به تعهدات خود 
عمل کنند و جریمه شــدند، چون نمی توانستند کاالیی که باید 
صــادر کنند را تولید کنند. همه ایــن عوامل موثر بود تا کاهش 
صادرات فوالد داشــته باشیم.سیدرضا شهرستانی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد کاهش تولید فوالد در سال جاری 
اظهار کرد: ما در برنامه ســال قبل حدود 30 میلیون تن تولید 
فوالد داشــتیم که این رقم نیز محقق شد. برنامه امسال بین 32 
تا 33 میلیون تن تولید بود که در ســه ماهه اول امســال یعنی 
در فصل بهار توانســتیم رکود خود را بشکنیم و نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل 15 درصد افزایش تولید داشته باشیم ولی در 
تابســتان به علت کمبود برق، حدود 50 درصد از تولید خود را 
نسبت به سه ماهه اول از دست دادیم که نسبت به تابستان سال 
گذشــته کاهش 35 درصدی را نشان می داد. به نظر می رسد که 
امسال نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد عقب هستیم.وی 
همچنین افزود: از آنجا که سال شمسی با سال میالدی حدود 4 
ماه اختالف دارد، در گزارش مجمع جهانی فوالد در مورد تولید 
فوالد ایران، معدل کاهش تولید را حدود 5 درصد نشان می دهد 
اما در عمل این میزان حدود 10 درصد بوده اســت.عضو هیئت 
مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در مورد علت این کاهش 
تولید تصریح کرد: علت این امر کمبود برق بود، برق صنعت فوالد 
در روز به 10 درصد کاهش پیدا کرده بود و شب ها می توانستند 
کار کنند، این مشــکل حدود 3 ماه وجود داشت. در این سه ماه 
اگر میزان تولید 50 درصد کاهش پیدا کرده باشــد، تاثیر آن در 
ســال حدود 12 درصد خواهد بود که کاهــش ما 10 درصدی 
بوده است.وی در ادامه اضافه کرد: صادرکنندگان ما به علت این 
مشکالت نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و جریمه شدند، 
چون نمی توانستند کاالیی که باید صادر کنند را تولید کنند. همه 
این عوامل موثر بود تا کاهش صادرات فوالد داشته باشیم. به هر 
حــال بدقولی در بازار جهانی تاثیر دارد و ولی از آنجا که کیفیت 
فوالد ایران باال و قیمت آن هم نســبتا ارزان اســت کشورهای 
خریدار هم می دانند که شــرایط ایران به چه صورتی اســت لذا 
تمایل به خرید دارند. با این حال باید زودتر برنامه ریزی صورت 
می گرفت.شهرستانی در پاســخ به سوالی در مورد تاثیر کاهش 
تولید فوالد بر بازار داخلی اظهار داشــت: در بازار داخل چندان 
کمبــودی به علت کاهش تولید به وجود نیامد، در زمان کاهش 
تولیــد قیمت فوالد بین 15 تا 20 درصد افزایش یافت، االن هم 
بازار رکودی اســت. از آنجا که ما نسبت به مصرف داخلی مازاد 
تولید داریم، خیلی در بــازار داخلی موثر نبود ولی همانطور که 
قیمت سیمان چندبرابر شد قیمت فوالد فقط افزایش 15 تا 20 
درصدی را تجربه کرد. علت این امر نیز آن بود که سعی انجمن 

فوالد بیشتر تامین نیاز داخل بود.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد:
ورود لوازم خانگی کره ای به مناطق 

آزاد ممنوع است
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعالم کرد که تنها کاالهایی 
که قبل از ابالغ ممنوعیت، ســفارش گذاری شــده اند جهت 
جلوگیری از زیان تجار و بازرگانان قابلیت ورود به کشور را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و 
ویــژه اقتصادی اعالم کرد: پس از دســتور رهبر معظم انقالب 
اســالمی مبنی بر ممنوعیت واردات لــوازم خانگی کره ای به 
کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه 
اقتصادی طی ابالغیه ای مناطق آزاد کشــور را مشمول اجرای 
دستور رهبری کرده اســت.از طرفی برخی از ثبت سفارش ها، 
خریــد اقالم و لوازم خانگی و ورود ایــن کاالها به انبار گمرک 
مناطق آزاد کشــور قبل از مصوبه و ابالغیه مقام معظم رهبری 
)مدظله( بوده اســت و زمان ثبت بارنامه در کشــور مبدا برای 
برخی تجار مربوط به قبل از ابالغیه رهبری است که این موضوع 
بر اساس دستور محمد عباسی دادستان عمومی و انقالب کیش 

نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

از ابتدای ســال جــاری بــازار خودرو 
دستخوش نوســانات زیادی شده اما در 
دو هفته گذشــته به تبع رفت و برگشت 
افزایش قیمت و نزدیک شدن به مذاکرات 
برجام، بازار در شوک فرو رفته و منتظر 
تغییرات اســت.به گزارش خبرنگار مهر، 
بررسی وضعیت بازار خودرو در پاییز سال 
جاری نشان می دهد که در این فصل بازار 
با حواشــی زیادی مواجه شده است؛ در 
مهر ماه بازار خودرو متأثر از بازتاب های 
مربــوط به مصوبــه مجلــس مبنی بر 
آزادســازی واردات خودرو قرار گرفت و 
قیمت ها به سمت نزولی شدن و یا ثبات 
حرکت کردند؛ اما بــا ورود به آبان بازار 
خودرو تحت تأثیر احتمال افزایش قیمت 
کارخانه ای خودرو، نوســانات نرخ ارز و 
اخبار بین المللی ســیگنال هایی در مورد 
افزایش قیمت دریافت کرد که در نهایت 
منجر به نوسان شدید قیمت شد؛ تا جایی 
که برای محصوالت پرتیراژ خودروسازان 
در کف بــازار افزایش قیمت غالباً بین 5 
تا 25 میلیون تومان رقم خورد.در اواخر 
آبان ماه و پس از رفت و برگشت افزایش 

قیمت، آشفته بازار خودرو در یک شوک 
فرو رفــت؛ همزمانی این اتفاق با نزدیک 
شدن به مذاکرات برجام، دایره این شوک 
را گســترده تر کرد و بازار بیش از پیش 
قفل شــد؛ به گونه ای کــه طی دو هفته 
گذشته نه تنها تعداد فروشندگان کاهش 
یافتــه بلکه خریداران نیــز کاماًل از بازار 
خارج شده اند.از سویی دیگر نیز به دلیل 
عدم تعیین تکلیف قیمت خودرو، دالالن 
نیز انگیزه ای برای جوالن در بازار نداشته 
و تزریق سرمایه و تقاضای کاذبی در بازار 

خودرو مشاهده نمی شود.

بازار خودرو قفل است
در این رابطــه ســعید موتمنی رئیس 
اتحادیه فروشــندگان و نمایشگاه داران 
خودرو در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار 
کرد: از ابتدای ســال جاری، بازار خودرو 

درگیر اخبار زیادی شده که مهم ترین آن 
تعیین تکلیف مذاکرات هســته ای است. 
مصرف کننــدگان می گویند با توجه به 
مذاکرات، همچنان برای خرید صبر کرده 
و منتظر کاهشی شدن قیمت ها خواهند 
ماند.وی افزود: در مقابل وقتی قیمت ارز 
باال می رود، تعداد فروشندگان نیز کاهش 
پیدا می کند و بازار اصطالحاً قفل می شود.

موتمنی گفت: دو موضوع مذاکرات برجام 
و تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار در مورد 
قیمت خودرو، منجر به قفل شــدن بازار 
شده است و دو طرف خریدار و فروشنده 
منتظر اعالم نهایــی اخبار این دو حوزه 
هستند.وی با بیان اینکه با توجه به عدم 
مشخص بودن آینده بازار خودرو، تقاضای 
کاذب در بازار کاهش یافته است، افزود: 
خروج تقاضای کاذب از بازار باعث شــده 
با تالطم های کوتاه مــدت، میزان تغییر 

قیمت خودرو نســبت به گذشته کاهش 
پیدا کنــد. البته باید توجه داشــت که 
قیمت خودروهایی مانند پراید که دیگر 
تولید نمی شوند و خودروهایی مانند پژو 
207 که عرضه محدودی دارند تغییرات 

زیادی می کند.

وضعیت قیمت ها در بازار خودرو
نکته قابل توجــه در مورد قیمت خودرو 
آن است که تفاوت بین قیمت کارخانه و 
بازار رانتی حدود 50 هزار میلیارد تومانی 
نصیب دالالن می کند و خودروســازان 
هیــچ بهره ای از این مبالغ نمی برند و هر 

روز بر زیان انباشته آنها افزوده می شود.
با این حال بررسی های میدانی خبرنگار 
مهر نشــان می دهد کــه از اواخر آبان تا 
روز 7 آذر مــاه، اگرچــه قیمت ها خارج 
از محدوده قدرت خریــد اغلب مصرف 
کنندگان اســت اما بر خالف انتظارات با 

افزایش قابل توجهی همراه نبوده است.
باید توجه داشــت کــه تغییرات قیمتی 
خودروی پراید به دلیل توقف تولید این 

محصول از سال گذشته است.

 خریدار و فروشنده معطل

بازار خودرو در اغما

 بررسی فرصت های سرمایه گذاری 
منطقه 12 اصفهان

کمیسیون کشاورزی، سالمت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان به 
منظور بررسی فرصت های سرمایه گذاری منطقه 12 اصفهان نشستی برگزار 
کرد.بــه گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشســت که با 
حضور شهردارمنطقه 12 و معاونین ایشان برگزار شد، محمد صادقی، عضو 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان مهم ترین دلیل مشکالت کشاورزان 
اصفهانی را ضعف های مدیریتی دانست و افزود: از طریق تعامل بخش دولتی 
و خصوصی می توان مشــکالت فعاالن این بخــش را کاهش داد.وی ایجاد 
گلخانه های گردشــگری و پایانه گل و گیــاه در منطقه 12 را عالوه بر تاثیر 
در افزایش امنیت غذایی کشــور موجب بهره مندی شــهر اصفهان از ثمرات 
مادی و زیست محیطی این گلخانه ها دانست.رییس فراکسیون توسعه پایدار 
اتاق های بازرگانی کشور با تاکید براینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
در شــرایط آلودگی هوای موجود بسیار حایز اهمیت است از اعالم آمادگی 
پارلمان بخش خصوصی اصفهان برای کمک به این نوع سرمایه گذاری ها در 

منطقه مذکور خبر داد.

مدیرعامل ایمپاسکو خبر داد:
 10 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه در 

هفت ماهه نخست سال جاری
مدیر عامل شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در جلسه کارگروه کنترل 
مدیریت که با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو برگزار شــد به بیان عملکرد 
7 ماهه نخست سال 1400 در بخش های مختلف پرداخت.به گزارش روابط 
عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، امیرعلی طاهرزاده با اشاره به 
انجام بیش از 40 هزار متر عملیات حفاری اکتشافی در بخش های پلی متال، 
سنگ آهن و ذغالســنگ ، رشد 7 درصدی نسبت به برنامه را اعالم کرد.وی 
در ادامه افزود: ایمپاسکو موفق به دریافت 11 فقره پروانه اکتشاف و یک فقره 
گواهی کشف شده است و پیش بینی می شود عملیات اکتشاف این شرکت در 
پهنه های مربوطه تا پایان سال جاری خاتمه یابد.طاهرزاده در بخش عملیات 
معدنی نیز به استخراج حدود 49 میلیون تن انواع مواد معدنی از قبیل سنگ 
آهن، سرب و روی، شورابه و … در معادن تحت پوشش ایمیدرو و ایمپاسکو 
که نظارت برخی از آنها به ایمپاســکو واگذار شــده است، اشاره کرد و گفت: 

عملکرد استخراج ماده معدنی 11 درصد فراتر از برنامه ها محقق شده است.

حضور پررنگ گهرزمین در نمایشگاه 
بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری و بورس

سیزدهمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با حضور شرکت سنگ آهن 
گهرزمین از 8 آذرماه آغاز می شــود.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت سنگ آهن گهرزمین، سیزدهمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری 
کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
از 8 آذرماه ماه لغایت 11 آذرماه سال جاری در مرکز نمایشگاه ها و همایش 
های بین المللی جزیره کیش با حضور شرکت سنگ آهن گهرزمین و  جمعی 
از شرکت های معدنی و صنعتی مطرح برگزار خواهد شد. از همه فعاالن حوزه 
صنعت و معدن و عالقمندان دعوت می شــود از دستاوردهای شرکت سنگ 

آهن گهرزمین مستقر در غرفه شماره 22 در این نمایشگاه دیدن فرمایند.
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با بخشنامه جدید بانک مرکزیگزیده خبر

صفکشیمقابلصرافیهاجمعمیشود؟
با توجه به اینکه بانک مرکزی در بخشنامه ای تخصیص ارز سهمیه ای را برای سایر 
موارد و از طریق کارت ملی حذف کرده است، رئیس سابق کانون صرافان معتقد 
است تا زمانی که اختالف قیمت ارز در صرافی ها و بازار آزاد وجود دارد، با دور زدن 
مفاد این بخشنامه برای دریافت ارز سهمیه ای همچنان مقابل صرافی ها صف های 
طویل شکل می گیرد.به گزارش ایسنا، اختالف قیمت ارز در صرافی ها و بازار آزاد و 
تخصیص ارز سهمیه ای به هر کد ملی موجب شکل گیری صف های طوالنی مقابل 
صرافی ها شده است. در پی این اتفاق، انتقادات بسیاری به عملکرد بانک مرکزی 
در شــرایط حساس نیاز کشور به ارز مطرح شــده که شامل مواردی چون دلیل 
تخصیص ارز به کد ملی افراد در شــرایط فعلی بازار ارز، از بین بردن ســودآوری 
خرید دالر با نرخ صرافی و فروش آن در بازار آزاد به وســیله یک سری اقدامات و 
برابر کردن قیمت ارز در صرافی ها با بازار آزاد می شــود. پس از این، بانک مرکزی 
روز گذشته در بخشنامه ای تغییراتی در رویه تخصیص ارز سهمیه ای ایجاد کرد که 
طبق آن، درصورتیکه متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی بجز مصارف 
تعریف شده در فهرست مربوطه را دارند، این موضوع را باید به بانک مرکزی اعالم 
کنند تا پس از بررسی ها اقدام الزم در این زمینه صورت گیرد.بنابراین، نکته قابل 
توجه این بخشــنامه این اســت که افراد، دیگر نمی توانند با کد ملی خود برای 
دریافت ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی 
که از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است، اقدام کنند، زیرا با بخشنامه 
اخیر بانک مرکزی، سرفصل سایر موارد از سرفصل های خدماتی ارز برداشته شد 
و ایــن افراد برای دریافت ارز از این محل باید مســتندات و مدارک مربوطه را به 

صرافی ها تحویل دهند. 

دلیل تشکیل صف مقابل صرافی ها 
در این زمینه، کامران ســلطانی زاده - رئیس سابق کانون صرافان - در گفت وگو با ایسنا 
درباره اینکه آیا بخشــنامه جدید بانک مرکزی مانع شــکل گیری صف مقابل صرافی ها 
می شود؟ اظهار کرد: در همه بازارها در سراسر دنیا دالالن و داللی وجود دارد اما از آنجا 
که قیمت ها در این بازارها براساس عرضه و تقاضا و یکسان سازی تعیین می شوند، داللی 
به صرفــه نخواهد بود.وی با بیان اینکه مشــکل اصلی صف های مقابل صرافی ها اختالف 
قیمت ها بین صرافی و بازار آزاد اســت، گفت: پیش از این قیمت ها در بازارها چون بازار 
متشکل ارزی، صرافی ها و بازار آزاد به یکدیگر نزدیک بودند، سفته بازی شکل نمی گرفت 
اما در هفته های اخیر، کاهش ناگهانی قیمت ها در بازار متشــکل ارزی که برای فعاالن 
بازار ارز از جمله صرافان نیز مبهم بود، موجب شد قیمت ها احساسی و در پی آن، صف 
مقابل صرافی ها تشــکیل شود. سلطانی زاده با اشــاره به اینکه کاهش قیمت ها در بازار 
متشــکل ارزی موجب کاهش قیمت در بازار آزاد نشــد، افزود: اگر کاهش قیمت ارز در 
بازار متشــکل ارزی یکباره نبود و با شیب مالیم تری با قیمت ها در بازار آزاد تعامل پیدا 
می کرد، اختالف قیمت بین بازار آزاد، بازار متشکل ارزی و صرافی ها قابل توجه نمی شد 

تا صف  تشکیل شود.

راهکاری برای جمع شدن صف مقابل صرافی ها 
وی ادامه داد: در مصوبه اخیر بانک مرکزی فقط ســرفصل سایر موارد برای سرفصل های 
خدماتی ارز برداشته شد و اینکه ۲۲۰۰ سهمیه ارز با کارت ملی تعلق نمی گیرد بلکه با 
بلیت یا ویزا تعلق می گیرد که این مورد نیز می تواند موجب صدور بلیت های رزروی شود 

تا این بخشنامه دور زده شود. بنابراین، تا زمانی که اختالف قیمت ارز در صرافی ها و بازار 
آزاد ارز وجود دارد، همچنان مقابل صرافی ها صف تشکیل می شود، زیرا اگر بلیت صوری 
نیز برای دریافت این ۲۲۰۰ ارز تهیه شود، این اختالف قیمت جذاب و سودآور است. عضو 
کانون صرافان یکی از راه های حذف صفوف مقابل صرافی ها را نوبت دهی آنالین اعالم و 
بیان کرد: کانون صرافان در سال ۱۳۹۸ در پلتفرم خود جهت امکان نوبت دهی آنالین و 
تعیین ساعت حضور برای خرید ارز را فراهم کرد اما متاسفانه مورد استقبال قرار نگرفت. 
درباره آینده بازار ارز نیز، همانطور که همه کاالها و فاکتورهای اقتصادی از تورم تبعیت 
می کننــد، ارز نیز خود را به تورم نزدیک خواهد کرد. طبق این گزارش، تخصیص ارز در 
ســرفصل های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، 
هزینه شــرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در 
نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان 
ترانزیت، برگزاری همایش های 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 سازمان های بین المللی و چاپ مقاالت علمی، شرکت های اعزام کننده زائران 
بــه عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، حق الوکاله دعاوی 
خارجی، هزینه اشــتراک شبکه های اطالعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی 
خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی 
سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های 
حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پســتی و تبدیل مانده ریالی ناشــی از خرید ارز 
اتباع خارجی و ارز مأموریتی اســت که کما فی الســابق و بدون تغییر در شرایط فروش 

ارز ادامه دارد.

فرهاد اینالویی معاون فن آوری اطالعات بانک ایران زمین مطرح کرد:
به زودی از نخستین بانک دیجیتال رونمایی 

خواهیم کرد
در راســتای برنامه جامع عملیاتی سال جاری و پیرو بازدیدهای ساالنه مدیران 
ارشــد بانک، معاون طرح و برنامه، معاون فن آوری اطالعات، مدیرامور شــعب 
استان ها و مدیرامور روابط عمومی طی سفر به استان شیراز از شعب این استان 
بازدید کردند.به نقل از روابط عمومی: فرهاد اینالوئی معاون فن آوری اطالعات به 
شرح مختصری از فعالیت های آن معاونت در حوزه بانکداری دیجیتال پرداخت 
و بیان کرد: تمامی زیر ساخت های الزم جهت اجرای بانکداری دیجیتال فراهم 
شــده و به زودی از بانک ایران زمیــن به عنوان اولین بانک دیجیتال به معنای 
واقعی رونمایی خواهد شد.وی همچنین نقش پرسنل را در پیاده سازی بانکداری 
دیجیتال مهم، اساســی و کلیدی خوانده و منابع انسانی را فاکتور اصلی اجرای 
این طرح برشمرد.ســپس مهران ســوادکوهی معاون طرح و برنامه نیز در این 
جلسه مطالبی را در خصوص طرح های آماده اجرا در حوزه اعتبارات، بانکداری 
دیجیتال و فراهم سازی زیرساخت های الزم بیان کرد.در ادامه حسینی کنارویی 
مدیر امور شــعب استان ها به بررســی وضعیت کلی استان در تمامی زمینه ها 
پرداخت و افزود: بدون شــک وجه تمایز و بــرگ برنده مدیریت منطقه فارس، 

بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد منابع انسانی متعهد، کارامد و دلسوز است.

7768 نفر در آبان ماه از بانک تجارت 
تسهیالت ازدواج دریافت کردند

شعب بانک تجارت سراسر کشــور در آبان ماه امسال به 776۸ نفر از زوجهای 
جوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند.به گزارش روابط عمومی، 
بانک تجارت برای ایفای نقش مســئولیت اجتماعی و ســهولت شرایط ازدواج 
جوانان کشور، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اعطا می کند .در همین راستا در 
آبان ماه امسال به 776۸ نفر از متقاضیان ثبت نام کننده تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج داده است.در این ماه 57۳7 نفر از متقاضیان نیز با تشکیل پرونده در نوبت 
دریافت تســهیالت قرض الحسنه قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و معرفی 

ضامنین تسهیالت را دریافت می کنند.

انعقاد قرارداد با وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری به ارزش 7500 میلیارد ریا ل 

بانک توســعه تعاون با وزارت میراث فرهنگی ، گردشــگری و صنایع دســتی، 
قرارداد عاملیت جهت پرداخت 75۰۰ میلیارد ریال تســهیالت به فعالین بخش 
گردشگری منعقد نمود.سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون 
در جلســه انعقاد قرارداد عاملیت با وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع 
دستی با حضور ســعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه اظهار 
داشــت: برنامه پرداخت 75۰۰ میلیارد ریال تسهیالت جهت تکمیل طرحهای 
نیمه تمام بخشهای گردشگری و بومگردی با انعقاد این قرارداد عاملیت در دستور 
کار قرار می گیرد.وی با بیان این مطلب که این تســهیالت یارانه دار می باشد و 
در مناطق کمتر توسعه یافته با نرخ ۱۰ درصد و در مناطق برخوردار با نرخ ۱4 
درصد قابل پرداخت است خاطرنشان کرد : باز پرداخت این تسهیالت نیز همراه 
با دو ســال تنفس است و پس از آن بازپرداخت به صورت پنج ساله قابل انجام 
است.رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: تبصره ۱۸ قانون 
بودجــه ۱4۰۰ حائز ظرفیت هایی برای تامین مالــی بانکی طرح های اقتصادی 
می باشــد که به محض نهایی شدن تدوین دستورالعمل آن، بانک توسعه تعاون 
به عنوان پیشروترین بانک در نظام بانکی، این قرارداد را در بخش گردشگری با 

وزارتخانه تخصصی به امضا رسانده است.

معاون امور بین الملل:
پرداخت سود به سپرده های ارزی مزیت 

رقابتی بانک دی است
معاون امور بین الملل، پرداخت ســود به ســپرده های ارزی مشتریان را یکی از 
مزیت های رقابتی شــعب در بازاریابی و جذب منابع ارزی دانســت.به گزارش  
روابط عمومی بانک دی، نادر حسن پور در نشست برخط با رؤسا و معاونان شعب 
ارزی این بانک که با هدف تبیین اهداف و سیاست ها و کارنامه عملکردی شعب 
ارزی در  سال ۱4۰۰ برگزار شد، با اشاره به لزوم آگاهی شعب از استراتژی های 
کالن و اهداف استراتژیک ارزی بانک گفت: مهمترین هدف استراتژیک بانک دی 
در حوزه ارزی، تمرکز بر ارائه خدمات کارمزدی به مشــتریان و رشد درآمدهای 
غیرمشاع برای حرکت بانک در مسیر سودآوری پایدار است.معاون امور بین الملل 
بانک دی، »بازاریابی رابطه مند« را رمز موفقیت شعب در جذب مشتریان جدید 
در بخش ارزی دانســت و تصریح کرد: در نظام بانکداری نوین جهانی، بازاریابی 
رابطه مند به یک رکن اساسی بانکداری تبدیل شده است به گونه ای که بانک ها 
با برقراری رابطه ای صمیمی و دوستانه با مشتری و پاسخگویی سریع به نیازها 
و انتظارات وی، تعهد و وفاداری مشتری را به برند خود تعمیق می بخشند و به 
عنوان مشــاوری امین، در  رابطه ای طوالنی مدت با مشتری، مجموعه خدمات 

ریالی و ارزی خود را به آنان ارائه می کنند.

مدیرعامل بانک سینا در شهر مقدس مشهد مطرح کرد:
بانک سینا مقررات کمیته بال و نرخ کفایت 

سرمایه را به خوبی رعایت کرده است
مدیرعامل بانک سینا در همایش یک روزه مدیران صف و ستاد در شهر مقدس 
مشــهد گفت: در 6 ماه گذشته با توجه به ظرفیت بانک سینا در فضای خدمات 
در اکثر شاخص ها، عملکرد خوب و قابل دفاعی صورت گرفته است.دکتر ایمانی 
تصریح کرد: بانک سینا در مدت یاد شده با وجود فشارها و تنگناهای اقتصادی، 
رشد خوبی را تجربه کرده و در حال حاضر یکی از شفاف ترین بانک ها در ارائه 
عملکرد و انتشار صورت های مالی است.وی افزود: علیرغم همه مشکالت طی 6 
ماه گذشته و رقبای سرسختی که از همه امکانات و ظرفیت ها برخوردار هستند، 
به همت کارشناسان و مدیران، ارتقاء عملکرد شاخص های بانک را تجربه کردیم 
و رســالت اصلی بانک که برآورده کردن انتظارات ذی نفعان و سهامداران بانک 
بود، به نحو احســن انجام شد.وی بهبود و اصالح ســاختار مالی بانک سینا را 
منطبق با استانداردهای بانک مرکزی و نتیجه ی آموزش نیروی انسانی مجرب 
دانست و گفت: در حوزه فعالیت های بانک، همکاران با سختکوشی و جدیت در 
شرایط اقتصادی فعلی، برنامه ها و اهداف تعیین شده را بر اساس بودجه مصوب، 
محقق کردند.مدیرعامل بانک سینا با اشاره به وضعیت عملکردی بسیار مطلوب 
این بانک در حوزه وصول مطالبات، گفت: در حال حاضر نســبت آمار مطالبات 
غیر جاری بانک به ۳.۱ درصد رســیده و درصدد هستیم این نسبت را به کمتر 

از ۳ درصد برسانیم که خود اتفاقی بی نظیر در حوزه فعالیت های بانکی است.

اعالم نرخ ارز بدون ذکر نام صرافی 
ممنوع شد

طبق اعالم کانون صرافان ایران، اعالم و انتشــار نرخ ارز بدون ذکر 
منبع و نام صرافی ممنوع اســت و شرکت های صرافی دارای مجوز 
موظف به اعالم نرخ ارز هســتند.به گزارش ایسنا، کانون صرافان در 
اطالعیه ای خطاب به افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه نشر نرخ 
ارز اعالم کرد: نظر به اعالم نرخ ارز توســط اشخاص فاقد صالحیت 
و ایجاد التهاب در بازار ارز به منظور ســوء استفاده، بدین وسیله به 
اطالع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه انتشار نرخ ارز 
می رســاند وفق دستورالعمل های صادره، شرکت های صرافی دارای 
مجــوز از بانک مرکزی موظف به اعالم نرخ ارز در محل صرافی و یا 
طرق دیگر هستند.بنابراین اعالم و انتشار نرخ ارز به هر نحو، بدون 
ذکر منبع و نام صرافی از مصادیق نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر 

بوده، لذا با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

هراس کرونایی به کمک طال می آید؟
ترس از کووید ۱۹ به بازار برگشــته و ســرمایه گذاران، دارایی های 
پرریسک را رها کرده و به دنبال پناهگاه های امنی مانند طال هستند.

به گزارش ایسنا، فضا در بازارهای مالی جهانی اواخر روز پنج شنبه 
در پی انتشــار خبر شناســایی واریانت جدید احتماال خطرناکی از 
ویــروس کرونا در آفریقــای جنوبی تغییر کرد و ســرمایه گذاران 
دارایی های پرریسک را رها کردند.به گفته ِکِرگ ارالم، تحلیلگر ارشد 
بازار شرکت OANDA، دارایی های پرریسک اواخر هفته پس از این 
که واریانت جدید کووید ۱۹ هراس از محدودیتهای و قرنطینه های 
جدید را برانگیخت، ریزش کردند. نگران کننده ترین موضوع درباره 
واریانت جدید در حال حاضر این است که شناخت اندکی نسبت به 
آن وجود دارد و نشــانه های اولیه از مشکل سازتر بودن آن نسبت 
به واریانت دلتا حکایــت دارند.قیمت اونس طال در معامالت صبح 
جمعه همزمان با صعود شــاخص نوسان CBOE به باالترین حد دو 
ماه اخیر، به باالی ۱۸۰۰ دالر بازگشت. با این حال عمر رشد قیمت 
طــال کوتاه بود و هر اونس طال در معامالت روز جمعه آخرین بار با 
۰.۱ درصد افزایش، در ۱7۸5 دالر و 5۰ ســنت بسته شد و بیش از 
سه درصد کاهش هفتگی نشان داد. اما این فلز ارزشمند پس از این 
که عمده رشدی که سه هفته پیش داشت را واگذار کرد هنوز فضای 
زیادی برای بهبود قیمت دارد.بعضی از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار 
اظهار کرده اند که شیوع واریانت جدید می تواند در صورت اثرگذاری 
روی فعالیــت اقتصادی و جهت آتی سیاســت پولی، از قیمت طال 
پشــتیبانی کند.به دلیل رشد فشارهای تورمی، انتظارات بازار برای 
ســرعت گرفتن روند تحکیم سیاســت پولی از سوی بانک مرکزی 
آمریکا باالتر رفته است. ابزار دیده بان فدرال شرکت CME نشان می 
دهد که بازارها انتظار دارند نخستین افزایش نرخهای بهره در ژوئن 
صورت بگیرد و ســه دور افزایش در سال آینده تصویب شود. با این 
حال بعضی از این انتظارات در پی وحشــت از شیوع واریانت جدید 

کووید ۱۹، پسروی کردند.

دیدار مدیرعامل بانک مهر ایران 
با مدیر کل بنیاد شهید و امور 

ایثارگران اصفهان
دکتر مرتضی اکبــری مدیرعامل بانک مهر ایــران در دیدار با 
احمدی نیا، مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان، بر نقش تعامل 
ســازنده نظام بانکی و اداره کل بنیاد شــهید در ارتقای سطح 
معیشت خانواده معزز شــهدا و ایثارگران تاکید کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری که به منظور 
بازدید از شعب اســتان اصفهان به این استان سفر کرده بود، با 
احمدی نیا مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان دیدار و در زمینه 
گسترش تعامالت دو جانبه گفت وگو کرد.اکبری آمادگی بانک 
مهر ایران را به منظور برقراری تعامالت بیشــتر با بنیاد شهید 
اعالم داشت و ارتباط مفید و مؤثر طرفین را باعث توفیق بیشتر 
خدمت رســانی به خانواده معزز شــهدا و ایثارگران عنوان کرد.

وی افزود: موفقیت این بانک در تأمین نیازهای اساســی اعضای 
جامعه باألخص خانواده معزز شهدا و ایثارگران است و در همین 
راستا، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای تأمین جهیزیه این 

بزرگواران صورت پذیرفت.

یک کارشــناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
از مرداد ۹۹ که تاریخ پیک شــاخص بود 
تا اواخر آبان ماه امسال ۱۱۰ هزار میلیارد 
تومان ســرمایه سهامداران حقیقی خرد از 
بازار سرمایه خارج شد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا،  یکی از عومل موثر در رکورد 
شکنی شاخص و بروز شاخص دو میلیون 
واحدی  در مرداد سال گذشته صعود دالر 
بود. خیز دالر در بازار ارز به رشــد شاخص 
کمک کــرد و به همین دلیل عــده ای از 
ســهامداران در مقطع برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری امریکا در آبان ماه سال 
گذشته نگران ریزش نرخ دالر در بازار بودند 
و یکی از دالیل ریزش شــاخص را کاهش 
نرخ دالر می  دانستند. اما در دولت سیزدهم 
کــه دالر از حدود ۲5 تــا ۲6 هزار تومان 
بــه بیش از ۲۹ هزار ۲۰۰ تومان رســیده، 
شــاخص همچنان روند نزولی دارد و این 
قاعده کارکرد خود را از دســت داده است.     
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
چرایی عدم تناسب حرکت دالر و شاخص 
بازار سرمایه، اظهار داشت: از گذشته جهش 
نرخ دالر یکــی از محرک های اصلی برای 
جهش شاخص و سطح عمومی قیمت بود 
اما نکته بسیار مهم میزان افزایش قیمت ارز 
در بازار اســت.وی ادامه داد: باید این نکته 

توجه داشت که در اسفندماه سال گذشته 
ارز 4۲۰۰ تومانی برخی از اقالم حذف شد 
و این گروه از کاالهــا با قیمت ارز نیمایی 
آزاد وارد بازار شــدند از ســوی دیگر نرخ 
دالر از اعداد ۱۲ تــا ۱۳ هزار تومان حتی 
بــه ۳۰ هزار تومــان هم رســید. بنابراین 
تفاوت قیمت ها بسیار چشمگیر بود.   این 
کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر، 
معامالت و ســرمایه گذاری در بازار سرمایه 
براســاس پیش بینی  ها،  تحلیل و ارزیابی ها 
صورت می گیرد. در آن زمان )اســفند ۹۸ 
( اســتنباط این بود که روند جهشــی ارز 
به همین شــکل ادامه خواهد داشت و در 
نتیجه ارزش جایگزینی، ارزش دارایی ها و 
احتماال سود شرکت ها و صنایع باال می رود 
که همین پیش بینی هم به وقوع پیوست. 
اما اتفاقی که افتاد این بود که در سال آخر 
دولت دوازدهم عزم دولت برای جمع آوری 
نقدینگی از بازار سرمایه بود و آن فراخوان 
دولت برای مردم یک افزوده ای شد تا بازار 
بیش از اندازه رشــد کند.آقابزرگی گفت: 
از ابتدای ســال ۱4۰۰ کــه دالر در کانال 

۲۲ هــزار تومــان قرار داشــت و در طول 
ســال ۹۹ دولت اصرار داشت نرخ دالر به 
۱5 هــزار تومان هم کاهــش پیدا کند باز 
هم ارزش ســهام برخی از شرکت ها مانند 
از ۸5۰۰ تومان  شرکت های پتروشــیمی 
به ۲۰ هزار تومان هم رسید بنابراین نباید 
تنها عدد شــاخص را مبنا قرار داد چراکه 
اخیرا شــاخص گمراه کننده شده اســت.  
..آقابزرگــی افزود:  ازاین رو در مقایســه با 
الگوریتم تریدینــگ، رباتیک تریدینگ به 
نوعی عمل می کند شــتاب رشد برخی از 
ســهام با عرضه زیاد و با تحت شــعاع قرار 
دادن با  بحث انتشــار اوراق با افزایش نرخ 
موثر اوراق که باالی ۲4 درصد اســت، در 
دم گرفته و شاخص خنثی می شود. اما در 
این میان شرکت هایی هستند که بیش از 
5۰ درصد بازدهی داشتند و البته در مقابل 
شرکت هایی با 5۰ درصد بازده منفی را هم 
باید دید. برایند این موضوعات باعث شده 
که شــاخص رشد بیشــتر از  5 درصدی 
را نشــان ندهد و از  ایــن جهت تصویری 
صحیحــی از جریــان بورس به ما نشــان 

داده نمی شــود.  وی با بیان اینکه باید به 
این نکته توجه داشت که برخی از اتفاقات 
اثرگــذار در بازار قبل پیش بینی شــده یا 
اصطالحا پیــش خور می شــود، گفت: از 
مدت ها قبل رشد نرخ دالر بین ۲5 تا ۳۰ 
هزار تومان پیش بینی شده بود و به همین 
دلیل امروز ایــن افزایش نرخ دالر اثری در 
شاخص ندارد. اما زمانی نرخ دالر می تواند 
در شــاخص اثر شارپی داشته باشد که آن 
چشــم انداز ســازمان برنامه برای سه سال 
آینده در صورت عدم رفع تحریم ها به وقوع 
بپیوندد.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره 
به کوچ نقدینگی از بازار سرمایه به بازار ارز 
و مرز ارز، گفت: این اتفاق افتاده اســت و 
نقدینگی از بازار ســرمایه خارج شده و به 
ســمت بازار ارز و رمز ارز رفته است. تالقی 
تالطم جذابیت در سایر بازارها و همزمانی 
آن با سرکوب بازار سرمایه از طریق افزایش 
نــرخ موثر اوراق و بهره بیــن باعث خروج 
نقدینگی از بورس شد به طوری که از مرداد 
۹۹ که تاریخ پیک شــاخص بــود تا اواخر 
آبان ماه امســال ۱۱۰ هزار میلیارد تومان 
ســرمایه ســهامداران حقیقی خرد از بازار 
سرمایه خارج شــد در حالی که در دوران 
شادبی بازارسرمایه یعنی از ابتدای سال ۹۹ 
تا مردادماه همان ســال ۹۱ هزار میلیارد 

نقدینیگی وارد بازار شده بود. 

خروج 110 هزار میلیارد تومان سرمایه 
سهامداران خرد حقیقی از بورس
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گزیده خبر

یک رسانه غربی در گزارشی به نقل از منابع دیپلماتیک درباره مذاکرات هشتم آذر 
در وین ادعا کرد، آمریکا ایده مذاکره بر سر »توافق موقت« با ایران را مطرح کرده 
است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، رویترز در آستانه مذاکرات غیر 
مستقیم آمریکا و ایران در وین، گزارشی به نقل از »منابع دیپلماتیک« منتشر کرد.

در ابتدای این گزارش آمده است: »قدرت های جهانی و ایران روز دوشنبه )هشتم 
آذر ماه( برای آخرین تالش جهت نجات دادن توافق هســته ای ۲۰۱۵ )برجام( به 
وین بازمی گردند اما تعداد کمی از آنها انتظار پیشرفتی را دارند، چرا که در تالشی 
آشکار برای به دســت آوردن اهرم فشار علیه غرب، فعالیت های هسته ای تهران 
ادامــه دارد«.رویترز ادامه داد: »دیپلمات ها می گویند که زمان برای احیای مجدد 
این توافق رو به پایان اســت؛ توافقی که ایاالت متحده در زمان ریاست جمهوری 
دونالــد ترامپ رئیس جمهور در ســال ۲۰۱۸ آن را ترک کرد، خشــم ایران را 
برانگیخت و بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه دیگر قدرت های جهانی دخیل 
)در برجام( را ناامید کرد«.به روایت این رسانه غربی، »۶ دور مذاکرات غیرمستقیم 
)بین ایران و آمریکا( در فاصله ماه های آوریل و ژوئن برگزار شــد. دور جدید )دور 
آتــی( بعد از یک وقفه که به دلیل انتخابات منجر به انتخاب ابراهیم رئیســی به 
عنوان رئیس جمهور جدید ایران ایجاد شد، آغاز می شود«.این خبرگزاری انگلیسی 
ســپس مدعی شد: »تیم مذاکره کننده جدید تهران خواسته هایی را مطرح کرده 
اســت که دیپلمات های آمریکایی و اروپایی آن را غیرواقعی می دانند. آنها اصرار 
دارند که تمامی تحریم های ایاالت متحده و اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۱۷ اعمال 
شده اســت، از جمله تحریم های غیرمرتبط با برنامه هسته ای این کشور )ایران(، 
لغو شود«.رویترز سپس به روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد 
و مدعی شــد: »منازعات تهران با )آژانس بین المللی انرژی اتمی( نهاد ناظر اتمی 
سازمان ملل که بر برنامه هسته ای نظارت می کند، تشدید شده است. ایران برنامه 
غنی ســازی خود را ادامه داده اســت و آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید با 
بازرســان این کشور رفتار بسیار سختی شده است و )ایران( از دسترسی به نصب 
مجدد دوربین های نظارتی در ســایتی که برای احیای توافق با قدرت های جهانی 
ضروری می داند، خودداری کرده  اســت«.یک دیپلمات غربی دخیل در مذاکرات 

برجامی که نام و هویتش اشــاره نشده اســت، به رویترز در این باره گفت: »آنها 
)ایــران( از لحاظ فنی به اندازه کافی کار می کنند تا بتوانند روابط اساســی خود 
را با غرب تغییر دهند تا بتوانند در آینده گفتگوی برابرتری داشــته باشــند«.دو 
دیپلمات اروپایی بدون اشاره به نقض ادامه دار طرف های غربی به تعهدات برجامی 
آنها به رویترز گفتند که »به نظر می رسد ایران صرفا در حال بازی با زمان برای 
انباشتن مواد و دانش بیشتر )در زمینه برنامه هسته ای خود( باشد«.رویترز ادامه 
داد: »دیپلمات هــای غربی می گویند با این فرض که مذاکرات از همان جایی که 
در ماه ژوئن متوقف شــده اند، از ســر گرفته می شــوند، به مذاکرات روز دوشنبه 
خواهند رفت. آنها هشــدار داده اند که اگر ایــران به مواضع حداکثری خود ادامه 
دهــد و نتواند همکاری خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی احیا نکند، باید به 
سرعت گزینه های خود را بررسی کنند«.رسانه غربی به اظهارات و مواضع حسین 
امیر عبداللهیان و علی باقری کنی  معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران اشاره 
کرد و نوشــت: »هم مذاکره کننده ارشــد و هم وزیر خارجه ایران روز جمعه این 
موضوع را تکرار کردند که لغو کامل تحریم ها تنها چیزی اســت که در وین روی 
میز خواهد بود«.یک دیپلمات اروپایی که هویتش اعالم نشده است، به رویترز در 
این باره گفت: »اگر این )لزوم لغو کامل همه تحریم های ایران( موضعی است که 
ایران در روز دوشــنبه به آن ادامه می دهد، پــس من راه حلی از طریق مذاکره را 
نمی بینم )امکان حصول به توافق در مذاکرات وین را شــدنی نمی دانم(«در ادامه 
این گزارش ادعای بی اســاس غربی ها، صهیونیست ها و متحدان و شرکای عربی 
آمریکا درباره ماهیت برنامه هســته ای ایران تکرار شــده است.رویترز در این باره 
نوشــت: »چندین دیپلمات گفتند که ایران هم اکنون بین 4 تا ۶ هفته از »زمان 
گریز اتمی« فاصله دارد؛ زمانی که برای انباشت مواد شکافت پذیر کافی برای یک 
ســالح اتمی نیاز دارد البته آنها هشدار دادند که هنوز حدود دو سال )برای ایران 
به منظور( قادر شدن برای تبدیل آن به سالح باقی است«.در ادامه این گزارش از 
آماده شدن و تدارک آمریکا و متحدانش برای شکست احتمالی مذاکرات در وین 
با ایران خبر داده است.به روایت رویترز، »در صورت شکست مذاکرات، این احتمال 
وجود دارد که ایاالت متحده و متحدانش ابتدائا با ایران با ارائه درخواســت برای 

برگزاری یک نشست اضطراری آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه آینده مقابله 
کنند«.این خبرگزاری انگلیســی افزود: »با این حــال، آنها )آمریکا و متحدانش( 
همچنین می خواهند تالش کنند روسیه که نفوذ سیاسی بر ایران دارد و چین که 
از طریق خرید نفت برای تهران فضای تنفس اقتصادی تامین می کند را در کنار 
خود نگه دارند چرا که در ابتدا به دنبال گزینه های دیپلماتیک جایگزین هستند«.

طبق این گزارش، »یک سناریو که دیپلمات ها می گویند واشنگتن پیشنهاد کرده 
این اســت که تا زمانی که توافق دائمی حاصل نشده باشد، مذاکره کردن بر سر 
یک توافق موقت با تهران اســت. با این حال آنها می گویند که این موضوع زمان 
می برد و اطمینانی وجود ندارد که ایران میلی به پذیرش چنین چیزی داشــته 
باشد«.در پایان گزارش رویترز، این رسانه به سراغ »هنری روم«، تحلیلگر مستقر 
در واشــنگتن دی سی و معاون مدیر تحقیقات اندیشکده »گروه اوراسیا« رفته و 
نظــر او را درباره مواضع ایران در مذاکرات وین منعکس کرد.هنری روم، تحلیلگر 
اوراسیا در یادداشــتی در این باره تصریح کرد: »ایران ممکن است محاسبه کند 
که پیشرفت های هسته ای بدون محدودیت و تولید سانتریفیوژ بدون نظارت، فشار 
بیشــتری را بر غرب وارد می کند تا به سرعت در مذاکرات )از مواضعشان( کوتاه 
بیایند«وی )هنری روم( افزود: »اما احتماال نتیجه معکوس خواهد داشت و نشان 
می دهد که تیم جدید ایران عالقه ای به حل و فصل موضوع هسته ای ندارد و طی 
سال آینده به سمت یک سیاست قهرآمیزتر حرکت می کند«.انتشار گزارش رویترز 
و تاکید منابع دیپلماتیک ادعایی این رســانه غربی به تدارک آمریکا و متحدانش 
برای مذاکرات وین در شرایطی انجام شده که تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
ایران به ریاست علی باقری کنی روز شنبه وارد وین شد.معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران در مصاحبه روز پنجشنبه هفته گذشته خود با 
»ایندپندنت« تاکید کرد که مذاکرات هســته ای در وین در صورتی نتیجه بخش 
خواهد بود که تمام تحریم های آمریکا لغو شوند.باقری کنی به این رسانه انگلیسی 
گفت: »لغو تمام تحریم های مربوط به برجام از جمله تحریم های اعمال شده ذیل 
چارچوب کمپین »فشــار حداکثری«، شرط الزم برای موفقیت مذاکرات است«.

معاون سیاسی حســین امیرعبداللهیان افزود: »درخواست برای تضمین از طرف 
دیگر برای عدم خروج از توافق، عدم اعمال تحریم های جدید و عدم بازگرداندن یا 
اعمال مجدد تحریم های قبلی با این هدف دنبال می شود که این  احتمال خنثی 
شود که هرج ومرج سیاســی در ایاالت متحده بر رفتارهای بین المللی این کشور 

تأثیر بگذارد )جزئیات بیشتر(«.

زنگ خطر برای اروپا؛ قلمروی شیوع 
»اومیکرون« درحال گسترش

 درحالی که گونه دلتا هنوز رخت از جهان برنبسته است، رد پای سویه تازه کرونا 
موســوم به »اومیکرون« زنگ خطر را به خصوص در قاره سبز به صدا درآورده و 
هر روز قلمروی شیوع آن گسترده تر می شود.به گزارش ایرنا، گونه جدید کرونا 
موســوم به »اومیکرون« که تاکنون جهش های زیادی داشته و قدرت انتقال آن 
به مراتب از دیگر گونه های شــناخته شده این ویروس بیشتر است، تاکنون در 
چند کشور اروپایی ازجمله بلژیک، آلمان، ایتالیا، انگلیس و جمهوری چک گزارش 
شده است.به گفته کارشناسان و تحلیلگران، ظهور سویه اومیکرون حاصل رویکرد 
بی عدالتی و نابرابری در توزیع واکسن کرونا در سطح جهان و احتکار واکسن از 
ســوی برخی کشورهای ثروتمند است، درحالی که بسیاری از کشورهای فقیر و 
کم برخوردار از کمبود واکسن کرونا رنج می برند، بسیاری از کشورهای ثروتمند 
کارزار »دز ســوم« واکسن کرونا را کلید زده و یا حتی مازاد واکسن های خود را 
به دور ریخته اند! در حالی که ســازمان ملل و بسیاری از نهادهای حقوق بشری 
بارها کشــورهای ثروتمند را به احتکار واکسن کرونا متهم کرده اند، حال ظهور 
سویه بسیار خطرناک اومیکرون مهر تاییدی بر این باور است که با نادیده گرفتن 
کشورهای فقیر، عماًل شیوع کرونا به اتمام نخواهد رسید و حتی ممکن است به 
قیمت تضییع تالش های صورت گرفته در جهت حصول ایمنی جمعی از طریق 
واکسیناسیون تمام شود، کما اینکه این گونه جدید درحال حاضر در قاره سبز در 
حال چرخش است.به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از ثبت نخستین مورد ابتال 
به اومیکرون در بلژیک، یک مقام ایالت ِهِسن در غرب آلمان نیز اعالم کرد سویه 
جدید کرونا احتماال در این کشــور مشاهده شده است. »کای کلوس« وزیر امور 
اجتماعی ایالت ِهِســن تاکید کرد که چند جهش از نوع اومیکرون در مسافرانی 
که از آفریقای جنوبی بازگشــته اند، مشاهده شده است.وزارت بهداشت بایرن از 
مســافرانی که با پرواز ۲4 نوامبر از آفریقای جنوبی وارد کشور شده اند خواسته 
اســت، هر چه سریع تر به اداره های بهداشت مراجعه کنند. تمامی کسانی که در 
۱4 روز گذشــته از آفریقای جنوبی عازم آلمان شــده اند باید سریعا تماس های 
فیزیکی خود را کاهش داده و تســت پی ســی آر بدهند و در تماس با اداره های 
بهداشت اعالم کنند که از آفریقا برگشته اند.همچنین موسسه ملی سالمت ایتالیا 
اعالم کرد که اولین مورد ابتال به ســویه اومیکرون ویروس کرونا در این کشــور 
شناســایی شده است. بنابر اعالم این موسســه؛ اولین مورد ابتال به این سویه در 
شــهر میالن و در فردی که از کشــور موزامبیک وارد ایتالیا شد، شناسایی شده 
است.  ایتالیا روز جمعه ورود مسافرانی را که طی دو هفته گذشته به هفت کشور 
جنوب آفریقا )آفریقای جنوبی، لســوتو، بوتسوانا، زیمبابوه، موزامبیک، نامیبیا و 
ســوازیلند( سفر کرده اند را ممنوع کرد. این اقدام به دلیل نگرانی از شیوع سویه 
جدید ویروس کرونا در این کشــور انجام شــده است.  افزون بر ایتالیا، دو کشور 
اروپایی دیگر از جمله انگلیس و جمهوری چک نیز موارد ابتال به سویه اومیکرون 
)Omicron( را تایید کردند. ســجاد جاوید، وزیربهداشــت انگلیس در یک پست 
توئیتری دو مورد ابتال به این مدل جدید کرونا را تایید کرده و گفته هر دو مورد 
با مســافرت از آفریقای جنوبی در ارتباطند. پیش از این، مقام های بهداشــتی 
هلنــد نیز اعالم کردند که ۶۱ مورد ابتال به کوویــد – ۱۹ را در میان افرادی که 
از آفریقای جنوبی ســفر کرده بودند، شناسایی کرده اند. مقام های مزبور تاکید 
کردند که درتالشند که مشــخص کنند آیا این تعداد مبتال به سویه اومیکرون 
هستند یا نه. به گفته مسئوالن هلندی افرادی که نتیجه تست کرونای آنها مثبت 
اعالم شده است اکنون در هتلی در نزدیکی فرودگاه آمستردام قرنطینه شده اند.

دکتر آنتونی فائوچی مشاور ارشد پزشکی کاخ سفید نیز اعالم کرد احتماال سویه 
»اومیکرون« ویروس کرونا وارد آمریکا شده است. سازمان جهانی بهداشت جمعه 
شب )۵ آذر( حرف یونانی اومیکرون را به سویه جدید کرونا که در آفریقای جنوبی 
شناسایی شده، اختصاص داد.  سازمان جهانی بهداشت این سویه را نگران کننده 
خوانده و کارشناسان بهداشت عمیقاً نگران سرایت اومیکرون هستند چرا که دارای 
مجموعه ای غیرعادی از جهش ها اســت و مشخصاتی متفاوت از سایر سویه های 
نگران کننده دارد.  از سوی دیگر مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های اروپا روز 
شنبه در برآوردی هشدار داد که سویه جدید ویروس کرونا موسوم به »اومیکرون« 
خطر »بســیار زیادی« برای این قاره به شــمار می رود.  این سازمان مستقر در 
استکهلم ســوئد اعالم کرد که با توجه به آنکه ممکن است واکسن های موجود 
نتوانند در برابر این ســویه مصونیت ایجاد کرده و میزان ســرایت آن نیز بیشتر 
باشــد، احتمال آلودگی کشــورهای اتحادیه اروپا و گسترش این ویروس در این 
کشورها زیاد است.  اگرچه سازمان جهانی بهداشت هنوز جزئیاتی از میزان سرایت 
سویه اومیکرون ویروس کرونا را اعالم نکرده، یک متخصص بیماری های همه گیر 
احتمال داد که میزان ســرایت این سویه نسبت به سویه دلتا ۵۰۰ درصد بیشتر 
باشــد. با این حال سخنگوی سازمان بهداشت جهانی روز گذشته )جمعه( اعالم 
کرد که درک میزان انتقال و بیماری زایی این گونه جدید »چند هفته« دیگر طول 
خواهد کشــید.در پی انتشار این خبر، بسیاری از کشورهای جهان در واکنش به 
شناسایی گونه اومیکرون در آفریقای جنوبی تصمیم گرفتند تا پروازها از این کشور 
را به حالت تعلیق در آورند. آفریقای جنوبی جمعه شب ضمن ابراز تاسف از بسته 
شدن مرزها تاکید کرد که تالش دانشمندان این کشور برای شناسایی گونه های 

جدید ویروس کرونا نباید به »مجازات« آفریقای جنوبی منجر شود.

دولت بایدن مقابل تحریم های بیشتر کنگره 
علیه روسیه ایستاده است

با وجود آنکه رئیس جمهور آمریکا برای اتخاذ موضعی جدی تری در برابر مسکو به 
شدت تحت فشار قرار دارد، اما دولت وی با کنگره برای تصویب تحریم های سفت 
و سخت تر علیه یک پروژه انرژی روسی مخالفت میکند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
پایگاه خبری هیل، دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تحریم های 
جدیدی را علیه کشــتی که در ساخت پروژه خط لوله نورد استریم ۲ مشارکت 
دارد، اعمــال کرد؛ پروژه ای که یکی از اولویت های اســتراتژیک اصلی والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه محسوب می شــود.اما تیم بایدن به خاطر ترس از 
دشــمنی با آلمان در اتخاذ موضعی سفت و سخت تر نسبت به این پروژه تردید 
دارد. آلمان یکی از متحدان اروپایی مهم آمریکا در مبارزه با تغییر اقلیمی و محدود 
کردن نفوذ جهانی رو به رشد چین محسوب می شود.پروژه نورد استریم ۲ یکی 
از بخش های مهم تالش پوتین برای اعمال فشــار اقتصادی و نظامی بر اوکراین 
محسوب می شود چرا که این پروژه به روسیه اجازه می دهد تا گاز را به اروپا بدون 
عبور از اوکراین صادر کند.این یک برهه دشوار برای بایدن است چرا که در حالی 
که رئیس جمهور آمریکا می خواهد نسبت به منافع اقتصادی آلمان محتاط باشد، 
اما برای پاســخ دادن به موضع خصمانه مسکو نسبت به اوکراین نیز تحت فشار 
است.آژانس اطالعات آمریکا بسیج نیروهای روسی در امتداد مرز با اوکراین را که 
گفته میشود برای یک حمله نظامی احتمالی آماده شده اند، شناسایی کرده است.

با این حال، مقامات سنای آمریکا می گویند که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا از سناتورهای دموکرات خواسته است تا طرحی را که توسط جیمز ریش، 
ســناتور جمهوری خواه از ایالت آیداهو و تد کروز، سناتور جمهوریخواه از ایالت 
تگزاس برای اعمال تحریم هایی علیه پروژه نورد استریم ۲ که متعلق به کمپانی 

بزرگ گازپروم روسیه است، ارائه شده، مسدود کنند.

آیامیلیاردهادالرکمکامارات،ترکیهرانجاتمیدهد؟
تهران – ایرنا - برخی روزنامه های عربی در حالی نسبت به اهداف 
و نتایج سفر »محمد بن زاید آل نهیان« ولیعهد ابوظبی به آنکارا 
و کمک ۱۰ میلیارد دالری او برای نجات اقتصاد بحران زده ترکیه 
ابراز تردید و یا خوشــبینی کرده اند که ابر اختالفات همچنان بر 
روابط دو کشــور سایه افکنده است.سفرمحمد بن زاید به ترکیه 
و دیدارش با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری این کشور 
بعداز یک دهه قطع روابط سیاســی بین دو کشور صورت گرفت 
و حاال این سوال مطرح شده که آیا روابط ترکیه و امارات شاهد 
یک »مصالحه و آشــتی واقعی« اســت؟به باور ناظران بسیاری 
از متغیرهــای منطقه ای دو طرف را وادار به بررســی مجدد در 
محاسبات خود کرد و در نتیجه این سفر نقطه اوج تماس هایی 
بــود که طی ماه ها بین دو طرف برقرار شــده اســت و ازجمله 
می توان به تماس تلفنی بین وزیران خارجه دو کشــور و سفر 
غیرمنتظره شیخ »طحنون بن زاید« مشاور امنیت ملی امارات به 
آنکارا و دیدار با اردوغان در اواسط ماه اوت گذشته اشاره کرد.در 
همین ماه اوت محمد بن زاید و اردوغان تلفنی گفت وگو کردند 
و بعداز آن بود که رئیس جمهوری ترکیه از امارات تمجید و آن 
را یک »کشور محوری« توصیف کرد تا زمینه سفر بن زاید فراهم 
شــود.مقامات ترکیه و امارات در این ســفر و در حضور اردوغان 
و بــن زاید در آنکارا ده توافقنامه در زمینــه های انرژی انرژی، 
بانکداری، حمل و نقل، فناوری و محیط زیســت امضا کردند و 
»محمد حسن السویدی« رئیس هیات مدیره شرکت هلدینگ 
توســعه ابوظبی که محمد بن زاید را در این سفر همراهی می 
کرد، از تصمیم امــارات برای ایجاد صندوقی با هدف حمایت از 
سرمایه گذاری در ترکیه به ارزش ده میلیارد دالر خبر داد.ولیعهد 
ابوظبــی هم در توئیتی، مذاکرات خود بــا اردوغان را مثمر ثمر 
خواند و ابراز امیدواری کرد که افق های جدیدی برای همکاری 

و کار مشترک بین دو کشور باز شود.

مصالحه با وجود اختالفات
به نوشته بی بی سی عربی، بریده نشدن طنابی که ابوظبی برای 
خروج ترکیه از بحران اقتصادی به طور ناگهانی آویزان کرده نیاز 
به اعتماد دارد و به اعتقاد ناظران هنوز زود است در مورد استحکام 
و دوام آن قبل از آزمایش صحبت کرد.بســیاری بر این باورند که 
ابوظبی پس از ناکام ماندن راه حل های سیاسی برای برون رفت 
از بحران های منطقه، تصمیم گرفت برای حل اختالفات خود با 
مخالفان به رویکرد اقتصادی روی آورد.آیا نزدیکی امارات و ترکیه 
به آشتی واقعی منتهی خواهد شد یا دو طرف تمایل دارند فرصتی 
را برای آزمایش نظریه »مصالحه با وجود اختالفات« فراهم کنند، 
نظریه ای که اردوغان در روابط خود حتی با مسکو که با سیاست 
های آن در سوریه و اوکراین مخالف است و همینطور با واشنگتن 
کــه ترکیه را با وجود اینکه دومین همپیمــان بزرگ آن در ناتو 

است، تحریم می کند، استفاده کرده است.

سه ایستگاه اصلی اختالفات ترکیه و امارات
نخستین بار در ســال ۲۰۱۳ با مداخله ارتش مصر در برکناری 
»محمد مرسی« رئیس جمهوری فقید مصر که به جریان اخوان 
المسلمین تعلق داشت، اختالفات بین دو کشور امارات و ترکیه 
آشــکار شد.امارات به همراه عربســتان و بحرین در کنار ارتش 
مصر و »عبدالفتاح السیسی« ایستادند و ترکیه هم با اعتراض به 
اقدام ارتش مصر، آن را کودتا علیه مشروعیت و رئیس جمهوری 
قانونی مصر توصیف کرد.ترکیه در سال ۲۰۱۶ شاهد یک کودتای 
نافرجام علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور بود 
و بعــداز آن بار دیگر بنزینی بر آتــش اختالفات ترکیه و امارات 
ریخته شد.ترکیه در سال ۲۰۱۹ محمد دحالن از مقامات سابق 
امنیتی فلســطینی را که در امارات اقامت داشت به ایفای نقش 
در کودتای علیه اردوغان متهم کرد.»مولود چاووش اوغلو« وزیر 
خارجه ترکیه به همین دلیــل امارات را متهم کرد که به »یک 
تروریســت پناه داده است«.»سلیمان صویلو« وزیر کشور ترکیه 
هم در ســال ۲۰۲۰ امارات را به تــالش برای تضعیف ترکیه و 

ایجاد فتنه و آشــوب و وارد کردن خســارت به این کشور متهم 
کرد.بحران در روابط قطر با 4 کشــور عربستان، امارات، بحرین 
و مصر در ســال ۲۰۱۷ میالدی هم زمینه ســاز تشدید تنش و 
بحران در روابط ترکیه با امارات شد.پارلمان ترکیه دو روز بعداز 
اعالم قطع روابط سیاســی و همکاری های اقتصادی این چهار 
کشــور با قطر، معاهده همکاری نظامی ترکیــه با قطر را که از 
جمله مفاد آن ایجاد پایگاه نظامی و اســتقرار نظامیان ترکیه در 
این کشور بود، تصویب کرد.این 4 کشورعربی برای پایان تحریم 
قطر وعادی سازی روابط خود با آن ۱۳ شرط اعالم کردند که از 
جمله این شرط ها کاهش روابط نظامی با ترکیه و بستن پایگاه 
نظامی ترکیه در قطر بود.قطر فهرســت شروط این 4 کشور را 
»غیر واقعی و غیرعملی« توصیف کرد و مولود چاووش اوغلو وزیر 
امور خارجه ترکیه هم گفت که خواسته های کشورهای تحریم 

کننده قطرغیرقابل قبول و نقض حاکمیت این کشور است.

آنکارا اکنون از امارات چه می خواهد؟
در گزارش بی بی سی عربی آمده است که آنکارا همواره امارات 
را به حمایت از برخی طرف ها در شــمال شــرق سوریه با پول، 
تســلیحات و همکاری اطالعاتی حمایت، متحد شدن با یونان و 
قبرس علیه جهت گیری های ترکیه در دریای مدیترانه و حمایت 
از نیروهای خلیفه حفتر فرمانده نظامی در شرق لیبی متهم کرده 
است.»مصطفی کمال اندمول« نویسنده و تحلیلگر سیاسی ترکیه 
تاکید دارد که آنکارا از امارات خواستار حمایت اقتصادی از ترکیه، 
توقف حمایت از شبه نظامیان ُکرد در سوریه، حمایت  از ترکیه در 
تحقق خواسته هایش از جمله بدست آوردن سهمی از کیک گاز 
و منابع انرژی در شــرق دریای مدیترانه و دستیابی به تفاهم دو 

کشور در مورد پرونده های لیبی، سوریه و یمن است.

ترکیه چه امتیازاتی باید بدهد؟
اما ترکیه در ازای آن چه خواهد داد؟ برخی ناظران بر این باورند 
که پاســخ به این سوال مشابه همان امتیازاتی است که قطر در 
ســال های اخیر در ترکیه از آن برخوردار بوده است.دوحه ۱۰ 
درصد از ســهام بورس اســتانبول را به همراه امتیازات دیگر از 
جمله بهره مندی از بندر آنتالیا و بزرگترین مراکز خرید استانبول 
و پروژه هایی برای توســعه خلیج شاخ طالیی در سمت اروپایی 
این شهر توریستی به دســت آورده است.به نظر می رسد همه 
این ســرمایه گذاری ها اشتهای ابوظبی را برای خرید سهام در 
پروژه های ترکیه و ایجاد مشــارکت های استراتژیک به ویژه در 
پروژه کانال جدید استانبول که دریای مرمره و دریای سیاه را به 
هم پیوند می دهد، باز کرده اســت.این عالوه بر تمایل امارات به 
خرید بانک ها و ســهام در بورس ترکیه و همچنین ابراز تمایل 
برای ایجاد شــراکت های قوی بــرای حمایت از صنعت دفاعی 
ترکیه است که در ســال های اخیر شاهد رشد قابل توجهی به 

ویژه در بخش ســاخت هواپیماهای بدون سرنشین بوده است.
منابع رســانه ای ترکیه یک ســال پیش از تمایل ابوظبی برای 
خرید پهپادهای آکینجــی ترکیه صحبت کرده بودند، اما آنکارا 
در آن زمان به گفته ناظران از ترس استفاده از این هواپیماها در 
جنگ یمن نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد.برخی ناظران 
اقتصــادی احتمال داده اند که رئیس جمهــور ترکیه با اعطای 
امتیازات اقتصادی بزرگ به امارات موافق است البته تا زمانی که 
به نفع اقتصاد و لیر ترکیه ترکیه باشد.لیرترکیه تنها در طول سال 
جاری میالدی حدود 4۰ درصد از ارزش خود را از دســت داده 
و اردوغان را نگران کرده اســت زیرا شانس او  را برای پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی شده برای ژوئن ۲۰۲۳، 
تهدید می کند.در پایگاه اینترنتی عرب زبان شــبکه بی بی سی 
آمده است که نویسندگان مطبوعات در جهان عرب درمقاالت و 
سرمقاالت خود به »اهداف و برنامه های پنهان« سفر بن زاید به 
آنکارا به ویژه آنچه مربوط بــه نجات ترکیه از بحران اقتصادی، 
عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و روابط ترکیه با 

کشورهای مختلف بوده اهتمام ویژه داشته اند.

تحرکات امارات در چارچوب استراتژی آمریکا
روزنامه رای الیوم با طرح این سئوال که آیا سفر شیخ محمدبن 
زاید به آنکارا، اردوغان را از غرق شــدن نجات می دهد؟، نوشت 
که ســواالت دیگری هم از جمله در باره پرونده های سیاســی 
پنهانی این ســفر برای تغییر در منطقه و احتماالت شکست یا 
موفقیت آن مطرح است.رای الیوم با بیان اینکه »دالیل و عوامل 
مختلفی باعث شــده تا رئیس جمهــوری ترکیه بدون مقاومت 
زیاد پرچم ســفید را به اهتزار در آورد و در کمین امارات که به 
آسانی اما غیرمنتظره نصب شد، قرار گیرد«، افزود: از جمله این 
عوامل، همسوئی منطقه ای علیه ترکیه، مشکالت مالی که این 
روزها اقتصاد ترکیه از آن رنج می برد، کاهش محبوبیت مردمی 
اردوغان و وخامت ارزش لیر و افزایش تورم در ترکیه اســت.این 
روزنامه چاپ لندن خاطرنشــان کرده است: این تحرکات شتاب 
زده و برنامه ریزی شــده رهبران امارات در چارچوب استراتژی 
جدیــد آمریــکا در خاورمیانه صورت گرفته کــه هدف اول آن 
تثبیت موجودیت اسرائیل به عنوان یک رژیم طبیعی در منطقه 
از طریق توافق های ســازش برای عادی ســازی روابط با برخی 
کشــورها اســت.رای الیوم اضافه کرده است که هدف دیگر این 
استراتژی آمریکا، تغییر رفتار نظام های محوری در منطقه مثل 
ترکیه و کشورهای محور مقاومت به ویژه سوریه و دور کردن آن 
از ایران اســت.این روزنامه همچنین بعید ندانسته است که این 
مقام اماراتی در جریان ســفر به آنکارا برای برقراری آشتی بین 
ترکیه با سوریه و عربستان و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج 
فارس برای لغو تحریم کاالهای ترکیه و تقویت محور سنی های 
مرتبط با آمریکا در مقابله با محور مقاومت و کشــورهای محور 

مورد حمایت چین و روســیه تکاپو کرده باشد.»حسن ابراهیم« 
روزنامه نگار عرب هم در روزنامه لبنانی االخبار، سفر مقام اماراتی 
به ترکیه را »نشســت ســران برای پایان زیان ها و خسارت ها« 
توصیف کرده و نوشته است: گشوده شدن درهای ترکیه به روی 
بــن زاید در چارچوب نقش جدید و در حال تقویت امارات برای 
دسیسه عادی ســازی روابط با اسرائیل تعریف می شود به ویژه 
اینکه ماجراجوئی های امارات در منطقه با شکست های سختی 
همراه بوده اســت.محمد نورالدین دیگر روزنامه نگار هم در این 
روزنامه لبنانی نوشت که به نظر می رسد این سفر نشان دهنده 
»پایان دوران بحران« در روابط بین ترکیه و امارات اســت زیرا 

امارات پذیرفته در ترکیه »سرمایه گذاری« کند.

بازیابی اعتماد 
روزنامه اماراتی البیان هم بر این باور اســت که ســفر تاریخی 
محمد بن زاید به آنکارا و دیدار او با رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه به معنای دوره جدیدی از روابط مبتنی بر پایه های 
مشترک قوی است که افق هایی گسترده تر و فرصت هایی برای 
توسعه و شکوفایی نه تنها برای دو کشور بلکه برای کل منطقه باز 
می کند.الخلیج دیگر روزنامه اماراتی هم نوشت که سفر محمد 
بن زاید به آنکارا، اهمیتی اســتثنایی دارد زیرا روابط با ترکیه را 
نــه تنها با امارات بلکه با کشــورهای مختلف عربی وارد مرحله 
جدیدی می کند.این روزنامه می افزاید: تحکیم ارکان صلح، ثبات 
و امنیت در منطقه، بهانه اساســی حل مشکالت و احیای روابط 
راکد و منجمد بین ترکیه و کشــورهای عربی براســاس اعتماد 
متقابل شده است به ویژه اینکه آنکارا تالش جدی کرده تا درهای 

خود را با روی جهان عرب باز کند.

خوش بینی محتاطانه
روزنامه »العربی الجدید« هم ســفر بن زاید به ترکیه را مرحله 
جدیــد در همکاری های اقتصادی بین دو کشــور بعداز بحران 
و تنش در روابط بین ابوظبی و آنکارا دانســته است.»مصطفی 
عبدالســالم« دراین روزنامه چاپ لندن نوشــت که ارزش لیره 
ترکیــه در مقابل دالر زمانی بهبود می یابد که اردوغان دســت 
و ســیطره و قیمومیتش از بانک مرکزی ترکیه برمی داشت وبا 
توجه به شــرایط فعلی که شــاهد افزایش تورم است، موضوع 
کاهش نرخ ســود را در اولویت قرار ندهد.وی خاطرنشان کرده 
است: کشورهایی هســتند که آنکارا را برای بازگشت به رویکرد 
اســتقراض از صندوق بین المللی پول تحت فشار قرار می دهند 
که در نتیجه باید تسلیم شــرایط سخت و ناعادالنه آن به ضرر 
شهروندان و اقتصاد ترکیه شود.این روزنامه نگار می افزاید: چند 
طرف خارجی به اردوغان فشار می آورند و هدف آنها تحت تاثیر 
قراردادن محبوبیت او از طریق ایجاد بحران در بازار ارز ترکیه و 
هدف بزرگتر آنها نابود کردن همه تجربه های اقتصادی و سیاسی 

حزب عدالت و توسعه و حذف آن از قدرت است.

اشتباهات اردوغان
»بکر صدقی« یک روزنامه دیگــر هم در روزنامه القدس العربی 
با انتقاد از سیاســت های اردوغان به ویژه در زمینه اقتصاد می 
نویســد: اروغان وزیر دارایی و رئیــس کل بانک مرکزی ترکیه 
را ظرف یک ســال ســه بار تغییر داد و بانک مرکزی این کشور 
در مورد نرخ ســود همزمان با هر یک ازاین تغییرات تصمیمات 
متناقضی اتخاذ کرد.وی می افزاید: احزاب مخالف اردوغان در این 
آشفتگی اقتصادی ترکیه، ســرمایه گذاری سیاسی می کنند و 
دلیل اصلی هم نبود منابع در این کشور نیست بلکه فردی شدن 
قدرت در تصمیم گیری ها است و او همه قوه مجریه را در دست 
خود گرفته است.با گذشت چند روز از سفر بن زاید به ترکیه این 
ســفر همچنان در کانون توجه رسانه های عربی قرار دارد و این 
سوال را مطرح کرده اند که آیا سفر مقام ارشد اماراتی به ترکیه 
تامین کننده منافع رژیم صهیونیستی است که تاکنون در قبال 

آن سکوت کرده است.

ادعای رویترز: 

آمریکا ایده »توافق موقت« با ایران را مطرح کرده است
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به زودی زمان خداحافظی با قاب های حجیم تلفن همراه فرا می رسد 
زیرا دانشمندان موفق به ساخت شیشه ای سخت تر از الماس طبیعی 
شــده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، این ماده موسوم به 
شیشه کربنی باالترین رسانایی حرارتی را در میان تمام شیشه های 
 )Jilin(شــناخته شده داراســت و توسط محققان دانشــگاه جیلین
چین ساخته شده است.آن ها این شیشــه را با قرار دادن توپ های 
باکی)buckyballs( تحت فشار و دمای شدید ایجاد کردند.توپ  باکی، 
یک مولکول کروی با فرمول C۶۰ اســت که از کربن ساخته شده و 
ظاهری مشابه یک توپ فوتبال توخالی دارد.نمونه ای که در تصویر 
زیر مشاهده می کنید در فشــار ۳۰ گیگاپاسکال و در دمای هزار و 

۵۹۸ درجه فارنهایت)۸۹۰ درجه سانتی گراد( تشکیل شده است. 

محققان می گویند »نور فشــرده« که نور را در یک نقطه در مقیاس نانو 
فشرده می کند، می تواند پیشرفت هایی را در حوزه نانوالکترونیک ایجاد 
کند.به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، تولید دستگاه ها در مقیاس نانو 
یک چیز است، اما مطالعه و بهبود آنها چیز دیگری است، چرا که آن قدر 
کوچک هستند که نمی توانند نور کافی را برای بررسی منعکس کنند. 
با این حال، یک پیشــرفت ممکن است این امر را به زودی ممکن کند.

محققان دانشگاه »یو سی ریورساید«)UC Riverside( یک فناوری جدید 
ساخته اند که نور المپ تنگستن را در نقطه ای شش نانومتری در انتهای 
یک نانوسیم نقره فشــرده می کند. این امر به دانشمندان این امکان را 
می دهد که به جای اینکه مجبور باشــند به ارتعاشات مولکولی بسنده 

کنند، یک تصویر رنگی را در سطحی بی سابقه تولید کنند.

گروهــی از محققان موفق به تولید نوعی جوهر زیســتی شــده اند که 
به طور خود به خودی تولید و ترمیم می شــود.به گزارش ایســنا و به 
نقل از فیز، گروهی از محققان دانشــگاه »هاروارد« و بیمارســتان زنان 
بریگام نوعی جوهر زیســتی تولیــد کرده اند کــه از آن می توان برای 
تولید مواد زیســتی اســتفاده کرد. محققان در مقاله  خود که در مجله 
»Nature Communications« منتشــر شــده اســت، نحوه ساخت این 
جوهر زیســتی و کاربردهای بالقوه آن را توضیح می دهند.برای سال ها 
مهندسان میکروب شناسی به دنبال راهی برای ساخت مواد زیستی برای 
حوزه های مختلف مانند دستگاه های پزشکی بودند. اما تطبیق این مواد 
با ساختارهای سه بعدی کار دشواری است.به همین دلیل محققان برای 

حل این مشکل رویکرد جدیدی پیش گرفتند. 

 ساخت شیشه ای سخت تر 
از الماس!

 پیشرفت در نانوالکترونیک
 با »نور فشرده«

 تولید جوهر زیستی
 با استفاده از باکتری

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اعتراض کاروان پناهجویان عازم ایاالت متحده آمریکا به گارد ملی 
مکزیک/ خبرگزاری فرانسه

معرفی رنو ایر 4، کانسپتی که می تواند پرواز کند!
رنو ۴L یکی از موفق ترین خودروهای تاریخ این برند بوده و آمار فروش آن از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۲ بیش از ۸ میلیون دستگاه گزارش شده است. 
حتی یک نسخه از این خودرو به پاپ تقدیم شده است. فرانسوی ها به منظور گرامی داشت شصتمین سالگرد تولید ۴L با یکی از شرکت های 
طراحی به نام آرسنال همکاری کرده اند تا آینده این خودروی کالسیک را تجسم کنند. هم اکنون کانسپت موردبحث نام ایر ۴ را به خود گرفته 
و در واقع یک کواد کوپتر است.اگرچه بیانیه رنو درباره این کانسپت باعث شده دنیای مدرن خیلی جالب به نظر نرسد اما خب خودروهای پرنده 
می توانند یک راه حل برای آینده باشند. این خودروساز می گوید: “ایر ۴ نمادی از استقالل و آزادی است که با درک ترافیک سنگین شهرها و 
بی رمق شدن افراد تولید شده و نشان می دهد که آسمان باالی سر ما مانعی ندارد.”طراحی ایر ۴ از ایده پایه ۴L استفاده کرده و البته دارای برخی 
عناصر برای ایجاد طرحی مدرن است. بدنه خودرو هم اکنون به صورت کامل از فیبر کربن تولید شده و در بخش جلو چراغ های LED شامل 
دیالیت های عمودی در اطراف جلوپنجره دیده می شوند. خطوط کلی بدنه نرم تر از نسخه کالسیک ۴L هستند.نیروی محرکه این کانسپت 
پرنده از یک جفت روتور تشکیل شده که در گوشه های خودرو جا خوش کرده اند. رنو این کانسپت را با باتری های ۹۰ هزار میلی آمپری تجسم 

کرده و بنابراین ایر ۴ می تواند حداکثر سرعت افقی ۹۳.۶ کیلومتر در ساعت داشته و به ارتفاع پروازی ۷۰۰ متری برسد.

دوناروما بهترین دروازه بان جهان شد
جانلوئیجی دوناروما به عنوان بهترین دروازه بان جهان انتخاب شــد.به گزارش ایسنا، با اعالم فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار 
جانلوئیجی دوناروما ایتالیایی به عنوان بهترین دروازه بان جهان در سال ۲۰۲۱ انتخاب شد. این دروازه بان توانست در سال جاری 
در یورو ۲۰۲۰ همراه ایتالیا درخشــش خوبی داشته باشد و قهرمان جهان شــود.او باالتر از مانوئل نویر آلمانی و ادواردو مندی 
دروازه بان چلســی در رده نخست قرار گرفت.امیر عابدزاده دروازه بان تیم ملی ایران نیز در بین نامزدهای بهترین دروازه بان های 
جهان قرار داشت که رای نیاورد و نتوانست در بین برترین ها قرار گیرد.سال گذشته مانوئل نویر این عنوان را به دست آورده بود.

دوناروما همچنین نامزد بهترین دروازه بان سال در مراسم فیفا نیز است که نامزدهای آن به شرح زیر است:
آلیسون بکر )برزیل/لیورپول(   جانلوئیجی دوناروما )ایتالیا / آث میالن / پاری سن ژرمن(

ادوارد مندی )سنگال / چلسی( 
 مانوئل نویر )آلمان /بایرن مونیخ(

 کاسپر اشمایکل )دانمارک / لسترسیتی(

من هب ره جوری نخواهم کرد زاری
زانکه دولت باشد از خوی تو خواری گفته ای: خونت ربزیم،سهل باشد
بعد ازین گر رب سرم شمشیر باری

گو: بیاموز، ارب نیسانی، ز چشمم
اکش باریدن رد آن شبهای اتری رم سر ز خاک آستانت من خود این خیر از خدا خواهم هب زاریرب ندا

گر نخواهی عذرم، آخر شرم داریبا تو خواهم گفت ره جوری هک کردی
ار قبولش می کنی روزی هب یاریاوحدی مقبل شود رد ره دو عالم

پیشنهاد

چهره روز

کتاب به سوی آزادی
 At the Palaces of نــوان اصلی کتاب بــه ســوی آزادی
Knossos اســت که ترجمه آن »در قصرهای نوسوس« 
خواهد بود اما همان طور که مشــاهده می کنید مترجم 
عنوان دیگری بــرای این کتاب از نیکوس کازانتزاکیس 
انتخاب کرده اســت. رمانی که قبل از هرچیز باید اشاره 
کنیم که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده و داستان 
بسیار سرراست، روان و ساده ای دارد. در قسمتی از متن 

پشت جلد کتاب چنین آمده است:
در این رمان کازانتزاکیس افســانه و تاریخ را ماهرانه در 
هم آمیخته و داستانی جذاب از کوشش همیشگی آدمی 
برای دســت یافتن به »آزادی« خلق کرده است. از نظر 
کازانتزاکیس تنها با »آزادی« – آزادی جســم و جان – 
است که آدمی می تواند پای از حد جانوران فراتر نهاده و نان و سنگ و آهن را به هنر و زیبایی و معنویت 
تبدیل کند. این رمان توصیف شــگفت انگیز دیگری اســت از تقالی توانفرسای انسان برای رسیدن به 
آزادی. این رمان برای کودکان و نوجوانان نوشــته شــده است اما اگر با نویسنده کتاب، یعنی نیکوس 
کازانتزاکیس، آشنا باشیم می توانیم نشانه های همیشگی نثر او را در کتاب پیدا کنیم. در این رمان هم 
میل به تجربه زندگی، جستجو برای حقیقت و جنگیدن برای آزادی در سراسر کتاب وجود دارد.کتاب 
به ســوی آزادی افسانه های یونان باستان و تاریخ را در هم آمیخته است. داستان کتاب درباره شاهزاده 
تســئوس، پسر پادشاه آتن است که رویای آزادی کشورش را در سر می پروراند. آتن زیر سلطه کرت و 
پادشاه پیر آن – یعنی مینوس – است که عالوه بر همه مالیات هایی که باید بپردازند هر سال نیز باید 
افرادی را برای قربانی کردن به کرت بفرستند. هفت پسر و هفت دختری که هر سال از آتن می آیند در 

هزارتویی رها می شوند که مینوتور، هیوالی ترسناک در آنجاست.

بروس لی
لی جن فان مشــهور به بــروس لــی )Bruce Lee؛ زاده 
۲۷ نوامبر ۱۹۴۰ – درگذشــت ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۳( استاد 
هنرهای رزمی چینی، بازیگر فیلم های اکشــن، اســتاد 
فلسفه، نظریه پرداز و بنیان گذار روش رزمی جیت کان دو 
)جیت به معنای دفاع و کان به معنای حمله و دو در واقع 
هماهنگ کننده بین دفــاع و حمله( یکی از مدرن ترین 
ســبک های کونگ فو یا ووشو اهل آمریکا و هنگ کنگ 
بــود. بســیاری او را یکی از تأثیرگذارترین انســان های 
قرن بیســتم و یک نماد در فرهنگ عامــه می دانند. از 
وی بــه عنوان بزرگترین رزمی کار تاریخ یاد می شــود.

]۳[ او همچنیــن پدر دو بازیگر بــه نام های براندون لی 
و شانون لی بود.لی، در محله چینی های سانفرانسیسکو 
در کالیفرنیا به دنیا آمد اما در هنگ کنگ بزرگ شد و در ۱۸ سالگی دوباره برای تحصیل در دانشگاه 
به سانفرانسیســکو بازگشت. فیلم های رزمی که او در سینمای هالیوودی و سینمای هنگ کنگ بازی 
کرد موجب ارتقای ســطح فیلمهای رزمی هنگ کنگ شده و تحســین عامه را برانگیخت و موجی از 
عالقه مندی به فیلم های هنرهای رزمی چینی )ووشــو( را در جهــان غرب به وجود آورد. کارگردانی و 
جــو فیلم های او هم بر روی هنرهــای رزمی و هم بر روی فیلم های رزمی چه در هنگ کنگ و چه در 
بقیه جهان تأثیر گذاشت.بروس لی، به یک چهره نمادین، تبدیل شد به خصوص برای چینی ها، زیرا در 
فیلم هایش به عنوان افتخار ملی برای چین و ملی گرایی چینی ظاهر شد.بروس لی از ۱۳ سالگی، شاگرد 
ییپ من استاد وینگ چون کونگ فو شد. پس از ورود به آمریکا آموزش هنر رزمی خود با نام جان فن 
کونگ فو را آغاز کرد. او هرچند در وینگ چون آموزش دیده بود اما به پیروی از یک سبک اعتقاد نداشت 

و معتقد به استفاده از بهترین تکنیک ها از سبک های مختلف رزمی بود. 

سینما

»هایائــو میازاکــی«، انیماتور معروف  
ژاپنی، پس از ۸ سال برای ساخت یک 
بلند به دنیای فیلمسازی  انیمیشــن 
بازگشــت.به گــزارش ایرنــا از پایگاه 
اطالع رســانی ددالین، هایائو میازاکی 
که بــه عنوان یکی از برجســته ترین 
فیلمســازان تاریخ پویانمایی شناخته 
می شــود، در مصاحبــه بــا روزنامه 
نیویورک تایمــز از تصمیم خود برای 

بازگشت از بازنشستگی خبر داد.
این کارگردان افسانه ای در پروژه جدید 
خود یک انیمیشن بلند براساس کتاب 
تو چطور زندگــی می کنی؟ )۱۹۳۷( 
نوشــته جنزابورو یوشــینو می سازد. 
این رمان که از داســتان های محبوب 
میازاکی  است، داستان پسر نوجوانی را دنبال می کند که پس از مرگ پدرش به زندگی با عمویش وادار 
می شود.توشیو سوزوکی، از بنیانگذاران و تهیه کنندگان استودیو جیبلی )Ghibli(، مشهورترین استودیو 
ژاپن و جهان در زمینه ساخت انیمه، این فیلم جدید را یک فانتزی عظیم نامیده است.میازاکی تاکنون 
بارها خود را بازنشســت کرده است؛ این اتفاق اولین بار در اواخر دهه ۱۹۹۰ افتاد. این کارگردان یک 
ســال بعد برای کارگردانی انیمیشن برنده جایزه اسکار شهر اشــباح )۲۰۰۲( بازگشت. آخرین فیلم 
میازاکی باد برمی خیزد )۲۰۱۳( بود، درباره زندگی جیرو هوریکوشی طراح هواپیماهای جنگنده زیرو 

در جنگ جهانی دوم.  جزئیات بیشتر درباره انیمیشن جدید میازاکی به زودی اعالم می شود.

بازگشت »میازاکی« از بازنشستگی
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